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هدف کلی کتاب : آشنایی  با سیر تحول هنر در جهان

مقدمه

این کتاب در ادامه سیر هنر در تاریخ )1( تدوین گشته است. در کتاب سیر هنر در تاریخ )1( هنر در 

تمدن های باستانی شرق تا هنر و تمدن شکوفای اسالمی و دوره معاصر مورد بحث قرار گرفت ، در این کتاب 

در ادامه به تمدن های باستانی غرب تا دوره معاصر آن با توجه به تحول سبکهای گوناگون هنری به اختصار 

پرداخته شده است. هر چند محدودیت ها و زمان اختصاص یافته جهت تدریس ضرورت خالصه پردازی را 

باعث گردیده ، لذا تالش شده تا مطالبی در خور برنامه ی درسی مصوب با مطالب جدید و تصاویری با کیفیت 

و صفحه آرایی مناسب ارائه شود.



فصل اول 
هنر و تمدن درياي اژه ويونان

     تمدن اژه:

    هنرمینوسی )حدود اواخر هزاره سوم و هزاره دوم ق. م(

    هنر میسنی )حدود اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره اول ق. م(

 تمدن يونان: 

 هنر دوره هندسی ) تا حدود سده هشتم ق. م(

 هنر دوره كهن ) حدود سده های  7و6  ق.م(

 هنر دوره كالسیك) ح سده  5 و4 ق.م(

 هنر دوره  هلنی يا يونانی گری)ح سده 4 ق.م تا  صدر مسیحیت(
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اهداف رفتاري :

  پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود : 

1- تمدن دریای اژه و یونان و خصوصیات مهم آن را توضیح دهد.

2- هنر اژه را نام ببرد و تعریف نماید.

 3- اصلی ترین تجلیات هنری دوره هندسی یونان را شرح دهد.

4- معماری و پیکرتراشی هنر یونان را توصیف نماید.

5- نقوش و  تفاوت آنها و همچنین مقایسه با هنر مصر را توضیح دهد.

6- ویژگی های هنر هلنی را شرح دهد. 

هنر و تمدن دريای اژه و يونان

فرهنگ هاي  توانسته  که  است  بشر  تاریخ  مهم  تمدنهاي  از  یکی  یونان  و  اژه  دریاي  تمدن 

گوناگون غرب را تحت تأثیر خود قرار دهد . شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ فرهنگ و هنري 

به اندازه هنر و فرهنگ یونان باستان در شکل گیري هویت هنري مغرب زمین مؤثرنبوده است .

این تأثیرات به حدي ژرف و وسیع است که آثار آن  را هنوز پس از گذشت قرون واعصار میتوان 

در بافت ادبي ، هنري و معماري بسیاري از کشورهاي اروپایي مشاهده کرد.

فصل اّول 
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ظاهر آثار هنري یونان نیز، همان گونه که خواهیم دید ، آشناتر ، مملوس تر و قابل درك تر از 

آثار به جاي مانده از تمدن هاي دیگر چون مصر، هند ، شرق دور و.... مي نماید . لذا جا دارد از 

خود بپرسیم که چگونه ممکن است که درك آثار هنري یکي ازتمدنهاي کهن نسبت به آثار دیگر 

تمدنها آسان تر باشد؟! چرا براي یك ایراني که قریب به 800 سال تاریخ مشترك با هندوستان 

دارد ، فهم و درك هنر اسطوره اي هند دشوارتر است و در عوض یك اثر یوناني مثل مجسمه 

دیسك پران )شکل 1-1( پدیده اي آشناتر وقابل فهم تر مي نماید؟!

 پاسخ سؤاالتي از این گونه را مي بایست در جهان بیني موجود در پس آثار هر یك از تمدنها 

جستجو کرد. قباًل گفتیم که دین و اعتقادات خاص مذهبي ، درشکل گیري آثار هنري خصوصاً 

در تمدنهاي کهن ، اساسی ترین نقش را ایفا مي کرده اند. حال خوب است تا به طور اجمال بدانیم 

که در پس آثار هنري تمدن یونان چه دیدگاهي نسبت به جهان وجود دارد.

بارزترین ویژگي نگرش دیني یونان باستان که در آثار هنري آن نیز منعکس می باشد جهان بیني 

انسان گرایانه1 است . هنگامیکه در ادیان یونان باستان دقیق مي شویم در مي یابیم مردمي که  

تمدن یونان را تشکیل مي داده اند در دولت شهر هاي مستقلي مي زیستند که داراي نظام دیني 

منسجم و یکپارچه اي نبود. به عبارت دیگر دین مشّخص وتعریف شده اي با شریعت منسجم و 

آداب و آیین هاي خاص در میان یونانیان وجود نداشته است .کتاب مقدسي در میان نبوده که 

رابطه جهان ماده را با عالم ماوراء طبیعت برقرار کند . در عوض افسانه هایي در مورد موجودات 

و  جذاب  داستان هاي  به صورت  بزرگها  مادر  و  مادر ها  که  داشته  رواج  مردم  درمیان  آسماني  

پرنشیب و فراز براي فرزندان و فرزند زادگان خود تعریف مي کردند. این افسانه ها طبیعتاً در جوامع 

مختلف یوناني با ذوق و سلیقة داستانسرا فراز و نشیب هاي  متفاوتي مي یافت اما شخصیت هاي 

ثابت مي ماندند. شاید  بوده اند همواره  اصلي داستان ها،که همان خدایان و قهرمانان اسطوره اي 

بتوان شخصیت هاي مثبت و منفي افسانه هاي یونان را با رستم و دیو سفید و دیگر شخصیت هاي 

شاهنامه قیاس کرد. این داستان ها رفته رفته بافت ذهني اهالي آن منطقه را نسبت به کیفّیت 

ماوراء طبیعت تشکیل دادند. موضوع این داستان ها در ارتباط با نیروهاي الهي بود و نیایش خداوند 

نیز به عنوان یك پدیدة فطري بشري زمینه را براي تدوین متوني با موضوعات خدایي فراهم کرده 

بود. نبودن یك کتاب آسماني وشریعت مدّون نیزتأکید مضاعفي بر این نیاز بود.

 Humanism .1

1-1. دیسك پران نسخه برداری مرمرین 
از یك اصل یونانی 450 ق.م .موزه  ترمه - 

رم 
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انجام این وظیفة مهم را شعرا و هنرمندان به عهده داشتند و در نتیجه ی این کوشش ها متون 

ادبي و دیوان هاي شعري اسطوره اي – حماسي ارزنده اي به ظهور رسید . این متون گرد آوری 

شده از افسانه های جزایر دریای اژه و مدیترانه پیکرة اصلي دین مکتوب یونان باستان را تشکیل 

مي دهند. اگر به خاطر این متون رزمي ، بزمي و عاشقانه  نمي بود اساساً تصور یك سنت مذهبي 

واحد براي یونان ممکن نبود. در این میان هومر2 و  هسیود3 نقشي تعیین کننده داشتند. تعاریف 

و توصیفات ایشان از خدایان و عالم ماوراي ماده به عنوان مرجعي براي دیگر متفکرین و ادباي 

یوناني مورد توجه قرارگرفت .

واژه "دین " در فرهنگ یونان مفهومي متفاوت با برداشت رایج از این واژه دارد. دین یوناني 

دیني شاعرانه، افسانه اي و مخلوق بشر است ، و لذا خدایان این فرهنگ نیز چیزي نیستند مگر 

 ، از قدرت مطلق  یوناني  انسان  تصّور  تر  عبارت ساده  به   . با عمر جاوداني   " آرماني  "انسانهاي 

علم مطلق ، زیبایي مطلق و.... درقالب قدرتمندترین انسان ، عالم ترین انسان و زیباترین انسان 

جلوه گر شد، و یونانیان این برترین انسانها را بر مسند خدایي نشاندند. از این رو است که هنر 

دیني یونان کاماًل رنگ و بوي انساني دارد؛ با ارزشهاي انساني محك زده مي شود و با تکیه بر 

حواس ظاهري قابل لمس و درك است . "زیبایي "در هنر یوناني و مشتّقات آن به راحتي حس 

مي شود و قابل فهم است . 

تلقي انسان محورانه یونانیان عاملي بود که در رشد قوة استدالل و تالش در تغییر محیط 

اطراف و انطباق آن با نیازهاي انساني مؤثر واقع شد. از این لحاظ تفکر وهنر دنیامآبانه و دائماً در 

حال تغییر یوناني در مقابل نگرش ایستاي مصري قرار مي گیرد . در عصر فراعنه ، جهان خدایان ، 

با قوانین و اصول ثابت حکومتي – از طریق فرعونها که خود را به او منتسب مي دانستند – زمین 

را اداره مي کردند. ایستایي و ثبات دو هزار ساله در هنر و تفکر مصري ناشي از همین امر است. 

بر عکس در یونان که خدایانش زائیده ذوق هنري – ادبي انسانها بودند، این انسان بود که خود 

مي بایست درامور زندگي و اداره حکومت تعقل نماید و آیندة خویش را رقم زند. نشیب و فراز 

و تغییرات مدام نظام حکومتي دریونان ، حاصل تجربیات متعددي است که در رسیدن به نوع 

زیست مطلوب اجتماعي در این تمدن صورت گرفته است. لذا عجیب نیست که بسیاري از الفاظ 

 Homer .2
 Hesiod .3
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رایج در وادي سیاست ، قدمت چند هزار ساله داشته ، و از یونان به ارث رسیده است . واژه هایي 

اتو کراسي5 )حکومت مستقل ( و آریستو کراسي6 )حکومت  چون دموکراسي 4)حکومت ملي(، 

اشرافي( همه یوناني هستند و حتي واژة مهم پولیتیك 7)سیاست( از ریشه یوناني "پولیس "8 به 

معني دولت – شهر گرفته شده است .

حال با این مقدمه کوتاه به مبحث اصلي هنر اژه و یونان مي پردازیم .

تمدن دریاي اژه از حدود هزاره دوم ق .م همزمان با تمدن هاي مصر و میان رودان و با هنر مینوسي و 

میسني آغاز و در دوره چهار صد ساله ، میان 1100تا 700ق.م بود که طي آن تمدن یوناني شکل گرفت. 

آثار به جامانده از تمدن مینوسي  و میسني در جزایر کرت و سیکالدي نشانگر شکوفایي این تمدن بوده 

در صورتیکه از سده هاي اولیه شکل گیري تمدن یونان آثار چنداني به جاي نمانده است . اما ازسده                  

هشتم ق .م است که ما به آثار هنري ارزنده اي بر مي خوریم و تاریخ مستند یونان هم از همین دوران ، 

یعني سال 776ق.م که سال تأسیس "بازیهاي المپیك" است آغاز   مي شود.

براي سهولت در فراگیري تحوالت هنري دریاي اژه ویونان ، سیر هنرها را در چند دوره مجزا مي توان 

بررسي کرد. بدیهي است که این ادوار رابطه اي تنگاتنگ باهم دارند و این تقسیمات اعتباري است .

 هنر اژه 
تمدن سواحل و جزایر دریاي اژه تقریباً همزمان با تمدنهاي میان رودان) بین النهرین( و مصر به 

ظهور رسید. این تمدن به عنوان پیشتاز نخستین تمدن اروپایي از اهمیت ویژه اي برخوردار است . جزیره 

کرت مرکز باستاني این تمدن به شمار مي رود که جایگاهي به عنوان مسیر اصلي تجارت و بازرگاني 

دنیاي کهن به شمار مي آمد. شاید به دلیل ارزش جغرافیایی و ایجاد موقعیت دفاعي دریایي و همچنین 

انتقال اندیشه ها و آثار تبادالتي عامل اصلي شکل گیري تمدني بزرگ در این منطقه شده باشد .

هنر جزیره کرت به نام مینوس پادشاه به عنوان هنر مینوسي نام   نهاده اند. مناطق میان جزیره کرت 

و یونان به عنوان هنر سیکالدي و فرهنگ میسني در سرزمین اصلي یونان که به فرهنگ هالسي نیز 

شهرت یافته نام گذاري کرده اند. 

 Democracy .4
  Autocracy .5

 Aristocracy .6
 Politic .7
Polis .8
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1- هنر مینوسي 
هنر مینوسي را به سه دوره پیشین ، میانه و جدید تقسیم بندي می کنند. دوره پیشین یا آغازین 

تمدن مینوسي دوره پیش ازکاخها با نمونه هاي سفالینه و پیکره هاي پراکنده قابل شناخت است که به 

نظر مي رسد تقلیدي از نمونه هاي مصري باشد . از مشهورترین این پیکره ها که به صورت نوازنده ظاهر 

شده پیکره چنگ نواز )شکل 2-1( مي باشد . 

دوره مینوسي میانه با ایجاد کاخهاي کهن در حدود 2000ق .م شناخته مي شود که ظاهراً بر اثر زلزله 

از بین رفته اند . این کاخها ویژه پادشاهان بدون توجه به مقابر یا دژ ساخته شده و شهرهاي پادشاهي 

گرداگرد آنها ساخته مي شدند . از پیشرفت هاي فني در این دوره تحول سفالگري درمنطقه و کاربرد چرخ 

سفالگري است. این سفالینه ها با سبکی تزییني و چند رنگ ساخته مي شوند که بازتاب زندگي طبیعي 

آنان بوده که نقش عمده آنها طرح جانوارن دریایي است )شکل 1-3(.

2-1. نوازنده چنگ ،کروس )سیکالدی (، یونان 
)دریای اژه (، حدود 2500 - 2700 ق.م

، یونان ،  پا ، کرت  با طرح هشت  3-1. کوزه 
حدود 1500 ق.م
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 هنر دوره مینوسي جدید که با ساخت کاخهاي جدید در حد فاصل سالهاي 1600و1500ق.م 

و شاخص عصر طالیي تمدن کرت به شمار مي رود آغاز مي شود . بزرگترین کاخ به جاي مانده 

کنوسوس )شکل 4-1( که در شیب تپه ایي کم ارتفاع در انتهاي دشت حاصلخیزي بدون نقشه از 

پیش تعیین شده اي ساخته شده است .

 در این کاخ نیز شاهد نقاشي هاي دیواري زیبایي بر زمینه گچي با موضوعاتي از زندگي روزمره کرتي 

) مسابقات گاوبازي ،مراسم مذهبي و.....( مظاهر طبیعت )پرندگان ، چهارپایان ،گلها( و جلوه هاي دریایي 

) دلفینها و جانداران دریایي و.....( به تصویر کشیده شده اند )شکل 5-1( . دراین دوره هنر سفالگري نیز 

تحول یافت و با موضوعات سرزنده طبیعت همانند نقاشیهاي دیواري تولید مي شدند )شکل 1-6(. 

از نمونه هاي بارز پیکر تراشي وجود پیکر ه هاي کوچك و سردیس هایي است که به نظر مي رسد 

بازتاب عدم دین نظام مند و رسمي در منطقه باشد به چشم مي خورد )شکل 1-7(. 

4-1. چشم انداز هوایی کاخ کنوسوس )کرت ( ، یونان ، حدود 1400- 1700 ق،م 
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5-1 .گور سنگی، کرت، یونان،  حدود 1400-1450 ق.م، سنگ آهك نقاشی شده

7-1 سردیس بت)ابوالهول(، میسن، یونان،  حدود 1250-1300  ق.م، گچ  نقاشی شده  6-1 .کوزه نقش برجسته، کرت، یونان، حدود 1500ق.م
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 2-هنر میسني 
سرچشمه هنر میسني احتماالً با مهاجرت 

اقوام اولیه یوناني در اوایل هزاره دوم ق.م در جزایر 

اژه و مدیترانه و همزمان با تمدن جزیره کرت 

باشد. این تمدن به تمدن سرشار از طال به نقل 

هومر شهرت یافت و دلیل آنرا عالقه میسني ها به 

طال و وجود گنجینه ها مي دانستند . با نابود شدن 

تمدن کرت، میسني ها برتري یافتند اما دیري 

نپائید که با مهاجرت دوریسی ها تمدن میسني 

تمدن  جدید  مهاجرین  این  و  رفت  بین  از  نیز 

یونان را بنا نهادند هر چند از میراث هنر کرت و 

میسني نیز برخورداربودند . تحوالت این دوران را 

مي توان در نخستین منظومه هاي حماسي اروپا 

یعني ایلیاد و اودیسه اثر هومر دید. میسني ها 

توجه خاصي به دژ و پناهگاه هاي نظامي داشتند 

از اینرو آثار باشکوهي را ساختند که مي توان به 

دژمیسني )شکل 8-1( اشاره کرد که به ارك 

تیرینس شهرت دارد. این کاخ و دژ برخالف کاخ 

کرت بر مبناي نقشه حساب شده اي ساخته شده 

است . از مشهورترین نمونه هاي کنده کاري این 

مقابر  است.  دوران دروازه شیران )شکل 1-9( 

میسني ها حالتي النه زنبوري داشته که درآنها 

مقادیر زیادي خنجر مفرغي مرصع شده با طال و 

نقره کشف شده است .

8-1 چشم انداز هوایی دژ تیرینس، یونان، حدود 1200-  1400  ق.م

9-1 دروازه شیران، میسن، یونان، حدود 1250-1300ق.م 
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از دیگر یافته ها در مقابر چندین نقاب چکش کاري شده است )شکل 10-1( که به احتمال ویژگیهاي 

چهره شخص متوفي را با حالتي واقع گرایانه ثبت کرده است . 

فرهنگ طالیي میسن را شاهکارهاي پر ارزشي چون جام های مشهور وافیو )شکل 1-11(   

مي سازد . از نمونه هاي سفالگري این دوران  ظرف جنگاوران )شکل 12-1( است که تفاوت آشکاري 

با آثار مینوسي دارد.

اما سرانجام در سال 1200ق .م تمدن میسني به دست دوري ها)دوریسی ها( که داراي سالحهاي آهني 

بودند سقوط کرد و دوران "عصر ظلمت" چند صد ساله ایي در پي انهدام فرهنگ اژه اي آغاز شد .

10-1 . نقاب متوفی ،میسن ،یونان ، حدود 1500- 1600 ق .م ، طال 
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 هنريونان :

12-1. ظرف جنگاوران ، میسن ، حدود 1200 ق .م11-1 . جام وافیو ،میسن ، یونان ،حدود 1500 ق .م ، طال با نقوش برجسته 

 1- هنر دوره هندسي 

 این دوره تا سال حدود700ق .م رواج داشت . اصلي ترین تجلیات هنري این دوره در شکل ظروف 

سفالین با " نقوش هندسي "و پیکر ه هاي مفرغي  ساده و اولیه ظاهر گشته است . این دوره با استفاده 

از اشکال ساده هندسي چون مربع ،مستطیل ،لوزي ،دایره و سطوح شطرنجي، زیگزاگ و.....آغاز شد.

در هنر این دوره رفته رفته تصاویر انساني نیز ظاهر گشت که این تصاویر ویژگی هندسي داشتند و اغلب 

از اشکال خالصه شده هندسي پدید آمده بودند . از اینرو به واسطه استفاده از طرحهایي هندسي این 

عصر را " دوره هندسي " نام نهادند .

ساخت گلدانها وسفالینه ها از همان دوران شکل گیري تمدن یونان )1100تا 700ق .م( رواج داشته است.  

اولین آثار به جاي مانده از این دوران به سده هاي 9و 8 ق . م  مربوط مي شود .

درشکل13-1 یکي از ظروف زیباي اواسط سده 8 ق . م  رامي بینید که کل سطح ظرف با نقوش هندسي 

متنّوعي به صورت نوارهاي متعدد افقي پوشیده شده است. بر سینة این کوزه ، در ردیف دسته ها تصاویر 

انسانهایی دیده مي شود که درحال تشییع جنازه و عزاداري هستند . نقش انسانها نیز با استفاده از سطوح 

ساده و هندسي ترسیم شده است .
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در اينجا الزم است بدانيم كه اكثر كوزه هاي بزرگ از اين گونه ، كاربرد مذهبي داشته و در مراسم تدفين 

بكار مي رفته است . كف كوزه در ناحيه پايه داراي سوراخهاي متعددي است و دراين ظروف روغن يا 

شربت مي ريختند و آن را بر روي قبر متوّفي قرار مي دادند تا درجهان مرگ از آن تغذيه كند . منطقة 

آتيكا10 به لحاظ ساخت بهترين كوزه ها و زيبا ترين نقوش شهرت دارد.

از نمونه هاي تنديس سازي اين دوران وجود تنديسهاي كوچك و غالباً از جنس مفرغ وگل هستند كه 

جانوراني همچون گاو ، اسب و انسان را به صورتهاي نمادين و اسطوره اي مجسم كرده اند. اين آثار به 

معابد، پرستشگاهها  و گورستانها پيش كش مي شدند )شكل 1-14(.

 Attica-10

14-1 . پيكره مفرغی با طرح جانوری ، يونان ، حدود سده 9 يا 8 ق . م 13-1 . كوزه ديپلون ، آتن ، يونان ، 750 ق . م
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2- هنر دوره كهن  

این دوره با ارتباط و تأثیر پذیري یونان از هنر مصر، خاورمیانه وگرایشات 

شرقي در حدود سده هفتم ق .م آغاز و نوع ایستادن آییني رایج در هنر مصري در 

پیکره هاي یوناني ظاهر مي شود . تزئینات پیچیده گیسوان و لبخندهاي قراردادي 

و مصنوعي از ویژگیهاي چهره پردازي این دوره مي باشد که به لبخند کهن وش 

شهرت یافته است )شکل  1-15(.

هنر پیکر تراشي در اواخر دوره کهن به مرتبه باالیي از دانش فني ارتقاء یافت . 

دوشیوه رایج در نقوش ظروف سفالین )1- نقش سیاهگون : که درآن نقش و 

طرح بر روي زمینه سیاهرنگ با خطوط نازك حك مي شد . 2- نقش سرخگون :که 

در آن نقوش و طرح مورد نظر را با خطوط سایه روشن تیره  روي زمینه و متن 

قرمز سفال ترسیم مي کردند( نیز حاصل همین دوره است )شکل 16 -1(.

