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چکید ه   
در قـرن شـانزدهم میـادی، در پی  گسـترش تفکـرات پروتستانیسـم و نگـرش اومانیسـتی در جوامـع اروپایـی و 
رویکـرد ادبـی متفاوتـی کـه بـا انتشـار هر چه بیشـتر آثـار طنزپـردازان همراه بـود، مفاهیمـی از قبیـل حماقت و 
تمسـخر در زندگـی روزمـرة افـراد جامعـه، مـورد توجـه قرار گرفـت و گروهـی از نقاشـان در منطقة فانـدر نیز از 
سـنت های مرسـوم در سـبک ایتالیایـی فاصلـه گرفتنـد و به صـورت بـارزی بـه ترسـیم ایـن مفاهیم در آثـار خود 
پرداختنـد. نقاشـان ایـن منطقـه برای بیـان مطالب اخاقـی و مذهبی، برخاف گذشـته از انسـان هایی با بدن های 
ایـده آل و صورت هـای زیبـا اسـتفاده نمی  کننـد بلکـه انسـان  هایی در آثـار آنها ترسـیم شـده  اند که زندگی  شـان را 
در شـکل متفاوتـی از گذشـته و در تقابـل با اندیشـة کلیسـای کاتولیک شـکل داده  اند. بـدن این انسـان  ها، غالباً از 
ریخـت  افتـاده و از حالـت طبیعـی خارج شده اسـت و با توجه بـا آرای متفکرانی چون اراسـموس، بـر وجه حماقت 
و طنـز در زندگـی روزمـرة خـود تأکیـد بیشـتری دارنـد. ازجملـه نقاشـان فانـدری کـه بـا درنظر گرفتن شـرایط 
آن روزهـای اروپـا، ایـن مفاهیـم در آثارشـان نمـود یافته اسـت، هیرونیمـوس بوش و پیتـر بروگل مهتـر بودند که 
بـه بیـان طنـز مضامیـن اخاقـی و مذهبـی و ترسـیم انسـان  هایی پرداختنـد کـه از نمونه  هـای شناخته  شـده در 
نقاشـی اروپایـی فاصلـه داشـتند و تصاویـر متفاوتـی از صحنه  هـای زندگی روزمـرة افـراد جامعه را نقـش زدند. در 
ایـن پژوهـش، تـاش شـده تا بـا درنظر گرفتـن داده  های تاریخـی و مطالـب مرتبط با وقایـع ایـن دوره از اروپا، به 
سـوال چگونگـی بازتـاب مفاهیـم طنـز و حماقت و روزمرگی در بسـتر وقایع شـکل  گرفته در آثـار هنرمندانی چون 
بـروگل مهتـر پاسـخ داده شـود و بـرای بررسـی این امـر، دو اثر بازی کـودکان و جنگ بیـن کارنـاوال و روزه داران 
بـروگل کـه از نمونه هـای شـاخص و مهـم در ایـن زمینـه هسـتند، مدنظر قـرار گرفته و بـه توصیـف و تحلیل آنها 

خواهیـم پرداخت.  
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زمانـی که تفکـر »پروتستانیسـم«1به نقطة مرکزی عرصة مسـائل 
دینـی و سیاسـی اروپـا در قـرن شـانزدهم تبدیل شـد، جریان  های 
مهمـی را در ایـن مناطـق رقـم زد. ایـن تفکـر کـه بـه مقابلـه بـا 
قـدرت مطلق »کلیسـای کاتولیک«2در اروپا برخاسـته بود، سـعی 
بـر آن داشـت تـا بـه تسـلط نـگاه خشـک و تک بعـدی کلیسـای 
کاتولیـک پایـان دهـد و اشـراف آن را بـر مسـائل مختلـف دینـی، 
مذهبـی و اخاقـی در زندگی مـردم نقد نماید. کلیسـای کاتولیک 
کـه تـا بـه آن روز، حاکـم بامنـازع عرصه هـای مختلـف در جامعة 
اروپـا بـود ایـن تغییـر نگـرش را نپذیرفـت و ایـن مطلـب منجـر 
بـه شـروع درگیری هـای گسـترده میـان مدافعـان اصـاح دینـی 
و کلیسـای کاتولیـک در بسـیاری از مناطـق اروپـا شـد )اعوانـی و 
دیگـران،1400، 948(. مناطـق »زمین هـای پسـت«3 و »فاندر«4 
از  ناشـی  آشـفتگی های  درگیـر  اروپـا،  مناطـق  دیگـر  از  بیـش 
اصاحـات دینی شـدند؛ ایـن مناطق در آن روزها بخشـی از ایاالت 
دودمـان »هابسـبورگ«5 بودند کـه تحت حکومـت »کارل پنجم«6 
پادشـاه آلمـان و اسـپانیا، قـرار داشـت. امپراتـوری هابسـبورگ که 
پیرو کلیسـای کاتولیک بود نسـبت به رواج تفکر پروتستانیسـم در 
ایـن منطقـه واکنـش نشـان داد و باعـث درگیری هـا و ویرانی های 
بسـیاری در ایـن مناطـق شـد7 )جنسـن، 1393، 393-394(. در 
سـیر پایان یافتـن قـدرت کلیسـای کاتولیـک، توجهـی بـه افـکار 
اومانیسـتی صـورت گرفت کـه در صدد اعتباربخشـیدن به تفسـیر 
و نقـد فـردی نسـبت بـه ارزش هـا   و معیار هـای موجـود در جامعه 
و کنارگذاشـتن هـر نـوع مطلق گرایـی دینـی بـود. در ایـن زمـان، 
آثاری چون »در سـتایش حماقت«8 اثر »ِدسـیِدریوس ارسموس«9 
و اشـعار »سباسـتین برانـت«10 بـه نـام »کشـتی احمق هـا«11 و یا 
نـگاه مـردم جامعـه و هنرمنـدان را در  رابلـه«12  آثـار »فرانسـوا 
بسـتر رویکـرد اومانیسـتی بـه سـمت موضوعـات طنـز و مضامین 
تمسـخرآمیز سـوق داد و در آثـار نقاشـان مناطق هلنـد و فاندری 
انعـکاس یافـت. بـه دلیـل تعصبـات شمایل شـکنانة پروتسـتان که 
به دنبـال کنارگذاشـتن سفارشـات آثـار هنـری کلیسـای کاتولیک 
بـود، کلیـة موضوعات غیردینـی مانند مناظر طبیعـی و صحنه های 
زندگـی روزمـره و تصاویر اشـیاء مد نظر نقاشـان فانـدری و هلند 
قـرار گرفـت کـه فقـدان آثـار دینـی را جبـران می کـرد )همـان، 
394(. درواقـع، ایـن مسـئله مطـرح اسـت کـه چگونـه به تدریـج 
نقاشـان فانـدری هم چـون »پیتـر بـروگل مهتـر«13 با اسـتفاده از 
صحنه  هایـی از زندگـی روزمـره، مفاهیمـی چون حماقـت و طنز را 
بـا توجه به اندیشـة شـکل گرفتة آن روزهـای اروپـا در آثار خویش 
بـه نمایـش درآوردنـد کـه در ادامـه بـه بیان ایـن مطلـب خواهیم 

پرداخت.

پیشینة پژوهش
درخصـوص بررسـی دو اثـر مـورد اشـاره از پیتـر بـروگل مهتـر در 
تحقیقـات دیگـر، می   تـوان بـه پایان نامـة شـراره افتخـاری یکتـا 
)1393( تحـت عنـوان »تحلیـل نقاشـی بروگل بر اسـاس اندیشـه 
باختیـن« اشـاره کـرد کـه به بررسـی ایـن آثار بـر مبنـای دیدگاه 
باختیـن پرداختـه و مباحـث آن را از منظـر زیبایی شناسـی مـورد 
بررسـی قـرار داده اسـت. هانیـه همایونـی )1399( نیـز پژوهشـی 
بـا عنـوان »تحلیـل نقاشـی جنـگ میـان کارنـاوال و روزه داران اثر 
پیتـر بـروگل مهتـر« )1399( بـه انجـام رسـانده کـه در نشـریة 
مطالعـات عالـی هنـر به چاپ رسـیده اسـت. ایـن مقاله بـه تحلیل 
فرمالیسـتی و زیباشناسـی و بررسـی نمادهـا در اثـر »جنـگ میان 
کارنـاوال و روزه داران« بـروگل مهتر پرداخته و رویکرد وی نسـبت 
بـه رذالـت و اعمـال غیراخاقـی انسـان  ها را بیان می کنـد. در این 
پژوهـش نیـز بـرای تبییـن مسـئلة خنـده، از اندیشـة باختیـن در 
مـورد کارنـاوال بهـره گرفتـه شـده اسـت. امـا آن چـه در پژوهـش 
حاضـر مدنظـر اسـت بررسـی وقایـع و نشـر عقایـد پروتستانیسـم 
و اومانیسـتی و توجـه بـه مفاهیـم طنـز و حماقـت در عرصـة ادبی 
اسـت کـه توسـط افـراد جامعـه و اندیشـمندان، نگـرش و فهـم 
متفاوتـی را نسـبت به ایـن موضوعـات در زندگی روزمـره رقم زده 
اسـت و در اثـر هنرمندانـی ماننـد بـروگل مهتر به صـورت دیگری 

می  تـوان آنهـا را مـورد بررسـی قـرار داد.

