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 پورجستاری بر همبستگی عنوان و اثر، به نگارش سهراب نبی؛ ی جنگچهره 

 ( 1url) روتردام، هلند ،1بویمانس فون بوینینگن یموزه متر،سانتی ٤١١در  ۹٧بوم،  روی روغن رنگ ،١٤۹٤دالی،  ، سالوادوری جنگچهره -1 ریتصو

دد متع یرهایاست که تفس یآثار دالمعدود از  یکینیز شناخته شده است؛  2که به نام سیمای جنگ (1)تصویر  جنگ یچهره

الب ی ساخت اثر را پیش از مواجهه با تصویر نهایی در قدر نظر گرفتن عنوان نقاشی که ایده باو  کندرا طلب نمی متفاوتی و یا

ار متفاوت اثری بسیکه  رسدبه نظر می دی، بعشده است خلقکه در آن  و شرایطی طیتوجه به مح کشد، و بانقاشی پیش می

کرد در فرانسه زندگی و کار می 3دالی را که در آن زمان با همسرش گالا ،آمد. جنگ جهانی دومآنچه که هست از آب درمی از

. پس از تسلیم و اشغالِ فرانسه توسط آلمان نازی این زوج با عجله و به کمک گرفتار ساختدر پاریس  ٤۹١١در سال 

 (( 1Link) ٢و  ٤ بند تا:بی، 4ی آمریکا فرستاده شدند. )آزارنکوکنسولگری پرتغال از کشور خارج شده و به ایالات متحده

 

                                                           
1 Museum Boijmans van Beuningen 
2 The Visage of War 

3 Gala (Elena Ivanovna Diakonova) (1894-1982) 
4 Natalia Azarenko  
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ناخواسته،  کننده واند، دالی در حین این سفر مشوشهایی که پیرامون خلق این اثر شکل گرفتهها و افسانهبر اساس داستان

 بند تا:یبی وحشت و پوچی حاکم بر اروپا را آغاز کرده بود. )آزارنکو، دهندهخلق تصویری حاکی از این شرایط عبث و انعکاس

ه ب ای از وحشت جنگ و نیستیِ که در ذهن نقاش چهرهراکلیتِ آنچه  (( وجود چنین ایده و ثبات و ماندگاریِ Link 1) ٢و  ٤

در طراحی مشابهی در همان سالِ خلق نقاشی  شتکرار و ثبت درکرد ای تصویر میجا مانده از مسمومیت ماندگار چنین پدیده

 که 6ی آرچی مِیوساخته جزر و مد( زمانِ  (،ماه موج)موجِ ماه ) "5تایدمون"نام  کابوس فیلمی بهی مورد بحث، برای صحنه

ی بر اساس تاریخ اکران فیلم و دگردیسیِ ایده (2 تصویر) .استمشاهده  قابل یک سال بعد در آمریکا به روی پرده رفت

ی بستر اثر نهایی را پیگیری کرد ی نتیجه شدهی جنگ و جمجمهتوان تکامل طرحِ چهرههای موجود برای آن، میطراحی

رای بی اولیه جهت به کارگیری در فیلم یک سال بعد در اثر مرتبط دیگری با موضوعی مشابه و ، البته این ایده(3 تصویر)

 (.4گرفت )تصویر های آمیزشی برای سربازان مورد استفاده قرار جلوگیری از بیماری ارزارپوستری جهت ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی کابوسِ فیلم مون طراحی برای صحنه ،مترسانتی ٤٧در  ٤١٣١کاغذ، مداد، قلم فلزی و جوهر هندی روی  ،٤۹١٤دالی،  سالوادور ،جنگ یچهره -2 ریتصو

 (url 2)معلوم امحل نگهداری نتاید، 

                                                           
5 Moontide 
6 Archie Mayo (1891-1968) 

 کارگردان آمریکایی 
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 ٤١٣١در  ٤٢٣١مداد، قلم فلزی و جوهر هندی روی کاغذ،  ،٤۹١٤دالی،  ، سالوادورسازندهای پشت میز یک جمجمه میپیکره .ی کافهصحنه -3 ریتصو

