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۱ 

 مقدمه مترجم 

از   منتخبی  شمار  تحلیل  و  تجزيه  برای  راهنما  ای  کتابچه  عنوان  به  اصل  در  اثر   اين 

راتی  پس از انجام تغیی   ک منتشر شد که اکنونیويور ن ننقاشی های موجود در موزه متروپولیت

در ساختار آن از جمله تغییر عنوان و حذف يا جابجايی برخی بخش های فرعی به صورت  

با   رابطه  برقراری  برای  اطالعاتی  ارائه  مجموعه،  اين  می شود. هدف  ارائه  رو  پیش  کتاب 

در چارچوب فضای  وزشی  آم  است که به عنوان اقدامی  آن هانقاشی های اروپايی و درک  

 ت می پذيرد.و گالری ها صور یاموزه 

چهار   از    مسألهنويسنده  و شماری  برگزيده  را  روشنايی  و  مرز، حرکت  آفرينی،  وهم 

آثار منتخب اين موزه را بر اين اساس تجزيه و تحلیل می کند و توضیحاتی در رابطه با اثر  

از چهار   پرتو هر يک  تا در  بهوذک م  امرارائه می کند  بهتری  ر،  آثار ه  درک  نیات  رن از  ی، 

 برسیم. آن هاو معانی منتج از هنرمند 

کتاب های مختلفی در زمینه نحوه تجزيه و تحلیل و تفسیر آثار نقاشی وجود دارد که  

از نظر پرداخت موضوعی، به طور معمول به دو گروه مجموعه آثار اساتید بزرگ قديمی و 

برای  مطالبی راهنما    ترووی هم رفته اغلب به صد و رشونآثار مدرن يا معاصر تقسیم می  

اول   اثر پیش رو در دسته  تعبیر و درک بصری و معنا شناختی نقاشی ها ارائه می گردند. 

 گنجیده و سعی می کند درباره نقاشی های مورد نظر نکاتی آموزنده ارائه کند. 

تاريخچه تحوالت در گستره ای   ابتدا مقدمه ای درباره  رشته نقاشی    له در سا  ۶۵۰در 

تأثیرگذاری  د که در آن به موش   ارائه می سائل مختلفی از جايگاه نقاشی، هويت هنرمند و 

در  پرداخته خواهد شد.  ها  تکنیک  و  مواد  نقش  و  ژانرهای جديد  تا ظهور  گرفته  حامیان 

وهم آفرينی و القائات فضايی، حجمی و   ،ادامه ضمن تقسیم بحث به چهار بخش، در ابتدا
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از آن بر موضوع مرزها و محدوده ها    قرار می گیرد. پس  هه در نقاشی مورد اشارمايانورند

در اجزاء آثار نقاشی تمرکز می شود. بخش بعدی به حرکت اختصاص يافته و به تحرک  

عناصر نقاشی اشاره می کند. در انتها نیز به مسأله روشنايی و نور پرداخته خواهد شد که  

 نوری در آثار نقاشی.های  لوهکاوشی است در تأثیر ج

 

ید خاوری نژاد عس  

۱۳۹۳مستان ز  



 

۳ 

 مقدمه نویسنده 

از  کرده،  تمرکز  ها  نقاشی  بصری  جوانب  بر  تا  کند  می  کمک  خود  مخاطب  به  اثر  اين 

دوران   و  مناطق  های  نقاشی  و  اروپايی  های  نقاشی  میان  نگريسته،  آثار  به  جديد  منظری 

 را بیابد. آن ها ضمونیر مهنری ديگر ارتباطاتی پیدا کند و مسی

هم آفرينی، مرزها، حرکت و روشنايی را ارائه می کند که ما  چهار مضمون وع،  ب نم  اين

تمرکز بر جوانب بصری آن می کند  و    را دعوت به ترک روايت گاهنگارانه تاريخچه نقاشی

اين چهار بخش، در جوانب   از  را قرن ها درگیر کرده است. مقدمه هر يک  که هنرمندان 

هرمتع و    دد  خاص  مضامین  از  ارائ  شلچايک  مختلف  توسط  های  شده  هاه   سیر    آن 

نقاشی   يا شش  پنج  در قالب  اين چالش ها،  قبال  در  تنوع رويکردهای هنرمندان  می کند. 

آيد. در حالی که مقدمه ها داللت کننده و وسیع  نمايش در می  به  به هر مضمون  مربوط 

  معنا ارائهو    یکنک، تايی ملموس درباره فرميده ها اهستند، مطالب مربوط به خود نقاشی ه 

 می کنند.

مشترکی   روندهای  ها ممکن است  نقاشی  بصری  های  ويژگی  با  داشتن  کار  و  با سر 

میان شیوه های نقاشان يافته يا متوجه تفاوت میان رويکردهای هنرمندان در قبال کار خود 

کردن   مرتبط  برای  هايی  راه  است  ممکن  همچنین  هانقاشويم.  و   شی  معاصر  تجربه   با 

ده تر بیابیم. اين اثر، مروری اجمالی بر برخی چالش های عمده را  ی تاريخی گسترها   هینمز

 ارائه کرده و به ما در ايجاد اين نوع ارتباطات کمک می کند.

به سرعت   با شیء پیش روی خود  و  آغاز کرده  نقاشی  با ويژگی های بصری  را  کار 

معکر  درگیر می شويم. همراه زمینهدن  يا  کارکرد،  نگا  با  نا،  اصلی  ما  ه کردناين عمل  به   ،
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را مشاهده  يافته در شیء  تجلی  تاريخ هنرِ  و  اعتماد کرده  به ديده خود  تا  اجازه می دهد 

 کنیم.

 

الیزابت پرکینز 



 

۵ 

تحوالت در نقاشی اروپایی در حدود سال های 

 م.  1250ـ  1900

و به طور    هبود  ه می شود، مستقلح دادتوضی   اه  آنتحوالت عمده ای که در ادامه درباره  

ر زمانی  مکرر  های  دوره  در  که  هستند  اروپايی  نقاشی  جوانب  حکم  در  و  دهند  می  خ 

از   وسیع  ای  دامنه  با  اجمالی  مروری  بخش  اين  کردند.  تغییر  به طور چشمگیری  مختلف 

ارت  نحوه  درک  برای  باشد  کمکی  تا  کند  می  ارائه  هنری  تاريخ  عمده  ر  عناص  باطمضامین 

 تاريخ هنری خود.  مینهشکلی يک نقاشی با ز 

 جایگاه نقاشی

قرون   طول  در  اثری    ۱۴و    ۱۳نقاشی  شد:  می  گرفته  نظر  در  صنعت  يک  عنوان  به   م. 

غیر فکری که نیازی به هوش نداشت. نقاشی ها که بیشتر برای اهداف وقفی مسیحی خلق  

گذ می  نمايش  به  را  مذهبی  موضوعات  اصل  در  شدند  و  اشتمی  ها کارکرد  ند  بیشتر    آن 

و  علیمیت  نويسندگان  رنسانس   بود.  طول  در  تأثیرگذار  گاهنگارانه    ۱هنرمندان  تعريف  )در 

م.( گفتند که نقاشی، حرفه ای ارجمند بوده   ۱۴۰۰ـ    ۱۶۰۰گسترده، شامل فاصله سال های  

اين   کرد.  می  رقابت  شعر  با  زيبايی،  و  طبیعت  توصیف  در  خود  توانايی  به  نظر     نوعو 

، حرفه ای نیازمند هوش، کمک کرد. با اين  ۲شی به هنری آزاد اق گاه نها به ارتقاء جاي يسه مقا

تغییر، مردم به تدريج شايستگی هنری نقاشی را به همان اندازه مواد فیزيکی مورد استفاده  

در   ارزشمند  يا رنگدانه های گران قیمت(  مثال طال، جواهرات،  عنوان  )به  برای خلق کار 

 
1. Renaissance 

2. liberal art 
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بتند.  گرفنظر   هنرمندان  که  دنبهنگامی  برا   ل اه  جديد  باستان  منابع  دوران  در  خود  کار  ی 

نیز   و  ادبی  و  اساطیری  موضوعات  تا  يافت  گسترش  دين  از  فراتر  موضوع،  گشتند، 

هويت   گذاشتن  نمايش  به  آغازِ  با  گیرد.  بر  در  را  تاريخی(  )نقاشی  تاريخی  رويدادهای 

 قاشی نیز گسترش يافت. داف ن اه شخصی، قدرت، ثروت و جايگاه حامیان،

 مندهنر هویت 

ارتقاء زيبا   با  هنر  به عنوان يک  امکان  ۱نقاشی  اين  تغییر کرد.  نیز  نقاش  ، هويت و جايگاه 

کسب   توان  که  بگیرد  نظر  در  مستقلی  ای  حرفه  عنوان  به  را  خود  هنرمند  تا  شد  فراهم 

م درباره  نقاشان  دارد.  را  باال  بسیار  اجتماعی  جايگاه  و  اوضوشهرت  و  خود  ع  آثار  جرای 

بیشاستقال  سبک  ر تل  و  يافتند  دادند.  ی  نشان  بیشتری  قاطعیت  با  را  خود  شخصی   های 

قرن   از  نقاشان  هستند،  نادر  اولیه  آثار مذهبی  از  بسیاری  در  ها  امضاء  که   م.   ۱۵در حالی 

