
101

و داوينچي بار ديگر به تجربه هاي مازاتچو در عرصة سايه روشن 

كاري روي مي آورد.

در اينجا نور وتاريكي به نحو ظريفي بكار گرفته شده اند و نور و 

سايه نه فقط برای برجسته نمايي ، بلكه براي بيان حالت عاطفي و 

يكپارچه به كار رفته است . اين روش يكپارچه نمايي قبالً به وسيله 

به كار گرفته  " )شكل 4-8(  نقدينه خراج   " مازاتچو درتابلوي 

شده بود. پيكره ها در اثر داوينچي بنحوي خيال انگيز از ميان نور 

وتاريكي ظاهر مي شوند.

از مشهورترين آثار داوينچي " شام واپسين " )شكل 4-15( 

است كه آن را نخستين تركيب بندي بزرگ پيكره اي دردورة 

رنسانس وتفسير قطعي مضمون آن مي دانند. مسيح و دوازده 

حواري در اتاقي ساده ، پشت ميزي دراز به موازات سطح تصوير 

نشسته اند . مسيح لحظاتي پيش به حواريون گفته است : "يكي 

از شما مرا تسليم دشمن خواهد كرد." اين گفتة مسيح ، موجي 

از هيجان در ميان حواريون به وجود آورده وهريك با ديگري 

نجوا مي كند كه " آيا اين منم ؟" . داوينچي با تركيب بندي 

اين اثر، اين لحظه را جاوداني كرده است . در مركز اثر و در 

با آرامش و وقار قرار داده  ميان چارچوبي روشن، سر مسيح 

شده است . درمقابل آرامش پيكرة مسيح كه از امري مهم خبر 

مي دهد، پيكره هاي حواريون در دو سو ، در گروه هايي جا داده شده اند.

 لئو ناردو همچنين مشهور ترين چهره هاي فردي را به وجود آورد ه است . تابلوي "موناليزا " 

)شكل 16-4( پرآوازه ترين چهرة فردي در جهان است كه دربارة آن تاكنون بحثهاي بسياري شده 

است. خندة مبهم اين پيكره در سده 19 بحثها و تفسيرهاي بسياري را موجب شد. ابهام اين چهره 

را مي توان نتيجة عالقة لئوناردو به سايه روشن كاري ظريف دانست. مهارتي كه قبالً در تابلوي "مريم 

عذرا بر كنار صخره ها "ديديم . منتهي اين بار نگاه پيكره به بيننده و سايه روشن و پس زمينه كه در مه 

رقيقي قرار دارد  ، به جاي نماياندن روحية آدمي ، آن را پنهان ساخته است .

14-4 مريم عذرا بر كنار صخره ها، لئوناردو داوينچی، حدود  1485، نقاشی روی چوب
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15-4 شام واپسين، لئوناردو داوينچی، حدود 98-1495، ميالن، نقاشی ديواری
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16-4 موناليزا، لئوناردو داوينچی، حدود 1505-1503 ، نقاشی روی چوب
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از معماران مشهور اين دوره مي توان از دوناتو برامانته )1514-

1444( نام برد كه از دوستان لئوناردو بود. وي پس از ورود به رم 

بناي " تمپيه تو"   )شكل 17-4( را ساخت كه بعدها به عنوان نمونة 

كامل معماري كالسيك و گنبد دار براي دورة رنسانس و  پس از آن 

شناخته شد. ويژگي بارز اين بنا شباهت آن به معابد كوچك قبل از 

دوران مسيحيت است . تأثير اين ساختمان فاقد تزئينات ، بخاطر نماي 

پيكروار بيروني آن است. حجم وحركت درآن توجه تماشاگر را به خود 

جلب مي كند. با وجود خشكي طرح آن برامانته توانسته است هماهنگي 

ميان اجزاي ساختمان،گنبد،ساقة گنبد وقاعده وكل آن به وجود آورد.

ميكل آنژ)1564-1475( پيكر تراش، نقاش ومعماري پرشور و 

ميتوان مالحظه  او  درآثار  را  وي  انعكاس شخصيت  كه  بود  ناآرام 

كرد. يكي از نخستين آثار پيكره سازي او مجسمة "داوود " است 

كه داراي بدني عضالني وچهره اي سرشار از نيرو است . حالتي كه 

آن را بنام "فعاليت آرميده" مي نامند واز ويژگيهاي آثار ميكل آنژ 

است .)شكل 4-18(

داراي چنان   )4-19 )شكل  موسي"   " ومشهور  ابهت  پر  پيكرة 

نيروي تسخير كننده اي است كه معاصرانش آن را رعب آور مي خواندند، 

حالت "فعاليت آرميده " پيكرة داوود را دارد. اين پيكره هم سر خود 

را به يكسو گردانده وحالت مردي نيرومند را نشان مي دهد كه خشم 

رعب آوري از اندامها وچشمان غصب آلودش مي تراود .

ازمعروف ترين آثار نقاشي ميكل آنژ، نقاشيهاي او بر سقف كليساي 

سيستين است )شكل 20-4(. هرچند ميكل آنژ نقاشي را حرفة اصلي 

خود نمي دانست وپيكره سازي را درمقامي برتر قرارمي داد، كارنقاشي 

برسقف اين كليسا را به تنهايي به اتمام رساند . در اين طرح عظيم،  

وي بيش از 300  پيكره را درحاالت مختلف خلق كرد. موضوع اين اثر ، 

17-4 تمپيه تو، دوناتو برامانته، سان پيترو رم، 1502 ميالدی

18-4 بزرگنمايی از داوود، ميكل آنژ،1504-1501 ، فرهنگستان فلورانس، مرمر
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خلقت ، هبوط و رانده شدن انسان است . در تصاوير فوق ، مثل هميشه وي بر پيكرة آدمي تأكيد 

مي كند. ميكل آنژ در اينجا پيكره ها را در حالت برهنه يا با ردايي بدون هيچ پس زمينه اي ، يا 

رنگ آميزي تزئيني ، با احساس پيكر تراشانه، ترسيم مي كند. صحنة " آفرينش آدم" ديگر تفسيري 

سنتي از آفرينش نيست ، بلكه تفسيري شجاعانه وسراپا انساني از حادثه اي ازلي است . حالت بدن 

آدم كه زميني است ، سنگين مي باشد . اما خداوند باالتر قرار داده شده و در ردايي ابرگونه قرار 

دارد. خدا با نوك انگشتان خود، به بدن آدم حيات مي دمد.ارتباط ميان خدايان و قهرمانان كه 

از موضوعات آشناي اساطير عهد كالسيك بود، در اينجا به طرزي ملموس بكار گرفته شده و خدا و  

انسان هردو از يك ماده ساخته شده و هر دو غول آسا هستند )شكل 21-4(. اين نقاشي نشان مي دهد 

كه انسان عصر رنسانس با چه جسارتي خداوند را در مقام فرمانرواي آسمانها در تفسيري يوناني تجسم 

20-4نمای داخلی نمازخانه سيستين، ميكالنژ، واتيكان، رم، نقاشی ديواری19-4 موسی، ميكل آنژ، 1515-1513 ، سان پيترو رم، مرمر
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21-4 آفرينش آدم، ميكل آنژ، بخشی از سقف نمازخانه سيستين،  1508-1512 

مي كند و به اين ترتيب ، ما آميختن سنن ماقبل مسيحي و مسيحي را شاهديم . به طوركلي ميكل آنژ 

در آثار خود، كشش وتنش رواني را به نمايش مي گذارد. تنشها وابهامات سبك ميكل آنژ بعدها به سبك 

موسوم به "شيوه گرايي " )منريسم ( راه  يافت .

را فائل سانتسيو )1520-1483( از هنرمندان ديگر اين عصر است كه با وجود تأثير پذيري از داوينچي 

و ميكل آنژ ، سبك خاص خود را به وجود آورد تا آرمانهاي رنسانس را به خوبي نشان دهد. در آثار وی 

پيكره ها با سايه روشني ظريف برجسته نمايي شده اند. را فائل به طوركلي در آثارش از رنگمايه هاي 

روشن تر استفاده مي كند و مثل لئو ناردو رنگهاي تيره را براي بيان راز آميز به كار نمي گيرد.

