بررس�ی تطبیقی اثری از یان وانایک و مارک شاگال با موضوع
واحد
زینب مظفریخواه
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چکیده
در هر دورهای ،هنر برای بیان کردن ،زبان و شیوهای خاص داشته است .در طول تاریخ ،با وجود تنوع در بیانهای هنری ،بین
آثار هنری اشتراکها و شباهتهایی نیز وجود داشته است .با بررسی تاریخ هنر و آثار هنری ،درمییابیم آثار در امتداد یکدیگر
و به مقتضای زمان ،برای تکامل و پیش��رفت هنر بهوجود آمدهاند .با توجه به این نکته ،بررس��ی و تطبیق آثار هنریِ دورههای
مختلف ،میتواند ما را با شباهتها ،تفاوتها ،علتهای عرضه و بیان خاص آثا ِر هر دوره آشنا کند.
در ای��ن مقال��ه ،دو اثری که در دو زمان مختلف ولی با موضوعی واحد (یکی اثری اس��ت از «یان وانایک» و متعلق به دوران
رنسانس و دیگری اثری است از «مارک شاگال» و متعلق به دوران مدرن) خلق شدهاند ،بررسی شده ،ویژگیهای آنها با یکدیگر
مطابقت داده میش��ود .در مباحث مورد نظر ،ابتدا به معرفی و ش��ناخت دو هنرمند ،و گرایشهای فکری و هنری آنها پرداخته
شده است .در ادامه ،موارد ساختاری و معنایی دو اثر بررسی و تطبیق داده شده است .در انتهای مقاله نیز برای درک آسان و
سریعتر مباحث ،جدولی از خالصة مطالب درج شده است.
واژههای کلیدی :ساختار اثر ،مارک شاگال ،معنا و مفهوم اثر ،یان وانایک.
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مقدمه
هنر هر عصر بر مبنای تص ّور خاص در آن عصر اس��توار است
و هر عصری برای عرضة اثری هنری ،قواعد و قوانین خاصی
را مورد توجه قرار میدهد :عهد کهن یونان و روم ،بر اساس
ایدة جوهری فرد و امر منفرد و بخشناپذیر؛ قرون وس��طای
جاودانگی خدای انس��انگونه و
مس��یحی ،بر پای��ة اعتقاد به
ِ
انسان
زندگی پس از مرگ؛ عصر جدید ،بر پایة مفاهیم نبوغ
ِ
خداگونة قدرتمند و سلطة کامل بر نیروی طبیعی؛ مدرنیسم
بر پایة اعتق��اد به علوم ،فهم منطق��ی ،و برنامهریزی پایدار.
به هر حال ،هر عصری وجوه اساس��ی مفاهیم پیشین را وام
گرفته؛ اما آنها را در معرض تغییر بنیادین قرار داده است.
میت��وان هنر را وس��یلهای برای ارتباط و تواف��ق با واقعیت
بیرون دانس��ت .در دورهای ،ش��اهد بودیم که هنر با نگرشی
تجربی یا واقعگرایانه میکوش��د واقعیت مشهود و بیرونی را
دریابد تا از این طریق ،جنبههای ذاتی آن را تشخیص دهد و
به تملّک خود درآورد؛ یعنی آنها را در خیال خود بازآفریند.
اما در دوران رنس��انس چنین چیزی را نمیتوان ش��اهد بود
(بکوال :1387 ،صص 16و .)19
در تح�� ّول هن��ر رنس��انس از مرحل��ة آغازی��ن ت��ا اوج ،از
طبیعتگرایی به س��وی کالس��یکگرایی ،رون��دی صعودی
را میت��وان دید (پاکب��از :1383 ،صص 261و  .)263نگرش
تصویری یا س��اختاری در جس��تجوی درک و سازماندهی
واقعیتهای بیرونی و مش��هود اس��ت .ولی در دوران مدرن،
نگرش آرمانگراها یا نمادگراها در پی تفس��یر و ارزش��یابی
واقعیت نامشهود درونی است؛ یعنی ربط دادن آن به معنایی
ع��ام و جامع .در آثار م��درن ،بهویژه در آثار مارک ش��اگال
(هنرمندی که در این مقاله به آن میپردازیم) این نگرش را
ب ه خوبی میتوان دید.
ای��ن مقاله بر آن اس��ت تا اث��ری از دوران رنس��انس و اثری
از دوران مدرن را بررس��ی و مقایس��ه کند .این دو اثر از دو
هنرمند معروف این دورهها اس��ت که موضوعی واحد دارند:

«ازدواج» .هنرمندان مکتب و دورههای مختلف آثار بسیاری
را ب��ا موضوع و محتوای «ازدواج» و ب��ا تواناییهای متفاوت
خلق کردهاند .1ب��ا توجه به هدف این آثار و دالیل معنایی و
س��اختاری آنها ،از بینش��ان آثاری انتخاب شدهاند که از نظر
زمان��ی با هم متفاوتاند؛ چرا که در این صورت ،نتیجهگیری
از مباحث مطرحشده در این مقاله جالبتر و مفیدتر خواهد
بود.
در این نوش��تار ،ابتدا هنرمند و سبک آن معرفی خواهد شد؛
سپس از دو سویة معنایی و ساختاری ،به بررسی تطبیقی دو
اث��ر مورد نظر خواهیم پرداخت .در انتها نیز برای درک بهتر
و سریعتر مباحث ،جدولی عرضه خواهد شد.
یان وان ایک
هرب��رت وان ،نقاش فالن��دری (ح��دود  1426 -1370م)،
برادر بزرگتر یان وان ایک بود و تختهنگارة معروف ستایش
مق��دس را با همکاری او در س��ال  1432م برای کلیس��ای
گینت س��اخت .او استادی برجس��ته بود ولی دربارة زندگی
و آثارش اطالعات زیادی در دس��ت نیس��ت .یان وانایک از
 1422تا  1425م در دربار دوک باواریا نقاشیهای مینیاتور
میکش��ید .س��پس به خدمت دوک بورگونی (فیلیپ نیول)
س��رنقاش دربار ش��د و در مقام سفیر دوک در سال
درآمد؛
ِ
 1426م به اس��پانیا و در  1428م به پرتغال رفت .سپس در
سال  1430م در شهر بروگه اقامت گزید .از آن به بعد ،ثروت
و اعتب��ار او ،در مقام نقاش درب��ار و دولتمرد ،فزونی گرفت.
او در چهرهنگاری اس��تاد بود و با دقت در جزئیات س��یمای
آدمها ،نهتنها ش��باهت ظاهری ،بلکه ویژگی شخصیت آنها
را نیز آش��کار میکرد .اگرچه او از پرس��کپتیو خطی اطالعی
نداش��ت ،مس��ائل مربوط به ژرفنمایی را به روشی خاص و
با اس��تفادة مناس��ب از رنگ روغنی حل میکرد .برای دیگر
هنرمندان و پیروانش ،دستیابی به صراحت
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بیان و واقعنمایی او دش��وار بود .با این حال ،بس��یاری از نقاشان
بع��دی تحت تأثیر آث��ارش قرار گرفتند (هم��ان ،ص .)4تصدیق
قوة بینایی 3توس��ط نیکوالس کوزائی4حکمی اس��ت برای نقاشان
فالندری تا در کاوش دنیای مورد نظرش��ان ق��وة بینایی را بهکار
گیرند (گاردنر :1384 ،ص.)471
5
وان ای��ک از هنرمن��دان دوران رنس��انس مترقی در اروپا بود .در
تاریخ هنر ،معموالً دوران رنس��انس را ب��ه مراحل آغازین (حدود
 1420 -1300م) ،پیش��ین (ح��دود  -1420ح��دود  1500م)،
و پس��ین ی��ا اوج ( 1527 -1500م) تقس��یم میکنند .سس��ت
ش��دن قیود فئودالی ،توس��عة تجارت بینالمللی ،انباشت سرمایه
در بان��ک مدیچیه��ا فلورانس و در خزانة واتی��کان و ...از عوامل
مهم پیدایی و پیش��رفت رنس��انس بود .6رنسانس اعتقاد جدید به
توانایی و شایستگی انسان را آشکار کرد .به این ترتیب ،هنرمندان
موقعیت اجتماعی تازهای بهدس��ت آوردند .اگ��ر قب ً
ال هنرمند در
ردیف صنعتگر ماهر جای داش��ت ،اکنون او را چون انس��انی واال
و برخوردار از هوش و نبوغ میس��تودند .جامعة رنس��انس ،عالوه
بر س��تایش الهام هنری ،مفهوم انس��ان «جامع» و «چیرهدست»
در همة هنرها ،آگاه از آثار کالس��یک ،و خبره در علم ،مهندسی،
و حت��ی فنون نظامی را به مثابة کم��ال مطلوبش پذیرفت .توجه
روزاف��زون به کالبدشناس��ی و تکمیل قواعد پرس��پکتیو و برپایی
پیکره��ا« ،حضور» وزین آنها را در فض��ای یکپارچة تصویری یا
حالت ایستادن راحت و مطمئنشان را در مکانی محسوس تأمین
کرد (پاکباز :1383 ،صص.)263 -261
در دورة رنس��انس ،ش��اهد تحول سریع در وس��ایل و اسلوبهای
هنری هس��تیم .اس��لوب رنگ روغنی جای تمپرا را گرفت .لعاب
تجس��م گرمی و طراوت پوست و گوشت را در نقاشی
رنگکاریّ ،
امکانپذی��ر کرده ،فضای تصویر را ژرفتر کرد و به س��ایهپردازی
رنگی تنوع بخش��ید .ب��ا کاربرد اس��لوب جدید ،اس��تفاده از بوم
ی به جای بوم تختهای معمول ش��د .در این زمان ،نقاشها
پارچها 
به سرعت به طبیعت رو آوردنند .هنرمندان دورة رنسانس عناصر
و ارزشهای کار خود را به بهترین شکل ممکن بهکار میبردند تا
بهترین دید طبیعی را عرضه کنند.
نکتة اساس��ی که هنرمند میکوش��ید به آن دس��ت یابد و از آن
طریق به تابلوهایش زندگی ببخشد ،تنها رنگ ،طرح و خط مثبت
و موقعیت آنها نبود؛ او میبایست با رنگها و خطوط ،داستانی نیز
بیان میکرد .در این دوره ،گرایش نقاشان به فرم و طبیعت رو به
افزایش گذاشت .با این حال ،رنگآمیزی نیز همچنان مورد توجه
هنرمندان بود (ایتن :1373 ،ص.)5
یان وانایک که مینیاتورنگار و تذهیبکار بود ،به گونهای غریزی
برای اعالم پیام خوشبینانهاش س��بکی غنی و تزیینی ابداع کرد
که بر مبنای نجات انس��ان ش��کل یافته بود .نقاشیهای یان وان
ایک نیز به ش��یوة خ��اص او کامل بودند و کس��ی را یارای فراتر
رفتن از آنها نبود .پس از او ،هنر نقاش��ی فالندری به جس��تجوی
ش��یوههای جدید پرداخ��ت و رقیبان او اگر نگوییم هیچ ،بس��یار
اندک بودند (همان،ص .)472
7
از نظر س�� ّنتی ،یان وانایک را یکصد س��ال پیش از تیس��ین ،
مبتکر نقاشی با رنگ روغن میدانند .نقاشان فالندری تابلوهایشان
را با قرار دادن الیههای نیمشفاف رنگ که لعاب نامیده میشد،

