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 پیشگفتار مترجم 

شود متوجه گیرايی  عمیق وارد اين حوزه    نقاشی دنیای خاصی دارد و هر کس که به طور

خواهآ هنر  شدد  ن  اين  بازه از  .  بشر  که  قبل  سال  انعکاس  ران  منظور  به  بار  اولین  رای 

خواسته و  اعتقادات  احساسات،  تر  روز  ملموس  ياهای  و  صور    مره  با  خود   مذهبی 

ن شاهد رشد  ابتدايی تر ابزارها و شیوه ها به ترسیم تصاوير پرداخت تا قرون اخیر که در آ

سب م گسترده  های  نگرش  و  ها  درخک  بوده  ين ا  تلف  فرودهای  د  ماي  حوزه  و  فراز  چار 

  ه در اين سیاری شده است. جالب اين جاست که گاهی نقاشی آن قدر اهمیت می يابد کب

رمند خالق، يعنی عاملی که در مقايسه با خود اثر بايد از اهمیت بیشتری برخوردار  میان هن 

مور کمتر  آثد  باشد  و  گرفته  قرار  بتوجه  به  که  مکتوبی  نق رار  تای  اشرسی  ارائه     نآ  ريخو 

باشند به سیر   تأکید داشته  می پردازند بیش از آن که بر جايگاه و نقش هنرمند در نقاشی 

 جريان خطی سبک های نقاشی با محوريت آثار هنری توجه می کنند. داده در والت رخ تح

قه و  الد هر کس بسته به علق و اثر خلق شده شاي در مقايسه ای ارزشی میان هنرمند خا

برتری دهد. اگرچه به نظر می رسد اثر خلق  رف را گرفته و به آن ط  کب ياه خود جاندگدي

نری نقاش می باشد و نقش هنرمند بیش از  و ذوق ه  ران توانشده نمونه ای از دريای بی ک

و خواه بوده  تأثیرگذار  نقاشی  هنر  تاريخ  سیر  در  اثر  کت د  خود  مطالعه  با  اما  های  بود  اب 

تحوالت موجود می باشیم    ی بر نقش اثر هنری درنتبم مجريان حاک  جه تویشتر مبتاريخ هنر  

خی خاص هر هنرمند و گاه تاري قش و جايو به نظر می رسد جای مطالعات در ارتباط با ن 

 سبک مخصوص وی در اين مسیر نیازمند توجه بیشتری می باشد.  

م دلیل مسأله  بهشايد  اين جا  در  تفاو طو  ذکور  استثناء در  اين دو يسز  ماهیت  تر  تی 

باشي  رعنص به يادگار می ماند.  عنی نقاش و نقاشی  از او  تنها نقاشی  د. هنرمند می میرد و 

ورداری از قدرت وصف ناپذير دست که رقص زيبای آن با  رغم برخ  ی که علیانسان فان
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می   ها  شگفتی  بوم  بستر  در  ها  رنگ  و  مو  پیوآف قلم  می  تاريخ  به  با  ريند  آيندگان  و  ندد 

ارزيابی او و میراثش می پردازند. از  خود به جا گذاشته به    ز اکه  هده آثاری  شام  ررسی وب

تاريخ در مقايسه با نقاش از اهمیت  ر گستره  ندگاری داين روست که اثر هنری به سبب ما

هن  عرصه  به  را  زيادی  آثار  که  مردانی  و  شده  برخوردار  به  ر  بیشتری  اند  داشته   تقديم 

شینند. اين افراد  خود را به نظاره می ن  رنش هفته و درخشر  نراريخ هت گوشه ای از خاطره  

ژ با چهار سال  ن میکالنرده و چورا عشقی سرشار می بايد تا جسم و جان را فدای هنر ک 

عبادتگاه   بر روی سقف  در شرايطی سخت  بر روی پشت خود  نقاشی  و  وقفه  بی  تالش 

ذيرا باشند. پ  ار رد دائمی کمدرر  آخر عم  قع در واتیکان، تادر کلیسای سن پیتر وان  سیستی

ان  از همتايمفتخر شدن به لقب میکالنژ الهی بود و تا آخر عمر نیز مانند بسیاری    پاداش او

نها زيست و در اتاق ها و تاالرها با رنگ ها، خطوط و سنگ ها معاشقه کرد و آن خود ت 

  یگن ن سها از زندان  ساردن انکندی ناجی به آزاد  گفته اند به سان هنرم ی  چنان که به زيباي

از آوارگی های مستمر رقیب بزرگ او داوينچی نابغه نیز نمی توان  خود پرداخت. همچنین  

نقا   که اعطایگذشت   بی  لقب  او و استعداد  بزرگ در حق  اجحافی  ترديد  بی    نظیرشش 

بر  قپس از مرگ نیز در  ر فرانسه جان سپرد و  خواهد بود که بسیار دورتر از زادگاه خود د

 شد. ن هايش چند بار جابجا او خاستش نرسید و امآربه 

  قادر به ده ای کهشاهکارهای هنری همواره تجلیل می شوند و الزم است هنرمند آفرينن

ه همین اندازه مورد توجه و قدردانی قرار  خلق چندين شاهکار و صدها اثر بزرگ بوده نیز ب

آث رامبرانتگیرد.  با  زرب  جی هایادر گالری ها و حر  ار ون گوگ و  ای  ه  تقیمگ هنری 

میلیارد به اين نکته توجه نمی شود که پديد آورندگان  میلیونی و  ی فروخته می شوند اما 

مانند ون گوگ از فرط عشق و فقر با گذاشتن شمع بر روی کاله خود    ران قیمت ن آثار گاي

  ول پ  ع کردنمبه نخوردن غذا و جد لوازم نقاشی مجبور  ريشبانه نقاشی می کشید و برای خ

شايسته درک نشد و تنها در آينده بود که ارزشی    زمان خود هرگز به طور  ردکه  بود. کسی  

أثربارش که اگرچه اموال خود را از سر عیش و زندگی ت   مبرانت وصد چندان يافت. يا را

به سرنوش  و همانند ون گوگ  دهد  از دست می  دچار می شود  ت  قماربازی  اما دردناکی 

مع امرار  وا برای  با  ادعای    مشچاز  تنبلی يکی  د  جوش  به  )بنا  دانشگاهی  هايش  مرکز  يک 
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پرتر از  تعدادی  روی  بر  بررسی  انجام  از  پس  اوآمريکايی  های  مانند  ه  خود  (  وطن  هم 

  مجبور به کشیدن پرتره از خود در مقابل آيینه شده و گفته می شود هنگام مرگ چیزی جز 

قلت  چند  و  مندرس  نداشت  نپوشی  کهنه  موی  فقیر    ینهمهنوز    وم  و و  بصاحمرد  اقعی 

گرا آثار  و خالق  اروپايی  ناپذير  دست  های شخصی  مجموعه  و  بزرگ  های  موزه  بهای  ن 

 به اين جا ختم نمی شود. بی عدالتی ها اما ايی است.آمريک

امروز و  تعارضات زندگی هنرمندان ديروز  بی عدالتی ها و  از  اما شايد    سخن  نیست 

به    بتوان مطالب  اين  امبا  ب یزنگخاطب  بیشتری  جايگاه  طم   رای ه  و  زندگی  اين العه  خاص 

که در  آن چنان  ان شاخص  افراد در هنر نقاشی داد. مطالعه تاريخچه زندگی برخی از نقاش

موقعیت   تبیین  به  طرف  يک  از  و  بوده  امر  راهگشای  حدی  تا  شود  می  دنبال  حاضر   اثر 

و   ای  زماحرفه  ها دجايگاه  آن  از  نی  و  هنر  ديگطر جريان  ه ارائه شرح  بهر  رف  د  نچری 

نحوه زندگ از  به  مختصر  باال کتاب حاضر  به مطلب  توجه  با  بنابراين  پردازد.  آن ها می  ی 

تا زمان  وار هنر  فی فهرستمعر اواخر قرون وسطی  از  تأثیرگذار غربی  بزرگ  نقاش  مندان 

یین  تبه  قادر ب  ين امر شايد اندکیايشان می پردازد که از  حاضر و ارائه زندگینامه مختصری ا

 در پیشبرد جريان کلی نقاشی، حال به هر سمتی باشد. نه بررسی جايگاه نقاشیمزدر بیشتر 

صورت است که در ابتدا مقدمه ای مختصر درباره   ر به ايناثر حاض  شیوه کار نويسنده

  رانه از حوادث مهمارائه فهرستی گاهنگا  دوره زمانی مورد نظر ارائه داده و در اين میان به

داد ز  دره  رخ  برهه  ادامه  م   یمانآن  در  و  پردازد  را  ی  مطرح  نقاشان  دو صفحه  يا  يک  در 

نمايش می گذارد. وی با اين روش قادر  ا را به  ثار آن همعرفی نموده و يک يا دو نمونه از آ

ای  ل در سبک ها و شیوه هعابه ارائه مجموعه ای مفید و مختصر از نقاشان و هنرمندان ف 

 ای يکسانی داشته اند.ه یيژگگفته خود وق طب ود که  شهنری مشخصی می  

و  را  نقاشی  آثار خود،  با  که  آغاز می شود  معرفی جیوتو  با  رنسانس    ارد عرصهفصل 

لورنزتی يعنی نقاشان سبک    ز بعد و فضا کرد و سپس به دوچو، مارتینی و برادرانجديدی ا

و   نايی  وزن  تزئینی سیه  القاء  آن  از  کا بعد  در  دادن  مارو حالت  آنج  چوزاهای  فرا    ولیکو 

از دورنما و کوتاه نمايی توسط اوچلو، مانتنیا و دال فرانچسکا بررسی  وجه می کند. استفاده  ت 

ادبیات و اساطیر کالسیک يونانی ـ رومی در نقاشی توسط  چنین آغاشده و هم ز بازنمايی 
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  متعالیس  رنسان   هه سه هنرمند برجسترار می گیرد. در ادام ق  بوتیچلی و لیپی مورد ارزيابی

وع آن، میکالنژ و نقاشی های مذهبی او و رافائل و تصاوير ظريفی  ی و آثار متنچنيداويعنی  

س از آن مکتب ونیز و هنرمندان شاخص آن يعنی مانتنیا،  شده و پ  ید معرفیکه از مريم کش

 ی می شود.ختصار معرفدا مسینا، بلینی و جورجونه به ا 

شما عنوارنسانس  به  بلی  فصل  اينعن  معرجمم   دی  با  نقاشی    نوفی  وعه  مبدع  آيک، 

مذهبرنگ   موضوعات  آن  از  پس  و  او  های  نقاشی  در  گرايی  طبیعت  مسأله  به   ی  روغن 

در ون  ويدن  ون  والد و    در خوس ،  در    گرونه  دقت  سپس  و  شود  می  آغاز  نقاشی  برای 

ورود   همچنین  و  دورر  توسط  عنوبازنمايی  به  طبیعت  و  دمنظره  مستقل  موضوعی    ر ان 

کراناخ  وست   نقاشی بوش لتدوآ  و  ردپط  آلود  وهم  و  خیالی  آثار  به  شود.  می  پرداخته  رفر 

ه پرتره  ترسیم  و  شده  اجمالی  دربارنگاهی  های  توسط  موضوع    پسرولباين  ی  هیلیارد  و 

 ی گردد.ره ماشا  پدربعدی خواهد بود. در پايان به کارهای روستا محور پیتر بروگل 

بارو ت ک و هنر  عصر  آز تجملی و  با  در ن  ئینی  تیسه   مفر   اين جا  بیانگر  و  آزاد  ین  ای 

نمايشی   آثاری  با  ادامه  در  و  يافته  آغاز  ادامه  ورونزه  و  فرمتینتورتو  به  کشی  و  ده  های 

پارمیجانینو و ال گرکو می رسد. پس از آن تأثیر نور در آثار کاراواجو و جنتیلسکی بررسی  

و رو  شده  برهنه  پیکرهای  شود.  به  می  توجه  نئوسبنس  فرانسکالبک  دو    و  سوییسیسم 

نام  به  آن  به    نماينده  توجه  درباره  سپس  و  بوده  بعدی  موضوع  لورن  و  پوسن  های 

آ در  دخصوصیت  ون  هالثار  و ايک،  موضوع  اهمیت  همچنین  و  سوال  آنگويی  و  س 

دی و  د. رامبرانت نقاش هلن شواحساسات انسانی در کارهای والسکز توضیحاتی ارائه می  

شخ های  نصپرتره  او  نیفتا  یزی  قلم  آث  و  ادهز  از  اجمالی  گذری  جان  با  بی  طبیعت  ار 

سور و  کوتان  رويش،  هیدا،  پیترز، کالس  چون  و  هنرمندانی  ادامهباران  مناظر    در  تصاوير 

دهوخ  و  ورمیر  خانگی  تصاوير  پايان  در  هوبما  و  رويزدال  ون  کاپ،  گوين،  ون  هلندی 

 وع بحث خواهند بود.وضم

تجمالت  صع و  وپ ر شکوه  هنر  رقب  رزرق  در  پیوند  ا پوار  که  روکوکو  نام   خورده    با 

و پس از او  غاز شده  فرانسه آبه عنوان فصل پنجم، با معرفی آنتوان واتو آغازگر روکوکو در  

آثا و  فراگونار  و  بوشه  معرفی  نقاشی های  به  پرداخته می شود.  دو  آن  تجملی  و  تزئینی  ر 
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ی است و پس از  دعبوع  انالتو موضک  زیای ونیهتمان ها و آبراهه  اشکوه تیه پولو و ساخب

آثا اآن  پس  و  شود  می  ارزيابی  شاردن  جان  بی  طبیعت  های  نقاشی  و  هوگارت  طنز  ز ر 

استانقاشی   داشت  های  تمرکز  حیوانی  موضوعات  روی  بر  اغلب  که  بونر  و  لندسیر   بز، 

 د.شوته می  خکادمیک ايشان پردابورو و کافمن و سبک آدر انتها به معرفی رينولدز، گینز 

به دوران پرشن  اب هفصل انقال  به هنر توجه کرده و بحث ظر  ور انقالب ها در اروپا 

فرانسیسکو  معرفی  با  را  آغ   خود  کن گويا  می  نقاش  از  داويد  لويی  ژاک  به  ادامه  در  و  د 

پالمر وزلی و  ییالی بلیک، فسیستی خنئوکالسیسیست بزرگ فرانسوی و پس از آن آثار رمانتی

مچنین مناظر گیرا و ترسناک  عت گرايی کنستابل و هیبطر،  ر آثار ترند ضا ور و ف ن ی پردازد. م

پنی به نام های هوکوسای و  نرمند ژاآن دو ه  فريدريش مورد ارزيابی قرار گرفته و پس از

و ويژه لوبران    گرهیروشیگه معرفی می شوند. موضوع بعدی آثار پرتره و پیکرهای برهنه ان

بعد از آن توجه ريخی و نمايشی خود و  ات   ثارژريکو با آو  ا  والکروددر ادامه درباره    است و

و میله موضوع  ی کوربه اقع گرايبه طبیعت در نقاشی های کورو و بودن بحث می شود. نو و

ن  اوبعدی بوده و فصل حاضر با معرفی پیش رافائل گرايی و آثار روزتی، میلی، هانت و بر

 به پايان می رسد.

صل مورد  ودند که در قالب يک ف ب  بعاقدو سبک مت  سمنیمپرسیو ا پرسیونیسم و پسا  ما

مانه  ادوارد    ی می شودبررسی قرار خواهند گرفت. اولین هنرمندی که در اين حوزه معرف

فرانسوی بود و پس از آن به نقش نور در کارهای مونه و در ادامه نقاشی های رنوار و دگا 

موضوعات  داپر شود.  می  زنخته  هنرمندان  ک  ی زنانه  بر  و  ستچون  و  دش   رسیموريزو  ه 

ر نقاشی های پیسارو، سیسله و سورا اطالعاتی ارائه می شود. توجه به درباره نقش رنگ د

رنگ  س ظريفايه  ايکنز    های  و  هومر  گرايانه  واقع  آثار  همچنین  و  جان  گوئن  و  ويسلر 

ی  بی گوگن مورد ارزياص ون گوگ و بدوی گرايخا موضوع بعد بوده و پس از آن نگرش  

ترکیب بندی های خارج از مرکز آن ها    ولوز لوترک و سیکرت وت   هدامگیرد. در ای  م  قرار 

نش بر روی کارهای شهوانی کلیمت  آثار مو  موجود درمعرفی می شود و با گذر از وحشت  

 رکز می شود.تمو شیله و در پايان نقاشی های بونار و ويار از صحنه های داخلی 
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ها  ند و سپس به آثار فووک   یز می سزان آغارفمعرا با    هنر مدرن  ن مرزها،فصل شکست

گاه   دازد. آنیس می پردوفی و روئو و در ادامه، نقاشی های مات   دو والمینک،از جمله درن،  

نیسم آلمانی نولده و مودرزوهن بکر و سپس سبک کوبیسم پیکاسو،  حول محور اکسپرسیو 

ه، شاگال نولر دفیسم و آثاورا  درباره  مرکز خواهد شد.ی ت یانللژه و آثار مودي  براک، گريس،

و    یح داده شده و متعاقب آن نوبت به معرفی فوتوريسم بوچونی، کارا، باالو سوتین توض

رسدسورين می  آبی   ی  سوار  گروه  از  کاندينسکی  و  کلی  ماکه،  مارک،  درباره  همچنین  و 

س  رون  نرمنداهماتیستم مالويچ و  سیسم موندريان و سوپرتیتوضیح داده می شود. نئو پالس 

قبیل   لیسیت  ا ووپاپاز  خواهیم  سو  روسو  جادويی  گرايانه  واقع  آثار  به  و  شده  بررسی  کی 

الطبدی ماوراکیريکو و موراندرسید.   دالی،  ء  مانند  واقع گرايانی  آن فرا  دنبال  به  و  یعه گرا 

بع معرفی شده و در بخش  میرو و ماگريت  بر عینیت گرايی جديارنست،  دادائیسم  د  د و 

آمرددگرمی  تمرکز    بکمانو  ديکس    ،گروس آثار  بعدی  و  . مورد  يکايی وود، وايث، هاپر 

م داده  توضیح  کالو  درباره  سپس  و  بوده  ناوکیف  شود.  دی  به ويسنده  فصل  اين  پايان  ر 

 .ردنقاشان سن آيوز يعنی نیکلسون، والیس، فراست، هیلتون و هرون اشاره خواهد ک 

پاالک، دکونینگ    یرفمع  و بحث را با  هه داشتجی در زمان حاضر توفصل پايانی به نقاش

میدان  نقاشان    کی و آثار اکسپرسیونیستی انتزاعی ايشان آغاز می کند و پس از آن آثارو گور

فونتانا، استال، رايمن  روتکو و سپس مینیمالیست هايی چون    گ از قبیل موزرول، نیومن ورن

بر ادامه و کلن را    ، زان ن جان شاخصی چودن و هنرم  پاپ آرت آمريکايی  رسی می کند. در 

لیختنشتاين  بريتانیايی و    وارهول و    راشنبرگ،  به موازات آن در بخش بعدی، پاپ آرت  و 

چون  هنرمند جو  همیلتون،انی  کاولفی بلیک،  بلنز،  هنر  و د،  شوند.  می  معرفی  هاکنی  و  تی 

ته  خيلی و وازارلی شناافرادی چون آلبرس، رابصری يا آپ آرت موضوع بعدی بوده که با  

نئو اکسمی   کیفر،  سنییوپرسشود.  باسلیتز،  به طور مختصر  یاکم  اشنیبل و گاستون  کلمنته،   ،

ی هنرمندانی از قبیل بیکن، فرويد و سويل  ر انگلیسی پیکرواارزيابی شده و سنت نقاشی ها 

سون، کمبل،  و روايی اسپنسر، هاو  ارمورد توجه قرار می گیرد. در ادامه بر روی آثار پیکرو

ش بعدی به مجموعه ای از  يگ تمرکز شده و در بخدوو    هجاف جکین، واين،  گو، هاربلنی،  

دوما و    ته می شود. معرفی نل پرداخگر و ساسمدرن مانند پولک، ريشتر، کیپن بر  انقاشان پس 
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تاريخچه ای از    نس و آثار آن دو پايان بخش اين فصل خواهد بود. در انتهای اين اثراتايم

 د.شو ون ارائه میسبی انیهای نقاشی توسط ل  تکنیک

اين کتاب برخورداری از حالت دائره المعارفی و در برگرفتن طیف گسترده ای  گی  ژيو

س و  نقاشان  و  از  ها  به  معرفی مخبک  مندان  واقع عالقه  در  باشد.  می  ها  آن  مفید  و  تصر 

با مطالعه اطالعات   از دويست نقاش که  باره زندگی و کار بیشاولیه ارائه شده در  نقاشی 

ق قارا افن  اي  بل توجهی ازابخش  از هنرمندانی  د نقاشان زن هستند  در به شناختن آن دسته 

 نقاشی انتظار می رود.  ه مند بههر عالق خواهند شد که آشنايی با آن ها از

های   ظرفیت  و  هنر  دانشجوی  شیوه جذب  بر  حاکم  های  کاستی  دلیل  به  که  مترجم 

و مجبور به   ند ما ه  هرب  یباين حوزه    ر صیل دح از ت ،  ۱۳۸۰در دهه  حدود در نظام آموزشی  م

جمه  رت،  مايل است در پايان اين پیشگفتار  ،در عرصه آکادمیک سیاست شد  اجباریسیری  

  زيبا تمام عالقه مندان به هنر به ويژه هنرهای    بهخود    احترام  ها به عنوان نشانحاضر ر  اثر

ش  اي فزو اننده محترم  ا يت خواه جلب رضرو قادر باثر پیش    که   ن می رودتقديم کند. امید آ

 طه با تاريخ هنر نقاشی و زندگی نقاشان برجسته باشد. دانسته های وی در راب 

 

د سعید خاوری نژا  

۱۳۸۹ن  تابستا  





 

۹ 

 مقدمه

اين کتاب به منظور ترسیم تاريخ عمومی نقاشی غربی از قرون وسطی تا زمان حاضر نوشته  

ه جايگاه ب ا،ه آن د و نقش خاص ای افرگرکز بر جزئیات زندت. نويسنده به جای تم شده اس

نهضت که    زمانی،  مواردی  يا  افراد  و همچنین  اند  بوده  ارتباط  در  آن ها  با  که  برای  هايی 

 د از آن ها الهام گرفته اند نگاهی مفصل داشته است.آثار خو خلق

تاريخ عنوان  به  ها  نقاشی  ارائه  با  ارتباط  نهض  در  و  ها  سبک  طور  ترتیبی  به  ها  ت 

نشدمتصمی  ممستقی گرفته  زی  نقاشی  تاا  يره  منظم  مسأله ريخ  و  عناوين    یمرتب   نیست. 

تع  داده شده متناقض و اغلب دارای همپوشانی است. به    یین دقیقگاهی  اين که چه کسی 

اريخ دارد و صحت ارتباط میان تعلق ايشان به يک گروه خاص در نقطه ای از ت  کجا تعلق

 برخی موارد نقاشان درر  د  ت.اس   آن ها دشوار  مل ترا ثار بعدی و شايد کفعالیت خود با آ

کار  يکديگر    طر که بااين جا در يک گروه آورده شده اند و البته نه به طور لزوم به اين خا

می کردند يا حتی هر تماسی داشته اند بلکه به اين خاطر که در کار آن ها مضامین و افکار  

نويسندترمش دارد.  وجود  به  کی  است  امیدوار  پو ج ه  تمامش ای  دادن  شیوه ،  هاص  نق  ش 

قادر به فراهم کردن شرايط درک بهتر اين امر برای مخاطب باشد که    شخصی و روايی وی

رمیر در يک سبک خاص کار می کرد و همچنین اين که از يک منظر  ال چرا وعنوان مثبه  

 د.کلی نگرانه تر در کجا قرار می گیر

ناگزي به  کتابی  اچنین  گرفتن  خواستار  تصمير  بین  خواهد  تمام  اببنو  ود  مات  راين 

که آن    نقاشانی  در  دارند  بردن  نام  افر  گنجاندهارزش  اين  گزينش  روند  شد.  اد  نخواهند 

ويسنده می باشد. بر اين مبنا شايد امکان تشخیص تبعیضی  بتنی بر سلیقه نبوده و مشخصی  

  اری از زنانیاز بس  همچنین فرصت تمجیدید حیات انجام شده و  که در قبال هنرمندان در ق
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وز بیشتر مالحظات در ارتباط با اساتید قديمی آن ها را در  جود داشته باشد که هنو  ندرمهن

 ند. رد نمی کاين طیف وا

نويسنده تمايل ندارد بر هر تعريف خاصی از نقاشی تکیه کند. لذا در اين اثر نقاشی را  

ه  فتگر  ن قرون وسطیانقاش  طبا شیوه تمپرا توس ف خود از صفحات چوبی  در بازترين تعري

 ورد استفاده کارورزان معاصر بر روی بوم در نظر می گیرد.انواع مختلف لوازم م   تا

و نويسنده امید دارد اثر حاضر قادر به نشان دادن اين امر   استای مهیج  نقاشی حوزه  

همیشه   که  ناين  باشد  اگرچه  است.  بوده  با  چنین  زمان  گذر  در  عکاسی،  قاشی   ورود 

کشیده شده اما هنرمندان باز هم  اشی و نمايش به چالش  ترکرپیی،  ، تصوير سازیبردار  فیلم

زيرا گردند  برمی  رنگ  سمت  به  پايان  هیچ    در  ديگدر  هیجان واسط  آزمايش  امکان  ری 

يند درونی راگذاشتن رنگ با قلم مو بر روی سطح يا فشار دادن رنگ از تیوب و همچنین ف

 د. م وجود نداراواد خم يجاد يک تصوير از  و مستقیم ا

چنین به نظر می رسد که نقاشی مثل همیشه رايج است و برتری های    ن حاضرماز  در

قديمی   مراتبی  زيسلسله  حد  متا  بی  کلیت  ادی  که  اين  گفتن  قصد  بدون  است.  شده  عنا 

ه نظر می رسد  ی رقابت می کند اما بهترين نقاشان سنتنقاشی معاصر کیفیتی دارد که با آثار ب

ر حالی که با قاطعیت رو به آينده  بصری وجود دارد که د  يیناغ  تر،ا آثار جديد بتباط  ردر ا

 کند. دارد با گذشته نیز ارتباط پیدا می 

به  سندنوي نسبت  ممکن  حد  تا  عمومی  های  مجموعه  شناسايی  با  کرده  تالش   ه 

آثار قابل دسترس اقدا آثارجمع آوری تصاوير  نمايد. مشاهده   اما    اصلی وقت گیر است  م 

ک نقاشی و نگاه کردن به آن پیدا نمی شود. ی ايستادن در مقابل يراب  نیگزيه راستی جايب

که احساس می کنید يک نقاشی به راستی    ای باشد   ابه لحظه تجربه ای وجود ندارد که مش

منتق  وينترسون«  »ژانت  که  ای  لحظه  است.  کرده  شما صحبت  نام    د،با  به  خود  کتاب  در 

مقاال هنری؛  در»اشیاء  ج  تی  و  وجد  کیپ،  ان)  ت«سارباب  جاناتان   م.(    ۱۹۹۵تشارات 

 شود«.بريز می  ه »قلب لبه گونه ای به ياد ماندنی به صورت لحظه ای توصیف می کند ک

و  عام  مخاطبان  دانشجويان،  برای  مرجعی  به  کتاب  اين  است  امیدوار  نويسنده 

ن  توم  ند.نر غربی هستهاريخ  ت دانش خود درباره    ود که به دنبال تجديدهنرمندانی تبديل ش
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آغاز کار است و نويسنده بر اين امید است که کتاب قادر به الهام    اين کتاب تنها در حکم 

به مخا داد برای  ن  باشد. مطالعه  طب  از هنرمندان معرفی شده  برخی  آثار  با  رابطه   برقراری 

به معنای فکر   باشد و م کردن درباره آن به طودر زمینه نقاشی  از    ساطب پخر جدی می 

مطمئن تر خواهد شد و به مشاهده به عنوان مثال رابطه میان   ات خودظرن  بهبت  مدتی نس

ي  مانه و گويا  م  ا همچنیننقاشی های  اثر  تشابه  پردازد. دغدغه  یان روتکو و کاراواجو می 

 می باشد.  دادن و مطلع کردن وی رتباطاتی و الهامپیش رو راهنمايی برای ايجاد چنین ا

 

هاج  .ای. ان  

. م ۲۰۰۷ندن، ل  

 





 

۱۳ 

 م.(  1250ـ  1550) الیایی س ایتانسنر 

 
 الیا آورد.ا به ايتپاستا ر م.: تولد مارکو پولوی سیاح که پس از سفر چین با خود  ۱۲۵۴

ین م.: تأيید عهدنامه ماگنا کارتا توسط ادوارد اول و اضافه شدن آن به مجموعه قوان  ۱۲۹۷

 حاکم بر انگلستان. 

