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  27/07/92  :دريافت تاريخ
  20/08/92  :پذيرش تاريخ

 شناختي دين يهود نشانه
 در هنر مدرن) غيرصهيونيسم(

   اثر مارك شاگال“من و روستا ” موردي نقاشيةمطالع
  نوشتة

  ∗حسن بشير
   ∗∗هدا كاسپور

  چكيده
مـارك  . سـت طور خاص در نقاشي ا     تجسمي و به   هدف از اين پژوهش كشف نمادهاي قوم يهود در هنرهاي         

محتـواي آثـار او     . پردازانه دارد   بيستم است كه سبكي شخصي و خيال       ةشاگال، يكي از هنرمندان يهودي سد     
طور مكرر در آثار نقاشـي ايـن         ها و نمادهاي دين يهود است كه به         هاي فولكلور و اسطوره    برگرفته از داستان  

  . هنرمند نمود پيدا كرده است
طور آشكار و پنهان استفاده      هاي قوم يهود به   كه در آن از نمادها و نشانه      است  اثري   “من و روستا   ”نقاشي
هاي نمادين اثر با در نظـر گـرفتن دو رويكـرد            نشانه ها و در اين تحقيق معاني نهفته در وراي فرم       . شده است 

  . داللت صريح و داللت ضمني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
دين  نمادهاي ها و ترا در جهت يادآوري سنّ     هاه مارك شاگال اين نشانه    دهد ك   هاي تحقيق نشان مي     يافته
 عالئم و ظواهر دين يهـود       ة زيتون به نشان   ةگاو، شاخ  داوود، تصاوير هالل ماه، انگشتر   . كار برده است   يهود به 

يـل محتـوا و      بـا تحل   گانهايي همچون صليب و كليسا نيز در اثر وجود دارد كه نگارنـد             اما نشانه  ؛رفته كار به
ها سلطه  هاي يهودي در اثر بر ديگر نشانه       كه نشانه  ندبرد  پي هاي يهودي و غير يهودي    نشانه كشف روابط بين  

  . الشعاع قرار داده است را تحت ها نشانهداشته و ساير 

  .شناسي، دين يهود، هنر مدرن، مارك شاگال نشانه :واژهكليد

  مقدمه 
ـ  هنـر    ي كـه بازكـاو    يطـور  ها و جوامع اسـت، بـه        مين تمدن سرز   از فرهنگ و   يندياهنر بر  ك ي
ـ شمندان معاصر بر ا   ياند. ك ملت باشد  ي ي و اعتقاد  ي فكر يها  لفهؤگر م  انيتواند ب   ين م يسرزم ن ي

ـ  به شناخت جامعه، مـردم، د      ي آثار هنر  ي كاوش و بررس   ةليوس  به  توان  يباورند كه م   ن، آداب و   ي
____________________________ 

 bashir@isu.ac.ir )ع (دانشيار دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ∗

 hodakaspur@gmail.com ارشد ارتباط تصويري دانشگاه شاهد  كارشناس∗∗
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ـ ي گ يموسو(افت  ي جوامع دست    ي فكر  يها  نهيگر زم يرسوم و د   ارتباطـات در   ). 13 :1386،  يالن
 نمادهـا در اشـتمال بـر       يريت تفس يعلت ظرف     به ي و بصر  يا  ژه ارتباطات رسانه  يو   امروز به  يايدن

 يهـا   گر از نظـام   ين استفاده را نسبت به هر زمان د       يشتري ب يي معنا ي نهان يها  هي و ال  ي ضمن يمعان
ر يها و تصاو    ، اغلب نقاشان از فرم    يتجسم ي هنرها ةهرچند كه در حوز   . كند  ين م ي نماد يا  نشانه

ان آنچه كـه در ذهـن دارنـد بپـردازد           يم به ب  يطور مستق  كه بتواند به  كنند    ي استفاده م  ييها  و نشانه 
ـ د و هو  ي انتقال تصورات، عقا   ي، و هنرمند برا   )يلي شما يها نشانه(  خـود،   ينـ ي و د  يت فرهنگـ  ي

ات خود را بـه     ي، تفكرات و درون   يي روا يا داستان يك موضوع و    ي دنيكشر  ي دارد با به تصو    يسع
االصل، عـالوه    يهوديستم از جمله مارك شاگال      ي از نقاشان قرن ب    يا عده اما   ؛مخاطب منتقل كند  

 يقـ ي بـه طر   رند دا ي، سع يلي شما يها ق فرم ياها و تصورات خود از طر     يدن رو ير كش يبر به تصو  
 خود در ارتباط ينيد  ويدتيان تفكرات عقيك به ب ين و سمبول  ي نماد يهاگر با استفاده از نشانه    يد

م يـي  همچون ح  يستم كسان ي ب ة سد يهوديان نقاشان   ي كه در م   كردد اشاره   يبا. دنت بپرداز يهوديبا  
گونه كه مارك شـاگال بـه        نان آن يز وجود دارند اما ا    ي ن يانيلي و آمادئو مود   ينينو سور ين، ج يسوت
  .اندنداشتهن نمادها ي به ايچندانثارش پرداخته، توجه ت در آيهودين ين دي نماديهاان نشانهيب

هـود  ين  ي د يها راي بررسي نشانه  نش مارك شاگال ب   يسنده در گز  ي نو ي اصل ةزين مسئله انگ  يا
 و بـدان معتقـد بـوده    شاگال كه ييها ارزش و برخوردها، باورها، نقاش، يهادانسته. بوده است

از . شده است منعكس “روستا من و”  با عنواني وةاثر برجست در فرهنگ اوست، از ار متأثريبس
كرد ي و با در نظر داشتن دو رو       يليتحلـ    يفي توص ةويل اثر به ش   يه وتحل ي با تجز  گانرو نگارند  نيا

ـ بـا ا  . اند شتههود دا ين  ي د ي نمادها يي، قصد در شناسا   يح و داللت ضمن   يداللت صر  كـرد  ين رو ي
ـ  ي بـه  ن نقاش يه ا د ك نپرداز  ين مسئله م  ي ا ي به بررس  گاننگارند ـ  ةمثاب ك مـتن چطـور داللـت و        ي
ـ  معنـا  جـاد يا بـا  يشناس نشانه گونه كه اشاره شده آن. كند ي ميسازمعنا شـدن   معنـادار  نـد يفرا اي

ها  داللت ها و ل نشانهيتحل ه وي تجزةي، نظريشناس  و نشانه)153: 1384 ،يناتياستر(دارد  سروكار
ـ  ا يا   كـشف عناصـر نـشانه       از ين داللت ناش  يا). 187 :1378لچت،  (است    ين اثـر و چگـونگ     ي
 حاضـر   يق مراد از متن، اثر هنـر      ين تحق ي است در ا   يهيبد. د متن است  ي عناصر در تول   ينينشهم

ـ كنـد و جر    رقرار ب تواند با مخاطبش ارتباط     يگر قرار گرفته و م    ك كنشِ داللت  ياست كه در      اني
   .كند د يا معناها را توليارتباط معنا 

 كشف شـده    يشناخت  عناصر نشانه  ،يروش اكتشاف  ل اثر، با  يه و تحل  يبتدا با تجز  ن مقاله ا  يدر ا 
توانـد   ي مـ ين اثر چه ارتباطي در ايا ن است كه عناصر نشانهيق اين تحقي در ايال اصلؤ س .است
 بر ياثرگذار ليدارد به دل  كهييمحتوا هر نشانه عالوه بر كه آنجا از هود داشته باشد، اماين يبا د
ـ ا اسـت،  متـصور  آن بر زي نيفرهنگ  وياز نظر اجتماع ييامدهايپ ها، نهگر نشايد  در پرسـش  ني