روش پژوهش
در راسـتای بررسـی مسـئلة مـورد بحث در ایـن مقاله، با اسـتفاده 
از رویکـرد توصیفـی- تحلیلـی در ابتـدا سـعی شـده کـه بـه ذکـر 
وقایـع تاریخـی و تأثیرگـذاری آنهـا در سـیر جریـان مـورد نظـر 
پرداختـه شـود و در پـی بیـان آرا و نظـرات برخـی از متفکـران 
ماننـد اراسـموس، مفاهیـم حماقـت و طنـز و روزمرگـی در دو اثـر 
اشاره شـده بررسـی گردنـد. بـرای بررسـی و تحلیل   آثار مـورد نظر 
مقالـه، از منابع کتابخانه ای اسـتفاده شده اسـت. الزم به ذکر اسـت 
کـه انتخـاب و تحلیـل دو اثـر پیتـر بـروگل مهتـر بـه ایـن علـت 
صـورت گرفـت کـه مخاطـب در مواجهـه با ایـن دو اثر، به سـمت 
مفاهیـم مـورد بررسـی سـوق داده می  شـود و هم چنیـن تمایز آنها 
را بـا بسـیاری از آثـار دوران خـود درمی  یابد.گویـی تمرکـز بروگل 
مهتـر بـر همیـن مفاهیـم بـوده و صحنـه ای   کـه وی بـه نمایـش 
درآورده، می  توانـد جایـگاه شـاخصی در تحلیـل ایـن موارد داشـته 

 . شد با

مکتب فالندری
در آثـار نقاشـان فانـدر، واقع گرایـی دارای اهمیـت بـود. شـیوة 

مقدمه
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واقع  گرایانـة نقاشـان ایـن منطقـه، بـه وسـیلة مشـاهدة دقیـق و 
بازنمایـی امـور عادی، صحنه هـای زندگی، ذوق طنـز و رمزپردازی 
اخاقـی به نمونة متفاوت و درخشـان سـبک »رئالیسـم«14 تبدیل 
شـد و توجه به این امر را می توان برخاسـته از سـنت مصورسـازان 
کتـاب در سـدة دوازدهـم تـا چهاردهم ایـن منطقه دانسـت زیرا با 
انگلسـتان در ارتبـاط بودنـد و همـواره بـه تصویرسـازی موضوعات 
دنیـوی در حاشـیة کتاب  هـا عاقـه داشـتند کـه گاهی بـر تصاویر 
مذهبـی برتـری پیـدا می  کـرد. از هنرمنـدان مهـم ایـن مکتب که 
شـیوة واقع نمایـی در آثـار آن هـا تـا حـد زیادی رشـد نمـود »یان 
وان ائیـک«15، »ویـدن«16، »بوئوتـس«17 هسـتند کـه در آثـار 
آن هـا آغـاز مهمی بـرای تکمیل اسـتفاده از فن رنـگ روغن و تک 
چهره نگاری هـا و تصاویـر مذهبـی شـکل گرفـت کـه در دوره هـای 
بعـد مـورد تقلیـد و اسـتفادة هنرمنـدان ایـن مکتـب بـود )پاکباز، 

.)2149-2146  ،1394
سـبک متفاوتـی از واقع نمایـی و طبیعت پردازی از سـدة شـانزدهم 
»لـوکاس  بـوش«18،  »هیرونیمـوس  چـون  هنرمندانـی  آثـار  در 
وان لیـدن«19، »کونتیـن ماسـیس«20، »پیتـر آرتسـن«21 و پیتـر 
بـروگل مهتـر نمـود یافـت )شـکل های 1 و 2(. ایـن افـراد ازجمله 
نخسـتین کسـانی بودنـد کـه بـه ترسـیم زندگـی روزمـره در آثـار 
خـود پرداختنـد و آغازگـران ژانری متفـاوت در اثر خویـش بودند. 
ایـن هنرمنـدان سـعی نمودنـد در میـان آثـاری کـه در آن دوران 
می  نمودنـد  ترسـیم  را  انسـانی  گذشـته،  سـنت های  مبنـای  بـر 
کـه برخاسـته از داسـتان های دینـی و وقایـع تاریخـی بـود و بـه 
شـیوة هـر چـه تمام تـر بـه زیبایـی و بـا بـدن و صورتـی ایـده آل 
فاحشـه خانه  ها،  از  صحنه هایـی  نمایـش  بـه  می  گرفـت،  صـورت 
مهمان خانه  هـا، مراسـم و جشـن های دهقانـان بپردازنـد کـه قبـل 
از آنهـا مـورد توجـه هنرمنـدان دیگر نبود. بـرای نمونـه اگرچه در 
آثـار بـوش بـا ترسـیم دقیق اشـیاء و افـراد مواجه هسـتیم، اما آنها 
در زمینـة یـک جریـان معمـول و واقعـی از زندگی نیسـتند. بوش 
در آثـارش تأکیـد بسـیاری بـر طنـز و چهره  های کاریکاتوری شـده 
را  نمونه  هـا  ایـن  گویـی  و  دارد  انسـان ها  قدیمـی  لباس هـای  و 
از بطـن زندگـی روزمـرة افـراد جامعـه اش اسـتخراج نمـوده و بـه 
نمایـش گذاشته اسـت. او تمامـی ایـن مـوارد را در خدمت ترسـیم 
صحنه هایـی می گیـرد کـه عجیـب و دور از واقعیـت می   نماینـد. او 
بـه جای زیبایی، زشـتی و بدنـی خارج از وضعیـت طبیعی را مورد 
توجه قرار می   دهد؛ او انسـانی را  ترسـیم می   کند که ظاهر و بدنش 
برای مخاطب اثر، مضحک به نظر می  رسـد و از انسـان اسـطوره ای 
  سـبک ایتالیایـی فاصلـه گرفته اسـت. وی بـا ترسـیم چنین انسـان 
بی قاعـده و بی قـواره  ای و صحنه های عجیب و به شـکلی سـورئال22 
مضامیـن اخاقـی و مذهبی را به صورتـی متفاوت در آثارش مطرح 
    کرده اسـت. بـوش در آثـارش عاقـة زیـادی بـه نمایـش احمق هـا، 

مـردان کـور و گدایـان داشـت کـه بعدها ادامـة این سـبک وی در 
نقاشـی پیتـر بـروگل مهتـر بـه شـیوة بـارزی مشـاهده می  شـود 
بـه صورتـی کـه بـروگل را برخـی »بـوش ثانـی« نیـز می  نامیدنـد 
.(Van der Coelen, Lammertse & Richards, 2019, 13-14)
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شکل 1. هیرونیموس بوش، کشتی احمق ها، 1500 میادی، موزه لوور پاریس. 

شکل 2. لوکاس وان لیدن، دختر شیردوش، 1510 میادی، موزة ملی آمستردام.
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می تـوان گفـت که در ایـن مکتـب هنرمندانی چون بـوش و بروگل 
مهتـر، فاصلـة مهمـی از تفکـر مرسـوم در کلیسـای کاتولیـک و 
نقاشـی ایتالیایـی گرفتنـد. مضمـون گنـاه انسـان  ها که در آثـار این 
دو هنرمنـد بـا بیـان رمزآمیـز و مطایبـه بـه آن  پرداختـه می   شـود، 
امـری نبـود که قبل از آن نمونة چندانی داشـته باشـد. آنها انسـانی 
را تجسـم بخشـیده اند کـه همـراه بـا زشـتی و حماقت اسـت و این 
مسـائل، بخشـی از زندگـی اسـت اوسـت کـه پذیرفته اسـت و از آن 
رهایـی نـدارد. گویـی ایـن دسـت از وجـوه زندگـی انسـان، در تفکر 
کلیسـای کاتولیک و حتی در هنر اروپا به دسـت فراموشـی سـپرده 
شـده بـود. درواقـع، زندگـی در سـاحت عقلی کـه در پرتـوی ایمان 
و دیـن قـرار داشـت، چنان چارچـوب ثابـت و موازین خشـکی را بر 
انسـان آن روزهـای اروپـا تحمیل نموده بـود که جایی بـرای بازتاب 

