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تحلیل نقاشی «جنگ بین کارناوال و روزهداران»
اثر پیتر بروگل مهتر
هانیه همایونی

*1

 .1كارشناس ارشد نقاشی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،ایران.
[تاریخ دریافت مقاله ،99/07/10:تاریخ پذیرش نهایی]99/11/11:

چکیده

پیرت بروگل بهعنوان يک راوی متايل دارد متامی سطح بوم را درگیر ماجرا کند و ميان ،اعامل حيوانی و
انسانی كه همزمان در سطوح مختلف تابلو گسرتده میشوند ،موازنه برقرار كند .هرن بروگل معادل
برصی ادبيات پست و در مقابل ادبيات واالست؛ او در طی آشوب و دگرگونی شديد سياسیـجتامعی
زندگی میكرد ،هنگامیكه اصالحات پروتستان در نوسان كامل بود و بسياری از آدابورسوم قدميی در
معرض خطر قرار داشت .پيوسنت كاتوليکها بهمراسم روزه ،از رسومات مذهبیای بود كه بهشدت از
سوی اصالحطلبان پروتستان مورد انتقاد قرار میگرفت و روح كارناوال ،در حال رسكوبشدن توسط افراد
هر دو دسته بود .موضوعی كه بروگل آن را بهصورت زبان تصويری خاص خود ترجمه كرد و نقد هزلی
از تضاد نهضت اصال ح دينی را بهتصوير میكشد .فرمهای متسخر و ريشخند ،تقليد و تجاوز از مرزها،
نقش مهمی در درک آثار بروگل ايفا میکند .در این تحقیق ،تابلوی جنگ بین کارناوال و روزهداران
با تکیه بر نقد فرمالیسمی ،زیباییشناسانه و جامعهشناسانه و همچنین بررسی منادها و معنای اثر ،با
رویکردی توصیقی-تحلیلی مورد خوانش قرار گرفته و از آثار تصویری ،اسناد و منابع مکتوب استفاده
شدهاست .جلوههای برصی زبان شوخی و بازیهای كارناوالی خصيصههای ذاتی آثار بروگل هستند.
واژههای کلیدی

پیرت بروگل مهرت ،کارناوال ،روزهداران ،قرن شانزدهم.

*نویسندۀ مسوول ،ایمیلh.homauni@gmail.com :
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مقدمه

فعالیتهای برش ،موضوع مسلط در آثار پیرت بروگل مهرت
هستند .شاخصه متام آثار بروگل نگاه دقیق بهرسشت انسانی،
لطافت فراگیر و نشاط تصاویر روستایی است .این تصاویر با
وجود سادگی در ترکیب رنگ ،در توصیفشان از زندگی خشن
روستایی و تالش برای بقا بینظیر هستند .مثالهای متاخر
و کاملتر آثار روستایی او شامل رقص روستایی و عروسی
روستایی (هر دو در  )۱۵۶۸است .پژوهشگران هرنی جدید
بر خالف گذشتگان که آثار بروگل را تنها منایههایی ساده از
تها و چشماندازهای معمولی که توسط نقاشی روستایی
سن 
خلقشده میدانستند ،بروگل را بهلحاظ محتوا نه فرم رصف
نقاشی با درک باالی هرنی میدانند .سبک او اغلب با نقاشی
دورمنایی از روستائیان شناخته میشود ،اما او کارهای مذهبی
هم نقاشی کردهاست .در زمان بروگل ،موضوع قراردادن
زندگی و آداب روستائیان در نقاشی عمل مرسومی نبود و
او پیشروی این نوع نقاشی در هلند بود .تصاویر دنیوی
و در عین حال شفاف او از راهوروش زندگی روستایی،
پنجرههای بیهمتایی هستند ،ب ه فرهنگ محلی ناپدیدشده
و منبعی درجه یک دربارۀ وجوه فیزیکی و اجتامعی زندگی
قرن شانزدهم در فالندر است .بهعنوان مثال ،نقاشی بازی
کودکان و دورمناهای زمستانی او از سال  ۱۵۶۵میالدی مانند
شکارچیان در برف (تصویر  )1که شدت زمستانهای آن زمان
را نشان میدهد (.)URL 2

گرچه بروگل اغلب صحنههای عیاشی و اجتامعات را نقاشی
میکرد ،نقاشیهایی هم دارد که افلیجها یا ناتوانان را بهشکلی
واقعی ترسیمکردهاست .شاید یکی از مشهورترین نقاشیهای
وی کوری عصاکش کور دگر باشد .این تابلو که موضوعی
نامعمول دارد ،نقلقولی از انجیل را هم ترسیم میکند« :اگر
کوری کور دیگری را هدایت کند ،هر دو به مغاک خواهند
افتاد» (انجیل متی  .)۱۴–۱۵یکی از مشهورترین نقاشیهای
بروگل تابلوی رضباملثلهای هلندی است (تصویر  )2که در
سال  ۱۵۵۹میالدی کشیدهاست .اکرثیت نقاشیهای بروگل
منایشگر فعالیتهای متفاوتی از مردم هستند که در یک
لحظه اتفاق افتادهاند ،اما این نقاشی ،شاید پرفعالیتترینِ
آنها باشد .ضمن آنکه این اثر را باید یکی از منادینترین
نقاشیهای او دانست .تابلویی در ابعاد حدود  ۱٫۵در ۱
مرت بر روی چوب بلوط ،پر از تصاویر مردان ،زنان ،بچهها
و حیواناتی است که یکرسی کارهای عجیب و غیرعادی

انجام میدهد .در ابتدا اسم این تابلو حامقت آدمها بود و
خیلی از این رضباملثلها بر روی رفتارهای عجیبوغریب و
بیهدف آدمها تاکید دارند و تعدادی از آنها هم پا را فراتر
گذاشتهاند و روی آن دسته از حامقت آدمها مترکز کردهاند
که در نهایت گریبانگیر خودشان میشود .این تابلو اولین و
تنها اثر بروگل دربارۀ رضباملثلها نیست ،او در سال ۱۵۵۸
میالدی یعنی یک سال قبل از کشیدن این تابلو ،تصمیم
گرفت تا  ۱۲رضباملثل معروف را جداگانه رسم کند .اما در
میان این آثار ،تابلوی رضباملثلهای هلندی بزرگترین اثر
او دربارۀ رضباملثل است .کسانی که بهطور تخصصی بر
روی این تابلو کار کردهاند میگویند که  112رضباملثل در
آن بهکار رفتهاست ،هر چند که شاید بروگل تعداد بیشرتی
رضباملثل بهکاربرده و دیگران نتوانستهاند تشخیص دهند.
بروگل رضباملثلها را توسط آدمها ،ساختامنها یا مناظر
بهتصویر درمیآورد.
در  ۱۵۶۵میالدی یک مشرتی ثرومتند در آنتورپ بهنام نیکالس
جانخلینک ،1نقاشی از ماههای سال را به او سفارش داد .امروزه،
فقط پنج نقاشی از این مجموعه باقیماندهاست .کتابهای
سنتی گاهشامری فالندری ،صفحات تقویمی داشتند که شامل
تصاویری بودند از اینکه در هر ماه زندگی اجتامعی ،آبوهوا
و مناظر بهچهشکلی هستند .نقاشیهای بروگل در ابعادی
حدود  ۹۰در  ۱۵۰سانتیمرت بزرگتر از نقاشیهای یک چنین
تقویمی بودند و این برای بروگل یک ماموریت بزرگ و مهم
بود ،زیرا اندازه مأموریت مبتنی بر میزان بزرگی نقاشی بود.
در این سال شورشهای کالوینیستی 2آغاز شدند و این فقط
دو سال قبل از پایان جنگ هشت ساله بود .بروگل با چنین
سفارشی احتامالً احساس امنیت بیشتری کردهاست ،چون با
کارش هیچ کالوینیست یا کاتولیکی را منیرنجاندهاست .برخی
از مشهورترین نقاشیهای این مجموعه شکارچیان در برف
(مربوط به ماههای دسامرب و ژانویه) و دروگران (مربوط به
ماه آگوست) هستند (.)URL1

روش تحقیق

در این تحقیق تابلوی جنگ بین کارناوال و روزهداران با
تکیه بر نقد فرمالیسمی ،3زیباییشناسانه 4و جامعهشناسانه
و همچنین بررسی منادها و معنای اثر ،با رویکردی توصیفی-
تحلیلی مورد خوانش قرار گرفته و از آثار تصویری ،اسناد و
منابع مکتوب استفاده شدهاست .سوال تحقیق است :آیا این
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تصویر  .1شکارچیان در برف ( 1565 ،)The Hunters in the Snowمیالدی،
رنگروغن روی چوب 162 ،در  117سانتیمرت ،محل نگهداریKunsthistorisches Museum, Vienna :
(.)URL 5

اثر از لحاظ فرمی و زیباییشناسی بازتابی از رشایط زیستی
نقاش است؟

پیشینه تحقیق

در این زمینه مقاالت چندانی وجود ندارد .مقاله «تحلیل
نقاشیهای پیرت بروگل براساس اندیشه میخاییل باختین»،
بزاده ،کامبیز موسویاقدم ،یکتا افتخاری
نوشته جامل عر 
( ،)1394در فصلنامه علمی پژوهشی کیمیای هرن ،آثار بروگل
را از لحاظ زیباییشناسی مورد بررسی قرارداده و همچنین در
کتاب هرن در گذر زمان ،نوشته هلن گاردنر ،1391 ،ترجمۀ
محمدتقی فرامرزی نیز اشاراتی به موضوع شدهاست.

