เครื่องหมายและสัญลักษณในงานศิลปะ1
กุลวดี มกราภิรมย2
ผูอานหลายทานอาจจะเคยเกิดความรูสึกไมสบอารมณเมื่อดูงานศิลปะบางชิ้นแลวไมเขาใจวา
ศิลปนตองการสื่ออะไรกันแน
ทั้งนี้เพราะไมเขาใจความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณที่
ปรากฏในรูป ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งสําหรับศิลปนในการสรางงานศิลปะ เชนเดียวกับที่เปน
เครื่องมือชิ้นสําคัญของกวีและนักเขียน
เครื่องหมายและสัญลักษณที่ศิลปนนํามาใชในงานศิลปะมีทั้งที่ศิลปนคิดขึ้นมาเองเฉพาะกิจ
สําหรับงานชิ้นนั้น และที่มที ี่มาจากเหตุการณในประวัตศิ าสตรและสังคมรวมสมัย ตลอดจนเรื่องราว
ในวรรณกรรมชิ้นเอกซึ่งคนทั่วไปรูจักกันดีอยูแลว ฯลฯ ในบทความเรื่องนี้ผูเขียนจะขอกลาวถึง
เฉพาะรูปที่มีความเดนในเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณซึ่งมีที่มาจากวรรณกรรมเอกของโลก
1. รูป “การตรึงกางเขน”
เรื่องราวการตรึงกางเขนพระคริสตเปนเรือ่ งที่ศิลปนตะวันตกนิยมนํามาถายทอดในงาน
ศิลปะมากเปนพิเศษ เพราะเปนเหตุการณที่ถือไดวาเปนจุดสุดยอด (climax) ของเรื่องราวการเสด็จมา
ไถบาปใหกับมวลมนุษยตามที่เลาไวใน ภาคพันธสัญญาใหม (The New Testament) ของ พระคริสต
ธรรมคัมภีร ซึ่งถือกันวาเปนวรรณกรรมเอกของโลกเรื่องหนึ่ง นอกเหนือจากที่เปนคัมภีรทางศาสนา
อันศักดิ์สิทธิ์ ผูเขียนชอบรูปการตรึงกางเขนรูปนี้เปนพิเศษ เพราะชางเขียนนิรนามผูเขียนรูปปูนเปยก
(fresco) รูปนี้ไวบนผนังโบสถแหงหนึ่งทีเ่ มืองเกอเรเม ไมเพียงแตถายทอดเหตุการณการตรึงกางเขน
ไดตรงตามที่เลาไวในพระวรสาร (Gospel) ทั้ง 4 ฉบับ3 แตยังใสเครื่องหมายและสัญลักษณเพื่อสื่อ
เรื่องราวและความคิดไวในรูปไดอยางครบถวนดวย กลาวคือที่ฐานไมกางเขนมีรูปหัวกะโหลกเปน
เครื่องหมายใหรูวาพระคริสตทรงถูกตรึงกางเขนที่กอลโกทา (Golgotha) ซึ่งเรียกอีกอยางวาคัลวารี
(Calvary) มีความหมายวา “เนินเขาหัวกะโหลก” เพราะเชื่อกันวาเนินเขาแหงนี้เปนทีฝ่ งศพอาดัม พระ
คริสตจึงทรงถูกตรึงอยูเหนือหัวกะโหลกและโครงกระดูกของอาดัมมนุษยคนแรกผูน ําบาปกําเนิด
(original sin) และความตายมาสูมวลมนุษย ในขณะที่การสังเวยพระคริสตบนไมกางเขน ชวยให
มนุษยไดรับการไถบาปและชีวิตนิรันดรคืนมา
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แกไขปรับปรุงจากบทความชื่อเดียวกันตีพิมพใน มนุษยศาสตรสหวิทยาการแหงชีวิต. กรุงเทพฯ: คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 .
2
รองศาสตราจารยประจําภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3
ไดแกพระวรสารซึ่งมีชื่อเรียกตามสมาคมพระคริสตธรรมในประเทศไทยวา ฉบับ “มัทธิว” (Matthew)
“มาระโก” (Mark) “ลูกา” (Luca) และ “ยอหน” (John)
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1. “การตรึงกางเขน” (The Crucifixion).คริสตศตวรรษที่ 11. โบสถกา

รานลิกกิลิเซ (Karanlik Kilise). เมืองเกอเรเม (Göereme). ตุรกี.