ایـن مفاهیم نگذاشـته بود. 
اگرچـه بـرای مدتـی توجـه بـه مسـائل زندگـی روزمـره در آثـار 
هنرمنـدان مکتـب فانـدری بسـیار نمـود پیـدا کـرد، امـا به تدریج 
بـا نفـوذ هنـر رنسـانس ایتالیایی و سـفر بسـیاری از هنرمنـدان این 
منطقـه بـه ایتالیا، سـنت های مکتب فاندری به حاشـیه رانده شـد 
و نمـود روش اسـتادان ایتالیایـی در ایـن آثـار قـوت گرفت. بـا آغاز 
سـدة هفدهم که »کاسی سیسـم«23 و »منریسـم«24 در فاندر رواج 
یافـت و بـا سـنت های ایـن منطقـه آمیخته شـد، نتایـج متفاوتی را 
نسـبت بـه گذشـته در میان آثـار فاندری رقـم زد )پاکبـاز، 1393، 
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روزمرگی، حماقت و  طنز در آثار هنرمندان فالندری
در سـدة شـانزدهم میـادی، گسـترش صنعـت چـاپ در مناطقـی 
ماننـد »آنتـورپ«25 باعـث شـد آثـار مختلفـی در اختیار مـردم قرار 
گیـرد کـه صرفاً در حوزة مسـائل دینی و مذهبی نبودنـد و به موارد 
دیگـری از زندگـی مـردم توجه داشـتند. یکی از مـواردی که در این 
ایـام در آثـار چاپـی بیـش از پیش مورد توجه و اسـقبال مـردم قرار 
گرفـت، طنزنویسـی و پرداختـن بـه داسـتان ها و ضرب المثل هایـی 
بـود کـه جنبة تمسـخر و طنـز داشـتند. از نمونه  های مهمـی که در 
ایـن حـوزه بـه چاپ رسـید، کتـاب در سـتایش حماقت اراسـموس 
بـود کـه در سـال 1530 میادی منتشـر شـد. وی در ایـن کتاب به 
صورت شـایانی به مسـئلة حماقت، شـادی، خنده و طنز می پردازد. 
او بیـان می  کنـد کـه »شـادی و خوشـبختی بـدون حماقـت وجـود 
نـدارد« )اراسـموس، 1381، 40(. اراسـموس بـه ایـن مطلب اشـاره 
دارد کـه بـه وسـیلة حماقـت، زندگـی بـرای مـردم لـذت آور و قابل 
تحمـل می شـود. ایـن تأکید بسـیار بـر مفاهیـم حماقـت و دیوانگی 
در اثر اراسـموس که شـخصیتی برجسـته در میان متفکران آن ایام 
بـود خود نیـز ذهنیت جدیـدی را برای پرداختن به مسـائل زندگی، 
اخاقـی و دینـی بـرای مـردم و به خصـوص هنرمنـدان ایجـاد کرد. 

مطالبـی کـه اراسـموس در کتـاب خـود منعکس می سـازد می تواند 
در مقابلـه بـا قوانیـن دشـوار کلیسـای کاتولیـک باشـد، زیـرا آن چه 
صرفاً در کلیسـای کاتولیک به آن توجه می شـد، مراسـم و مناسـک 
خشـک مذهبـی بـود که فـارغ از مسـائلی چون شـادی و لـذت و یا 
حتـی خنـده بـود و در بعضـی موارد اشـاره می شـود که این دسـته 
موضوعـات، در زمینه هـای مختلـف طـرد شـده بودنـد و کلیسـای 
کاتولیـک مطالبـی چـون حماقـت و شـادی و طنـز را برخاسـته از 
لذت هـای دنیـوی می دانسـت و همـواره آن را نکوهـش می نمـود. 
در تضـاد بـا جریانـات کلیسـای کاتولیـک در قسـمتی از کتـاب در 
سـتایش حماقت، اراسـموس بـه مردمـان »برابانت«26 فاندر اشـاره 
دارد و آنـان را در مـورد شـیوة زندگی شـان کـه بـر مبنای شـادی و 
دیوانگـی اسـت، می سـتاید: »اینـان هـر چـه به سـن پیـری نزدیک 
دیـده  مردمـی  کمتـر  جهـان  در  می شـوند.  دیوانه  تـر  می شـوند 
می شـوند ماننـد اینـان شـاد و مهربـان و دلپذیـر باشـند چنـان که 
گویی مشـکات پیـری را احسـاس نمی کنند. دوسـتان هلندی آنها 
در همسایگی شـان راه زندگـی آنهـا را تقلیـد می  کننـد.« )همـان، 

.)38
اراسـموس ازجملـه متفکرانـی بـود کـه در آثـارش بـه بیـان مواضع 
اومانیسـتی می  پرداخـت. تفکر اومانیسـتی که در ایـن دوران در آثار 
متفکرانی چون او نمود یافته بود، برخاسـته از عصر رنسانسـی اسـت 
کـه انسـان را بـار دیگر هم چون یونان باسـتان معیاری بـرای تعریف 
و فهـم بسـیاری از مسـائل قـرار می  دهـد و در برابـر اقتدارگرایـی 
ناشـی از تفکـر دینـی و مدرسـی می  ایسـتد. بـا توجـه بـه ترجمـة 
آثـار متعـدد از دوران یونان باسـتان و رواج تفکرات انسـان  گرایانه در 
دفـاع از خواسـت و ارادة آزاد انسـان که در بسـیاری از آثار متفکران 
و نویسـندگان ایـن ایـام می  توان مشـاهده نمـود، رویکـردی در این 
دوره شـکل گرفـت کـه افـراد جامعـه، خـود ارزش هـا   و  معیار هـای 
زندگـی اجتماعی شـان را تعریـف می  کردنـد. در کنار این مـوارد نیز 
مفاهیـم طنـز و حماقت موجـود در زندگی مورد توجـه قرار گرفته و 
برخـاف عقاید کلیسـای کاتولیـک آنها را گناه نمی پندارند و سـعی 

دارنـد براسـاس ارادة خویـش آنهـا را بازتعریف نمایند.
از آثـار دیگـری کـه به مضامیـن خنـده و حماقت بشـری می  پردازد 
می   تـوان به اثـر »لورنت ژوبرت«27پزشـک فرانسـوی به نـام معاهدة 
خنـده28 اشـاره کـرد کـه در سـال 1570 میـادی بـه چاپ رسـید 
این گونـه  را  آن  اسـت. وی  پرداختـه  مسـئلة خنـده  بـه شـرح  و 
را  انسـان خنـده  لذت هـای  میـان  در  عنـوان می کنـد: »خداونـد 
قـرار داد بـرای تفریـح او تـا بـه راحتی افسـار ذهنش را شـل کند« 
(Gibson, 2006, 19) و یـا آثـار »فرانسـوا رابلـه« ماننـد گارگانتـوا 
و پانتاگروئـل29 کـه داسـتان های طنـز و خنـده آوری را دربرداشـت 
آن  آرمان  گرایی  هـای  و  عرف  گرایـی  بـود  کـرده  سـعی  رابلـه  و 
جهانـی تحمیلـی افـکار مذهبـی را بـا تکیـه بـر فرهنـگ عامـه و 
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واکاوی  مفاهیم طنز، حماقت و روزمرگی در دو نقاشی »بازی کودکان« و »جنگ بین کارناوال و روزه  داران« اثر پیتر بروگل

تاریـخ باسـتان کنـار بگـذارد و از شـگردی چـون خنـدة رابلـه  ای 
کـه بـه امـوری چـون دلقک هـا، ولگردهـا و ابله  هـا تأکیـد داشـت 
)شـکل 3( بـرای بیـان مقاصد خویش کـه ازجمله ایجـاد ارتباطات 
جدیـد انسـانی بود اسـتفاده نمایـد )باختیـن، 1391، 235-234(. 
رابلـه ازجملـه نویسـندگانی بـود کـه در بسـتر داسـتان  های طنـز 
خود، به ترسـیم مفهوم آزادی انسـان از بسـیاری از قوانین مرسـوم 
در جامعـه پرداخـت و آن را بـه شـیوة متفاوتـی ترسـیم نمـود. به 
نظـر رابلـه، »خنـده هرگز بـه دنیای حاکمـان راه نیافـت و همواره 
اسـلحه ای در دسـت مـردم باقـی مانـد« )احمـدی، 1389، 106(. 
ایـن مطالـب ایـن مضمـون را بیـان مـی دارد کـه در آن روزهـا بـا 
حـذف شـادی و خنـده از حوزه هـای رسـمی و مذهبـی، بخشـی 
در جشـن ها و مراسـم مـردم شـکل گرفت کـه به مسـائل خنده آور 
می پرداخـت و ایـن ممنوعیت هـا به صـورت کارناوالـی فلکلوریـک 
در جشـن ها   بـه نمایـش درآمـد کـه بیشـتر سـاختاِر آن را خنده و 

