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برای نخستین بار کارهای  1985. سال رود، بی نفوذ بر سالمت روان رسد که هستی ِ انسان به پس می گاه به نظر می 

تر بود، زیرا در طول  بار آسان ای از کارهاش. تماشا این گاه گسترده آمستردام دیدم و سال گذشته نمایشدر رمبراند را 
کارهای یرون گاهی از  به زمان تحصیل تاریخ هنر به نمایشبختانه.  ام. خوش تر با موزه سر و کار داشته ها بیش سال این

رفتم. شمالی  ( در استان برابانت1516-1450حدود  – Jeroen Bosch  /Jheronimus Boschبوس )
ای هلندی نیز از یرون  ای از خواننده آید در ترانه یادم میگاهی که بسیاری از پیران را به موزه کشانیده بود.  نمایش

 .ام را جلب نکرد و تنها چون بخشی از درس و مشق زبان هلندی بود شد که آن زمان چندان توجه بوس نام برده می
که در سیزدهم  یرون بوسی کارهای  گاه تازه تا برسم به نمایش –بیست و شش سال پیش  –گونه رفتم به گذشته  این

روید، به این  توانم بگویم چندان شلوغ نبود. اگر می فوریه گشایش یافت. دو روز پس از گشایش رفتم به تماشا. می
 گیرد.  ام اکنون صف درازی جلوی موزه شکل می حرف من چندان اعتنا نکنید که شنیده

           
ُیُفونداسیونُالزاروُگالدیانو،ُمادریدُبلوط.ُموزهُیُ،ُرنگُروغنُرویُتخته1500یحیایُتعمیدُدهنده،ُحدودُ

مطمئن نیستم که تنها خودم به گذشته رفته باشم. به زمان تحصیل کاتالوگی خریدم از یرون بوس که چاپ نخست آن به 
که به  1987طرح. در کاتالوگ دیگر چاپ  24نگاره و  61به چاپ دوم رسیده بود:  1984بود و در  1937سال 
ای درآمده  اکنون کاتالوگ تازهراحی منسوب به او. ط 37ی دیگر بود با  نگاره 24از دوستی هدیه گرفتم،  1989سال 
ی  طراحی است. نتیجه 12ی  صفحه از کاتالوگ دربرگیرنده 8اند.  نگاره که به دست خود استاد آفریده شده 27با 

های آخر هنوز اعالم نشده است، اما روشن شده که کارهای استاد در مادرید و شهر گان )ِخنت( بلژیک را  پژوهش
ی  نگاره موجود در موزه سهتر  از کارهایی به شما آورد که خود به تنهایی روی آن کار کرده باشد. پیش توان نمی



صلیب( را از  ی گان )حمل ی کلوخی، دعای آنتونیوس مقدس( و یکی از موزه جراحی غدهگناه کبیره،  7مادرید )
 . و نه الزامن از کارهای خود ِ او کارهای آفریده درکارگاه یرون بوس دانسته بودند

ی یرون بوس هستند؟ خود ِ  ها به راستی آفریده یناز کارشناسان هنر هنوز این است: ا، پرسش بسیاری به هر صورت
گویند که آدمی تحصیل کرده و مسلط به زبان التین و اومانیست بوده است. هر چه  گونه آدمی بود؟ می یرون بوس چه

 باشد، در کارهای او با دو جهان رو به روییم.
اند با شر. به زمان  مدام ی خوب در جدال ید؟ در آن سه ساحرها را دیده(" Charmed"افسون شده )ویزیونی  سلایر تله

های خیالی یرون بوس  های این سلایر هیچ شباهت به غول افتادم. غول های یرون بوس می یاد نگارهتماشای این سلایر 
 ال میان خیر و شر. البته. تنها شباهت در این است که انسان توپی است در جدنداشتند 