 (url 3) معلومی کابوسِ فیلم مون تاید، محل نگهداری ناطراحی برای صحنه متر،سانتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای پوستری جهت کمپین بر متر،سانتی ١١٣٢در  ١.٣١بوم،  روی روغن رنگ ،٤۹١٢دالی،  سالوادور (،"باش!سرباز بر حذر " بدون عنوان )معروف به -4 ریتصو

 (url 4)ی خصوصی( )مجموعه معلوم، محل نگهداری نابرای سربازان  آمیزشیهای جلوگیری از بیماری
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ی شود، این شیوهای از سالوادور دالی محسوب نمینوآوری تازه ی وهم بصری در تصاویر مورد بحث،کرد که ایده اشاره باید

ی تصویرگری در قالب کارت پستال و تصویرگری نشریات هفتگی به خصوص در قرن نوزده و اوایل قرن بیست بازیگوشانه

هم،  گیری در کناری به خصوص قرارهای تصویر با نحوههایی که پیکرهمیلادی از طرفداران زیادی برخوردار بود و در صحنه

ی ظهای از موعگرفت. گونهکردند مورد استفاده قرار میای به بزرگی کلیت تصویر خلق میتصویر یک جمجمه و یا چهره

)تصویر  (( 2Link) ٤٢بند   ،۸٢١٤ ،7یدوِ)یا غرور اخلاقی در نقش نکوهشی هنرمندانه از مفاهیمی همچون بطالت، خودبینی و 

 (.6 و 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی چاپ شده در مجله ،اندازه نامعلوم تکنیک نامعلوم )به احتمال زیاد چاپ دستی(، ،٢۸۹٤، 8آلن گیلبرتچارلز ، )سمت راست( همه چیز  باطل است -5 ریتصو

 ( 5url)معلوم نگهداری نا، محل )زندگی( با توضیح ِ زندگی، مرگ و معنای وجود در هم آمیخته است  9لایف

تکنیک نامعلوم )به احتمال زیاد طراحی با مداد و یا به دلیل  ،۹٤.١ ، (P.F.Bهنرمند نامعلوم )امضا شده با سه حرف ، (چپ)سمت  10پیِروعشق  -6 تصویر

ال ح ی مرد و زنی در لباس دلقک دردهندهکارت پستال ویکتوریایی فرانسوی؛ نشان ،اندازه نامعلوم ( چاپ دستی(،222پایین تصویر )-ی سمت راستشماره

 (url 6)معلوم نانگهداری ، محل جشن گرفتن

 

                                                           
7 Nicholas Wade (1942- ) 

نگار بریتانیایینویسنده، استاد دانشگاه و روزنامه  

8 Charles Allan Gilbert (1873-
1929) 
 نقاش، چاپگر و تصویرگر آمریکایی

9 Life Magazine 
10 L'amour de Pierrot (The love 
of Pierrot) 
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وار کرم کوچک یهامارها و جمجمه؛ (1)تصویر  هستند، شفاف و ساده گیردبه کار می ی جنگدر اثر چهره یکه دال ییادهانم

ی تلخ سازشوند، فاش آشکار میو در سکوت شده  ریتکث هاچشم یشده یخال یحفرهدر  تصاعدی به صورت و در هم لولیده

 یرواز ریخت افتاده بر  روح وی، بجنگ یشوند. چهرهیم فیبا رنج دهان تحر ها را جایگزین گشته وو دردناکی که چشم

ی زمخت و شکسته یهاسنگ تنها تنوع گهگاهِ آنکه بایر و همسان  قرار گرفته است؛ مکانی یعیوس یصحرا یهاشن

ه ذاشتگ یبرجایک سنگ سطح را بر روی از دست خود  یهنرمند اثرگویی  اثر، پایینِ سمت راستِ یدر گوشه اند.بیابانی

که آنچه  نسبت به یتفاوتیبعدمِ و  خاطر تعلق ای ازبه عنوان نشانهرسد که این اعلام حضورِ دست هنرمند به نظر می ؛است

-ینقاش به عنوان سلاحی از بیانگریِ سیاسگری هنرمند؛ یعنی دستِ در جهان در حال وقوع است به کار رفته و تنها ابزار کنش

 ای نقاشی را به و بخش غالبی از اثر و به خصوص پیش زمینهسلب کردرا از رنگ  بوم او عملا اجتماعی حاضر شده است.