بر روی آس��تری مات و یکرنگ تکمی��ل میکردند .به این
طراحی دقیقی
ترتیب ،روی تختة مس��طح با زمینة س��فید
ِ
پدی��د میآمد .مادة چس��بانندة رنگ ،دانهه��ای روغنی بود
که به س��رعت خشک میش��د .به ظاهر ،رمز اسلوب جدید
افزودن مادهای ناش��ناخته بر ترکی��ب معمولی لعابها بوده
است .این وس��یلة درخشان و پُرتوان دقیقاً همان ابزاری بود
که نقاشان شمال اروپا برای اجرای نیتهاشان الزم داشتند.
هدف اینان نمایاندن جزئیات تمرکزیافتة آش��کار و درخشان
هزاران شیء ،از بزرگ و متوسط تا اشیای تقریباً نامرئی بود.
نقاشان شمال اروپا میکوشیدند شکلهای ظاهری و سطوح
درخشان و رنگی اشیائی را که در معرض نور قرار میگرفتند،
نشان دهند.
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زمانی که وارد پاریس شد ،کوبیسم مهمترین جنبش هنری روز بود.
همچنین ،گروه دیگری به نام فوویستها که رهبرشان ماتیس بود،
در این شهر فعالیت میکردند .او گرایشهای مختلفی را تجربه کرد؛
ولی هیچیک را به منزلة شیوهای ثابت و اصلی درنظر نگرفت .در آثار
شاگال ،در کنار عناصر نمادین« ،رنگ» نیز از عالیق و عناصر اصلی
بهشمار میرود .عوامل بسیاری نیز باعث تغییر و تحول رنگ در آثار
او شده است .برای نمونه ،فضای شاد و پرشو ِر پاریس بر ِ
پالت رنگی
آثار شاگال تأثیر بسزایی داشته است )(Harshav,2004,p.72
ش��اگال در  20سالگی و در زمستان  1906م به سنپترزبورگ -که
در اواخر قرن هجدهم م و در قرن نوزدهم ،در مرکز اروپای ش��رقی
یکی از مهمترین نقاط فرهنگی و سیاس��ی دنیا بهش��مار میرفت-
مهاجرت کرد .او در آنجا با مش��کالت زیادی روبهرو شد .تا اینکه در
زمس��تان  1911م به محلّی به ن��ام کندو15نقل مکان کرد و فضای
آنجا تأثیر خوبی بر آثارش بهجا گذاشت . 16بعد از جنگهای متعدد
در روس��یه و اروپا ،ویتسبک نیز از هجومها در امان نماند .به همین
دلیل ،نقاش یهودی و خانوادهاشآواره ش��دند .اما شاگال با گذشتن
از پُل مش��کالت 17در  35س��الگی به برلین رسید و در سال1924
م به پاریس وارد ش��ده ،از کارهای فراواقعگرایی که هنر پیشتاز آن
دوره بود ،هیجانزده شد.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر ش��اگال و خلق آثارش ،اوضاع سیاس��ی
ِمحی��ط زندگ��ی او و انقالب س��رخ بود .18این موج سیاس��ی ،باعث
ش��د اقلیت یهودی امیدوار ش��وند ک��ه چنین انقالب��ی موجودیت
روس��ی آنه��ا را تضمی��ن و بر آن تأکی��د میکند .ب��ه همین دلیل،
او در براب��ر انق�لاب س��رخ بیش از ان��دازه پرح��رارت و هیجانزده
جل��وه کرد .ش��اگال در س��ال  1920م از روس��یه مهاج��رت کرد.
در س��ال  1933م در پاری��س مس��تقر ش��د و در زم��ان جن��گ
جهان��ی دوم به نیوی��ورک رفت و آث��ار بحثانگی��زی را خلق کرد
(هارت :1379 ،ص994؛ (Sweeney,1970,p:11-20
اوایل  1931م شهردار تلآویو شاگال را به فلسطین دعوت کرد و او
به همراه خانوادهاش به آنجا رفت .فلسطین و مردم آن ،حس غربتی را
که همیشه با شاگال بود ،شکستند و تأثیر مستقیمی بر او گذاشتند.
او آنجا را مثل خانة خود میدانست .زندگی در این مکان باعث شد
او آثاری نزدی��ک به واقعیت خلق کند؛ آثاری که از حس مؤمنانه و
آنچه او به آنها عادت داش��ت و از خرافات مایه میگرفت ،خالی بود
(معینیکرمانشاهی :1380 ،ص189؛ .)biography.com
ش��اگال در س��ال  1984م به وانس19در جنوب فرانس��ه نقلمکان
کرد .او هفت س��ال نیز در امریکا (نیویورک) ،آخرین محل اقامتش،
ماند؛ اما هرگز زبان انگلیس��ی را آنگونه که باید ،یاد نگرفت .ش��ه ِر
آس��مانخراشها برای��ش غریب بود .به همین دلی��ل ،پس از اعالم
آزادی پاری��س در  25اوت  1944م ،قص��د مهاجرت به فرانس��ه را
داش��ت که ب��ا بزرگترین فاجع��ة زندگیاش ،یعنی مرگ همس��ر
محبوبش مواجه ش��د .مرگ او بر آثار این هنرمند ژرفترین تأثیرها
را گذاش��ت .مدتی دس��ت از کار کش��ید .وقتی دوباره دست به قلم
برد ،رنگهایش دیگر ش��ادابی و درخش��ش قبل را نداشتند .شاگال
در س��ال 1950م دوباره ازدواج کرد .در آثا ِر مربوط به این دوران از
زندگی او فقط روزنة کوچکی از نور را میتوان دید.
اهمیت هنر شاگال در پرباری و چندکاربردی بودن آثار اوست.

