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 آنژ لک، اثر مییموستقارن قدرت در تندیس 
 

 ∗گیر سید عالءالدین گوشه
 اهواز، ایران چمران  دانشگاه شهیدیدة ادبیات و علوم انسانکاستادیار دانش

 )8/9/89 :، تاریخ تصویب25/1/89 :تاریخ دریافت(

 چکیده
نوشـته شـده اسـت،    در میان تفاسیر متعددي که دربارة تندیس حضرت موسی، ساختۀ میکـل آنـژ،          

وي بیش از ده توصیف از این مجسـمه را بررسـی کـرده و تعبیـر     . تفسیر فروید از همه مشهورتر است    
حضرت موسی در این تنـدیس، در حـال فـرود بـر             : کند شخصی و نوین خود را بدین گونه عرضه می        

آراس، منتقـد   هاي معاصـر     به استناد نتایج پژوهش   . سکوي سنگی و مهار خشم خود است، نه برخاستن        
در » انگشـت سـبابه   «شناختی   هاي نشانه  شناس، به ترتیب در مورد معانی و ارزش        هنر و برومبرژه، انسان   

در جوامع مختلف، که هـر      » ریش«شناسانۀ موي انسان به ویژه       آثار هنري دورة رنسانس و تحلیل انسان      
توان به منزلۀ نمادهایی     س را می  اي از جزئیات این تندی     شوند، پاره  دو در پیکرة حضرت موسی دیده می      

و نیـز بـه ویـژه    » ذوالقـرنین «از سوي دیگر، نمایش حضـرت موسـی بـه شـکل     . تبیین کرد» قدرت«از  
هاي ایستادة راحیل و لیا در دو سوي تندیس چندان مورد توجه منتقدان و مفسران قرار نگرفتـه                 مجسمه

و هم کلیـت فضـاي      » ذوالقرنین«سد که هم نمود     ر اند، در حالی که به نظر می       یا حتی نادیده گرفته شده    
مؤلف این مقاله کوشیده است . اثر، در بر گیرندة هر سه مجسمه را باید به طور همزمان مد نظر قرار داد   

نشان دهد که شاید موضوع اصلی این اثر، آن گونه که هنرمند ایتالیایی قرن شانزدهم مجسم کرده است،      
هـا، وحـی، نیـایش       ، لوح »ذوالقرنین«(الهی و روحانی    » قدرت«تقارت  : باشد» قدرت«تجلی دو وجه از     

 ...)نیروي تن و بازوان، ریش ستبر، نگاه لیا بر زمین، (» قوت و قدرت زمینی«در برابر ...) راحیل، 

 .تندیس حضرت موسی، میکل آنژ، تفسیر فروید، نقد اثر هنري، ایتالیا، رنسانس: هاي کلیدي واژه

                                                           
 E-mail:agoushegir@yahoo.fr، 0611-3332481 :، دورنگار0611-3335005: تلفن ∗
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 مقدمه
، یلیـای ایتا سـاز  مجسـمه  نقـاش و    آنـژ،  لکـ می  هکـ   است ياثر   پیامبر، یموس  ینِمرمر تندیس

ـ      تـزیین  يبـرا  ي میالد 1515-1513 يها سال در سـفارش ایـن پـاپ    ه مـزار پـاپ ژول دوم و ب
دو  ، راحیـل تمـام قـد لیَِـه و     يهـا   ایـن تنـدیس، مجسـمه      يدر دو سـو   . است هبلندپرواز، ساخت 

نـار مـزار همـان    کنون در   کآنژ، ا  لکمی این سه اثر  . دارند قرار  بودند،  یعقوب انهمسره  ک يخواهر
) San Pietro in Vincoli ; Saint Pierre aux Liens ( در زنجیرقدیس پطروسِ يلیساک در پاپ

 .شوند ی ميدار در رم نگه
ست و آن،  و پرمعنا از قصۀ او  ی متعال کش ی ب ی خاص، درنگ  يا این تندیس نمایانگر لحظه   

وه فرودآمـد و  کـ ه الـواح شـهادت را در دسـت داشـت، از       کـ  ی در حـال   ی موس هکاست   یهنگام
 ی ترجمـۀ التینـ    ویژه به،  عهد عتیق  تابکدر. اند  زرین گردآمده  يا ه دور گوساله  کیهودیان را دید    

ه گوســاله و کــ آمــد کبــه اردو نزدیــ «ییهــود، هنگــام ه پیــامبرکــاســت   آمــده)Vulgate(آن 
هـا را بـه    انداخت و آن ها را از دستش شده، لوح  افروختهی موسنندگان را دید و غضب    ک ههرول
 ).165گلن  (»ستکوه شکزیر 

فرویـد از همـه     زیگمونـد   تفسـیر   . اند ردهک را وصف و تفسیر      تندیس این   يمؤلفان بسیار 
اسـت، نـیم     هآنژ، نشست  لک می يموسا «:ند  ک یگونه وصف م   فروید، تندیس را این   . است مشهورتر

 زمین نهـاده،    ي راست رو  يچپ، پا ه  رش با ریش انبوه و نگاهش رو ب       ست، س  ما يتنش روبرو 
 يهـا   راسـت، لـوح  يف تماس دارند و بـازو که تنها انگشتان با ک بلند شده  يا گونه ه چپ ب  يپا

 ).8فروید  (» زانو آرمیدهي رو چپ نیزياند؛ بازو ه از ریش او را گرفتیشهادت و بخش
ه بارها به رم سفر     ک يا هگون هاست، ب  ه بود یرة موس کفروید سخت مجذوب و شیفتۀ این پی      

 زیـر عنـوان   یتـاب کتفسـیر او از ایـن مجسـمه در        . اسـت  پرداختـه نظارة این مجسمه    ه  رده و ب  ک
، 1914در سال ) Le Moïse de Michel-Ange ; Moses of Michelangelo (»آنژ لک میيموسا«

 بـر او  يه ایـن اثـر هنـر    کـ  اسـت    یتاب زاییدة تأثیر ژرف   کاین  . ر نام مؤلف، منتشر شد    کبدون ذ 
طور عام، تـأمالت او دربـارة        هتفسیر فروید در برگیرندة دیدگاه او نسبت به هنر ب         . است هگذاشت
طور خاص و نقد     ه ب ی آفرینندة تندیس موس    بر انسان، منظورِ   ي آفرینش هنر  ي اثرگذار یچگونگ

 از قصـۀ آن     ي لحظـۀ خطیـر    قصد دریافت  هره ب ک جزییات این پی   ی بررس ویژه بهتفاسیر پیشین و    
 اسـت در سـنگِ     هوشـید کی سـدة شـانزدهم      لیَِه ایتا ي هنر  سرشار از نبوغِ   ه هنرمندِ کپیامبر است   

