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 و هیرونیموس بوش از دیدگاه فروید قلمسیاههای محمد جایگاه انسان در نقاشی

 چکیده
تواند یم یروانشناس دگاهیشده از د مینگار ترس بیکه توسط نقاشان عجا ییهایانسان در نقاش گاهیجا یبحث و بررس بیان مسئله:

بر آن شد  یمخاطبان زمان خود باشد .در پژوهش حاضر سع نیهمچنو و حاالت نقاشان  هیبهتر شناختن روح یبه سو یاچهیدر

نگار زمان  بیاز جمله نقاشان عجا بهیصور غر میترس لیبوش که به دل موسیرونیو ه قلمسیاهمحمد  یهایمقوله در نقاش نیتا به ا

 .پرداخته شود دیفرو گموندیز دگاهیاند، از دخود دانسته شده

  قلمسیاهبوش و محمد  موسیرونیه یهایدر نقاش دیفرو دیانسان از د گاهیجا یبررس هدف:

 .است یاکتابخانهشیوه اطالعات به  یورآو جمع یلیتحل-یفیتوص قیروش تحقش: روش پژوه

آثار  نیانسان در ا گاهیدر خصوص نقش و جا یجینتا یمرگ و زندگ زیدرخصوص غرا دیفرو گموندیز هیبا استفاده از نظر ها:یافته

 موسیرونیه زیغرب ن یایدانست و از نقاشان دن قلمسیاهاستاد محمد  توانیشرق را م یاینگار دن بیاز نقاشان عجا یکیحاصل شد. 

به موضوعات روزمره  فیو ظر رکانهیمنتقدانه، ز دگاهیبوش و د موسیرونیو ه قلمسیاهآثار محمد  یاالب یشناخت ییبایبوش. ارزش ز

 .دو هنرمند دارد نیمختلف ا یکردهایدر افکار و رو شهیر

 

  کلیدواژه:
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 مقدمه
نقاش دوره هرات و از دنیای  «قلمسیاهمحمد »توان به عجایب نگاری و گروتسک در آثار در آثار گذشته ایران می

های هیرونیموس بوش . در ارتباط با نقاشیاشاره کرد شانزدهم هلندی قرننقاش  «هیرونیموس بوش»غرب، 

کژ و « هیرونیموس بوش» های نقاشی چونگوید: چهرهداریوش شایگان در کتاب آسیا در برابر غرب اینگونه می

وهش پاسخ به این دو موضوع مورد بحث در این پژ .(۲۶5، ۱977)شایگان، کوژ، هراسناک، اضطراب انگیز است

)با و بوش از دیدگاه زیگموند فروید چیست؟  قلمسیاههای که ابتدا جایگاه انسان در نقاشی باشد؛پرسش می

های رفتاری و تمایز و تشابه انسان در آثار این دوهنرمند از منظر کارکردزندگی ( استفاده از نظریه غرایز مرگ و 

فروید قرار  زیگموندمتاثر از نظرات های شخصیت بیش از هر کس نظریهباشد؟ و انسان شناسی به چه صورت می

فروید به قدری عمیق  نظراتشخصیت بود و هنوز هم بسیار معروف است.  روانکاوی او اولین نظریهشیوه دارد. 

یک قرن بعد از اینکه نظریه او مطرح شده و به رغم ماهیت بحث انگیز آن هنوز با گذشت از حدود  کهبوده است 

درباره شخصیت در روانشناسی و روانپزشگی  اتبرای بررسی شخصیت است. نظریه فروید نه تنها بر تفکر الگویی

در تاریخ نظریات بسیار اندکی داشته است. بسیار زیادی  تأثیرسان نیز ما از ماهیت اندریافت گذاشت بلکه بر  تأثیر

 .(۴۸، ۱۳۸9 ، د و شولتز، س،۱تزل)شواندداشتهای گسترده  تتأثیرچنین 
 

 روش پژوهش
 باشد.ای میوری اطالعات به صورت کتابخانهآتحلیلی و جمع -توصیفیشیوه روش تحقیق به 

 

 پیشینه پژوهش
مقایسه تطبیقی تصاویر »اند، از جمله و هیرونیموس بوش همیشه مورد توجه بوده قلمسیاهمحمد های هعجایب نگار

با اهداف  (۱۳9۸) خبیرینوشته « نامه(خاوران نامه وهای نگارگری ایران )معراجبا دیو قلمسیاههای محمد دیو

ات تأثیرهای حاوی تصاویر دیو و بررسی و تحقیق درباره آثارش و به طور خاص نگاره قلمسیاهبررسی هویت محمد 

های نگارگری ایران، نسخه معراج نامه و خاوران نامه تنظیم بر دیو قلمسیاههای استاد محمد نقش دیو در نگاره

تحلیل الگوهای » است.« الدین محمد نقاشغیاث» همان قلمسیاهاستاد محمد  که شودمیو نشان داده . است شده

خیری، موسوی و سجودی  پژوهش دیگری نوشته« شناسی اجتماعی تصویر، در دو اثر از هیرونیموس بوشنشانه

ای موجود در با منابع نشانهاجتماعی  است که هدف اصلی این مقاله تطابق الگوهای نشانه شناسی ۱۳9۴در سال 

باشد. نتایج بدست آمده در های گفتمانی در این آثار مییندآهای هیرونیموس بوش و چگونگی عملکرد فرنقاشی

اینکه گوهای ذکر شده در آثار این هنرمند چگونه کارکردی دارند و لله است که اأاین تحلیل نمایانگر این مس

در  ۱۳9۱شبان سال .دهندهای رایج و مسلطی را نشان میآثار چه گفتمان کار رفته در اینه انسان و فضای ب

به معنا و مفهوم گروتسک  «های عجایب نگاری در آثار هیرونیموس بوشبررسی خاستگاه» با عنواناش پایان نامه

به شمار  اراسلوبی غیر متعارف با تاریخچه طوالنی و تحول بسیو  را در هنر و ادبیات غرب معروف پرداخته و آن

های مضحک آن مورد توجه قرار ها جنبهای خیالی و فراواقع نما که در بعضی دورهرا شیوه گاه آن آورده است. 