زندگی هرنمند

پیرت بروگل مهرت )۱۵۲۵–۱۵۶۹( 5نقاش و رسام فالندری دوران
رنسانس است ،که بهجهت نقاشیکردن از مناظر طبیعی
و زندگی روستایی شهرت دارد .از آنجایی که اکرث اعضای
خانواده بروگل نقاشان شهیری شدند ،برای متامیزکردن پیرت
پدر از پیرت پرس ،به او لقب بروگل روستایی دادهاند (پاکباز،
6

 .)227 ،1394حدود شواهدی موجود است که پیرت بروگل
مهرت در برِدا 7متولدشده و پرس یک روستایی بوده که در
دهکده بروگل میزیستهاست .بروگل پس از آنکه در
اوان زندگی استعداد اعجابآمیزش را در نقاشی نشان داد،
بهشاگردی پیرت کوئکهفان الست 8درآمد و سپس با دخرت وی
ازدواج کرد .او مدتی را در فرانسه و ایتالیا گذراند و سپس
به آنتورپ رفت و در آنجا ب ه سال ۱۵۵۱میالدی بهعنوان
استاد بهعضویت انجمن نقاشان درآمد ،از آنجا راهی ایتالیا
شد ،سپس به آنتورپ بازگشت ( .)1555بهنظر میرسد که
بروگل در آن سالها بهکار رسامی بیشرت متایل داشتهاست.
اما  10سال پایانی زندگی را بهطور مداوم در بروکسل بهرس
برد ( )1563و تا پایان زندگی عمدتا به نقاشی پرداخت .او در
هنگام مرگ دو فرزند داشت :پیرت بروگل پرس)۱۵۲۵ –۱۵۶۹( 9
و یان بروگل ارشد )۱۶۲۵– ۱۵۶۸( 10که هر دو نقاشان بزرگی
از آب درآمدند .از آنجایی که فرزندان بروگل در زمان مرگش
کمسنوسال بودند ،بهنظر میرسد که آموزششان بیشتر بر
عهده مادرشان که خود نیز یک نقاش بود ،صورت گرفتهباشد.
پیرت بروگل پرس و یان بروگل ارشد هر دو فامیلشان را از
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 Bruegelبه  Brueghelتغییر دادند .برادر بزرگتر ،پیرت
بروگل (ملقب به بروگل جهنمی) ،نقاش رده پایینتری بود
و سبک پدرش را کپی کرد ،اما یان موفقتر بود؛ او سبکش را
به باروک 11تغییر داد و با پیرت پل روبنس 12در Allegory of
 Sight13همکاری کرد (پاکباز.)277-278 ،1394 ،
بروگل از یک رومانیست 14بهنام پیرت کوئکه فان آلست
تعلیم گرفت و همچون بسیاری از معارصانش به ایتالیا
سفر کرد .بهنظر میرسد که نزدیک به دو سال از عمرش
را در آنجا گذراند و سفرش را تا جنوبیترین نقطه ایتالیا
یعنی جزیره سیسیل ادامه داد .ولی برخالف معارصانش
تحتالشعاع هرن کالسیک15قرار نگرفت و تجربههایی که
در ایتالیا اندوختهبود ،غالبا بهشکل اجزایی از مناظر ایتالیا
یا آلپ که در طراحیهای بیشامر سفرش ثبت کرده بود،
بهچشم میخورند .بروگل بهمحض بازگشت از ایتالیا با
هیرونیموس بوش 16آشنا شد و تاثیر این استاد به احتامل
قوی متام متایالت رومانیستی سابقش را از میدان بهدر
کردهاست .پس از بازگشت به آنتورپ در  ۱۵۵۵میالدی بروگل
17
کارش را با گراوورزدن برای انتشارات هیرونیموس کوک
ادامه داد .او در این آثار با مجموعهای از متثالها بهنامهای
هفتگناه مرگبار و پرهیزگاریها به موفقیتی بزرگی دست
یافت .تأثیر هیرونیموس بوش در این حکاکیها بهوضوح
مشهود است .در  ۱۵۵۸میالدی تعداد نقاشیهای بروگل از

طراحیها و حکاکیهایش پیشی گرفت .او ابتدا صحنههای
مذهبی را در صحنههای فالندری نقاشی میکرد ،مثل
تغییر پولس رسول و خطبه سن جان باپتیست برخی از
آثار او در این دوره چشماندازهای طبیعی است ،اما بقیه
آثار بهطور روشنی نشاندهندۀ تالش بروگل بر نقاش بزرگ
و مشهور پیشین ،هیرونیموس بوش است (پاکباز،1394 ،
 .)278در اواخر دهه  ۱۵۵۰میالدی بروگل رشوع به کار
بر روی یکرسی تابلوهای بسیار عظیم با ساختی پیچیده
کرد تا با کمک آن بتواند گوشههایی از زندگی ملت فالندر
را بهتصویر کشد .اولین منونه این آثار رضباملثلهای
هلندی ( )۱۵۵۹بود که با جنگ بین کارناوال و روزهداران
( )۱۵۵۹و بازیهای کودکانه ( )۱۵۶۰ادامه یافت (.)URL1
بروگل در  ۹سپتامرب  ۱۵۶۹میالدی در بروکسل زمانی که
18
تنها  44سال داشت ،درگذشت و در کلیسای کاپلکرک
دفن شد (هامن).

معرفی اثر

عنوان اثر جنگ بین کارناوال و روزهداران است (تصویر .)3
این اثر در سال  1559میالدی (در سن  34سالگی) توسط پیرت
بروگل مهرت با تکنیک رنگروغن روی چوب با ارتفاع  118در
عرض  164سانتیمرت نقاشی شدهاست .این تابلو صحنهای از
کارناوال یا شادپیامیی 20را نشان میدهد که در میدان و بازار
شهر (یک تنظیم سنتی برای کارناوال) فستیوالی از شادی و
19

تصویر -2
پیرت بروگل مهرت،
رضباملثلهای هلندی
( Netherlandish
 ۱۵۵۹ ،)Proverbsمیالدی،
رنگروغن روی چوب،
 163در  117سانتیمرت،
محل نگهداری:
Gemäldegalerie, Berlin
(.)URL 5
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تصویر  .3پیرت بروگل مهرت ،جنگ بین کارناوال و روزهداران (( 1559 ،)Fight between carnival and lentدر سن  34سالگی هرنمند)،
رنگروغن روی چوب 164 ،در  118سانتیمرت ،مکان نگهداریKunsthistorisches Museum, Vienna :
(.)URL 6

جشن که درست پيش از چلۀروزه ،21برگزار میشود .نوعی
منايش رسگرمكننده سيار همراه با عياشی ،یا بهعبارتی جشن
و رژه همگانی در خیابان ،که همراه با آن عنرصهایی از
سیرکبازی و رقصهای خیابانی آمیزه شدهاست.
در قرون وسطی ،22مقررات پرهیز چلۀ روزه بهطور دقیق
رعایت میشدند ،مردم در چند روز منتهی به چهارشنبه
خاکسرت ،23همه غذاهایی را که بهزودی خوردنشان غیرمجاز
میشد ،میخوردند :گوشت ،غذاهای چرب ،تخممرغ و
غیره .این روزها را در فرهنگ مسیحی غربی بهاصطالح
«روزهای چرب» مینامیدند که در آنها جشنهای مردمی

همراه با رژههای بزرگ برگزار میشدند و همگان به جشن و
پایکوبی میپرداختند .اوج این جشن در روز پایانی آن بود،
که «سهشنبه چرب» نامیده میشد .این جشنها ریشه در
فرهنگ پیشامسیحی داشتند و مشابه جشنهایی هستند
که برای پایان زمستان برگزار میشدند .عبارت خداحافظی
با گوشت با توج ه به این دوران ،معنا پیدا میکند .موضوع
این تابلو اشاره به این جشن رایج دارد و این تابلو صحنهای
از این جشنها را در جنوب هلند ب ه تصویر کشیدهاست .یک
رویداد مهم در جامعه رنسانس شاملی 24و نشاندهندۀ گذار
بین دو غذای مختلف فصلی است :در این ایام دامهایی که
زمستان کشته منیشدند ،ذبحشده و گوشت مرصف زیادی
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تصویر  .4بخشی از اثر جنگ بین کارناوال و روزهداران ،مسافرخانه و منایش عروس کثیف.

داشت .در دوره روزهداری فروشگاههای قصابی بستهشده
و قصابیها برای تهیۀ گوشت برای بهار به حومۀ شهر سفر
میکردند (.)URL2
صحنهای مملو از فیگورهای انسانی که هر یک در حال انجام
کاری هستند .نقاشی با هر روایت خطی مخالف است ،اما
ممکن است فرد آن را به دو بخش عمومی و مذهبی تقسیم
کند .مسافرخانه در سمت چپ و کلیسا در سمت راست
قرار دارند .كودكانی را میبینیم که در نزدیكی كلیسا مشغول
بازی هستند و در کنار مسافرخانه بشکههای نوشیدنی وجود
دارند و نوعی منایشی خیابانی آنجا در حال اجراست .در
مرکز تابلو چاهی دیده میشود که گرد همآمدن قسمتهای
مختلف جامعه را نشان میدهد و یک غرفۀ ماهی در کنار
آن نشان از رشوع ماه روزه است .در پیشزمینه ،مردی چاق

با شکمبرآمده ،روی بشکهای از نوشیدنی سوار است که یک
تکه گوشت خوک بهجلوی بشکه وص ل شدهاست .روی رس
او پای گوشت و در دستش سیخی از گوشت خوک و انواعی
دیگری از گوشت وجود دارد .فردی با لباس زرد در پشت
بشکه او را همراهی میکند .پشترس آنها زنی میزی را روی
رس خود حمل میکند که روی آن نان و وافل قرار دارد .در یک
دست او یک دستگیره و در دست دیگر شمع گرفته است.
در کنار آنهاافرادی با لباسهای کارناوال دیده میشوند و
جریانی از جشن و حضور افراد در خیابان دیده میشود .در
کاروا نرسا افرادی مشغول متاشای منایشی خیابانی هستند.
زنی در حال پخت وافل است .در گذرگاه خیابان افلیجهایی
در میان افراد کارناوال دیده میشوند که برای گداییبیرون
ت رس آنها ،ب ه رهربی یک نوازندۀ
آمدهاند ،در حالیکه پش 
نیانبان ،رژهای دیده میشود .از سوی دیگر در سمت راست
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تابلو ،راهبههایی دیده میشوند که در حال خروج از کلیسا
هستند و گدایان و افلیجهایی که در اطراف در ورودی کلیسا
تجمع کردهاند و طلب یاری میکنند .در ورودی کلیسا دو
زن دیده میشوند ،زن سمت راست ایستاده در مقابل میزی
و زن سمت چپ پشت میزی نشستهاست .در پیشزمینه
سمت راست ،راهبهای الغر اندام و رنجور با کالهی شبیه
به کندوی عسل نشسته بر یک صندلی ،روی واکنی ،توسط
یک راهب و راهبه کشیده میشود ،در حالیکه طرفدارانش
در پشترس وی نان و بیسکویت میخورند و در واگن او
خوراکیهای مجاز در طول ماه روزه مانند وافل و صدف
دیده میشود ،او در دست خود پارویی را گرفته که روی
آن ماهی قرار دارد .صفی از منازگزاران از در جانبی کلیسا
در حال خارجشدن هستند .در میانۀ تصویر ،زوجی پشت
بهبیننده ،توسط احمقی با مشعلسوزان هدایت میشوند.
در پسزمینه ،مغازهای دیده میشود که در آن فردی در حال
آمادهسازی غذاست .در دوردست جش ن همراه با آتش در
جریان است و فیگورهای در حال رقص دیده میشوند.

