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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ هنر باروک را شرح دهد.

2ــ معماری و نقاشی باروک را بیان کند.
3ــ هنر روکوکو را شرح دهد.

4ــ هنر نئوکالسی سیسم را توضیح دهد.
5  ــ مکتب رمانتی سیسم را شرح دهد.

فصل چهاردهم

هنر اروپای بعد از رنسانس تا قرن بیستم

نقشه اروپای غربی در 
سده هفدهم میالدی

غال
پرت
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6  ــ عوامل ایجاد کننده رئالیسم را شرح دهد.
7ــ خصوصیات امپرسیونیسم را شرح دهد.

8  ــ هدف هنر سمبولیسم را توضیح دهد.

1ــ باروک1

اوایل  و  و موسیقی سده هفدهم  ادبی  و  آثار هنری  برای  هنر  واژه ای است که مورخان  باروک 
سده هجدهم اروپای غربی به کار می برند. این کلمه به معنی مروارید نامنتظم است که تا سده نوزدهم به معنی 
از  معماری  در  به ویژه  هنری  آثار  که سازندگان  بود  این  نام گذاری  این  بود.علت  ناهماهنگ  و  بی تناسب 
شیوه های مختلف هنری )کالسیک، گوتیک، رنسانس و  …( متأثر بودند. هنر باروک در مقایسه با دورٔه 
با شکوه، نمایشی، زیاده روی در تجمل، احساسی و تالش برای وحدت بین معماری،  رنسانس، هنری 
تندیس سازی و نقاشی است. تمایل  بیشتر به مذهب، توسعه علوم و رقابت دارندگان ثروت و قدرت درتولید 
آثار هنری در نقاط مختلف اروپا از عوامل شکل گیری شیوه باروک بود. شیوه باروک از شهر ُرم شروع شد 
و اندکی بعد در سراسر ایتالیا رواج یافت و سپس در فرانسه، اسپانیا، انگلستان، هلند و آلمان گسترش یافت.                          
باروک تفاوت های بنیادین با سبک های رنسانس دارد. باروک هنری پویا و احساسی بوده و 
برعکس اصول کالسیک که بیشتر عقالنی است. از ویژگی های بارز هنر باروک ایجاد هماهنگی در 
میان عناصر گوناگون است، در حالی که کمال مطلوب اوج هنر رنسانس برقراری تعادل میان اجزایی 

است که هر کدام به تنهایی از تمامیت و کمال برخوردارند.
 

 معماری
معماری باروک با ساخت کلیساهای بزرگ از شهر ُرم شروع شد. 
معماران این عصر نیز مانند دوره رنسانس هم پژوهشگر و هم در چند رشته 
تخصص داشتند، معماری باروک بنا به سلیقه معمار یا سفارش دهنده از 
سنت های مختلفی چون کالسیک باستان، گوتیک و رنسانس در یک بنا 
سود می برد و تالش می کرد بین عناصر مختلف هماهنگی ایجاد کند. در 
معماری باروک استفاده از شکل بیضی به جای دایره در گنبدها، پنجره ها 
و سقف رایج شد. سطوح محدب و مقعر، تأکید بر مرکز ساختمان، ارتباط 
معماری با فضای پیرامون،  تأکید تزیینات داخلی و تالش برای هماهنگی 
برنینی3   و  مادرنو2  کارلو  بود.  تندیس سازی  و  نقاشی  معماری،  میان 
از بنیان گذاران معماری باروک  در شهر ُرم بودند. نما و صحن بیرونی 

تصویر 1 ــ کلیسای سن پیر روم، نما اثر کارلو مادرنو، ستون کاری اثر برنینی، 
حدود 1612ــ1607 میالدی

Carlo Maderno ــBaroque    2 ــ1
    Bernini ــ3
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ستون کاری  و  مادرنو  کار  ُرم  در  پیر1  سن  کلیسای 
معماران  از  ِبرنینی   .)1 )تصویر  است  برنینی  کار  آن 
سنت  پیرو  وی  بود،  ُرم  شهر  بزرگ  تندیس سازان  و 
میکل آنژ  جانشین  را  خود  و  بود  باستان  کالسیک 
می دانست، تزیینات پُر تجمل صحن داخلی کلیسا  از 
نمونـه کارهـای او است. کـاخ لوور2 از آثـار باشکوه 
معماری باروک است. این بنا متأثر از سنت کالسیک 
باستانی است اما ستون های دو   تایی آن ابتکار جدیدی 

بود که در معماری فرانسه رواج یافت )تصویر 2(.