ดานบนของรูปทางซายและขวา
มีรูปดวงอาทิตยกับดวงจันทรซึ่งใชเปนสัญลักษณวาทุก
สรรพสิ่งในโลกและจักรวาลลวนแตโศกเศราตอความตายของพระคริสต ทางดานซายมีผูหญิง 3 คน
มาดูการตรึงกางเขนพระองค ผูที่เคยอานพระวรสารมาบางจะรูไดทนั ทีวาหญิง 3 คนนี้หมายถึงพระ
แมมารีย มารียผ ูเปนมารดาของนักบุญเจมสนอย และมารีย แมกดาลีน ผูชายทางซายของไมกางเขนมี
หอกในมือเปนเครื่องหมายใหรูวาเขาคือทหารโรมันคนที่ใชหอกแทงสีขางพระเยซูเพื่อดูวาทรง
สิ้นพระชนมแลวหรือยัง จากนั้นก็ไดกลับใจมานับถือศาสนาคริสต โดยไดชอื่ ใหมวาลองจินุส
(Longinus)4 ผูชายตรงฐานไมกางเขนดานขวา กําลังยื่นฟองน้ําชุบน้ําสมสายชูเสียบปลายกก5ไปให
พระเยซูดดู ดับความกระหายระหวางที่ทรงรอคอยความตายอยูบนไมกางเขน
ทําใหกกกลายเปน
6
สัญลักษณหนึง่ ของพระมหาทรมาน ชายคนถัดมานาจะหมายถึงนักบุญจอหนเพราะในพระวรสาร
ฉบับ “ยอหน” เลาวานักบุญทานนี้มาดูการตรึงกางเขนดวย และพระคริสตไดทรงฝากฝงใหทานดูแล
มารดาของพระองคตอไป ผูชายทางขวาสุดคือทหารโรมันที่มารักษาความสงบในวาระนี้
2. รูป “พระบิดากับนักบุญแคเทอรีนแหงเมืองซีเอนาและนักบุญมารีย แมกดาลีน”
4

รายละเอียดเกีย่ วกับนักบุญทานนี้ดูใน จอรจ เฟอรกูสัน, เครื่องหมายและสัญลักษณในคริสตศิลป, แปล
และเรียบเรียงโดยกุลวดี มกราภิรมย, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร),
2544, หนา 175-176.
5
หนังสือ เครื่องหมายและสัญลักษณในคริสตศิลป ฉบับพิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร,
2549) ไดแกไขคําวา “กก” เปน “ออ” แลว
6
Passion of Christ หรือ Christ’s Passion หมายถึงความทรมานที่พระคริสตทรงไดรับหลังจากเสด็จเขากรุง
เยรูซาเลมเปนครั้งสุดทายไปจนถึงการตรึงกางเขนพระองค รายละเอียดดูในเลมเดิม หนา 126-130.
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รูป “พระบิดากับนักบุญแคเทอรีนแหงเมืองซีเอนาและนักบุญมารีย แมกดาลีน” ตาง
จากรูป “การตรึงกางเขน” ตรงที่มิไดเขียนขึ้นเพื่อบอกเลาเรื่องราวใดๆ แตเปนเหมือนรูปบูชา ในรูปนี้
ศิลปนใหพระผูเปนเจาถือหนังสือมีตัวอักษร A และ ω อยูบนหนาหนังสือ อักษร 2 ตัวนี้ คืออักษร
อัลฟา (Alpha) และโอเมกา (Omega) อันเปนอักษรตัวแรกและตัวสุดทายของอักขระกรีก ใชเปน
สัญลักษณแทนพระเยซูหรือพระบุตร มีเทพสวรรคองคนอยๆ7 ถือมงกุฎดอกไมเปนสัญลักษณแหง
เกียรติยศหอมลอมพระองค ที่ใตพระบาทของพระผูเปนเจา เทพสวรรคเชอรับถือมวนกระดาษจารึก
รหัสยธรรม มีใจความวา “Dominus. Amor. Extasim. Facit.” ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรวา “พระผู
เปนเจา. ความรัก. การเขาฌาน. ทํา.”

2. ฟราบารโตลอมเมโอ (Fra Bartolommeo: ประมาณ ค.ศ.1472 – 1517). “พระบิดา
กับนักบุญแคเทอรีนแหงเมืองซีเอนาและนักบุญมารีย แมกดาลีน” (God the Father
with Sts. Catherine of Siena and Mary Magdalene). ค.ศ.1509. หองแสดง
ภาพเขียนของวังมานซี (Pinacoteca di Palazzo Mansi). เมืองลุกกา (Lucca). อิตาลี.

