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   يفالندر - ي در آثار نقاشان آلمان وسوسهبازتاب مضمون  
   وسوسه ي هلت سهه  پرديليتحل ي هسيمقا :يرانيو نقاشان ا
   زيگر  موس بوش و نگارهيرونيس اثر هي قديآنتون
  ن بهزاديالد خا اثر كماليالسالم از زل هيوسف عليحضرت 

  
  

  *3يراني شميترا لطفي م،2يي محمد خزا،1يلهلا تياهللا آ بيحب

  گروه هنرهاي تجسمي، دانشكده هنر، دانشگاه شاهداريدانش -1
 ت مدرسيدانشگاه تربدانشكده هنر و معماري، گرافيك، گروه دانشيار  -2
  مدرسدانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت  ،پژوهش هنرگروه كارشناس ارشد  -3

  
  دهيچك

ه يـ  درونما ،نه متفـاوت  يشيـ  از دو فرهنـگ و پ      ي مشترك نزد هنرمندان   ي بازتاب مضمون  يچگونگي    مقايسه و   يررسب
بـه   ؛انـد    قـرار گرفتـه    ينجا مورد بررس  ي در ا   وسوسه كه با مضمون مشترك      يدو اثر . دهد  مي ليمقاله حاضر را تشك   

ن بهزاد  ي و كمال الد   يالدي اواخر قرن پانزده م    يموس بوش نقاش فالندر   يرونيس اثر ه  ي قد ي آنتون ي  وسوسهب  يترت
 و كنكاش در نوع نگـاه       ين مقاله به بررس   يا. باشند  مي يل قرن دهم هجر   ي اواخر قرن نهم و اوا     يرانينقاش نامدار ا  

پردازد و قصد دارد تا       مي  آن يريت تصو يان و روا  ي ب ي و تالش آنان برا     وسوسهن دو هنرمند به مضمون      يكرد ا يو رو 
ل يـ مورد نقـد و تحل    را   يرانيو نگارگر ا   يان هنرمند فالندر  ي م ي و هنر  يو اشتراكات فرهنگ  ها    ن رهگذر تفاوت  ياز ا 

  . قرار دهد
  

  .ي قرون وسطي شناسييبايقبه، ز، جنون، عقل، مراوسوسه :واژگانكليد 
  

  مقدمه - 1
ي  مقايسه و يق عبارت است از بررسين تحقين در اياديبنه لأمس

 و ين مذهبيمضامويژه  به ،ن مختلفي بازتاب مضاميچگونگ
ه  در اواخر دوري و آلمانيمندان فالندر هنري در آثار نقاشيانسان
در مركز و ) يالديم 16و  15قرون (ا رنسانس يش يك و باززايگوت

 8 در قرون يراني ايو نگارگر) مناطق فالندر و آلمان(شمال اروپا 
ار يمع. زي هرات و تبر،رازي مكاتب شيها ي در نقاشيهجر 10و  9و 

 و تحوالت يني ديها هشيباورها و اندي  مقايسه ،ن پژوهشيانجام ا
 كه خود بر  است؛ حاكم بر آن دوران در مناطق مذكور بودهيمذهب
ن مناطق و ي و خلق آثار توسط هنرمندان ايريگ  شكليها نهيزم
دهندگان آثار  ز سفارشيهنرمندان و نه قي بر سلييتبع آن از سو به

نگاه ه گر در نحوي ديها و از سو ين نقاشيدر انتخاب نوع مضام
ن يدر واقع در ا.  داشته استيرير چشمگيثا ت،بان به آثارمخاط
 مشترك خلق يها و بسترها تا سرچشمهاست  بر آن ي سع،قيتحق

 يكردي خود با رويخير تاريآثار توسط هنرمندان هر دو گروه در س
 يني ديها شهي كه در ارتباط تنگاتنگ با باورها و انديشناخت انسان

 ينيب ر جهانييتغ. ردي قرار گي مورد بررس،باشد يمعاصر خود م
ش ي و آغاز عهد باززايان قرون وسطي در پاييانسان اروپا

ن يرت به عنوان شاخص) سمياُمان( ييگرا و ظهور انسان) رنسانس(
ه  بر هميقير عميثات) رنسانس(ش يباززاه دهند  شكليان فكريجر

ش ياديپحال  درعين.  جوامع مختلف اروپا گذاشتياركان فرهنگ
 كار با استقبال ي كه در ابتداينين اصالح داين و جراروتستش پيك

 و شمال يدر مناطق مركزويژه  به ، مواجه شديحيان مسيگرا انسان
شامل هلند و (فالندر ، آلمان،  چون فرانسهيياروپا در كشورها

ن يادي بنيني د– يساز تحوالت فرهنگ نهيزم) يك امروزيبلژ
 حوالت را در هنر آن زمانن تيج اين نتاي شد كه بارزتريگريد

ار ي بسين نكته اساسيحال توجه به ا نيدرع. توان مشاهده نمود مي
 ير هنرمندان در كشورهايباشد كه نقاشان و سا يت ميز اهميحا

ك و هلند يبلژ( فالندر ، آلمان،مركز و شمال اروپا چون فرانسه
هاي   از قلمرو هابسبورگين دو كشور در آن زمان بخشي ا،يفعل
 از مستعمرات يل داده و بخشيتشك  تبار رايياياسپان - يشيراط

 mitra - lotfi@yahoo.com                     : مقالهسؤولنويسنده م*

 1386، پاييز و زمستان 2، شماره 2دو فصلنامه مدرس هنر، دوره 
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ك ي از سبك گوتي همچنان عناصر،)شدند يا محسوب مياسپان
 ؛ا نپرداختنديتاليد صرف از ايالملل را حفظ كرده و تنها به تقل نيب

) رنسانس(ش يك با هنر باززايق هنر گوتيبلكه كوشش آنها در تلف
ش را ي از باززايگريانداز د  كه چشم شديا منجر به خلق آثاريتاليا

 ييايتالياه  كه متفاوت با نسخيانداز  چشم؛دهد يدر برابر ما قرار م
روح زمان خود ه رگذار و منعكس كننديثا به همان اندازه تيآن ول

مهم بدون ه ن دوريل ايم كه تحليدان ي امروزه ميياز سو. باشد يم
و نقل و انتقاالت  شرق يچرا  و  چون   يدر نظر گرفتن نقش ب

  . ستي و اروپا ممكن ني اسالميان قلمرو كشورهاي ميفرهنگ
ر شرق يثاته نيقات در زميها و تحق امروزه همچنان پژوهش

 اروپا در آغاز دوران يريگ ر شكلب يفرهنگ و تمدن اسالمويژه  به
ن آشكار ا بر محققيا مدرن ادامه دارد و هر روز نكات و جوانب تازه

كطرفه نبوده و يرات يثان تينجاست كه ايمهم در اه نكت. گردد يم
 قرار يبستان فرهنگ ن بدهير ايثا تحت ت،خوده ز به نوبيشرق ن
 كه ه؛ را تجربه كردي تحوالتيا  خود به گونه است وگرفته

ه مقال .ه استن در فرهنگ و هنر آن شدياديرات بنييساز تغ نهيزم
دو ي  مقايسهكاو و   و   كندي براگانسندينوه  معلول دغدغ،ش رويپ

 )اد شده در بااليدر دوران  (يحي و غرب مسيفرهنگ شرق اسالم
 -  ياجتماع از تحوالت يرات ناشيثاعام و تتبع و امعان در تطور  به

ك ين دوران در قلمرو آلمان و فالندر از ي اي در هنر نقاشيمذهب
  . باشد يگر مي ديران از سوي در ايسو و هنر نگارگر

 يآنتون ي وسوسهي  لته سهه  پرديل موضوعيلقت تحيدرحق
 اواخر قرن پانزده و ينقاش فالندر( 1موس بوشيرونيس اثر هيقد
 و دهوب وسوسه آن يكه مضمون اصل) يالديل قرن شانزده مياوا

ز حضرت يگره در نگارمضمون ن يهم ييآن با بازنماي  مقايسه
 كه از ؛يرانيار انامد ن بهزاد نگارگريالد خا اثر كمالياز زل) ع(وسف ي

تواند  يم ؛سته استيز يموس بوش ميرونيقضا در دوران معاصر ه
 نگاه دو هنرمند مسلمان و يچگونگه  را درباريقينكات و دقا

 با ،م متفاوت و به طبعياز دو اقل)  مشتركيبه مضمون( يحيمس
ن رهگذر يما روشن و از ا  بر، متفاوتينيب هانفرهنگ و عادات و ج

ن دو ي فرهنگ ا،يق اوليو افتراق را در هنر و به طرنقاط اشتراك 
 كه در بستر يا سهين مقايچنحال  درعين . معلوم سازد،خطه

ران انجام ي دوران در اروپا و اي و مذهبي، اجتماعيتحوالت فرهنگ
 بازتاب روح دوران خود يچگونگه دهند تواند نشان يشود م يم

در  ، تسننيت رسميان و تحت حاكميموريران زمان تيدر ا. باشد
 ؛برد يك در دوران اقتدار خود به سر ميش كاتولياروپا كه هنوز ك

ه يسا و موافق با ارايكله  مخالف قدرت مطلقيها زمزمهگو اينكه 

                                                                        
1  - Hieronymus Bosch 

ن قاره آشوب ي در حال برخاستن از گوشه و كنار ايني دير نويتفاس
  . زده است

  
 ي قرون وسطيشناس ييبايزه  درباريختصرم - 2
ش به يمذهب و گرا -  )كيوران هنر گوتباالخص د(

  كي در هنر گوتيباشناسيهنر و زه  شاخص،تيمعنو
ي  لته سه يل موضوعي تحلي مناسب براي به مدخليابيجهت دست

 در نظر قرون ييباي به مفهوم زي نگاهسي قديآنتون ي وسوسه
نقاشان  اينكه گريمهم ده نكت.  استيان الزم و ضرورييوسطا
قرن شانزده ه اني تا ميدر اواخر قرن پانزده و حت ي و آلمانيفالندر

الملل  نيك بيز سبك گوتا يرويد و پيهمچنان وفادارانه به تقل
 ند آن را در آثار خود حفظ كرديا دست كم عناصر اصليادامه دادند 

 چون يا  نابغهيحت. ق نمودندي تلفين نقاشيو آن را با قواعد نو
ه يار و از نظري تمام عيك نقاش رنسانسيز كه يآلبرشت دورر ن

آمد در آثار خود تفاوت و   مين به شماري نوين نقاشيپردازان قوان
از . دهد  مينشانرنسانس  عهد ييايتاليا آشكار با نقاشان يزيتما
ان به ييكرد قرون وسطاياز رواي  ه شمهينجا به اراين رو در ايا

 و در م تا در حد امكانيكن  ميم و تالشيپرداز  ميييبايمفهوم ز
 انعكاس آن ي را با مذهب و چگونگييباين مجال كوتاه رابطه زيا

ح يك توضيدر دوران گوتويژه  به يقرون وسط يدر آثار هنررا 
د بستر يد بايآ  ميانيك به ميسخن از هنر گوتكه  هنگامي .ميده

 قرون يني كه همانا مذهب و اعتقادات د ران هنريرشد و نمو ا
قت مذهب مفهوم مالزم يحقدر. ر داد مد نظر قراان استييوسطا

 درك روح ي مذهبيكرديو بدون داشتن رواست ن هنر بوده يا
ر ممكن شده و از هر گونه ين دوران غي اي از آثار هنرياريبس
 ين دورانين آخريد بتوان گفت كه ايشا. زند  مي سر بازيريتفس

 هنر ي اصلي آن مذهب به عنوان مضمون و محتواياست كه ط
ن اقتدار تا ي مختلف شده است و نفوذ اي آثار هنريريگ باعث شكل

 گرفته و يشي محتوا بر شكل پيجا بوده است كه به راست بدان
. محتوا قرار دارده طرير سي زيم كه شكل و قالب هنرينيب يم

 با ؛ بودنديف شده و كامالً قرارداديش تعري از پي هنريها قالب
 بوده و آثار ي قرارداديهنرن دوران يم كه هنر ايين همه اگر بگويا

ن است يت ايواقع. ميا  كردهيانصاف ي ب؛ هستنديا شهي كل،د شدهيتول
 با زبان مخصوص خود و در چهارچوب يكه هنرمند قرون وسط