 میلیون نفر.  ۷۲گ از هند آمده بود و مر . م  ۱۳۳۲ اروپا که در ون درعم.: شیوع طا  ۱۳۴۷

مالء عام در شهر  شدن در    سوزانده  م.: دستگیری ژاندارک و بردن او به انگلستان و  ۱۴۳۰

 سه. رون واقع در فران

نطقه پاپ ز، میالن، فلورانس، مم.: تقسیم ايتالیا به پنج منطقه عمده شامل مناطق ونی  ۱۴۵۴

 اپل. نچنین منشین و ه

بهت  يم عز.:  م  ۱۴۹۲ کلمب  در   کريستوف  که  اسپانیا  توسط  آمريکا  کشف  و  پالوس 

 جستجوی هند بود. 

 ی اسپانیايی در جامائیکا و دو سال بعد در کوبا. نشین ها مستعمره م.: احداث    ۱۵۱۰

 . کو نونز دو بالبوان اقیانوسیه توسط واسم.: نامیده شدن گستره پهناور آب ها به عنوا  ۱۵۱۳

 سط کوتز. بی به قاره آمريکا توعری هاسب  م.: آوردن ا  ۱۵۱۹

 کابوت.  م.: انتشار نقشه جهان با جزئیاتی چشمگیر توسط سباستین  ۱۵۴۴

 م.: آوردن اولین نمونه تنباکو از قاره آمريکا به اسپانیا.  ۱۵۵۵

 

 

سال  حدود  از  وسطی  قرون  اواخر  در  صوم  ۱۰۰۰  نقاشی  در  اغلب  کشیده  م.  ها   عه 

وير انتزاعی شده به منظور براق  ای طال و طیفی از تصاه  قهور از  ان در حالی  ب . راهدمی ش 

نیز با تصاويری ساده از انجیل    ديوارها  که گهگاهکردن نسخه های خطی استفاده می کردند  

باشد دست کم  نبتزئین می شدند. اگر تمام تصاوير کشیده شده در آن دوران مذهبی   وده 
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بیشتر  اين   درباره  ها  آامر  کرد.  صن  می  ور  اخاوتا  دق  پرتره  نه  وسطی  وجود قرون  اقعی 

زندگی    اويری ازکشیدن تص داشت و نه منظره واقع گرايانه و تالش های اندکی به منظور  

برخوردار   اهمیت چشمگیری  از  که  نداشت  وجود  نقاشی  نتیجه  در  پذيرفت.  می  صورت 

استرازبم. در کلیساهای جا   ۱۳ن  باشد. در قر   نی شاراکرت پی  ۲نامبورگ   و  ۱رگومع شهرهای 

داشتند و    وجود  طبیعی  هايی  مجسمه  گرديد  موجب  انسان  بدن  درباره  ها  آن  دانش  که 

و    تخت   ،ین حادثه ای در رابطه با نقاشی اتفاق نیفتاد. نقاشید اما چن ه خلق شومتقاعد کنند

 غیر واقع گرايانه بود.

نقطاعی  ا  ینمبها  ای او نه تنه. کاردتغییر کر  ۴انس فلوردر    ۳وتو ر با ظهور جیتمام اين امو

ود بلکه تأثیری بلند مدت بر نسل های بعدی نقاشان فلورانسی و همچنین  کامل از سنت ب

به دنیا گشود که مانند آن در گذشته هرگز مشاهده  گذاشت.    هنر غربی وی پنجره ای رو 

نبودند  تخت  های مقوايی بريده شدهه  نشده بود. پیکرهای او ديگر تک  م  هبلکه    و خشک 

حکام داشتند. جیوتو با استعدادی که در رابطه با  در سطح احساسی استم ه و ادیدر سطح م

مخ احساسات  انواع  انساترسیم  داشت  تلف  که نی  شد  مذهبی  هايی  داستان  ارائه  به  قادر 

ای اولین  دار بودند. بیننده بربرخورضمن متقاعد کننده بودن به طور عمیق از بعد احساسی  

توان درباره اثری که اين    ی داستان ها شد و نمیصلا  ایت هردی با شخصی دبه هم  بار قادر

 .روش انقالبی بر روی نقاشی گذاشت اغراق کرد

مع  رنسانس  کالسیک  به  دوران  مجدد  کشف  و  بوده  »احیاء«  يا  حیات«  »تجديد  نای 

ف نخبگان  توسط  باستان  رومی[  ـ  در]يونانی  آن  ظهور  در  محو  رهنگی،  نقشی  ی  رايتالیا 

ول کشیدن نقاشی های ديواری بر روی  هنگامی که جیوتو مشغ  م.  ۱۴  قرن. در اوايل  تداش

آ  ۵دوا ديوار کلیساهای کوچک در شهرهای پا پیرامون    ۶سیسی و  ايتالیا بود جهان  در شمال 

ه باز شدن بازارهای  وی دستخوش تغییر شد. مسیرهای تجاری به سوی شمال ايتالیا منجر ب

 
1. Strasbourg 

2. Naumburg 

3. Giotto 

4. Florence 

5. Padua 

6. Assisi 
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روت و ظهور طبقه  ر گرديد. با انباشت ثکاافو  ال  ای تبادل کا رتری بسديد و فراهم شدن بج

مانند حاکمیت کلیسا زير سو    احیاء اومانیستی  با آغازال رفت.  بازرگانان، مسلمات گذشته 

 ، حامیان ثروتمند پديدار شدند. هنرها و معماری درنفوذ کالسیک 

د. تو می پردازوسط جیو ی هنری مطرح شده ت به برخی از چالش ها   ۱در ادامه، مازاچو 

مانند يک مساه  بتال امر  هنرمند  اين  به  هنرمندی  از دست  که  نبود  با چوبی  امدادی  دو  بقه 

برسد   بیشديگر  به فربلکه  پیشرفت های روزافزونی قرار  تر  برابر  در   ايندی می مانست که 

معما در علوم،  آن  موازات  به  که  اختراعاتمی گرفت  اکتشافات صورت    ری، موسیقی،   و 

ا کشف دورنمای يک نقطه ای ترکیب  ازی برای اولین بار بموی  هازه  رفت. اين حوي می پذ 

برا اع کرد کی را ابد معمار، اين طريقه فکر   ۲شد. برونلسکی  ی عمق دادن به يک تصوير  ه 

گرفتن مازاچو   خطوط آن بايد به سمت يک نقطه واحد معطوف شوند. اين امر موجب الهام

آ اولبرای  دورنمای  نیزمايش  و  آثار  اه  در  پیکرهاک  ودب  خود قص  به  ها  آن  در  خود  ه  ی 

 د. القاء کنعظمت و کیفیتی مجسمه وار می داد و تالش می کرد فضای واقعی را 

اين افکار    ۵و پیرو دال فرانچسکا   ۴، مانتنیا ۳به دنبال مازاچو ساير هنرمندان از قبیل اوچلو 

متقاعد  ی  ير صون ت ه بهتر کشیدونی نحف و همواره به دانش ک گام به جلوتر برده تجربی را ي

آيین يا  شکننده  می  شناخته  متعالی  رنسانس  نام  به  دوره  اين  افزودند.  واقعیت  از  ای   ود  ه 

و   ۷، میکالنژ ۶م. ـ که سه هنرمند بزرگ يعنی لئوناردو  ۱۵۰۰ـ    ۱۵۲۰ه در سال های ويژ  ـ به

د  لیت هنری بوالی فعص انس همچنان مرکز ا. فلورخالق خود بودنددر اوج نیروی    ۸رافائل 

م در حال رشد بودند. به ويژه لئوناردو در فلورانس با تالشی  اين زمان رم و ونیز هر  د  ما ا

در   ابداشديد  مفاهیمحال  هنری وی    ع  اقدامات  از  بخشی  که  بود  رياضی جديد  و   علمی 

 
1. Masaccio 

2. Brunelleschi 

3. Uccello 

4. Mantegna 

5. Piero della francesca 

6. Leonardo [da Vinci] 

7. Michelangelo 

8. Raphael 
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ب شدن  کشف  در حال  چیز  همه  آمد.  می  وجود  به حساب  چیزی  ديگر  و  که  ود  نداشت 

 وجهی شود.ت ن بی آنسبت به 

 کان روش جديد نگاه به نقاشی را فراهم نمود. اين اثر که هنوز  داوينچی امی  زا لی ناوم

در تمام تاريخ هنر می باشد با لبخند مرموز و ترکیب  ن پرتره  عروف تريبه احتمال زياد م

ت  بايد برای مخاطبان معاصر  حد زيادی به يک    کان دهنده باشد که تاماليم خود همچنان 

ند. میکالنژ نیز با نیروی پیکرهای  ری طاليی عادت کرده انوه  لقو ح ترکیبی صاف    يم با رم

عبادتگا سقف  روی  بر  خود  مونث  سیستین اغلب  قصد    ۱ه  که  کرد  می  دنبال  را  نگرشی 

به   زمان  آن  از  را  هنر  در  انسان  پیکر  کشیدن  تصوير  به  روش  بر  داشت.  تأثیرگذاری  بعد 

ها رنهماهنگی  ظريف  و  ماليم  سا  گی  رنگ يو  شايجا  ۲ه  بوست   دهد  نیز  رافائل   رای  ط 

 قرن های پیش رو الهام بخش بود و مورد تقلید قرار گرفت.

 
1. Sistine Chapel 

2. tone 
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 هولیهای افرسک : جیوتو

نیز   جیوتو  از  پیش  است.  دشوار  آن  آغاز  زمان  تعیین  غربی  نقاشی  تاريخ  با  ارتباط  در 

داشتند   تر نقاشانی وجود  با  بندی های سادهاما چیزی که وی   د  زمان مند خو  و غیر   کیب 

در واقع بردن کل جريان هنر غرب به مسیری جديد بود و در دوران زندگی  آورد    ستد  به

نقاشی کشیده بود    ۱ديل شد. او برای پاپ و پادشاه ناپل فسانه تبحد يک ا  خود به چیزی در

 ده شده بود.از او نام بر ۳دانته  ۲و در کتاب کمدی الهی 

بود. وی که در لوف  رزشاو.( پسر يک کم  ۱۲۶۷  ـ  ۱۳۳۵)  ۴بوندونه   جیوتو دی رانسی 

بر روی از يک گوسفند  بسیار طبیعی  تصويری  با کشیدن  بود  متولد شده    يک صخره  فقر 

چی خود    ۵مابوی توسط  جديد  استاد  از  زيادی  سرعت  با  را  مطالب  او  شد.  کشف  نقاش 

کارگاه شلوغ زودی  به  و  و  آموخت  کرده  تأسیس  را  هايی    خود  تر برا  مأموريت  ئین  زای 

 ساير شهرهای ايتالیا پذيرفت.  ی مذهبی در فلورانس وهان مااختديوار س

یم  به صورت استفاده مستقه نقاشی  اين شیو  اکثر کارهای او به روش فرسک انجام شد.

ديگر  از رنگدانه های حل شدنی بر روی گچ خیس بود که رنگ و گچ ضمن ترکیب با يک 

ايتالیا مذ ن  اکام   ساها و ساير یین کلئاين شیوه برای تز   خشک می شدند. از    هبی در سراسر 

ک در  ها  فرسک  از  ای  مجموعه  جیوتو  دستاورد  ترين  بزرگ  شد.  می  لیسای استفاده 

واقع در پادوا بود که در آن به کشیدن تصاويری از زندگی عیسی    ۷يا همان آرنا   ۶کروونی اس

را    ۸سیس آسیسی نن فراسجموعه تصاويری از  خته بود. او همچنین ممسیح مريم عذرا پردا

 واقع در آسیسی کشیده بود. ۹سای بااليی لیک در

 
1. Naples 

2. Divine Comedy 

3. Dante 

4. Giotto di Bondone 

5. Cimabue 

6. Scrovegni 

7. Arenna 

8. Francis of Assisi 

9. Upper Church 
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ا  هندز مجدد  لعازر،  شدن 
 م.   ۱۳۰۳جیوتو، 

جیو کشیدن  اطمینان  در  تو 
بزرگ ها  پیکرها   یگروه  از 

در اين جا مشاهده می شود 
ری مگدالن از  اکه مارتا و م

رادر  ب  همی خواهند کعیسی  
آن  م کند.  هرده  زنده  را  ا 

حظه ای نمايشی  ی در لعیس
کر ه سوی پیا بود ردست خ

زن  د کرده سو   بلند    جده 
کند   زمینه دو  می  پس  ر 

وجود   ای  ای صخره  منظره 
با   که  برجسته  دارد  حالت 

حرکت   عقب  به  واضحی 
 می کنند. 

 

ب نقاشی  در  انسانی  پیکرهای  تکمیل  در  جیوتو  نقش  مواما  که  هود  شده  مواره جب 

از پیکرهای ساده شده را ترک کرده و افراد داخل    ۱بیزانسی   شناخته شود. او استفاده سنت

بنقاش حد  تا  را  خود  های  واقعیی  زيادی  کش  سیاری  نگاه  یتر  با  گروه ک  ي  هر به  د.  از 

نقاش او  پیکرهای  شد.  خواهید  ها  آن  صورت  در  واقعی  احساس  وجود  متوجه  جیوتو  ی 

ترسیم اقدام   ا  به  ای  انواع  به شیوه  ـ  انواع حسادت  ترس، غم، شک،  قبیل  از  ـ  حساسات 

مشاهد نقاشی  در  آن  از  پیش  که  موه  پرداخت  امر  اين  بود.  ترحمی  نشده  احساس   جب 

 ند.شکار شده داستان می کآ  انريد ج ه ما را وارک ود ش یم

زيادی    همچنین در صورت دقت به کارهای روايی مشاهده ای او، شاهد حس تحرک

د و پیکرها با حسی قابل د. دست ها به خود حالت نکوهش گرفته و حرکت دارن واهیم بوخ

فاصل و  وزن  فضا،  از  می قبول  خم  و  داشته  تجمع  احسا  ه  جیوتو  واقسشوند.  از  عی   ی 

 بل آن ها با نور را نیز به نمايش می گذارد. نحوه کنش متقا ژهويه ا برنگ ه

 
 

 

 
 

1. Byzantine 
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 زیبایی تزئینی در سیه نا: لورنزتی دوچو، مارتینی و برادران

 ۱نیا دوچو دی بونینس  ،م. بود  ۱۴اگر جیوتو مهم ترين نقاش فلورانس در بخش اعظم قرن  
 ۳و سیه نا در توسکانی  نسرالو ر فبود. دو شه ۲یه نا س .( نقاش اصلی شهر؟ م۱۲۵۵ـ  ۱۳۱۹)

  ارانه تر محافظه ک بودند. مکتب سیه نايی اغلب    ديگرم. رقبای هنری هم  ۱۴در اوايل قرن  
ته می شود و نقاشی های آن بر خصوصیات تزئینی يافته شده در موزايیک ها و در نظر گرف

ت ی طالکاری شده دوران  نسخه های خط دأ بیزانس در گذشته  بیزاکید    به ی  انسشت. سنت 
شرز روم  امپراتوری  سال  مان  در  که  گردد  برمی  هنری    ۳۳۰قی  بیشتر  و  شد  تأسیس  م. 

ب و  بود  استفادمذهبی  نما ا  از  تأکید  ه  نیرومند  نگاه سنتی  بر يک  پیکرهای ساده شده  دها و 
ف  ر اع کردند که اين عبیعت گرايانه تری ابدط  داشت. جیوتو و تا حدی کمتر دوچو، شیوه

 د. شیش کی را به چالنآيی
ی امروزه نیز شهر قرون وسطايی سیه نا با کلیساهای جامع خود احاطه شده است.  تح

نقاشی دو طرفه محرابی را کشید که دارای شصت تصوير  مجموعه    منظور يکدوچو به اين  
سال   در  و  د  ۱۳۱۱بود  وی صحم.  شد.  نصب  جا  آن  را  ر  خود  روايی  های  نیروی  نه  با 

آمی  زندگی  جديدی از  واقعی وجود دارد و  کرهای مقدس وی حرکتی  پی ر  د  زد.درهم می 
 ته باشند. قرار گرفی طاليی  تنها پیکرهای راست نیستند که در مقابل پس زمینه ا 

مارتینی  لورنزتی ۱۲۸۴ـ    ۱۳۴۴)  ۴سیمونه  برادران  و  م.( شاگرد دوچو  پیترو   ۵؟   ۶يعنی 
ب سیه نايی  کت م  همن م ير نمايندگاام.( س  ؟۱۲۹۰ـ    ۱۳۴۸)  ۷جو؟ م.( و آمبرو۱۲۸۰ـ    ۱۳۴۸)

آثارش بر مبنای رنگ های درخشان و خطوط دلپذير اس  می باشند. تاد  سیمونه مارتینی که 
  ۸خود را با نقاشی برای پادشاه فرانسوی ناپل و بعدها دربار پاپ در آوينیون بود کار  خود  

  ونقرخر  بود در اوا  ت برداش  از کارهای او قابلو باوقار مارتینی که  آغاز کرد. شیوه ظريف  
 پا سايه افکند. سطی بر هنر سراسر اروو

 
1. Duccio di Buoninsegna 

2. Siena 

3. Tuscan 

4. Simone Martini 

5. Lorenzetti 

6. Pietro  

7. Ambrogio  

8. Avignon 
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پرداخته باشند اما    دستیاری  جیوتو بهبرادران لورنزتی نیز به احتمال زياد بايد در کارگاه 

جیوتو  نی با روشی زيبا و ظريف شروع به نقاشی کرد آن دو تحت تأثیر  هنگامی که مارتی

جو لورنزتی در حدود  رومبآ  ند. ی حمايت کردا اهده  شز يک شیوه روايی مقرار گرفته و ا

برای    م. يک مجموعه فرسک را به نام دولت خوب و دولت بد  ۱۳۳۸ـ    ۱۳۴۰ال های  س

شهر سیه نا کشید. اين اثری موثر و پیچیده بود که با ترسیم پیکرهای کوچکی    لن شورایسا

 ايشورنما به نمدا بر  ردند چنان سلطه ای  ار سیه نا در حرکت بومو که در کوچه های ناه

 ه نشده بود.که تا آن زمان مشاهد شتذاگ
 

 
 

 م.  ۱۳۳۸ داستان دولت خوب )بخشی از تصوير(، آمبروجو لورنزتی،

اين فرسک در ساختمان عمومی سیه نا بخشی از يک صحنه خیابانی است که يک مراسم عروسی را به  

شان دادن تأثیری  ن ور نظه مورنزتی ها بلواری ي ی برپاست. نقاشی دو در مهمانخانه مراسمتصوير می کشد 

 ه شد که دو دولت خوب و بد می توانند بر روی شهر و کشور بگذارند. کشید
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 م.  ۱۳۱۱چو، وبخشی از تصوير(، دنقاشی محرابی دو رو )

 معروف ترين کار دوچو است که مريم عذرا و عیسی را بر روی تختی   ق به بخش مرکزیعلمتر صوي اين ت

وسط فرشتگان و قديسان احاطه شده است. مريم در مقايسه با ديگران به خاطر  ت ی کشد کهبه تصوير م

   کهگی خت طاليی رنتها و  ابل هاله ها، لباسر شديد جامه اش در مقويژگی ابعاد خود و رنگ آبی سی

 ور پرکاری تزئین شده اند مشخص است. ط به
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 القاء وزن و حالت دادن: مازاچو و فرا آنجلیکو

)مازا ترين    ۱۴۰۱ـ    ۱۴۲۸چو  مهم  از  يکی  نقاشی  در حوزه  متعدد خود  ابتکارهای  با  م.( 

او   هاولی  یزندگی و آموزش ها  می آيد. در ارتباط باپیشگامان رنسانس ايتالیايی به حساب  

زيادی وجود ندارد اما از آثار اولیه وی می تواند به  نسی نیز بود اطالعات رالوف ندی که هنرم

م. رونق گرفته بود.   ۱۲رسید که از اواسط قرن    ۱وتیک خطی ک هنری گ رد کردن صريح سب 

ترسی زمینه  در  جیوتو  دغدغه  کردن  دنبال  به  کردنی  مازاچو  باور  تصاوير  انسان  م  پیکر  از 

معمار معاصر خود برونلسکی ابداع  انین دورنما که توسط  قول  ما اع  سعی کرد با  اخت اماپرد

 ۲که در آن دوره توسط دوناتلو مه هايی  ن به مجسشده بود يک گام جلوتر رود. او همچنی

پیش از آن در    ساخته می شدند نیز توجه داشت و به پیکر، استحکام و حجمی می داد که 

 شت.ا قاشی هرگز وجود ندحوزه ن

رارف بیرون  )  و  دمآ  ندنسک  م۱۴۲۵ـ    ۱۴۲۸حوا  برانکاچی ؟  عبادتگاه  در  در   ۳.( 

 نمايش  نور، فضا و دورنما را به    در زمینه العاده    فلورانس گستره ای کامل از ابداعات خارق

نظر می رسد سه بعدی  می گذارد. بدن آدم و حوا عظمت و کیفیتی مجسمه وار داشته و به  

بع تابیده مشخص شده که از يک من ر  نوط  توسها به دقت    هت چهر ستند. حرکات و حااله

ک می  کمک  القاء حجم  به  و  افتد  می  سايه  ها  آن  پشت  و  ترکیمی شود  کند.  بندی   ار ب 

است   مشخص  شود.  می  يکپارچه  ها  دروازه  برای  ای  نقطه  تک  دورنمای  از  استفاده  با 

مازا های  سانقاشی  گرايی،  واقع  با  افزاي چو  و صراحت  خال  هيافت  شدگی  بر  آخود  ر ثاف 

 ال افسونگری و لذت بخشی نبود.بنقاشان قبلی به دن ق شده توسط بسیاری ازخل

آنجلیکو  راه  ۱۳۸۷ـ    ۵۱۴۵)  ۴فرا  دومینیکیم.(  زوله   ۵بی  فیه  در  ای  صومعه  در    ۶که 

آغاز کرد و تزئین کننده کتب خطی  در نزديکی فلورانس اقامت داشت کار خود را به عنوان  

 
1. linear Gothic 

2. Donatello 

3. Brancacci 

4. Fra Angelico 

5. Dominican 

6. Fiesole 
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ده ای را می توان مشاهده نمود. اما وی  ینی انتزاعی شزئت  صرعن   نیز  اوولیه  اهای    کدر فرس

در فلورانس گرديد و در    ۱مارکوومعه سن  بان در صم. مأمور تزئین اتاق راه  ۱۴۳۶در سال  

عتقاد راهب بودند  آن جا حدود پنجاه فرسک کشید. در حالی که اين موارد نمود مستقیم ا

ن در فضا  ی از عقب تر بودن[ بداش]ن ن شد  حوه کوچک ترنما و ننین درک اصولی دورهمچ

هايی   روی فرسک ت تا بر در دهه آخر زندگی خود به رم رف  وی را به نمايش می گذاشتند. 

 در واتیکان بکشد. ۲پنجم یکه قرار بود برای عبادتگاه خصوصی پاپ نیکوالکار کند 

 

 
 

 . م  ۱۴۳۸ ـ ۱۴۴۰یکو، لا آنجراس و سن دامیان، فا توسط سن کاسمپاالدي درمان 
  اشی کوچکسن کاسماس و سن دامیان دو برادر دوقلو بودند که در سوريه به طبابت اشتغال داشتند. اين نق

دو طبیب  هشت صفحه متعلق به صومعه ای دومینیکی در فلورانس است که نشان می دهد اينيکی از 
خود به دريافت   نیمادر رت به خاطر قد ه شده ک ، سن دامیان کشیده آسا می کنند. در راستدرمانی معجزه  

 ی نائل گرديده است. پاداش

 
1. San Marco 

2. Nicholas V 
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 . م  ۱۴۲۲مازاچو،  لوح سه تکه ای سان جووناله،

 



 

۴۳ 

 م.(  1400ـ  1600)شمالی رنسانس 

 
 فوت جفری چاوسر نويسنده حکايات کانتربری در شهر لندن. : م.   ۱۴۰۰

ممنوعه  :  م.؟  ۱۴۰۰ـ    ۱۴۲۵ يونگساخت شهر  توسط  پکن  امپراتور  یه سومل  در  ه  دورن 

 هزار کارگر.   ۲۰۰با  نگمی

 ی. ساخت اولین پیانو به نام اسپینت توسط جووانی اسپینت: م. ۱۴۰۰ـ  ۱۵۰۰

ابداع نوشتن قابل تغییر ]چاپ[ توسط يوهان گوتنبرگ. چاپ اولین کتاب ها بر  :  م.  ۱۴۳۶

 روی کاغذهای کهنه. 

 تغال. رها از آفريقا به پاولین انتقال برده : م.   ۱۴۴۴

 نه واتیکان. خاابکت ختسا: م.   ۱۴۵۱

به  :  م.   ۱۵۰۰ اروپا  ۴۰۰جمعیت کلی جهان  آن در  از  نفر رسید که يک چهارم  و    میلیون 

 دند. ساکن بو روسیه

  فرديناند پادشاه اسپانیا اعالم کرد: در صورت امکان با مهربانی طال بگیريد اما به :  م.   ۱۵۱۱

 بکنید.  هر قیمتی اين کار را

 وا.شناسی اروپايی در پاده یاگ باغکار اولین  هاز ب غآ: م.   ۱۵۴۵

 تولد ويلیام شکسپیر. : م.   ۱۵۶۴

وند کشتی لیسبون را به مقصد  فر  ۱۳۰  ر خدمه و هزا  ۳۰ا  ناوگان دريايی اسپانیا ب:  م.   ۱۵۸۸

 انگلستان ترک کرد. 