 کافدر شست که هادر دوردستکار کرده است. تنها سوخته یمیقد عکسِ کیمانند ، یامختلف قهوه هایو تونالیته هاهیسا

 ت.اسمشاهده  قابلصلح  از ایضعیف و از حال رفته دِیام مانندِ  ،یآباز  یکمرنگ یهیسا، زدهزنگ یهاز مِ دهیپوش نآسما

 (٤ تصویر)

ها و شرایط سختی که او را از اروپا دور کرده و زندگیش را متحول ساخته بود قادر بود تا این دالی با وجود بدبیاری

ری گذاتری سرمایهتر و متنوعی تازهمتداوم و قوی بنیه ایِحرفه های خود را در مسیرِو ایدهاندوه و خشم اندوخته در افکار 

زندگی "ی خود را با عنوان نامهزندگیکند؛ او طراحی جواهر، تصویرگری کتاب و طراحی صحنه برای تئاتر و سینما را آزمود، 

و  12شهیری همچون آلفرد هیچکاک گرایانپردازان و آرمان، خیالسینماگراننوشته و منتشر کرد و با  "11پنهان سالوادور دالی

 پس از .، نگاه او به سرزمین مادری بودمتحده الاتیدر ا و موفقیت بسیار رغم تقاضایعلهمکاری کرد، اما  13والت دیزنی

دالی و همسرش گالا پس از هشت سال تبعید خودخواسته  ،های هنری بسیار دور از خانه در بستر تازه و متفاوت آمریکاکنش

ان، فرانسه بود، به اروپا بازگشتند. در این زمی اشغال خطر و متفاوت چهار سالهی موقعیت سیاسی پرکه نیمی از آن به واسطه

زد و در آثارش بروز می داد، افکار او را بر هماگر چه دیگر جنگی در کار نبود اما خاطرت آن همچنان هنرمند را آزار می

یات ی تجربی چهل میلادی نیز برنگیزانندههاواسط دهدر  یکشتار جمع یاتم یهاسلاح شیآزما. وقایعی همچون یافتمی

نیِ شدگی زیر بیدهاشکافت اتم )پادم"همچون ی جدید انعکاس یافت؛ آثاری های او بود که در یک مجموعهای در نقاشیتازه

تا: آزارنکو، بی. )(9تصویر ) 16هاو فیل (8ر )تصوی "15ی مالیخولیای اتمی و اورانیومقصیده"(، 7)تصویر  "14(م رو امپراطورِ  نِرو

 (( Link 1) ١و  .بند 

 

                                                           
11 The Secret Life of Salvador 
Dali 
12 Alfred Hitchcock (1899-1980) 

کننده و فیلمنامه نویس انگلیسی کارگردان، تهیه  
13 Walt Disney (1901-1966) 

کارآفرین، انیماتور، نویسنده، صدا پیشه و تهیه 
ی آمریکاییکننده  

14 Splitting the atom 
(Dematerialization under the 
nose of Nero) 

15 Uranium and Atomic 
Melancholia Idyll 
16 Elephants 
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به  تواننخواهند رسید اما می "جنگ یچهره"ی مورد بحث به پایو ارجاع حسانی به ایده انیبشدت در ک ی چیهبا اینکه 

یک اسپانیایی در نیویورک: سالوادور دالی و "ی خود در رساله 17کول-ام. کاربونل گیسیلاکیفیت مشابهی در آنان اشاره کرد؛ 

دیگر از هم پارگی، تکه تکه شدگی و قطع و جدا افتادگیِ اعضای بدن و به عبارت  "18(١١۹٤-۹١۹٤های مدرنیته )خرابه

زمان به عواقبِ آشکار جنگ جهانی دوم دانسته ی چهل میلادی دالی را نه تنها ارجاعی بیدر آثار دهه "19کارهبدن نیمه "