ار يبسگو اينكه  (يان هنري بيف شده براي تعريِنظام دال و مدلول
ه نيي شد كه آي موفق به خلق آثار؛)رانه و خشك بوديسختگ
ن يچن. باشد يدوران خود مباور جه ي روح مذهب و در نتينما تمام

 يسايتوس بوركهارت كلي چون تييگرا لسوف سنتياست كه ف
 ؛دهد يبارز هنر مقدس قرار مهاي  جامع شارتر را در زمره نمونه
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است  كامل با محتوا ي در هماهنگ، كه در آن شكلي آسمانيهنر
 حس يرد نظر و القام موي انتقال مفاهي برايا ستهيو محمل شا
 يتواند مدخل يگر كه ميمهم ده نكت. باشد ي مي روحيعلو و تعال

 است كه 1ي نفوذ تفكر و مكتب مدرس، ورود به موضوع باشديبرا
ن يتصور بر ا. شد يگرا درباره هنر م لي و تحليمانع از تفكر ادراك

 از ي ارزش داشتند كه برخيي تنها تا جاي ماديايبود كه اش
. كردند يات پروردگار را آشكار مذ و ي جهان اخرويها جنبه

ويژه  به ،زي باستان نيايتوان در دن يم را يكردين روي چنيها هشير
. افتي افالطونيان پس از او - هاي افالطون و در آثار نو در نوشته
 شناخت ي تالش برايف آدمين تكليسندگان، باالترين نويدر نظر ا

قاً ي عميحيتفكر مس.  داشتي جاي بود كه در جهان اُخرويقتيحق
م ي در تعاليحيمسه  قرار داشت و فالسفيدگاهين دير چنيتحت تأث
ه كردند كه جهان محسوس تنها تا ب يد مين نكته تأكيخود بر ا

 يها  از جنبهيبرخه كنند  كه بازتاب و فاشرد ارزش توجه داييجا 
 يتواان ماده و محي را ميخود انشقاق هخودب، نيا. داشت بيالوه

ن يمصداق بارز چن«. آورد ي آن به وجود م2)يانيوح(آشكار شده 
، متفكر و 3ژناين سخن جان اسكاتوس اِري در اي به خوبيتفكر

ك يا يك تكه چوب يما «: ، آشكار استيالديعالِم قرن نهم م
م كه خدا را در آن يكن ي درك ميقطعه سنگ را فقط هنگام

 كار ين طرز تفكريأخر چن متقدم و متيها افتن نمونهي» مينيبب
گونه تفكر در حذف  نيست، و واضح است كه بازتاب اي نيدشوار

 به ،ميشناس ي ميهنره ويتمام آنچه كه به نام درك سبك و ش
   .]9ص،1[» شدت مؤثر بوده است

ل فقدان حس ين طرز تفكر دليكر شد اذهمچنان كه 
ست بلكه نشانه كوشش يان نيي در قرون وسطايشناس ييبايز
 است كه متناسب با ييباي از زيفيتعره يتفكران آن دوران در ارام

در .  باشديچهارچوب مباحثات مكتب مدرس  و دريحياعتقادات مس
 ،اٌمبرتو اكو.  كهن بودياي دنيدار واقع راثي مي قرون وسط،قتيحق

 در يشناس ييباي معاصر در كتاب هنر و زييايتاليلسوف ايمتفكر و ف
ان و يي قرون وسطايشناس ييبايت زياسحسه  درباريقرون وسط

گفته «: سدينو ين مي چنيان هنريبه وي شيقالب مورد نظرشان برا
 باشد، يدات هنريشناسان و تول ييبايشده است آنجا كه سخن از ز

عت گردانده است؛ اما ي طبي كهن همواره نگاه خود را به سويايدن
 ...ه ساختندري كهن خياي دنيان، نگاه خود را به سوييقرون وسطا
 يشناس داري پدي نه به سو،يفرهنگ قرون وسط اينكه و سرانجام

 » شده بوديزير هي پاي فرهنگيشناس دهي پديقت، بلكه به سويحق

                                                                        
1 - Scholasticism 
2 - Revealed 
3 - John Scotus Erigena 

 آنان به فرهنگ باستان ين ارادت و سرسپردگيهم .]16ص،2[
بود كه باعث ) يحي مسيآن به دست علماه ل شدي تعد شكلالبته(

 تا ؛رندي در نظر گي متعالياي از دني بازتابعت را به عنوانيشد تا طب
 »... در برابر جهان بداننديآن را به عنوان سد راهكه  جايي

 را يمثٌل افالطونه يد نظرير شدينجا بخصوص تأثيدر ا. ]17،ص2[
 جهان محسوس يها دهيا و پدياشه م كه هميم مشاهده كنيتوان يم

. داند ي مين در عالم مثال آياصله  از نمونيا بازتابي يا هيرا تنها سا
نظرات متفكران (مانده از آن دوران  ي به اسناد باقيهمه نگاه نيبا ا

 هنرمندان ي كه در قالب دستورالعمل برايز اسناديو دانشمندان و ن
ت يرساند كه آنها از حساس يجه مين نتي ما را به ا؛)اند صادر شده

. وردار بودند برخيعي طبيايعت و دني نسبت به طبيا العاده فوق
 يعني«ست كامالً قابل درك باشد، يبا ي مورد نظر آنها مييبايز

خته با شكوه ي، و آمي اخالقي موجود در هماهنگييبايهمانا ز
 به ييبايزه شمندان دربارياندكه  هنگامي)... يكيزيمتاف (يفراسرشت
  . ]16ص،2[ » بودي مقصودشان صفت اله،پرداختند يصحبت م

 آن ي قرون وسطيباشناختيمطالعات ز در يديكله نكت يك
 نگرش مردم آن زمان به هنر و برداشت آنها از يكه چگونگاست 

 ييبايد توجه داشت كه زيبا. دهد يح ميرا توض» ييبايز«مفهوم 
 ، بودي و رواني اخالقيتي، واقعييقرون وسطاه قابل درك در تجرب

 ياه بحث. يرقابل لمس از طرق مادي نامحسوس وغيتي واقعيعني
موجب » نامحسوس «ييباين زي درباره هميين قرون وسطايمتفكر

ه يارا» محسوس «ييباي در باب زيات و نظراتيآن شد تا فرض
ن دو يان ايمي  مقايسهق تشابه و ي داشتند تا از طريآنها سع. دهند

 يتجلبيانگر ابند كه ي دست ييبايف خاص از زي تعريمقوله، به نوع
 از توجه يقاً ناشي كه عميشد، تجلنامحسوس در عالم محسوس با

 يتفكره  وين شيچنحال  درعين.  بودياق فرد به عالم روحانيو اشت
 ،افته بوديت شده و اشاعه ي تقوي مكتب مدرسيكه به شدت از سو

ف كرده و ي تعري محسوس را در چهارچوب خاصيايعشق به دن
ن نوع ي ايان هنري بي راهنما و دستورالعمل برايرفته بود و نوعيپذ

، موجب شود كه انسان ين عشقيمبادا چن«كرد تا   ميهيعشق ارا
 » سپاردي را به دست فراموشي، قلمرو روحانييقرون وسطا

 به واسطه كشش يترس از فراموش كردن عالم روحان .]17ص،2[
توان  ي مي را به خوبي محسوس در عالم ماديها ييبايو جذب به ز

ها  ييباين زيان نسبت به ادر طرز رفتار و واكنش عرفا و راهب
راهبان در برابر ه راني و انضباط سختگيامتناع جد. مشاهده كرد

 يي از فقدان تواناي نه ناش، محسوسييباي از جمله زيويمظاهر دن
ه العاد ت فوقيل حساسيقاً به دلي بلكه دق، در آنهاييباين زيدرك چن

انظباط اضت و يقت ريدر حق.  بودييبايزگونه  اينآنها نسبت به 
 و دوپاره يفشار روحه گون يان تراژديقاً بيك راهب، دقي يمعنو

ه از و جذبيو ن) يويدن (يني لذات زميان آوايشدن جان فرد م
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موس بوش نقاش يرونيه.  عالم باال بوديوار او به سو فتهيش
ن تعارض و جدال عارف ي ادنِيكش ريتصو  به، قرن پانزدهيفالندر

ه ي دستما، راي نهفته در وجود آدميوانيز حي و غرايويبا مظاهر دن
 است  كرده »سي قديآنتون ي وسوسه«اثر معروف خود به نام 

ه و ي بعد به آن پرداخته و آن را مورد تجزيكه اندك ؛)2و1تصوير (
ن ي از هميعاقبت برخحال  درعين .م داديل قرار خواهيتحل

ه ي بودند كه موفق به ارايشمندان مكتب مدرسيمتفكران و اند
 محسوس گشتند كه ييباي زيكننده برا خور و اقناع  دريفيتعر
سنت برنارد .  داشتيمذهب - يم عرفانيق با مفاهي عميونديپ

 ييباي زيتجله  درباريالدي قرن دوازده ميدوكلروو عالِم عرفان
ه ق توجه به عالم ماوراء و تجربي از طري در كالبد جسمانيروحان
ه ، همييبايدرخشش زكه  هنگامي": ديگو ين مي چنيعرفان

 قلب را با حضور خود آكنده سازد، الزم است كه به يها قسمت
ان ي كه ناگهان از ميز هجوم آورد، درست مانند نوريرون نيب
 و ظلمت يكي كه در تاري نور.زند يرون مي سر بيا شهيب
ن كالبد يبنابرا!  در پنهان ساختن خود ندارديدرخشد، هرگز سع يم

 تابان و ي از روح است كه درست مانند نوريري، تصويجسمان
ق اعضا و يتاباند، از طر يمشعشع كه پرتو خود را به هر سو م

ق اعمال و كردار، سخن، يشود، و از طر يده ميرون تابيحواس، به ب
   .]30،ص2[ ".دهد يظاهر و حركت، به درخشش خود ادامه م

 يا ت به نقطهي بشر را در نهايعرفانه مراقبه و تجرب
 يباشناختي زين احساس لذتيبا در عيء زيدن شيرساند كه با د يم

ش، كه ي خوي باطني با هماهنگيء مورد نظر، روح آدميشه از نظار
ن يا. گردد يارو مي رو؛ر شده استيز تكثيء مورد تجربه نيدر ش
ز در ين» ييبايز« عامل ي نوعي در آن واحد دارايعرفانه تجرب

 به ي و با كمال آزادينيمالحظات دباشد كه فارغ از  يدرون خود م
ه  هم.ندينش ي ميني زميب موجود در شكليها و عجا ييبايزه نظار

 ييبايان هنر و زيوند معقول مي ارتباط و پير لواين تحوالت زيا
. ندا ف شدهي تعري و روحاني مذهبيصورت گرفته كه در چهارچوب

كه در رد يگ ي شكل مي هنر در قرون وسطيعمله ينظرترتيب  بدين
برقرار شده  Aptum2و  Pulchrum1ان دو مفهوم يوند ميآن پ
با است مربوط يخود ز يخود بهآنچه نخست به ه كه واژ - است

با يگر زي ديزيبه نسبت چآنچه دوم به ه  حال آنكه واژ،شود يم
جه و دستاورد هنر هر چه يتا نشان دهد نت - شود ياست اطالق م

مهم ه ن شاخصيا.  استي و متعال وااليقتيحقه كنند انيكه هست ب
م يان و ابراز مفاهي بيك است كه همواره در جستجويهنر گوت

 سخنان سنت برنارد در. باشد ي مي در قالب مادي و متعاليروحان

                                                                        
  .در زبان التين به معناي زيبا، افتخارآميز، باشكوه و چشم نواز است - 1
  .به زبان التين يعني هر آنچه شايسته و مناسب و موقر است - 2

ت ي و در نهايعي طبييبايش به زي گرايها ن جرقهيشاهد اول
 ،يعي و طبي بشرييبايت در برابر زيحساس. ميهست ييگرا عتيطب

  . شده استي مثبت تلقيشكه ارز
  

  
آنتوني قديس اثر هيرونيموس بوش  ي ي وسوسه لته نقاشي سه 1 ريتصو

 پيروزي آنتوني قديس: لت مركزي.  ميالدي15در اواخر قرن 
  

  
  

  

از زليخا، بوستان سعدي، اثر ) ع(گريز حضرت يوسف  2 ريتصو
  دين بهزاد، مكتب هرات، اواخر قرن نهم هجريال كمال
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  »موس بوشيرونيه«س ي قديآنتون ي وسوسه - 3
ها او را  ييايان و اسپانيا آنگونه كه فرانسويموس بوش يرونيه
 در اواخر قرن ينام فالندر از نقاشان به ،1 ژروم بوش،اند دهينام