  انهبه بعد کار خود را در دفعات بیشتری امضاء کردند که در حکم بیان دوره زمانی يا نش

صورت تأيی در  کارگاه  )يک  اثراددست    د  خلق  ]در  طور  شتن  به  نقاشان  برخی  بود.   )]

محتاطانه مکانی را برای امضاء کار خود انتخاب می کردند و سايرين راه های زيرکانه ای  

يافتند )به عنوان مثال پتروس کريستوس  و   ۳، کارلو کريولی ۲برای وارد کردن نام خود می 

ر خود را به طور  ( اث۶کلود مونه   اي  ۵ين[ ت ]ون رقبیل رامبران  ن )ازگرا(. دي۴هانس هولباين

]البته[ بدون هیچ خودنمايی متوهمانه ای امضاء می کردند. نقاشی که در حال   آشکارتری 

کسب اهمیت و جايگاه بود، آزادی بیشتری در دنبال کردن تخیل خود داشت که مالک ها  

یان و منتقدان  مااما حی همواره اهمیت داشت  رت فنمهارا برای تمام نقاشان باالتر می برد؛  

ه طور فزاينده ای خالقیت و مبتکر بودن نقاشان را ارج نهادند. نقاشان در دوران وسطی يا  ب

رنسانس در چارچوب اصنافی سازماندهی می شدند که بر تولید آن ها کنترل داشت اما در 

 
1. fine art 

2. Petrus Christus  

3. Carlo Crivelli 

4. Hans Holbein 

5. Rembrandt van Rijn 

6. Claude Monet 
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قرن   ترو  ۱۶اواخر  و  حمايت  به  شروع  ها  آکادمی  کرده،فعالیيج  م.  هنرمندان  های    ت 

م  شآموز و  نموده  توسط  ارائه  ها  آکادمی  اين  از  برخی  کردند.  ايجاد  هنری  های  الک 

گرديدند.   بنا  حاکم  يا  شاه  يک  حمايت  واسطه  به  ديگر  برخی  و  شدند  تأسیس   هنرمندان 

  از  به جهاتی آکادمی ها می توانستند به همان اندازه اصناف محدود کننده شوند و بسیاری

خود طغیان کرده و استقالل خود که  علیه آکادمی های    م.  ۱۹و    ۱8ان در طول قرون  نقاش 

 همواره در حال افزايش بود را به اندازه بیشتری مطرح نمودند. 

 نقش حامی

با   سیزدهم  قرن  در  حتی  کلیساها    مسألهنقاشی  داشت.  پیوند  الينحلی  طور  به  حمايت 

ابزارها  عنوان  به  را  مذهبی  آموضوعات  می  موزشیی  سفارش  پرستش   و   ددادن   برای 

ن خصوصی در راستای کمک به تضمین رستگاری ارواح ابدی خود، برای آثار  اهداء کنندگا

و ساير آثار وقفی هزينه پرداخت می کردند. با تغییر جايگاه نقاشی، حمايت از آن    ۱محرابی 

ای موضوعات  لی برمح   و نفوذ بر آن نیز تغییر کرد. حمايت در خارج از کلیسا، محرک و

رنسانسی که در زمینه ارجمندی نقاشی و توان آن در   اهم کرد. حامیانرف فاوت  جديد و مت

افتخار بخشی متقاعد شده بودند شروع کردن به مطالبه آثار دارای معنای شخصی از قبیل  

د  تمنپرتره ها، يا اشیاء خانگی نقاشی شده نظیر سینی های تولد. با ظهور طبقه بازرگان ثرو 

ده ای تنوع پیدا کرد و هم بر سبک ها و هم  ها به طور فزاين  ن بات آاروپا، حامیان و مطالدر  

( در اواسط قرن ۴)و پیرو آن ضد اصالحات   ۳تأثیر گذاشت. هم زمان اصالحات   ۲بر ژانرها 

و    ۱۶ ها  جنگ  داد.  تغییر  ای  مالحظه  قابل  طور  به  را  مذهبی  هنر  رواج  و  ماهیت  م. 

گذاشتند. دربارها در    هنرمندان تأثیر   ربآن،    بر حمايت و به همراه  دوره  اين دگرگونی ها در  

و  ۱8سراسر اروپا قرن ها به پرورش نقاشان پرداخته بودند؛ هنگامی که انقالب ها در قرون 

از هم گسسته و واژگون کردند، کاربرد و   ۱۹ را  پادشاهی ها  و  را فرا گرفت  قاره  اين  م. 

 
1. altarpieces 

2. genres 

3. Reformation 

4. Counter-Reformation 
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، به تصاوير  نبردهای فاتحانه  وی ها  ضوع، از تجلیل پادشاهد. موادنتصوير نقاشی را تغییر د 

ـ در   ۱افراد معمولی و مصیبت های جنگ تغییر کرد. نوع جديدی از تغییر ـ انقالب صنعتی

م. شروع به در بر گرفتن اروپا کرد و موضوعات، مواد و مصالح، مراکز و بازارهای    ۱۹قرن  

 .هنری را به طور بنیادين متحول کرد

 جدید  انرهایور ژهظ

ها د  پرتره  راهرودر  وسطی  بران  چارچوب  ی  در  فرد  پرهیزگاری  و  حمايت  نمايش  ای 

]فرسکو[ها  فرسک  و  محرابی  آثار  تر  قرن    ۲گسترده  طول  در  ها  پرتره  در    ۱۵بودند.  م. 

آثار سه تکه ای ]سه   به تدريج در نقاشی های وقفی و گاهی در جناحین  اروپای شمالی، 

شپديدا  ۳لوحی[ فزدند.  ر  ای  عالقه  اواينده  با  به  ۴نیسم ام به  میلی  برای  ،  خود  حفظ شکل 

آيندگان موجب ظهور پرتره های مستقل غیر مذهبی شد. در ابتدا چیزی، اندکی بیش از سر  

م. به پرتره های بزرگ تری به بلندی نیم تنه و    ۱۶فرد مدل را نشان می دادند اما در قرن  

ق تمام  های  بازنمايی  بسرانجام  گد  انگلستازرگ  يافتند.  از  سترش  کشی  ن سن  پرتره  ت 

پروتستاننیر اصالحات  با  که  بود  برخوردار  ای  ويژه  قرن    ۵ومند  شد.    ۱۶در  آغاز  م. 

م. گاهی به عنوان    ۱۵هنرمندان همچنین از خود نقاشی می کشیدند: نقاشان از اوايل قرن  

گواه مهارت    یدند ـمی کش  ۶هتمرين اما اغلب به عنوان نقاشی های معرفی کننده، خودنگار 

. اين خودنگاره ها به زودی توسط مجموعه داران ارزشمند شمرده ی حامیان بالقوها رها ب آن

 شدند؛ حقیقتی که گواهی ديگر بر جايگاه در حال صعود نقاش بود.

به موضوعی    ۷منظره اما سرانجام  نقاشی های مذهبی ريشه داشت  در  پرتره،  مانند  نیز 

در اروپای شمالی  از پروتستان ها    ینده ا م. شمار فزاي  ۱۷و    ۱۶قرون  در  مستقل بدل شد.  

برای تزئین منازل خود به دنبال مناظر عاری از نمود مذهبی گشتند. اما در قرن بعدی نیز  

 
1. Industrial Revolution 

2. frescoes 

3. triptychs 

4. humanism 

5. Protestant Reformation 

6. self-portrait 

7. landscape 



 9 ■ .م 1250ـ  1900 یدر حدود سال ها ییاروپا یتحوالت در نقاش

نظر   در  نقاشی  برای  نازل  موضوعی  هنوز  تاريخی  نقاشی  با  قیاس  در  را  منظره   بسیاری 

ا سفر  فته و به ايتالیرگلهام  دوان باستان کالسیک اه از  ی ک م. هنرمندان  ۱۷می گرفتند. در قرن  

، يک  ۱کرده بودند شروع کردند به نقاشی از مناظری آرمانی شده که به عنوان مناظر آرکاديا 

مکان آرمانشهریِ افسانه ای برای زيبايی، موجب خیال پردازی می شد. در حالی که طبیعت 

هنرمندان بود،  الهام  برای  منبعی  قرن  منتقد و    همواره  اواخر  در  شروم  ۱8ان  به    ع .  کردند 

برای اصرار   از طبیعت،  مستقیم  به طور  بیرون،  در فضای  نقاشی  تمرينات  بودن  بر حیاتی 

]تمام شده[ بزرگ هنوز در داخل کارگاه ها کشیده   ۲نقاشان منظره کش. مناظر پرداخت شدهِ 

رون  را به طور کامل در بیاقعی  د وم. مناظر در ابعا  ۱۹می شدند اما هنرمندان در اواخر قرن  

ر اين هنگامی که تمرين ها، هم توسط هنرمندان و هم عموم به عنوان  کشیدند. عالوه ب  یم

شدند، پذيرفته  يافته  اتمام  باز   اثر  فضای  های  مثال    ۳نقاشی  عنوان    کلود اثر    ۴گرونوير )به 

قبیل   )از  هنرمندان  از  بسیاری  برای  منظره  سرانجام  شد.  خلق  ون ونسمونه(   ( ۵گوگ  ان 

 ای الهام بصری بدل شد. نه فقط منبعی بر وبیان به حالتی از 

جان  بی  طبیعت  روزمره   ۶نقاشی  مناظر  همچنین  های    ۷و  سال  فاصله  در   نیز 

، تولید تصاوير مذهبی به طور اساسی  یم. پديدار شد. با اصالحات پروتستان  ۱۲۵۰ـ    ۱۹۰۰

تصويرپر کلی  تنزل  آغاز  مبین  که  کرد  مسی دازتغییر  ابدی  بود.  نقاشی  در  طبحی   ت  عیاع 

بر  بی جان در ار تأکید اجتماعی فزاينده ای  به ويژه در هلند، منعکس کننده  وپای شمالی، 

محصوالت تجاری و بازرگانی بود که به بخشی از زندگی روزمره تبديل شده بود. مجموعه  

ما و  زندگی  که  خواستند  می  را  تصاويری  خود  های  خانه  برای  آن  يملداران  را  ک  ها 

نقا  کند.  طبمنعکس  اروعیشی  در  بی جان  هنرمندان  ت  که  يافت  محبوبیت  نیز  جنوبی  پای 

 همچنین از مجسمه سازی و نقش مايه های دوران باستان کالسیک الهام می گرفتند. 