در این دوره همچنین اشکال آزادتر و خالقانه تر ظروف با نقوش متنوع ایجاد 

مي شود .گرچه وجود ذهن منضبط را در پس نقوش حساب شده و زیباي ظروف 

مي توان تشخیص داد ولي قالب خشك هندسي بر نقوش حاکمیت تام ندارد. 

انسانها و موجودات اساطیري رفته رفته بر روي بدنة ظروف   ، نقوش جانوران 

ظاهر مي شوند. تنّوع موضوعات و نقوش به حّدي است که این ظروف را از وادي 

کشانده  ونقاشي  تجسمي  هنرهاي  مرتبه  به  دستي  صنایع  و  کاربردي  وسایل 

است. با مطالعة نقوش این ظروف مي توان به طرح و نقش لباسهاي مردان، زنان، 

جنگجویان و شیوة آرایش سر و چهره و تزیینات مختلف پي برد.

در شکل 17-1کوزة تك دست زیبایي را که به اواخر سده هشتم یا اوایل سده 

هفتم قبل از میالد مربوط است مي بینیم. سر و گردن کوزه جانوري افسانه اي 

تزئیني  عناصر  از  کوزه  درگردن  دهد.  مي  نشان  11را  عقاب  و  شیر  از  مرکب 

هندسي استفاده شده لیکن با خط منحني عمودي – که حاشیه یال جانور را 

مشخص کرده – به پدیده اي زنده ومتحرك تبدیل شده است . در بخش کره اي 

15-1 دختر جوان پپلوس، آکروپولیس، آتن، یونان، حدود 530 ق .م 
 Griffin.11
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)بدنه کوزه( نقوش هندسي متشکل از خطوط وسطوح راست ، مورب ومنحني دیده مي شوند. گرچه 

مباني هندسي نقشها کاماًل آشکار است لیکن آزادي ، نوآوري و ایجاد تضاد میان سطوح تیره و 

روشن ، خطوط مستقیم و نقوش مواج ، حرکتهاي افقي و عمودي همگي به کمك هم طرحي را 

پدید آورده اند که درعین هندسي بودن از یك نواختي دور است و جّذابیت بصري دارد .

اگر به طیف آثار متنوع در شکلها و طرحهاي مختلف نظر کنیم به سبکهاي فردي بر مي خوریم، 

که ناشي از اهمیت " فرد" درتمدن یونان است . در هیچ تمدن دیگري این چنین تأکید جدي 

بر " فردیت هنرمند" دیده نمي شود. فردیت به حدي درتمدن یوناني اهمیت داشته که ما امضاي 

هنرمندان را نه تنها در زیر مجسمه ها وآثار معماري ،بلکه بر روي کوزه ها، گلدانها و دیگر ظروف 

سفالین هم مي بینیم. 

16-1 . دو ظرف نقاشی شده سرخگون و سیاهگون ، آندوکیدس ، اورویتو ، ایتالیا ، حدود 520 - 525 ق . م 
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شکل 18-1 نمونه دیگري از ذوق و مهارت سفالگران نقاش یونان است . این پیالة دو دستة 

زیبا اثر گزنوکلس 12 نقاش است و در اوسط سده 6 ق.م ساخته شده است .هنرمند،خاّلقیت خود 

را در داخل پیاله نیز بکار برده است .

17-1. کوزه تك دسته با سر شیر - 
عقاب ، آبگینیا ، اواخر سده 8 و اوایل 

سده 7 ق .م 

Xenokles .12

18-1 پیاله دو دسته،  گزنوکلس، ایتالیا، 550 ق.م

در شکل 19-1  نقش داخل پیاله را مي بینیم که صحنة مبارزه هراکلس ) هرکول: پهلوان 

اساطیري یونان ( و تریتون )خداي دریا( است. بر دیوارة داخلي پیاله بر گرد صحنة نبرد ، الهه هاي 

دریایي را درحال رقص و پایکوبي مي بینیم . صحنة نبرد با چهار دایره از فضاي کناري جدا شده 

است اما درنقاط آرنج و پاي هراکلس)هرکول( و یا دم  تریتون از محدودة دایره ها بیرون زده و به 

حرکت نقوش افزوده است . نقوش سطح بیروني پیاله ، بر عکس داخل اثر بسیار ساده و  ریتمیك 

است . انحناي محّدب بخش گود با مختصرانحناي مقعر دیواره فوقاني ترکیبي دلپذیر بوجود آورده 

و دسته هاي باز و وسیع ظرف تأکیدي بر نیروي کشش افقي این اثر است که با حرکت ارابه ران 

هماهنگي مطلوبي دارد.

19-1  داخل پیاله دو دسته، گزنوکلس

نکته دیگري که درمورد نقش و لعاب ظروف یوناني در این دوره حائز اهمیت است اینکه 

اکثر سفالهاي اولیه داراي زمینه اي سرخرنگ بوده اند. آنگاه سطح نقوش هندسي وتصاویر زنده 

با لعابي سیاهرنگ روي این زمینة سرخ ایجاد مي گشته و سپس جزئیات  طرح انسان یا جانور  با 
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نوك سوزن روي این سطح نقش مي شده است . این روش در عین دشواربودن، دراجرا نیز مانع 

از پرداختن دقیق به جزئیات مي شد. براي رفع این اشکال شیوه مطلوبتري به کار گرفته شد. در 

این روش جدید کل سطح ظرف بجز بخشهایي که قرار بود نقش داشته باشد با لعاب سیاهرنگ 

پوشیده مي شد. آنگاه هنرمند با دقت و آزادي مي توانست با قلم مو یا هر وسیله دیگر به جزئیات 

تصویر بپردازد . به شکل 19- 1 نگاه کنید و جزئیات تصاویر وسط پیاله را که برروي سطح سیاه 

حکاکي شده با تصاویر 20- 1 و21-1 مقایسه کنید. مي بینید که این دو تصویر با جزئیات دقیق تر 

و ظرافت بیشتر ترسیم شده اند که نتیجة استفاده از روش جدید است .

الزم است بدانیم که زیبایي و تنّوع موجود درآثار هنري یونان را نمي توان صرفاً به نبوغ یك 

ایتالیا، جزیره  اقوام مختلف در جنوب  ارتباط  قوم نسبت داد. شرایط جغرافیایي خاص یونان و 

سیسیلي و مردم آسیاي صغیر و حاشیه دریاي اژه همه دست به دست هم دادند وهویّت متنوع 

21-1 سفالینه های قرمز

20-1 سفالینه های سیاه
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هنریوناني را تشکیل دادند .ضمناً نقوشي با هویت هندسي صرف در دوره هنر هندسي تبدیل به 

تصویر موجودات زنده وصحنه هاي جنگ و نزاع دوران باستان مي شود که مي توان در آنها تأثیر 

النهرین( و مصر را بوضوح مشاهده کرد. چرا که ظروف یوناني  عناصر هنري میان رودان) بین 

معرف نقاشي کهن این تمدن نیز مي باشند )شکل 1-22(.

22-1 ظرف دیپلون، آتن، یونان، حدود 740 ق .م
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 از اواسط سده 7 ق . م. ساخت تندیس هاي کوچك انسانی آغاز شد و با گذشت زمان دانش مجسمه 

و پیکره سازي ، آگاهي از کالبد شناسي و رشد دیدگاههاي زیبایي شناسي هنري موجب ظهور آثاري 

زیباتر ، دقیق تر و بزرگتر شد. دراشکال 23-1 و24-1 دقت کنید. شکل 23-1 پیکره اي مفرغي است 

به ارتفاع18/5سانتیمتر که مردي را درحال حمل یك قوچ نشان مي دهد. به تقسیم بندیها و خطوط 

روي بدن توجه کنید. نسبت اعضاي بدن ، حالت ایستادن و طرز به دوش کشیدن کامالً صحیح بوده و 

تناسبات درآن رعایت شده است ولي مي توان تأثیر روش هندسي را درتقسیم بندیهاي بدن و رعایت 

تقارن مشاهده کرد. این پیکره در اواسط  سده هفتم ق . م یعني در ایام رواج روش هندسي ساخته شده 

است. نزدیك به یك قرن بعد پیکرة دیگري با همان موضوع از جنس مرمر ساخته شد  )شکل 1-24(. 

به حرکت دست و بازو و نوع پیچش گوساله بر شانه ها و دور سر مرد نگاه کنید. دراین اثر حرکت ،حیات 

و دانش بیشتري نسبت به کالبد شناسي انسان و جانور دیده مي شود. پیکره مفرغي )شکل 23-1 ( و 

آثاري از این  گونه از پیکره هاي دورة انتقال از "شیوه هندسي " به "دورة باستان یا کهن" مي باشند.

24-1 مردی با گوساله، آکروپولیس، آتن، یونان، حدود 560 23-1 پیکره مفرغی، یونان، سده 7 ق .م
ق.م، مرمر
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پیکر تراشي یونان از بسیاري جهات متأثر از هنر پیکر تراشي شرقي و مصري هستند. در پیکره هاي 

یوناني به تعدادي مجسمه هاي ایستاده از مردان جوان عریان بر مي خوریم . شیوه ایستادن این مردان 

دقیقاً از نوع ایستادن پیکره هاي یادبود مصري تأثیر پذیرفته اند .در اکثرآنها بدن به طور استوار و باوقار 

بدون پیچ وخم  در حالیکه به روبرو مي نگرد ، پاي چپ کمی جلو و دستها به حالت مشت تقریباً به دو 

سوي ران ها چسبیده اند .

با وجود این تشابهات، هنر پیکر تراشي یوناني راه متفاوتي را در پیش گرفت. بدین معني که انگیزه 

ساخت تندیسهاي مصري بازسازي شخصّیت فرعون به عنوان یك موجود خاص با هویّت خدایي بود. 

در حالیکه در دیدگاه یوناني این تندیسها معرف کمال زیبایي مادي و انساني است. به همین لحاظ است 

که در ادوار بعدي دقت و عنایت به پیچیدگي ماهیچه ها وحرکات بدن ، آثاري بدیع در هنر یونان پدید 

مي آورد که داراي شخصّیتي مستقل از هنر مصري و دیگر هنرهاي شرقي است .

از اواخر سده ششم تا اواسط سده پنجم ق.م  به تعدادي پیکرة حیوانات بر مي خوریم که به نظرمي رسد 

آنها نیز تحت تأثیرفرهنگهاي شرقي و مصري ساخته شده باشند . تندیس برخي جانوران به عنوان یك 

است  استفاده شده  بامها  ناودان های کنج  و  آبچکان ها  بر روي  معماري در کنار  یا  تزئیني  عنصر 

)شکل 1-25(. 

25-1 سر قوچ، معبد الیوسیس، اواخر دوره کهن، حدود سده 5 ق .م
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بد نیست بدانیم که دوره باستان يا کهن به جز تنديس هاي مرمرين ، پیكره هايی نیز از سفال و  

سنگ های  متخلخل ساخته می شد. اين  سنگ ها سطحی ناصاف دارند، از  اينرو  پیكره های  ساخته 

شده از اين سنگ ها چندان چشم نواز نیستند. براي رفع اين نقیصه ، يونانیان به "رنگ" متوّسل شدند . 

تنديسهاي رنگ شدة سنگي و سفالي نیز بخشي از سّنت مجسمه و پیكره  سازي اين عهد را تشكیل 

مي دهند. استفاده گاه و بیگاه از رنگ ، در پیكره هاي مرمرين نیز به عنوان تزيین لباس و موي سر و …

رواج داشته است)شكل 1-26 (.

در اين دوره بنیان هاي اصلي معماري يوناني شكل گرفت . از اينرو معماری يونان را می توان با سه 

ويژگی توصیف کرد:

11 پلكان1)در1ناحيه1بيروني1وجلویي1بنا(.

21 ستونها1.

31 اسپر1)1بخشي1كه1برفراز1ستونها1قرار1دارد1وشامل1كتيبه1وطره1است1.(.

 از میان عناصر فوق، ستون، اصلي ترين عنصر معماري يوناني است چرا که نه تنها وظیفة به دوش 

کشیدن بار را )به جاي ديوار( به عهده دارد بلكه از اصلي ترين عناصر بصري و تزئیني بنا نیز به شمار 

مي رود. به همین جهت است که نامگذاري نظام يا سبك معماري يوناني بر اساس نام ستونهاي 

مربوطه است . در میان ستونهاي مختلف معماري يوناني دو شیوه اصلي از همه بارزتر هستند:
الف1:1شيوه1دوریسي13

ب1:1شيوه1ایونيایي14

الف : شیوه دوريسي : منتسب به ناحیه دوريس واقع در مرکز خاك يونان است . استفاده از ستونهاي 

دوريسي از 630 ق. م رواج يافت . ستونهاي دوريسي ، ساده و کم پیرايه هستند و در آثار معروفي چون 

معبد زئوس در المپیا و معبد پارتنون در آکروپولیس آتن بكار رفته اند )شكل 1-27(.

سر ستونهاي شیوة دوريسي قطور و مدور با شیارهاي عمودي هستند . اين ستونها در قسمت باال 

به پیشاني ساده وکم نقشي ختم مي شوند . برفراز اين پیشاني کتیبه اي قراردارد که توسط بخشهاي 

مستطیل شكل با شیارهاي موازي )که ريتم و ضرب آهنگ ستونها را تأکید مي کند( به سطوح چهار گوش 

تقسیم مي شوند . قرار گرفتن متناوب اين سطوح کنار هم درکتیبة بنا ، چون عنصري تزيیني و چشم نواز، 

يك نواختي را در کتیبه جبران مي کند. 

Doric.13
Ionian.14

26-1. دختر جوان ، آکروپولیس ، يونان ، 
حدود 510 ق،م ، مرمر رنگ شده 
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ب : شیوه ایونیایي : منتسب به سرزمین ایونیه واقع در ساحل غربي آسیاي صغیر است . در 

بالشتکي  و  "طوماري"  بخش  . خصوصاً  تزئیني بیشتري حضور دارند  ایونیایي عناصر  ستون هاي 

سرستونها به یکباره هویت بصري بنا را دگرگون مي کند )شکل 1-28(.

 تغییر ضخامت در این ستونها کمتر  از ستونهای دوریسی است و بیرون نشستگی طوماری سرستون ها 

را یکدست تر نشان می دهد)شکل 1-29(.

 کاًل ستون هاي ایونیایي باریك تر و بلندتر از ستون دوریسي هستند . این ستونها به سبب زیبایي و 

ظرافت بزودي مقبولیت عام یافتند و هم اکنون نیزدرساخت بناهاي کالسیك به کار مي روند.

27-1. معبد پارتنون ، آکروپولیس ، آتن ، یونان ، 438- 447 ق.م 
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28-1- ب . معبد ارختئوم ، آکروپولیس ، آتن ، یونان ، حدود 405 - 421 ق.م28-1 -الف . طرح سرستون طوماری 

29-1. طرح سرستون های شیوه ایونیایی و دوریسی 
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هنر دورة كالسیك . 3

دورة کالسیك عصرقوام پیکر سازي و اوج گیري معماري و ظهور فلسفه دریونان است . استفاده 

جدي از تندیسها به عنوان عناصر اصلي تزئیني در بنا  و بهره گیري از ستونهاي زیبا و عظیم معماري 

یونان را به اوج مي رساند به طوریکه تأثیرات وسیع آن را در ادوار بعد و در ممالك غرب شاهد هستیم . 

دردورة کالسیك ، دانش کالبد شناسي در طیف بیشتري از اشکال آزاد بکار مي رود از این رو شاهد تنوع 

بیشتري از حرکات و موضوعات در این هنر هستیم .

دراین دوره پیکره ها به طور گسترده خود را از اصول و قراردادهاي رایج رها مي کنند و هنرمندان 

که در این زمان تجربیات پربار پیشینیان خود را دارند  و با دانش غني خود به خلق آثار بدیع مي پردازند. 

همچنین در این دوره شاهد استفادة جدي از تندیسها به عنوان عناصر تزیینی بنا هستیم . پیکره هاي 

موجود در طّرة معبد زئوس در المپیا که بین 460تا 456 ق. م بنا شده اند نمونه بارز این آثار ارزنده  به 

شمار مي روند)شکل 1-30 (.

30-1. پیکره های سنتوری معبد زئوس ، المپیا ، یونان ، حدود 456- 470 ق.م ، مرمر 

استفاده از پیکره ها به عنوان بخشي از ستون نیز در هنر معماري و پیکره سازي یوناني رواج خاصي 

داشت . ستونهاي ایوان ارختئوم در آکروپولیس آتن  نمونه هاي خوبي از یگانگي موفق معماري و 

پیکرتراشي است )شکل 1-31(.
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از مهم ترین آثار دوره کالسیك ساخت مجموعه آکروپولیس در آتن است . این 

مجموعه که از سال 477ق .م تا سال 404 ق. م ساخته شده شامل معبد پارتنون، 

دروازه ورودی موسوم به پروپاالیا، معبد کوچك آتنا و معبد ارختئوم مي شود .

معبد پارتنون نخستین و بزرگترین بناي مجموعه است که توسط ایکتینوس و 

کالیکراتس ساخته شد و پیکره هاي تزئیني آن  به  سرپرستي فید یاس از بزرگترین 

پیکر تراشان یوناني ساخته شده و بنایي دور ستوني است . دروازه  ورودي یا پروپاالیا 

از بناهاي باشکوه ولي ناتمام است و شامل یك کتابخانه و نخستین تاالر نقاشي 

یا نگارخانه است و معبد کوچك و زیباي آتنـا ، الهه پیـروزي به شیوه یونیك 

می باشد  و اولین نمونه از این شیوه در یونان است . معبد ارختئوم با نقشه اي 

منحصر به فرد و داراي رواقهایي به شکل پیکره انسان ) دوشیزگان ارختئوم ( 

است )شکل 1-32(.

31-1. ستون کاریاتید معبد
  ارختئوم ،، آکروپـولیس ، آتن ،

 یونان حدود 405 - 421 ق،م، مرمر 

32- 1. چشم انداز هوایی آکروپولیس ، آتن ، یونان 
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هنر دوره هلني . 4

مقدونی  اسکندر  مرگ  زمان  از  دوره  این   

یا مرگ ارسطو )322ق. م( آغاز و  )323 ق.م ( 

تا صدر مسیحیت به "دوره هلني "شهرت دارد. 

در این دوره وسعت سرزمینهاي تحت نفوذ یونان 

موجب تنوعاتي مي گردد هر چند شکل مستقل و 

عمیق دوره  کالسیك را هم دارا می باشد.  الگو های 

با  همراه   کورنتی  ستون های  با  معماری  جدید 

تزیینات برگ کنگری ) شکل 33-1 ( و تأ کید بر 

احساسات و عواطف انساني و فرد گرایي در هویت 

تندیسها از ویژگي هنر معماری و پیکر سازي این 

دوره است . موضوعات روزمره و مناظر عامیانه از 

خصایلي است که در این عهد ظا هرمي شوند.

هنر  در  تحوالتي  م  ق.  اوایل سده چهارم  از 

مشخصي  قانونمندي  از  که  داد  رخ  پیکرتراشي 

پیروي نمي کند ، از این رو نمي توان نام خاصي 

برآن نهاد.  از اواخر سده چهارم با گسترش فرهنگ  

یوناني در مناطق و سرزمینهاي شرقي ، سنتي آغازگردید که به “سنت هلني " شهرت دارد . در هنر دورة 

هلني شباهت هاي فردي اهمیتي بسزا مي یابد و در عین حال تأکید به کمال زیبایي جسماني حفظ 

مي شود و اسلوب پرداختن به جامه و چین هاي پارچه به صورت پیچیده تري نمایان مي گردد. در شکل 

34-1 پیـکـره ترکیبي آزاد،  واقعگـرا و سرشار از آگاهي را مشاهده مي کنیم. افتـادگي عضالت، حالت 

متفـکرانـه ي صورت، حرکت آزاد و متناسب دست که با کلّیت بدن هماهنگي مطلوبي دارد همراه با افت 

و کشش طبیعي تن پوش بسیاراستادانه ساخته شده است.

دراین دوره به آثاري نیز برمي خوریم که از لحاظ موضوعي با آثار رایج یوناني قدري تفاوت دارد. 

شکل35-1 مردي ازقوم گل را درحال مرگ نشان می دهد، قومي که دردوره اي با یونانیان به جنگ 

33-1 سرستون کورنتی ،  بنای تولوس اپیداروس، یونان، حدود 350 ق.م
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پرداختند ولي شکست خوردند. ساختمان چهره، ژولیدگي موهاي 

زبر و طوق دور گردن این مرد ) که ازعالیم اختصاصي نژاد سلت 

است ( تفاوت ظاهري او را  از یونانیان مشخص مي کند اما از 

لحاظ برهنگي قهرمان گونگي و کمال جسماني چیزي از پیکرة 

خدایان یوناني کم ندارد، به طوریکه مي توان همان وقار و بزرگ 

منشي را در وجود این فرو افتادة درحال مرگ نیز مشاهده کرد.

هنریونان باستان بعدها به تمدن روم به ارث رسید. روم نیز 

این امانت را به پهنة گستردة فرهنگ ها و سرزمین هاي غرب 

گسترش داد. همین انتقال است که موجب گردید به رغم اندك 

بودن آثارسالم درمعماري و پیکرتراشي، فرهنگ و هنر یوناني 

نمیرد و روح پویاي خود را در کالبد سنتهاي هنري متأخرحفظ 

نماید . 

34-1. پیکره دموستنس ، 
پولیوکتوس ، حدود 280 
ق  .م ، مرمر

35-1 . بزرگ نمایی از اثر مردی از ناحیه گل  ، پرگامون ، ترکیه ، حدود 220 - 230 ق. م ، مرمر
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پرسش:

      1-  چه چیزی باعث به وجود آمدن آثار شعری حماسی- اسطوره ای در یونان باستان شد؟

مفهوم دین در یونان باستان را توضیح دهید.- 2

هنر اژه همزمان با چه  تمدن هایی بوجود آمد؟ و از چه  نظر دارای اهمیت است؟- 3

تأثیر هنر مصر در چه دوره هایی از هنر یونان قابل مشاهده است؟ توضیح دهید. - 4

چرخ سفالگری در تمدن اژه و یونان از چه دوره ای به کار گرفته شد؟ خصوصیات سفال این - 5

دوران را ذکر کنید.

