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 سرپیچی از آن؟مسیحی یا   معناکاویِ اثر ورود مسیح به بروکسل: شمایل
 

 
 1فریده آفرین

 چکیده
های نظری در تفکر ژولیا  بر اساس مؤلفه «ورود مسیح به بروکسل»اثر  ۀهدف پژوهش، مطالع

ای، تبادل امر  هایی چون سرپیچی، امر نمادین، امر نشانه مؤلفه به همین دلیل،کریستوا است. 
شوند. سؤال پژوهش  معناکاوی بازخوانی مییند اای، معنازایی، بینامتنیت و فر نمادین، نشانه

گیرد یا سرپیچی از آن محسوب  های مسیحی قرار می  شمایل ۀاین است: آیا اثر مذکور در زمر
های  ویژگی ،از روش تحلیل محتوای کیفی گیری شود؟ برای پاسخ دادن به سؤال، با بهره می

ها در اثر و تمرکز بر  اع سرپیچیشود. بررسی انو اثر بیرون کشیده می ۀو معانی چندگان بصری
 «ورود مسیح به بروکسل»های زبان بصری انسور در اثر  ای و نمادین، قابلیت تبادل امر نشانه

بندی خاص او با پیروی از عکاسی، استفاده وافر از  قاب ۀگذاری، نحو رنگ ۀمانند شیو
تغییر جایگاه مسیح،  ثر،در روابط بینامتنی ا یکند. واکاو ها را برجسته می ها و نقاب ماسک

نوزدهم و ۀ و تعویض مکان نمایش در بروکسل سد 1889جابجایی زمان ظهور او در سال 
زمینه در  دهد نمایش اشباح در پیش اثر نشان می یدهد. معناکاو را نشان می مبیست ۀاوایل سد

کارناوالی از مضمون تهی شده، بیشتر از آنکه بازنمایی کالم کتاب مقدس باشد، نمایش 
زدگان و   نقاب ۀو سرپیچی است. خروجی که تفسیر تازه از دین و اضطراب از سلط« خروج»

دلیل دهد. نتیجه اینکه به نشان میداری را  داران یعنی اشباح بورژوازی و سلطه سرمایه  ماسک
 و های مسیحی نیست  نقاشی مذکور از نص کتاب مقدس این اثر در راستای شمایل ۀفاصل

 شود. ها، نوعی شمایل برای دوران مدرن بروکسل محسوب می ضمن سرپیچی از آن
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 مقدمه 
امپرسیونیستی کار  ۀبلژیک، ابتدا به شیو 1م در بندر اوستند 1860جیمز انسور متولد سال 

(. او با تأثیرپذیری از هنرمندان معروفی چون رامبرانت، گویا، 127: 1388کرد )حلیمی،  می
های  های چوبی ژاپنی و نقاب طنز آن دوران و درک باسمه ،تصاویر پیتر پل بروگل و 2رِدُن

نگ، خط، نور و ر های بیانگر مشغول کیفیت (، خود را دل451: 1393آفریقایی )لینتن، 
هایی  های کارناوال در نقاشی ها و ماسک های ترسناک اسکلت ، طرح3های گروتسک ویژگی

این ترین اثر  گیری معروف ( به شکل1885-1886عظیم یافت. مجموعه تجارب این دوره )
منتهی شد که یکی از بهترین آثار او در تمام  4ورود مسیح به بروکسلها، یعنی  از ماسکهنرمند 

وی موردتوجه هنرمندان و  .م 1900شود. همچنین در حدود  ش محسوب میا دوران کاری
هایی به دست آورد.  م در فروش آثار خود، موفقیت1893منتقدان آلمانی قرار گرفت و از 

بسیاری ازجمله پل کله، امیل نولده و ارنست لودویگ کیرشنر متوجه شدند که نقاشی او از 
های کالسیک اروپای غربی را کنار زده و  ها و سنت برانگیزی ارزش ها، به شکل چالش ماسک

بر نقاشی در نوشتن موسیقی برای اپرا، ایراد انسور عالوه .روند جدیدی به وجود آورده است
-هایی در محکومت نابودی محیط های آتشین، نقدهای گزنده و جزوه سخنرانی، نوشتن نطق

مهم اینکه بسیاری از مورخان اشاره  ۀ(. نکت145: 1387)بکوال،  5زیست مهارت داشت
خلق کند و  شدوره درخش ۀهای اولیه دیگر نتوانست اثری همرد اند که او پس از موفقیت کرده

های  که قله م، در حالی1949 های خود شد. وی در سال خورده و مقهور موفقیت شکست
ها و  سل سرپیچیرسد اثر ورود مسیح به بروک شهرت را فتح کرده بود، درگذشت. به نظر می

بر این فرض  روپیشهای مسیحی یافته است. با این تأکید، پژوهش  هایی از شمایل انحراف
که در عنوان خود مضمونی  ، با آن1889ورود مسیح به بروکسل در سال شکل گرفته که نقاشی 

نگاری مسیحی، چه در فرم و محتوا نوعی سرپیچی از آن  مذهبی دارد، برخالف سنت شمایل
رابطه بازنمایانه متون مقدس یعنی انجیل متی را با  ۀشود. این اثر زنجیر ت محسوب میسن

 

1. Ostend 

2. Odilon Redon (born Bertrand Redon): 

 هنرمند فرانسوی که روش مواجهه جیمز انسور با واقعیت شبیه اوست. 
3. Grotesque 

4. The Entry of Christ into Brussels in the year 1889 

موسیقی ( gamme d`amour)گامِ عشق  ۀای نوشت و برای رقص بال«اپرانامه»م،  1911او در   5.
 اجرا شد.« خانه اپرای آنتورپ»در م  1924ساخت و طراحی دکورش را نیز انجام داد. این اپرا در 
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های دوران مدرن  شمایلهای مسیحی از  های شمایل از سنت  اثر بافاصله یاگسلد. گو خود می
 پژوهش از قرار زیر است: این های  آید. با این مقدمه پرسش حساب می به

هایی از سنت  در اثر مذکور با توجه به چارچوب نظری آرای کریستوا چه سرپیچی
 ؟شود و چگونه قابل تفسیرند های مسیحی دیده می شمایل
 
 پژوهش هپیشین

فهرست منابع موردمطالعه  ذكر شده درهای انگلیسی  های در دسترس؛ مقاله از میان پژوهش
شده،  انسور و آثارش نوشته ۀهایی که به زبان فارسی دربارنامه ها و پایان قرار گرفته است. مقاله

 اند از:  عبارت
(، بررسی تطبیقی پرتره در نقاشان اکسپرسیونیسم )ادوارد 1393) یموسوی، سیدتق

قویدل،  ؛ خوان گری، فرنان لژه( مونش، کته کلویتس، جیمز انسور( و کوبیسم )پابلو پیکاسو،
های اکسپرسیونیستی در آثار ادوارد مونش و جیمز  (، بررسی تطبیقی ویژگی1395زینب )

شناسی تطبیقی برای مقایسه آثار  های مقطع ارشد خود از روش نامه انسور، هر دو در پایان
ی از سلطان ها، پژوهش اند. جستجوی عناوین مقاله های اکسپرسیونیسم بهره جسته نقاش

های آفریقایی و نقاب  مطالعه تطبیقی ساختار بصری ماسک»(، 1393) ینالد کاشفی، جالل
طور  که به دهد را نشان می 8 ماره مطالعات تطبیقی هنر شدوفصلنامه ، در «در آثار جیمز انسور

است. آفریقایی و تحلیل انواع آن در آثار انسور، پرداخته  یها انواع ماسک به بررسیمستقیم 
 پژوهش با اهداف خاص آن مسبوق به پیشینه نیست. این نتیجه اینکه عنوان

 
 نظری پژوهش یمبان

 انواع سرپیچی
م. برای بررسی اشکال جدید 1941فرانسوی متولد سال -متفکر بلغاری 1ژولیا کریستوا

برد. با توجه به طیف معانی آن  کردارهای زیباشناختی از اصطالحی با عنوان سرپیچی بهره می

 

ژولیا کریستوا، از جریان فرمالیسم به ویژه اندیشه میخائیل باختین، به سمت . مسیر فکری 1
( ثبات 1974رانه )ساختارگرایی و بعد انتقاد از آن، سوق یافت. او بعد از نوشتن  انقالب در زبان شاع

شناسی با تالطم  شناسی و نشانه اعتبار ساخت. او با فاصله از زبانمند داللت متون را بینمادین و نظام
های فمینسیتی گو و زبان از ورود روانکاوی و نظریه سخن ۀانداختن در بکریت سوژه با تأکید بر سوژ

 استقبال کرد.
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معانی تخطی، انحنا، چرخیدن، بازگشتن، بازگرداندن،  2و التین 1های فرانسوی در زبان
فکری و تفسیری را در  یعدبازخوانی همراه با بُگشتن، تعمیر کردن، مشورت کردن،  ول

(. با استناد به این معانی کریستوا، سه گونه سرپیچی در 143-144: 1397گیرد )برت،  برمی
کردن و سوم  منزله تکرار، درگیرشدن، حالجی گیرد: تخطی از ممنوعیت، سرپیچی به نظر می

د حرکتی از جانب یک امر خارجی  توان های ترکیبی. سرپیچی می منزله جابجایی و بازی به
منزله  گیرد. برای نمونه، در نقاشی به می های مادی یا ابژکتیو نیرو غیرنمادین باشد که از تناقض

وانفعال  ناپذیر یا تصادفی برآمده از فعل بینی های حاصل از تأثیرات پیش فعالیتی مادی، تناقض
(. 146 :1397شوند )برت،  تر تلقی میارگذمواد و ابزارهای بکاررفته در ساخت نقاشی، تأثیر

جایگاه قدرت در  تزلزلعصیان و  ۀثمر ،ضرورت سرپیچی هنگام کاهش میزان تأثیر یا پاداش
های  های هنجارساز، از راه قربانی آیینی و نیز اشکال و حالت های متغیر گفتمان شناسی مکان