 
1. Arcadia 

2. finished  

3. plein-air 

4. La Grenouillère 

5. Vincent van Gogh 

6. still-life 

7. genre painting 
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نقاشی های ژانر، ]يا به عبارت ديگر[ مناظر روزمره، با طبیعت بی جان و ريشه های  

دا نزديکی  رابطه  هم  رندآن  اروپا  و  سراسر  در  نق  تیمحبوبچنین  اين  ها  يافتند.  اشی 

ثانويه اخالقی   يا تفريح فراهم می کردند که معانی  موضوعاتی برای صحنه های سرگرمی 

هالس  فرانس  اثر  قبیل  )از  داشت  مسافرخانه،  ۱نیز  يک  در  جوان  مرد  و  در زن  بعدها  و   )

 م. محتوی عناصر نقد اجتماعی شدند. ۱۹و  ۱8قرون 

 یک های نقاشید و تکنمواش نق

در    اشیقنظهور   که  های  هايی  روش  و  مواد  با  شدت  به  کنیم  می  مشاهده  ها  گالری 

تبادل است. رنگ   نقاشی و روش کار، در حکم يک  پیوند است. رابطه میان  هنرمندان در 

می تواند حاملی برای تخیالت هنرمندان باشد؛ هم زمان خصوصیات مواد نقاشی می تواند  

بيع کنتسربه   حکم کلی درباره تحوالت در بنابراين دادن    .ددل شونده رويکردهای جديد 

روش های مشترک معین، در گذر   تکنیک نقاشی در طول قرون می تواند گمراه کننده باشد

زمان و بسته به منطقه تغییر کردند ـ به عنوان مثال استفاده از طراحی های اولیه، شیوه های  

برخ اينی تخصصی رنگ گذاری. بوش ها ی رترکیب رنگ ها و  حال روش کاری هر    ا 

اصرار می کرد که »در   ۲نقاش حتی با روش معاصران خود فرق داشت. ]فرانسیسکو د[ گويا

اما   کرد  قبول  توان  نمی  را  او  گفته  اللفظی  تحت  معنای  ندارد«.  قانونی وجود  نقاشی هیچ 

 تنوع نقاشی های اروپايی نمايشگر روح گفته اوست. 

ا  اشنق بردا پیش  حتی  قلمز  يک  استفو نمو،    شتن  مورد  بوم  کند.  ع  می  انتخاب  را  اده 

خصوصیات فیزيکی بوم )به عنوان مثال بافت آن( می تواند بر ظاهر نقاشی تأثیر بگذارد اما  

نقاشان می توانند بر اين امر نیز کنترل داشته باشند و ممکن است بوم خاصی را به داليل  

به عنو  ۳اختی شن   کاربردی و نه زيبايی  ۵ک لويی داويد و ژا  ۴برونزينو   ل اان مث انتخاب کنند. 

هر دو در حالی سطوح بسیار صافی را ايجاد می کردند که برونزينو بر روی صفحه چوبی  

 
1. Frans Hals 

2. Francisco de GoyaGoya 

3. aesthetic 

4. Bronzino 

5. Jacques Louis David 
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نقاشی می کشید و داويد سطوح »صیقلی« خود را بر روی بوم خلق می کرد. برخی نقاشان  

کردند.    نقاشیوم به عنوان بخشی از  یعی بطب  بر خالف داويد سعی در يکپارچه کردن بافت

 شروع به کار »با« بافت مرئی بوم کرد. ۱مثال تیسین به عنوان 

آن، به همان اندازه برای نقاش به منظور کسب    ابزار انجام نقاشی، پايداری و استعمال 

و    تخم مرغ  ۲م. از کاربرد چسباننده های   ۱۵نتیجه ای دلخواه اهمیت دارد. نقاشان در قرن  

نقاشی آگاهیروغن   از هتشدی دازيا  برای  )به ند؛ بسیاری  نرمندان دوران آغازين رنسانس 

و رنگ روغن را در کار    ۵( در واقع هر دو تمپرا ۴و فرا کارنواله   ۳عنوان مثال آنتونلو دا مسینا 

خود ترکیب می کردند. ظاهر رنگ به نحوه استفاده هنرمند از آن بستگی بسیار زيادی دارد. 

که هر دو با تمپرا    ۷یپینو لیپی و فیل  ۶مو روسلیيزار کوق به مسیح کودک در آثی دقیگاهبا ن

و   8کشیده شده اند متوجه می شويم که هر هنرمند به طور متفاوتی به مدل دهی، سايه رنگ 

توجه   مسیح  موی  همچنین  و  پوست  های  رنگ  سايه  به  خاص  طور  )به  پرداخت  بافت 

عنو به  روغن  از  استفاده  هاچسبانان  شود(.  تکنیک  توسعه  و  روغنده  يقین   ی نی  طور  به 

استفاده  اه متنوعی  طرق  به  روغن  رنگ  از  هنرمندان  زمان  هم  داشت؛  بسیاری   میت 

 ۱۰در زمینه استفاده از رنگ روغن به صورت لعاب  ۹می کردند. به عنوان مثال جووانی بلینی

قبل نتايج  با  قیاس  در  بیشتر  منظور کسب طیف سايه رنگ های  بای خبه   تمپرا، دست    ود 

ی را فراگرفت اما تصمیم به استفاده از رنگ گذاری بسیار  بلین  تیسین تکنیک  و زد.به جستج

ضخیم تری با ضربات مرئی آزادانه تر قلم مو گرفت. نیت و تأثیر تکنیک های مشابه نیز  

با رنگ روغن به صورت ل بلینی  نیز مانند  ی  عابمی تواند فرق داشته باشد. هانس مملینگ 

و جزئیات واضح تر    ۱۱ط کناره نمای خلق کرد و خطور ت شنده  شی کشید اما سطوح درخنقا

 
1. Titian 
2. binders 
3. Antonello da Messina 
4. Fra Carnevale 
5. tempera 
6. Cosimo Roselli 
7. Filippino Lippi 
8. tone 
9. Giovanni Bellini 
10. glaze 
11. contours 
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]ايمپاستو[  ضخیم  گذاری  رنگ  تکنیک  تابلوی[    ۱بودند.  )]در    ۲ارسطو رامبرانت 
( القاء کننده وزن و جوهره مادی زنجیری فلزی است،  ۳در حال تفکر درباره نیم تنه هومر 

غلیظ   گذاری  رنگ  که  حالی  دون  در  ايجاگوگ  منظره، حرکاتی  می  ر  )ن کد  با  د  گندمزار 
 (.رخت سرود

قرن   تا  نقاشی  های  تکنیک  و  مواد  زمینه  در  منفرد  ابتکار  يا  عطف  نقطه  هر   تفکیک 

انقالب    ۱۹ با  اثر گذاشت.  نقاشی  بر  يقین  به طور  تولید ماشینی  اما ظهور  م. دشوار است 

تری    و جايگزين های ارزان  جديد   هایصنعتی، رنگدانه های مصنوعی ابداع شد که رنگ  

سنتی ارگانیک و معدنی فراهم می کرد )]به عنوان مثال[ آبی الجوردی  ای رنگدانه های  رب

نمونه ای قابل توجه است(. محفظه فلزی تاشدنی رنگ که شايد مهم ترين مورد بوده باشد  

یار  لت بسسهوم. خلق شد. اين امر موجب شد نقاشان رنگ های خود را با    ۱8۴۱در سال  

 م. نقش داشت.  ۱۹قاشی مناظر بیرونی در قرن و در محبوبیت ن  دنمل کنبیشتری ذخیره و ح

 ها تغییرات فیزیکی در نقاشی

کند. در گذر   پیدا می  ادامه  از آخرين اضافات هنرمند  تا مدت ها پس  نقاشی  حیات يک 

)توس آثار  برخی  اتفاقی رخ می دهد.  يا  به طور عمدی  تغییراتی  بعدها    نرمند ط هزمان،  يا 

برش خورده اند تا در فضايی متفاوت بگنجند، يا به    نقاشی شده اند،  هردوبا  شخصی ديگر( 

