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 غفران و رشی

 شاگال مارک یهانقاشی در گاو نقش به ینگاه

 نژادسعیدی هاجر

  

 گاااو نایاا  باا د  دساا ی باار  همچاا ن رششاای و باا د مااا یخانه اطحی در که گاوی گاو، کی

 و یالخیاا  فضااای نایاا  »در :دیاا گ می ادامااه در شاااگا  مااار  کنااد  صاات ت ما با ت انستمی

 مااا بااه نج ااا ماننااد او باا د  داده دساات از را خاا د ی انحیاا  تشخصاای گاااو آن ،جااادویی

 یادزیاا  هاینم نااه بااه میربگیاا  شاااگا  یهایقاشاا ن در اگاار را گاااو نقاا  رد  زد«ماای ل خنااد

 و (19۴۶) بانهسااای بااا گاااو ،(19۵۴) ساان بااا ی پاا  ،(1911) اروساا  و ماان  میخاا ربرمی

 در شااانماغ کااه هساا ند گاوهااایی از هایینااهنم  (1912) حاا ا و آدم تاااب   یانااهمی ح اای

 ؟اندمدهآ کجاها از شاگا  یهانقاشی گاوهایِ اما  ش دمی دهشنی شاگا  یهانقاشی

 

 
Chagall Marc  1946);( Parasol with Cow 
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  هاااروس گااردی از را هااایه دی کااه آمااد دنیااا بااه گ اا یی در باا د  یهاا دی شاااگا  مااار 

 بااوروس کنزدیاا  )جااایی هروساای یمنطقااه آن در ناا زدهم قاارن اواخاار ب دنااد  کرده نهقرنطی

 پاا  برونااد  مدرسااه بااه ت انساا ندنمی خااا  ماا اردی در جااز  یهاا دی ک دکااان کناا نی(

 کیدهساای هااایآم زه و مقاادس ک ااا  و ی اارع زبااان یهاا دی ماابه ی ماادارس در شاااگا 

 بااه ت انساات او( ایدرسااهم )نااام ک چااک یم شااه کااه سااالگی 12 ساان در  آم خااتمی را

 از یکاا ی شااد: م اجااه بعجیاا  یاصااتنه بااا بااار ننخساا ی باارای باارود دول اای یمدرسااه کی

 روباارو یانقاشاای ایاا  رتصاا ی چهاای بااا م شااه روز آن تااا  دیکشاا می نقاشاای  یهاهمکوساای

 زده»بهاات از باا د او یتجربااه گانااهی هاسااا  تااا لتظااه آن خاا دش قاا   بااه و باا د نشااده

 بااه رفاا ن از سااا  دو از پاا  شااد  م   اا ر خاا دش یهانقاشاای در بعاادها کااه به اای شدن« 

 هاا دای» ناازد را او شخااان اده کااه باا د رچشاامگی چنااان نقاشاای در ی هاااتوش مدرسااه،

 مااار  بااه پاان و فرساا ادند وس«ر هناار در انیاا ه دی »رنسااان  شااگامپی و نقاااش ،«پاان

 آم خاات  را نقاشاای در مقاادس ک ااا  بازنمااایی ضاارور  ب کااه نقاشاای هناار تنها نه شاگا 

 آم خ ااه ی( زکیساا )لی ا  و ماان بااه او باا م  و رناا  باا د  اف ااهی یگااردی زبااان مقدس »ک ا 

 ارتاادوک  هااایآم زه از جاان  نایاا  دشااای  اند«دهرساای اتمااام بااه تاا را  در گ رهااافی باا د

 کااه حااالی در خ اب تخاات در ننمااادی ق  اای گشاات  19۳۷ در او ق اا  م جااب کااه دب  پن

 ماننااد درساات  بساا همهنی یگااردی و باااز چشاام  کیاا  و باا د شاا ری بااه دساا   کیاا 

  Talmudist 1925 تاب   در ت م دخ ان مرد گ رفی
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Pen Yuri (1925); Talmudist 

 

 و نقاشاای ی هشاای رباا  هروساای باادوی هااایبخ  در زناادگی اثاار و یهاا دی یهاااآم زه ثیرأتاا 

 بااا آنجااا نکاارد  یادزیاا  رتغییاا  (191۰)  پاااری بااه مهاااجر  بااا ح اای ،شاااگا  گااباریرن 

 هناار  باارای هناار از یهایلمعااه بااا  رشاا بی و نقاشاای از ماادرن خ انشاای شااد  آشاانا ساامک بی