ون ي مد، است كه شهرت خود رايالديل قرن شانزده ميپانزده و اوا
ات ها و تعارض  كشمكشيش در خلق بصريت و مهارت خويخالق
طان در ي شيجهان ك و آنيدن حضور تارير كشي و به تصويبشر
ذهن  ي وسوسهق ي از طر،كين حضور تاريا. باشد ي مي آدميزندگ

ر و شر يان خي مداوم ميل به نبردي را تبدي وي زندگ،يو جان آدم
ن و يطان بر زمي و تجسم حضور شيدنين نبرد ناديا. كرده است
ه يل بوش از آن تغذيكه تخ بود يبخش گر منبع الهاميجهان د

باغ لذات «معروف به نام ي  لته سهد پس از ين اثر شايا. كرد يم
  . ن آثار بوش باشدين و مرموزتريزتريآم  از ابهاميكي، 2»ينيزم

ت يبود كه به روا 3يرمس هس از حكما و راهباني قديآنتون  
شتر يب 5» پدران مقدسيزندگ«و  4»ييطاله افسان «يداستانها
 ياش و العاده  فوقي مصر گذرانده و تقوايها اباني را در بعمر خود

ن بار يچندكه  جاييطان قرار داده بود تا يرا مورد توجه خاص ش
فرد بوش   به  كرد منحصريرو. انش به او حمله كرديطان با سپاهيش

، يشتر عرفاني بيس در حالتي قديي و بازنما،ن مضمونيبه ا
 ي آنتونيمانند تابلو(  مشغول استبا آرامش به مراقبهكه   حالي در
كه از  يحال ش و دلهره دريا با تشوي) يعت وحشيس در طبيقد

 سنت ژروم در يمانند نقاش( طان در عذاب استي شييحضور نامر
ن ي معاصري اواخر قرون وسطايها كسره با روشي ؛)شيايحال ن
د بر يد را با تأكيسان شهي قد، عادت داشتندآنها .متفاوت بود بوش

                                                                        
1 - Jerom Bosch (Hieronymus Bosch) 
2 - Garden of Earthly Delights 

، برگرفته از مكتب هرمس، اين طريقت پيش از هر چيز Hermitهرمسي  - 3
اي مذهبي است از فلسفه يونان و مصر باستان با ديگر عناصر شرق  آميزه

 Hermes» هرمس تريسمجيستوس«نزديك، مكتب هرمس نام خود را از 
Trismegistus »توث«گرفته است كه نام مستعار » سومين هرمس بزرگ «
الهيات فلسفي و علوم خفيه ه شماري دربار متون بي. باشد ايزد مصري مي

Occult Sciences داده شده يا به تهره كهن نسبچ گوناگون، به اين 
 100ي سالهااين مكتب در يونان و توسط مصريان حدود . اند طريقي مربوط شده

 مهمي دال بر تقوا و پرهيزگاري در دوران  ميالدي بوجود آمد و مدرك300الي 
اين مكتب به اروپاي غربي در دوران ه معرفي دوبار. باشد شرك و الحاد مي

بخش فالسفه، دانشمندان و جادوگران  اي الهام قابل مالحظهطور  بهرنسانس، 
  .  ميالدي شدطي قرون پانزده و شانزده

4 - Golden Legends ،افسانه طاليي يا Aurea Legenda مجموعه 
اي از به اصطالح روايات زندگي قديسان كه توسط راهب دومينيكن، ژاكوب دو 

 در قرن سيزده ميالدي نگاشته شده  Gacobus de Voragineفورين
است، اين مجموعه به لحاظ تصويري كه از رفتارها، آداب و رسوم و تفكر قرون 

 زبان التين به بيشتر  اين كتاب از. با ارزش استد،ده وسطايي به دست ما مي
  .هاي اروپاي غربي ترجمه شده بود زبان

5 - Lives of The Fathers 

نكه ي و به لحاظ اعتقاد به ايبه لحاظ بصر(» حيد از مسيتقل«
 و نجات روح يباعث رستگار) ع( حي مسيزندگه ويداز شيتقل
  . بكشند، )گردد يم

تواند  ي م7» جنونخيتار« به نام 6شل فوكوينجا اثر ميدر ا
ل ي از دليبخشه يد اراي و شاي چگونگ توضيحي برايمنبع خوب

ويژه  به در آثار خود و ييها بات و نقشيكن تريبوش از چنه استفاد
 يت شخصيدن رواير كشي بخصوص جهت به تصو،ن اثريدر ا
  .  باشدساني قديش از زندگيخو

ها و  يبند بي رفتار بوش در برابر تركيگر چگونگي دياز سو
ت خودش به ما يرواه ي اراينكه چگونه از آنها براير، ايعناصر تصو
  .  هستندي ويينمادگراه دهند  شكليل دو عامل اص،كند ياستفاده م

خود را ه ياني بوش ب،»سي قديآنتون ي وسوسه«ه در پرد
ن، يقيمان، يا: كند ي بشر صادر مي زندگيل اصليدررابطه با مسا

 ي به درون ذهن و جان آدميارتيبوش ما را به ز. ن و عقليقيعدم 
رك  است كه جان را به ديا نجا جذبه و جنون تجربهيدر ا. برد يم

م در يدان يگونه كه م همان. كند يل ميحضور بالواسطه خداوند نا
ت تماس و ارتباط يم و بالواسطه نهاين درك مستقي ايم عرفانيتعال

ن يا. شود يت است كه باعث فنا و جذب جان در آن ميبا احد
مان يق ايعقل كه از طره  نه به واسط،فرد به ادراك خاص و منحصر

د چرا كه عقل بر آن يآ يخداوند به دست مه م مطلق به اراديو تسل
 ،نجايدر ا. سازد ي قرار دارد كه جذبه را از جنون جدا ميمرز

ر ي را زينيادي بنيها را ارزشيكند ز ي مي را بازي نقش اصل وسوسه
و   وسوسهق ياز طر.  بر آنها قرار دارديمان آدميبرد كه ا يسؤال م

ن را يقيو عدم ن يقيمان، ياه الن است كه بوش مسيقيعدم 
ه  آنها در فلسفيها االت و پاسخون سيا. دهد ي قرار ميموردبررس

) يحيعرفان مس (يقت گنوسياند كه طر افتهي تجسم يقرون وسط
ن، ي چون سنت آگوستي و معنوي روحانيها تي شخصيها و آموزه

 و يكرد عرفانيرو. اند ه گرفتهيسنت بوناونتوره و گرسون از آن ما
                                                                        

6 -  Michel, Foucault) 1926 - 1984( فيلسوف فرانسوي و ،
هاي اوليه او در چهارچوب  گرچه نوشته. ها متخصص در تاريخ انديشه

 بسط و )فلسفه اصالت وجود(پديدارشناسي ماركسيستي و اگزيستانسياليستي 
زودي از نفوذ اين تاثيرات فرا رفته و  گسترش يافت، با اين وجود او به
گونه انسجام  رفته هيچ هم روي. وجود آورد هرويكردهاي متمايز و شاخص خود را ب

هاي او در چند  شناختي در تفكر فوكو وجود ندارد، ولي نوشته تئوريك يا روش
هايي مشخص و  ائل و روشگيرند، كه هر يك توسط مس گروه اصلي جاي مي

 - فوكو در يكي از مطالعات آغازين روانپزشكي. شوند بندي مي متمايز دسته
را بوجود آورد كه با » شناسي دانش باستان«شناسي خود، نوعي  باليني و جامعه

كه مستقل از باورها » قياسي - هاي استداللي آرايش«هاي تفكر به عنوان  نظام
  ).نگارنده (كرد ورد ميو مقاصد افراد هستند، برخ

7 - Madness and Civilization اين اثر توسط خانم فاطمه ولياني به 
  . ترجمه شده است» تاريخ جنون«زبان فارسي تحت عنوان 
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 از ير اقتباساتيشتر تحت تأثين نسبت به فلسفه بآناه ورزان رمز
ل يف و تعديت تعريحين بود كه در چارچوب مسيافلوطه فلسف
   .بود شده

  
  ان جنون و عقلي ميگفتگو -  1 -  3

 و يريگ ، شكل»خ جنونيتار« ،ن آثار خودي از مهمتريكيفوكو در 
  سه مرحله دريياو به شناسا. دهد يتكامل گفتمان جنون را نشان م

ش كه يباززا - ي نخست دوران قرون وسط.پردازد يند مين فرآيا
 و  شدهي درون جامعه تلقيعي طبيدر آن جنون به عنوان كاركرد

ك قرن يدر سراسر دوران كالس» حبس بزرگ« دوم .نسبتاً آزاد بود
شد » ي اخالقيماريب «يل به نوعي آن جنون تبديهفدهم كه ط

ست در يبا ي را مياختالالت روانن ي افراد با چن؛ه جذام بوديكه شب
 كرده و در يزندان» ير اجتماعي غيها گروه«گر ي با د،زندان
آنجا در  را - مردگان زنده - انين جذامي كه سابق بر اييها خانه

با  دوران مدرن. كردند ي جامعه جدا مي از باق؛كردند ي مينگهدار
اين باليني كردن بيماري رواني به روند حبس و زنداني كردن 

  . دهد بيماران ادامه مي
 فوكو در يخينجا دنبال كردن سوژه تاريالبته قصد ما در ا
 بر ي ويفلسف - يشرح ادبگو اينكه ست، يخالل مراحل مختلف ن

 ورود ي برايتوان به عنوان مدخل يان عقل و جنون را ميگفتمان م
.  در نظر گرفتيدر دوران قرون وسط »يعرفانه تجرب«به موضوع 

 توسط بوش يسان هرمسيقدي  لته سهونه كه ذكر شد در گ همان
ز يآم  رمزين او با فضاي نماديها ينشان داده شده است كه نقاش

 يها يا لته  سه،در واقع فوكو. ار داردير بسي بحث و تفسيخود جا
 ي آنتوني وسوسه«، »ينيباغ لذات زم«معروف بوش همچون 

ن ي از چنييها نمونهرا » يسان هرمسيقد« و 1»ارابه كاه«، »سيقد
ن نكته را الزم ي ا مجددذكر. داند يان عقل و جنون مي ميگفتمان

 ،سندهينوه دي اما به عق است جالب،دگاه فوكويم كه ديدان يم
 مورد نقد و ي ماديا  را تنها از جنبهي و معنوي روحانيمضمون
ن ي در كنار ايكه مضمون نقاش يحال  در؛ قرار داده استيبررس
طلبد  يز ميگرگونه را ني دي، برخورديروانشناخت - يخيركرد تايرو

 قرون ي مذهبيشه و باورهايروح حاكم بر انده كنند كه منعكس
ان دو ي ميي ارتباط نامر،نجايجالب توجه در اه لامس.  باشديوسط

 ؛شي و آغاز باززايات در قرون وسطيدگاه الهيا از دي، يسطح آگاه
از آنجا كه در آن دوران  .است» دانش«و » 2ستمهياپ «دو سطح

ت ي ماه،ز نبودنديان ذهن و عقل كامالً از هم متماي ميمرزها
شد كه از  يف مي تعري روحاني تنها درون بستر،ان آنهايمه رابط

                                                                        
1 - Heywain 

2 - Epistemeكلمه يوناني، به معناي دانش، شناخت، دانستگي   

ز ي رمزآميها ن پندارهيا.  اخذ شده بوديغالب قرون وسطه فلسف
 از ي دخول به حالت،يروحانه وسته و تجربيپه د به خاطر مراقبيشا
سان ي از قدياريو در واقع ما در شرح حال بس( بود يفتگيذبه و شج

ز ي را نيا دهين پدي چن.)ميكن ي برخورد مين احوالي با چنيحيمس
 يافت كه در برخي ي و تصوف اسالميتوان در فرهنگ عرفان يم

ذهن، عقل و روح ه لاكرد خود به مسي در روي تشابهاتيجهات دارا
. باشد ي ميآگاه - سه مرتبه - يارتا به عبيبه عنوان سه مرحله 

ژه و ي وينش هنريبوش ب» سي قدي آنتوني وسوسه«ي  لته در سه
 به كار برده يدن ذهن آدمير كشي به تصوي خود را برايياستثنا

 را ي آدميشگي همي جستجوينما نه تماميي آ،ن رهگذرياست تا از ا
  .ش چشمان ما قرار دهدين پيقيقت و ي به حقيابي  دستيبرا
  