شکل  :3تصویر شاهدان مراسم در آینه
(جزئیات اثر یان وان ایک)
او شاعری ترانهساز و هنرمندی پیشتاز در نقاشی است که
قالبی انتزاعی و فهمنشدنی دارد؛ اما تمام آثارش دربردارندة
حس��ی تأثیرگذار اس��ت .او طراح بزرگ و نقاش دیوارها و
س��قفهای معبدهای فرهنگ غربی و نیز تماشاخانهها بود.
همچنین ،به هنر کاشیکاری و شیشهکاریهای رنگشده
زندگی نوینی بخشید .مواد متنوع از علتهایی بود که باعث
جذب او به این هنرها شد(20همان ،صص199و .)178
بارزترین ویژگیهای تصویری آثار او حکایتهای هسیدیسم
اس��ت .بر مبنای این حکایتها ،حیوانات و عناصر هر کدام
نش��ان و نما ِد چیزی اس��ت .برای مثال ،در آثار او ،گاوها و
بزهای پرنده در بهشت و ...برگرفته از ادبیات ییدیش است و
خلق محض او نیست؛ اشکال و اجسام و حیوانات نیز معنی
ثابت��ی دارند .فضای آثار او از فرهنگ س��نتی و خرافی قوم
یهود نشأت گرفته است .تجلّی این فرهنگ در آثار شاگال،
وجه تمایز آنها از آثار هنرمندان همعصر اوس��ت .گویی او
تصاویری را که هریک دربردارندة مفهومی اس��ت که با آنها
مأنوس و مألوف بوده ،به جای کالم مینش��اند .او در بعضی
از نقاش��یهایش بخش��ی از واقعیت را به شکلی فیالبداهه
بهتصویر میکشد (کرمانشاهی :1380 ،صص158 -158؛

(Sweeney,1970,p:9 ; Harshav , 2004 , p:278

در نقاش��یهای ش��اگال همه چیز ش��کل و کیفیت افسانة
پری��ان را بهخود میگی��رد و نبودن مقی��اس و میزان این
کیفیت را تشدید میکند (قرهباغی :1379 ،صص 49و.)50
خود او دربارة آثارش میگوید :من از این نقاش��یها سر در
نمیآورم .اینها اثر ادبی نیستند؛ فقط تصویرهایی از

بررس�ی تطبیق�ی دو نقاش�ی از یان وان ای�ک و مارک
شاگال از نظر معنا و مفهوم
وانایک ،اثری دارد باعنوان «جوانی آرنولفینی و نوعروس��ش»
ک��ه آن را در س��ال  1434م با رنگ روغ��ن و بر روی تختهای
ب��ه ابع��اد تقریبی  82در  56س��انتیمتری خلق کرده اس��ت
(ش��کل  .)1موضوع این اثر (همانطور که از اسمش پیداست)
«ازدواج» است.
در میان آثار مارک ش��اگال نیز تابلوهای بس��یاری وجود دارد
که عنوانهای متفاوتی دارند؛ ولی موضوع و محتوای همة آنها
ازدواج اس��ت .با توجه به هدف تطبیقی این مقاله ،از بین آثار
مش��ابه ش��اگال با موضوع ازدواج ،تابلویی را برگزیدهایم که از
نظر موضوع و س��اختار بصری ،شباهت و ارتباط بیشتری با اثر
وان ایک داش��ته باش��د .تابلوی مورد نظر در سال  1918م ،با
رن��گ روغن و بر بومی به ابعاد  100در  129س��انتیمتر اجرا
شده است (شکل .)2
هر یک از این دو هنرمند به دورهای خاص تعلق دارند؛ عنصری
که بر نوع بیان و در خلق اثرشان تأثیر بسزایی داشته است.
موضوع اثر وانایک نمایش بانکدار لوکائی اس��ت که در ش��هر
بروژ اقامت دارد .او همراه همس��ر جوانش در مرکز اتاق و تابلو
قدیسی دیده نمیشود .با وجود این،
قرار گرفتهاند .در این اثرّ ،
بر صحنة تابلو فضایی معنوی حاکم است؛ زیرا تقریباً هر شیئی
که بهتصویر کش��یده شده (از حالت پیکرهها تا اشیای بیجان)
تق��دس ازدواج اس��ت (گاردن��ر :1384 ،ص.)472
نم��ادی از
ّ
داس��تان موضوعی که شاگال آن را بهتصویر کشیده ،خاطرهای
ِ
از ازدواج او با ب ّ
ال است و رویکردی عاطفی23دارد.
ای��ن دو اث��ر ،عالوه بر اشتراکش��ان در موضوع ،اش��تراکهای
معنایی نیز دارند .در هر دو اثر ،رنگها حالتی بیانی و مفهومی
دارند و هنرمند از بهکار بردنش��ان هدف خاصی داش��ته است.
رنگه��ای این دو اثر (لب��اس ،فضا ،اش��یاء و )...باعث آرامش،
تمرکزِ ،
درک بیش��تر معنویت و قداست بخشیدن به موضوع و
محتوای تابلو شدهاند.
در اثر ش��اگال ،س��کوت و آرامش حاصل از رنگها را میتوان
آبی تی��ره 24میتواند نماد آرامش
اینگونه تفس��یر کرد :رنگ ِ
و سکوت ش��بانه باش��د .همین رنگ تنهایی عروس و داماد را
در تابلو تشدید کرده اس��ت .همچنین ،این تنهایی را میتوان
نم��ادی از راضی نبودن مادر و پدر ب ّ
ال به این ازدواج دانس��ت.
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پندارهایی اس��ت که ذهنم را مشغول میکنند؛ نظریههایی که
برای توجیه خودم میسازم .نظریهپردازیهای دیگران دربارة
زندگی
کارم ،همه چرندند .نقاش��یهای من دلیل وجو ِد من و
ِ
من هس��تند؛ همین و همین (ه��ارت :1379 ،ص .)999عالوه
بر این ،هنرمن��دی چون گیوم آپولینر21وقتی برای نخس��تین
بار آث��ار او را در آتلیهاش میبیند ،حیرتزده میش��ود و پس
«فوقطبیعی اس��ت» .مدتی بعد،
از لحظاتی زیر لب میگوید:
ِ
آندره برتون 22دربارة شاگال گفت :انفجار غنایی تمام و کمال
او به س��ال  1911م بازمیگ��ردد .از آن زمان به بعد ،فقط در
کارهای ش��اگال اس��تعاره به گونهای موفقیتآمیز به نقاش��ی
مدرن راه یافت (لینتن :1383 ،ص.)178

