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  آنژ لك، اثر مييموستقارن قدرت در تنديس 
  

  ∗گير سيد عالءالدين گوشه
  اهواز، ايران چمران دانشگاه شهيد يدة ادبيات و علوم انسانكاستاديار دانش

  )8/9/89 :، تاريخ تصويب25/1/89 :تاريخ دريافت(

  چكيده
نوشـته شـده اسـت،    در ميان تفاسير متعددي كه دربارة تنديس حضرت موسي، ساختة ميكـل آنـژ،   

وي بيش از ده توصيف از اين مجسـمه را بررسـي كـرده و تعبيـر     . تفسير فرويد از همه مشهورتر است
حضرت موسي در اين تنـديس، در حـال فـرود بـر     : كند شخصي و نوين خود را بدين گونه عرضه مي

آراس، منتقـد  هاي معاصـر   به استناد نتايج پژوهش. سكوي سنگي و مهار خشم خود است، نه برخاستن
در » انگشـت سـبابه  «شناختي  هاي نشانه شناس، به ترتيب در مورد معاني و ارزش هنر و برومبرژه، انسان

در جوامع مختلف، كه هـر  » ريش«شناسانة موي انسان به ويژه  آثار هنري دورة رنسانس و تحليل انسان
توان به منزلة نمادهايي  س را مياي از جزئيات اين تندي شوند، پاره دو در پيكرة حضرت موسي ديده مي

و نيـز بـه ويـژه    » ذوالقـرنين «از سوي ديگر، نمايش حضـرت موسـي بـه شـكل     . تبيين كرد» قدرت«از 
هاي ايستادة راحيل و ليا در دو سوي تنديس چندان مورد توجه منتقدان و مفسران قرار نگرفتـه   مجسمه

و هم كليـت فضـاي   » ذوالقرنين«سد كه هم نمود ر اند، در حالي كه به نظر مي يا حتي ناديده گرفته شده
مؤلف اين مقاله كوشيده است . اثر، در بر گيرندة هر سه مجسمه را بايد به طور همزمان مد نظر قرار داد

نشان دهد كه شايد موضوع اصلي اين اثر، آن گونه كه هنرمند ايتاليايي قرن شانزدهم مجسم كرده است، 
هـا، وحـي، نيـايش     ، لوح»ذوالقرنين«(الهي و روحاني » قدرت«تقارت : باشد» قدرت«تجلي دو وجه از 

  ...)نيروي تن و بازوان، ريش ستبر، نگاه ليا بر زمين، (» قوت و قدرت زميني«در برابر ...) راحيل، 
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 مقدمه

، يليـاي ايتا سـاز  مجسـمه  نقـاش و   آنـژ،  لكـ مي  هكـ   است ياثر  پيامبر، يموس ينِمرمر تنديس
ـ     تـزيين  يبـرا  يميالد 1515-1513 يها سال در سـفارش ايـن پـاپ    ه مـزار پـاپ ژول دوم و ب

دو  ،راحيـل  تمـام قـد ليَِـه و    يهـا  ايـن تنـديس، مجسـمه    يدر دو سـو . است هبلندپرواز، ساخت
نـار مـزار همـان    كنون در كآنژ، ا لكمي اين سه اثر. دارند قرار بودند، يعقوب انهمسره ك يخواهر
) San Pietro in Vincoli ; Saint Pierre aux Liens( در زنجير قديس پطروسِ يليساك در پاپ

  .شوند يم يدار در رم نگه
ست و آن، و پرمعنا از قصة او يمتعال كش يب يخاص، درنگ يا اين تنديس نمايانگر لحظه

وه فرودآمـد و  كـ ه الـواح شـهادت را در دسـت داشـت، از     كـ  يدر حـال  يموس هكاست  يهنگام
 يترجمـة التينـ   ويژه به، عهد عتيق تابكدر. اند زرين گردآمده يا ه دور گوسالهكيهوديان را ديد 

ه گوســاله و كــآمــد  كبــه اردو نزديــ« ييهــود، هنگــام ه پيــامبركــاســت  آمــده )Vulgate(آن 
هـا را بـه    انداخت و آن ها را از دستش شده، لوح افروخته يموس نندگان را ديد و غضبك ههرول
  ).165گلن ( »ستكوه شكزير 

فرويـد از همـه   زيگمونـد  تفسـير  . اند ردهكرا وصف و تفسير  تنديساين  يمؤلفان بسيار
اسـت، نـيم    هآنژ، نشست لكمي يموسا« :ند ك يگونه وصف م فرويد، تنديس را اين. است مشهورتر
زمين نهـاده،   يراست رو يچپ، پاه رش با ريش انبوه و نگاهش رو بست، سما يتنش روبرو

 يهـا  راسـت، لـوح   يف تماس دارند و بـازو كه تنها انگشتان با كبلند شده  يا گونه هچپ ب يپا
  ).8فرويد ( »زانو آرميده يرو چپ نيز ياند؛ بازو هاز ريش او را گرفت يشهادت و بخش

ه بارها به رم سفر ك يا هگون هاست، ب هبود يرة موسكفرويد سخت مجذوب و شيفتة اين پي
زيـر عنـوان    يتـاب كتفسـير او از ايـن مجسـمه در    . اسـت  پرداختـه نظارة اين مجسمه ه رده و بك
، 1914در سال ) Le Moïse de Michel-Ange ; Moses of Michelangelo( »آنژ لكمي يموسا«

بـر او   يه ايـن اثـر هنـر   كـ اسـت   يتاب زاييدة تأثير ژرفكاين . ر نام مؤلف، منتشر شدكبدون ذ
طور عام، تـأمالت او دربـارة    هتفسير فرويد در برگيرندة ديدگاه او نسبت به هنر ب. است هگذاشت
طور خاص و نقد  هب يآفرينندة تنديس موس بر انسان، منظورِ يآفرينش هنر ياثرگذار يچگونگ

از قصـة آن   يلحظـة خطيـر   قصد دريافت هره بكجزييات اين پي يبررس ويژه بهتفاسير پيشين و 
 اسـت در سـنگ   هوشـيد كي سـدة شـانزدهم   ليَِهايتا يهنر سرشار از نبوغِ ه هنرمندكپيامبر است 

  .سخت متبلور و جاودانه سازد



  89 آنژ تقارن قدرت در تنديس موسي، اثر ميكل
 

  