نقاشي ديواري "مكتب آتن " )شكل 22-4( از آثار برجسته را فائل است كه درآن تجمع عده اي از 

فيلسوفان و دانشمندان عهد باستان را نشان مي دهد كه گرداگرد افالطون و ارسطو قرار دارند. گويايي 

بيان ، اندامهاي نيرومند وگروه بندي هيجان انگيز پيكره ها ممكن است متأثر از ميكل آنژ بوده باشد كه 

با اين حال به شيوة خود را فائل در هماهنگي كامل تعادل يافته اند . هرعضوي در اين انبوه هيكلها ، 

نقش خود را با وضوحي شكوهمند و پرمعني ايفا مي كند . از طرفي نيز طرح متقارن و متمركز صحنه و 

وابستگی متقابل معماري و پيكره ها به شيوة" شام واپسين " لئوناردو است. با اين حال در قياس با آن ، 

صحنه پردازي را فائل با آن معماري با شكوه و عمق نمايي وگنبد رفيع  و طاق هاي گهواره اي در عظمت 

اين تركيب، سهم به سزايي دارد.
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22-4 مكتب آتن، رافائل، كاخ واتيكان رم، 1511-1510 ، نقاشی ديواری

شيوه گرايي )منريسم(

"شيوه گرايي" 27 به بعضي از گرايشهاي مهم در هنر رنسانس پسين اطالق مي شود كه دورة پس از 

مرگ رافائل )1520( تا پايان سدة 16 را در بر مي گيرد. اين واژه همچنين به معناي پيروي افراطي و غير 

طبيعي از شيوه اي معين اطالق مي شود كه نخستين بار در هنر و ادبيات به كار رفت.

پس از رافائل تمام  مسائل شبيه سازي تصوير حل شده بود وهنر يونان و روم باستان نيز هرچه 

ادامة  و  به طبيعت  به جاي رجوع  ."شيوه گرايان"  قرارمي گرفت  واستفاده  بيشتر مورد شناسايي 

جستجو در پديده هاي طبيعي به هنر   روي آوردند و استادان هنر رنسانس پيشرفته – بخصوص 

ميكل آنژ – و پيكر تراشان رومي را سرمشق خود قراردادند. آنها اعالم كردند كه هنرمند حق دارد قواعد 

 Mannerism .27
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مي تواند  هنرمند  و  كند  تفسير  خود  ميل  مطابق  را 

به شكلها جنبة آرماني تري بدهد. شيوه گرايان بويژه 

به ترسيم پيكرة آدمي توجه كردند و به جاي تعادل به 

دنبال نا پايداري بودند. پس بتدريج هنر متعادل رنسانس 

پيشرفته جايش را به بي قراري ، كژي و اغراق سپرد.

از نقاشان معروف "شيوه گرا" مي توان از پارميجانينو  

گركو  ال  و   )1518-1594( تينتورتو   ،)1503-1540(

)1614-1541( نام برد .

بلند"  گردن  "مريم  پارميجانينو  اثر  معروف ترين 

از  متأثر  درآن  كه  مي شود  ناميده   )4-23 )شكل 

پيكره ها  مزبور  اثر  در  منتهي  است.  بوده  رافائل  هنر 

با كشيدگي و صافي عاج مانند خود، گويي در حالت 

رخوت زده ومظهري آرماني از زيبايي هستند كه همچون 

هنر بيزانس از طبيعت به دورند. زمينة كار نيز قراردادي 

و اختياري است و ظاهراً هدف معيني درآن وجود ندارد. 

اين اثر كمالي غير زميني را مي نماياند  و ظرافت سرد آن 

بر بيننده اثر مي گذارد. 

تينتورتو از پيشوايان شيوه گرايي در ونيز و يكي 

آثار وي به  از آخرين  آنان است. يكي  ترين  بزرگ  از 

نام " شام واپسين " است )شكل 24-4( كه مي توان 

قرار  داوينچي  واپسين"  "شام  مقابل  نقطة  در  گفت 

دارد،  قرار  تابلو  مركز  در  )ع(  مسيح  هم  اينجا  دارد. 

با زاويه اي عمود برسطح تصوير و  اما ميز غذاخوري 

بُعدنمايي شديدي نمايانده شده و پيكرة  با حالت سه 

مسيح در مركز بسيار كوچك بوده و بيننده وي را بدليل هالة اطراف سرش تشخيص مي دهد. تينتورتو 

با پركردن صحنه از وجود خدمتكارها و ظروف غذا ، نوشيدني ها و جانوران اهلي ، جنب و جوش زندگي 

23-4 مريم گردن بلند، پارميجانينو، فلورانس، حدود 1535، نقاشی روی چوب
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روزانه را نشان مي دهد. اما از طرفي دود چراغها تبديل به توده هايي از فرشتگان شده كه از هر سو به 

جانب مسيح روي آورده اند . همين تضاد زندگي روزمره با صحنه اي ماوراءالطبيعي، نوعي تضاد عاطفي 

به وجود مي آورد و شايد اشاره اي به آيين عشاء رباني باشد.

بزرگ ترين نقاش شيوه گري، ال گركو است كه از مشهورترين آثارش "تدفين كنت اورگاس" 

)شكل 25-4( است كه با مهارت اجرا شده است . در باالي جسد كنت، روح وي توسط فرشته اي 

به سوي آسمان حمل مي شود. بخش باالي كار كه بخش ملكوت است جداي از بخش زميني 

مي باشد. دربخش باال، همة اشكال به سوي هيكل دورافتادة مسيح در حركتند . دراينجا حتي 

بيش از هنر تينتورتو ، جنبه هاي مختلف شيوه گري با هم تلفيق شده و به صورت عوالمي رويايي با 

حالتي خلسه وار درآمده اند. 

24-4 شام واپسين، تينتورتو، كليسای سان جورجو ماجوره ونيز، 1592-94 
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25-4 تدفين كنت اورگاس، ال گركو، اسپانيا،1586، رنگ روغن روی بوم



111

رنسانس در شمال اروپا

تحوالتي كه تا كنون به طور مختصر از آنها نام برديم ، مختص ايتاليا بود. اماشمال اروپا )فرانسه، هلند، 

فالندر، آلمان و....( مسير خاص خود را مي پيمود. درحقيقت سبك هنرمندان شمال اروپا نيز بتدريج به 

رئاليسمي پرتوان گراييد، هرچند كه سرچشمه هاي آن با هنر ايتاليا متفاوت بود .

     استفاده از رنگ روغن در نقاشي، اولين بار توسط نقاشان شمال اروپا صورت گرفت، تقريباً يكصد سال 

قبل از آنكه نقاشان ونيزي آن را به كار بگيرند، مبتكر اين روش را استاد فلمال يا يان وان آيك مي دانند. 

استفاده از رنگ روغن در كار ساده تر بود و ديرتر خشك مي شد و ضمناً كامالً مناسب مقصود نقاشان 

شمال بود كه به تدريج بسوي طبيعت گرايي و سايه روشن كاري متمايل مي شدند.

    يان وان آيك )حدود1441-1390( از نقاشان مشهور هلندي 

عمق نمايي  مفهوم  بود كه  هنرمنداني  از  اولين  سدة  پانزدهم، 

جوي را درك كرده و در آثارش به كار برد. اين گونه عمق نمايي 

با نمايش اثر محو كنندة جو در آثار اين هنرمند نشان مي دهد كه 

وي به خوبي توانسته است رنگ روغني را با مهارت بي سابقه اي 

به كار برد. يكي از آثار وان ايك موسوم به "جوواني آرنولفيني و 

نوعروسش " )شكل 26-4( انساني شدن موضوعات تصويري را 

درآن عصر نشان مي دهد . بانكدار و همسرش در مركز صحنه 

قرار گرفته اند و با آنكه خبري از وجود قّديسان نيست، فضاي 

معنويت بر صحنه حاكم است. تمام اشيا در اين اثر به گونه اي 

نمادين براي نشان دادن تقدس ازدواج به كار رفته اند. معموالً 

اغلب آثار وان ايك از چنين رسميتي برخوردارند. اشخاص و اشيا 

هر يك درجاي مقرر خود به كار مي روند. عروس و داماد،  دست 

در دست يكديگر، سوگند ازدواج ياد مي كنند. هر دو كفششان را 

درآورده اند. زيرا آيين ازدواج، اين اتاق را به مكاني مقدس تبديل 

كرده است. سگ كوچولو هم نشانة وفاداري است. تنها شمع روي 

شمعدان چند شاخه كه در روز در حال سوختن است اشاره به 

26-4 جووانی آرنولفينی و نو عروسش، يان وان ايك، 1434، نقاشی روی چوبمسيح)ع( است كه همه چيز را مي بيند. به نظر مي رسد اين دو 
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نفر در اتاق تنها هستند. اما اگر در آينه انتهاي تصوير خوب دقت كنيم ، تصوير دونفر ديگر را كه ظاهراً 

تازه وارد اتاق شده اند مي بينيم. يكي از آنها بايد خود نقاش باشد. زيرا حروف پر زيوري كه بر باالي 

آينه رسم شده چنين تصريح مي كند: "يان وان ايك در آنجابود". با توجه به نظم تابلو به نظر مي رسد 

هدف نقاش ، جاودانه و مقدس كردن ازدواج دو شخص خاص بوده است . به اين ترتيب، نقاشيهاي يان 

وان ايك با شيوة غني و تزئيني به روش خاص خود كامل بودند، به گونه اي كه تا مدتها كسي را ياراي 

فرارفتن از آنها نبود.