اسـافل بـدن مـادی می  سـاخت )افتخـاری یکتـا، 1393، 53(.
البتـه بایـد ایـن نکتـه را ذکـر کـرد کـه بسـیاری از ناشـران آن 
دوره در هلنـد و فرانسـه و آنتـورپ تصمیـم گرفتنـد در کنـار ایـن 
مضامیـن طنـز از تصاویـری بـرای ارائـة هـر چـه بهتر ایـن مطالب 
اسـتفاده کننـد و از ایـن طریق، مخاطب را بیشـتر بـه خواندن این 
کتاب هـا   تشـویق نماینـد. نخسـتین گام ها بـرای چاپ ایـن تصاویر 
کـه متناسـب با خواسـت بازار بـود را می تـوان در کتاب های ناشـر 
فرانسـوی »ریچـارد برتـون«30 مشـاهده نمـود. در آثـاری کـه این 
ناشـر و همـکارش »فرانسـوا دسـپره«31 چاپ می کردنـد، تصاویری 
بـا مضامیـن طنـز و بدن هـای عجیـب و بـا حـاالت خنـده  آور و یـا 
صحنه هایـی از فعالیـت روزمـرة مردم به چشـم می   خـورد. این امر 
باعـث شـد بسـیاری از نقاشـان منطقة هلنـد و فاندر نیـز به خلق 
این گونـه آثار توجه نشـان دهند و موضوعات تمسـخرآمیز، بیشـتر 

.(Ibid, 31-32) در آثـار آنهـا راه یابـد
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قـرار  دسـته  سـه  در  مفاهیـم  ایـن  تبییـن   کلـی،  به طـور     
می  گیـرد: دسـتة اول کـه بـر وضعیـت دینـی موجـود در آن ایـام 
ایـن مـورد، موضوعـات جدیـد ماننـد  اروپـا تأکیـد می  کنـد، در 
روزمرگـی، طبیعت پـردازی، طنـز و حماقـت به عنـوان پاسـخی به 
اصاحـات پروتسـتانی اسـت کـه مبتنـی بـر دیـدگاه کلـی منفـی 
آنهـا نسـبت بـه تصویرسـازی دینـی در نظـر گرفتـه می  شـود و 
تقاضـا بـرای موضوعـات جایگزیـن را مطـرح می نماید. دسـتة دوم 
آنهایـی هسـتند کـه اسـتقرار این موضوعـات جدید را بـه تغییرات 
اجتماعـی و اقتصـادی نسـبت می  دهنـد، ازجملـه رشـد مخاطبان 
طبقـة متوسـط بـا عایـق سـوداگرانه، به همـراه  داشـتن روش های 
جدیـد بـرای تولیـد و فـروش آثار هنـری، ازجملـه رشـد بازارهای 
آزاد کـه هنرمنـدان را تشـویق بـه تخصصی شـدن و توسـعة بسـتر 
ایـن موضوعـات می  کند. در مورد دسـتة سـوم، معرفـی موضوعات 
جدیـد را متعلـق بـه تحـوالت فرهنگـی ناشـی از گسـترش عایق 
اومانیسـتی32 می دانند. در این دیدگاه، نوآوری ناشـی از قرارگرفتن 
در معرض ادبیات کاسـیک از امکانات جدیدی اسـت که در سـیر 
ایـن مـورد پیشـنهاد می   شـوند، ماننـد تقلیـد از ژانرهـای تصویری 
و خلـق معادل هـای بصـری بـرای آثـار ادبـی بـا الهـام از متـون 
کاسـیک مانند »در سـتایش حماقت« اثر اراسـموس یا  »کشـتی 

.(Sullivan, 2011, 127-149) احمق هـا« از سباسـتین برانـت

 پیتر بروگل مهتر
پیتـر بـروگل مهتر )1525-1569(، نقاش و رسـام فاندری اسـت 
و مورخـان بـرای آن کـه وی را از فرزنـدان و نوادگانـش متمایـز 
سـازند، بـه او لقـب »بروگل دهقـان« دادند. او در نـزد »پیتر کوکه 
وان آلشـت«33 شـاگردی کـرد و با دختـر وی ازدواج نمود و چندی 
بعـد بـه صنـف نقاشـان آنتـورپ پیوسـت. سـفری بـه ایتالیـا رفت 
و پـس از مدتـی بـه آنتـورپ بازگشـت. او کـه بـه ترسـیم مناظـر 
عاقـه داشـت بـرای مدتی به طراحـی آنها اقـدام نمود که توسـط 
»هیئرونیمـوس کـوک« 34حکاکـی شـده و انتشـار یافتنـد )پاکباز، 

 .)227 ،1394
پیتـر بـروگل مهتـر از معـدود کسـانی بـود کـه در میـان نقاشـان 
فانـدری بـا چیره دسـتی خاصـی بـه ترسـیم مناظـر طبیعـی و 
روسـتایی می  پرداخـت. او بـه مباحث اومانیسـتی و مسـائل زندگی 
روزمرة افراد توجه بسـیاری داشـت و در دربار هابسـبورگ خدمت 
می  نمـود و هیـچ گاه بـرای کلیسـا کار نکرد و برای ترسـیم مسـائل 
مذهبـی و اخاقـی، شـیوة متفاوتـی از آن چه در سـنت ایتالیایی و 
نقاشـی های کلیسـای کاتولیـک مرسـوم بود، مـد نظر قـرار داد. او 
حتـی زمانـی کـه بـه ایتالیا سـفر کرد، بـه جـای پرداختن بـه آثار 
هنـری و معمـاری آن کشـور، در نقاشـی  هایش به منظره سـازی از 
کـوه آلـپ و طبیعـت ایتالیا توجه نمـود. بروگل در آثـار خودش به  شکل 3. رویاهای خنده دار، پانتاگروئل، ناشر ریچارد برتون، 1565میادی، پاریس.
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زندگـی طبقة فرودسـت جامعـه و به خصوص فعالیت ها و جشـن های 
مختلـف روسـتاییان می پرداخـت. برای مثـال در »رقص عروسـی«35 
بـا هیکل  هـای درشـت و زمختی مواجه هسـتیم که به صورت سـاده 
و بی آالیـش در حـال شـادی و پایکوبـی هسـتند؛ ایـن مطلـب مـا را 
بهتـر بـا فضای این اثـر همراه می   سـازد و آن وجه اومانیسـتی نگرش 
بـروگل را لمـس می کنیـم. بی توجهـی بـروگل بـه تعصبـات دینی و 
سیاسـی را می   تـوان در »کوری عصاکش کور دیگر«36 مشـاهده نمود 
)شـکل 4(. وی ایـن اثـر را در بیـان حماقـت بشـری کـه مـورد توجه 
تفکـر اومانیسـتی آن دوران بـود ترسـیم کـرد و به شـیوة تمثیلی به 
ایـن مطلـب در انجیـل متـی پرداخت کـه »اگر کـوری عصاکش کور 
دیگـر شـود، هـر دو به چاه می  افتنـد«. 37 وی در بسـیاری از آثارش به 
صـورت ظریـف این گونه مطالب را مطـرح می  نمود )جنسـن، 1393، 

 .)396-394
بـا توجـه بـا آثـار مختلـف بـروگل، نمی تـوان او را از پرداختـن بـه 
موضوعـات طنـز و تمسـخرآمیز در نقاشـی هایش غافـل دانسـت، او 
بـا اسـتفاده از ابـزار طنـز و شـوخی کـه موضـوع مهـم و پرمخاطـب 
آن روز هـا   بـود، صحنه هـای مختلفـی هم چـون »االغ در مدرسـه38، 
ضرب المثل هـای هلنـدی39، بـازی کـودکان40و جنگ بیـن کارناوال و 
روزه داران41« را ترسـیم نمـود. درواقـع، همان طور که اشـاره شـد طنز 
و خنده و حماقت بشـری در ترسیم بسـیاری از موقعیت  های مختلف 
زندگـی مردم سـهم عمـده ای   یافتـه بود و آثـار بروگل که بـه زندگی 
روزمره توجه داشـت از این مطلب مسـتثنی نبود. او در نقاشـی »االغ 
در مدرسـه«، یـک ضرب المثـل هلندی را ترسـیم نموده اسـت که اگر 
االغ را نیـز بـه مدرسـه بفرسـتید چیزی نخواهـد آموخت و ایـن االغ، 
اسـتعاره ای   از بچه های موجود در صحنه اسـت )شـکل 5(. آمیختگی 
حماقـت بـا بشـر و پرداختـن بـه تمسـخر و بازی کـه او را از سـاحت 
فکـر و آموختـن بـه دور سـاخته به  شـکلی کـه حتـی االغـی را در 
تصویر شـاهد هسـتیم که مشـغول خواندن اسـت و کودکان در حال 
تنبیه شـدن و بـازی و حماقت کودکانة خود هسـتند. طـرح این گونه 
مسـائل، آن هـم بـا بیان طنزآمیـز   در آن روز ها   مـورد توجه مخاطبان 

بـود و در کتاب هـا   توسـط ناشـران بـه چاپ می   رسـید.