زیرمنت و منادها

نقاشی بروگل رسشار از متثیلها و منادهاست و برای بررسی
دقیق نیاز بهمدتها مطالعه دارد .این تصویر تضاد بین
دو جنبۀ زندگی قرن شانزدهم فالندر را نشان میدهد،
هامنطور که با ظاهر مسافرخانه در سمت چپ که صحنهای
برای آشامیدن آبجو برای لذت دنیوی بردن و کلیسا در سمت
راست برای انجام امور دینی مشاهده میشود .ممکن است
این تابلو بهعنوان پیروزی روزهداران تعبیرشود ،زیرا که پرنس
کارناوال (شخصی که در پیشزمینۀ سمت چپ بر روی بشکه
نوشیدنی سوار است) با دست چپ خود خداحافظی میکند
و چشمهایش به آسامن است و معنای کلیتر آن ممکن
است ،مصداق این اعتقاد بروگل باشد که فعالیتهای انسانی
با حامقت همراه است (تصویر  .)4پادشاه کارناوال تقریبا
هامن نقش شاه آشوب را دارد ،با اینحال حکومت او گاهی
با مرگ و گاهی با سوزاندن یا گاهی با دفن یک مدال ب ه پایان
میرسد .پادشاه کارناوال همچنین بیانگر این عقیده است که
احمق میتواند حاکم باشد و در این حالت بهمتسخر فعالیت
حاکامن و اسقفها میپرداختند (.)URL3
پرنس کارناوال بهصورت شخصیت مردی چاق که راهپیامیی
را در داخل شهر رهربی میکند و ریاست یک جشن بزرگ
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را ب ر عهده دارد ،نشانداده شدهاست ( .)URL2او سوار
بشکه آبجویی که یک تکه گوشت خوک ب ه جلوی بشکه
وصل شدهاست ،دیده میشود .بر رس خود یک پای بزرگ
گوشت را شبیه ب ه یک کاله قرار داده و بهعنوان سالحی برای
مبارزه ،سیخ بلندی پر از گوشت و رس خوک را در دست
دارد .کیسه چاقوها در کمربندش نشانگر این است که او
یک قصاب است .صنف قصابها بهطور سنتی گوشت را
برای جشن کارناوال تهیه میکردند بنابراین جای او در قلب
راهپیامیی مناسب است .مرد پشت بشکه ،لباسی بهرنگ زرد
پوشیدهاست که با فریب ارتباط دارد و او را یک زن دنبال
میکند که میزی را روی رس خود حمل میکند که روی آن
نان و وافل قرار دارد .در یک دست ،دستگیرهای را گرفته
و در دست دیگر ،شمعی دارد که منادها و متثیلهایی برای
فریب هستند .در کنار او یک بازیگر شیطانی دیده میشود
که مناد غالب لوتریانیسم 25بود (تصویر  .)4لوترها روزه را
غدغن کردهبودند ،اما هنوز هم کارناوال را جشن میگرفتند.
میخانهای پر از آبجو و مرشوبات الکلی و متاشاگرانی که در
حال متاشای منایش محبوبی بهنام عروس کثیف 26هستند
(تصویر  .)5در گذرگاه خیابان گروهی از افلیجها برای گدایی
بیرون آمدهاند (تصویر  ،)6نقاشیهای خاصی که در کارنامه
بروگل تکرار میشود ،تابلویی تحت عنوان گدایان یا فلجها
از منایی نزدیک ،در سال  1568میالدی و یکی از آخرین
نقاشیهای این هرنمند است (تصویر  ،)7گدایان بهگونهای
در کل تصویر پراکنده شدهاند .در پسزمینه سمت چپ
بهرهربی یک نوازندۀ نیانبان ،پیادهروی از جذامیان دیده
میشود (تصویر .)8
نیمی از تصویر در سمت راست ،پر از افراد پرهیزکار و
باتقواست .افرادی که به فقرا و مریضها صدقه میدهند .در
میانۀ تصویر ،زنانی در حال آمادهکردن ماهی هستند (اشاره
به رشوع ماه روزه) و فردی از چاه آب میکشد (تصویر
 .)9کلیسا بنایی مسلط است که از آن صفهایی از افراد با
پوششهای تیره بعد از منازهایشان بیرون میآیند (تصویر
 .)10در کلیساهای کاتولیک رومی مرسوم بود که کلیۀ آثار
هرنی را در ماه روزه تا یکشنبه عید پاک میپوشاندند و در آن
هنگام چهرههای حکشده و نقاشیشده از مقدسان دوباره
رومنایی میشدند ( .)URL2لیدی روزه در پیشزمینه ،که
مانند راهبهای رنجور با کالهی شبیه به کندو ی عسل (مناد
کلیسا) دیده میشود ،بر روی صندلی نشستهاست و واگن
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وی توسط یک راهب و راهبهای کشیده میشود ،در حالیکه
طرفدارانش از نان و بیسکویت تغذیه میکنند .واگن لیدی
روزه حاوی غذاهای سنتی روزه مانند وافل و صدف است
(تصویر  .)11درست در ورودی کلیسا دو فیگور محجبه دیده
میشود (( )URL2تصویر .)12
در دوردست جش ن همراه با آتش در جریان است و فیگورهای
در حال رقص دیده میشوند (تصویر  .)13بروگل این نقاشی
را از چشمانداز پرندهای دیدهاست ،گویی که آرزو دارد از هر
گونه جدل روزگار دور مباند ،اما او عادت داشت که جزئیات
منادین را در جایی از تابلو و معموال وسط تصویر قرار دهد.
در وسط تصویر ،زوجی پشت بهبیننده ،توسط احمقی با
مشعل سوزانی هدایت میشوند .بسیاری از منتقدان این زوج
را منادی برای تودههای عمومی معرفی کردهاند .مرد برآمدگی
بوغریبی را زیر لباس خود دارد و انگار کیسۀ پنهانی را
عجی 
27
حمل میکند .اینامر با چهره متثیلی اگوتیسم همراه است،
که معموال با حمل کیسهای در پشت خود نشان دادهمیشد.
این معنی برای بیان عیبها و ضعفهای خود انسان است.
مشخصۀ اصلی زن فانوس ی است که از کمرش آویزان است.
آنها توسط احمقی هدایت میشوند که مشعل روشن را
حمل میکند که آن نیز منادی از اختالف و تخریب است .در
کنار آنها ،یک خوک ریشدار نیز وجود دارد که نشانۀ آسیب

و تخریب است (( )URL2تصویر .)4

معنا

تابلوی جنگ بین کارناوال و روزهداران تابلوی چالشبرانگیزی
است .آنچه از عنوان تابلو دریافت میشود ،حول محور
تعارض بین کلیساهای پروتستان (کارناوال) و کلیساهای
کاتولیک (روزهداران) است .در حقیقت ،هلند در رشایط
درگیری مذهبی مداوم بین کالوینسم و اصالحات کاتولیک
قرار داشت .عالو ه بر این ،محققان کارناوال را با سنت
عامه و لنت را با روحانیت که سعی در رسکوب بسیاری از
جشنهای مردمی داشتند ،مرتبط کردند .در زمان بروگل،
هنگامی که اصالحات پروتستان در حال افزایش بود ،بسیاری
از آدابورسوم قدیمی مورد تهدید قرار گرفتند .دلبستگی
کاتولیک رومی به مناسک روزه توسط اصالحطلبان پروتستان
بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت و روح کارناوال با شک و تردید
در هر دو جبهه این شکاف مذهبی مشاهده میشد .بروگل با
استفاده از كشمكشهای لنت و كارناوال ،كه میتواند منادی
از كليسای كاتوليک و پروتستان باشد ،صحنهای پر از تصاوير
منايشی آشفته و ويرانگرانه را آفریدهاست .در كارناوال بروگل
مرز ميان جشن و نربد از ميان رفتهاست ،پس ديگر ميان
بزاده و دیگران،1394 ،
بدنها نيز مرزی وجود ندارد (عر 
.)34