ماتياس گرونوالد )حدود 1528-1480( از بزرگ ترين فرد گرايان دورة رنسانس و هنرمندان با نبوغ  

و اصيل سده 16 آلمان بود. عالقه او بيشتر به منظره هاي غير زميني و  بخصوص نمايش دو دنياي 

آسماني و زميني يا دوزخي معطوف بود.

 در آثار گرونوالد جنبه هايی از تمثيل گرايی مذهبی و صحنه های هولناك و اندوه بار زندگی و 

هولناكترين و اندوهبارترين صحنه هاي رنج عيسي مسيح)ع( ديده می شود كه   به تصوير كشيده شده 

است . پيكره های نقاشی شده وی همواره بر زمينه اي از تاريكي و تيرگي كه طبق كتاب مقدس 

بر زمين چيره شده، با عضالت و جوارح در هم  تابيده مجسم شده است.وی همواره پس زمينه را 

تاريك و با  نوري تابناك ،  پيش زمينه را غرق در روشنايي می ساخت و  اين اتحاد در ميان زمان ، ابديت 

و واقعيت و رمز به اثر گرونوالد شكوهي رعب انگيز بخشيده است .

از ميان هنرمندان شمال اروپا ، آلبرشت دورر)1528-1471( تنها هنرمندي بود كه به سبك رنسانس 

ايتاليا به طور كامل توجه كرد و آن را يكي از هدف هاي ثابت زندگيش قرار داد. 

درتابلوي "چهارحواري" )شكل 27-4( از آخرين آثار دورر، نقاش موفق مي شود دو گرايش متضاد را كه 

براي چيرگي بر آثارش با يكديگر در ستيز بوده اند يعنی ناتورآليسم خاص نقاشان شمال و عظمت طلبي 

ايتاليايي ها را با هم آشتي دهد. در اينجا، هنرمند عالقه اش به آرمان پروتستانها را بيان مي كند و آدميان 

را از افتادن در دام مشكالت زمانه بر حذر مي دارد. چهار حواري به مراقبت از شهر ايستاده اند . اين 

پيكره ها تمام هنر دورر را بيان مي كنند. چهار پيكرة فوق ، نمايندگان چهار مزاج روح بشر وچهار 

دورة عمر آدمي وچهار فصل سال و....هستند )عناصر اربعه(.

     عالقه به رابطة ميان انسان و طبيعت در آثار يكي از بزرگترين نقاشان فالندر، پيتر بروگل مهتر 

)حدود1569-1525( ديده مي شود وي با وجود سفر به ايتاليا ، چندان تحت تأثير هنر كالسيك آن  

ديار قرارنگرفت . يكي از آثار وي به نام "شكارچيان در برف" )شكل 28-4( از يك مجموعة پنج تايي 



113

27-4 چهار حواری، آلبرشت دورر، 26-1523، نقاشی روی چوب

باقي مانده كه بروگل ماههاي سال را در آنها مجسم كرده بود. در اين اثر كه يكي از اولين وعالي ترين 

دورنماها در تاريخ غرب است، انسان چون عنصري فرعي بكار رفته و طبيعت موضوع اصلي تابلو است . 

از گوشة سمت چپ ، هيكل سنگين وخستة شكار چيان همراه با سگهای شكاري وارد صحنه می شوند. 

زنان آتش روشن می كنند و در دست عده ای روی درياچه يخزده سر می خورند. ورود شكارچيان به 
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صحنه و خط اريب تپه ، چشم بيننده را به اعماق تابلو مي كشاند و وجود پرندگان درحال پرواز و درختان 

درپيش زمينه سمت چپ ، نگاه را دركل اثر به حركت در مي آورد . كلية جزئيات در سراسر تابلو به 

طرزي عالي با يكديگر جوش خورده اند. تفسير بروگل اغلب بسيار شخصي است وگاه وضع ناپايدار 

نوع بشر را به طنز مي گيرد.

28-4 بازگشت شكارچيان، پيتر بروگل، 1565، نقاشی روی چوب
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پرسش:

1- مشخصه های اصلی دوره رنسانس را ذكر كنيد.

2- چه عاملی باعث ايجاد روند تدريجی ناتورآليسم)طبيعت گرايی( در هنر رنسانس شد؟

3- كدام هنرمند را پدر هنر تصويری غرب می دانند؟چرا؟

4- وجه مشخصه آثار دوناتلو چيست؟

5- برونلسكی چه ابتكاراتی در شيوه ساخت بناها به كار برد؟

6- نقاشی ديواری نقدينه خراج اثر كيست؟ توضيح دهيد.

7- سبك معماری آلبرتی را با ذكر مثال توضيح دهيد.

8- سه هنرمند معتبر دوره رنسانس پيشرفته را نام ببريد.

9- نقاشی ديواری مكتب آتن از آثار برجسته كدام هنرمند است؟ در مورد آن توضيح دهيد.

10- شيوه گرايی )منريسم( به چه معناست؟

11- دوتن از هنرمندان شيوه گرايی را نام ببريد.

12- تابلو چهار حواری اثر كيست؟  ويژگی های اين اثر را توضيح دهيد.



فصل پنجم 
هنر دوره باروک و روکوکو

 هنر باروک:

ايتاليا               سده 17

فالندر              سده 17

هلند                سده 17

اسپانيا              سده17

فرانسه             نيمه دوم سده 17

 هنر روکوکو:

 فرانسه            نيمه دوم سده 17 و اوايل سده 18

انگلستان         سده 18
                 



هنر دوره باروک و روکوکو
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اهداف رفتاري :

 پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود :

1- هنر باروك را شرح دهد.

2- پيكر تراشی دوره باروك را شرح دهد و آنرا با دوره رنسانس مقايسه كند.

3- آثار رامبراند را توضيح دهد.

4- شيوه آثار فرهنگستان های هنری فرانسه را شرح دهد.

5- شيوه و سبك روكوكو را توضيح دهد.

هنر باروک 

 واژة باروك توسط مورخين هنر براي تبيين سبك هاي غالب هنري در سالهاي 1600تا 1750مورد 

استفاده قرارگرفته است. اين اصطالح در اصل از زبان پرتغالي به معناي "مرواريد نا منظم" ، "غير عادي" 

و"معوج" است كه البته ديگر به اين معنا به كار نمي رود. برخی از هنر شناسان باروك را ادامة رنسانس 

مي دانند و بعضي ديگر آن را دوره اي مستقل و حد واسط ميان رنسانس و عصر جديد مي شمرند. البته 

هنر هيچگاه مستقل از زمان و پيشينة خود نبوده و همواره از ادوار پيشين خود متحول گشته است. 

فصل پنجم
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ايتاليا 

 هنر باروك هنري است كه از يك سو با دين و متوليان كليسا مربوط مي شود، و از سوي ديگر 

گرايش به تجمل گرايي و ماديات درآن ديده مي شود . درواقع آن عده از اصحاب كليسا كه از باروك 

حمايت مي كردند ، خود به تجمل گرايي شهرت داشتند. اما با اين ويژگيها نبايد ارزش هنري باروك 

را ناديده انگاشت چه آثار برجسته اي در اين دوران 

در  مي توان  را  آن  هاي  نمونه  كه  كردند  ظهور 

معماري و نقاشي مشاهده كرد .

زادگاه هنر باروك شهر رم بود .اما به زودي 

اروپا رواج پيدا كرد و جنبة  در همة كشورهاي 

سده  اوايل  در  باروك  شيوة   . يافت  بين المللي 

هيجدهم به روكوكو انجاميد كه عليرغم شباهتها ، 

تفاوتهايي نيز با سبك باروك دارد كه در پايان همين 

بخش به آن اشاره خواهيم كرد. 

از هنرمندان پيشتاز سبك باروك ، كارا واجو 

نام  به  او  آثار  از  يكي  كه  است   )1573-1610(

هم   )5 متي")شكل 1-  قّديس  شدن  "فراخوانده 

از"شيوه گري" و هم از سبك دورة رنسانس پيشرفته 

است  آشكار  چنان  آن  واقعگرايي  و  دوراست  به 

كه برخي اصطالح طبيعت گرايي )ناتورآليسم ( را 

براي آن به كار مي برند. كاراواجو براي بيان موضوعي 

مقدس ، فضايي كامال زميني و عادي را برگزيده است . متي كه مأمور جمع آوري ماليات است ، با چند 

تن از افراد مسلح،  با شگفتي به سوي خود اشاره مي كند. در سمت راست دو پيكره با پاهاي برهنه و 

پوشش ساده و فقيرانه كه با جامه هاي رنگين و مجلل سمت چپ تضاد دارند، وارد صحنه شده اند. 