 زنیاا  را او معاارو  ن ساا ال ی ب کااه آماادنمی خاا ش شاااگا  ماابا  بااه اتنهاا  نااه کااه یزچیاا 

 باا د باارده ایبهااره ساامک بی از چنااد هاار کااه بااام روی (191۳) «زنلن ویاا » تاب   :ختبرانگی

 ناا عی  گراختاااری نااه و دیرساا می نظاار بااه گرامنطقااه ،زمااان آن جرایاا  هااایآم زه خو ِبر اما

 »سااالن شااگاهنمای در ار خاا د کااه داشاات وجاا د ها«»مساا ق  رسااای و او انمیاا  فاصاا ه

 از پاار سااالن آن یهانقاشاای رسااای از  باای او (1912) »ت لااد« تاااب   داد  نشااان ها«مساا ق 

 یآماا زه )آن کیدیساا ه ح اای و روساای اربساای ییزهاااچی باا د   تخیاا  و شااعرها  انااا ،حی

 مع قااد ارواح بازگشاات بااه و پنداشااتمی بازگشاات از اینشااانه را  انااا حی کااه یهاا دی

 در (قاااآفری )مثاا  کردناادمی اشاااره آن بااه هامساا ق  رسااای اگاار یح اا  کااه هایینشااانه باا د(

 بااه تنهااا نشااانه یااک کااردن خاا د آن از ایاان شاااید  شاادمی ماادف ن هندسی اشکا  یسیطره

   ب د  مدرن دوران روح و شدنمی مرب ط ک بیسم
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Chagall Marc ;(1912) Birth The 

 

 تظاااهرا  از ساارخ رده کیاا  باا  ها برگشاا هفرن  از ماننااد نااه بازگشاات  هروساای به شاگا 

 اینقاشاای هااایقا  و روساای ینروس انشاای  اصاای تباادوی بااه خ اسااتمی کااه ماادرن

 وقاا    زدناادمی  اردیاا  کنجسااه بااه وتاار مثاا  را قدیسااین شاامای  کااه انیروساا ایی  بازگردد

  ماندب مسک  و پ رزب رگسن در کرد مج  ر را شاگا  191۷ انقو  و او  جن 

 

 گاوها اما و

 بازگشاات دوران در باا د  شااده «»روساا ایی مهاباااتربی بازگشاات از پاا  شاااگا  یهاینقاشاا 

 م ساا م یانجریاا  باا د  غالااب هروساای در روشاان کری هنااری  انجریاا  دو هروساای بااه شاگا 

 عن اا ان همااان از  باا د یش سااکچرنی یکوناای شااانمعن ی پاادر کااه روس« »روشاان کران بااه

 خ ااهری رونبیاا  هاااخ ابگاه پنجااره از ار ساان ی یها شاامای یهانقاشاای یهمااه جاا انی

 ریمکااازی ماننااد گروهاای عاا   در ب دنااد  آن سااممدرنی و اروپااا ی  هشاای هاااآن ب دنااد 

 را دهقااانی هناار طرفااداران ب دنااد روساا ایی ماابه ی یها شاامای ی  هشاای کااه چمااال ی



 
 

98 آبان | تجسمی   
 
 

 

5 

 بااه »حااا  ب دنااد: نهاااده عقاا ( )ورای زائاا م را خاا د نااام کااه جن شاای  دادناادمی  تشااکی

 درون یگااردی عقاا  کااه رازیاا  مایاا زده پاا  را آن مااا  مباازنی پاا  را عق  که میادهرسی جایی

 کاادام شاااگا  اساات م اارهن  «میادهنامیاا  زائاا م را دجدیاا  عقاا  اساات  دهرساای ب اا غ بااه مااا

 د س یامی سمت

 

 

Green woman and the Cow (1963); Marc Chagall 

 

 و دهقانااان زناادگی نمادهااای باار را تمرکاازش (191۳-1922) دجدیاا  یدوره در شاااگا 

 شاااگا  باارای قاا ی اربساای زگاااهگری ی،شااگرف از پاار یاهااادنی نایاا  دو هاار گباشاات  ت را 

 آن  ق ااب بااه کااه ه،روساای اسااتسی م  هااب فضااای از ال  ااه نااه یزگریاا   آمدناادمی حسا به

 نقاشاای یهاااکتکنی شاااگا  191۷ نقااو ا بوفاصاا ه و او  جناا  ت عااا  یبه  هااه در

 قصااد انقااو  هاام و  جناا  هاام کااه داد قاارار «»م ناای دو بازنمااایی خاادمت در را ماادرن