میرزایی مهر در  داند.می ،یابدبعد ترسناک آن برتری می ای کهآن را به گونه و در برخی دیگر، دانسته گیردمی

لیف أقلم تنقدی بر کتاب استاد محمد سیاه الدین محمد نقاش)یاثغقلم، حاج محمد هروی یا محمد سیاه» مقاله
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االتی ؤبودایی س-بودایی یا چینی-های هندیو اسطوره قلمسیاههای ارتباط با مفاهیم نگاره دکتر یعقوب آژند( در

د. در ادامه به این دانبرداری از تصاویر معابد میها را گرتهو در ادامه از قول دکتر آژند این نگاره است مطرح کرده

که غیاث بوده  نوسأها در نظر آدمیان آن روزگار به قدری مرسد که این تصاویر، بخصوص تصاویر پیکرهنتیجه می

های پیشین هش را با پژوهشژوآنچه این پ ها احساس نکرده است.نآ( نیازی به توضیح و تشریح قلمسیاهالدین )

و هیرونیموس بوش از نگاه زیگموند فروید  قلمسیاه، بررسی تصویر انسان در آثار محمد است مورد تمایز قرار داده

 باشد.پدر علم روان شناسی می

 

 زیگموند فروید

قلم و هیرونیموس بوش از دیدگاه فروید الزم های سیاهپرسش پژوهش مبنی بر جایگاه انسان در نقاشیبه توجه  با

باشد: غرایز نخستین مبحث مورد مطالعه غریزه می است به برخی نظریات فروید در این بخش پرداخته شود.

کنند. و مسیر آن را تعیین می هدایترا انسان که رفتار  ایتحریک کنندهنیروهای عناصر اصلی شخصیت هستند، 

کند. هدف غریزه ارضا کردن نیاز و از این رو وقتی بدن در حالت نیاز قرار دارد، انسان احساس تنش یا فشار می

با  ۲و حفظ کردن تعادل فیزیولوژیکی ازگشتدارد که ما برای بمیبیان تنش است. چون نظریه فروید کاستن 

. فروید غرایز را به دو دسته تعادل حیاتی نامیدروش توان آن را کنیم، میآزاد ش شویم تا بدن را از تنانگیزه می

، میل دانستپر اهمیت میبرای زندگی زیگموند زندگی که  همرگ. غریز هندگی و غریزه ززبندی کرد، غریقهطب

رفتارها و افکار لذت  ت. منظور او فقط شهوت نبود بلکه بسیاریاسشدهبیان گسترده  شکل جنسی است که به

را فرض نابود کننده مرگ یا  یزه زندگی، غریزهدانست. فروید در مقابل غرمیل جنسی میتحت عنوان بخش را 

یافته و تحلیل موجودات زنده همه کرد که بیان را غیر قایل انکار از زیست شناسی، این واقعیت کمک کرد. او با 

یکی از  میل ناهشیار به مردن دارند.انسانها که بیان کرد گردند. او میز اجان اولیه خود ببیشکل میرند و به می

اشیای غیر از بر ضد شده معطوف به مردن اشتیاق مرگ پرخاشگری است که آن را به صورت  هیزهای غرمؤلفه

ی را مانند و بکشیم. فروید پرخاشگرپیروز شویم سازد نابود کنیم، پرخاشگری ما را وادار میغریزه . شرح داد خود

فروید به خاطر همین  .(57-5۶، ۱۳۸9 شولتز، س و، د شولتز)ماهیت انسان دانستاصلی میل جنسی جزء 

که در گذشته قبول کنیم او اگر نظر هدف زندگی، مرگ است. به اعتقاد داشت ارگانیک  غیرزندگی بازگشت به 

که قوای عالم طبیعت برای آفرینش  زمانی، یعنی وقتباشد، باید در همان خلق شده دور، حیات از ماده بی جان 

شکل و نابودی حیات نخستین غیرآلی زندگی ای با هدف بازآفرینی بودند، غریزهمرده در ماده  تأثیرحیات مشغول 

به سکون و حرکت دارد و در جهت وجود  طول حیاتباشد. پس این غریزه مظهر نیرویی است که در تمام گرفته 

خو و مهربان کند: آدمیان موجوداتی نرمهای آن چنین بیان میدر کتاب تمدن و ماللت فروید مرگ عمل می کند.

نیستند که فقط اگر هدف حمله قرار گرفتند از خود دفاع کنند؛ مقدار هنگفتی پرخاشگری و تمایل به تجاوز در 

دانند که نه ش را کسی میغرایزشان به ودیعه رفته است که باید به حساب گرفته شود. در نتیجه، همنوع خوی

تنها ممکن است از او یاری بخواهند یا لذت جنسی ببرند بلکه ممکن است وسوسه شوند که با پرخاش به او حس 

استثمار کنند و بدون رضایتش وسیلة  تجاوزگری خویش را تسکین دهند و نیروی کار وی را بدون اجر و مزد

اش بیندازند و به رنج و درد دچارش و به خواری و سرشکستگی اطفاء شهوت قرارش دهند و داراییش را بگیرند