 .سخت متبلور و جاودانه سازد
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قدیس پطروسِ در  يلیساک، مزار پاپ ژول دوم، )ي میالد1513-1515(آنژ  لک، ساختۀ مییتندیس موس

 . تندیسيتادة راحیل و لیَِه در دو سو ایسيها ، همراه با مجسمه)رم (زنجیر

 و نیـز    ياوک پدر روان  يپندارها دربارة    را یتفسیرهاینوبۀ خود    ه فروید ب  »آنژ لک می يموسا«
 ایـن  يهـا  یویژگـ  هک تا آن   نیمک یها را مرور م    هاین نوشت .  داشت یدر پ آنژ   لک ساختۀ می  تندیس

امروز، مـا   ه از فروید تا ب    ، پژوهشگران يا و اظهار نظره   یشاید در پرتو ارزیاب   . بازیابیم تندیس را 
 .ندک ی مبازگو را ی، چه چیزهای»آنژ لک میيموسا«ه کنیز دریابیم 

 یبحث و بررس
، فقـط دوسـتدار     (...)در هنر، خبره نیستم     «ه  ک پذیرد یفروتنانه م  اثر خود    يفروید در ابتدا  

اظهـارنظر   ه در زمینۀ هنـر    ک يا ه غیرحرف يعنوان فرد  ه بر او ب   يتا منتقدان هنر  ) 5فروید   (»هنرم
ویـژه  ه  گیرم، ب  ی قرار م  يبسیار تحت تأثیر آثار هنر    «. خرده نگیرند یا سخت گیر نباشند     ند،  ک یم

 در برابـر ایـن      ی از شـیفتگ   نویسـد  ی م يو). 6فروید   (»یندرت، نقاش ه  و ب  ی و تجسم  یآثار ادب 
 »است رومند بر من نگذاشته    چنین نی  ي تأثیر يا ههرگز هیچ مجسم  «: است نداشته يتندیس، گریز 

دهـد دربـارة تـأثیر اثـر         یخود حق مـ    هار او، روان انسان است و بنابراین، ب       ک گسترة). 7فروید  (
 .ندک ابراز عقیده  بر روان انسان،يهنر
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 مـا ایـن آثـار را    هکـ درسـت اسـت    . دانـد  ی تأثیر هنر بر انسان را دشوار مـ        یبررس فروید،
 يه این آثار برا   کمقهوریم، اما در بیان این      ها   وه آن ک برابر ش  ه در کنیم  ک ی م ستاییم و احساس   یم

 بـر تماشـاگر دوسـتدار و        ي اثـر هنـر    يتأثیرگـذار بنـابراین،   ). 6 فرویـد (، نـاتوانیم    چیسـتند ما  
ه ما را ک يتنها چیز «بااین حال، به نظر فروید،      . است )6فروید   (»معما «يگیر لکش،  يا غیرحرفه

ظـور  اما شناخت من). 6فروید  (»تواند باشد  ی جز منظور هنرمند نم    يآورد، چیز  یوجد م  هعمیقاً ب 
. برانگیخته شود ما نیز در همان شور و هیجان هنرمند   زیرا باید  نیست   یافک یتنهای ههنرمند هم ب  

ه چـرا   ک بعد از آن خواهم دانست       ،»نمکتفسیر  « اثر را    یریابم، یعن  اثر را د   »يمعنا و محتوا  «باید  
نشـان  را   ی عـاطف  یهای »هیجان«،  ياثر هنر ). 6فروید   (»ام هه این شدت شد    ب یهیجان«دستخوش  

 را  یهمـان تـأثیر عـاطف     «،  يمشاهدة اثـر هنـر      و ه زبان انسان در بیان آن، ناتوان است       ک دهد یم
 ).95 لرکلو. (» استی واقعي چیزیه گویکند ک یایجاد م

ه از ایـن تنـدیس   کـ   ی هنگـام .نـد ک »شف حجاب ک« را   ی یا ادب  يخواهد اثر هنر   یفروید م 
وه ک هم شـ ست وتندیس نشبه نظارة   بارها   .برد یم ارک ه را ب  »معما« و   »راز«گوید، واژة    یسخن م 

ه بـر تماشـاگر   کـ  ی تـأثیر شـگرف  »راز«د از   یوشـ ک ی، هـم مـ    ردک یماین تندیس ستبر را تحسین      
 .گذارد، پرده بردارد یم

همیـت دربـارة خـود تنـدیس ارائـه           تـازه یـا باا     یمطلبـ اوانۀ تفسیر فروید،    ک روان ينقدها
 یاز تنیـدگ  : آنـژ و فرویـد     لک، می یموس«در مقالۀ خود با عنوان      روبرتیس    مثال، يبرا. دهند ینم
ـ   ینویسد از شرح زندگ    ی، م »ها در تاریخ تا چند پیشنهاد در نظریۀ درمان         هقص  یروشـن  ه فروید ب

منزلۀ پـدر و رهبـر،       ه او ب  یرمانساحت قه  داشته و در برابر    بسیار  توجه یبه موس « يوه  کپیداست  
 در خــود را هویـتِ «ه فرویــد، کـ و نیـز ایــن  ). 197روبــرتیس ( .»اسـت  ه داشــتكبیمنـا  یرامـ کا

 همچنـین انتقـاد     روبـرتیس ). 197روبـرتیس   (» ياوکسرزمین موعود را در روان     بیند و  یم یموس
و شـنود و منـابع      او بـر اسـاس گفـت        کروان«،  ی بالین ياوکشیوة روان ه  ه در درمان ب   کاست   هردک

ه فرویـد در  کـ  یدر حال) 196 روبرتیس (»ندک یمستند مربوط به بیمار، وضعیت فرد را تحلیل م 
و ) اسـت  هآنـژ را ندیـد     لک می ییعن(است   هبهره بود  ی ب »منابع ارزشمند «تحلیل این تندیس از این      

یر فرویـد،    نثـر تفسـ    .است هساخت) 198 روبرتیس (»یاز موس ) sublimated( واالییده   يتصویر«
 . استياوک از مفاهیم روانيساده و روان و عار

 ایـن  یاین میان، حتـ    ند و در  ک یآنژ را تفسیر م    لکمی  قصۀ آن پیامبر، تندیس    ياکفروید به ات  
و مـا نیـز بـه همـان سرنوشـت           (...) رویـم    یبیراهه مـ   هشاید ب «ه  کاست  ه   را محتمل دانست   تهکن

ه کاند   هدید] يدر اثر هنر   [یروشن ه را ب  آنچهاند   هن برد ه گما کشویم   ی از منتقدان دچار م    يبسیار
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 ).24 فروید (»ناخودآگاهانه هخودآگاهانه، ن ههنرمند قصد بیان آن را نداشته است، ن
تامبر  سـپ Martha ،25نامـه بـه همسـرش مارتـا     ( را دریابد  »راز تندیس «خواهد   یفروید م 