های میانی حضور دارد. استعدادی یگانه و خاص  ی ترس که در جان ِ انسان سده آفریند زاینده تصویری می رون بوسی
یابیم که بدانیم این ایده به زمان زندگی او قوی بود و او با دانش ِ نو  توانست بکند. زمانی کار او درمی که چنین می

خوبی آشنایی داشت. منظور از دانش ِ نو استفاده از رنگ و روغن در نگاره بود که یان فان هاش به  برای بازتاب ایده
  .کشف کرده بود (Jan van Eyck) اَیک

ی بسیار داشت از رنسانس ایتالیا. نگاه بوس در کارش استوار است بر  عصر لئوناردو داوینچی بود، اما فاصله بوس هم
  .نگارید دید و می هاش نه بیرون که درون انسان می ش. در نگاره یدرماندگی انسان و نه شکوه و زیبای
گان و اشراف  دانیم که گزیده رنگ شده است. اکنون می های میانی چیره بود، اکنون کم این ایده که باور مسیحی در سده

گ شد که در ی نوزدهم توسط کسانی پررن های مسیحی وابسته بودند. باورهای مسیحی در سده به باورها و ارزش
گری به دید  مقاومت کردند. روشن -ی نو برای انسان با حق آزادی بیان ریخته شد که اساس جامعه -گری  برابر روشن

به معنای روی آوردن کفار به  (Christianization) 'شان بود. 'تغییر ایمان ی آرمانی گرایان، ویرانی ِ جامعه واپس
کرد که مسیحیت دین رسمی  تفاوت دارد. حاکم اعالم می (Religious conversion) 'مسیحیت با مفهوم 'تغییر دین

پرداخت. تغییر دین به  به همان ایمان قدیم خود )جرمن/ ژرمن( می -رعیت –حکومت است، اما شهروند عادی 
ون بوس های کفار را در آیین مسیحی شدند. یر مسیحیت مجازی بود تا که کلیسا و حکومت ناچار از پذیرش برخی آیین

نهاد، از  های مسیحی ارج می دار بود و به ارزش های میانی دین تواند هرکسی را که باور دارد انسان سده مستقل می
  .توان بافت ش می ی یرون بوس را در آزادی جان ِ او و نیز در استقالل مالی رویا بیرون بکشد. استقالل اندیشه

های دوزخی.  گران زمینی و غول ، حیوانات )خیالی(، فریبجهان یرون بوس آکنده است از موجودات آسمانی
انگیز ابلیس  اش باشد تا به دام نیرنگ ِ فریب گویند. انسان باید همیشه حواس های او از جنگ میان خیر و شر می نگاره

 .دادشان  شان برداشت تا بتوان شکست ها ظاهر انسانی دارند که باید نقاب از چهره ها و غول درنیفتد. ابلیس

                               
ُدوزخُُُُُُُدرُافتادنُخیالیُبهُدوزخُُُُُمعراجُخیالیُُُُُخیالیُپردیس

پردیس خیالی، معراج خیالی، درافتادن به  با نام "خیال ِ رستاخیز" که از چهار لتِ   تر نگاه کنیم به نگاره بگذارید به
گذار از زندگی  'معراج'شوند. در  ها می بینیم که فرشتگان پذیرای جان می 'پردیس'دوزخ و دوزخ تشکیل شده است. در 

بینیم، چونان تونلی از نور در پیرامونی به تمامی تاریک. در انتهای این تونل نور سپید  سمان میزمین و آ ؛به مرگ
ها که  متضاد ِ پردیس را دیده است. روح 'دوزخ'بوس در گردد.  بینیم که روح به آغاز و ازل خود باز می درخشانی می

 جا تاریکی جاودان است.  روند. این انتها می ای بی شوند، آرام به درون دره به زیر افکنده می دیوبه دست 
توانند به آسانی میان  شود. فرشتگان یا "راهنمایان نور" می نیز پردیس سپید و پرنور دیده می افسونُشدهدر سلایر 