در اين صحنه تنها عصر غير زميني حلقة زرين نيمه مرئي بر باالي سر مسيح )ع( است. اما آنچه 

آن را به صحنه اي ديني و روحاني مبدل مي كند، حركت آمرانه دست مسيح )ع( است كه از 

صحنة" آفرينش آدم " اثر ميكل آنژ وام گرفته شده و در حقيقت دو بخش صحنه را بـه هم ارتباط 

1-5 فراخواندن قديس متی، كاراواجو، حدود 1598-1597، نقاشی روی بوم
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مي دهد . شعاع تابان خورشيد بر باالي سر مسيح كه چهره و دست مسيح را در اين درونخانه تاريك، 

روشن مي سازد دعوت او را به متي مي رساند. شيوة نور پردازي كاراواجو بر هنرمندان پس از او تأثير 

بسيار داشت .

از ديگر هنرمندان معروف سدة 17 ايتاليا برنيني )1680-1598(،  بزرگترين معمار و پيكر تراش آن 

سده است . پيكره "داوود" اثر وي را مي توان نمونه اي بارز از شيوة باروك دانست )شكل2-5( . اين اثر 

بر خالف پيكره هاي پيشين داوود )اثر ميكل آنژ و وروكيو ( نه به صورت پيكره اي تمام در خود ، بلكه در 

حالتي بيان شده كه بيننده را متوجه حريف داوود، يعني جالوت مي كند. پيكرة داوود با وضوح كافي به 

ما مي فهماند كه دشمن را در كجا مي بيند. بدين ترتيب اثر از خود فراتر مي رود و فضاي نامرئي پيرامون 

وي نيز به كار مي آيد . ارتباط فعال و نوظهور پيكره با فضاي مجاورش از مهم ترين خصوصيات هنر باروك 

است كه بويژه در آثار نقاشي اين دوران مشاهده مي شود. در واقع در اين عرصه ، هنر باروك تمايز بارزي 

ميان پيكر تراشي و نقاشي نيست .

برنيني اثر مختلطي در جايگاه خوانندگان كليساي سن پير بوجود   

آورد كه نقطة اوجي براي جلب نظر تماشاگران درانتهاي شبستان كليسا 

است. كانون اصلي اثر انفجاري از نور آسماني )ازميان پنجره اي واقعي با 

شيشه كاري منقوش( كه توده اي از ابرها و فرشتگان را به سوي تماشاگر 

مي پراكند )شكل 3-5(. گروه بندي شكلهاي اين اثر ، تابع جوهر باروك 

است. همة عناصر در حركتند   ، هيچ چيزي مشخص نيست ، صالبت نور 

از ميان رفته و منظره اي رويايي پديد آورده است .

، بوروميني )1667-1599( است كه  معمار مهم ديگر اين زمان 

بناهايي با پيچيدگي مفرط به وجود آورد. نخستين اثر مهمش كليساي 

"سان كارلو آله كواترو فونتانه " ) كليسايي با چهار فواره ( داراي پويايي 

كامالً تازه اي است . بوروميني كل نماي اين كليسا را به صورت حركتي 

مارپيچي به عقب و جلو در مي آورد و با ايجاد تورفتگيهاي عميق برجلوة 

پيكره اي آن تأكيد مي ورزد. نقشة ساختماني اين كليسا تركيبي از 

صليب يوناني ويك بيضي است )شكل 4-5 الف، ب(.

3-5 سرير پطرس مقدس، برنينی  ، كليسای سن پيتر رم   ، 1666-1657، مفرغ مطال

2- 5 داوود، برنينی، 1623، مرمر
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4-5 ب: نقشه كليسای سان كارلو آله كواترو فونتانه رم، برومينی 4-5 الف: كليسای سان كارلو آله كواترو فونتانه رم، برومينی،  1665-67 

فالندر

استادان دورة  بود كه شيوه هاي  استادان فالندر28  ترين  برجسته  از  روبنس )1577-1640( 

رنسانس و باروك ايتاليا را باهم در آميخت و نخستين شيوة حقيقتا اروپايي را به وجود آورد. در 

آثار وی پيكره هاي عضالني، كه نيروي بدني و حاالت پرشور را جلوه گر مي سازد و نورپردازي صحنه 

تأثيرات هنر ايتاليا را به نمايش مي گذارد وصف جزئياتي مثل شاخ و برگ درختان و جلوه های 

تمثيلی  در پيش زمينه، واقع گرايي فالندري را نشان مي دهد . اين عناصر مغاير در حد اعالي استادي 

و  به شيوة شخصي خاص روبنس در هم آميخته و تركيبي به وجود آورده كه در بيننده اثر عميقي 

28.سرزمينی در ناحيه شمالی فرانسه و بلژيك تحت حكومت دوكهای بورگوندی از خانواده سلطنتی فرانسه كه امروزه به عنوان 
كشور مستقل وجود ندارد.
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بر جا مي گذارد . حاالت ناپايداري ازترکیب هیکل هاو پیکره های انسانی و جانوری  نوساني شديد 

در حال واژگوني دارد که  به شیوه خاص باروك حدود تصوير رادرهم مي شکند و باعث می شود 

تماشاگر احساس کند خودش هم در صحنه شرکت جسته است . شیوة پويا و پر تحرك روبنس در 

ساير آثار ش نیز قابل مشاهده است .

روبنس برخالف نقاشان پیشین ترجیح مي داد تصويرهاي خود را از همان مرحلة نخست به کمك 

نور و رنگ طرح ريزي کند . اين ديد وحدت بخش ، که ابتدا مورد آزمايش استادان ونیزي قرار گرفته ، 

اما به ثمر نرسیده بود، ارزنده ترين میراثي بود که روبنس براي نقاشان بعدي به جا گذارد .

هلند

فرانس هالس )1666-1580/85( از بزرگ ترين چهره پردازان هلندي است و از جمله نقاشاني است 

که از شیوة کاراواجو در نور پردازي بهرة بسیار برد. در دورة جوانیش متأثر از روبنس بود ودر دوره هاي 

بعد که به مراحل تکامل يافته کارش دست يافت، استحکام هنر روبنس را با تمرکز بر وصف " لحظة 

حساس " در خود جمع داشت. اين خصوصیت – يعني نشان 

دادن يك لحظة خاص و گذرا از زندگي – در پردة "ماله بابه"  

)شکل 6-5( که از نوع نقاشي"صحنه هاي زندگي روزانه " 

است به خوبي مالحظه مي شود . اين تصوير زني روستايي را 

که نیمي جادوگر ) باتوجه به جغد روي شانه اش ( و نیمي 

ديوانه نشان مي دهد که در حال گفتگو يا فرياد زدن بر سر 

ديگر حاضران است . تصوير زنده و دقیق است و لحظه  اي 

گذرا را نشان مي دهد. حرکت قلم موي نقاش سريع، سبك 

و  لباس   ، بر چهره  منعکس شده  نورهاي  و  وگريزپاست 

ظرف حاکي از لحظه اي بودن ثبت اين مشخصات است . 

نابغة هنري هلند  رامبراند ) 1669-1606( بزرگترين 

هم در ابتدا  متأثر از نفوذ کاراواجو بود. رامبراند را نخستین 

احوال  متوجه  را  خويش  ژرف  نگاه  که  دانند  مي  نقاشي 

5-5 ماله بابه، فرانس هالس، حدود 1650 
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شخصي انسان ساخت . وي نقاشي را به وسيله اي براي كنكاش در حالت رواني انسان مبدل ساخت . او 

كه بسياري از موضوعات خود را از كتاب عهد عتيق – كه در سراسر عمر مورد توجه او بود- گرفته ، به 

آثارش وجهي زميني و انساني بخشيد. نور وسايه در آثار او با ظرافتي هرچه بيشتر به كار  رفته و سايه 

روشن تند به مرور جاي خود را به تفاوتهاي ظريف تر سپرده است . يكي ازمعروف ترين آثار رامبراند به 

نام "پاس شبانه" )شكل 6-5( گروهاني از نظاميان را نشان مي دهد كه هر كدام براي تأمين هزينة نقاشي 

سهمي پرداخته بودند . ليكن رامبراند چون مي خواست از ايجاد طرحي يكنواخت پرهيز كند با استفاده 

از روش نور و تاريكي به شيوة باروك،  عده اي از افراد را در تاريكي قرارداد و برخي نيز پشت سر ديگران 

از نظر پنهان ماندند . معروف است افرادي كه درتابلو چهره شان ناپيدا  بود و يا درتاريكي قرارداشتند، لب 

به اعتراض گشودند. اما آنچه مسلم است اينكه نقاشي فوق حتي درآن زمان هم مورد تحسين قرارگرفت .

6-5 پاس شبانه، رامبراند،1642،  رنگ وروغن روی بوم
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 رامبراند در سالهاي آخر عمرش به فقر دچار شد و از حدود 1650 در شيوة بيان او تغييري 

به  را  بود جاي خود  مترقي  باروك  از خصوصيات شيوة  بيان كه  نمايي در  اغراق  حاصل گرديد. 