هنرمند با اس��تفاده از این رنگ ِ تیره در کنار س��فیدیِ 25لباس
عروس26و قرمزی27بال فرش��ته ،کنتراس��تی رنگی ایجاد کرده
است .این ویژگی بر خلوتی و سکوت حاکم بر فضای اثر افزوده
و بر حضور خداوند و مقدس بودن ازدواج نیز تأکید کرده است.
خشکی حالت
در اثر وانایک ،این آرامش و س��کوت ،با وقار و
ِ
28
پیکرهها همراه ش��ده اس��ت و رویکردی کالس��یک دارد .در
مکمل و غالبی چون قرمز و س��بز 29مشاهده
این اثر ،رنگهای ّ
میکنی��م .رنگ س��ب ِز لب��اس زن نش��انی از پاک��ی ،طراوت و
س��رزندگی اوست؛ البته در بعضی از منابع رنگ سبز را نمادی
از باروری نیز دانستهاند .این رنگ مکمل رنگ قرمز تابلو بوده،
بر جذابیت و چش��مگیری آن افزوده اس��ت .رنگ آبی و سفید
نیز معموالً بهنشانة پاکدامنی و فرشتهصفت بودن شخص بهکار
میروند.
اثر مارک شاگال خارج از خانه ،در فضایی باز ،زیر آسمان شب
و با حضور فرش��ته 30و ویلوننوازی 31بر روی درخت (بهمنزلة
نماد زندگی) شکل گرفته است و این احساس را ایجاد میکند
ک��ه گویی دو پیکره در فضایی بیانته��ا و بدون زمان و مکانی
مشخص قرار گرفتهاند .کلبهای که در پشت این دو پیکره قرار
زندگی گرم ،آرام و همراه با عش��ق و
دارد ،میتوان��د نمادی از
ِ
عالقة آنها باشد.
اتاق خواب و
ولی در اثر وانایک ،این مراس��م در فضایِ بستة ِ
به ش��کلی کام ً
ال رسمی انجام میش��ود .تنها نوری که در فضا
بهچش��م میخورد ،نوری است که از پنجره به داخل اتاق وارد
میش��ود و حالتی از انجماد و ثابت ش��دن زمان در این لحظة
مقدس را منتقل میکند .نور دیگری که بیش��تر جنبة معنایی
چراغدان
آن مقصود هنرمند بوده اس��ت ،نور ش��مع 32بر روی
ِ
س��قفی داخل اتاق و باالی س��ر این دو پیکره اس��ت .این نور
نمادی از حضور خداوند بهشمار میرود.
ازدواج امری اس��ت مقدس که در ادی��ان و کتابهای الهی به
آن اش��اره و بر آن تأکید ش��ده اس��ت .به همین دلیل ،در هر
دو اث��ر ،هنرمندان تمهیدات هوش��مندانهای بهکار گرفتهاند تا
این تقدس را نش��ان بدهند .در اثر شاگال ،برای نمایش حضور
همیش��گی خدا در زندگی و خش��نودیاش از انج��ام ازدواج،
ع روشنی باالی
فرش��تهای را میبینیم .در اثر وانایک نیز شم 
سر دو پیکره دیده میشود .البته در هر دو اثر ،ناظران دیگری
نیز به صورتی نامحس��وس بهچشم میخورند .برای نمونه ،وان
ایک در آینة پش��ت س��ر دو پیکره -که بر روی دیوار قرار دارد
و تصویر تمام اتاق در آن منعکس ش��ده است -دو نفر دیگر را
که یکی از آنها خود نقاش (وانایک) اس��ت ،بهتصویر درآورده
(ش��کل  .)3در اثر ش��اگال ،ویولوننوا ِز ب��االی درخت و پیکرة
کوچک��ی را که در چهرة زن قرار دارد ،میتوان از دیگر ناظران
این مراس��م دانست .این موارد به جنبههای قراردادی 33این دو
اثر نیز اشاره میکند.
فرم و حالت قرارگرفتن پیکرهها نیز در این دو اثر بار معنایی و
نمادی��ن دارد .حالت پیکرهها گویای عالقه و ارتباط نزدیک آن
دو به یکدیگر است .همچنین ،نوع لباسهایی که بر تن دارند،
گویای این است که در مراسمی رسمی شرکت دارند .به همین
دلیل ،حتی اگر از موضوع اثر آگاهی نداشته باشیم
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 ،ب��ا این نوع پوش��ش و حالت رس��می و صمیمانة پیکرهها
میت��وان تا ح��دودی به محتوا پیبرد .ع�لاوه بر این ،هر دو
پیک��رة مرد کاله 34بر س��ر دارن��د؛ این عنصر نی��ز کام ً
ال به
فرهنگ اروپایی آن دوران مربوط میشود.
در مرک��ز تابلوی ش��اگال ،ش��کل قلبی که از کن��ار هم قرار
گرفتن س��ه پیکره بهوجود میآید ،میتواند نمادی از عشق
مثلثی شعاعهای
بین دو نقر باشد (شکل  .)4از ترکیب شکل
ِ
س��فیدرنگ -که از پشت خانه بهچشم میخورند و قاعدهای
به س��مت باال دارند -با س��قف کلبه که مثلثی با قاعدهای به
س��مت پایین است ،میتوان س��تارة داود (نماد قوم یهود) را
مشاهده کرد (همان) .پنجرههای این کلبه نیز میتوانند معنا
و احساسی از رهایی را منتقل کند.
در اثر وانایک ،ترکیب حالت س��ر و دست دو پیکره -که با
حالتی کام ً
ال موقر ،آرام و تا حدودی س��رد و خشک در کنار
یکدیگر ایس��تادهاند -فرم و شکلی هندسی و شبیه به ستارة
داود را بهنمایش گذاش��تهاند؛ عنصری که س��کوت و تمرکز
خاصی در اثر ایجاد کرده است (شکل .)5
شکل کلی پیکرهها ،حالت دستها و بدنشان ،از انجا ِم امری
مهم و مقدس خبر میدهند .با توجه به نمادشناس��ی غربی،
حالت دستها را میتوان اینگونه تفسیر کرد :دست باالبرده
و گش��وده یا کف دس��تی که به طرف خارج باشد ،حاکی از
قبول چیزی است .باال بردن دست راست به تنهایی حمایت
را میرساند (هال :1383 ،ص .)288وان ایک ،این اشارهها را
به خوبی نش��ان است .ولی در اثر شاگال ،اشارههای نمادینی
که با اس��تفاده از حالت دس��تهای پیکرهه��ا بهوجود آمده
باش��د ،دیده نمیش��ود .در این اثر ،بیشتر حالتی صمیمی و
عاش��قانه دیده میشود؛ چیزی که تا حدودی به ویژگیهای
دوران م��درن و تغییر بعضی از رفتاره��ای اجتماعی مربوط
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میش��ود .البته تأثیر اعتقادهای خ��ود هنرمند هم در ایجاد
چنین فضایی دخالت دارد؛ اعتقادهایی که باعث ش��ده است
حجب و حیای موجود در اثر وانایک کمتر بهچشم بیاید.
در اث��ر وانایک ،عالوه بر اش��ارههای نمادین دس��تها ،در
پایین ،گوشة س��مت چپ تابلو ،کفشهایی 35دیده میشود
مقدس بودن این مراسم
که گویی به نشانة احترام ،اهمیت و ّ
درآورده ش��دهاند .س��گی 36که پایین پای این دو پیکره قرار
دارد ،میتوان��د نم��ادی از وفاداری و تعهد این زوج نس��بت
به یکدیگر باشد .پشت س��ر زوج جوان ،پردههای تختخواب
قدیس حامی
کنار زده شدهاند و پیکرة کوچکی از مارگارتّ ،
زایمان ،زینتبخش نوک پایة تخت اس��ت .جارویِ آویخته از
نوک پایه ،نش��انة مراقبت از خانواده است .پرتقالهای روی
صندوق زیر پنجره را میتوان اش��ارهای به سیبهای طالئی
هس��پریدس دانس��ت که بازتابی از پیروزی مرگاند .ولی در
اثر ش��اگال ،چنین عناصری را نمیبینیم؛ برای مثال ،زمین
را مش��اهده نمیکنیم .ش��اگال در این اثر ،به جای نمایش و
نمادین مربوط به ازدواج ،بیش��تر به
رعایت قواعد س��نتی و
ِ
بیان عاشقانه ،عاطفی و خیالانگیز آن توجه کرده است.
در پیکرهها و اس��باب داخل اتاق و عناصر دیگ ِر اثر وانایک،
فرمهای عمودی ،افقی و مس��تقیمی مش��اهده میکنیم که
میتوانند بر ب��ار معنایی اثر بیفزایند و نمادی از اس��تحکام
ازدواج و تأکید بر انجام این امر باش��ند .ولی در اثر ش��اگال،
بیشتر ش��اهد خطوط نرم و لغزندهای هستیم که بار عاطفی
اثر را تقویت کرده اس��ت .گویی این اثر با این شکلهای نرم،
لغزنده و خیالی ،از رویای ش��یرین هنرمند ایجاد شده است.
البته باید

شکل  4و  :5شکلهای هندسی و غیرهندسی که با وصل کردن نقاط اصلی اثر ایجاد شدهاند.

ش��کل  6و  :7تقس��یمبندی عمودی و افقی اثر که بهخوبی عناصر اصلی کار در این تقس��یمبندیها قرار گرفتهاند و
استواری و استحکام ترکیببندی را تا حدودی میتوان دید.

به این نکته نیز توجه کرد که رنگهای محدود اثر بار عاطفی
آن را تشدید کردهاند.
بررسی تطبیقی دو اثر از نظر ساختاری
تابلوی وان ایک چنان رس��می اس��ت که ه��ر گونه حرکت
و عمل��ی در آن مقید میش��ود .در این اث��ر ،گروهبندیهای
متقارنی وجود دارد؛ هر ش��خص و شیئی در جایی مشخص
قرار دارد و چنانکه شایستة این مراسم مقدس باشد ،تزیین
شدهاست .ولی پیکرههای اثر ش��اگال ،حالت صمیمانهتری
دارند.
در هر دو تابلو ،پنج پیکرة انسانی دیده میشود .در اثر مارک
ش��اگال ،یکی از این پنج پیکره به صورت نقشی کوچک در
صورت عروس دیده میش��ود .ای��ن عنصر در اثر وانایک به
صورت مجسمهای بر لب تختخواب قرار دارد؛ مجسمهای که
تا حدودی میش��ود جنسیت آن را تشخیص داد .پیکرههای
اصل��ی که محتوای ه��ر دو اثر را بیان میکنن��د ،زن و مرد
میان تابلو و ترکیببندی
جوانی هس��تند که درکنار هم ،در
ِ
قرار گرفتهاند.
در ای��ن دو اثر ،حضور خط کمتر از دیگر عناصر بصری دیده
میش��ود و س��طوح رنگی تخت یا س��طوح حجمدار بیشتر