 .(۳۳، ۱۳۸۲)فروید، اش دهند و به قتلش برسانندکنند و شکنجه
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 قلم محمد سیاه
 نقاش محمد حاجی همان است بعضی او را شده ارایهمتفاوتی  ومختلف  نظریات و عقاید قلمسیاه هویت درباره

 برخی. کرده استترسیم می غریبه صور نقاشی در و زدهمی سر او از غریبی و عجیبهای رفتار که دانندمی هروی

 الدینغیاث همان او را هم پژوهان هنر ازبرخی . انددانسته یکی چیندر  شاهرخ سفیر بخشی، محمد حاجی او را با

 یادگار به خود از ایسفرنامه واعزام شده است  چین به شاهرخ فرزند «میرزا باسنقر»سوی از کهاند دانسته نقاش

هم آرا و عقاید  قلمسیاههای محمد نقاشیماهیت درباره  .است شده ثبت تاریخی منبع چندین در که گذاردمی

ها و زمانی آن دانندمینقاشی چین  تأثیرچینی قایل شده و تحت  ءها منشابرای آن متفاوتی ارایه شده است. بعضاً

نیز این تصاویر را تجسمی برخی اند و های شمنی دانستهعشایر آسیای میانه و آییناز زندگی ایالت و  نمودیرا 

. نظر پاکباز در خصوص شیوه ( ۲7۰-۲۶9، ۱۳7۸)آژند، انددانستههای روسیه های استپها و انساناز پیکره

صور عجایب، یکی از هنرمندان کشیدن اجتماعی و مهارت در  باشد: به قدرت تخیل، هوشگونه مینگاری اینتصویر

از نقاشی گرفتن در مکتب هرات و با اثر روش معمول آید. او نخست به میحساب در تاریخ نقاشی ایران به نظیربی

در کرد. ترسیم میجانوری و گیاهی را  کش و نقوشافراد زحمتچینی، فرشتگان، دیوان، شاهزادگان قلندارن، 

انتقاد جهت کارش ایجاد کرد و به روش در  غییریتسپس گاری نشان داد. به مردم نبسیاری این آثار تمایل 

زنان،  چهرهنظیر -عناصر چینیوجود د. با توجه به انتخاب کرطنزنگاری آمیخته با گروتسک را شیوه اجتماعی 

 .(5۲۰، ۱۳95، باز)پاکتوان حدس زد که سفری به چین کرده بودهای او، میرنگ آمیزی در نقاشی ها و نیز روشجامگان، گل

درباره استاد محمد پژوهشگران مدت یکصد سال است که از نظرآژند:  قلمسیاهابعاد شناخت آثار و هویت محمد 

در . اندنرسیدهها ها و پژوهشقطعی از این ارزیابی اینتیجه به کنند و هنوزاو بحث و گفتگو می نقوشو  قلمسیاه

ها عجیب و خشن تصویرپردازی آنشیوه چنین آمده است:  قلمسیاهارتباط با خلق و بازنمایی انسان در آثار 

و نیمه سری بزرگ پشت وارو الک جثهبزرگ و زمخت و  بسیار هایها با پاها و دستآنطور مثال اکثر به، باشدمی

رخی بر ب .(۲7۰، ۱۳7۸)آژند، آبی و قرمز استکمی سیاه و با  بیشترتیره و ها دلگیر، برهنه ترسیم شده اند. رنگ

 وباشد می ساحران و جادوگران و هاشمن با میانه، آسیای بیابانگردان از کاریکاتورهایینقوش  این کهاین باورند

 آثار رابا هاآن هم برخی نیز. دانندمی قدیم عصر راز و رمز پر دنیای در اطینشی رستگاری بیان را هاآن نیزبعضا 

 آثار. اندنهاده برابر خود جامعه دیگر جهت وصف برای از گویا فرانسیسکو یا و بوش هیرونیموسمتوهم  و تخیلی

مربوط به زندگی بیابان نشینی. موضوعات نقوش مذهبی و دیگری آثار توان به دو گروه تقسیم کرد : را می قلمسیاه

است. شخصیت اصلی متفاوت  دارد و با موضوعات ادیان توحیدی کامالًمطابقت ها بیشتر با شمینیسم مذهبی آن

دارای شاخ، دم پوست ها شخصیتاند. آمدهپدید هیوالهای دوره گرد شکل ها هستند که به ها دیواین نقاشی

 .(۲۸۶، ۱۳7۸)آژند،  مانند انساننددیگر خصوصیات جانوری هستند. اما از بسیاری  های کریه و دارایصورتزننده، 

شده  نقل دیگر جایی در. بوده است بررسی و بحث مورد همیشه قلمسیاه هاینقاشی در موجود عجیبه تصاویر

 از نمادی هاآن که کرد تصورتوان باشند. میمی وارگوتیک خیالی حیوانات یادآور دیوها نقوش ازبرخی  که است

. باشندمی شیطانی مفاهیم دارای و طبیعت مرموز نیروهایارتباط با  در پرستی بتادیان  از رخیب شیطانی قدرت

 هاانسان رهایی و نجات برای و کنندمی تقلید دیوان از که باشند نقاب ولباس  با هاییشمن هاآن ازبرخی  هم شاید

  Grabar, 2000, 74). ).کنندمقابله می هاآن باحیوانات  و
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به صراحت  های شخصیتا. پهستند زندگی چادر نشینیهای حاوی داستانبه کالم آژند  قلمسیاهگروه دیگر تصاویر 

چهارپایان خود ورت مجارفت و آمدند ودر مشغول ها با پاهای برهنه شده است. آنترسیم هایشان و روشنی چهره

وان در ترا می اما نوعی آرامش عاشقانه وجود ندارد.مفاهیم کنند. در این نوع زندگی خشن جایی برای زندگی می