به جهان زیرین. غاری تاریک، گاه  ی استنیز مدام گذار افسونُشدهی  زمینه پسدر شدآمد باشند. زمین و آسمان 
 ای یا آتشفشانی و همیشه انباشته از دیو و غول.   گربه



 و نیز کارهای دیگر راه ِ 'ها باغ لذت'و  'آخرین داوری'، 'ی خرمن ارابه'های سه لتی بزرگ یرون بوس،  در نگاره
گیرد و ناچار است  ها و دیوها قرار می ر مرکز قرار دارد. راهی که انسان همیشه در برابر فریب ابلیسزندگی انسان د
 انگیز ابلیس و دیو.  ها ناچارند از قرار گرفتن در برابر هنر فریب نیز انسانشدهُُافسوناز ستیز. در 

ی خرمن را  ارابهاشتن، فنای مادی. ی دهقان نیست. خرمن نمادی است از پول، آز ِ د تنها ارابه یُخرمنُارابه
ای  کوشد توشه کشانند. پیرامون آن جنگ است، کشتار، تجاوز و فریب. هر کسی می موجودات ابلیسی سوی دوزخ می
اند، پاپ، قیصر، پادشاه  گان در راه گروهی از بلندپایها. از پشت ارابه درمال، نابینا و گ از خرمن برگیرد: راهبی چاق،

  فرانسه و دوک بورگوندی. 
شاخ  تک اندازی دلپذیر با حیوانات، حتا  گیری افسارگسیخته. سمت چپ چشم خواهی و کام ها انباشته است از کام باغ لذت
آسا  موجودی غوللیس نشسته بر آبریزگاه. ای و حوا که تازه آفریده شده است. در لت میانی باز دوزخ است با اب افسانه

 دهد.  خورد و پس می گان را می که محکوم شده

   
  یُخرمنُلتُکناریُ ُارابه           یُخرمنُارابه

 

   
 هاُهایُکناریُباغُلذتُلتُُُُُُُُُُُُهاُباغُلذت    

زمان به زندگی  آورد و هم های میانی ِ جهان ِ ارواح پیش چشمان می گیرد در برابرمان. خیال ِ سده یرون بوس آینه می
 ونگ است میان خیر و شر. پردازد. انسان که آ هاش در راه می انسان، سکندری
 پرسد که سود این گردش چیست.  در موزه همکارم میبه زمان گردش 

روهای کوتاه و یکی دو ساعتی کافی  ی کوچکی است با راه موزهروی به پا راه ِ دور برویم.  الزم نیست کفش پیاده
  ی موزه.  خانه است، از پس آن هم نوشیدن قهوه در چای

بینیم. در بسیاری کارها که  ش را در مرکز نگاه ِ هنرمند می برگردم به کار ِ بوس. گفتم که در کار او انسان و زندگی
نیز نام دارد.  'پسر گمشده'که  'ی خنزر پنزر فروشنده'بینیم. مثل  چندان به آن پرداخته نشده بود، چنین میتا چندی پیش 

ظور ی دیگر یرون بوس بوده است. برخی بر این نظرند که من چندی پیش روشن شد که این کار بخشی از سه نگاره
 پیمایند.  سمان/پردیس میها برای رفتن به آ انسانی است که یرون بوس در نقش این خنزرپنزری نشان دادن راه



    
ُُیُخرمنُارابهُاصلُکارلتهُبیرونیُُُُُُُیُخنزرپنزرُفروشنده

هر انسان باورمند باید به یاری خدا راه درست بپیماید. سبد بر پشت مرد نشان باری است که در راه ِ زندگی به پشت 
رسد که کار با الهام از جنبش اصالح کلیسای  دهد در راه. به نظر می میش  کشد و عصا، باور به خداست که یاری می