قديس پطروسِ در  يليساك، مزار پاپ ژول دوم، )يميالد 1513-1515(آنژ  لك، ساختة مييتنديس موس
  .تنديس يتادة راحيل و ليَِه در دو سوايس يها ، همراه با مجسمه)رم( زنجير

و نيـز   ياوكپدر روان يپندارهادربارة  را يتفسيرهاينوبة خود  هفرويد ب »آنژ لكمي يموسا«
ايـن   يهـا  يويژگـ  هكتا آن  نيمك يها را مرور م هاين نوشت. داشت يدر پآنژ  لكساختة مي تنديس

امروز، مـا   هاز فرويد تا ب ،پژوهشگران ياو اظهار نظره يشايد در پرتو ارزياب. بازيابيم تنديس را
  .ندك يم بازگورا  ي، چه چيزهاي»آنژ لكمي يموسا«ه كنيز دريابيم 

  يبحث و بررس
، فقـط دوسـتدار   (...)در هنر، خبره نيستم «ه ك پذيرد يفروتنانه ماثر خود  يفرويد در ابتدا

اظهـارنظر   ه در زمينة هنـر ك يا هغيرحرف يعنوان فرد هبر او ب يتا منتقدان هنر) 5فرويد ( »هنرم
ويـژه  ه گيرم، ب يقرار م يبسيار تحت تأثير آثار هنر«. خرده نگيرند يا سخت گير نباشندند، ك يم

در برابـر ايـن    ياز شـيفتگ  نويسـد  يم يو). 6فرويد ( »يندرت، نقاشه و ب يو تجسم يآثار ادب
 »است رومند بر من نگذاشتهچنين ني يتأثير يا ههرگز هيچ مجسم«: است نداشته يتنديس، گريز

دهـد دربـارة تـأثير اثـر      يخود حق مـ  هار او، روان انسان است و بنابراين، بك گسترة). 7فرويد (
  .ندك ابراز عقيده بر روان انسان، يهنر
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مـا ايـن آثـار را     هكـ درسـت اسـت   . دانـد  يتأثير هنر بر انسان را دشوار مـ  يبررس فرويد،
 يه اين آثار براكمقهوريم، اما در بيان اين ها  وه آنكبرابر ش ه دركنيم ك يم ستاييم و احساس يم
بـر تماشـاگر دوسـتدار و     ياثـر هنـر   يتأثيرگـذار بنـابراين،  ). 6 فرويـد (، نـاتوانيم  چيسـتند ما 

ه ما را ك يتنها چيز«بااين حال، به نظر فرويد، . است )6فرويد ( »معما« يگير لكش، يا غيرحرفه
ظـور  اما شناخت من). 6فرويد ( »تواند باشد يجز منظور هنرمند نم يآورد، چيز يوجد م هعميقاً ب

. برانگيخته شودما نيز  درهمان شور و هيجان هنرمند  زيرا بايدنيست  يافك يتنهاي ههنرمند هم ب
ه چـرا  كبعد از آن خواهم دانست  ،»نمكتفسير «اثر را  يريابم، يعناثر را د »يمعنا و محتوا«بايد 

نشـان  را  يعـاطف  يهاي »هيجان«، ياثر هنر). 6فرويد ( »ام هه اين شدت شدب يهيجان«دستخوش 
را  يهمـان تـأثير عـاطف   «، يمشاهدة اثـر هنـر   و ه زبان انسان در بيان آن، ناتوان استك دهد يم

  ).95 لركلو. (»است يواقع يچيز يه گويكند ك يايجاد م
ه از ايـن تنـديس   كـ   يهنگـام  .نـد ك »شف حجابك«را  ييا ادب يخواهد اثر هنر يفرويد م

وه كهم شـ  ست وتنديس نشبه نظارة بارها  .برد يم ارك هرا ب »معما«و  »راز«گويد، واژة  يسخن م
ه بـر تماشـاگر   كـ  يتـأثير شـگرف   »راز«د از يوشـ ك ي، هـم مـ  ردك يماين تنديس ستبر را تحسين 

  .گذارد، پرده بردارد يم
هميـت دربـارة خـود تنـديس ارائـه      تـازه يـا باا   يمطلبـ اوانة تفسير فرويد، كروان ينقدها

 ياز تنيـدگ : آنـژ و فرويـد   لك، مييموس«در مقالة خود با عنوان روبرتيس  مثال، يبرا. دهند ينم
 يروشـن  هفرويد بـ  ينويسد از شرح زندگ ي، م»ها در تاريخ تا چند پيشنهاد در نظرية درمان هقص

منزلة پـدر و رهبـر،    هاو ب يرمانساحت قه داشته و در برابر بسيار توجه يبه موس« يوه كپيداست 
 درخــود را  هويـت «ه فرويــد، كـ و نيـز ايــن  ). 197روبــرتيس ( .»اسـت  هداشــت كبيمنـا  يرامـ كا

همچنـين انتقـاد    روبـرتيس ). 197روبـرتيس  (» ياوكسرزمين موعود را در روان بيند و يم يموس
و شـنود و منـابع   او بـر اسـاس گفـت    كروان«، يبالين ياوكشيوة روانه ه در درمان بكاست  هردك

ه فرويـد در  كـ  يدر حال) 196 روبرتيس( »ندك يمستند مربوط به بيمار، وضعيت فرد را تحليل م
و ) اسـت  هآنـژ را نديـد   لكمي ييعن(است  هبهره بود يب »منابع ارزشمند«تحليل اين تنديس از اين 

ير فرويـد،  نثـر تفسـ   .است هساخت) 198 روبرتيس( »ياز موس) sublimated(واالييده  يتصوير«
  .است ياوكاز مفاهيم روان يساده و روان و عار
ايـن   ياين ميان، حتـ  ند و درك يآنژ را تفسير م لكمي قصة آن پيامبر، تنديس ياكفرويد به ات

و مـا نيـز بـه همـان سرنوشـت      (...) رويـم   يبيراهه مـ  هشايد ب«ه كاست ه را محتمل دانست تهكن
ه كاند  هديد] يدر اثر هنر[ يروشن هرا ب آنچهاند  هن برده گماكشويم  ياز منتقدان دچار م يبسيار
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  ).24 فرويد( »ناخودآگاهانه هخودآگاهانه، ن ههنرمند قصد بيان آن را نداشته است، ن
تامبر سـپ  Martha ،25نامـه بـه همسـرش مارتـا     (را دريابد  »راز تنديس«خواهد  يفرويد م