به  ی آوارگی و سرکوبها در جنگ دانسته است؛ همچون سربازانی که در نتیجهای از فساد و تنزلِ انسانبلکه آن را استعاره

کول، -کاربونلهای آمیزشی نیز مبتلا گشته بودند. )ی جنگی به بیماریهااقدامات پرخطر دست زده و علاوه بر مجروحیت

 ((Link 3) ١: بند ٢١١۹
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،20بنیاد گالا و سالوادور دالی ،مترسانتی ٧١در  ١١بوم،  روی روغن رنگ ،٧١۹٤دالی،  ، سالوادور(نِرو امپراطور روم یِنیب ریز یشدگشکافت اتم )پادمده -7 ریوتص

 ( 7url) ، اسپانیا22جیرونا ،21فیگِرِس

                                                           
17 Gisela M. Carbonell-Coll 
18 A Spaniard in New York: 
Salvador Dalí and the Ruins of 
Modernity (1940-49) 

19 The partial body 
20 Gala - Salvador Dalí 
Foundation 
21 Figueres 

22 Girona 
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 ، اسپانیامادرید ا،ی ملی ملکه سوفیموزه ،مترسانتی ۸١در  ١١بوم،  روی روغن گرن ،.٤۹١، دالی سالوادور، ومیو اوران یاتم یایخولیمال یدهیقص  -8 ریتصو

(url 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (url 9) ی خصوصی( محل نگهداری نامعلوم )مجموعه ،مترسانتی ۹١در  ١٤ بوم، روی روغن رنگ ،٤۹١۸دالی،  ، سالوادورهافیل  -9تصویر 
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گرداند. ازمیبافتادگی اعضای جدا شده، توجه را به گزینش چهره ی انسانی، بیماری و تکپارگی، فسادِ پیکرهاین تاکید بر چند

در تلاش  افتادگینیستی، احساس تنهایی و تک ی وسیعحاصل از پهنهای بیمنظرهو پرتاب شده در  سری بریده" (٤ تصویر)

ناصر ی عها در اثر گذر زمان و تغذیهکند. سر بریده فاسد شده و در حال پوسیدن است. چشمجهتِ بقای فردی را نمادینه می

ای )یا تماشگی س و وحشتی نهان در لحظات پایانی زندأاثری از یگویا اند. حالتِ ابرازِ سیما، شده و خورده خالیخوار ارمرد

هایی با همین ها و دهان، سری چشمرا در خود حفظ کرده است. درون حفره پیش از بریده شدنای در حال وقوع( را فاجعه

)ون  ".کنندمیهای مشابهِ بیشتری در دهان و چشمان خود حمل اند، که خود صورتروییدهحالت چهره ظاهر شده و 

، 24)شِینز "اندپایان انباشتهاز مرگی بی"جمجمه ی خود نقاش؛ چشمانِ این به گفته (( 4Link) ١بند  :۸٢١١، 23سینترویِن

ظاهرِ خودِ مرده به و  چهره بازنمایی خوار که باهای از موجودات مردپایان سرطان، تودهتکثیر بی همچون (٢٢۹: ص ٢١٤١

 پردازند.  طورِ هولناکی به خودنمایی می

؟ آیا موجودی است خرابیِ بزرگتری است که از جایی کنده شده و بستر خوانشِ اثر را تغییر دادهخود بانیِ  آیا سر بریده

سیب جو از پشت سر درصدد آهایی مهاجم و سلطهشود خود تجلی زوالِ پیکری نادیدنی بوده است؟ مارکه قربانی انگاشته می

دهند نمادینه که مردم را در زمان جنگ آزار می حملات متعددیاند و ییدههای سر رواند، گویی از محل رشد موو حمله برآمده

ها موقعیتی که مار (.٤ تصویر. )های ضحاک روییدندکنند. همچون عطش سیری ناپذیر اژدهایانی ظریف اندام که بر شانهمی

نان باستان را به ذهن های یوسازند، ظاهر موجودی از اسطورهزده میآسا و وحشتی مرگهم قرارگیری با چهره در کنار

شود و خصوصیات ظاهریِ ها به عنوان مرگِ متجسد یاد میموجوداتی که از آنها! مهیب گورگون کنند. سیمایمتبادر می