ن در اثر از ي نماديها نكه، نشانهينخست ا. رديگ يتوجه قرار م مورد ريز يفرع يها پرسش قالب
 دارند؟ دوم، كدام يا گر چه نوع رابطهيكدي نسبت به يهودي /ينيد يها اميپ يمحتوا نيتدو نظر
ـ  داريتـر  گر عناصـر، نقـش برجـسته   ي نسبت به ديا ر نشانهك از عناص  ي ـ د و كـدام  ن ك نقـش  ي
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 گانن روش ابتدا موضوعات مختلف از اثر استخراج شده و نگارنـد           يكنند؟ در ا    يفا م ي ا يتر  مهم
 سپس  ،دن و مطالعه كن   يين آثار را شناسا   يد موضوعات گوناگون ا   نكوش  يك عمل روشمند م   يدر  

گر ارتباط يكدين چگونه با   ي مضام يعني قرار گرفته است     يورد بررس گر م يكدين با   يارتباط مضام 
  . كنند يفا ميگران اي را نسبت به ديتر يك نقش محوريكنند و كدام يبرقرار م

  مفاهيم كليدي پژوهش
  شناسي نشانه
 ييها ها ابژه  نشانه. ها است   علم نشانه  يبه معن ) يشناس  نشانه يدر فارس ( semioticsيسي انگل ةكلم
 ي است كـه بـه بررسـ   ي، علميشناس نشانه.)293 :1390،يسجود(رسانند  ي را مياميتند كه پ هس

هـا  ز قواعد حاكم بر نشانهيها و ن ر آنيد و مبادله و تعبيند توليها، عوامل حاضر در فرا  انواع نشانه 
ـ  يهـا  نظـام  هـا و   دهي ارتباط و معنا را در پد      يچگونگ پردازد و سرشت و    يم ون  گونـاگ  يا شانه ن

ز يـ هـا از چـه چ        معلوم خواهد كرد كه نشانه     يشناس نشانه«). 252 :1380 مهاجر،(كند  يمطالعه م 
 يشناسـ  نـشانه ة دغدغـ ). 36: 1983سوسـور،  (»ستيـ هـا چ  ن حاكم بـرآن  يقوان اند و   شده ساخته
.  معطـوف اسـت  ي داللتـ يهـا   نظـام ةحوز ر دريل تصوين و تحل  ييتبز به   يچ هر زش ا ي ب يريتصو

  ) 181: 1382 ران،يضم(
   نمادينةنشان

يا  كه به موضوع از راه قرارداد        ييها نشانهرس از انواع نشانه ارائه كرده       ي كه پ  يبند بر اساس طبقه  
 كه بر اساس قرارداد و يا نشانه(ند ا  مربوط ي كل يها دهيا  با يق همبستگ ي محكم و از طر    يا قاعده

ك مانند پرچم،   ي كالس ينمادها. شود يم  هن گفت ي نماد ةنشان) ار شده است  ي مشابهت، اخت  نه صرفاً 
نظـر گرفتـه    در   ي قرارداد يها از نشانه ) ب، گاو ي داوود، صل  ةدر اثر مورد بحث ستار    (صلح،   كبوتر

ـاد  يها نشانه.  قرار دارند  يبند ن طبقه يشده و در ا    ـ  ي نم ـاع      گـر نـشانه   يش از د  ين ب ـاربرد اجتم ـا ك .  دارنـد  يه
  )207 :1383 ،يسجود(

  ت ضمنيدالل داللت صريح و
كه هست به تصور درآمده       و چنان  ينيصورت ع  يم كه به  رو هست   روبه يح با مدلول  يدر داللت صر  

 ي ضـمن  يهـا   اما داللت  ؛ آن است  يا مشخصات ظاهر  يده  يا پد يء و   ي ش  مدلول خودِ  يعنياست،  
 كـه نـشانه     ي صورت و نقش   ةواسط ه اشاره دارند كه ب    ي ذهن يهايژگيها و و   دسته از ارزش   به آن 

ـ  در   يداللت مفهـوم  . اند ب شده كند به آن منسو   يفا م يا  از  يا دهيـ چيسـطح پ  ) مـتن (ريك تـصو  ي
  )89 :همان( .ن دارديشي و دانش پي، اجتماعيخياز به ارجاعات تاريها است كه ن افت نشانهيدر

 نـشانه  ي و شخـص ي فرهنگـ ي اجتمـاع يهـا ي به تداعي ضمن يا معنا ي يعبارت داللت ضمن  
 مخاطب و مشابه آن در      ي و نژاد  يق قوم يتعل ت و يچون طبقه، سن، جنس    ياشاره دارد كه عوامل   

ر گـاو  ي مثـال در اثـر حاضـر، تـصو       بـراي ). 102: همان( دخالت دارند    ي ضمن ي معان يريگ شكل
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ر آن اسـتفاده كـرد و از        يتوان از گوشت و پوست و ش      ي دارد كه م   ي اهل يوانيح به ح  يداللت صر 
ان قـوم   يـ  بر اعتبار آن در م     ي ضمن ي داللت ،هودين  ين در د  واين ح يگاه ا ي جا يگر با بررس  ي د يسو
ـ  يا  مثال اطـالع از نظـام نـشانه        برايل دارد و    ياسرائ يهود و بن  ي  و  يخيك قـوم، حـوادث تـار      ي

  . دهديم ك تمدن را نشاني ي و ارجاعات استنادياجتماع
  نقاشي مدرن /اثر هنري
از خـأل   يهنر اثر. از آن برآمده است است كه تفكر نقاش يياي از دني حاكيتا حدود ياثر هنر

 هنرمنـد بـا     ة طرح رابطـ   آثار هنرمند مرتبط است،    گريم به د  يمستق ريا غ يم  يمستقشود و     زاده نمي 
كنـد    يكمـك مـ    يتر اثـر هنـر      جانبه   ل و درك همه   ي به تأو  يخيتار  و ياجتماع/ ي فرهنگ يزندگ

 است كه بـه روش      ي، اصطالح )modernism(، هنر مدرن    يطور كل   به ).7: 1384،   اقدم يموسو(
 گسـستن   يات بـه معنـا    يـ در هنرهـا و ادب    . شـود  ي روزگار نـو باشـد اطـالق مـ         ةژي كه و  يانيو ب 

 يسم در هنرهـا   يـ مدرن. ان اسـت  ي ب يد برا ي جد يها قالب يجوو خودآگاهانه از گذشته و جست    
 .شـد  آغـاز  نـوزدهم  سـدة  در اروپـا    ي و هنر  ي و فرهنگ  يك رشته تحوالت اجتماع   ي از   يبصر
گرايي نقاشـي كالسـيك    ت طبيعت سنّةبست هنر آكادميك، كه خود عصار     ش براي رهايي از بن    تال

در ايـن رهگـذر،     .  بيـستم داللـت دارد     ة نخست سـد   ة،هاي پيشتاز نيم  خصوص بر جنبش   بود و به  
از آغاز قرن بيستم    . شناسي و اصول فني هنر ايجاد شد       دگرگوني بنيادي در معيارها و مفاهيم زيبايي      

بـدين  .  پديد آمد  “كاادار”   و در نتيجه   “مشاهده” ةطور رسمي، بدعتي در شيو     بار و به     اي نخستين بر
هـا،     تازه و متفاوت به خود گرفت كـه بـا انديـشه             ترتيب، محيط پيرامون از ديد هر شخص شكلي       

هنر، اسـاس كـار       پس بود كه    از آن . اطالعات شخص بيننده بستگي داشت     خاطرات، احساسات و  
 نكته اساس كـار       مشاهده و درك موضوع نهاد و همين         بر نفس موضوع كه بر چگونگي       را نه خود  

هنر به موضوعات خـاص محـدود و     مدرندوران  در.)67 :1379، سهرابي(قرار گرفت  هنر مدرن
تي مورد نظـر در گذشـته و جوامـع سـنّ     هنر ني مبدل شده است كه بادر عين حال به موضوعي تفن    