»بازی کودکان« و  »جنگ بین کارناوال و روزه داران«       
در »بـازی کـودکان« بـروگل بـا مجموعـه  ای از بازی  هـای سـنتی 
و قدیمـی در منطقـه فانـدری مواجـه هسـتیم کـه در واقـع دایره 
المعارفـی از بازی  هـا را بـروگل در اینجـا بـه تصویر کشـیده اسـت 
)شـکل 6(. مـا در ایـن تصویـر، کودکانـی را مشـاهده می  کنیم که 
در حـال تقلیـد از اعمـال بزرگسـاالن هسـتند، آنهـا سـعی دارنـد 
مراسـم و رفتارهایـی را که بزرگساالنشـان در زندگـی روزمره انجام 

می   دهنـد، در بازی شـان شبیه سـازی کننـد.
نمونـه  ای از ایـن تقلیـد را در میانـة تصویـر، در مراسـم عروسـی 
شـاهد هسـتیم؛ عروس با همان شـمایل عروس های روسـتایی که 
دسـته ای   از کـودکان در حـال همراهـی وی هسـتند و دخترکانـی 
کـه جلوتـر از آنهـا بـا سـبدی گل در حـال گلریزی هسـتند تا وی 
را بـه کلیسـای سـاختگی برسـانند )شـکل 7(. در سـمت چپ، در 
قسـمت پاییـن تصویـر، صفـی را بـرای غسـل تعمیـد می بینیم که 
شـخصی جلـوی صـف بـر روی سـر خـود پارچـه ای   انداختـه کـه 
تقلیـدی از شـخصیت های مذهبـی اسـت و گویـی نـوزادی را در 
آغـوش دارد و بـرای انجـام غسـل تعمید به کلیسـا می  برد )شـکل 
8(. ایـن مراسـم را می   تـوان در ادامـة مراسـم عروسـی دانسـت که 
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شکل 4. پیتر بروگل مهتر، کوری عصاکش کور دیگر، 1568 میادی، موزه ملی ناپل.

شکل 5. پیتر بروگل مهتر، االغ در مدرسه، 1557 میادی، گالری ملی هنر 
واشنگتن دی. سی.

شکل 6. پیتر بروگل مهتر، بازی کودکان، 1560میادی، موزة تاریخ هنر وین.



واکاوی  مفاهیم طنز، حماقت و روزمرگی در دو نقاشی »بازی کودکان« و »جنگ بین کارناوال و روزه  داران« اثر پیتر بروگل

دو موضـوع مهـم از زندگـی ایام بزرگسـالی اسـت. جالب اسـت که 
سـاختمانی کـه در سـمت چپ و جلـوی تصویر وجـود دارد، همان 
کلیسـایی اسـت کـه هم دسـتة عروسـی و هـم صف غسـل تعمید 
بـه آن رهسـپار هسـتند و محـراب پیشـخوان مانند آن بـا وسـایل 
بازی آراسـته شـده و کشـیش آن یک عروسـک اسـت که بر روی 
پیشـخوان قـرار گرفتـه اسـت کـه ایـن نیـز کنایـه و تمسـخری به 
وضعیـت کلیسـا در آن روز هـا   می  توانـد باشـد )شـکل 9(. درواقع، 
کـودکان بـا  ایفـای نقش بزرگسـاالن در پی آن هسـتند که اعمال 
و حماقت هایـی کـه بزرگسـاالن در زندگـی روزمـرة خـود، زندگی 
.(Hindman, 1981, 447-475) می   کننـد را به بـازی بـدل سـازند

پیتـر بـروگل در ایـن نقاشـی، گویـی بـه دنبـال آن بوده اسـت که 
آدم  هـای بزرگسـالی را در قامـت کودکانـه ترسـیم نمایـد کـه بـه 
صـورت جـدی، اعمـال روزمرة خـود را پیگیـری می  کننـد و آن را 
مهـم می  انگارنـد در صورتی که اگر آن را از دور به نظاره بنشـینید، 
کاری کـه خـود بـروگل در جایـگاه نقـاش ایـن اثـر می  کنـد، یـک 
بـازی کودکانـه بـر مبنـای طنـز بـه نظـر خواهـد رسـید. درواقـع، 
ایـن بازی  هـا همان قـدر کودکانـه به نظـر می  رسـند کـه خواسـت 
بزرگسـاالن در جریـان زندگـی روزمـره این گونـه اسـت و مخاطب 

در ایـن تصویـر، می   تواند شـاهد خودی باشـد که جریـان زندگی و 
مسـائل آن در حـد یـک بـازی کودکانه و سـاده تنزل پیـدا کرده و 
بـا جنبه هـای طنز و کمیک آن مواجه شـود. مخاطـب آن روزهای 
اروپـا بـرای آن کـه شـجاعت ایسـتادگی در برابـر خواسـت و عقاید 
کلیسـا و جنگ هـای ویرانگـر را داشـته باشـد، بایـد بـه مفاهیـم 
خنـده و حماقـت روی مـی آورد تا قواعـد زندگی را به بـازی گیرد. 
در قسـمتی از کتاب در سـتایش حماقت اثر اراسـموس، به مسـئلة 

حماقـت و دیوانگی کودکان این گونه اشـاره می شـود: 
»همانطـور کـه می  دانیـد شـیرین  ترین و مطبوع  تریـن سـال  های 
زندگـی اولیـن سـال  های کودکی اسـت. سـوال می  کنم اگـر جاذبه 
حماقـت یـا دیوانگـی نبود کـودکان چه داشـتند که مسـتحق این 
همـه نـاز و نـوازش باشـند ]...[ کـودکان احمق هایـی هسـتند کـه 
مهمـل می گوینـد و آنچـه در سـنین کودکـی موجـب خشـنودی 
می شـود فقـدان عقل و گفتار ناصواب اسـت« )اراسـموس، 1381، 

.)37-35
اراسـموس با تکیه بر حماقت کودکان، آنها را صاحب خشـنودی ای 
بـه زوال و کم رنگ شـدن  بزرگسـالی رو  می  دانـد کـه در سـنین 
ایـن کتـاب ذکـر می  کنـد کـه  نیـز در  را  نکتـه  ایـن  و  مـی  رود 
بزرگسـاالن بـرای تأمیـن خشـنودی و لـذت اسـت کـه در سـنین 
بزرگسـالی دسـت به حماقت  هـای مختلـف می  زنند )همـان، 48(. 
درواقـع، آنهـا می خواهنـد آن چه را کـه در دوران کودکی داشـتند، 
بـار دیگـر در سـنین بزرگسـالی تجربـه کننـد. اراسـموس مسـئلة 
بـازی را نیـز مطـرح می کنـد کـه همـة آن هـا رنگـی از حماقـت و 
دیوانگـی دارنـد و هـر چقـدر سـهم حماقت در آنها بیشـتر باشـد، 
غـم و انـدوه را از آن ها بیشـتر می زدایـد. ازجملـه بازی هایی که به 
آن هـا اشـاره می نمایـد طاس بـازی، پانتومیم، رقص، سـرودخواندن 
و قرعه  کشـی اسـت کـه همـة آن هـا را بـر مبنـای نوعـی حماقـت 
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شکل 7. دستة عروسی و عروس دهقان در میان آن ها، جزئی از تصویر اصلی.

شکل 8. صف غسل تعمید در بازی کودکان، جزئی از تصویر اصلی.