ترین در قدیمی ها"25گورگون"آنان با آنچه که از مردگان از گور بیرون آورده شده و یا دفن نشده دیده شده مطابقت دارد؛ 

با این که توصیفات ظاهری آنان در مراجع گوناگون و در جزئیات اندکی  (٢١ تصویر)اند. های ادبیات یونانی ظهور یافتهنمونه

اند ی جهان جایی که ستارگان بیگانهدر لبه شود کهای اطلاق میتفاوت دارد اما این عنوان به طور معمول به سه خواهر اسطوره

آورشان هر آنکه چشمش به آنان بیافتد را به سنگ و ظاهر وحشت بر سر دارندی سمی های زندهاز مار گیسوانیزیسته و 

 (( 5Link) ۹ -٤٢و  ٤-١: بند ٢١٤٧، 26ند. )گِلِنونکمیتبدیل 

  29شان مدوسار سومبودند، اما خواه راینام 28روآلهیو ا   27ها، ستِنودو تن از گورگون ونان،ی ییگوبر اساس سنت داستان"

به دست  ،یو استعارات مفهوم لاتیاز منظر تمث باستان ونانی ریاساط اتیحکا نیتراز مهم یکیدر  کهبود یی مسخ شده رایم

ایزد خرد و جنگاوری در خواهرش  32آتنا هدایتبا  ،نو انِیخدا یخدا 31از فرزندان زِئوس یکی 30خدا پِرسِئوس-مهیقهرمانِ ن

به سانِ تمثیلی از رویارویی با مرگ، با ظاهری  در جدید، انِیپدرِ خدا 33کرونوس بیداس مه یلهیوسو به سی ایزدان شناتبار

  (۸۸-١۹: ص ٤۸٤١، 34)گرین "ذبح شده و کشته شد.خواهد آمد  ایمرده آنچه که بر سرِ جسد هر انسان

                                                           
23 Jessica Van Sintruyen  
24 Eric Shanes (1944-2017) 

مورخ هنری انگلیسی نقاش و  
25 Gorgon 
26 Madeleine Glennon 

27 Stheno (قدرتمند) 
28 Euryale (بلندجهنده) 
29 Medusa (ملکه) 
30 Perseus 
31 Zeus 

32 Athena 
33 Cronus/Cronos/Kronos 
34 Roger Gilbert Lancelyn Green 
(1918-1987) 

یسیانگل سندهیو نو سینونامهیزندگ  
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پارچِ سه -یا کوزه 35؛ بخشی از نقش یک گورگون بر روی یک هایدریانقاشی زیر لعابی سرخگون ق. م.، ١۹١د حدو، هنرمند نامعلوم، گورگون  -11تصویر 

 ( 10url) ، لندن، انگلیس37ی بریتانیاموزه ،نامعلوم اندازه، 36ی یونانی منسوب به آتندستگیره

شده در خاندان بزرگی از هیولاها تصویر مدوسا بر خلاف نظرِ نویسندگان و هنرمندانِ عتیقِ یونانی که او را هیولایی زاده اما 

تر قرار گرفت؛ بر اساس اشعارِ شاعران این دوره، او زمانی پیش از کردند، در هنر کلاسیک متاخر یونان واجدِ صفاتی انسانیمی

که در طی تا اینرا نداشت.  ی معبد آتنا وقف کرده بود و قصد ازدواج با مردیاین، زنی زیبا بود که زندگیش را به عنوان کاهنه

ورد مکنندگان این شهر تصاحب عبادت تن به قصدآ ایزد حامی شهرِ  به معبد هازلزله و اسب ،ایزد دریا 38پوسایدون یحمله

ه را برای او بی آتن رهباکخشم ایزد را از او ربوده است،  تنا پاکدامنیجاودان آ حرمتِهتک  ؛ و اکنون کهتعرض قرار گرفت

د. وشیم مسخها به یکی از گورگون ای در برابرِ مرگآینهزیبایی از او سلب شده و به سان  ،به عنوان مجازاتو آورد ارمغان می