ผูหญิงทางซายรูไดทันทีวาคือนักบุญมารีย แมกดาลีน เพราะเธอมีผมยาวสยาย และถือตลับ
น้ํามันหอมเปนเครื่องหมาย โดยมีที่มาจากเรื่องที่เธอลางพระบาทพระเยซูดวยน้ําตาแลวเช็ดดวยเสน
ผมของเธอ จากนั้นจึงชโลมพระบาทดวยน้ํามันหอม สําหรับผูหญิงทางขวารูไดวาคือนักบุญแคเทอรีน
7

ในงานศิลปะมักเรียกเทพองคนอยๆ หนาตานารักนาเอ็นดูและบางครั้งดูซุกซนเหมือนเด็กนอยมีปก เปน
ภาษาอิตาลีวาปุตโต (putto: รูปเอกพจน) หรือปุตตี (putti: รูปพหูพจน) ในคริสตศิลปปุตโตหมายถึงเทพ
สวรรคเชอรับ (cherub: รูปเอกพจน) หรือเชอรูบิม (cherubim: รูปพหูพจน) ใชเปนสัญลักษณแทนพระ
ปญญาของพระผูเปนเจา สวนในรูปทั่วๆ ไป โดยเฉพาะรูปที่เกี่ยวกับความรักอาจเรียกปุตโตวาอามอเรตโต
(amoretto: รูปเอกพจน) หรืออามอเรตตี (amoretti: รูปพหูพจน) ซึ่งมีความหมายวา “คิวปดนอย” ดวย
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แหงเมืองซีเอนา8เพราะเธอสวมเสื้อผาแบบนักบวชหญิงในคณะโดมินิกนั (Dominican order) ซึ่งยก
ยองใหเธอเปนนักบุญหญิงผูยิ่งใหญที่สุดของคณะ นอกจากนี้โดยทั่วไปในงานศิลปะ ศิลปนยังมักให
เธอถือไมกางเขนมีดอกลิลีหรือหัวใจบนยอด แตในรูปนีศ้ ิลปนใชดอกลิลีพิงอยูกับหนังสือเปน
เครื่องหมายของเธอ ทั้งนี้เพราะดอกลิลีนอกจากเปนดอกไมประจําตัวแมพระแลว ในคริสตศิลปยังมัก
ใชดอกลิลีเปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ของนักบุญพรหมจารียด วย
3. รูป “วีนัส มารส และคิวปด9.”
รูปนี้เปนรูปทีถ่ ายทอดเรื่องราวของวีนัสกับมารสในปกรณัมกรีก แตผูเขียนขอใชชอื่ โรมันใน
บทความเรื่องนี้ เพราะนาจะเปนชื่อที่คุนหูคนไทยมากกวา โคซีโมใสทั้งเครื่องหมายและสัญลักษณไว
ในรูปหลายอยางเพื่อสื่อความคิด กลาวคือผูหญิงที่นอนทอดกายอยูท างซายรูไดวา คือวีนัสผูเปนเทวี
แหงความรัก เพราะนอกจากมีนกพิราบอันเปนนกประจําตัวเธอเกาะอยูท ี่พื้นตรงปลายเทาของเธอเปน
เครื่องหมายแลว ในฉากหลังยังมีอามอเรตตีหรือคิวปดองคนอยๆ กําลังสาละวนอยูกับของเลนชิ้น
โปรด คือเสื้อเกราะของมารสผูเปนเทพแหงสงครามซึ่งกําลังนอนหลับใหลอยูทางขวา ศิลปนใสสวน
แขนของเสื้อเกราะไวขางตัวมารสดวยเพื่อบอกใหรวู าเปนใคร เพราะนอกจากมารสแลววีนัสยังมีชูรัก
อีกหลายองคและหลายคน สวนเด็กนอยที่องิ แอบอยูกับอกของวีนัสก็เปนใครไปไมไดนอกจากคิวปด

3. ปเอโร ดี โคซีโม (Piero di Cosimo: ประมาณ ค.ศ.1462 – ประมาณ 1521). “วีนัส มารส
และคิวปด” (Venus, Mars and Cupid). ประมาณ ค.ศ.1490. หองแสดงภาพเขียน
(Gemäldegalerie). พิพิธภัณฑของรัฐที่เมืองเบอรลิน (Staatliche Museen zu Berlin).

นอกจากใสเครื่องหมายไวในรูปเพื่อบอกใหรูวาตัวละครในรูปคือใครแลว
โคซีโมยังใช
เครื่องหมายดังกลาวเปนสัญลักษณเพื่อสื่อความคิดดวย
กลาวคือนกพิราบที่กําลังคลอเคลียกันอยู
นอกจากใชเปนเครื่องหมายของวีนัสแลว โคซีโมยังจงใจใชเปนสัญลักษณแทน “ฉากรัก” ของวีนัส
กับมารสดวย นอกจากนี้เขายังใชกระตายที่กําลังปนปายขึ้นมาบนลําตัวของวีนัส เปนสัญลักษณส่อื
ความหมายวาวีนัสเปนเทวีผมู ากดวยราคะ
ทั้งนี้เพราะกระตายสามารถแพรพันธุไดอยางรวดเร็ว
ชาวตะวันตกจึงใหสัตวชนิดนี้เปนสัญลักษณของตัณหาราคะ
8