 

 

ی رخ  ت و آلمان نیز تحوال ت گرفتن بود در هلند  هنگامی که رنسانس در ايتالیا در حال شد 

خبر می داد. در حالی که شواهدی مبنی بر  جديد برای نقاشی را    ریعصز  آغااده بود که  د
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]در بلژيک[ از نوآوری های    ۳و بروژ  ۲ورپ نت  ، آ۱جنت   آگاهی هنرمندان شهرهای شمالی

های    ن جنوبی خود از تفاوت بزرگ در ايتالیا وجود داشت اما آثار ايشان در قیاس با همتايا 

برخو برچشمگیری  دودار  رنسانس  اد.  ]انسان    یااليت ر  اومانیسم  دوران  از  احیاء  و  گرايی[ 

مندان ايتالیايی نسبت به ه با هنر در مقايسکالسیک الهام گرفته شده بود و هنرمندان شمالی  

ر سراسر  د  کسب هماهنگی و زيبايی آرمانی دلمشغولی کمتری داشتند. معماری در شمال 

هم  ۱۵قرن   گوتیکم.  به سبک  گ  چنان  دذقرن  ادامه  های  مشه  ک  اشتشته  طاق  آن  خصه 

ت  ننوک  حوزه  در  شمالی  هنرمندان  بود.  دار  طاق  های  سقف  و  پرکار  تزئینات   قاشی  یز، 

از حد  ت   به بیش  کارهای موقر و  به رد  و  از سنت گوتیک کردند  به گسستن  دريج شروع 

 یشر مورد تقاضا بود.تزئینی پرداختند که تاکنون ب

تغییرات در شم مذ   هل علیااين  اتفاقنقا  و  هبیاصالحات  ابعاد   الب علیه کلیسا  افتاد. 

تومی برای هنرمندان  ا يا آنانه دورنمانقالبی نهضت ايتالیايی از قبیل اکتشافات علمی در زمی

خود   های  شگفتی  تمام  با  طبیعی  جهان  بازنمايی  به  تمايل  با  مقايسه  در  ابیت  جذشمالی 

ت هايی غیر طبیعی  رف یشپ  ايیزه طبیعت گر ودر ح  یمندان رنسانس شمالکمتری داشت. هنر 

های  کرد حلقه  ها،  برگ  تک  تک  که  بود  طبیعت  از  ای  آيینه  ها  آن  نقاشی  و  و ند   مو 

 های جامه های مخملی در آن با جزئیات دقیق به نمايش گذاشته می شد. ه تک

در    نه هااواسطی بود که رنگد تفاده از تمپرا يعنی  روش مورد عالقه نقاشان ايتالیايی اس

شد يا کل محتويات آن ترکیب می شد. يان غ که به سرعت خشک می  مرم  تخده  آن با زر

آيک ها    ۴ون  سال  هلندی  عنوانهنرمند  نق  به  رمبدع  اما  اشی  می شد.  شناخته  روغن  نگ 

برادرش  ا ابداع کرده بود يا  اکنون در اين زمینه ترديدهايی وجود دارد که آيا يان اين شیوه ر

ا دريافتند ترکیب رنگدانه با  پذيرفته شده که آن ه  دهترگسور  مسأله به ط  نته ايب. ال۵هوبرت 

شکار اين است که يان ون ا نکته آکاهد. امروغن بزرک يا گردو از سرعت خشک شدن می  

 
1. Gent 

2. Antwerp 

3. Bruges 

4. Jan Van Eyck 

5. Hubert 
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 ر اين که کار  يگآيک يکی از اولین افرادی بود که از اين واسط استفاده کرده و همچنین د

ا  يک نقاشی رنگ روغن ب  دنشی ک  به  وی را قادر  هخورد  بحه چوبی لعا يک صف  بر روی

 درخششی فراوان می کرد که باعث شگفتی معاصران خود می شد.  

آثار  در حالی   قابل توجهی از جزئیات  که  با میزان  به نشان دادن جهان  ون آيک قادر 

فالندری  هنرمندان  ساير  است  شامل  ]منطقه    ۱بوده  بلژيکای  هلند[  آلمان،  و  فرانسه  یز  ن، 

،  ۲یر ون در ويدن خاين زمینه بودند. رورايانه مهم ديگری در  گ  عت بیی طی پیشرفت ها نبا

ون   گرون  ۳در خوس هوگو  ماتیاس  ولد و  اشیاء  ا  ب  ۴ه  توجه  يعنی  جديد  هدفی  و  وضوح 

انسانی بر روی روزمره و افراد و همچنین به تصوير کشیدن طیف گسترده ای از احساسات  

 دند. ررکز کمت معنوی و مذهبی ت موضوعا

 ۵ديگری بود که در شمال رخ داد. آلبرشت دورر پ پیشرفت بزرگ  چات  نعع صاخترا 

مینه برش و تراش  هارت هايی در زافزايش مرود به    که شخصیت برجسته ای به شمار می

س و به شدت زيبا با  چوب پرداخت و اين توانمندی های فنی را به منظور ارائه آثاری حسا 

شکل تصوير   ر چاپی دورر بیشتر بهثاآ  د.کن   شت ترکیب میا یات دئ وجهی که به ذکر جزت 

 ی بردند. ر لذت نماز تصاويدر قالب برگه و کتاب در دسترس بود و ديگر تنها اشرافیان 

  تا اين زمان منظره به سهم خود موضوع مناسبی به حساب نمی آمد. تعدادی از نقاشان

از جنگل    قاشین  بهر  با  ی اولینبرا  ۷ر فو آلبرشت آلتدور  ۶ر دپ   ه لوکاس کراناخبه ويژشمالی  

ه زمین  و  پر صخره  ها  اطرافای  و  پیا   دور  يا  داستان  ها  نقاشی  اين  که  پرداختند  م  خود 

و  مشخصی   در  نداشت  از حوزه   آن هاگاهی  ديگر  يکی  نیز  پرتره  نمی شد.  ديده  انسانی 

بود که گونه ای از آن نقاشی  به راستی دارای م  های  آثار  عکه  از  باشد،  متحرک  قیق و  دنا 

تافتگرر  دور هولباين    ه  هانس  انگلیسی  اشراف  باوقار  های  از ۸پسر پرتره  زمان  اين  در   ،

 شد.غاز ]اروپا[ آشمال 

 
1. Flemish 
2. Rogier van der weyden 
3. Hugo van der Goes 
4. Mathias Grünewald 
5. Albrecht Dürer 
6. Lucas Cranach the Elder 
7. Albrecht Altdorfer 
8. Hans Holbein the Younger 
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افکار متحیر کننده جديد    پرسشاگر   بازنمايی  با چگونگی  رابطه  بر جنوب در   حاکم 

  شد.   رکز میمتيا ندادن نقاشی م  نر روی لزوم ادامه دادبه بهترين صورت بود، در شمال ب

رامی بود. استمرار قحطی، جنگ و طاعون موجب شد ترس و م. دچار ناآ  ۱۵ن  قرر  د  ندله

نتیسم موجب غیر قانونی و حتی سوزانده شدن  پروتستا  ود و رشدترديد باعث تغییر دين ش

و به ويژه    .م  ۱۵نقاشی اوايل قرن  اپی بود.  تصاويری گرديد که دارای هر گونه جهان بینی پ

به نظر به طور قابل مالحظه ای آينده نگری    ۱موس بوش ونییر ه  نهیناو بدب  واقعی   ا رنگرش ف 

ی بود ترديد حاکم بر آن عصر و ون وسطايگرايی قرداشتند. آثار شلوغ وی که مملو از نماد

بر روی پیتر    ان می داد. صحنه های ترسناک بوشدر مرکزيت خود وحشت از جهنم را نش

هقانان  سیم زندگی روزمره دتر   و  يیتاروسی های  ک نقاشب ستأثیر گذاشت و    ۲ر دپبروگل  

ب بر ذهبی غال ای بعد متوسط او هنر را به سمت جديدی برد که به کلی متفاوت از آثار دار

 نقاشی تا آن زمان بود.

 
1. Hieronymus Bosch 

2. Pieter Bruegel the Elder 
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 وضوح و طبیعت گرایی: ون آیک

قرن   اوايل  های  يک  ۱۵نقاشی  هلند  در  ا  م.  عادی  غیر  را  ز بعد جديد  تصويری     واقعیت 

 جملی و تزئینی سبک گوتیک در قرن گذشته  آثار با رد عناصر تين  ا  د.رن گذايش می  به نما

گشو واقعی  جهان  به  رو  ای  شراپنجره  و  داشتن ده  اجمالی  يط  روزمره    نگاهی  زندگی  به 

کردند بازنمايی  دقیق  جزئیاتی  با  را  سطوح  و  نموده  فراهم  را  اين  خانگی  برای   . 

فالندری    ؟ م.( استاد۱۳۹۰ـ    ۱۴۴۱)ک  آيون  ز يان  بهتر ا  یماينده ايی جديد ناطبیعت گر

 وجود ندارد.

ز مهارت وی در  ی ناشی احد زياد   او با میزان متحیر کننده ای از ثبت جزئیات که تا

به  ترسیم دنیا پرداخت. او که با برادر خود هوبرت کار می کرد به تجررنگ روغن بود به  

ن  م مرغ که تا آن زماتخ  سطوای  جا  را به   رنگ ها  وای روغنی پرداخته  هدر زمینه رنگدانه  

د. اين  رکیب نمومورد استفاده هنرمندان متوسل به شیوه تمپرا بود با روغن های مختلف ت

های  و اليه  کشیدن  واسطه  به  را  کامل  سطوحی  خلق  امکان  او  برای  جديد  شفاف   اسط 

 داد. شان میخروی حالتی واضح و د نمود که به نقاشی هاینیمه شفاف رنگ فراهم 

که بهترين کار ون آيک است وسعت ذوق فنی او را نشان    ج آرنولفینی«دوااز»  شی نقا

ده وی اولین اثر از يک پرتره معاصر دو نفره  عروس آينبريشم و  می دهد. پرتره يک تاجر ا

ازدواج   يک  ثبت  همچنین  و  شمال  در  قد  وستمام  قرون  آيکدر  ون  اگرچه  بود.    طی 

ا زياد  احتمال  به  صحنه    نيبه  کشیده  شی  قان  ورمنظ را  دوباره  اثر حالتی  کردن  اين  اما  بود 

يک   و  هنرمند  تصوير  انعکاس  توان  )می  دارد  ديگمستند  مرشاهد  اين  آيینه ر  در  را  اسم 

خانه  نند  محدب روی ديوار مشاهده نمود(. اين کار در داخل خانه ای انجام می شود که ما

ه  نقاشی های  قرن  لهای  به    ۱۷ندی  کاملوط م.  آيک زوجین،    ون  ت.اسه  شد  توصیف  ر 

ند. اخلی اتاق و نمادهای مختلف داخل آن را با يک روشنايی يکسان ترسیم می کفضای د

بیل نوری که از سمت سقف به فضايی به درستی کشیده شده و دارای عمق  اتی از قجزئی

ن  همچنا  پنجره  راايه و میوه های کن سهای درآورده شده در    کفش  می تابد، نگاه از باال به

است  اپذير نقاشی برای نشان دادن جهان پیرامونی به صورتی  وی به ظاهر پايان ننیرر  نگیاب

 .جود داردکه به راستی و
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 م.  ۱۴۳۴ازدواج آرنولفینی، يان ون آيک، 

 احتمال زياد منزل   در باالی خانه که به پرتره دونفره جووانی دی نیکوال آرنولفینی و همسرش در اتاقی

در واقع هفت سال پیش از کشیدن اين تابلو ازدواج کرده  بود. زوج ثروتمند  روژب ریند فالر شهر ها د نآ

ف اعتقاد بسیاری ماجرا را ثبت نمی کند بلکه شايد سفارشی برای  ير بر خال اين تصو بودند و بنابراين

 بزرگداشت ازدواج آن دو بود. 
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 ر دین ب تمرکزگرونه والد:  و در خوسویدن، ون در ون 

ه دي ج  يیگراطبیعت   شکلد  بهترين  به  نشان    لندی  آيک  ون  يان  پیچیده  آثار   در 

نمداده   توجه  به جلب  که شروع  تأمی شود  و  د وده  وی  قرن  ثیر  اواسط  گسترده   ۱۵ر   م. 

رو نظیر  فالندری  هنرمندان  بود. ساير  ويدن )خشده  در   م.(، هوگو   ؟۱۴۰۰ـ    ۱۴۶۴یر ون 

خوسون   والدتیاس  ما  ی،انلمآ  مند هنر   همچنین   وم.(    ۱۴۴۰ـ    ۱۴۸۲)  در     گرونه 

  به نقاشیا گذشته  با استفاده از شیوه طبیعت گرايانه ای که در مقايسه ب؟ م.(  ۱۴۷۰ـ    ۱۵۲۸)

بی شتر به طور خاص بر روی موضوعات مذهبی آن ها حس و هدف واضح تری می داد 

کردند.   می  حالکار  ددر  که  آيک  ی  ون  آثار  مشخصی  فر  ساختگی  داشجوضای  ـ  ود  ت 

باشد  پش  تعیاقو  ويیگ محبوس  شیشه  فالندری  ت  هنرمندان  اين  از  برخی  نقاشی های  ـ 

 وردار بود.شتری برخسانیت بیبعدی از صمیمیت، احساس و ان

م. بود. او در سمت نقاش رسمی    ۱۵ون در ويدن يکی از تأثیرگذارترين هنرمندان قرن  

وی به اسپانیا  ار  ثآ  و  شتدا  عالیتنسه[ فار]واقع در ف  ۲گاندی ر، دوک بو۱ر فیلیپ خوب دربا

  زياد به تالیا ارسال شده و موجب گسترش شهرت وی می گرديد. آثار او به خاطر توجهو اي

پويای  جزئیات   ترسیم  از  استفاده  با  کرد  او تالش می  و  بود  آشکار معروف  احساسات  و 

  بزرگ  دی هاینبدر ويدن در ترکیب    اين هدف نائل شود. ونبه    صحنه های مذهبی مهم

آو  ثارآل  بیق  از پايین  به  پیتامربوط  يا  و  از صلیب  در    ۳ردن عیسی  را  پیکرهای خود  گروه 

تصوي  مفضاهای خالی  قرار  بهر  دهد  اندو  ی  به  توجه  که  ای  بر روی چهره  گونه  آشکار   ه 

 آن ها معطوف می شود.

هو آثار  در  احساسات  شدت  ون  اين  خوسگو  ياف  در  کشتنیز  به  که  شود  می  ن  دیه 

با   ۴نقاشی محرابی ]سه تکه[ پورتیناری   های مذهبی از جمله  حنهصز  ا  رگبز  ی هاینقاش

دک جمع شده اند. ساير هنرمندان  سیح کودور م  کهآن پیکرهای بزرگ خود می پرداخت  

تعدادی اندکی از  شمالی کمتر شناخته شده به کشیدن نقاشی های مذهبی می پرداختند اما  

 
1. Philip the Good 

2. burgundy 

3. Pieta 

4. Portinary Altarpiece 
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ه جز  اآن  ترکیب  به  واقی ئقادر  گراات  بشد  هفتيا ه  يان ع  آيک  ون  آثار  در  بیانگر  ه  نیروی   ا 

 می شدند.  در خوسون در ويدن يا ون 

والدماتیاس   بود    آلمانی  هنرمندی  ،گرونه  متمرکز شده  انسانی  بر موضوع دردهای  که 

داشت. را  نگاه مذهبی  ترين  تیره  آثار وی  که  بود  نقاش  نقاشی  يعنی  او  محرابی    یشاهکار 

کلیس  آلزاس قع  وا  ۱يمها زناي   ستانیبیمار   یابرای  ای    ۲در  فرانسه[ صحنه  در  واقع  الزسه  ]يا 

می گذارد که اعضای بدن  ه نمايش  لیب را بوحشیانه از لحظه جان دادن عیسی بر روی ص 

 شده است. او کج شده و پیکر پیچ خورده وی بريده
 

 
 

 م.؟   ۱۴۳۵ن،  دیر ون در وي خصلیب، روپايین آوردن عیسی از 

  حساسی نقاشی با حالت های نمايشی به ويژه حالت عطوف می شود. اثر ای متاحارن به جه مااثر تو ندر اي 

 رد انعکاسی از پیکر از پا درآمده فرزند اوست. ی که داش کرده اه حالت غمريم بیشتر نیز می شود ک 

 
1. Isenheim 

2. Alsace 
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 م.   ۱۴۷۶  وس،خ، هوگو ون در (ابی سه تکه پورتیناری)صفحه مرکزی از اثر محر نان ابش ستايش 

شناخته می شود توسط   وسخ در ی که به عنوان شاهکار ون بزرگ از والدت عیس هتکه س اشیاين نق

نتا ماريا نوئوا واقع در فلورانس امديچی و برای کلیسای بیمارستان سخانواده کارگزار تومازو پورتیناری، 

 اد  رفا یمرسر ت خته و دپردا اهربه سازماندهی پیک یدر اين اثر به خوب  در خوسسفارش داده شده بود. ون 

 ای حیرت زده مالحظات دقیقی را اعمال کرده است. به ويژه چوپان ه
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 مشاهده و وسواس: دورر

]آلمان[ به   ۱م.( هنرمند پیشروی رنسانس شمالی در نورمبرگ   ۱۴۷۱ـ    ۸۱۵۲ورر )آلبرشت د

ا  ن ج. از آاد دادي  نوک نقره را به وی   و شیوه طراحی با قلم  دنیا آمد. پدر او يک زرگر بود

دگی پاک نمی شد وی مجبور به ابداع يک شیوه خطی خوب  در اين شیوه به سا  وططخ  که

اس مشاهده از نزديک و ارائه دقیق موضوع شد که  ار بر اس ب آغاز کگرديد. اين امر موج

کائیل ]میشائیل[  یم. نزد م  ۱۴۸۴در سال  او    توانايی های قبلی او نیز آن را تقويت می کرد.

م به شاگردی پرداخت. دورر شیوه  گ و تصويرگر آن ايا برم ورن  وی یشرنقاش پ  ۲گموتلوو

 کنده کاری روی چوب را از او ياد گرفت. 

خیل دردورر  زود  سرعت    ی  به  خود  طراحی  خاطر  به  و  رسید  موفقیت  به  خود   کار 

شد شناخته  آلمان  پیشروی  هنرمند  عنوان  حیرت به  آثار وی  میزان  دورا  .  در  و  بود   ن آور 

م. به بعد   ۱۴۹۶پرداخت. او از سال    دويست گراوور چوبی  از   یشب  ختسا  خود بهزندگی  

تغییرات انقالبی در حال اتفاق قرار  ت تأثیر  عمیق تح   چندين سفر به ايتالیا کرد و به طور

ش رنسانس  هنرمندان  از  بسیاری  خالف  بر  دورر  آلبرشت  آثار    مالیگرفت.  بررسی  به 

داويندهنرمن  قبیل  از  بلی  ی چانی  ايشاطو  به ه  ک  اختنی پردو  استفاده  را  ر خاص  از رنگ  ن 

يی بود. ايتالیا  ین تأثیرتحسین می کرد و به خلق چندين نقاشی رنگ روغن پرداخت که مب

چیزی که در ارتباط با کلیه آثار دورر قابل تشخیص است وسواس وی بوده که بیانگر میل  

 ی اشیاء می باشد.ن به نمايش حقیقت درو یشديد

چن از    ررود چکش  رهرت پ  دينخود  خود  سهم  به  که  پرتره  ید  بود.  جديد  کلی  به  یزی 

به عنوان مساف   ۱۴۹۸شخصی سال   بلند مواج   و مطمئن   ری محترمم. هنرمند را  با موهای 

کوه های  که    نشان می دهد که لباسی فاخر بر تن کرده و در کنار منظره ای ژست می گیرد

يد خود آورد. دورر بی ترد  می  اد ي  بهلپ  ا به آی او راه آن در دوردست سفر  فپوشیده از بر

درباره  بوده و    را همه کاره می دانست و به شدت مشتاق تاريخچه عقلی نهضت رنسانس

و ا افکار  معرفی  اصلی  عامل  چشمگیری  طور  به  وی  نوشت.  می  مقاله  موضوع  ين 

 
1. Nuremberg 

2. Michael Wolgemut 
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و  اصلی ا  تشمال بود. اما شهر   در جنوب توسط خود به  شده  دستاوردهای رنسانس کشف

اسید، گراوور چوبی و آبرنگ ـ بود که بیانگر توان  يری دقیق ـ چاپ با  صوت ر  ثاآ  اطربه خ

ب در  وی  فرد  به  پیرازنمايی  منحصر  و  جهان  همچنین حساسیت  و  باال  دقتی  با  خود  امون 

 زيبايی بود.

 

 
 

 م.  ۱۵۰۲خرگوش صحرايی جوان، آلبرشت دورر، 
خرگوش صحرايی  به تصوير می کشد.  را اتحیز ه اای سادصحنه  گنرين اثر تمرينی آباآلبرشت دورر در 

  ر از به تصوير کشیدن طبیعت اری فراتانجام ک جوان نمونه ای بديع از قدرت نظارت غیر عادی و توان او در
 به منظور انتقال حس حیرت و حتی ترس می باشد. 
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 م.   ۱۴۹۸دورر،   پرتره شخصی، آلبرشت

نده از دورر تا زمان حاضر  ز سه پرتره باقی ماا یيکی لگسا ت و ششسن بیس  رصی هنرمند دتره شخراين پ

یاه و سفید می کشد که به او سیمای يک  س فاخر سوی و لبامی باشد. دورر باالتنه خود را با موهايی حلق

پیچیدگی نکشیده   وخود را با چنین حالت رگز فرد محترم ايتالیايی را می دهد. نقاش ها پیش از اين ه

 ند. دوب



 

۶۷ 

 م.(  1600 ـ 1700)  دوره باروک

 
 پايان اولین رمان مدرن به نام دون کیشوت توسط سروانتس. : م.   ۱۶۰۴

ع:  م.  ۱۶۰۵ توصیف  اولین  دارائه  از  ]پرنلمی  شناس  ده  ودو  گیاه  توسط  شده[  منقرض 

 هلندی به نام کارولوس کلوزيوس. 

 رياضیات.ت  ناپیه به منظور پیشرفابداع لگاريتم توسط جان : م.   ۱۶۱۴

 دش زمین به دور خورشید. به انکار ادعای گر ایسکلط توسالیله بار گجا :م.   ۱۶۱۴

ت کنترل بريتانیا در مناطق تحلندی به  رسیدن اولین گروه بردگان با يک کشتی ه:  م.  ۱۶۱۹

 شمال آمريکا. 

 خره پلی ماوز آمريکا. رسیدن اولین گروه از مهاجران با کشتی می فالور به ص: م.   ۱۶۲۰

 چهار پنجم شهر.  نابودیگ لین و دينوپ هلحم از گ لندنزی بزروسآغاز آتش : م.   ۱۶۶۶

احداثم.  ۱۶۸۲ تج  :  عنوان  به  پن  ويلیام  توسط  مقدس پنسیلوانیا  اصول    مطابق  یربه 

 کويکری. 

ماهه  :  م.  ۱۶۸۳ سه  کننده  خسته  محاصره  برابر  در  وين  ماهه  سه  آمیز  موفقیت  مقاومت 

 ط ارتش عثمانی. توس

ر پروتستان ها از  شده و منجر به فرا یيند دیآزاب لغو که موج  تابطال فرمان نان: م.   ۱۶۸۵

 فرانسه گرديد. 

 مذهبی. قرن خونريزی آغاز سه بوين و  پیروزی ويلیام نارنجی در نبرد: م.   ۱۶۹۰

 

 

و حس رنگی    در اواخر رنسانس در ونیز بود که تیسین با آثار آزاد و بیانگر قلم موی خود

اين امر در  برای نقاشی نمود.    د ديج   لیه ک جهتی به خلق  ب  ی اولین بار اقدام رادرخشانش ب
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ی های بزرگ  بند ه ترکیب  دنبال شد ک  ۱ادامه توسط يک نقاش ونیزی ديگر به نام تینتورتو 

منريسم شیوه  نفوذ  دادن  نشان  به  شروع  خود  شده  اغراق  فضاهای  با  کلیساها  در   ]يا   ۲او 

گ ک رايی[  شیوه  منريسم  میاه  نمود.  زمانی  بازه  ومتعال  رنسانس  ندر  بود ر   وکارب  ی   ايج 

راق  در اصل به عنوان شیوه ای خطی اقدام به تغییر فرم های انسانی در قالب يک فضای اغ

هنرمندانی بودند که آثارشان    ۳واقع ماوراء الطبیعی کرد. تینتورتو و ال گرکو و بعضی م شده  

  يش نماند به  های ت   گ نتالف در ابعاد و راخاصلی منريسم را شامل  برخی از ويژگی هايی  

مشاهده می شود که    ۴به بهترين شکل ممکن در آثار پارمیجانینو اشت. اما اين سبک  ذ گی  م

 ینه تغییر شکل فضا و دراز کردن بدن بود. جربیاتی در زمر واقع تهای او دترکیب بندی 

قرن   ابتدای  در  بخش    ۱۷سپس  که  هنگامی  ناآرم.  شاهد  اروپا  بزرگ  اماعظم  های  ی 

دار شد. سبک باروک از رم آغاز  جديدی از هنر پدي   هنگود  بو عی  اجتما  ذهبی وم   سیاسی،

آ اسپانیا،  ايتالیا،  در  ويژه  طور  به  و  اشد  و  رشد لمان  نگاه    تريش  با  نیز  باروک  نام   کرد. 

يی قرار گرفت که  شی هابه گذشته بر روی اين دوره خاص گذاشته شد و در ارتباط با نقا 

دام در جهت القاء  مندان باروک با اقر نه  د.دنبو  ی شديداحساس  دعتحرکات فراوان و بی  دارا

ده و در درگیر توسعه داسانس را  متقاعد کننده تر واقعیت، دستاوردهای طبیعت گرايانه رن

قب قابل  طور  به  ها  نقاشی  اين  کردند.  حرکت  هنری[  ]اثر  داستان  با  بیننده  از کردن     ول 

م کشیده  هايی  برخوردای  انسان  ضمن  که  سا  یرشد  روشاز  ديه  قرار  ا  نهصحر  ن   ی 

دارای    می گرفتند که قادر به ايفای نقش در يک نمايش انسانی باشند. اين آثار از نظر نوعی

را   آن هاشديدی بودند که تأثیر نمايشی، رنگ های غنی و حالت های بیانگر    ايه روشنس

شد  جب می  ومتلف در سطح تصوير  مخ  اثر متقابل خطوط موربافزايش می داد. همچنین  

 ضافه شود. ل تشخیصی به آن اباق  يیياپو حس

ل جیان  نام  به  ـ  پیکرتراشی  باروک  دوره  های  چهره  برترين  از  بر يکی   ۵نینیورنزو 

م.( ـ بود که مجسمه های مرمرين بزرگ و طراحی های معماری حماسی    ۱۵۸۹ـ    ۱۶۸۰)

 
1. Tintoretto 
2. Mannerism 
3. El Greco 
4. Parmigianino 
5. Gianlorenzo Bernini 
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نیرو ساطع   خود  از  عاو  های  پیشرفت  کرد.  در حو  لمیمی  زمان  آن  قبهايی    هزدر  یل  از 

 نین توسعه چاپ، علیه عرصه تنش مذهبی میان کاتولیک ها و  سفه، فیزيک و همچلف،  ومنج

سای کاتولیک در واکنش به اصالحات پروتستانی در رفت. کلیت می پذيپروتستان ها صور

قرن   برنامه    ۱۶اوايل  يک  آغاز  به  اقدام  دهه    نوسازیم.  عنوان تح  م.  ۱۶قرن    ۵۰در   ت 

اصالح گرفت شکز  ا  وکبارنهضت  کرد.    تا ضد  ريشه  به  ورهايی  اصالحات  ضد  که  بود   ه 

. هلند به دو قسمت هلند  م  ۱۶۰۹ل  مه در سا آن ها نیروی دوباره داده بود. پیرو يک موافقتنا 

شد. فالندرز  تقسیم  پروتستان )هلند امروزی( و هلند کاتولیک جنوبی )بلژيک و فالندرز(  

شد و   ر شمال اروپا بدل د  سمکی لیاتونگر کی به سياک دوک بزرگ اسپانی ت ي تحت حکوم

 پروتستانتیسم بر هلند و انگلستان همچنان حاکم ماند.