لطف وحساسيت شاعرانه بخشيد. دراثر "يعقوب درحال متبرك كردن پسران يوسف" )شكل 5-7( 

. حالت  است  نگاه ها ماليم  و  مانند حاالت  نفوذ مي كند،  داخل  به  از سمت چپ  كه  زريني  نور 

سكوت شفقت آميز صحنه به قدري مؤثر است كه بيننده با افراد آن احساس خويشاوندي مي كند. 

رامبراند همچنين تعدادي چهرة شخصي دارد كه متعلق به سالهاي متفاوتي از زندگاني خود او است  

)شكل 5-8(. 

8-5 چهره نقاش، رامبراند، حدود 1660-1659، رنگ روغن روی بوم 7-5 يعقوب در حال متبرك كردن پسران يوسف، رامبراند، 1656 

رويسدال )1682-1628/9( يكي از بزرگترين منظره سازان هلند است كه غالباً در آثارش نوعي رعب 

آميخته با احترام نسبت به طبيعت ديده مي شود كه بعدها مورد توجه هنرمندان رمانتيك قرارگرفت . 

)شكل 5-9(. 
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ورمير)1675-1632( از هنرمندان هلندي است كه ارزش كار وي در سده بيستم شناخته شد. 

تابلوهاي او كوچك و انگشت شمارند و اغلب فضاهاي داخلي و صحنه هاي زندگي روزمره ، بويژه 

زنان هنگام كارهاي روزانه را نشان مي دهند. در آثار او  داستانسرايي كمتر ديده مي شود . درتابلوي 

"نامه")شكل 10-5( چيزي بيش از نگاه ميان دو زن در تابلو رد و بدل نمي شود . گويي اين دو هيكل، 

در دنيايي بي زمان و ايستا، همچون نقش اشيا به وجود آمده اند. گويي همچون افسوني بر جاي خشك 

شده اند. پس از يان وان ايك ،هيچ نقاشي با چنين شدتي ، زندگي روزمره را به نظر در نياورده بود. 

در تابلوي "زن جوان با تنگ آب" )شكل 11-5( يك صحنه زندگي روزانه نشان داده شده اما 

ورمير با تركيب بندي و نـورپـردازي خاص خود، ايـن صحنه را تا سطح يك عمل مـقدس ارتـقا 

مي بخشد.

رويسدال،  وان  ياكوب  منظره   5-9
حدود 1655، رنگ روغن

11-5 زن جوان با تنگ آب، يان ورمير، حدود 1665، رنگ و روغن روی بوم10-5 نامه، يان ورمير، 1666، رنگ و روغن
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اسپانيا 

از معروف ترين هنرمندان باروك اسپانيا بايد از والسكز )1660-1599( نا م برد كه در آغاز كار خود 

به آثار كاراواجو تمايل داشت. موضوعهاي مورد عالقة وي صحنه هاي زندگي روزمره ونقش  اشيا بود. 

يكي از آثار اولية  او كه درسن بيست سالگي كشيد و نبوغ او را 

بخوبي آشكار مي سازد" سقاي شهرسويل "  )شكل 12-

5( نام دارد كـه درك نيرومندي از منش و وقـار فردي در 

اين صحنة عادي را به نمايش مي گذارد و به صحنه اي عادي 

حالت روحي آييني ديني مي بخشد. دراين اثر رئاليسم قوي، 

تقسيم بندي دقيق نور وسايه و خطوط كناره نماي صحيح را 

مالحظه مي كنيم.

بــه  مقام نقاش  دربــاري منصوب شد        و  بعـدها  والسكز 

به  و  شد  ساكن  همانجا  و  كرد   مكـان  نقل  مادريد  به 

چهره سازي افراد  خاندان پادشاه پرداخت. پردة" نديمه ها" 

هم  كه  والسكز  كار  يافته تر  تكامل  شيوة  )شكل5-13( 

صحنه اي از زندگي روزمره و هم چهره سازي دسته جمعي 

است را نشان مي دهد. 

والسكـز خـودش را نيز درحـال نـقـاشي كـردن نشان 

مـارگـريتا  خـانم  شاهزاده   مـركز صحنه   در   . است  داده 

ميان هم    بازيها و نـديمه هايش ايستاده است. صورتهاي پدر 

و مـادرش يعني پادشاه و مـلـكـة اسپانيا در آينه روي ديـوار 

را  ، مـردي  . در پس زمينه  مـقـابل منعكس شده است 

ايستاده است.  مي بينيم كه درميان چار چوب روشن در 

از  تابلوهايي   ، درگاهي  باالي  ديوار  بر  مقابل،  ديوار  روي 

ديگر نقاشان آويخته شده كه به زحمت قابل تشخيص هستند. اين صحنه به طرز معجزه آسايي 

طبيعي بـه نظر مي رسد و مـي تـوان آن را صحنه اي از زندگي روزمره و يـا "بـازديدي از كـارگاه 

ديه گو والسكز،  12-5 سقای شهر سويل، 
حدود 1619، رنگ و روغن روی بوم
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هنرمند" دانست. خود تابلو به نظر مي رسد از روي صحنه منعکس شده بر روي يك آينة بزرگ نقاشي 

شده است . با توجه به ترکیب عناصر، تابلوهاي آويخته برديوار، تصوير پادشاه و ملکه بر آينه و حالت 

نقاش ، چنین به نظر مي رسد که نقاش مي خواسته خود وکارگاهش را نقاشي کند.

13-5 نديمه ها، ديه گو والسکز، 1656، رنگ و روغن روی بوم
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فرانسه 

از نيمة دوم سدة هفدهم به بعد، به تدريج فرانسه ومخصوصاً پاريس مقام مركز هنري اروپا را به 

دست آورد. در اين سده ذوق و سليقة لويي چهاردهم ، پادشاه قدرتمند فرانسه به جاي باروك تجملي و 

عاطفي ايتاليا و بخش بزرگي از اروپا، خواستار يك كالسي سيسم شكوهمند وخوددار بود. فرانسويها ، تا 

چند سدة بعد كالسي سيسم را معياري ثابت وتغيير ناپذير مي پنداشتند.

پوسن )1665-1594( نقاش بزرگ كالسيك گراي سده 17 فرانسه است كه تقريباً بيشتر عمر خود 

را در ُرم گذرانيد و در آنجا با مطالعة آثار معماري و هنر، تابلوهاي بزرگ و جديش را آفريد و به تبيين 

دقيق شيوة كار خويش پرداخت . يكي از آثار او به نام "من نيز در آركاديا هستم " نفوذ هنر را فائل بر 

كار پوسن نشان مي دهد وآن وجود نظم و ثبات منطقي است )شكل 14-5( . منظره كه پوسن روز 

به روز بيشتر به آن عالقه مند مي شد، همچون زمينة 

. سه چوپان ساكن سرزمين   است  اثر گسترده شده 

روستايي و زيباي آركاديا حروف حك شده بر سنگ 

قبري را مي خوانند كه بر آن  نوشته شده "من نيز در 

آركاديا هستم".  پيكرة پر شكوه زني نيز در سمت راست 

تصوير شده كه احتماالً روح يا فرشتة مرگ است و مانند 

سنگ نبشته مزبور به اين آدميان فاني گوشزد مي كند 

كه مرگ حتي در آركاديا نيز كه جز خوشبختي از آن 

انتظار نمي رود   ، حضور دارد. گروه بندي فشرده و متوازن 

و متفكرانه ،  ، حالت خوددار  يكنواخت  نور   ، پيكره ها 

زمينه هاي كار پوسن را تشكيل مي دهند.

موضوع تابلوهاي پوسن، اغلب از ميان ادبيات باستاني برگزيده شده اند . هنرهاي بصري در آثار 

پوسن از هر زماني به ادبيات نزديك تر مي شوند. در تابلوي "تدفين فوسيون")شكل 15-5( وي شرح 

پلوتارك را دربارة فوسيون قهرمان آتني كه ظالمانه به دست هموطنانش اعدام شد، برگزيده است . 

درپيش زمينه جسد قهرمان را مي بينيم كه به خارج از آتن برده مي شود، چون دفن آن در خاك آتن 

ممنوع شده بود. در پس اين صحنة اندوهبار ،منظرة پهناوري ترسيم شده كه تنهايي قهرمان را گوياتر 

14-5 من نيز در آركاديا هستم، نيكال پوسن، 
حدود 1655، رنگ و روغن روی بوم
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مي سازد. در واقع پوسن، منظره اي آرماني را براي زمينه 

كار خود برگزيده است ونظم حساب شدة فضاهاي آن ، 

آرامشي غم انگيز است كه با موضع انتخاب شدة پوسن 

كامالً هماهنگي دارد.