تصویر  .5بخشی از اثر جنگ بین کارناوال و روزهداران ،گروهی از افلیجها برای گدایی بیرون آمدهاند.
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تفسیر بروگل ،تفسیری شخصی است او وضع ناپایدار
نوع برش را ب ه طنز میگیرد و مفهوم آثارش مانند مفهوم
آثار هیرونیموس بوش گنگ است و از اینکه بیننده را از
راههای غیرمستقیم بهدرون نقاشیهایش هدایت کند و وی
را گاه با رمزوراز و گاه با پردهدریهای دهشتبار مواجه
سازد ،لذت میبرد (گاردنر .)492 ،1391 ،در آخرین سالهای
عمرش ،تفسیر بروگل دربارۀ انسان روزبهروز تلختر میشود.
هلند که در شعلههای اختالف مذهبی میسوخت به مراکز
رشارتهای حیوانی تبدیل شد و دخالت قدرت اسپانیای
کاتولیک برای رسکوبی جنبش اصالح دینی 28نیز موجب
تشدید این رشارتها گردید .بر ما روشن نیست که بروگل
در این حادثه بیطرف ماند یا موضع خاصی گرفت .او به
احتامل زیاد ترجیح میداد که متام برشیت را موضوع تفسیر
خویش قرار دهد .وجود پارهای مفاهیم رمزی را در آثارش
میتوان نتیجه ترس از خطر رصاحت دانست .کارل وان
ماندر 1548( 29تا  )1606نویسندۀ زندگینامۀ وی مینویسد:
«بسیاری از تابلوهای عجیب و موضوعات خندهآوری که در
میان گراوورهای مسی او ب ه چشم میخورند با توضیح یا
رشحی همراه بودهاند که در زمان خود بسیار گزنده و تند
بودند و او در جریان آخرین بیامری خود ،همرسش را مجبور
کرد که آنها را بسوزاند ،چون میترسید که برایش عواقب
ناگواری بهبار آورند .بروگل خوب میدانست که چهطور نیت
خودش را در لباس دیگری بیان کند ،بهگونهای که وی را در
روزگار خویش بروگل دهاتی مینامیدند .همچنان که کارل
وان ماندر نوشتهاست :در میان آثار او کمرت ممکن است اثری
یافت شود که بیننده بهحالت جدی در آن بنگرد و نخندد»
(گاردنر.)493 ،1391 ،
بروگل قصد نشان دادن موضوع اصلی را ندارد و میخواهد
به نوعی ما را ب ه خود ما نشان دهد .او در این کارش نحوه
نگریسنت انسانهای همعرصش به حوادث و موضوعات
اطرافشان را بهباد انتقاد گرفتهاست و بیان میکند که عامه
همواره بهحواشی جذب میشوند و متایل به دیدن واقعیت
اصلی در آنها بسیار ضعیف است .بروگل در اثرش چکیدهای
از جهان دگرگونشده و در حال فروپاشی را بهمنایش
میگذارد .در نربد کارناوال و روزهداران موضوع اصلی را باید
ب ه زحمت و دشواری در میان انبوه شخصیتهای اثر پیدا
کرد .در آثار او بهنوعی فاصلهگذاری یا آشناییزدایی دیده
میشود .منايش برصی از بدن انسان ،ويژگیهای فيزيكی،
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حاالت و وضعيتی كه با حركتی دور از يک بدن ايدئال عمل
میکند و تبديل به بدن گروتسكی میشود؛ امری كه در
مقولۀ زيبايیشناختی او جای میگیرد .بهنظر میرسد تصاوير
بدن در صحنههای جش ن و شادی ،با لهجههای كارناوالی
و رئاليسم گروتسک مطابقت دارد ،يعنی میتواند نشانهای
بر حامقت ،قابليتهای جنسی يا مستی شخصيتهای
توصيفشده ،باشد .بروگل حركاتی از بدن را نشان میدهد
كه پتانسيلهای خندهداری از بدن انسان را دارا هستند كه
در عني حال بهوسيلۀ عنارص و ويژگیهای رئاليسم گروتسک
افزايش میيابند .استفاده از اين عنارص در جشنو شادمانی
بههمراه منايش ويژگیهای بدن ،اندامهای بدن گروتسک،
اشاره به خوردن و نوشيدن و عمل دفع دارد .اكرث آثار بروگل
نشاندهندۀ اين است كه او بهخوبی توانستهاست در بازمنايی
صحنههای غريرسمی زندگی روستايی اواخر قرون وسطی و
با استفاده از واقعگرايی انتزاعی ،آشفتگی درونی انسان و در
عني حال ،تضاد و آشفتگی اجتامعی نابسامان زمان خود را
بيان كند .وجود اين تناقض و تمهای دوگانه موجب میشود
كه آثار او در ارتباط با زمان ،تغيري ،و گفتوگوی نامتام و
بیكران تفسري شوند (.)URL3
کارناوال جایگزین سلسله مراتب ثابت ارزشها در جامعه و
متایل به وارونهکردن هنجارهای اجتامعی و کلیسایی است.
این کار اغلب تحت پوشش ناشناسماندن و از اینرو نیاز
به لباسپوشیدن و نقابزدن رشکتکنندگان انجام میشد.
این عنرص اساسی به افراد آزادی داد تا در منایش هر جومرج
رفتارهای آنارشی که سعی در تضعیف جدیبودن حرمت
زندگی «عادی» داشتند ،تجاوز کنند .با پنهانکردن چه رهها
با ماسک ،رفتار متعارف کنار گذاشته شد و افراد مشغول
فعالیتهایی بودند که معموالً ممنوع است .متام چیزهایی
که کارناوال را برجسته کرده بود ،در فصل مقدس رها شد،
گوشت ،تخممرغ ،لبنیات ،الکل ،فعالیتهای جنسی و
ازدواجها ممنوع است .ترتیب و مهار سمت راست تصویر
بر خالف هر جومرج سمت چپ است .هر دو طرف منایانگر
کلیت تجربۀ انسانی هستند .در نگاه اول ،طرف کارناوال
جذابتر است .با اینحال ،لذت انسان منیتواند برای همیشه
دوام داشته باشد (.)URL3
قصد بروگل این نبود که کارناوال را نکوهش کند ،بلکه این
را مطرح میکند که کارناوال و عذاب افراط و تفریط تجربه
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تصویر  .6پیرت بروگل جوان ،نربد بین کارناوال و روزهداران ( ،)Battle of Carnival and Lentرنگروغن روی چوب 117 ،در  165سانتیمرت 1600 ،تا  1638میالدی،
محل نگهداری.)the Royal Museums of Fine Arts of Belgium') (URL8 :

طبیعی انسان است .ه ر کدام حوزه ،مکان و فصل مناسب
خود را دارند .زندگی شامل هر دوست .نگاه ما به ز ن و
شوهر است که در مرکز نقاشی ،کشید ه شدهاست .بهنظر
میآید که آنها نه متعلق به کارناوال و نه لنت هستند .آنها
توسط شخص احمقی با مشعلی روشن اگرچه هنوز روز
است ،هدایت میشوند .شاید آنها منایانگر اعتدال در مقابل
افراطوتفریط انسان باشند و شاید اشارهای هم بهاین دارد
که مسیر روشنی که آنها عبور میکنند و احمقی که آنها
را هدایت میکند در حال حرکت بهسمت کارناوال هستند
و این شاید گرایش طبیعی وضعیت انسان است (.)URL3

آثار مشابه دیگر

نربد بین کارناوال و روزهداران اثر پیرت بروگل جوان (-1564
 ،1638تصویر  ،)15نقاش فالندری و پرس بزرگتر پیرت بروگل
مهرت است .او غالبا شیوۀ کار و موضوعات تخیلی آثار پدرش
را تقلید میکرد .او را بروگل جهنمی میخواندند زیرا در
بازمنایی صحنههای آتشسوزی تخصص داشت (پاکباز،1394 ،
 .)279تابلوی نربد بین کارناوال و روزهداران (رنگروغن روی
30

چوب) یکی از کارهایی است که او از پدرش تقلیدکرده و آن
را در اندازۀ تقریبا برابر اندازه اصلی تابلو (ارتفاع  117و طول
 165سانتیمرت) کار کردهاست .از نظر سبکی نیر مشابه اصل
کار بوده و تنها در جزییاتی با تابلوی اصلی متفاوت است .از
نظر رنگی نیز با اصل کار تفاوتهایی وجود دارد و رنگها
به هامهنگی آنچه که در اصل کار دیده میشود ،نیستند.
تفاوتهای جزئی در اثر پیرت بروگل جوان با تابلوی پیرت بروگل
پدر وجود دارد .در سمت راست پایین ،پیکری نیمهجان و
استخوانی با شکمی ورمکرده دیده میشود ،که این فیگور
در اثر بروگل پدر وجود ندارد .فردی درون سبد که نیمی از
آن تنها در کادر سمت راست دیده میشود ،در تابلو بروگل
جوان اضافه شدهاست و در تابلوی اصلی وجود ندارد .در
پالن میانی تابلو در کنار چاه ،سبد ماهیها در اثر بروگل
جوان وجود دارد ولی ماهیهای درون آن حذف شدهاند.
همچنین در اثر بروگل پرس ،زنی ژندهپوش که در پالن میانی
تصویر ،واگن کوچکی را به سمت کلیسا میکشد که درون
واگن پیکری رنجور و بیامر فردی دیده میشود و در تابلوی
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اصلی وجود ندارد .در تابلوی اصلی کنار دیوار جانبی کلیسا
دو فیگور زانو زدهان د و در حال دعا هستند که در تابلوی
بروگل جوان وجود ندارند .تفاوتهایی در رنگ بهخصوص
لباس افراد با تابلوی اصلی وجود دارد .زوج وسط تابلو اصلی،
لباس مرد آبی و تیرهتر است ،ولی در تابلوی بروگل جوان
لباس او سفید است .همچنین نور در تابلوی بروگل جوان
بیشرت است و در متام تابلو دیده میشود ،برخالف اثر اصلی
که در میانۀ تابلو نور بیشرتی وجود دارد .انسجام رنگی در
تابلوی بروگل پدر بهمراتب بهرت از تابلوی بروگل جوان است
(( )URL2تصاویر  16و .)17

نگاه فرمالیستی

تابلوی جنگ بین کارناوال و روزهداران در کادری افقی
صحنهای شلوغ از زندگی روستایی در زمان جشنهای
کارناوالی قبل از ماه روزه را نشان میدهد .بروگل را عموماٌ
مرنیست 31کامل منیدانند ،اما او را فردی میدانند که از اصول
مرنیستی ترکیببندی در کارهایش بسیار استفاده میکرد.
فضا با چارچوبه محکم و دارای پرسپکتیو است .نخست
بهنظر منیآید که این صحنۀ شلوغ ،مرکز توجهی داشتهباشد.
اما در مرکز ،یک نوار روشنتر وجود دارد که چشم را بهسمت
خود میکشاند ،زوجی در آن ناحیۀ روشن دیده میشوند.
زمانیکه سایر پیکرهها در تکاپو هستند ،بهنظر میآید آن
زوج آرام هستند .آن زن که مقنعۀ سفید دارد و پیکرش
در لباس قهوهای تصویر شدهاست و پیکری که در سمت
چپش قرار دارد ،بهنظر میآید کمی بزرگتر از سایر پیکرهها
هستند و این امر ،مرکز توجه بیینده را تشکیل دادهاست.
از طرفی دیگر ،با وجود ترکیببندی بسیار شلوغ و پویا و
پر از پیکرهای متفاوت و پر از حرکت و ماجرا که میتواند
متاشاگر را در خود غرق کند ،او با ایجاد ریتم در تصویر،
گردش چشم را ایجاد کردهاست .واقعگرایی هوشمندانه،
جدی و دقیق او در صحنههای کمیک زندگی روستائی توام
با خیال است .بروگل اسلوبی روان و سنجیده در نقاشیهای
خود بهکار میبرد .الیههای رنگ ماده را چنان نازک بر روی
پرده میگسرتانید که زیرسازی بوم معلوم میشد و رنگها
شفافیتی خاص مییافتند .گزینه رنگی او مشتمل بر انواع
سبزآبی ،خاکسرتی آبیفام و قهوهای خاموش که لکههای زرد
و قرمز در میان آن میدرخشند و پرده را روشن و نشاطآور
میمنایند (پاکباز .)277 ،1394 ،بسیاری از ترکیببندیهای
بروگل کمیک و ممکن است عجیب بهنظر برسند،اما بسیار
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پرمعنا و اغلب پرکنایه و تند و نیشدار هستند .بروگل سنت
انتزاع هرن قرون وسطی را به یک دید تجربی از واقعیت
تغییر داد .تابلوی جنگ بین کارناوال و روزهداران با استفاده
از فضایی پرشور و قدرت طنز ،از نخستین تصاویر اعرتاض
حاد اجتامعی در تاریخ هرن است .روایت پیرت بروگل در این
کار و مترکز روی موضوع اصلی کار مثل آثار دیگرش با این
همه جزئیات تقریباٌ غیرممکن است.