سانس مراکز اصلی هنری ايتالیا بودند اما در دوران باروک  ان رنز در دورفلورانس و ونی

ايتالیايی  شهر رم اين نقش را به عهده گرفت. کاراواجو م. از    ۱۵۹۲سال    در  نقاش بزرگ 

رمندان اروپايی در اين دوره بود. کاراواجو  سیاری از ساير هنب  صدمقه  ت کرم رفن به  الیم

دل های زنده بدون طراحی های اولیه کار  از روی مل بود و  هنرمندی با اعتقادات غیر معمو 

هايی   روحانی  ناراحتی  موجب  اغلب  امر  اين  که  کرد  شد  می  سفارش  می  کار  او  به   که 

آندادمی   بر خالف  کا   ۱وبنس ر  ند.  زندگی  دن الف  یک توليک  که  بود  تری  ری  منظم  کار  و 

آنتونی ون دايک دری در دوره  نرتره فالنقاش پ   ۲داشت و کمتر موجب بحث می شد. اما 

قرار   تحسین  مورد  بیشتر  عقل  و  احساسات  میان  موازنه  خاطر  به  آثارش  که  بود   باروک 

ه گرفت.  اسپانیا  می  در  باروک  معطوف  تا  نر  زيادی  وبود    طبیعت  هبحدود    ۳زسکال و 

از   خود  باوقار  و  مانند  بی  نگرش  ارائه  به  که  آمد  می  حساب  به  آن  نماينده  ترين  بزرگ 

 رداخت.انسانی پواقعیت 

اما نگاه هلندی بود که به ويژگی غالب اين دوره تبديل شد و تعداد زيادی از هنرمندان  

  ر د  کهت  ران رامب   اشتند.د  ی نقاشی هلندی نقش اليکه در شکل گیری عصر طهلندی بودند  

 
1. Rubens 

2. Anthony Van Dyck 

3. Velazquez 
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نعمت   ۱آمستردام  از  و  بود  نقاشان  اين  میان  در  فرد  ترين  معروف  کرد  می  کار  و  زندگی 

ر بود که به مدل خود بصیرت خاصی می داد. همچنین تعدادی  برخوردا  تره هايی کشیدن پر 

  تعدن تصاويری از طبیکشییرامون خود اقدام به  هلندی وجود داشت که با نگاه به پهنرمند  

 مناظر می کردند. هايی سرزنده از   هنصحا ي ل ون مجل بی جا

السیک  لب سنت کو در قا  و پوسن هر دو در فرانسه به کار نقاشی مشغول بودند  ۲کلود 

رچند شدت بعد احساسی کارهای آن ها اين آثار را به بخشی  منظره فعالیت هنری داشتند ه 

کرد.  از سنت می  تبديل  اواخر  سب  باروک  در  باروک  به  م  ۱۷ن  رقک  های    هلوج  يج تدر. 

بیشتر تر  تزئینی  تزئینی  و  تر  سبک  کل  در  ای  شیوه  تسلیم  سرانجام  و  گرفت  خود  به   ی 

 شد.  ۳م روکوکو به نا

 

 
1. Amsterdam 

2. Claude 

3. Rococo 
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 تیسین: قلم مو کاری های بیانگر و آزاد

ان  مندرين و باذوق ترين هنرم. و يکی از بزرگ ت   ۱۶تیسین مهم ترين نقاش ونیزی در قرن  

به دنیا آمده بود در کودکی برای زندگی به ونیز    ۱س تیومولد  در   او کهبود.    ی يرنسانس ايتالیا

ازنده موزايیک شد. سپس  گرد يک سلینی، شارفت و پیش از آموزش در کارگاه جووانی ب

 بود. ای او در آن زمان در ونیزوارد کارگاه بلینی شد که بهترين فضای آموزشی بر

م.    ۱۵۱۶در سال    همداا  در د.  وا بودر پاد  کیسین تکمیل سه فرسم تاولین سفارش مه

ابتدايی خود يعنی جورجونه و بلینی به نقاش رسمی جم هوری  پس از فوت هر دو مربی 

گرديد. او در اين زمان به سرعت به اوج رسید و به نقاش محبوب حلقه های  ز منصوب  ونی

ونی تبديروشنفکری متمول  دامنه موضوعات  ز  بود و  کارل شد.  او متنوع  ردی  مل مواا شی 

به مسافرت    و صحنه های مذهبی  هترپرد  انن م  و اساطیری می شد. اگرچه او اغلب نسبت 

اما سفارش   بود  زيادبی میل  از حاکهای  و مانتوا ۲رارا مان ف ی  اوربینو  دريافت می کرد.   ۳، 

خانواده   قدرتمندترين  درباره  بیشتر  او  های  بنقاشی  ايتالیا  در  وقت  مهای  اطالعات  ه   ا 

دهد عنو  .می  مث به  چهارم ج  وهن  اوال  ان  پل  پاپ  اشرافی    ۴وان  خانواده  دختربچه  يا 

م. مالقات کرده و   ۱۵۲۹ول در سال  ر ابا  ۶پنجم را می کشد. او با امپراتور شارل    ۵استروتزی 

سال   همچنین    ۱۵۳۳در  تیسین  شود.  می  منصوب  او  درباری  نقاش  سمت  به  برای  م. 

با او در    د میکالنژ بود که ننماه  ین تیسيگاه  ند. جاک  یپ دوم نیز کار می فیلجانشین او يعنی  

  ن مالقاتن واتیکاسن شصت سالگی هنگام دعوت شدن به رم برای اقامت به عنوان میهما

 کرد. گفته می شود نود سال عمر کرد تا اين که سرانجام به طاعونی شايع شده مبتال گرديد. 

با    مهو  ا  ه   گشتبا اناو هم    .خب خود لذت می بردمنتد که از واسط  قاشی بوتیسین ن

به طو مو  هنرمندان قلم  تأکید  از  زمانی  نظر  از  و  استفاده می کرد  از رنگ روغن  آزادانه    ر 

 
1. Dolomites 

2. Ferrara 

3. Mantua 

4. Paul IV 

5. Strozzi 

6. Charles V 
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کارگیری مواد به شیوه ای مستقیم و بیانگر جلوتر بود. او شیوه شخصی    نی بر به مدرن مب

 . ی کشیدم اب و رنگ های روشنلع طرح اولیه نقاشی نیز بر رویخود را ابداع نمود و 

به موضوع    اته  ظرمنو    نور اطمینان و حس  حدی  بیانگر  او  آثار  و  بدل شد  او  اصلی 

موجب تحت تأثیر قرار گرفتن نقاشان و    نی تیسینگرم و غ  سالمتی فراوان بود. رنگ های 

 نقاشی پس از خود شد. 

 

 
 

 م.؟   ۱۵۱۰مردی با آستین پتويی، تیسین، 

 تو شاعر ايتالیايی باشد اما رود پرتره آريوس یمن ماگ ودهسین بلیه تیوانقاشی که از آثار  ين در ارتباط با ا

به عنوان مدل پرتره شخصی خود در سن  ن پرتره نت از اي در اين مورد اطمینان حاصل نشده است. رامبرا

 . ین اين اثر توجه کنیدده آستسی و چهار سالگی استفاده کرد. به واقع گرايی فوق العا
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 م.   ۱۵۴۲،  تیسینالوت، ج پیروزی داوود بر

شده   اشی داوود و جالوت تیسین که برای سقف کلیسايی در ونیز سفارش داده شده بود به نحوی کشیدهقن

ورده و پیکر  ديده شود. ماهیت مهیج حادثه به واسطه نورپردازی نمايشی و حالت های پیچ خ از پايینکه 

 ست. نده اوی بینر در حال افتادن بر نظر می شود که به ن داده  لوت نشاجا
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 نمایش و کشمکش تشدید شده ونزه:  تو و وررونتتی

تیسین دو هنرمند و  ۱۶در نیمه دوم قرن   بر  ننیزی بزرم. عالوه  یز وجود داشت. گ ديگر 

از نظر    رباره محل زندگی و کار اين افراد به ما اطالعات داده و همچنینآثار آن ها بیشتر د

آثار با  تیسیکش  سبکی  توسط  شده  يدارندتفاوت    ن یده  ياکاش ز  ا  کی.  تیسین،  وپو گردان 

نام دارد و گفته می شود استادش نسبت به۱۵۱۸ـ    ۱۵۹۴)  ۱تینتورتو  او که    استعداد   ؟ م.( 

میکالا از  طراحی  در  دارد  قصد  بود  کرده  رشک عالم  بزند  جلو  تیسین  از  رنگ  در  و   نژ 

 می ورزيد.

دوران    م اتمر  د  د وچه بورز پار گ نر داشت و پدر او رمحقته ای به نسبت  تو گذشتینتور

پرتره  کاری خود   بیشتر به کشیدن نقاشی های مذهبی و   در ونیز به سر برد که در آن جا 

پردا بمی  او  های  خت.  راه  تمام  از  و  کرد  می  تالش  سختی  به  موفقیت  کسب  منظور  ه 

استفاده سفارش  جلب  برای  کر  موجود  پامی  شامل  امر  اين  که  ها    يیند  قیمت   آوردن 

 ز می شد. ی ند خوی قبا با ر  مقايسه رد

تینتورتو اغلب از يک ماکت يعنی يک مدل کوچک تر به منظور کمک در امر نقاشی  

های مومی را زير نور مصنوعی قرار داده تا قادر به مشاهده نحوه  او پیکر  می گرفت.بهره  

بندی ترکیب  گرفتن  قرار  تأثیر  ا  تحت  شلوغ  تصاوير  شباشد.  پیچیدو  پیکرهای   و   هامل 

نمايش به سبک منريستی بودند. در آثار کامل تر    نده از حس حرکت وکآه  ک   وده باه شدکوت 

اوان را به وجود می آورد که گويی حادثه ای  یجانی فراو حس ه بعدی تینتورتو نگاه ملتهب 

ثار وی برای  ر آرتو در بیان داستان دتینتو  باور نکردنی در شرف اتفاق افتادن است. استعداد

شود که در آن به ترسیم زندگی عیسی در فضايی    ا میديهو  ۲کو رو  دی سنگراند    اسکوال 

 یر تینتورتو را نشان می داد.وشنی تأثرکو به رتاريک و ماورايی می پردازد. کارهای ال گ

ورونزه پائولو  دوم  ورونا ۱۵۲۸ـ    ۱۵۸۸)  ۳هنرمند  متولد  م.(  که  ۴؟  محد  بود   وده در 

آبی   اونیغیر  گرفت.  می  قرار  اصل  وز  ن  در  متملق   یین زئت  قاشيک  سبک  که  وی  بود   انه 

 
1. Jacopo Tintoretto 

2. Scuola Grande di San Rocco 

3. Paolo Veronese 

4. Verona 
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زه  ین در حواو همچن  م. بود.  ۱۶نشان دهنده خودبینی خانواده های اشرافی ونیزی در قرن  

که   بود  کرده  کسب  مهارت  مذهبی  های  هانقاشی  پیشینه   آن  با  ناسازگار  ای  گونه  به  را 

 می کشید.  اشرافی ونیز

به   نمايشی عالقروايورونزه  مات  ک  دنه  و  ر  باا  ر  اه  آنه  بود  ها  عالی  نگ  سايه های 

دادن به نشان  ن اقدام  نشان می داد. چشمان تیزبین او برای نمايش اشیاء و شیوه ای که با آ

اهر  ظاهر تجملی جواهرات، ابريشم و ساتن می کرد متضمن محبوبیت وی بود. نگاه به ظ

های پايانی    لاس  دره  ونزور  د بود.اضت میز تینتورتو در  حثه آیرومند او با روش مبا ساده اما ن 

  اشی »شام ر به منظور ارائه توضیحات در زمینه برخی عناصر هتاکانه و اهانت آمیز در نقعم

 د به دادگاه تفتیش عقايد احضار شد.آخر« خو

 

 
 

 م.  ۱۵۶۵مصلوب کردن عیسی، تینتورتو، 

اگر در شاتمی ادزي  دادکه تع  تس اصحنه روايی عريض و يک وکدر اسکوال دی سن ر اين نقاشی تینتورتو

ی  نوشت: »بور پیکر مرکزی يعنی عیسی بر روی صلیب جمع شده اند. هنری جیمز در اين باره آن به د

تن هیچ تصوير ديگری در دنیا وجود ندارد که بیش از اين درباره زندگی يک انسان چیزی برای گفترديد 

 د«. شاب میی باي زي  ع تريني دب می شود و دارای  ديده باشد. همه چیز در آن داشته
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 م.  ۱۵۶۳ازدواج در کانا )بخشی از تصوير(، پائولو ورونزه،  

( عیسی برای اولین بار دست به يک معجزه در  ۲: ۱ـ  ۱۲نا، ه )يوحدر جلیل انا واقعدر میهمانی ازدواج در ک

ه  وجمت ويراز تص بختدن به اين بخش منجه کرتبديل می کند. با تو انظار عمومی زده و آب را به شراب 

 ا  که ورونزه از خود و دوستان هنرمندش به عنوان مدل استفاده می کند و تیسین ر ندگان می شويم زانو

 ختن کنترباس ]سمت راست[ و خود را در حال نواختن ويلن ]سمت چپ[ نشان می دهد. ل نوادر حا
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 و: اعوجاج فرمپارمیجانینو و ال گرک

خو  سبکی  منريسم نقاشیی لاوه  ک   استمه  بابرنا  و  دآگاهساختگی،  در  بار  و  ن  معماری   ،

هنگی  رابر همانشی در بپیکرتراشی اواخر دوران رنسانس پديدار شد. اين سبک به مثابه واک

کالسیک مطرح شده بود بر ابهام و جستجوی برای فرم های جديد به منظور خلق ترکیب  

 .  دش بای م  یعیطب نگ غیرر وشکل، فضای مبهم  تغییرتکاء دارد که بیانگر ی هايی ا بند

پارمیجانینو  او که در شهر    ۱۵۰۳ـ    ۱۵۴۰)  ۱فرانچسکو  بود.  الگوی اصلی منريسم  م.( 

دنیا    ۲پارما  در سبه  ايجاد    ۱۵۲۳ال  آمد  با  رابطه  در  تصور خود  بر روی  و  رم رفت  به  م. 

ب که  آن  نتیجه  کرد.  کار  و کشیزيبايی مونث  اعواجاج  پديد ده کره صورت  ها[  ]فرم    رادن 

برخمهه  یق سلبق  مطاگرديد   و  نبود  بودن گان  از حد ساختگی  بیش  به خاطر  را  او  آثار  ی 

وی   بعدی  کارهای  کردند.  آثاتقبیح  معروف  شامل  دراز«  ر  گردن  »مريم  جمله  از   تری 

 ريف است. موقر و ظمی شود که شانه و گردن آن به طور باور نکردنی دراز اما  

( در ]جزيره يونانی[  ۳س و ولوپوک ئوت س ت ومنیکو د  [م.، ]با نام  ۱۵۴۱ـ    ۱۴۱۶ال گرکو )

تريبه دنیا آمد. او که نقاشی به کلی اصیل و رويايی بود به عنوان    ۴کرت  ه  ن نمايندبزرگ 

قاشی شمايل مقدس در قالب سنت بیزانسی  سبک منريسم شناخته می شود. او در ابتدا به ن 

 ی اه  شیحاوط  خط  او با  یاهم. کار  ۱۵۶۰سال    یز درما پس از عزيمت به ونمی پرداخت ا

س و  نور  و  همچنین  تند  شد.  تینتورتو  عمیق  نفوذ  نمايانگر  وضوح  به  خود  نمايشی  ايه 

 تأثیری چشمگیر گذاشت.  شرفت او  یز بر پیمیکالنژ ن

سبک اصلی  م. به بعد تا زمان مرگ خود در اسپانیا به سر برد.    ۱۵۷۷ال گروکو از سال  

با  شده متحرکی بو  زادری  ها یکرو پهای ا  یشااد شد و ويژگی نقا ايجوی در اين ج د که 

باال  به  رو  ها  تمام حرکت  می خوردند.  تکان  شعله  مانند  ترسناک  باالی  به سمت    حالتی 

اشی اتفاق می افتاد. نور، ضربات سريع قلم مو و رنگ های تند به نگاهی که سوزان بوده نق

 
1. Francesco Parmigianino 

2. Parma 

3. doménikos Theotokópoulos 

4. Crete 
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مسیح جامه  گرکو، درآوردن  ال   ،  

 م.   ؟۱۵۷۷ـ  ۱۵۷۹

 

 

ز  ا  خیبرز  ی امندبهره    یارکه او ممکن است باست    بخشید. اعتقاد بر ايننیز می    شدت

 ای فرمی از آيینه و ساير کمک های بصری استفاده کرده باشد. اين اعوجاج ه

اصالح ضد  بمیراث  اين  که  ات  معنوی  ود  خانه  به  طبیعی  طور  به  کاتولیک  اسپانیای 

تولدو شود.  تبديل  شديدی  مذهبی  اعتقادات  چنین  با  مهم   ۱کسی  کاتولیک  شهر     يک 

غم عدم موفقیت گسترده ر مادريد علی رد  ین چنهمو    جا  در آن  وکر حساب آمده و ال گبه  

جیب، بی همتا و  . نگاه عتمول بوددر جلب حمايت خانواده سلطنتی قادر به يافتن حامیان م

 قرار گرفت.  ۲م. مورد تحسین گسترده اکسپرسیونیست ها  ۲۰نیرومند او در قرن  
 

 
 

1. Toledo 

2. Expressionists 



 

۱۰۵ 

 ( م. 1700ـ  1870) وه عصر شک

 
 در کالیفرنیا آغاز شده بود.  یدر طوفانی دريايی که با زلزله بزرگ ناپژ ه ب مهصد م.:   ۱۷۰۰

 ر.نیای کبیم.: شکل گیری بريتا  ۱۷۰۷

 م.: موافقت فردريک کبیر در پروس با پايان شکنجه و اعطای آزادی بیان.   ۱۷۴۰

ينگ رمان  یلدی فريت رانرز توسط هنری پلیس به نام بو استم.: تشکیل اولین نیرو  ۱۷۴۹

 .سي نو

 م.: مرگ هفتاد هزار نفر توسط زلزله بزرگ لیسبون.   ۱۷۵۵

کل  ۱۷۵۷ ژنرال  توسط  بنگال  نواب  نیم.: شکست  که  انیو  هندوستان روهای  در  را  گلیسی 

 ستقر کرده بود. م

م  ۱۷۶۹ به  آرکرايت  ريچارد  سر  توسط  ريسندگی  ماشین  ثبت  افزايش سرعت  م.:  وازات 

 قالب صنعتی. ان

بندر بوستون توسط تظاهر کنندگان حزب چای   رد  یاچ  یهاتن صندوق  ريخ.:  م   ۱۷۷۳

 بوستون علیه قانون چای.

اعالمیه  ۱۷۷۶ انتشار  آمري   استقالل  م.:  پادر  و  شهر  کا  در  سوم  مجسمه جرج  آوردن  يین 

 نیويورک. 

 دند. يچ نامیده شجزاير ساندوکه  ز کوکجزاير هاوايی به اکتشافات جیم  افزودنم.:   ۱۷۷۸

بیست  ۱۷۸۰ مرگ  انگلستان   را زه  راهچ   و  م.:  دريايی  ناوگان  نابودی  و  کارائیب  در  نفر 

 توسط يک طوفان دريايی بزرگ. 

 
 

دنبال نمود که از کارهای آزاد و خود به خودی تیسین در    یشدر نقا  می توان جريانی را 

ای  بتدر اتاريک عصر باروک، دراجويی ديوانه وار و  م. آغاز شده و با عبور از ماج  ۱۶قرن  

 روندی روی هم رفته سبک تر و سطحی تر می رسد. زاآغ هب .م  ۱۸قرن 
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ت نامتقارن،  از خطوط منحنی  واين سبک جديد که   حمايت می کرد    بیهودگی  زئینات 

در ابتدا فرانسوی ها را مجذوب خود کرد و سپس در ايتالیا و همچنین بخش های ديگر  

به نام رغرب اروپا گسترش يافت ايتالیايی    هژوا  هک  دش  شناخته میکو  وکو. اين سبک  ای 

 به منظوربود که برای توصیف صدف هايی مورد استفاده    ۱برگرفته از واژه فرانسوی روکای

 م. استفاده می شد.    ۱۸و  ۱۷ر اواخر قرون ارها در باغ های فرانسوی دتزئین غ 

در حالی    اد.افت گی در اروپا اتفاق  خالل آن تغییرات بزر  م. دورانی بود که در  ۱۸قرن  

به ويژه در  ونها  س یلک  که اما افراد زيادی وجود داشتند که  ز نقش مهمی در جامعه داشت 

مذهبی پرداخته و قدرت مطلق سلطنتی را به چالش    صور جزم  به تمام  انگلستان و فرانسه

بنیادين م کرده بود و  وقايع جديدی را فراه  در فلسفه و علم امکان  می کشیدند. تحوالت 

دافزاي دش  بودنر  انديشه  ار بت  الیصح ت   سترس  بر  تأکید  رشد  به  منجر  متوسط  طبقه   ی 

گرديد. س  و خرد  نیروی عقل  و همچنین  زندگیفردگرايی  اروپ  طح  تجارت  در  به سبب  ا 

عمار در سرزمین های دوردست در حال افزايش بود. جريان کلی فکری در  خارجی و است

 ی و تغییر بود.ن دوره معطوف به آزاداي

مستقر شد که    ۲کاخ پرزرق و برق خود در ورسای   رد  م.  ۲۸۶۱ل  هاردهم در سا ی چلوي

اين امر جلوی ابتالء او به ان بود.  ه در جريزندگی درباری در آن جا با شکوهی قابل مالحظ

قانقا رابیماری  روکوکو  پوشش  او  السلطنه  نايب  زودی  به  و  نگرفت  را  عناصری    ريا   با 

و تر  ه   سبک  مامنحنی  نقش  و  مع  های يه  ا  روکوکو  ا رظ.  درک   ی رفبیشتر  و سرزندگی  فت 

ت  با  روکوکو  بود.  چهاردهم  لويی  امپراتوری سازی حکومت  رويه  به  بر  پاسخی  امور  أکید 

جامعه  شخص باالی  های  رده  سراسر  در  سپس  و  سلطنتی  قصر  در  ابتدا  بخش  لذت  و  ی 

 نسه به خوبی تثبیت شد.فرا

يک خیاط لباس    ابر  کا  ی ا برم.    ۱۷۰۲  سال در  هنرمندی که    ۳واتو   در اين رابطه آنتوان 

توانگری شاد و درخشان حکومت اشرافی   ثبت  منظور  به  بود  آمده  پاريس  به   جديد تئاتر 

اين جرياند  به اين کار منصوب شد. هنگامی که واتو در جايگاه راوی  برای انجام    رستی 

 
1. rocaille 

2. Versailles 

3. Antoine Watteau 
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 ۲ونار اگفر  وی   و شاگرد  ۱ت با بوشه سالگی فوت کرد به سرع باب شده در سن سی و هفت  

يکی ديگر از نقاشان   ۳هر دو به کارهای تزئینی جذاب می پرداختند. شاردن  هک  شد   ضيعوت 

ار او حساسیت بسیار متفاوتی  ونار کار می کرد اما آثه و فراگکنار بوش فرانسوی بود که در  

و ز اشیاء معمولی تر  بود و او به نقاشی ا  را به نمايش می گذاشت. شیوه شاردن متعادل تر

 هر دو شأن يکسانی می داد.  هب و تش اد قهعادی عال  ردمم

می تصور  فرانسوی  ای  سلیقه  زيادی  حد  تا  را  روکوکو  انگلستان  ويلیام  کردند.    در 

تصاوير    ۴وگارت ه و  ها  نقاشی  کشیدن  به  بود  کرده  آغاز  نويسی  هجو  با  را  خود  کار  که 

پرداخ ای  شده  را چاپ  فسادی  و  نفاق  که  او  ت  که  داد  می  ابعاد  تم  در   نشان   یگدزن ام 

ای   هده شام عالقه  و  طبیعت  به  عشق  قالب  در  نیز  نقاشی  حوزه  در  روکوکو  کرد.  می 

 درآمد. به نمايش روزافزون به منظره 

استابز  جورج  چون  لندسیر   ۵هنرمندانی  ادوين  بعدها  دنیای    ۶و  به  گرفتن  الهام  برای 

کرد توجه  قرن  حیوانات  طال  ۱۸ند.  عصر  بوم.  پرتره  نقاشی  ويی  منا  د  در   رشق  نیاگهان 

گینزبوروت ورث باشند.  داشته  ديوار  روی  بر  خود  تصوير  شد  باب  رينولدز   ۷مند  بهترين    ۸و 

هر دو يعنی گینزبورو با پس زمینه های مناظر انگلیسی جذاب    بودند و  يد پرترهنقاشان جد

قش  ی ن هنر به طور عمده ا   دل های خود در پیشرفتخود و رينولدز با تمرکز بر انسانیت م

 داشتند. 

و اتريش شده    ۹سهولت وارد بخش های کاتولیک آلمان يعنی بوهمیا   هب  کو وک ور  کبس

آلم باروک  سرزنده  سنت  با  درهمو  وآمیخت.    انی  به  ايتالیا  در  در  روکوکو  ونیز  در  يژه 

پولو  تیه  ای  کنايه  بزرگ  بندی های  رو   ۱۰ترکیب  بر  ويژه  به  ديوارـ  و  ها  و    ها ـی سقف 

 
1. Francois Boucher 

2. Fragonard 

3. Chardin 

4. William Hogarth 

5. George Stubbs 

6. Edwin Landseer 

7. Gainsborough 

8. Reynolds 

9. Bohemia 

10. Tiepolo 
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تجلی يافت. اما در توسکانی و رم نقاشی هنوز    ۱و لتاناک   سطه ونیز توبرار آکمال دقیق تصاوي

 بیشتر حال و هوای باروک را داشت.