  ت در آثار بوشيال و واقعيگاه خيجا -  2 -  3

 "يزيچه چ"نكه يشتر به ايدر برخورد با آثار بوش، توجه ما ب
شتر ي ب؛شود يش آن جلب مي نمايشود تا چگونگ يش داده مينما

 هستند كه هر يلينها مساي ا؛م تا فرم آنيشو ي اثر ميجذب محتوا
تعداد . شود ياجه م به نام بوش با آنها مويا دهي در پديا نندهيب
 از آثار بوش در سراسر اروپا و يدي بدل و تقليها  از نسخهياديز
م، يكن يبه آنها نگاه مكه  هنگامياالت متحده وجود دارند، اما يا

ز است ينش نهفته در پس آنها چنان شوك برانگي آثار و بيمحتوا
نكه خط مرز يم تا ايشان كن شيم ستايشتر دوست داريكه ب

دات از آن اثر يا تقليها   اثر و بدلياصله ن نسخاي ميمشخص
ت اثر يت و ماهيكند خالق يم، آنچه ما را مجذوب كار بوش ميبكش

  .خلق شده به دست اوست
 بدن انسان يشناس  كالبديگر بر روي كه نقاشان ديا در دوره

ت را تا سر حد امكان به درون اثر يمتمركز شده بودند تا واقع
 يم از رويتوان يبوش را مه قيدگاه و سلي د؛ق كننديش تزريخو

بدن و . مين كنيي و تعيي شناسا،ريها به سطح تصو آدمه نسبت انداز
ست، در ي چون بوش نيهنرمنده  موضوع مورد عالق،يآدمه چهر
 ريت به تصوي فقدان جنسي را با نوعييها ن بدنيقت او چنيحق
ز خود ت اي به لحاظ جنسيكشد، آنها در نگاه اول تفاوت كم مي

 خود ي آنها به خوديات شخصييحجم و جز، وزن. دهند ينشان م
 در ين تالشيتر  كميرسد كه و يمنظر  به او ندارند و ي برايتياهم

ت نكرده ي از واقعيجاد تصوري اي برا،ها جزء به جزء مدله مطالع
 به ،ها ها و بدن  بوش تنها ارزش چهرهيها يبند بيدر ترك. است

در انسجام و  - ا است كه عملكردشانيو ابزار گيمثابه نوع
نش و ي از بي بصريتيرواه يارا - گر عناصر اثري با ديكپارچگي
ها چون  آدم«. باشد يكرد هنرمند نسبت به موضوع اثر ميرو
 ،رنديگ يانداز قرار م  چشميتئاتر جلوه  صحنيها هينات و آراييتز

 در يير هواانداز قرار ندارند و انگا  چشميآنها واقعاً درون فضا
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 از او تصور ،وجود نيا با .]58ص،3[ »شان وجود ندارد اطراف
 ينقاش آثار دار عهيطل را يو ريتصو در انداز چشم با افراد يكپارچگي
 بعد قرن كي در - او از پس يفالندر نقاش گريد - بروگل تريپ
 يدگاهيد از انگار ،حال نيع در كه بزرگ ياندازها چشم. دينما يم

 ؛هستند يبلند اريبس افق يدارا و اند شده ميترس و دهيد ييايجغراف
 يسو از .است كرده مشاهده يبرج يباال از را آنها نقاش ييگو
 و صاف شده، ميترس تر نييپا و تر تخت اريبس يافق در افراد گريد

نظر  به 1ديد ريمس در ريتصو يينما كوتاه بدون و هستند دهيكش
 نشيب نيچن با توان ينم را عمق از يمناسب تصور چيه. نديآ يم

نظر  به واقع در. آورد بدست يينما ژرف ساخت با رابطه در 2يا كهنه
 گرچه. است شده ديكات سطح نييتز بر بوش ينقاش در كه رسد يم

 رنگ و خط هليبوس دقت با نهيزم شيپ انداز چشم در ارتفاع و پهنا
 يضرور عامل كي وجود فقدان وسط، هنيزم در. اند شده داده نشان

. خورد يم چشم به فضا، مفهوم از يتصور جاديا يبرا ياتيح و
 - يبند بيترك و يفضاساز در - را ينشيب نيچن يها نمونه نيبهتر

 عنوان به شتريب كه كرد، مشاهده يرانيا ينگارگر در توان يم
 زين بوش آثار در. بود داستان يبصر تيروا خدمت در يابزار

 شتريب انداز چشم و افراد انيم اطارتب ،يرانيا ينگارگر همچون
 يعني ،يرسازيتصو در قيفا يعنصر تا است ينييتز يا جلوه يدارا

 چشم به ايتاليا رنسانس دوران يها ينقاش در كه يزيچ همان
 خود يعرفان/يتغزل ياندازها چشم در يرانيا ينگارگر آثار. خورد يم
 عنوان به را افراد - رساند يم 3ييگرا يذهن حد سر به را آنها كه -

 دهد، يم قرار استفاده مورد داستان ييبازگو يبرا يتيروا يعناصر
 به را هماهنگ و كامل يانسجام - مفهوم نيا به - ريتصو و

 به كه يمتن با كامل يهماهنگ در شكل و محتوا. گذارد يم شينما
 باشد يتيروا تواند يم كه يريتصو. دارند قرار اند، دهيكش رشيتصو
 يزندگ از يا صحنه اي شعر تيب چند بزم، نبرد، كي ه،اسطور كي از

 ييمر هنگام به يدنيناد يتجل و يدنيناد از بوش ريتفس. روزمره
 قلمرو دو نيا انيم ؛است گرفته شكل يو ليتخ در كه شدن،

 را ييها فرم ابد،يب را ييها فرم تا كند مي يسع كه يليتخ .دارد يجا
 انيب به وجه نيبهتر هب است ديده را آنچه كه آورد چنگ به

 جهت خود يخيتار مطالعات در فوكو كه چنان آن اي درآورند
 »گفتمان «و» شناخت و دانش اي ستمهياپ «يبند طبقه و ييشناسا
 برابر در را او كه بود يانسان يچالش جنون نجا،يا در: ديگو مي
 از يآدم ليتخ حالت نيا در داد، يم قرار ناتيكا پنهان يروهاين

خواست  تحقق انسان، هبوط كه بود يريتصاو همحاصر در جنون

                                                                        
1 - Foreshortening 
2 - Archaic 
3 - Subjectivism 

ما . داد  را نشان ميب دانشي غري و رازهايوان، دگرگوني، حياله
 يها  دستگاه،مينيب يجا با هم م كين نمادها را يدر آثار بوش همه ا

م، موجودات ينيب يكاران م  عذاب گنهي كه در دوزخ برايبيعج
 خود يعير طبي غيها ه كه با اندازييها وهيا مي و يقيتلف

 صور يها شهير. اند ان را در برگرفتهي ازآدمييها  دستهييگو همچون
ن يطور حدس زد كه ا نيد بتوان ايشا. ن جاستيال بوش در هميخ
 ي مذهبياجتماعه نيج در زمي رايم گنوسيالت و عوالم از تعاليتخ

  .اند قرن پانزدهم سرچشمه گرفته
 ،يافتادگ ختير از و وعض نقص ،ينابهنجار به نسبت كشش

 كه هستند يشناخت روان ابزار يهمگ ،كيارگان شكل در مرج و هرج
 از ياريبس. دهند يم نشان ما به يبشر عتيطب به را بوش نگاه

 از و ينابهنجار به او يدلبستگ يايگو بوش يشاهكارها
 يرسازيتصو كه او نيآغاز آثار در آنكه حال ؛هستند يافتادگ ختير
 شده انيب ييها فرم در تقدس و وقار باشند، يم ديجد دعه اتيروا از

 آنها يسطح و خشك زبان يول اند گرفته شكل ييبايز به كه است
 و دده يم نشان را آنها هننديآفر استاد تيشخص ،محو يا گونه به
 رومانسك مصور يخط نسخ به هيشب يحت و كهنه يبيغر طرز به

 و يافتادگ ختير  از ،ينابهنجار ريتصو در. كنند يم جلوه
 و شده شكوفا بوش يشخص هويش كه است الصور بيعجا
 و ينابهنجار (دو نيا .زدير يم رونيب را او ياهايرو نيتر انهيوحش

 هيتغذ را هنرمند ليتخ كه هستند ياصل عامل دو) يافتادگ ختير از
 از متفاوت اريبس ،يبشر عتيطب از يا مشاهده نيچن. كنند يم
 دانشمند 4راندواليم دال كويپ كه شدبا» انسان ياله شأن«

 فخر هيما را انسان بالغت و تفوق آن خاطر به ،يفلورانس باور انسان
 هاراد وجود راندواليم اعتقاد بهكه   درحالي.داند يم خلقت مباهات و

 قرار استفاده مورد مناسب يا گونه كهبه يدرصورت – بشر در آزاد
 انيسباست مانند بوش ؛ندرسا مي فرشتگان مرتبه به را او - رديگ

 و وبيع منشاء را آزاد هاراد - وانگانيد يكشت هسندينو - برانت
 تمام توسط كه را آزاد هاراد نيا ريثات بوش. داند يم بشر ضعف نقاط
 آن توان يم واقع در كه( است رفته كار به بشر خيتار طول در افراد

                                                                        
4 - Pico della Mirandola، Giovanni )1463 - 1494 ( امروز او را

او از همان دوران كودكي داراي . شناسند بيشتر به عنوان فيلسوفي رنسانسي مي
نبوغي برجسته و در بزرگي نيز دانشمندي بزرگزاده بود كه علوم انساني، تعاليم 

گويند  مي. ته بودارسطو و افالطون را نزد بزرگترين آموزگاران عصر خود فراگرف
هاي الهيات  كه او تا سن بيست و چهار سالگي در فراگيري تمامي سيستم

او . مسيحي و غير مسيحي، از دوران موسي تا زمان حاضر سرآمد زمان شده بود
اولين دانشجوي مسيحي مهمي بود كه الهيات عرفاني يهود به نام قباال را 

 ايجاد تلفيقي باشكوه از خرد و هدف مطالعات فلسفي و الهياتي پيكو. آموخت
انجاميد و هم به  تر از حقيقت مسيحيت مي دين بود كه هم به دركي عميق

غير مسيحيان به كار در برابر ) apologetic(آور  عنوان سالحي حجت
  . رفت مي
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 به را يبشر زوج نياول كه يدانش دانست، دانش درخت ثمره را
 انيب كيارگان يمرج و هرجصورت   به؛)واداشت هياول گناه ارتكاب

 يمتجل انسان بدن عضو نقص و ها ينابهنجار در كه كند يم
 در اكنون كه خود معروفي  لته سه يتابلو در بوش. شود يم
 معروف» سيقد يآنتون ي وسوسه «نام به و دارد قرار سبونيل

 با را ما تا كند يم استفاده دهافتا ختير از موجودات نيا از ؛است
 و فرار «اثر، نيا چپ سمت ي لته. سازد مواجه يبشر عتيطب

 و فيضع يحالت با را سيقد) 2تصوير( »سيقد يآنتون شكست
 سپاه است، خورده شكست طانيش از كه دهد يم نشان ناتوان

 يعذاب و زجر. اند كرده نيكم جا همه در طانيش روزمنديپ و بيغر
 كه كرد درك يمعنو يمفهوم به ديبا را كنند يم الاعم آنها كه

 جان و ذهن بر كه است يا كارانه گنه يها بيترغ تجسم همانا
 سمت ي لته در. شود يم ليتحم يهرمس سيقد رنجور و شانيپر

 نگاهكه   درحالياست نشسته مراقبه سيقد يآنتون )2تصوير (راست
 يو يرو شيپ اغواگرانه يژست با كه يمنياهر هملك از را خود
 ،)1 تصوير (يانيم ي لته حالهر هب .است گرفته بر ،شده داريپد
 سراسر يا صحنه هانيم در كه دينما يم ميترس يحال در را سيقد

 ها  وسوسه با يروان يجدال و تقال از كه او .است نشسته مرج و هرج
 يجهان در است، شده شكنجه و دهيد عذاب ها محنت و

 توهمات از يناش تواند يم كه رد،ب يم سر به يستيسوررئال
 از كه خلسه و جذبه از يحالت اي باشد دهيد عذاب يهنذ زيآم جنون
 كه گونه همان. است آمده ديپد يعرفان بيتهذ و يروشنگر هتجرب

 خدا به نسبت يگنوس و يعرفان دانش از خود فيتعر در» گرسون«
 ساحسا هليبوس توان يم شتريب را ادراك نيا ,دهد يم هيارا