تمدن " سرشار از طال" به چه تمدنی اطالق می شود؟ ویژگی های این تمدن را ذکر کنید.- 6

اصلی ترین تجلیات هنری دوره هندسی یونان در چه آثاری مشاهده می شود؟- 7

یکی از نخستین نمونه های معماری دوره هندسی را نام برده و خصوصیات آن را توضیح دهید.- 8

پیکره ها در دوره کهن یونان دارای چه خصوصیاتی هستند؟- 9

نقوش سرخگون و سیاهگون در چه دوره ای رایج شد؟ ویژگی آنها را توضیح دهید.- 10

 در مورد علت های ممکن، برای امضادار بودن آثار هنری یونان درمقایسه  با هنر مصر و ایران - 11

در کالس گفتگو کنید.

عناصر اصلی معماری یونانی را نام برده و در مورد اصلی ترین عنصر توضیح دهید.- 12

در معبد پارتنون و زئوس چه شیوه ای به کار رفته است؟ این شیوه را توضیح دهید.- 13

مجموعه آکروپولیس در چه دوره ای ساخته شد؟ و شامل چه بناهایی می باشد.- 14

ویژگی  هنر پیکره سازی و معماری دوره هلنی را توضیح دهید.- 15



فصل دوم 

اتروسك ها )اتروريا( سده هشتم يا هفتم  ق. م. تا حدود 510 ق. م.

رومي ها 

الف: دوره جمهوري  حدود 510 ق. م. تا 27 ق. م. 

ب : دوره امپراتوري 27 ق.م. تا سده سوم میالدي )284م(

هنر اتروسك و روم 
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پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود :

1- آثار ریخته گری و اهمیت آن را در تمدن اتروسك شرح دهد.

2- تغییرات پیکره سازی در تمدن و هنر اتروسك و روم  را توصیف نماید.

3- ویژگی های شاخص کولوسئوم را ذکر کند.

4- علل تحوالت روم را توضیح دهد. 

5- هنر و تمدن روم را شرح دهد.

 هنر اتروسك و روم
         

هنر اتروسك و روم از سده هاي هشتم و هفتم ق.م تا دوران پذیرش مسیحیت را تحت تأثیر هنر و 

فرهنگ یوناني و حاصل تأثیرات عناصر و منابع بیروني و داخلي سرزمین ایتالیا مي دانند. هرچند 

نیز  یوناني  هنر  با  کل  در  اما  است  مدیترانه  منطقه  پیشین  فرهنگ هاي  کلیه  وارث  رومي  هنر 

متفاوت است . بنابراین سرزمین روم به لحاظ گستردگي و شکوفایي خود نقش بزرگي در انتقال 

تمدن به اروپاي غربي داشته و به موازات تاریخ یونان پیش مي رود . 

فصل دوم 

اهداف رفتاري :
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1-2. الگوی معبد اتروسك، سده 6 ق.م، بر مبنای توصیف ویتروویوس)  معمار رومی سده اول میالدی(

1- اتروسك)اتروريا(

اتروسك ها مهاجریني از سرزمین هاي یوناني بودند که در سده هاي هشتم یا هفتم قبل  از  میالد در 

محدوده جغرافیایي بین شهرهای  فلورانس و رم ساکن شدند و تمدن ایتالیاي جنوبي را شکل دادند. 

این مردمان از زندگي روستایي دست برداشتند و به تمدن شهري روي آوردند و توانستند شهرهاي 

مستحکمي را بر فراز تپه ها بسازند. این مردمان در سده ششم ق.م بیشتر نواحي شمالي و مرکزي ایتالیا 

را با دژهاي نیرومندي برفراز شهرهاي خود ، زیر فرمان داشتند هر چند که این شهرها با یکدیگر متحد 

نشدند تا کشور یگانه اي را تشکیل دهند ولي داراي حالتي همزیستي بودند و در دوره هاي مختلف رونق 

یافته یا منهدم مي شدند . این عدم وحدت گرایي در شهرهاي اتروسکي باعث شد که به راحتي 

توسط رومي ها نابود شوند.

از آثار هنري اتروسك ها به دلیل ویران شدن توسط رومي ها اطالع چنداني وجود ندارد اما با وجود این 

ویران سازي ها نمونه هایي در دست است که مي تواند بیانگر هنر آنان باشد. نمونه هاي به جاي مانده نشان 

مي دهد که اتروسك ها از طاق سنگي استفاده مي کردند که رومي ها بعدها نیز بکار مي بردند.  همچنین 

اتاقك هاي تدفیني در درون خانه ها به شکل مستطیل ساده اي با سقف شیبدار می ساختند. معبد 

اتروسك ها بر پایه بلندي به نام پودیوم قرارداشت که تنها از یك طرف پله مي خورد)شکل2-1(. 
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اتروسك ها گورستان هاي خود را در مناطق خارج از شهر مي ساختند که به عنوان شهر مردگان 

و  زنده  نقاشي هاي  زیرزمیني  تدفین  اتاقك هاي  دیوار  بر  داشت)شکل2-2(.  شهرت  )نکروپولیس( 

خوش رنگي تزئین مي کردند که معموالً از افسانه هاي یوناني اقتباس شده بودند)شکل3-2 الف و ب(.  در 

همین اتاقك هاي تدفین و در مقبره ها اسباب و اثاثیه قابل توجهي از جنس ِگل ، مفرغ و سنگ به صورت 

پیکره برجا مانده است که به عنوان خاکستردان هاي مردگان استفاده مي شده و تالش مي کردند که به 

روش قالبگیري و کنده کاري چهره اي شبیه به متوفي ساخته شود.  از اینرو تأکید بر فردیت شخصي 

متوفي از مشخصه هاي هنرمند اتروسك است) شکل2-4(.

2-2 چشم انداز شهر مردگان )نکروپولیس(، سروتی، 
ایتالیا، سده های 7 تا 2 ق.م

3-2 الف: درون مقبره با نقش برجسته، سروتی، ایتالیا، سده سوم ق.م
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3-2 ب: ضیافت و موسیقی، بخشی از نقاشی دیواری مقبره لئونارد، تارکوئینی، ایتالیا، حدود 470-480 ق.م

4-2 تابوت سنگی، تارکووینی، ایتالیا، اوایل سده دوم ق.م
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 همچنین به غیر از تجلّي چشمگیر شبیه سازي واقعگرایانه در 

پیکره سازي تحولي عظیم نیز در عرصة معماري به ظهور رسید.  

گرگ  ماده  جانوري  پیکره  نمونه  مشهورترین  و  مفرغ  ریخته گري  نمونه هاي  از 

کاپیتول)شکل 5-2( است که شهرتش نه به لحاظ قدمت و شکوه بلکه به عنوان اثري 

هنري و نماد شهري به جاي مانده است .

2- روم  

رومي ها توانستند با نیروي نظامي قوي خود بر ایتالیا حاکم و حکومتي متحد را 

پدید آورند و سیطره حکومتي خود را دربخش هاي بسیاري گسترش دهند.

هنر رومي در آغاز تحت تأثیر هنر اتروسکي و هنر یوناني بود اما توانست صفات 

متمایزي را ایجاد کند و به شیوه اي آگاهانه در دوره هاي مختلف جمهوري و امپراتوري 

تبدیل سازد.

الف: دوره جمهوري: این دوره پس از اخراج آخرین حاکمان 

اتروسك از سده پنجم ق.م. تا زوال جمهوري و قتل سزار در سال 

44  و به قدرت رسیدن آگوستوس در سال 27ق.م ادامه مي یابد. 

در همین دوران هنر رومي با مشخصه هاي متفاوت تأثیر سبك 

هلني)یوناني گري( به ظهور رسید و در سال146 ق.م  یونان به 

عنوان یکي از ایاالت رومي درآمد و سبك  هنري یونانی- رومی 

پدید آمد. همچنین در این دوره به لحاظ تمایالت یوناني حدود 

ابتدا 285 تندیس مفرغي و30 تندیس مرمرین و بعد از آن 500 

تندیس مفرغي دیگر از یونان به روم انتقال یافت و به لحاظ کم 

شدن پیکره هاي یوناني توجه به ساخت پیکره هاي نسخه برداري 

خصوصیت  مهمترین  یافت.  فزوني  به  رو  یوناني  آثار  از  شده 

نمونه اي  که  بود  چهره  از  شبیه سازي  دوره  این  در  پیکره سازي 

مشابه آن در هنر یوناني وجود نداشت)شکل 2-6(.

6-2 سردیس سیاستمدار رومی، اوتریکولی، ایتالیا، حدود 50-75 ق.م، مرمر

5-2 گرگ کاپیتول، رم، ایتالیا، حدود 480-500 ق.م، مفرغ
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این تحول ابتدا در معبد فورتانا )شکل7- 2( در شهر رم مربوط به اواخر سده دوم ق. م با الهام از 

معبد دور ستوني یونیك شکل گرفت که بر سکوي معماري اتروسك ساخته شده است. 

 ولي تحّول بعدي در معبد سیبول )شکل8-2( ظاهر شد که برسکویي با  طرحي دایره اي شکل ساخته 

شد و از ستون هاي یکپارچه استفاده کردند.

شکل 8-2 معبد سیبول ، تیوولی، ایتالیا، اوایل سده اول ق.مشکل 7-2 معبد فورتانا ویریلیس) معبد پورتونوس(، رم، ایتالیا، حدود 75ق.م

 همچنین با ساخت فوروم )میدان مرکزي مستطیل شکل( در شهر رم و پومپئي مهمترین نمونه مرکز 

اجتماعات رومي پدید آمد )شکل 2-9(.

 در این دوره تحّوالت طراحي فضاهاي دروني با تزئینات خاص نقاشي در موزائیك کاري پدید آمد که 

مي توان به چهار سبك متوالي و در عین حال ترکیبي اشاره  کرد. سبك نخست )ازحدود60-200ق.م( 

نماي مرمرین نامیده شده است که در آن دیوار به صورت قاب هاي چند رنگ درخشان نقاشي مي شد که 

ادامه شیوه هلني)یوناني گري( است)شکل2-10(.
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10-2 نقاشی دیواری، سبك اول)نمای مرمری(،هرکوالنیوم، ایتالیا، اواخر سده 9-2 چشم انداز هوایی فوروم، پمپئی، ایتالیا، از سده دوم ق.م به بعد
دوم ق.م

 سبك دوم )ازحدود20-60 ق.م( است که درآن دیوار شبیه به اشکال معماري و نوعي چشم انداز و 

هندسه مناظر و مرایا)پرسپکتیو( تزئین مي شد و به نام نمای معماري شهرت یافته است)شکل 2-11(.

 سبك سوم )حدود20 ق.م تا60 م(  همزمان با اواخر دورة جمهوري و اوایل دورة امپراتوري به عنوان 

نمای آراسته همراه با عمق نمایي اندك و با وجود ستون هاي نقاشي شده و تزیین یافته با حلقه هاي گل 

و پیچك نمایانده مي شد)شکل 12- 2(.

 چهارمین سبك )حدود79 -60 م( به عنوان نمای ترکیبی به تأثیر از تئاترهاي رومي و ترکیبي از دیگر 

سبك ها و امکانات پرسپکتیو فضایي اجرا مي شد)شکل 2-13(.
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11-2 . نقاشی دیواری، سبك دوم)نمای معماری(، بوسکورال، ایتالیا، حدود 40-50- ق.م

12-2 نقاشی دیواری، سبك سوم)نمای آراسته(، بوسکورال، ایتالیا، حدود 
10ق.م

13-2 نقاشی دیواری، سبك چهارم)نمای ترکیبی(، رم، ایتالیا، 68-64 میالدی
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ب: دوره امپراتوري: این دوره از زمان به قدرت رسیدن اوکتاویانوس) آگوستوس( در سال27 ق.م آغاز  

و تا شکل گیري صدر مسیحیت ادامه مي یابد. در این دوره طرح هاي بلند پروازانه امپراتوري در معماري 

بیش از دوره هاي قبل خود را نشان مي دهد. 

از اینرو ساخت بناهاي باشکوه، مکان هاي نظامي، پل ها همراه با اصول مهندسي شکل مي گیرد. از 

مشهورترین این آثار بناي معروف کولوسئوم)آمفي تئاتر فالویوس( )82-72 م( است که توسط نخستین 

امپراتور سلسله فالوین ساخته شد و در سال80 میالدي توسط امپراتور تیتوس به مردم اهدا شد)شکل 

14-2(. این بنا از ابداعات رومي و نوعي سالن نمایش یا آمفي تئاتر است که از حالت نیم دایره به دایره 

تبدیل شده است.

 از دیگر آثار معبد پانتئون به صورت معبدي گرد و گنبددار همراه با رواقي مستطیل شکل است 

) شکل 2-15(.

15-2 چشم انداز هوایی پانتئون، رم، ایتالیا، 125- 118 میالدی14-2 چشم انداز هوایی کولوسئوم، رم، ایتالیا، حدود 80-70 میالدی
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کاراکاال  آنرا مي توان در حمام هاي   روش طاق زني رومي طاق گهواره اي است که نمونه شاخص 

)شکل16-2( و باسیلیکاي کنستانتین)شکل 17-2( دید.

شکل 16-2 طرحی از تاالر مرکزی حمام کاراکاال، رم، ایتالیا، 
216- 212 میالدی

17-2 طرح باسیلیکای نوا) باسیلیکای کنستانتین(، رم، ایتالیا، حدود 312-306 میالدی

 همچنین از نمونه هاي پیکره سازي این دوران که همان ادامه شیوه واقعگرایي دوره جمهوري و ادامه دهنده 

شیوه آرماني و کمال طلب تناسبات پولوکلیتوسي دوره هلني یونان است را می توان در مذبح صلح 

آگوستوس)شکل 18-2( و دیگر پیکره ها مشاهده کرد.

18-2 مذبح صلح آگوستوس، رم، 
ایتالیا، 9-13ق.م
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 اما به لحاظ ارزش فتوحات و جاودانه ساختن رویدادهاي واقعي همگامي نقش 

برجسته و اشکال ساختماني عظیم نوع جدیدي از بنا به صورت طاق نماهاي پیروزي 

در دوره امپراتوري شکل گرفت که مي توان به طاق تیتوس )شکل 19-2( و طاق 

کنستانتین )شکل 20-2( اشاره کرد. 

 نوع دیگري از بناهاي یادبود ستون ترایانوس)تراژان( است که با ارتفاع ستون اصلي 

38/5 متر در رم ساخته شده است) شکل 2-21(.

  همچنین توجه به فردیت و پیکرتراشي فردي نمونه هاي شاخص واقعگرایانه در 

چهره امپراتور آگوستوس )شکل 22-2( و دیگر شخصیت ها مي توان مشاهده کرد.

به واسطه دوران هرج و مرج سده سوم میالدي،  امپراتوري رومي  پایاني  در دوره 

امپراتوری روم به دو بخش روم شرقي وغربي مجزا شد و در این میان با ساخت شهر 

کنستانتین )قسطنطنیه یا استامبول امروزین( و انتقال پایتخت از روم به این شهر در 

19-2 طاق تیتوس، رم، ایتالیا، حدود 81 میالدی

20-2 طاق کنستانتین، رم، ایتالیا، 315-312 میالدی
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سال330 م و با پذیرش رسمي آیین مسیحیت دوران امپراتوري رومی قدیم به پایان رسید و با سقوط 

امپراتوري روم غربي به دست اقوام پراکنده اروپایي و شکل گیري تمدن بیزانس در روم شرقي دوره 

جدیدي در گستره امپراتوري رومي آغاز شد. 

رم،  تراژان،  میدان  تراژان،  ستون   2-21
ایتالیا، 112 میالدی

22-2 تندیس آگوستوس، پریما پورتا، ایتالیا، حدود 
20ق.م، مرمر

پرسش:

1-  مشهورترین نمونه ریخته گری هنر اتروسك را نام برده و در مورد علت شهرتش توضیح دهید.

2-  در دوره جمهوری روم چه تغییرات مهمی در هنر پیکره سازی و معماری به وجود آمد؟

3-  سبك های مختلف تزیین فضاهای درونی هنر روم را توضیح دهید.

4-  بنای معروف کولوسئوم در چه دوره ایی ساخته شد؟ ویژگی های آن را ذکر کنید.

5-  علت ساخت طاق نماهای پیروزی چه بود؟ نمونه هایی از آن را مثال بزنید.

6-  علت تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی چه بود؟ و چه پیامدهایی داشت؟



فصل سوم 

هنر صدر مسیحیت  ) سده اول میالدی تا سده 5 میالدی(

هنر بیزانس  ) سده 5 تا 15 میالدی(

هنرسده های میانه  ) هنر ژرمنی، كارولنژی، اوتونی، رومانسك، 

گوتیك( سده 5 تا 15 میالدی

هنر و تمدن مسیحی





50

  1- کاتاکومب و خصوصیات کلیسای صدر مسیحیت و تأثیر آنرا بر بیزانس توضیح دهد.

  2- ویژگی های آرامگاه کنستانتینا را شرح دهد.

  3 - هنر موزاییك کاری مسیحیت را توصیف کند.

  4- هنر پیکر سازی مسیحی و تحوالت آن را شرح دهد.

  5- نخستین و دومین عصر طالیی هنر مسیحی را توضیح دهد.

  6- کلیسای سان ویتاله و بناهای دیگر این دوره را توصیف کند.

  7- شاهکارهای دوران ژوستی نین را شرح دهد.

  8- نقاشی های دوران بیزانس را توضیح دهد.

  9- هنر ژرمنی را شرح دهد.

10- تحوالت هنر دوره اتونی را توضیح دهد.

11- هنر دوره رومانسك را شرح دهد.

12- هنر دوره گوتیك را توصیف نماید.

فصل سوم

اهداف رفتاري:  

 پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود :
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 هنر و تمدن مسیحی

به طور کلی هنر و تمدن مسیحی از بدو پیدایش دین مسیحیت و گسترش آن در سرزمین های 

غربی و در پی آن به رسمیت شناخته شدنش توسط امپراتوری روم مورد بررسی قرار می گیرد. هنر 

و تمدن مسیحی تا شکل گیری عصر نوزایی) رنسانس( ابتدا  شامل هنر صدر مسیحیت و سپس دو 

گرایش، شرقی )هنربیزانس( و غربی در سده های میانه) هنر ژرمنی، کارولنژی، اوتونی، رومانسک و 

گوتیک( می شود.

1- هنر صدر مسیحیت 

اینکه نخستین آثار هنر مسیحي در کجا و در چه زماني و توسط چه کسي به وجود آمد، برکسي 

روشن نیست. چرا که پیش از فرمانروایي کنستانتین کبیر که مسیحیت را دین رسمي کشور اعالم کرد  و 

رم را مرکز مسیحیت قرار داد، مسیحیان در نظر رومیان فرقه اي مزاحم و حتي خطرناك شمرده مي شدند. 

بنابراین ، مسیحیان باید مخفیانه عبادت مي کردند. لذا احتماالً در خانه هاي خصوصي ثروتمندان و یا در 

پرستشگاه هاي مخفي به عبادت مي پرداختند. آثار زیادي از آن دوره در دست نیست، اما با ارزش ترین 

آثار این دوره، مقابر دخمه اي یا " کاتاکومب"ها15 هستند. این مقابر که به عنوان گورستان هاي پنهاني 

براي دفن مردگان مسیحي به کار مي رفتند، به صورت شبکه اي گسترده از داالن هاي بسیار باریک 

و اتاقک هاي زیرزمیني در روم و دیگر شهرها بودند. تخمین زده مي شود که تنها در مقابر دخمه اي 

رم نزدیک به چهار میلیون جسد دفن شده باشند. همچنین این دخمه ها در دوران آغازین مسیحیت 

به عنوان پناهگاه و مخفیگاه براي مسیحیاني که از دست حکومت مي گریختند استفاده مي شد و شامل 

گذرگاهها و مداخل مخفي در چند نقطه  ي شهر بود.

در)شکل1-3 ( درون مقبرة دخمه اي شهر رم را مي بینید. به راهروي بسیار باریک و گورهاي چند طبقه 

و بسیار به هم فشرده توجه کنید. حال تصور کنید که هنرمندي که قرار بود درچنین محیطي نقاشي 

کند تحت چه شرایطي قرار داشت،  هواي سنگین از ت ع فن اجساد، رطوبت زیاد، روشنایي بسیار کم از 

چراغهاي روغني، عالوه برآن براي نقاشي روي طاقها، هنرمند باید به حالتهاي خسته کننده وگاه خوابیده 

درمي آمد. بنابراین، کارش را شتابان به پایان مي رساند و نتایج به دست آمده کم ارزش و غالب آثار ضعیف 

 Catacomb .15
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بودند. موضوعات نقاشي شده شامل صليب و صحنه هاي بر گرفته از كتاب عهد عتيق هستند.

تصاويري كه از حضرت مسيح)ع( در اين زمان كشيده شده، وي را در هيئت چوپان نيكوكار نشان 

مي دهند، در حالي كه پس از رسمي  شدن دين مسيحي در امپراتوري روم، مسيح رفته رفته خصوصياتي 

امپراتورانه همچون داشتن رداي ارغواني ، هالة دور سر ، تاج و ... مي يابد. 

پس از رسمي شدن مسيحيت ديگر نيازي به عبادت در مخفيگاه ها نبود . لذا  لزوم بر افراشتن 

ساختمانهاي بلند و باشكوه، يعني كليساها يي كه قابل رؤيت از دور دستها باشند، احساس شد. كنستانتين 

با تمام قدرت و استفاده از كلية وسايل به كار ساختن كليساها مشغول شد، به طوري كه در فاصلة چند 

سال، تعداد زيادي كليساهاي عظيم در سراسر كشور از جمله رم و قسطنطنيه بر پا شد. ساختمان اين 

كليساها به نام "باسيليكا" 16يا " كليساهاي مستطيل شكل صدر مسيحيت" خوانده شده اند. البته ساختمان 

باسيليكا در اصل متعلق به دوران پيش از ظهور مسيح )ع( بود. اما از آنجا كه وسعت زيادي براي انجام 

مراسم مذهبي داشت و از طرف ديگر پر عظمت بود، سرمشق مناسبي براي بناي ساختمان كليسا شد. 