รายละเอียดเกีย่ วกับนักบุญ 2 ทานนี้ดูในเลมเดิม หนา 157-158 และหนา 180-181.
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กรีกเรียกวาอะโฟรไดที (Aphrodite) อาเรส (Ares) และอีรอส (Eros) ตามลําดับ
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4. รูป “พารนาสซัส”
ศิลปนตะวันตกตั้งแตยุคโบราณ นิยมนําเรื่องราวจากปกรณัมหรือตํานานปรัมปราของพวก
กรีกและโรมันมาสรางงานศิลปะรูปแบบตางๆ อาทิ ประติมากรรมและจิตรกรรม โดยอาจถายทอด
เรื่องราวตอนใดตอนหนึ่งซึ่งรูจักกันดีอยูแ ลวอยางรูป “วีนัส มารส และคิวปด” ของโคซีโม (รูปที่ 3)
ซึ่งสะทอนเรื่องที่วีนัสเปนชูก ับมารส แตหลายรูปเปนเพียงการนําเสนอตัวละครเดนๆ ในปกรณัม ดัง
เห็นไดในรูป “พารนาสซัส” ที่มานเตญญานําตัวละครที่รูจักกันดีในปกรณัมคลาสสิกหลายเรื่องมา
รวมไวในรูปเดียวกัน กลาวคือทางขวาสุดเปนรูปมาเพกาซัส (Pegasus) ซึ่งสามารถเหาะเหิน
เดินอากาศได มาตัวนี้เกิดจากเลือดของนางกอรกอน (Gorgon)10 ตนที่มีชื่อวาเมดูซา (Medusa) ตอนที่
ถูกเพอรซูส (Perseus) สังหารดวยการตัดหัว มาเพกาซัสรับใชวีรบุรุษชื่อเบลเลโรฟอน (Bellerophon)
อยูพักหนึ่ง จากนั้นจึงไปรับใชเทพจูปเตอร (Jupiter)11 ผูเปนบดีแหงเทพทั้งปวง เชือ่ กันวาตอนหลัง
เพกาซัสกลายเปนมาของเทวีแหงศิลปวิทยา (Muse) มาเพกาซัสจึงเปนสัญลักษณแหงบทกวีดว ย สวน
ชายที่จูงมารูไดวาคือเมอรควิ รี (Mercury)12เทพแหงการสื่อสาร ผูมีสวนชวยใหเพอรซูสสังหารนาง
กอรกอนสําเร็จ ทั้งนี้สังเกตไดจากเครื่องหมายของเทพองคนี้หลายอยาง ไดแก หมวกและรองเทามีปก
รวมทั้งไมคาดูซูส (Cadeuceus) ซึ่งมีปกและงูเลื้อยพันกันอยูบนยอด