. جستجوگر عقل قيطر از تا آورد دست به ندامت و توبه همانيصم
 ييزهايچ از بخش يشاد و روشن يادراك احساس« همان نيا ديشا

د ي شا.]293ص،4[ »ندنديناخوشا و خام ،ليانج هگفت به كه باشد
 دانست كه ييها ند را منبع طرحين ادراك خام و ناخوشايبتوان ا

. ش به كار برده استيثار خو در آيچنان به فراوان بوش آن
سان، ي قديروزي به پي وي در اعتقاد قراردادي بوش حتيها ينقاش

 چون يروزمنديس پي قدي برايت ندارند، حتي به بشريديچنان ام
ف و يس ما ضعي مراقبه، قديها ن لحظهيتر ژرف  دريآنتون
طان قرار يان شي او مورد هجوم سپاه؛رسد يمنظر  بهده يپر رنگ

 را ي كه ويبين موجودات عجيان اي در ميت، با ناتوانگرفته اس
: كند يل ميگونه كه فوكو تحل اند نشسته است و همان احاطه كرده

س نشسته است، ي قدي آنتوني كه با صورت انسان روبرويموجود«
ت و ي، احساس گناه محروميي است برخاسته از تنهايتوهم
ن عقل و جنون ايك مي را به سرحد خط باري او كه ويشتنداريخو
ش ي بوش در جدال خوينيب  انسان در جهان.]27،ص5[ »كشاند يم

ان يس مي قديدفاع است، درست مثل آنتون يبا شر تنها و ب

چه يچهار قرن بعد ن. طان به حال خود رها شده استيان شيسپاه
ز همان ين خاطر كه او نيد به اي شا؛»خدا مرده است«: اد برآورديفر
شوند را احساس  يها با آن متولد م انسانه م كه هي ناتوان ورنج
 ين اسارت بشرياد اير هولناك بوش ما را به ي تصاو.كرد يم
ه ن خلسيفته و مجذوب اي ما را همچنان ش،ن همهي و با ااندازند يم

  .دارند يقواره نگاه م يافتاده و ب ختيت از رين واقعيگروتسك و ا
  

  ، مراقبه، جنون و جذبه وسوسه -  3 -  3
ن و يتر  از معماگونهيكيد يشا» سي قديآنتون ي سوسهو«

كه ي  لته سهن ي ا.باشد» موس بوشينوريه«ن آثار يتر يعرفان
 است كه جدال انسان را با يا هياني ب؛سبون استيدر لاكنون  هم
ن ين همه ايسازد و با ا ير ميطان و مظاهر او به وضوح تصويش

ر ياشاگر را درگكشاند كه ذهن تم يگر مي ديجدال را به سطح
 سه يا لته  سهين تابلويدر ا. سازد  مييتر دهيچيار پي بسيمعان

تالش و شكست در جدال درون، : ص داديتوان تشخ يمرحله را م
  . و مراقبه وسوسه

 يفرار و شكست آنتون«سمت چپ به نام ي  لتهداخل 
م كه ينيب ي را ميس هرمسي قد،نهيزم در پس) 2تصوير( »سيقد

ها را بر تن دارند در حال  تيآنتونه ه كه لباس فرقتوسط دو همرا
 يت گروه سه نفره راهبان فردي در مع و هستندي پليعبور از رو

   .دارد با خود نقاش ياديدارد كه شباهت ز مي گام برير مذهبيغ
 به نام ي مذهبي نهادي از اعضايكيم كه بوش يدان يم

هرتوگن بوش و  - ن نهاد در شهر اِسيا بود،»  مايبرادران بانو«
ر يز.  برخوردار بودياديت زيه برابانت فالندر از ثروت و معروفيناح

 يي هستند كه گويواني و حي به اشكال انسانيمنيپل موجودات اهر
ن مجمع با ي ايطانيت شيماه. اند ب دادهي ترتيطاني شمجمعي

 يغاميت به پا و پي كه اسكيگريك شدن موجود گروتسك دينزد
 ،يداخلي  لتهسمت چپ ه شود، در گوش  ميديكدر دست دارد تأ

اد يفر، گويي اش سر از تخم درآورده ب كه جوجهي عجيا پرنده
، يمنياهره  سه چهر؛اند طان همه جا پراكندهيان شيسپاه. زند يم
 از فساد يد نماديشا( ي با كاله اسقفيگري با سر گوزن، ديكي
كر يپ  غوليد مري را به سويگريكه آن دو د) سا در آن دورانيكل

 به يريكه زانو زده و ت يحال  دريكين ي ا وكند ي مييراهنما
 بخش .خزد يها م ها و تپه ان خانهي در ماياش فرو رفته گو يشانيپ

ب يعجه آمده كه سه چهر  دريغاره دهانصورت   به بدن اويتحتان
ك ي از ين را نمادي از متخصصان اي برخ.اند  آن روانيبه سو

ت يحيگانه در مس  كه جزو گناهان هفتآلود وتخانه بدنام و شه
ن ياند كه ا دهين عقيز بر ايناي  عده" ؛دانند يشود م يمحسوب م

 حماقت مقرر ي است كه براييعذاب و جزاه دهند شخص نشان
ن يده دارند كه اينفرت عقي چون ليحال آنكه كسان. شده است
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كند،  ي فراهم مي مشاهده عقوبتي را برايكر فرصتيچهره غول پ
 يا سوژهصورت   بهشتريل داشت جهان را بيبوش تماكه   آنخاصه

.  كه گناه بر آن حاكم استيند تا جهانيبب زيآم  جنون وقوارهيب
ش، بوش جهان يور و سفرهايش از بوجود آمدن داستان گاليمدتها پ

 آن متقاعد يقوارگي درباره بييكرد كه گو يم مي ترسيا را به گونه
ك ياثر ه نيش زميگر و در پي ديي در جا.]72ص،6[ ".شده بود

 است، او مانند يگري ديدن ماهيم كه در حال بلعينيب ي را ميماه
ن ي بر زمييها  پاها و چرخي روين جنگيا ماشيك تراكتور ي
 يشود ول ي عقرب مانند ختم مي بدن او به دميغلطد وانتها يم

نظر  بهكه آنچه . رسد يمنظر  بهب از فلز ي عجيه اختراعي شبواقعا
ن حال ياند و در ا پوش  زرهيي او هستند در واقع سپرهايچرخها

 حمل ي در آمده كه برايقرن پانزدهمه ك ارابيصورت   بهواليه
وال يم كه هينيب ين وجود ميگرفت، با ا يسالح مورد استفاده قرار م

ه ست جز مناري نيزيكند كه آن چ ي را بر پشت خود حمل ميزيچ
له مهم است أن مسينفرت دانستن اي ليبرا. سايك كليز ينوك ت

ر و يا تحقيحسادت، حرص و شهوت،  يبه معنا يم ماهيكه بدان«
ك ي يگري دي در جا.]72ص،7[ »سا است؟ين نسبت به كليتوه

منحرف   خودحير صحيها را از مس ي كشتيي كذاييايفانوس در
ن ياتوان  ي باز هم م كهكشاند ي ميكرده و آنها را به غرق و نابود

 ي قرون وسطيك همواره طي كاتوليسايكه كل( از بدعت يرا نماد
 يطانه قرون وسي از م.دانست)  رنسانس با آن در جنگ بودو دوران
ك را ي كاتوليساي كه قدرت كلييها شيها و ك  فرقهيريگ شكل

 ، به اعتقادات خود شدندياريانكار كرده و باعث جلب افراد بس
 يت به بروز اختالفات اعتقاديدر نها شد كه ييها گذار بدعت هيپا
.  در اروپا شدينيت و آغاز عصر اصالح ديحيق در جهان مسيعم
ك يك كاتوليرسد كه بوش در مقام  يمنظر  بهطور  ني احالهر هب

 يگذار بدعت مخالف - ساي از فساد كليتين نارضايدر ع - متعصب
. تدانسته اس يبوده است و آن را باعث انحراف از راه صواب م

 يق مادي از عاليا ن فانوس كاذب تنها استعارهيد هم وجود ايشا
شان را به  روانين جهان گذرا باشد كه درخشش كاذب آنها پيبه ا
 يرهاي تفسيبوش راه را برا. كشاند ي و هالكت مينابوده ورط

 را يزيست  از بدعتيگريمورد د. گذاشته است  بازيشمار يب
 كه ي جالبيگر از نمادهاي ديكي و در يانيمي  لتهتوان در  يم

ر يبه تصو) 1 تصوير( يانيمي  لته در يگذار بوش در رابطه با بدعت
 يگذار  كه خدمتيمرموزه زوج شاهان.  مشاهده كرد،ده استيكش
 به دست يمرغ مانند كه تخم  وزغي با موجوديني در س،اه پوستيس

پول و از  هي تهي آشنا براين نماديا. كند ي مييراي از آنها پذ،دارد
دهندگان  باشد كه در آن زمان وام يان ميهودي مربوط به ،رو نيا

 ،انيهودي.  در اروپا بودندي سلطنتيها دست و دلباز خاندان
ران حاكم بودند و در مواقع لزوم ي شاهان و اميگذاران اندرون خدمت

 كه يا گونه دادند به ي پول قرض مي سلطنتيها  خاندانيبه اعضا
  . ان بودنديهودي مقروض نان هموارهيا

 ياخالق مثال نيا در توان يم را يامر نيچن با وزغ هرابط«
 يجا به يوزغ هعرض حال در را انيهودي كه دانست مربوط 1ليانج

 ميدان يم .]52ص،8[» دهد يم نشان خداوند شگاهيپ به روحشان
 از استفاده ،لوتر از شيپ گذاران بدعت و پروتستان شيك اعتقاد كه

 عهد يها آموزه يبرا نانيا و بود ديجد عهد كنار در قيعت عهد
 جهينت در. ديجد عهد يبرا كه بودند ليقا ارزش قدر همان قيعت
 يا ژهيو ارزش و گاهيجا از نو ينيد نشيب نيا در هودي ميتعال

 مخالفت يبرا است يگريد ليدل خود نيا كه شد يم برخوردار
 نجايا در بوش معلوم رارق از كه ؛ها بدعت نيا با كيكاتول يسايكل
 پدران داستان طبق. است دهيكش ريتصو به را آن يليتمث يزبان با
 يها ابانيب در را خود عمر شتريب سيقد يآنتون كه ميدان يم سايكل

 تابلو نيا در كه يانداز چشم يول ؛گذراند ينينش عزلت به مصر
 رددا پا به تياسك كه زين يكوچك منياهر. است يفالندر مينيب يم
 كه موضوع نيا بر است يگريد ديكات خود باشد يم يغاميپ حامل و

 داده قرار يامروز يانداز چشم در را يالديم سوم قرن عيوقا بوش
 در. برساند مخاطب به خود دوران اتفاقات درباره را شيخو اميپ تا

 او يا الجثه ميعظ بالدار هقورباغ كه مينيب يم را سيقد يآنتون باال
 سپاه( مزاحم بيغر حشرات از يانبوه و است ردهب هوا به را
 گوش در مرموز يا زمزمه حال در و اند كرده محاصره را او )طانيش
نظر  به دينوم و خسته ،استغاثه و دعا حال در سيقد. هستند او
 پس در درخشان سبز و قرمز رنگ از بوش هاستفاد. رسد يم
 يخاكستر و سبز آسمان با كامل يهماهنگ در رهيت ابيتقر يا نهيزم
  . دارد قرار ؛ - است انيجر در نبرد كه جا آن يعني نيزم فراز بر

بوش از  ،)2تصوير(سمت راست ي  لتهن وجود در يبا ا
 از يگريكند تا ما را با سطح د ي استفاده ميگري ديپرداز صحنه
 ، در رودخانهيمنياهره ملك.  شهوت آشنا كنديعني و گناه  وسوسه

ن ياطي از شي اطراف او گروه و درده استس ظاهر شي قديجلو
 به همراه دو ،مه مانند هستندي خيزير مي كه زيافراد. اند جمع شده

  قرار دارنديمنياهره  پناهگاه ملكي كه در كنار و بااليموجود
 ؛)گر استي موجود خوشگذران ديختن شراب براي مشغول ريكي(

 يو ژستكنند  يفه ميگذاران ملكه انجام وظ به عنوان خدمت
اد ين صحنه ما را به يا. ب كننده دارندياغواگرانه و ترغ

