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شهرام زعفرانلو

در قرن شانزدهم میالدی، همزمان 
با گســترش پروتســتانیزم در اروپا، 
تقریبا نیمی از اســتان های سرزمین 
هلند مذهب پروتســتان را برگزیدند 
و نیمی دیگر بر اندیشه کاتولیسیسم 
باقی ماندند. با این وجود هنرمندان و 
نقاشان سعی داشتند نقش مایه هایی 
را کار کنند تا از اعتراض پروتستان ها 

مصون بمانند. 
اغلب اســاتید این خطــه از اروپا، 
به بازنمایی از طبیعــت گرایش پیدا 
کردند. حتی ایتالیایی های پیشــتاز 
در کشیدن پیکره های زیبا و در حال 
حرکت، بر تصویرپــردازی فالندریها 
)به منطقه بزرگی از فرانسه و بلژیک 
گفته می شــد( از گل و درخت و آغل 

گوسفندان و...  معترف بودند.
چون امکان و بازار فروش و عرضه 
نقاشی های مذهبی و کلیسایی وجود 
نداشــت، نقاشــان هلندی به سراغ 
خالقیت در سایر موضوعات و مضامین 
رفتند. از نقوش تفننی بر حاشیه  کتاب 
های خطــی قرون وســطی گرفته تا 
صحنه هایی از زندگی حقیقی که این 
دومی منجر به خلق سبک جدیدی در 
نقاشی با عنوان »نقاشی صحنه های 
روزمره« شد.از جمله اساتید و نقاشان 
این ســبک و دوره می تــوان از پیتر 

بروگل )پدر( یاد کرد.

 Pieter )پیتر بروگل )پدر
 Bruegel the Elder

پیتر بروگل )پدر( )۱۵۲۵ تا ۱۵۶۹ 
میالدی( نقاش هلندی دوره رنسانس 
عالی است. به دلیل شهرتش در نقاشی از 
مناظر طبیعی و زندگی روزمره روستایی 
به او لقب بروگل روستایی نیز داده اند. 
مدتی را در فرانســه و ایتالیــا گذراند و 
ده ســال آخر عمرش را در بروکســل 
ســپری کرد.او دو پســر داشت که هر 
دو تحت تربیت مادر نقاش شــدند. در 
تاریخ هنر نیز به دلیل هم نامی یکی از 
فرزندان با پدر، در مقابل اســم او کلمه 
پدر به کار می رود. هشــت سال قبل از 
بروگل، مارتین لوتر آغازگر اصالحات 
پروتستانی با انتشار اعالمیه ۹۵ ماده ای 
خود در آلمان ظهور کرد و توجه عمده  
کلیسا به لوتر معطوف شد. اما بروگل بر 
آیین کاتولیکی خود باقی ماند. بروگل 
نقاشــی هایی مذهبی نیز داشت اما به 
دلیل شــرایط بحرانــی از خانواده اش 
درخواست می کند تندروترین آثارش 
را بســوزانند تا بعد از مرگش خانواده 
از دســت اصالح گرایان لوتری در امان 
بمانند.بــروگل آفریننده  نخســتین 
تصاویر اعتراض اجتماعی در تاریخ هنر با 
تلفیقی از طنز فرهنگی و اجتماعی است. 
عالوه بر این آثارش منبع درجه یکی از 
مردم شناسی زندگی، جغرافیا، آداب و 
رسوم و فرهنگ مردمان قرن ۱۶ شمال 
اروپا به حساب می آید. مضامین عمده  

آثار بروگل در اواخر ۱۵۵۰، طراحی های 
حکاکی شــده با مضمون پرهیزگاری 
و هفت گناه کبیره بود. سایر مضامین 
روستایی آثار وی عبارت بودند از: زندگی 
معمولی روستایی، رویدادهای جمعی 
همچون عروســی، آیین ها، جشــن و 
عیاشی و غیره. به عنوان نمونه تابلوی 
»ضرب المثل های هلندی« شامل ۸۰ 
تا ۱۲۰ ضرب المثل هلندی اســت که 
با همان مفاهیــم کنایه آمیز و ظنرآلود 
ترسیم و در یک اثر گنجانده شده است. 
همچنین وی تابلوهایی دارد با محتوای 
ماه های سال. در کل از بروگل ۴۵ اثر باقی 
مانده اســت. آثار این هنرمند در طول 
زمان بر آثار سایر هنرمندان پس از خود 
موثر واقع شده که می توان این تاثیرات را 
در اشعار شاعرانی همچون اُدن و ویلیام 
کارلوس ویلیامز و فیلم هــای آندری 
تارکوفسکی همانند سوالریس، آینه و 