کند. جایگاه  کردن را بازنشانی می قربانی موقعیتی مشابه حکمِ شود. هنر سازی ایجاد می نمادین
ای از اشکال جدید عصیان در جامعه  شود و نمونه مقدس از طریق قدرت تصویری فعال می

خاطره از دست رفته است. در  آید. قدرت تصویر در خدمت یادآوریِ دست میسکوالر امروز به
، ءذاشتن، چسباندن اشیاگ  هم های زبانی یا راهبردهای کنار توان به بازی نوع سوم سرپیچی می

، نقیضه و امتناع از معانی یها، تصاحب و تخصیص یا از آن خودساز ها، جابجایی تلخیص
 (.160 :1397یند معناسازی اشاره کرد )برت، آثابت در فر

 
 ای و امر نمادین امر نشانه

اشاره دارد که  4ای و امر نشانه 3خود به مفاهیمی چون امر نمادین زبان ۀکریستوا در نظری
 هایی در راستای معناکاوی شناسی: پژوهش نشانه مطالبی را جهت مطالعه این دو وجه در کتب

ای و  نظر او امر نشانهبه ( تبیین کرده است. 1974) انقالب در زبان شاعرانه( و 1969)
دارند های دوگانه نیستند، بلکه دو ساحت ناهمگون هستند که باهم پیوند درونی  نمادین تقابل

را متعلق  مند و واضح  هایی قاعده (. کریستوا کارکرد ظاهری زبان با ویژگی30: 1397)برت، 
بررسی امر  است. شفاف و صریحِ امور و چیزهاهدف آن بیان نمادین دانسته است.  ۀبه حوز

سازد که عواملی چون فرهنگ،  کریستوا ما را متقاعد می ۀصورت مجزا در اندیش نمادین به
گاهی و عقل را متعلق به این حوزه بدانیم؛ اما عرصه نمادین، خود به یک نظام ذهن، خ ودآ

 
1. Volevere 

2. Revolver 

3. Symbolic 

4. Semiotic
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های  آن مبتنی است. سوژه زبان شود که بر دستور زبان، قاعده و نحو ای اطالق می نشانه
-35: 1384 آفی،یابند )مک با استفاده از وجه نمادین به رفع ابهام در معنا توفیق می 1گو سخن
 گوید: قلمرو نمادین با قرار دادنِ افراد در در تطابق امر نمادین با رشد کودک می(. کریستوا 29

گیری هویت فراهم شود )سلدن و  های شکل دهد که زمینه های خود، اجازه می موقعیت
های امر نمادین؛ بیان  سوژه پیش از فراگرفتن نحو و قاعده (.179 - 180: 1384ویدوسون، 
دهد؛  اطواری خاص یا تقلیدهایی از طبیعت و فضای اطراف بروز میالحان و  ۀواسط خود را به

ای داللت، مربوط به  ای دانسته است. او معتقد است وجه نشانه کریستوا این نوع بیان را نشانه
هایی منفصل وجود دارد که در موجود  گو است. در تن سوژه انرژی موجود سخن« زیر سطح»

شرایط و حدود گوناگون  ۀواسط ها در طول رشد به ابد. آنی گوی تکامل نیافته، جریان می سخن
شوند و به شکل  اند؛ سازماندهی می که از سوی ساختارهای اجتماعی یا خانواده شکل گرفته

ای کریستوا معرفت حسی و  (. قلمرو نشانه37: 1384آفی، گردند )مک خاصی تبدیل می
دال یا  ۀرود. آنچه بیرون از دامن فراتر می ها ها و توصیف صحنه جسمانی است که از نامیدنِ ابژه

ها و معانی  ای از ارزش تمایزیافته پیش ۀامر نمادین است نه حفره یا فضایی خالی بلکه عرص
  پارچه ای به بافت تکه امر نمادین و نشانه ۀرابط .(30: 1397)برت،  مکتوم یا احتمالی است

های جسمانی و حسیات بافته 2 سائقکه با هایی  متشکل از دو رشته نخ شباهت دارد. آن رشته
تعلق دارند. برخی از  ،ای که به متن زایشی معروف است ای زبان و جنبه اند به نظم نشانه شده

داللت دارند.  3نظر از معنای کلمات بر متن زایشی ترکیبات حروف و صداهای خاص نیز صرف
قواعد نحوی و سایر قواعد  ،فرهنگی ،در مقابل آن دسته از عناصر زبان که از دل قیود اجتماعی

 .(22 :1397سازند )برت،  را آشکار می 4نظم نمادین یا همان متن ظاهری ،شوند پدیدارمی
گاه بحث می کند. تأثر را  کریستوا در مباحث زیباشناختی از تمایز تأثر، احساس و تفکر خودآ

گیرد که  ناختی در نظر مییندهای پیشاکالمی موجود در تجربه زیباشآای از فر در قالب جنبه
اند. در این حال اما نیروگذاری  های نمادین کشیده نشده عالئم ابتدایی هنوز به بند قالب ۀمنزل به

حالت یا  ،شوند. تأثر های دیگر یکپارچه می های کالمی یا نشانه ها در قالب نشانه انرژی آن
مند شدن  ای و تأثر امکان قاعده نشانه کند. امر ای را ثبت می ای از ظهور است که امر نشانه مرحله

منزله  ای به آوریم. در این صورت امر نشانه ندارد با نام گذاشتن آن را تا سطحِ فهم نشانه باال می
شود. مراد از تأثر در تجربه زیباشناختی  ثبت کردن امر نمادین آشکار می بنیاد و بستری برای

 
1. Speaking Subjects 
2.  Drives 

3. Genotext 

4. Phenotext 
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کند و  ایجاد احساس و عملی متفاوت تأیید میبرای نمونه چیزی است که قدرت هنر را برای 
 (.79-80: 1397آورد )برت،  وجود می فرمی از عاملیت را به

 
 معنازایی؛ انواع روابط بینامتنی و معناکاوی

گیرد و  طور ویژه برابر داللت یا معنادهی بکار می اصطالحی است که کریستوا به 1معنازایی
های امر  (. معنازایی کنشی است که توسط روال67: 1384آفی،  تری دارد )مک معنای عام

آفی،  واسطه قلمرو نمادین صورت نیافته است )مک تنها به وای و امر نمادین شکل گرفته  نشانه
 رو ینای و نمادین ارتباط نباشد، زبان، ارتباط و ازا که میان امر نشانه (. هنگامی106 :1384

رو،  (. ازاین81: 1397دهد )برت،  پیوندهای اجتماعی، معنا و ارزش خود را از دست می
 فرصتتری از داللت دارد به نظم ناهمگون زبان اشاره دارد و  معنازایی که گستره وسیع

. معنازایی و بینامتنیت به كند فراهم میان ارتباطی روزمره را داللت ِمتن بر چیزی فراتر از زب
توليد معناهای چندگانه  ،ها در اثر به همراه کردار تفسیر شود. رابطه آن منجر می 2معناکاوی

تلفیق شناختی و  . کریستوا در بحث بینامتنیت تفسیر و معناکاوی معطوف به تحلیل زبانكند می
بنیادِ معنا و آرای میخائیل باختین در بابِ  نظریات فردینان دو سوسور در باب ماهیت رابطه

مفهوم بینامتنیت ساختار ادبی یا براین  افزون(. 13: 1385وگویی است )آلن،  منطق گفت
ی ها دهد و متون را با داللت گونه دارد جای می هم ماهیتی متن هنری را در بستر اجتماعی که آن

دهد  ها و صداها پیوند می اجتماعی، تاریخی و در تعامل با عناصری چون: رمزگان، گفتمان
صورت طولی و عرضی، رابطه اثر با  تحلیل انواع روابط اثر به(. 72 - 74: 1388 )کریستوا،

ها با تأکید  ای مربوط به آن آثار مشابه، تفسیرهای مربوط به اثر، انتقادها، متون و عوامل حاشیه
 3سازد که در واژگان ژرار ژنت به ترامتنیت بر عنوان و گونه اثر، انواع ویژه روابط بینامتنی را می

 ۀبلکه به متون دیگر و به تجرب ،تنها وابسته به ذهنیت هنرمند نیستشود. بینامتنیت  تعبیر می
ه (. معناکاوی ب326-327: 1389مخاطب با آن بستگی دارد )احمدی،  ۀدوران و رابط یادب

نظر وی با سوبژکتیویته هنرمند در  کردار تفسیر ازکاوی است. شناسی و روانمعنی  ترکیب نشانه

 
1. Signifiance 

2. Semananalysis 

میان  ۀپیرامتنیت رابطمتنیت، فرامتنیت، پیرامتنیت، ... از انواع رابطه ترامتنی است.  متنیت، پیش بیش . 3
انتقادی  ۀگویند. فرامتنیت، به رابط ها و تفسیرهای فرعی را می های موازی یعنی شرح خود متن و متن

طولی میان  ۀمتنیت به رابط بیش شود. میان یک متن و متون دیگر به دو صورت تلویحی و آشکار گفته می
 ۀمتنیت رابط کند. پیش لت می( دال93: 1386ای که متن به آن تعلق دارد )نامور مطلق،  یک اثر و گونه

 میان دو متن ادبی یا هنری است که یکی از روی دیگری برداشت شده باشد.
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(؛ 47: 1397گیرد )برت،  قوام می« خواننده/تفسیرگر»یندهای سوبژکتیو آساخت اثر و نیز با فر
گاه بنیاد به معناهایی در  شناسی ِزبان عنوان روش تفسیری، از نشانه بنابراین معناکاوی به ناخودآ

ماند و بر جاهایی متمرکز  کند که از قواعد نظام داللتی بیرون می زبان )متن یا اثر( نظر می
کریستوا نظم  کند. یافته مبادرت می شود که اثر به واژگون ساختن  گفتمان و ابرازِ بیانِ جهش می

گاه می گاه زبان فکر منز ای به توانیم به امر نشانه خواند و ما می نمادین  زبان را خودآ له ناخودآ
سازیِ پویایی   عنوان ابزاری برای روشن تواند به نظر کریستوا می کنیم. تحلیل و تفسیر هم از

