
 

 

  گدازه رخدادها

 های یان استینیادداشتی بر قاب

  نژادهاجر سعیدی

 

 

Jan Steen 

-فرهنگی مختصات ؛ی طالیی هلند، باروک، بحران عمومی، تغییر جغرافیای سیاسی جهاندوره

ی اهمیت که حتی دورهدهد این قرن نه تنها پرمان مینشان قرن هفدهم اروپا اجتماعی

به  مفاهیم تک تک آمیخته که مدرن شدنتفکر اروپایی چنان با طوفان  ست. جهان«هامیتپراه»

« گرایی مقدسوطن»ها و کالسیک« مفاهیم متعالی». کشند و برکشند اندهایی مهم بدل شدهپدیده

در دو سبک نقاشی (  Pays-Basهلندو  با )فالندرسیاسی در پِیی هایبازتاب جدل اسپانیا در ادبیات،



 

 

 ضرورتیبازنمایی آن  هااین همه .های شکوهمندپرترهها و سلفرامبراند و بازنمایی اسطورهروبنس/

جوانی که  مرد «.اهمیتاهمیت به »گذارند: از سر می اروپا هرچند پذیرا اما معذببودند که گویی 

 همیندرست در بود. را برآشفته اش مآبانهیلخی شخصیِ  دولت طرز زندگی آبادانی مهم طرح

غوغای هنر زنان به از پیروان مکتب رامبراند در نقاشی هلند، طعنه« یان استین»ها هیاهوی پراهمیت

های ها، زنمست طبعانه اززنمایی شوخبا روزمرگی مردمان پیرامون خود بود.مشغول نقاشی از  ،رایج

نخستین چیزی که  استین های یاندر قاب .ان سرخوش، کودکان در حیاط مدرسهبیمار، کشاورز

 مهم های افرادتنها پرترهنه های او امر روزمره است. قاب پا افتادگی وپیش کندتوجه را جلب می

کنند. آنها مینخاصی را روایت  ناستاد و دهدنمیدر مرکزیت روایی قرار  کسی را هم حتی نیست

پیش  استیناند. روندی که ش را در خود مستحیل کردهای که روایتاند. همان لحظههمان لحظه

 یدرباره استینست. جهان مخلوق انسانی هایبه تجربه ای نظرورز و اما نه عبوثگیرد عالقهمی

ای انضمامی تجربه یوهجهانی منحصر به فرد که به ش جا دید.توان در همهست که میهاییکنش آدم

  شود.می

 

Steen- Merry Couple (1660) 



 

 

شان. شنیدن هاست. مشغولزیستن با آن نیست. او مشغول مردم هایش مشغول دیدناستین در نقاشی

 از متغیری لحظه از تفکیک نشدنی است جزئیآفریند چشیدن غذاهای روی میز. جهانی که او می

 ارزش، و وجود و باشد باید آنچه و هست آنچه آن در که روزمرههای آدموقوع  حال در رخداد

. اندروزمره وجود هایفعالیت و روابط ذاتی جزء محوری معناهای و هاارزش این. ناپذیرندجدایی

 در او مندجسم مشارکت بنابرایننشدنی. گی آب و شراب، همگن و تفکیکچون در هم آمیخته

انتخاب  .دهدمی قرار تردید مورد را ابژه /سوژه بندیتقسیم مؤثر، طوربه که است چیزی همان جهان

بصری و چه در مبانی تفسیری، تفاوت دو جایگاه  سطح با کاراکترها چه در پرداختی دید همزاویه

ی کورهای های او را مقایسه کنید با دستهکند. پرترهتر مینقاش به عنوان ناظر و نَظّاره را کم و کم

در این چارصباح چیزی »نگرد: جامعه میزده از باال بر ساحت گل. بروگل چون ناظری شرمبرو

در نقاشی به همین اسم از بروگل هم  1این نگاه میزانتروپ« تر از جامعه سراغ نکردمناکوحشت

ی مردم پا افتادهبرعکس در بررسی امر پیش ست، بلوجود دارد. نگاهی که نه تنها استین از آن بری

 .داندارجح می خود زندگی محیط بر و عملی شناخت بر را ناب شناخت بر مبتنی رابطهروزمره 

 

 
Brugel - Misentrop 



 

 

تخیل » نیکه به زعم باخت ستیمهم  واجد نگاه ریبرای فرار از این نگاهِ از باال به امور غ نیقاب است