4. อันเดรอา มานเตญญา (Andrea Mantegna: ค.ศ.1431 – 1506). “พารนาส
ซัส” (Parnassus). ค.ศ.1497. พิพิธภัณฑลูฟวร (Musée du Louvre). ปารีส.
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กอรกอนเปนอมนุษยที่สามารถทําใหผูที่มองมันกลายเปนหิน การที่เพอรซสู สังหารนางเมดูซาไดโดยไม
กลายเปนหินไปเสียกอนก็เพราะเขาใชวิธีมองมันผานโลของเทวีอาธีนา (Athena)
11
กรีกเรียกวาซูส (Zeus)
12
กรีกเรียกวาเฮอรเมส (Hermes)
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ที่เชิงเขาพารนาสซัส เทวีแหงศิลปวิทยาซึ่งมีทั้งหมด 9 องค ประจําศิลปะและวิทยาการแขนง
ตางๆ13กําลังจับระบําตามเสียงพิณที่เทพอพอลโลบรรเลง (ทางซายสุด) ในขณะที่บนเขา มารสซึ่งสวม
เสื้อเกราะนักรบเปนเครื่องหมาย ยืนคลองแขนวีนัส ทางขวาของมารสคือคิวปดซึ่งบางตํานานเลาวา
เปนลูกของวีนสั กับมารสผูเปนชายชู คิวปดถือคันศรกับลูกธนูเปนเครื่องหมาย และใชลูกธนูชี้หนาวัล
แคน (Vulcan)14 สามีผูถูกสวมเขาของวีนัสอยางเยาะเยยยัว่ เยา ทําใหนกึ ถึงเรื่องอื้อฉาวคาวโลกียของ
วีนัส นอกจากนี้หากดูใหดจี ะเห็นวาลึกเขาไปในถ้ําที่อยูข องวัลแคนมีเตาหลอมโลหะตั้งอยู บนเตา
และขางตัววัลแคนมีเครื่องมือชางโลหะวางอยูระเกะระกะ เปนเครื่องหมายใหรูวา วัลแคนเปนเทพ
แหงงานชาง ผลงานของวัลแคนเปนที่ตองการของเหลาทวยเทพอยางมาก ทําใหพระองคมีงานลนมือ
จนตองประดิษฐหุนยนตดวยทองคํามาเปนผูชวย
5. รูป “พารนาสซัส”
จะเห็นไดวาปกรณัมของกรีกและโรมันใหแรงบันดาลใจแกศิลปนแตละคนในการสรางงาน
ศิลปะตางกันไป และบางครั้งมีการนําเรื่องราวหรือตัวละคร ตลอดจนนักเขียนหรือกวีผูรจนา
วรรณกรรมหลายๆ เรื่องของยุคสมัยตางๆ มารวมไวในรูปเดียวกันดวย ดังเห็นไดในรูป “พารนาส
ซัส” ของรัฟฟาเอลโลที่หลายทานคุนหูในชื่อราฟาเอล (Raphael) ศิลปนเอกอีกคนหนึ่งของยุคฟนฟู
ศิลปวิทยา (Renaissance) ที่โดงดังไมแพเลโอนารโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) และมีเกลันเจโล
บัวนารโรตี (Michelange Buonarroti) ศิลปนสมัยเดียวกัน
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มีทั้งหมด 9 แขนง ไดแก มหากาพย ประวัติศาสตร บทรอยกรอง (lyric) ดนตรี ละครโศกนาฏกรรม ละคร
ไมม (mime) กับบทสวดบูชาเทพ การรายรํา ละครสุขนาฏกรรม และดาราศาสตร การที่พวกกรีกตั้งแตยุค
โบราณใหมีเทวีประจําศิลปะและวิทยาการทุกสาขา ทั้งสาขามนุษยศาสตร นาฏยศิลป สังคมศาสตร และ
วิทยาศาสตร โดยเชื่อวาเทวีเหลานี้เปนผูใหแรงดลใจแกผูรงั สรรคผลงานแตละสาขา แสดงใหเห็นวาพวกเขา
เห็นความสําคัญของสหวิทยาการ และสามารถบูรณาการศาสตรและศิลปเหลานี้เขาดวยกันไดอยางดียิ่ง สม
กับที่ไดรับการยกยองวาเปนผูใชชีวิตแบบ “อยูงาย ใจสูง” (simple living, high thinking)
14
กรีกเรียกวาเฮแฟสตัส (Hephaestus)
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5. รัฟฟาเอลโล ซานซีโอ (Raffaello Sanzio: ค.ศ.1483 - 1520). “พารนาสซัส”
(Parnassus). ประมาณ ค.ศ.1511. หองเซญญาตูรา (Stanza della Segnatura). วาติกัน.