1-3 نقاشی سقف كوبيكلوم در كاتاكومب پيتر مقدس، رم، ايتاليا، اوايل سده چهارم ميالدی

 Basilica .16
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متأسفانه هیچ یک از کلیساهاي آن دوران به صورت نخستین خود باقي نمانده اند و فقط نقشة ساختماني 

بزرگ ترین کلیساي کنستا نتیني، یعني کلیساي سن پیترو) پیتر مقدس( در رم با صحت و دقت کافي 

به دست آمده است )شکل3-2(.

2-3 طرح و نقشه کلی کلیسای پیتر مقدس، رم، ایتالیا، حدود 320 میالدی
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نوع دیگر بناهاي معماري مسیحي در زمان کنستانتین عبارت از بناهاي گرد یا چند ضلعي گنبددار 

بود. این نوع ساختمان که بیشتر از این در معماري پانتئون17 نیز به کار گرفته شده  بود، بیشتر براي 

ساخت مقابر با عظمت یا آرامگاه هاي خانوادگي، تعمیدگاه ها ونمازخانه هایي که به کلیسا مي چسبند بکار 

مي رفت. ممتازترین نمونة این نوع معماري،"آرامگاه کنستانتینا"دختر کنستانتین است)شکل3-3(.

3-3 ب:  طرح و نقشه کلی آرامگاه کنستانتینا3-3 الف:  نمای داخلی آرامگاه کنستانتینا، رم، ایتالیا، حدود 351-337 میالدی

 Pantheon .17

در این دوره سطح وسیع دیوارها را با سلسله تصاویر مربوط به هم و متأثر از مجموعه نقاشیهاي 

یوناني – رومي تزیین مي کردند. آثار بجامانده چنین گواهي مي دهند که روشي بنام"موزاییک کاري" جاي 

نقاشي دیواري را گرفت. موزاییک کاري که دراساس عبارت است از ایجاد نقوش با نصب کردن قطعات 

کوچک رنگي بر زمینة دیوار، از دیرباز، یعني از هزاره سوم ق.م توسط سومریها براي تزیین بدنه ها و 

سطوح معماري و بعدها توسط یونانی ها بکار می رفت. البته موزاییک کاري صدرمسیحیت ازجهت استفاده 

از مصالح با موزاییک کاري یوناني متفاوت بود. زیرا یونانیان از مرمرهاي رنگي مات استفاده مي کردند 

درحالیکه هنرمندان صدر مسیحیت از شیشه هاي رنگي که شفاف تر بوده و تنوع رنگي بیشتري 
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داشتند و در معرض نور درخشانتر به نظر می رسید و از طرفي 

ارزانتر هم تمام مي شدند، استفاده مي کردند. از جمله مزیت این 

نوع موزاییک ها امکان دسترسي به رنگ طالیي بود. از طرفي 

چون این شیشه ها همچون آیینه هاي کوچک نور را منعکس 

مي کردند، نتیجة کار صحنه اي پرتأللو و غیر مادي بود که براي 

معماري این دوره بسیار مناسب مي نمود. البته هنرمندان این 

دوران نیز سعي در سه بعدي کردن فضاي دوبعدي داشتند، 

لیکن نه به اندازة موازییکهاي رومي و این عمل تنها براي القاي 

عالم غیر مادي به کار مي رفته است. موضوع این موزاییکها 

صحنه هاي مختلف روایتي از دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید 

بود و از مشخصات آنها اختصار در بیان مفاهیم و نشان دادن 

اشکال و همچنین نماد پردازي بود)شکل4-3(. البته الزم به 

یادآوري است که در این دوران گاه برخي از کساني که به 

تازگي به دین مسیحیت گرویده بودند، حضرت مسیح )ع( را 

در هیئت اساطیر و بخصوص هلیوس )خداي آفتاب( نمایش 

مي دادند. 

همچنین هنرمندان دورة صدر مسیحیت عالوه بر تصویر کردن 

دیوارهاي کلیساها، به تصویر کردن نسخ خطي و کتاب نیز 

دست زدند. به احتمال قوي آنان از سنت طوالني تصویر کردن 

نسخ خطي طوماري روي پاپیروس که در مصر زمان فراعنه 

به کار مي رفت و در دورة هلني جاي خود را به پوست آهو یا 

گوسفند که دوامي بیش از پاپیروس داشتند داد، سود جستند. 

صحافي  بلکه  نشده،  لوله  دیگر  پوستي  کتابهاي  این  البته 

مي شدند و این کار امکان حفظ آنها براي سالیان دراز را فراهم مي کرد، چرا که دیگر رنگها بر اثر لوله 

شدن نمي ریختند. در این نقاشیها سعي بر عمق نمایي مي شد و معموالً روایات و داستان ها پشت سرهم 

و به طور مستمر در یک صحنه نشان داده مي شدند)شکل 3-5(.

4-3 محراب موزاییک کاری، کلیسای جامع مونرال، ایتالیا، 1190-1180 میالدی
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در مقایسه با نقاشي و معماري، هنر پیکرتراشي و پیکره سازي در دوران صدر مسیحیت مقام 

پایین تري داشت. مسیحیان به پیکره هاي آزاد ایستاده)مجسمه( بدگمان بودند و آنها را به بتهاي 

دروغین پیش از مسیحیت نسبت مي دادند. پس دراین دوران تا حدودي نقش برجسته رواج یافت.

حتي در نقش هاي حکاکي شده هم به دلیل نص صریح کتاب مقدس مبني برتحریم حک کردن 

تصویر، از به تصویر کشیدن انسان در اندازة طبیعي به شدت دوري مي جستند و نقش  برجسته هاي 

این دوران به سوي کم عمقي و مقیاس هاي کوچک سوق پیدا کرد. عمدة نقوش رفته رفته به 

پیکرتراشي روي اشیا و کارهاي کوچک چون نقشهاي برجسته روي تابوت ها، لوحه هاي یادبود یا 

قاب هاي تزییني از جنس عاج، میز و صندلي و نیمکت هاي چوبي براي کلیسا و جلد کتاب ها و مانند 

آنها تمر کز پیدا کردند)اشکال 3-6، 3-7(.

6-3 لوح تزیینی، شمایل سازی، حدود 400 میالدی، عاج5-3 برگی از انجیل روزانو، اوایل سده 6 میالدی، تمپرا) رنگ لعابی( روی پوست
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7-3تابوت اسقف اعظم تئودور، راونا، سده هفتم میالدی، مرمر 

پرسش:

1- کاتاکومب چیست؟ ویژگی های آن را ذکر کنید؟
2- کلیساهای صدر مسیحیت چه نامیده می شدند و دارای چه ویژگی هایی بودند؟

3- آرامگاه کنستانتینا دارای چه ویژگی هایی است.
4- موضوع موزاییک های مسیحیت چه بود؟ مشخصات آن ها را ذکر کنید.

5- در دوران صدر مسیحیت در هنر پیکر سازی چه تغییراتی به وجود آمد؟ چرا؟
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2- هنر بیزانسي 

جدا کردن هنر بیزانس از هنر صدر مسیحیت کار ساده اي نیست ، چون اساساً مرز مشخصي بین این 

دو هنر وجود ندارد. اما مي توان گفت که همزمان با تقسیم امپراتوري روم به دو قسمت شرقي وغربي 

هنر بیزانس نیز از دامن هنر صدر مسیحیت برخاست. تقریباً مي توان گفت که هنر بیزانس از سده 

ششم میالدي از هنر صدر مسیحیت که تا آن زمان شامل تمام سرزمین روم مي شد جدا شد و در زمان 

امپراتوري ژوستي نین نه تنها به اوج خود رسید، بلکه از آن زمان قسطنطنیه به عنوان پایتخت هنري 

روم شرقي نیز درآمد، تا جایي که دوران فرمانروایي او "نخستین عصر طاليي هنر امپراتوري شرق" 

خوانده شد. اما عجیب اینکه غني ترین گنجینة یادگارهاي این عصر در شهر "راونا " 18 درخاك ایتالیا 

کشف شده است و نه در قسطنطنیه، چرا که این هنر، هنري بر گرفته از آثار شرقي و نمادین است .

راونا سالها پایتخت امپراتوران روم غربي بود، اما درسال 539 میالدي توسط یکي از سرداران بیزانسي، 

به تصرف درآمد و با امپراتوري شرقي متحد شد. از آن پس راونا یکي از دژهاي مستحکم بیزانس گردید. 

ژوستي نین19 بناهاي عظیم زیادي در آنجا به پا کرد. از زمان ژوستي نین به بعد، یا دوره اول طالیي 

بیزانس ساخت کلیساهاي  گنبددار با نقشه اي متمرکز در قسمت اصلي رواج یافت، درست همانگونه که 

کلیساهاي باسیلیکایي، معماري قرون وسطي غرب را بعدها به زیر سلطة خود گرفتند.

مهم ترین کلیساي آن زمان"سن ویتاله" 20 نام داشت )اشکال 8-3 الف، ب و9-3(که قاعده آن 

هشت ضلعي و گنبدي بر هستة مرکزیش استوار بود و به راحتي مي توان آن را ادامه سبک معماري 

آرامگاه کنستانتینا دانست )مقایسه شود با شکل 3-3( با این تفاوت که سان ویتاله بزرگ تر و از نظر 

تزئینات غني تر وغرق در نور بود. بیرون این کلیسا بسیار ساده وآجري، اما درون آن پر از تزئینات 

است. دو نقش موازییک کاري شدة مهم در این کلیسا وجود دارد. یکي از این دو تصویر نشان دهندة 

ژوستي نین به همراه روحانیون و مالزمانش و دیگري مربوط به همسرش ملکة تئودورا21 و همراهانش 

است که هر دو در حال شرکت در مراسم دیني هستند )اشکال 10-3 و11-3(.  در این موزاییکها اندام 

انسانها باریک و بلند ترسیم شده است، حرکات خشکند و رسمي، چین پارچه ها تنها با نشان دادن 

یک خط ترسیم شده اند. هالة دور سر ژوستي نین و تئودورا، تقدس آنان را نشان مي دهد و پیداست که 

Ravenna .18
 Justinian .19
S. Vitale .20

 Theodora .21
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8-3 الف: چشم انداز هوایی کلیسای سن ویتاله، راونا، 
ایتالیا، 547-526 میالدی

8-3 ب: نمای داخلی کلیسای سن ویتاله

9-3 نقشه کلی کلیسای سن ویتاله، راونا، ایتالیا، 547-526 میالدی
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10-3 موزاییک دیوار شمالی محراب ، ژوستی نین و همراهان ، سن ویتاله، راونا، ایتالیا، حدود 547 میالدی

11-3موزاییک دیوار جنوبی محراب،  تئودورا و همراهان ، سن ویتاله، راونا، ایتالیا، حدود 547 میالدی 
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مفهوم تداعي مسیح)ع( ومریم بوده است . به نوع ترسیم پاها دقت کنید، پاها بسیار کوچک هستند و 

براي نشان دادن جلو و عقب بودن شخصیت ها، پاها را روي هم نشان داده اند .چهره ها که مشخصة هنر 

بیزانس هستند، داراي چشمان درشت و سیاه در زیر پیشاني هاي خمیده، دهان هاي کوچک و بیني هاي 

نازك؛ بلند و نیمه عقابي هستند. 

یکي دیگر از بناهاي مهم سدة پنجم آرامگاه خانمي به نام "گاالپاالسیدیا" است )شکل12-3(. آرامگاه 

وي که مدتي زمامدار راونا بود، یک ساختمان صلیب گونه کوچک و به شکل صلیب یونانی یا بعالوه 

و بازوهای کوتاه است. پوستة آجري ساده و تزئین شده این آرامگاه، یکي از غني ترین مجموعه هاي 

موزاییکي متعلق به هنر مسیحیت آغازین است. تمام قسمتهاي داخل بنا با موزاییک پوشیده شده است. 

در نیم دایرة باالي در ورودي، حضرت مسیح )ع( درهیبت چوپان نیکوکار تصویر شده است )شکل3-13(. 

پیش از این هم نمونه هاي چوپان نیکوکار وجود داشت، اما هیچکدام اینچنین شاهانه و شکوهمند نبودند. 

ایتالیا،  راونا،  گاالپالسیدیا،  آرامگاه   3-12
حدود 425 میالدی

13-3 موزاییک کاری آرامگاه گاالپالسیدیا ، مسیح در هیبت چوپان نیکوکار ، راونا، ایتالیا، حدود 425 میالدی
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مسیح دیگر بره اي بر دوش نمي کشد ، بلکه با حفظ 

فاصله اي مشخص در میان گوسفندان نشسته است . 

هاله اي بر گردسر و ردایي طالیي رنگ و ارغواني به تن 

دارد و گوسفندان در دوطرفش به طور هماهنگ و سه تا 

سه تا پراکنده شده اند. اما برعکس آرایش خشک و منظم 

)شکل  آپولیناره  سانتا  کلیساي  موازییک  گوسفندان 

14-3( تا حدي سست وغیر رسمي  هستند.

این دواثر، سیر تحول هنري در این دوره  مقایسه 

را نشان میدهد. در هر دو این تصاویر، پیکرة انساني با 

چند گوسفند در مرکز منظره دیده مي شود. اما بر خالف 

)شکل 13-3 ( که درآن سعي در طبیعت سازي با ایجاد 

پرسپکتیو و سایه روشن شده است ، هنرمند در)شکل 

باز  و  براي طبیعت سازي  14-3( هیچگونه کوششي 

آفریني دنیاي مادي ندارد، بلکه تصویر را با نمادهاي 

کرده  خلق  شده اند  ردیف  سرهم  پشت  که  ساده اي 

است . او از هرگونه انطباق یا روي هم افتادن شکلها، 

فضاي  به  اشاره اي  هیچگونه  تا  مي کند  خودداري  جداً 

نداشته  فیزیکي  واقعیتهاي  و  مادي  دنیاي  بعدي  سه 

باشد. شکلها حجم ندارند و گوسفندان به شکل نیمرخ و 

تخت درآمده اند و جزئیات شکلها به وسیله خطوط نشان 

داده شده اند. بدین ترتیب سبک بیزانسي بدون توسل به 

هیچگونه عمق نمایي و با استفاده از نمادهاي ساده براي انتقال مفاهیم بسیار پیچیدة مذهبي، به زبان 

کامالً مناسبي براي هنر مسیحي تبدیل مي شود. مثالً در اینجا بره خود نماد شهادت نیز هست. از 

طرفي تعداد گوسفندان در دوطرف حضرت مسیح )ع( به تعداد حواریون، 12 عدد است .

14-3 کلیسای سانتا آپولیناره، موزاییک 
 533-549 حدود  ایتالیا،  راونا،  محراب، 

میالدی
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مهم ترین بناي بجا مانده از دوران فرمانروایي ژوستي نین که شاهکار معماري آن زمان به حساب 

نامیده   23 و"سانتا صوفیا"  بوده  ژوستي نین کلیسا  دوران  در  که  است  ایاصوفیه"22  مي آید ،" 

،ایاصوفیه  عثمانیان  بدست  قسطنطنیه  تصرف  از  ج،د(. پس  الف، ب،   3-15 )شکل  مي شد 

به صورت مسجدي درآمد و چهار مناره بر چهار گوشة آن افزوده شد و بخش اعظم تصاویر موزاییکي 

درون این بنا در زیر دوغاب گچ پنهان شد که برخي از آنها پس از آن که این مکان به موزه تبدیل شد، 

از زیر پوشش گچي بیرون آورده شدند. این مکان داراي معماري منحصر به فردي است ، زیرا در عین 

حال که محور طولي باسیلیکایي دارد، قسمت مرکزي یا صحن آن چهار گوش است که روي آن گنبد 

22.  آیا به معنی متعالی و صوفیا به معنی حکمت است )حکمت متعالی(

 Santa.Sophia.23حکمت مقدس

15-3 الف:  ایاصوفیا، اثر آنتیموس و ایزیدوروس، قسطنطنیه)استانبول(، ترکیه، 537-532 میالدی
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15-3 ج: نمای داخلی ایاصوفیه

15-3ب: نقشه و نمای ایاصوفیه

15-3 د: موزاییک محراب ایاصوفیه، مریم تئوتوکوس و کودك، حدود 876 میالدی

عظیمي وجود دارد و در دو طرف این گنبد ، دو نیم گنبد عظیم قرار گرفته است . معماري این مکان 

در اصل در عالم معماري تحول عظیمي به وجود آورد و اینگونه معماري از آن پس در هنر معماري 

بیزانس رواج یافت ، اما هیچگاه اثري به این عظمت در هنر بیزانس به وجود نیامد. نکتة قابل توجة دیگر 

در این بنا ،تعداد پنجره ها در قسمت زیر گنبد، و نور بسیاري است که در بنا وجود دارد. به طوري که 

یکي از تماشاگران در توصیف این گنبد گفته است که به نظر مي رسد این گنبد با زنجیري از طال از 

آسمان آویخته شده است.
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از اواخر سده نهم تا سده یازدهم را دومین عصر طاليي بیزانس نامیده اند. کلیساهاي ساخته شده 

در این زمان بیشتر محقر بوده وحالت زاهدانه داشتند. مقطع این کلیساها به شکل صلیب یوناني است، 

یعني صلیبي که بازوهاي آن به یک اندازه اند . این صلیب درون مربعي محدود مي شود و در مرکزآن 

گنبدي قرار دارد. از نمونه هاي این نوع معماري مي توان به دو کلیساي دیر "هوسیوس لوکاس24 " در 

یونان اشاره کرد )اشکال 16-3 الف ،ب،ج(.

این دیرکلیساها دو ویژگي دیگر هنر بیزانس را نیز مي نمایانند. اول به تزئین بخش هاي خارجي 

بنا ، برخالف سادگي و وقاري که قباًل معمول بود )شکل 16-3 با اشکال 8-3 و 9- 3مقایسه شوند( 

و دوم عالقة شدید به ایجاد تناسبات کشیدة عمودي. در این نوع معماري به وسیلة تقسیمات تنگ 

و کشیدگي عمودي فضا ، تماشاگر دچار حالت ازدحام زدگي وگاه حتي خفقان مي شود. زماني که 

تماشاگرچشمان خود را به سوي باال مي برد ، ناگهان در این فضاي غرقه درنور زیر گنبد، احساس فراخي 

و آرامش مي کند. 

Hosios Lukas.24

16-3 الف: دیر کلیساهای هوسیوس لوکاس) کاتولیکون و تئوتوکوس(، یونان، سده های 10 و 11 میالدی
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16-3 ج: نمای داخلی دیر کلیساهای هوسیوس لوکاس 16-3 ب: نقشه و نمای دیر کلیساهای هوسیوس لوکاس

بزرگ ترین و پر زینت ترین کلیساي باقیمانده از دومین عصر طالیي بیزانس ، کلیساي "سن 

مارك " 25در ونیز است . نقشة آن به شکل صلیب یوناني محصور در مربع با گنبد مرکزي است، 

اما در انتهاي هر بازو نیز گنبدي جداگانه بر پا شده است )17-3 الف وب (.

در دومین عصر طالیي بیزانس، معماري بیزانسي به همراه مذهب ارتدوکس در سرزمین روسیه رواج 

یافت . در روسیه به علت فراواني چوب نقشة اصلي کلیساي بیزانسي ، دستخوش تغییر شد و حتي گاه 

حالت محلي گرفت . معروف ترین محصول این تمایل به معماري محلي ، کلیساي "سن بازیل " 26در کنار 

کاخ کرملین مسکو است.  )شکل 18-3( که در زمان فرمانروایي ایوان مخوف ساخته شد و خصوصیتی 

کامالً روسي دارد . گنبدها که به تعداد زیادي افزایش یافته اند ، دراینجا به صورت عناصر مناره مانندي 

که با کالهک هاي پر نقش و نگار و رنگارنگ پوشیده شده ، درآمده اند و از دور به قارچ یا توت فرنگي 

شبیه  هستند.

St. Mark .25
 St. Basil .26
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17-3 ب: نمای داخلی کلیسای سن مارك شروع  ایتالیا،  ونیز،  مارك،  سن  کلیسای  هوایی  انداز  چشم  الف:   3-17
ساخت 1063 

18-3 کلیسای سن بازیل، مسکو، 17-3 ج : شمایل حضرت مسیح 
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درحالي که معماري در سراسر دوره بیزانس تقریباً همیشه از رشد قابل توجهي برخوردار بود، نقاشي 

و پیکر تراشي در سده هاي هشتم و نهم شدیداً ضربه خوردند. سیر تکاملي این دو هنر پس از ژوستي نین 

با رواج یافتن " نفاق شمایل شکني " که به دنبال فرمان امپراتوري در مورد تحریم تمثالهاي دیني در 

سال  726 میالدی آغاز شده بود، دچار وقفه گشت و این وقفه به مدت صد سال ادامه یافت . درطول این 

صد سال، طوفاني از خشم بر پا شد و مردم را به دو گروه متخاصم تبدیل کرد . شمایل شکنان به رهبري 

امپراتور و با پشتیباني عمومي ساکنان ایاالت شرقي خواستار تفسیر لفظي نّص کتاب مقدس بودند که 

با صراحت حک کردن تمثال آدمي را به این گناه که مي تواند وسیله اي براي ترویج بت پرستي باشد، 

تحریم مي کرد. این  گروه مي خواستند که تصاویر را به اشکال و رموز انتزاعي ونقوش گیاهان وحیوانات 

محدود سازند . دسته مخالف یا " شمایل پرستان " به سرپرستي گروهي از رهبانان در ایاالت غربي جمع 

شده بودند ، چرا که درآنجا سعي براي این کار نبود . در نتیجه عده اي از مخالفان شمایل شکني مجبور 

به ترك بیزانس و رفتن به ایاالت غربي شدند، کساني که ماندند مجبور به تغییر روش خود گشتند. با 

این که این فرمان تا حد زیادي از آفریده شدن شمایل هاي مذهبي جلوگیري کرد، اما نتوانست به طور 

کلي آن را نابود سازد، چنان که پس از پیروزي شمایل پرستان در سال 843  میالدی دوباره بازار شمایل 

سازي گرم شد.