روبـرتیس  . (»دهـد  یز واقعه را نشـان مـ      ا يا ه چه لحظ  یبه درست تندیس  «ه  ک) 23 فروید ؛1913
بنـابراین،  . ننـد ک ياوکاین اثر، روان  ر  ب یهکاند خود فروید را با ت      هوشیدکاما پیروان فروید    . )197
،  منتقـدان هنرینـد    يمتأسـفانه بـیش از نقـدها      ه  کـ اوانۀ معاصر از تفسـیر فرویـد        ک روان ينقدها
 .دهند ی مآنژ به دست لکتندیس میخودِ  دربارة کیاندهاي  یآگاه

 تندیس و وصف آن
 و  یلک حالت   يره و معنا  کآنژ دربارة مفهوم این پی     لک از خود می   یهیچ نشانه یا سند تاریخ    

دام صـحنه از    کـ ،  ییلیـا ه ایـن هنرمنـد ایتا     کـ دانـیم    ینمـ . جزییات این مجسمه در دست نیست     
ر و چهـرة  ک پیامبر را در اجزاء پی یاست و چه احساس درون     ه را در ذهن داشت    ی موس سرگذشت

آنـژ بـه نـام     لکاز دوستان می کیوتاه یکه در دست است، وصف ک يتنها چیز. است هاو نشان داد 
 هـم   یتۀ نادرسـت  کن یحت ،دهد ی به دست نم   يا ه تاز یه آن هم آگاه   کاست  ) Condivi (يندیوک

 اسـت،  هنشست (...) یموس «:گوید ی ميندیوک. است هردکه فروید به آن توجه کاست در آن نهفته   
(!) فشـرد و چانـۀ    یتوب را زیر بـازو مـ  کمهاي  لوح. اشفهکم و حال غور   خردورز در  يمثل پیر 

 ).17 فروید (»ه خسته و پراضطراب باشدک یسکاست، مثل  هخود را با دست چپ گرفت
. باز گذاشته اسـت   ره،  کاین پی   نظر و تفسیرِ   بر اظهار را  راه  آنژ دربارة این اثر،      لکوت می کس
 مختلـف وصـف     يهـا  گوناگون و با برداشت    يها هشیوه  ب را ، این تندیس   فروید  پیش از  منتقدان

ـ   کـ  یدقت بررسـ  ه  مجسمه را ب   از این  فروید بیش از ده تفسیر    . اند هردک   اشـاره  یدرسـت ه  رده و ب
العـاده   فـوق «هـا     از آن  يا هه پـار  ک بل ،دیگر است که نه تنها تفاسیر مؤلفان در تناقض بای       کند  ک یم

عقیـدة    بـه  .ها نیز با جزییات مجسمه مطابقـت نـدارد          توصیف ی گاه یحت و) 8 فروید (»اند مبهم
، یه مثل این مجسمۀ موسک در دنیا نیست يهیچ اثر هنر«) Max Sauerlandt(س زوئرالنت کما

اسـت ریشـۀ ایـن       هفروید قصد داشـت   ). 7 فروید (»ناقض را برانگیخته باشد   متهاي    يچنین داور 
، ی، موسـ )Springer(و اسپرینگر ) H. Grimm( گریم به نظرِمثال،  ي برا.تناقضات را نیز دریابد

و ) C. Justi (ینظر ژوست ه بهک یحال در) 8 فروید (»استه با دست راست، ریش خود را گرفت«
). 8فروید   (»نندک ی م يریش، باز  « راست، تحت تأثیر هیجان، با     ، انگشتان دستِ  )Müntz(مونتز  

ت و هیجان در حالت دسـت راسـت مشـاهده    ک از حریشانهیچ ن«س، ک، برع)H. Thode(تود 
 ).8فروید  (»ندک ینم
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ه فرویـد نیـز     ک  مثال، عقیدة تود   يبرا. نظر وجود دارد  در وصف حالت چهره نیز اختالف       
 ياست، ابروهاه خشم، درد و تحقیر در هم آمیخت«چهره،  ه در اجزاء  ک، این است    پذیرد یآن را م  

است و درد در نگاه اوست، تحقیر در لب پایین         بسیار تهدیدآمیز ند، و   ک یدرهم، خشم را بیان م    
فرویـد   (»شـود  یاست، دیده مـ ه ه پایین آمدکاست و نیز در دو گوشۀ دهان    ه   جلو آمد  کیاند  هک
 )8فرویـد    (» بـزرگ را پوشـانده     یه روحـ  کـ  شـفاف    ی را حجاب  یپیشان«) Dupaty (یدوپات). 8
هوش  «کوجود ی س، سر مجسمه، بیانگر     ک، برع )Lübke(ه  که از دیدگاه لوب   ک ی در حال  ،بیند یم

 یخشـم «شـود،   ی منقـبض مشـاهده مـ      یه در این پیشـان    ک ينیست و تنها چیز   ) 8فروید   (»برتر
گیـوم  ). 8فرویـد    (» چیـره شـود    همـۀ موانـع    اسـت بـر   ه  ه آمـاد  کاست   چنان نیرومند  و بزرگ

)Guillaume( غرورآمیـز،  ی سـادگ ینـوع «ا بینـد و تنهـ   ی نم»آنژ لکمی يموسا«در چهرة  ی، هیجان 
مـن   اشـتاین . نـد ک یرا اسـتنباط مـ    ) 8فرویـد    (» ایمـان  ي پر از جان و روح و نیـرو        ی تعال ینوع

)Steinmann (بیند  ی نم»آنژ لک میيموسا« در وجود ینیز خشم و خصومت) 8فروید .( 
و ) 9 فروید (» ندارد یهیچ معنای «مجموع،    از مفسران، این مجسمه در     ي دستۀ دیگر  به نظرِ 

خـالق    هکـ ، بل )9فروید  ( اند ه نیافت  ه در این مجسم   ي دیگر، نه تنها هیچ جنبۀ تحسین آمیز       يا هپار
  پیـامبر سـاخته اسـت      ی از موسـ   »ی حیوان يوحشیانه با سر  « یه شمایل کاند   هردکاین اثر را متهم     

 .ته بازخواهیم آمدک بر این ن.)9فروید (
 هکـ عقیـده دارد   رده اسـت و کـ ر کـ ف این اثر، چنین اختالف سلیقه و نظر دربارة     فروید به   

ـ  ياست سـیما   هآنژ قصد داشت   لکپیش از هر چیز، باید دید آیا می         یهمیشـگ  زمـان و روحیـۀ     ی ب
فرویـد  ( او را؟  خاص و پرمعنـا از حیـاتِ  يا هلحظه  کند یا این    ک کح هاین مجسم  را در  یموس