فرانسه كه مي كوشيد  شيوه كالسيك گرايي در 

در برابر باروك ايتاليا مقاومت كند، با حمايت دستگاه 

شيوة  بصورت  زودي  به  دربار  وهنرمندان  پادشاهي 

رسمي ومورد تأييد دولت  در آمد و به مرور مقرراتي 

منظور  بدين    . شد  ايجاد  بصري  هنرهاي  در  سخت 

"فرهنگستان هاي هنري" ) آكادمی ها( به وجود آوردند  

و شارل لوبَرن ، نقاش درباري كه غالب تزيينات  كاخ 

ورساي زير نظر او انجام گرفت، به رياست آن منصوب  

شد )شكل 16-5( . لوبَرن برنامه اي سخت و اجباري از 

تعاليم عملي و نظري مبتني بر مجموعه اي از قانونها 

وضع كرد. بيشتر اين مجموعه اصول، از عقايد و نظرات 

پوسن مشتق شد.

 به زودي افراط هاي زيادي صورت گرفت و حتي 

هنرمندان را از گذشته هاي دور تا آن زمان از حيث مقام 

درجه بندي كرد ند. خشكي ابلهانة اين قواعد به زودي 

واكنش هايي پنهان را به وجود آورد كه با زوال قدرت لوبَرن 

راه بروز خود را باز كرد. نزديك به پايان سده اعضاي فرهنگستان ) آكادمي ( در دو جبهة متخاصم پيروان 

پوسن در مقابل پيروان روبنس، صف آرايي كرده بودند. طرفداران پوسن كه محافظه كاران بودند، طرح 

را مقدم بر رنگ مي دانستند. زيرا به عقيدة آنها طرح بر عقل اثر مي گذاشت . طرفداران روبنس، رنگ را 

كه بيشتر با واقعيت طبيعت منطبق بود، مقدم بر طرح مي دانستند.

پس از مرگ لويي چهاردهم و ضعيف شدن اختيارات مستبدانة فرهنگستان )آكادمي( ، نفوذ روبنس 

بيش از گذشته آشكار گرديد و به مرور راه براي سبك تازه اي باز شد.

15-5 تدفين فوسيون، نيكال پوسن، 1648، رنگ روغن روی بوم 

16-5 چشم انداز هوايی كاخ ورسای، فرانسه، شروع ساخت 1669
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هنر روکوکو

واژة روكوكو از واژة فرانسوي "روكاي "به معني "سنگريزه" گرفته شده است. اين واژه مخصوصاً به 

سنگريزه ها و صدفهايي اطالق مي شود كه درتزيين غارهاي مصنوعي بكار مي رفت. روكوكو در حقيقت 

ادامة شيوه باروك بود كه مخصوصاً در فضاهاي داخلي با افراط در تزيينات و ريزه كاري توأم بود. 

فرانسه

آثار آنتوان واتو )1721-1684( درنقاشي را آغاز گرسبك روكوكو مي دانند. شاهكار او به نام "سفر 

زيارتي به جزيره الهةعشق " نام دارد كه وقتي از سوي فرهنگستان )آكادمي(پذيرفته شد و خودش به 

عضويت فرهنگستان )آكادمي( درآمد، درحقيقت گروه طرفداران روبنس پيروز شدند )شكل 17-   5( .اين 

تابلو گروه عاشقاني را نشان مي دهد كه براي عزيمت از جزيرة جواني وعشق جاوداني آماده مي شوند. 

اعضاي جوان به رقصي زيبا، ظريف و باوقار مشغولند و از ساية يك پارك جنگلي خارج مي شوند، از شيب 

سرسبز مي گذرند و به قايقي طاليي 

كه در انتظارشان است مي رسند . 

حالت رواني پيكره ها بادقت بررسي 

و نمايانده شده اند. واتو از نظر تجسم 

حالتهاي متمايز كنندهـ  كه تركيب 

زيبايي از ظرافت ومالحت هستند  ـ 

است.  نداشته  همطرازي  هرگز 

درعموم نقاشي هاي واتو احساسی از 

زودگذر بودن خوشي نهفته است كه 

لطفي شاعرانه به آنها مي بخشد.

عده اي  واتو،  آنتوان  از  گذشته 

وجود  درباري  نقاشان  از  ديگر 

داشتند كه موضوعاتي چون عشق زيركانه و خوشگذراني هاي اعيان را ترسيم كردند . اما در كنار اين 

سبك روكوكوي درباري ، نقاشاني بودند كه بيشتر مطابق ذوق طبقة متوسط نقاشي مي كردند. يكي از 

17-5 سفر زيارتی به جزيرة الهة عشق، 
روغن  و  رنگ   ،1717-19 واتو،  آنتوان 

روی بوم
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مشهورترين آنها سيمون شاردن )1779-1669( است كه درشبيه سازي از فضاي داخلي وطبيعت 

بي جان مهارت داشت . در تابلوي "     آداب غذاخوري ")شكل 18-    5( اتاق ساده اي را مي بينيم كه مادري 

همراه دو فرزندش مي خواهند در آن غذا بخورند . در دقت و آرامش پيكره ها ، نورپردازي مختصر و اشياي 

بي جان فرسوده احساس لطيفي موج مي زند كه ساختگي وغير واقعي نيست، بلكه حاكي از صداقت، 

ژرف بيني و نوع دوستي نقاش است. شاردن به شيوةخاص خود، شاعر امور پيش افتاده و استاد نمايش 

نوسانهاي جزئي است .

باتيست-  ژان  غذاخوری،  آداب   5-18
روغن  رنگ   ،1740 شاردن،  سيمون 

روی بوم
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ا نگلستان

نقاش مشهوري چون گينزبارو )1788-1727( ابتدا كار خود را با منظره سازي آغاز كرد وسرانجام 

چهره سازي را برگزيد. يكي از اولين آثار او به نام "رابرت اندروز وهمسرش " ) شكل 19-5( لطفي شاعرانه 

دارد. دراين اثر ارباب دهكده وهمسرش را با حالتي طبيعي و فروتن در تفرجگاه خانگي نشان مي دهد . 

منظرة طبيعي اين تابلو گرچه از هنر رويسدال ومكتبش مشتق شده ، داراي جوی چنان تابناك است كه 

نظير آن هرگز توسط استادان هلندي اجرا نشده است ، آراستگي خالي از تظاهر در تصوير اين دو نفر از 

جهتي شيوة واتو را به خاطر مي آورد .

شيوة روكوكو در فرانسه ، به ويژه به صورت تزيينات داخلي پرورش يافت ، اما در نقاشي روكوكو، 

نقاشان همانطور كه ديديم با آزادي به شيوه هاي مختلفي دست زدند وسبك هاي مختلفي از آثار واتو تا 

شاردن و گينزبارو  به وجود آوردند. اين آزادي در بيان كه درنتيجه روكوكو پيش آمد زمينه ساز تحوالت 

بعدي گرديد. نقاشان بر خالف سابق به شيوه هاي فردي توجه پيدا كردند ودست به تجربه هاي تازه اي 

زدند كه به رمانتي سيسم در هنر منجر شد. 

19-5 رابرت اندروز و همسرش، تامس گينزبارو، حدود 1750-1748، رنگ روغن روی بوم
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پرسش

  1- هنر باروك دارای چه ويژگی هايی است؟ هنرمندان مشهور اين دوره را نام ببريد.

  2- يك نمونه بارز پيكره سازی شيوه باروك را ذكر كرده و ويژگی های آن را  توضيح دهيد.

  3- مقايسه ای بين پيكره های عصر رنسانس و دوره باروك انجام داده و در كالس در مورد آن گفتگو كنيد.

  4- يكی از برجسته ترين استادان فالندر را نام برده و با ذكر مثالی در مورد شيوه او توضيح دهيد.

  5- شيوه كار رامبراند را با ذكر مثال توضيح دهيد.

  6- گورستان يهوديان اثر كيست؟ در مورد ويژگی های آن توضيح دهيد.

  7- سبك آثار پوسن چه بود و بيشتر به چه موضوعاتی می پرداخت؟

  8- چگونگی تشكيل و شيوه كار فرهنگستان های هنری فرانسه را توضيح دهيد.

  9- آثار چه كسی را آغاز گر نقاشی سبك روكوكو می دانند؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

10- شيوه روكوكو چه تأثيری در به وجود آمدن شيوه های هنری بعدی داشت؟



فصل ششم 

هنر سده نوزدهم و سر آغاز هنر نوين 

 کالسی سيسم نو               اواخر سده 18 و اوايل سده 19

  رومانتی سيسم                اواخر سده 18 و اوايل سده 19 

  رئاليسم                           سده 19

  امپرسيونيسم                  سده 19 

  پست امپرسيونيسم        سده 19
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هنر سده نوزدهم

سده نوزدهم براي هنر اروپا آغاز يك قالب شكني و پوست اندازي بود. تحوالتي كه در جهان بيني،  

سياست، علم و.....در اين سده رخ داد ، چهرة هنر را دگرگون كرد و موجب بروز شيوه ها و سبكهاي 

متعددي در اين سده و بعد از آن )سده بيستم ( گشت. مهمترين گرايشات وسبكهاي رايج در سده 

نوزدهم عبارتند از: كالسي سيسم نو، گرايشات رمانتيك ، رئاليسم و امپرسيونيسم. 