اکنون مدتها است که   ( بسیار رنج کشیدة مسیح  حالت عاطفي چهره ها و صورت  احتماالً 

مسیح از قالب جواني فیلسوف یا چوپان نیکوکار به مردي با ریش مبدل شده است( که پس از این 

دوران بسیار در هنر مسیحي به چشم مي خورد از دستاوردهاي دوران نفاق شمایل شکني است.

درسال 1204 م دولت بیزانس دچار شکستي بد فرجام شد. اما در سال 1261م بار دیگر برتري 

سیاسي خود را به دست آورد. به دنبال آن، سده چهاردهم شاهد آخرین شگفتي هنر نقاشي بیزانس بود 

که حال و هواي خاص خود را داشت و کامالً متفاوت با آنچه قبل از این بود، دیده مي شود، و این پیش 

از برچیده شدن امپراتوري بیزانس به دست عثمانیان بود. در این دوران به علت تنگدستي امپراتوري 

بیزانس ، که کم کم قسمت عمده اي از سرزمینهاي خود را از دست داده بود، در بیشتر موارد بار دیگر 

نقاشي دیواري جاي موازییک کاري را گرفت )شکل 19-3( که تحرك و پویایي مسیح )ع( در این تصویر 

در سنت ابتدایي هنر بیزانسي بي سابقه بود. 
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19-3 موزاییک کاری محراب، موزه کاریه، قسطنطنیه)استانبول(، ترکیه، حدود 1320- 1310  میالدی

شمایل سازي همگام با ایمان ارتدوکسي در سراسر کشورهاي بالکان و روسیه انتشار یافت و درآن 

نواحي حتي پس از انقراض امپراتوري بیزانس رواج داشت )شکل 20-3(. ظهور هنرمندي چون 

" آندري روبلف" که به حق بزرگ ترین شمایل ساز روسیه خوانده شده خود نمایانگر این واقعیت است 

که انگیزه هاي آفرینندگي در سنت هنر بیزانس از زادگاه اصلي اش به سوي مرزهاي شمالي انتقال یافته 

بود )شکل21-3( . چیزي که بیش از همه در کارهاي روبلف جنبة فردي دارد  و درعین حال خصوصیتي 

منحصر به هنر روسي است ، رنگ آمیزي اوست که با رنگهایي روشن تر و متنوع تر و اصوالً متفاوت با 

هریک از آثار بیزانسي به وجود آمده است .
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21-3 سه فرشته، آندری روبلوف، تمپرا روی چوب، حدود 1410 میالدی 20-3 مریم والدیمیر) مریم و کودك(، تمپرا)رنگ لعابی( روی چوب، اواخر 
سده11 و اوایل سده 12 میالدی

چنان که قبالً دیدیم پیکر تراشي با عظمت از سدة پنجم میالدي به بعد رو به زوال گذاشته بود. در 

هنر بیزانسي پیکره سازي در مقیاسهاي بزرگ با آخرین تمثالهاي امپراتوران از میان برچیده شد و از آن 

پس آثار حکاکي و برجسته کاري روي چوب و عاج رواج بسیار یافت )تصویر 22-3( . درحالي که نقش 

بر جسته هاي به مقیاس کوچک ، بخصوص نقش برجسته هاي عاجي و فلزي در تمام دوران دومین 

عصر طالیي و مدت ها بعد از آن رونق خود را حفظ کرده بودند. این نقش برجسته ها بسیار ظریف 

بوده و ریزه کاریها در آنها دقیقاً رعایت مي شد و داراي تنوع شدید موضوعات بودند، چنان که گاه حتي 

به موضوعات کالسیک وکهن مي پرداختند)شکل 3-23 (. 
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پرسش:

23-3 لوح تزیینی، ژوستی نین، سده 6 میالدی، عاج 22-3لوح تزیینی، روایات انجیل، حدود 950 میالدی، عاج

1- نخستین عصر طالیی هنر امپراتوری شرق، به چه دوره ای اطالق می شود؟ چرا؟

2- خصوصیات کلیسای "سن ویتاله"  را با آرامگاه کنستانتینا مقایسه کنید.

3- شاهکارهای معماری دوران ژوستی نین چیست؟ ویژگی های آن را ذکر کنید.

4- کلیساهای دومین عصر طالیی بیزانس دارای چه خصوصیاتی هستند؟ مثال بزنید.

5- آخرین شگفتگی هنر نقاشی بیزانس مربوط به چه زمانی است؟ توضیح دهید.
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25-3 صفحه تذهیب به شکل صلیب، انجیل لیندیس فارن، حدود 24-3 درپوش تزیینی، نقوش مختلف، حدود 625 میالدی، ترکیب طال و سنگهای قیمتی
721-698 میالدی، رنگ لعابی روی پوست

3- هنر سده هاي میانه 

اروپاي غربي در پي تحوالت مهاجرت اقوام مختلف از نواحي استپ هاي آسیایي در سده  هاي اولیه 

میالدي زمینه جدال هاي بیشماري را با امپراتوري روم ایجاد کردند. این اقوام که اجداد سرزمینهاي 

کنوني اروپا به شمار مي آیند پس از تسلط کامل بر امپراتوري روم غربي و نابودي آن، مناطقي در اروپا را 

به خود اختصاص دادند و پس از پذیرش دین مسیحیت جایگاه ویژه اي یافته و در طول دوران سده هاي 

میانه که حدود هزار سال به طول انجامید )از سدة پنجم میالدي تا پانزدهم میالدي ( زمینه ساز تحوالت 

بیشماري شدند . این تحوالت هنری شامل هنر ژرمني ، کارولنژي ، اوتوني ، رومانسک وگوتیک است .

  هنر ژرمني 

هنر ژرمني در اصل نوعي هنر انتزاعي ، تزئیني و هندسي بدون توجه به طبیعت زنده بود که بیشتر 

جهت تزئین اشیاء کوچک ، سالح و زیور آالت به کار مي رفت. بطور کلي هنر ژرمني در آثار فلزي متجلي 

شده وتزیین آنرا روش خانه خانه مي نامند که با سنگهاي قیمتي آراسته شده است و به احتمال ریشه 

در هنر خاور نزدیک یا بیزانس دارد )شکل 3-24(.

 تأثیر هنر تذهیب کاري ژرمني در محدودة زماني از سده ششم تا یازدهم میالدي در اروپا قابل مشاهده 

است )شکل 3-25(.
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27-3 نمای داخلی کلیسای شارلمانی، آخن، آلمان، 805-792 میالدی26-3 برگی از مزامیر داود، حدود 970-950 میالدی، رنگ لعابی روی پوست

 هنر كارولنژي 

 دراواخر سده هشتم یا اوایل سده نهم دوران احیاي روم مسیحي در دوره کارولنژي است.  از کارهاي 

مهم این دوره بازیابي متن حقیقي کتاب مقدس ) انجیل ( بود که بر اثر نمونه هاي تکثیر شده وخطاهاي 

نسخه برداران تحریف شده بود. دوره کارولنژي به لحاظ تنوع وگرد آوري آثار متفاوت تأثیر هنرهاي 

دیگري نیز درآن مشاهده مي شود که زیباترین نمونه موجود کتاب مزامیر )شکل 26-3( است. 

اقتباس از اصول ساختمان سازي دوران پیشین زمینه مهم تکامل بعدي معماري اروپاي شمالي را 

باعث شد. این تحوالت در شهر آخن با الهام از آثار معماري شهرهای رم و راونا صورت پذیرفت و با الهام 

از کلیساي سن ویتاله، نماز خانه کاخ شار لماني ساخته شد )شکل 27-3( هر چند این معماري بنیان 

تکامل معماري دوره رمانسک قرارگرفت .
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29-3 در کلیسای سن میکاییل، نقش برجسته) صحنه 
راست(،  سمت  مسیح  زندگی  چپ-  سمت  آفرینش 

1015میالدی، مفرغ

30-3 صفحه ای از انجیل اوتوی سوم، تریر، آلمان، 1000-997 میالدی، رنگ لعابی روی پوست

هنر اوتوني

دوره اوتوني با احیاي تالش هاي فرهنگي و هنري شارلماني و دوره کارولنژي گامي فراترنهاد و زمینه 

اصالح دیر سازي آغاز شد وتوانست یادمانهاي بسیاري را به جا گذارد . معماران اوتوني ادامه دهنده 

شیوه کارولنژي بودند وتوانستند با رعایت اصول مهندسي و دیني کلیساي مهم ، سن میکائیل را 

بسازند )شکل 28-3(. این کلیسا را مي توان حد فاصل سیر تکامل معماري میان سبک کارولنژي 

و رومانسک دانست . دراین کلیسا درهاي یکپارچه ریخته گري شده اي با الهام از هنر رومي به کار رفته 

که خود زمینه ساز ظهور مجدد شیوه هاي پیکر سازی در ابعاد بزرگ بود. سبک پیکره هاي کارشده 

روي درها با الهام از نسخه هاي تذهیب کاري دوره کار ولنژي کارشده ولي داراي بیان ویژه خاص خود 

است  )شکل 29-3(. از دیگر هنرهاي مورد توجه در این زمان هنر نقاشي و تذهیب کاري است که نمونه 

شاخص آنرا مي توان در کتاب انجیل اوتوي سوم دید )شکل 3-30(.

نمای داخلی کلیسای سن میکاییل،   3-28 
هالدشایم، آلمان، 1031-1001 میالدی
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31-3 چشم اندازهوایی کلیسای سن سرنن، تولوز، فرانسه، حدود 1120-1070 میالدی

رومانسك 

 دردوره سده هاي میانه زمینه فعالیتهاي مستقلي در گروههاي سیاسي زمین داران بزرگ وکوچکي 

در محدوده امپراتوري روم مقدس وخارج از آن پدید آمد و دو نهاد اجتماعي، کلیسایی و زمین داري 

) فئودالیته( تا حدي به یکدیگر پیوند یافتند. در این دوره مطالبي بر اساس ارباب و رعیتي و با قدرت 

و سرمایه زمین داري و ایجاد قصر میان دیوارهاي بلند وخندقهاي محصور شده که خود مظهر و قدرت 

نظام فئودالي بود به شمار مي آمد. همچنین ظهور شوالیه ها که پاي بند سنتهاي پهلواني ژرمني 

و آلماني بودند.

براي اولین بار واژه رومانسک از ریشه "رومانس" در زبان التین به هاللهاي نیم مدور، دیوارهاي 

سنگین و تناور و با شباهت به معماري روم باستان ، ادبیات دهقاني و چوپاني و ادبیات محلي اتالق شد 

و این سبک توانست در حدود دو سده تغییرات بسیاري یابد و نمونه بارز اولیه آنرا هم مي توان در 

کلیساي سن سرنن در جنوب فرانسه دید )شکل 3-31(.
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 در سده هاي میانه تنها از سقف چوبي استفاده مي کردند ولي در این کلیسا امکان ساخت سقف 

سنگي با طاق گهواره اي نیم مدور پدپد آمد و توانست نور الزم را براي داخل بنا تأمین کند.

پیشرفت فن طاق زني در آلمان توسط معماران لومباردی در کلیساي اشپایر تحقق یافت )شکل 3-32(. 

این کلیسا نخستین کلیساي تمام طاقدار رومانسک در اروپا به شمار مي رود.

همچنین در این دوره نخستین کلیساي داراي حیاط را مي توان کلیساي سن آمبروجیو دانست 

)شکل 3-33(.

32-3 نمای داخلی کلیسای جامع اشپایر، آلمان، شروع 
ساخت 1030 م تکمیل بنا 1106-1082 میالدی

33-3 چشم انداز هوایی کلیسای سن آمبروجیو، میالن، ایتالیا، اواخر سده 11 
و اوایل سده 12 میالدی
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 در دوره رومانسک نیز ما شاهد نخستین رابطه مشخص میان معماري و پیکر تراشي هستیم و در 

اواسط سده یازدهم فراتر از ساخت اشیاءکوچک در فضاي معماري کلیساها ظهور می یابد. وجود 

پیکره هاي سنگي که در حد فاصل سده هاي هشتم و نهم میالدي تقریباً نابود شده بودند در معماري 

رومانسک با گوناگونی خاص ایجاد مي شوند )شکل34-3(. هر چند که این شیوه پیکر سازي محدود به 

سردرها نمي شود و در ستونها و درامتداد سرسرا نیز ظاهر شده است )شکل 35-3(. همچنین نقاشي 

دیواري به مقیاس بزرگ و نقاشي نسخه هاي خطي مانند پیکر تراشي در سده یازدهم با استفاده از 

شیوه هاي محلی وتأثیرات بیزانسي به ظهور رسید )شکل 3-36(.

34-3 سردر کلیسای سن پیر، رستاخیز مسیح، مواساك، فرانسه، حدود 1135-1115 میالدی، مرمر
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36-3 انجیل بوری، حضرت موسی )ع(، حدود 1135میالدی عتیق،  عهد  پیامبران  و  شیرها  پیر،  سن  کلیسای   3-35
مواساك، فرانسه، حدود 1130-1115 میالدی، مرمر
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 گوتیك 

هنر شناسان دوران گوتیک را به سه دوره اصلي تقسیم کرده اند:

گوتیك آغازين : در این دوره تحول اصلي در تغییرات دیر سن دني با ایجاد جایگاه خوانندگان 

و پنجره شکل مي گیرد)شکل 37-3(.  طاق معماري گوتیک در این دوره با استفاده از قوس نوك دار 

یا شکسته ساخته مي شد که تجلي کامل آن در کلیساي الئون دیده مي شود )شکل 38-3(. همچنین 

تغییرات مهمي که در طراحي نماي ساختمان به انجام رسید و دیوارهاي نما دارای فرورفتگی هایی شدند 

و برجهای کلیسا هر چه بیشتر خودنمایی می کردند. پیکره سازی نیز در این دوره برای اولین بار در کلیسا 

به  طورکامل و تمام از فضاي داخل کلیسا بیرون آمد )شکل 3-39(.

38-3 کلیسای جامع الئون، فرانسه، شروع ساخت حدود 1190 میالدی37-3 دیر کلیسای سن دنی، فرانسه، 1144-1140 میالدی
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39-3 کلیسای جامع شارتر، ورودی اصلی نمای غربی، فرانسه، حدود 1155-1145 میالدی

 

گوتیك پیشرفته: با سوختن کلیساي شارتر در سال 1194 م و باز سازی آن در سال 1220م آن 

را به عنوان نخستین نمونه ساختمان گوتیک پیشرفته با استفاده از پشت بندهاي معلق یا بازویي 

مي دانند که مورد الهام دیگر کلیساها قرارگرفت)شکل 40-3(. فضاهاي دروني برخي از کلیساها 

در این دوره با وجود افزایش چشمگیر ابعاد پنجره هاي زیر طاقي همچنان تاریک هستند و دلیل 

آن وجود شیشه در پنجره هاست که مانع نور شده اند. اما همین شیشه ها با تنوع رنگي فضایي خاص 

بخشیده که مهمترین تجلي آنرا در کلیساي شارتر مي توان  مشاهده کرد )شکل 41- 3 الف ، ب(.

در این دوره نیز همچنان پیکر تراشي تابع معماري بود ولي رفته رفته تغییرات سریعی حاصل شد و 

توجه به طبیعت وانسان ماهیتي واقعگرایانه به هنر داد )شکل 42-3( و چهره قدیسین با ویژگي انسانهاي 

اروپاي غربي ظاهر مي شود و همچنین پیکره های زنانه اي با توجه به معیارهاي سبک طبیعت گرایانه 

دوره باستان وحالتي ایستا جلوه مي کند )شکل 3-43(.

40-3 چشم انداز هوایی شمال غربی کلیسای 
 ،1134 ساخت  شروع  فرانسه،  شارتر،  جامع 

بازسازی 1194 میالدی
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الف: پنجره بخش شمالی کلیسای جامع شارتر، حدود 1220 میالدی، شیشه   3-41
منقوش رنگین

41-3 ب: شیشه منقوش رنگین کلیسای شارتر، مریم و کودك و فرشتگان، حدود 
1170 میالدی

42-3 کلیسای جامع شارتر، پیکره قدیسین) مارتین، جروم و گریگوری(، 
فرانسه، حدود 1230-1220 میالدی

43-3 کلیسای جامع ریمس، نمای غربی پیکره مریم و الیصابات، فرانسه، 
حدود 1230 میالدی
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گوتیك پسین : هنر گوتیک پسین در اوایل سده چهاردهم با ایجاد سبک شعله آسا )به علت 

نقش ونگارهاي نوك تیز ( شکل گرفت . اوج این هنر در سده پانزدهم بود که با جایگزیني پیکره هاي سر 

در گوتیکي جدیدي جایگزین سبک درباري با نمونه پیکره مریم )س( )شکل 44-3( و با ایجاد انحنایي 

به بدن شکل گرفته است . تحول مهم دیگر این دوره گستره هنر و فرهنگ عصر گوتیک به سرزمینهاي 

غیر فرانسوي بود.

 از شاخص هاي کلیساي گوتیک انگلستان کلیساي سالزبري است )شکل 3-45( .

44-3 کلیسای نوتردام، پیکره مریم و کودك) باکره 
پاریس(، پاریس، فرانسه، اوایل سده 14 میالدی

45-3 کلیسای جامع سالزبری، بخش جنوب غربی، سالزبری، انگلستان، 1258-1220 میالدی
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 درآلمان نیز تا سده سیزدهم گرایش هنري رومانسک وجود داشت اما در اواسط سده سیزدهم با 

ساخت کلیساي کلوني )شکل 46-3( گرایشات گوتیکي به خود گرفت .

 پیکر تراشي فرانسوي در دیگر سرزمینهاي اروپایي نیز رواج یافت که مي توان به پیکره هاي اکهارت 

و اوتا در کلیساي نامبورگ اشاره کرد )شکل 47-3(. در ایتالیا با پذیرش سبک گوتیک شمالي و به لحاظ 

معماری محلی و پیشینه گسترده آن به تردید کلیساي فلورانس را سبک گوتیک مي نامند. اوج هنر 

گوتیک ایتالیا که به منزله ورود به مرحله دیگر تحول هنري د رعصر نوزایي مي توان در نظر گرفت، طرح 

کلیساي جامع میالن است )3-48(.

آلمان،  کلون،  جامع  کلیسای   3-46
شروع ساخت 1248 میالدی
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نامبورگ،  جامع  کلیسای   3-47
پیکره اکهارت و اوتا، آلمان، حدود 
1255- 1249 میالدی
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48-3 کلیسای جامع میالن، بخش جنوب غربی، میالن، ایتالیا، شروع ساخت 1386 میالدی 

پرسش:

1- هنر ژرمنی در چه آثاری متجلی شد؟ ویژگی های آن راتوضیح دهید.

2- کتاب مزامیر مربوط به چه دوره ای است؟ کارهای مهم این دوره را ذکر کنید.

3- در دوره اوتونی چه تحوالتی در معماری صورت گرفت؟

4- کلیسای اشپایر مربوط به چه دوره ای و دارای چه ویژگی هایی است؟

5- در دوره رومانسک شاهد چه تحوالتی در هنر پیکر سازی هستیم؟

6- دوره گوتیک به چند دوره تقسیم می شود؟ نام ببرید.

7- کلیسای الئون مربوط به کدام دوره است؟ خصوصیات مهم معماری این دوره را ذکر کنید.

8- یکی از بناهای دوره گوتیک پیشرفته را نام برده، ویژگی های آن را توضیح دهید.



فصل چهارم 

هنر رنسانس ) عصر نوزايی (

 

رنسانس آغازين               اواخر سده14 میالدی

رنسانس                           سده 15 میالدی

رنسانس پیشرفته            سده 16 میالدی

شیوه گرايی                     سده 16 میالدی

رنسانس شمال اروپا         سده 16 میالدی
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1- خصوصیات مشخص این  دوره را شرح دهد.

2- ناتورآلیسم را توضیح دهد.

3- آثار دوناتلو و برونلسکی را توصیف نماید.

4- سبک معماری دوره رنسانس را توضیح دهد.

5- هنرمندان معتبر رنسانس را نام ببرد.

6- منریسم یا شیوه گرایی را شرح دهد.

7- هنرمندان و آثار هنری منریسم را توضیح دهد.

8- رنسانس شمال اروپا را توضیح دهد. 

واژة " رنسانس" به معناي "تولد دوباره " و" نوزایی "در واژگان فرانسوي برگرفته از کلمه ایتالیایي است. 

رنسانس عصري است که انسان غربي بار دیگر به هنر، فلسفه و فرهنگ یونان و روم باستان توجه کرد و 

فرهنگ کالسیک باستاني را اوج آفرینش بشري نامید. از این به بعد بسیاري از اصول و شیوه هاي باستاني 

مـورد تـوجه و تقلید قرار گـرفت . گذشته ازتوجه به فرهنگ و هنر یونان و روم باستان ،   عقل محوري، 

رنسانس

فصل چهارم

اهداف رفتاري:

 پس از پایان فصل از فراگیر انتظار می رود :
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فرد گرایي و انسان مآبي از دیگر مشخصه هاي رنسانس است . اگر بشر درسراسر سده های میانه به جمع 

توجه داشت و نیز همه چیز را تابع امر خداوند وکلیسا مي پنداشت ، انسان عصر رنسانس به تدریج به 

خصوصیات و استعدادهاي فردي توجه کرد و نیز مانند عصر کالسیک )یونان و روم باستان ( " انسان " 

را اساسي ترین محور هستي و رکن جهان دانست .