รูปนี้แมจะมีชอื่ วา “พารนาสซัส” เชนเดียวกับรูปของมานเตญญาที่ดูไปแลว (รูปที่ 4) และได
แรงบันดาลใจจากเรื่องราวในปกรณัมคลาสสิกเชนเดียวกัน แตสื่อความคิดตางกัน ที่มาของรูปนี้เกิด
จากการที่รัฟฟาเอลโลไดรับมอบหมายใหเขียนรูปปูนเปยกตกแตงหองเซญญาตูราที่วาติกัน แตผนัง
หองตรงที่เขาตองเขียนรูปมีขอจํากัดตรงทีม่ ีชองหนาตางอยูตรงกลาง รัฟฟาเอลโลแกปญหาดังกลาว
ไดอยางชาญฉลาดดวยการเขียนรูปเขาพารนาสซัสครอบชองหนาตาง โดยใหยอดเขาอยูเหนือกรอบ
บนของหนาตางพอดี พวกกรีกเชื่อวาเขาพารนาสซัสเปนเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกหนึ่งของเทพอพอลโลกับ
เหลาเทวีแหงศิลปวิทยาผูเปนบริวารของพระองค
รัฟฟาเอลโลจึงใหเขาลูกนีเ้ ปนสัญลักษณของ
แหลงกําเนิดแหงวรรณศิลปดวย โดยใหเปนที่ชุมนุมของกวีเอกของโลกตะวันตกยุคตางๆ ตั้งแตยุค
โบราณมาจนถึงยุครวมสมัยกับตัวศิลปนเอง ที่เดนมากคือผูชายคนที่ 2 ทางดานบนซาย ซึ่งรูไดทันที
วาคือดันเต อาลีกีเยรี (Dante Alighieri: ค.ศ.1265-1321) กวีเอกของยุคกลางผูเขียนมหากาพยเรื่อง ลาดี
วีนากอมเมเดีย (La Divina Commedia) หรือ เดอะดีไวนคอเมดี (The Divine Comedy) ซึ่งจะขยาย
ความตอไปในรูปสุดทาย ชายคนที่ยนื ติดกับดันเตคือโฮเมอร (Homer) มหากวีตาบอดของกรีกยุค
โบราณ ผูรจนามหากาพย อีเลียด (The Iliad) และมหากาพย โอดิสซี (The Odyssey)
ผูหญิง 9 คนตรงกลางรูปคือเทวีแหงศิลปวิทยา องคที่นั่งทางขวาถือเครื่องดนตรีเปน
เครื่องหมายวาเธอคือเทวีแหงดนตรี สวนองคที่ยืนอยูข างหลังเทวีองคนี้ถือหนากากละครในมือเปน
เครื่องหมายวาเธอนาจะเปนเทวีแหงละครโศกนาฏกรรม เทวีทั้ง 9 องคนี้อยูหอมลอมเทพอพอลโลซึ่ง
กําลังเลนดนตรี อพอลโลเปนเทพแหงบทกวีและดนตรี เปนหัวหนาของเทวีแหงศิลปวิทยา จึงเปน
เทพผูใหแรงดลใจสูงสุดตอกวีซึ่งมีคีตกวีรวมอยูดว ย รัฟฟาเอลโลใสตนลอเรลไวตามมุมตางๆ ของรูป
เนื่องจากตนลอเรลเปนตนไมประจําเทพองคนี้ โดยมีที่มาจากเรื่องนางไมดาฟเน (Daphne) ผูเปนรัก
แรกของอพอลโลกลายรางเปนตนลอเรลเพื่อหนีพระองค
มงกุฏที่ทําจากชอลอเรลจึงใชเปน
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เครื่องหมายของอพอลโลและผูมีคาควรแกการยกยองโดยเฉพาะกวี ทําใหเกิดคําวา “poet laureate”
ซึ่งมีความหมายวากวีเอกหรือรัตนกวี ในรูป “พารนาสซัส” รัฟฟาเอลโลจึงใหกวีเอกทุกคนสวม
มงกุฏลอเรลเปนเครื่องหมาย ใกลๆ เทาซายของอพอลโลมีน้ําพุไหลรินออกมาจากใตดิน น้ําพุดังกลาว
มีชื่อวาน้ําพุคาสตาเลีย (Castalia) ซึ่งเชื่อกันวาเปนน้ําพุศกั ดิ์สิทธที่ใหแรงบันดาลใจแกกวีเชนเดียวกับ
น้ําพุฮิปโปครีน (Hippocrene) บนเขาเฮลิคอน (Helicon) อันเปนที่อยูของเทวีแหงศิลปวิทยา
6. รูป “ดันเตกับมหากาพยดไี วนคอเมดี”
รูปสุดทายที่จะใหดูในบทความเรื่องนี้มีทมี่ าจากมหากาพยเรื่อง ลาดีวีนากอมเมเดีย15 หรือ
เดอะดีไวนคอเมดีของดันเต มหากาพยเรื่องนี้ไดรับการยกยองวาเปนเพชรน้ําเอกของอิตาลียุคกลาง
และมีอิทธิพลอยางมากตอวงวรรณกรรมและวงการศิลปะของยุโรปยุคกลางเรื่อยมาจนถึงยุคปจจุบนั
ดังเห็นไดวาศิลปนผูมีชื่อเสียงของยุคฟนฟูศิลปวิทยาหลายคนนิยมนําเรื่องที่ดันเตเขียนไวในมหา
กาพยเรื่องนี้มาถายทอดในงานศิลปะ ในรูป “พารนาสซัส” ที่วาติกนั (รูปที่ 5) รัฟฟาเอลโลยังเขียนรูป
แสดงใหเห็นถึง
ดันเตไวในหมูก วีเอกของโลกตะวันตกในฐานะตัวแทนของกวียุคกลางดวย
ความสําคัญของดันเตและมหากาพยเรื่องนี้ในทัศนะของคนยุคนั้น สําหรับอิทธิพลของลาดีวีนากอม
เมเดียที่มีตอศิลปนยุคปจจุบนั เห็นไดในงานศิลปะหลายชิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในผลงานของออกุสต
เรอเน โรแดง (Auguste René Rodin: ค.ศ.1840 - 1917) ประติมากรฝรั่งเศสผูมีอิทธิพลตองาน
ประติมากรรมของคริสตศตวรรษที่ 20 โรแดงถายทอดบางฉากจากภาคนรกภูมิของมหากาพยเรื่องนี้
ไวบนบานประตูชื่อ “Gates of Hell” เพื่อนําไปติดตั้งที่พิพิธภัณฑเดซารตเดกอราติฟส (Musée des
Arts Décoratifs) ที่ปารีส อยางไรก็ตามโครงการกอสรางพิพิธภัณฑแหงนี้ตองลมเลิกไปโดยยังไมทัน
ไดสราง และแมโรแดงจะทําประตูบานนี้ไมเสร็จ แตประติกรรมหลายรูปบนบานประตูมีความ
สมบูรณในตัวเอง เชน รูป “The Kiss” และ “The Thinker” ซึ่งตอมานําไปทําเปนประติมากรรม
ลอยตัวที่ไดรบั การยกยองอยางสูง
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มหากาพยเลมนี้มี 3 กันติกา (cantica) หรือ 3 ภาค ไดแก ภาคนรกภูมิ (Inferno) ภาคแดนแหงไฟชําระ
(Purgatorio) และภาคแดนสวรรค (Paradiso)
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6. โดเมนีโก ดี มีเกลีโน (Domenico di Michelino: ค.ศ.1581 - 1641).
“ดันเตกับมหากาพยดีไวนคอเมดี” (Dante and the Divine Comedy).
ค.ศ.1465. อาสนวิหาร (Duomo หรือ Cathedral) แหงเมืองฟลอเรนซ.