کودکی ایوان مشاهده کرد.
 Hunters in شکارچیان در برف 

)the snow )winter
 مشــخصات اثر: رنــگ روغن روی 
چوب  » اندازه: ۱۱۷*۱۶۲ سانتی متر« 
محل نگهداری: موزه ای در وین اطریش

توصیف اثر:
در پیش زمینه سمت چپ، درختانی 
بی برگ افراشته اند و چند شکارچی در 
حال بازگشت از شکار به همراه سگان 
شکاری خود دیده می شوند. کنار آنها 
کلبه ای اســت با تابلویی کــه به ظاهر 

مضمونی مذهبی دارد و اعضای خانواده  
آن کلبه درحال سوزاندن هیزم و علوفه 
هستند. پرستویی پرواز می کند و کالغ ها 
بر روی شاخه های درختان ِکز کرده اند. 
برف سطح همه جا را پوشانده و ظاهرا این 
منظره در بلندترین نقطه واقع است که 
امکان اشراف بیننده به دورترین مناطق 
را فراهم می ســازد. خانه های دهکده 
با فاصله از هم پراکنده اند و زمین های 
پوشــیده از آب یخ زده  اند. آدم هایی در 
دوردست روی یخ ها مشغول سرسره و 
بازی های محلی هستند. در پس زمینه  
تابلو کوه هــا و صخره هــا و صومعه و یا 
کلیسایی دیده می شود. دورترین نقاط 
هم با جزئیات جغرافیایی و آدم ها ترسیم 
شده  است. در میانه تصویر نیز می توان 
قندیل های یخ را بر کناره های پنجره ها و 

سقف های خانه ها مشاهده کرد.
 تحلیل اثر:

کل اثر رئالیستی است و دارای روایت 
و داستان است. ســوژ ه های اصلی در 
پیش زمینه و با جزئیات نقاشی شده اند. 
آنها با بدن هایی خمیده و سرهایی رو به 
پایین خسته و حتی کم ثمر از شکار، در 
حال بازگشت به درون روستا هستند. 
پوشیدگی برف و القای سرما در کلیت 
اثر در کنار شکارچیان، با ترسیم آتش 
تازه روشن شده ای که به سرعت در حال 
افزایش است تضادی ماهرانه ای را ایجاد 
کرده تا گرمای محیط خانوادگی به همراه 
امید برای تداوم زندگــی را نوید دهد. 

این جریان و شور زندگی را می توان در 
میان زمینه و روی برکه های یخ  زده نیز 

مشاهده کرد.
تقریبا یک سوم تابلو را شکارچیان و 
سگان و اهالی کلبه سمت چپ تشکیل 
داده و مابقی اثر نیز تا جایی که چشم کار 
می کند از کلبه ها، آدم ها و کوه ها شکل 
گرفته است. رنگ ها با غلظت و کنتراست 
موجود در بخش مقابــل و بزرگی اندام 
افراد و حیوانات با کلیت سایر مناطق، 
توازن و تعادلی را صورت داده است که 
برخالف تابلوهای کالسیک آن دوره که 
بر مبنای تقارن این تعادل را می آفریدند، 
عمــل می کند.جو زمســتانی مملو از 
آرامش است و پرواز پرستو پیام آور بهار. 
فضای کلی اثر کنجکاوی برانگیز است و 
چشم مخاطب را در گستره ی مکانی و 

جغرافیایی به دقت و گردش وامی دارد.
در نگاه نخســت چه چیزی جلب 
توجه می کند؟ زمینه  سفید و برفی، با 
موجوداتی تیره که بر بستر آن تضادهایی 
همگن و جاری آفریده است، نه مرده و 
بی تحرک. جســتجو و کشف جزئیات 
زندگی و رفتار روزمــره آدم ها به همان 
اندازه  شــکوه و عظمت آثار ایتالیایی 
دارای ارزش و اعتبار زیبایی شناســانه 
می باشد. وسعت زمین های اطراف ده 
فکر شده و مدیریت شده ترسیم شده اند. 
شــخصیت ها و آدم ها به لحاظ فردی، 
برتری و شــاخصه ای ندارند. رفتارها و 
حرکات، دســته جمعی است و هویت 
جمع بر فرد تفوق دارد. در کل، روستایی 
بودن خود رخدادی جدی و مهم تلقی 
می شود. سیر رنگ ها که به تدریج به عمق 
وارد می شویم از غلظت کمتری برخوردار 
می شود. وضوح و کنتراست رنگ ها در 
پیش زمینه بیشتر و تاثیرگذارتر است و 
از گرمی به سردی می گراید. ما سرما را به 
واسطه  رنگ های مرده و بی رمق در عمق 
و دوردست ها بیشتر احساس می کنیم تا 
در مقابل. هم رنگی آسمان و برکه های 
یخ زده، جدایی ناپذیــر بودن ترکیبات 
کلی محیط را به خوبی القا می کند. گویی 
مخاطب با جو و آسمانی مواجه می شود 