ذائقه   بر  اما  عصر  تجمبنی  رساند.  اتمام  به  را  خود  دوره  ناچار  به  خالی  تزئین  و  مل 

دهه   در  خ  ۱۸قرن    ۶۰شکوه  جای  فرانسه  در  رم.  و  خرد  عصر  به  را  داد.  ود  وشنگری 

ب در لندن و پاريس بودند بر اين باور بودند که از  ل غا ه  ک  ا رگرديسندگان خنو  ن ومتفکرا

با حکومت مبارزه  منظور  به  توان  می  اهما استبداد  عقل  و  بهره  ی  بهتر  دنیايی  ايجاد  در  ل 

بزرگ آزادی،  السیک به عنوان دوران  گرفت. يک هنرمند فرانسه به طور خاص به عصر ک

در هنگام    ۲ژاک لويی داويد   ک سی الکو ئن  نقاشی هایت.  ريسرايی و تعادل می نگ قهرمان گ

سال   در  فرانسه  انقالب  سال    ۱۷۸۹وقوع  فرود  و  فراز  مرگ  ناقوس  گذشتم.  را  های   ه 

 به صدا درآورد.

 
1. Canaletto 

2. Jacques-Louis David 
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 روکوکوی فرانسوی: واتو

دنیا آمد  الی فرانسه به  اطق شمدر من  ۲م.( در شهر والنسین   ۱۶۸۴ـ    ۱۷۲۱)  ۱ژان آنتوان واتو 

ش  تنها  سکه  راال  ش  در  نیمگن  زای  يک  یاستپیش  توسط    ۳قراردادهای  هلند[  در  ]شهری 

خلق شده توسط وی  ار هنری  چه در آثفالندرز به کشور فرانسه تحويل داده شده بود. اگر

با هنر فالند نیرومندی  پیوند  توان  واتو در دوران زندگیمی  اما  را مشاهده کرد  کوتاه    ری 

از به يکی  نقاشان ف   خود  ترين  ق  سوی رانمهم  آنتوان واتو د دب ت .  م  ۱۸  رندر طول   يل شد. 

ده در  د و پیچی ر مقايسه با هر هنرمند ديگری در کمک به ايجاد يک حالت جديد شکوهمن

 کرده بود. کو شناخته می شود نقش بیشتری ايفاءاشی فرانسوی که اينک به نام روکونق

 ج وان  د که دوراآم  ريسدر زمانی به شهر پا رست  م. د  ۱۷۰۲در سال  ژان آنتوان واتو  

تا حدود سال  ال ک  نره آنتوان  بود.  نزديک شده  خود  پايانی  مراحل  به  پوسن  نیکوال  سیک 

 ۵کار می کرد که او را با کمديا دل آرته   ۴به نام کلود ژيلو   اس تئاترخیاط لب  م. با يک  ۱۷۰۸

آشنا   ايتالیايی  پانتومیم  نوعی  بديعنی  شامل  هنر  اين  همچنین  کرد.  و  گويی    وعهمجميهه 

 مانند لوده ها و دلقک ها بود.  یاه  شیلک  يیشخصیت ها

مطالعه و  ه  ب  ۶ودرانم. در کاخ لوگزامبورگ تحت نظر کلود ا  ۱۷۰۸واتو پس از سال  

بررسی پرداخت و از پیکرهای متحرک و پیچ خورده ای الهام گرفت که روبنس برای ماری  

پیکرهای    نادد  رارق  يی خود دراناتو  نتوان واتو به خاطررده بود. اگرچه آشی ک نقا   ۷دمديچی 

پیکرهای کشیده شده توسط او بندی شناخته می شد اما  ترکیب  بر خالف    متعدد در يک 

س آن حالت تحرک و تنومندی را نداشتند. سبک واتو روی هم رفته  وبنیت های رشخص

ظر  روکوکوی جديد در ن  وان نماد برازنده روحهشیارتر و ظريف تر بود و به درستی به عن 

 ته شد. گرف

 
1. Jean-Antoine Watteau 

2. Valenciennes 

3. Nijmegen 

4. Claude Gillot 

5. commedia dell’arte 

6. Claude Audran 

7. Marie de' Medici 
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پرداخت که به معنای خوش گذرانی های عاشقانه    ۱اوير فت گلونتصت   دنیشک  هب  او

آکادمی  توسط  بار  اولین  و  شامل    ۱۷۱۷در سال  فرانسه    بود  اين سبک جديد  مطرح شد. 

خو جمع  که  شد  می  نوازندگان،تصاويری  ـ  پوش  شیک  افراد  از  مشربی  و   ش   بازيگران 

می داد که در حین انجام معاشقه    ناشن را  ـ  نده شده بوداستآر طور باشکوه ی که بهزوج هاي

نوشید و  شادمانی  و  خنده  گذار،  و  گشت  به  سبک،  های  صحبت  طورو  به   آشکارا    ن 

 می پرداختند. 

کار   حوزه  اين  در  که  شود  می  نقاشانی  ساير  از  واتو  آنتوان  تمايز  موجب  که  چیزی 

ر نه تنها  ما  ينا  .تسا  آثار خود  هاییت  ر چهره برخی از شخصد اشتیاق ترسیم شده دکردن

بیماری سل  از  واتو  رنج  از  انعکاسی  تواند  می  بلکه  است  نبودن شادی  دائمی  در    يادآور 

خود بوده باشد. نقاشی های او به طور حتم بیانگر کشش و حزنی است که  ن زندگی  دورا

  ناوتنآ  ا می کند.جد  نارقبیل بوشه و فراگو  تزئینی تر روکوکو از   و را از کارهای نقاشانآثار ا

به خوبی از رنگ بهره گرفته و آن را به طور مستقیم بر روی بوم می گذاشت و اين    وت او

بود   برای  روشی  امپرسیونیستی   ۲دوالکروا ]اوژن[  که  پسا  نقاشان  بعدها  همچنین  مانند    ۳و 

 الهام بخش بود. ۴سورا ]ژرژ[ 
 

 
1. fêtes galantes 

2. Eugène Delacroix 

3. Post-Impressionists 
4. Georges Seurat 
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 م.؟   ۱۷۱۶ ، ژان آنتوان واتو،ازدواج خجالت آورهاد پیشن

افرادی با پوششی زيبا به نمايش  آن هاش صحنه های به اصطالح فته گلونته بود که در اقنه ب  فورمع واتو 

بودند. در نقاشی پیشنهاد ازدواج خجالت آور گروهی   حومه ای مشغول سرگرمی در مناطقمدند که درمی آ

  هطاسو  هبشی است که خو یتهمی از صحبت هايی بی اشده اند و اين تصوير پنج نفره زير درختی جمع

 حالت های دلپذير و جامگان پرخرج استنباط می شود.
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 م.؟   ۱۷۲۰و، توان واتکمدين های ايتالیايی، ژان آن

يتالیايی اين اثر تأثیرگذار از جمله آثار واپسین واتو بود و در آن دسته ای از هنرپیشگان طنز محبوب ا

تمام نمايش برای تشويق بر روی سن جمع  ا ازس پ ياده احتمال زب کهته( مشاهده می شوند )کمدی دل آر

ر به نظر رسیده و اعتقاد بر اين  آسیب پذي پوشیده   شده اند. دلقکی که در وسط ايستاده و لباس تمام سفید

 غمگین قرار داده است.  است که واتو بخشی از خود را در اين چهره
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 تمالهای چین دار و تج اسلب: بوشه و فراگونار

واتو   بوشه   یوحر  ید منااگر  فرانسوا  کارهای  گاه  آن  بود  فرانسوی  روکوکوی  در   ۱جديد 

م.( نیز به همان میزان بهترين    ۱۷۳۲ـ    ۱۸۰۶)  ۲ر فراگونا  م.( و ژان اونوره  ۱۷۰۳ـ    ۱۷۷۰)

 ديد ارتباط داشت. نمود عینی آن شکوه تزئینی و جذابیت سطحی بود که با سبک ج

را  دو  هر   آثاری  سق  خلهنرمند  که  در ح ط س  و  یگاختکردند  فرانسه  دربار  بودن  ی 

س های  کاله گی  م. و لذت از تجملی بودن جامگان ـ لباس های ابريشمی،  ۱۸اواسط قرن  

انعکاس  کستری، نوارهای پارچه ای و گره ها ـ و اشیاء پیرامونی مطابق سلیقه روز رخا ا 

تو    ن يا  ماا  رفتی ناديده گطح س  ا به خاطر تجسم امور ان هر يک از اين دو رمی داد. می 

به معنای بی توجهی به تکنیک برتر و همچنین ناديده گرفتن اين حقیقت است که آن ها  

 ار زمانه برای آيندگان کردند. وح سبک ببه ثبت راقدام 

کار   و  بود  پاريسی  توری  پارچه  طراح  و  نقاش  يک  فرزند  بوشه  با  فرانسوا  را  خود 

آثاروش چاپ حک  م. به مدت    ۱۷۲۷و در سال  ا  د.کر  زآغاتوان واتو  آنر  اکی ]گراوور[ از 

دربار    ود را درر موفق خچهار سال به ايتالیا رفت و با بازگشت به فرانسه دوران کاری بسیا

سال   در  و  نمود  ن   ۱۷۶۵آغاز  او  گرديد.  منصوب  دربار  نقاش  سمت  به  محبوب  م.  قاش 

پرتره  ۳ه، مادام دو پومپادور معشوقه پادشا عنوان    هبن  نیچمو هاو کشید. از  ا  بود و چندين 

وده  يک هنرمند تزئینی فعالیت کرده بود و برای قصر ورسای طرح های استادانه ای ابداع نم

 راحی يک سالن اپرا و پرده های نقش دار نیز پرداخته بود.تکمیل ط و به

اساطیری و روستايی  ما به صحنه های  شید امی ک  ۴بوشه مانند واتو تصاوير سن گلونت 

بین اين بود که وی ترجیح می داد از زندگی انسان نقاشی  م   کهد  ادمی  مق بیشتری  ر  ودخ

ود. پرتره های متعدد او از زنان  ی روشن به طرز بدبکشد زيرا طبیعت بیش از حد سبز و ب

به   آمیز  تحريک  هايی  حالت  با  فربه  شدبرهنه  تبديل  او  کاری  عموم    مشخصه  که  اين   تا 

 فاقد عمق اخالقی الزم می باشند. ها نآ نددرس کشده و احساه ستيج از اين آثار ختدربه 

 
1. François Boucher 
2. Jean-Honoré Fragonard 
3. Madame de Pompadour 
4. scénes galantes 



 تا زمان حاضر  یوتواز ج ینقاش ■ 114

م.    ۱۷۵۶ـ    ۱۷۶۱ای  ول سال هژان اونوره فراگونار شاگرد شاردن و بوشه بود. او در ط

به    رفت که  ۱آثار تیه پولو آشنا شد. همچنین به باغ های تیوولی  در ايتالیا زندگی کرد و با

مهم    نقش ای  تبدي مايه  او  بعدی  آثار  ح  لدر  در  او  و  ن نام   یاه  وزهشد.  تاريخی  پرتره،  د 

ما او  کشید. ا   روستايی نقاشی می کرد که باب روز بود و مناظر روستايی را در طبیعت می

 خاطر کشیدن تصاوير صحنه های عاشقانه پنهانی در باغ ها بدنام شده بود. به
 

 
1. Tivoli 
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 م.؟   ۱۷۷۶گونار، االعه، ژان اونوره فردختر جوان در حال مط

تعددی است که فراگونار از دختران جوان می کشید و آن ها را غرق در  م دراوم زی اتمرينی يکر ثااين 

خاطر ترسیم بسیار سريع با رنگ های روشن حالتی ناتمام دارند. او  ارها به د. اين کدرون گرايی نشان می دا

 . ت سا ردهر استفاده کتخادن به يقه چین دار دايجاد خراش و حالت د ای چوبی قلم مو به منظوراز انته
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 م.   ۱۷۲۰، فرانسوا بوشه،  خودنگاره در کارگاه



 

۱۳۳ 

 م.(  1780ـ   1900) انقالب ها 

 
ب  ۱۷۸۰ برانیا )پنسیلوارده داری توسط  م.: لغو  اولین شدگان  دلومته  ازی تفقط  به عنوان   )

 ايالت آمريکا. 

تأسی  ۱۷۸۳ و  بتهوون  کار چاپ شده  اولین  انتشار  ]مدرسهم.:  ب  س  مارينسکی  روسی[  اله 

 )معروف به کیروف(. 

 م.: حمله به زندان باستیل و آغاز انقالب فرانسه.   ۱۷۸۹

 . سهانفر  وحشت درکومت ماری آنتوانت و آغاز حويی شانزدهم اعدام ل م.:  ۱۷۹۳

 کشف لوحه سنگی روزتا در مصر منجر به رمزگشايی خط هیروگلیف می شود. م.:   ۱۷۹۹

و اسپانیا در ترافالگار توسط لرد نلسون که خود به شدت  رانسه  ناوگان فم.: شکست   ۱۸۰۵

 مجروح شد. 

 تاب فاوست توسط گوته. م.: انتشار اولین قسمت از ک  ۱۸۰۶

 ه دارلینگتون توسط استفانسون.کتون باتسا ازن آه ريل راهن خط م.: افتتاح اولی  ۱۸۲۵

 م.: ثبت موتور احتراق داخلی توسط ساموئل موری.   ۱۸۲۶

 ع ماشین تحلیلی توسط چارلز ببیج که نوعی نمونه اولیه از رايانه بود. : اخترا م.   ۱۸۳۴

 انگلس.  شدري ي س و فرونیست توسط کارل مارکم.: انتشار مانیفست کم  ۱۸۴۸

 

 

دهه  ئوکالسن  منا ه  ب  هک  يیاروپانهضت   در  مثابه    ۱۸قرن    ۶۰یسیسم شناخته می شد  به  م. 

باقی مانده بود آغاز به کار کرد و   و روکوکو ی باروک  واکنشی علیه هر آن چه از سبک ها

باز  به  بر میل  رهای يونان و روم  گشت به سوی خلوص درک شده از هنبه عنوان گواهی 

اکتشافباس کرد.  اقدام  درتان  سا  ۱ی ئمپ پوی  ها  ويرانه  ات  همچنین    ۱۷۴۶ل  در  ]و  م. 

 
1. Pompeii 
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ر  ۱هرکوالنیوم  اند[ موجب عالقه  واقع شده  ايتالیا  در  دو  دورانوزافزون  که هر  باستان    به 

]يو يوهان  کتاب  بود.  وينکلمنشده  »  ۲اخیم[  نام  به  آلمانی  شناس  باب  باستان  در  تأمالتی 

در آن بر   رديد وگ  رتش من.  م  ۱۷۵۵سال  ر  ه د« ک نقاشی و پیکرتراشی  درید از آثار يونانی  تقل

ايف  تأکید داشت در پیشرفت سبک جديد نقش موثری    نمود.  ءاسادگی نجیبانه هنر يونانی 

سیسیسم ويژگی هايی داشت که روکوکو فاقد آن بود يعنی موقر، کنترل شده، نجیب  نئوکال

 و اخالق گرا. 

نئنقاشی   بر خالهای  از رنگمايه هوکالسیک    یورد  يممالرنگ و    ای کمف روکوکو 

از رنگ های مشخص و سايه روشن بهره می گرفتند. در نقاشی های نئوکالسیک  رده و  ک

لب برای تمجید فضیلت های دشوار انقالب فرانسه از عناصر  رانسه اغ ويد در فژاک لويی دا

اس ژانيونانی  داويد،  از  پس  شد.  می  انگر   تفاده  دومینیک  و   ۳آگوست  ها  پرتره  که   آمد 

 حال استحمام از مصاديق عالی سبک نئوکالسیک است.ان در نز ازو ا  سیا وهای وساشی قن

قرن   اواسط  بعد حوادث    ۱۸از  به  در  م.  و  مهمی  ا اروپا  جهان  نقاط  افتاد. ساير  تفاق 

آمريکا جنگ است   ۱۷۸۹فرانسه در سال   بود و در  بزرگ  انقالبی  داد که  م. شاهد  قالل رخ 

مستعمنبرد   سیزده  اعمستعمراتی  است ره  بود.   ۱۷۷۶سال    رد  دهکرل  قالالم  بريتانیا  علیه  م. 

ناپذير اجتناب  به طور  و  بود  افزايش  در حال  انقالبی  باعث کشور  رفتنی  خردگرايی    نار 

 یسم واکنش هايی انجام شد. شد. در پايان اين قرن علیه اصول آکادمیک خشک نئوکالسیس

د تص  وراندر  شیوه  تغانقالب،  هنرمند  درباره  هنرک  ییرورات  ی  تیصشخه  ب  مندرد. 

تیک و روياگرا تبديل شد که هنر وی قادر به نشان دادن اعماق روح او بود و حتی در  رمان

ه طبیعت نیز بر روی فرديت هنرمند تأکید می شد. نئوکالسیسیسم و د نسبت باکنش جديو

قرن   اواسط. نئوکالسیسیسم که از  کديگر همزيستی داشتندانتیسیسم برای مدتی کوتاه با يرم

  ۸۰م. سیر نزولی گرفت. رمانتیسیسم نیز که تا دهه    ۱۹ر اوايل قرن  بود د  هدشز  غاآ  م.  ۱۸

 م. به حیات خود ادامه داد.   ۲۰اواسط قرن بود تا   ل نرسیدهم. به کما  ۱۸قرن 

 
1. Herculaneum 

2. Johann Joachim Winckelmann 

3. Jean-Auguste-Dominique Ingres 
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کار به  آغاز  فلسفی  و  ادبی  نهضت  به صورت يک  ابتدا   رمانتیسیسم  در  )هرچند     کرد 

ز واژه »رومنس« به معنای يک داستان  طالح اص ا  ينا (.شد خته نمیم شناتا مدت ها با اين نا 

شه داشت. رمانتیسیسم  وسطی ري  در قرون  منثور يا منظوم طرفدار قهرمان گرايی می آمد که

ی کرد. رديت و خالقیت خودسرانه دفاع م بر خالف نئوکالسیسیسم از تندی و بیان شدن، ف 

مملو   بود کهاين سبک  تند  احساسات  ا   از  واز  تر  هتفگره  هموا  شتیاق  و  تا  س و وحشت 

 همچنین طغیان علیه خردگرايی را شامل می شد.

ا برای  ها  انقالب  دوران  باردر  تاري  ولین  غربدر  هنر  به خ  درستی  به  هنرمندان   ، 

وست داشتند به دنبال  چهره هايی منحصر به فرد و مستقل تبديل شدند که در هر جا که د

رزش نقاشی شدن را پیدا کرد. ضوعی اوم  ياو  ث  مبح هان هر  و ناگالهام گرفتن می رفتند  

رايج   تمرد  و  گرايی  قهرمان  توسط  مستقل  و  جويا  روح  زماين  آن  پرورشدر  يافت.   ان 

گويا  گستره    ۱فرانسیسکو  در  که  بود  افرادی  اولین  از  اسپانیايی  کار  قلم  سیاه  و  نقاش 

مانن موضوعا متفاوت  کلی  به  مقا ت  خونین  های  اعدام  ا د    نازباسرط  توسسپانیا  ومت 

 وی سیر کرد.فرانس 

کنستابل آثار  در  بريتانیا  در  ترنر   ۲رمانتیسیسم  نقاشی    ۳و  که  شد  اين  متجلی   دو های 

در ارتباط با نقاشی منظره روش هايی جديد اما به کلی متفاوت را به نمايش می گذاشت.  

یان  ب  ر ظومن ه  و بی برده  تفاوت ندکی به سمت میسم را ا رمانتیس  ۵ل پالمر اموئو س   ۴ويلیام بلیک 

ژريکو تخ تئودور  کردند.  کار  آبرنگ  با  بیشتر  خود  خیالی  تجربیات  شديد  اوژن   ۶یل  و 

نقاشدوالک فر روا  بهترين  ان  به  و موضوعات مذهبی  نمايشی  بر رنگ  تأکید خود  با  انسوی 

 د معاصر ترنر در آلمان نسوی پرداختند. هنرمنصورت به توصیف حساسیت رمانتیسیسم فرا

 يد در میان آن ها بهترين رمانتیسیست بوده باشد. شا ۷يش رديفرد وي دي کاسپار يعنی

 
1. Francisco Goya 

2. Constable 

3. Turner 

4. Willian Blake 

5. Samuel Palmer 

6. Théodore Géricault 

7. Caspar David Friedrich 
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فرانسه   و  بريتانیا  در  اي رمانتیسیسم  کرد  فضايی  بجاد  باور  اين  با  محلی  که  زندگی  ه 

ری برخوردار هستند  متمايل بود که افرادی که بر روی زمین کار می کنند از صداقت و وقا

طور مستقیم از مناظر محلی  که به    لبتانسک  ست.نشده ا  دچار  به آلودگی زندگی شهری  که

يافته شده د نیز مانند واقع گرايی و خلوص  و کوربه در    ۱میله   ر کارهاینقاشی می کشید 

در بیان احساسات درونی    ۲فرانسه به اين طرز تفکر اعتقاد داشت. بر خالف آن مناظر کورو

امپرسیون آثار  به  ]انجخود  شد.  نزديک  ها  بیست  پمن[  پاي  ۳ی ئلفارایش  رادری  قرن  در   ان 

تی و  م. با انعکاس اين حالت جديت جديد تصمیم به خلق آثاری گرفت که مبین راس  ۱۸

 د. د که آن ها در ارتباط با هنر اوايل رنسانس احساس می کردن بیتی باش جذا

 
1. Millet 

2. Corot 

3. Pre-Raphaelite Brotherhood 
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 دهشت جنگ: گویا

ن  ماز   مندرين هنر صیل ت مهم ترين و ام.(    ۱۷۴۶ـ    ۱۸۲۸)  ۱يا لوسینتس فرانسیسکو خوزه گو

ما استعداد او به آهستگی رشد کرد و گستره کامل نبوغش تا دهه چهارم زندگی  بود ا  دوخ

آشکار آث  وی  اولیهنشد.  آلمانی    ار  هنرمند  تأثیر  تحت  خود  کار  ابتدای  در  که  گويا 

  شاهانه منگس دارد اما   د نشان از سبکرفته بوقرار گ ۲ت آنتون ]رافائل[ منگس نئوکالسیسیس

م پیشر به  بیانگر  گويا    یا ه ی  اشنقفت  حض  و  احساسی  جذبه  با  بیشتری  بسیار  قرابت 

یدن پرتره هايش که بیانگر توان  منظور کشگويا به  کارهای والسکز و رامبرانت ايجاد شد.  

به درون ذهن مدل  نفوذ  ايشان    باالی وی در  آثار  بررسی  به  آثار  خود است  ـ و همچنین 

در رابطه با زيبايی ترکیب  واقعی    یسسا احا  ت بين بصیرخت. ابورو و رينولدز ـ پرداگینز

 گرديده و موجب شد مورد توجه دربار اسپانیا قرار بگیرد.

در   به سرعت دريافت زندگی    ۱۷۷۹سال  گويا  درباری چارلز چهارم شد و  نقاش  م. 

پرتره  درباری خودنمايانه، خوش گذرانه و مملو   اسپاناز دسیسه است.  از دربار  او  یا  های 

به تمسخر خودبینی و زياده خواهی مشاهده شده در آن جا   ماليمت  ابو ه  وده بف و سادصا

د زيرا دوست نداشت موقعیت خود را از  جمی نباش خیلی تهاپرداخت اما تالش کرد آثارش  

خود را از دست داد و  به سبب يک بیماری قوه شنوايی    م.  ۱۷۹۲دست بدهد. وی در سال  

ک بر  تمرکز  با  امر  اف   ی شقان  ازای  مجموعه  شیدن  اين  تحولی  های  موجب  کوچک  سرده 

 گسترده در سبک او شد. 

بوناپارت  سال    ۳ناپلئون  دسامبر  سربا  ۱۸۰۷در  خود  م.  شهر  را  زان  و  آورد  اسپانیا  به 

ن اين امر به کشیدن چند نقاشی  به  مايشی از لحظه  مادريد را اشغال کرد. گويا در واکنش 

س گروشلیک  به  فرانسوی  هربازان  اسپاگان  پرداخت.    ۱۸۰۸ه  م  ۳يخ  رات ر  د  يینیاای  م. 

  ی کردند.انتقاد ممتعاقب آن آثار ديگری کشیده و چاپ کرد که از دهشت و حماقت جنگ  

 اين ها موضوعاتی به کلی جديد و انقالبی برای نقاشی بود.