شرايط   يا  قدمت  گاهی  شدند.  جدا  يکديگر  از  نهايت  در  که  اند  شده  تقسیم  هايی  تکه 

نقاشی می شود. رنگ ها و شدت روشنی   تغییر ظاهر يک  تغییر   آن هامحیطی موجب  با 

گدانه های تیره به مرور ان مثال گاهی رنون؛ به عمان قابل تغییر هستندگذر ز در  رنگدانه ها  

اند ممکن است   تر شده  مرور زمان شفاف  به  اليه های رنگ که  تر می شوند.  تیره  زمان 

)نک.  بود  داده  تغییر  نقاشی  خلق  فرآيند  در  را  چیزی  هنرمند  چگونه  که  دهند   نشان 

 لینگ(.ممنس  ها  اثر ۵ماريا پورتیناری و  ۴ی نار پورتی  توماسو دی فولکوپرتره های 

 
1. impasto 

2. Aristotle 

3. Homer 

4. Tommaso di Folco Portinari  

5. Maria Portinari 
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ه بیننده، اغلب از اين نوع تغییرات آگاه نیستیم و در بیشتر موارد درک ما از  در جايگا

يک نقاشی را به طور چشمگیری تغییر نمی دهند. محافظان و مرمت کاران برای حفاظت از  

ن نزديک به نیت اصلی  امکا  حد  را ]از نظر ظاهری[ تا  آن هانقاشی ها و تضمین اين امر که  

به آشکار    آن هامی کنند. در موارد خاصی، اطالعاتی که  تالش    ربه کنیم،جتهنرمند   قادر 

سازی هستند )به عنوان مثال طراحی های زيرين ]نقاشی ها[( مسائل مهمی درباره نیت يا  

خالق  اه  روش کاری هنرمند ارائه می کند و ممکن است حتی به شناسايی هنرمند يا کارگ

مشاهده آن هستیم، با چشم غیر مسلح    راتی که قادر بهییاوقات تغنقاشی کمک کند. گاهی  

نقاشی   به  ما  به نحوه نزديک شدن  بعدی ديگر  افزودن  به  قادر  بررسی علمی،  به کمک   يا 

می شود. به اين معنا، بحث درباره تغییرات يا تکنیک ها ممکن است به تجربه ما از اثر معنا  

 جنتیلسکی(.  ا آرتمیزي اثر خشايارشا پیشگاه در ۱ر استبدهد )

 ین بصریمضام

بررسی   به  نقاشان  دائمی، دغدغه هنر درباره خود است، عالقه ای که  »چیز 

 عملکرد خود دارند«. 
 لئو استاينبرگ 2

 

وهم آفرينی، مرزها، حرکت و روشنايی، به عناصری اشاره می کنند که هنرمندان از اواسط  

قرن    ۱۳قرن   به  ۱۹تا  در  م.  آن  با  پیوسته  بودنطور  در جو  .دگیر  بصری  هر مضمون  انب 

نقاشی ها ريشه داشته، برای سنت های هنری نقاشی اروپايی به طور خاص اهمیت داشته،  

را   تکنیک  و  معنا  فرم،  و  بوده  کاربرد  قابل  زمانی  دوره های  و  نواحی جغرافیايی  تمام   در 

 به هم پیوند می دهد.

ا در نظر  ددی نگاه کرد. بعتدازهای مه هر نقاشی از چشم انيبی بتقرمی توان به طور  

گرفتن مضمونی خاص ممکن است متوجه شد که نقاشی های مختلفی به ذهن می رسد، يا  

ده را از منظر مضمونی ديگر مشاهده کرد تا راه حل های بصری  می توان نقاشی ای ارائه ش 

 
1. Esther 

2. Leo Steinberg 
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ارائه   های  نقاشی  ديد.  را  نقاشی  آن  در  ا  شدهجديد  برادر  توضیحاتی  اثر،  مضامینين    ی 

در نیستند؛  به   مذکور  تر  دقیق  نگاهی  برای  مخاطب  به  کمک  منظور  به  مضامین  عوض، 

توانند در حکم   نقاشی ها مطرح شده اند. اين مضامین که نه جامع و نه نهايی هستند می 

مثابه به  يا  برای کل مباحث،  تمرکزی  نگاه کردن، کانونی  برای  آغنق   نقاط ورودی  از و  اط 

، درگیر  آن هاه اين که، مراد از مضامین و مصاديق د. مهم ترين نکتن شکارها باارتباط با ساير  

برای  انگیزه  ايجاد  مخاطب،  افکار    کردن  و  مخاطب  میان  ارتباط  ايجاد  به  کمک  و  بحث 

 درباره نقاشی می باشد. 



 

۱۵ 

 وهم آفرینی

مستمر،   مدتی  يا  لحظه  يک  برای  خواه  ها  آفرينی  ما  برا وهم  ای  گريز  برای  هايی  ز  راه 

  ند. هنگام تماشای يک فیلم يا نمايش، نوع خاصی از وهم را مره فراهم می کنزوزندگی ر

متقاعد   خود  های  آفرينی  وهم  در  مشارکت  برای  را  ما  نقاشان  چگونه  کنیم.  می   تجربه 

توسط   شده  فراهم  بصری  بازی  از  غربی  هنر  تاريخ  سراسر  در  بینندگان  کنند؟   می 

در نظر می گیريم، هم زمان تا  چیزی را »واقعی«    ر حالی کهبرده اند؛ دی ها لذت  نآفريم  هو

به منظور درگیر   توانند  نبودن آن آگاه هستیم. در نقاشی، هنرمندان می  اندازه ای از واقعی 

اوهام   کنند.  بازی  ها  آفرينی  وهم  با  ترسیم شده،  دنیای  به  ما  کشاندن  و  ما  کردن حواس 

م ت نقاشی شده  اشیا   وانند ی  که  باشند،  سجوّی  آن  در  می    ه ء  نظر  به  خواه بعدی  و  رسند 

، در حال بیرون آمدن از نقاشی و يا دور شدن از ما هستند.  ۲و دورنما  ۱توسط کوتاه نمايی 

وهم آفرينی ها ممکن است شامل »تبديل« رنگ به ماده ای ديگر از قبیل طال يا يک سطح  

باشد. يک وهم   دهنده سخت  مهمچ انعکاس  نمانین  واقعی  تواند حس   کند،    ايجاد   ۳يی ی 

بازنمايی ای نقاشی شده را گويی به سان شیئی واقعی متصور شويم. برخی   به طوری که

وهم آفرينی ها، با القاءِ به عنوان مثال بافت، حرارت، يا وزن، در صدد فعال کردن حواسی  

 شوند تا مشاهده.س می حسابه غیر از بینايی هستند ـ خصوصیاتی غیر بصری که بیشتر ا

ره های زمانی وهم آفرينی وجود دارد و قدمت آن  و دوت های هنری نسی از  سیاردر ب

هنرمندان   برای  باستان(،  و رومی  )يونانی  منابع گذشته کالسیک  باستان می رسد.  تا عصر 

های   تمدن  اين  های  نقاشی  اکثريت  بود.  ها  آفرينی  وهم  از  استفاده  بخش  الهام  اروپايی 

 
1. foreshortening 

2. perspective 

3. trompe l’oeil 
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کشف شده است(، اما متون   مانده به تازگی   یقیزی که با از بین رفته است )و چی تر  ديمق

را برای ما همچنان قابل دسترس    آن هاباستانی بازگو کننده وهم آفرينی های نقاشی شده،  

شدند.  می  خوانده  و  شده  شناخته  رنسانس  اوايل  از  متون  اين  حقیقت  در  سازند.  می 

  ، توصیفاتی زنده یمپژوهشگر روم.(، دولتمرد و    ۲۳ـ    ۷۹)  ۱رگ نويسندگانی نظیر پلینی بز

درباره نقاشی هايی کرده که چنان طبیعی بودند که اکثر چشمان بصیر را فريب می دادند.  

درباره پرندگانی نوشت که بر روی خوشه های انگور نقاشی شده می نشستند و در تالش  

ل آن[ عقب  فراد خود را ]در مقابکه ا  ردهبودند؛ نقاشی ای بر روی يک پ آن هابرای خوردن 

پرتره  یم و  شناسان    کشیدند؛  سیما  که  بودند  دقیق  نقصی  بی  طور  به  چنان  که   هايی 

 ۲برای اعالم سن و پیش گويی زمان مرگ استفاده کنند.  آن هامی توانستند از 

  از   وهم آفرينی های نقاشی شده در دوران وسطی به طور کامل از بین نرفتند. هنرمندان

بکوتا اشاره  برای  نمايی  ده  رفتن  عقب  از    ره  پیش  حتی  رياضی  فضا  مبانی  روی  بر  کار 

خطی  آلبرتی   ۳دورنمای  باتیستا  لئون  کردند.  می  رنسانس،    ۴استفاده  اومانیست  و   معمار 

( نوشت که در صدد آموزش حامیان درباره رشته نقاشی و ارتقاء  ۵نقاشی رساله ای )]به نام[  

به هنر  آلبرتی در کتاب خزاد بی آجايگاه آن  مای تک  ه نقاشی از دورنداود نحوه استفود. 