 رود. بکار می ممنوعیت و تخطی
 

 های زیباشناختی سرپیچی و مؤلفه
رنگ در هنرهای تجسمی در هر سه نوع سرپیچی مد نظر کریستوا عنصر بسیار مهمی تلقی 

کند.  می یدبر کاربرد جدید رنگ توسط او بسیار تأک 1لذت جوتودر مقاله شود. کریستوا  می
شده توسط هنر  تعیین ۀبا زیرپاگذاشتن قوانین بازنمایان 14جوتو نقاش دیواری فلورانسی قرن 

گذاری کرد. ازنظر کریستوا، امر نمادین در نقاشی  رنسانس را در غرب پایه بیزانسی، هنر
 ؛هنرمندانه است یرفتۀپذ 2طورخالصه مطابق قوانین گونه و به نگارانه، روایت )بیزانس( شمایل

ول و ـبدون کنار گذاشتن کلی  امر نمادین با فراروی از اص ایاما در مقابل امر نشانه
دهد )برت،  یله رنگ و بازنمایی فضا در نقاشی، خود را نشان میوس های آن، بهدودیتـمح

های  ای )با اشاره به حضور سائق بنیاد و مبادیِ امر نشانه  (. در آثار هنری،27: 1397
کند. رنگ در  گریزد و بیننده را ترغیب می ها( از قوانین معمول می شده، میل و تکانه رانده واپس

ه بهشت، ورود مسیح به اورشلیم و نیز سوگواری بر پیکر مسیح، عروج مسیح بآثار جوتو مانند 
نشانگر رهایی از داللتگریِ سنتی )در الهیات کاتولیک(، به معنای )کنار گذاشتن( 

نظر کریستوا تکیه به لذت اضافه به مدار است.  های متشرعانه و قانون گونگی و بازنمایی روایت
های الهیات  تواند عبور کردن او از موضوع ایِ رنگ توسط جوتو است که می و سرریز وجه نشانه
تحلیل انواع سرپیچی و  (.Emerling, 2005: 181)نگاری را نشان دهد  کاتولیک و شمایل

سازی گفتمان و  ر واژگونتواند بیانگ تأثیرگذاری رنگ بدون تردید در آثار دوران مدرن نیز می
انداز و  دوران رنسانس، چشم یافته باشد. در کنار سرپیچی از قواعد مسلط  های جهش ابراز بیان

گذاری در اکسپرسیونیسم، موجب تفویض سلطنت مطلقه به نظم  زاویای دید غیرعرفی، رنگ
و تولیدگری  گیزیندهای تأثربرانآشود. از این حیث بیننده درگیر فر ای زبان بصری می نشانه

 
1. Giotto’s Joy 
2. Canon 
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گردد  گیری معانی چندگانه و خاصیت چندآوایی هنر مدرنیستی می شود که موجب شکل می
  (.57و  29: 1397)برت، 

 
 روش پژوهش

و  2، بازنمایانه1روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی است. زبان بصری ناظر به سه کارکرد وجهی
بر این اساس متغیرهای موردمطالعه در یک اثر بصری بیشتر با عطف نظر به  ؛است 3ترکیبی

ها، تنوع  سه کارکرد و تمرکز بر مواردی چون کثرث سطوح، همپوشانی و توزیع بصری آن
 ها، تناسب های فضایی، عناصر برجسته پالن بندی، تنش گذاری، پالن رنگ ۀها و نحورنگ

های  زبان بصری با مؤلفه شوند. م و خاص تعیین میطالیی، پرسپکتیو و خط افق، سبک عا
متنی و  شود. درنهایت، مطالعه انواع روابط برون نظریه زبان کریستوا، تطبیق داده می

با توجه به انواع کند.  یند معناکاوی در اثر موردمطالعه را ممکن میاساز، پیگیریِ فر واژگون
ها با متغیرها در  لفهؤبه خوانش و تطبیق این مهای زبان و انواع سرپیچی ازنظر کریستوا  مؤلفه

 .شود اثر مذکور پرداخته می
 

 های کریستوایی و سرپیچی های زیباشناختی در یک اثر با مؤلفه ارتباط مؤلفه .1جدول 
لفه های درونی و ؤم 

 های نظری کریستوا مؤلفه بصری اثر
نوع سرپیچی ا ز نظر 

 کریستوا

 خطوط و سطوح
توزیع متقارن و متوازن انواع خطوط و .1

 امر نمادین = سطوح 
 ای امر نشانه= ها توزیع نامتوازن آن.2

 . سرپیچی ندارد.1
 
 ممنوعیت و تکرار. 2

-های فضایی و پالن تنش

 بندی
 

ها باهماهنگی زیاد و کاهش  تنظیم پالن.1
 امر نمادین =ها های فضایی آن تنش
های فضایی  تنشها با تأکید بر  تنظیم پالن.2

بخش  هر پالن به نحوی که اثر چندان وحدت
 ای امر نشانه = به نظر نرسد

 
 سرپیچی ندارد. .1
 
 ممنوعیت.2
 
  

  

 

1. Modal Function نگاه بیننده                                              چگونگی برانگیختن و جهت دادن به  

2. Representaiol Function  پذیر                     ها با محتوای انتقال ها و صحنه ها، کنش پیکرهارتباط  

3. Compositional Function  
های عمودی، افقی و نیز خطوط مورب و آهنگ  برهم کنش و تعامل عناصر صوری و فرمی مانند بخش

 رنگ و نور
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 های کریستوایی و سرپیچی های زیباشناختی در یک اثر با مؤلفه ارتباط مؤلفه .1جدول ادامۀ 
لفه های درونی و ؤم

 بصری اثر
ا ز نظر نوع سرپیچی  های نظری کریستوا مؤلفه

 کریستوا

 نوشتار در اثر با
 کارکردهای مختلف
 )وجهی، بازنمایانه و

 ترکیبی(

مبتنی بر قاعده و قانون و تعیین موقعیت و .1
 امر نمادین= مسیر

ایفای نقش فراتر ر، کارکرد متفاوت نوشتا.2
سازی قوه خیال و  فعال ،از انتظار مخاطب
 ای امر نشانه= ایجاد ابهام در اثر 

 
 سرپیچی ندارد. .1
نوع دوم و سوم: تکرار و .2

 حالجی کردن،
جابجایی، ترکیب و 

 های زبانی بازی

تناسب طالیی، خط افق 
 و

 پرسپکتیو

 امر نمادین=مبتنی بر قاعده .1
 سرپیچی از قاعده و فراتر از انتظار مخاطب .2
 ای امر نشانه= 
خط افق مطابق بادید مخاطب و رعایت .3

 امر نمادین= انواع پرسپکتیو 
فراتر از انتظار مخاطب و عدم رعایت .4

 ای امر نشانه= پرسپکتیو 

 
 سرپیچی ندارد. .1
 ممنوعیت.2
 سرپیچی ندارد..3
 جابجایی.4
 

 نقاط مبهم
به  ثر گذاری بر سایر عناصر بصری.ا1

 ای امر نشانهصورت پنهان = 
تأثر و چیزی ـ تجربه  .1

 ناشناخته
 نیرو.2 

 غالبعناصر برجسته و 

جزا برجسته موجود در اغلب آثار .ا1
 امر نمادین=  اکسپرسیونیسم

ایجاد ، متمایز ساختن اثر با دیگر آثار.2
امر =  زدایی آشنایی ،البداهگی در اثر فی

 ای نشانه
 

 سرپیچی ندارد.. 1
تکرار و حالجی کردن، . 2

 جابجایی

 رنگ و شیوه رنگ گذاری

های  سبکهای به قاعده و متناسب با  رنگ.1
 نامر نمادی= غالب

ی  ها ها و خارج از عرف سبک تأثر رنگ.2
 ای امر نشانه= غالب

 

 سرپیچی ندارد.. 1
ممنوعیت و کردار .2

 خالقانه

 بندی اصول ترکیب
امر =متناسب، متقارن و دارای وحدت.1

 نمادین
 ای امر نشانه= نامتوازن و مهیج ،نامتقارن.2

 سرپیچی ندارد..1
 ممنوعیت. 2

 عام و خاص سبک

سبک عام: اجزا برجسته موجود در اغلب .1
 امر نمادین= آثار اکسپرسیونیسم

های  سازی ویژگی سبک خاص: برجسته.2
منحصر به فرد در اثر، متفاوت ساختن یک 

 ای امر نشانه=اثر از آثار مشابه 

 سرپیچی ندارد. .1
ممنوعیت و بازیگوشی، . 2

 جابجایی
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های نظری کریستوا ارتباط با مؤلفه روابط برون متنی و .2جدول   

 انواع سرپیچی  مولفه های نظری کریستوا روابط برون متنی اثر

بیرون از قاب اثر و ارتباط افقی با 
 سایر آثار هنرمند

بیرون از قاب اثر و ارتباط 
عمودی با آثار مشابه تاریخی از 

 لحاظ گونه و ژانر

رابطه اقتباسی یا برگرفتن از روی 
 آثار

رابطه انتقادی با مسائل اجتماعی 
 و فرهنگی

= امر  ها ارتباط مستقیم با پیرامتن.1
 نمادین

سرپیچی از ارتباط مستقیم و صریح  .2
 ای با دیگر آثار = امر نشانه

متنیت: در ارتباط با تاریخ و گونه  بیش.3
=  تاریخی برگرفته اثر )با صراحت(

 نمادین

با متنیت: رابطه مصرح اقتباسی  پیش.4
 آثار مشابه = امر نمادین

فرامتنیت: سرپیچی از ارتباط مستقیم .5
با اجتماع )زمان و مکان حاضر( انتقاد 

 ای = امر نشانه بینی آینده از آن و پیش

 . سرپیچی ندارد.1

 . سرپیچی ندارد.2

 . سرپیچی ندارد.3

 تکرار و حالجی کردن. 4

-بازیگوشی و نقد گفتمان. 5

 یهای هنجارساز آثار هنر

 
 ی پژوهشها یافته 

 تحلیل اثر ورود مسیح به بروکسل
نقاشی  1889-1888اثر ورود مسیح به بروکسل با تکنیک رنگ روغن روی بوم، در سال 