که بر بستر آن روستایی بنا شده است.
این اثر از نظم هندســی خاصی نیز 
برخوردار می باشــد که نگارنده در حد 
امکان بــا خطوط رنگی آنها را آشــکار 
ساخته است. نخســت، جفت خطوط 
آبی و زرد کــه هر چــه از پیش زمینه 
به پس زمینــه می روند از هــم فاصله 
می گیرند و پرســپکتیو )عمق میدان( 
معکوسی را شکل می دهند. این عمق 

میدان با ازدیاد فاصلــه مابین دو خط 
موازی که از ناظر دور می شوند به وجود 
می آید که کارکرد آن دعوت به گسترش 

نگاه مخاطب است.
خطوط سبز  رنگ که تقریبا در همه 
جا موازی هســتند، نظمی خاص را از 
ابتدای تصویر تا عمق آن شکل می بخشد. 
این خطوط بر مالیمت و نرمی فضا افزوده 
و از زمختی و سردی آن می کاهد. چشم 
مخاطب ناخواســته و ناخودآگاه با این 
خطوط پلــه پله تا عمق پیــش رفته و 
بازمی گردد. خط صورتی روی کناره ی 
کلبه نیز به حرکت دادن چشم از باال به 
سطح یاری می رساند.و در نهایت خط 
منحنی دایره وار، نگاه مان را از منتهی الیه 
ســمت چپ تابلو تا منتهی الیه سمت 
راست آن به نوســان وامی دارد و نرمی 
خاصی به حرکت چشمان مان می دهد.

شــکارچیان در برف، اثری است از 
زندگی و حرکت و پویایی در سردترین 
شرایط جوی و محیطی، که امید بخشی 
است بر لحظات ناکامی. شکارچیان با 
حداقل شکار به همراه سگ های شکاری 
سرافکنده شان رو به سوی کلبه هایی 
در حرکتند که رنگ های گرم دیواره ی 
خانه ها بر سفیدی درخشان برف های 

سرد، غلبه دارد.
بروگل با آثاری از این دست برخالف 
رنسانسی های مدعی در فلورانس ایتالیا، 
به جای انتخاب سوژه های شگفت آور 
و پرطمطــراق؛ بی ادعــا و بی تکلف، 
امــا هنرمندانه و بــا مرارت فــراوان، 
روستاییان و آدم های معمولی را سوژه  
هنر نقاشــی خود می کند و از ایشــان 
به شــکل اجتماعی زنده و پرتحرک ، 

شخصیت هایی ماندگار می سازد.

تحلیل نقاشی »شکارچیان در برف« اثر پیتر بروگل )پدر(

رئالیسم جاری در نظم و شور زندگی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پس از 10 سال و در بهمن ماه 
سومین دوره مسابقه عکس 

خوشه برگزار می شود
مراسم رونمایی پوستر و اعالم فراخوان سومین 
دوره مسابقه عکس خوشــه با عنوان »از مزرعه تا 
سفره« با حضور یزدان ســیف، معاون وزیر جهاد 
کشاورزی؛ سعید اوحدی، رییس سازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران؛ جمعی از روسای صنف 
زنجیره گندم، آرد، نان و صنایع وابسته و داوران این 