منظرزیباییشناسانه

بروگل نقاش ،متعلق بهدورهای میان رنسانس و قرون وسطی
است .او در سال  1604میالدی بهعنوان بزرگترین هرنمند
کمیک توصیف شد .خند ه و طنز در جامعۀ فالندر قرن
شانزدهم ،در زمینههای فرهنگی و تاریخی آن ،جایگاه ویژهای
دارد و بروگل این ویژگی جامعهاش را بهمنایش میگذارد .با
اینحال ،ماهیت هرن بروگل چیزی فراتر از موضوع خنده
است .برای رسیدن به درکی عمی ق از نقاشیهای او باید آثار
او در رابطه با زمینۀ فرهنگیای که در آن ایجاد شدهاند،
مطالعه شوند؛ یعنی در رابطه با فرهنگ کارناوالی در جامعۀ
فالندر قرن شانزدهم .میخائیل باختین ،33زبانشناس روسی
قرن بیستم ،از شاخصترین نظریهپردازانی است که ب ه مفهوم
خنده و ماهیت مکامله در فرهنگ کارناوالی پرداختهاست.
انتخاب ديدگاه باختني بيش از هر چيز ب هواسطۀ انديشه او
دربارۀ كارناوال و رئاليسم گروتسک 34است (مكاريک،1384 ،
 .)230چنانچه بخش قاب ل توجهی از زندگی انسانها در
قرون وسطی بهجشنهای كارناوالی اختصاص داشت و تأثري
كارناوال بر هرن و ادبيات آن دوران انكارناشدنی است .جشن
و مراسمی كه از گذشتههای دور با عنوان جشنوارههای
مردمی و منايشهای آئينی خندهدار ،صورت غريرسمی و
غريمذهبی جهان انسان و روابط انسانی را شكل میدادند .در
حقيقت ،كارناوال كه زمان خاصی از سال برگزار میشد ،جهان
و زندگی جديدی را خارج از سيستم رسمی و اداری ايجاد
میكرد كه متامی مردم در آن رشكت كرده و در آن زندگی
میكردند« .پس روح كارناوال نهتنها در هرن و ادبيات بلكه
در مدينۀ فاضلۀ رنسانس و تصور آن از عامل نفوذ كردهبود»
(لچت .)11 ،1380 ،چنانچه باختني میگويد« :منیتوان اميد
داشت كارناوال جهان را تغيري دهد ،اما میتوان با كارناوال
ارتباط درونی انسان با جهان را تغيري داد» (نولز.)38 ،1391 ،
32

انگارههای ولگرد ،ابله ،دلقک و ديوانگان ،مضامينی هستند
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كه شاخصۀ فرهنگ طنز قرون وسطی محسوب میشوند و
در همۀ اشكال گروتسک وجود دارند و بهسبب ضديتشان
با هنجارهای متعارف اجتامعی ،سياسی ،مذهبی و فرهنگی
بهايجاد فضای كارناوالی كمک میکنند .اينان منايندگان ثابت
و معترب روح كارناوال در زندگی روزمرۀ خارج از كارناوال
هستند .در كارناوال عنارصی از زندگی روزمره حضور دارند
كه كارناواليزه شدهاند و «فعاليتهای اجتامعی كارناوال برای
آدمها "زندگی ثانويهای" میآفرينند که مبتن ی بر تفسريهای
خاصی از نظم اجتامعی هستند» (مكاريک.)459 ،1384 ،
عنارص ساختاری كارناوال دارای ماهيتی دوسويه و پارادوكسی
هستند كه بهصورت پيچيدهای درهم گره خوردهاند؛ از جمله
عنرص خنده كه جايگاه مهم و ارتباط تنگاتنگی با كارناوال
دارد .در واقع ،حذف شادی و خنده از كليسا و حوزههای
رسمی و مذهبی ،باعث شكلگريی فرمهای خندهآور در
بريون از آئنيها ،آداب ،و ترشيفات رسمی و مقدس شد ،مانند
جشنهای كارناوالی و مراسم و منايشهای كميكی كه با اين
جشنها در ارتباط بودند .خندۀ مورد نظر باختني «خندهای
است كه بهعنوان يک اصل فسلفی عمومی و با ماهيتی
جهانی در نظر گرفتهشده و در ارتباط با تجديد حيات و
نوزايی است» ( .)Bakhtin, 1984, 2خندهای دوسويه
و تحقريكننده كه ابژۀ خود را در عنيحال ه م تأييد و هم
انكار میکند؛ مردم در كارناوال به نسبیبودن و نافرجامی
خود آگاهند و با خنديدن بهخود در چرخۀ مرگ و تولد
مجدد قرار میگیرند .چنني كنشی موجب میشود انسانها
از قراردادهای رسمی و روزمره ،برای زمانی كوتاه هم كه
شده ،فاصله بگريند« .باختني تالش میکند تا خنده را در
فرهنگ عامه سدههای ميانه بهمثابه ابزاری برای مقاومت
و غلبه بر انديشهها و خواستهای فرهنگ رسمی تفسري
كند» (انصاری .)208 ،1384 ،كارناوال با استفاده از ابزارهايی
مانند خنده و انواع گوناگون واژگونی و وارونگی (تاجبرداری
و تاجگذاری فردی احمق بهعنوان پادشاه ،دادن اختيارات و
امتيازات به اين پادشاه دروغني و سپس خلع او با توهني
و تحقري و گاهی بهقتل رساندن او بود) ،پرده از ايدئولوژی
حاكم برداشته تا آن را «خلع يد» كند ،بنابراين ،از ديگر
ويژگیهای برجستۀ كارناوال ،تعليق همۀ سلسله مراتب،
امتيازات ،هنجارها و محدوديتهاست؛ «همۀ آن چيزهايی
كه زمانی ب هواسطۀ يک جهانبينی سلسله مراتبی غريكارناوالی
بسته و متفرق و جدا از يكديگر بودند در قالب پيوندها
و تركيبات كارناوالی گردهم میآيند .كارناوال ،مقدس را با