بهچشم میآیند .در اثر وانایک ،تمامی سطوح حجمپردازی
شده است؛ ولی در اثر ش��اگال بیشتر سطوح تخت مشاهده
میشود.
در هر دو اث��ر ،حالت پیکرهها گویای عالقه و ارتباط نزدیک
ای��ن زوجهای جوان به یکدیگر اس��ت .نوع لباسهایی که بر
تن دارند ،نش��انگر برگزاری مراسمی رسمی و مقدس است.
ب��ه همین دلیل ،حتی اگر از موضوع اثر هم آگاهی نداش��ته
باش��یم ،با توجه به نوع پوشش پیکرهها و حالتهای رسمی
و در عین حال صمیمانهش��ان ،میتوان تا حدودی به محتوا
پیبرد.
در اثر مارک ش��اگال ،دو پیکره در فضایی باز و زیر آس��مان
منبع نور مشخصی وجود ندارد و اثر دارای
ش��ب قرار دارند.
ِ
نور یکنواختی اس��ت .با وجود ای��ن ،پیکرهها به خوبی دیده
میش��وند .ولی در اث��ر وانایک ،دو پیکره در فضای بس��تة
ات��اق خواب قرار گرفتهاند .نور موج��ود در این فضا نیز فقط
ِ
از پنجرههای اتاق تأمین میش��ود .این نور به اندازهای است
که تمام اش��یاء با جزئیاتش��ان دیده میشوند .در اثر شاگال،
رنگی ب��دون نورپ��ردازی و حجمپردازی
بیش��تر با س��طوح
ِ
واقعگرا روبهروییم .ش��کلهایی که در کار او وجود دارد ،نرم
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و لغزندهاند و ش��کلهای هندس��ی و خش��ک کمتر بهچش��م
میآیند؛ اگر هم ش��کل هندسی گوشهداری در اثر دیدهشود،
فرم نرمی دارد .ولی در اثر وانایک ،نور و حجمپردازی واقعگرا
به خوبی دیده میشود؛ شکل کلی تمام عناصر قائم و مستقیم
است و استواری و خشکی خاصی دارد.
ه��ر دو اثر رنگهای اصل��ی و غالبی دارند؛ یعنی رنگهایی که
س��طح بیش��تر تابلو را دربرگرفتهاند .رنگ غالب در اثر شاگال،
آبی تیره است که در کنار رنگ سفید ،کنتراست و تنوع خوبی
را ایج��اد کرده و عالوهبر ایجاد فضای مثبت و منفی ،تمرکز و
سکوت معناداری را بهوجود آورده است؛ به گونهای که رنگها
بیشتر جنبة بیانی و نمادین بهخود گرفتهاند .رنگ غالب در اثر
وانای��ک ،قرمز و رنگهای همخانوادة آن اس��ت .این رنگ در
ِ
رنگی خوبی را ایجاد
کنتراست
کنار م ّکملش ،یعنی رنگ سبز،
ِ
کرده و بر جذابیت ،تمرکز و تأکید بیش��تر آن افزورده اس��ت.
همچنین ،تیرگی و روشنی رنگها در این اثر باعث ایجاد عمق
ش��دهاند .این هنرمند به جنبة بیانگرایی و واقعگرایی رنگها
نیز توجه داش��ته است .در کل ،هر دو اثر از کنتراست رنگی و
تیره و روشنی مناسبی برخوردارند.
وانایک به جنس و بافت اس��باب و وس��ایل موجود در اثر به
خوبی توجه کرده اس��ت؛ تا جایی که اشیاء لمسشدنی بهنظر
میآیند .ولی در کار ش��اگال ،این نوع توجه دیده نمیشود؛ او
هیچگاه سعی در س��اخت بافت طبیعی اشیاء نداشته و بیشتر
در صدد این بوده اس��ت تا بافت را از طریق ابزار ،و به ش��کلی
انتزاعی و غیرطبیعی ایجاد کند.
در ه��ر دو اثر ،پیکرة مردها کاله دارد و س��ر زن��ان نیز دارای
پوشش��ی است .تناسب عناصر با یکدیگر در این اثر و دیگر آثار
ش��اگال بسیار متفاوت ،غیرواقعی و اغراقآمیز است .در آثار او،
برهم خوردن نظم و نس��بتهای طبیعی (مانند وارونه ش��دن
خانهها) و بههم ریختن نسبتهای منطقی ،باعث شگفتزدگی،
برداش��تهای مختلف و تمایز او از دیگر هنرمندان همعصرش
میش��ود .ولی در اثر وانایک ،تناسبات در همه چیز به خوبی
دیده میش��ود؛ از رعایت و ارتباط اث��ر با کادر گرفته تا ارتباط
اجزاء با کل ،ارتباط و تناس��ب آنها با معماری ،موضوع ،محتوا
و حتی تناس��ب پیکرهها ب��ا طبیعت .رعایت تناس��بات که از
ویژگیهای آثار این هنرمند است ،از رویکرد شخصی او نشأت
گرفته و باعث ملموس و زمینیتر شدن اثرش شده است.
هدف مارک ش��اگال هیچگاه ایجاد عمق از طریق پرس��پکتیو
نبوده اس��ت .در این اثر و آثار دیگرش فضای دوبعدی و تختی
را میبینیم که در آن ،بیش��تر از طریق کوچک و بزرگ کردن
س��طوح ،عمق ایجاد شده اس��ت .رعایت نکردن پرسپکتیو و از
چند زاویه دیدن ،باعث ش��ده اس��ت در آث��ار او فضا ،حوادث،
پالنها و واقعیتهای ذهنی بیش��تری دیده ش��وند .در حالی
که در اثر وانایک ،دو نوع پرس��پکتیو نقطه (هندسی) و رنگی
(ایجاد عمق و فضا از طریق رنگ) مش��اهده میش��ود .در این
اث��ر ،حضور خط افق و خطوط دی��د را میتوان به خوبی حس
کرد .رعایت پرسپکتیو به این شیوه ،باعث میشود ما کمترین
ِ
واقعیت ذهنی هنرمند را هم مش��اهده کنی��م؛ واقعیتی که با
دی��دن آن صحنه در ذهنش ایجاد ش��ده یا در آن مکان وجود

داشته است.
در آث��ار ش��اگال و نمونة م��ورد نظر ،فضاه��ای متنوعی دیده
میش��ود :فضای مثبت و منفی ،فضای ش��لوغ و خلوت ،فضای
مرئ��ی و نامرئی ،فض��ای دوبعدی ،فض��ای همزمانی ،37فضای
وهم��ی و مفهوم��ی و . ...البت��ه فضای غالب در آث��ار او فضای
همزمانی و وهمی اس��ت .باید درنظر داشت که برای ایجاد این
فض��ای غالب باید از ترکیب دیگ��ر فضاهای نامبرده به بهترین
شکل استفاده کرد .آثار شاگال زاویهدیدهای متنوعی نیز دارد؛
زاویهدیدهای��ی که غی��ر فیزیکی و کام ً
ال ذهنی اس��ت و تنوع
و تلفی��ق آنها ب��ا یکدیگر باعث ایج��اد فضایهایی مثل فضای
همزمانی و وهمی میشود .ولی در اثر وانایک ،فضایی واقعی
مش��اهده میکنیم که شامل ساختاری سهبعدی و مفهومدار و
زاویهدیدی فیزیکی اس��ت .این هنرمند از بین زاوایای موجود
در اطراف صحنة مورد نظ��ر ،بهترین زاویهدید را برای نمایش
آن صحنه انتخاب کرده اس��ت .این اثر در دورهای خلق ش��ده
است که در آن به تمام عناصر موجود در صحنه از زاویهدیدی
معمولی نگاه میشده است.
عنصر ابهام در بیان ،به همراه شکلهای هندسی و غیرهندسی
آثار ش��اگال -که بیش��تر آنها س��اختة ذهن او هستند -آثار او
را خیالانگی��ز و وهمانگیز کردهاند .این ش��کلها گاهی بخش
کامل��ی از فضا را به خود اختصاص دادهان��د .برای مثال ،کلبة
موجود در این اثر بخش وسیعی از تابلو را پوشانده و به صورتی
غیرتزیینی بهتصویر کش��یده ش��ده اس��ت .در اث��ر وانایک،
شکلهای هندس��ی و غیرهندسیای دیده میشوند که بیشتر
طبیع��ی و عینی هس��تند و هنگام عرضة آنه��ا به زیبا و خوب
تصویر شدنشان توجه ش��ده است .فضا و زمینهای که شکل و
فرم بر روی آن قرار میگیرد باید ثابت باش��د چون با تغییر آن
یا با تغییر شکلها ،مفهوم نیز تغییر میکند.
نتیجهگیری
یک��ی از هدفهای هنرمندان در هر دو اث��ر ،جاودانه کردن و
مقدس نش��ان دادن ازدواج بوده اس��ت .فضا با هوش��مندی و
ّ
تمهی��دات بصری هنرمن��د و با حضور عناص��ر معنوی ،حالت
مقدستری بهخود گرفته اس��ت .هر یک از هنرمندان سبک و
گرایش��ی خاص 38داش��تهاند؛ اما گرایش و سبک اثر وانایک،
عامتر 39بوده است.
بهطور کل��ی ،آثار هن��ریِ دورههای مختل��ف میتوانند با هم
شباهتها و تفاوتهایی داشته باشند؛ زیرا در طول تاریخ ،هنر
روندی مستمر و پیوسته داشته است؛ روندی که شناخت آن
تنها با تحلیل و بررسی امکانپذیر است .این دو اثر به دو دورة
مختلف تعلق داش��ته ،این قابلیت را دارند که از نظر ساختاری
و معنایی با هم مقایس��ه ش��وند .هر دو هنرمند به اس��تفاده از
نماد و انواع تمهیدات بصری (مثل رنگ و )...توجه داش��تهاند.
همچنی��ن ،هر یک از آنه��ا اثرش را با توجه ب��ه دید و عالیق
شخصی و گرایشهای حاکم در دوران زندگی خلق کرده است.
بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که در هر دورهای از تاریخ،
به موضوع ازدواج ،به مثابة امری مقدس و دینی ،توجه شده؛
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پی نوشت ها
 .1در انتهای مقاله به تعدادی از آثار نقاش��ی که با این موضوع
و محتوا خلق شدهاند ،اشاره میشود.