برای ايجاد وهم عقب رفتن و فضا را توضیح می دهد. آلبرتی توضیح می دهد که   ۶نقطه ای 

برابر   در  »پوششی«  حدی  تا  بلکه  نبوده  تخت  سطحی  صرف  طور  به  نقاشی  يک  سطح 

بین پنجره ای است که  يا  آن،  اين  از ط  ندهفضايی وهمی در ورای  بیند.  آن می  مفهوم  ريق 

بديهی می پنداريم، بنیان نحوه در نظر گرفتن نقاشی ها توسط مردم    که امروزه آن را  نبنیادي

در طول قرون است. خود نقاشی تا دوران مدرن به عنوان يک وهم درک می شد. بنابراين 

د را  و حجم  فضا  از  ما  تصور  که  نقاشانی  حتی  هنرمندان،  از  ک ستک بسیاری  از  اری  يا   رده 

 حدی با وهم آفرينی سر و کار دارند.رج می شوند، تا اخما سنتی دورننظام های 

 
1. Pliny the Elder 
2. Pliny the Elder, The Natural History, 35: 36. Translated by John Bostock and H. T. 
Riley (1855). 
3. linear perspective 
4. Leon Battista Alberti 
5. De Pictura 
6. one-point perspective 
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بسیاری از هنرمندان راه های پنهان سازی رد قلم موی خود به منظور وهم آفرينی را  

چنان به صورت متقاعد کننده ای پیدا کرده اند که به نظر می رسد ]اين آثار[ به هیچ وجه  

ن آفرينی ها  آن ها می خواستند وه  اند.  شدهنقاشی  بن چم  نظر  ان مجاب کننده  به  اشند که 

،  ۲و پیروان او، به عنوان مثال رافائل  ۱نرسد کشیده شده اند. آثار هنرمندانی نظیر يان ون آيک 

داويد لويی  ژاک  پیر  برونزينو،  يا  کو ،  دشواری    بسیار  ۳آگوست  به  و  رسیده  نظر  به   صاف 

از يک توان ردی  به جای خصبه قل ضر  می  يافت.  فیزيکیم مو  تصوير است که    ،وصیات 

لب می شود. از نظر ساير نقاشان اين نوع وهم آفرينی »کامل« آن چنان اهمیتی نداشت. غا

با ضربات مسیر دار و مرئی قلم مو، يا گذاشتن   هنرمندانی نظیر رامبرانت، گويا و تیسین، 

  آن ها نی  ید می کنند. وهم آفريد تأکخو  يک تکه ضخیم رنگ، بر خصوصیات فیزيکی آثار

است: حس المسه ما را به کار می اندازند. به طور تقريبی می توانیم ی بسیار متفاوت  عو از ن

]اثر سر    ۴الیزابت فرنوزن زنجیر طاليی ارسطو ]در نقاشی رامبرانت[ يا نرمی پوشش خز  

 [ را حس کنیم. ۵توماس الرنس 

ای    هنوان شاهد موازغه نقاشان نبود. می ت ه دغدوارم. وهم آفرينی هم  ۲۰پیش از قرن  

بود که  همواره متغی بازنمايی های چیزهايی  بین ترسیمات جهان به صورتی که هست و  ر 

نمادين.  پردازی  تصوير  يا  احساسی  و  معنوی  های  پديده  مورد  مانند  نیستند،  ديدن  قابل 

نقاشی، ذهنیت هنرمند و شرايط اجتماعی و هنری زمانه بر، ههدف يک  از    مه  چیزی که 

هنرم راهنظر  بهترين  ي  ند  طبیعت  نتیجه، بازنمايی  در  گذارند.  می  تأثیر  است  ذهنیت  يک  ا 

در هر دوره، منطقه جغرافیايی و هر هنرمند    آن هاانواع وهم آفرينی ها و روش های ايجاد  

 فرق می کند. 

 
1. Jan van Eyck 

2. Raphael 

3. Pierre. Auguste Cot 

4. Elizabeth Farren 

5. Sir Thomas Lawrence 
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ــاری و ت ــو پورتین ــو دی فولک وماس

 م.؟( 1470)ماریا پورتیناری  

م.؛    ۱۴۶۵شروع فعالیت از ) ملینگس مهان

 ( م.  ۱۴۹۴فوت در 

 بر روی چوب  رنگ روغن
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 وهم فضا 

مملینگ با کشیدن قاب های مصنوعیِ به دقت سايه خورده به دور پیکرها، با ادراک ما از  

فضا بازی می کند. او در واقع توماسو و ماريا را در جلوی اين قاب ها در »طرف ما« از  

ه ]چوبی[ را پر کرد  ه طرف از صفحاتشود که قاب ها فقط س  توجه  د ـنقاشی قرار می ده 

و در لبه های پايینی ادامه پیدا نمی کنند. جزئیات مشخصی موجب تقويت اين وهم آفرينی  

نامیده می شود( و پارچه آن   ۱د: به عنوان مثال پوشش مخروطی سر ماريا )که هنینن می شو

گ گیرد،  می  قرار  قاب  راست  سمت  روی  س  ويیبر  میبه  جلو  به  ما  فضای   آيد.    مت 

دانی مم  ممی  دربارکه  اشعه  لینگ  با  تحلیل  و  تجزيه  کرد:  بسیاری  دقت  هنین  قرارگیری  ه 

 ايکس تأيید کرد که وی آن را در اصل در زاويه ای پرشیب تر قرار داده بود. در حقیقت 

ا بخش  به  کرد.  را مشاهده  آن  توان  نزديک می  از  نقاشی  بررسی   ۲ح شدهصالدر صورت 

مصنوعی. هنین اصلی به دشواری در  لبه باالی قاب    ردیه ای تیره تر  مرئی دقت کنید: ناح

زير اليه های بااليی رنگ، که به مرور زمان شفاف تر شده اند، قابل مشاهده است. مملینگ  

جا  بعدها مکان هنین را تغییر داد، به احتمال، برای اين که تا لبه قاب ادامه يابد که در آن  

آرامی    پارچه  به  شفاف  وهمنیمه  لبه  روی  افتد.    یبر  می  آستین  نقاشی  همچنین  مملینگ 

راست توماسو را طوری نقاشی کرد تا بر روی لبه قاب خیالی بیفتد. در اصل بر روی اين  

جلوه تأکید بیشتری شده بود اما اليه های رنگ به مرور زمان تیره تر شده اند و به میزان 

د. دستان  را کاهش داده ان   هو پس زمینه سیاین های ارغوانی تیره  ن آستاي  زيادی تضاد میان

اين زوج، به ويژه توماسو، کوتاه نمايی شده اند تا به نظر برسند بیشتر به سمت بیرون، با  

 از بدن خود و به طرف فضای ما، جلو می آيند. دور شدن 

 

 جزئیات وهمی 

ه کرد: به  ات دقیق استفادیجزئز  ا  ،ودی خمملینگ برای ايجاد حس واقعی بودن در مدل ها

خود برای جدا کردن ته ريش بر روی گونه توماسو، موهای منفرد    مثال از قلم موی  نعنوا

 
1. hennin 

2. pentimento 
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گردن وی استفاده می کند که    رویچین و چروک    و  ابروهای او، درخشش نور در چشم

ارد  ی دنشان از پوست سالخورده او دارد. برعکس، صورت جوان ماريا چین و چروک کم

تأا و  ابرو  هر  برای  دقت  ما  به  سايه  عاکیدهای  و  بعدی  مال شده  را سه  او  بینی  که   هايی 

ترين جزئیات  ،به نظر می رسانند آفرينانه  عناصر    ،شاهد ضرباتی منفرد هستیم. شايد وهم 

گردنبند    لباس او باشند ـ تاهای نیمه شفاف پارچه هنین و موهای سفید يقه خزدار لباس او.

های نقطه ای باالی   اندازد )با سايه  یگردن او سايه مر حجم دار است که بر  آن قداو  پرکار  

دهد،   نشان می  را  آن  که مکان سابق  ديگر   کهگردنبند  اصالح شده  اشتباه ی استبخش   ،

لعاب روغنیِ  نشود(. سايه رنگ پوست هر دو پیکر بر روی زمینه سفید و با اليه های گرفته 

ر می رسد  نظ  هبد که  نمی کن  اد ايجم گوشت و پوست را  که وهند  نیمه شفاف ايجاد شده ا

 خاطر جاندار بودن خود برافروخته است.به 

 

 وهم و معنا

مرکزی آن ـ تصوير باکره و  قسمتسه تکه ای بودند که   یزمانی اين پرتره ها بخشی از اثر

مبتکران بسیار  فضا  مورد  در  مملینگ  آفرينی  وهم  است.  شده  گم  اکنون  ـ  بکودک  و ه   ود 

ی کرد. در صورت قرار دادن تکه  بیشتر مرتبط م   آن هابا هدف اهداء  مدل های خود را نیز  

کودک   و  باکره  به سمت  را  نگاه( خود  )و  دعای  ماريا  و  توماسو  دو،  آن  بین  شده  مفقود 

ثروت   و  ظاهری  های  ويژگی  ثبت  حکم  در  مملینگ  پرکار  جزئیات  کردند.  می  معطوف 

م.    ۱۴۷۰ل  اسزدواج آن دو در  ی آن ها درست پس از ازندگ  از  زوجین در لحظه ای مهم

ما با کنار گذاشتن ناباوری خود برای لحظه ای، در وهم آفرينی مملینگ مشارکت کرده  بود.  