 صرف بودن برهم و درهم و بودن پیچیده و بودن حادثی تواندمی معمولی لتخیّ. است« معمولی

 باختین، کار نتیجه. بازشناسد را بودن «دیگری» ای «تفاوت» پدیده نفس و کند درک را روزمره زندگی

 که اندیشیدن از شکلی از است عبارت آن مشخصه که است متمایزی اجتماعی فلسفه کردن بنا

 .کندمی فرض مسلم را معمولی و عادی امر و روزمره امر اهمیت

 

 

Steen – Rhetorician (1668) 
 تقابل همان یا) اپیستمه و دُکسا مفهوم دو بین ن، این افالطون بود که به دوگانهبسیار پیش از باختی

 است کلی نظر نقطه همان دکسا افالطون، نظر از. اشاره کرده بود (آن متضاد امر و روزمره امر میان

 حقایق ارائه هدف که است ایعلمی دانش اپیستمه، و دارد ریشه روزانه یکنواخت هایبرنامه در که

بیشتر مترادف چیزی  روزمره، تفکر افالطون نظر از که رسدمی نظر به بنابراین. دارد سر در را دیرپاتر

 ظهور راه سر بر مانعی عنوان به که جسمانی تمایالت و بدن بهپا افتاده است مربوط پیش



 

 

م اروپا آن هقراردارد. چیزی که بعدها در قرن هجد انسانی روح رهایی و عقالنی هایگیریتصمیم

ارزش پا افتاده را کمپیشبندی کردند. این تقابل همواره امر روزمره و )ماللت( صورتBanality 2را 

حتی  شد.ها موضوع اثر هنری نبود، چه بسا نفی و تحذیر میناپسند قلمداد کرد. تا مدت و گاه

بندی روزمرگی مور در صدد صورترینی چون بن هایخکه اندیشمندان پسا دکارتی یا متأ زمانی

ی کردند به آن ماهیتی ضدنهادی پا افتاده سعبودگی امر روزمره و پیشکمساران از برآمدند چون شرم

ها برائت جسته و پا افتادهپیش ماندنِباقیگویی همه در صدد بودند از دکسا  3دهند.« بودگیمهم»یا 

 .بیرون بکشند سببی افالطونیزیر اخیه بی آن را از یا با وجدانی معذب

 

Steen – Drunk men 

ی دیگری شد. یکی منجر به دوگانه پاافتادهپیشاز سر شرم به امر « بخشیدناهمیت»دکسازدایی یا 

اول که بسیار رایج بین  رویکرد. پسند عامه مصرف صورتو دیگری « مناسک»امر روزمره به مثابه 

 شبه کنش» مثابه به مناسک نگرانهمردم مالحظات از هنرمندان پس از قرون وسطی تسری یافت

 جزئیات دریافت پی در سنتی ر روزمره به صورتبازنمایی ام. پذیرفت تأثیر نمادین و «شدهرسمی

 و مشارکتی مشاهده نظیر گسترده مشارکتی هایبررسی طریق از معمولی زندگی موشکافانه و ریز

 رسمی صورت به نتوانند اگرچه که داشت تمرکز خاصی هایکنش بر همچنین و بود عمیق مصاحبه



 

 

 هایی مانند هانری لیزنقاش اصلی عالقه .باشند درک قابل نمادین صورت به حداقل شوند، بیان

Henri Leys  دهد ربط هم به را مهم امر و عادی امر توانستمی که بود نمادینی عملکردهایبه. 

 
Left and right- Henri leys 

 

توان تفاوت یان استین را بازشناخت. برای استین امر روزمره درست در این زمانه است که می

شوخ آثارش را با جدیت « کیسبُ»ست. هرچند خودش حتی سعی نداشته دکسادرست همان 

شرم و ناپذیر، بیپا افتاده، معمولی، تجزیهپردازانه آن روزگار آلوده کند، اما برای او امر پیشنظریه

« بازنمایی»ی مدرن است، نه انگیز دورهنه واجد وجه مالل استینزندگی روزمره بخش است. لذت

ای ها بر لحظهقاب آن برعکس ست.نهادیرسمی که بین مردم واجد نوعی نیروی بهمناسکی ش

ها مخاطبش را به شوند که امر روزمره در حال نامرئی شدن است. او با انتخاب لحظهگذاشته می

پا افتاده است. معرفت چیزهایی که اهمیت ندارند. همان کاری که رساند که بسیار پیشمعرفتی می



 

 