2. Jan Van Eyck

 .3چون بینایی و وجود در خداوند ماهیتاً یکی هستند ،بینایی
هنرمن��د هم که ابزار مفید و مهمی در شبیهس��ازی اس��ت ،به
تابلوه��ا هس��تی میبخش��د .در پرتو نظریة نیک��والس کوزائی
میتوان واقعگرایی بس��یار ظریف نقاش��ان فالندری را دریافت.
خداوند تکتک اشیای بزرگ و کوچک را میبیند و این نظریة
ضدین و تناقضات در وجود
بنیادی نیکوالس که میگوید تمام ّ
خداوند حل و هماهنگ میش��وند ،خداوند را در بزرگترین و
خردترین ذرات در جهان س��یارات و ذرات در کل عالم خاکی
و در یک قطرة آب حاضر میداند (گاردنر :1384 ،ص.)471

4. Nicholas Of Cusa

 .5رنس��انس (Renassance؛ ب��ه زب��ان ایتالیای��ی:
 :)Rinascimenteبازآیی؛ عموماً به جنبش��ی فکر و عقالنی
اط�لاق میش��ود که در س��دة چهارده��م از ش��هرهای ایتالیا
سرچش��مه گرفت و در س��دة ش��انزدهم م به اوج خود رسید.
امروزه چنین نظری مورد قبول است که اگرچه ایتالیا خاستگاه
رنس��انس بود و ای��ن دگرگونی فرهنگی و هنری یا درخش��ش
بس��یار در آنجا رخ داد ،س��ایر نواحی اروپا نیز در بسط دادن و
غنی کردن دستاوردهای آن نقش داشتند.
 .6هرچند س��اختار شمال اروپا با گس��ترش دادوستد و ثروت
ب��ه معنای جدید همراه بود ،در س��دة پانزده��م م از نظامهای
سلس��لهمراتبی س��دههای میان��ه پی��روی میکرد .اش��راف و
دینپیش��گان به حاکمیتش��ان ادامه دادند ،هرچند سرچشمة
حقیقی ثروت و قدرت ،بورژوازی بود .ش��بکهای از اصناف این
طبقة متوسط بزرگ را که در سدههای میانه شکل گرفته بود،
همچن��ان س��ازماندهی و اداره میکرد .در ش��مال اروپا ،نظام
صنفی حتی پیش از ایتالیا بر زندگی انسان متوسط مسلّط بود.
هر ش��خصی برای آنکه بتواند به حرفهای بپردازد ،میبایس��ت

7. Tiziano Vecellio

 .8ن��ام اصل��ی م��ارک ش��اگال ( )Marc Chagallمویش��ی
( )Moysheب��وده اس��ت .او پس از ورود ب��ه پاریس ،این نام
را تغییر داد .پدرش س��اخار ( )Sacharبا عمدهفروش��ی ماهی
درآم��دی اندک به خانه میآورد .مادرش فیگا ایتا ()Figa Ita
قصاب محله بود که قدرت مطلقی در خانه داش��ت .مادر
دختر ّ
او اس��تعداد پسرش را کش��ف کرد و در سال  1906م دست او
را گرفت و به دیدار نقاش مش��هور ،یهودا پِن ()Yahudapes
ب��رد (معینیکرمانش��اهی :1380 ،ص 153و قرهباغی:1379 ،
ص.)46

9. Vitebesk

 .10ویتبس��ک مرکز نگهداری مذهب اجدادی شاگال و پیروان
هسیدیسم بوده است؛ مذهبی که اوایل قرن هجدهم در جنوب
ش��رقی در لیتونی��ا ( )Lituniaبه اوج قدرت رس��ید .بیش��تر
قصههای هسیدیس��م دربارة حیوانات و نی��ز دربارة این اعتقاد
است که روحهای شیطانی پس از مرگ صاحبانشان به جانوران
رجوع و در جس��م آنها رس��وخ میکنند (معینیکرمانش��اهی،
 :1380ص .)156براي اطالعات بيشتر از مكتب هسيديم نک.
شولم :1385 ،صص 179 -135و Benjamin,2004,p:277-300
 .11فراواقعگرایی یا سوررئالیسم ( )Surrealismجنبشی در
هنر و ادبیات اس��ت که در پی ایجاد شکاف در دادا [پارپس] و
با بیانیة برتون آغاز شد ( .)1924در این بیانیه آمده بود :هدف
سورئالیسم آن است که در تناقض پیشین رویا و واقعیت را در
واقعی��ت مطلق اثر ـ واقعیت حل کند .واژة سورئالیس��م را قب ً
ال
آپُلنی��و در ارتباط با آثار برخی از هنرمندان ،به ویژه ش��اگال،
بهکار برده بود (پاکباز :1383 ،صص.)316 -315
 .12ش��اگال درس��ال  1906م وارد س��نپترزبورگ ش��د .از
بختی��اریاش ،یک��ی از یهودی��ان ثروتمند ش��هر چند ماهی
مخ��ارج او را تأمی��ن کرد .ام��ا چندی بعد ،با قطع ش��دن این
کمکها ،تأمین معاش ش��اگال به عهدة خود او افتاد .او ناگزیر
ب��ود با جوانان بیگانه در یک ات��اق زندگی کند و حتی در یک
رختخواب بخوابد .برای آنکه پولی به دس��ت آورد ،به هر کاری
تن میداد .مدتی پادویی کرد و مدتی هم به نقاش تابلوی س��ر
در مغازهها بود .از آنجا که اجازة اقامت دائم در س��نپترزبورگ
را نداش��ت ،هر چند یکبار به ش��هر و دیار خود سفر میکرد.
در یک��ی از این س��فرها با بال روزنفلد ،دخت��ر یکی از یهودیان
ش��هر که وضع مالی نس��بتاً بهتری داشتند ،آشنا شد .او بعد از
مدت��ی زندگی در برلین ،تصمیم گرفت برای دیدن خانوادهاش
به روس��یه سفر کند .قصد داشت س��ه ماه در روسیه بماند؛ اما
ش��روع جنگ راه بازگشت را بست و ناگزیر در روسیه ماند .بار
دیگ��ر با بال روزنفلد رابطه برقرار ک��رد و با وجود مخالفتهای
خانوادة بال در سال  1915م با او ازدواج کرد (قرهباغی:1379 ،
صص 47و .)48
 .13تصاویری از آث��ار نامبرده را در بخش مربوط به تحلیل دو
اثر مورد نظر خواهیم دید.

جلوه هنر  -دوره جديد  -شماره6

توجهی که ش��باهتهایی را در کار این دو هنرمند ایجاد کرده
اس��ت .هر دو از نظر س��بک و دوران هنری با هم فاصلة زیادی
دارن��د؛ ولی اش��تراک موضوع��ی این دو اثر و دی��د تاریخی به
ازدواج ،باعث میشود بین این دو اثر ،اشتراکهایِ ساختاری و
معنایی متعددی پیدا کنیم.
همچنین ،توجه به گرایشهای دینی و اعتقادی ،و فضای حاکم
در دوران زندگی هر یک از این دو هنرمند نش��ان میدهد که
آنها برای بیان این موضوع از چه تمهیدات بصری بهره بردهاند.
عالوه بر این ،بیشتر افتراقهای موجود در این دو اثر مربوط به
دوره و سبک هنری خالقان آنها بوده است.
به نظر میرس��د در اینگونه بررس��یهای تطبیقی که دو دورة
متفاوت و با فاصله زمانی زیاد را شامل میشود ،بهتر است آثار
منتخ��ب موارد یا دس��تکم یک مورد مش��ترک (مثل موضوع
مشترک) داش��ته باش��ند .به این ترتیب ،میتوان به نکتههای
مفید و اساس��ی که در خلق آثار ،مورد توج��ه هنرمندان بوده
است ،پیبرد و از آنها بهره گرفت.