دنيوی ،متعالی را با پست ،بزرگ را با حقري و عاقل را با نادان،
جمع ،متحد و تركيب میکند (جونز .)120 ،1378 ،همچنني
در خالل فعاليتهای كارناوالی همۀ مردم فارغ از جايگاه
اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگیشان با هم برابر میشوند و
ارتباطی خودمانی و آزاد با يكديگر برقرار میکنند (انصاری،
 .)218 ،1384اين ارتباط ناب انسانی ،بريون از كارناوال فقط
بهشكلی تخيلی مفروض است ،اما در كارناوال ،همه آن را
تجربه میکنند و بدينترتيب كارناوال عرصه پيوند واقعيت
و آرمانشهر میشود .و رسانجام اينكه در كارناوال قطعيتی
وجود ندارد همه چيز «در حال شدن» است ،هيچ چيز پايدار
نيست و اين تأكيد بر نسبيت ،انعكاسدهندۀ انديشه باختني
مبنی بر فرجامناپذيری است ،اين نسبيت و عدم قطعيت،
حتی متوجه سلسله مراتب و صاحبمنصبان نيز میگردد و
تزلزلپذيری آنها را آشكار میسازد.
بنابراين در بطن ايدۀ كارناوال باختني تقابل زندگی و مرگ
قرار دارد .با اينحال در اين انگاره آميخته از مرگو زندگی،
مرگ لحن تراژيک و ترسناک خود را از دست میدهد و ديگر
رعبآور و پايانبخش نيست ،بلكه تنها مرحلهای است كه
برای ورود به مرحله بعدی بايد از آن عبور كرد .در واقع
و بهطور سمبليک هر آنچه جدی ،منجیگرانه ،تحكمآميز،
و حاكامنه است بهطبقات تحتانی فرو میرود تا مجددا در
قالبی جديد متولد شود .آرمانشهرگرايی كارناوال مربوط به
همني تصوير از مرگ است .باختني با متاميز كردن خصوصيات
مشرتک ،مفهومی كلی از كارناوال ارائه میدهد ،مفهومی
كه در آن عنارصی بهوضوح قابل متيزند و مهمترين اينها،
رئاليسم گروتسک است .مفهوم كارناوال و رئاليسم گروتسک،
بخش عمدهای از معنای خود را از يكديگر میگیرند .در
واقع ،رئاليسم گروتسک ،محور زيبايیشناختی باختني است.
«بهنظر باختین اصل جوهری رئاليسم گروتسک ،خوارشامری
هر چه كه واالست .بهزيرکشيدن هر آنچه عالی ،معنوی،
ايدئال و انتزاعی است و تبديل همۀ آنها به يک سطح مادی
است» (هامن .)214 ،در حقيقت ،مفهوم رئاليسم گروتسک
«اصل مادی بدنی» است و اين «عنرص بدنی ،عميقا مثبت
است كه بهصورت شخصی ،خودپرستانه و جدا از قلمروهای
ديگر زندگی ،منايش داده منیشود ،بلكه متامی انسانها با يک
قلمرو بدنی منايانده میشوند ،يعنی هيچگاه يک بدن منفرد
را نشان منیدهد ،بلكه بدنی را نشان میدهد كه همواره در
حال رشدومنو دامئی و جمعی است؛ بدن و زندگی بدنی در
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اينجا ويژگی كيهانی و جهانشمول دارد» (Bakhtin, 1984,
)18زيرا «نقطۀگذر در يک زندگی تجديدشدۀ ابدی ،و منبعی
پايانناپذير از مرگ و باروری است» (.)Dentith, 2005, 227
باختني بهتوصيف وجوه بدن گروتسک میپردازد« :بدنی كه
همواره در حال شدن است .هيچگاه بهپايان منیرسد ،هرگز
كامل منیشود ،در حالیكه بدن ديگری را خلق میکند بهطور
پيوسته ساخته و خلق میشود ،جهان را میبلعد خودش
توسط جهان بلعيده میشود» .بدنی كه میخورد ،میآشامد،
دفع میکند ،باردار میشود ،م یزايد و میمريد و اين بدن در
ارتباط ابدی با بدنهای ديگر و با جهان و با طبيعت است.
نقش اصلی در بدن گروتسكی بر عهدۀ اندامهايی است كه
اين بدن خود را از طريق آنها میروياند ،بزرگتر میکند،
از خود تجاوز میکند و از درون آنها يک بدن جديد بار
میگیرد ،پس اين بدن به «بدن موروثی جمعی همۀ مردم»
اشاره دارد و در آن از بدن شخصی ،فردی و خودمحوری كه
در زندگی روزمره مورد نظر است ،اثری نيست .ب ه همني علت،
مردم در كارناوال خود را بخشی از يک كل و اندامی از بدن
جمعی میدانند« .در انگارههای گروتسک بخشهايی از بدن
انسان كه به جهان باز هستند يا بهعبارتی ورود و خروج از
راه آنها ممكن است ،مورد تأكيد قرار میگیرند .بنابراين در
اين انگارهها دها ن باز ،اندامهای توليدمثل و شريدهی ،شكم
و بين ی بزرگمنايی میشوند» (نولز .)23 ،1391 ،همچنني بدن
گروتسک به چشمها ی برآمده عالقهمند است .چشمبرآمده
بيانگر يک تنش بدنی ناب است .معموال چهرۀ گروتسک به
دهان باز تحويل میشود ،پس خوردن ،جزو تصاوير برجسته
در انگارۀ جشن و ضيافت قرار میگیرد« .توسط دهان جهان
وارد میشود كه بلعيده شود» .در پی آن بهبخشهای پست
بدن فرستادهشده ،هضمگرديده و دفع میشود ،پس نقش
عمدۀ دهان گشوده ،به دليل ارتباط آن با «اليۀ پاينيتر بدن
مادی» است ( .)Dentith, 2005, 232دهان گشوده ،مرتبط
با تصوير بلعيدن است ،كه باستانیترين سمبول مرگ و انهدام
است .در عنيحال مجموعهای از تصاوير بزمی نيز با دهان
گشوده مرتبط هستند و اين بهنوعی تنزل و از عرش بهزير
آمدن است؛ يعنی رسوكار داشنت يک شخص ،با اليۀ پاينيتر
بدن ،بنابراين با اعامل دفع ،مقاربت ،لقاح ،بارداری ،و تولد
مرتبط است .بدينترتيب ،اصل اساسی رئاليسم گروتسک،
پاينيآوردن همۀ امور آرمانی و متعالی بهسطح زمينی و
مادی برای نابودی آنهاست ،كه اين فرودآمدن و انحطاط،
همچنان با انگارۀ تولد دوباره همراه خواهد بود .باختني،
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«ادرار و مدفوع را ابزاری برای غلبه بر ترس كيهانی میداند».
در كارناوال هم متسخر ،تقليد متسخرآميز ،به تعليق درآوردن
و بیتوجهی به قوانني و هنجارهای اجتامعیـ سياسیـ
مذهبی ،بیاحرتامی بهكسانی كه محرتم شمرده میشدند
(مثل پادشاه) ،درهمشكسنت نظام سلسله مراتبی و غلبه بر
ترس كيهانی و ،...ذيل مفهوم تنزل قرار میگیرند (Dentith,
.)2005, 21
تصوير بدن گروتسک شامل ويژگیهايی از چهرۀ تغيريشكل
يافته ،مانند :دهان باز ،بينی بزرگ ،چشمهای برآمده،
دندانهای منايان و رويش ناهنجار بدن است (Bakhtin,
 .)1984, 316تقريبا در اکرث شخصيتهای بروگل دهان گشوده
و چشمها ی برآمده كه با زندگی واقعی و ويژگیهای طبيعی
در قسمتهای ناقص بخشهايی از بدن بهوضوح متناسب
شدهاست ،در كنار مفاصل و اندامها ،شكمبادكرده و نقص
در دستو پاها (از ديگر جلوههای بدن گروتسک) وجود
دارد .شكم بريونزده در پرنس كارناوال و برخی همراهان او
ديده میشود .همچنني پريزنی كه سمت راست درست مقابل
در كليسا قرار گرفته ،بدن پفكرده و متورمش ،حاكی از این
ویژگی است .خوردن و نوشيدن ،تبديل بهيكی از مهمترين
مظاهر بدن گروتسک میشود كه با ايدههای مثبت انسان
از خشنودی و رضايت همراه با شكمپرستی و طمع تركيب
میشود .ایدۀ ضيافت باختني يک تصوير دوسوگر است ،به
اين معنا :در عني حالكه میتواند هدفی برای طنز و نابودی
باشد ،همزمان خالق نیروی احيايی مثبت است (Haynes,
 .)1995, 71خوردنیهايی كه بروگل در تابلوی كارناوال و لنت
ترسي م كردهاست ،آميزهای از ماهی ،نان ،صدف و در واقع،
متام مواد غذايی است كه در طول لنت مرصف میشود و در
ت خوک ،نان سفيد و تخممرغ كه
برابر آن آبجو ،رشاب ،گوش 
در جشن كارناوالی استفاده میشود ،قرار دارد .تأكيد بر بدن
(بدن جنسی) مرصف و بريونشدگی بيشاز حد ،در مجاورت
با رويكرد خنده در جشن قرار دارد (.)Stewart, 1993, 313
بروگل لحظهای را بهتصوير میكشد كه فراتر از منايش برصی
است .با توج ه به رفتارهای بريونی ،ناهنجار و خشن بدن
شخصيتها ،بدون اينكه بهطور مستقيم ،ادرار يا مدفوع
منايان باشد عمـل دفع و قرش مادی بدن در جشن دیده
میشود .اينها همه در كنار خنده و شادی ناشی از جشن،
رخ میدهد و از ويژگی آن دو وجهیبودن خنده و دوگانگی
بدن است؛ يعنی تركيبی متشكل از ستايش و تحسني و تجاوز
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از مرزهای قانونی كه در كنار تركيبی از قرش پايينی (اجابت
مزاج ،استفراغ و ،)...و قرش فوقانی بدن (خرد و شعور) قرار
میگیرد ( .)Haynes, 1995, 44طنز نجاستخواری و دفع
فضوالت از ابزار مورد نظر در فعاليتهای كارناوالی است كه
حضور آن در جاییکه خوکی در حال خوردن مدفوع خود
است ،مشاهده میشود .در طبقۀ باالی مسافرخانه افلیجی
دید ه میشود که از دهن او چیزی در حال خروج است .در
جشن ،متام بدنها در ساختار كارناوال دخالت دارند و نقش
اجرا میکنند .سبكی كه ويژگی طغيانگر و شورشی دارد،
منايشی از تنزل شأن شخصيتهاست .بروگل در نربد كارناوال
و روزهداران بهوضوح تضاد ميان جشن شادیبخش كارناوال و
روح لنت را در نربدی منادين نشان میدهد؛ سايۀ شوخطبعی،
بذلهگويی ،مسخرهبازی ،رقص ،بازار ماهی و انواع بازیها.
استفاده از نقاب و ماسکهای رنگارنگ و نوازندگان در رژۀ
كارناوال ب ه همراه انعكاس شديدی از لحن متسخر ،ناشی از
اعتقاد به تباهی و فساد دستگاههای اداری و لزوم از بني
رفنت آنها ديده میشود .متام انگارههای تنزلی در نقاشی
قابل مشاهدهاست .يكی از وجوه برصی افراط و وارونهسازی
اجتامعی (تنزل) از كارناوال بروگل در منايی از كاروا نرسا
(سمت چپ تابلو) مشاهده میشود؛ پرفورمنسی از منايش
مضحک و محبوب «عروس كثيف» که برای نشاندادن جهانی
بزاده و دیگران.)41 ،1394 ،
وارونه استفاده شدهاست (عر 

نگاهجامعهشناسانه

بروگل در دورهای متولد شد که اروپای غربی شاهد تغییرات
بزرگی بود ،حدود هشت سال پیش از تولد بروگل ،مارتین
لوتر ،اعالمیۀ  ۹۵مادهایاش را نوشت و در آملان همسایه،
اصالحات پروتستانی 36را آغاز کرد .در این زمان ،هلند به
 ۱۷استان تقسیم شده بود که برخی از آنان میخواستند
از کلیسای کاتولیک 37که استانها را از سنگرش در اسپانیا
ت تأثیر آملان
کنرتل میکرد ،جدا شوند .هلند در رشق تح 
ت تأثیر انگلیس آنجلیکی قرار
متجدد لوتری و در غرب تح 
داشت ،بهعنوان مدرکی از ظهور پروتستانیسم .از هنگامی
که پادشاهان هابسبورگ اسپانیا اجراکنندگان کلیسای
کاتولیک و اصالحات (احیا) کاتولیکی در اروپای غربی بودند،
پروتستانیسم در هلند بهشدت ب ه نقد کشیده شد .پادشاه
اسپانیا ،چارلز پنجم ،38امپراتور رومن مقدس فرمان خون را
در  ۱۵۵۰میالدی تصویب کرد .طبق این فرمان حکم کفر
از کلیسای کاتولیک مرگ بود ،گرچه چارلز این حکم را اجرا