روبـرتيس  . (»دهـد  يز واقعه را نشـان مـ  ا يا هچه لحظ يبه درستتنديس «ه ك) 23 فرويد ؛1913
بنـابراين،  . ننـد ك ياوكاين اثر، روانر ب يهكاند خود فرويد را با ت هوشيدكاما پيروان فرويد . )197
، منتقـدان هنرينـد   يمتأسـفانه بـيش از نقـدها   ه كـ اوانة معاصر از تفسـير فرويـد   كروان ينقدها
 .دهند يم آنژ به دست لكتنديس ميخود دربارة  كياندهاي  يآگاه

  تنديس و وصف آن
و  يلكحالت  يره و معناكآنژ دربارة مفهوم اين پي لكاز خود مي يهيچ نشانه يا سند تاريخ

دام صـحنه از  كـ ، ييليـا ه ايـن هنرمنـد ايتا  كـ دانـيم   ينمـ . جزييات اين مجسمه در دست نيست
ر و چهـرة  كپيامبر را در اجزاء پي ياست و چه احساس درون هرا در ذهن داشت يموس سرگذشت
آنـژ بـه نـام     لكاز دوستان مي كيوتاه يكه در دست است، وصف ك يتنها چيز. است هاو نشان داد

هـم   يتة نادرسـت كن يحت ،دهد يبه دست نم يا هتاز يه آن هم آگاهكاست ) Condivi( ينديوك
 اسـت،  هنشست(...)  يموس« :گويد يم ينديوك. است هردكه فرويد به آن توجه كاست در آن نهفته 
(!) فشـرد و چانـة    يتوب را زير بـازو مـ  كمهاي  لوح. اشفهكم و حال غور خردورز در يمثل پير

  ).17 فرويد( »ه خسته و پراضطراب باشدك يسكاست، مثل  هخود را با دست چپ گرفت
. باز گذاشته اسـت ره، كاين پي نظر و تفسيرِ بر اظهاررا راه آنژ دربارة اين اثر،  لكوت ميكس
مختلـف وصـف    يهـا  گوناگون و با برداشت يها هشيوه ب را ، اين تنديسفرويد پيش از منتقدان

ـ كـ  يدقت بررسـ ه مجسمه را ب از اين فرويد بيش از ده تفسير. اند هردك  اشـاره  يدرسـت ه رده و ب
العـاده   فـوق «هـا   از آن يا هه پـار كبل ،ديگر استكه نه تنها تفاسير مؤلفان در تناقض بايكند ك يم

عقيـدة   بـه  .ها نيز با جزييات مجسمه مطابقـت نـدارد   توصيف يگاه يحت و) 8 فرويد( »اند مبهم
، يه مثل اين مجسمة موسكدر دنيا نيست  يهيچ اثر هنر«) Max Sauerlandt(س زوئرالنت كما

اسـت ريشـة ايـن     هفرويد قصد داشـت ). 7 فرويد( »ناقض را برانگيخته باشدمتهاي  يچنين داور
، ي، موسـ )Springer(و اسپرينگر ) H. Grimm(گريم  به نظرِمثال،  يبرا .تناقضات را نيز دريابد

و ) C. Justi( ينظر ژوست ه بهك يحال در) 8 فرويد( »استه با دست راست، ريش خود را گرفت«
). 8فرويد ( »نندك يم يريش، باز« راست، تحت تأثير هيجان، با ، انگشتان دست)Müntz(مونتز 
ت و هيجان در حالت دسـت راسـت مشـاهده    كاز حر يشانهيچ ن«س، ك، برع)H. Thode(تود 
 ).8فرويد ( »ندك ينم
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ه فرويـد نيـز   ك مثال، عقيدة تود يبرا. نظر وجود دارددر وصف حالت چهره نيز اختالف 
 ياست، ابروهاه خشم، درد و تحقير در هم آميخت«چهره،  ه در اجزاءك، اين است پذيرد يآن را م

است و درد در نگاه اوست، تحقير در لب پايين  بسيار تهديدآميزند، و ك يدرهم، خشم را بيان م
فرويـد  ( »شـود  ياست، ديده مـ ه ه پايين آمدكاست و نيز در دو گوشة دهان ه جلو آمد كياند هك
 )8فرويـد  ( »بـزرگ را پوشـانده   يه روحـ كـ شـفاف   يرا حجاب يپيشان«) Dupaty( يدوپات). 8
هوش « كوجود يس، سر مجسمه، بيانگر ك، برع)Lübke(ه كه از ديدگاه لوبك يدر حال ،بيند يم

 يخشـم «شـود،   يمنقـبض مشـاهده مـ    يه در اين پيشـان ك ينيست و تنها چيز) 8فرويد ( »برتر
گيـوم  ). 8فرويـد  ( »چيـره شـود   همـة موانـع   اسـت بـر  ه ه آمـاد كاست  چنان نيرومند و بزرگ
)Guillaume(غرورآميـز،   يسـادگ  ينـوع «ا بينـد و تنهـ   ينم »آنژ لكمي يموسا«در چهرة  ي، هيجان
مـن   اشـتاين . نـد ك يرا اسـتنباط مـ  ) 8فرويـد  ( »ايمـان  يپر از جان و روح و نيـرو  يتعال ينوع
)Steinmann (بيند  ينم »آنژ لكمي يموسا«در وجود  ينيز خشم و خصومت) 8فرويد .(  

و ) 9 فرويد( »ندارد يهيچ معناي«مجموع،  از مفسران، اين مجسمه در يدستة ديگر به نظرِ
خـالق    هكـ ، بل)9فرويد ( اند هنيافت  هدر اين مجسم يديگر، نه تنها هيچ جنبة تحسين آميز يا هپار

 پيـامبر سـاخته اسـت    ياز موسـ  »يحيوان يوحشيانه با سر« يه شمايلكاند  هردكاين اثر را متهم 
  .ته بازخواهيم آمدكبر اين ن .)9فرويد (

 هكـ عقيـده دارد   رده اسـت و كـ ر كـ فاين اثر،  چنين اختالف سليقه و نظر دربارةفرويد به 
 يهميشـگ  زمـان و روحيـة   يبـ  ياست سـيما  هآنژ قصد داشت لكپيش از هر چيز، بايد ديد آيا مي

فرويـد  (او را؟  خاص و پرمعنـا از حيـات   يا هلحظه كند يا اين ك كح هاين مجسم را در يموس
است صحنة  رتراش خواستهكپي  هكد مفسران پيش از فرويد و نيز خود او بر اين باورنبيشتر ). 9