موزه »شود؛ اما پیش از این  در  نگهداری می« گتی  پل»شده است.  در حال حاضر در موزۀ 
های  )سال« 2خانه هنر زوریخ»(، 1947-1983های  آنتورپ )بین سال« 1سلطنتی هنرهای زیبا

-1977های  )سال« 3موزه سالمون آر گوگنهایم»و « موسسه هنر شیکاگو»(، 1987-1983
 ( نمایش داده شده است.1976

  

 
1.  Musee Royal des Beaux-Arts, Antwerp 

2.  Kunsthaus,Zurich  

3.  Chicago Art Institute and The Salomon R. Guggenheim Museum  
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 ،1888 – 1889، جیمز انسور، 1889ورود مسیح به بروکسل در سال  .1تصویر 
 (.URL 1: )آدرس سایتسانتیمتر، موزه پل گتی  252.7*430.5رنگ و روغن روی بوم، 

 
 ها، پرسپکتیو و خط افق: سرپیچی، تترار و ممنوعیت ها و صورتک صورت

ها؛  سطوح گرد، بیضی و بسته، اما کوچک در صورتدر اثر ورود مسیح به بروكسل، 
ح مستطیلی و بسته در سکو، صفه و ها و هاله دور سر مسیح بکار رفته است. سطو صورتک

دیوارهای افقی که به  ؛ها هستند ها و نیز اشکال انتهای تصویر که حاکی از آپارتمان مربع پرچم
کند.  دهند، کامالً زوایا و نوع خطوط را متفاوت می فضای یک خیابان طویل یا بازار شکل می

آرایی مردم  بستری برای صف رود و صورت پیچان در سطح تصویر عقب می دیوارهای افقی به
کند. همین تمهیدات، مدام سطح تصویر را خُرد و به  های کارناوال فراهم می یا تماشاگران رژه

دهی  رسد که هر دو هم خطوط و سطوح در شکل کند. به نظر می فضاهای کوچکتری تقسیم می
ا نکته پراهمیت ها شرکت دارند، ام های استقرار فضایی آن و محل ، اشیاها، اشخاص انسان

گذاری است که خطوط کناری خیل کثیری از چیزها را مشخص  اینکه خود محدوده رنگ
 کند. می

دهد که با توجه به نوع کاله  کارکرد بازنمایانه اثر در پالن جلویی اقشار خاصی را نشان می
 راطبقات مختلف اقشار یا  مراتبِتعلق آنها به  توان و صورتک یا در غیاب صورتک می

های  ، جمجمه )مرگ(، با ماسک حیوانات، صورتکی با بینی . افراد با صورتکتشخیص داد
کنند. از طرف دیگر گروه نوازندگان،  ها، از طرفی نمایشی بودن این رژه را القا می دراز، دلقک

ها، زنان، اقشار رده باال از روشنفکر، فرهنگی، وکیل، قاضی، فرماندار،  ها، ژاندارم نظامی
اقشار حاضر در بروکسل آن  نشانگردار  دار و سرمایه ر و سیاستمدار گرفته تا کارخانهشهردا

کند.  شود، امر نمادین جلوه می زمان هستند. در این اثر مواقعی که تشخیص افراد ممکن می
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جویی از فرد دیگری است را مارکی دوساد  برای نمونه جلوی تصویر مردی که دنبال لذت
ها و ابهام در  ها، ماسک ها، نقاب که نمایش افراد به واسطه تنوع صورتک ییاند؛ اما جا خوانده

ای است. در پالن میانی مسیح در  ها غیرممکن است حاکی از امر نشانه وار آن شخصیت شبح
ها جلوه کرده است. در آخرین  آخرین نقاط مستطیل اصلی تناسبات طالیی بعد از ژاندارم

های آن  شود. با وجود پالن خلوت میانی و تضاد رنگ خالیق دیده میهم انبوه جمعیت یا   نپال
ها به  ها و تکرار رنگ ها کلیت تصویر و انسجام عناصر آن بر اساس تنوع پالن با سایر پالن

بندی تصویر از تعادل نامتقارن  توان مشاهده کرد که ترکیب وجود آمده است. در کل می
پوشانی انبوه  برد. هم بهره می 1ای به صورت ناقص نقطه اثر از پرسپکتیو تک .برخوردار است

زمینه، پالن میانی،  مردم و تقدم و تأخر جمعیت خود قسمت اعظم فضای اثر را به پیش
نمایی و ایجاد توهم فضا کمک شایانی  زمینه تقسیم کرده و در عین حال به درک عمق پس

عیت از طرفی و سکوی بزرگی که های همپوشان جم نموده است. درک پرسپکتیو بواسطۀ ردیف
شود. نقطه پرسپکتیو در  در طرف راست تصویر و عمود بر خط افق قرار گرفته، ممکن می

کردن خطوط همگرا منجر شده است. در اثر موردمطالعه با  قسمت انتهایی پالن آخر به جمع
ص از پالن های روشنی که به خصو شود، اما طیف رنگ ای از آسمان مشاهده نمی که نشانه آن

های مختلف را  میانی تصویر تا انتهای آن قرارگرفته، توانایی تشخیص و مشاهده اجزای پالن
گر روشنی روز است. ویژگی بارز اینکه خط افق به شدت محو و  کند؛ بنابراین نشان فراهم می

رونده در  پوشیده شده است و به راحتی قابل تشخیص نیست، اما به دلیل پرسپکتیوی عقب
ها و   شود. به دلیل کیفیت لمسی رنگ زمینه درک می گریز در انتهای پالن پس ق نقطهعم

 ها، اثر خطی نیست و نقاشانه است. آفرینی با رنگ در هر یک از پالن حجم
 

 گذاری: تترار تأثر و ممنوعیت ها و نحوه رنگ رنگ
ها  شوند و رنگ آن ه میای دید قهوه ـهای مختلف زرد و قرمز ها به رنگ ها در پرچم کاربرد رنگ

به صورت نمادین نشان یک فرهنگ و یا شعارهای مربوط به یک فرهنگ و کشور است. کاربرد 
پر، کاله کج، کاله نظامی و کاله  ها و تنوع کاله افراد به صورت کالهخود، کاله ها در لباس رنگ

ها . انواع رنگسیلندری در هر فرهنگی به صورت نمادین برگرفته از فرهنگ همان کشور است
های متفاوت )سیاه و قرمز( کاربردی نمادین دارد که البته بعد از مدتی استفاده و کاربرد  در کاله

تر کل  های برجستهشود. رنگ شناسی افراد در یک جامعه می ای برای تیپ لفهؤمکرر، تبدیل به م

 

نقص اجرا نشده ست. این نکته را  شود پرسپکتیو اثر به طور بیگونه که در تصویر مشاهده میهمان.  1
 (Leonard & Lippincott, 1995: 18-27)به:  کند. بنگرید اش تأیید می مارک لئونارد در مقاله
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تصویر  گانه سه های نپالتصویر، رنگ سبز و قرمز هستند و همراه رنگ زرد در مقیاس کمتر در 
قبلی یا  های پالنزدن  ها و واپس های فضایی هر یک از پالن ترتیب، از تنششود. بدین تکرار می

کند. تنها پالن میانی میزان کمتری از رنگ سبز و قرمز را در خود دارد. این  بعدی جلوگیری می
جسته شده است.  را بهره نمی و بنفش بیشتریرِهای سفید و سفیدآمیخت مانند کِ پالن از رنگ

 آید. با وجود این، پالن جلویی همچنان به دلیل وضوح و تمایز، بیشتر به نظر می
دارکردن و ضخامت رنگی است که  های یکدست، تالش هنرمند بر بافت در قیاس با رنگ

موها کار شده یا حتی از پارچه  گذاری رنگ روی آن با انواع قلم ممکن است بعد از کاردک
رنگ تابلوهای انسور سخت »کردن رنگ استفاده شده باشد.  برای مواج کردن و پخشرنگی 
و همچون نوای بدآهنگ است و با صدای ازدحام زننده جور  ]منقطع  [کننده، نقطه نقطه  گیج

ها مطابق دادن رنگ گذاری، سرپیچی از نحوه سامان رنگ .(603: 1381)گاردنر، « آید در می
دهد. برخی از ترکیبات رنگی در این اثر گاهی گوشخراش  پیرامونی را نشان میبا واقعیت جهان 

 1انگیزی حسی های ما بیشتر از طریق هم های خام و احساس کراهستند، زیرا اد و پرسروصدا
هایی  (. نقاش، هر فردی را با رنگ30: 1397)برت،  یندهای حسی مجزااکنند تا فر عمل می
که تبعیتی ضروری در پیروی نحویجوید. به ها بهره میحسی رنگانگیزی  کند و از هم حس می
ها از واقعیت موجودشان وجود ندارد. در این اثر، عمکلرد تأثراتی که رنگ، عالئم  این رنگ

نگاری عمل  بندی شمایل اند جملگی مستقل از پیکره بصری و عناصر صوری ایجاد کرده
 کنند. می
 

 ها ها و جابجایی ندی: ممنوعیت، بازیب های فضایی و قاب ها، تنش پالن
هایی که بر چهره دارند، به خوبی  ها و صورتک ها، ماسک نقاب ،ها زمینه، انسان در بخش پیش

 سوار بر های تصویر، یعنی بخش مربوط به مسیح قابل مشاهده و تشخیص هستند. از میانه
جمعیت و ازدحام مردم است.  کننده زمینه فقط اشکالی قرار گرفته که تداعی ، به سوی پس االغ

همراستایِ فهم گشتالتی ادراک ما برای  ،«عنوان»درک این نکته در گرو نیرویی است که 
کند. با  ها و ... وارد میهای منسجم و الگوها هنگام مواجهه با سطوح، رنگ جستجوی کل

اصلی باشد، اما  سوژه« مسیح»رود  که انتظار می های مسیحی، با آن توجه به عنوان اثر و شمایل
تر از سایر افراد است. در  اهمیت ها متفاوت نیست، بلکه کم تنها از بقیۀ سوژه نظر مقام نه از

ای و  رخ و با ردای سورمه های مسیحی، او حین ورود به اورشلیم از نیم که در اکثر شمایل حالی
ای مدور  بنفش و هالهچلیپادار ترسیم شده، در نقاشی انسور از روبرو و با ردای  مدور  هاله