رویداد، ۲۰ خرداد برگزار شد.
محمد تقی طباطبایی، رئیس مســابقه عکس 
خوشه، در ابتدای این مراسم گفت: اولین دوره این 
مسابقه سال ۸۹ برگزار شد اما ۱۰ سال در آن وقفه 
افتاد و سال گذشته با دســتور آقای سیف دومین 
مسابقه عکس خوشه برگزار شد. اگرچه در آن دوره 
به همه اهداف خود نرســیدیم اما رویداد به شکل 
مطلوب برگزار شد و امسال قصد داریم با استفاده 
از تجربیات گذشته و کمک سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران یک جشنواره اثربخش در سطح 
ملی برگزار کنیم. طباطبایی ادامه داد: نقطه ضعف 
حوزه اقتصادی در کشــور ما این است که مدیران 
سازمان ها از پیوســت فرهنگی فعالیت های خود 
غفلت می کنند. در حالی که الزمه فعالیت عظیم 
اقتصادی این است که پیوســت فرهنگی داشته 
باشد تا بتواند از اثرگذار باشد. خوشبختانه امروزه در 
مجموعه جهاد کشاورزی مدیرانی از جنس فرهنگ 

حضور دارند که ضرورت این کار را درک می کنند.
او با بیان اینکه سال گذشته هزاران عکس خوب 
به جشنواره رسید، افزود: یکی از اهداف جشنواره 
امسال این است که عکس ها هدفمند باشد، به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم توسط تورهای گردشگری، 
عکاسان را به مزارع گندم، کارخانه ها و... اعزام کنیم 
تا آنها بتوانند با مراحل تولید گندم و نان آشنا شوند و 

تصاویری خاطره انگیز ثبت کنند.

طباطبایی با اشــاره به اینکه مسابقه امسال در 
چند بخش برگزار می شود گفت: بخش حرفه ای، 
بخش مجموعه عکس، بخش عکسهای موبایلی و 
بخش هنرمندان زیر ۱۵ سال، در این مسابقه تفکیک 
شده و عالقه مندان می توانند در آن ها شرکت کنند. 
مهمترین هدف از برگزاری این رویداد آن است که 
نگاه همه اقشار جامعه را به سمت نان جذب کنیم تا 
مردم بدانند نباید از آن غافل شوند و منزلت نان احیا 
شود. افشین شاهرودی یکی از داوران این رویداد در 
ابتدای سخنان خود با بیان اینکه کلمه جشنواره باید 
از این رویداد حذف شود، گفت: این کلمه آنقدر در 
رویدادهای عکاسی به نادرست استفاده شده است 
که معنای واقعی خود را از دســت داده است. ما به 
خاطر اینکه جدیت بیشتری برای این رویداد قائل 
شــویم از ابتدای برنامه ریزی برای دوره جدید این 
رویداد پیشنهاد کردیم کلمه مسابقه را برای آن به کار 
ببریم. این کلمه این مفهوم را می رساند که تعدادی 
عکاس در یــک رقابت حضور دارنــد و یک رویداد 
سازنده را رقم می زنند. شاهرودی ادامه داد: عکاسی 
در طول بیش از ۱۰۰ سال گذشته ثابت کرده است که 
ابزاری بسیار کارآمد برای ایجاد اصالحات اجتماعی 
و تاثیرگذاری در برنامه ریزی ها و سیاست های کالن 
جامعه است. به عنوان نمونه اولین قانون کار کودکان 
که در دنیا وضع شد نتیجه یک پروژه عکاسی بود. ما 
هم در این رویداد خواستیم نگاه درستی به مسئله 
نان بیاندازیم و خوشــبختانه مســئولینی که در 
رأس کار هســتند از این موضوع حمایت کردند تا 
قدم درستی در این راه برداشته شود. اوحدی نیز با 
اشاره به اینکه گالری های سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران در اختیار این رویداد قرار می گیرد، 
گفت: در سال ۸۳ ایران به مرحله خودکفایی گندم 
رسید اما پس از آن بار دیگر وارد شرایط بحرانی شد. 
این مسابقه را نباید صرفاً به عنوان یک رویداد هنری 
دید، بلکه اقدامی برای نهادینه کردن رفتار درست با 
نان است تا باعث شود وابستگی ما به واردات گندم از 
بین برود. نان در همه فرهنگ ها مقدس است و این 
رویداد می تواند بار دیگر این نگاه را در مردم ما ایجاد 
کند.گفتنی است سومین مسابقه عکس خوشه با 
داوری افشین شاهرودی، حسن غفاری و مسعود 

زنده روح کرمانی، بهمن ماه برگزار می شود.
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هلیا سلمانی، نقاش و مدرس دانشگاه

سقاتاالر درواقع به ســازه چوبی کوچکی 
اطالق می  شود که بنای مقدس و باستانی شبیه 
به یک آالچیق بلند اســت و گونه ای معماری 
آیینی اند که به پیروی از معماری بومی شمال 
ایران طی سده های پیشین در حریم امامزاده ها، 
تکایا و گورستان ها ساخته شــده اند. درواقع 
سقاتاالر یک اطاق دو طبقه نسبتا بزرگ است که 
با چوب های مرغوب تراشیده شده و از معماری 
جالبی برخوردار اســت کــه در آن تمام هنر و 
استادی سازنده به نمایش گذاشته شده و انسان 