واقعـي و غيـر واقعـي، حقيقـت و واقعيـت             شود واقعيت، غير   هنر مدرن باعث مي   «. متفاوت است 
ـ    «: كنندگونه معنا مي   ينبرخي مدرنيسم را ا   ). 47 :1346گيل بلك،    (»جلوه كند   هنـر   ةفلـسفه و روي

بيـان در    بـراي  جديد هاي جوي فرم و  ويژه قطع ارتباط عمدي و آگاهانه با گذشته و جست           به مدرن
 مـدرن  هنرمنـدان  هاي در مورد روش، سبك يا ويژگي  و)Philip, 1981: 1452( »هنرها هر يك از

تي و كالسـيك دوري     هـاي بيـان سـنّ       روشاشاره شده يك سبك نقاشي كه در آن نقاش عمـداً از             
ستم يـ  قـرن ب   يرمند تجـسم  هنُ). 984ـ94 :1989 ون،ـسيمپس(دازد  ـان  ها را دور مي    د و آن  ـگزين  مي

ـ ضمن استفاده از ابزار و مواد و مصالح را         كند و  ي بسنده نم  يرات سبك يي به تغ  صرفاً ج، مـواد و    ي
تنهـا تغييـرات سـبكي بلكـه         ايـن امـر نـه     حاصـل   . گيـرد  كار مي   خود به  ةاي را در رشت   ابزار تازه 
  )9: 1383لينتن، . (هاست تعريف متعارف آن سازي و مجسمه سازي مفهوم نقاشي و دگرگون
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 ة اثـر  مطالعـ : شناختي ديـن يهـود     نشانه
 “من و روستا”

  معرفي اثر و هنرمند
 نقـاش و    يهـود يمارك شاگال، نقاش و هنرمنـد       

  در كـشور بـالروس   1887 در سال ،  يطراح روس 
 رمـوز رنـگ و      يريادگي به   ي و ةعالق. متولد شد 

ـ نور او را واداشت تا ظرف مدت چهار سال ز          ر ي
ـ          ترزبـورگ  نت پِ نظر چهـار اسـتاد مختلـف در سِ

 ة حرفـ  بـراي  را   يبعد از آنكـه نقاشـ     . نديم بب يتعل
ــ شــهر 1910در ســال د يــاش برگزيدائمــ نت سِ

س يپـار . س ترك كرد  يترزبورگ را به مقصد پار    پِ
ــان  ــادر آن زمـ ــانون گردهمـ ــدان، ييكـ  هنرمنـ

ن زمـان بـه     يدر همـ  . سندگان و شـاعران بـود     ينو
هـاي هنـر     ها و شيوه    سبك ةكسب تجربه در زمين   

عنوان طراح در يـك تماشـاخانه        به روسيه بازگشت و در مسكو به      1914در سال . مدرن پرداخت 
پـس  . خانه كـشيد كار شد و نيز چند نقاشي ديواري براي اين تماشا    وابسته به يهوديان مشغول به    
بـا  .  بر فعاليت خود در مقام تصويرگر كتـاب افـزود         1923در سال   از مراجعت دوباره به پاريس      

هـا، شـاگال يـك بـار ديگـر مجبـور بـه            آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال فرانسه به دست نـازي          
هـاي    اكثـر نقاشـي    موضوع و اسـاس .به آمريكا كوچ كرد    1941در سال   مهاجرت شد و اين بار      

اش را با روش و  تصويرگري قوميت  وي سنّ  ؛ است تورات  هاي سامي كتاب ديني     گال داستان شا
اش دو جنـگ    شـاگال در طـول دوران زنـدگي        ).27: 1382 بدري،( معاصر درآميخت     هاي  شيوه

جهاني را تجربه كرد و اين امر موجب شد كه در برخي آثارش به موضوعاتي همچـون تهـاجم،        
 دوران در رغـم حـضور    ايـن مقولـه باعـث شـد كـه وي علـي            . ازدخشم و نفرت و جنگ بپـرد      

بيستم مانند كوبيسم، سورئاليـسم، دادائيـسم و          قرن هنري هاي جنبش ثيرگذارترينأت گيري شكل
خود از زبان بصري نوين براي بيان دنيـاي رويـايي خـويش كـه ريـشه در                    خاص ةغيره به شيو  

 بيـستم محـسوب    ة را از نقاشان مستقل سد      به اين منظور وي    ؛واقيعت زندگي داشت بهره جويد    
 برخـي  بـا  اشـتراكي  وجـه  آثـارش  بودن روياگونه دليل به وي كه چند هر ديگر بيان به .كنند مي

 نقاشي رئاليـستي بـا موضـوعات        ةنوعي شيو  ((Surrealism)سورئاليست   مانند مدرن هاي سبك
نقاشـي  ((Cubism)  كوبيـسم  ةداشت و از نظر چند وجهي بودن برخي آثارش با شيو) واقعي فرا
هاي مهم نقاشي مـدرن   يك از جنبش قرابت داشت اما به هيچ   ) گرايي حجم /وار وجهي مكعب در  

هاي شاخص هنـر مـدرن اشـاره         توان به يكي از جنبه     براي اثبات اين ادعا مي    .  وابسته نشد  كامالً

، اثـر مـارك شـاگال،تصليب سفيد تابلوي1تصوير
.م 1938: تاريخ اجرا رنگ و روغن روي بوم: تكنيك

(Hafmann, 1985: 90)  
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يكـي از     شـد،  كـه اشـاره    گونـه  همـان . ريـزي كـرد    خود را پي   ةكرد كه شاگال برخالف آن شيو     
هنـر  «كردن آرمان هنر براي هنر است، به عبارتي  مدرن خودمختاري هنر و دنبال   هاي هنر  ويژگي

 »هاي ديني، سياسي و اخالقي  تبليغ و ترويج آموزهة غايت خويش باشد نه وسيل،خواهد خودمي
موضـوعاتي كـه   توان پي برد كه اكثـر    هنري شاگال مي   ة رجوع به كارنام    اما با  .)9: 1383،  لينتن(

عالوه بر آثاري از قبيل     . هاي ديني و سياسي بوده است      ها رفته درخدمت انديشه    به سراغ آن  وي  
 خلق شده و به نمادهاي يهوديت اشاره دارد اين          1912 تا   1911هاي   كه بين سال   “من و روستا  ”

اي مثـال   بر.آثاري خلق كرده است فاشيسم هاي بعد از جنگ نيز بر عليه حكومت  نقاش در سال  
اشـاره كـرد، نـشان دادن بـه         ) 1تصوير ()whitecrucifixion( “سفيدتصليب  ” توان به تابلوي   مي

وي ايـن   . خورد چشم نمي  معموالً در آثار هنرمندان يهودي به     ) ع(صليب كشيدن حضرت عيسي   
 خلـق   1941 در سـال   هـا  اثر را مصادف با آغاز جنگ جهاني دوم و اشغال فرانسه به دست نازي             

كـرد تـا پاسـخي بـه         گروهي معتقدند شاگال در آثار خود از اين تصاوير استفاده مي           .ستكرده ا 
  .  در اروپا داده باشد1930 ةهاي پاياني ده هاي فاشيستي در سالجريان
اش در برابـر چيـزي         مثال واضحي از آنچه كه شـاگال از خـاطرات گذشـته            “من و روستا   ”اثر

اش   ي در ابعاد بزرگ از خـود و روسـتاي محـل زنـدگي             ؛ تصوير استهمچون يك آينه قرار داده،      
خـصوص در دوران     هـاي متمـادي بـه      جـايي كـه سـال     ) بخشي ازكشوربالروس فعلـي   (سك  ويتبِ

 1914 تـا    1910 هـاي  سال  دوري از وطنش بين    زماناو اين اثر را در      .  آنجا زيسته است   اش  كودكي
هاي صريح در اثر مـشخص   داللت،زآغا در. خلق كرده است، كرد  كه در پاريس زندگي ميدوراني
  .شودمي ها قرار دارد بررسي هاي ضمني كه در وراي ظاهر عناصر و فرمآن داللت از پس و شده