มีเกลีโนผูเขียนรูป “ดันเตกับมหากาพยดไี วนคอเมดี” มิไดถายทอดเรื่องราวตอนใดตอนหนึ่ง
ของมหากาพยเรื่องนี้ไวในรูป แตเขียนรูปดันเตถือหนังสือเรื่องนี้ โดยมีเครื่องหมายที่ขาดไมได
สําหรับดันเตคือมงกุฎลอเรล ซึ่งไมเพียงแตบอกใหรวู าเขาไดรับการยกยองใหเปนรัตนกวีหรือ “poet
laureate” ของยุคกลาง แตยังมีที่มาจากภาคที่ 3 ของมหากาพยเรื่องนี้ดว ย กลาวคือในภาคที่ 3 ดันเตเลา
เรื่องราวการเดินทางไปเมืองสวรรค ซึ่งเขาคิดวาเปนตอนที่ยากที่สุดจึงตองขอแรงดลใจจากเทพอพอล
โล เนื้อเรื่องของมหากาพยเรื่องนี้มีอยูวา วิญญาณของเบอาตรีเช (Beatrice) ซึ่งดันเตเทิดทูนใหเปน
นางในดวงใจของเขาตามคติของพวกอัศวินยุคกลาง ไดขอใหเวอรจิล (Virgil) กวีเอกโรมันสมัย
จักรวรรดิผูเขียนมหากาพยเรือ่ ง อีเนอิด (Aeneid)16 มาชวยนําทางดันเตไปชมนรกภูมิ แดนแหงไฟ
ชําระ และแดนสวรรค ในเรื่อง ดันเตบอกอายุตัวเองไวดว ยวา ตอนนั้นเขาอายุได 35 ป รูปดันเตไมวา
16