1- سبك های هنری سده 19 را نام ببرد.

2- هنرمندان سبك های هنری سده 19 را نام ببرد.

3- مكتب باربيزون را شرح دهد.

4- آثار ويژه سبك های هنری سده 19 را توضيح دهد.

5- پست امپرسيونيسم را شرح دهد.

فصل ششم

اهداف رفتاري :

 پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود :
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2-6 مرگ سقراط، ژاک لویی داوید، 1787، رنگ روغن روی بوم

كالسي سيسم نو 

سبك كالسي سيسم نو در اواخر سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم رنگ و بویي تازه گرفت و در 

قالب شيوه اي كه كالسي سيسم نو نامگذاري شد، در فرانسه رواج یافت . بهترین نمونه نقاشيهاي 

این سبك را مي توان  در آثار ژاک لویی داوید )1825-1748ميالدي ( و ژان اگوست دومينيك انگر 

)1780-1779( دید.

ژرف نمایي  از  تا  كرد  كوشش  خود  آثار  در  داوید 

اغراق آميز در ادوار قبل ، كه با تأكيد شدید بر پرسپكتيو 

یك نقطه اي همراه  بود،  پرهيز   كند. در پرده "سوگند هوراتی"   

)شكل 1- 6( داویـد بـا تيره كردن فضاي ميان ستونها،    

اصلي  موضوع  به سوي  را  تمـاشاگر  سو چشمان  یك  از 

كار – یعني روایت یك واقعه – هدایت مي كند و از سوي 

دیگر براي تأكيد براین امر مانع از القاي ژرف نمایي مي  شود. 

در پرده "مرگ سقراط" )شكل 2-6( ، وی مقصود خود را 

با قراردادن دیوار در پشت صحنة اصلي برآورده مي سازد. 

گرچه در فضاي داالن سمت چپ تصویر عمق ميدان حس 

مي شود، ولي قدرت این عمق نمایي درقياس با 2/3  سمت 

 – بر مي گيرد  در  را  اصلي  – كه موضوع  تصویر  راست 

بسيار ناچيز است . اگر این دو اثر را با نقاشي "مكتب آتن " 

اثر رافائل مقایسه كنيم ، موضوع آشكارتر مي شود . داوید 

در كارهاي خود با آزادي بسيار از طيف متنوع رنگها بهره 

برده است .

انگر با استفاده از رنگهاي شفاف حال وهواي رمانتيك در 

فضاهاي خود خلق كرد )شكل 3-6( . او درآثارش از رافائل 

متأثر بود. اهميت او به" طراحي"،كه به نحوي روح انتزاعي 

در آن جاري بود )شكل4-6(، از ابعاد واتصال او با هنرمندان آثار انتزاعي سده بيستم به شمار مي رود.

1-6 سوگند هوراتی، ژاک لویی داوید، 1784، رنگ روغن روی بوم
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4-6 لويی برتون، انگر، 1832، طرح مدادی3-6 هومر، ژان اگوست دومينيك انگر، 1827، رنگ روغن روی بوم

گرايشات رمانتيك 

شكي نيست كه گرايش به" كالسي سيسم نو" به بهترين شكل در فرانسه سده نوزدهم بروز كرد ، اما 

هنگامي كه از رمانتيك گرايي سخن به ميان مي آيد هنرمندان آلماني و فرانسوي بيش از ديگر هنرمندان 

اروپايي سده نوزدهم دست به خلق آثاري از اين گرايش زدند . شايد در ساده ترين صورت ممكن بتوان 

رمانتيك گرايي را درعرصة نقاشي با عبارت "برتري وغلبة احساس بر عقل " توصيف كرد.

از ويژگيهاي بارز رمانتي سيسم سده نوزدهم ، روح خيال انگيز و اسرارآميز فضاها ،حالت غير عادي، 

آشفته و گاه جنون آميز انسانها است. 

فريدريش) 1840-1774(  اين خيال انگيزي را در پرده " گورستان در برف")شكل 5-6(  با نوعي 

حزن ،خوف وعظمت همراه كرده است . اين حاالت از يك سو بوسيلة تركيب بندي متقارن اثر ) با بناي 

بلند وخيال انگيز در وسط و دو درخت تنومند در پالن جلوي تصوير( حاكم بر اثر ايجاد شده و از سوي 

ديگر فضاي سرد زمستاني، شاخه هاي خشك و شبكه وار درختان، كوچكي وحقارت انسانها در قياس 

با عظمت فضا، درختان و بنا ،به دست آمده است كه می توان روح نقاشی های شرق دور را در آن ها 

احساس كرد.
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كانستابل هنرمند ديگر رمانتيك با بيان لطيف ونرم و با ديد علمی در باره كاربرد رنگ، آثار خود را 

بيان كرده است )شكل 6-6(.  ترنر بر خالف فريدريش با ضرب قلمهاي خشن تر و با استفاده از رنگ 

ضخيم در بعضي از مواضع تابلو آثار خود را نشان مي دهد )شكل 7-6(. اين نوع استفاده از رنگ در آثار 

دالكروا) 1863-1798( به صورت اغراق آميزي جلوه مي كند و نوعي سراسيمگي ديده مي شود. در 

پردة شكار شير )شكل 8-6( انسانها، جانوران و طبيعت همگي در آشفتگي هستند. نوع ضرب قلمها در 

ابرها همان هيجان در ساخت و ساز بدن شير و اسب و انسانها دارد. اما چيزي كه آثار خيال انگيز و مرموز 

فريدريش، آثار نرم و لطيف كانستابل،   نقاشيهاي پرهيجان و تاحدي خشن ترنر و دالكروا را دريك سبك 

و يك نام )رمانتيك( محدود مي كند،  همان غلبةحس، خيال انگيزی و رويا گونه بودن آثار است .

بنابراين بايد بدانيم كه سبكها ، قالبهاي قطعي هنري نيستند چرا كه پردة "شكار شير" اثر دالكروا از 

يك سو حال و هواي رمانتيك دارد، واز سوي ديگر غلبة هيجان وضرباهنگ تند قلم و رنگ اين نقاشي را 

به آثار اكسپرسيونيستي كه روح هيجان نمايي بر آنها غالب است – نزديك مي كند.

5-6 گورستان در برف، گاسپار ديويد فردريش، 1810، رنگ روغن روی بوم
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8-6 شكار شير، اوژن دالكروا، 1861، رنگ روغن روی بوم

6-6 منظره، جان كانستابل، 1821، رنگ روغن  روی بوم

7-6 كشتی در حال غرق، ويليام ترنر، 1840، رنگ روغن روی بوم
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فرانسيسكو گویا ) 1828-1746(با پردة "سوم ماه مه 1808در مادرید" )شكل 9-6( احساسات بيننده 

را بر مي انگيزد ، اما این بار تأثير پذیري ما از واقعة اندوهبار یك كشتار است . این پرده واقعه  اي را بدون 

تالش در  قهرمان پروري به نمایش مي گذارد ، و انسان با رنج و درد، لحظه اي با آن واقعه ارتباط برقرار 

مي كند ، البته نه با عواقب شكوهمند، از خود گذشتگي و مرگ در راه هدفي واال .  همچنين دیدگاه جامعه 

شناسانه را هم می توان بعدها در آثار هنرمندانی از جمله اونوره دوميه و  گوستاو كوربه)1877-1819( به 

ویژه در پرده " قتل در محله فقير نشين"  ) شكل 10-6( و "مراسم تدفين در اورنانس" ) شكل 6-11( 

دید. این آثار  بعدها )در سده بيستم( در سبك دیگري به عنوان واقع گرایي اجتماعي ناميده شد و  تبلور 

وسيع پيدا كرد.

نمونه هاي فوق حاوي پيام مهمي هستند كه ، سبكها و شيوه ها ي هنري منزلگاه هاي ثابت 

وتغيير  ناپذیر هنر و هنرمندان نبوده و نيستند ، بلكه چون بستر رودخانه ، محل گذر و زمينة شكلها و 

محتوا هاي نوین شمرده مي شوند.

9-6 سوم ماه مه 1808در مادرید، فرانسيسكو گویا، 1814، رنگ روغن روی بوم
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11-6 مراسم تدفين در اورنانس، 1849، رنگ روغن روی بوم 

10-6 قتل در محله فقير نشين، اونوره دوميه، 1834، چاپ سنگی
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13-6 خوشه چينان، ژان فرانسوا ميله، 1857، رنگ روغن روی بوم

رئاليسم 

جريان منظره سازي در فرانسه زمينه را براي شناخت اجتماعي و  رويدادهاي آن جلب كرد. 