را یاد معابد بودایی در چین و تبت می اندازد.
معروفترین این بنا کیجاتکیه بابل بوده که 
سرشار از نقوش پیامبران، واقعه کربال ،جهان 
آخرت ، نقوش اساطیری، داستان های عامیانه 

محلی و غیره است. همچنین موضوع شماري از 
نقوش سقاتاالرها، از متون کهن پارسي انتخاب 
شده که از آن میان مي توان به شاهنامه فردوسي 
و منظومه هاي لیلي و مجنون و خسرو و شیرین 
نظامي اشاره کرد. در این مقال به سلسله نقوشي 
مي پردازیم که مضامیني حماسي و افسانه ای 
دارند. بسیاري از مردم عادي شاهکار بي بدیل 
فردوسي » شاهنامه« را با نام رستم مي شناسند. 
او نماد پهلواني است و در بین توده مردم با قدرت 
افســانه ای و میهن دوســتي و جوانمردی نیز 
عجین گشته است. تصویر رستم در سقاتاالرها 
عموما در حال مبارزه با دیوها خاصه دیو سپید 
مازندران به تصویر در آمده است. گاه رخش در 
کنارش ایســتاده و گاه نیز او را در حال نبرد با 

اژدها مي بینیم .
از دیگر موضوعات بــه کار رفته در نقوش 

ســقاتاالرها، نبرد گرد آفرید با سهراب است. 
شیر زني که چشــمي چون گوزن و ابروهایي 
چون کمان دارد . آن گاه که غرورش جریحه دار 
گردد به میدان مي رود و با دالوران نیزه بازي مي 
کند و این جسارت و آزادگي اش آدمي را به یاد 
دختران جسور و آزاده روستاهاي شمال کشور 

مي اندازد. عالوه بر شاهنامه فردوسي، در نقاشي 
ســقاتاالرها از دیگر متون کهن ادب پارســي 
نیز استفاده شده اســت. داستان هاي جذاب و 
عاشقانه نظامي یعني خسرو و شیرین، شیرین 

و فرهاد و لیلي و مجنون از این دست هستند.
اساســا منظومه ها بعد از آثار حماســي از 

دیگر سبک هاي آثار ادبي است  که در فرهنگ 
عامیانه بســیار مقبول افتاده و داستان هایي 
از آنها ورد زبان ها شده اســت. در سقاتاالرها 
چندین نقش از فرهاد به چشم مي خورد که در 
حال کوه کني است و شــیرین  هم به فاصله اي 
کوتاه در کنار او ایستاده  است .نقش دیگر تصویر 
مجنون است. او با بدني الغر و نحیف زیر درخت 
بیدي نشسته اســت. مجنون در این نقاشي ها 
از چنان آرامشــي لبریز است که بیشتر به یک 
عارف معتکف شباهت دارد که به اطرافش هیچ 

توجهي ندارد. 
واقعیت این است که افســانه هاي عامیانه 
آیینه تمام نماي تجربه هاي زندگي، سنت ها و 
رفتارهاي مردم در درازاي تاریخ هستند. گرچه 
امروز افسانه ها را خیالي مي پنداریم اما روزگاري 
آنها بخشي از باورهاي حقیقي انسان ها و بازتابي 
از همساني ها و ناهمساني هاي فرهنگي مردم در 
تمام دوره هاي تاریخ بوده اند.از این رو حفظ و 
مرمت این سقاتاالرها که حقیقتا راوی فرهنگ 
کهن این مرز و بوم آن هم در قالب هنر نقاشی و 

معماری هستند امری ست مهم و واجب. 

 فرهنگ به روایت نقاشی
چرا سقاتاالرهای شمال ايران مهم هستند؟

تمام نما

شکارچیان در برف، 
اثری است از زندگی 
و حرکت و پويايی در 

سردترين شرايط جوی و 
محیطی، که امید بخشی 
است بر لحظات ناکامی. 

شکارچیان با حداقل 
شکار به همراه سگ های 
شکاری سرافکنده شان 
رو به سوی کلبه هايی در 

حرکتند که رنگ های گرم 
ديواره ی خانه ها بر سفیدی 

درخشان برف های سرد 
غلبه دارد
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