است صحنۀ   رتراش خواسته کپی  هکد  مفسران پیش از فروید و نیز خود او بر این باورن          بیشتر  ). 9
پرسـت،   هن گوسال ها و مشاهدة یهودیا    و لوح  یاله یوحنزول  وه سینا پس از     ک را از    یفرود موس 
او متوجـه حضـور آن       هکـ دهـد    ی نشان م  يا ه را درست در لحظ    یاین تندیس، موس  . نشان دهد 

 يا ه، آن را در لحظـ     »آنـژ  لک می يموسا«ه  ک از آنان معتقدند     يبسیار. شود یپرست م  جمعیت بت 
شنود، سخت خشمگین شده و در بزنگاه خیـزش          یپرستان را م    بت ي صدا يه و کدهد   ینشان م 

ـ  کها را بش برخیزد، لوح  جا است و قصد دارد از      جمعیـت، ریـش   يسـو  هند و با چرخش سـر ب
ه قصـد دارد  کـ  » اسـت ی جسـمان ي چنـان نیـرو  يدارا« یموس. گیرد یخود را با دست راست م 

بـه نظـر ویلسـون     ). 9فرویـد    (»آمیز است   خشونت یرش آمادة انجام عمل   کتمام پی «و   »برخیزد«
)Wilson(  ه کـ  جلب شده، آمادة خیزش اسـت امـا هنـوز تردیـد دارد               يچیز« به   ی، توجه موس

 ).10 فروید (»برخیزد
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ارتبـاط میـان    «یتر است و به بررسـ    تر و مستدل   ي در نظر فروید از همه قو      یتفسیر ژوست 
، از جملـه    )10فرویـد    (»اند هردکآن ن  به یه دیگران توجه  ک جزییات مجسمه پرداخته      از يا هپار

). 10فرویـد    (» انـد  ی سـنگ  يوک سـ  يرسـد در حـال لغـزش رو        یم نظر به«ه  کها   وضعیت لوح 
 چنـین بـه نظـر   . نشـیند  یو مـ  ) 10فروید  (گیرد   ی را فرام  ی وجود موس  »حیرت و انزجار و درد    «
 راست خود نگه داشته بود، به حال        دستِ ه در کلغزان را    يها لوح،  یموس«ه سرانجام،   کرسد   یم

ایسـتند   یو م ] ردهکو برخورد   کبه س [ها    بلغزند؛ گوشۀ لوح   ی سنگ يوکگذارد تا بر س    یخود وام 
ند و ناگزیر، در    ک یت م ک سینه و ریش حر    يسو هاما دست ب  . شوند یو بین بازو و پهلو، فشرده م      

شـاند و بـه ایـن ترتیـب،     ک یطرف راست م   هرخد، ریش را ب   چ یسمت چپ م   هه سر ب  ک يا هلحظ
 از جـا  ی دیگـر و موسـ     یدرنگـ (...) زنـد    یرا بـرهم مـ    ] ریـش  [یتقارن این زینت پهن مردانگ    

ـ   کبرخواهد جست و قدرت روان را در حس، به اراده مبدل خواهد              ت کـ نـاگزیر حر   هرد، بازو ب
ت تقریباً همزمـان و  کاستنباط حر). 10-11 فروید. (»ها بر زمین خواهند افتاد رد و لوحکخواهد  
ـ         يسو هراست ب  ت دست کها و حر    لغزش لوح  یناگهان سـمت چـپ،     ه ریـش و چـرخش سـر ب
هـا   بـه آن  ) Knapp(نـاپ   ک ي و تا حـد    یه در میان مفسران، فقط ژوست     ک است   يا ه تاز يها هتکن

 .اند هردکتوجه 
 تعبیر سـازگار اسـت، مگـر در    ستاید و تفسیر او با این یناپ را مک و یفروید، تعبیر ژوست 

تنهـا  . س، در حال نشستن است    که درست برع  ک، نه در حال خیزش، بل     یموس: یتۀ اساس ک ن کی
 را بـا  حالت نشسـتن  این  ، در حال نشستن است، نه برخاستن، و       یگوید موس  یه م کفروید است   
 ضـعیتِ جملـه و  از ،بینـد  ی در تقارب م   شود، یه در تندیس دیده م    ک اتکحر  از يدیگر مجموعۀ
رود و   ی مـ  يدیگر مسیره  فروید از این مجسمه، ب      در نتیجه، تفسیر   . راست و ریش   ها، دستِ  لوح

ه بر آن   ک یرغم نقدهای  ههمین دلیل، نگاه فروید، ب     هب. ندک ی پیدا م  یبا تفاسیر پیشین تفاوت اساس    
ـ  ينـوآور . ن است درست نباشـد ک، هر چند مماند، نوآور و بدیع است  هنوشت  يمعنـا  ه، لزومـاً ب
 يحفـظ خونسـرد   « ی برخاسـتن، یعنـ    يجـا  هانون این نگاه، نشستن ب    ک. نظر نیست  ه نقط یدرست
 در آرام گـرفتن و  او یو در نهایت، توانـای   است  ) 198 روبرتیس (»یرغم تالطم درون   ه، ب یبیرون
 . استخشم مهار

  خیزش و غضب خشم در برابرِفروخوردِ
 از مفسـران  ارونـه از بـیش از ده تفسـیر    و يوصف فروید از حالت نشستۀ تندیس، تعبیـر       

افراشتۀ خـود   ] چپ نیمه  [ي پا يره رو که این پی  کانتظار داشتم ببینم    «: آید یشمار م  ه ب پیش از او  
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 »دهد ینم  رخ يچنین چیز اما  . فروبنشاند اندازد و غضب خود را       كخا هها را ب   از جا بپرد و لوح    
 يموسـا .  نخواهـد داد   يیزش، هرگـز رو    برنخواهد خواست؛ خ   ي از جا  ی موس !نه. )12 فروید(
ـ   :  برآیـد یه از روان آدمـ ک یبزرگ ترین رشادت« است از   يآنژ، نمود  لکمی نـام   همهـار هیجـان، ب

ـ  هـا     پـرد، نـه لـوح      ی نه از جـا مـ      یاین موس «). 21 فروید( ه بر دوش است   ک »یرسالت دور ه  را ب
 از اسـت  یهـای  هنیسـت، نشـان   خشن   یتکحر بینیم، آغاز  یم آنچه از او در این تندیس     . اندازد یم

را هـا    ند، انتقام گیرد، لـوح    کاست خیزش    هدر خشم خود، خواست    یموس. نشیند یم ه فرو ک یهیجان
ه خشـم   کـ  یاست و به این ترتیب، در حال       هردک اما بر این میل خود غلبه        ند،کبه حال خود رها     

 هـا را نیـز بـر سـنگ     حلـو . مانـد  ی آمیخته به تحقیـر، نشسـته مـ        یخورد، با تألم   یخود را فرو م   
 ياست و برا   هه خشم خود را فروخورد    کاست   خاطر همین الواح   هه خرد شوند زیرا ب    کوبد  ک ینم