نهضت رنسانس از ایتالیا آغاز شد. این حرکت بطور بارز ازسدةچهاردهم تا شانزدهم مراحل کمال 

خود را پیمود . هرچند نمي توان تاریخ و سال معیني براي رنسانس اعالم کرد، اما مي توان گفت آنچه در 

رنسانس بوقوع پیوست از سده هاي قبل و در سده هاي میانه ، بتدریج شکل گرفت. 

رنسانس تنها فعالیتهاي فرهنگي و هنري خاص را شامل نمي شود ، بلکه سایر پدیده هاي اقتصادي 

و اجتماعي ، فـرهنگي  و هنـري و رشد علوم و فنون را نیز در بـر مي گیرد. فئـودالیسم و زمیـنداري 

در سده هاي میانه، با رشد شهرها وحرفه ها رو به زوال مي گذاشت . با ایجاد تحوالت و رشد اقتصادي 

وکشف سرزمینهاي تازه ، شور توسعه طلبي هاي حکام باال گرفت و اعمال خشونت باري براي کسب قدرت 

و ثروت بیشتر توسط حکومت ها اعمال شد. در زمینة دین هم ، نهضت اصالح دیني )پروتستانیسم(  

وحدت دیني سده هاي میانه را ازهم پاشید. حوادث دیگري نیز چون اختراع چاپ ، اعالم نظریه مرکزیت 

خورشید در منظومه شمسي از طرف کپرنیک و نیز برخي پیشرفتهاي دیگر در زمینة فیزیک و مکانیک، 

رشد فنون ودریانوردي و.... همه شرایط جدیدي را به وجود آوردند که به رنسانس منتهي شد.

وقوع این تحوالت ، تغییرات تازه اي در نگرش انسانها به وجود آورد. دنیاي فکري انسان به تدریج از 

ارزشها و نگرش هاي ماوراء الطبیعي دور شد و به اندیشه ها و ارزش هاي مربوط به انسان و جهان مادي 

روي آورد . در نتیجه زیبایي طبیعي و مادي مورد ستایش قرار مي گرفت. همین توجه به جهان مادي 

و دقیق شدن انسان در وجود خویشتن ، باعث ایجاد روند تدریجي ناتورآلیسم )طبیعت گرایي ( در هنر 

رنسانس شد. به این ترتیب ، در دورة رنسانس، پدیده طبیعت و روابط میان آدمیان ، نسبت به مسائل 

الهي اهمیت بیشتري یافت . البته مسیحیت به حیات خود ادامه داد، اما این بار طبیعت و مسایل انساني 

بیشتر مدنظر قرار گرفت . هنر رنسانس هم درنتیجة این تفکر ، همچون هنر یوناني عهد کالسیک ، ضمن 

با عظمت نشان دادن پیکرة آدمي، آن را با تمام جزئیاتش مي نمایاند.

 رنسانس عصري است که بر فردیت تک تک افراد شایسته و با استعداد تأکید مي کند و نبوغ فردي 

هنرمند را مي ستاید و براي آن  ارزش ویژه اي قائل مي شود و براي اولین بار درتاریخ ، شخص هنرمند 

اهمیت خاص پیدا مي کند. اصوالً مفهوم "هنرمندنابغه" در دورة رنسانس به وجود آمد.
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انسانهاي عصر رنسانس ، دستاوردهاي يونان و روم باستان را مورد توجه و دقت قرار دادند و 

مي خواستند با كمك عقل بشري از آن فراتر روند. به عبارتي عصر رنسانس اعتقادات ديني خود را 

با ديدگاههاي جديد انسان دوستي و فردگرايي آشتي داد. در اين عصر، بخصوص هنرهاي تجسمي 

به رشد قابل توجهي دست يافتند . هنر اين دوره با رياضي و علم پيوند خورده است . مثالً آلبرشت دورر 

معتقد بود كه هنر بدون علم – يعني بدون نظريه اي براي انتقال دادن مشاهدات هنرمند – بي ثمر 

است . دقت در طبيعت براي ترسيم ناتوراليستي ) طبيعت گرايي( آن به كشف پرسپكتيو)هندسه 

مناظر و مرايا( ،حجم پردازي و تحول در رنگ پردازي و....انجاميد.

به طور كلي، هنر ايتاليا را در اواخر سدةسيزدهم وچهاردهم مي توان با عنوان "رنسانس آغازين" 

مشخص كرد. در رنسانس آغازين مي توان پيشرفت گرايش هاي نويني را ديد كه به پيدايش عصر 

جديد منجر شد. هنر اين دوره، در حكم پيش درآمدي طوالني براي آغاز شبيه سازي كامل و 

ناتورآليستي در هنر اروپا محسوب مي شود . اين فعاليت ها بخصوص در عرصة نقاشي ، از برجستگي 

چشمگيري برخوردار است .  

در رنسانس آغازين ، گويي هنرمند شيوه هاي جديد طبيعت پردازي را با ترديد به كار مي گيرد . با 

اين حال با احتياط و دقت دست به تجربه هاي تازه مي زند و به آستانة كشف نزديك مي شود. 

هنر رنسانس آغازين 

از معروف ترين نقاشان اين زمان، جوتو )1337-1266( هنرمند فلورانسي است كه نسبت به بعضي 

از نقاشان ماقبل خود از آنان فراتر رفت. جوتو را اكنون پدر هنر تصويري غرب ميدانند . او را مي توان 

بنيانگذار تجربه هاي بصري به وسيلة مشاهده دانست . پيش از جوتو ، برخي از نقاشان ديگر نيز به نكات 

تازة طبيعت گرايانه اي دست يافته بودند. امابه طور كلي اكثر آنها در چهارچوب نقاشي بيزانس كار 

مي كردند . جوتو به نوبة خود ازاين نقاشان تأثير پذيرفت ، اما به مراتب ازآنان فراتر رفت. برخي 

منتقدين كار او را حتي به انقالبي تشبيه مي كنند كه باعث شد نقاشي بيزانس از ميدان به در رود 

و هنري بزرگ ، با عظمت وناتورآليستي )همچون يونان و روم باستان( پايه ريزي شود. پيش از هر چيز 

كار او عبارت از مشاهدة جهان و طبيعت بود. بدين ترتيب انسان، درون نگري سده هاي ميانه را 

كنار مي گذارد و با برون نگري خود ، پايه گذار علم مي شود.

در اثر "مريم نشسته برتخت" )شكل 1-4( شيوه كار خاص جوتو آشكار است. اگر اين اثر را با آثار دورة 

بيزانس مقايسه كنيم مي بينيم كه دراينجا پيكرة مريم با سنگيني مجسمه واري نشان داده شده كه قابل 
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مقایسه با نقاشي هاي روم باستان است. در سبک بیزانسي ،پیکر حضرت مریم )س( در زیر امواج ظریف 

ردایش باریک وشکننده مي نمود .اما این تصویر در دست جوتو به صورت مادري تنومند و ملکه 

وش نمایانده شده که حتي بدنش نیز حجم پردازي وکاماًل مادي وزمیني مي نماید. تأکید جوتو بر 

جسم، حجم و    بُعد است وتصوري را درما بوجود مي آورد که آثار او رابه مجسمه سازي نزدیک تر مي کند. 

جوتو، حدود  تخت،  بر  نشسته  مریم   4-1
1310 میالدی، رنگ لعابی روی چوب
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یکي از مشهورترین آثار جوتو ،نقاشي دیواري موسوم به " زاري برجسد مسیح ")شکل2-4(است 

که سوگواري مادر مسیح و رسوالن و زنان مقدس را برمنجي خویش نشان مي دهد. فرشتگان نیز 

در آسمان نمایانده شده اند که از شدت اندوه به این سو و آن سو به پرواز درآمده اند . قدرت روایتگري 

جوتو در این اثر به خوبي نمایان است ، هرچند حاالت عاطفي پیکره ها ، تصنعي و اغراق شده  به نظر 

مي رسند، پیکره ها سنگین و مجسمه وارند. هماهنگي میان موضوع روایت و ترکیب بندي اثر، یکي از 

خصوصیات مهم آثار جوتو است که براي اولین بار صورت گرفته است.

شیوة جوتو ،یعني ساختن صحنه اي روایتي مثل یک درام و حالتي نمایش گونه در سراسر دورة رنسانس 

رشد مي یابد و تا دوران هاي بعد هم ادامه مي یابد. )شکل 4-3( 2-4 زاری بر جسد مسیح، جوتو، حدود 1305 
میالدی، نقاشی دیواری)فرسک(

شکل 3-4 نمای داخلی کلیسای آرنا، جوتو، 
پادوآ، ایتالیا، 1306-1305 میالدی
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هنر ايتالیا درسدة 15

فلورانس هنرمندان  ، در  پانزدهم میالدي  اول سدة  نیمه  در 

بسیاري بودند که هریک آرمانهاي رنسانس را درابعاد حجم پردازي، 

پرسپکتیو، طبیعت گرایي و یوناني مآبي پیش مي بردند . مشهورترین 

مطالعة  که  است  دوناتلو)1386-1466(  زمان  این  در  پیکر تراش 

شکلهاي کالسیک، رئالیسم نوین) واقع گرایي جدید( مبني بر مطالعة 

انسان و طبیعت و قوة بیان شخصي را درهم آمیخت و هنري متمایز 

به وجود آورد. عظمت دوناتلو به جهت تنوع درآثار و مهارتي است 

که در بیان پیکرة آدمي و حاالت رواني انسان به کار مي برد. 

یکي از اولین آثار دوناتلو "پیکرة قّدیس مرقس " )شکل 4-4( 

است که درآن گامي بنیادي درجهت تجسم حرکت دربدن آدمي و 

حل کردن اصل انتقال وزن یا ایستایي متعادل برداشته شده است . 

دوناتلو با این اثر به هنر یک هزارسالة سده هاي میانه پایان داد. اصل 

انتقال وزن در هنر یونان باستان نیز مورد توجه قرارگرفته بود. آنان 

به جهت نگرش ناتورآلیستي خود به طبیعت و انسان ، پي برده بودند 

که بدن انسان انعطاف پذیر است و با انتقال دائمي وزن از پایي به پاي 

دیگر حرکت مي کند. اصل انتقال وزن تا پیش از دوناتلو به وسیلة 

پیکرتراشان هم عصر او به درستي درك نشده بود. پس از دوناتلو ، 

به تدریج پیکرتراشان در جهت شبیه سازي پیچیده ترین حرکات 

بدن پیش رفتند. در پیکرة روبرو حرکت و چین هاي ردا متناسب با 

حرکت بدن شکل گرفته و در کل یکپارچه است . بسیاري از 

پیکره هاي این دوران را تندیس هاي قدیسیني تشکیل مي داد 

که به عنوان تزئینات بناهاي مذهبي استفاده مي شدند، اما این 

پیکره ، همچون پیکره هاي ماقبل خود، وابسته به فضاي معماري 

نیست ، بلکه کامالً متعادل و قائم به خود است. 
4-4سنت مارك ) مرقس مقدس(، دوناتلو، کلیسای سن میکله، فلورانس، ایتالیا، 

1413-1411میالدی، مرمر
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از دیگرآثار مشهور دوناتلو ، پیکره اي است که "پیشگو کله کدو" 

)شکل 5-4( نامیده مي شود و قدرت شخصیت پردازي دوناتلو را 

در اصیل ترین شکلش نشان مي دهد. دوناتلو درکلیة پیکره هایی که 

از شخصیت های انجیلی ساخته، آنان را با رئالیسمي تند و صریح 

نـمایـانـده و در چهره پـردازي خاطرة رومـي هاي بـاستان را زنـده 

مي سازند. صورتها، استخواني وشدیداً جنبة فردي دارند. پیکرة فوق که 

ضمناً بدون مو هم هست، نوعي عدول از شبیه سازي شخصیت های 

انجیلی است که تا آن زمان رایج بود. پیکرة فوق عبایي بي آستین به 

تن دارد که تاهاي گود و بزرگي برداشته که جنس لباس را مشخص 

میکند. درچهرة پیکره، متوجه شخصیت خوفناکي مي شویم که ضمن 

داشتن حالت بزرگ منشي ، سرشار از نیرو  و حتي خشونت خام 

است. گویي این پیشگو در برابر فاجعه هایي ایستاده که او را به سخن 

گویي فرا مي خوانند.

دوناتلو عالوه بر دوره رئالیسم خود ، چندي نیز تحت تأثیر روم 

کالسیک قرارگرفت . اما در اواخر عمر بار دیگر به رئالیسم روي آورد 

که عالوه بر برخورداري از نیروي بیان شخصي ، با اغراق همراه است 

و درحقیقت گونه اي اکسپرسیونیسم است)شکل 6- 4 الف، ب(.

 شاخص ترین فرد درمعماري این دوره فیلیپو برونلسکي )1446-

1377( است. برونلسکي کار خود را با پیکر تراشي آغاز کرد اما 

بعدها به معماري روي آورد.  وي در سفري که همراه با دوناتلو به 

رم رفته بود به مطالعه آثار معماري باستاني پرداخت واحتماالً با 

مطالعة همین بناها بود که موفق به کشف شیوة سه بُعد نمایي و 

ژرف نمایي )پرسپکتیو( برسطح کاغذ دو بُعدي شد. ژرف نمایي که 

براصول ریاضي استواراست، بسیار مورد توجه هنرمندان رنسانس 

قرارگرفت و دوناتلو که از دوستان برونلسکي بود ، در برخي نقش 

ابتکار   . گرفت  بهره  خوبي  به  اسلوب  این  از  خود  هاي  برجسته 

5-4 پیشگو کله کدو،)habacuc ( ، دوناتلو، برج ناقوس کلیسای فلورانس، 1423-25 ، 
مرمر
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6-4 ب: داوود، دوناتلو، حدود 32-1430 ، مفرغ 6-4الف: بنای یادبود گاتامالتا سوار بر اسب، دوناتلو، میدان سانتو، 
پادوآ، ایتالیا، حدود 1450-1445 میالدی، مفرغ

7-4 کلیسای فلورانس، )ساختمان اصلی(، فیلیپو برونلسکی)گنبد(، جوتو)برج ناقوس(، شروع ساخت 1296
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. حجم وسیع گنبد  فلورانس مي توان دید  )شکل4-7(  را در ساخت گنبد کلیساي  برونلسکي 

که از مدتـها پیش ناتمام مانده بود ، مشکل عـظیمي بود زیـرا فضایـي که مي بایست زیر گـنبـد 

قـرار   مي گرفت 42 متر پهنا داشت و این اندازه به قدري بزرگ بود که حل مشکل را با شیوه هاي 

سنتي غیر ممکن مي ساخت . 

برونلسکي با نبوغي خاص ، روش سنتي را کنار گذاشت و به ابداع شیوه هاي نویني پرداخت که آن 

را امروزه " معماري پس از سده های میانه" مي شناسند. ابتکار عمدة برونلسکي در این بنا آن بود که 

گنبد را نه به صورت واحد و توپر ، بلکه همچون دونیم کاسه جدا از هم بنا کرد که با مهارت فني بهم 

اتصال یافته و داراي استحکام بیشتري بود وکل بنا به این ترتیب سبک تر مي شد. وي عالوه بر ابداع 

این روش ، دستگاه هایي مکانیکي براي باال کشیدن اشیا ساخت و حال آنکه سابقاً از معابري شیبدار 

براي حمل مصالح ساختماني استفاده مي کردند . اصوالً برنامة کار وي ، نشانگر اندیشه اي بي باك 

وتحلیل گر یعني خصوصیات یک انسان عصر رنسانس دارد. در بناهاي بعدي نیز که بدست برونلسکي 

ساخته شد، مي توان نوآوري و روي آوردن به برخي شیوه هاي کالسیک را که به آثار او خصوصیتي 

فردي مي بخشد، مالحظه کرد.

گذشته از دوناتلو در پیکره سازي و  برونلسکي در معماري ، در عرصة نقاشي باید از مازاتچو 

)1428-1401( نام برد که با وجود زندگي کوتاهش )27 سال( آثار شگفت انگیز از خود به جاي 

گذارد. این هنرمند نقاش در مدت کوتاه فعالیتش ، به عرصه هاي تازه اي گام گذاشت و به نوآوریهایي 

دست یافت که کمتر هنرمندي در مدتي کوتاه بدان دست یافته بود . از این جهت وي را مي توان 

خلف هنري جوتو دانست. زیرا سبک پر عظمت و نمایشي جوتو را گام هایي چند به جلو برد. مازاتچو 

در نقاشي دیواري موسوم به "نقدینة خراج " )شکل 8-4( سه حادثه را یکجا نشان داده است. در مرکز 

نقاشي، مسیح که حواریون به دورش حلقه زده اند به پطرس حواري مي گوید که مالیات مورد درخواست 

مأموري را که پشت به تصویر ایستاده از دهان یک ماهي خارج کند. در سمت چپ ، پطرس حواری 

می کوشد سکه را از دهان ماهی خارج کند و در سمت راست ، وي با حالت قاطعانة اهانت آمیزي سکه 

را درکف دست مأمور مالیات مي اندازد . عظمت سادة پیکره ها ، بیننده را به یاد جوتو مي اندازد ، اما 

در اینجا یک حالت خود آگاهي رواني و اخالقي دیده مي شود که تازگي دارد. در اثر مازاتچو، نور از 

جهت خاصي بر صحنه تابیده حال آنکه در آثار جوتو منبع نور مشخص نبود و نوری یکسان و خنثی در 

کل صحنه وجود داشت. منبع نور مشخص در اثر مازاتچو، براي اولین بار بکار گرفته مي شود که بعضي 



97

اجسام را روشن مي کند  و بر خي را در تاریکي مي گذارد.

طرز جایگزیني پیکره ها در اثر فوق نیز نسبت به آثار ماقبل خود متحول شده است . پیکره ها دیگر 

به صورت پرده اي سخت در ردیفهاي جلو نیستند ، بلکه همچون یک نیمدایره ، گرداگرد مسیح )ع( 

حلقه زده اند  و کل گروه به جاي قرار گرفتن دریک صحنه تا حدي تصنعي و نمایشي ، در میان 

منظره اي دلگشا قرار گرفته اند و ساختمان با به کارگیری پرسپکتیو تصویر فضایی واقعی را در  بیننده 

به وجود می آورد.

بنابراین در این تصویر دوگرایش اصلي رنسانس را مشاهده مي کنیم که شامل رئالیسم مبتني بر 

مشاهده وکاربرد ریاضیات براي سازماندهي اجزاي تصویر مي باشد.

8-4 نقدینه خراج، مازاتچو، کلیسای سانتا ماریا دل کارمینه،حدود 1427، فلورانس، نقاشی دیواری
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نقاش دیگري که ذکر نام فعالیتش ضروري است ، پیرو دال 

فرانچسکا )1492-1420( است . وي احاطة کاملي برهندسه 

داشت و بعدها رساله اي در باب اصول سه بٌعد نمایي نوشت. 

کلیة ترکیب بندیهاي فرانچسکا داراي ساختماني دقیق و روشن 

هستند که ریاضیات بر آنها حاکم است . یکي از نقاشیهاي 

دیواري وي به نام "بشارت تولد مسیح به مریم ")شکل 4-9(  

شیوة شخصي وي را به خوبي مي نمایاند. یکي از مسائلي که 

ذهن فرانچسکا را مشغول کرده بود ، پیدا کردن راهي براي 

اشیا ي جاندار       و  بین  رابطه اي  هندسي – معماري   برقراري 

اثر بدان متوسل شده  بود.  راه حلي که وي دراین  بي جان 

ستوني است که فضا را به دوبخش عمودي مکعب وار تقسیم 

و   رسمي  ساده    ،  شکل  در  ستون  استوانه اي  مي کند.     شکل 

بي تحرك مریم بازتاب یافته است و ارتباط پیکره ها و کل اثر 

از طریق حرکت دستها میسر مي شود . براي سازگاري بناي 

معماري با پیکره ها ، حرکت آدمها به حداقل تقلیل یافته است 

و بیان عاطفي در اثر دیده نمي شود.

نقاشي دیواري "رستاخیز ")شکل 10-4( با ترکیب مثلثي 

ساخته شده که بعداً مورد توجه و عالقة شدید نقاشان رنسانس 

و  ایستاده  گور  لبة  بر  که  استوار مسیح  . حالت  قرار گرفت 

پیکره هایي که بر سطح افقي پالن جلو به خواب رفته اند ، 

دریک مثلث محاط شده که استحکام بي نظیري به ترکیب بندي 

مي دهد . کار فرانچسکا بیشترین دستاوردهاي علمي و هنري 

نیمه نخست سدة 15 ،یعني رئالیسم ، ترکیب بندي عظیم ، 

سه بُعدنمایي ، رعایت تناسب و نور و رنگ را نمایش مي دهد. 

9-4 بشارت تولد مسیح به مریم، پیرو دال فرانچسکا، کلیسای سان فرانچسکا،حدود 
1455، نقاشی دیواری

10-4 رستاخیز، پیرو دال فرانچسکا، حدود 1463 ، نقاشی دیواری
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رنسانس درايتالیا ي نیمة دوم سدة پانزدهم 

در آغاز سدة پانزدهم ، فلورانس در تکامل اومانیسم 

)انسان گرایی( و شیوه هاي نوین در سراسر ایتالیا پیشتاز 

با  این مقام  ایتالیا در  در سالهاي بعد، سایر شهرهاي  بود. 

فلورانس سهیم شدند و به مرور هنرمندان تازه اي جاي نسل 

پیشین را گرفتند.

باتیستا  لئونه   ، برونلسکي  از  ، پس  در عرصة معماري 

آلبرتي) 1472-1407( ظهور کرد که با عالقة شدیدي که 

به معماري روم باستان نشان داد خود  را به عنوان " نخستین 

معمار رنسانس " مطرح ساخت . سبک معماري آلبرتي در 

 . است  کالسیک  عناصر  اندیشمندانة  کاربست  حقیقت 

نقطة اوج فعالیتهاي آلبرتي را مي توان در کلیساي سان 

آندرئا)شکل 11-4(  مشاهده کرد که دراین اثر مانند آثار 

پیشین خود، وي بر نماي ساختمان ، شیوه هاي کالسیک 

را بکار مي برد. عالقة آلبرتي به تناسب ، او را واداشت که 

ابعاد عمودي وافقي نما را با هم برابر کند که باعث کوتاه 

شدن نماي مزبور از بقیة کلیسا شده است . این عالقه به 

جذابیت بصري و رعایت تناسب در نما ، در بسیاري دیگر از 

آثار دورة رنسانس نیز دیده مي شود.