عضو صنف ناظر بر آن حرفه میشد (گاردنر :1384 ،ص.)462
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 .14هنرمندانی که با عناصر نمادین و ذهنیاتشان کار میکنند،
در نقاش��ی از تصویرهای رؤیا ،با این مانع روبهرو میش��وند که
ه��ر رویا به فرد خاص��ی تعلق دارد .بنابرای��ن ،از نظر معنی به
رویدادهای زندگی خصوصی همان شخص خاص بستگی دارد
و احتمال اینکه مخاطبان و قش��ر عادی آن را درک کنند ،کم
اس��ت .آثار ش��اگال نیز تقریباً چنین احساسهای خصوصی را
بیان میکنند؛ احس��اسهایی که درک آن و برقراری ارتباطش
با مردم (جز در مواردی که هنرمند مش��خص کرده) غیرممکن
اس��ت .به طور کلی ،در آثار مارک ش��اگال ،اس��تفاده و کاربرد
گستردة نهاد و تخیل را به خوبی میتوان دید (گاردنر:1384 ،
ص.)632
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15.Laruche
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 .16آنج��ا س��اختمانی بود که ص��د و چهل اس��تودیو را دربر
داش��ت و مس��تأجران آن را هنرمن��دان کولیمنش تش��کیل
میدادن��د .این س��اختمان در مونپارناس در نزدیکی س�لاخی
شهر واقع شده بود و ش��اگال را به یاد پدربزرگش میانداخت.
ای��ن م��کان را « ،»Larucheب��ه معنی «کن��دو» مینامیدند
(معینیکرمانشاهی :1380 ،ص.)166
 .17مرگ خواهر و برادر و سپس پدر و از همه مهمتر ،مادرش
در  1902م از مش��کالت غمانگیز زندگ��ی او بود که بر تیرگی
روزگارش افزود .مس��کو هم مکان مناسب و امنی برای او نبود.
در س��ال  1920م فشار دولت بر نقاشانی مثل شاگال زیاد شد.
او در طول س��ال  1921م برای گ��ذران زندگی و امرار معاش
تدریس میکرد و س��رانجام ،در س��ال  1922م از روسیه فرار
کرد (  30 .Sweeneg, 1970 : p؛ معینیکرمانشاهی:1380 ،
ص.)178
 .18انق�لاب س��رخ در س��ال  1917م به قرنه��ای حکومت
استبدادی تزار پایان داد .جنگهای داخلی روسیه و بسیاری از
مشکالت دیگر باعث سس��ت شدن پایههای حکومت شد و در
فوریة  1917م ،.پدیدهای به نام کمونیس��م بهوجود آمد .در آن
دوران ،اگرچ��ه ل ِنین توجه مس��تقیمی به زمینههای فرهنگی-
هنری نداش��ت ،نمایندهاش ،لوناچارس��کی ،ب��رای این موضوع
اهمیت قائل بود .او ش��اگال را میشناخت و مدیریت هنرهای
زیب��ا در کمیس��اریای فرهنگ پتروگراد را به او پیش��نهاد داد.
ولی شاگال این پست را نپذیرفت؛ چراکه بلاّ با آن مخالف بود.
او ب��ه اندازة دیگر هنرمندان بزرگ هموطنش (کاندینس��کی و
کنستروکیتویستها) فعال بود .عملکرد دیگر شاگال در دوران
انقالب ،پیشنهاد به دفتر لوناچارسکی برای دایر کردن مدرسة
هنره��ای زیبا در ویتبس��ک بود .در  12س��پتامبر  1918م با
طرح او موافقت کردند .شاگال در سال  1937م ،.پرهزینهترین
اثرش را آفرید که دربارة انقالب س��رخ بود .در س��ال  1941م
م��وزه هنرهای مدرن نیویورک نام��های حاوی دعوتنامه برای
مارک ش��اگال ارس��ال کرد و او هم پذیرفت .بعدها ویتبس��ک
هم از حملهه��ای بیرحمانة آلمانهای نازی در امان نماند .در
همان س��الها ،هج��وم ارتش هیتلر به اروپا ،ش��اگال را به این
عل��ت که اروپ��ا را ترک کرده بود و خ��ود در امنیت بود ،دچار
عذاب وجدان کرد .او در این دوران آثار بحثانگیزی خلق کرد
(معینیکرمانشاهی :1380 ،صص194 -175؛ ,Sweeney

.)2-11.pp:1970

19. Vans

 .20ش��اگال در طول بیش از  75سال به همان سبک و سیاق
ویژهاش ،برای صحنة نقاشی دیواری بزرگمقیاس (گراورتیزابی)
و چاپ نقش س��نگی و ...ش��مار بسیاری پردة نقاشی و طراحی
آفرید؛ برخی از عالیترین شیش��هبندهای نقشدار سدة بیست
را اجرا کرده ،در سال  1965و  1966م لباسهای گروه نمایش
اپرا در فلوت س��حرآمیز را طراحی کرد .سرانجام ،در  28مارس
ِسال  1985م در نود سالگی درگذشت.
او معتقد اس��ت :منظورم از انتزاع چیزی است که فیالبداهه پا
به عرصة زندگی میگذارد و با عناصر ناآش��نای خود به فضای
تصویر و چشم و ذهن تماش��اگر نفوذ میکند .اولین نمایشگاه
انفرادی او در س��ال  1917م در مس��کو برگزار شد و دو منتقد
روس از وی با عبارت «ظهور اس��تعدادی ت��ازه» یاد کردند .او
میگوید :سورئالیس��تها هم به دنب��ال فرمول و قاعدة خاصی
بودند؛ اما من میخواس��تم کارم قاعده و قانونی نداش��ته باشد؛
میخواس��تم جهانی را ترس��یم کنم که در آن همهچیز ممکن
است و در عین حال هیچچی ِز آن اعجابانگیز نیست (قرهباغی،
 :1379ص48؛ هارت :1379 ،ص.)994
 .21گی��وم آپولینر ( ،)Guillaume Apollinaireش��اعر و
منتقد فرانس��وی ( 1918 -1880م) ،از پ��در ایتالیایی و مادر
لهس��تانی زاده شد .در جوانی به پاریس رفت و در سال 1914
م تابعیت فرانسوی اختیار کرد .در سال  1908م به گروه باتو-
الوآر که پیکاس��و و براک در مرکزش قرار داش��تند ،پیوست و
در همان سال واسطة آشنایی لژه با گروه نامبرده شد .با انتشار
مجموعه شعر الکلها و مقالة نقاشان کوبیست در سال ،1913
خود را چون روزنامهنگار و ش��اعری برجسته و پیشتاز شناساند
(پاکباز :1383 ،ص.)6
 .22آن��دره برت��ون ( ،)André Bretonش��اعر و نویس��نده
و نظریهپ��رداز فرانس��وی ( 1966 -1896م) ،رهب��ر و نمایندة
جنب��ش سوررئالیس��م ب��ود .در س��ال  1912م از جنبش دادا
فرانس��وی کناره گرفت و تشکلی جدید از شاعران و هنرمندان
بهوج��ود آورد .در س��الهای  1930 ،1924و  1934م دربارة
سوررئالیسم سه بیانیه منتشر کرد و آزمایشگاههایی برپا داشت
که در آنها اس��لوبهای فرویدی برای بررس��ی«ناخودآگاهی»
بهکار برده میشد .عالوه بر این ،چند مجموعه شعر ،داستان ،و
بیشمار مقاله از او بهجا مانده است (همان ،ص.)81
 .23این رویکرد با واژههایی چون باروک و رمانتیک -اکسپرسیو
مترادف میش��ود .رویک��رد عاطفی ب��ر واکنشه��ای عاطفی
هنرمند تأکید میکند .برخالف رویکرد کالس��یک ،این رویکرد
در جس��تجوی جنبههای ناپای��دار و گذرایی اس��ت که جنبة
فردی دارند .آثاری که رویک��رد عاطفی دارند ،از نظر صوری و
ترکیببندی ،تنوع ،کنتراس��ت ،بسط و حرکت دارند و بر رنگ
تأکید میورزند .از لحاظ نظ��ر محتوایی نیز رویکرد عاطفی به
عواطف و احساساست توجه دارد (همان ،صص 46و .)47
 .24آبی همواره متوجه درون است؛ معنی ایمان را هم میدهد
و ب��ه فض��ای الیتناهی و روح اش��اره دارد .وقت��ی آبی تاریک
میشود ،تن ّزل و سقوط میکند و معنی وهم ،بیم ،ترس ،غم،

