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  شاگال، نقاشي با آفرينش شاعرانه
  الهام شيروي

  
در كـار،   شناپـذير انكار هنرمنـدي كـه اسـتقاللِ   . ، آسان نيست)1985 – 1877( مارك شاگالهاي  در مورد نقاشي تنشون

  .دكن دشوار ميي خاص ي يا شيوه »ايسم«در  اش را بندي طبقه
نقـاط مهـم    اجبـاري بـه   گـاه  خواسته وخودگاه ي يها مهاجرت ،در اوج هنر مدرنيسم كه بود يهروساهل شاگال نقاشي 

ازجملـه   ،هـاي بيـان تصـويري مـدرن     بـا شـيوه  و  كـرد و نيويـورك   ،، پـاريس پترزبورگ جمله سنفرهنگي و هنري دنيا از
سرشار از ساخت هنرمندي  او از اين آشنايي  ، وآليسم و آبستره اكسپرسيونيسم آشنا شد، سورركوبيسمامپرسيونيسم،  پست

  .رقيب و شاخص يبدر زمان خود، ايده و 
بسـا   ايكـه   دنيايي ،يما روي و سرشاري زندگي روبه ،در نگاهي ابتدايي به آثار او با دنيايي سراسر رنگ و نور و طراوت

چـه دوران  شـاگال اگر امـا  ! اسـت  هنرمندي آفريده شده كه تنها شور و نشاط و شادي زندگي را زيسـته رود به قلم  گمان مي
بود و هميشه از خاطرات آن روزگـار بـه زيبـايي يـاد      گير سپري كرده و پدري ماهي ،فرزند 9ي با ي را در خانواده اش كودكي

در جـواني   آغـاز از همـان   اش تبـار يهـودي   خـاطر  به ؛، تنها لحظات خوش را تجربه نكردسال زندگي 97در طول كرد،  مي
تـن بـه مهـاجرتي    اجبار  به ،ستيزي يبا آغاز جنگ جهاني و يهودو پس از آن  .رو شد بهروبا مشكالت بسيار گ پترزبور سن

ايـن وابسـتگي تـا    . دا، از دسـت د بـود  اش هدر همان دوران همسر خود را كه بسيار وابست. ددابه نيويورك از پاريس دشوار 
  .حضور همسرش را شاهديم ،كارهاي او بيشترِحدي بود كه در 

نمـود  و يـا چـاپ سـنگي     ،ها بر روي بوم، شيشه ها و رنگ بيشتر با تنوع فرم ،در آثار او ،چنين سرگذشت پرفرازونشيبي
، او را آشنا بـا زنـدگي سـخت   نا مخاطبِ دنيايي كه. دازس بدل به دنيايي سرشار از خيال و خاطره ميمو كارهايش را  يابد مي
  .كند تماشا مي غرق در لذت تنها

سـبب   ،)نـه ادبـي   و(شـاعرانگي بصـري   . اسـت قابـل مشـاهده    اآشـكار در آثـارش   ،شاگال به زندگيي  شاعرانهنگاه 
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 ،خورنـد  مـي هايي كه به صورت فيگورهايي سيال در سراسر تـابلو بـه چشـم     خيال ، انگيزي تصويري در آثارش شده خيال
رها شده از هرگونه مـرز و  هايي  آدم گريبان بوده، به با آن دست  وبندي كه هنرمند در تمام زندگيهايي آزاد و رها از قيد پيكره

  !هايي كه در فضا معلق اند انسان... محدوده
ي را در آثـار او تثبيـت   گ كودكانه ،نمادهايي از روزگار خوش كودكي. هاي تصويري در آثار او كم نيستند نمادها و نشانه

. شـوند  هاي بصري وارد مـي  به صورت موجودات و نشانهدر آثارش هاي يهودي  هاي روسي و ميراث سنت افسانه ،كند مي
تا جايي كه به نمادي از جانب او بـراي مخاطبـانش    ،شوند هاي او تكرار مي هاي تصويري بارها و بارها در نقاشي اين سمبل
و يـا  ) رهايي(اشيايي مثل پنجره  ،...و خروس و ماهي ،)آزادي(اسب  ،)از قدرت ينماد(مانند گاو  حيواناتي. گردند بدل مي

ـ   ي زندگي در بيشتر آثار او ديده مي درختي كه به نشانه هـاي   از قيـد و بنـد اسـكلت    اشود در كنار فيگورهاي آزاد و رهـا حت
نظير و شخصي او به جهان پيرامـونش   توان نوع نگاه بي نمي گاه با اين همه هيچ. سازند ل ميآفضايي خيالي و سورر ،بدنشان

هـاي آزاد و تنـد و بيـانگرش او را     گـذاري  هاي قلم و رنگ ليسم جا داد يا به سبب نوع تاشآسورر مثلرا در قالبي مشخص 
  .رمندي اكسپرسيونيست ناميدهن

تا جايي كـه نگـاه   ... ي تثبيت شده آفريدها شاگال هنرمندي است كه فارغ از مرزهاي جغرافيايي زيست و فارغ از سبك
  .پذيرفتندهمگان در تاريخ هنر جهان  ،در هنر مدرنرا او  ويژه و مستقلِ