اين افراد را درست همان طور که    و و اجازه می دهیم فضای میان ما و پرتره ها از بین برود

ر آيند( مشاهده ست داشتند به نمايش دکه دوور  سال پیش بودند )يا آن ط  ۵۵۰نزديک به  

 کنیم. یم
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 م.( 1635)ظروف شیشه ای  و بی جان با صدف، یک جام نقره ای  طبیعت 

 م.(  ۱۵۹۴ـ   ۱۶8۰ويلم کالس هدا )

 رنگ روغن بر روی چوب 
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 سطح، حجم و نور 

است.   غالب  نقاشی  اين  در  بعدی،  سه  اشیاء  و  دار  بافت  سطوح  از  ملموس   حسی 

هستند و   ۱تصوير به موازات سطح    یيگ شده اند که گوبه صورتی رنانبی میز  جهای  ه  بل

يک ناحیه گذار ايجاد می کنند. اشیاء مختلف که از روی    ،روی میز  یاءمیان فضای ما و اش

میز بیرون می زنند در بررسی اين ناحیه بینابینی و حرکت کامل به طرف فضای تصويری به  

به   ـ  لبه گرد سینی، پو دريا  صدفما کمک می کنند  لیمويی،  چاقو  چرمی    محفظه  و  ست 

ش کالس  ود.  توجه  زوايای    ۲هدا ويلم  در  را  شده  نمايی  کوتاه  مدور  و  ای  استوانه  اشیاء 

و  خارج  داخل،  به  را  چشم  که  بصری  ای  بازی  با  و  داده  قرار  تصوير  سطح  با   مختلف 

توسط   اشغال شده  و فضای  اشیاء  منحنی  دور خطوط  هبه   ايجاد    حس عمق  بردی  م  اآن 

طرف خود کج شده است. اين قرارگیری به  سمت راست بر يک    رم نقره ای دد. جامی کن

زيرين پايه و همچنین منحنی های برآمده دسته و دهانه آن را   ۳قلم زنی هدا اجازه می دهد  

 به تصوير بکشد.

ی  خانگ  خلی نور، بخشی از وهم آفرينی هدا است. وی اشیاء خود را در يک فضای دا

نوری دارای  ايجاد کند که  انعکاس ها و رو   ات نمايشی می چیند    تاريک و  را  شنايی هايی 

نگاه بیننده را به سمت خود می کشند. فرو رفتگی های ظريف جام، تکه های کوچک نور 

آور می  وجود  ايستادهنبه  ای  شیشه  جام  حجم  آبِ  ،د.  و  شیشه  انعکاسی  سطوح    توسط 

نقاشی کرد.   ارپنجره  ی روشن يک  انعکاس ها  ،آن  بر رویهدا    که  درون آن ايجاد می شود

دلیل خارج بودن اين منبع نور از ترکیب بندی، حس وجود يک مکان، فضايی روشن در  به  

 آن سوی اين فضای خانگی تیره را به ما می دهد. 
 

 ضربات قلم مو و بافت ها 

با دقت زده می شوند بوده و  اندک  چوب )به جای    نتخاب . اضربات مرئی قلم موی هدا 

کار  هبکتان(   بستر  سطح  ،عنوان  چنین  کسب  طور    به  به  وی  اما  کند؛  می  کمک  صافی 

 
1. picture plane 
2. Willem Claesz Heda 
3. chasing 
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تر از قبیل صدف ها، کاغذ    و  گزينشی از ضربات مرئی قلم مو برای القاء بافت اشیاء نرم 

که در تضاد    ،لیمو بهره گرفت. نقاش در لیمو، رنگ زرد را با الگوی خال خال دار گذاشت

  ،بری صدف هانقره ای است. ز  یننعکاس میوه در سیی بسیار صاف زرد در اگذار   رنگبا  

با فلز سخت و صاف سینی در تضاد است؛ خطوط قوی سینی باعث جلوه يافتن لبه های  

بر نرمی بی عیب و نقص سطوح فلزی   لیمو ]نیز[  دندانه دار صدف ها می شود. کاغذ و 

 تأکید می کنند. 

 

 وهم و معنا

آفري با حیاتهای ه نی  وهم  را  مرتبط م درو  دا ما  نقاشی  اشیائی  به سا  آن هاکند؛    ینی  ن 

شوند.  بو  يا  احساس،  لمس،  توانند  می  تقريبی  طور  به  که  رسند  می  نظر  به   واقعی 

را   آن هابه دقت چیده شده و جزئیات دقیق اشیاء از ما می خواهند که معنای    ترکیب بندیِ

  بو ا ارزش مادی غذای خبی جان، مالک آن را ببیعت  ن طم. اي   ۱۷در نظر بگیريم. در قرن  

م مرتبط  نقره  هايو  داشتند: صدف  هم  ديگری  معانی  اشیاء خیالی،  زمان  کرد. هم  که  ی  ی 

با هرزگی در رابطه بود، لیمو میوه ای خارجی )و بنابراين  خورده شده است    آن هانصف  

بود قیمت(  جات  و  گران  ادويه  برای  شده  مخروطی  يک    حهصفر،  ظاهبه    ،کاغذ  از  ای 

بندی  ۱. استسالنامه   درباره  واح  ، ترکیب  پیامی  سرعت  ی  به  که  است  دنیوی   لذات 

 .می گذرند

 
1. Walter Liedtke, Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art (New York: The 

Metropolitan Museum of Art, 2007), vol. 1, 312. 
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 م.( 1831)  ن یدر برل  یجاده محل

 م.(  ۱8۰۱ـ   ۱8۷۷ادوارد گارتنر )

 رنگ روغن بر روی بوم 
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 فضا از طریق خط 

ا   ۱گارتنر ادوارد   صحنه  به  را  ما  عمیق،  فضای  آفرينیِ  وهم  ابا  زندی  روزمره  ز   گی 

د برد:  طرف  می  يک  در  ر  ايستمسخیابان  می  چپ  بینیم؛ یم  ت  می  را  مسیر  انتهای  تا    و 

تا جايی که نگاه ما در پیچ جاده و منار هرمی کلیسای مرتفع متوقف می شود. نقاش بوم  

را که به طور تقريبی تا    ۲خود را به طور عمودی انتخاب کرد تا ساختمان های پیش زمینه 

يابندبوم    الیبا می  دار  بدهجا    ،امتداد  شیب  خطوط  خیابا سد.  و  ها  را  ختمان  فضا   ان، 

د. هنرمند وهم آفرينی خود را با  ن به عقب و تا فاصله ای دورتر از چشم ما گسترش می ده

يک شبکه دورنمای خطی دقیق به منظور تعیین ترکیب بندی و تضمین »عقب رفتن« وهمی 

در   توان  )می  کرد  آغاز  او،    ديگر  يکیفضا  های  نقاشی  وستفالنوخااز  آقای   رد  ۳اده 

اين همان  شاه کنسرواتوار   بود(.  نقاشی  زير  در  دورنمای خطی طراحی شده  د يک شبکه 

اما گارتنر به آن يک پیچ افزود:  ، نظامی است که هنرمندان از زمان رنسانس استفاده کرده اند

کرد تغییر  قوانین  بنابراين  است،  منحنی  او  اخیابان  سه  خیابان  ند.  با  ها  منحنی  اختمان 

را تشکیل می دهند؛ اگرچه ممکن است به نظر برسد  هم نواری چسبیده به  هماهنگ بوده و

هاخطوط   پیوندند،    آن  می  هم  به  خیابان  انتهای  در  نقطه  يک  واقعیت، خطوط  اما  در  در 

حقیق ای  نقطه  تک  دورنمای  بندی  ترکیب  خالف  )بر  ساختمان  هر  در  گوشه    ی(، راست 

 خود را دارد. ۴تالقی   نقطه

 

 مقیاس و رنگ 

با نظام دورنمای گارتنر سازگار است. اشیاء واقع  رگیری تمام  و قرا  اندازه جزئیات نقاشی 

در پیش زمینه، بزرگ تر و پرجزئیات تر از اشیاء دورتر هستند. به عنوان مثال سگ سفید  

  ارتفاع و  و  رابر دارداعی برتفکه کتی قرمز پوشیده ا   آن  گوش قهوه ای با زنی در پشت سر

د در  جزئیات  قرمز  بندیمسرِ  ترکیب  چپ  درهات  جزئیات  از  بیشتر  واقع،  طول    ی  در 

 
1. Eduard Gaertner 
2. foreground 
3. Westfal 
4. vanishing point 
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دارند   جزئیات  زمینه،  پیش  در  منفرد  های  سنگ  قلوه  است.  دورتر  درهای  و   خیابان 

ا در  در حالی که به نظر می رسد بخش دورتر خیابان سطحی يکدست دارد زيرا چشمان م

باقه  ن فاصلآ به نقطه ای    امنیست. هر شیئی، نگاه  ک قلوه سنگ ها  ه تفکیدر  دقیق در  را 

فضا می برد. پیکرها به طور تقريبی فرعی بوده و بخشی از زندگی در خیابان هستند، با اين  

 حال در حکم نقاط مبنايی برای کمک به تعیین فاصله هستند.