((Link 6 بند )١و  ٢) ای شود تا با چهرهموجودی دِگر به سرزمین هیولاها طرد می در هیئتی شهرِ آتن قداستِ از دست رفته

اکم تمثیلی از جبر ح ی ناباوری مسیر را همچو سنگی بر مصب رودخانه بر هر که قصد عبور دارد ببندد؛سخت شده در لحظه

اردار ب ی با پوسایدونآغوشمدوسا در هم" شود.آموز تبدیل میخود به ابزاری عبرت در جهت برداشتن این بند بر میرایان که

که از بند حبس قربانی شدن آزاد  است توسط پرسئوسِ قهرمان از بدنش او با جداشدن سرِتنها شود و دو فرزند وی می

 40و دیگری خروسائورِ امید  اسب بالدارِ  39ها پگاسوسجهند؛ یکی از آناو بیرون می از سرِو همچو خون ، شوندمی

ای به دروازه "ی جنگچهره"نقاشی دو تمثیل متناقض از امید و ناامیدی که در ارتباط با  (٢٤: ص ٧۸٤١، 41)هزیود"آورجنگ

 (٤ رتصوی)شوند. و در حالِ تلاشیِ مدوسا بدل می ی آبی، اما حاضر! و سرِ بریده شدهاز نمادینه شدنِ آسمانِ رنگ و رو رفته

ا سر مدوسا خرابه ب"نام این ارتباط میان داستانِ این اسطوره و اثر مورد بحث دالی، از طریق نقاشی مشابه و مرتبط دیگری به 

خلق شده، نقاشی شده است و بستر جمجمه  (.٤ تصویر) "ی جنگچهره" همان سالی که که در (٢. تصویر) "42و منظره

گذارد، قابل اثبات است. واضح است که نقاش در زمان خلق هر دو اثر موقعیت یی مشابهی را به نمایش موار و سر بریده

 ها و طور اخص داستان مدوسا را در ذهن داشته است.تمثیلی و نمادین گورگون

                                                           
35 Hydria 
36 Athens 
37 British Museum 
38 Poseidon 

39 Pegasos 
40 Chrysaór 
41 Hesiod 

 شاعر یونانی
42 Ruin with Head of Medusa 
and Landscape 
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 ، اسپانیامادرید ،43ی خوان آبِیو گایومجموعه ،مترسانتی ۸١در  .٢١٣بوم،  روی روغن گرن ،٤١۹٤، دالی سالوادور، خرابه با سر مدوسا و منظره -11تصویر 

(url 11) 

: ١.۹٤، 45. )فِلدمَنشودمعنا می "آوروحشت"و  "مخوف"که  ریشه دارد "44گورگوس"ی یونانی باستانی واژه درگورگون  اسم

 هاییهای یونانی به صورت زنانی بالدار، با سرای و مجسمههای کوزهاساطیری بر نقاشی این سه موجود (١۸١-١۹١ص 

های ورم کرده و بیرون هایی پهن به همراه زبانو بیرون زده، دهان عریض و گرد، گیسوانی از مار، چشمانی بزرگ، خیره

 و ناموزونی ضمخت موهایحتی در برخی مواقع با  وای همچون عاج های نیش خمیدهو دندانهای بینی گشاد حفره و افتاده،

رده، پس از آنچه که بدن انسانی م و هیولاگون اغراق شده منظری (١و  ٢( بند Link 6( ))٢١صویر اند. )تتصویر شده بر چهره

زنند و بیرون میها از حدقه افتد، چشم، به آن دچار خواهد شد؛ دهان باز شده، زبان بیرون میاز گذشت چند هفته از مرگ

ر انسانی زیست ه ی تضمین شده که در نهایتِاز تنها آینده ناخوشایند ایپردازند. آینهی جسد میموجودات مردارخوار به تجزیه

ی مردگان و اما مگر هر هیولا حقیقتی ناخواسته از خود نیست که در دیگری تجسد یافته است؟ مرگِ هیولا با چهره حضور دارد.