 
1. Synesthesia 



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 236

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
 

 

دار  آمدگویِ اورشلیم مشتی دلقک نقاب نقاشی شده است. پیرامون مسیح به جای مردم ِخوش
گیرد. شاید  از نظام الگوشناسی بازنمایانه و روایی مسیحی فاصله می حضور دارند. تصویر

اساس های روشن اطراف او و فضای تهی علتِ این فاصله باشد. بر  پراکندگی عناصر و رنگ
کارکرد وجهی عدم گیرایی این پالن به سرعت توجه را به سمت انبوه عناصر درهم و مبهم در 

ها و که پالن میانی از لحاظ توانِ بصری رنگ کند. به این دلیل زمینه جلب می زمینه و به پیش پس
زمینه نیست. از این نظر در قیاس با جایگاه  گیرایی جزییات قابل مقایسه با پالن پیش

براین، در اثر مذکور، پالن  شود. افزون شخصیت مهم تاریخی در پالن اصلی، سرپیچی دیده می
. دوربین 1برداری برخوردار است زمینه از زاویه دید یا ویزور دوربین عکاسی و حتی فیلم پیش

از میانگین دید کانونی افراد عمق صحنه  2رود و البته از زاویه باالتر میان جمعیت، به پیش می
ای داده  پرسپکتیو انتخاب این زاویه به نقاشی جلوه کند. به دلیل درک ناقص  را ثبت و ضبط می

هنوز با پیدایش  از آنجا كه.3هم قابل مشاهده است  ناکه در سینمای اکسپرسیونیستی آلم
بندی عکاسی بر هنرمند  توان از تأثیر قاب سینمای اکسپرسیونیستی آلمان فاصله وجود دارد، می

دهد بلکه مانند  ها را در معرض دید قرار می نه تنها ابژه مطابق قاعده بندی راند. قاب سخن
 زند چه بیرون از قاب جای گرفته نیز سرباز می کند که از نمایش آن مکانیسمی سرکوبگر عمل می

های خاص خود نوعی  با ویژگی بندی انسور رسد قاب (. به نظر می62: 1397)برت، 
 آید. گرایی جدید به شمار می گرایانه جهت ایجاد واقع زنمایی واقعممنوعیت از یک با

شود. در میان نقاشی و  هم دیده می  ناها و بازی با زب بندی انسور نوشته براین، در قاب افزون
شده   نوشته« 4باد اجتماع زنده»با رنگ آبی شعار  رنگی در باالترین قسمت آن، روی پارچه قرمز

زمینه بیرقی لوزی شکل قرار دارد. روی  وم تصویر، درجهت پیشاست. سمت چپ در یک س
شود. سمت راست و در  دیده می «5دایم التوفیق باد "مکتبی ـ ای آموزه"جانبداری »بیرق عبارت 

جلوی پالن تصویر در کنار راستای بیرونی عمودی تابلو روی سطح قرمز بیرقی با رنگ آبی 
ها تأییدکننده شرایط دینی، اجتماعی و   شده است. نوشته  نوشته «6زنده باد مسیح»عبارت 

گری، شعار  شود. تقویت نظامی نظامی جدیدی است که به نام لئوپولد سوم مدیریت می

 
 اند. های ارنست روسو دستمایه خلق بسیاری از آثار جیمز انسور شده عکس . 1

2. High angle 
 در سینمای Dutch angleدرست پرسپکتیو در این اثر مانند زاویه دید کج یا داچ انگل نا اجراي.  3

 .اکسپرسیونیستی آلمان است

4. Vive La Sociale 

5. Fanfares Doctrinaires Toujours Reussies 

6. Vive Jesus 
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های متفاوت از اناجیل و گاه  گرایی و دفاع از اجتماع، به همراه تفسیر تازه و برداشت جمع
های  داری القائاتی است که نوشته ع سرمایهدخل و تصرف در آن در قالب پروتستانیسم و به نف

 کند. می ءاین اثر القا
سمت راست نقش بسته  ،جیمز انسور به رنگ قرمز روی سطوح عمودی سبز سکو یامضا

تری  ها گستردگی یکدستروی قسمتی است که از لحاظ وسعت از سایر رنگ ءاست. امضا
و  ءای این تابلو بیشتر است. امضاه دارد و درخشندگی و شدت اشباع رنگ سبز از سایر رنگ

 طور در تصویر نشانگرِ جایگاهِ احتمالی حضور هنرمند در میان جمعیت است که به ءمحل امضا
تواند عصیان زمانه برعلیه هنرمند  می خود آشکار قابل مشاهده نیست. هنرمند به واسطه امضای

ندادن مستقیم خود در اثر  یا نمایش کردن های قدرت را از راه قربانی مقام او در جایگاه تزلزلو 
طلبِ جایگاه مقدس برای هنرمند در سینه سکو منجر  نیتِ پاسخ گوید. بهره از امضا، به

دهد. در  شود و به جایگاه او در میان جماعت و بر سکوی مهم شهر بروکسل رسمیت می می
نمادین به القای شعار و ها مستقیماً در راستای امر  مجموع در اثر مذکور با وجود اینکه نوشته

استفاده از برخی از شعارهای اجتماعی به جای بازگویی متن اند، اما به هر حال  پیام پرداخته
درج مبنی بر های دوره دوم سبک بیزانس،  شمایل  یا سرنهادن به سنت نجیل مقدساکتب/

شود.  یزمینه با رنگ قرمز در اینجا نوعی سرپیچی محسوب م کردن اسامی قدیسان در پس
 آید. موارد مذکور نوعی از اشکال سرپیچی در کردار زیباشناختی ِانسور به شمار می

 

 سبک عام و سبک خاص
ها حاکی از  هایی ملتهب، پرهیب چهرهاغراق در فیگورها، انگیختگی و هیجان سراسیمه رنگ

زدن ویژگی بیانگرانه ویژه جنبش اکسپرسیونیسم است. جابجایی در مکان، زمان و برهم 
هایی از سوررئالیسم را در خود دارد که با  تسلسل رویدادهای یک روایت مذهبی، رگه

سمبولیسم پیوند خورده است. سبک عام هنرمند به صورت نمادین او را در یک جنبش یا 
ها و  دهد، اما سبک خاص هنرمند به دلیل تصویرسازی ماسک های نامبرده قرار می جنبش
کند که از تضاد میان اسطوره و واقعیت، معصومیت و  می ءه را القاداران نوعی طنز سیا نقاب

های  گناه، تکرار متفاوت گذشته در حال، رویارویی گرایش کاتولیک مسیحیت و تمایل
شود. طنزی که ظاهرًا از جنس ترس از زوال دین  داری با اتکا به پروتستانیسم حاصل می سرمایه

 ۀهای پیشین مسیحیت و سلط روی برگردانده از گرایش داران راستین و اضطراب از سلطه نقاب
اده از ـگذاری منقطع، بریده بریده و استف . نحوه رنگداری است رمایهـاح بورژوازی و سـاشب

ان و ـگی درخشــهای رن ره از فامــی بهـها یعن ونیستـرسیـپردازی امپ گـلی رنـهای تکمی روش
 & Ruhrberg) اند دهـدیل شــت تبـرونی واقعیـودهای بیـاح یا نمـل اشبـذیان کامـی به هـنوران
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Schneckenburger  &Fricke, Christiane & Klaus Honnef, 1998: 34.) آلود  گذاری هذیان رنگ
است که   گرایی جدیدی بوده و مشابه تأکیدی گیری واقع این اثر، حاکی از شکل انسور در

گذارد. در حقیقت انسور فراتر  در اثر جوتو می کریستوا خود بر پتانسیل خالق سرپیچانه رنگ
امتداد این سبک در نقاشی   که گرایی جدید خلق کرده گرایی رنسانسی یک واقع از واقع
و تجلی نیروهای غیرانسانی در سبک  2های مذهبی امیل نولده ، نقاشی1دارانِ کارل هوفر ماسک

 (.Ibid: 33-34)شود  دیده می 3گرافیکی آلفرد کوئن

 
 ناکاوی اثر ورود مسیح به بروکسلمع

 معنازایی و سرپیچی از محدوده قاب
نظر کریستوا انواع رابطه به شود.  ای و نمادین تولید می پیشتر گفتیم که معنا از تبادل امر نشانه

میان ژانر و اثر، رابطه انتقادی اثر با آثار مورد نظر در آن سبک، رابطه متن با متون تفسیری به 
دهی به معانی  رابطه متون اولیه با اثر، رابطه اقتباس بین دو یا چند اثر، در شکل طور موازی،

شود،  هم به صورت حاضر و قابل مشاهده انجام می چندگانه نقش دارد. ارتباط امور نمادین با
گذارد. معنا در حاضر کردن امر غایب  ای به صورت غایب بر امور نمادین تأثیر می اما امر نشانه

ای به صورت  گیرد که امر نشانه کند. معنا جایی شکل می ای جلوه می اثرگذاری امر نشانهیا با 
 دهد. گفتیم  گذارد و امر نمادین را تغییر و یا گسترش می نادیدنی بر امور دیدنی تابلو اثر می

مند ای جایگاه هنرمند در اثر است. از آنجا که هنر یکی از نقاط مبهم در اثر به عنوان امر نشانه
خود را در میانه صحنه با یک کاله پرطمطراق کشیده است،  2در آثار دیگری چون تصویر 

همان کاله را نزدیک امضای قرمز رنگ در تابلوی ورود  شاید متوقع باشیم که یک فرد با
است. با توجه به او هنرمند حاکی از جایگاه مبهم  غایب بودنمسیح... هم تشخیص بدهیم. 