ارتباط نزدیک ها . پیکرهبرداز یاد نمیزندگی راسختی و خشونت  قلمسیاهها حس کرد. در اینجا خیمه و خرگاه آن

از یکدیگر زیاد  هاشخصیتاند. فاصله شدهترسیم خود دارند و در یک فضای سفید و بدون عمق اطراف با طبیعت 

)فانوس خیال(  نمایش سایهآثار . بین این کرده استمتصل ها را بهم ، آنبدننگاه و حرکت مثل است و عالیمی 

بیشتر کند. در اینجا ها تقویت میخصوص رخپوش بعضی از پیکره.این نظریه را بهزیادی وجود داردهای مشابهت

در یک  واب شده سنجیده و حساندام های واقعی افراد. حتی حرکت صورتها مواجه هستیم نه ماسکها و با نقاب

 است.شده پرداخته قلمسیاهدر ادامه به نقد و تحلیل چند اثر از محمد  .(۲۸7، ۱۳7۸)آژند، اندشدهترسیم حرکت دراماتیک 

  

 .1تصویر

 سانتیمتر، ۴/۱۴. ۳/۲۶آوارگان با دیگ خوراک، سایز 
محل نگهداری،کتابخانه موزه توپقاپی سرای، استانبول، 

   .۲9۸ ،۱۳77آژند،  منبع:،  55a، برگ  ۲۱5۳خزینه

 .2تصویر

نه موزه سانتیمتر موجود در کتابخا ۸/۱9.  ۱/۳7صحنه اردوگاه، سایز 
   ۸b، برگ ۲۱5۳توپقاپی سرای، استانبول، خزینه 

   .۲9۰ ،۱۳77آژند، منبع: 

دهد، مرقومه بد خط: راند و دیگری هل میبا عنوان آوارگان با دیگ خوراک و شخصی که خری را می ۱تصویر در 

ش بلند. در شش پیکره با لباس بلند به رنگ تیره )سیاه و قرمز( دست و پای درشت و ری« قلمکار محمد سیاه»

صر شامل: تمام عنا ۲تصویر ر این تصویر محمد سیاهقلم شاید نوعی روایتگری همراه اغراق نشان داده است.د

ای ترسیم شده و دو غالم سیاه بدون لباس و دو نفر انسان، حیوان و اشیاء به صورت پراکنده بر روی کاعذ قهوه

باشد. هنرمند پالت رنگی خاصی در تفاوت درجه اجتماعی به خوبی مشخص می بعدی لباس برتن دارند که دقیقاً

. قوی و است ای مفهموم را به زیباترین شکل نشان دادهرنگ سیاه، قرمز و قهوه کار استفاده نکرده و بیشتر با سه

توان این دو یباشد، حتی با مقایسه پیکره حیوانات نیز به خوبی مضعیف با نوع پوشش و اندام مشخص می

ض ، ادو مرت« قلم کار محمد سیاه»دو مرتاض در حال صحبت، با امضاء  ۳تصویردر  خصوصیت را درک کرد.

و صورت  قلم از دست و پای بزرگ، سردار بلند به رنگ قرمز و سیاه و جزییاتی که محمد سیاههای چینلباس

اندام را  درشت ترسیم کرده، طراحی قلم مویی، خط و آبرنگ با افشان طال. هنرمند به خوبی جزییات لباس و

یز از آثار را متما ر برخی موارد اغراق این آثاراست اما همچنان د ترسیم کرده گویی واقعیتی را در حال ثبت بوده

 .است بقیه نقاشان کرده
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 .3تصویر 

 دو مرتاض در حال صحبت،  اواخر قرن پانزدهم ، احتماال در
اپی قسانتیمتر، کتابخانه موزه توپ  9/۲7.  9/۱۸تبریز ، سایز 

  .۲9۴ ،۱۳77آژند،. منبع: b۱۰۶، برگ۲۱5۳سرای استانبول ، خزینه 

قلم انجام داد. به یاهمحمد س در ارتباط با آثارقابل توجی  هایپژوهشم  ۱9۶۶در سال  «بیهان قاراماقارالی»خانم 

 رسد که با یکدیگرمی به نظراما  ،اند اضافه شدهاز جایی بریده شده و به مرقعات  آثاراز این نظر ایشان برخی 

با  صاویر ظاهراًتاز این به اعتقاد وی برخی دهند. تشکیل میمشخصی را داشته و ترکیب بندی نزدیک ارتباط 

نسبت داد. از  هاطریقت آثار را به اینهای از پیکرهبرخی توان و حتی میباشند در ارتباط میهای تصوف طریقت

 .(۳۱۱، ۱۳۸7)آژند، اید طریقت برکی و شمنی تداوم یافته استهای تصوف آناتولی عقمیان طریقت

 

 بوش هیرونیموس

دید غیر دلیل کرده است. وی به میالدی زندگی می ۱5۱۶ -۱۴5۰هیرونیموس بوش نقاش هلندی بود که حدود 

 آمد. او در یک خانواده هنرمندتاریخ نقاشی اروپا بشمار می استثنایی هنرمندان، از خوبمتعارف و بیان تمثیلی 

تمام عمر را در آنجا گذرانید وعضو انجمن باکره س هلند گرفت ون بخرتوسدنیا آمد و نامش را از زادگاهش به

های جدید گسترده و سرشار از معانی تازه با دیدگاه ةهنر بوش در ارای .(Vandenbroeck, 1996, 449)مقدس بود

اش را ناک او بود که روح زمانهآمیز و مملو از نیش و کنایه بود. به هر حال تصورات خیال انگیز و وهمحالتی طعنه