اء  م القاء می کنند. اشی و حج  صلهرنگ و نور، وهم آفرينی فضايی را تکمیل کرده و فا

نر برای کسب اين جلوه، اشباع پذيری رنگ های ن تر شده و گارت شوبا عقب تر رفتن، ر

باالی   از  دشواری  به  آفتاب  زيرا  است  روشن  نیمه  بیشتر،  خیابان  کند.  می  تنظیم  را  خود 

راس سمت  در  نماها  از  معدودی  بااليی  های  بخش  کردن  روشن  به  قادر  ها  ت  ساختمان 

سمت چپ، در ان های کوچک در  متور از طريق باالی ساخمی شود. در دورتر، ن  یابانخ

جايی که خیابان اندکی باز می شود، وارد شده و بخش عرض ساختمانی بژ را مشاهده می  

موجب تضادی چشمگیر با    ،کنیم. روشنايی اين آفتاب مستقیم بر ساختمان صورتی روشن 

را تقويت   آن هایان  شده و حس وجود فضا م   سر آنشت  خاکستری محو و کدر کلیسا در پ

 کند. می

 

 وهم و معنا

خود  عادی  زندگی  در  که  دارد  اتکاء  ما  تشخیص  اين  بر  نقاش  توسط  فضا  آفرينی  وهم 

مدر شهر  يک  خیابان  به  نگاه  با  کنیم.  می  تصور  گونه  اين  را  فواصل   شاهد    ن،اغلب 

ها در    پیوندند و آسمان خراشم می  ه هکوچه هايی هستیم که در جاهايی دقیق در افق ب

برلین در اوايل قرن  ديده می شوند.    کچ ابعاد بسیار کو او از    ۱۹شهر گارتنر،  م. است و 

تفاده می کند. اثر گارتنر حاصل نقاشی  سفضای وهمی خود برای ثبت آن با جزئیاتی دقیق ا

رل فريدريش  ان کادورخود انگیخته فضای باز نیست ـ او همه چیز را محاسبه کرد. در اين  

نمارمع  ۱شینکل  های  ساختمان  با  برلین    ،باابهت  ۲کالسیکِ وئ،  شکل  دادن  تغییر  حال   در 

 
1. Karl Friedrich Schinkel 

2. neoclassical 
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بود. باال  مناظر شهر   ،نقاشی  ۱با سرعتی  و  معماری  از  فزاينده  ای  آگاهی  دهنده  و    بازتاب 

 ممکن است.   حد تا  آن هامیلی به ثبت دقیق 

 
1. Geraldine Norman, Biedermeier Painting, 1815–1848: Reality Observed in Genre, 

Portrait and Landscape (New York, N.Y.: Thames and Hudson, 1987), 63. 
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 م.( 1788) آنتوان لوران الووازیه و همسرش

 م.(  ۱۷۴8ـ   ۱8۲۵داويد ) لويیژاک 

 بوم  ی رنگ روغن بر رو
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 سطوح دقیق

داويد از وهم آفرينی ها لذت می برد. سطح »صیقلی« صاف بوم او، که نشانه سبک اوست،  

پرها  توری،  مخمل،  شیشه،  به  نقصی  بی  طور  به  ما  چشمان  پیش  تبديل  و    در   پوست 

گازها(  سنجش    )برای  ۱الووازيه  ورانلوان  آنت  می شود. هنرمند ابزارآالت روشن و درخشان

دقت  با  کرد.    را  نقاشی  شکل،  تمام  ناقوس  ایِ  شیشه  ظرف  درون  آب  که  سبز  ای  جعبه 

انعکاس کاغذ الووازيه و میز را در جیوه درون محفظه شیشه ای  و    آن را می شکند  تصويرِ

پايین   گوشه  در  شکل  پیازی  ای  شیشه  ظرف  کنیم.  می  مشاهده  چپ  سمت    سمت در 

با   ، به جز انعکاس جورابراست پنجره های ی سمت چپ خود و  ال الووازيه در انحنای 

ما   ديد  نقطه  »پشت«  در  که  ها  پنجره  به  اشاره  است.  به کلی شفاف  تقريبی  طور  به  اتاق، 

 یشتری برای وجود فضا خلق می کند. هستند وهم ب

تقويت حس امر موجب  اين  و  منسجم است  به کلی  داويد     ی وهم کل  سطح جزئیات 

یزان از دقت ارائه می شود. همه با يک مها،    نلباس آو    علمی، پیکرها  می شود ـ ابزارآالت

اثر  سراسر  در  مقیاس  و  صحیح  دورنمای  حفظ  با  را  آفرينی  وهم  اين   همچنین  و    داويد 

به واسطه دقت فوق العاده به قلم مو و رنگ گذاری انجام می دهد. تنها جايی که ضربات  

برای نشان دادن  وجود  مو  مرئی قلم    نگ  ر  اليه های ماتِ  زتارهای مو است. داويد ادارد 

به شیوه ای محاسبه شده استفاده کرد تا درجات سايه رنگ دقیق جلوه های متغیر نوری بر  

مخمل   روی  های  روشنی  مثال  عنوان  به  کند.  ثبت  را  مختلف  های  و حجم  روی سطوح 

  ، خود را نشان دهدپشت آن    دهد قرمز از   زه میاجاکه    ،قرمز، نه با رنگ سفید نیمه شفاف

لق می شود که به دقت ترکیب شده و به شیوه درست گذاشته  صورتی ای خ  رنگ  اببلکه  

می شود تا جلوه بافت مخملی ايجاد کند. نهايت وهم آفرينی او در القاء جو و پخش کردن  

 نور است.
 

 حرکت معلق 

پر را در  ود. الووازيه يک قلم  می ش  کلیژست زوج باعث افزايش وهم آفرينی تصوير  

در هوا بوده   شوی بر روی میز تکیه کرده و دست   گیرد و آرنج چپ  یمدست راست خود  

 
1. Antoine-Laurent Lavoisier 
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و انگشتانش اندکی خمیده هستند. اين حالتی زودگذر است، گويی سرش را تازه از روی  

رد؛  دا  دستش بلند کرده تا به همسرش نگاه کند. ژست همسرش نیز به همان میزان تحرک

ایز لحظه  برای  که  است   مانی  شوهرش  شانه  روی  انگشت اربر  کند  می   اندکی    ،انشحت 

بر   تاب خوردن و ريختن  به نظر می رسد موهايش هنگام  میز حالت می گیرند.  بر روی 

پشتش در حرکت هستند. داويد حس وقفه ای لحظه ای را ايجاد کرده و حرکت را معلق  

  ايجاد می کند: مهم نیست و وهم آفرينی ديگری    ی شوده منگه می دارد. زن به بیننده خیر 

ور داشته باشیم، به نظر می رسد چشمان او ما را تعقیب و وادار به  در کجای گالری حض

 پاسخ دادن به نگاه خیره خود می کنند. 

 

 وهم و معنا

  وهم آفرينی داويد بخشی از معنای کار اوست. اين جفت که در ابعاد واقعی بوده و حقیقی 

بهنظر    به با اشیائی  عکس و تقويت  ه می شوند که منطاهمان میزان »واقعی« اح   می رسند 

کننده هويت آن هاست ـ هم چیزی که بودند و هم چیزی که می خواستند باشند. زندگی  

های   طراحی  مجموعه  از  آفرينانه،  وهم  جزئیات  تمام  بنابراين  و  درآمده  نمايش  به  زوج 

الو علمی  تجهیزات  تا  )کوازهمسرش  بوديه  کرده  ابداع  خود  اقناع    ،(ه  منظور   به 

محاسبه شده اند. آن ها در صدد نشان دادن    ،درباره جايگاه خود  م.  ۱8های قرن    یسيپار

بازنمايی   برای  صرف  مأموريتی  از  بیش  داويد  بودند.  قدرت«  »زوج  يک  عنوان  به  خود 

فردیِ مخ  تصوير  بر  آفرينی  وهم  اما  کرد،  کار  الووازيه  اين اتکا  اطبمطلوب  به  و  دارد  ء 

 ۱د. اگرچه اثر به منظور نمايش در سالن ت خورس داويد شک  لا، وهم آفرينی تمام و کممعنا

م. نقاشی شده بود اما به سبب اوضاع سیاسی بی ثباتی که الووازيه در آن قرار    ۱۷8۹سال  

 داشت هرگز به نمايش عمومی در نیامد.

 
1. Salon 
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 م.( 1632) مرد در لباس شرقی

 م.(  ۱۶۰۶ـ   ۱۶۶۹)  نون رینت رامبرا

 رنگ روغن بر روی بوم 
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 ی م آفرینی های لمس هو

وهم آفرينی خود را با قلم مو کاری مرئی سیالی ايجاد می کند که با هر  ون رين  رامبرانت  

بافت و شکل متنوع، تغییر می کند. نگاه ما را بر نیمه بااليی نقاشی متمرکز می کند، جايی  

امه می آيد؛  معدر دنباله تاهای    شفاف  نیمه  مسیر دارِ رنگِ  ضرباتد.  که نور به پیکر می تاب

ها  ساي روشنايی  که  شوند  می  تاريک  تر،  رقیق  موی  قلم  ضربات  با  حالی  در  آن  های  ه 

 ، توسط تکه های ضخیم تر رنگ ايجاد می شوند. ضربات مرئی قلم مو در صورت و گردن

ر  روی قسمت های تاب دا  سد بری ر حاکی از چین و چروک و موهايی بوده که به نظر م

 متعدد باعث ايجاد سايه رنگ پوست شده و ی  ترکیب رنگ ها  .دموج بر می دارن   ، پوست

به صورت تکه ها و نقطه هايی گذاشته می شوند که به طور کامل در هم محو نمی شوند.  