 کند. ای را از وحشتِ دیدنش، سنگ میآور است که هر بینندهز آن ناممکن بوده و سیمایش برای زندگان چنان دهشتکه فرار ا

 

                                                           
43 Juan Abelló Gallo 
44 Gorgós (γοργός) 

45 Thalia Feldman  
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مرگ را به تصویر کشیده است. تصویری که در یکی از عوامل ی چهرهدالی  نظر،عنوان نقاشی مورد  حال در بازگشت به

بیینده را ری که تصوی. ساخته استوار و تکرار شونده میان بانیان و قربانیان و مسیری دایرهتسریعش یعنی جنگ ظهور یافته 

نی رحمانه قربا، که بیکندگرفتارانِ نابودی دعوت می ارادیِفرا هایو جبر قدرتتصمیمات  ،اقدامات موج نابینایبه ادراکِ 

اکدامنی پخونِ که سلاحی آسا مبدل گردیده، گیرد؛ همچون جسم مدوسا که به خشم خدایان گرفتار شده و به سلاحی مرگمی

 سنگی که نقش دست نقاش در آن حک شدهخدایانی از جنس به پای خدایانِ سنگی ریخته شده است.  اشاز دست رفته

نام گرفته  "ی جنگچهره" کهای بدل شده ای اسطورهی مردهبه چهرهی خود رابر بینندهدر بی مرگ چهره اکنون است.

 سنگهمچو وحشتی که قلب هر انسانی را  آکنده از ، وهای چشم مردگانهمچون کرم ؛ مرگی زودرس و تکثیر شوندهاست

 د.سازمیسخت 

 

 

 

 

 

 

دو  یسفال یخمرهیا  46؛ بخشی از نقش مدوسا بر روی یک آمفورانقاشی زیر لعابی سرخگون ق. م.، ١۹١د حدو، هنرمند نامعلوم، گورگون -12تصویر 

 ( 12url)ان آلم، مونیخ، 47های باستانیِ دولتیمجموعه ،نامعلوم اندازه ی یونانی منسوب به آتن،هگیردست

 

 

 

                                                           
46 Amphora 47 State collections of antiquities 

(Staatliche 
Antikensammlungen) 
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url 1: https://arthive.com/salvadordali/works/315820~Face_of_war#show 
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ruin-with-head-of-medusa-and-landscape  

url 12: https://www.theoi.com/Gallery/P23.1B.html 
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 .ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانفر. تهران: موسسهی فریده فرنود. ترجمهتئوگونی هسیودس)چاپ اول(. ٤١۸٧هزیود.  -

 

-Carbonell-Coll, Gisela M. 2009. A Spaniard in New York: Salvador Dalí and the Ruins of 

Modernity (1940-49). Dissertation. U of Illinois at Urbana-Champaign. 

-Feldman, Thalia. 1965. Gorgo and the origins of fear. Arion: A Journal of Humanities and the 

Classics. pp. 484–94. 

-Shanes, Eric. 2010 (Originally in 1994). The life and masterworks of Salvador Dalí. Revised and 

updated 2nd edition. New York: Parkstone Press International. 

 

 

 فهرست منابع اینترنتی

 

-Link 1: https://arthive.com/salvadordali/works/315820~Face_of_war#show 

-Link 2: https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-31/february-2018/age-illusions 

-Link 3: https://rebeccambender.com/2014/05/06/body-skulls-salvador-dali/ 

-Link 4: http://journablog.blogspot.com/2008/02/salvador-dali-face-of-war.html 

-Link 5: https://www.metmuseum.org/toah/hd/medu/hd_medu.htm 

-Link 6: https://www.theoi.com/Pontios/Gorgones.html 

 

 

 

 

 

https://arthive.com/salvadordali/works/315820~Face_of_war#show
https://arthive.com/salvadordali/works/315820~Face_of_war#show
https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-31/february-2018/age-illusions
https://rebeccambender.com/2014/05/06/body-skulls-salvador-dali/
http://journablog.blogspot.com/2008/02/salvador-dali-face-of-war.html
http://journablog.blogspot.com/2008/02/salvador-dali-face-of-war.html
https://www.metmuseum.org/toah/hd/medu/hd_medu.htm
https://www.metmuseum.org/toah/hd/medu/hd_medu.htm
https://www.theoi.com/Pontios/Gorgones.html