ای پیش بینی یک اصالحات ساخت. شاهد بارز آن ترس از جادوگری و حاالت شیطانی بود که به صورت آزار دهنده

تواند به سادگی متهم به اغراق و خیانت به گذارد میداد. تصویری که وی جلو چشم ما میهای بعد میرا در دهه

ها و بد دهد. اقبالد که دید انتزاعی اورا نشان میتواند قسمتی از یک کلیت باشواقعیت شود، اما در عین حال می

اما معنای نهان آن تعاری پنهان گشته و معما در معما؛ های وجود انسان، مفاهیمی که در لفاف زبانی اساقبالی

ها او با زبان ابهام و کنایه صحبت در عین حال پر از ابهام است. در همه آن ی پنهان آن روشن واچیست؟ معن

بدبینانه را بیان یک  بوش معموالً .(Linfert, 1990, 10)یک ریالیست است توان گفت که بوش ذاتاًمی کند.می

 .شوندرستگار می از گناه و حماقتند وتنها تعداد کمیاشخاص، سرشار که در آن کشد، تصویر مینسبت به دنیا به 

نیست گذارد. در اینجا تمایز مابین گوسفند و بز مشخص بوش رستاخیز مسیح از میان مردگان را به نمایش نمی

شدگان هستند که در همان  ، لشگر بسیار بزرگی از نفرینشدگانو در مقایسه با تعداد بسیار اندکی از بخشیده

احث آخرت شناسی در کار بوش اهمیت شوند. مبزمان توسط شیاطین در روی زمین شکنجه و عذاب داده می

بیند. شما و طرح مسایل آخرالزمانی حداکثر کاری است که او آخر را دارد. او نوع بشر را در روشنایی جاودانه می

جوید. بر روی سطح یک میز، هفت گناه کبیره های سکوالر خود از آن بهره میبرای مشروعیت بخشیدن به دیدگاه
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وشه که چهار امر پایانی، مرگ، جهنم، جهان زمینی و بهشت آسمانی، همراه با مسیح که هایی در چهارگو دایره

ها دارد و در مرکز قرار گرفته ، کشیده شده است. عرابه کاه و باغ دیدی همه جانبه و گسترده نسبت به آن

ک در آن دوره کاه و علف خشهای زمینی نیز هر دو نمایشی از دوزخ در پنل سمت راست خود دارند. دلخوشی

های زود گذر زندگی که انسان کورکورانه و ها و خوشیبود. بوش این امر را به همه ثروتبی ارزش نماد هر چیز 

داد. البته استعارة ارابه کاه از  کند، نسبتهدایت میرود و اورا به لعن و نفرین ابدی از روی حماقت در پی آن می

  .(Vandenbroeck,) 1996, 449خوریمبر می ناوینقرن شانزدهم نیز بسیار به این ع آثار چاپ شدهدر  ؛شخصی او نبودنظرات 

  
 . 4تصویر

باغ لذایذ دنیوی ، هیرونیموس بوش 

 https://pin.it/61Mmuc3منبع:

 .5تصویر
 هفت گناه کبیره هیرونیمس بوش 

 https://pin.it/1bsbkKWhttps://pin.it/1bsbkKW منبع:

 سال از اثر این .است بوش هیرونیموس اثر نقاشی، لتی سه یک نام هزاره، به مشهور همچنین دنیوی هایلذت باغ

 و مشهورترین دنیوی، هایلذت باغ لتی سه. شودمی دارینگه اسپانیا در «پرادو دل» موزه در میالدی، ۱9۳۲

 طوریه ب دارد، بر در را وی هنر اوج بوش، شاهکار شودمی شناخته بوش هیرونیموس اثر ترینطلبانهجاه همچنین

 مربوط داستان چند لتیسه. ندارد وجود روشن تشبیه و معانی در پیچیدگی چنین ، وی ثارآ از یک هیچ در که

 در مسیحیت دکترین از بخشی هاداستان این. کندمی مجسم را آمیز کفر اعمال از هاییصحنه و مقدس کتاب به

 بیان برای کار دو این اتصال علت. است چپ سمت پانل ادامه دقیقاً مرکزی پانل در افق خط. بودند میانه هایسده

 تابلو از ترواقعی حیوانات کنار در عجیب حیوانات انواع زمین روی در. باشدمی مکان دو در یکسان هوای و حال

 اشخاص. هستند شهوانی مراسم انواع برگزاری حال در مختلف هایگروه در هاانسان. شودمی مشاهده چپ سمت

 آب، در بازی جنسی، هایلذت قبیل از هاییخوشی هستند، مصنوعی هایخوشی از بردن لذت حال در بیگناهانه

 تصویر وسط در. هستند طبیعت در خیز و جست و بازی و آشامیدن و خوردن گناه،بی حیوانات روی بر سواری

 در افرادی کره این پایین و وسط در. است خورده بسیاری هایترک که دارد وجود زمین همانند ایشیشه ایخانه

 لذات دنیای بودن شکننده از نمادی کره این متون از بعضی در باشند،می بیشرمانه اعمالی و بردن لذت حال

. است بوش نظر از هاانسان حقوق بودن مساوی بیانگر اثر در پوستسیاه زن و مرد تعدادی ورضح. است شهوانی

 افراد به خدمت برای دوره آن در که کسانی هستند، وحشی زادگان نجیب همان اینان که باورند این بر ایعده اما

 گذاشته، خود سر بر گیالسی غرور نشانه به که زنی پشت کادر، پایین در شخصی .شدندمی خریداری دارسرمایه

 باالی در صدفی به نگاهش که فردی به نوشیدنی دادن درحال و است، شده پوشیده زن موهای با که ایستاده