پرسـت،   هن گوسالها و مشاهدة يهوديا و لوح ياله يوحنزول وه سينا پس از كرا از  يفرود موس
او متوجـه حضـور آن    هكـ دهـد   ينشان م يا هرا درست در لحظ ياين تنديس، موس. نشان دهد
 يا ه، آن را در لحظـ »آنـژ  لكمي يموسا«ه كاز آنان معتقدند  يبسيار. شود يپرست م جمعيت بت

شنود، سخت خشمگين شده و در بزنگاه خيـزش   يپرستان را م بت يصدا يه وكدهد  ينشان م
ـ  كها را بش برخيزد، لوح جا است و قصد دارد از جمعيـت، ريـش    يسـو  هند و با چرخش سـر ب

ه قصـد دارد  كـ  »اسـت  يجسـمان  يچنـان نيـرو   يدارا« يموس. گيرد يخود را با دست راست م
بـه نظـر ويلسـون    ). 9فرويـد  ( »آميز است خشونت يرش آمادة انجام عملكتمام پي«و  »برخيزد«
)Wilson(ه كـ جلب شده، آمادة خيزش اسـت امـا هنـوز ترديـد دارد      يچيز«به  ي، توجه موس

  ).10 فرويد( »برخيزد
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ارتبـاط ميـان   « يتر است و به بررسـ  تر و مستدل يدر نظر فرويد از همه قو يتفسير ژوست
، از جملـه  )10فرويـد  ( »اند هردكآن ن به يه ديگران توجهكجزييات مجسمه پرداخته  از يا هپار

). 10فرويـد  ( »انـد  يسـنگ  يوكسـ  يرسـد در حـال لغـزش رو    يم نظر به«ه كها  وضعيت لوح
 چنـين بـه نظـر   . نشـيند  يو مـ ) 10فرويد (گيرد  يرا فرام يوجود موس »حيرت و انزجار و درد«
راست خود نگه داشته بود، به حال  دست ه دركلغزان را  يها لوح، يموس«ه سرانجام، كرسد  يم

ايسـتند   يو م] ردهكو برخورد كبه س[ها  بلغزند؛ گوشة لوح يسنگ يوكگذارد تا بر س يخود وام
ند و ناگزير، در ك يت مكسينه و ريش حر يسو هاما دست ب. شوند يو بين بازو و پهلو، فشرده م

شـاند و بـه ايـن ترتيـب،     ك يطرف راست م هرخد، ريش را بچ يسمت چپ م هه سر بك يا هلحظ
از جـا   يديگـر و موسـ   يدرنگـ (...) زنـد   يرا بـرهم مـ  ] ريـش [ يتقارن اين زينت پهن مردانگ

ـ كبرخواهد جست و قدرت روان را در حس، به اراده مبدل خواهد  ت كـ نـاگزير حر  هرد، بازو ب
ت تقريباً همزمـان و  كاستنباط حر). 10-11 فرويد. (»ها بر زمين خواهند افتاد رد و لوحكخواهد 
ـ     يسو هراست ب ت دستكها و حر لغزش لوح يناگهان سـمت چـپ،    هريـش و چـرخش سـر ب
هـا   بـه آن ) Knapp(نـاپ  ك يو تا حـد  يه در ميان مفسران، فقط ژوستكاست  يا هتاز يها هتكن

  .اند هردكتوجه 
تعبير سـازگار اسـت، مگـر در     ستايد و تفسير او با اين يناپ را مكو  يفرويد، تعبير ژوست

تنهـا  . س، در حال نشستن استكه درست برعك، نه در حال خيزش، بليموس: يتة اساسكن كي
را بـا   حالت نشسـتن اين ، در حال نشستن است، نه برخاستن، ويگويد موس يه مكفرويد است 
 ضـعيت جملـه و  از ،بينـد  يدر تقارب م شود، يه در تنديس ديده مك اتكحر از يديگر مجموعة
رود و  يمـ  يديگر مسيره فرويد از اين مجسمه، ب در نتيجه، تفسير .راست و ريش ها، دست لوح

ه بر آن ك يرغم نقدهاي ههمين دليل، نگاه فرويد، ب هب. ندك يپيدا م يبا تفاسير پيشين تفاوت اساس
 يمعنـا  ه، لزومـاً بـ  ينـوآور . ن است درست نباشـد ك، هر چند مماند، نوآور و بديع است هنوشت
 يحفـظ خونسـرد  « يبرخاسـتن، يعنـ   يجـا  هانون اين نگاه، نشستن بك. نظر نيست هنقط يدرست
در آرام گـرفتن و   او يو در نهايت، توانـاي است ) 198 روبرتيس( »يرغم تالطم درون ه، بيبيرون
  .است خشم مهار

خيزش و غضب خشم در برابرِ فروخورد  
از مفسـران   ارونـه از بـيش از ده تفسـير   و يوصف فرويد از حالت نشستة تنديس، تعبيـر 

افراشتة خـود  ] چپ نيمه[ يپا يره روكه اين پيكانتظار داشتم ببينم «: آيد يشمار م هب پيش از او



  1389 پاييز, 59شمارة  , ادبيات معاصر جهانپژوهش  94

 »دهد ينم رخ يچنين چيزاما . فروبنشانداندازد و غضب خود را  كخا هها را ب از جا بپرد و لوح
 يموسـا . نخواهـد داد  ييزش، هرگـز رو برنخواهد خواست؛ خ ياز جا يموس !نه. )12 فرويد(
ـ   : برآيـد  يه از روان آدمـ ك يبزرگ ترين رشادت«است از  يآنژ، نمود لكمي نـام   همهـار هيجـان، ب

ـ هـا   پـرد، نـه لـوح    ينه از جـا مـ   ياين موس«). 21 فرويد( ه بر دوش استك »يرسالت دور ه را ب
 از اسـت  يهـاي  هنيسـت، نشـان  خشن  يتكحر بينيم، آغاز يم آنچه از او در اين تنديس. اندازد يم

را هـا   ند، انتقام گيرد، لـوح كاست خيزش  هدر خشم خود، خواست يموس. نشيند يم ه فروك يهيجان
ه خشـم  كـ  ياست و به اين ترتيب، در حال هردكاما بر اين ميل خود غلبه  ند،كبه حال خود رها 
 هـا را نيـز بـر سـنگ     حلـو . مانـد  يآميخته به تحقيـر، نشسـته مـ    يخورد، با تألم يخود را فرو م