 از یادزیاا  فطیاا  هرچنااد ،کااارگری نااه )و روساا ایی ساانت و ماابهب داشاات: را آن ن اای

 ب دنااد(  شااده کااارگر و آمااده شااهر بااه تجاادد ییوس سااه بااا کااه ب دند یانروس ایی کارگران

 به اار  زیبرانگ تخیاا  و آرام امااا انجریاا  ضااد باا د  انجریاا  ضااد آشااکارا شاااگا  یهانقاشاای

 یزدگجااانهی مقاباا  در کااه باا د یاشاادهشهاندی آراماا  واجااد هانقاشاای مبگاا ی اساات
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 بااا مطاااب  آگاهانااه هاااآن  گرفااتمی قاارار یساا یالس سی ساامرئالی و هاهیاا انبی عماا می

 بااه  کااردمی یاساا سی بساایاری را هاااآن نهماای شاااید و ن  دنااد دجدیاا  ]ابوغاای  یهااستسی

 نقاشاای یهاا دی تئاترهااای باارای هاااییپرده و باا د پی ساا ه روساایه یه دیااان رنسان  جن  

 یکسااا نگری بااا د ن شااا ه جاااایی فیگااا ر  و رنااا  از پااار هایینقاشااای ،کاااردمی

 یافاات اجااازه 1922 در اساات  جاارآورز سیاساای فشااارهای اناادازه بااه هاکانس راک ی یساات

   نکرد  تر  هرگز را او روسیه هرچند کند تر  دیگر بار را روسیه

 

 !گاوها واقعا بارنیا

 زمااان همااان از  کااه ب دنااد هاییهنشااان هااانای گاااو  و هامعشاا   زن، اانوی بااز، خااروس،

 غشااایی در کااه هایینشااانه شااد  آشااکار شاااگا  یهانقاشاای در روساایه بااه 191۴ بازگشاات

 هاام در م  کاار کیاا  نا اناادوه گاااه هایدغدغااه و روساا ایی سرخ شاای و  تخیاا  ا،رویاا  از

 ماا ن دو هاار نماااأت  کااه اینشااانه ب دنااد  شاااننتریمهم از یکاا ی گاوهااا و خ ناادیآممی

 بااا هاام یم نانمیاا  ارت اااطی گااردی ساا ی از و زدماای  ناادپی گریکاادی بااه را روساا ا و ماابهب

 شااده باازرگ آن در کاا د  شاااگا  کااه گ اا یی در داشاات  شاااگا  گااردی یهانقاشاای خاا د

 ساار  باادن  از یماا نی ی اا غری طرزبااه هاااآن از یکاا ی کااه کردناادمی زناادگی هاام گاو دو ب د

 شاااگا  خاا د از نقاا  بااه گاااو  شااد اشاااره آن بااه یادداشاات یاانا اب دای که گاوی همان ب د 

 انیاا ه دی تمااام بخ الهااام امااا ن اا د ساار  رساا گاری باارای کااافی یاناادازه بااه هرچنااد

 شاایر رفقیاا  گ اا ی آن بااه و باا د بازگشاا ه جهااان آن از یکاا ی گاا یی باا د  گ   آن یسیدیسه

 (1) کردمی ه ه غ ران و
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Listening to the Cock (1944); Marc Chagall 

 

 ک ااا  در اساات گاااوی نااام شاا دمی دهنامیاا  زنیاا  ساار  گ ساااله کااه آدوماااه( )پارا سر  گاو

 باارای آن خاکساا ر از و کاارده قربااانی را آن خداونااد دساا  ر بااه های اساارائی  مقاادس

 )قااان ن شاانامی در ب دنااد  تماااس در هاجسااد بااا کااه کردناادمی اساا  اده افاارادی پاکسااازی

 باار اساات  طهااارو  ساا ر در (پاااراه )شاارح ساار  وگااا ماا رد در قساام ی (انیه دی ش اهی

  زم طشاارای دارای گاااو شاادمی باعاا  رناا  اهساای ماا ی دو وجاا د پاااراه شاانامی اساااس

 در را آن خاا ن و کشااتمی را  انحیاا  باا د طاااهر شاارعی نظاار از کااه کاا هن کیاا  ن اشااد 

 و زوفااا رناا ، ساار  پشاام همااراه بااه ساار  گاااو ساا    دیپاشاا می بااار ه اات مع ااد جهت

 هاااییه دی رنسااان  دوران در ساار  گاااو قاادیمی روایاات ایاان  شاادمی زاندهساا  ساارو