ات قرون يها و ادب ياندازد كه به وفور در نقاش ي مييها تفرجگاه
عاد ي مي بودند برايهاي اند و مكان ر و وصف شدهي تصويوسط
 يتوان در رمان فرانسو يها را م ن مكانياه وصف نمون. عشاق

                                                                        
1 - Bible Moralisée  
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 كه ،افتي 1»سرخ داستان گل«ه نام  بيالديزده ميمتعلق به قرن س
 عاشقانه يها  گروتسك از آن صحنهيفيل به توصي تبداينجادر 

ه  خود نشان،يك ماهيحضور زوج زن و مرد سوار بر . شده است
ي  لتهرنگها در  .طان در قالب شهوتي است از حضور شيگريد

ت يترند تا ماه ميتر و مال چپ، روشني  لتهبا ي  مقايسه در ،راست
ن ياز قدرتمندتر يكيحال  درعين كه ،شهوته ديچيف و پيرظ

س ي قدي آنتونه،نيزم در پس. هاست را نشان دهد وسوسهگناهان و 
من برگرفته است، ياهره ش را از ملكيم كه چشمان خوينيب يرا م

 را به شهر خود ي آنتون،ن زني ا،سي قديت داستان آنتونيبه روا
و ) مينيب ي ميي اروپايتأيو در هباز هم شهر را در دوردست ( برد يم

 او با شكست يها كند كه كوشش ي او مي در اغوايدر آنجا سع
 يها  از روشيكينفرت يلنظر  بهن هم بنا يا. شود يمواجه م

در كتاب «:  استيحيان در عرفان مسيسان و پارسايمقاومت قد
ه  دربارياتي شده از روايآور  گرديا ، كه مجموعهييطاله افسان
 يسان به جايباشد، آمده است كه چگونه قد يسان مي قديزندگ

 يها شهيانده لي بوس،ر و اوهام آزارندهين تصاويسركوب كردن ا
ن يبوش اول. ]70ص،6[ »دنديجنگ يواالتر با آنها برخورد كرده و م

  . دير كشي را به تصوي و عرفانين كشمكش معنوي بود كه ايكس
 همرحل نيآخر با را دهننيب ،بوش كه است يانيم ي لته در اما
 انيم در كه مينيب يم را سيقد يآنتون ؛سازد يم آشنا  وسوسه
 را او طانيش انيسپاهكه   درحالي،است نشسته يدوزخ يا صحنه

 چشمان و رفته باال سيتقد عالمت به او دست. اند گرفته فرا
 با اش يينها جدال در او عذاب و رنج هكنند انيب ،يو جستجوگر

 و شيخو شتنيخو با يآنتون جدال نيواپس. باشد يم شيخو روح
 ،بوش نظر در كه است مانيا و قتيحق افتني يبرا او يجستجو
 يايگو ،سيقد قرار يب چشمان .باشد يم بشر نوع جدال نيتر بزرگ

 دو همان يعني ؛است مانيا و نيقي يپ در او يطوالن يجستجو
 كرده يوشپ چشم يويدن لذات تمام از خاطرشان به او كه يمفهوم
 يبدن و يروح اضتير و وستهيپ يدعا به را خود يزندگ و است

 يبرا فوق عامل دو كه است مهم نكته نيا به توجه .است گذرانده
 در كيكاتول اعتقاد به كه - 2»حيمس از ديتقل« هويش به يزندگ
. شد يم شمرده يضرور - ديگرد يم روح يرستگار به منجر تينها
 موجودات از انباشته كه يكيتار هصحن نيا انيم در نجايا اما
 حيمس مبهم ريتصو :تنهاست جدال نيا در او ،است ييواليه

 پناهگاه درون از كه ،)رنگ كم و فيضع يدرخشش در (مصلوب
 يسو به طانيش انيسپاه يشرويپ و كند يم نگاه رونيب به يآنتون
 دارد، حضور پناهگاه در حيمس كنار در يگريد هچهر اما. سيقد

                                                                        
1 - Roman De La Rose 
2 - Imitation of Christ 

 را قتيحق تا گردد يم باز يكيتار به او ؛سيقد يآنتون خود ديشا
 شيخو درون به خود همراقب در يآنتون .ابديب را نيقي و كند جستجو

 كنار مرموز هچهر و بيصل بر حيمس با كيتار پناهگاه( گردد يم باز
 روح در سيقد يآنتون يجستجو از ينماد بتوان ديشا را بيصل
 ديشا و شود ختم يرستگار به ديشا كه يسفر نيآخر ؛دانست خود
 يفتگيش و جذبه با رسد يم مقصد دو نيا به كه يراه و ،جنون به
 را نيقي و مانيا قتِيحق تا كاود يم را شيخو درون او. شود يم يط
 كه ميكر قرآن هيآ نيا از يمصداق ؛بكشد رونيب وجودش اعماق از
 النامو ديشا .»است تر كيزدن شما به گردن رگ از خداوند«

» هيف ما هيف «در وجه نيبهتر به را يمعضل نيچن يروم نيالد جالل
 گونه نيا را ينامعلوم سفر نيچن كه آنجا ؛باشد كرده مطرح ما يبرا

  : دينما مي فيتوص
  ش رايآزمودم عقل دوراند

  ش رايوانه سازم خوين ديبعد از ا
نجا يست، از ايش رفتن ني پيارايگر يقت عقل را ديو در حق

س را ي قدين عشق است و نه عقل كه آنتوني ا،جنونه آستانو در 
س ي كه در بئاتري همان عشق.رساند ي باور ميينهاه به مرحل

ش از سفره ن مرحلي بلدِ راه او در آخر، دانتهي شده و برايمتجل
 او يت ناجي كه در نهاي همان عشق روحان.شود يبرزخ به بهشت م

توان  يسوزد را م يتش م در آ،نهيزم شي كه در پيشهر. شود يم
 دانست كه موانع و ي سوزان عشق روحانيها  از شعلهيا استعاره
 بر سر راه اتحاد ،ي فانياين دني در ايي را كه عقل جزييها حجاب
ن يسوزاند و از ب ي م؛ش چشم ما قرار دادهيت پي جان با احديو فنا

ت  اسي همان دمد،مان برگرفته شو آنگاه كه حجاب از جان.برد يم
  :ديسرا يم  نياش چن كه حافظ درباره

  شود غبار تنميجان مه حجاب چهر
   كه از آن چهره پرده برفكنميخوشا دم
  ن چو شمعيرهن زركشم مبيطراز پ

  رهنمي درون پيكه سوزهاست نهان
  

ز حضرت يگره  در نگاري وسوسهبازتاب مضمون  - 4
  ن بهزاديالد خا اثر كمالياز زل) ع(وسف ي

 893 يبوستان سعده  نسخيها اد را در نگاره بهزياوج نوآور
 899 هرات به سال ينظامه  و خمسيالديم 1488/ يهجر
د ي پدييسالهان آثار در يا«. ديتوان د ي ميالديم 1494/ يهجر

ط يك محيقرا و در ين بايآمدند كه بهزاد در دربار سلطان حس
 يي و نواي جامي عرفانينيب شك، جهان يب. كرد يخردمندانه كار م

د يترد يب .]82ص،8[ » ار گذاشتير بسيشه و هنر بهزاد تأثيبر اند
ز حضرت يگره ن بهزاد، نگاريالد ن آثار كماليتر  از معروفيكي
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ن يا .باشد ين نسخه ميخا است كه متعلق به همياز زل) ع(وسف ي
 از يكيتا  هم است كه در آن بهزاد تالش كردهرو م نينگاره از ا

 و يات معنوي در حي بشر كه نقش مهميم زندگين مفاهيتر قيعم
 تقيدر حق. ر بكشدي را به تصووسوسه يعني ،كند يفا مي او اينيد
 يت درونيد بر شخصيكابا ت«ن شگرد خاص بهزاد است كه يا

 را با ييگرا كرد واقع ي تالش م،ايان در اعمالشان و ارتباط اشيآدم
  . ]334ص،9[» وند دهديق پيم عميان مفاهيب

 حضرت ي آشنا دارد و همواره از پاكدامني داستان،اثرن يمضمون ا
 اما ؛شود ياد ميالمثل   او به عنوان ضربييبايهمچون ز) ع(وسف ي

 مورد ي انسان كاماليا ن اثر خود موضوع را از جنبهيبهزاد در ا
 نشان دادن يد كه بهزاد برايد ديحال با.  قرار داده استيبررس

 را به كار برده است و يداتي چه تمه،قدرت آني  وسوسهمضمون 
 بدل يراني اين آثار نقاشيتر  از مهميكين اثر را به يز ايچه چ

شونده  ي وسوسهكه   آن ولو،ي وسوسه يروانه ساخته كه در آن جنب
مدارانه مورد  ن انساني چنيكردي با رو؛ باشدي الهياي از انبيكي

كه ن باشد يتواند ا يال اول موپس س. قرار گرفته است يبررس
ا تنها به ي آ؟است ش گذاشتهي را به نما وسوسهبهزاد چگونه قدرت 

خا اكتفا كرده و آن را تنها يوسف از زليز يگره  صحنييبازنما
 و گناه دانسته است؟ با بازگشت به  وسوسهقداست بر ه  ساديروزيپ

آن را در  يم كه سعدينيب ي م،ين داستان قرآني از ايت سعديروا
 مطرح كرده ،به توبه و راه صواب پرداختهباب نهم بوستان كه 

 عشق، يعني يم بشرين مفاهيراتري نام،ن داستانيدر ا. است
 آن ،بهزاد. رنديگ ي قرار ميت مورد بررسي و معصوموسوسه
كند كه اوج داستان  ي انتخاب ميساز ري تصوي را برايا صحنه
ن از كف داده، جاه و مقام و يخا دل و ديزلكه  جايي يعني ؛است

 يز مصر فراموش كرده و به ردايمنزلت خود را به عنوان همسر عز
 ي برا،اين. ز او از خود شوديوسف چنگ انداخته تا مانع از گري

ز در برابر ي چه او ن؛ استي بحرانيا ز لحظهين) ع(وسف يحضرت 
  : شده استي و درونيروني دچار كمكش بين لعبت مصريعشق ا
  عشق مست  ميخا چو گشت ازيزل
  خت دستيوسف درآويامان ه دب

  دو شهوت رضا داده بويچنان د
  وسف افتاده بوديه چون گرگ در ك
   مصر از رخامي داشت بانويبت
  ر او معتكف بامدادن و شامب

  د وسريش بپوشيدر آن لحظه رو
  دش در نظريمبادا كه زشت آ

   نشستيوسف به كنجيآلوده  غم
  دست به سر بر ز نفس ستمكاره

  يد و پايخا دو دستش ببوسيزل

  يمان سركش درآي سست پيكه ا
   درهم مكشي رويبه سندان دل

  شان مكن وقت خوشي پريبه تند
  يده بر چهره جويروان گشتش از د

  ي از من مجويكه برگرد ناپاك
   شرمناكي شدي سنگيتو در رو

  مرا شرم باد از خداوند پاك
  د به كفي آيمانيچه سود ار پش

   تلف؟يه عمر كرديچو سرما
   خورنديي سرخ روي پشراب از

   برندييوز او عاقبت زردرو
   خواهش امروز كنيبه عذر آور

  دا نماند مجال سخنركه ف
  193صفحه ، وستانب

 در يرا چون گرگ)  وسوسه(و شهوت ي دينجا سعديدر ا
ز كه به يخا نيزله انيز تند و وحشيخ. خا مجسم كرده استيوجود زل

رار در چنگ گرفته وسف را در حال فيوسف افتاده و دست ي يپا
ن يبا ا. ن بخش باشدي هميري از ترجمان تصويحاك تواند مي ؛است

 تنها در مقام ،دهد يه ميت اراين رواي از اي كه سعديريوجود تصو
از  (ي كالميا  را به گونه وسوسهحت است، او فقط يوعظ و نص

ت ي حكا،اورنگ  در هفتياما جام. آورد يم ان دري به ب،)خايزبان زل
 نگاهداشتن يگر توان مخفيخا كه ديزل: كند يان ميگونه ب نيرا ا

كند و از او  يدل م  اش درد هيوسف را ندارد، با دايعشق خود از 
  . شديندي بيا وسف به طرف او چارهي كشاندن يخواهد تا برا يم

 ي راه؛كند ي نميش سوديها حتينص اينكه ه پس ازيدا
د يخا بايد كه زليگو يگذارد و به او م يخا مي زليش پايب پيعج