شکل 9. محراب ساخته شده توسط کودکان و کشیش عروسکی، جزئی از 
تصویر اصلی.
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می  دانـد )همـان، 45(. تمـام ایـن بازی  هـا و فعالیت  هـا در تصویـر 
بـازی کـودکان بـروگل ترسـیم شـده اند. مثـًا دو دختـری کـه در 
قسـمت پایین، سـمت چپ تصویر در حال اسـتخوان بازی هسـتند 
و بـرای امتحـان شـانس و اقبـال خـود در زندگـی، از اسـتخوان  ها 
اسـتفاده می  کنند به حماقت آنها اشـاره دارد گویی آن دو از درک 
مسـائل مهم تـر زندگـی عاجـز هسـتند و خود را به دسـت شـانس 
سـپرده  اند )شـکل 10(؛ یـا آن کودکانـی کـه در انتهـای تصویـر، 
سـمت راسـت قسـمت بـاال در حـال راهپیمایـی و پیـروی از یـک 
رهبـر هسـتند؛ آنهـا این فعـل را از بزرگترهـای خـود آموخته اند و 
دسـت بـه پیـروی کورکورانـه و احمقانـه از شـخصیتی زده  انـد که 

جلوتـر از آنهـا در صـف راه می رود )شـکل 11(.
در سـمت چـپ تصویـر، پسـری را می   بینیـم کـه سـر از دریچـه 
بیـرون آورده و در حـال پرتـاب چیـزی بـه جغـدی اسـت کـه در 
النـة خـود نشسـته اسـت. درواقع، بروگل بـه زیبایی این مسـئله را 
ترسـیم می کنـد کـه عقـل و دانایی که جغـد نماد آن اسـت، مورد 
حملـة حماقـت کودکانه قـرار می  گیـرد و در انبوهـی از رفتارهایی 
کـه بـر مبنـای حماقـت و طنـز شـکل گرفتـه، او نیـز دسـتخوش 
تمسـخر اسـت و بایـد کنـار رود زیـرا در عرصـه  ای کـه حماقـت و 
طنـز مـورد توجـه قـرار گرفته و منجر به سرمسـتی انسـان شـده، 

جایـی بـرای عقـل متعهـد بـه افکار کلیسـا باقـی نمی  ماند )شـکل 
.)12

تقلیـد و پیـروی کـودکان از بزرگسـاالن، هم چنین موضـوع فصلی 
در کشـتی احمق های سباسـتین برانت اسـت که نویسـنده در آن، 
بـه والدیـن از رفتارهـای نادرسـت هشـدار می  دهـد زیـرا کـودکان 
بـه راحتـی تمـام کارهایـی کـه بزرگترها انجـام می   دهنـد را تقلید 
می   کنـد: کاری کـه تو انجـام می  دهی، فرزنـدت آن را انجام خواهد 
داد و بچه هـای شـیطان از تـو رفتـارت را تقلیـد می   کننـد. کوزه ها 
  را بشـکنی، فرزنـدت هـم آنهـا را می   شـکند. گویـی یـک میمـون 
بازی اسـت. پسـران تقلیـد از پدرانشـان می   کنند و دختـران تقلید 
از مادرانشـان می کننـد، فرزنـدان مـا شـبیه مـا خواهنـد شـد. در 
حضـور کـودکان بسـیار مراقـب باشـید، در واقـع آنهـا در گفتـار و 
عمل از شـما تقلیـد می کننـد (Hindman, 2013, 447-475). این 
تقلیـد از شـیوة زیسـت و حماقت  های بزرگسـاالن، در اثـر »بازی« 

بـروگل بـه نمایش درآمده اسـت. 
اثـر »جنـگ بیـن کارنـاوال و روزه داران«، بـه مراسـمی در قـرون 
وسـطی می  پـردازد )شـکل 13( کـه در آن، مـردم بـه مـدت چهل 
روز مقرارتـی مربـوط بـه خـوردن را رعایـت می  نماینـد، مـردم در 
چنـد روز مانـده بـه »چهارشـنبه خاکسـتر«42 همـة غذاهایـی را 
کـه در ایـن چهـل روز از خـوردن آنهـا منـع بودند مانند گوشـت، 
غذاهـای چـرب، تخـم مـرغ و ... را می  خورنـد. به این روزهـا، »روز 
چرب«43 نیز گفته می  شـود. انجام این مراسـم همراه با جشـن و و 
شـادی و عیاشـی اسـت و مردم، بسـیاری از قوانین متداول جامعة 
خویـش را زیـر پـا می  گذارنـد. بـروگل در اثـر خـود، صحنـه  ای از 
ایـن روز و مراسـم مربـوط بـه آن را ترسـیم کرده اسـت )همایونی، 

 .)49-33  ،1399
در ایـن اثـر، موضـوع تقابـل میـان کلیسـای کاتولیـک و تفکـری 
کـه بـه دنبـال ایجـاد لـذت و خنـده در بسـتر زندگی روزمـره بود، 
بیشـتر بـه چشـم می  خـورد. همان طور که اشـاره شـد در بسـیاری 
از مناطـق اروپـا ازجمله فانـدر، تفکر پروتستانیسـم در پی آن بود  شکل 10. دو دختر مشغول طاس بازی، جزئی از تصویر اصلی.

شکل 11. صف راهپیمایی کودکان در پیروی از رهبر خود، جزئی از تصویر 
اصلی.

شکل 12. پسری که قصد پرتاب چیزی را به جغد در النه دارد، جزئی از 
تصویر اصلی.
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کـه قـدرت مطلق کلیسـا را کنـار بگـذارد و به جایگاه خود انسـان در 
مـورد مسـائل دینـی و مذهبـی و زندگی اعتبار بخشـد. البتـه آن چه 
در مـورد جایـگاه انسـان مدنظـر پروتسـتان ها   بـود بـا اندیشـة رایـج 
اومانیسـتی کـه مدنظر افـرادی چـون اراسـموس بود تفاوت داشـت. 
تفکـر پروتستانیسـم اگرچـه به دنبـال بازتعریف برخی مسـائل دینی 
و اخاقـی و از میـان برداشـتن قـدرت کلیسـای کاتولیـک بـود امـا 
»مارتیـن لوتـر«44 می  خواسـت انسـان ها   را بـه جـای کلیسـا، به خود 
کتـاب مقـدس بـرای فهـم مسـائل دینـی ارجـاع دهـد و ایـن تفکر، 
چنـدان از ارادة آزاد بـرای انسـان ها   در عرصـة مذهبـی و اخاقـی و 
مسـائل اجتماعـی دفاع نمی  کرد و همین امر، سـبب اختـاف لوتر با 
متفکران اومانیسـتی ای چون اراسـموس شـد زیرا افرادی چون او در 
صدد دفاع از ارادة آزاد انسـانی بودند و حتی سـعی داشـتند به نوعی 
توجـه بـه لذت هـای زندگـی را کـه توسـط کلیسـای کاتولیـک طرد 

شـده بود، مطـرح نمایند. 
در سـمت راسـت اثـر »جنـگ بیـن کارنـاوال و روزه داران« با گروهی 
از افـراد مواجـه هسـتیم کـه در حال آمد و شـد به کلیسـا هسـتند و 
لباس هایـی   معمولـی بـه تـن دارنـد کـه اغلـب تیره رنگ اسـت و این 
افـراد، مشـغول جمـع نـذورات و یـا در حـال کمک کردن بـه گدایان 
هسـتند و برخـی از آنهـا نیـز پـس از اتمـام مراسـم کلیسـا در حـال 
خارج شـدن از سـاختمان آن هسـتند. در سـمت چـپ اثـر، به خوبی 
می  تـوان رد پـای تأثیـرات هیرونیموس بوش را مشـاهده نمود؛ توجه 
بـه وجه طنـز و تمسـخرآمیزی که در لباس  هـا، نقاب  هـا، حالت بدن 
افـراد، حضـور گدایـان، ابله  ها و دلقک  ها به خوبی مشـاهده می  شـود. 
بـدن افـراد در سـمت چـپ، اغلـب خـارج از فـرم طبیعی و به شـکل 

عجیبـی دچـار نقص و عیب و زشـت ترسـیم شـده  اند، افـرادی را در 
تصویـر می  بینیـم کـه بـا نقص جسـمانی در حـال گدایی هسـتند و 
اغلـب، لباس  هایـی بـه تـن دارند کـه نقص جسـمانی آنهـا را بی  پرده 
نشـان می دهـد. گویـی افـراد، در مراسـم کارنـاوال، ترسـی از نمایش 
مشـکات جسـمانی و نقص هـای خـود ندارنـد و حتـی عاقـه دارند 
بـا لباس  هـا و نقاب  هایـی کـه اسـتفاده می  کننـد آن را زشـت تر و 
مضحک  تر نشـان دهند. گویی بروگل سـعی بر آن داشـته تا پرداختن 
بـه حماقـت و تمسـخر در زندگی انسـان  ها را همـراه  بـا پای کوبی و 
سرمسـتی و پذیـرش ایـن مفاهیـم را در زندگـی روزمـره بـه صورت 
ماهرانه به نمایش درآورد. مردی که بر روی بشـکه نشسـته اسـت، از 
نظـر چهـره و اندام و لبـاس، وضعیت مضحکی دارد؛ او چیزی شـبیه 
پای گوشـت بر سـر گذاشـته و سـیخی را در دسـت دارد که از اقسام 
گوشـت  های ممنوعـه در ایـام روزه پـر شده اسـت و او نمـاد کارناوالی 
اسـت که در پشـت سـر وی در حال برگزاری اسـت. درواقع، او نشـانة 
حماقـت و طنز موجود در کارناوال اسـت که شـبیه آن را در »تمثیل 
شکم پرسـتی و شـهوت«45 بوش می  تـوان ماحظه کرد )شـکل 14(. 
ایـن فـرد می   توانـد بـا آن انـدام فربهی کـه دارد و خوکی که درسـت 
در کنـار او در حـال خـوردن کثیفی اسـت، نماد همان شکم پرسـتی 
و شـهوت نیـز باشـد )شـکل 15(. می   توان گفـت بروگل سـعی کرده 
اسـت بـا اسـتفاده از بیان طنزآمیـز، مضمون اخاقـی مدنظر خویش 