 افراد در نجابت ایجاد باعث نوشیدنی دادن با که است شخصی گوناگون تعابیر به شخص این. باشدمی سرش

https://pin.it/61Mmuc3
https://pin.it/1bsbkKW
https://pin.it/1bsbkKW
https://pin.it/1bsbkKW
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را مشاهده  ای شکل از هفت گناه کبیره و چهار امر پایانیهفت گناه کبیره ، ترکیب بندی دایرهاثر در  .شودمی

ها به ترکیب بندی و ترتیب اپیزوداین شیوه و با باشد میکهن  طبق سننها صحنهقرار گیری شیوه . کنیممی

بخصوص،  و نگارهای نقوشاند، همراه با تکرار شدهپشت سر هم هایی که در آن از هم و پیکرهجدا هایی برششکل 

سازد که در مردمک ساختمان عنبیه یک چشم را می« هفت گناه کبیره» آورد. رمانسک آغازین را به خاطر می

کند، عصبانیت وسط آن عیسی مسیح نقاشی شده است، مسیح با نگاه خیره خود ما را متوجه نخستین گناه می

(Linfert, 1990, 10) شاهده باشید، چون خدا شما را ممواظب » این گونه آمدهمعروفش کالم مسیح  زیر تصویر

ها شود. آنو نام آن در زیرش نوشته شده دیده می است یک گناه تصویرکه هر کدام بیانگراو هفت دور « کند.می

خشم، غرور و خود بینی، میل شهوت، تنبلی، بلعیدن و حریصانه خوردن، حرص و طمع و رشک و حسادت هستند. 

به های مرگ، داوری اخروی، بهشت و جهنم را شود که صحنهدیگر نیز دیده مینقاشی چهار اثر در چهار گوشه 

اثر ای در این خورد. هیچ کنایهبه چشم می از کتاب مقدس نیزجمله دو نقاشی در باال و پایین  گذارد.نمایش می

مختلف جامعه  یهابخشاز را انسانهایی بوش . باشدثر از دنیای واقعی میأشود. همه چیز عینی و متدیده نمی

 (. Battilotti, 2011, 815) داز گنهکاراننها ، اما در واقع همه آنکندترسیم می

 

 

 

 

 
 

 .6تصویر 
 بوشداوری اخروی هیرونیموس 

 https://pin.it/3qbQIjJ منبع:

فتمان قرون وسطی گناه جایگاه بسیار ویژه در هنر بوش دارد و اهمیت آن تنها در یک ارتباط تنگاتنگ با هنر و گ

باشد. « داوری اخروی» تابلوی  بوش از این مفاهیم در ةترین ارایترین و معروفشود. شاید قدرتمندآشکار می

بوط آدم و حوا داوری اخروی روزی است که پایان همه چیز نمایان خواهد شد. تاریخی آشفته از نوع بشر که با ه

آید تا خیزند و مسیح برای بار دوم میها از قبرهایشان برمیشود. روزی که مردهها از بهشت آغاز میو اخراج آن

سیح بشارت ها بدهند. هنگامی که میان مردم داوری کند و پاداش هر آن چه که شایستگی آن را دارند به آنم

دارد که نفرین شدگان و گناهکاران محکوم به آتش ابدی هستند دهد و اعالم میسعادت ابدی را به برگزیدگان می

واهد شد و ابدیت آغاز خواهد خوز زمان متوقف کشند. در آن رو در آنجا شیطان و اهریمنانش انتظار آنان را می

های دوزخیان جسمانی و بسیار وحشتناک است. برای در نظر بسیاری از مردم شکنجه(Coppens, 2011, 204) شد

های برهنه و رنگ پریده دوزخیان، در این تصویر بدن(.  ۶)تصویر بوش نیز درد و رنج و شکنجه جسمانی است 

های ای از شکنجهآیند. بعضی در وسیلهیله مارها گزیده شده و در تنور آتش از پا در میمثله و بریده شده، بوس

بینیم که به آرامی وسط تصویر مردی را می ها نامحدود است در قسمتاند. تنوع شکنجهمختلف محبوس گشته

شود. در نزدیک ه میموجودی عجیب و کوچک با شکمی بر آمده شالق زد ةشود و بوسیلبر روی سیخی کباب می

 کند.او فردی قربانی را در یک ماهیتابه داغ تکه تکه می
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 نگارندهشرق و غرب. منبع: دو نقاش از دنیای  بندی از نظر کارکرد اجتماعیشناسی، رنگ و ترکیبتطبیق آثار به لحاظ زیبایی .1جدول

 آثار هیرنیموس بوش قلمآثار محمد سیاه

  
  مراسم مذهبیعنوان اثر، 

 .ایوهقه یا سیاه و قرمزها رنگ، عریان نیمه و درشت هاپیکره
های در این تصاویر پیکره با جثه نظریه غرایز مرگ فروید

توان به خوبی های تیره و خشن میبزرگ و نیمه عریان با رنگ

جستجو کرد. همچنین فروید پرخاشگری را مانند میل جنسی 

قلم با ترسیم سیاهکه  داند.جزء جدانشدنی از ماهیت انسان می
های خشن این خصایص از نظر فروید را اندام درشت و رنگ

 کند.بیان می

 

  اخروی داوریعنوان اثر، 
 .ایوهقه صورتی، سبز، آبی، ،هارنگ، عریان کامالًو کوچک،هاپیکره

نی به نظر فروید میل جنسی انگیزه اصلی انسان است و امیال شهوا

های عریان در تابلوی شود . بدنناشی میزای بدن از نواحی شهوت

 دیوها نشان از نابداوری اخروی و زوال اندام جنسی در این پیکره
 انسان دارد.