เวอรจิลเขียนมหากาพยเรื่องนี้ตามบัญชาของออกุสตุส (Augustus) จักรพรรดิโรมันองคแรก เพื่อเชิดชู
บรรพบุรุษของชาวโรมัน มหากาพยเรื่องนี้เลาเรื่องราวการผจญภัยของวีรบุรุษฝายทรอยชือ่ อีเนียส (Aeneas)
ซึ่งเดินทางไปหาที่สรางเมืองใหมหลังจากเมืองทรอยตองลมสลายดวยน้ํามือของพวกกรีก อีเนียสไดมาตั้ง
หลักปกฐานอยูบริเวณริมแมน้ําไทเบอร (Tiber) บนคาบสมุทรอิตาลี ตามตํานานชาวโรมันจึงสืบเชื้อสายมา
จากอีเนียสซึ่งเปนลูกของเทวีวีนัสกับเจาชายแหงเมืองดารดาเนีย (Dardania) ซึ่งอยูไมไกลจากเมืองทรอย
อนึ่งยังมีบางตํานานเลาตอวาหลังจากนั้นในป 753 กอน ค.ศ. โรมูลูส (Romulus) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอีเนียส
ไดสรางเมืองโรมขึ้นที่นี่
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จะเปนรูปปน หรือรูปเขียนจึงมักเปนรูปชายวัยกลางคนสวมมงกุฎลอเรล ในมือถือหนังสือเลมหนึ่งซึ่ง
หมายถึงมหากาพยลาดีวนี ากอมเมเดีย เชนเดียวกับที่เห็นในรูปนี้
มีเกลีโนใสรูปภพภูมทิ ั้งสามไวในรูปนี้ดว ย ไดแก ทางซายเปนนรกภูมิ มีเหลาคนบาปทาทาง
เจ็บปวดทรมานกําลังเดินตามกันลงไปยังนรกขุมที่อยูลกึ ลงไป ตรงกลางขางหลังดันเตเปนแดนแหง
ไฟชําระที่ซึ่งคนบาปจะตองไปชําระจิตใจใหผอ งแผว กอนขึ้นไปสูภพภูมิที่สูงขึ้นไปคือแดนสวรรค
ในรูปนี้มีเกลีโนถายทอดภาพแดนแหงไฟชําระตรงตามที่ดันเตบรรยายไวในมหากาพย กลาวคือแดน
แหงไฟชําระมีลักษณะเหมือนภูเขาที่ผุดขึ้นมากลางทะเลทางซีกโลกใต อันเปนโลกสวนที่เชื่อกันวา
ไมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู อนึง่ เขาลูกนี้อยูตรงขามกับเมืองเยรูซาเลมซึ่งอยูทางซีกโลกเหนือ เกิดขึน้ เมื่อ
ครั้งที่ซาตานถูกเหวี่ยงลงมาจากสวรรค ทําใหพื้นโลกใตเมืองเยรูซาเลมบริเวณที่มนั ตกลงมายุบลงไป
เปนโพรงกลายเปนนรก สวนดินที่ถูกดันขึ้นมาอีกดานหนึ่งกลายเปนเขาลูกนี้ แดนแหงไฟชําระมี
ลักษณะเปนชัน้ ๆ ทั้งหมด 7 ชั้น ตามจํานวนของบาป 7 ประการที่ตองชําระ และคุณธรรม 7 ประการ17
ที่จะไดรับหลังจากชําระบาปแตละขอแลว บนยอดเขาเปนสวนสวรรคอีเด็นที่อาดัมกับอีฟเคยอยู กอน
ถูกขับออกไปเพราะไมเชื่อฟงพระผูเปนเจา ในรูปนี้มีเกลีโนใสรูปอาดัมกับอีฟไวในสวนสวรรคดว ย
ตามความคิดของดันเตผูที่ชําระจิตใจจนปลอดจากบาป 7 ประการแลว จะถึงพรอมซึ่ง
คุณธรรม 7 ประการ และไดไปพํานักอยูใ นสวนสวรรค รอเวลาที่จะไดไปอยูใ นแดนสรวงชั่วนิรนั ดร
จะเห็นไดวาสวรรคที่ดันเตบรรยายไวมีลักษณะเปนวงกลม (sphere) ลอมโลกเปนชั้นๆ ทั้งหมด 7 ชั้น
ซึ่งเขาใหเปนตัวแทนของคุณธรรม 7 ประการ ดันเตตัง้ ชื่อสวรรคทั้ง 7 ชั้นนี้ตามชื่อดาวที่มนุษยรูจัก
แลวในสมัยนัน้ ไดแก ดวงจันทร ดาวพุธ (Mercury) ดาวศุกร (Venus) ดวงอาทิตย ดาวอังคาร (Mars)
ดาวพฤหัส (Jupiter) และดาวเสาร (Saturn) จากนั้นจึงเปนวงของกลุมดาวที่ไมเคลื่อนที่และหวง
อวกาศซึ่งดันเตเรียกวาปริมุมโมบีเล (Primum Mobile) เหนือขึ้นไปเปนแดนสุขาวดี (Empyrean) อัน
เปนที่อยูของวิญญาณที่ไดขนึ้ ไปเสวยสุขบนสวรรค ขางๆ แดนสุขาวดีคือกุหลาบสวรรค (Celestial
Rose)18 อันเปนที่ประทับของพระแมมารียใ นฐานะราชินแี หงสวรรค เหนือสุดเปนนิเวศนแหงพระผู
เปนเจา ในรูปนี้เห็นวงของดวงจันทรและดาวอื่นๆ พาดอยูบนทองฟาขางหลังดันเต ทางขวาของรูป
คือเมืองฟลอเรนซ ซึ่งนอกจากเปนบานเกิดที่ดนั เตเอยถึงบอยครั้งในมหากาพยเรื่องนี้แลว มีเกลีโน
ยังใหเปนสัญลักษณแทนโลกมนุษยดว ย.

17

รายละเอียดดูในเลมเดิม หนา 145.
18
ดันเตจินตนาการใหกุหลาบสวรรคเปนที่ประทับของพระแมมารีย เนื่องจากดอกกุหลาบเปนหนึ่งใน
สัญลักษณของแมพระ โดยมีที่มาจากการที่เธอมีสมญาวา “กุหลาบไรหนาม” ซึ่งตีความไดวาเธอเปนมนุษยผู
ปลอดจากบาปกําเนิด (รายละเอียดดู “กุหลาบ” หนา 29, “หนาม” หนา 30 และ “ตํานานเรื่องโจอาคิมกับอัน
นา” หนา 112 ในเลมเดิม)
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