را نیـز بـرای مخاطبان اثر ترسـیم نماید.
افـرادی  مهمان سـرا  مقابـل  در  درسـت  تصویـر  چـپ  سـمت  در 
نـام »عـروس  بـه  نمایشـی  برگـزاری  را می   بینیـم کـه در حـال 
کثیـف«46 هسـتند. بازیگـران بـا لباس هـای کثیـف و عجیـب در 

 شکل 13. پیتر بروگل مهتر، جنگ بین کارناوال و روزه داران، 1559 میادی، موزة تاریخ هنر وین.
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حـال ایفـای نقـش خود هسـتند. ایـن قسـمت از تصویر نیز اشـاره 
بـه مسـئلة نمایـش و بازی در نقاشـی بـروگل دارد. بروگل در سـه 
اثـر خود، »بـازی کـودکان«، »ضرب المثل  های هلنـدی« و »جنگ 
بیـن کارنـاوال و روزه داران« بـه مسـئلة نمایـش و بـازی و حماقت 
در صحنه  هایـی شـبیه به سـن نمایـش، پرداخته اسـت. گویی وی 

نمایشـی را در دل یـک نمایـش دیگر به تصویر می  کشـد و انسـان  ها 
را در حـال ایفـای نقش  هایـی نشـان می  دهد که مخاطبـی از دور آنها 
را در مجموعـه ای وسـیع  تر بـه تماشـا نشسـته و فاصله گرفتـن آنها را 
از عقلـی کـه در خدمـت مفاهیـم ایمانـی و اخاق کلیساسـت نظاره 
می  کنـد و با حماقـت اغراق  آمیز آنهـا، طنز موجـود در زندگی روزمرة 
بشـری را درمی  یابـد. دو مـردی کـه در پایین تصویر، سـمت چپ در 
حـال طاس بـازی هسـتند و لباس هـای مبـّدل بـه تـن دارنـد، مانند 
همـان دو دختـر در تصویر بازی کودکان هسـتند که در حال آزمایش 
بخـت و اقبـال خود با طاس هسـتند و همـان حماقت کودکانـه را در 
سـن بزرگسـالی ادامـه می  دهنـد )شـکل 16(. انسـان های موجود در 
ایـن تصویر بروگل، به شـکل واضحـی تضاد خود را بـا موازین مذهبی 
کلیسـا نشـان می  دهنـد. این افـراد در حال بـه سـخره گرفتن زندگی 
بـر مبنـای چارچوب هـای عقـل ایمانی نیز هسـتند و ایـن دیوانگی و 
گنـاه را البتـه در تقابل با دیدگاه کلیسـای کاتولیک جشـن گرفته اند. 
یـک نـوع اعتـراض بـه مقدس سـازی انسـانی در ایـن تصاویـر وجود 
دارد کـه دیگـر شـبیه بـه انسـان آثـار کاسـیک نیسـت. گدایـان و 
افـرادی کـه در این تصویر شـاهد هسـتیم، رقت انگیز هسـتند و حتی 
رفتارشـان به شـکل اغراق  آمیـزی خنـده آور اسـت. بـروگل آنهـا را به 
درسـتی زشـت و نامتناسـب ترسـیم کرده، گویـی عمدة انسـان  های 
طبقة فرودسـت برخاف طبقة اشـراف در آن ایام در چنین شـرایطی 
بـه سـر می  بردنـد و زندگـی خـود را به این شـکل سـپری می  کردند 
و ایـن حقیقتـی برخاسـته از جامعـة مـورد توجـه پیتر بـروگل مهتر 
بـود. درواقـع، انسـانی کـه او در ایـن اثـر خود ترسـیم نمـوده، پایبند 
صـرف بـه اخـاق و قوانین موجـود در کلیسـاها نیسـت. او در عرصة 
زندگـی  اش همان موجود زشـت و مسـخره ای اسـت کـه از حماقت و 
پلیـدی خـود لذت می   بـرد و می  خواهد بـه این سـیاق از زندگی خود 
توجـه بیشـتری نمایـد. او برای خنـده و  طنز و حماقـت، اعتبار قائل 

شـده اسـت و در جریـان روزمرگی آن را می  سـتاید.
جالـب اسـت کـه افـرادی نیـز در میانة تصویـر، مشـغول فعالیت های 
زندگـی روزمـرة خویش هسـتند و به هیچ کـدام از فعالیت هـا   و وقایع 
دو طـرف نقاشـی توجهـی ندارند و کار خـود را انجـام می   دهند. مثًا 
زنانـی کـه در کنـار چـاه، مشـغول ماهی پاک کردن هسـتند )شـکل 
17( و یـا زنـی کـه مشـغول نان پختـن اسـت. البتـه ایـن زنـان در 
میانـة تصویـر، درواقـع، میانه  گرایـی و تعـادل را در نگاه بروگل نشـان 
می   دهنـد. او زنانـی را ترسـیم می   کنـد کـه در گـروه افرادی هسـتند 
کـه نـه به بخـش حماقـت و تمسـخر ایـن نمایش تعلـق دارنـد و نه 
بـه بخـش مذهبـی و اخاق مـدار ایـن جریـان توجـه می  کننـد و بـا 
آن که در صحنه حضور دارند و تعدادشـان بسـیار کم اسـت، دسـته و 
گـروه سـومی را در نقاشـی به وجـود آورده اند که به درسـتی در مرکز 
تصویـر و در میانة دو گروه ترسـیم شده اسـت. بـروگل همة طیف های 
موجـود در جامعـه را مدنظر قـرار داده و نقش هیچ یـک از این افراد را 

در اثـر خـود فراموش نکرده اسـت. 

شکل 14. هیرنیموس بوش، مرد بر روی بشکه در اثر شکم پرستی و شهوت، 
1500 میادی، گالری هنر دانشگاه ییل.

شکل 15. پادشاه کارناوال که بر روی بشکه نشسته است، جزئی از تصویر اصلی.

شکل 16. دو مرد در حال طاس بازی، جزئی از تصویر اصلی.

35



واکاوی  مفاهیم طنز، حماقت و روزمرگی در دو نقاشی »بازی کودکان« و »جنگ بین کارناوال و روزه  داران« اثر پیتر بروگل

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه ایـن دو اثـر بـروگل و هم چنیـن زمینه هـای فکری و 
فرهنگـی ای کـه در آن ایـام وجـود داشـته اسـت، می توانیـم ایـن 
مطلـب را دریابیـم کـه بـروگل در آثـارش از طبقـة بـورژوازی و 
مهـم جامعـه پرهیز نموده اسـت. او سـعی کرده سـادگی و زندگِی 
در جریـان را در طبقـة فرودسـت جامعـه و دهقانـان بـه نمایـش 
بگـذارد. در آثـار او جایـی بـرای طبقة اشـراف و موضوعـات مربوط 
بـه جریانـات کلیسـای کاتولیـک نیسـت و هـر چه هسـت زندگی 
فـارغ از تجمـات شهرنشـینی و مبتنـی بـر طنز و حماقت بشـری 
اسـت کـه سـادگی و روزمرگـی را بـه جشـن و پایکوبـی نشسـته 
اسـت. بـروگل مهتـر اگـر بخواهـد مضامین اخاقـی را نیـز مطرح 
کنـد، همسـو بـا تفکر اراسـموس سـعی دارد طنـز و تمسـخر را با 
آن همـراه   سـازد تـا مخاطـب را بـه سـمت مفاهیمـی متفـاوت از 
زندگـی خـود سـوق دهـد. در دو اثـر مـورد بررسـی بـروگل مهتر، 
بـا انسـان  هایی مواجـه هسـتیم کـه در عیـن سـادگی، از زندگـی 
خـود لـذت می   برنـد و بـه خنـده و پایکوبـی می  پردازنـد و همیـن 
سرمسـتی، رنگـی شـده بـرای تمایـز آنهـا با آثـار دینـی و تمثیلی 
موجـود در ایتالیـا که فرسـنگ ها   از چنیـن فضاهایی به دور اسـت 
و از ذهنیـت زندگـی روزمـره یـا خنـده و حتی حماقت و تمسـخر 