  “روستا من و”توصيف تصويري اثر 
ت يـ كل در) 2ر  يتـصو ( “من و روسـتا   ”اثر  

ل فقـدان   يـ دل بـه . وار دارد  ينـه  آ يخود شكل 
ر، نقـاش توانـسته     ي كدر در تصو   يها  رنگ

ف را از   ي شاداب و درخشان و لط     يريصوت
هـا و     ف رنـگ  يـ  لط يذارگـ   هم يق رو يطر

شـباهت   ي ب هيون ش يجاد كند كه ا   يها ا   طرح
. ستيـ شه ن ي پشت ش  يها  يك نقاش يبه تكن 
ر، چند وجه گونـاگون     ي تصو ي فضا ةشالود
صـورت   بـه  مختلف در اثر     ي نواح .1 :دارد

 يني تزئ يك الگو يكوچك و جز به جز در       
ــآرا ــهيش ي ــد افت ــهيدر زم. 2. ان ــا ن ــا ييه  ب

 يهـا    گونـاگون و در پـالن      يهـا   كنتراست

 
  
  
  
  
  
  
  
  

:تابلوي من و روستا، اثر مارك شاگال، تكنيك        2 تصوير
ــوم، 52/191* 88/150:  ابعــاد رنــگ وروغــن روي ب

م، محــل 1911-12حــدود : تــاريخ اجــرا ســانتي متــر،
  .موزه هنرمدرن، نيويورك: نگهداري

Museum of Modern Art, NewYork City (Haftman, 
1985: 59) 
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 را  ينير ساختار بلور  ي گوناگون تصو  يها هياند و ال    گر قرار گرفته  يكدي يا رو يشفاف عناصر كنار    
 يعـد ب يو و ساختار سـه    ر فاقد پرسپكت  ي تصو .3. يك روشن است  تم تار ي ر يدهد كه دارا    ينشان م 

ع و ي وقـا .4 . نـدارد يچ ارتبـاط يم هـ ينـ يب ي كه اطراف خود ميمند ام و نظي واقعياياست و با دن   
ـ ا. گر هـستند  يكـد يزمان و در تداخل بـا        صورت هم  ير به دادها در تصو  يرو  يير فـضا  ين تـصو  ي

 دوردسـت  يهـا   خانـه يهـا  دهد اما از دود دودكش ي از سكنه را نشان م  ي خال باًي و تقر  ييروستا
 يها نقش ها و   رسد كه نقاش در پس فرم       ينظر م  به!  دارد اني در آن جر   يد كه زندگ  يآ يم ن بر يچن

ز يـ اش بوده است؛ چنانچه خـود ن        يقت زندگ يم و حق  يان مفاه ي ب ي، در تالش برا   يالوان و انتزاع  
. اورديخاطر ن ي بسپارد و بهكسره به فراموشيت را يست كه واقعينه نگو برآنانتزاع من  «: ديگو يم
البداهه پا   ي است كه ف   يزيمنظور من از انتزاع چ    .  است ينيئورد تز ايخاطر ن  يت را به   كه واقع  ياثر

 چشم و ذهن تماشـاگر نفـوذ        يگذارد و با عناصر ناآشنا و نامنتظره، به فضا          ي م يبه عرصه زندگ  
ارتباط يتوان ب   ين آثار او را نم    ي و نماد  يرين وجه تصو  يبنابرا). 46ـ  7 :1379،  يباغ رهق( »كند  يم

ـ  هربـرت ر   يخيچنانچه مـورخ تـار    . انه دانست يك و نمادگرا  ي سمبول يابا شالوده  ـ گو  يد مـ  ي : دي
ـ  يـ جانـات و احـساسات او خواب  ين قـدرت شـاگال در شـدت ه       يتـر   بزرگ«  ةليوسـ  هده اسـت، ب

يت را در ارتباط با خـود       هوديد  يم و عقا  يها و مفاه   شهياو اند » .كياد نوستالژ يسم كم و ز   يسمبول
ق كـشف   يكند تا از طر    يكند و به محقق كمك م     ي منتقل م  ها به مخاطب   نشانهها و   د نما ةليوس به

ن سخن از چالز ساندرس     يست ا يجهت ن  ي ببرد؛ ب  يد او پ  ي، به عقا  يك در آثار و   ي سمبل ينمادها
ـ گو يشه كه م  يها و نمادها با اند      نشانه ةيرس در مورد رابط   پ ـ گانـه اند  ي «دي توانـد   ي كـه مـ    يا شهي

پـس  .  كه نتواند شناخته شود، وجود ندارد      يا شهياما اند  نشانه است،    يشه دارا يشناخته شود، اند  
ـ  د ين اثر عناصر  يدر ا ). 202 :1378لچت،   (»صورت نشانه باشد   يد به ر با ي ناگز يا شهيهر اند  ده ي

نظـر   بـه . انـد   افتهيم نمود   ير مستق يا غ يم و   ي مستق ي از آثار شاگال به شكل     ياريشوند كه در بس     يم
ن عناصر  يل تكرار ا  يدل  از تفكرات نقاش است و به      يزتاب بخش ن عناصر، با  يك از ا  يرسد هر      يم

  .نده دارندي ثابت و پاي نقاش معناي برد كه برايتوان پ يگر آثار، ميدر د
  “من و روستا”شناختي اثر  تحليل نشانه

ب ي داوود و عالمـت صـل      ةگاو، انگشتر با عالمـت سـتار      : اند از  ن اثر عبارت  يح ا ي صر يها داللت
 ، يي روسـتا  يها ، خانه )در سمت چپ پالن آخر    (ش  يسا و كش  يكل ،)رخ سمت چپ   يمگردنبند ن (

  )2ر يتصو( .زن
 از نمادهـا و     ي استفاده از بخش   ة نحو ي است بررس  يهوديك نقاش   ينكه شاگال   يبا توجه به ا   

 يبرتـر . هود اسـت  ين  يها در د    گاه آن يشه و جا  ي و دانستن ر   يين اثر مستلزم شناسا   يها در ا   نشانه
ـ  با فرهنگ و اصـول د      يكودك  از يرا و ي در آثار شاگال قابل توجه است ز       يهوديموضوعات   ن ي

ن موضوعات يا. است  آشنا بوده ،انيهوديهود و   ين  يخ د ي از تار  ي كتاب ،ز با كتاب مقدس   يهود و ن  ي
ر از نظـر وجـه      ي از تـصاو   يرسد كـه بخـش      ينظر م    هب .ز هماهنگ است  ي شاگال ن  ي درون يايبا دن 



 

 

70

 /
رم
چها

 و 
ت
يس
ل ب
سا

 /
ره 
شما

3
 

 4تصوير

 كـه   يوانيعنوان ح  ر به ي سمت چپ تصو   ة مثال گاو در گوش    ي دارند برا  يتر ملموس ة جنب ييمعنا
 يعنوان نماد تون بهيه به ز ياه درخشان شب  ي گ ة دارد؛ دست  ي انسان يتين اثر به لحاظ ظاهر، ماه     يدر ا 

  )2ريتصو. (رخ سبز رنگ در گوشه سمت راست يم و صلح؛ نياز زندگ
سـت؟   ا ين اثر چگونه موجـود ي كه گاو در ان استيتوان مطرح كرد ا ي كه در ابتدا م يالؤس

د و قابـل    يـ  آن مف  ير اعـضا  ير، گوشت، چـرم، شـاخ و سـا        ي است كه ش   يوانيعنوان ح  ا تنها به  يآ
 كـه   يرخـ  يمتوان در ارتباط با ن      ين موضوع را م   يهاست؟ ا   ني ا ي ورا يا موجود ياستفاده است و    