ت خشـن،   کـ این حر «). 18 فروید (»است ه خود چیره شد   یه بر غضب هیجان   کهاست   نجات آن 
 ).100 لرکلو (»است هانتقام وخشم، مهار شد. است همنع شد

ه فروید، ایـن    کطور عمده بر این مبناست       اند، به  ردهکوید ارائه   ه بر این تعبیر فر    ک ینقدهای
ت کـ فروید، حر «: است ه، گفت يهنر آراس، منتقد  دانیل. است  اشتباه گرفته  یتندیس را با خود موس    

 و) 7 آراس (»باشـد  ه سـرزد  یه گویا از خـود موسـ      کند  ک ی تفسیر م  يا گونه ه را ب  یمجسمۀ موس 
 ی موسـ »یف شخصـیت حقیقـ  بـدل و معـرّ  «ه گویا کاست   هندکف به این مجسمه نظر ا     يا هگون هب

. نظـر داشـته اسـت     را در   ) باسـوالدو  (»ی موسـ  یحضور حقیقـ  « فروید،   یگوی). 7آراس  ( است
لوحانـه بـا تقابـل     ، سـاده ياوکـ ه پـدر روان کـ اسـت   ار فرویـد، ایـن  ک این ایراد بر یمفهوم ضمن 
 ایـن    تفسـیرِ  يه بـرا  کـ ه، خـود آگاهنـد      رکـ  این پی  مفسرانِهمۀ  ! عینّت بیگانه بوده است   /ذهنیت

 در دست ي، چیز و اوضاع رم در آن دوره آفرینندة اثری و شرح زندگان   یتندیس، جز قصۀ موس   
توانـد خـارج از ایـن        ی نمـ  رتـراش ک شخصیت تندیس در ذهن پی     يها ی ویژگ یبازآفرین. نیست
 . ها باشد دانسته

ال نشستن و مهـار خشـم خـویش         در ح » ل آنژ ک می يموسا«،  از دیدگاه فروید  به هر حال،    
 از دو یهـای  بخـش به این منظور، به . ردک نیز تفسیر يتوان به شیوة دیگر  یاما این اثر را م    . است

نیم و نیز به ویژه، دو مجسمۀ دیگـر را          ک یبرژه، استناد م   معاصر، آراس و بروم   اثر از پژوهشگران    
  نشـان ی تنـدیس موسـ  يو سـو  خواهرش لیَِـه را در د ي راحیل، همسر یعقوب و دیگر کیه ی ک
هـا نیـز     ه آن کـ ، ایـن دو مجسـمه را        یمفسران تندیس موسـ   . دهند، مد نظر قرار خواهیم داد      یم

 نظـر  بـه . انـد   هسـازند، از نظـر دور داشـت        ی را م  یل آنژند و مجموعۀ واحد و همگون      کساختۀ می 
 يهـا  ید مجسمه  با یحت. طور همزمان مد نظر قرار داد       را باید به   يل این مجموعۀ هنر   کرسد   یم
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ار نشد نیز در تفسـیر      کآنژ به این مجموعه بیفزاید، اما موفق به این           لکه قرار بود می   ک را   يدیگر
 .این مجموعه دخیل دانست

 ي مفهوم انگشت سبابه در آثـار هنـر   ه در آن،  کمقالۀ آراس است    ،  اولین اثر مورد استناد ما    
، يشناس فرانسـو   برژه، انسان   اخیر بروم  تابک،  يرده و دیگر  ک یبررسرا در دورة رنسانس     اروپا  

مو در بدن انسان از جمله       نمادین   یان مع ،ه در آن  کاست  ) Trichologiques (یموشناسبا عنوان   
 .رده استک یرا بررس مختلف يها ریش در فرهنگ

 انگشت سبابه و ریش:  اجزاء تندیسیبررس
ـ       يهـا  هدورة رنسانس، عموماً لحظ    یتجسم آثار  يهـا   شخصـیت  یدگ مهـم و برجسـتۀ زن
ـ « یل مقالۀ خود را به بررسـ      کآراس،  . دهند یرا نشان م   ییا دین  ياساطیر  » تقریبـاً نـاچیز    یجزئ

 مفهوم انگشـت سـبابه نـزد هنرمنـد          یه بررس کاست  ه  آنژ اختصاص داد   لکاز آثار می  ) 6 آراس(
اسـتان،  از دوران ب  «،  )Janson( جانسـون    يهـا   بر پـژوهش   یبه عقیدة آراس، مبتن   .  است ییلیاایتا

همان .  است يانگشتان، بیانگر قدرت و توانمند     دیگر  از ي انگشت سبابه، جدا   يرو حالت نشانه 
). (...) شود ی دیده م  بسیاره در آثار دورة رنسانس نیز       ک( امپراتوران روم است     يها همجسم سبابۀ

را نشانه   ی یا در خود مجسمه، فضای     یه انگشت سبابه در نقاش    ک این است    (...)مورد ویژة دیگر    
انگشت سبابه، دسـتور اسـت، نظـم بخشـیدن          (...)  آن جلب شود     يسو هه توجه باید ب   کرود   یم

ه ایـن  کـ  است ي از اثر هنريا هدر نقط) 9 آراس (»است و نشان دادن مسیر توجه و جایگاه معنا   
و  نـدارد    ي، ارزش نمادین واحد   ی اروپای يبنابراین، سبابه در آثار هنر    . استه  انگشت نشانه رفت  

ه در اثـر    کـ بایـد دیـد     ،   در اثـر، یـا دسـتور باشـد         یتواند نشانۀ قدرت، جلب توجه به فضای       یم
 .دارد یآنژ، چه مفهوم لکمی

، آنـژ، سـبابه را   لکه میکاول آن : نماید ی ميته ضرور ک، توجه به دو ن    ی تندیس موس  دربارة
 از دیگـر    ي، جـدا  سـبابه «: است ه نشان داد  یل خاص کشه  ، ب ها ه و چه در مجسم    ها یچه در نقاش  

بـدایع خـاص و     «ل سـبابه از     کاین ش . است) 6 آراس (» خمیده کیانگشتان دست، راست یا اند    
ف سب   با ریش او تماس     یه سبابۀ دست راست موس    کدوم آن   . آنژ است  لکمی) 6آراس   (»کمعرّ

. نـد ک یها اشـاره مـ   طور مبهم، به لوح هه سبابۀ دست چپ او، تنهاست یا شاید بک یدارد، در حال  
ـ ) 6آراس  (»یفقـط ظرافـت و زیبـای   « سـبابه  لکشـ آنژ، این    لکبه نظر می  شاید   ل دسـت  کشـ  هب