 ياست و برا هه خشم خود را فروخوردكاست  خاطر همين الواح هه خرد شوند زيرا بكوبد ك ينم
ت خشـن،  كـ اين حر«). 18 فرويد( »است هخود چيره شد يه بر غضب هيجانكهاست  نجات آن
  ).100 لركلو( »است هانتقام وخشم، مهار شد. است همنع شد

ه فرويد، ايـن  كطور عمده بر اين مبناست  اند، به ردهكويد ارائه ه بر اين تعبير فرك ينقدهاي
ت كـ فرويد، حر«: است ه، گفتيهنر آراس، منتقد دانيل. است اشتباه گرفته يتنديس را با خود موس

 و) 7 آراس( »باشـد  هسـرزد  يه گويا از خـود موسـ  كند ك يتفسير م يا گونه هرا ب يمجسمة موس
 يموسـ  »يف شخصـيت حقيقـ  بـدل و معـرّ  «ه گويا كاست  هندكفبه اين مجسمه نظر ا يا هگون هب

. نظـر داشـته اسـت   را در ) باسـوالدو ( »يموسـ  يحضور حقيقـ «فرويد،  يگوي). 7آراس ( است
لوحانـه بـا تقابـل     ، سـاده ياوكـ ه پـدر روان كـ اسـت   ار فرويـد، ايـن  كاين ايراد بر  يمفهوم ضمن
ايـن   تفسـيرِ  يه بـرا كـ ه، خـود آگاهنـد   ركـ اين پي مفسرانِهمة ! عينّت بيگانه بوده است/ذهنيت

در دست  ي، چيزو اوضاع رم در آن دوره آفرينندة اثر يو شرح زندگان يتنديس، جز قصة موس
توانـد خـارج از ايـن     ينمـ  رتـراش كشخصيت تنديس در ذهن پي يها يويژگ يبازآفرين. نيست
  . ها باشد دانسته

ال نشستن و مهـار خشـم خـويش    در ح» ل آنژكمي يموسا«، از ديدگاه فرويدبه هر حال، 
از دو  يهـاي  بخـش به اين منظور، به . ردكنيز تفسير  يتوان به شيوة ديگر ياما اين اثر را م. است

نيم و نيز به ويژه، دو مجسمة ديگـر را  ك يبرژه، استناد م معاصر، آراس و بروماثر از پژوهشگران 
 نشـان  يتنـديس موسـ   يو سـو خواهرش ليَِـه را در د  يراحيل، همسر يعقوب و ديگر كيه يك
هـا نيـز    ه آنكـ ، ايـن دو مجسـمه را   يمفسران تنديس موسـ . دهند، مد نظر قرار خواهيم داد يم

 نظـر  بـه . انـد  هسـازند، از نظـر دور داشـت    يرا م يل آنژند و مجموعة واحد و همگونكساختة مي
 يهـا  يد مجسمهبا يحت. طور همزمان مد نظر قرار داد را بايد به يل اين مجموعة هنركرسد  يم
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ار نشد نيز در تفسـير  كآنژ به اين مجموعه بيفزايد، اما موفق به اين  لكه قرار بود ميكرا  يديگر
  .اين مجموعه دخيل دانست
 يمفهوم انگشت سبابه در آثـار هنـر   ه در آن،كمقالة آراس است ، اولين اثر مورد استناد ما

، يشناس فرانسـو  برژه، انسان اخير بروم تابك، يرده و ديگرك يبررسرا در دورة رنسانس اروپا 
مو در بدن انسان از جمله نمادين  يانمع ،ه در آنكاست ) Trichologiques( يموشناسبا عنوان 

  .رده استك يرا بررسمختلف  يها ريش در فرهنگ

  انگشت سبابه و ريش: اجزاء تنديس يبررس
ـ    يهـا  هدورة رنسانس، عموماً لحظ يتجسم آثار  يهـا  شخصـيت  يدگمهـم و برجسـتة زن
 »تقريبـاً نـاچيز   يجزئـ « يل مقالة خود را به بررسـ كآراس، . دهند يرا نشان م ييا دين ياساطير

مفهوم انگشـت سـبابه نـزد هنرمنـد      يه بررسكاست ه آنژ اختصاص داد لكاز آثار مي) 6 آراس(
اسـتان،  از دوران ب«، )Janson(جانسـون   يهـا  بر پـژوهش  يبه عقيدة آراس، مبتن. است ييلياايتا

همان . است يانگشتان، بيانگر قدرت و توانمند ديگر از يانگشت سبابه، جدا يرو حالت نشانه
). (...) شود يديده م بسياره در آثار دورة رنسانس نيز ك(امپراتوران روم است  يها همجسم سبابة

را نشانه  ييا در خود مجسمه، فضاي يه انگشت سبابه در نقاشكاين است  (...)مورد ويژة ديگر 
انگشت سبابه، دسـتور اسـت، نظـم بخشـيدن     (...) آن جلب شود  يسو هه توجه بايد بكرود  يم

ه ايـن  كـ است  ياز اثر هنر يا هدر نقط) 9 آراس( »است و نشان دادن مسير توجه و جايگاه معنا
و نـدارد   ي، ارزش نمادين واحدياروپاي يبنابراين، سبابه در آثار هنر. استه انگشت نشانه رفت

ه در اثـر  كـ بايـد ديـد   ، در اثـر، يـا دسـتور باشـد     يتواند نشانة قدرت، جلب توجه به فضاي يم
  .دارد يآنژ، چه مفهوم لكمي

، آنـژ، سـبابه را   لكه ميكاول آن : نمايد يم يته ضرورك، توجه به دو نيتنديس موس دربارة
از ديگـر   ي، جـدا سـبابه «: است هنشان داد يل خاصكشه ، بها هو چه در مجسم ها يچه در نقاش

بـدايع خـاص و   «ل سـبابه از  كاين ش. است) 6 آراس( »خميده كيانگشتان دست، راست يا اند
با ريش او تماس  يه سبابة دست راست موسكدوم آن . آنژ است لكمي) 6آراس ( »كمعرّف سب

. نـد ك يها اشـاره مـ   طور مبهم، به لوح هه سبابة دست چپ او، تنهاست يا شايد بك يدارد، در حال
ـ ) 6آراس ( »يفقـط ظرافـت و زيبـاي   «سـبابه   لكشـ آنژ، اين  لكبه نظر ميشايد  ل دسـت  كشـ  هب