نکرد ،اما پرسش فیلیپ دوم 39که عملکردهایش منبع یک
آشوب بزرگ در هلند شد ،در طول دهۀ  ۱۵۶۰میالدی ،فرمان
خون را اجرا کرد .با وجود تهدید مرگ ،کالوینیسم بهشکل
روزافزونی در هلند عمومی شد .توطئۀ قتل فیلیپ در برابر
یک شاهزاده هلندی ،سبب شد رسبازهای اسپانیایی به
فرماندهی فرناندو آلوارز دو تولدوی 40منفور ،سومین دوک
آلبا  41و بلواهای کالوینیستی ،هلند را ب ه مرز شورش کشاند.
این فضایی بود که بروگل به اوج فعالیتاش بهعنوان یک
نقاش رسیده بود .دو سال پیش از مرگ بروگل ،جنگ هشت
ساله بین هلند و اسپانیا آغاز شد .گرچه بروگل زنده نبود
که ببیند ،در پایان جنگ ،هفتمین استان هلند پروتستان شد
در حالیکه  10استان باقیمانده زیرکنرتل کلیسای کاتولیک
باقیماندند (.)URL2
در این فضای آشفته بروگل زبان طنز را برگزید .او از بزرگترين
هرنمندان كميک است ،اما رويكرد هرن او فراتر از موضوع
خنده است .آثار تصويری او بروز واضحی از عنارص خنده و
شوخی نسبت به فرهنگ اروپايی قرن شانزدهم است .آثار
بروگل بهطور وسیع ،از ستیزه میان کاتولیکها و پروتستانها،
تا به سلطه سیاسی اسپانیا بر قسمتهایی از اسکاتلند و حتی
از نابرابریهای بارز تا تبعیضات دراماتیکی که توسط جامعۀ
فالندر مطرح میشد ،نسبت داده شدهاست .نباید این نکته
را نادیده انگاشت که بروگل در دوران خطرناکی میزیسته و
الزم بوده تا در پناه «طنز تلخ» به ابراز عقاید بپردازد .بروگل
در بروکسل میزیست که دوک آلبا نیروهایش را در آگوست
 ۱۵۶۷میالدی وارد شهر کرد .دوک توسط فیلیپ دوم ،پادشاه
اسپانیا ،که استانهای هلندی در سلطه او بودند ،فرستاده
شد .دستور فرماندهان وادارکردن پروتستانها به بازگشت
به مذهب کاتولیک بود؛ در طی سالیان فیلیپ بسیاری را
در مناطق تحت سلطنتش به مرگ محکوم کرد .این فشارها
در نهایت منجر به جنگهای  80سالهای شد که ب ه تشکیل
بلژیک کاتولیک در جنوب و هلند پروتستان در شامل منجر
شد .این سالها نشانگر عمق فاجعه و عدم توانایی جهت
بیان رصیح اعتقادات هرنمندانی چون بروگل است .تابلوی
جنگ بین کارناوال و روزهداران در این ایام کشیده شدهاست
(.)URL1

نتیجهگیری

هرن بروگل آخرین مرحله در پیرشفت نقاشی سنتی هلند
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است که با یان ون ایک 42در قرن پانزدهم آغاز شد .این سنت
انتزاع هرن وسطی را به یک دید تجربی از واقعیت تغییر
داد .بروگل ب ه رصاحت تأثیر هرنمندان ایتالیایی رنسانس و
تعابیر کالسیکشان را که بر آثار اکرث نقاشان همدورهاش
غالب است ،رد کرد .بهجای موضوعات اساطیری ،بدنهای
عریان و صحنههای شاعرانه ،صحنههایی از طبیعت را به
تصویر میکشد که خارج از قواعد واقعمنایی در عرص بروگل
میمناید .هامنطور كه گفته شد ،مفاهيمی مانند «رئاليسم
گروتسک»« ،اصل مادی بدنی» و «خنده جهانی» را با اشاره
به روح كارناوالی تعريف میکند .بيانيۀ صورتهای كارناوالی
باختني و مفاهيم بدن در رئاليسم گروتسک و نقش خنده در
جامعۀ فالندر قرن شانزدهم در آثار پيرت بروگل و بهخصوص
در تابلو جنگ کارناوال و لنت بهطور واضحی وجود دارد.
آثار بروگل تركيبی از سنتهای گذشته ايتاليا و شامل اروپا
هستند .منايش دستهای مهم از تصاوير صحنههای جشن و
شادی دهقانان قرن شانزدهم و هفدهم فالندری در هامن
زمان ،بهعنوان يک پديدۀ خاص هرنهای برصی از شامل
اروپا گنجانده شدهاست .بيشرت آثار بروگل دو مفهوم ظاهرا
متناقض در كنار هم دارد :يكی خنده و ديگری اخالق .يک
ديدگاه متصل به اين تصاوير محتوای اخالقی و پيامهای آن،
با توجه به بيان و نگرش منفی نسبت به رفتار و جشنهای
بیبندوبار دهقانی است و ديدگاه مكانی ديگر اين تصاوير
در يک محتوای فرهنگی بزرگتر است ،يعنی تفسريی از
هرن معارص خنده مباحث آميختهشده با هم ،مانند برخی
از جنبههای دارای محتوای اخالقی در مقابل طبيعت كميک
جشنهای عمومی نقش قابل توجهی در اروپای قرون وسطی
و رنسانس ايفا كردهاست كه نشاندهندۀ بخش مهمی از
فرهنگ عامۀ ريشهدار در سنتهای قرون وسطايی است.
او با استفاده از فضایی پرشور و قدرت طنز ،برخی از نخستین
تصاویر اعرتاض حاد اجتامعی در تاریخ هرن را آفرید ،مثل
تابلوهایی چون جنگ بین کارناوال و روزهداران که هجوی از
اصالحات پروتستانی است .در این اثر و در اغلب تابلوهای
پیچیدۀ بروگل ترکیب تضاد و تناقض دیده میشود و این
هامن وصلکردن رویا به زندگی روزمره است .بُعد دیگر آثار
بروگل جنون است .نقش جنون در زندگی او حیاتی است.
انسان در کلیتش معرفی میشود و از نظر معنوی توخالی
است .بروگل جزئیات را با متام دقت نقش میزند .در تابلو
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رنگهای متضاد و صحنههای ناموزون میبینیم ،ولی به
لطف آگاهی نقاش هیچگونه ناهامهنگی در آنها بهچشم
منیخورد.ناپایداری که نقاش در حرکات جمعی یا فردی نشان
داده ،منودی است از دید نقاش ،هرنمندی از جنس مردم،
آشنا با پیچشهای زندگی که بیاعتنا نیست و دغدغههای
«انسان» را فریاد میکند.

پینوشتها

 1570-1517( Nicolaes Jonghelinck .1میالدی) یک بانکدار تاجر و
گردآورنده هرن در آنتورپ بود .وی بیشرت به خاطر مجموعه نقاشیهای
پیرت بروگل بزرگ و فرانس فلوریس شهرت دارد .برادر وی ژاک جونگیلینک
مجسمهساز بود.
 .2کالوینیسم نام فلسفه و مکتب سیاسی و مذهبی منسوب به ژان کالون،
الهیدان و اصالحطلب پروتستان فرانسوی در قرن شانزدهم که در ۱۵۴۱
میالدی وی را برای اصالحات مذهبی به ژنو دعوت منوده و در آنجا
اصالحاتی انجام داد و انضباط شدیدی در کلیسای ژنو برقرار کرد.
 .3رجوع شود به مدخل فرمالیسم ،دایرهاملعارف پاکباز ،1394 ،ص -1005
.1004
 .4رجوع شود به مدخل زیباییشناسی ،دایرهاملعارف پاکباز ،1394 ،جلد اول،
ص .791
Pieter Bruegel the Elder .5
 Flandre .6منطقه زندگی مردم فالندری است ،که به منطقه بزرگی از
فرانسه و بلژیک و جنوب هلند گفته میشد.
 Breda .7یکی از شهرهای تاریخی در جنوب هلند و در استان رابانت
شاملی قرار دارد.
 Pieter Coecke van Aelst .8یا -1502( Pieter Coecke van Aelst the Elder
 )1550نقاش ،مجسمهساز ،معامر ،نويسنده فالندری ،طراح كيچههای چوبی،
كارهای طالفروشی ،شيشههای رنگآميزی و منبتکاریها بود.
 )۱۶۳۶–۱۵۶۴( Pieter Brueghel the Younger .9نقاش فالندری دوره
باروک و فرزند پیرت بروگل مهرت بود.
 )۱۶۲۵– ۱۵۶۸( Jan Brueghel the Elder .10نقاش اهل فالندر بود .او
پرس پیرت بروگل مهرت و پدر یان بروگل کهرت است.
 Baroque .11روشی است در هرنهای معامری ،نقاشی ،موسیقی و
مجسمهسازی که از اواخر سده شانزدهم در ایتالیا آغاز شد و تا اواخر سده
هجدهم در اروپا رواج داشت و سپس در آمریکای مرکزی و جنوبی مورد
توجه قرار گرفت .آزادی در طراحی ،شامر زیاد شکلها و درآمیختگی آنها
از ویژگیهای این سبک است.
 Sir Peter Paul Rubens .12( )۱۶۴۰–۱۵۷۷نقاش مشهور سبک باروک
فالندری در سد ٔه هفدهم میالدی بود.
 .13مجموعهای از نقاشیهای متثیلی که توسط یان بروگل بزرگ انجام شد.
 .14پیرو مکتب رم.
 .15رجوع کنید به مدخل کالسیک دایرةاملعارف پاکباز ،1395 ،ص .1127
 Hieronymus Bosch .16با نام اصلی -۱۴۵۰( Jheronimus van Aken
 ،)۱۵۱۶نقاش هلندی بود .عمده شهرت وی ،کاربرد نقوش خیالی برای بیان
مفاهیم اخالقی و همچنین حکایت داستانهاست.
 )1570-1518( Hieronymus Wellens de Cock .17نقاش و حکاکی
فالندی و نارش و توزیعکننده چاپ بود.
 Chape Church .18کلیسای کاتولیک رومی است که در میدان دو چاپل/
کاپلپلین در منطقه مارول /مارولن در بروکسل ،بلژیک واقع شدهاست.
The Fight Between Carnival and Lent .19
 Carnival .20واژهای ترکیبی متشکل از دو واژۀ التینی «کارنیس» (به معنای
گوشت) و «ل هواره» (به معنای چیزی را از کسی گرفنت) است .در نتیجه
این واژه بهمعنی «حذف گوشت» یا بهنوعی واردشدن به فصل روزه است.