 از يزيوسف را گرير معمول بنا كند كه ي غي خاص با طرحيعمارت
ن ي بهتريخا با كمال خوشحاليزل. خا نباشديزله تن دادن به خواست

ف مهارت و نبوغ ي در توصي جام.كند يمعمار زمان را استخدام م
  :ديسرا ين مين معمار چنيا

  شي هنر كيبه دست آورد استاد
  شيشت دستش صد هنر ببه هر انگ

   673فت اورنگ، صفحه ه
اندازد كه بهزاد  ي ميياد بنايفات ما را به ين توصيخواندن ا

د يگو ي مي از عمارتيسپس جام. ر كرده استيخود تصوه در نگار
  :سازد يخا ميكه معمار به دستور زل

  در اندر هم آن جا هفت خانه
   مثل زمانهياورنگ ب چو هفت

  دگر سنگك از لون يهر  مرتب
   و خوشرنگيده و صافيصقالت د
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  به هفتم خانه همچون چرخ هفتم
   بود ازو گمي و رنگيكه هر نقش

  674اورنگ، صفحه  هفت
  :ديسرا ين ميز چني بنا نينات داخلييان تزيدر ب

   استاديتمام از سعشد چو خانه 
  خا دست بگشادينش زلييبه تز
  رشين آراست از فرش حريزم

  رشيرن سيجمال افزود از زر
  ختيوندش آويل گهرپيقناد
  ختيبهر عطرش درهم آم نياحير

 نزد ،وسف را به عمارتيد و يآرا يخا خود را ميپس آنگاه زل
 به يوسف را از اتاقيها  لهيخا با توسل به انواع حيزل. خواند يخود م
خاص ه اغواگرانهاي  ويژگي يك دارايبرد كه هر  يگر مياتاق د
   .شود يسر نميها كام دلش م ك از اتاقير  و البته در ه،باشد يخود م

كند تا  يپس در هنگام خروج از اتاق در آن را از پشت قفل م
  : دل نداشته باشديز از تمناي برگشت و گري برايوسف راهي

  در آن خانه سخن كوتاه كردند
  گر خانه منزلگاه كردنديه دب
   دگر زديخا بر درش قفليزل

  نه سرزديدگرسان قصه هاش از س
  ن دستور از افسون و فسانهيبد
   درون، خانه به خانهي برديهم

   خوانديگر هميبهرجا قصه د
   خوانديگر هميبه هر جا نكته د

  سريبه شش خانه نشد كامش م
  رون ز ششدريامد مهره اش بين

  به هفتم خانه كرد او را قدم چست
  ن جستيگشادِ كارِ خود از هفتم

  678اورنگ، صفحه  هفت
در نقطه اوج  - هفتمه  خانيعنيعمارت  هن طبقيدر باالتر

 خود يدهد و به عشق و دلدادگ يار از كف ميخا اختيزل - داستان
  :كند يوسف اعتراف مينسبت به 
  وسف به چشم من قدم نهي يكه ا

  ن روشن حرم نهيز رحمت پا در
  منيدر آن خرم حرم كردش نش

  ر زرش زد قفل آهنيبه زنج
  داشت  ميشيوسف نظر با خوي يول
  داشت  ميشيم فتنه سر در پي بز

  شيبه فرش خانه سر افكنده در پ
  شيد با او صورت خويمصور د

  از آن صورت روان صرف نظر كرد
   دگر كردينظرگاه خود از جا

ت در نظر ي روايساز ري را در تصويكردين رويبهزاد چن
خا و ي نشان دادن شدت و حدت عشق زلي برايجام. داشته است

فات ي توص؛ديآ يرون ميوسف از آن سربلند بي كه ي آزمونيدشوار
 آن به ما يتودرتوه گان  هفتيها  عمارت و اتاقييباي از زيقيدق
ز يف صحنه اغوا و گري تنها به توصياو مانند سعد. دهد يه ميارا
 -  ي عرفانيخا اكتفا نكرده بلكه شرحيوسف از دست زلي

نجا يما بهزاد در اا. ر در آورده استيمدارانه از واقعه را به تصو انسان
  . ل كرده استي تبدي را به زبان بصري جامي زبان نوشتار،به واقع

 ناب و درخشان را يها با آراسته به انواع رنگي زياو عمارت
 يها ن و مقرنسي و زري الجورديها ياند، با كاشينما يننده ميبه ب
 دقت كامل ،يات طرح و رنگ و فضاسازيين جزيتر در كوچك. بايز

 آن متناسب ي بانوييباي و جمال عمارت با زييباي آمده تا زبه عمل
ت ي به غاي، نقش و نگاراستوسف قرار ي ير پاي كه زيفرش. باشد
م كه ينيب  ميخا راي زل،ن اتاق عمارتيدر باالتر. با دارديف و زيظر

رنگ سرخ لباس . وسف داردي در نگاهداشتن يبه زانو افتاده و سع
ن با يبا و دلنشي زي در تضاد،يز آدميراال و غيرنگ دل و ام - او

ت و ي و معصوميكه رنگ پاك) ع(وسف يرنگ سبز لباس حضرت 
 ين بخش اثر، القايتر ياما مفهوم.  قرار دارد؛امبران استيرنگ پ

باشد و بهزاد آن را با  ين كار مي اي و دشوار وسهوسز از يگر
 از يدهد كه حس ي نشان ميا  بستهيگزاگ و درهاي زيها پلكان

ش و اضطراب يآورد تا تشو  ميننده بوجوديق و اضطراب را در بيتعل
انت به يترس از گناه و خ خا ويزل وسوسهرا در برابر ) ع(وسفي

ع ي بديا ز استفادهيها ن بهيبهزاد از كت. انديش بنمايخالق و معبود خو
 مورب قرار داده است و يا به را به گونهي او دو كت كرده است؛و تازه
از  دي جدي حس، خود،ش آوردهي كه در فضا پيب شكستين ترتيبه ا
  . كند ين دام را القا مي از ايي رهايها و دشوار چ بودن اتاقيچ در پيپ

 جاها ياند و در بعض  همچنان كه ذكر شد بسته،درهاه هم
 برگشت ي برايوسف راهياند تا نشان دهند   هم قرار گرفتهيروبرو
  . ندارد

ن وجه يتر يشود تا به انتزاع يوفق م بهزاد م،بين ترتيبد
ل به گناه را به ي در برابر ميستادگي، ا وسوسهق، ي حس تعل،ممكن
گو  ؛باشد ي ميت جاميشتر مطابق با رواي كه بيتيروا. ر كشديتصو

شايد بتوان  . شده استيرسازي تصوي بوستان سعديبرااينكه 
ها در اين  قزماني و تداوم اتفا اي بصري از هم گفت كه ايجاد جلوه

گيري از كاركردهاي بصري شكست سطوح و  با بهرهكه  - ،مجلس
هايي مناسب  ها كه با تيزهوشي خاصي در مكان تقابل آنها با كتيبه

اند تا چشم بيننده را به آرامي به خط روايي و بصري  جاسازي شده
تري داشته باشد  ريشه در سنت قديمي - اثر هدايت كنند - داستان
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پايه هاي هرات آن را  نخست قرن پانزده در كارگاهه نيمكه نقاشان 
كشتن اسفنديار «معروف ه توان در نگار نهادند و مثال بارز آن را مي

بايسنقري مشاهده ه  متعلق به شاهنام،»دژ ارجاسب را در رويين
تيز و شكسته براي القاي حس تعليق و  در اينجا نيز خطوط. كرد

كشته شدن ه ستان كه همانا صحنو در نهايت اوج دادشواري كار 
اند و   مورد استفاده قرار گرفته،استارجاسب به دست اسفنديار 

باال و سمت راست ه گوشدر ) كشته شدن ارجاسب(اصلي ه صحن
  . نگاره تصوير شده است

دار نشان   كه با درهاي كتيبه،حال راه ورود به خود دژ با اين
 در تقابلي يم شده واي راست و مستقيم ترس  به گونه،داده شده
 بعدها در ، بهزاد.ارددديوارهاي تيز و تودرتوي دژ قرار كامل با 
ت، دانشگاه جان رِجان گَه محفوظ در كتابخان(تيموري ه ظفرنام

اي چون  اين شيوه را كمال بخشيده و در نگاره) هاپكينز در بالتيمور
 ،با درايت و نبوغ خاص خود» سپاهيان تيمور در حمله به خيوه«

برج و بارويي را كه مورد حمله قرار گرفته است از پهلو ترسيم 
   .اي مارپيچ گرداگرد قلعه قرار داده است به گونهكرده و سواران را 

در اينجا نيز شاهد كاربرد سطوح شكسته و مورب جهت 
مانندي كه   پل.القاي حسي از حماسه و دالوري به بيننده هستيم

سواران باز كرده است و سواراني  هگشوده شده و راه را براي حمل
 مسيري مثلثي شكل  و نيزكه در حال هجوم به درون قلعه هستند

باالي سمت چپ نگاره آغاز شده و در ه در شيبي تند كه از گوش
قلعه رسيده و در نهايت در ميانه و مركز ه رأس مثلث به در گشود
حال سواري از پشت در شود كه درون آن  تصوير به دروازه ختم مي

 باشند كه هايي مي ؛ نمونهدهد  قلعه را نشان ميرفتن به داخل
به دست هنرمندي تحول و تكامل استفاده از اين شيوه گوياي 

به عبارتي شايد تنها بهزاد با آن درجه از . هستندچون بهزاد 
ادبي يا ه خالقيت و نوآوري توان استفاده از اين شيوه را در دو گون

 در اثري چون يوسف و زليخا از ؛ يعنيژانر متفاوت داشته است
مضموني عاشقانه به نكات اخالقي ه بوستان سعدي كه در كنار اراي

در اثري حماسي چون حال  درعينو عرفاني نيز پرداخته است و 
   .ظفرنامه
 در دو تمدن جداگانه، با ي دو اثر هنريبررسه شيد انديشا

 ي فرهنگياه گر و با تفاوتيكديد از ين بعي چنيمكانه فاصل
ز يحاه اما نكت. برسدنظر  بهب ي غري در وحله اول امر؛فراوان

 ي فرهنگيها  با شاخصهينجاست كه وجود دورانيت در اياهم
ه  مشابه در دو نقطياناتيها و جر دهيتواند باعث بروز پد ي م،مشابه

ن دوران ي ا،ران و اروپايو در مورد ا.  شوديخاكه ن كريمختلف ا
 اواخر قرن  يايان قرن دهم هجريقرن هشتم تا پامقارن با اواخر 

 است ين دورانيا. باشد ي ميالديان قرن شانزدهم ميچهارده تا پا
 ي و مذهبياسي سيها قدرته  در موازنييجا هشاهد جاب،  آنيكه ط

ن ي نويكردي رو،د و به طبع آني جدي طبقاتيريگ در جامعه و شكل
ن در جهان ياديت بنن تحواليبه انسان در مقام مركز و محور ا

كرد هنرمندان ين دو اثر به لحاظ نوع نگاه و روياي  مقايسه. ميهست
ن ير اي تأثيتواند چگونگ ي م، مشتركيخالق آنها به مضمون

 يكي به عنوان ،يژه هنر نقاشيو هانات را در فرهنگ و هنر و بيجر
ما   بر،ن تحوالتيرات ايج و تأثي بروز نتايها نهين زميتر از مهم

: دسيون  مييراني اي بر نگارگريگرابر در كتاب مرور. علوم سازدم
 در آغاز قرن يراني ايحي هنر غرب مسيها هيقدر مسلم نقشما«

 آن در يها ران منتقل شد كه نمونهي به ايالديچهاردهم م
ه مي ني طزيگر نيك بار ديشود و  يده مي ديديخ رشيالتوار جامع

ن دو ين ايب.  صورت گرفتين انتقالي چنيالديدوم قرن هفدهم م
 يبه عنوان مثال برخ. خورد يب به چشم مي غريخ بعضاً اموريتار

ا بالكان در همان يا يتالي ايات شاهنامه دموت مشابه نقاشيياز جز
 را دارد يراني كه رقم نقاشان اييها ين در نقاشيهمچن. دوره است

رود  يتمال من احيهمچن ...شود  ميدهيترانه دي از آثار مديهاييبازنما
ر ي از تصاويعيف وسير طيا تحت تأثير متأخر قصص انبيتصاو