انگشـت   نمـادين  از مفـاهيم  كبه دست بـا هـيچ يـ    يظرافت و زيباي  اما افزودن بخشيده است،
هـا در   سـبابه . رسد سرگردان اسـت، منافـات نـدارد    ينظر مه ه بكسبابة دست چپ  يحتسبابه، 
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  .ندنك يرا بيان م ييزچ حتماً يتنديس موس
نمايش سبابه در ل آنژ، بديع است، اما كل خود سبابه در آثار ميكگرچه شعقيدة آراس،  به

). 9 آراس( »آنژ نيسـت  لكاز ابداعات مي«شود،  يمشاهده م يموسه در تنديس كريش، آن گونه 
از مقايسـة  «و شود  ياروپا از قرن دوازدهم تا شانزدهم ديده م يدر آثار هنر ياين حالت تجسم

 يليفـ كآن بالت 'يمعنا'، يطور سنت هه بكآيد  ي، چنين برم'يحالت تجسم'مختلف اين  يها هنمون
پـس،  ). 9-10 آراس( »اسـت  هتر، هراس در برابر مقام ربوبيت بـود  و تشويش يا به عبارت دقيق

احتمال . ست، متفاوت ايتنهاي هه با انگشت سبابه بكدارد  يا هيب انگشت و ريش، مفهوم تازكتر
 ليـا امـا در ايتا « ،نار گذاشته شـده باشـد  كه در اوايل قرن پانزدهم، نمايش سبابه در ريش، كدارد 
ت كـ و هـم در رم، چنـين حر  (...) آنژ هم در فلـورانس   لكاست و شايد مي هرواج داشت يراوان هب

ديگـر   ، اثـر »قيامـت «از  يا هيب دست و ريش در صحنكتر). 10 آراس. (»را ديده باشد يتجسم
 يز اين صـحنه، پيرمـرد  كدر مر«: شود ينيز مشاهده م) Sixtine(ستين كسي يليساكآنژ در  لكمي

 يه سبابة مـرد ك يفشرد، در حال يشدت با دست راست م هه ريش خود را بكناشناس قرار دارد 
توجـه در ايـن    تـة قابـل  كه نكـ رسـد   يبه نظر مـ ). 6 آراس( »ندك يجوان، همان ريش را لمس م

اسـت و   هرار شـد كنيز ت يرة موسكدر پي زيتكريش است و همين مر يزكگاه مرجايتوصيف، 
به عبارت ديگر، اين دو جزء از تنديس، بيـانگر تشـويش   . اند هر دو سبابه نيز با ريش در تماس

را در  يسـو، فـرامين آسـمان    كه از يـ كـ اسـت   يا در برابر پروردگار در لحظه يموس يو نگران
  .نگرد يرا م ي، دستة بت پرستان زمينديگر يدست دارد و از سو

ـ   ينمادين مو يمعان برژه، بروم يموشناس يپژوهش تازة ديگر، يعن طـور عـام، از    هانسـان ب
بر اساس اين . رده استك يرا بررسمختلف  يها هگوناگون در دورهاي  جمله ريش، در فرهنگ
سـر،   يمـو (مو  به مربوط يها هنشان در كيمشترواحد و  يمعنا اند وشيدهكمطالعه، پژوهشگران 

مختلـف بـدن، در    يهـا  ه مفهوم نمادين مو در قسمتك يا هگون هب ،را بيابند...) تن، ريش،  يمو
مو در  »يتطبيق تحليل«اما ). 113برومبرژه (سان باشد كها و جوامع، ي همه جا و در همة فرهنگ

). 113برومبـرژه  ( نـد ك ياعتبار م يرا ب يمختلف، چنين تالش يها هميان مردمان گوناگون در دور
 يبـرا  را يثـابت  ييا مجموعه معـان  واحد يمعناي هميشه، يبار برا كتوان ي يبه عبارت ديگر، نم

  .همة موارد در اين زمينه، آن هم در اعصار گوناگون، قائل شد
بـه   يا همو از قار يدر معنا يهر چند وجوه تشابه«ه كند ك يتصريح م يپژوهشگر فرانسو

معنـاي  «تـوان   ياما نم) 113برومبرژه ( »به عصر ديگر وجود داشته باشد يعصر قارة ديگر و از
هـا اعتبـار    همة جوامع و فرهنـگ  يهمه جا و برادر ه كهر نشانة مويين قائل شد  يبرا يسانكي
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 »و خرد است ياز موارد، ريش، نماد پير يدر بسيار«اين حال،  با). 113برومبرژه ( »داشته باشد
تحليـل تنـديس    يطور خـاص بـه موضـوع مـا، يعنـ      هه بكا ريش در مسيحيت ام). 8 برومبرژه(
ه كنويسد  يبرژه در اين باره م است؟ برومه داشت يشود، چه مفهوم يمربوط م »آنژ لكمي يموسا«
ه ه خداوند ميـان زنـان و مـردان قائـل شـد     ك يطبيع يلزوم حفظ مرزها«حيت، در آغاز، بر يمس
ه ردكـ مرد را چون شـيران، بـه ريـش مـزين     «خداوند، . است يد داشتهكتأ) 48 برومبرژه( »است
 Clément يندركلمـان اسـ  ك، بـه نقـل از   48برومبـرژه  ( »ه نشـانة قـدرت اسـت   كـ (...) است 

d’Alexandrieي، اواخر قرن دوم ميالداوليه ، از بنيان گذاران مسيحيت.(  
اج و بسـيار  وآنژ، ريش بزرگ، ستبر، پهـن، پيچـان، مـ    لكه در تنديس ساختة ميكپيداست 

ـ   يسوم پهنا و سه چهارم بلند كي به كنزديه ك يبلند موس اسـت،  ه ردكـ ر نيم تنة تنـديس را پ
ه تأثيرگذارترين بخش تنديس، كشايد بتوان گفت . است ههنرمند داشت يبرا يا هالعاد اهميت فوق
با قدرت  نطور نمادي ، بهريشه اشاره شد، كهمان گونه . ابعاد و عظمت آن، ريش باشد به دليل

فرويد و ديگران، . ه پيش از اين ديديم، سبابه نيز نشانة اقتدار استكتناسب دارد، و همان گونه 
مفسران به موضوع قدرت در ). 16و  14، 8 فرويد(اند  دانسته »يتوانمند« نشانةرا  »ريش«بارها 