  
 قلمسیاه سیاه اثر محمد نوکران با سفیران عنوان اردوی

در این  قرمز و ها سیاهعریان، رنگ نیمه و پوشیده ها،پیکره

های ترسیم شده با درجات مختلف اجتماعی تصویر نیز انسان

باشد. به عقیده ها بر اساس این درجات رو به روشنی می، رنگ
از درون انسان  کهباشند هایی میمحرکفروید غرایز 

گیرد، غرایز زندگی در خدمت بقا و غرایز مرگ سرچشمه می

ها در این انسانرو به تباهی و نابودی هستند. اختالف رنگ 

 باشد.قلم میتصویر نوعی بازنمایی این غرایز از منظر سیاه

 بوش لذایذ اثر هیرونیموس عنوان باغ

 ایقهوه سیاه، تی،صور آبی، ها سبز،عریان، رنگ و ها کوچکپیکره

ای شخصیت شولتز جدولی برای نمادها ورویدادهای در کتاب نظریه

توان برخی ه فروید بیان شده که میرویا و معنی روانکاوانه از دیدگا
یان عربه طور مثال از این نماد ها را در این تایلو جستجو کرد . 

ی را به مورد توجه قرار گرفتن، آبتنشوق  بودن بین جمعت را نماد 

فرد  به حالتی مانند کودکی، کهبازگشت تولد و پرواز کردن را میل 

 ( ۸۰، ۱۳۸9)شولتز،  شدارضا می

 پیش از نتیجه  بحث
درشت،  اندامی با قلمسیاه محمد توسط کشیده تصویر به هایانسان شد مشاهده جدول تصاویر در که گونه همان

شاخ و  دارای که گرد دوره هیوالهای که تصویری در . همچنین هستند عریان نیمه و سیاه و تیره رنگ به اغلب

 متمایل را انسانند، ذهن مانند لحاظ بسیاری از اما جانوری خصوصیات دیگر و هکری هایچهره و زننده پوست و دم

 مکتب» کتاب در ژندآ .داندمی انسان ناخودآگاه از گرفته تأرانش خرافی عقاید و باورها که کندمی دیفرو نظر به

 جهت این ازباشد نمی دانسته قلمسیاه تصویرگریشیوه  از چیزی که است گفتنی»کندمی بیان چنین «هرات

 این پیداست اوتصاویر  از چهنآ است رسیده پایان به کجا در و شده آغازکی  هنری سنت این کهگفت  تواننمی

 هایپیکره در میان هستیم کهروبرو  هنرمندی با تصاویر این در.  دارندنظیر یب فضایی و مستقل روحی که است
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 با این و باشدموجود می وحشیانه روح نوعی قلم سیاهآثار  .در استثر شده أمت هاآن از و کرده زندگی آثارش

 هایسرزمین در قلمسیاه محمدشیوه  که است شده باعث همین شاید و نداردمطابقت  ایران نگارگری خصوصیات

 روح وحشیانه همان توانمی( ۲۸9، ۱۳۸7، ندژآ) بماند همتابی ونداشته باشد  پیرو ایران خصوص به و اسالمی

 صور و هانقاشی در متظاهر صورت بدین که دانست، فروید مرگ غریزه بیان ژند راآتصاویر به کالم  در موجود

 بوش هیرونیموس قایق با و لذایذ اخروی، باغ داوری تصاویر در شده ترسیم هایانسان شده. اما قلمسیاه عجیب

 همه آن در که دهد.نشان می دنیا به نسبت را بدبینانه دیدگاه یک معموالً بوش باشند.می اسفناکی وضع با و برهنه

 بوش کار در شناسیآخرت مباحث. شوندرستگار می که هستند کمی تعداد تنها و حماقتند و گناه ازپر  هاانسان

 از جوید بسیاریمی بهره آن از خود سکوالر هایدیدگاه به بخشیدن مشروعیت برای او دارد، را آخر اهمیت

 به گناهان تمامی .بود هاارزش و هنجارها باب در تفکراتش بیان برای ایوسیله واقع در بوش دنیوی اخالقیات

 به را هاحماقت و هاینادان هابالهت مرتباً است شده داده نمایش بوش وسیله به که هایینقص و عیب و فسادها

 .گناهان شودمی داده نسبت جامعه فرودست طبقات از رنگارنگی و مختلف هایدسته و هاگروه به و کشدمی تصویر

 شکم جویی، ستیزهپرخاشگری و ولگردی ، هرزگی آلودگی دامن و بی عفتی از عبارتند شده داده نمایش اصلی

 را آدمی روان فروید صحنه.(Vandenbroeck, 1996, 449)است خواسته خود تهیدستی و فقر و مستی و پرستی

 تمایالت دهنده نشان که مرگ غریزه اما داند،می مرگ شور و زندگی شور نام به اساسی غریزه دو کشاکش عرضه

 دوستی زندگی و محبت و مهر و زندگی به عشق کننده بیان که زندگی غریزه بر همواره است آدمی بهیمانه و ددانه

 غریزه پیشرفت و زیادگی به دارد بستگی نیز نامتعارف افراد نسبت شد خواهد پیشتر هرچه و دارد. غلبه است

 توانمی راحتی به .(۲۲، ۱۳۴۳)فروید، شود می افزوده نامتعارف افراد شماره بر روزروزبه مقیاس این به مرگ، پس

 دوستی و محبت مهر و بر که مرگ غریزه کشاکش کرد، دنبال و مشاهده بوش هیرونیموس آثار در را فروید نظریه

 و قلمسیاه محمد یعنی دستچیره نگار عجایب نقاش دانست. دو گناهان از بسیاری منشاء توانمی و دارد غلبه