، 1892 گیران مسیح در میان خردهتوانیم بگوییم هنرمند در آثاری مانند  می جای امضا در اثر
قصد نداشته بر خودش به طور واضح تأکید کند، بلکه این  1899 ها خودنگاره با ماسک

سازی به صورت ضمنی یا القایی انجام شده است. فراتر از ارتباط جای امضا و محل  برجسته
توان موقعیت مسیح را همانند وضعیت انسور  های دیگری، می نهبه نشا استقرار هنرمند با توسل

ای دارد، اما از سوی جامعه آن زمان درک  در نظر گرفت. مسیح با اینکه شخصیت برجسته
کردن  به سرعت در حال رنگ عوض .م 1889ناشده باقی مانده است. دین در بروکسل سال 

ها به حدی است که  ها و نقاب اسکهای کارناوال، حجم م کننده است و شتاب حرکت شرکت

 
1. Karl Hofer 

2. Emile Nolde 

3. Alfred Kubin 
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آید. او آنقدر کوچک کشیده شده  مسیح به عنوان تنها پیکری که نقاب ندارد چندان به چشم نمی
کنندگان در رژه هیچ است.  اش در برابر حجم گسترده شرکت که عظمت جسمی و حتی معنوی

را به سمت  همچنین محل قرارگیری مسیح، یعنی در بخشی از پرسپکتیو تصویر که چشم
کاهد. هنرمند در اثر دیگری به  می رکند همگی از اهمیت سوژه مسیح/انسو زمینه هدایت می پس
دقیقاً یک دهه بعد برای خود این جایگاه  1899ها در سال  خودنگاره با ماسکنام 

هم  رستاخیزگونه مسیح را قائل شده است. ارتباط این دو تابلو که از لحاظ زمانی یک دهه با
هنرمندی نقاب از چهره -حاکی از این است که رستاخیز مسیح، در کسوت انسان ،له دارندفاص

هایی که چون مانعی بر سر  های دیگران را عیان کند؛ نقاب گیرد تا نقاب بر انداخته صورت می
زدایی در سایه  ها و جایگاه و شأن اجتماعی واقعی افراد و عامل فردیت درک روابط، موقعیت

هایی که به جای  ها و ماسک گیرد. نقاب پوش قرار می دار و نقاب واح ماسکاشباح و ار
درونی تبدیل « شر»شدن به  که بیرونی است خود به ابزاری برای تسلیم« شر»محافظت افراد از 

پذیری  دیت و شخصیت هر یک از افراد در عین جامعه شود. مسیح/انسور خواهان حفظ فر می
تواند مردم را متوجه نمایش ساختگی پیش  در این آخرالزمان میآنهاست. چگونه مسیح/انسور 

گاه  بار به جای پشت دیوار واری که این رویشان کند؟ نمایش سایه غار افالطون روبروی چشم ناآ
افرادِ پیش  گونههای ماسک دهد. صورت های شهری جدید روی می کف خیابان خالیق و بر

هاست. همچنین زنده باد  زنده باد اجتماع روی پرچمزمینه، حاکی از شعار دروغ و انحرافی 
اما  ،رسد، زیرا مسیح زنده در میان خالیق است مسیح نیز یکی از آن شعارهای کاذب به نظر می

جهت حرکت، هاله دور سر، دست باال آمده  شود. اندازه و غفلت موجب نادیده انگاشتن او می
معصومیت، وضوح و حق به جانب بودنِ او است های پیرامون مسیح/انسور حاکی از  رنگ و

پوشان روبرو شده. او در تقابل با هیجان،  داران و ماسک وارِ اشباح، نقاب تفاوتی توده که با بی
های دینی به دلیل  نماید. بنابر آموزه جلوه می حرکت و شور کاذبِ اقشار و افراد پالن جلویی بی

ناپذیر است. زمانی که بشر به  با زندگی انسان اجتنابروی دادن شر اولیه، همبستگی شر و گناه 
کند. به باور هنرمند بروکسل آن  سمت حد انفجاری از گناه و شر پیش رود مسیح ظهور می

 اند. داران، خود به لشکر شر پیوسته زمان زمینه بروز حد نهایی شر و فساد شده است و ماسک
در که  دلیل امی نداشته است. به اینهای نقاش از فضای هنری هم تم تأثیر سرخوردگی 
پرداز و افراطی انسور از طرف  آثار خیال .م 1884های پایانی قرن نوزدهم یعنی در سال  سال

تر از سایر داوران  که آزاداندیش« لسور»داوران سالن بروکسل رد شده بود. حتی افراد گروه 
ها  هیجانی و خطوط زمخت نقاشیهای تند،  شکن  او را که در رنگ بودند، اکسپرسیونیسم سنت
این پیکرهای هیوالوار رو،  از اينشد، تاب نیاورند.  اش متجلی می و مضامین بعضاً آزاردهنده

کردند  تواند نمودِ منتقدان، نویسندگان و دوستان کذایی وی باشند که آثار او را رد می جمعی می
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اش به  اهرا اجتماعی در جامعهگویا هنرمند در میان خیل شعارهای ظ(. 144: 1387)بکوال، 
 داران خارج مانده است و این مضمون را ارتباط بینامتنی با اثر انسانی نقاب شدت از شبکه هم

هر چه بیشتر تقویت  .م 1899 ها خودنگاره در میان ماسکو  .م 1891 گیران مسیح و خرده
صورتش را   ای کند و لحظه داران حرکت می ، نقاش خالف جهت ماسک2کند. در تصویر  می

کند. با اینکه تنها  نقاب نگاه می و بی  برگردانده و با کاله شاهپر خاصش تماشاگر را مطمئن
را کوشمر یا  اش به اجتماع که آن فردی است که چهره و هویت مشخصی دارد، اما نوع نگاه ویژه

رد او را کننده نوع جماعتی است که گِ (، عیان24: 1393خواند )سلطان کاشفی،  کابوس می
 اند. فراگرفته

 
 سانتی متر،  80*120، 1899ها، رنگ روغن روی بوم،  سلف پرتره با ماسک. 2 تصویر

 .(URL 2: آدرس سایت)  هنری مِنارد، ُکماکی، ژاپن ۀمحفوظ در موز
 
 های فرهنگی و تاریخی: تخطی و جابجایی در مکان و زمان زمینه

آثار هنری، فرهنگی، شرایط تاریخی و اجتماعی مرتبط ارتباط اثر با سایر   در این مرحله در
های  سازیِ نوع سوم سرپیچی یعنی جابجایی و بازی شود. این جستجو به برجسته جستجو می

تواند سازنده یک  عالوه بر کارکرد وجهی و بازنمایه در اثر می« عنوان»شود.  ترکیبی منجر می
این باره بهتر است بدانیم آیکون چیست و  رآیکون یا شمایل مسیحی باشد؛ اما قبل از بحث د

های اجتماعی، سابقه این اثر تا چه تاریخ و متونی پیش  متنی و زمینه های برون به لحاظ ارتباط
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کند.  ای از شباهت داللت می ، بر نحوه2و معادل التین آن یعنی ایماژ 1واژه یونانی آیکونرود.  می
ایماژ به  گفت توان ه معنای ایده یونانی است. میبست ایماژ بر اساس تحلیل معناشناختی هم

فکری و فرهنگی  ،ای ادراکی شکل یا تصویر حسی صرف قابل تقلیل نیست، چرا که از پشتوانه
سازد )پیراوی  )نمادین( برخوردار است و امکان دخل و تصرف آزاد را از آن دور می

 (.49: 1390ونک،
گار کنونی در ادیان باستانی و میان مردمان بدوی ها تا روز ترین زمان نگاری از قدیم شمایل

شده،  ها به دالیل متعددی انجام می کاربرد داشته است. استفاده از شماره متنوعی از شمایل
بردند.  نگاری برای دفع اشرار و به عنوان حامی یک قبیله یا قوم بهره می مردمان بدوی از شمایل

بخشی سیاسی، اجتماعی و دینی از آن استفاده  عیتهای باستانی برای مشرو در ادیان و تمدن
های ماقبل یا موجود  سنت ها انعکاسی از کردند. به واسطه کاربردهای عمیق موجد شمایل می

« شمایل»(؛ اما 25-26: 1397، کاربران آن بود )نصری  در سرزمین تحت اختیار یا سکونت
روی زمینه مختلفی ازجمله فرسک، به معنای مذهبی آن، متعلق به کلیسای ارتدوکس است که 

شد. در سنت مسیحیت شرقی،  موزائیک، فلز، کاغذ، بوم، سنگ و ... ساخته )تصویر( می
های مختلف زندگی مسیح )از والدت تا مصلوب شدن(،  بخش  ها، بازنمایی موضوع شمایل

ه چه ک فرد را با آن ،قدیسان و وقایع مقدس است که طبق اعتقاد آنان این بازنمایی
نگاری مذهبی، در رابطه با متن  کند. از این منظر، شمایل ناشدنی است، مواجه می وصف

باره و البته بدون  یابد و براین اساس برخالف نظام زبان، معانی را یک مکتوب معنا و مفهوم می
کند؛ در نتیجه هر تصویری به نوعی تفسیری از آن متن )مقدس(  واسطه به مخاطب منتقل می

ها نقش مهمی در  توان گفت شمایل (. می27 ـ 35 :1397، شود )نصری فته میدرنظر گر
اند. برای نمونه از قرن دهم با  تحکیم کلیسای )ارتدوکس( و باورهای مردم مسیحی داشته

نگاری در فرهنگ و هنر روسیه نقشی مهم و  رسمی شدن مسیحیت در روسیه، سنت شمایل
( راهبی 15و  14شمایل روس، آندره روبلف )قرن  پرحرارتی به خود گرفت. بزرگترین نقاش

 نگارانه در روسیه، نه تنها در کلیساها، بلکه (. تصاویر شمایل125: 1395هنرمند بود )وایلدر، 
ها حتی درون  گرفت. این شمایل روها قرار می هایی در پیاده های عمومی و درون حفاظ در مکان

 (.126: 1395شد )پوک و نیوال،  صب میهای معتقدان به مذهب ارتدوکس روسی ن خانه
شده همراه با عبادت و تهذیب نفس  نگار با توسل به سنت و الگوهای از پیش تعیین شمایل

دادن جنبه فرامادی  پرداخت. برای نشان با نادیده گرفتن  فردیتش به تصویرکردن شمایل می
کرد، فیگورها را الغر و  یپردازی استفاده م ها بدون سایه از خطوط مرزنما و رنگها  شخصیت