م بـه خـاطرات   ي مـستق ة اثـر اشـار   نينكه ا يبا توجه به ا   .  كرد ي بررس يدر مقابل اوست تا حدود    
هـافمن در كتـاب      چنانچـه ورنـر   .  از نقاش است   يريرخ، تصو  يمتوان گفت كه ن     ينقاش دارد م  
  : كند ير اشاره مين تصويدر ارتباط با ا مارك شاگال
اي از خـود نقـاش باشـد كـه در      ره چهرخ برش خورده و سبزرنگ مرد رسد كه نيم نظر مي  به

   )Haftmann, 1985: 59( !خيره شده استكمال شگفتي به چشم گاو 
.  نقاش ظاهر شده استياهايا از درون رويد رنگ، گوي گاو همچون شبح سفة چهرياز طرف
شود كـه متوجـه      يننده معنادارتر م  ي ب ي برا ي گاو زمان  ةرخ و چهر   يمان ن ي م ي و عاطف  يارتباط حس 

كنـد،    يگر وصل م  يكديبه  م كه چشمان گاو و نقاش را        يشو  يد م ي به رنگ سف   يخط نازك ممتد  
چـشم نقـاش    ). 3ريتـصو (شود  يان مي نمان خط كامالًيگاو او رخ  يم پشت نيكردن فضا رهيبا ت 
م ي مسخ شده داريها  كه ما از انسان   يرا مردمك چشم او همانند تصور     ي مسخ شده دارد ز    يحالت
د رنـگ قـرار     يسـف  يا  رهي مردمك دا  يجا در چشم به  ! ديآ  ينظر پوچ م    است و به   ديروح و سف   يب

 ةنحـو . صـورت دوار در اطـراف آن قرارگرفتـه اسـت           ز به ين ن يچ ي به شكل خط   دارد كه خطوط  
ه بـه   ي دارد و شـب    ي آب يد در آسمان  ي از درخشش خورش   يد درون چشم حالت   ي سف ةري دا يريقرارگ

ـ ن كادر وارد كرده و      يينقاش، دست خود را از عرض پا      ). 4ر  يتصو(  است ي نوران ةك نقط ي ك ي
  . تون را به سمت گاو گرفته استي زيباياه زيگدسته 

ـ  اسـت كـه گو     يا گونه وارد كادر شده به    كه دست    ي حالت  ـ  ي  يا زده رخ بـه حالـت شـرم       يما ن
ـ م كند ز  ياه را به گاو تقد    يخواهد دسته گ    يم ـ ن كـادر د   يي از دسـت او در پـا       يرا تنهـا انـدك    ي ده ي
 يمتيو مال ) انـ مچ دست تا انگشت    ي باال از( از دست    يننده از آوردن بخش كوچك    يود و ب  ـش  يم

 5 تصوير  3تصوير
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 كنـد   رخ درك مـي      مرويـي را از تـصوير نـي          مكه در حالت دست وجود دارد، نـوعي شـرم و كـ            
هايي است كه داللت ضمني بـه يكـي از نمادهـاي ملـي     شاخه زيتون از جمله نشانه .)5تصوير(

وهي از اسطوره و تاريخ را       زيتون، ك  ةتوان گفت هيچ ميوه و درختي در جهان به انداز          و مي دارد  
الزيتون و طور سينين     التين و  و« فرمايد  خداوند مي  “التين” ة مبارك ةدر سور  .خود ندارد  پشت سر 

) قسم به انجيل و زيتون و قسم به سرزمين طور سينا و قسم به اين شهر امن                 (»البلداالمين هذا و
گانه ديگر همگي مـورد      تون و موارد سه   خورد زيرا زي   خداوند به زيتون سوگند مي     ).3 تا   1التين(

المقدس بر باالي آن واقع شـده        منظور از زيتون كوهستاني است كه بيت      . احترام و ارزش هستند   
و سوگند خوردن به اين سرزمين شايد بدان علت است كـه تعـدادي از انبيـا در ايـن سـرزمين                      

سـرزمين فلـسطين بـسيار مـورد        عنوان نمـاد     اما در ادبيات صهيونيسم زيتون به      .اندمبعوث شده 
بايد دانست كه تصوير گاو براي نقاش چـه         ). 10: 1387،  كيهان ةروزنام(نفرت قرارگرفته است    

ايمـاژ گـاو   . رخ مرد اين دسته زيتون را در برابر آن قرار داده اسـت  بر دارد كه نيم    مفهومي را در  
، براي نقاش اهميـت ويـژه و        هاي اصلي در پالن اول      عنوان يكي از فرم    عالوه بر حضور خود به    

  . تري دارد و در پس اين فرم داللت ضمني وجود دارد دروني
گر آثـارش  يطور مكرر در گوشه و كنار د  از تصوير گاو بهد اشاره داشت كه مارك شاگال     يبا

 و ناخوشـنود اسـتفاده كـرده        ين، راضـ  ي شاد، غمگ  يهاصورت ي گوناگون به   روان يها در حالت 
ش درآمده  يت به نما  يهودي و در ارتباط با      ي گاو ملموس و انسان    ة چهر يارياست و در موارد بس    

   ) 6ريتصو( .است
 

  
  
  

  
 

 
  
هاي شاد، غمگين، راضي و ناخـشنود بـه           صورت  هاي مارك شاگال به     هاي رواني گاو در نقاشي      نمايش حالت   6تصوير

  .اند از مجموعه آثار مارك شاگال استخراج كردهاهميت جايگاه نمادين اين حيوان اشاره دارد نگارندگان اين تصاوير را 
 
 و بخـشنده    يداشتن ي، دوست  انسان يتيگاو ماه  ماژي ا يز، برا ين اثر ن  يد نقاش در ا   يآ  ينظر م  به

  : سدينو يهافمن در كتابش از قول مارك شاگال م در نظرگرفته است، همچنان كه ورنر
توانـست    ما بود كه شيرش همچون برف سفيد بود گاوي كه ميةگاوي در حياط خان ! يك گاو 

  (Haftmann, 1985: 59) !با ما صحبت كند
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 7 تصوير

  : ديگو يگر مي دييو در جا
در اين فضاي خيالي و جادويي گاو شخصيت حيواني خود را گم كرده اسـت و همچـون يـك                    

   )همان( .زند انسان نجيب به سوي نيم رخ نقاش لبخند مي
 در  يا حت ي روستا و    ي از اعضا  يكيادآور  ي تواند  يگاو م 

 يو بـه    ي نقاش باشد كـه او روز      رارتباط با حضور ماد   
ـ وابسته بوده است ز    ـ گونـه كـه در اثـر د        را همـان  ي ده ي

 يدوش به همـراه گـاو     ير ش ي گاو، زن  رشود درون س    يم
 يت انـسان  ي از درون ماه   ييگرفته كه گو   تر قرار   كوچك

 يپـرداز  هي بـا سـا     شاگال يگاو برخاسته است و از طرف     
ر زن يان چـشم گـاو بـزرگ و تـصو    يـ ماهرانه توانسته م 

ر چشم گاو بزرگ به ي از قسمت زيردوش با كنتراستيش
ـ ان ا يردوش قراردارد ارتباط م   ي كه زن ش   ييسمت جا  ن ي

 كـه شـاگال بـه او    يارتباط گاو با زن  . ق كند يدو را تصد  
ست يـ د ن يـ  مادرش بـوده بع    عالقه داشته است و احتماالً    

 يهـا  مربوط بـه سـال    ين نقاش يرا ا ينكه زن مورد بحث همسرش باشد وجود ندارد ز        يتمال ا اح(
بـرده و قبـل از ازدواج او بـا     يسـر مـ    يس بـه   كه نقاش در پـار     ي زمان يعنياست   1912 تا   1911

نظر برسد كـه نقـاش    يا مضحك بهب و ي عجين نكته ممكن است قدر   يا). است “بال”همسرش  
ن ارتباط هر چند ي مانند شاگال اي شخص يك زن قرار دهد اما برا     ير   از حضو  يك گاو را نماد   ي