48

 Advanced Studies of Art Quarterlyنرشیه مطالعات عالی هرن  /دوره دوم /شامره ،6زمستان1399

کارناوال بیشرت متعلق به فرهنگ رومی کاتولیک است و کمرت عنرصهای
پروتستانی را در خود دارد .با ای ن وجود ،این جشن در بیشرت جهان غرب
جای محکم خود را پیدا کردهاست .اوج جشن کارناوال در دو هفته قبل از
زمان روزه مسیحیان است.
 .21چلّۀ روزه (التین  ،Quadragesimaانگلیسی  )Lentدر مسیحیت به
مدت زمانی گفته میشود که افراد دینباور باید پرهیزهای خاصی را رعایت
منایند و از اعتقادات بسیاری از فرقههای مسیحی است که به مدت حدودا ً
شش هفته منتهی به عید پاک بهطول میانجامد .در اغلب فرقهها چلۀروزه
از چهارشنبه خاکسرت تا پنجشنبه فرمان یا تا شب عید پاک ادامه دارد .از نظر
آدابورسوم ،چهل روز پرهیز باید دورانی با حالوهوای افرسده و ماتمزده
باشد ،پرهیز شامل روزه و خودداری از مرصف میوه ،تخممرغ ،گوشت و
فراوردههای لبنی است.
 .22قرون وسطی ،سدههای میانی یا قرون میانی به دورهای از تاریخ اروپا
از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میالدی گفته میشود .معموال آغاز این دوران
سقوط امپراتوری روم غربی در سال  ۴۷۶میالدی در نظر گرفته میشود و
فرجام آن دوران رنسانس و عرص کاوشهاست.
 .23چهارشنبه خاکسرت یا چهارشنبه توبه اولین روز چلۀ روزه ( ۴۰روز
روزهداری مسیحیان کاتولیک) در تقویم مسیحیت غربی است .که  ۴۶روز
قبل از عید پاک رخ میدهد .از آنجایی که بهعید پاک وابسته است ،هر
سال در تاریخ متفاوتی رخ میدهد و مردم در آن روزه میگیرند .نام این
روز از رسم گذاشنت خاکسرت بر پیشانی مؤمنان بهنشانۀ سوگواری و توبه در
پیشگاه خداوند گرفته شدهاست .معموالً خاکسرتها از سوختههای یکشنبه
نخل سال پیش جمعآوری میشوند .این روز فردای سهشنبه اعرتاف است.
 .24رنسانس شاملی ،رنسانسی بود که در شامل آلپ واقع در اروپا رخ
داد .تا پیش از  ،۱۴۹۷انسانگرایی رنسانس ایتالیا تأثیر کمی در بیرون از
ایتالیا داشت .از اواخر قرن پانزدهم ،اید ٔه آن در رستارس اروپا گسرتش یافت.
این رنسانس بر رنساس آملان ،فرانسه ،انگلستان ،کشورهای سفلی ،لهستان و
دیگر ملتها و جنبشها تأثیر گذاشت؛ هر چند که این تأثیر در هر منطقه
مشخصهها و استحکام مخصوص به خود را داشت.
 .25لوتریانیسم یکی از شاخههای عمده مسیحیت غربی است که با کالم
مارتین لوتر ،اصالحطلب آملانی مشخص است .لوتر برای اصالح کالم و عمل
کلیسای کاتولیک اصالحات پروتستانی را راهاندازی کرد.
 .26منایشی از نوازندگان خیابانی که در حال بازی محلی و كميكی بهنام
«عروس كثيف» هستند كه بهمناسبت سه روز قبل از چهارشنبه توبه انجام
میشود؛ عروس زمخت ،خشن و گلآلودی كه لباسی نخمنا و ژنده برتن دارد
و داماد در حالیكه مانند اسبی چموش ،جفتک میاندازد عروس را بهدنبال
خود میكشاند و تم اصلی آن از شعری كوتاه از شاعر رومی ،ويرجيل گرفته
شدهاست و در برخی از كتابهای رضباملثلهای آن زمان ،ظاهر شد.
 .27اگوتیسم خودپرستی و خودخواهی و اعتقاد به اینکه پایه و مبنای
زندگی بر توجه نسبت به نفس خویشنت است.
 .28یا اصالحات پروتستانی اصالحات مذهبی که در قرن شانزدهم میالدی در
کلیسای غربی و به رهربی مارتین لوتر و ژان کالون روی داد.
۱۵۴۸( Mander, Carl van .29ـ ،)۱۶۰۶نقاش مرنیست ،شاعر ،و نویسندۀ
هلندی .شهرتش را بیشرت بهسبب نوشنت زندگینامۀ نقاشان شامل اروپا ،با
عنوان کتاب نقاشان ( ۱۶۰۴میالدی) است.
Battle of Carnival and Lent .30
 .31ت َ َکلُّفگرایی یا شیوهگرایی  Manierismسبکی است که از سده هفدهم
ِ
کاربست تصنعی ،افراطی
در هرن و ادبیات اروپا رایج شد و بهتدریج ،به
و تظاهرآمیز شگردهای هر سبک هرنی گفته میشد .شگردهای نقاشان
تکلفگرا چون درازمنایی پیکرها ،حرکتهای پر پیچوتاب ،اختالف تناسبها
و مقیاسها ،رنگهای نامالیم ،شلوغی و عدم تقارن ترکیببندی با منطق
ض داشته و به همین سبب هرنمندان سده
زیباییشناسی رنسانس تعار 
هفدهم به دستاوردهای تکلفگرایان با تحقیر نگریستند و آن را مردود
دانستند .اما سدۀ بیستم نه فقط این قضاوت را نپذیرفت ،بلکه دوران
تکلفگرایی را رسآغاز آگاهی هرنمند غربی از شخصیت ،قدرت ،تخیل و
مهارت فنی خویش دانست.

 Renaissance .32یا دور ٔه نوزایی یا دور ٔه نوزایش یا دوره تجدید حیات،
جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقالب علمی ،اصالحات
مذهبی و پیرشفت هرنی در اروپا شد .دوران نوزایش ،دورانگذار بین
سدههای میانه (قرون وسطی) و دوران جدید است .نخستین بار ،واژ ٔه
رنسانس را فرانسویها در قرن شانزدهم میالدی بهکار بردند .آغاز دور ٔه نو
زایش را در سد ٔه چهاردهم میالدی در شامل ایتالیا میدانند.
 ،)۱۹۷۵-۱۸۹۵( Mikhail Mikhailovich Bakhtin .33فیلسوف روسی و
متخصص ادبیات بود که آثار تأثیرگذاری در حوزۀ نقد و نظریۀ ادبی و بالغی
ّ
نوشت .پيشينه كاربردهای جست ه و گريخته كارناوال ،به ادبيات اروپا در
سدههای ميانی باز میگردد ،اما نخستني كسی كه آن را بهصورت نظاممند
بهكار برد ،باختني بود.
 Grotesque Realism .34رئاليسم گروتسک ،مفهومی در ارتباط با سنت
رئاليسم و فرهنگ عاميانه است و گاهی انعكاسدهندۀ تأثري مستقيم
فرمهای كارناوالی است .گروتسک با امور مادی و جسامنی عامل ،مورد توجه
است كه نهتنها تخطی از هنجارها و نظم طبيعی جهان محسوب منیشود،
بلكه هنجارها و نظم ويژه خود را دارد .در نظر باختني مفهوم رئاليسم
گروتسک يک حالت ادبی است كه توسط اصل مادی بدنی از عملكرد
جسامنی و فيزيكی آن آشكار میشود و بر رابطه بني اليه و قرش بدن با
جهان و بازسازی اصول دگرديسی ،رشد ،مرگ و تولد تأكيد دارد.
 ،)۱۵۴۶–۱۴۸۳( Martin Luther .35کشیش آملانی متجدد و مرتجم انجیل
به زبان آملانی و یک اصالحطلب مذهبی بود .او یکی از تأثیرگذارترین
شخصیتها در تاریخ آیین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصالحات
پروتستانی بهشامر میرود.
 Protestant .36شاخهای از مسیحیت است که مبانی آن نخستین بار توسط
مارتین لوتر مطرح شد .پروتستانها امروزه بیشرت در شامل اروپا و آمریکای
شاملی سکونت دارند .پروتستان در زبان فرانسه به معنی معرتض و مخالف
رسسخت است و به این دلیل به پیروان مکتب دینی پروتستانیسم اطالق
میشود که آنها در مقابل شامری از قوانین کلیسای کاتولیک روم ایستادند.
 .37کلیسای کاتولیک بزرگترین کلیسای مسیحیت در جهان است .کلیسای
کاتولیک با بیش از یک و نیم میلیارد نفر پیرو در رستارس جهان ،بزرگترین
شاخه از کلیسای مسیحی محسوب میشود.
 )۱۵۵۸-۱۵۰۰( Charles Quint .38امپراتور مقدس روم (از  ۱۵۱۹تا ،)۱۵۵۶
پادشاه اسپانیا (با عنوان کارلوس یکم؛ از  ۱۵۱۶تا  ،)۱۵۵۶و آرشیدوک اتریش
(از  ۱۵۱۹تا  )۱۵۲۱بود .وی در سال  ۱۵۱۶پادشاه اسپانیا و سه سال بعد
امپراتورامپراتوری مقدس روم شد.
 ،)۱۵۹۸ – ۱۵۲۷( Felipe II .39پادشاه اسپانیا بود و دولت مرکزی در اسپانیا
تشکیل داد.
Los reyes usan a los hombres como si fuesen naranjas, .40
۱۵۸۲– ۱۵۰۷( primero exprimen el jugo y luego tiran la cáscara
میالدی) ژنرال و دیپلامت اهل اسپانیا بود.
 Alba, Aragon .41یک شهرستان در اسپانیاست که در استان تروئل واقع
شدهاست.
 ،)1441-1395( Jan van Eyck .42نقاش فالندری و یکی از بهرتین نقاشان
سده پانزدهم میالدی در شامل اروپا بود.
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Abstract
Pieter Bruegel the Elder as a narrator, inclined to involve all parts of the canvas surface to the
events and to balance between human and animal actions which are expanded in different
surfaces of the canvas. The art of Bruegel is the visual equivalent of lower and superior literature;
he lived during the chaos and drastic socio-political transformation, when Protestant Reformation
was in a complete destabilization and many of the old traditions and customs are endangered.
Joining of catholic to fasting ceremony was the kind of the religious ceremonies which is criticized
by Protestant Reformists severely and the soul of carnival is being repressed by the individuals
of two parties. It was the issue which Bruegel translated it in the form of his special visual
language and depicted smut criticism from the movement confliction of religious reformation.
Ridiculous and funny forms, imitation and border crossing play important role in understanding
of the Bruegel’s works. In this research the work of War between Carnival and fasters with emphasis
on formalistic, aesthetic and sociological critique and also with examination of symbols and
the meaning of work is investigated by analytical and descriptive approaches and documents
and written sources are used in visual paintings. The visual effects of joke language and carnival
games are inherent features of Bruegel’s works.
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