 ی چهاردهم الهام گرفته باشد.  ( در پایان سدهDevotio Modernaکاتولیک )
ی زایر در راه  انسان به مثابهتوانیم همان مقایسه را ببینیم.  می 'ی خرمن ارابه'ای  ی سه لته ی بیرونی نگاره در لته

های خمیده به زیر بار ِ  با شانه (homo viator( که این انسان پا به راه )Elckerlycای درس اخالق ) گونهزندگی. 
اش کمین کرده است. با تردید به  گیرد، گرچه فریب ِ گناهان بر سر راه هستی ِ زمین با خود همراه دارد. راه ِ خود می

ی انسان زایر  اند.( انگاره س اخالق نوین در پایان شرح داده شدهی در کند. )کار نیک و گناهان در انگاره پشت نگاه می
 .انتشار یافت 1486است که به سال Boeck van den pelgherym' 'از کتاب  ،در راه ِ رسیدن به اورشلیم آسمانی

های آرام  آبخواباند، به سوی  های سبز مرا می خداوند شبان من است... در مرتع'آمده است که:  23در مزامیر 
ی تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو، ای شبان من، با من هستی.  کند... حتا اگر از دره ام می هدایت

 'بخشد. دستی تو به من قوت قلب می عصا و چوب

اهد شود. زایر درمان خو نیروی قداست به یاری حرکت و کنش آزاد می' ی بسیاری تفسیرهاست.  شمهاین مزامیر چ
رسان عصبی است و  تواند تاثیری نیکو بر انسان داشته باشد. با پیاده روی دوپامین که پیام شد. زیارت همیشه می

اند که  که حرف از خیال و خرافه در میان نیست. گفته نتیجه این 'شود. داروی درد مزمن و افسردگی، از تن  آزاد می
  'اند چگونه راه بروند. برده هایی است که از یاد مواد مخدر نیروبخش انسان'

 ی دینی چنین درمانی چیست؟ جنبه
 ای مقدس است.  ی قداست خود ِ خداست. راه رفتن تجربه گویند: تجربه در خداشناسی می

توان درک کرد.  ت در نظر داشته باشد. میانسانی با دو پای قوی بر زمین سخ گویی فلسفی ِ چنین خداشناسی باید گنده
برند، نماد و جادوی موجود در جان ِ انسان ِ دوران یرون بوس است. برداشت ِ خداشناسی که هر  میچه از یاد  آن

 ی زندگی انسان حضور قوی دارد.  بیند که در هر جنبه ی تولید مواد شیمیایی می نهد و بدن را کارخانه رازی به کنار می
 . شدهُُافسونکند به راه رفتن، همان انگیزه است برای تماشای سلایر  چه مرا وادار می تردید دارم در این. آن

 آزارانُ)کشتیُ ُکلیساُنیزُنامیدهُشده(ُکشتیُمردم  

ی کشت'ی  که آیا یرون بوس نگارگر دینی بوده است، بد نیست نگاهی بیندازیم به نگاره که بپردازم به این پیش از آن



پایه، زمینی یا اهل کلیسا باید به آن باور داشته باشند. با  . کسی از انتقاد یرون بوس گریز ندارد. بلند و دون'آزاران مردم
بینیم.  گان می ی روحانیان، راهبان و راهبه گان کلیسای کاتولیک رسید. رفتار افسارگسیخه این کشتی نوبت بلندپایه

کند که انگار بخواهد به مرد تجاوز کند. در  آید. دیگری جوری نگاه می عشوه می ی عودنواز دارد برای راهبی راهبه
  گی و باال آوردن.  اند، هرزه خواری نوش

که بخواهیم فکر کنیم یرون بوس نگارگر ضد دین بوده است، نگاه کنیم به چندین کار که از قدیسان کشیده  و پیش از آن
آمدن او که  تند. یرون یا یرونیموس نامی است برای یحیای تعمید دهنده؛ هماست. قدیسان برای یرون بوس جذابیت داش