 
1. ikon 
2. Image 
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براین، انسان در مرکز و  نمود. افزون موقر با سری کوچک و به نشان خضوع یا عبادت ترسیم می
گرفتند. عدم وجود منبع نور  نقطه ثقل تصویر بود و بقیه مخلوقات در کنار انسان قرار می

فاده از نوشتار در مراتبی و است بندی سلسله نما، ترکیب مشخص، عدم استفاده از عمق توهم
 آمدند )نصری، ها به شمار می های ظاهری شمایل تصاویر نیز از ویژگیيا )پس زمينه( پایین 
گردیم که یادآور  با این زمینه، به عنوان اثر ورود مسیح به بروکسل، برمی (.47-45 :1397

بر اساس آن،  است که« ورود ظفرمندانه عیسی به اورشلیم»بخشی از اناجیل چهارگانه با عنوان 
چهار نفر ازحواریون )نویسندگان اناجیل: متی، مرقس، لوقا و یوحنا( ورود مسیح به شهر 

اند، چرا ورود مسیح به  اورشلیم و پیش از مصلوب شدن و رستاخیز وی را روایت کرده
در زبان عبری یروشالییم و در پردازان مهم باشد؟ اورشلیم  اورشلیم باید اینقدر برای شمایل

ان عربی به قدس معروف است. اورشلیم از دو بخش اور و شلیم تشکیل شده که اولی در زب
المقدس  قلب بیت زبان عبری به معنی شهر و دومی صلح و دوستی است. شهر قدیمی اورشلیم

بنایِ  یعنی کلیسای مقبره مقدسها به باور مسیحیانِ جهان، خانۀ  در بردارنده، محله مسیحی
نظر  های جهان مهم است، زیرا از برای همه مسیحی مکان مذكوردربردارنده قبر مسیح است. 

است.  اینجا روی داده نزدیك  رستاخیز تا مرگ و شدن مصلوب از عیسی آنان داستان زندگی
وری، به صلیب  یا تپه کال جلجتا های مسیحی آمده، عیسی را در طور که در اکثر روایت آن

 کشیدند.
 12: 19-12،، یوحنا19: 40-28 ،لوقا 11: 11-1، های اناجیل )مرقس بر اساس روایت

تا کره االغی بیایند. آنان پس  فرستاد، مسیح شاگردان خود را به روستایی (1: 11-21 ،و متی
و  دادندهای خود را بر چهارپا قرار  های مورد تذکر مسیح، لباس از یافتن چهارپایی با ویژگی

مردم البسۀ خود را جلوی پا او وارد اورشلیم شد. ایشان سوار بر االغ همراه حواریون و یاران 
های درختان )نخل(  خوشامد شاخه که به نشان در حالی .گفتند کردند و حمد خداوند را  پهن 

 (.21: 1280انجیل متی،نقل به مضمون ) از او و حواریون استقبال نمودنددر دست داشتند، 
کند. تغییر در عنوان حاکی از  روایت اصلی ما را با چالشی اساسی روبرو میاطالع از 

های  است که ذهن مخاطب را برای رفع تعارض« اورشلیم»با « بروکسل»جانشین شدن 
کند. این اثر نه تنها با انجیل مقدس متی  انگیز در اثر تشویق می اش به جستجویی مکاشفه ذهنی

یونان و روس و  های چوبی کلیساهای ارتدوکس در متنی دارد بلکه با آیکون ارتباط پیش
همین موضوع در انواع کلیساها مانند بشارت اورشلیم، کلیسای  های دیواری فرسک با نقاشی
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قرن  برگرفته از انجیل متی، ورود مسیح به اورشلیم، جوتو، .4 تصویر
 (URL 4 :آدرس سایت) نمازخانه پادوا در آرنا،چهاردهم، 

های هنرمندانی مانند  بوندیو در لومباردی ایتالیا؛ سنت پیتر مونت دُل فرانسه و نیز نقاشیسنت آ
 متنی دارد. ، رابطه بیش2، دوچو و پیترو لورنتستی، سیمون بنینگ1جوتو دی بوندونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
1. Giotto di Bondone 
2. Simon Bening 

حل نگهداری: موزه ایندیانا نقاشی دیواری، قرن یازدهم، م. 3تصویر  
 (URL 3: آدرس سایت) پولیس
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محل نگهداری: موزه دل  تمپرا روی پنل، قرن چهاردهم، ورود مسیح به اورشلیم، دوچو، .5تصویر 
 (URL 5: سایت)آدرس اپرا دل دومو، فلورانس، 

 

 
 

قرن پیترو لورنستی،   گویند، گردد و مردم به او خوش آمد می عیسی به اورشلیم بازمی .6تصویر 
 (.URL 6: )آدرس سایتآسیزی،  فرسک چهاردهم،

 

شود، هنرمندان مختلف در قرون وسطی  مشاهده می 6و  5، 4، 3طور که در تصاویر  همان
در « ورود مسیح به اورشلیم»و آغاز رنسانس و حتی بعد از آن، ضمن  رعایت مضمون روایت 

نظر مانند مرقس، متی و یوحنا، این واقعه را به تصویر  اناجیل چهارگانه به خصوص اناجیل هم
هایی چون زاویه دید نقاش، فرم ارائه و شیوه  عبارت دیگر با وجود تفاوتاند؛ به  کشیده

های هر منطقه یا  بازنمایی متن بر اساس وابستگی به سبک یا روشی خاص مرتبط با سنت
اند و این  داشته، متن مقدس روایتها جملگی از حیث محتوا، سعی بر بازنمایی  کشور، شمایل

دهد یا  پردازی قرار می ثر یا شمایل را در امتداد سنت شمایلیکی از موارد مهمی است که یک ا
ای سطحی در وهلۀ  و در مقایسه« انسور»کند. با نگاهی گذرا به نقاشی  از آن منظومه آثار جدا می

 دهد میکه خوانش اثر انسور نشان  با متن مقدس قابل دریافت است. آنچنان یارتباط بیاول این 
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پردازی و افزون بر آن، سبکهای موردتوجه و در اسلوب شمایلدر بسیاری از قواعد رایج 
استقبال زمانه نقاش هم سرپیچی صورت گرفته است. همین عوامل نمایانگر سلطه امر 

آید؛ اما آیا اثر با  منزله امر نمادین به شمار می پردازی به های شمایل ای در تقابل با سنت نشانه
دهد که از سوی  شکنی نشان می در سنت شمایل شکنانه است؟ مداقه این تفاسیر شمایل

میالدی فرمانی مبنی بر منع بازنمایی تصویرهای دینی  8امپراطور بیزانس لئوی سوم در قرن 
 11تا  9سال از سده  200صادر شد و شعله آتش میان موافقان و مخالفان این دستور به مدت 

های شرقی  شکنی امپراطور ایالتشمایلهای غربی دستور  میالدی زبانه کشید. از آنجاکه ایالت
دیویس، دنی، جاكوبز، روبرتز و نگاری ادامه یافت )ترتیب شمایل به همین ،را به جا نیاوردند

 (.262: 1388، سیمون
 دهد بروکسل پایتخت بلژیک از تغییر در عنوان یعنی بروکسل به جای اورشلیم نشان می

ه بلکه وجود مسیح در اثر باعث ابهام و گنگی در نظر مسافت نه تنها با اورشلیم فاصله داشت
شود. مسیح به بروکسل اکنون در اینجای این نقاشی وارد شده، اما چرا  تشخیص زمان اثر می
عنوان، مکان و زمان روایت نوعی  ترسیم شده است؟ تغییر در خود مسیح بدون حواریون

دارد و پرسشگری و نقد شود. بازیگوشی که با روح جدیت پیوند  بازیگوشی محسوب می
را به عهده گرفته است. از این  در عرصه فرهنگی و اجتماعی های هنجاری و هنجارساز گفتمان

با سرپیچی عمل کرده است. به جای مردم  بصری های زبان رو هنرمند با جابجایی و بازی
 یراگونی نظهای گون بینیم که در دسته استقبالگر در اورشلیم، اقشار مختلفی در کارناوال می

بازان در یک کارناوال سالیانه به  ها و شعبده ها، نظامیان، وابستگان بورژوازی، دلقک کاردینال
اند. البته مردم ناظرانی منفعل بیش نیستند.  طبقه، شرکت جسته عنوانی نمادی از یک نظام بی

ب کارناوال با تم مذهبی به معنی حذف گوشت یا کسی است که از خوردن گوشت اجتنا
های پیشامسیحی است. تا رسیدن رستاخیز  مسیحی با ریشه در جشن آیینی حاكی ازورزد و  می

آمد. این  مرغ جلوگیری به عمل می مسیح چهل روز از خوردن گوشت، غذاهای چرب و تخم
های بزرگ همراه بوده است. همراه این اشاره  روزها، روزهای چرب نامگذاری شده و با رژه

-های کارناوالی با اصالت فالندری زنده شده، اما آن مسیح در یکی از رژه الًتوان گفت محتم می

زدۀ بورژوازی درگیر مراسم آیینی از محتوا تهی شدۀ کارناوال، هستند که او را  قدر اقشار شبح
  گذارند. بینند و پشت سرمی نمی

از  1آخرالزمانیهایی نامبرده روایتی  همچنین امر نمادین موجود در اثر، یعنی نوشته
های  کند. به عالوه زمینه می ءرستاخیز مسیح در بروکسل آن زمان به جای اورشلیم را القا

 
1. Apocaliptic 
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بلژیک موجب  م.1830انقالب نماید. عطف به ماسبق،  اجتماعی زمان خلق اثر را هم زنده می
طرفی بلژیک تحت حکومتی موقتی شد. از زمان  ها و بی تثبیت استقالل کاتولیک

قانون  ،بلژیک دارای یک نظام سلطنتی .م1831در سال  به عنوان پادشاه لئوپولد اول انتصاب
که این نقاشی به جنگ جهانی  گشت. در میان دوره استقالل و و دموکراسی پارلمانی اساسی

با دو حزب سیستم دموکراتیک از حکومت معدودی از ثروتمندان  ،این زمان اختصاص دارد
 نظامها، برای دستیابی به یک  ها و لیبرالاصلی مشخص برای اداره جامعه حاکم شد. کاتولیک