 
1. Francisco José Goya y Lucientes 

2. Anton Raphael Mengs 

3. Napeleon Bonaparte 
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برای چاپ به نام  در زمینه روش جديدی    گويا يک هنرمند گرافیست پرکار و پیشرو

ا داسیدی  چاپ  خ  هب  که د  بو  ۱ر سايه  دار  جای  سايه  های  تکه  از  برخورداری  امکان  طوط 

نقاشی هايش در قالب هیچ  ز مانند  ای او نی درجات رنگ را فراهم می کرد. تصويرسازی ه 

 زاحم بود.ارتباط با جادوگران و ارواح م  سبکی نمی گنجید و بیانگر نگاه شخصی او در

دوران طوال   گويا  موفقی  کاری  و  برای  داشت  نی  قبیل    رمنداننه  ازی  ار بسیو  از 

مانه، دومیه  بود. او هنرمندی    ۴و پیکاسو   ۳، کولويتز ۲دوالکروا،  بتکر،  به شدت مالهام بخش 

در برخی مواقع خود را به سختی می انداخت که به طور مصمم نگرش تیره  فکر بود که  مت

   ود  کرن  مکايد نقل  مادر  به خانه ای در خارج ازم.    ۱۸۱۸کرد. در سال  خود را دنبال می  

جا يک مجموعه ديوارنما کشید که به نقاشی های سیاه او معروف است و مملو از  در آن  

 وحشتناک می باشد.   و تصاويرای تیره ابتکاره

 

 
 

 م.   ۱۸۱۰ـ  ۱۸۱۴، فرانسیسکو گويا، ۱۹فجايع جنگ؛ شماره 
  دو طرف رهه  ک هدی دنشان م پانیاشت حمله ناپلئون به اسز دهعه تصاوير چاپی ا گويا در اين مجمو

که رداختند ايی می پکارهای وحشیانه انجام داده بودند. سربازان فرانسوی با توحش به شکنجه اسپانیايی ه
 کند. منعکس بیهودگی جنگ را  ،باعث شد گويا که می ديدندبه آن ها   یاکنش خشونت آمیزرا وراه ]تنها[ 

 
1. aquatint 
2. Daumier 
3. Kollwitz 
4. Picasso 
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 م.  ۱۸۱۴، ياگو انسیسکو(، فراز تصوير م. )بخشی ۱۸۰۸سوم ماه مه  

ی گناه صحنه بخشی از تصويری است که گويا از لحظه شلیک سربازان ناپلئون به غیر نظامیان ب اين

نور بر روی چهره مرکزی با  در خالل جنگ اسپانیا ترسیم می کند. ماجرا در شب اتفاق افتاده و  سپانیايیا

 یره شده است. تقیم خسم  ورط بهده گرفته ششانه به لوله چندين تفنگ ن سفید تمرکز يافته که لباس
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 رنگ های واضح: داوید

احی بود و در تمام  کودکی طر ر دوران  م.( د  ۱۷۴۸ـ    ۱۸۲۵عالقه اصلی ژاک لويی داويد )

ش  او ويژگی خطی نیرومندی مشاهده می شود. او در قالب سبک روکوکو آموزنقاشی های  

ین بار در رم ای اولرب  ویه  شدمل  سبک کا  ـ امادور فرانسوا بوشه بود  ديد ـ و از بستگان  

در سال   او  رم   ۱۷۷۴پديدار شد.  برنده جايزه  را    ۱م.  بعدی  ر شد و شش سال  م  در شهر 

هم  گذراند سبک    و  توسعه  منظور  به  پوسن  نیکوال  آثار  از  هم  و  باستانی  پیکرتراشی  از 

 ام گرفت. کالسیک مخصوص خود اله 

از پس  به    داويد  به  بازگشت  چهرهسرعت  فرانسه  نئقن  درو  شر پی  به  وکالسیک  اشی 

کم رنگ  تبديل شد. اين سبک بیانگر بازگشت به رنگ های واضح بود که با رنگمايه های  

ترسیم    اوت داشت. ]در اين سبک[ تأکید بر طرح بود و اين يعنی فرم به وضوحوکوکو تفر

  نی،ن قهرما مضامیمی گرفت. آثار او به    شديد نور و سايه قرارمی شد و در معرض تباين  

شناسی جلوه ای تازه داد که روحیه ملی رايج را در خود خالصه می کرد. وظیفه    و  تیاسر

دگی و خودداری بوده و به ياد آورنده خلوصی بود که  رفدار سام رفته طاين سبک روی ه

 استان احساس می شد. نر و عتیقه های دنیای کالسیک بدر ارتباط با ه

عضوياژ به  داويد  لويی  آکاک  ]فر ت  آ  دمرآد  ه[انسدمی  در  و  و  خط  رنگ،  از  جا  ن 

ضمن   ۲بسپیر دوست رو  ترکیب بندی های آکادمیک او الهام بیشتری گرفته شد. او به عنوان 

سال   در  فرانسه  انقالب  زمان  در  وی،  اهداف  با  همدردی  و  فعاالنه   م.   ۱۷۸۹مشارکت 

می    نانشا  ر  البدان انقه شهیشد و سه نقاشی کشید ک   ر گرفتهانقالب در نظ  به عنوان نقاش

زندانی شد و سرانجام با وساطت همسر سابق خود   ۳م. در باستیل   ۱۷۹۴. داويد در سال  داد

گرديآ سازاد  در  نا   ۱۷۹۸ل  د.  رسیدن  قدرت  به  با  از  م.  ای  مجموعه  و  او شد  مبلغ  پلئون 

 رد. ته ناپلئون تجلیل می کراتوری و کارهای برجسپرتره های او را کشید که از امپ

 
1. Prix de Rome 

2. Robespierre 

3. Bastille 
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ژاک  ما زت  د ويدای  لويا  حد  های  ا  چهره  از  خود  اولیه  های  پرتره  خاطر  به  يادی 

تمام  شود.  می  شناخته  معروف  آثا  اجتماعی  دارای  اين  و ر  بوده  کالسیک  آرام  شکوه 

حاشیه ای  رين جهان باستان بوده که خطوط  پیکرهايی که می کشید شبیه مجسمه های مرم 

ه افرادی چون  توان ب  ی م  اون  دا اگرجمله ش ت. از  سته کاری شده اسوح برجبه وض  آن ها

 و انگر اشاره نمود.  ۲، گرو۱ژرارد

 

 
 

 م.  ۱۷۹۳مرگ مارا، ژاک لويی داويد،  
صاوير بیانگر انقالب فرانسه که قتل ژان پل ماريه، نويسنده افراطی را در وان حمام نشان می دهد که  ت از

 آرمانی  او را ،یر طالي ون وت ال ح شد.انجام  مخالفیاسی ورده با ديدگاه سبه نام شارلوت ک یزن توسط
 ز حمام بود. ستفاده ابور به ااما گفته شده او يک بیماری پوستی داشت که برای راحتی مجمی کند 

 
1. Gerard 
2. Gros 
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 رمانتیسیسم خیالی: وزلی و پالمریبلیک، ف

چهره های فوق العاده   ، نقاش و شاعر يکی ازم.( گراوور ساز  ۱۷۵۷ـ    ۱۸۲۷ويلیام بلیک )

ا  رد  ت.اسم  سیسرمانتیدوران   »هر  بچگی  که  است  ديده  را  فرشته  از  پر  درختی  کرد  دعا 

زد« می  سو  سو  ستاره  مانند  آن  به  شاخه  او  تو.  و منظور  فرد  به  منحصر  ديدگاهی  سعه 

ابع ادبی، اسطوره  ال نمود که مبتنی بر طیفی از من اسرارآمیز، هنری به شدت شخصی را دنب

 و کتاب مقدس بود.ای 

به  لندر    بلیک پیش  دو ب  دهآم  ادنیدن  آکادمی    و  مدارس  در  مدت  کوتاه  تحصیلی  از 

های لندن می پرداخت. اما  سی کلیساو به بررسلطنتی در ابتدا شاگرد يک گراوور ساز بود  

اشوا رينولدز  داشت و نه با آثار آکادمیک سر ج در آن جا عالقه ای به نقاشی رنگ روغن ن 

انقالب فرانسه و  از طر   وا  .ودب  آنمی  دمی حا که آکابرقرار کرد و نه چیزی  ارتباط   فداران 

ها هنرمندان قادر  ود که تنن باور بآمريکا بود و با دين سازمان يافته مخالفت می کرد و بر اي

منز و  فردگرا  بلیک  هستند.  الهی  الهام  گرفتن  فبه  يک  اولیه  نمونه  لحاظ  هر  از  رد  وی 

ه در نیمه بود ک  یا   هان ايگرخردتفکر    نگی باب می آمد که فاقد هماهرمانتیسیست به حسا

هنر  داشت و    م. نفوذ زيادی داشت. تخیل و فرايند خالقانه برای او جذابیت  ۱۸دوم قرن  

 واهان بیان ماهیت واقعی تجربیات مکاشفه آمیز او بود.وی خ

ر  اقدام به انتشار اشعا م. به بعد  ۱۸قرن  ۷۰ بلیک بیشتر با آبرنگ نقاشی می کرد. از دهه 

  آن هان و تصوير بود و به همراه همسرش به رنگ کردن  از مت  ی بیکتره  ک   مودخود ن  مصور

برجسته او روش چاپ  م   می پرداخت.  با  داد و    رکب رنگی را  آثار  ادامه  در  اوقات  گاهی 

ت قابل شناسايی بوده  چاپی اصالحاتی انجام می داد. ترکیب بندی های نمايشی او به سرع

برهنه مذکر   پیکرهای  االهامبیانگر  و  بطم   ابه  ک  ستی  بود. العه  گرفته  میکالنژ  آثار  روی   ر 

زمینی   غیر  و  جاودانه  حالتی  او  پیکرهای  زمان  و  هم  با  داشته  اند.  اغلب  شده  احاطه  نور 

بلیک دوران   اگرچه  در  اما  گرفت  قرار  گرايان  رافائل  پیش  حمايت  مورد  مرگ  از   پس 

 نبود.  زندگی خود خیلی موفق
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م آثار  از  م.( کشیده    ۱۷۴۱ـ    ۱۸۲۵)  ۱ی وزلی ف  [یرنه]  سطتو یک  رمانتهم عصر  برخی 

 پرداخت. دناک می  جنسیت دربه ترکیب مضامین وحشت، اسرارآمیز و    آن ها شده که در  

دادن   نشان  به  ويژه  به  و  می گرفت  الهام  واال  هنری  از  و  بود  بلیک  نزديک  دوستان  از  او 

 قه داشت. مت و خشونت طبیعت عالعظ

پالمر فعارظ من  شقان  .(م  ۱۸۰۵  ـ  ۱۸۸۱)  ساموئل  از  ه،  قلم،  سیاه  و  زمینه چاپ  در  ل 

به در دوران کودکی  او  مانند  و  بود  بلیک  ت  شاگردان  اين موجب شد    وجه داشتمناظر  و 

 .زمینی بکشدنقاشی های پرکار خیالی و دارای حس و حالی غیر 

 

 
 
 م.   ۱۷۹۵یک، نیوتن، ويلیام بل

 دود داشت و مسائل را تنها  اهی محگنو ا کهد  کنمی شان ا خاطر نوتن اين امر ر یک از نیتصوير بل
از مجموعه آثار چاپی رنگی بزرگ   اين اثر ضیح دهد.می توانست با استفاده از فرمول های بیهوده رياضی تو

 غذ  فشار دادن يک صفحه کاترسیم نموده و آن گاه با  تختست که بلیک طرح را بر روی سطحی او
 ا با مرکب و آبرنگ به پايان می رساند.کار ر هاگ نآ.  ودنممی چاپ قدام به بر روی صفحه خیس ا

 
1. Henry Fuseli 
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 م.  ۱۷۸۱کابوس، هنری فیوزلی، 

م. در آکادمی سلطنتی به نمايش   ۱۷۸۱وير معروف دو نمونه نقاشی کرد که اولی در سال  صتاز اين فیوزلی 

  جوان و نز هدشیک  ازدر پیکرآورده و ز میان درز پرده داخل  انی وحشی سر خود را ادرآمد. اسب نر با چشم

 ی دهد. آشکاری مموجودی که شبیه کوتوله بوده بر روی لگن او نشسته به نقاشی مفهوم فرعی شهوانی 



 

۱۷۱ 

 ( م. 1860ـ  1900) امپرسیونیسم و پسا امپرسیونیسم 

 
 ا به منظور حفاظت از جان رئیس جمهور. مخفی آمريکس سرويس یم.: تأس  ۱۸۶۰

 م.: آغاز جنگ داخلی آمريکا با به گلوله بستن فورت سامتر.   ۱۸۶۱

اولین    ۱۸۶۴ ژنو برای  زندانیان  م.: تشکیل جلسه مجمع  برای  قانون گذاری  منظور  به  بار 

 جنگی.

تاب و انتشار کدو سنت    تآکر به قیم  ه، هرسیم.: خريد آالسکا توسط آمريکا از رو  ۱۸۶۷

 سرمايه توسط کارل مارکس. 

 م.: تکمیل المپ برق توماس اديسون که بیش از سیزده ساعت می سوخت.   ۱۷۸۹

 کاگو واقع در آمريکا.م.: ساخت اولین آسمان خراش دنیا در شی  ۱۸۸۵

 م.: وقوع جنايات جک درنده در قسمت شرقی لندن.   ۱۸۸۸

 گ پاريس. شگاه بزري فل برای نمارج اي ب م.: ساخت  ۱۸۸۹

م.: کشف اشعه ايکس توسط روئنتگن و نمايش اولین تصاوير متحرک توسط لويی    ۱۸۹۵

 لومیر. 

 و قرن. م.: اجاره دادن هنگ کنگ توسط چین به بريتانیا به مدت د  ۱۸۹۸

 م.: آغاز جنگ بوئر میان امپراتوری بريتانیا و مهاجران هلندی.   ۱۸۴۸

 

 

به اشتراک گذاشتن مضامین و افکار    مندان براید از هنر ام. نهضتی آز  ۱۸ن  قر  ۶۰در دهه  

برنامه   يا  بندی جديد فاقد يک ساختار  اين گروه  مشترک خود در پاريس گرد هم آمدند. 

ط به  آن  اعضای  اما  بود  در  روشن  فرانسه  هنر  عرصه  بر  حاکم  آکادمیک  سبک  با  کل  ور 

قرن   آکادمی  ۱۹اواسط  بودند.  مخالف  اح  م.  سنتامی  های  و    یرزش  بوبوده  دن ارزشمند 

موضوعات تاريخی، مضامین مذهبی و پرتره و همچنین بی اهمیت و بی ارزش بودن منظره  
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مال تصاوير  به  که  اين  ديگر  کرد.  می  تحمیل  را  جان  بی  طبیعت  و  و  پرکار  بسیار   يم، 

 طبیعت گرايانه توجه داشت. 

تعدادی  س شد که  ی هنگامی تأس  م.  ۶۳۱۸( در سال  ۱سالن رد شده ها )سالون دغوفوزی

ويسلر از   و  سزان  مانه،  کارهای  شامل  نقاشی،  نشد.    ۲آثار  پذيرفته  رسمی  آکادمی  توسط 

بود اما اين گالری جديد  اگرچه اين اقدام از نگاه ساختار هنری حاکم و منتقدان توهین آمیز 

پايی گالری  ای بربرقادر به جلب مخاطبان گسترده ای گرديد و باعث شد هنرمندان ديگر  

، سزان، ۳م. گروهی متشکل از مونه، رنوار، پیسارو، سیسله   ۱۸۷۴ر سال  بگیرند. د  ود الهامخ

کارگ  ۴موريزو  در  خود  آثار  گذاشتن  نمايش  به  برای  ريزی  برنامه  به  اقدام  دگا  يک  و  اه 

 ۵وئاورعکاس کردند. امپرسیونیسم ]دريافت گرايی[ ابتدا توسط روزنامه نگاری به نام لويی ل

عنوان   به  توو  ای  داژه  آمیز  مونه  حقر  آثار  از  يکی  تمسخر  هنگام  در  طنز  مجله  يک   ر 

 به عنوان »دريافتی از طبیعت و نه چیزی بیشتر« مورد استفاده قرار گرفت. 

گروه متنوعی بودند. اولین موج امپرسیونیسم متشکل از مونه،  امپرسیونیست ها همیشه  

بعد دگا و مانه به د و اندکی  دوست شدن   ان و موريزوو، سزار رنوار و سیسله بود که با پیس 

پیوستند.   ها  احساسی    ايشانآن  هنر  و  گرايی  واقع  های  بینی  باريک  از  رهايی  خواهان 

مهم بودند.  ها  رمانتیک  فردی  شدت  به  و  از    آرمانی  جديد  موج  اين  که  اين  همه  از  تر 

وی  در پیش ر  زی بودند کههر چیز  هنرمندان خواهان رفتن به فضای آزاد و نقاشی کشیدن ا

آثار موقتی هر لحظه در حال گذر،  آن ها ق ثبت  به واسطه  داشتند  آن ها قصد  رار داشت. 

 تازگی و ناگهانی بودن شرايط طبیعت را نشان دهند. 

در   را  امر خود  بافت و ماهیت طبیعی  اين  نقاشی شامل  با سطح  رابطه  دلمشغولی در 

نی آن  بردن  کار  به  شیوه  و  نقا نشان  ز  رنگ  داد.  ام شمی  های  خود   پرسیونیستیی  نوع  در 

ضربات کوتاه و ضخیم قلم را در کنار رنگ ها و با اندکی ترکیب بر روی بوم به نمايش  

ای خشک نشده بر روی هم قرار  می گذارند. از رنگ سیاه خالص اجتناب شده و رنگ ه

 
1. Salon des Refusés 
2. Whistler 
3. Sisley 
4. Morisot 
5. Louis Leroy 
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رکیب  ت با يکديگر    تدريجه  داده می شوند تا حاشیه های ماليم تری ايجاد شده و رنگ ها ب

امپرسیوشون نقاشی  د.  طبیعت  از  مستقیم  طور  به  که  بودن  و  کورو  آثار  از  ها   نیست 

ه شمار  می کشیدند نکات زيادی را آموختند. دالکروا، روبنس و ترنر نیز از ساير افرادی ب

 می آمدند که از نظر سبکی راه را برای امپرسیونیست ها هموار کرده بودند.  

بندی های نامتعارف يافته شده در    ن ها ترکیببر روی آ  أثیرات عمدهاز ت   گر يکی دي

را جمع آوری می کرد. او    آن هاآثار چاپی هنری ژاپنی محبوب می باشد که دگا با اشتیاق  

بود   باهوش  عکاسی  توسط  همچنین  شده  ايجاد  های  فرصت  از  نیز  ها  امپرسیونیست  و 

 د. ه می کردنيد استفاددآزمايشات جمنظور ه پیشرفت فناوری دوربین های قابل حمل ب

از   ندرت  به  منفرد  هنرمندان  پذيرفت.  را  امپرسیونیسم  آهستگی  به  فرانسه  جامعه 

امپرسیونیستی جوايز مالی دريافت می کردند اما هنگا آثار  نمايشگاه های  می که يک دالل 

 ۲نیويورک   لندن ور  انگیزه ايشان را درک کرد برای آن ها د  ۱هنری به نام پل دوراند روئل 

گن آثمايشگاه  و  آمريکا  ذاشت  امپرسیونیسم در  قرار گرفت.  پذيرش  تدريج مورد  به  ارشان 

ايکنز  ويسلر،  و  داشت  هومر  ۳محبوبیت  برای    ۴و  که  بودند  آمريکايی  هنرمندان  جمله  از 

 مطالعه و بررسی آثار به اروپا سفر کردند. 

مرکز  يس را به  ریم گرفت پاو تصم  شدم. امپراتور فرانسه    ۱۸۵۱ناپلئون سوم در سال  

هوسمن  جديد بارون  او  کند.  تبديل  ساختار    ۵اروپا  تا  درآورد  خود  استخدام  به  را  معمار 

درختکا بلوارهای  شامل  او  جديد  طراحی  و  دهد  تغییر  را  پايتخت  بود.  مرکز  شده  ری 

ک  شیمیادين، پارک ها و ساختمان های شهری جديد به شکل گیری يک جامعه کافه نشین  

هنرمند در م نويسن ایان  و  بودلر دگان کمک  ن  امیل زوال  ۶کرد. شارل  و  نويس    ۷شاعر  رمان 

 فرانسوی از دوستان و معاصران امپرسیونیست ها بودند. 

 
1. Paul Durand-Ruel 

2. New York 

3. Eakins 

4. Homer   

5. Baron Haussmann 

6. Chalres Baudelaire 

7. Émile Zola 
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باز ديگری از هنرمندانی داده می شود که  پسا امپرسیونیسم نیز واژه ايست که به گروه  

ه با  در مقايس  امدند. آن هم. آ  ۱۸۸۶ـ    ۱۹۱۰پس از امپرسیونیست ها در خالل سال های  

د. آثار پسا امپرسیونیست ها ذهنیتی جديد را به نمايش  داشتنسیونیست ها تنوع بیشتری  امپر

مون مانند ون گوگ، سورا،  متفاوت  هنرمندانی  توسط  که  گذارد  کلیمت،  ۲، گوگن۱ش می   ،

درک هنر  یسم و  ونتجلی يافته است. سزان برای پسا امپرسی  ۵و بونار   ۴، ويار ۳تولوز لوترک 

چه   ۲۰  نقر کلی م.  ای  وی  ره  آثار  و  انديشید  می  اشیاء  درونی  ساختار  به  او  است.  دی 

نمايانگر نزاع میان اصول واقعیت و انتزاع است که در حال شکل دادن به سیمای طراحی  

 دوران جديد بود.  برای

 

 
1. Munch 

2. Gauguin 

3. Toulouse-Lautrec 

4. Vuillard 

5. Bonard 
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 کار کردن آزادانه با رنگ:  مانه

مانه  ادوارد  که  م  ۱۸۳۲ـ    ۱۸۸۳)  ۱اگرچه  احترا.(  تحسین    ممورد  های  امپرسیونیو   ست 

نمايش   به  ها  آن  کنار  در  را  خود  کار  هرگز  بود  سیسله  و  رنوار  مونه،  چون  تری  جوان 

تا آن هنگام تثبیت شده بود نگذاشت اما برای به رسمیت شناخته شدن از جانب سالن که  

 ان با رنگ بار کردک  تالش می کرد. او به دلیل اصالت موضوعات و روش آزادنه خود در

 تبط می شود. یست ها مرامپرسیون

به   خانواده  مخالفت  رغم  علی  و  داشت  تعلق  پاريسی  بورژوای  خانواده  يک  به  مانه 

ه لوور پرداخت. والسکز و  آموختن نقاشی آن هم بیشتر از طريق بررسی نقاشی های موز

. او او بودند  ییه مهم برا ار اولگذ گويا به همراه آثار واقع گرايانه گوستاو کوربه از افراد تأثیر

ی را با کشیدن تصاويری از محیط خود آغاز کرد که با آن آشنا بود، اگرچه آثار وی با  نقاش

های غیر معمول خود    تضادهای سايه رنگی نیرومند، رنگ های بی احتیاط و ترکیب بندی

 همواره مبین روحی سرکش بود. 

 ( بر روی چمن«  »ناهار  که  م  ۱۸۶۱ـ    ۱۸۶۳نقاشی  برهنه  .(  در حال  رزنی  و ا  گشت 

کاری  گذا عنوان  به  و  نشد  پذيرفته  سالن  توسط  دهد  می  نشان  پوشیده  لباس  مردانی  با  ر 

ه خاطر برهنگی خود  ناراحت کننده در نظر گرفته شد که اين امر تا حد بسیار زيادی نه ب

نقاشی يک  ل اين  با بلکه امتناع از قرار دادن کار در يک محیط کالسیک رخ داد. مانه به دن

دراک ديگر  مج   ر  » تعبیر  نام  به  اثر کالسیک  يک  ) اولمپیادد  که    ۱۸۶۱ـ    ۱۸۶۳«  کشید  م.( 

 دوباره به خاطر جنسیت گرايی آشکار و نگاه خیره تهاجمی مدل خود باعث مخالفت شد.

انه از بسیاری جهات بیشتر يک واقع گرا بود تا امپرسیونیست اما از نظر ماهوی با آثار  م

تر ولگرد نامیده می شد و اين عنوانی برای  شت که بیشه تضاد داباهنجار کورسی و ن سااح

از اعضای کافه   داشتند. مانه که  به مسافرت رفته و تحرک زيادی  بود که  افرادی  توصیف 

سیاری از هنرمندان و نويسندگان به ويژه بودلر رابطه دوستی داشت و به بود با ب  ۲ر مونمارت

 
1. Edouard Manet 

2. Monmartre 
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بر   مبنی  او  ازنقتوصیه  مدر  اشی  نمود  نزندگی  بلعمل  از  و  پاريس  ه  های  کافه  و   وارها 

 به طور مستمر طراحی می کرد. 

کار می کرد با امپرسیونیست ها روابط   ۱م. که در شهر آرژنتويیل   ۱۹قرن    ۷۰او در دهه  

داشت اما همچنان به نقاشی از مدل ها در کارگاه خود ادامه می داد. او به ترسیم    بیشتری

ها و خدمتک ا له خوانندگاز جم  يیچهره  مونث ن  آن   اران  در  که  با شهری  ها  آن  روابط  و 

ساکن بودند عالقه داشت. نقاشی های طبیعت بی جان مانه از زيباترين آثار او بوده و اين 

از اشیاء روزمره، حالت مادی عجیبی دارند و با ضربات شکسته و  نمونه های تمرينی دقیق  

 ند.ان می باششز نوری درخکنده اآ مهم قلم مو شکل می گیرند و

 

 
 

 م.  ۱۸۷۳ازی کروکت، ادوارد مانه، ب
م. فعالیتی محبوب برای زنان و مردان بود. اين بازی در باغ يک هنرمند    ۱۸۷۳کروکت ]کروکه[ در سال  

م آلفرد استیونس در حال انجام بود و به مانه که در گوشه سمت راست مشاهده می شود اين  بلژيکی به نا
  عوض کرده و نقاشی در فضای آزاد را تجربه کند. رنگ به طورا قلم مو روکت را بک اد تا چوب ن را دکاام

 تصادفی و آزادانه گذاشته می شود و امپرسیونیسم پیشی می گیرد. 

 
1. Argenteuil 
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 م.  ۱۸۶۸، ادوارد مانه، یمیلیاناعدام امپراتور ماکس

ر روی  ار آمده ب گشت و گذ هتن دارند باس بر لباين تصوير بحث برانگیز از يک زن برهنه که با دو مرد که 

يک بوم بزرگ يعنی نوعی از بوم کشیده شد که به طور معمول برای موضوعات مهم تر انتخاب می شد.  

نور شديد و دستکاری گسترده به اثر حالت خود به خودی  مانه در حوزه های ديگر نیز سنت شکنی کرده و 

 و حس ناتمام ماندن می دهد. 
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 زی نوربا: مونه

م. يعنی زمانی برمی گردد که مونه، رنوار، پیسارو،   ۱۸۷۴ل  یسم به ساامپرسیون  یتاريخ رسم

سیسله، سزان، موريزو و دگا نمايشگاه خود را در کارگاه خالی يک عکاس برپا کردند. اين  

گروه نام خود را به طور اتفاقی توسط يک روزنامه نگار گرفت که پس از حمله ای سنگین 

ن از طشی »درقابه  اعوع خورشیدليافتی  مونه  نیز در حالت کامل  «  ديواری  الم کرد: »کاغذ 

 نشده خود ]در مقايسه با اين اثر[ تکمیل شده تر است«. 

( مونه  امپر  ۱۸۴۰ـ    ۱۹۲۶کلود  يک  اولیه  نمونه  اين  م.(  با  او  آثار  است.  سیونیست 

  ه می شد که گذاشت  می ويژگی شناخته می شود که رنگ خالص به طور مستقیم بر روی بو

شده بود. مونه که در فضای آزاد نقاشی می کرد از رنگ های درخشان  ید آماده  با رنگ سف

ی از  خود برای ثبت بازی نور در مناظر طبیعی استفاده نموده و با حذف جزئیات غیر ضرور 

ضربات سريع و خط خطی قلم مو به منظور نشان دادن شرايطی بهره می گرفت که به طور  

 د.وال تغییر بر در حتممس

يعنی جايی تحصیل کرد که در آن اوژن   ۱يس متولد شد اما در لوهاورر شهر پارمونه د

مونه کلود  بکشد.  نقاشی  مستقیم  طور  به  طبیعت  از  کرد  تشويق  را  او  که  ديد  را     بودن 

  ها مالقات کرد و با آن    ۲در زمان مطالعات خود در پاريس با پیسارو، رنوار، سیسله و بازيل 

نزد  ۳يی در شا فونتن  يدر  نقاشیکی  تشکل    بلو  امپرسیونیستی  اولیه  می کشید و يک گروه 

را    ۱۹قرن    ۶۰دادند. رنوار و مونه در طول دهه   امپرسیونیستی  ناب  نقاشی های  اولین  م. 

اقدام به شکستن نور به منظور ايجاد تأثیرات لکه لکه و درخشنده نور   آن هاکشیدند که در  

 کردند. 