آندرئا   ، پانزدهم  سدة  دوم  نیمة  پیکر تراش  مهم ترین 

ژرف  و  استعدادها  برخي  وارث   )1435-1488( وروکیو 

اندیشي ها ي دوناتلو بود. وي پیکره اي از داود )شکل 4-12( 

ساخت که نوعي واقع گرایي توصیفي را به نمایش مي گذارد. 

جواني خوش بنیه و پر طاقت با پیرهني چرمین که با غرور 

ایستاده و سر جالوت را زیر پایش گذاشته است . حالت پیکره 

به خوبي حالت جواني متکي به نفس را نشان مي دهد. اثر دیگر 
11-4 کلیسای سان آندرئا، لئونه باتیستا آلبرتی، مانتوا، ایتالیا، حدود 1470 میالدی
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وروکیو ،پیکرة سوار بر اسبي به نام "بارتو لومئو کولئوني" است ")شکل 13-4(. اسب در این تصویر حالتي 

متکبرانه دارد وسوار نیز گویي به علت خشم مي خواهد بدنش را بچرخاند وحالتي از خشم و قدرت را 

به نمایش مي گذارد . پیش از این دوناتلو هم، چنین موضوعاتي کارکرده بود. اما تفاوت این دو هنرمند 

بزرگ ، درنحوة نگرش آنهاست . در آثار دوناتلو حالتي آرام  و کالسیک موج مي زند،  اما آثار وروکیو 

حاکي از رئالیسمي قوي است .

13-4  پیکره اسب سوار کولئونی، وروکیو، حدود 1488-1483، ونیز، مفرغ  

حدود  وروکیو،  دل  آنددرئا  داوود،   4-12
70-1465 میالدی، فلورانس، مفرغ

رنسانس پیشرفته در سده 16میالدي 

در سده شانزدهم ،رم مرکز هنري شد وهنرمندان معتبري چون داوینچي ، رافائل و میکل آنژ آثاري 

چنان معتبر به وجود آوردند که هنرمندان دوره هاي بعد نیز از آنان الهام مي گرفتند . ارزش واعتبار 

هنرمند ومفهوم "هنرمند نابغه " بخصوص در همین عصر شکل گرفت وبه اوج رسید .

لئوناردوداوینچي)1519-1452(  نمونة یک " انسان کامل" وانسان نمونةعصر رنسانس است که 

در وجود او پیوند هنر وعلم – تمایل عمدة عصر رنسانس – به خوبي آشکار است . تمایلي که تا 

قرون بعدي نیز ادامه یافت . 

یکي از آثار اولیه داوینچي تابلوي "مریم عذرا برکنار صخره ها " )شکل 14-4( است که در آن بسیاري 

از سنتهاي کهن کنار گذاشته شده اند . در این اثر، شیوة خطي و لبه هاي خشک وصاف دیده نمي شود 
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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
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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 
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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 

كاماًل 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.



122

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  والسكز بعـدها 

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



146

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
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26-6 شب پر ستاره، ونسان ون گوگ، 1889، رنگ روغن روی بوم

پرسش

1- سبک های رایج سده نوزدهم را نام ببرید.

2- شیوه کالسی سیسم نو را با ذکر نام دو هنرمند توضیح دهید.

3- با مقایسه آثار هنرمندان رومانتی سیسم در مورد ویژگی های سبک رومانتیک در کالس گفتگو کنید.

4- در مورد مکتب باربیزون چه می دانید؟

5- شیوه رئالیسم را با ذکر نام هنرمندان آن توضیح دهید.

6- ویژگی سبک امپرسیونیسم را توضیح دهید.

7- هنرمندان شاخص سبک پست امپرسیونیسم را نام ببرید.



فصل هفتم 
هنر سده بیستم 

          

جریان های هنری سده20 :

جریان های هنری نیمه اول سده 20

اکسپرسیونیسم)هیجان گرایی(

کوبیسم

آبستره) هنر انتزاعی(

سوررئالیسم

 جریان های هنری نیمه دوم سده 20

آبستره اکسپرسیونیسم) هیجان گرایی انتزاعی(

رئالیسم ) واقع گرایی(

آپ آرت

شیوه های جدید هنری
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اهداف رفتاري :
  پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود :

1- علت تنوع سبک ها را  در سده بیستم توضیح دهد.

2- گرایشات و سبک های سده 20 را نام ببرد و آثار هنرمندان این دوره را شرح دهد.

3- سبک ها و جریان های هنری نیمه اول سده 20 را شرح دهد.

4- سبک ها و جریان های هنری نیمه دوم سده 20 را شرح دهد.

5- آثار برگزیده هنر سده 20 را نام برده وتوضیح دهد.        

      سده نوزدهم مقدمة یک قالب شکني عظیم است که محصول واضح آن در سده بیستم آشکار مي شود. 

با مطالعة هنر در بستر تاریخ در مي یابیم که از ابتداي ظهور بشر بر کرة خاك، با سپري شدن زمان ، بر 

سرعت بروز  تحوالت افزوده شده است . در ادوار پیشتر ، به رغم افزایش سرعت ، هنر توانسته بود ارتباط 

خود را  با عموم مردم – به عنوان مخاطب – تا حد زیادي حفظ کند، ولي آنچه که در هنر سده بیستم رخ 

مي دهد ، چیزي بیش از افزایش سرعت است . در قرون گذشته قوانین تقریباً مشخص و پذیرفته شده اي 

وجود داشت که اهل هنر به آن اعتقاد داشتند.  مواد و مصالح متحول مي شدند اما سیر این تحول – به غیر 

هنر سده بیستم 

فصل هفتم 
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از برخي جهش هاي سده 19 – چیزي مخالف عرف اجتماع نبود . همه مي دانستند که وظیفة هنرمند  

خلق اثري است که  – حال چه روایي و داستاني و چه غیر روایي وغیر داستاني – شباهت قابل مالحظه اي 

با افراد، بناها، فضاها  و اشیاي واقعي داشته باشد. این بود که درك آثار هنري براي مردم آسان بود و 

هنرمندان نیز به خلق آثاري دست زدند که تا حد زیادي مطابق عرف اجتماع بود.

در سده بیستم به ناگاه مخالفت با سنت و عرف اجتماعي که گامهاي آغازین  آن درسده 19 برداشته 

شده بود، قوت مي گیرد و فردیت هنرمندان نقشي قوی تر ایفا مي کند . هنرمند این سده  مي آموزد 

که آثار خود را آنطور که خود مي خواهد – نه آنگونه که اجتماع از او توّقع دارد- بیافریند. همین موضوع 

باعث بروز طیفي وسیع و متنوع از آثار هنري شد که مبناي آنها فردیت هنرمند است ، آثاري نامأنوس 

و غیر متعارف که درك کردن و لّذت بردن آنها به مراتب دشوارتر از آثار گذشتگان و در برخي موارد 

ناممکن مي نمود. اختراعات و اکتشافات سریع و جهش وار این سده صحنة هنر را دگرگونه کرد. یکي 

از عوامل مهمي که در طرز تلقي عرفي و سنتي از هنر خلل ایجاد کرد، اختراع دوربین عکاسي بود. این 

پدیدة شگفت انگیز که قادر  بود اشیا ، مناظر و افراد را با دقتي بیشتر و زماني کمتر شبیه سازي کند ، 

هنر نقاشي را به سوي دیگري راند. هنرمندان فکر کردند که یا هنرشان – با ظهور این اختراع نوین – 

محکوم به فناست و یا اینکه مي بایست براي آن هدف وغایت متفاوت خلق کنند. اختراعات دیگري چون 

تلسکوپ ها     و میکروسکوپ ها  ، تلویزیون و ویدئو چشم هنرمندان را به جهانهاي متفاوتي گشود. برخي نگاه 

ریزبینانه را در کار خود بسط دادند و با بزرگنمایي اغراق آمیزي به تصویر جهان و اشیا پرداختند . عده اي 

نیز تحت تأثیر فضاي بیکران آسمان ها مجذوب خأل گشتند و آنرا در آثار خویش تأکید کردن. گروهی نیز 

به مطالعه اجزای  پدیده های بصری مانند »سطح«   ،   »   حجم  «   ،»   رنگ« و دیگر عناصر تصویري پرداختند و 

بعضي دیگر از حرکت و سرعت متأثر شدند و در آثارشان این عناصر را مورد توجه قرار دادند.

بدین ترتیب آثاري بسیار متنوع ومتفاوت از هم به ظهور رسید. مبناي این تنوع  و کثرت نگاه فردي 

هنرمندان به جهان اطراف خود بود و این نگاه زاییدة تحوالت سریع و بي شماري شد که بشر سده بیستم 

شاهد آن بوده و هست .

در نتیجه دگرگوني جدي مبناي هنر   _ از مبناي فرهنگي وجمعي به مبناي شخصي و فردي   – 

تغییراتي در آثار هنري پدید آمد که موجب بروز سبک ها  و روش هاي متعددي شد. این تغییرات را 

مي توان تحت سه عنوان اصلي » نور و رنگ«، » شکل و ترکیب« و » موضوع  و محتوا« مورد بحث و 

بررسي قرارداد.
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الف – نورورنگ : 

رنگ از عناصر اصلي بصري است . در آثار نقاشي غربي تا پیش از سده بیستم، نقاشان در انتخاب 

رنگ از طبیعت پیروي مي کردند و مي کوشیدند تا آثار خود را به تبعیت از طیف موزون رنگهاي موجود 

اطراف خود، بیا فرینند. درنقاشیهاي کلیسایي – همانطور که شاهد بودیم – رنگ و نور درکنار هم با 

ماوراي طبیعت ارتباط برقرار مي کردند . دراین نقاشیها ، هنرمند هوشمندانه از عنصر رنگ )یا به عبارتي 

جلوه هاي نور ( براي تأکید بر شخصیت یا موضع اصلي اثر بهره مي جست. رامبراند  از نقاشاني بود که در 

این زمینه به اوج قدرت رسیده بود. در سده بیستم مهم ترین گرایش هنري به نور و رنگ را مي توان در 

آثار هنرمندان فوویسم و اکسپرسیونیسم مشاهده کرد.

ب- شكل وترکیب :

ترکیب ،  مجموعه ایی از شکلها وحجمهاي عناصر تصویري و ارتباط آنها با یکدیگر است. بنابراین براي 

روشن ترشدن این مفهوم مثالي  مي آوریم .

به یکي از عکسهاي خودتان یا یکي از آشناهایتان نگاه کنید. چه چیز این عکس را به صاحب عکس شبیه 

مي سازد؟! بي شک یکي از علل این شباهت کلي ، وجود شباهت میان اجزا است، مثل شباهت میان 

چشمها، ابروها، بیني، لبها و دیگر اجزاي صورت یک تصویر با فرد مربوطه . چیز دیگري که این شباهت را 

تضمین مي کند،  روابط این اجزا می باشد و روابط در اینجا یعني فاصله ها وجاي قرار گرفتن آنهاست. اگر 

فاصله چشمها از هم و فاصلة بیني از دهان تغییر کند و یا مثالً دهان به جاي یکی از چشمها قرار گیرد و یا 

گوشها به جاي بیني گذاشته شود، دیگر شباهتي وجود نخواهد داشت . برخي از هنرمندان در » شکل«، 

» ترکیب« و» تناسب« دخل تّصرف کردند و سبک کوبیسم از سبکهاي شاخص این نوآوري است .

ج – موضوع ومحتوا:

قید  از  را  و خود  بشکنند  را  قالبي  گام خود،  هر  با  تا  بیستم کوشیدند  نوآور سده  هنرمندان 

محدودیت ها رها سازند. محدودیت هایي که یک روز به عنوان اصل و مبناي هنر تلقي مي شد و 

ریشه در طبیعت داشت ، دراین سده به عنوان عناصري مزاحم تلقي شدند . هنرمندان با شکستن قوانین 

رنگي طبیعي، ترکیب بندي ها و تناسبات طبیعي خود را تا حد زیادي از قیود گذشته رهانیدند. برخي 

از آنها مانند پاالك ، دکونینگ ، روتکو و کاندینسکي کوشیدند که آثار خود را از قید مضمون و محتوا 

نیز رها سازند. 
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1-7 خیابان، ارنست لودویگ کریشنر، 1908، رنگ روغن روی بوم

حال با توجه به تمایالت و گرایشاتي که در ساختار، موضوع و کاربرد عناصر هنري در سده بیستم آشنا 

شدیم مي توان سیر تحول جریانات، مکاتب و تجربیات نوین هنر سده بیستم را با رعایت حفظ تاریخي 

آن بپردازیم.  هر چند که تحوالت هنري در سده بیستم رسماً از سال 1905 با تمایالت کسپرسیونیسم 

) هیجانگرایي (  آغاز و این روند در سرتاسر سده بیستم با نگرش هاي متفاوتي پي گرفته شد. تمایالت 

هنري سده بیستم را مي توان در دو دوره نیمه اول و دوم سده بیستم مورد بررسي قرار داد.

نیمه اول سده بیستم اکسپرسیونیسم:

اکسپرسیونیسم) هیجانگرایی (- فوویسم )ددگری(

گرایشات هیجان گرایي یا اکسپرسیونیسم در سال 1905 در آلمان بر مبناي واکنشهاي احساساتي و 

تأکید بر موضوعات جهان نوین شکل گرفت و اولین گروه به عنوان گروه پل با حضور هنرمنداني چون 

اشمیت – روتلوف، کریشنر و نولده پدیده آمد. آنان با طرحهایي کامالً درونگرا و با ضربات محکم قلم و 

بیانگري رنگ توانستند نوعي دیدگاه آگاهانه از بدوي گرایي و عاملی غریزی از زندگي پیرامون خود را به 

تجسم در آورند )شکل 7-1(.
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 همچنین دومین گرایش هیجان گرایي در آلمان با شکل گیري گروه سوار آبي توسط کاندینسکي 

و مارك، تحول نگرش هیجان گرایي را به اوج رساندند. این نگرش با توجه به اصل پدیده هاي طبیعي و 

هماهنگي با موسیقي و بیان گري رنگ همراه شد و نوعي موسیقي رنگ را پدید آورد که آنرا بیان انعکاس 

در روح نامیدند )شکل 7-2(.

2-7 طرح شماره 28، واسیلی کاندینسکی، 1912، رنگ روغن روی بوم 

همزمان با گرایشات هیجان گرایي در آلمان این گرایش با رویکردي خاص در فرانسه دنبال شد. 

هر چند عنصر رنگ در آثار نقاشان پیشگام سده بیستم جنبه فردي و شخصي به خود گرفت و نقاشان 

خواست هاي دروني خود را به انعکاس واقعیت بیروني ترجیح دادند. هنرمندان فرانسوی با استفاده پرشور، 

غیرواقعي و زمخت از رنگ، تابلوهایي کشیدند و آثارشان را در سال 1905 در شهر پاریس به نمایش 

گذاشتند. یکي از منتقدین هنري، پس از مشاهده ي این آثار به آنها لقب فوو داد. این واژه فرانسوي به 
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معناي دد یا جانور وحشي است. این لقب به واسطه برخورد زمخت و جسورانه با رنگ برایشان نهاده شد. 

بعدها نام فوویسم یا ددگري براي این شیوه از نقاشي ثبت و رفته رفته از آن به عنوان یک سبک نقاشي 

یاد شد.

 هانري ماتیس و آندره درن از هنرمندان مشهور این حرکت هنري به شمار مي روند. هانري ماتیس 

با کشیدن چهره همسر خود)شکل 3-7(  آن طور که مشاهده می شود از رنگ های واقع گرایانه استفاده 

نکرده و منظور هنرمند هم ارائه تصویري طبیعي 

از همسرش نبوده، قطعاً هنرمند مي دانسته که 

رنگ موي خانم ماتیس آبي نیست و بي تردید 

نوار سبزي روي پیشاني و بیني این خانم وجود 

نداشته و شکي وجود ندارد که نقاش مي توانسته 

با چند حرکت آرام قلم مو، رنگ ها را در هم ادغام 

کند و سطحي صاف و صیقلي پدید آورد. ولي او 

عمداً رنگهایي را که برانگیزاننده هیجان است با 

سطحي ناهموار و زمخت کنار هم قرار داده است.

)شکل  لندن"  "پل  پرده  در  درن  آندره 

4-7( نیز استفاده صریح و غیر واقع گرایانه از 

رنگ را نشان مي دهد. زردي آب، قرمزي کشتي، 

آگاهانه  بنفشي سایه ها، همگي  آسمان،  سبزي 

بوده است.

همچنین ماتیس در پرده نقاشي "هماهنگي 

در رنگ یا اتاق سرخ") شکل 5-7( حکایت از این 

واقعیت دارد که منظور از لفظ "هماهنگي" در 

ایجاد نوعي هماهنگي فردي و دروني است، که 

در جهان واقع و طبیعت خارج از تصورات نقاش، 

وجود نداشته است.
3-7 زنی با کاله، هنری ماتیس، 1905، رنگ روغن روی بوم
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5-7 هماهنگی در رنگ یا اتاق سرخ، ماتیس، 9-1908، رنگ روغن روی بوم

4-7 پل لندن، آندره درن، 1906، رنگ روغن روی بوم
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نکته اي که در سه نقاشي گذشته حایز اهمیت است اینکه هنرمندان با وجود این که در استفاده از 

رنگ قانون شکني کرده اند، ولي در مورد شکل کلي و تناسبات اجزاي تصویر همچنان به طبیعت وفادار 

مانده اند. در نمونه های تصویری ارائه شده  تناسبات اجزاي چهره و بدن ) اشکال 3-7 و 5-7( و تناسبات 

فضا و اشکال )نسبت قرار گرفتن کشتي، آب، قایق ها و برج هاي دوردست و آسمان در سطح تصویري( 

)شکل 4-7( کامالً طبیعي است. به عبارت دیگر، اگر ما در این تصاویر دخل و تصرف کنیم و رنگ هاي 

استفاده شده را به رنگ هاي اصلي تبدیل کنیم )مثال آسمان را آبي، بدنه کشتي را به رنگ چوب و...( با 

یک اثر طبیعت گرا یا واقع گرا روبرو خواهیم بود.

کوبیسم

دیدیم که فوویستها در پیروي از قوانین رنگي واقعي و طبیعي 

عصیان کردند. اما در حدود 1908 میالدي شاهد حرکت دیگري براي 

شکستن سنت هاي رایج هنري هستیم. این حرکت که بعدها تبدیل 

به یک سبک هنري شد، کوبیسم نام دارد. پیکاسو و براك پیشگامان 

این سبک بودند. واژه کوبیسم از ریشه کوب در زبان فرانسه به معناي 

مکعب اخذ شده است. کوبیست ها کوشش مي کنند تا کلیت یک 

پدیده )وجوه مختلف یک شي سه بعدي( را در آن واحد در یک سطح 

دو بعدي عرضه کنند. 

زیادي  چیز  درابتدا  مي کنید،  نگاه  شکل 7-6  به  هنگامي که 

نمي بینید. قدري بعد متوجه یک سر مي شوید، سري که اجزاي آن 

در ارتباط منطقي با هم قرار نگرفته اند. یکي از گوش ها باالي چشم 

راست و گوش دیگر زیر چشم چپ قرار دارد. دو نقطه را مي بینید که 

مشخص کننده چشمها هستند. خطوط منحني و موازي سمت چپ 

که در زمینه سفید قرار گرفته اند، تداعي تارها و پیچ و تاب هاي مو را 

مي کنند. قدري دقت کنید، آیا سبیل این شخص را مي بینید؟! پیپ 

او را چطور؟! پیپ سفیدي را که زیر عالمت لنگر در سمت راست و 

پایین تصویر قرار دارد مي بینید؟ همه اجزا حکایت از وجود صورت یک 
6-7 سر یک مرد، پابلو پیکاسو، 1913، رنگ روغن روی بوم
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مرد سبیلو در حال پیپ کشیدن دارد. آیا شباهتي به کسي که شما بشناسید، دارد؟! قطعاً 

چنین ترکیبي در دنیاي خارج وجود ندارد. این اشکال که از طبیعت الهام گرفته شده، 

با ترتیب و منطقي متفاوت، که مختص فرد هنرمند است، در کنار هم آرایش یافته اند. 

همین دیدگاه را در تابلوي ویلون و تخته اثر براك )شکل 7-7( مشاهده مي کنید.

همانطور که گفتیم، کوبیست ها به دنبال برقراري روابط متفاوتي بین عناصر تصویري 

سه بعدي بودند. آثار این هنرمندان هم، مانند فوویست ها صرفاً در عناصر بصري خالصه 

مي شد و حاوي پیام خاصي نبود. یکي از انتقاداتي که برخي از منتقدین و بسیاري از 

عامه ي مردم به این گونه آثار داشته و دارند، قابل فهم نبودن این نقاشي ها است. اکثر این 

نقاشي ها پیام خاصي براي بیننده ندارند و صرفاً تعمق و تجسمي در شکل، رنگ، سطح، 

حجم، سایه و روشن و ترکیب آنها هستند. 

اما همه این آثار هم بي تأثیر از اتفاقات و شرایط اجتماعي خلق نشده اند. تابلوي 

گورنیکا )شکل 8-7( یکي از معروف ترین آثار پیکاسو است که تحت تأثیر امواج تلخ ناشي 

از جنگ و آدم کشي خلق شده است.

در سال 1936 اسپانیا )موطن اصلي پیکاسو( دچار یک جنگ داخلي خانمانسوز 

گشت و شهر گورنیکا زیر بارش بمب هواپیماهاي بمب افکن به خاك و خون کشیده شد. 