ی تغییرشکل بعد پژوهشگران مطالعات فرهنگی انجام دادند؛ تحقق بخشیدن به اسطورهچند قرن 

 پا افتاده. امر پیش

 

 

خصوص اخالقی. او زند که از تفسیرگرایی بهقدر از دام بازنمایی احساسات سر باز میهمان استین

گر نسبت به مردم بار یا سرزنشای نومیدانه یا مالمتهای او تجربهبروگل یا بوش نیست. در قاب

ر ای که چپق به دست پسپرترهدر نقش سلفو خود میان آن مردم ایستاده است. )وجود ندارد. ا

 ایتجربههای او واجد نوعی تجربه است. نقاشی .(استیک ماهی را در هوا نگه داشتهدهد یا می

 نامش باختین که است چیزی همان این و شودمی احساس خاص زندگی محض ویژگی درون از که

 که گونههمان هستند، زندگی روزمره رخدادهای رخدادها، گدازه. گذاردمی «رخدادها گدازه» را

هاست که و این تخیل معمولی نقاشی گراییده سردی به که آن از پیش و اندداده رخچون جریانی 



 

 

نیاز داشته « شدنفهم»که به میانجی نظری برای ی آغاز سرد شدن گدازه بیرا چون نقطه آن لحظه

ند. مخاطب افتاده باپای پیشخودشان واجد نوعی رابطهاین لحظاتِ میانه، سرشار از نیروی  باشد.

 ابزاری بینشی و است ارجح خود زندگی محیط از عملی شناخت بر که ناب شناخت بر مبتنی رابطه

  .کندمی تقویت جهان به نسبت را مندفاصله و

جدیت عبوث قرن هفدهم را از ریخت انداخته در کنار  دستی،استین در نهایت شوخی و البته چیره

پا کردن و لذت بردن از پیشموضوعات نقاشی به شادنوشی و تسخر زدن مشغول است. به بدمستی

 افتادگی. 

 

Left and right- Steen- Self-portrait (Man with Pipe and man with Fish) 
 

 ها:نوشتپی

 

سان نوع یک میزانتروپ 1 ست ان شری اجتماع کل به که ا شر طبیعی ذات به او. ندارد اعتماد ب  حل برای امیدی و ورزد می نفرت ب

 آنکه با میزانتروپ انسان یک .برساند بشر به ضرری که ندارد هم تمایلی و نیست بشر ضد او. نیست قائل انسانی تمدن مشکالت

                                                            



 

 

                                                                                                                                                                                                

 ایران گرد دوره هایدرویش مثل هامیزانتروپ همین، برای. باشد دمخور هاسایرآدم با ندارد خوبی احساس ولی نیست اجتماع ضد

 .باشند هابیابان سرگردان دارند دوست ژاپن، و چین فالسفه و شاعران یا

 انسانی هایوسوسه دام به هرگز میزانتروپ …زندگی به واقعبینانه نگاه نوعی گفت بشود شاید یا است فلسفه نوع یک میزانتروپی

 .رسدنمی او به هاانسان از خیری که دارد یقین چون افتدنمی

شان خاصطوربه ، ماللت 2 سجامعدم دهندهن ست عامه فرهنگ و عمومی هایمکان عادی، مردم باب در قدیمی هایآلایده ان  این. ا

. روزانه عادات و کارها به نه شطططدمی اطالق هافئودال به اجباری خدمات به آن از قبل و نبود مصططططلح هجدهم قرن اواخر تا واژه

 هایداوری و تاریخی رویدادهای برابر در کردن مقاومت برای راهی عنوان به شطططد، فرهنگی مطالعات وارد واژه این که هنگامی

 .رفت کار به مراتبیسلسله ارزشی

 و الگوها از رسطططدمی نظر به که کندمی ایویژه مندزمان تجارب متوجه را ما ماللت نویسطططد:می روزمرگی یباره در مورهای بن 3

 از مدیریت، جانبههمه کردن ساالرانهدیوان تا مدرن کارخانه در زمان شدن تهی از. باشند شده ناشی مدرن شغلی زندگی هایانتظام

سدمی نظر به خانه؛ شدن صنعتی تا ادارات در کاری اتمیزه عملکردهای سط مدرن جهان ابعاد همه که ر صیت تو صو  تکراری خ

 است آن بودن رمزآلود غربی، مدرنیته ویژگی همچنین. شودمی مشخص مندقاعده هایتکنیک و هاسیستم در آن عادات بودن