ت ها شرکت کرد. کارهای او همچنان  پرسیونیسمايشگاه امند از هشت پنج مورر مونه د

با نقدهای مخالف روبرو می شد و مانند ساير امپرسیونیست ها فقر را تجربه کرد تا اين که  

دورا پل  موقع  به  توجه  دخالت  معرض  در  ها  آن  آثار  گرفتن  قرار  متضمن  دالل  روئل  ند 

 
1. Le Havre 

2. Bazille 

3. Chailly 
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نور و تأثیر تغییر  درباره    به مطالعه  ممونه مصم  گرديد.  ترطیف وسیع تری از مخاطبان فهیم  

م. مجموعه آثاری را بر پايه افکار شخصی نقاشی کرد.   ۱۸۷۶آن در طبیعت بود و در سال  

« چند نمونه از معروف  ۲کلیسای جامع روئن«، »کومه علف خشک« و »۱»ايستگاه سن الزار 

له ای  سزان در جم  دهد که پلشان می  ن  ترين آثار او بوده و سايه رنگی عالی را به خوبی

 »فقط يک نگاه، اما خدای من چه نگاهی!«.: هور آن را چنین توصیف می کند کهمش

سال   از  جیورنی  ۱۸۸۳مونه  در  بعد  به  باغ    ۳م.  يک  جا  آن  در  و  کرد   آبی  اقامت 

از   قیمتی  گران  های  نقاشی  خود  ضعف  به  رو  بینايی  با  جا  اين  در  ساخت.  عادی  غیر 

و در برگرفته و به عنوان میادين رنگ های    اطه کردهننده را احیکشید که بای آبی  رهنیلوف 

 خالص و منقطع از سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی نیز پیشی گرفتند.
 

 
 

 م.   ۱۸۷۷ايستگاه سن الزار، کلود مونه، 
لی  ضای داخف اين ايستگاه راه آهن از موضوعات تکراری مونه بود اما از هفت نمونه کار کشیده شده از

اقی مانده است. در اين نمای غیر عادی دود موتور در ايستگاه که شبیه غار است  نمونه ب تنها چهار هايستگا
 جود می آورد. انباشته شده و عالئم جدا از هم و خط خطی حس ضرورت و فوريت را به و

 
1. St. Lazare 
2. Ruen 
3. Giverny 
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 م.   ۱۹۰۵نیلوفرهای آبی، کلود مونه،  

در آن جا يک باغ آبی  ن کرد و نی نقل مکاريس به جیوربی پارغ م. از منطقه شمال   ۱۸۸۳مونه در سال 

ساخت که دارای يک پل قوس دار به سبک ژاپنی بود. او از درياچه مجموعه هايی با ابعاد بزرگ کشید که  

يط مختلف نور نشان می دادند و همچنین کارهای مشابه متعددی کشید که  نیلوفرهای آبی را در شرا

 می داد.  اعی نشانآثار انتز هطرحی شبی ب را باآ  تصاويری بسته از سطح
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 ثبت لحظه: رنوار و دگا

م.( امپرسیونیست فرانسوی به خاطر لذت قابل مشاهده    ۱۸۴۱ـ    ۱۹۱۹)  ۱پیر آگوست رنوار 

د، جشن های عمومی و فراتر از همه زنان زيبايی که از آن ها  در کودکان زيبا، جمع های شا

شود. می  شناخته  کرد  می  او  آ  نقاشی  گیری  ثار  کارهایفسخت  را  کری  اما    مونه   ندارد 

در عوض حس شیرينی دارد که به بهترين نحو در کالم خود او تجلی می يابد: »چرا هنر  

 ناخوشايند وجود دارد«.نبايد زيبا باشد؟ به اندازه کافی در دنیا چیزهای 

اريس آمد  م. به پ  ۵۱۸۴متولد شد و در سال    ۲او در خانواده ای به نسبت فقیر در لیموژ 

م. با مونه    ۱۸۶۲د و به عنوان يک نقاش پرتره کار کرد. او در سال  آموزش ديدر آن جا    و

 ار  آشنا شد و در چهار مورد از هشت نمايشگاه امپرسیونیست ها شرکت کرد. مونه و رنو

  م. در کنار هم و در فضای آزاد از موضوعاتی مانند مزارع  ۱۸۶۷ـ    ۱۸۷۰در طول سال های  

و  خ رودشخاش  نقاخمناظر  ها  کشانه  می  نور  شی  متغیر  تأثیرات  ثبت  در  دو  هر  و  یدند 

استعداد داشتند. رنوار نقاشی مبدع بود و از رنگ های روشن و براق بهره می گرفت اما از  

نمی کرد و تیره ترين رنگمايه های او ترکیبی از قهوه ای مايل به سرخ و   رنگ سیاه استفاده

ض و  بود  سیر  مربآبی  پر  قلم  ات  نیز  مانند  او  القاءوی  پذير    به  انعطاف  و  نرم  يک حس 

منحصر به فرد از فرم کمک می کرد. رنوار به تدريج از نهضت امپرسیونیستی فاصله گرفت  

به اساتید قديمی   آثار واپسین او  ـ هرگز عالقه او  بین نرفت ـ و  مانند روبنس و بوشه از 

 ی داد. نشان م راروی هم رفته حساسیتی بیشتر کالسیک 

م.( از پیشینه خانوادگی موفق تری برخوردار بود و پیش از    ۳۴۱۸ـ    ۹۱۷۱)  ۳ار دگا گاد

شرکت   پاريس  در  واقع  آکادمی  مدرسه  در  رم،  و  ناپل  در  رنسانس  آثار  زمینه  در   مطالعه 

اما  م کرد  آغاز  به شدت کالسیک  با روشی  پرتره  نقاشی  با کشیدن  را  او کار خود   ی کرد. 

ترسیها کرد  ر  آن را به  بند  مو  اترکیب  باله،  ی هايی  قبیل رقص های  از  ز زندگی معاصر 

 تئاترها، سیرک ها و مسابقه ها روی آورد.  

 
1. Pierre-Auguste Renoir 

2. Limoges 

3. Edgar Degas 
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سال   از  دگا  بود  ۱۸۶۱اگرچه  ها  امپرسیونیست  تر  وسیع  حلقه  عضو  ها    م.  آن  با   و 

ريات  نظم. فعالیت نمايشگاهی می کرد اما هرگز به طور کامل در چارچوب    ۱۸۶۶تا سال  

فته امکانات دوربین عکاسی و مجموعه شخصی خود از  ت. او شیقرار نگرف   یپرسیونیستام

آثار چاپی ژاپنی بود. در نتیجه، زوايای غیر عادی، پیکرهايی که نیمی از آن ها در کادر نبود 

مچنین نقاط تمرکز خارج از مرکز تصوير از ويژگی های نمايشی ترکیب بندی های او  و ه

 رنگ روغن کشیده می شد.  پاستل و  سرعت و با هين آثار بری از ایابود که بس

 

 
 

 م.؟   ۱۸۷۹ـ   ۱۸۸۰قايقرانی در رود سن، پیر آگوست رنوار، 

او قرار می گرفت در فضای آزاد نقاشی رنوار به منظور ثبت بی واسطگی و تازگی چیزی که در پیش روی  

تا دو   وجه داردمنقطع آب ت  روی سطوح نور بر دهمی کرد. در اين اثر نقاشی بیشتر به تأثیر چشمک زنن

 دختر جوان که در يک روز کسل کننده در رودخانه وقت می گذرانند. 
 

 



 

۲۱۱ 

 ( م. 1900ـ  1950) شکستن مرزها 

 
 م.: انتشار کتاب تفسیر خواب فرويد.   ۱۹۰۰

 اولین ارتباط بی سیم بین بريتانیا و آمريکا. م.: مرگ ملکه ويکتوريا و برقراری   ۱۹۰۱

 ران رايت. درااز هوا توسط ب  ترم.: انجام اولین پرواز با شیء سنگین   ۱۹۰۳

 تولید انبوه مدل تی، يعنی نمونه اولیه خودروی موتور دار توسط شرکت فورد.  :م.   ۱۹۰۸

 گ جهانی اول. منجر به آغاز جن  م.: قتل شاهزاده فرانتس فرديناند و وقوع حوادث  ۱۹۱۴

 . وتم.: انتشار دو شاهکار اولیس جیمز جويس و سرزمین بی حاصل تی. اس. الی  ۱۹۲۲

انت  ۱۹۲۶ از    لقام.:  متحرک  جان چتصاوير  توسط  بار  اولین  بری  ]تلويزيون[  انسان  هره 

 لوگی بِرد. 

 م.: گرفتن حق رأی برابر توسط زنان در انگلستان و کشف پنی سیلین.  ۱۹۲۸

 آلمان به لهستان و اجتناب ناپذير شدن جنگ جهانی دوم.  م.: تهاجم  ۱۹۳۹

 ر نیويورک. دسازمان ملل متحد  رکاچرچیل و آغاز  ینم.: سخنرانی معروف پرده آهن  ۱۹۴۶

م.: کمک به اروپای ورشکسته در قالب طرح مارشال و اعالم نظام جمهوری برای    ۱۹۴۷

 چین توسط مائو تسه تونگ. 

 

 

قرن   اول  شاهد    ۲۰نیمه  ما  م.  برای  که  بود  مردم  زندگی  در  تغییر  طبیعی  غیر  های   شیوه 

آن   است.  تصور  قابل  دشواری  انجهابه  برای  که  م  اميی  خود  روزانه  بر  مامور  بود  کن 

اتکا  موجب   ءدرشکه  فنی  های  پیشرفت  ساير  و  تلفن  داشتند.  خودرو  اينک  باشند  کرده 

پزشک و  علمی  های  پیشرفت  شد.  ارتباطات  فرايند  در  زندگی    یتسهیل  بهبود  موجب 

ي  ها  بیماری  تسلیم  که  داد  می  نجات  را  افرادی  جان  حتی  و  گرديد   امراضی  ا  بسیاری 
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اما دو جنگ جهانی جمعیت زيادی را از بین   ل درمان بود.ب ه در گذشته غیر قاکد  می شدن 

برد و بسیاری از هنرمندان در درگیری ها دستگیر يا برای زنده ماندن مجبور به ترک کشور  

تحول خو دوران  آن  در  زندگی  فشارهای  و  شدند  را    ،د  خود  اثر  ناپذيری  انکار  طور  به 

با   جديدورگذاشت.  قرن  به  ار س  ود  به  رو  تحوالت  گذشته  فعت  مسلمات  و  نهاد  زايش 

ناپديد شده و هرگز جايگزين نشدند. هنرمندان مانند ديگران با تالش برای انعطاف پذيری  

 ن تحوالت بودند.  بیشتر مجبور به کنار آمدن با اي 

نهضت ها و د  م. به مثابه دوران تغییرات مهم، در تعد  ۲۰اين تصور در ارتباط با قرن  

انعکاس يافت. اين گروه ها اغلب عمر کوتاهی داشتند و   هنری در حال ظهور  یها سبک  

تأثیر خود را بگذارد   از آن که به طور گسترده  تازه پیش  ابتدای قرن جديد يک سبک  در 

تغییر پیدا می کرد. مدرنیسم اصطالحی  ناپديد م  يا به يک گروه جديد از هنرمندان  ی شد 

داخته بود. مدرنیسم که توصیفی برای  نم. سايه ا ۲۰قرن   یدا که بر هنر ابت  ست وسیع و ديرپا 

تمام هنرها ـ يعنی هنرهای زيبا، هنرهای کاربردی، معماری، ادبیات و موسیقی پیش از سال  

بود هنر خف  ۱۹۱۴ ـ  تازه و  م.  از هر چیز  تمام وجود  با  و  را رد کرد  ه سنتی قرن گذشته 

ور مستقل به عنوان  طم. به    ۲۰طول قرن    در می کرد. عکاسی  ل  مترقی در عصر مدرن استقبا

نقاشی   کشیدن  بر  جهان  ثبت  جديد  روش  اين  شد.  پذيرفته  زيبا  هنرهای  از  ای  شاخه 

ال برد. ناگهان اين امکان به وجود تأثیرات روشنی گذاشت و هدف اصلی نقاشی را زير سو

سه با قلم مو  يقاو ساده تر در م ر  آمد که شیء پیش رو توسط دوربین با سرعتی بسیار باالت 

 ود.شثبت 

م.    ۲۰سزان به عنوان چهره اصلی نقاشی مدرن و مهره ای حیاتی برای تحوالت قرن  

پ مناظر  يا  ها  سیب  گرايانه  واقع  حالت  او  شود.  می  گرفته  نظر  را  در  خود  روی   یش 

به   با توجه و    لیرا ارزيابی می کرد تا ببینید از نظر شک  آن هانمی کشید بلکه از روی قصد  

رنخاس و  رنگ  سايه  که  تار،  اصولی  گاه  آن  و  گیرند  می  قرار  يکديگر  کنار  در   گ چگونه 

 به واسطه تحقیقات خود فرا گرفته را اعمال می کرد. 

ارتباط با جهان مادی نظر می داد اما مهم تر از همه  خلق نقاشی هايی بود که در    ،نتیجه

فضا با  ارتباط  در  را  خود  سزاند  حس جداگانه  از  و  ،اشت. پس  پیکروار  چه    چه   نقاشی 
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انتزاعی بیشتر يک واقعیت تصويری ديگر را نشان می دادند. نقاشی برای اولین بار دارای  

م.    ۲۰ت ها و تمام هنرمندان قرن  ، اکسپرسیونیس۲، فووها۱زبانی واضح شد. اين يعنی ماتیس 

 د. نهاين زبان شکل د  بهبايد به طور دقیق تعیین می کردند چگونه به بهترين نحو 

ح اين پرسش شد که چه چیزی شايسته و مناسب نقاشی شدن است. اين امر باعث طر

کردند چیزی که موجب    می انتخاب  گیری  لهام  هر جا که برای ابه موازات توجه نقاشان به  

م. گرديد اين بود که از هیچ شخص، جريانی منفرد و   ۲۰یج و افراطی شدن هنر در قرن  مه

 نهضت ها و هنرمندان نامتجانس است که  م. دوران    ۲۰ه قرن  کلای پیروی نشد. به  يا دور

به طور دسته جمعی يا انفرادی در قالب يک آزادی و استقالل جديد به سمت موضوع خود  

آوری از واژگان کلیدی اين حوزه به شمار می آيد. تعدادی  حرکت کردند و جستجو و نو

گ در آن  ون گو  ونسانايی که  ج  تمرکز کرده و ازد  شخصی خو  مشغلهاز نقاشان بر روی  

متوقف شده بود آغاز به کار کردند و به منظور بیان درونی ترين احساسات خود به عالم  

آلمانی های  اکسپرسیونیست  انداختند.  عمیق  نگاهی  نولده   درون  امیل  ماکس    ۳مانند  و 

اکسپر   ۴بکمان آينده  در  که  )همان طور  بودند  گرايش  اين  انتزاعیسمصاديق    ی ونیست های 

 اين چنین عمل کردند(. ۶و ويلم دکونینگ  ۵پاالک   آمريکايی چون جکسون

با پذيرفتن روشی که منطقی تر    ۸و پیت موندريان   ۷ساير افراد از جمله کازيمیر مالويچ 

نظري به  چون  بود  افرادی  يا  و  کردند  رجوع  خود  دوران  شناختی  روان  يا  سیاسی  های  ه 

ا موسیقی به عنوان يک  از جمله نويسندگی ي  یساير فرم های هنر  زا  ۹واسیلی کاندينسکی 

کوبیستی  تجربیات  توسط  شده  ابداع  انقالبی  روش  کردند.  استفاده  آغاز  پیکاسو،   ۱۰نقطه 

با ضمیر ناخودآگاه در جهان فرا واقع گرای    در رابطه  ۱۱جذب نظريه های زيگموند فرويد

 
1. Matisse 
2. Fauves 
3. Emil Nolde 
4. Max Beckmann 
5. Jackson Pollock 
6. Willem de Kooning 
7. Kasimir Malevich 
8. Piet Mondrian 
9. Wassily kandinsky 
10. Cubistic 
11. Sigmund Freud 
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دالی  شخصی    ۱سالوادور  های  پرتره  همچنین  يا  مندلدو  بینش  و  کالو ف   رفريب    ۲ريدا 

م.   ۲۰گی در قالب يک دسته قرار نمی گیرد. نکته همین جاست و نقاشی در قرن  به ساد

 و با فرديت شديد و تنوع گسترده خود شناخته می شود. گرديدپیچیده تر 

 
1. Salvador Dali 

2. Frida Kahlo 
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 هموار کردن راه : سزان

( سزان  هنرم  ۱۸۳۹ـ    ۱۹۰۶پل  از  گذشته،  در  مانه  و  تیسین  مانند  مهمی  دن م.(  بسیار   ان 

گی او شاهد دو دوره تغییر بود. نقاشی های او نشان دهنده اين  حساب می آيد که زند  هب

امپرسیونیست قرن   ترين پسا  او آخرين و مهم  و  بوده  تنه  ۱۹تقسیم  اگرچه  باشد.  ا  م. می 

قرن   آغاز  از  پس  سال  بر    ۲۰شش  ماندگاری  و  فراوان  تأثیر  وی  آثار  اما  رفت  دنیا  از  م. 

م و ساختار او را به هنرمندی مهم در اندازه یات مبتکرانه با فر برن مدرن گذاشت. تج اردو

 داوينچی و رامبرانت تبديل کرده است. 

قادر به سفر از    سزان خانواده ای به نسبت متمول داشت و موافقت پدر او موجب شد

ارو دوست  س یبه پاريس باشد. او در پاريس با کامیل پ  ۱زادگاه خود در اکس اون پروونس 

وا و  مخالفت  درشد  های  آکادمی    فعالیت  علیه  نمايشگاه  گرديد آمیز  اولین  در  سزان   .

سال   در  خود    ۱۸۷۴امپرسیونیستی  زندگی  دوران  سراسر  در  وی  هرچند  کرد.  شرکت  م. 

را به سالن پاريس ارائه دهد. زيرا اگرچه او از طريق پیسارو با مانه و دگا  تالش کرد آثاری  

بود شده  گا   آشنا  هیچ  به  هرگز  نشد ورما  ملحق  نهضتی  و  روش  ه  داد  می  ترجیح  سزان   .

تجربی خود را در ارتباط با ترکیب بندی و فرم به واسطه تحقیق درباره ساير هنرمندان و  

 کند.همچنین آزمايش در کارگاه دنبال 

  ر به شدت کا  آن هااکثر آثار اولیه او به کلی تیره بوده و اغلب با کمک کاردک بر روی  

م. آزادی و روشنايی    ۱۹قرن    ۷۰ها در دهه    تتماس با امپرسیونیس  شده است اما پس از

م. به اکس اون   ۱۸۸۶پديدار می شود. سزان پس از مرگ پدر در سال    آن هاتازه ای در  

آن جا دورانی پرکار را در کارگاه خود آغاز کرد و به مفاهیمی چون   پروونس بازگشت. در

روی پارچه رومیزی  ی  سیب ها و پرتقال ها   وی چه به نقاشی از  .استحکام و فرم پرداخت

او   تالش  باشد  را کشیده  برهنه  يا يک مدل  و  پروونس  تصوير کوه های  يا  باشد   پرداخته 

اشیاء درونی  ساختار  دادن  نشان  راستای  بود.    در  خود  روی  با    سزانپیش  رابطه   در 

 را  ر روی فرم  برگذاری اين موارد  یثسايه رنگ ها آثار تمرينی زيادی می کشید و نحوه تأ

 
1. Aix-en-Provence 
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بنیادينی را    قتبه د ارزيابی مجدد  از نقاشی های او  اين يعنی بسیاری   مشاهده می کرد و 

دادن   برای نشان  ارائه می کرد. سزان  با سطوح تصويری  رابطه  بودن در  امکان پذير  نحوه 

رای نقاشی در قرن  ب  خلق مجدد ابعاد فضا در محدوده قاب زودتر به کوبیسم رسید و راه را 

 م. هموار ساخت.   ۲۰

 

 
 

 م.   ۱۸۹۳ـ   ۱۸۹۴طبیعت بی جان با سیب، پل سزان،  

  به نظر می رسد سزان در تالش برای نشان دادن موثرتر فرم های سه بعدی بر روی سطح دو بعدی بوم

بیعت بی جان  ط خود اغلب نقطه ديد خود را تغییر می داد. با مقايسه شکل انحنای دهنه دو ظرف در اين اثر

 برگشته می توان متوجه اين امر شد.  مانظر می رسد به سمت  به که
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 م.   ۱۸۷۱خیابان بلوط؛ جاس دبوفان، پل سزان، 

روونس خريداری کرد. خانه و زمین های بزرگ  م. امالکی را در حومه اکس اون پ   ۱۸۵۹پدر سزان در سال 

ن خیابان اي م می بخشید. او از  ا توری[ به سزان الهکي با درختان بلوط و نمايی از مونت سن ويکتوا ]و

 بخصوص بارها نقاشی کشید و برای حالت دادن درختان از کاردک نقاشی استفاده کرد. 
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 رنگ های وحشی: دوفی و روئو  دو والمینک،درن، 

م.   ۲۰عمر کوتاهی داشت اما از نهضت های جديد مهم هنر غربی در قرن    ۱فوويسمسبک  

در   و  دد  اثربود  آندره  میان  )  ۲ن روستی  والمینک   ۸۰۱۸ـ    ۱۹۵۴]دورا[  دو  موريس   ۳م.(، 

رائول دوفی  ۱۸۷۶ـ    ۱۹۵۸) م.( و    ۱۸۷۱ـ    ۱۹۵۸)  ۵م.(، ژرژ روئو  ۱۸۷۷ـ    ۱۹۵۳)  ۴م.(، 

 در پاريس به وجود آمد. م.(  ۱۸۶۹ـ   ۱۹۵۴) ۶هانری ماتیس 

سال   در  همديگر  با  بار  اولین  برای  دوتون  ۱۹۰۵فووها  سلون  در  پايیز[  س]  ۷م.  الن 

نانمايشگ و  برگزار کردند  ]لويی[ ووسل   امه  به    ۸آن ها توسط  ارجاع  با  داده شد که  منتقد 

کرد:  اعالم  داشت  قرار  اتاق  همان  در  که  دوناتلو  درآمده  نمايش  به  های  از مجسمه   يکی 

شدت   به  که  شود  می  هايی  نقاشی  شامل  فوويسم  وحشی«!  جانوران  میان  در  »دوناتلو 

بوده مصنو   و  درخشان  بندی  رنگ  وعاز  کند  می  استفاده  آن ب  ی  در  ها  رنگ  از   سیاری 

به عنوان مثال صورتی با سرخ و يا نارنجی با سرخ به تندی با يکديگر برخورد می کنند.  

که راه خود را از سنت تالش برای تطبیق رنگ ها در اثر اين امر از آن جهت انقالبی بود  

برای  ر  رنگ های زنده بیشت  امی کرد. در اين ج   ادهنری با رنگ های موجود در طبیعت ج

 تأثیرات نمايشی و تزئینی مورد استفاده قرار می گرفت.  

آندره درن شايد بارزترين و بی ترديد يکی از مهم ترين فووها به حساب می آمد. او  

های   رنگ  خاطر  به  که  پرداخت  می  مناظری  ترسیم  به  خود  فوويستی  فعالیت  مرحله  در 

ود قابل توجه بودند. سبک  خ  وزايیک وار قلم مویمین ضربات شکسته و  نچسوزان و هم

 به اين طرف به طور محسوسی مهیج تر شد.م.  ۱۹۱۹وی از حدود سال  

 
1. Fauvism 

2. André Derain 

3. Maurice de Vlaminck 

4. Raoul Dufy 

5. Georges Rouault 

6. Henri Matisse 

7. Salon d’Automne 

8. Louis Vauxcelles 
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وحش های  رنگ  تضاد  از  ابتدا  در  نیز  والمینک  دو  که  موريس  کرد  می  استفاده   ی 

الهام گرفت  ۱۹۱۹تا حدی از نمايشگاه سال     بود. او نیز مانند  هم. آثار ون گوگ در پاريس 

 کشید و در سال های واپسین به سبکی معتدل تر بازگشت. میدرن مناظر ابتدايی 

رائول دوفی گرافیست و طراح پارچه به خاطر رابطه با ماتیس به فووها پیوست. سبک  

شخص او ـ عالئم سريع شبیه خوش نويسی بر روی سايه های ظريف رنگ های طراحی م

 شد.ع اکاری با فووها ابدمهروشن ـ پس از دوران 

از وابستگان نزديک فووها به حساب می آمد اما تنها کسی بود که از    چهژرژ روئو اگر

فووه جمع  از  خارج  و  بود  تر  تاريک  رفته  هم  روی  او  نگاه  شد.  خارج  ها  آن  ا جمع 

نفرت خود را   آن هامجموعه ای از پیکرها از قبیل دلقک ها و فواحش را نقاشی کرد که در 

 ت.ذاش و فاسد به نمايش گ  یهر چیز غیر انسان زا

 

 
 

 م.  ۱۹۰۶پل لندن، آندره درن،  

م. به منظور کشیدن تصاويری در پاسخ به مناظر رقیب خود مونه از لندن که در سال    ۱۹۰۶درن در سال 

  تیمز هن. در آکادمی به نمايش درآمده بود به اين شهر آمد. او از پل ها و کرجی ها در مسیر رودخام  ۱۹۰۴

 شدند.  ءرنگ های زنده تند اجرا با که صحنه ها در آن  دتصاويری کشی
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 م.  ۱۹۲۸پنجره باز در نیس، رائول دوفی،  

 ز يک اتاق هتل را رو به منطقه  دوفی با استفاده از رنگ ها و نقش مايه های زمخت اين صحنه داخلی ا

از  ن می دهد که مملو اشلب و باطراوت را نا جريوی ئرای فرانسه به نصوير می کشد. پنجره باز منظره ای 

رنگی در تقابل با نقش مايه های مزين و خطوط خطاطانه  تختنور است. اين صحنه شاد دارای نواحی 

 بیانگر چرخان است. 
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 رنگ، خط و نقش مایه:  ماتیس

م. از فضای تصويری    ۲۰م.( از بزرگ ترين هنرمندان قرن    ۱۸۶۹ـ    ۱۹۵۴هانری ماتیس ) 

انتقال قدرت احرببیشتر   متقاعد کردن ستفسی رنگ های خالص اا سای  به  او  اده می کرد. 

بیننده در رابطه با واقعیت فضای موجود در چارچوب کار عالقه ای نداشت و نقاشی های  

به دلیل درخشش رنگ، خط و حس کلی طرح او معنا می گیرند. ماتیس تحصیالت    وی 

کرد ترک  شدن  نقاش  خاطر  به  را  خود  م  و  وکالت  گوستاو  نظر  نهضت    ۱و روزير  رهبر 

 م. با فووها همکاری کرد.  ۱۹۰۴آموزش ديد. وی در سال  گرانماد

در سال   آفريقا  به شمال  قبیل سفر  از  ديگر  در    ۱۹۰۶تأثیرات  اسالمی  نمايشگاه  و  م. 

سال    مونیخ ايفا  ۱۹۱۰در  نقش  ماتیس  سبک  بعدی  تحوالت  در  جا    ءم.  اين  در  او   کرد. 