و وصـف   كشـف، در ك يدر پـ زيرا  اند ردهكبه آن توجه ناما  اند، بودهآگاه  يخوب هاين تنديس ب
نون كبوده است، گرچه ما ا يآنژ، بديه لكه در نظر ميك ياند، چيز بوده يلحظة خاص قصة موس

. داننـد  يوه مكاز  ياما همة مفسران آن لحظه را لحظة فرود موس. از قول خود او نداريم ياطالع
در آن لحظـه   يزآنژ يا مضمون عمدة اين اثر، نمايش چه چي لكمي يبنابراين، بايد ديد نيت اصل

  .بوده است

  قوت و اقتدار
العـاده در تـن و    رسد، نمايش قوت فـوق  ياين تنديس به نظر روشن م يلكآنچه در منظر 

 ياو در بزرگـ  يقوت جسـمان . قدرت است مالِكآميزة اين دو، . اقتدار در شمايل و منش است
 يو روحان يجسمان ييرون يتجل. او نهفته است) 22 فرويد( »بسيار نيرومند يها هماهيچ«تن و 
 ينيـرو «) 9فرويـد  ( »ت و شـور جوشـان از قـو  «، )9 فرويـد ( »ت تنقو«چون  يواژگانرا با  او

 يفرعـ  يدر ايـن تفاسـير، موضـوع    »قـدرت «نمايش  ياما گوي ،اند هردكبيان ) 11 فرويد( »روان
بابه و نيز در در انگشت س »قدرت و اقتدار«نمادين  يه معانكرسد  ياين حال، به نظر م با. است

تنديس، ايـن فـرض را تقويـت     يهمراه حجم و عظمت جسمان هه ديديم، بكريش، همان گونه 
بر اين جنبـة  ( يو روحان ياز قدرت در دو بعد جسمان يآنژ قصد ارائة تصوير لكه ميكند ك يم
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  .است هرا داشت) بازخواهيم آمد »يروحان«
ه آن، كـ انـد   هاين تنـديس را ناديـده گرفتـ   از  يا هگران، قطع ، فرويد و ديگر تحليليوانگه

شـاخ نيـز نشـانة     ه ايـن دو كـ اسـت   »ذوالقـرنين  يموسـا « يوجود دو شاخ بر سر تنديس، يعن
خدايان مصر باسـتان از هـزارة    نماد ،، در اصل»الهة دو شاخ«، »ذوالقرنين«. است يربان »قدرت«

بنـا بـه   . نيز حفـظ شـده اسـت   سنت الهة شاخدار در يهوديت «. است هچهارم پيش از ميالد بود
بـا  ] ن در مصـر باسـتان  كسا[يهوديان «زيرا ) 48ر كسيف( »اند هرا شاخدار نشان داد يسنت، موس

ه كـ  آوردنـد يافتنـد، بـاور    يه از اسـارت، رهـاي  ك، آشنا بودند و همين يخدايان مصر يها شاخ
چـون مصـريان، در   و البته، نشـان ايـن الوهيـت را، هم   ) 48ر كسيف( »است هشد يپيامبرشان، اله

را شاخدار نشـان   يه موسكاز منابع در دست است  يفهرست بلند«همچنين، . ديدند يها م شاخ
 »، بـاور داشـتند  يدر قـرون وسـط   ،]»ذوالقـرنين « ييعن[شاخدار،  يو مردم به موسا(...) اند  هداد
  ).48ر كسيف(

، يو عرب يخانوادة عبر مهو  يسام در دو زبان را مصر باستان پديدة ذوالقرنين، بازمانده از
از ) متشـابه (آوا  نويس و هم هم يهاي هه چون واژكاند  هردكبيان  »ن-ر -ق«يبا ريشة سه همخوان

درخشـان يـا   «، »شـاخدار « گوناگون يمعان. اند و در نتيجه مبهم يآيد، چند معناي يآن به دست م
در ترجمـة   يخان همدان فاضل. شود ياستنباط م ريشهاز اين  »دو قرن«و موجود در  »درخشنده
ه كـ  اسـت ه برگزيد »ذوالقرنين« يرا برا »درخشنده«و  »درخشان« يها ، معادلعهد عتيق يفارس
ه در ترجمـة قـديم ايـن    كـ  يدر حـال  وه است،كبه هنگام فرود از  ياز اوصاف چهرة موس كيي
يـان قـرون   از اوايل مسيحيت تـا پا  انكواتي كنسخة مال ي، يعن)Vulgate( يتاب به زبان التينك

 هكـ بـه همـين سـبب، همـان گونـه      . ترجمه شده است »شاخدار« يبه معن »ذوالقرنين«، يوسط
وصـف   »يحيـوان  يوحشـيانه بـا سـر   «از مفسـران، ايـن شـمايل را     كيرديم، يكتر اشاره  پيش
  .ي، نماد قدرت بوده است، نه نام شخص خاص»ذوالقرنين« .است هردك

بـا   يم موسـ آنژ، تجس لكدورة رنسانس، از جمله مي از ديدگاه اروپاييان تا هكاست  يطبيع
 يعـاد  ي، امـر »ييـا چهـرة نـوران    درخشنده يسيما« يجا هعنوان مظهر رسالت ب هشاخ ب سر دو
ـ  »ذوالقـرنين «، يه در اين تنـديس موسـ  كآنچه در اين جا اهميت دارد، اين است . است هبود ه ب

  .استه شمار آمده ب يو رسالت موس پروردگارقدرت  عنوان مظهر
ريـش   بـه ويـژه  ، سبابه، ذوالقرنين و يتنديس، بدن قو يه بزرگكرسد  يبنابراين، به نظر م

به نظر . نندك يايت مكرتراش، از قوت و قدرت شخصيت حكه در ذهن پيك اند يهاي هستبر، نشان
ضـرورت نمـايش   . اسـت  قرار دادهتنديس  يزكو مر ي، ريش را جزء اساسآنژ لكه ميكرسد  يم
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 يتجسـم  اركـ را بـر   يهـاي  خـود، محـدوديت   يخود هتام، در ميانة اثر، بل كبه ش، يچنين ريش
 هـا  در نتيجـه، لـوح  . بايسـت ايـن ريـش را بپوشـاند     يهيچ چيز نمـ : است هردكآنژ تحميل  لكمي
ه فقط ضخامت ك يا هگون هرؤيت اما از زاوية روبرو، ب ه هستند، قابلكبايست همان جا باشند  يم