خالـی اسـت. در اثـر بـروگل مهتـر، انسـانی ترسـیم می  شـود کـه 
موضعـش از تعریـف مفاهیـم زندگـی، بـر مبنـای عقـل در پرتوی 
ایمـان و اخـاق نیسـت؛ او در بنـد ایـن قسـمت از وجـود خـود 
نیسـت. او انسـانی اسـت کـه دغدغه  هـای دینـی و اخاقـی برایش 
کم اهمیـت شـده و بـر مسـئلة حس و خواسـت و حماقـت و خندة 
خـود تکیـه دارد و از لذت هـا   و گنـاه ناشـی از آن رهایـی نـدارد. 
بـروگل، هنرمنـدی اسـت کـه به طـور دقیـق انسـان  های اطـراف 
خـود و همراهـی آنهـا بـا طبیعـت و زندگـی روزمـرة آن هـا را زیر 
نظـر دارد و بـه گونـه  ای ایـن امـر را تصویـر کـرده کـه گویـی آثار 
او، چـون صحنـة نمایشـی اسـت کـه در آن، داسـتان سـاده  ای از 
زندگـی بـا همـة جریاناتـش در حـال سپری شـدن اسـت. به واقـع، 
پیتـر بـروگل مهتـر با توجـه به نشـر آثار متعـدد از طنزپـردازان و 
رواج عقاید اومانیسـتی و وقایع شـکل گرفته توسـط پروتستانیسـم، 
و  ارزش مفاهیـم طنـز  و  پذیـرش  تـا  نمـوده  ترسـیم  را  نقاشـی 
حماقـت زندگـی بشـری را در بسـتر خشـونت ها   و سـختی های   آن 
روزهـای اروپـا به صـورت دقیـق و زیبـا در برابر دیـدگان مخاطب 
خـود بـه نمایـش درآورد و او را بـه تفکـر دربـارة ایـن مفاهیـم در 

زندگـی روزمـره ترغیـب نماید.

شکل 17. زنانی که در میانة تصویر در حال ماهی پاک کردن هستند، جزئی از شکل 16. دو مرد در حال طاس بازی، جزئی از تصویر اصلی.
تصویر اصلی.
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پی نوشت
1.  Protestantism

 اصطــاح پروتســتان در اصــل بــه آن شــاهزاده های آلمانــی گفتــه می   شــد کــه در 
مجلــس اســپیر در ســال 1529 بــه تصمیمــی دربــارة لغــو آزادی آنــان در ادارة امور 
دینــی در قلمــرو خــود بــه گونــه ای   کــه مناســب می   دانســتند، لــب بــه اعتــراض 
گشودند.کلیســای پروتســتان عمومــاً بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه اصــل مرجعیــت 

بایــد کتــب مقــدس باشــد، نــه کلیســا یــا پــاپ.
2. Ecclesia Catholica
3. Nederland

4. Flandre
نواحــی جنوبــی ســرزمین های پســت، کــه تقریبــاً مطابــق کشــورهای بلژیــک و 
لوکزامبــورگ امــروزی اســت، در قدیــم فانــدر نامیــده می  شــد. فانــدر بــا فرانســه 
و آلمــان پیونــد جمعیتــی و فرهنگــی داشــت و همــواره با هلنــد در ارتبــاط متقابل 
بــود. عــاوه بــر ایــن، سرنوشــت فانــدر کامــاً بــا سرنوشــت دودمــان بورگنــی و 
هابســبورگ گــره خــورده بــود. فانــدر از لحاظ هنــری در برخــی از دوره هــا   تأثیری 

مهــم بــر ســایر کشــورهای اروپایــی گذاشــت.
5. Habsburg

6. Karl V (1500-1558)
7. ازجملــه جنگ هایــی کــه میــان ســرزمین پســت و پادشــاهان دودمــان 
هابســبورگ رخ داد و بــرای مــدت طوالنــی ایــن مناطــق را درگیــر نمــود می  تــوان 
ــپ دوم  ــن مناطــق و فیلی ــان ای ــه در می ــرد ک ــاره ک ــاله اش ــگ هشتادس ــه جن ب
پادشــاه اســپانیا شــکل گرفــت. فیلیــپ دوم ازجمله پادشــاهان دودمان هابســبورگ 
و ســخت پایبنــد بــه اجــرای قوانیــن کلیســای کاتولیــک بــود و بــه همیــن ســبب 
بســیاری از اقدامــات نهضــت پروتستانیســم و اســتقال طلبانه را در ایــن مناطــق 
برنتابیــد و دســت بــه حملــه و ســرکوبی مــردم در ایــن مناطــق زد. و همان طــور 
کــه اشــاره شــد ایــن جنــگ بــه مــدت هشــتاد ســال در ایــن مناطــق بــه طــول 

انجامیــد و زندگــی مــردم را بــا خــود درگیــر نمــود. 
8. In Praise of Folly

9. Desiderius Erasmus) 1466-1536)
ــد و در  ــد زاده ش ــه در هلن ــانس ک ــر رنس ــان  گرای عص ــمند و انس ــب و دانش ادی
اکســفورد، لــوون و توریــن تحصیــل کــرد. ترجمــة عهــد جدیــد یونانــی او کــه تأثیر 
بســیار گذاشــت، در ســال 1516 انتشــار یافــت. او و لوتــر هــر دو در پــی اصــاح 
کلیســا بودنــد امــا اراســموس توجــه خــود را برخــاف لوتــر بــه قشــر تحصیل کرده 
و فرهیختــه معطــوف داشــت و از طریــق تعلیــم و تربیــت بــه دنبــال ایــن امــر بود و 
از شــور آنــی و انجیلــی کــه بــا ظهــور آییــن پروتســتان همــراه بــود تّبــری جســت. 
او از ارادة آزاد دفــاع کــرد و بــه نوعــی از مذهــب اپیکــوری مســیحی حمایــت نمــود 
و بــا اضافه کــردن ارزش جاودانگــی و ایمــان بــه ارزش ایــن جهانــی اپیکــوری، اصــل 

لــذت اپیکــوری را بــه اخــاق مســیحی بازگردانــد. 
10. Sebastian Brant (1458-1521)

طنز پــرداز و اومانیســت آلمانــی اســت کــه در دانشــگاه بــازل در رشــتة فلســفه و 
بعــد از آن حقــوق تحصیــل کــرد. برانــت ابتــدا با شــعر نــوی التینی، توجــه محافل 
اومانیســتی را بــه خــود جلــب کــرد، امــا بــا ایــن درک کــه مخاطبــان محــدودی 
بــرای او بــه ارمغــان مــی   آورد، شــروع بــه ترجمــة آثار خــود و اشــعار التیــن دیگران 
بــه زبــان آلمانــی کــرد و آنهــا را از طریــق مطبوعــات دوســتش »یوهــان برگمــان« 
منتشــر کــرد. از میــان آثــار وی، شناخته شــده ترین اثــر آلمانــی او طنــز »کشــتی 

احمق هــا«   اســت کــه محبوبیــت و نفــوذ آن بــه آلمــان محــدود نمی شــود.
 11. The Ship of Fools
12. François Rabelais (1494-1553)
13. Pieter Bruegel the Elder ( 1525-1569)
14. Realism

 15. Jan van Eyck (1395-1441)
16. Rogier van der Weyden (1400-1464)
17. Dieric Bouts (1415-1475)
18. Hieronymus Bosch (1450-1516)
19. Lucas van Leyden (1494-1533)

20. Quentin Matsys (1466-1530)
21. Pieter Aertsen (1508-1575)
22. Surrealism
23. Classicism
24. Mannerism
25. Antwerp
26. Barabant
27. Laurent Joubert (1529-1583)
 28. Traité du Ris
 29. La vie de Gargantua et de Pantagruel
30. Richard Breton (1524-1571)
31. François Desprez (?-1587)
32. Humanism
33. Pieter Coecke van Aelst (1502-1550)
34. Hieronymus Cock (1518-1570)
35. The Wedding Dance

36. The Blind Leading the Blind

37. انجیل متی، باب15، آیه 12 تا 19
38.  The Ass at School
39. Netherlandish Proverbs
40. Children's Games
41. The Fight Between Carnival and Lent
42. Ash Wednesday
43. fat day
44. Martin Luther
45. Allegory of Gluttony and Lust

46. Dirty Bride
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