ـ مـاژ  ي ايممكن است در نقاش«: ديگو ين مورد ميز در ا  ياو خود ن  . است  معنادار يب ول يعج ك ي
 من ارزش شـاعرانه آن دو همـسان         ي همسان نداشته باشند اما برا     يك گاو ارزش تجسم   يزن و   
مـاژ گـاو،    يم بـه تكـرار از ا      يها  يت كه من در نقاش    ي واقع نيا«: ديگو  يگر م ي د ييو در جا  » .است
هـا اسـتفاده       فـرم  يعنـوان منبـع اصـل      ي كه به   روس ي و معمار  ير، زنان و عناصر بوم    يدن ش يدوش
رات يثأها ت نيا. ام   و رشد كرده   ي دارد كه در آن زندگ     يطي و مح  يشه درخاطرات كودك  يكنم، ر   يم
 بـه  يينقاش به هرحال درجـا     هر. اند  رجا گذاشته  من ب  يخاطرات بصر   و ي در زندگ  يار ژرف يبس
.  از زادگـاهش را بـا خـود دارد   يا حهيتازه باشد را طير محيثأت تحتا آمده است و هرقدر هم   يدن
  )47 ـ 8 :1379، يباغرهق(» .خط نقاش است ه مانند دستيرات اوليثأ و تي بصريها ن نشانهيا

ـ مـاژ گـاو ا    ي بـه ا    نقـاش  ي شخص يد توجه كرد كه عالوه بر دلبستگ      يبا ان يـ وان در م  يـ ن ح ي
 “ين شكل زنـدگ   يبهتر”عنوان سمبل قدرت و       گاو به  ان معنا و ارزش خاص خود را دارد،       يهودي

 نقـاش از    ي بـرا  توانـد   يمـ  كه ذكـر شـد       ي عالوه بر موارد   بنابراين. كند  يدا م ين معنا پ  ين د يدر ا 
 سامرى  ةيت پرستش گوسال  ه روا  ب ي ضمن ين نماد داللت  يد ا يشا. باشد  برخوردار اهميت ديني نيز  

ـ ل باشد، ملتى كه بعد از مشاهده آن همه آ         ياسرائ ي قوم بن  ياز سو  امبر يـ ات خـدا و معجـزات پ      ي
ـ همه را فراموش كرده و با       ) ع(بزرگشان موسى    امبرشـان، اصـل و اسـاس       يبـت كوتـاه پ    يك غ ي
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 8تصوير

ـ  كه يموس تبيغ ها از يلياسرائ .پرست شدند ر پا گذارده و بت    ين خدا را ز   يد و آئ  يتوح ه كـوه   ب
از طال خلق    خدا ةنديعنوان نما  ه ب ي و بت  كردندافت ده فرمان خدا رفته بود استفاده        ي در ينا برا يس

گونـه    آن پرداختند شياي جمع شدند و به رقص و ن       ييه دور گوساله طال   هود ب ي قوم افراد. كردند
ـ ام و كـ لها هـذا    ه خوار فقالوا  ا ل  جسد جالخرج لهم ع  ا ف «:  اشاره شده  يكه در كالم اله    ه موسـي   ل

 يسامر داشت، گوساله يصدا كه روح يب يكريپ آورد، رونيب يا  آنان گوساله  يپس برا ( »فنسي
). 88 طه ()اين معبود شما و معبود موسي است كه وي آن را فراموش كرده است             : گفتند پيروانش و

ن همـه معجـزات     پـس از آ   ( »ثم اتخذوا العجل من بعد ما جـاءتهم       « :گر ذكر شده  ي د ييو در جا  
پرستى و   گوسالهمسئله   ديآ ينظر م   به .)153نساء ()دنديها آمد، گوساله پرست    گر كه براى آن    روشن

نـدگان  يتى بـراى آ ل بـه سـنّ  يهود تبدياعتقاد به گاو در قوم      
 اثـر سـمت راسـت در امتـداد          ةنـ يدر پـس زم   . شده اسـت  

 شكل واقـع شـده      ي با سقف گنبد   يي بنا يي روستا يها خانه
 مشخص اسـت    يخوب ي گنبد به  ب باال يز عالمت صل  است ا 

ـ  كـه ز   ي فـرد  .)7ريتـصو ( سا است يك كل ين شكل   يكه ا  ر ي
ه بـه  ي شـب ي كه به سر دارد ظـاهر   يگنبد قرار گرفته با كاله    

از م  يشتر توجه كنـ   يكشش ب ه جهت نگاه    اگر ب . ش دارد يكش
به گـاو    شدن او  رهيخمتوجه  جهت چشم او به سمت چپ،       

ن با قراردادن گاو يطور نماد نقاش بهد يآ يبه نظر م ميشو يم
 بـه   شش كـ  توجـه ز  ينعنوان سمبل قدرت در پالن اول و         هب

دهـد   گـاو قـرار    الـشعاع حـضور    تحتش در پالن آخر را      ي حضور كش  ينوع ، قصد داشته به   گاو
 به  )عج (زندگاني خاتم االوصياء امام مهدي    شايد مطالبي كه باقر شريف قرشي در كتاب         ). 8تصوير(

   :گونه كه در كتاب آمده ش و ارتباط آن با گاو نباشد آنيارتباط با مسئله كش يشاره كرده بآن ا
هاي ظهور مصلح   يهوديان نيز مانند ساير اديان اعتقاد به مصلح آخر زمان دارند يكي از عالئم و نشانه               

شتراك نداشـته   ها ا  كنند كه با ساير امت    مي ها تا حد امكان كوشش     از منظر يهود در اين است كه آن       
 آن روز ها بر اين عقيده هـستند كـه در   آن. باشند تا تمام قدرت و حكومت، فقط در اختيار يهود بماند      

ها حاكم شود، بايد جنگ به       طور نهايي بر بقيه امت     دارد و قبل از آنكه يهود به      كوه زيتون شكاف بر مي    
شـوند و   مـي  دسته به دين يهود داخـل      پا شود و ثلث دنيا نابود شود و اين زماني است كه مردم دسته             

 .شوند؛ زيرا آنان از نسل شـيطانند       ها كه هالك مي   البته غير از مسيحي   . كنندهمگان از آن استقبال مي    
  ) 241 ـ42: 1376 شريف قرشي،(

 برخـورد   ير دارد نوع  يش در تصو  يسا و كش  ي كه نقاش با حضور كل     يرسد برخورد   ينظر م  به
 و عظمـت  يسا در مقابـل بزرگـ  يـ دادن كل كـه بـا كوچـك نـشان       يح اسـت    جانبه و ضد مـس     يك
  .ش به گاو نمودار شده استي كشيرگاو و نگاه دزدكيتصو
ن ييانگشتر در پـا . ز وجود دارديگر از اثر ني دييت در جايحيت و مس يهودين نوع برخورد    يا

 بـودن   يهـود ي به   يطور واضح داللت ضمن    بهرخ قرار دارد،     ميكادر كه در انگشت اشاره دست ن      
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 10تصوير 

ن ينگ يرو  بر ة عالمت با نماد ستار    نيا. دارد  انگشتر قرار  ي داوود رو  ةرا عالمت ستار  ي ز ؛اوست
كـه الهـه    چنـان . طان استيبر ش ي وةي از سلطمان در ارتباط است كه نشانيانگشتر حضرت سل

  : سدينو يهود درآثار مارك شاگال مين ي دي نمادهايدر بررس زيان نيطاهر
 كه  ييروستا ي و روستا را   هودي ي را فرد  ييخواهد فرد روستا    ي انگشتر م  يد بر رو   داوو ةنماد ستار 

   )40: 1385، انيطاهر (. كنديان در آن ساكن هستند معرفيهودي
رخ اشـاره كـرد      توان به گردنبند درون گردن نيم       اما با كمي دقت مي    