با   که  شود  می  روشن  ابريشمی  شال  سیال  انحنای  ايجاد  باعث  کوتاه  قاعده  بی   ضربات 

انحناء  گذاری می شود.    هط نق  ،از نقش و نگار است  سفیدی که حاکیآبی و    هایه  تک با 

معلوم است،   شال که از پشت    ،يافتن ]شال[ به دور شانه پیکر و بر روی رنگ طاليی ردا

با حرکت به سمت ردا، ضربات قلم مو سیال تر و پهن تر    متوجه شفافیت آن می شويم. 

 ممی آيند. با افزايش حج  د به دنبال موج پارچهو سفیرد  می شود و ضربات کوچک رنگ ز

بات قلم موی رامبرانت نیز بیشتر می شود. نواحی پهن تر رنگ تیره موجب  پیکر، اندازه ضر

نازک رنگ  اليه های  پیکر می شود، جايی که  پايین  نیمه  تاريکی  به سمت  ما  نگاه  انتقال 

ی روشنايی  انت تنها به اندازه ا رامبر د.  اطراف لبه های جامه او نشان از پوشش خز آن دار

آن    ما  ،که ردای حجیم  ايجاد می کند را درباره شکوه و خز گران قیمت خود که در زير 

 متقاعد کند.  ،قرار می گیرد

 

 نور و فضا

بافت ها تنوع دارد. رامبرانت مجموعه ای از نورهای ضعیف    اندازهبه    ،سطح نور در نقاشی

 وويی نور هم مستقیم است  ی می کشد که گ تی نقاشصوره  ب  ،را در امتداد صورت و بدن

از زوايای متعدد به پیکر می تابد. رامبرانت پیکر مدل خود را در فضايی  و   هم منعکس شده

کردن   روشن  با  وی  کند.  می  القاء  را  محیط  يک  تلويحی  به طور  اما  دهد  می  قرار   خالی 



 33 ■ ینیوهم آفر

  مقابل ر  روشن ترين لبه پیکر ددادن  ار  برعکس آن، قر و    پس زمینه در تیره ترين طرف پیکر

وهم فضا در پشت سر او می شود.  و    حجم در پیکرموجب تقويت وهم    ،پس زمینه تاريک

امتداد   بوم  از  بیرون  از  که  کند  می  تکیه  عصا  يک  روی  بر  و  آيد  می  جلو  به  مرد   دست 

 می يابد. 

 

 وهم و معنا

ا پرتره  نه يک  و  کلی خیالی  به  رامبرانت حضور زنده  اما    ست،اگرچه موضوع، شخصیتی 

القاء می کند. نیت نقاشی، به دام انداختن    یک و ابتکار صرفنک ت   خصی واقعی را از طريقش

ترک   »سلطان«  يا  »شاهزاده«  به عنوان يک  را  پیکر  که  بود  ای  متمول هلندی  دار  مجموعه 

غنی  های    افتم. درست مانند اکنون، وهم ب  ۱۷خارجی در نظر بگیرد؛ اما در آمستردامِ قرن  

 شد. ن نقاشی بدل می يای هنرمند نیز به موضوع  و ظرفیت های گويا
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 م.( 1752) ها و قاره ها  اره یس  ت یحکا

 م.(  ۱۶۹۶ـ  ۱۷۷۰) پولو هی ت  ستایبات  یجووان

 رنگ روغن بر روی بوم 
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 فضای فوقانی 

را  س آن  سپ   در طول لبه های بوم، لبه ای خیالی نقاشی می کشد و  ۱تیه پولو جووانی باتیستا  

راست گوشه است اما ترکیب    ، کند. اگرچه بوم  انسان و هم اساطیری، می مملو از پیکر، هم  

مطابق   مختلف  جهت  چهار  در  نقاشی  های  لبه  در  را  پیکرها  وی  باشد؛  می  مدور   بندی 

به طوری که از پايین   ،لبه های نقاشی شده قرار می دهد. اين پیکرها کوتاه نمايی می شوند

ای نقاشی  ته اند از لبه ه سشکه بر چهار لبه نقاشی نها و لباس های آن ها  د. پاشون ديده می  

کند می  فرق  نامیرايان  برای  قواعد  شود.  می  آويزان  فضا  در  ها  ؛شده  های    آن  گوشه  از 

پرواز می کنند. تیه پولو    ،که يک خدا است  ،۲ترکیب بندی دور شده و به باال به سوی آپولو

باز آن ها  ک با ژست های  تمام مس  رده وی  را در  ن آن ها  به  تا   برسد    ر ظیرها می چرخاند 

بی وزنی بدن های   اين پیچش ها موجب وهم  از فضا جلو می رود.  اندازه   ايشان در هر 

 ، قرار گرفته در گوشه های ترکیب بندی  می شوند که با فضای اشغال شده توسط افراد فانیِ

کناره های بوم دور  هنگامی که ما نیز از  رکز،  ا م تضادی آشکار دارد. چشمان ما از کناره ها ت 

ب  وشده   مارپیچ  طور  ها  به  اندام  آهنگ  همراه  به  رويم،  می  ابرها  و  آسمان  وهم  ه سمت 

 پیوسته حرکت می کند. 

 

 جو و نور

تیه پولو با حرکت »رو به باال« به سمت مرکز نقاشی، از دورنمای نوری و جوی برای ايجاد  

به نظر    بی انتها  ،خط افق نداردکند. فضای بهشتی که    ده میتفاوهم فضای عقب رونده اس

ام آفتاب احاطه  ی رسد.  پرتو  تدريج در  به  بوم  تر  بیرونی  لبه های  پیرامون  تر  تیره  برهای 

کننده آپولو روشن می شوند. بیشتر پیکرهای فانی قرار گرفته در گوشه های نقاشی در سايه  

  هم. داخلی ترين حلق گیريمی    قرارما در پايین  ته و  داشهستند؛ نور در باالی سر آن ها قرار  

 
1. Giovanni Battista Tiepolo 

2. Apollo 
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قا  ،ابرها طور  مالح به  استبل  تر  روشن  ای  های   ظه  مايه  رنگ  با  کرم  ۱و  و   صورتی، 

خاکستری کشیده شده و آسمان آبی از البالی آن معلوم می شود. پیکرهای قرار گرفته در  

ابرها حلقه  اين  افزو  ،امتداد  خاطر  به  و  بوده  روشن  سدن  بسیار  میزان  رنگ  از  بیشتر،  فید 

ش می  کاسته  ها  آن  دورو    دواشباع  ترين  بنابراين  نزديک  و  آپولو  رسند.  می  نظر  به  تر 

 همراهان آن در مرکز، در عمل در حکم رنگ طاليی روشن خورشید هستند. 

 

 وهم و معنا

که   هنگامی  نقاشی  صدداين  بسیاری    در  جهات  به  را  ما  شويم  می  خود  به  دادن   مسیر 

توا اين حقیقت  اند.  شک  می ياکه نمی  به راحتی جايگاه  را    نیم  با  نقطه ديد خود  در رابطه 

تمرينی مقدماتی  اثر،  ترکیب بندی تعیین کنیم، نشانه ای از هدف و زمینه اصلی اثر است:  

سقفی  آن  برای   رزيدنز ای  نقاشی  وورتسبورگ  در  پولو  تیه  که  آلمان    ۲است  جنوب  در 

پیبا تر  ،یفرسک سقف آن  کشید. وی در     اه و پیکرهای سه بعدی، بکرهای نقاشی شدکیب 

ق بیننده  است  م.  ۱8رن  تصورات  واقعی  چیزی  چه  که  اين  پیکرهای    ،درباره  کرد.  بازی 

نمايی  اندود شده سه    ۳برجسته  پیکرهای گچ  برای  هايی  تمرين  بوم،  های  در گوشه  شده 

از   خود  پايانی  نقاشی سقفی  در  پولو  تیه  که  هستند  ای  اسآن  بعدی  پای  ها  که  کرد   تفاده 

به دقت برنامه ريزی    زان بود. وهم آفرينیِزير سقف آويدر    قاات   داخلبه راستی به    اه  آن

نقاشی اين  تصوری    ،شده  سقف  نهايی  ظاهر  از  پولو  تیه  حامی  که  شد  می  اين  متضمن 

  الی روشن پیدا می کرد. اگرچه بوم هم اکنون به طور عمودی بر روی يک ديوار و نه در با 

را تجربه می کنیم.   ۴از پايین به باال از جلوه های وهم آفرينیِ   ا نصب شده، هنوز برخیسر م

مملو از خدايان، توده های چرخان ما    بی پايانِ  با کشیده شدن به سمت باال به سمت آسمانِ

 را وارد فضای وهمی تیه پولو می کنند. 

 
1. hues 

2. Würzburg Residenz 

3. grisaille 

4. di sotto in sù 