ـ   یظرافت و زیبای     اما افزودن  بخشیده است،   انگشـت   نمـادین  از مفـاهیم ک به دست بـا هـیچ ی
هـا در   سـبابه . رسد سرگردان اسـت، منافـات نـدارد        ینظر م ه  ه ب ک سبابۀ دست چپ     یحتسبابه،  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 پاییز، 59شمارة  ، ادبیات معاصر جهانپژوهش  96

 .ندنک ی را بیان ميیز چ حتماًیتندیس موس
نمایش سبابه در ل آنژ، بدیع است، اما    کل خود سبابه در آثار می     کگرچه ش عقیدة آراس،    به

). 9 آراس (»آنژ نیسـت   لکاز ابداعات می  «شود،   ی مشاهده م  یموسه در تندیس    کریش، آن گونه    
از مقایسـۀ   «و  شود   ی اروپا از قرن دوازدهم تا شانزدهم دیده م        ي در آثار هنر   یاین حالت تجسم  

 یلیفـ ک آن بالت  'يمعنا'،  یطور سنت  هه ب کآید   ی، چنین برم  'یحالت تجسم ' مختلف این    يها هنمون
پـس،  ). 9-10 آراس (»اسـت  هتر، هراس در برابر مقام ربوبیت بـود        و تشویش یا به عبارت دقیق     

احتمال . ست، متفاوت ا  یتنهای هه با انگشت سبابه ب    ک دارد   يا هیب انگشت و ریش، مفهوم تاز     کتر
 لیـا امـا در ایتا « ،نار گذاشته شـده باشـد  که در اوایل قرن پانزدهم، نمایش سبابه در ریش، کدارد  
ت کـ و هـم در رم، چنـین حر    (...) آنژ هم در فلـورانس       لکاست و شاید می    ه رواج داشت  یراوان هب

 دیگـر  ، اثـر »قیامـت « از يا هیب دست و ریش در صحنکتر). 10 آراس. (» را دیده باشد یتجسم
 يز این صـحنه، پیرمـرد     کدر مر «: شود ینیز مشاهده م  ) Sixtine(ستین  ک سی يلیساکآنژ در    لکمی

 يه سبابۀ مـرد   ک یفشرد، در حال   یشدت با دست راست م     هه ریش خود را ب    کناشناس قرار دارد    
توجـه در ایـن    تـۀ قابـل  که نکـ رسـد   یبه نظر مـ ). 6 آراس (»ندک یجوان، همان ریش را لمس م   

اسـت و    هرار شـد  ک نیز ت  یرة موس ک در پی  زیتک ریش است و همین مر     يزکگاه مر جایتوصیف،  
به عبارت دیگر، این دو جزء از تندیس، بیـانگر تشـویش   . اند هر دو سبابه نیز با ریش در تماس     

ـ کـ  اسـت  يا  در برابر پروردگار در لحظه   ی موس یو نگران   را در ی سـو، فـرامین آسـمان   که از ی
 .نگرد ی را می، دستۀ بت پرستان زمین دیگريدست دارد و از سو

ـ    ي نمادین مو  یمعان برژه،  بروم ی موشناس یپژوهش تازة دیگر، یعن    طـور عـام، از      ه انسـان ب
بر اساس این   . رده است ک یرا بررس  مختلف   يها هگوناگون در دور  هاي    جمله ریش، در فرهنگ   

 سـر،   يمـو (مو   به مربوط يها هنشان در کیمشترواحد و    ي معنا اند وشیدهکمطالعه، پژوهشگران   
 مختلـف بـدن، در   يهـا  ه مفهوم نمادین مو در قسمت     ک يا هگون ه ب ،را بیابند ...)  تن، ریش،    يمو

 مو در   »یتطبیق تحلیل«اما  ). 113برومبرژه  (سان باشد   کها و جوامع، ی    همه جا و در همۀ فرهنگ     
). 113برومبـرژه   (نـد ک یاعتبار م  ی را ب  ی مختلف، چنین تالش   يها همیان مردمان گوناگون در دور    

 ي بـرا  رای ثـابت ی یا مجموعه معـان  واحدی معنای همیشه،ي بار براکتوان ی یبه عبارت دیگر، نم  
 .همۀ موارد در این زمینه، آن هم در اعصار گوناگون، قائل شد

 بـه   يا ه مو از قار   ي در معنا  یهر چند وجوه تشابه   «ه  کند  ک ی تصریح م  يپژوهشگر فرانسو 
معنـاي  «تـوان    یاما نم ) 113برومبرژه   (» به عصر دیگر وجود داشته باشد      ي عصر قارة دیگر و از   

هـا اعتبـار     همۀ جوامع و فرهنـگ يهمه جا و برادر ه  ک هر نشانۀ مویین قائل شد       ي برا یسانکی
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 » و خرد است   ي از موارد، ریش، نماد پیر     يدر بسیار «این حال،    با). 113برومبرژه   (»داشته باشد 
 تحلیـل تنـدیس   یطور خـاص بـه موضـوع مـا، یعنـ          هه ب کا ریش در مسیحیت     ام). 8 برومبرژه(
ه کنویسد   یبرژه در این باره م     است؟ بروم ه  داشت یشود، چه مفهوم   ی مربوط م  »آنژ لک می يموسا«
ه ه خداوند میـان زنـان و مـردان قائـل شـد     ک ی طبیعيلزوم حفظ مرزها«حیت، در آغاز، بر  یمس
ه ردکـ مرد را چون شـیران، بـه ریـش مـزین        «خداوند،  .  است ید داشته کتأ) 48 برومبرژه (»است

 Clément يندرکلمـان اسـ  ک، بـه نقـل از   48برومبـرژه   (»ه نشـانۀ قـدرت اسـت   کـ (...) است 

d’Alexandrieي، اواخر قرن دوم میالد اولیه، از بنیان گذاران مسیحیت.( 
اج و بسـیار  وآنژ، ریش بزرگ، ستبر، پهـن، پیچـان، مـ    لکه در تندیس ساختۀ می   کپیداست  

ـ  ي سوم پهنا و سه چهارم بلند ک ی  به کنزدیه  ک یبلند موس  اسـت،  ه ردکـ ر  نیم تنۀ تنـدیس را پ
ه تأثیرگذارترین بخش تندیس، کشاید بتوان گفت    . است ه هنرمند داشت  ي برا يا هالعاد اهمیت فوق 

 با قدرت  نطور نمادی  ، به ریشه اشاره شد،    کهمان گونه   . ابعاد و عظمت آن، ریش باشد      به دلیل 
فروید و دیگران، . ه پیش از این دیدیم، سبابه نیز نشانۀ اقتدار است        کتناسب دارد، و همان گونه      

مفسران به موضوع قدرت در     ). 16 و   14،  8 فروید(اند   دانسته »يتوانمند« نشانۀ را   »ریش«بارها  
ـ   زیرا   اند ردهکبه آن توجه ن    اما   اند، بوده آگاه   یخوب هاین تندیس ب    و وصـف  كشـف، در  ک یدر پ