 وجـود   فرضـاً اگـر   . كه عالمت صليب بر آن آويختـه شـده اسـت          
تـوانيم    رخ را ناديده بگيريم در اين مورد نيز مي         ت نيم انگشتر در دس  

هـاي   ميـان خانـه   رخ و نيز حضور كليـسا در  بگوييم كه گردنبند نيم   
  )10  و9تصوير ! (بودن فرد است روستا نشاني از مسيحي

زمان هر دو عالمت كه      داست كه استفاده هم   يز پ ين مورد ن  يدر ا 
ارتباط  يگانه است ب  هركدام مربوط به اعتقادات دو مذهب جدا      

عنـوان   مارك شاگال با كتاب مقـدس بـه       . ستيبا تفكر نقاش ن   
ـ  آشـنا بـود و ا      يخوب ان به يهوديهود و   ين  يخ د ي تار ز ا يكتاب ن ي

 يا  امكان وجود دارد كه او با اشاره به هردو عالمـت بـه نكتـه              
 .ت اشاره كنـد يهودين مذهب ي از قوانيمهم در ارتباط با بخش

 ي معتقد است شخـص تيهودي« :ن آمدهين دين ايئكه در آ چنان
ـ گـر بگرا  ين د يا آمده، ولو به د    ي به دن  يهوديكه از مادر     د، بـاز   ي

ـ هودي به  رامان خود ي كه ا  يكس.  است يهوديهم   ت از دسـت  ي
ن حالـت  ين بازگردد؛ و در ايئن آيتواند به ا يدهد، همواره م   يم
ـ  ي بـه مراسـم رسـم   يازيـ ن  )(Katz, 2009 ».ستيـ ا خـاص ن ي

 يم در زبـان عبـر     يآنوسـ «:  اشاره شـده   گري در متون د   نيهمچن
ـ در آ . شدگان اسـت  ي مجبور جمع آنوس و به معن     ، يهـود ين  يئ

اند   ت شده يهودين  ي آئ ياريراختي كه مجبور به ترك غ     يانيهودي وجود دارد كه به      ي حقوق يا  كلمه
بنـد باشـند، اطـالق      ي خـود پا   يهودين  يئط اجبار به آ   يكنند تا در شرا     ي تالش خود را م    ةهم يول
  )Lichtenstein, 2004: 54(» .شود يم

 حضور نقـاش    يها به سال گونه كه اشاره شد مربوط       ن اثر همان  يد توجه داشت كه خلق ا     يبا
. كرد  ي م ي زندگ يحيش و تفكرات مس   ي با گرا  يان مردم يدر آن زمان نقاش در م     . س است يدر پار 

 يسا بـه  ب را در سقف كل    ير گنجانده است و عالمت صل     ي در تصو  يل خاص يدل سا را به  يشاگال كل 
 دهكـده  يهـا  خانـه  كه بـه  يننده زماني قرار داده كه ب  يا ره آسمان در نقطه   ي ت ةيند در زم  ي سف رنگ

سا و  يـ  مانند كل  يريبردن تصاو  كار ن به يبنابرا. شود  يسا م ي متوجه حضور كل   يراحت كند به   ينگاه م 
ـ توان گفـت كـه ا       يم د دور از ذهن باشد و     يب در آثار نقاش نبا    يصلد  گردنبن  از  ين فـرد جـدا    ي
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توان  يه م ي فرض ني اثبات بهتر ا   يبرا.  بوده است  يحي مس ي فكر يها نهي با زم  ي فرد ،بودنش يهودي
نقـاش  . خته شده است اشاره كـرد    يرخ در گردن گاو آو     يمه به گردنبند ن   ي كه شب  يزي ر يها به دانه 

 كه  يين كادر، جا  يي پا ةيمخته به گردن خود را در گوشه سمت چپ ن         يه به گردنبند آو   ي شب يزيچ
 بر آن وجـود  بي از نشان صليگر اثرين تفاوت كه د يداده است با ا    ر شده، قرار  يگردن گاو تصو  

 ي زندگ يحيت مس ي با اقل  ي كه در كشور   يهوديك مهاجر   يعنوان    نقاش تفاوت خود را به     .ندارد
ـ نه دارد بـه ا    يريگاه د ينش جا يعنوان مظهر قدرت در د      با گاو كه به    كنديم ـ ن طر ي ق نـشان داده    ي

 يادهـا ن هـر كـدام از نم      ي را جانش  يگرير د يا تصو يتوان نماد و     يداست كه نم  ي پ يخوب به .است
 است كه بر حسب نقـش       ييها  عبارت از مناسبت   يني روابط جانش  يطوركل را به يز كرد؛ذكر شده   

رنـد كـه   يگي قـرار مـ  ينيگاه در روابط جانـش  ها آننشانه. رنديگيك منظومه قرار ميشان در    ژهيو
داد در اثر   ين رو ي ا ؛)80: 1382،  رانيضم(  شود يگرينش د يك نشانه موجب حذف گز    ينش  يگز

 خودش را بـا قـرار       ينيگاه د يگر نقاش درصدد بوده كه جا     يان د يبه ب . ستي قابل رخداد ن   حاضر
ب در  يدادن گردنبند بدون نـشان صـل        او با قرار   .ت اثبات كند  ين موقع يتردادن نمادها در مناسب   

 ي مناسـب بـرا    يوانـد ظرفـ   ت  يهود هرگـز نمـ    يه است كه نماد     كردن نكته اشاره    يگردن گاو به ا   
ـ كـرده كـه ا     يت سـع  يحي مس يهااشاره به نشانه   نيح  در يو. ت باشد يحيد مس  همانن يمظروف ن ي
دهد  گاو قرار ت همچون انگشتر داوود ويهودي ي مقلوب در مقابل نمادهايتيها را در موقع   نشانه
ـ گو  يز مي همچنان كه خود ن    بودهبند  يك نقاش پا  يبودن خود در قالب      يهودي به   او اگـر مـن   «: دي
  )Artofengland 2013 ,( ».شدم يرمند نمك هني نبودم يهودي

ر ين تـصو  يقـ يطـور    شـود بـه     يده م ين كادر د  يي كه در گوشه سمت چپ پا      يهالل قرمز رنگ  
ـ ح بـه ا   ير داللت صر  ين تصو يا. دارشدن است ي در حال پد   يتازگ  كه به  هالل ماه است   ن مـسئله   ي

 يمعنـا  شود و به    يك ظاهر م  ار ناز يصورت بس  اه از سال، هالل ماه در آسمان به       دارد كه اول هر م    
داللـت   ن عنـصر  ياما ا ). 11ريتصو( آغاز هر ماه است   

ـ هودي يهـا  گر از نشانه  ي د يكي به   يضمن در  «ت دارد ي
ـ اول ماه اسـت كـه پا       آغاز سال نو،   يم عبر يتقو  آن  ةي

ن است كـه    يهود بر ا  ين  ي د ةديقع. خلقت انسان است  
ـ  آفرين روزيدر چنـ  حـضرت آدم  در ز يـ  و نده شـد ي

شوند، قوم    يس ماه نو خوانده م    ي تقد ي كه برا  ييدعاها
ـ شود كـه مـدام خو   يسه ميمقا هود با ماهي شتن را نـو  ي
انجام   بهيگرداند و خواست خالق خود را با خوش يم
د است اما در    ينك نور ماه كمتر از خورش     يرساند، ا   يم

افـت  يش را باز خواهد يخو نيشينده شكوه پيدوران آ
، نتيجــه در. ديشد خواهــد درخــيو همچــون خورشــ