ريش وارد نشوند، و دست چپ نيز پـايين ريـش آرميـده تـا      يود و به فضاها ديده ش ناچيز آن
  .ريش را نپوشاند يها هحائل نشود و حلق

ه كآن جا  مثال، يبرا .اند، ندارد ردهكوصف  ه مفسرانك يبا ديگر حاالت ياين تعبير، منافات
ت راست خـود  اج است، با دس، پيچان و مويزيباي هه بك، ريش خود را يموس«: نويسد يه مكلوب
اش را حفـظ   هتسلط خود بر حالت پريشـان و آشـفت   يا ههم لحظ قصد دارد باز يگيرد، گوي يم
حالت تشويش و اضطراب يا حالت خيزش يا حالت برخاستن و ديگر تعـابير،  ). 9 فرويد( »ندك

 يلـ كرسـند از نمـود    يبه نظـر مـ   يهاي هرديم، همه زير مجموعكه پيش از اين مرور كآن گونه 
ـ ايـن اثـر    يمسأله بر سر موضوع اصل. است كيه اساساً بر نمايش قدرت متكه ركپي و  يمتجس

  .يرتراش است، نه بحث بر سر جزييات داستان موسكنيت پي يتبلور عين

  يو تأمالت آسمان يزمين يها نشكتقارن 
يـا   »يزمينـ «يـا  » يتنـ «ت در اين تنـديس منحصـراً   و قو ينيرومند يها هه نشانكپيداست 

، قـدرت روان،  ي، تـوان آسـمان  يحيـات معنـو   يها ياز ويژگ يس نيستند؛ اجزاء آن، طيفملمو
نيمة چپ (آن  يسو كه يكاست  يتقارن يبنابراين، تنديس دارا. ندك يانديشه و تأمل را القاء م

ز آن اسـت،  كها در مر ون، آرامش، طمأنينه و تأمل است و لوحك، جايگاه س)مجموعه، از روبرو
ر كـ در نيمـة چـپ پي   ويژه بهه كت تن كو حر ي، پوياي)نيمة راست، از روبرو( ديگر آن يو سو
ره كـ ايـن پي  يلـ كاز همـان نگـاه اول، منظـر    . ، مشـهود اسـت  )يا نيمة راست، از ديد تماشاگر(
خيـزش يـا    و ت، جنـبش كه حرك يحال ن است دركه گويا نيمة راست بدن، ساكاست  يا هگون هب

  .شود يتنباط م، از نيمة چپ بدن اسيموس نشستن
در دو  لِيَهبا دو مجسمة ايستادة راحيل و) خيزش(ت كو حر) تأمل(ون كاين تقارن ميان س
، بر زمـين  لِيَهو ) ون، تأملكس(رو به آسمان است  ،چهرة راحيل: دارد  يطرف تنديس، همخوان

ت حيـا «يـا   »اشـفه كبـا تأمـل و م   يزندگ«اين تقارن با ). يت، حيات زمينكحر(است  هخيره شد
ـ  «يا  »نشكدر  يزندگ«، در تقابل با »يدرون ) Vita contemplativa/Vita activa( »يحيـات برون

 يرو] چـپ  ي[راست و برگشـت بـازو    يپهلو 'بستة'وضعيت «به عقيدة آراس، . مطابقت دارد
ـ   »سينة برافراشته و جهت نگـاه «اما  »اشفه استكنيم تنه، بيانگر حالت م  ي، بيـانگر حالـت بيرون
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اصـيل و   يارهـا كه بـا ريـش تمـاس دارد، از    كـ ت دسـت  كـ حر«همچنين، ). 12 سآرا( است
 يها، قواعد و رمزها يسبب اين نوآوره آنژ، ب لكمي). 12 آراس( آنژ است لكخاص مي »ياستثناي
واال از عمل و  يا ه، تجسم آميزيموس«. است هردكرا برهم زده و متحول  يمتجس يهنرها يسنت
ه سبابة دست چپ، در پيوند با ريش، كديگر، اين است  يتة گفتنكن). 12 آراس( »است هاشفكم

، تأمل و خرد باشد و سبابة دست راست، توجه بيننـده  يتواند نماد تواناي يه ديديم، مكآن گونه 
  .ندك يها جلب م م و بيش به لوحكرا 

  نتيجه
ار نظـر  انديشند، اظه يم يه مفسران و منتقدان دربارة تنديس موسكقرن است  كبيش از ي

در ميان اين مجموعه، تفسـير فرويـد تـا زمـان     . نندك يو نقد م يديگر را بررسكار يكنند و ك يم
 ه خوانندة ايـن اثـر،  ك يند، با وجودك يتر از ديگران جلوه م تر و مستدل دقيق كش يحيات او، ب
  .است ي، همچنان باقمعماماند و  يم سردرگم

دهـد   يه به ما نشـان مـ  كم اين بهره را دارد كست ، ديتأمل و ابراز عقيده دربارة آثار هنر
نوبة خـود،   هدام بكآورد و هر  يمتفاوت و گاه متضاد را پديد مهاي  واحد، نگرش ياثر هنر كي

درسـت  . گونـاگون، زاينـده و مولـد اسـت     يها برخورد اين برداشت. آفريند يتازه را م ينقدها
ـ    ير تأثير آفرينش هنراكشف سازوك يه طرح بلندپروازانة فرويد، يعنكاست  ق بـر انسـان، تحّق
 كدر. ايـم  هبـرد  يپـ  ياهميت نقش ذهنيت فرد و عواطف او در برابر اثر هنـر ه است اما ب هنيافت

. است هتنديس بر او گذاشته، جدا نبود يه از عظمت و زيبايك ي، از تأثيريفرويد از اين اثر هنر
 روبـرتيس ( »اوسـت  يشخصـ  يها يويژگ خود فرويد و تنندة ذهنيكتفسير فرويد عميقاً بيان «

  ؟را ندارد يويژگ، چنين ياز اثر هنر ياما چه تفسير). 196
و مقابلة آنهـا   يبرژه در زمينة هنر و انسان شناس بروم آراس ومعاصر هاي  پژوهشاز نتايج 

 ل آنـژ، چنـين اسـتنباط   كـ ايـن اثـر مي   يلكو نيز مشاهدة صحنه و بافت  يبا اجزاء تنديس موس
 يو رويـاروي  يو آسـمان  يت و قدرت زميندر نهايت، ارائة مظاهر قو ه هدف هنرمند،كشود  يم
  .باشدها  آن
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