نون ک بوده است، گرچه ما ا     یآنژ، بدیه  لکه در نظر می   ک ياند، چیز   بوده یلحظۀ خاص قصۀ موس   
. داننـد  یوه مک از یاما همۀ مفسران آن لحظه را لحظۀ فرود موس.  از قول خود او نداریم    یاطالع

 در آن لحظـه   يزآنژ یا مضمون عمدة این اثر، نمایش چه چی         لک می یبنابراین، باید دید نیت اصل    
 .بوده است

 قوت و اقتدار
العـاده در تـن و    رسد، نمایش قوت فـوق    ی این تندیس به نظر روشن م      یلکآنچه در منظر    

 ی او در بزرگـ    یقوت جسـمان  .  قدرت است  مالِکآمیزة این دو،    . اقتدار در شمایل و منش است     
 ی و روحان  ی جسمان يیرو ن یتجل. او نهفته است  ) 22 فروید (» بسیار نیرومند  يها هماهیچ«تن و   
 ينیـرو «) 9فرویـد   (»ت و شـور جوشـان از قـو  «، )9 فرویـد  (»ت تنقو« چون یواژگان را با  او

 ی فرعـ  ی در ایـن تفاسـیر، موضـوع       »قـدرت « نمایش   ی اما گوی  ،اند هردکبیان  ) 11 فروید (»روان
بابه و نیز در     در انگشت س   »قدرت و اقتدار  « نمادین   یه معان کرسد   یاین حال، به نظر م     با. است

 تندیس، ایـن فـرض را تقویـت         یهمراه حجم و عظمت جسمان     هه دیدیم، ب  کریش، همان گونه    
عد جسمان      يآنژ قصد ارائۀ تصویر    لکه می کند  ک یم بر این جنبـۀ     (ی و روحان  ی از قدرت در دو ب
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 .است هرا داشت)  بازخواهیم آمد»یروحان«
ه آن، کـ انـد   هاین تنـدیس را نادیـده گرفتـ        از   يا هگران، قطع  ، فروید و دیگر تحلیل    یوانگه

شـاخ نیـز نشـانۀ      ه ایـن دو   کـ  اسـت    » ذوالقـرنین  يموسـا « یوجود دو شاخ بر سر تندیس، یعن      
 خدایان مصر باسـتان از هـزارة   نماد ،، در اصل  »الهۀ دو شاخ  «،  »ذوالقرنین«.  است ی ربان »قدرت«

بنـا بـه    . نیز حفـظ شـده اسـت      سنت الهۀ شاخدار در یهودیت      «. است هچهارم پیش از میالد بود    
بـا  ] ن در مصـر باسـتان    کسا[یهودیان  «زیرا  ) 48ر  کسیف (»اند ه را شاخدار نشان داد    یسنت، موس 

ه کـ  آوردنـد  یافتنـد، بـاور   یه از اسـارت، رهـای  ک، آشنا بودند و همین ي خدایان مصر  يها شاخ
چـون مصـریان، در     و البته، نشـان ایـن الوهیـت را، هم         ) 48ر  کسیف (»است ه شد یپیامبرشان، اله 

 را شاخدار نشـان     یه موس ک از منابع در دست است       يفهرست بلند «همچنین،  . دیدند یها م  شاخ
 »، بـاور داشـتند  ی در قـرون وسـط  ،]»ذوالقـرنین « ییعن[ شاخدار،   يو مردم به موسا   (...) اند   هداد

 ).48ر کسیف(
، ی و عربيخانوادة عبر مه و یسام در دو زبان را مصر باستان  پدیدة ذوالقرنین، بازمانده از   

از ) متشـابه (آوا   نویس و هم    هم یهای هه چون واژ  کاند   هردک بیان   »ن-ر -ق«یبا ریشۀ سه همخوان   
درخشـان یـا   «، »شـاخدار «  گوناگونیمعان. اند  و در نتیجه مبهم    یآید، چند معنای   یآن به دست م   
 در ترجمـۀ  ی خان همدان فاضل. شود ی استنباط م  ریشه از این    »دو قرن « و موجود در     »درخشنده
ه کـ  اسـت ه   برگزید »ذوالقرنین« ي را برا  »درخشنده« و   »درخشان« يها ، معادل عهد عتیق  یفارس
ه در ترجمـۀ قـدیم ایـن    کـ  ی در حـال وه است،ک به هنگام فرود از ی از اوصاف چهرة موس    کیی
یـان قـرون     از اوایل مسیحیت تـا پا      انک واتی ك نسخۀ مال  ی، یعن )Vulgate (یتاب به زبان التین   ک

 هکـ بـه همـین سـبب، همـان گونـه           . ترجمه شده است   »شاخدار« ی به معن  »ذوالقرنین«،  یوسط
 وصـف   »ی حیـوان  يوحشـیانه بـا سـر     « از مفسـران، ایـن شـمایل را          کیردیم، ی کتر اشاره    پیش
 .ی، نماد قدرت بوده است، نه نام شخص خاص»ذوالقرنین «.است هردک

 بـا  یم موسـ آنژ، تجس لک دورة رنسانس، از جمله می      از دیدگاه اروپاییان تا    هک است   یطبیع
 ي عـاد ي، امـر »ی یـا چهـرة نـوران     درخشنده يسیما« يجا هعنوان مظهر رسالت ب    هشاخ ب  سر دو 
ـ  »ذوالقـرنین «،  یه در این تنـدیس موسـ      کآنچه در این جا اهمیت دارد، این است         . است هبود ه  ب

 .استه شمار آمده  بی و رسالت موسپروردگارقدرت  عنوان مظهر
 ریـش  بـه ویـژه  ، سبابه، ذوالقرنین و    ي تندیس، بدن قو   یه بزرگ کرسد   یبنابراین، به نظر م   

به نظر  . نندک یایت م کرتراش، از قوت و قدرت شخصیت ح      که در ذهن پی   ک اند یهای هستبر، نشان 
ضـرورت نمـایش    . اسـت  قرار داده  تندیس   يزک و مر  ی، ریش را جزء اساس    آنژ لکه می کرسد   یم
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 یتجسـم  ارکـ  را بـر     یهـای  خـود، محـدودیت    يخود هتام، در میانۀ اثر، ب    ل  کبه ش ،  یچنین ریش 
 هـا  در نتیجـه، لـوح  . بایسـت ایـن ریـش را بپوشـاند       یهیچ چیز نمـ   : است هردکآنژ تحمیل    لکمی
ه فقط ضخامت   ک يا هگون هرؤیت اما از زاویۀ روبرو، ب      ه هستند، قابل  کبایست همان جا باشند      یم