نقش  کردن برای پررنگ شد و هماهنگ که سومین حزب، یعنی حزب کارگری را شامل می
کنگو به استعمار لئوپولد م. 1908-1885های  قدرتمند اتحادیه بازرگانی تالش کردند. در سال

 2م.1848زمینه اجتماعی انقالب  پس .1کنند ر آمد و از آن دوره به وحشت کنگو یاد میدوم د
و شکست  1871عالوه انقالب کمون پاریس  جنگ فرانسه و پروس شکست فرانسه و به

 گوید انقالب و ترور و وحشتی که روبسپیر انقالبی بر شرایط حاکم کرد، به صورت القایی می
نتایج هنرمند یک مراسم دینی و آینی را به مراسم سیاسی و اجتماعی و ظاهراً در این نقاشی 

دهد چقدر سردمداران تازه با وجود  رویدادهای سیاسی سابق پیوند زده است. تصویر نشان می
. اند كشی از دین راستین او برآمده درصدد بهرهاز مسیح دورند و « زنده باد مسیح»شعار 
نمایشی هیاهویی ، «اقلیت»ها یا  ها، وکیل بورژواها، کاردینالروشنفکرنماها،  ها، دست شعاربه

نگاری قابل درک و  اند. این اثر در بستر شمایل و مسیح ترتیب داده« اکثریت»جدای از مردم یا 
موجود در اتوریته نهاد کلیسا های  سرپیچی از خواستهدریافت نیست، بلکه اتفاقاً سعی در 

و « خروج»نکه بازنمایی کالم کتاب مقدس باشد، نمایش از آ دارد. نقاشی انسور، بیشتر
سرپیچی است، خروجی که به معنای برهم زدن نظم موجود و ورود به دوران جدید است 

(Jonsson, 2001: 15.) داران روی  سرپیچی به معنای زوال دین و اضطراب از سلطه نقاب
 

گیرانه قوانین  . در این دوره به دلیل عواقب تجارت پرسود صادرات الستیک طبیعی و اعمال سخت 1
قحطی؛ بیمارهای ایپدمیک و مسری چون بیماری خواب، آبله، کار، مجازات سنگین کارگران، 

یعنی یک سال بعد از خلق اثر ورود مسیح به بروکسل خشم  1890بیاز در سال  و آمی کیآنفلوالنزای خو
المللی علیه دولت آزاد کنگو برانگیخته شد. اشباح مرگبارِ خانواده سلطنتی و دولت بلژیک با مقاصد بین

 .کشی کنگو سایه افکنده بودنداهی یا نسلنمایشی خود بر تب
معروف است. Printemps des Peuples   بهار مردمبه  1848های سال  انقالب یا ها جنبش . 2
از  .است ، رخ داده1848شود که در سرتاسر اروپا در سال  هایی گفته می ها و شورش ، به انقالباروپا در

هایی است که تا این تاریخ اروپا به خود دیده است. دانشمندان هدف  ترین جنبش دارترین و گستردهدامنه
و همچنین از بین بردن  اروپا در فئودالی های نظام های بورژوایی را نابودی پایه بنیادی این شورش

  را گرفته بود. داری سرمایه شد و شکوفاییردانند که جلوی  سدهایی می
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های اصولی بر  رکت در نمایشبرگردانده از اصل دین یا تسلط اشباح بورژوازی است که با ش
اند.  داری بر آن حاکم است، مشغول بازی صحنه دادوستدهای بازار که منطق انباشتِ سرمایه

« دون کیشوت: نادانی تراژیک»یا « دلقک»که احتماال یک « مسیح»ها هم نه  دهنده آن نجات
 است 

)Ruhrberg & Schneckenburger   & Fricke, Christiane & Klaus Honnef, 1998: 33-34(. 
پربیراه نیست که با این مقدمه حضور لئوپولد دوم را در میان رسته نظامیان یا باالی سکو 
متصور شویم که به نام مسیحیت و مبارزه با بردگی، در کنفرانس برلین، کنگوی آفریقا را به 

ارهای جدید مشابه استثمار در آورد و از عواید آنجا بروکسلی مدرن با بناهای سلطنتی و بلو
پوشان بروکسلی در  پاریس باشکوه ساخت. صدای بدآهنگ ازدحام اشباح، نقابداران و ماسک

واقعیت را  1ها به شیوه توهمی و خیالی داری حاکی از آن است که آن سرمایه ر پیشوازعص
های  اند. مسیحیت برای رسیدن به اهداف مطلوب بورژوازی در قالب رفورمیست منحرف کرده

 ،فاصله از کتاب مقدس نتیجه مطالعه این اثر با توجه به. 2روتستان مصادره شده استپ
، انواع آن های منحصر به فرد ویژگی به برجسته كردن  های مسیحی شمایل قراردادهای تصویریِ

جایگاه  یادآوری وسرپیچی مانند ممنوعیت و تکرار، عصیان و پیوند اجتماعی و بازسازی 
در عرصه فرهنگی و های هنجارساز  ، سرپیچی به معنای بازیگوشی و نقد گفتمانهنرمند

های مسیحی  . اثر مذکور بنا به دالیل مطرح شده در زمره شمایلمنجر شددر آن زمان  اجتماعی
انیسم، تشکنی و تمایل تازه به گرایش پروتس هایی از شمایل ارتدوکس( نیست و با رگه ویژه)به 

 شود. ان مدرن محسوب میهای دور از شمایل
 

 گیریبحث و نتیجه
های نظری نزد کریستوا مانند سرپیچی، امر نمادین، امر  با توجه به تحلیل مجموع مؤلفه

این نتیجه حاصل شد ای، معنازایی، بینامتنیت، معناکاوی در اثر ورود مسیح به بروکسل  نشانه
منزله نقاط مبهم  ای به و دخالت امر نشانه کاررفته در این اثر، متأثر از ورود امور نمادین بهکه 

 
1. Phantasmagorical  

 محصوالت توهمی /بصری که به وسیله فانوس جادویی ایجاد شده و صرفاً در رویا یا تخیل قابل رویت است.
طور  در شمال اروپا هنگامی ظهور کرد که اخالق پروتستانی و به داری سرمایه طبق نظر مارکس وبر .2

خودشان و  هایبنگاه ، توسعهعرفی های انبوهی از مردم را برای درگیرشدن با کار در جهانی ، گروهکالوینیسم خاص
که تحت عنوان اخالق پروتستانی کار شناخته  گذاری برانگیخت؛ پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایه

 شود. می
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نگاری است.  های حل ناشده و نیز انحراف و سرپیچی از معیارهای شمایل تصویر، تنش
ای است که  امضای هنرمند با توجه به غیاب او در تصویر، گواه جایگاه مبهم هنرمند در جامعه

به نمایش  کفرآمیزبودنبهانه  راحتی همین اثر او را در میان آثار نمایشگاه بروکسل به به
موقعیت پردازد.  گویی آن می که اثر به شرح شرایط زمان خود یا پیش در حالیاند.  نگذاشته

داری و  های سرمایه  ها و دلمشغولی ای را جدای از دغدغه افتاده هنرمند/مسیح، شخص تک
هایی هم برای کنترل و هدایت حزب کارگر  برنامه االًحتمادهد که  های متحد نشان می پروتستان

گِرد طالیی دور سر در پالن میانی و اندازه کوچک وی  ۀگیری مسیح با هال دارند. قرار
های مسیحی است.  زمینه در مقایسه با سایر شمایل توجهی دسته یا جماعت پیش بی دهنده نشان

قال زمان یک روایت مسیحی یعنی از همراهِ تعویض مکان و انت پاافتاده او به جایگاه پیش
کند. با در نظر  اورشلیم به عصر تازه بروکسل بستر اجتماعی این دوره در بلژیک را عیان می

توان نتیجه گرفت حاکمیت  گرفتن زمینه اجتماعی، تاریخی و فرهنگی گذشته و حالِ اثر، می
مه و چوپان بین مردم و ر-جای رابطه مردم به لئوپولد دومسیاسی تازه یعنی دوران سلطنت 

های تازه ورود به عصر  مسیح، نه تنها رابطۀ تجدیدآمیزی با حاکمیت مذهبی ندارد، بلکه بنیان
سازد. نمایشی که  بازی و نمایشی به راهنمایی یک دلقک یا دن کیشوت می جدیدی را با شعبده

ز مسیحیت در قالب های بازار و نیازمند روایتی تازه ا دهنده اقلیتی بر صحنه رقابت نشان
ای بدانیم که  دور سر را هادی واقعی یا چوپان اصیل رمه ۀپروتستانیسم است. اگر مسیح با هال

دربروكسل  کارناوالی، ۀطبق  گوید آرمانشهر بی زمینه سلطه دارد این نقاشی به ما می بر پالن پس
مایش آسمان، خود به مسیح و خودداری از ن یتوجه بینمایش و شعاری بیش نیست.  آن زمان،

ای است که درجه صفر شروع نقطۀ تحول  های مسیحیت در جامعه باختن آرمان حاکی از رنگ
، بیشتر از آنکه بازنمایی کالم «ورود مسیح به بروکسل»گذارند. در نتیجه  خود را از سر می

« خروج»نمایش  اجرایی، بلکه در عرصه معنا،های  کتاب مقدس باشد، نه تنها در ویژگی
ها به  داری است که خلق آن این اثر یادآورِ اشباحی در عصر سرمایه .نحراف و سرپیچی استا

. نتیجه اینکه به دلیل فاصله از کتاب مقدس و گرفته استشیوه وهمی و خیالی صورت 
گذاری و  های مبهم، تأثرِ نحوۀ رنگ های مسیحی، تأکید بر ویژگی قراردادهای تصویری شمایل

نگاری مسیحی با قراردادهای خاص خود قرار ندارد.  ن اثر در راستای شمایلانواع سرپیچی، ای
از اگر بتوان گفت شکنی  هایی از شمایل با رگه ا توجه به مضامین ذكر شده واثر مذکور ب

 شود. های دوران مدرن محسوب می شمایل
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