Sweeneg,1970,p:9

 .32ش��مع ( )candleدر تش��ریفات و ب��ه وی��ژه در مراس��م
بهخاکسپاری بس��یاری از ادیان ،به مفهوم کوتاهی عمر است
(هال :1383 ،ص.)104
 .33قرارداد نوعی توافق برای نحوة اجرای کار است .طریقهای
مقب��ول و جاافت��اده برای لباس پوش��یدن ،ن��گارش و آداب و
معاش��رت ،نمونههایی از قراردادهای موجود بهش��مار میرود.
معموالً قراردادها را جامعه تعیین میکند ،مناس��ب تش��خیص
میده��د و بنا بر قاعدهای کلی ،بیش��تر اعض��ای جامعه آن را
میفهمند .قرادادهای هنری بر اس��اس عادتها و همچنین به
صورت هنرهای تجس��می تغییر شکل مییابند .انواع قراردادها
عبارتان��د از .1 :ص��وری؛  .2موضوع و مضم��ون؛  .3فرهنگی
(جنسن :1384 ،صص.)36 -34
 .34کاله پوش��ش س��ر چوپانان یا مس��افران اس��ت .در یونان
باس��تان ،پتاس��وس ( )Petosusکالهی بود گرد که لبة پهن
داشت و برای محافظت در برابر آفتاب استفاده میشد.
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اندوه مرگ و نیستی را بهخود میگیرد .اما همیشه نشاندهندة
فکری برتر و فراطبیعی است و به عالم باال اشاره میکند (ایتن،
 :1373ص.)216
 .25رنگ سفید نماد و نشانهای از پاکی و خوشبختی و عروسی
است.
 .26رنگ ،سبک و اهمیت مراسم و همچنین مذهب و فرهنگ
عروس و داماد و اطرافیانش��ان ،ب��ر ویژگیهای این لباس تأثیر
دارد .در قرون وس��طی ،ازدواج بیشتر اتحاد بین دو نفر بود؛ اما
بعده��ا نقش این اتحاد از رابطهای دونفره فراتر رفت و بر روابط
دو خانواده ،دو تجارت و حتی دو کش��ور تأثیرگذار ش��د .لباس
پوش��یدن عروس به ش��یوة زندگی ،فرهنگ خانوادگی و طبقة
اجتماعی او مربوط میش��د .در قرون وس��طی ،در طبقة باالی
اجتماع ،رنگهای غنی و پارچههای گران را برای عروس انتخاب
میکردند؛ پوشاک مردانه نیز از پوست خزدار ،مخمل و ابریشم
بود .لباسهای طبقههای پایین اجتماع هم بر اساس لباسهای
طبقة باال شبیهس��ازی میش��د .در طول س��ال ،هر عروس به
ش��یوهای در خور موقعیت اجتماعیاش لباس میپوشید .حتی
فقیرترین افراد جامعه نیز بهترین لباس عروس را از کلیس��ای
خود گرفته و روز عروسیش��ان به تن میکردند .در آن دوران،
برای لباس عروس رنگ خاصی تعیین نکرده بودند.
ِ
فرهن��گ مدرن غربی ،لباس عروس��ی س��فید اس��ت .رنگ
در
پارچههای مورد اس��تفاده که گویای سفیدی «لباس عروسی»
اس��ت ،عبارتاند از پوس��ت تخم مرغ ،رنگ کتان شستهنشده
و ع��اج .محبوبی��ت این رنگ به س��ال  1840م و ازدواج ملکه
ویکتوری��ا با آلب��رت بازمیگ��ردد .در آن دوران ،ملکه تصمیم
میگیرد در مراس��م ازدواجش لباس سفید بپوشد .بعدها پرترة
او بهطور گس��ترده منتشر شد و بسیاری تصمیم گرفتند از آن
پس برای عروسیش��ان لباس مشابه با لباس ملکه بر تن کنند.
قبل از عصر ویکتوریا ،عروس میتوانس��ت در مراسم ازدواج هر
رنگی به جز س��یاه و س��فید را بر تن کند .لباس س��فید نماد
شادی ،خلوص قلب و برائت از دوران کودکی بود.
اما این س��نت در فرهنگ ش��رقی کمی متفاوت اس��ت .لباس
عروس��ی در چین به رنگ رنگ س��نتی آنها یعنی قرمز اس��ت.
مدرن چینی ،معموالً ب��رای عروس لباس
در مراس��م عروس��ی
ِ
س��فید غربی یا از تغییرات لباس ش��ب قرمز به سفید استفاده
میکنند .در بخشهای س��نتی شمال هند ،رنگ پوشاک زنان
در عروس��ی قرمز اس��ت؛ از رنگ سبز که نماد باروری است نیز
استفاده میش��ود .امروزه بس��یاری از زنان نمیخواهند لباس
قرمز بپوش��ند و رنگهای دیگر را انتخاب میکنند .در جنوب
هند ،به طور س�� ّنتی ،برای لباس عروس از رنگ س��فید یا کرم
استفاده میکنند (.)lisa-s.com
 .27رن��گ قرمز نم��اد حیات و زندگ��ی و بیانکنندة هیجان و
شورش است (ایتن :1373 ،ص.)215
 .28رویک��رد کالس��یک به جنبهه��ای جهانش��مول و پایدار
ه��ر موض��وع تأکید میکند؛ ب��ه طریقی اصول��ی و ثابت انجام
میش��ود و جنبههای مشاهدهش��دنی موضوع را با اس��تفاده از
آرمانی قاعدهمند ،کلی و ازپیشتعیینشده تعدیل میکند .این
ترکیبها از نظر صوری ،بیش��تر بر هماهنگی و توازن ،سادگی

و نظم ،ثبات و وضوح در بیان تأکید دارند .از نظر محتوایی نیز
بر منطق و تعقل و صفات عالی انسانی تأکید میکنند (همان).
 .29رنگ س��بز نشانة ارضاء و آرامش و امیدواری و آمیزشی از
دانش و ایمان است (همان ،ص.)218
 .30فرش��ته ( )Angelپیامآور بالداری است که میان خدایان
و بش��ر ارتب��اط برق��رار میکن��د .فرش��تهکودک ()Puttlo
ک��ودک ب��الداری اس��ت ک��ه در نقاش��یها و مجس��مههای
مرب��وط ب��ه دورههای عالی رنس��انس و ب��اروک ،همهجا دیده
میش��ود .آنه��ا از اخ�لاف اروته��ای ( )Erotesیونان��ی ی��ا
قاص��دان خدای��ان و روانهای محافظ افراد فان��ی زمین بودند
(هال :1383 ،ص261؛ ایتن :1373 ،ص.)260
 .31ویولون عالوه بر فرهنگ یهود ،در خاطرات کودکی شاگال
ه��م نقش مهم��ی داش��ته و در آثارش عنصری شناختهش��ده
اس��ت .با حضور این ویولوننواز و پیکرة عروس (ب ّ
ال) هم شاهد
خاطرات کودکی او هس��تیم و هم خاط��رات جوانی او .با توجه
به موارد مطالعهش��ده در دین و فرهنگ یه��ود در زندگی این
هنرمن��د نق��اش ،ویولونن��وازی که در پسزمین��ة اثر در حال
نواختن اس��ت ،مربوط به مراس��م جش��ن و عزاداری است .در
مراسم یهودیان ،این شخص برای شادی و غم ویلون مینوازد و
در فرهنگ و آثار شاگال عنصر شناختهشدهای است .همچنین،
این عنصر میتواند نش��انه و راهنمایی برای پیبردن به موضوع
تابلو و تفسیر آن باشد .در خاطرات کودکی نقاش یهودی صعود
همقومانش به بامها هنگام ترس و شادی ،نقش نیرومندی دارد
و در بسیای از آثار او پرواز بر فراز بام چونان عادتی تثبیتشده
خودنمایی میکند.
حضور ویولوننواز دورهگرد در زندگی یهودیان روسیه ملموس
و آش��کار بوده اس��ت .او در عروس��یها و جش��نها ،شادیآور
مجال��س و در غم و عزا ،تس��کیندهندة روح س��وگواران بوده
است .نوازندة ویولون در تصاویر نماد حساسیتهای ذهن آدمی
و ش��اهد عواطف انسان در فراز و فرود زندگی مادی است .ساز
ویولوننواز از درد یا خوشیهای روزگا ِر همیشه در تغییر سخن
میگوید (معینیکرمانشاهی :1380 ،صص 168و 180 -169؛
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کاله زائران اروپایی لبة پهن مش��ابهی داشت و گاهی لبة آن در
پشت سر و در دو سو به باال متمایل بود (هال :1383 ،ص.)263
 .35گاه��ی کفش تخت چوب��ی  ))Pattensرا بر روی حلقهای
آهنین (هلندی کهن ،س��دة پانزدهم) و برای باال نگه داشتن یا
دور ک��ردن از گل و الی و در همان حال ،افزودن بر طول قامت
پوش��ندة آن ،بهکار میبردند .در هنر اروپایی ،از قرون وس��طی
به بعد ،ش��یئی غیرعادی نبود و نش��ان سلطنت یا رتبة اشرافی
بهش��مار میرفت .آن را آرجونا و بهیما ( ،)Bhimaدو شاهزادة
پان��دو ( ،)Panduو مهابهاراته��ا ( )Mahabharataاین نوع
کفش را به پا میکردند تا بر مقام پادش��اهی آنان داللت داشته
باشد (همان ،ص.)176
 .36در هنر بس��یاری از تمدنها ،س��گ ( )Dogنگهبان مراقب
و نماد وفاداری و همراه و پیامآور خدایان بیش��مار بوده اس��ت
(همان ،ص.)52
 .37فضای همزمانی ،فضایی اس��ت که با شکست زمان و مکان
و از چن��د زاوی��ه دیدن موض��وع بهوجود میآی��د .در برخی از
آثار نمایش��ی ،فضای تجس��می به صورت تلفیقی از فضای واقع
نم��ا و دوبعدی بهوج��ود میآید .در ای��ن روش ،هنرمند بدون
ترکیب خود را
رعایت قواعد س��هبعدنمایی در کل س��اختار اثر،
ِ
از مکانه��ای مختلف به ص��ورت موازی و به ص��ورت همزمان
ش��کل میدهد .در عین حال ،س��عی میکند با نمایش همزمان
رویداده��ا در مکانهای مختلف ،تلفیق��ی از فضاهای داخلی و
بیرونی بهوجود آورد .به این ترتیب ،فضای تجس��می گس��ترش
مییابد (حسینیراد :1384 ،ص.)109
 .38س��بک خاص ویژگیهای مربوط ب��ه هر هنرمند در مفهوم
یک ش��خصیت منفرد و منحصربهفرد اس��ت (جنس��ن:1384 ،
ص.)17
 .39س��بک عام ،ویژگیهایی اس��ت که آثار را ب��ه دورة زمانی
فرهنگ و تمدن یا مکتبی خاص مرتبط کرده ،آثار را بر اس��اس
زمان ،مکان ،هنرمند و ...طبقهبندی میکند (همان).
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