ای با هشت متر قد که به فکر  ی اردن تعمید داد. کریستوفر افسانه گویی کرده و عیسی را در رودخانه مسیح را پیش
افتاد. آنتونیوس که بر بسیار  ی اردن برد و در برابر مسیح به زانو ها را با تواضع به آن سوی رودخانه واداشته شد، آدم

ها کشیدند اینان تا به قداست برسند. زیستن در بیابان، منزوی، به روزه و خوردن ملخ. به  ها چیره شد. چه رنج فریب
 داد.  خواندن ورد و دعا و هذیان. آنتونیوس هر بار باید امتحان پس می

 مقدسیُفریبُآنتونیوسُُهایُبیرونیُنگارهُلت 

ُیُفریبُآنتونیوسُمقدسُنگارهاصلُ 

ُیوحنایُپاتموس،ُنیزُیوحنایُافشاگرُ



سوار  'ی خرمن ارابه'رود و بر هیچ  توان یافت. راه خود می اش راه نمی ماند که به درون خیر، یرون بوس هنرمندی می
 نخواهد شد.

جز یکی:  –ی نگاره ها  بار همهگاهی برپا شده از کارهاش و برای نخستین  در شهر زادگاه یرون بوس در هلند نمایش
 .اند جای جهان گرد آورده شده از همه -ی پرادو ها از موزه باغ لذت

 .اند ی پانزدهم خوانده ناقدان هنر یرون بوس را "کوئینتین تارانتینو"ی سده

ُ
بوس( هلند، زادگاه  )سرتوخنبوس  ای از شهر دن ای که روی آن شکالت ریخته. این نان خامه ل، توپ بوس: نان خامهه ب  سِ ب   -1

 .  ای سابق میدان بیست و چهار اسفند )انقالب( خامه ؛ مثل نانیرون بوس شهرت دارد
 

ُکارهایُنیکُوُگناهانُکبیره
 هاش به آن پرداخته است.  هفت کار نیک و گناه کبیره تاریخی طوالنی دارد. پیتر بروگل نیز در نگاره

ن پاپ گریگوری کبیر( هفت کار نیک و هفت گناه کبیره نامیده شدند. پیش از آن روحانیان ی میانه )سده ششم، زما در آغاز سده
 توان نشانی از آن یافت. در خود ِ کتاب مقدس نمیای از آن شرح داده بودند.  ی چهارم نمایه سده

زیر نفوذ بسیار کلیسا زندگی در پیرامون های میانه،  اند. در سده ی گناهان شوند، زیرا چشمه و مادر همه هفت گناه کبیره نامیده می
اند تا راه درست به  ی واقعی قدیسان نمونه اند. و ناتوانی انسانی  ای از کوتاهی ها بیش از همه نمایه این هفت گناه جریان داشت. این

ه آلیگیری است، نوشته دانت 'کمدی الهی'ی دوزخ،  ما نشان دهند در چیره شدن بر شر. یکی از مشهورترین کارهای خیالی درباره
کاران گوناگون در دوزخ پرداخته است.  که بر اساس همین هفت گناه کبیره به مجازات ِ گناه 1321و  1304های  شده به سال

 ای از کارهای نیک و گناهان کبیره: جا نمایه این
ُگناهانُکبیرهُُُُُُکارهایُنیک 

ُپارسیُُُُالتینُُُُُپارسیُُُُالتین
Prudentia  تعقل، تفکر، اندیشه  Superbia   تکبر، غرور، خودپسندی 

 Iustitie   عدالت   Avarita    آز، خست 
Temperantia  تعادل، سلطه بر خود Luxuria   گی مباالتی، هرزه بی 

Fortitudo  شجاعت، نیرو  Invidia    بخل، حسد 
Fides   ایمان   Gula    پرخوری، حرص و آز 
Spes   امید   Ira    خشم 

Caritas   )مهر )به دیگران  Acedia    کندی، تنبلی، کاهلی 
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