 ریش وارد نشوند، و دست چپ نیز پـایین ریـش آرمیـده تـا         يود و به فضا   ها دیده ش   ناچیز آن 
 . ریش را نپوشانديها هحائل نشود و حلق

ه ک آن جا     مثال، يبرا .اند، ندارد  ردهک وصف   ه مفسران ک ی با دیگر حاالت   یاین تعبیر، منافات  
ت راست خـود    اج است، با دس   ، پیچان و مو   یزیبای هه ب ک، ریش خود را     یموس«: نویسد یه م کلوب
اش را حفـظ     هتسلط خود بر حالت پریشـان و آشـفت         يا ههم لحظ   قصد دارد باز   یگیرد، گوی  یم
حالت تشویش و اضطراب یا حالت خیزش یا حالت برخاستن و دیگر تعـابیر،    ). 9 فروید (»ندک

 یلـ کرسـند از نمـود       ی به نظـر مـ     یهای هردیم، همه زیر مجموع   که پیش از این مرور      کآن گونه   
ـ  ایـن اثـر      یمسأله بر سر موضوع اصل    .  است کیه اساساً بر نمایش قدرت مت     که  رکپی و  یمتجس

 .یرتراش است، نه بحث بر سر جزییات داستان موسک نیت پییتبلور عین

 ی و تأمالت آسمانی زمینيها نشکتقارن 
 یـا  »یزمینـ «یـا  » یتنـ «ت در این تنـدیس منحصـراً       و قو  ي نیرومند يها هه نشان کپیداست  

، قـدرت روان،    ی، تـوان آسـمان    ي حیـات معنـو    يها ی از ویژگ  یس نیستند؛ اجزاء آن، طیف    ملمو
نیمۀ چپ  ( آن   ي سو که ی ک است   ی تقارن يبنابراین، تندیس دارا  . ندک یاندیشه و تأمل را القاء م     

ز آن اسـت،    کها در مر   ون، آرامش، طمأنینه و تأمل است و لوح       ک، جایگاه س  )مجموعه، از روبرو  
ر کـ  در نیمـۀ چـپ پی      ویژه بهه  کت تن   ک و حر  ی، پویای )نیمۀ راست، از روبرو    ( دیگر آن  يو سو 

ره کـ  ایـن پی   یلـ کاز همـان نگـاه اول، منظـر         . ، مشـهود اسـت    )یا نیمۀ راست، از دید تماشاگر     (
خیـزش یـا     و ت، جنـبش  که حر ک یحال ن است در  که گویا نیمۀ راست بدن، سا     ک است   يا هگون هب

 .شود یتنباط م، از نیمۀ چپ بدن اسی موسنشستن
 در دو   لیَِهبا دو مجسمۀ ایستادة راحیل و     ) خیزش(ت  کو حر ) تأمل(ون  کاین تقارن میان س   
، بر زمـین  لیَِهو ) ون، تأملکس( رو به آسمان است  ،چهرة راحیل :  دارد   یطرف تندیس، همخوان  

ت حیـا « یـا  »اشـفه ک بـا تأمـل و م  یزندگ«این تقارن با ). یت، حیات زمین  کحر(است   هخیره شد 
ـ  « یا »نشک در یزندگ«، در تقابل با »یدرون ) Vita contemplativa/Vita activa (»یحیـات برون

 يرو]  چـپ ي[ راست و برگشـت بـازو   ي پهلو'بستۀ'وضعیت  «به عقیدة آراس،    . مطابقت دارد 
ـ   »سینۀ برافراشته و جهت نگـاه    « اما   »اشفه است کنیم تنه، بیانگر حالت م      ی، بیـانگر حالـت بیرون
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 اصـیل و    يارهـا که بـا ریـش تمـاس دارد، از          کـ ت دسـت    کـ حر«همچنین،  ). 12 سآرا( است
 يها، قواعد و رمزها    يسبب این نوآور  ه  آنژ، ب  لکمی). 12 آراس( آنژ است  لک خاص می  »یاستثنای
 واال از عمل و     يا ه، تجسم آمیز  یموس«. است هردکرا برهم زده و متحول       یم تجس ي هنرها یسنت
ه سبابۀ دست چپ، در پیوند با ریش،        ک دیگر، این است     یتۀ گفتن کن). 12 آراس (»است هاشفکم

، تأمل و خرد باشد و سبابۀ دست راست، توجه بیننـده            یتواند نماد توانای   یه دیدیم، م  کآن گونه   
 .ندک یها جلب م م و بیش به لوحکرا 

 نتیجه
ار نظـر  اندیشند، اظه ی میه مفسران و منتقدان دربارة تندیس موس      ک قرن است    کبیش از ی  

در میان این مجموعه، تفسـیر فرویـد تـا زمـان     . نندک ی و نقد میدیگر را بررس  کار ی کنند و   ک یم
 ه خوانندة ایـن اثـر،     ک يند، با وجود  ک یتر از دیگران جلوه م     تر و مستدل    دقیق کش یحیات او، ب  
 . استی، همچنان باقمعماماند و  ی مسردرگم

دهـد   یه به ما نشـان مـ      کم این بهره را دارد      کست  ، د يتأمل و ابراز عقیده دربارة آثار هنر      
نوبۀ خـود،    هدام ب کآورد و هر     یمتفاوت و گاه متضاد را پدید م      هاي     واحد، نگرش  ي اثر هنر  کی

درسـت  .  گونـاگون، زاینـده و مولـد اسـت         يها برخورد این برداشت  . آفریند ی تازه را م   ينقدها
ـ      ير تأثیر آفرینش هنر   اکشف سازو ک یه طرح بلندپروازانۀ فروید، یعن    کاست   ق  بـر انسـان، تحقّ
ـ  ياهمیت نقش ذهنیت فرد و عواطف او در برابر اثر هنـر           ه  است اما ب   هنیافت  كدر. ایـم  ه بـرد  ی پ

. است ه تندیس بر او گذاشته، جدا نبود      یه از عظمت و زیبای    ک ي، از تأثیر  يفروید از این اثر هنر    
 روبـرتیس  (» اوسـت  ی شخصـ  يها ی ویژگ خود فروید و   تنندة ذهنی کتفسیر فروید عمیقاً بیان     «

 ؟ را نداردیویژگ، چنین ي از اثر هنرياما چه تفسیر). 196
 و مقابلۀ آنهـا  یبرژه در زمینۀ هنر و انسان شناس   بروم آراس و معاصر  هاي    پژوهشاز نتایج   

 ل آنـژ، چنـین اسـتنباط    کـ  ایـن اثـر می     یلک و نیز مشاهدة صحنه و بافت        یبا اجزاء تندیس موس   
 یو رویـاروی  ی و آسـمان یت و قدرت زمین    در نهایت، ارائۀ مظاهر قو     ه هدف هنرمند،  کشود   یم
 .باشدها  آن
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