 پیااروزی یوعااده را ساار  گاااو آن از سیاساای خ انشاای و باا د شااده جاناادار دوباااره روسیه

 خاا د در یهاا دی ن اا  بااه اع ماااد احیااا ناا عی ساار  گاااو روایاات کاارد می ت قی هایه دی

 دیااده تناااو  بااه گاااو تصاا یر عماار آخاار تااا مااانز آن از شاااگا  هاینقاشاای در داشاات 
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 ب دنااد، فروتنیااده هاام در گاااو شااک  بااه هامعشاا   کاارد،می پاارواز آساامان در گاااو شد می

 شااد زیاااد چنااان هانقاشاای شاااعرانگی باا د  کاارده خاا ش جااا حاا ا و  آدم نقاشی وسط گاو

 »نااه  شاات:ن  تنهااا پاسااخ در شاااگا  ب ی ناادد  آنهااا بااه خ اساا ند او از هاس رئالیساات کااه

 حااا  عااین در و ن اشااد پاابیرامکان آن در هرچیاازی کااه کاانم تصاا یر را جهااانی خاا اهممی

 کرد می تص یرش همیشه که روس ایی همان «ن اشد  آوراعجا  آن چیز هیچ

 

 
Chagall Marc (1911); Village the and I 

 

 نقاشاای کنااد جااایهم روشاانی بااه را شاااگا  دل ساا گی دو ب  انااد امااا کااه یانقاشی نیمهم ر

 هاام  پرساا ک ی خاریتاا  در کااه شااروپی و زیانگا خیاا  نقاشاای کیاا  اساات  روساا ا« و »ماان

 در گاااو ر مناای کیاا  بااه ساا ز ر مناای بااا مااردی  شاا دمی متساا   بتاا  قاباا  اینقطااه

 هایچشاام نباای ناااز  و دساا ی خطاای اساات  شااده رهخیاا  ی  گشاای ح اای و شااگ  ی تنهای

 اساات شااده دهکشاای ماادوری و فظریاا  ییهااارهدای شااانای چشاام در اساات  شده دهکشی آنها
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 همااان  اا نزی )کاا ه  کناادمی ه ااه اوگاا  بااه نپااایی از را ی اا نزی یشاااخه ماارد، دساات و

 »گاااو کااه اساات قاارار و اساات مقاادس مساا مانان و انیاا ه دی باارای کااه اساات ینساارزمی

 در اساات، گاااوی دندوشاای حااا  در زناای رتصاا ی دوم سااط  در زنااد  ازباا  آن از ساار سر «

 و شااده رتصاا ی واژگاا ن کااه زناای اساات  مت اا ب  زن تمعیاا  حااا  در مااردی ساا م سط 

  یوفااابی معشاا   ساار ]آخاارش  ماارد : یدییاا  المث یضاار  از ایسرخ شااانه بازنمااایی

  چرخاندمی خ دش  سمت ]به را

  

 
 

 اعااداد -1:18 ا)اشااعی  شاا ندمی دساا ی باار  ماننااد هاااآن باا د ساار  شااما گناهااان نکااهای با

 ماا ده م منااان  باار خداونااد کااه اساات ا دانیاا  ک ااا  و تاا را  از جم ااه نایاا  ( 19:۰۶

  دهاادمی وعااده الهاای غ ااران بااه را م منااان  نواپساای روزهااای در ماا ی ساار  گاو دهدمی

 اند شااده متقاا  شاااگا  یهانقاشاای در یالزمااانآخر هاار از  پاای امااا نیرشاای هایوعده نای
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 یزیانگا خیااا  و دهقاااانی هاااایرن  سااا زی و اروسااا  زناااان و هامت  باااه آغااا ش در

  اندشده دهزایی قتحقی و خش نت روزهای ق ب در درست که ییهانقاشی

 راهان بهچشاام یجمجمااه هااایح ره در اگاار ح اای شااد خ اهااد متقاا  غ ااران یوعااده

  باشد دهرویی اهگی

  

 
Solitude (1933); Marc Chagall 

 

 ها: پانویس

هم نداش ه باشد بر ق م   اهی س یدو نخ م  یتمام سر  که ح  یهنگام آخرالزمان گاو  انیه دیدر باور ( 1

س م  ک ی  ه ش دیظاهر م ییا یناگهان از عرش ک ر ه دیس م  ک یاو ه  کردنیظاهر شده که با قربان ه دی

  کندی دست انسان ساخ ه نشده و به ناگهان از عرش ظه ر مبه گرید ک یبرخو  دو ه 