 .گذارندمی نمایش به شده خلق هایانسان تصاویر در را مفاهیم زیبایی به بوش هیرونیموس
 

 نتیجه

 به هنرمند دو این زیرکانه منتقدانه،نقطه نظر  و بوش هیرونیموس و قلمسیاه آثارواالی  شناسی زیبایی ارزش

های شیوه از را هاآن آشامیدن و خوردن مذهبی،های برنامه جشن، و شادی همچون زندگیمتداول  موضوعات

 پرخاشگری، و ناهنجار هایخصلت وپایکوبی  و جشن عناصر از استفاده کنار در. است کرده جدا خود زمانه پیرامونی

توجه . است شدهترسیم  بازی از هاییگونه و آلودوهم سازی تمثیل نوعی با که هاپیکره میان طنزگونه شوریدگی

 خصایص با و ندارندعالی  و آرمانی ماهیت دیگر که هاییبدن باشد.انسان می بدن روی بر بوش و قلمسیاه اصلی

 زندگی و مرگ غریزه دو وجود بر نیبم فروید غریزی نظریه. دارد کندمی توصیف فروید که هاییانسان بازنمودی

 قلمسیاه آثار در بسته نقش انسان هایپیکره. کندمی هدایت جنسی و خشن هایرفتار به را انسان که هاانسان در

 هایپیکره همچنین آیدمی آن کمک به نیز بندی ترکیب رنگ و کندکهمی تداعی را آمیز خشونت رفتار نوعی

 هاانسان همه آن در که، دهدجهان نمایش می به نسبت را بدبینانه دید یک ریانع حالت در بوش هیرونیموس

 داشت اعتقاد فروید که بدانیم خرافات و شمنی آیین از برگرفته را قلمسیاه هایپیکره اگر. حماقتند و گناه از مملو

 یا و پایین سطح افراد و گذشتگان به مربوط صرفاً که گیردمی تأنش انسان ناخودآگاه از خرافی عقاید و باورها که

قلم در بررسی آثار سیاه .شودمی شامل را مختلف هایزمان و طبقات از آدمیان همه تواندمی و نیست سواد کم
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شود. در پاسخ به بینیم که این عجیب نگاری در آثار بوش نیز دیده میجنبه خیال نگاری و عجایب نگاری را می

کارکردهای رفتاری و قلم و هیرونیموس بوش از منظر پرسش پژوهش مبنی بر تمایز و تشابه انسان در آثار سیاه

گیری کرد که انسان در آثار هیرونیموس بوش منشاء آخرالزمانی دارند و با دید توان چنین نتیجهشناسی میانسان

قلم به نوعی نقد رفتار انسان اجتماعی زمان خود با رویکرد رسد انسان سیاهاند و به نظر میدینی ترسیم شده

قلم باشد. بنابراین نقد مقایسه انسان در آثار سیاهنسان اجتماعی زمان خود مینگاری یا به نوعی نقد رفتار اخیال

گر و نگاه به انسان بعد از مرگ. به ، نوعی نگاه دینی و روایتاست گری و نگاه نو به وقایع روز بودهو بوش روایت

باشد که و مبهم می هر صورت نحوه پردازش انسان در آثار این دو نقاش عجایب نگار گاهی به قدری پیچیده

 .وجود داردهمیشه امکان برای پژوهش در این آثار 

 

 نوشت پی
1. Dawn schultz 

2. Physiological balance 

 

 منابع

 .انسانی لومع توسعه و تحقیق مرکز :تهران( ایران نگارگری و نقاشی تاریخ در پژوهشی) ایرانی نگارگری( ۱۳۸9) یعقوب آژند، -

 .مولی انتشارات تهران .رخ دوازده .(۱۳77) .یعقوب آژند، -

 .هنر فرهنگستان انتشارات :تهران هرات. نگارگری مکتب. (۱۳۸7) .یعقوب آژند، -

 .معاصر فرهنگ انتشارات: تهران. هنر دایرةالمارف .(۱۳95). رویین پاکباز، -
 .. تهران: نشر فرزان روزدر برابر غرب ایآس .(۱۳9۲). وشیدار ،گانیشا -

 .ویرایش نشر :تهران شخصیت. هاینظریه .(۱۳۸9) .الن سیدنی شولتز،و  پی دوان شولتز، -

 .ماهی نشر تهران .آن هایماللت و مدنت .(۱۳۸۲) .زیگموند فروید، -

 .الکترونیکی نشر . تهران:تابو و توتم .(۱۳9۰) .زیگموند فروید-

 .تهران: شما(. هوشمند محمد )ترجمهلذت اصل فراسوی .(۱۳97) .زیگموند فروید، -

 .انتشارات آسیا(. تهران: هاشم رضی)ترجمه سه رساله درباره توری میل جنسی .(۱۳۴۳) .زیگموند فروید، -

- Battilot,D.(2011). Andrea Palladio. Italia: Mondadori Electa. 
- Coppens, p. (2011).http://www.philipcoppens.com/bosch.html.retrieved from http://www.philipcoppens.com 
- Linfert, m. (1990). Hieronymus bosch. In c. linfert, Hieronymus bosch. London: thomes and Hudson 
- Grabar, O.(2000). Mostly miniyature. an introduction to Persian painting. new york: macmillan pablishers limited 
- Vandenbroeck, p. (1996). Hieronymus bosch. In the dictionary of world art (pp.445_454). Now York: 

macmillan publishers limited. 
- https://pin.it/3qbQIjJ 
- hthttps://pin.it/1bsbkKWtps://pin.it/61Mmuc3 
 
 
 
 
                            © 2021 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open access 

article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC 
BY 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

https://pin.it/3qbQIjJ
https://pin.it/1bsbkKW