هود منزلت نازل خود در جمع ملل را فرو خواهد گذاشـت  يقوم «آمده است،  گونه كه در دعا آن
 11تصوير
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بـا  ). 73 : 1385 آنتـرمن، (» دسـت خواهـد آورد   ين خـود را بـه  شيـ شكوه پ ييحايو در عصر مس
  از هـالل مـاه نـو       يريجه گرفت اگر هالل قرمز رنگ، تصو      يتوان نت   ي كه اشاره شد م    يحاتيتوض

ـ  در دي مـذهب يگر از نمادها ي د يكين نقاش با اشاره به آن، قصد داشته به          يباشد بنابرا  هـود  ين ي
  . ادآور شودي در اثرش را يني ديها گاه ارزشياشاره كند و درصدد بوده كه جا

چـشم گـاو،    ان چشم نقـاش و  ي باالتر از محور م    يكم
شـود    يده مـ  يدست د  ك داس در  ي با   ي وارونه و مرد   يزن

 يخـوب   نوع پوشش آن دو بـه      . حال راه رفتن هستند    كه در 
بـودن زن     وارونـه  ديشـا . ها است   بودن آن  ييگر روستا  انيب

 زن رو بـه    ة كه چهر  يدرحال  بر نبود او باشد؛    يديخود تأك 
امـا  ). 12ريتصو(دارد   ) نقاش احتماالً( يي مرد روستا  يسو

كتب گوناگون اشاره شـده، مـارك        در داست و يچنانچه پ 
موضوعات شـاعرانه    ها و سمبل  است كه از   يششاگال نقا 

 يعيطـور وسـ    آثـارش بـه   ن و قوم خود در      ي سرزم يو ادب 
 شـاعرانه   يل آثار او وجهـ    ين دل ياستفاده كرده است و به ا     

لـر او را    ي م يهنر معروف   ةسندينوست كه   يل ن يدل يب. دارد
ـ  يها  با باليشاعر ـ   .(Nytimes, 1390) كنـد  ي مـ يك نقـاش معرفـ  ي  خـود  يدگاو در طـول زن
ز يـ دن زن ن  يكـش  ين رو ممكـن اسـت وارونـه       از ا . داد  يح م ي با شاعران را به نقاشان ترج      يهمراه

كه جاكوب بال تشووا در كتاب خود         همچنان. ها و اشعار قوم خود باشد        از داستان  يكياشاره به   
  : اشاره كرده
دختـر وارونـه    خود را توضيح دهد كـه در آن سـر         جبار از شاگال خواستم تابلوي يك زو       يك

يكـي   (“ييديش” ساده است اصطالحي در      بود او جواب داد كه اين موضوع كامالً         شده تصوير
) چرخانـد   دختر را مي   مرد سر (وجود دارد كه    ) هاي كهن ادبي در فرهنگ و دين يهود         از زبان 

  (Teshuva, 2008: 265) .برگرداني لفظ به لفظ. ام كردهر و اين آن چيزي است كه من تصوي
ـ آ يمـ  نظـر   بـه اند صورت وارونه قرارگرفته مرد و زن در باال به ري كه در امتداد تصويا  خانه ود د ي

انـد   م شـده ين شكل ترسي با زن وارونه به ايبند بي از نظر ساختار ترك   يجاد هماهنگ ي ا يتنها برا 
بودن  نهي وارو  برا يگريل د ينظر برسد و دل    ي كمتر آزاردهنده به   ش زن وارونه از نظر بصر     يتا نما 
  . ستيها ن آن

  گيري نتيجه
ان دو مفهـوم داللـت      يـ ها در قالـب ب     نشانه ييداي و پ   از مارك شاگال   “من و روستا  ”  اثر ةبا مطالع 

. هود مشخص شـد ين يشده با د    ذكر ين نمادها يدا و پنهان ب   ي پ يها رابطه يح و داللت ضمن   يصر
ده ي شاعرانه د  يت اثر نگاه  يه در كل  كنيجه گرفت، ضمن ا   يتوان نت   يل اثر مزبور م   يه و تحل  يبا تجز 
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 داشـته  ي، امـا نقـاش سـع    ند دادهيبـا و خوشـا    ي ز يا ها به آن جلوه     ها و فرم     رنگ يشود و باز    يم
و اسـت كـه توانـسته از        يـ ك نقـاش دكورات   ي شاگال اساساً . ان سازد يهود را نما  ي يدتيم عق يمفاه
س ي كـه در پـار     ي در زمـان   يا هرانـه  ما ةي نقاشـان  ها تيفيطور پنهان و با ك     هاي ديني خود به   نماد

ـ ا.  او بوده، اسـتفاده كنـد      يهودي آن زمان در تضاد با اعتقادات        ياسي س ياقامت داشته و فضا    ن ي
يـز   ني و اجتمـاع  ي، فرهنگـ  ياسي س يها تين موقع يتر ين فرقه در بحران   يدهد كه اقوام ا    ينشان م 

تـون،  ي ز يسـان نمادهـا    نيبد.  كنند دايتوانند مجال ظهور پ   ي م ي ابزار گوناگون ولو نقاش    ةليوس به
 ين محتـوا  ين در جهـت تـدو     ي نمـاد  ي هالل ماه هر كـدام بـه شـكل          و گاو، نشان انگشتر داوود   

ير استفاده از تصو    بارز ةنكت)  اول يال فرع ؤپاسخ س ( اند گر نقش بسته  يكدي در كنار    يهودي/ينيد
هـود اشـاره    يان قوم   ي آن در م   يخي تار ةينشين نماد كه به پ    ي ا . است يعنوان مركز ثقل نقاش    گاو به 

 الشعاع خود قـرار    ها را تحت  گر نماد ي است كه د   ين نقاش ين نشانه در ا   يتر ين و اصل  يتر شد مهم 
نمـاد گـاو    .  آشكار است  يگر آثار و  ي به د  ين فرم با نگاه   يد نقاش به استفاده از ا     يكأت. داده است 

 داشـته باشـد بـه       يهـود ي يها شهياند يتواند در القا   ي كه م  يتيل اهم ي به دل  “روستا من و ”در اثر   
صـورت   گـر بـه   يصـورت بـزرگ در انـدازه نـصف كـادر و بـار د               بار به  كيشتر،  يد ب يكأمنظور ت 
  )  دوميال فرعؤپاسخ به س( . نقش بسته استيدرون گاو اصل تر در كوچك
 هـا و   بـه ارزش ي ويارتبـاط و وابـستگ   دربـارة   نقاش راي قوميهان اثر، نگرشيواقع ا در
مـن   ”اثر نظر، نيا از و كنديم منتقل ما ها و نمادها به ق نشانهياز طر و ساخته هود برقراري ديعقا
 ذكـر  يهـا  ان نـشانه يـ كشف ارتباط م قالب در يرگذاريتأث ني ا. نمادگرا دارديكاركرد “روستا و

 همچون گاو و يدادن نماد يق بزرگ جلوهد از طريكأت علت به و شود يم مطرح تيهوديشده با 
ـ ن و عقايقوان از يياجزا صورت به جيتدر به ،ييجو  همچون قدرت و سلطهيميان مفاهيب د قـوم  ي
 رديگيم قرار مقاله ياصل پرسش برابر در يپاسخن مسئله يتوجه به ا و هود در قالب هنر در آمدهي
 .ن نوع استي از ايل آثار هنريتحل در يشناس نشانه دانش مؤثر يكاربردها توجه به آن و

 و يدتيـ عق -ينـ يشمندان و مفـسران د ي انديبرا مطالعه نيا جينتا نددواريام نيهمچن نامحقق
ان هنـر و  يـ  ميدتيـ  و عقي روابـط فرهنگـ  ةنـ ي كـه در زم يمراكـز  ژهيو به و هنرمندان كشور زين

ل يـ  در تحليشناسـ   نـشانه يكاركردهـا  و ابعاد به ژهيو توجه نةيارتباطات فعال هستند، بتواند زم
  .وجود آورد بهت و اسالم يحي همچون مسياني و ارتباط آن با ادي غربيار هنر آثيني ديمحتوا
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