تأ تحت  ویثبه شدت  ها  پارچه  غنای  مايه های شرقی  ن  ر  را  قراقش  آن  تأثیر  که   ر گرفت 

های   سال  در  که  کرد  مشاهده  او  حرمسرای«  »زنان  مجموعه  در  خاص  طور  به  توان   می 

 م. کشیده شد.   ۱۹۲۰ـ  ۱۹۲۵

و    حضور داشتندم. در پاريس    ۱۹۰۹او در سال    یراح باله و گروه روس، ط۲دياگیلف 

که حلقه ای از زنان  شد  دو اثر مهم ديگر    قلگر تبديل و باعث خيداين به يک منبع الهام  

در حال رقص را نشان می داد که »رقص« و »موسیقی« نام داشت. ماتیس به ويژه به سمت  

زمینه يک بار گفت: »به واسطه پیکر انسان است    بررسی پیکر ها کشیده شده بود و در اين 

 می شوم«.  یگی خود در قبال زندبهکه به بهترين صورت موفق به بیان احساس مذ 

اقامت داشت و از    ۴در کوت دازور  ۳م. به بعد بیشتر در شهر نیس   ۱۹۱۷ال  ز سماتیس ا

مناظر اطراف آفتاب شديد و بافت ها و نقش مايه های يافته شده در صحنه های داخلی و  

از ص  استفاده  به  مجبور  سرطان  بیماری  خاطر  به  که  هنگامی  کشید.  می  نقاشی  لی  دنخود 

ا به  شد  جديد د بچرخدار  کاری  شیوه  پ اع  در  ی  ساده  کاغذی  اشکال  بريدن  با  و   رداخت 

 
1. Gustave Moreau 

2. Diaghilev 

3. Nice 

4. Cote d’Azur 
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ارائه می کرد. ماتیس در اواخر    ۱را در قالب کارهای کوالژ انتزاعی   آن هارنگ های روشن  

عب روی  بر  روزاریعمر  ونس  ۲ادتگاه  ديواری،   ۳در  های  نقاشی  کشیدن  به  و  کرد   کار 

 . داختردای کشیش ها پر ایرحتی طراحی جديد ب  و رنگیای پنجره های شیشه  

 

 
1. abstract collage 

2. Rosary chapel 

3. Vence 



 

۲۶۱ 

 م.(   1960)پس از نقاشی در زمان حاضر 

 
 وپا.تصادی اراقم. تأسیس جامعه    ۱۹۵۷

 ساخت اولین شاهراه در بريتانیا. و. کوبا توسط کاسترر ی رژيم باتیستا دزا م. براند  ۱۹۵۹

شوروی.    ۱۹۶۱ جماهیر  اتحاد  توسط  انسان  آمیز  موفقیت  فضايی  پرواز  اولین  انجام  م. 

 اخت ديوار برلین بین دو آلمان. س

 لت تگزاس. س در اياالدر شهر دا آمريکام. ترور جان اف. کندی رئیس جمهور   ۱۹۶۳

 هیر شوروی به چکوسلواکی. جماگ. تهاجم اتحاد ینور مارتین لوتر کرت م.   ۱۹۶۸
مبنايی   ۱۹۶۹ آينده  متحده که در  اياالت  آرپانت در  نظامی  اطالعاتی  اندازی شبکه  راه  م. 

 ای اينترنت شد. بر

از سال    ۱۹۷۷ اسپانیا  انتخابات دموکراتیک در  اولین  دو آن زمان  ا  م. ت  ۱۹۳۶م. برگزاری 

 نکو. ارسال پس از مرگ ف

 کودک آزمايشگاهی جهان در اولدهام انگلستان.ین لويیز براون اولد م. تول   ۱۹۷۸

 م. آغاز روند پايان کار امپراتوری شوروی با سقوط ديوار برلین.   ۱۹۸۹

توسط    ۲۰۰۱ هواپیما  دو  اصابت  با  جهان  در  ها  درگیری  از  جديدی  عصر  آغاز  م. 

 قلو. ج های دوبرتروريست ها به 

 براندازی صدام حسین. ور  به عراق به منظ جمورج بوش برای تهاج  م. دستور  ۲۰۰۳

 

 

هنر سیمای    در   ر نهضت های پوياثی م. تک  ۲۰غاز قرن  آ  مشاهده کرده ايم درطور که    انهم

نقاشی را برای همیشه دستخوش تغییر کرد. ظهور هنر انتزاعی حاکی از ابداع شیوه فکری  

ا بر  که  بود  يک  جديدی  عنوان  به  طور صرف  به  ديگر  نقاشی  که  داشت  داللت  نکته  ين 

ت. رف رصه افکار قرار گع  د. نقاشی ناگهان درته نمی ش رفواسط توصیفی و دقیق در نظر گ



 تا زمان حاضر  یوتواز ج ینقاش ■  262

نق  حال  هر  بعد    اشیبه  به  نقطه  اين  از  خیر  يا  باشد  بوده  پیکروار  عناصر  بر  مبتنی   چه 

زير باشد  ديگری  چیز  هر  با  رابطه  در  توانست  چیزهايی  می  مختلف  ابعاد  به  هنرمندان  ا 

 پرداختند که قرار است تا امروز وجود داشته باشد. 

می باشد    اشیدوره ها برای نقن  ضر از برجسته ترياحم. تا زمان    ۱۹۶۰ل  ه بین سا صلفا

هرچند به موازات آن از پرهرج و مرج ترين و بغرنج ترين دوره ها نیز بوده است. اين امر  

کثر فراوان سبک ها و دسترسی روزافزون هنرمندان به حجم گسترده ای  تا حدی به خاطر ت 

 تال می باشد. یجوری و رسانه های دي رشد فنا طهاز آثار فرهنگی به واس 

نقاشی شايد به اندازه اثر جنگ جهانی اول بر روی هنرمندان  بر  جنگ جهانی دوم    یرتأث

تجر را  آن  مستقیم  به طور  بسیاری  که  باشد  نبوده  زمان  از  آن  پس  هرچند  بودند.  کرده  به 

شد که    کا معطوف ريجنگ جهت توجهات با ظرافت به سمت تحوالت در اياالت متحده آم 

و تبديل شدن مدرنیسم به روش  عی  پرسیونیسم انتزاکس روزمندانه نهضت ای پمتضمن ظهور  

 فکری غالب در رابطه با نقاشی گرديد.

م. در نیويورک پديدار شد.   ۲۰قرن    ۶۰مینیمالیسم در هنرهای بصری اولین بار در دهه  

  ناعالم کردند خواها  انتزاعی  ایمینیمالیست ها در واکنش به آثار شلوغ اکسپرسیونیست ه

تقلیلی بودند که از اشیاء بی اهمیت استفاده کرده    بکیانگری و ايجاد سبیدوری از هنر خود 

الم کرده است: »اثر هنری  اع  ۱و تأثیرگذاری سريعی نداشته باشد. همان طور که اد راينهارت 

 د«. شوهر چه عناصر بیشتری داشته باشد شلوغ تر و ]در نتیجه[ بدتر می 

دهه    ۲آرت پاپ   اواخر  بر  ۲۰قرن    ۰۵در  در  اوايليتم.  در  و  اياالت    ۶۰ه  ده  انیا  در 

متحده آمريکا با آثاری که به طور عمد محرک بوده و هر چیزی که اکسپرسیونیسم انتزاعی  

می کرد را به چالش می کشید اولین مشکل واقعی را برای مدرنیسم به وجود  از آن حمايت  

و   ، به سلیقه عوامستفرهنگ متعالی و پ  نبین بردن تمايز میانظور از  م  آورد. پاپ آرت به

بنجل گرايی پرداخت که در گذشته خارج از حوزه هنرهای زيبا قرار می گرفت. هنرمندان  

الهام از تصوير پرد با  با رنگ های  اين سبک  تبلیغات، عکاسی و کارتون،  ازی حوزه های 

 
1. Ad Reinhardt 

2. Pop Art 



 263 ■ م.( 1960در زمان حاضر )پس از  ینقاش

ولید انبوه  ت   يک فرايند غیر شخصیراستای  درتخت و ترکیب نشده و حاشیه های مشخص 

 ند. ردکار ک 

[ در کنار سبک پاپ آرت در اياالت متحده و  ۱نر بصری ]آپ آرت ک ههنرمندان سب 

نده را خیره و گیج می کرد آزمايشاتی  بريتانیا با تأثیرات بصری به منظور نقاشی هايی که بین

  ابهندسی بودند اغلب    ک چارچوبي   انجام دادند. اين نقاشی ها که به طور کلی بر مبنای

 و روان شناسی دريافت کشیده می شدند.نگ بر اساس نظريه رو محاسبه ای دقیق 

تن ضد  نقاشی پس از محاسبه مینیمالیست ها شايد به طور اجتناب ناپذيری به دنبال ياف

احساس   نهايت  دادن  نشان  به  که  رفت  می  خام  و  خشن  سبک  يک  قالب  در   خود 

ک  ر ي م. ابداع و د  ۲۰ن قر ۷۰اواخر دهه   رد ۲اکسپرسیونیسمنئو  پرداخت. ی  خشونت آمیز م

گئورگ   جمله  از  هنرمندانی  واسطه  به  ايتالیا  و  آلمان  متحده،  اياالت  در  ويژه  به  بعد  دهه 

 به اوج رسید.  ۷و فرانچسکو کلمنته  ۶، فیلیپ گاستون ۵جولین اشنیبل، ۴کیفر  آنزلم، ۳باسلیتز 

دو   بريتانیا  در  ضمن  بزرنفدر  از  ار  پس  نقاشان  ترين  فرويد   ز گ  لوسین    و   ۸جنگ 

منظور خلق نقاشی های بیانگری که به وجود، هويت و جنسیت انسانی  به    ۹فرانسیس بیکن

اير هنرمندان بريتانیايی شامل پائوال  می پرداختند به سمت نقاشی های پیکروار برگشتند. س

هاجکین   ۱۰رگو هاوارد  خیا  ۱۱و  و  واقعی  های  داستان  عنوا  لیاز  کار خوبه  آغاز  نقطه    دن 

نقاشی  کشیدن  استفاده  برای  روايی  کای  پیکروار  ه  چه  و  انتزاعی  به صورت  چه  که   ردند 

 در حوزه تجربیات احساسی و خاطرات خاص سیر می کردند. 

م. می رويم ديگر هیچ سبک نقاشی غالبی مشاهده    ۲۱ه سمت قرن  هر چه به جلوتر ب

ی  چه اغلب مرده تلقرگوجود دارد. نقاشی اهم زيست  ک  نمی شود بلکه تعداد زيادی سب

 
1. Optical Art (Op-Art) 
2. Neo-Expressionism 
3. Georg Baselitz 
4. Anselm Kiefer 
5. Julian Schnabel 
6. Philip Guston 
7. Francesco Clemente 
8. Lucian Freud 
9. Francis Bacon 
10. Paula Rego 
11. Howard Hodgkin 
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مدرن به    امانند گذشته بینندگان خود را به تحرک وا می دارد. عصر پس ان  می شود اما همچن

 وه نقاشی کردن آن را اعطا کرد.نقاشان آزادی تعیین انتخاب موضوع و انتخاب شی

عناصر سبک های  ند تمام  انمدرنیسم همچنین به اين معنا بوده که هنرمندان می تو   اپس

بگیرند    هگذشت عاريه  اصالو  را  مسأله  واينک  و درست چنین   ت  پايان است  به  رو  اعتبار 

دارد. انتخاب  ابهام و ترديدی است که درباره آن اعتقاد بر اين است که در ذات اشیاء وجود 

ا  ی رسد امم   تنها تعداد معدودی از نقاشان فعال در حال حاضر تا حد زيادی اشتباه به نظر 

ه خلق يک سبک نقاشی  ل بموجود در اين فص ر  که هنرمندان معاص  داين نکته صحت دار

دوران   از  انعکاسی  نظر  به  آن  نگران  و  نامشخص  ماهیت  که  اند  پرداخته  متمايز  و  جديد 

 است. ناامن حاضر  
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 فضای نقشه کشی: پاالک، دکونینگ و گورکی

بزرگ اسلحه خانه د نمايشگاه  از  نیويورک و ش  ۱۹۱۳سال  ر  آمريکا پس  در  به   ۱اگو کی م. 

عالقه بیشتری پیدا کرد و به آن پرداخت. اما پس از پايان   وپات فرهنگی در اروالجريان تح

انتز اکسپرسیونیسم  نام  به  جديدی  نهضت  که  بود  جهانی  چون  جنگ  شهرهايی  در  اعی 

 ريشه گرفت.  ۲نیويورک و سن فرانسیسکو 

انتزاعی خ   ی بودند و اعتقادشاو تجربه فرمی در نقهان سیر  وانقاشان اکسپرسیونیست 

سهم خود موضوعی کافی به حساب می آيند. آن ها در حالی قصد    به  اشتند رنگ و فرمد

بر خود   که  داشتند  را  بیان  و  احساس  از  مملو  آثاری  کشیده  خلق  فرايند  بودن  به خودی 

 شدن اين نقاشی ها نیز تأکید می کردند.

انت های  روزااکسپرسیونیست  بر  کارعی  بزرگ  های  بوم  تمام  م  ی  و  کردند   ی 

بنقس ترکیب  های  پاالک  دی  مت  جکسون  بود.  برخوردار  يکسانی  اهمیت  از  ها  آن   برای 

اين گروه در اواخر دهه    ۱۹۱۲ـ    ۱۹۵۶)  م. از روش چکاندن رنگ    ۲۰قرن    ۴۰م.( رهبر 

رينش های  صادفی آفت  بر روی بوم خوابانده بر روی زمین استفاده می کرد که مبین ماهیت 

ا بود.  آثا  زاو  که  پاالک  نیرومند  ر  نظر  شبیانگر  ماهیت  و  تعريف  به  او  شورشی   خصیت 

که   پاالک  بود.  نقاشی  عنصر اصلی  اشاره  يا  کنند حرکت  اين نهضت کمک می  قانون   بی 

قبال افکار سنتی مربوط به ترکیب بندی بی پروا عمل می کرد به دنبال يک تأثیرگذاری    در

ا  دهگستر و  قابل  بود  تأکید  نقاط  آثار خونشز  در  به منظور    حتیاجتناب ورزيد و  د  اسايی 

 تطبیق پاشاندن آزادانه رنگ و اثر قلم موی خود اقدام به آراستن و تغییر شکل بوم می کرد.  

پاالک    اکسپرسیونیسم چکاندنی  های  نقاشی  و  درآمد  متعددی  های  فرم  به  انتزاعی 

اشاره و پربود که به سبکی    (. م  ۱۹۰۴ـ    ۱۹۹۷ینگ )يلم دکونو  متفاوت از تصاوير پیکروار

ی می کرد و اين را تأيید کرده بود که »پاالک راه را باز کرده بود«. وی در هلند قاشآشفته ن

اياالت متحده مهاجرت کرد. دکونینگ به يکی از دوستان   م. به  ۱۹۲۶به دنیا آمد و در سال  

 
1. Chicago 

2. San Francisco 
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جکهرد مواج،  پاالک،  ای  سون 

 م.   ۱۹۴۷

های پاالک    نقاشی   معروف 

پاشاندن   يا  چکاندن  وسیله  به 

خلق   هايی  بوم  روی  بر   رنگ 

زمین   روی  بر  که  شد  می 

ور  همان ط.  دندخوابانده شده بو

ی های  الک می گويد: »نقاشاکه پ

از روی سه پايه ن ...  يندمی آمن 

ر بر  راومن  زمین  تر  ی  حت 

صور  اين  به  حساس  ات  هستم. 

کنم  تر    می  نزديک  نقاشی  به 

بخ زيرا  بوده و  آن هستم  از  شی 

قادر به قدم زدن در اطراف اثر و  

طرف   چهار  هر  از  کردن   کار 

معنای   به  عمل  در  که  باشم  می 

 است«.  [ نقاشیدر ]دلن دوب

 

از اعضای حلقه    .م  ۲۰قرن    ۴۰در دهه  ل شد که  دي م.( تب  ۱۹۰۴ـ    ۱۹۴۸)  ۱آرشیل گورکی 

بود. او شاخه ديگری از اکسپرسیونیسم انتزاعی را ايجاد کرد که از  رک  واقع گرای نیويوا  فر

زيباي نظر  از  که  بود  برخوردار  پیکرواری  های  نقاش  فرم  میروی  خوان  آثار  با  شناسی  ی 

 اشتراکاتی داشت. 

دهه   اکسپرسی  ۲۰قرن    ۵۰در  دوم  موج  انتزونم.  آثایسم  به  توجه  با   به اصطالح    راعی 

 مورد تأيید قرار گرفت. ۴و بارنت نیومن  ۳کو « مارک روت ۲رنگ  ين»میاد

 

 
 

1. Arshile Gorky 

2. colour-fields 

3. Mark Rothko 

4. Barnett Newman 
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 گستره های رنگ: روتکو موزرول، نیومن و

ب رنگ  میدان  نقاشان  بندی  ايشان گروه  انتزاعی  آثار  که  پذيرد  می  صورت  مبنا  اين   ر 

دان به منظور  ن م. رنگ توسط اين هنررنگ است  ازبه طور کلی نشان دهنده پهنه ای وسیع  

ه اين اعتقاد استفاده می شد که يک رنگ خاص يا ترکیب رنگ ها  پايل احساسات و بر  قا انت

 وير يا موضوع نیست. برای معنا داشتن کفايت می کند و نیازی به رجوع به تص

موزرول از سال    ۱۹۱۵ـ    ۱۹۹۱)  ۱رابرت  و    ۱۹۴۱م.(  پرداخت  نقاشی  به  ابتدا   درم. 

فراع حلقه  يک  از  نیويوو  ضوی  در  گرا  تأث  رکاقع  تحت  که  خودکاری یر  بود    ۲نظريه 

با   که  بود  آزاد  تداعی  بر روش  مبتنی  که  داشت  قرار  گرايی[  ارادی  غیر  يا  خود  به  ]خود 

یر ناخودآگاه رابطه داشت. موزرول همچنین يک نويسنده، معلم و سخنور  کارکردهای ضم

رگ بود به  بزاز اشکال بی شکل    لعی خشن خود که متشکای انتزا ه   بود و در کنار نقاشی

ا سال  فکابسط  از  او  پرداخت.  احساس  و  رنگ  های  نظريه  حول  با   ۱۹۵۸ـ    ۱۹۷۱ر  م. 

تالر  فرنکن  هلن  خود  ز  ۱۹۲۸  ـ  ۲۰۱۱)  ۳همسر  تالر م.(  فرنکن  داشت.  مشترک    ندگی 

را در رنگی    همبتکران فاقد رنگ زمینه  بوم  يعنی  مناکار می کرد  آن را زک خیس  داد و  ی 

 ح نقاشی به بخشی از آن تبديل شود. سط  ای نشستن بر رویج می کرد تا رنگ به عاشبا 

  م.( نقاشی بود که در کار خود روشی سخت گیرانه تر را  ۱۹۰۵ـ    ۱۹۷۰بارنت نیومن )

کرد.  رد  ديگر  های  اکسپرسیونیست  از  بسیاری  قاعده  بی  نقاشانه  تکنیک  و  نمود   دنبال 

از رنگ    ای  پرداخت که رگه  نگ ای از آثار تک ر  هعم. به کشیدن مجمو  ۲۰قرن    ۴۰ه  در ده

معروف بودند به طور    ۴روشن را بر روی بومی تیره تر نشان می داد. اين نوارها که به زيپ

 م به سمت ديگر کشیده می شد. او بر روی هنرمندان جوان تری  عمودی از يک طرف بو 

 ذاشت.گ تأثیر مهمی ۷ر جانز و جسپ  ۶تال ، فرانک اس۵از قبیل لری پونز 

 
1. Robert Motherwell 

2. automatism 

3. Helen Frankenthaler 

4. zip 

5. Larry Poons 

6. Frank Stella 

7. Jasper Johns 
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روتکو در  شا  م.(  ۱۹۰۳ـ    ۱۹۷۰)  مارک  که  او  باشد.  رنگ  میدان  نقاش  ترين  مهم  يد 

 حده آمد. روتکو که  م. در دوران کودکی به اياالت مت   ۱۹۱۳روسیه به دنیا آمده بود در سال  

ابداع    رام. سبک مخصوص خود    ۱۹۴۷تا حد زيادی خودآموزی کرده بود از حدود سال  

چ ک اشکال  شامل  که  رن اهرد  تک  بزرگ  گوش  هگ  ر  کناره  با  که  ای  ساده  شد  می   محو 

 بر روی زمینه معلق بوده و اغلب به طور موازی کشیده می شد.

هم بود مانند قهوه ای و قرمز يا خاکستری  رنگ های محدود او از نظر طیف نزديک به 

و    سحما آثار واپسین وی  د دارد اجوو آبی. روی هم رفته در اين آثار احساس آرامش و

 دگی و خودکشی نهايی او بود. فسراشته و بیانگر اد حال تاريک تری

 

 
 

 م.   ۱۹۵۳مرثیه ای برای جمهوری اسپانیا، رابرت موزرول،  

ای متشکل از حدود يکصد و پنجاه تابلو بود که موزرول در رابطه با جنگ داخلی  اين اثر متعلق به مجموعه 

برای چیزی که به آن  ین ه صورت »آواز تدفبرا   آن هانگین که  هآاين آثار انتزاعی  بود. در دهاسپانیا کشی

 د. اهمیت داده می شود« توصیف کرده بود لکه های سیاه بزرگ بر روی بوم سفید افقی عالمت می گذارن
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 م.  ۱۹۶۷بدون عنوان، مارک روتکو،  

  چهارگوش بر باالی بلکه در آن اشکال اغ کرده بودع م. سبکی را ابدا  ۲۰قرن   ۴۰روتکو در اواخر دهه 

کم رنگ و محو می شد. اين اشکال با هر گونه تجربه ملموس خاص هیچ    آن هالبه   د ويکديگر معلق بودن

ننده راهی برای تفکر يا صفحه ای فراهم می کنند که بر روی آن  رابطه مستقیمی ندارند. بلکه برای بی

 احساس نشان داده می شود. 
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 مه یا هیچه :ستال، رایمن و کلن نتانا، افو

دمینیمال  دوم  نیمه  در  نیويورک    ۲۰قرن    ۶۰هه  یسم  در  اصل  در  و  متحده  اياالت  در   م. 

انت زاعی ابداع شد. هنرمندانی  به عنوان واکنشی نسبت به بیانگری احساسی اکسپرسیونیسم 

تمام   از  عاری  آثاری  خلق  خواهان  پرداختند  می  جديد  نهضت  به  بوارکه  و جاعات  دند 

ز ديگری تقلید نکند. بنابراين  چی   ود کامل باشد و ازاثر بايد در ذات خ  دن احساس می کرد

اده هنر مینیمال متشکل از فرم های بسیار ساده شده بود که اغلب بر ساختارهای هندسی س

اتکا  تکرار  و  مستطیل  يا  مربع  قبیل  قب  ءاز  )از  مینیمالیست  هنرمندان  از  بسیاری    یل داشت. 

ده و در استفاده از  کر  آثار سه بعدی کار   ( بر روی۳د اونالد جد  و  ۲، دن فلیوين ۱دره کارل آن

 مواد مدرن سبک از هنرمندان ساخت گرا تأثیر گرفته بودند.

انتزاعی   اکسپرسیونیستی  های  فونتانا نقاشی  آثار    ۱۸۹۹ـ    ۱۹۶۸)  ۴لوچو  ـ   م.( 

بخشی از    و  وارد تأثیرگذار بودز ساير ما  م. نیز  ۲۰قرن    ۵۰برش خورده او ـ از اواخر دهه  

به حساب می آيد که در اين نوع هنر،    ۵یسم و هنر مفهومی مالنیرومند میان مینیهمپوشانی  

 فکر يا منطق کار، موضوع اصلی بود. 

م.( از اولین هنرمندانی بود که به طور خاص به مینیمالیسم    ۱۹۳۶فرانک استال )متولد  

ر معاش  رک رفت و برای امراويم. به نیو  ۱۹۵۸سال  صیلی در  تح پرداخت. او پس از فارغ ال

خانه ها می پرداخت. او به ويژه نقاشی های شبکه ای هندسی برخوردار از    ردنبه نقاشی ک 

آلبرس  يوزف  واضح  های  باوها۶حاشیه  نقاش  سال    ۷وس ،  در  که  کرد  می  تحسین   را 

داخل مربعی ديگر    مربعی درز  م. به آمريکا آمده بود و به خاطر نقاشی های خود ا  ۱۹۳۳

یده بود. او روش تک رنگ نظام مند خود  نام را بزرگداشت مربع    آن هاخته می شد که  انش

  آن ها در ادامه به  در حوزه نقاشی انتزاعی را در ابتدا با نقاشی های تمام سیاه آغاز کرد و  
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 م.  ۱۹۶۱و فونتانا، ی، لوچمفهوم فضاي 

خود    انافونت ايجارتجربه  در  سا ا  در  بوم  روی  بر  برش  ل  د 

آغاز  ۱۹۵۹ ايج  م.  های چشمگیر  حالت  او  را  کرد.  شده   اد 

به مثابه راهی برای تأکید بر اين حقیقت در نظر می گرفت  

و  اشت. اد  رارکه سطح رويه دو بعدی بود و پشت آن فضا ق

تهاجکادعا   اقدامی  اين  نیس رد  خراب  می  »من  گفت:  و  ت 

 ام«.  بلکه ساخته ام کردهن

 

ده از  با استفا.  م  ۲۰قرن    ۷۰نوارهايی از رنگ سفید تخت اضافه نمود. وی همچنین در دهه  

 شان پرداخت.درخ سه بعدی رنگین و  تهه به خلق آثار برجسدش اشکال بريده 

م.( به مثابه پیوندی میان اکسپرسیونیسم انتزاعی و   ۰۳۹۱  ـ  [۹۱۰۲])  ۱آثار رابرت رايمن 

م. به نیويورک رفت و مشغله اصلی وی درست از همان    ۱۹۵۲است. او در سال    مینیمالیسم

از طريق    ها  سطمرزها و محدوديت وا  نو به جلو حرکت داد  ند نقاشی ايابتدا سیر در فر 

بود. رايمن در دهه  اد  ترکیب مو با رنگ غالب سفید    ۲۰قرن    ۶۰مختلف  نقاشی هايی  م. 

ی تمرکز داشتند و سفید بنا به گفته او: »چیزهای  کشید که بر روی نور و ظاهر سطح تصوير

 ديگر را قابل مشاهده می کند«.

آثاری تک رنگ  سه  انم.( در فر  ۱۹۲۸ـ    ۲۶۹۱نقاش )  ۲. ايو کلن م  ۲۰قرن    ۰۵در دهه  

مايش گذاشت که با گونه ای خاص از آبی پررنگ کشیده شده بودند. نمايشگاه های  ه نرا ب

ه برهنه ای را نشان می داد که بر روی بدن آن ها رنگ عملی او در پاريس مدل های زند

نما اولین  و  بود  کشیده شده  کلن  خ  يشآبی  ها  برانگیخآن  را  برخی  نقاشان    .تشم  ساير 

و توازن را نشان می داد و از حمايت مینیمالیست ها    دگیکه ترکیب نظم، سا  اریآثخالق  

 و اد راينهارت می باشد.  ۳يس ماردننیز برخوردار بودند شامل دو هنرمند آمريکايی يعنی برا
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 م.  ۱۹۶۰و کلن، اي نقش برجسته اسفنج آبی )موسیقی شبانه کلن(، 

المللی کلن کشیده می شد. او اين اثر را با   بینای معروف به آبی  یرهت لن اغلب با رنگ آبی ک آثار تک رنگ

یقی شنیده شده در هنگام خلق اين کار و  رنگ کردن اسفنج طبیعی خلق کرد و عنوان ثانويه اين اثر به موس

 همچنین نام هنرمند برمی گردد. 