8-7 گورنیکا، پابلو پیکاسو، 1937، رنگ روغن روی بوم

7-7 ویلون و تخته رنگ، ژرژ براك، 1909-10 
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پیکاسو تحت تأثیر این فاجعه هولناك در سال 1937 اثر بزرگ و بیاد ماندني گورنیکا را خلق کرد. به 

این تصویر نگاه کنید. مدتي به جزئیات آن دقت کنید آنگاه کوشش کنید که به کل اثر توجه کنید. آیا 

از تماشاي آن لذت مي برید؟! فکر مي کنید آویختن این تصویر بر دیوار اتاق، منظره خوشایندي است؟ 

واضح است که منظره لذت بخش و دلپسندي نیست. آشوب، ناآرامي، گسیخته شدن اجزا، وحشت و رنج 

در کلیت تابلو حس مي شود. در اینجا پیکاسو، بدون دقت به جزئیات و ساخت و سازهاي معمول، موفق 

به انتقال حس انزجار خود از فاجعه گورنیکا شده است. شاید همین واقعه که موضوع تابلو قرار گرفته 

است، موجب مقبولیت و معروفیت این اثر هنري شده و آن را براي مردم قابل درك تر و ملموس تر از 

دیگر آثار مشابه کرده است.

عوامل بي شماري وجود دارند که میان ما و یک اثر نقاشي ارتباط برقرار مي کنند؛ خصوصاً آثاري 

که در سده بیستم و با دوري از واقع گرایي و طبیعت نگاري آفریده شده اند. لذا قضاوت قطعي در مورد 

خوبي و بدي، موفق یا ناموفق بودن یک نقاشي در عصر جدید کاري بسیار دشوار مي نماید. درك این آثار 

در بسیاري از موارد تنها با درك پدید آورندگان آنها )هنرمندان( میسر مي شود. به همین علت بخشي از 

کتب مربوط به تاریخ هنر جدید به شرح زندگینامه و احوال هنرمندان اختصاص یافته است.

با توجه به نمونه هاي دیگري از کارهاي پیکاسو که در نگاه اول مشابه به نظر می آیند، نوع استفاده از 

رنگ، جزئیات و موضوع آثار حاالت متفاوتي را القا مي کند. به طور مثال  پرده ي گورنیکا )شکل8-7 ( را 

با پرده ماهیگیري شبانه) شکل 9-7( مقایسه کنید شباهت زیادي بین ترکیب بندي دو اثر وجود دارد. 

9-7 ماهیگیری شبانه، پابلو پیکاسو، 1939
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پیکاسو تا مدتها تحت تأثیر فاجعه گورنیکا بود و آن گسیختگي و آشفتگي را در بسیاري از آثار بعدش 

چون ماهیگیري شبانه مشاهده کرد. 

در پرده نقاشي دختري در برابر آیینه)شکل 10-7 ( شور و حال و سرزندگي بیشتري حس مي کنیم. 

این حاالت نتیجه ي بکارگیري نظمي متفاوت میان عنصر تصویري و استفاده از رنگهاي شاد و طرحهاي 

تزییني در کل تصویر است.

در این اثر و بسیاري از دیگر آثار پیکاسو، نوعي سادگي و خامي کودکانه به چشم مي خورد. عامه 

مردم این سادگي را به حساب کم ارزشي و گاه ناتواني هنرمند در ارائه دقیق و ظریف موضوع مي گذارند. 

جمالتي از قبیل "من هم مي توانم این را بکشم" یا "بچه هاي کوچک بهتر از این مي توانند نقاشي کنند" 

حکایت از نگاه معترضانه عموم مردم به اینگونه آثار است. با نگاهي گذرا با آثار قدیمي تر پابلو پیکاسو، 

که قدرت طبیعت سازي و واقع نگاري این هنرمند در آنها به وضوح دیده مي شود، مي توان دریافت که 

قضاوت بر روي آثار مدرن مي بایست از دیدگاه متفاوتي صورت گیرد. به پرده های نقاشی ) شکل 7-11(  

و) شکل 12-7( نگاه کنید. دقت و ظرافت این آثار که پیش از تصاویر کوبیستي پیکاسو تصویر شده اند، 

مي باید این سؤال را در ذهن بیننده ایجاد کند که چه چیز عامل تغییر نگرش و تحول در ذائقه هنرمند 

شده است؟ 

10-7 دختری در برابر آیینه، پیکاسو، 1932 

12-7 چهره یک مرد، پیکاسو، 10-1909، رنگ روغن روی بوم 11-7 هالکوین، پیکاسو، 1915، رنگ روغن روی بوم
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آبستره )هنر انتزاعي(

در این هنرشکل و ترکیب مراتب انتزاعي را طی کرد ، به این معني که هنرمندان گامهاي جدي تر 

برداشتند تا خود را از قید طبیعت و محیط اطراف خود رها سازند. در اثري از واسیلي کاندینسکي، 

تحت عنوان "بدیهه نگاري شماره 30 " ) شکل 13-7( است در این اثر، همانگونه که از نامش پیداست، 

نقاش طرح اولیه اي براي اثر خود نداشته است. "بدیهه" یا "في البداهه" را معموالً براي موسیقي و شعر 

به کار مي برند و آن زماني است که ابیات و نتهاي موسیقي بدون آمادگي و برنامه ریزي قبلي، ناگهاني 

و في البداهه در فکر و روح هنرمند ظاهر مي شود و 

او بدون وقفه به بروز آن مي پردازد. کاندینسکي نیز 

کوشیده است تا خطوط و رنگها را همچون نواهاي 

موسیقي، روان و آزاد بگذارد. او اعتقاد داشت که رنگها 

نیز مانند پرده ها و نتهاي موسیقي تأثیرات عاطفي و 

رواني خاصي بر انسان مي گذارند.

یک  ابتدا  در   "30 شماره  نگاري  "بدیهه  پرده 

نقاشي کامالً انتزاعي )آبستره( به نظر مي رسد ولي 

اگر دقت کنید نشانه ها و اشکالي از دنیاي واقعي را 

در آن مي بینید. در گوشه راست و پایین اثر دو توپ 

جنگی را در حال شلیک می بینید  و در وسط تصویر 

طرحي از خانه ها و برج هاي در حال فرو ریختن را که 

با خطوط سیاه ترسیم شده اند مشاهده مي کنید.

کاندینسکی این نقاشی را یک سال قبل از آغاز 

جنگ جهانی اول کشیده است. وقتی  این پرده نقاشی 

را با  گورنیکای پیکاسو مقایسه می کنیم، می بینیم که حال و هوای رنج و پژمردگی گورنیکا واقع بینانه تر 

از این نقاشی کاندینسکی  است. گرچه شلیک توپ  و بی تعادلی ساختمان ها  در این اثر به وضوح دیده 

می شود، لیکن کل اثر حال و هوای ناخوشایند و خشنی را که منعکس کننده فضای رنج آلوده جنگ 

باشد، ندارد.

13-7 بدیهه نگاری شماره 30، واسیلی کاندینسکی، 1912، رنگ روغن روی بوم 
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برخي از اهل هنر، کاندینسکي را  اولین هنرمند در سبک "هنر انتزاعي" مي دانند. هنر انتزاعي 

شیوه اي از بیان تجسمي است، که در آن هنرمند با بهره گیري از ذهنیت فردي و اجتناب از بازنمایي 

پدیده ها و اشکال واقعي اثري مي آفریند. البته کاندینسکي از پیشگامان این نگاه نوین هنري بود ولي 

هنرمندان دیگري پس از وي کوشیدند تا در بستر هنر انتزاعي آثاري خلق کنند؛ آثاري که چهره هنري 

عصر جدید را بسیار دگرگون و متفاوت ساخت. 

برخي از این آثار مبناي هندسي دارند. پیت موندریان سطوح و اشکال هندسي را به عنوان عناصر 

اصلي تصویري برگزید و کوشید تا با خط، سطح و رنگ، ترکیب بندي هایي را ایجاد کند که مستقل و 

مجرد از طبیعت است. به این شیوه اصطالحاً انتزاع هندسي مي گویند.) شکل 7-14(

همین نگرش را مي توانیم در هنر هیجان گرایی انتزاعی نیمه دوم سده بیستم نیز مشاهده کنیم، با 

این تفاوت که تفکیک رنگ ها با خطوط قاطع صورت نگرفته و حال و هواي نرم تر و متفاوت تري بر آثار 

حاکم است.

14-7 ترکیب بندی با قرمز- 
آبی - زرد، پیت موندریان، 1921،رنگ 
روغن روی بوم
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سوررئالیسم

در سده بیستم جریان هنري دیگري هم پدید آمد که به جاي کنار گذاشتن محتوا و موضوع به طور 

کلي، آنها را به عالمي دیگر و جهاني متفاوت که جهان و عالم شخصي و فردي ایشان بود بردند. عالم 

خیال، رویا، کابوس با اشکال و ترکیب بندي هاي نامأنوس موضوع این آثار بود. این گرایش با پیشرفت 

علم روانکاوی رفته رفته خود را در قالب سبک هایي با نام هاي نقاشي هاي رویایي و سورئالیسم جلوه گر 

ساخت. موضوع اصلي این آثار از ضمیر ناخودآگاه نشأت گرفته است. همانگونه که در رویا و کابوس عناصر 

طبیعي به هم مي آمیزند و ترکیبي غیر واقعي، غیرملموس، و غیر عقالني پدید مي آورند، عناصر تصویري 

طبیعي )مانند اشکال آشنا و مأنوس( و عناصر انتزاعي )مانند رنگ، حجم، خط( در قالب نقاشي هاي 

سوررئالیستي به گونه اي به هم مي آمیزند که فضایي وهم گونه و خیال گونه را ایجاد نمایند. 

سوررئالیسم یا فرا واقع گرایانه هنري است که از ضمیر ناخودآگاه بر مي خیزد و در جستجوي عالمي 

فرا واقعي، با استفاده از عناصر واقعي و طبیعي است.

سالوادور دالي از هنرمندان شاخص این سبک به شمار مي رود که نمونه هایي از آثار او را در ) اشکال 

15-7 و 16-7( مشاهده مي کنید. آثار خوان میرو )شکل 17-7( و مارك شاگال )شکل 18-7( را نیز 

مي توان از نقاشي هاي رویایي یا فرا واقع نما شمرد.

15-7 تداوم حافظه، سالوادور دالی، 1931، رنگ روغن روی بوم
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17-7 ترکیب بندی، خوان میرو، 1933، رنگ روغن روی بوم

16-7 مسخ نرگس، سالوادور دالی، 1937، رنگ روغن روی بوم
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پرسش

18-7 من وروستا، ماارك شاگال، 1911، رنگ روغن  روی بوم

   1- چه موضوعی در سده بیستم باعث بروز آثار متنوع هنری می شود؟

  2- مهم ترین گرایش هنری به نور و رنگ، در سده بیستم، در آثار هنرمندان چه سبک هایی مشاهده می شود؟

   3- کدامیک از سبک های هنری از دخل و تصرف در شکل، ترکیب و تناسب به وجود آمد؟

   4- هنرمندانی که کوشیدند تا آثار خود را از قید مضمون و محتوا رها سازند نام ببرید.

   5- گرایشات اکسپرسیونیسم را با معرفی هنرمندان این شیوه توضیح دهید.

   6- نحوه شکل گیری مکتب فوویسم را توضیح دهید.

   7- واژه کوبیسم به چه معناست؟ ویژگی های این مکتب را ذکر کنید.

   8- پرده گورنیکا اثر کیست؟ در مورد آن توضیح دهید.

   9- یکی از هنرمندان هنر انتزاعی را نام برده و در مورد ویژگی های این هنر توضیح دهید.

10-  سوررئالیسم به چه شیوه ای گفته می شود؟
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هنر در نیمه دوم سده بیستم

حرکت هاي هنري همواره با نیازهاي روحي هنرمندان و ضرورت هاي جوامعي که بستر آثار هنري 

هستند، رابطه مستقیم دارد. به سخن دیگر "هنر" موجودي زنده و سیال است و به همین جهت در واکنش 

به اوضاع اطرافش تغییر شکل مي دهد. همانگونه که گفتیم هنرمند مدرن که روز به روز بیش از پیش 

در نظام مقید کننده محیطي و اجتماعي خود گرفتار بود به اعتراض به این قیدها و امید رهایي و نیل به 

عالمي متفاوت بر علیه قالب هاي سنتي و کهن عصیان کرد و با حرکات و جنبش هاي گوناگون دست به 

نوآوري زد. این موج اعتراض و نوآوري حدود یک سده )از اواسط سده 19 تا اواسط سده 20( ادامه یافت.

از اواسط سده بیستم، همگام و همدوش با انواع هنر انتزاعي، با حرکت هایي رو برو مي شویم، که بوي 

بازگشت و عالقه به قانونمند شدن از آنها به مشام مي رسد. 

هیجان گرایي انتزاعي

موج هیجان گرایي پس از جنگ جهاني دوم از حدود سال 1945 مجدداً سردمدار حرکت نویني در 

هنر شد. گرایش ) آبستره اکسپرسیونیسم( هیجان گرایی انتزاعی 

به عنوان شیوه اي جدید با نشانه هاي حس نیمه هشیار و عرصه 

بوم و میدان جدال بیان هنري همراه با حرکات آزاد قلم مو، 

ریزش، پرتاب و چکاندن رنگ همراه شد. موج این هنر به سه 

شیوه فرعي همزمان همراه شد که مي توان جریان اول را نوعي 

انتزاع گرایي تغزلي به وسیله آثار جکسون پاالك دانست که با 

ریزش مستقیم رنگ و یا پاشیدن رنگ به روش نقاشي چکه اي 

با  همراه  دوم،  جریان  و 7-20(.  )شکل 7-19  گرفت  صورت 

به کارگیري عملی رنگ و با نوعي ادراك غریزي توسط دکونینگ 

صورت پذیرفت )شکل 21-7(. و سومین جریان به عنوان نقاشي 

میدان رنگ به وسیله روتکو بیان شد )شکل 22-7(. این موج 

هنري در اروپا و امریکا با عنوان هاي هیجان گرایي غنایي)تغزلی(، 

انتزاع گرایي رنگي، نقاشي ناب، نقاشي عیني، تاشیسم، نقاشي 

کنشي و... شناخته شده است. 19-7 جکسون پاالك در حال نقاشی
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22-7 بدون عنوان، مارك روتکو، 1961، رنگ روغن روی بوم

20-7 اثر شماره 1 ) ابر اسطوخودوس(، جکسون پاالك، 1950، رنگ روغن و مواد ترکیبی

21-7 زن شماره 1 ، ویلم دکونینگ، 52-1950، رنگ روغن روی بوم
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از قبیل جوشکاري،  با روشهاي صنعتي  تراشي  پیکره  نیز تجربیاتی در عرصه  در همین زمان 

لحیم کاري، پرچ کردن و به کارگیري وسایل ماشیني پدید آمد که به همراه مواد جدید صنعتي نیز 

بکار مي رفت )شکل 23-7(. البته همواره آثاري هم پدید آمد که افرادي آنرا خلق کردند که هیچگونه 

آموزش رسمي هنري ندیده بودند که به هنر خام در این دوره شهرت یافت) شکل 7-24(.

24-7  اضطراب زندگی ، ژان دوبوفه، 1953، رنگ روغن روی بوم 23-7 کادو)هدیه(، مان ری، 1958، ترکیب موادصنعتی

شیوه های جدید هنری
از دیگر جریانات هنري به واسطه تأثیر ابزارهاي رسانه اي تصویري به ویژه عکاسي، تلویزیون و... به 

عنوان گرایش واقع گرایي توهمی در حدود سال 1950 همگام با سلیقه عوام شکل گرفت )شکل 7-25(. 

اما به مرور گرایشات واقعگرایي به سمت حرکت نوین خود در قالب بیاني در مقابل هیجان گرایي انتزاعي 

که مورد فهم عوام نبود شکل گرفت. از این رو هنرمندان واقعگرایي نو) نئو رئالیسم( تالش کردند تا ارتباط 

میان هنر و زندگي را از نو برقرار سازند. این جریان در حدود سال 1955 در فرانسه شکل گرفت اما به 

زودي اروپا و امریکا را در بر گرفت. از عناصر مهم این گرایش هنري استفاده از کالژ و مونتاژ بود و دنیایي 

بصري جدید را پدید مي آورد که مخاطب را به پذیرش آن تشویق مي کرد )شکل 7-26(.
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 در پیامد آن جریانهاي پیشامدها) هپنینگ( که ناظران را به انجام فعالیت هنري دعوت مي کرد شکل 

گرفت که نوعي هنر اجرایي بود) شکل 27-7(. اما مهم ترین نگرش واقعگرایي زمینه را به سوي هنر پاپ 

)مردمي( سوق داد. این جریان در حد فاصل سالهاي 1955 تا 1965 به عنوان جریاني اغراق آمیز در 

مقابل و تضاد با هیجان گرایي انتزاعي قرار گرفت و هیچگونه هدف زیبایي شناسي عمیق یا اجتماعي 

را در بر نداشت بلکه فکر و اندیشه آن از بین بردن اختالف میان زندگي دنیاي مادي با هنر بود. هنري 

ساده و قابل درك که براساس نوع زندگي پس از جنگ با توانمندیهاي اقتصادي، کاالهاي ارزان و قابل 

دسترس و رسانه هاي تبلیغاتي پدید آمد)شکل 7-28(. 

البته توجه به عناصر دیداري این دوره  به وضوح در هنر آپ آرت بیشتر تجلي کرد. کلمه آپ در 

ترکیب آپ آرت به معني چشمي یا بصري است. این شیوه از اوایل دهه 1970 به سرعت رواج یافت. 

هنرمندان این سبک مي کوشیدند که با استفاده از رنگ و سایه روشن حس عمق میدان، حرکت و 

حجم را در آثار خود ایجاد کنند. به سخن دیگر آنها با مهارت و تسلط بر عنصر رنگ  و استفاده استادانه 

از خطوط پرده هایي مي آفریدند که چشمان بینندگان را مي فریفت. ویکتور وازارلي پیشگام این سبک 

شمرده مي شود  )شکل 7-29 (.

26-7  تنگه  ، رابرت راشنبرگ، 1959، مواد ترکیبی 25-7 مرلین، اودری فالك، 1977، رنگ روغن و آکرلیک روی بوم
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28-7 ناامید، روی لیختن اشتاین، 1963، رنگ روغن روی بوم 27-7 بای ساید، هلن فرانکن تالر، 1968، آکرلیک روی بوم

29-7 وگا – وا – 3، ویکتور وازارلی، 1968 
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در پایان نیمه دوم سده بیستم گرایشات هنري همراه با روشهاي نوین اجرایي همگام شد. رسانه هاي 

جدید از جمله تلویزیون و ویدئو پیشگام این حرکت نوین بود و هنرمندان سعي مي کردند به لحاظ 

گستردگي مخاطب این رسانه ها از آنها براي بیان هنري بهره  گیرند. تحولي چون ویدئو آرت از این دسته 

است )شکل 30-7 الف،ب(. در این زمان به لحاظ توجه به مفهوم و ایده و اهمیت آن نسبت به شکل 

و فرم هنري جریان هنر مفهومي براي ترغیب مخاطبین به روشي عقالني در جریان خالقیت شکل 

گرفت)شکل 7-31 (.

موج دیگر هنري، درگیري مستقیم هنرمندان با محیط طبیعي بود که آنان را واداشت تا به مفاهیمي 

از هنر به صورت ناپایدار در مکاني خارج از محیط زندگي و کار توجه کنند و نام آنرا  لندآرت نهادند )شکل 

32-7(. از جهت دیگر تمایالت نوجوانان در بکارگیري شعارهاي دیوارنویسي و کاربرد رنگهاي افشانه 

30-7 ب: صلیب، بیل ویوال، 1996، چیده مان30-7 الف: مجله پی.ام، دارا بیرن بائن، 1982، چیده مان
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)اسپري( گچ و خراش دادن دیوارهاي محیط زندگي به بیاني هنري مبدل 

شد که مي توان آنرا در حدود 1970 میالدی در محله هاي فقیر نشین آمریکا 

مشاهده کرد که به عنوان هنر گرافیتي شهرت یافت و در سیر کاربردي 

آن در حدود سال 1980 به عنوان آثار موزه اي به محافل رسمي هنري 

وارد گردید. اما همزمان با تحول ابزارهاي رسانه اي و ورود رایانه و امکانات 

ارتباطاتي جدید این ابزار نیز به عنوان بیان هنري به کار رفت و در حد 

فاصل سالهاي 2000- 1980 روشهاي نوین به جامعه هنري وارد شد )شکل 

33-7 (. هر چند تمایالتي در جهت موازي آنها با رویکردهایي به بدویت و 

گرایشات نو هیجانگرایي همچنان به عنوان روشي قدرتمند در بیان هنري 

توسط هنرمندان مختلفي در جهان شکل گرفت )شکل 34- 7 (.

31-7 یک و سه صندلی، جوزف کوسوت، 1965، مواد ترکیبی

32-7 جزایر آمریکا، کریستو و جان  کلود، 83-1980، جزیره و پارچه صورتی
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ام، 1979،  دیوید  نورا،   7-33
عکس رایانه ای

کوئیک،  جان  هدایا،   7-34
1992، اشیا و رنگ روغن و 

مواد ترکیبی روی بوم

پرسش

1- هیجان گرایی انتزاعی به چه معناست؟ شیوه های فرعی آن را توضیح دهید.

2- هنر پاپ تحت تاثیر چه نگرشی به وجود آمد؟ ویژگی های آن را توضیح دهید.

3- ویکتور وازارلی از پیشگامان چه سبکی است؟ در مورد آن توضیح دهید.

4- چند نمونه از شیوه های جدید هنری پایان سده بیستم را ذکر کنید.
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همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهادات و نظرات خود را دربارۀ محتواى این کتاب بـه نشانى 
درسی  کتاب های  دفتر تألیف   4874/15 شمارۀ  پستى   ـ   صندوق   تهران   

فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پیام  نگار)ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 

این کتاب در سال 1389 توسط جمعی از هنر آموزان منتخب مورد ارزشیابی قرار 
گرفت و زیر نظر کمیسیون تخصصی هنر پیش دانشگاهی تألیف مجدد گردید .
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