برجسته ترين نقاش فرانسوي پيش از جريان امپرسيونيسم، ژان باتيست كامِيل كورو)1796-1875( 

است . وي با دو گرايش، كيفيت هنري و ديگري به هدف 

را  وي  كار  بارز  نمونه  آورد.  پديد  آثاری  مردم  تودة  جلب 

مي توان در"بندرگاه الروشل" )شكل 12-6( ديد كه چگونه 

با كيفيت رنگي مناسبي نقاشي شده است . كورو در جريان 

نقاشي ارتباط تنگاتنگي با "مكتب باربيزون"داشت . اعضاي 

اين مكتب گروهي از نقاشان منظره ساز و پيكره سازي بودند 

عضو اصلي اين گروه ژان فرانسوا ميله )1875-1814(بود كه 

آثارش تجليل از روستاييان وكار آنان مي شد )شكل 6-13( .

گرايش  با  دوره  اين  در  كه  هنرمنداني  نخستين  از 

رئاليسمی ، مسايل اجتماعي را همانطور كه قبالً هم اشاره 

شد بيشتر مورد توجه  قرار می داد  اونوره دوميه اهل پاريس 

بود. وي همانند گويا چشم اندازي از مصائب و شرارت ها 

بيان مي كرد كه  از زاويه ديد واقعگرايي تندي چنان  را 

بيننده را در ميان قربانيان اين فجايع قرار مي داد )شكل 

14-6( . هنرمند ديگر با چنين رويكردی گوستاو كوربه است 

كه معتقد بود همه چيز آنطور كه هست بايد نقاشي شود 

و هنر نقاشي را ماهيتي عيني مي دانست. وی با كشيدن 

نقاشي پرده "سنگ شكنان" )شكل 15-6( باعث تحولي در 

نگرش موضوعي نقاشي شد هرچند كه در زمان خود وي 

باعث اعتراض بسياري هم گرديد. همچنين وي استفاده از 

كاردك را درنقاشي باب كرد كه بعدها مورد توجه هنرمندان 

امپرسيونيسم نيز قرارگرفت. البته مدتها نگرش واقعگرايي 

مورد انتقاد قرار می گرفت ولي سرانجام در سال 1855ميالدی مورد توجه قرار گرفت.

12-6 بندرگاه الروشل، كاميل كورو،  1851، رنگ روغن روی بوم
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14-6 واگن درجه 3، دوميه، حدود 1862، رنگ روغن روی بوم

15-6 سنگ شكنان، گوستاو كوربه، 1849، رنگ روغنروی بوم
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 با شروع فعاليت ها ي هنري ادوارد مانه )1883-1832( مسير نقاشي نويني به اجرا درآمد كه درپايان 

سده نوزدهم به اوج خود رسيد. در اين زمان با اوج رئاليسم هنرمندان موضوعات رمانتيكي را كنار گذاشته 

و تنها به جهان پيرامون و شبيه سازي آن مي پرداختند . اما مانه با نوعي دريافتگري طبيعت گرايانه در 

تالش براي ادامه نگرش هاي رومانتيكي بود كه تنها به مدد نيروي حواس بصري و نبوغ هنرمند به جاي 

ادراكات و تخيالت عمل می كرد. اين تالش منجر به درك ثبت تحريك بينايي به واسطه نور شد. يعني 

فرايندي كه در ادامه، امپرسيونيست ها بدان توجه زيادي داشتند ) شكل 6-16( .

16-6 بار فولی برژه، ادوارد مانه، 1882، رنگ روغن روی بوم
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امپرسيونيسم 

امپرسيونيسم يا "دريافت نمايي"را مي توان اولين جنبش مهم و فراگير در هنر نوين به شمار آورد. 

دريافت نماها )امپرسيونيست ها ( به نوعي قالب شكني انقالبي در هنر دست زدند . آنها شيوة رايج كشيدن 

نرم و متوالي قلم مو بر بوم را منسوخ و از ارائه اشكال با خطوط محيطي واضح سر باز زدند، و از روال رايج 

رنگ آميزي به پيروي از عرف و طبيعت سرپيچي كردند. آنها به نور – كه مادر رنگها است – با نگاهي 

علمي نگريستند و آن را در آثار شان ، با كنار هم قراردادن اجزائي كه تشكيل دهندة آن رنگ خاص بود، 

تصوير كردند. مثالً به جاي رنگ سبز ذرات رنگ هاي آبي و زرد را با ضرب قلم هاي مستقل در كنار هم 

قرار مي دادند تا چشم آنها را با هم بياميزد .آنها بر اين باور بودند كه شيوه هاي سنتي نقاشي ، واقعيت 

جهان خارج را به تصوير نمي كشد بلكه به صورت ظاهر مناظر توجه دارد، و ادعا مي كردند كه با شكستن 

نور و رنگ )كه عناصر اصلي تشكيل دهندة مناظر هستند( به اجزاي خالص وكوچك تر، به واقعيت اشيا 

17-6  رودخانه، كلود مونه، 1875، رنگ روغن روی بوم



147

و مناظر دست مي يابند . استفاده از رنگهاي خالص وشفاف با ضرب قلم هاي مستقل و تا حدي سريع از 

ويژگيهاي بارز آثار نقاشي دريافت نماها است )شكل 6-17( .

دريافت نماها )امپرسيونيست ها ( بسيار متأثر از طبيعت بودند و تالش مي كردند تا با سرعت ،دريافت 

لحظه اي خود را از جلوه هاي گوناگون طبيعت به نمايش بگذارند.

در آثار برخي از آنها ، مثل ژرژسورا  دقت و مو شكافي علمي نور و رنگ، همراه با وقار رسمي 

ديده مي شود )شكل 18-6( . درآثار بعضي ديگر از اين هنرمندان، برداشت حسي از موضوع ، بر 

تجزيه   و  تحليل دقيق و علمي غلبه دارد. به آثار كلودمونه  )شكل19-     6  (  ، پيسارو  ) شكل 6-20 ( ، 

پييرآگوست رنوار )شكل21-6   (، آلفرد سيسلي )شكل 22-   6   ( نگاه كنيد و سعي كنيد آنها را با آثار 

ژرژسورا و ديگر هنرمندان "دريافت گرا" مقايسه كنيد.

18-6 روز يكشنبه در گرانت ژات، ژرژ سورا، 1886-1884، رنگ روغن روی بوم
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20-6 چشم انداز شهری، كاميل پيسارو، 1898، رنگ روغن روی بوم19-6 پرچم های در احتزاز، كلود مونه، 1878، رنگ روغن روی بوم

21-6 بزرگ نمايی از اثر مولن دال گالت، آگوست رنوار، 1876 ، رنگ روغن روی بوم
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انسان، در آثار ادگار دگا  نيز اهميت ويژه اي دارد )شكل 23-6(. دگا اغلب آثارش را در فضاهاي 

داخلي خلق مي كرد. او رابطة ميان انسان ها ، اشيا و فضاي محيطشان توجه خاص داشت و در بسياري از 

نقاشي هاي او ، اشاراتي به نقش و ارتباط انسان با جامعه مشاهده مي كنيم . او بسيار آگاهانه از فضاهاي 

خالي در پرده هايش استفاده مي كرد و"تركيب بندي " عناصر تصويري در آثار او با شعور ودقت بسياري 

انجام شده است .

22-6 مسابقه قايق رانی، آلفرد سيسلی، رنگ روغن روی بوم

23-6 زن و گل های داودی، ادگار دگا، 1865، رنگ روغن روی بوم
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پست امپرسيونيسم 

سبك امپرسيونيسم از دهة 1880 وارد مرحله ديگري شد كه به " پسا دريافت نمايي " يا پُست 

امپرسيونيسم شهرت دارد. سزان، ون گوگ و  گوگن  از هنرمندان شاخص اين سبك بشمار مي روند. 

درميان اين هنرمندان سزان شهرت خاصی دارد ) شكل 24-6( . گرچه موضوع آثار او همواره از 

طبيعت اخذ شده بود ولی شيوه كار وی به گونه ای است كه او را زمينه ساز سبك كوبيسم  می دانند.

زندگی هنرمندانی از جمله  ون گوگ و گوگن بسيار پرنشيب و فراز است و از جستجوي خستگي ناپذير 

اين هنرمندان در نيل به حقيقت هنر حكايت مي كند. آثار گوگن )شكل 25-6( با توجه به نماد پردازی 

در هنر و آثار ون گوگ ) شكل 26-6( به لحاظ ارزش های بصری و ضرب قلم های تند و نوعی تخليه 

هيجانی  خود زمينه ساز گرايشات نمادگرايي )سمبوليسم( و هيجانگرايي )اكسپرسيونيسم ( سده بيستم  

شدند . 

24-6 طبيعت بی جان با سبد سيب، پل 
سزان، حدود 1895،رنگ روغن روی بوم

25-6 بزرگ نمايی از اثر پس از موعظه، پل گوگن، 1888، رنگ روغن روی بوم