 مشاهده يحي مسيگونه موضوعات كه در هنرها نيدارنده ا
  . شود قرار گرفته باشد يم

 يرانيا ينقاش يها فرم نه و ساختار يوارس به كار يوقت اما
 يحيمس يها نيسرزم ينقاش و يرانيا ينقاش انيم هرابط رسد يم
 با مورد دو هر در. گردد يم تر دشوار آن حيتوض و تر جالب اريبس

 قرن درويژه  به م،يدار كار و سر متن به وابسته ييها ينقاش
 يبورگند هاي دوك مثل ياشراف تيحما كه يهجر نهم/ پانزدهم

 يزندگ از سرزنده يريتصاو به مبدل را ها نامه شياين دوآنژو شارل و
 و يموريت شاهان. ساخت آنها رامونيپ جهان و شاهان روزمره

 كيكالس نيمضام بيترت نيهم به قاًيدق زين يصفو شاهان نياول
 يدربار يفعاليتها و يزندگ از يرسازيتصو به مبدل را يفارس ادب

 دوك بركت پر اميا كتاب در. است دهنده تكان تشابه نيا كردند؛
 پانزدهم قرن انيپا در ينظام اشعار بزرگ يها نسخه در و يدوبر

 يهجر دهم/يداليم شانزدهم قرن آغاز و يهجر نهم/يالديم
 دهيد درخشان يها رنگ و زير اريبس اتييجز به يكساني اقياشت
شتر ي بين تشابه را مورد موشكافي گرابر ا.]116ص،10[»شود يم

 يدار ني نظام زمي از تشابه در ساختارهايقرار نداده و آن را ناش
 از آن يبردار  و بهرهي خصوصداند كه با پروردن هنر ي مياشراف

ت ي مشروعيبه دنبال نوعحال  درعين ،لذت و شهرت خودبراي 
د در ي را باين تشابهاتيچنكه  آن  حال.باشد يدن به خود ميبخش
 يريپذ رين جوامع و تأثي ايفرهنگ - ي اجتماعير ساختارهاييتغ

و د ادبا يترد يب. خود جستجو كرده هنرمندان از اوضاع و احوال زمان
 ،انين مي در ا.اند ن قشر جوامع بودهيتر هنرمندان همواره حساس

 يا ش به گونهيان خوي از بيريگ ل بهرهيد به دليهنرمندان شا
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  . اند شتر از خود بروز دادهيت را بين حساسيتر از ادبا ا يانتزاع
 كه يدر موارد -  نزد هنرمندان هر دو تمدن،لهأن مسيا

 اد نبرده استيش از يت خوي و انسانهنرمند تعهد خود را به جامعه
توان گفت كه هنرمندان هر دو  ين اعتبار ميپس به ا. صادق بود -

ران در اواخر يمنطقه، آلمان و فالندر در قرون پانزده و شانزده و ا
 -  ي به لحاظ فرهنگيان قرن دهم هجريقرون هشت تا پا

 پر يوران ديعني. اند ش مشابه مواجه بودهي كمابيلي با مساياجتماع
 و تهاجمات ي محليها  قدرتيريگ ب به لحاظ شكليفراز و نش

 كه در معرض هجوم واقع يستادن تمدنيگانگان و باز سر پا ايب
 نه مكتب فالندر و آلمان در برخورد با تهاجم مسلماً. شده است

 در برخورد يراني اي و نه نگارگر،ها و خاندان هابسبورگ يياياسپان
 بلكه با ؛ اصالت خود را از دست داده،و تركانبا تهاجمات مغوالن 

 نو و ي سبك، عناصر جذاب و مطلوب خوديجا هجذب درست و ب
ر و تحوالت ييان تغين ميدر ا. وجود آوردند هش را بيتر از پ عيبد

مداران  ن به انسان توسط انساني نويكرديروه ي در كنار ارايمذهب
ز نقش ين) ي اسالمرانيدر ا(و تصوف ) ي شماليدر اروپا (يحيمس

فا يد اي جديها دن به سبكي و جهت بخشيريگ  را در شكلياساس
طور   به،يراني و چه ايا فالندري ي چه آلمان،هنرمندان نقاش. كردند
رات را در آثار خود ييانات و تغين جرير اي تأث،مير مستقيم و غيمستق

ك به يش كاتولي گذر از كدر خاللدر مورد اروپا . منعكس كردند
ها  ين نقاشين در مضامياديرات بنيي شاهد تغ،ش پروتستانيك

ن يت انسان و نقش او در ايشتر به شخصيتوجه هر چه ب. ميهست
ش ي از مشخصات دوران گذار از ك،گري با عالم ديجهان و ارتباط و

 ز خود راي نييگرا ك به پروتستان بوده و در كنار آن انسانيكاتول
 او با خالق يو ارتباط شخص يتعمق در شأن انسانصورت  به
 يا ز به گونهي ني كه در تصوف اسالميزي چ؛كند ي مطرح م،شيخو

ران يان را در اين جرياوج ا. خورد يفعال مطرح شده و به چشم م
 ين براي نويف نقشين به انسان و تعري نويكردي روهمراه با طرح

ر د بيكا كه تيانسان - ي عرفانيها جلوه. مينيب يمنات ياو در كا
قت يافتن به حقي او در راه يمقام انسان در عالم خلقت و جستجو

م در آثار ين دو قرن و ني اي مخلوط طيا  به گونه؛دهند يرا نشان م
ن را يقيقت و ي انسان در طلب حقيجستجو. شوند ي ظاهر ميهنر
راز يمالقات اسكندر با افالطون از آثار مكتب شه توان در نگار يم

   .مشاهده كرد
 يك براي آن ،سي قديآنتون ي وسوسه ي در تابلونهمچني

 ييها نوردد و جنگ ي را درمي كره خاكيقت تا آن سويافتن حقي
 يبرارا اق او ي اشت،نقاش صحنهكه   درحالياندازد يشمار به راه م يب
 ي ستاره باران و آرام و در دل كوهستاني در شبقتيافتن حقي

 كين ياكه  آن  حال.رد دايكند كه افالطون در آن سكن يم ميترس
ش ي خوي درونيها وسوسه با يمي دايدر جنگ - يس هرمسيقد -

كار او را با نفس اماره يخواهد عظمت پ يبوش مكه  هنگامياست و 
ان يكند و سپاه يم مي را ترسيجنگ واقعه ك صحنينشان دهد 

. اند ش گرفتهيخوه پناه در محاصر يكه و بيس يطان را كه قديش
 خسته از يراني ايكه در همان زمان ادبا و عرفاست اينجاجالب 
 و كشتار فاتحان مغول و تاتار به نگارش و سرودن ياپي پيها جنگ

ر ي را به تصوين نبرديآورند كه چن ي مرو ي عرفانيها منظومه
ش قرار يخوه يما ن آثار را دستيز همي نيرانينگارگران ا. كشد يم

موس بوش در يروني هاگر. پردازند ي مينش هنريداده و به آفر
ب و موجودات گروتسك را به يس انواع غراي قديآنتون ي وسوسه

 بهزاد در ،ش بگذاردي را به نما وسوسهرد تا قدرت يگ يخدمت م
وسف از دست يخا حس اضطراب ياز زل) ع(وسف يز يگره نگار

ش و پناه جستن به يمان خويدن بر سر ايدن به گناه و لرزيازي
 در، جهش يع بدن او و فرارش به سويمعبود را در حركت سر

ق و اضطراب ين آزمون را با حس تعلي گذشتن از ايخا و دشواريزل
 يگزاگيچ و زيچ در پي پيها  بسته و پلكانيدن درهاي از ديناش

ش ي نما؛وسف در برابر آنها قرار گرفته استيدهد كه  ينشان م
زاد  است كه بهيهي بد،ن حالت خوديتر ي در انتزاعوسوسهقدرت 

برهنه آزاد  مهي نيزنصورت   بهطانيم شيهمچون بوش در ترس
 و  وسوسه اما مضمون ؛ن كنديخواسته چن ينكه نميا اينبوده است 

باً يكه دست بر قضا تقر - صعوبت گذر از آن را همچون بوش
 قرار ي مشابه مورد موشكافيا به گونهو  - معاصر او هم بوده است

 از يا كه پرده(ش يمعروف خوه ن نگاري ايبهزاد در اجرا. داده است
 مشهور ي، عارف و صوفيت جامياز روا)  استيبوستان سعد

 بشر را در برابر گناه و يمعاصر خود سود جسته است تا ناتوان
ر يمان به تصوين و ايقي را به مدد ي ويي نهايروزيپحال  درعين
  .كشد

  
  گيري نتيجه - 5

 در يرانيمان و نگارگران ادر برخورد با آثار نقاشان فالندر و آل
 ي اثر كافيل بصريدوران ذكر شده تنها نگاه به ظواهر و تحل

 نقاط اشتراك ين آثار را شاخص و گاه داراي كه ايزيست، چين
ن آثار به ياه نندي آنها و نگرش هنرمندان آفريد محتواينما يم

افتن ي يمسلماً اگر تنها در پ. باشد ين گوناگون ميمضام
 در ياديج زيق نتايم كاوش و تحقي باشياهر ظيها شباهت

 ي براييگشا  راه، آثارييل محتوايتحلكه  آن  حال،برنخواهد داشت
كرد ي رو آن، وجوه افتراق و اشتراك آنان و به طبعيكشف و بررس

ه نيات و هنر دو زمي ادب. خواهد بودن مختلفيهنرمندان به مضام
 و يت فرهنگرات را از تحوالين تأثيشتري هستند كه بياصل

باز هم در قالب (ات و مذهب يادب. رنديپذ ي زمان خود مياجتماع
 ،لهان مسياند كه ا هنرها بودهه ه كننديهمواره تغد) ينيات ديادب
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  ودر اروپا) رنسانس(ش يك و باززايژه در مورد دوران گوتيو هب
ر يالخصوص مناطق فالندر و آلمان كه به شدت تحت تأث يعل

رانِ قرون هشت، نه و ده يز در ايرار داشتند و ن قيحياعتقادات مس
ات يحز  ايراه با عرفان و تصوف بخش مهم كه مذهب هميهجر
ن يچن نيا. باشد ي صادق م؛دادند يل ميران تشكيات اي و ادبيفرهنگ

 در فالندر و آلمان در ين آثار هنرين دوران بزرگتري اياست كه ط
 و يگر بي در قالب تذهرانيساها و در اي كليها ن محرابيقالب آذ

  . شوند ي خلق مي و مذهبي با صبغه عرفاني كتب ادبيرسازيتصو
 يرانينقاشان مكتب فالندر و آلمان همچون نگارگران ا  

ت دادن به يق اهمين اثر از طرييات و تزيي جزيينسبت به بازنما
 با ؛ دارنديفراوانه آنها عالقه گون جزء جزء اثر و پرداخت وسواس

گرا دارد و توجه او معطوف به   دروني نگاهيرانيارگر ان حال نگيا
  نقاشان مكتب فالندر و آلمان كه  آن  حال اثر استيجهان درون

كرد هر يروگو اينكه . گرا دارند  برونيرون و نگاهيتوجه به عالم ب
وار در كل اثر و در   انداميجاد وحدتي در خدمت ا،دو گروه به اثر

 صورت و معنا يخوان ا هميل اثر  مضمون با شكيت هماهنگينها
   .باشد يم

.  

: لت سمت راست. آنتوني قديس ي وسوسههاي جانبي  لت 3 ريتصو
  پرواز و : لت سمت چپ. آنتوني قديس در حال مراقبه

 شكست آنتوني قديس
  

آنگاه كه بخواهيم از تاريخ براي پاسخ دادن به مجهوالت 
 انبوهي از ،سيمر هنر استفاده كنيم به يقين آنچه كه بدان مي

قطع طور   بهتوان آنها را  نمي همها و اطالعات است كه باز يافته
توان از رهگذر هنر بر زواياي  محتوم و ثابت فرض كرد ولي مي

چه هنر خود اگر ؛ نور حقيقت تاباند،هاي تاريخ ناپيدا و ناگفته
هنرمند را گريزي از . گر خويش است و بهترين شاهد تاريخ توصيف
گوي  يع و جهان پيرامون خود نيست پس اثر او پاسخثبت وقا

  .بسياري از مجهوالت تاريخ است
  

 
  
كشتن اسفنديار ارجاسب را در رويين دژ، شاهنامه بايسنقري،  4تصوير

  اول قرن نهم هجريه مكتب هرات نيم
  

 
 

  دوم قرن نهم هجري، ه تيموري، نيمه ظفرنام 5تصوير 
  مكتب هرات، منسوب به بهزاد
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