 نقاشی
نقاشان باروک در نمایش  طبیعت به واقعیت وفادار بودند و در آثارشان به رنگ، بافت، محاسبه 
روشنایی و تاریکی، استفاده از نور برای جلب توجه، حالت نمایشی، فضای پر و خالی و جلوه های غیر 
مترقبه اهمیت می دادند. از ویژگی های نقاشی باروک رواج نقاشی های علمی، تجسم فرهنگ و ادبیات 
عامه و آدم های معمولی، طبیعت بیجان، نقاشی منظره، نقاشی سقفی )تصاویر 3 و 4(، از هنرمندان برجسته 

این دوره می توان به کاراوادجو3، دیه گو والسکوئز٤ و رامبراند٥ اشاره کرد.

 Karavaggio ــPalace of Louvre                                   3 ــSaint Peter   2 ــ1
ـ ٥   Velazquezــ٤ Rembrandt ـ

تصویر 2ــ  نمای شرقی کاخ لوور، سال 1670 ــ 1667 میالدی، پاریس )در حال حاضر موزه لوور(

و روغن، سال 1656  اثر والسکوئز، رنگ  ندیمه ها  4  ــ تصویر  تصویر 
میالدی، مادرید

تصویر 3  ــ مارکزا، اثر روبنس، رنگ و روغن، سال 
1606 میالدی، گالری هنر واشنگتن
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 تندیس سازی
و  پرشور و چشمگیر است   ، زنده  بسیار  نقاشی  همانند  نیز  باروک  تندیس سازی 
بیان گر تالش هنرمند در ارائه احساسات عمیق انسان است و تالش دارد واکنش تماشاگر 
را برانگیزد ) تصویر5(. تندیس داوود در حال پرتاب سنگ به جالوت اثر برنینی سرشار 

از بیان احساس، تحرک و پویایی است )تصویر 6(.

تصویر 5  ــ تندیس بدن روحانی متوفی )طبیعت گرایی ُپر احساس(، اثر استفانو مادرنو، مرمر، حدود 
1600 میالدی، روم

به سمت  سنگ  پرتاب  حال  در  داوود  6   ــ   تصویر 
جالوت، اثر برنینی، سنگ مرمر، سال 1623 میالدی، 

روم )مقایسه کنید با داوود میکل آنژ(

تصویر 7ــ بخشی از تابلو به نام تاب، اثر فراگونار

2ــ روکوکو1

چون  مختلف،  زمینه های  در  تزئینی  هنر  توصیف  برای  هنر  تاریخ  در  اصطالحی 
تزیینات معماری، نقاشی، تندیس سازی، طراحی اثاثیه، اشیای زینتی و غیره پدید آمد. واژه 
روکوکو از واژه فرانسوی روکای به معنی »سنگریزه« گرفته شده است و به سنگریزه ها و 
صدف هایی اطالق می شود که برای تزیین فضای داخل غارها و سرداب های مصنوعی به 
کار برده می شوند. واتو2 از برجسته ترین هنرمندان سده هجدهم میالدی سبک خاصی را 
آفرید که پس از او به روکوکو انجامید. نقاشی این دوره، سرشار از جلوه های پراحساس 
و خطوط  لطیف  رنگ های  و سبکسرانه،  دنیوی   با موضوع های  فریبنده  و  شاد  و حتی 
منحنی و منطبق با سلیقه اشرافیت است. فراگونار3، که نقاشی های او تزیینی با رنگ های 

چشم نواز است از نمایندگان این سبک به شمار می رود )تصویر 7(. 

Watteau ــRococo    2 ــ1
Fragonar ــ3
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٣ــ هنر در سده های ١٨ و ١٩ میالدی )نئوکالسی سیسم، رمانتی سیسم، رئالیسم و ...(

اروپا و کشور نوظهور امریکا از اواسط سده های هجده و نوزده شاهد تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی مهمی بود. انقالب صنعتی در اروپا، انقالب فرانسه بر علیه نظام استبدادی حاکم و انقالب 
مردم امریکا بر علیه استعمار انگلیس از عوامل بسیار مهم در تغییر نگرش مردم نسبت به هنر بوده اند.در 
طول این دو سده به تدریج سلطٔه کلیسا و حکومت های استبدادی بر مردم از بین رفت و فرهنگ اروپای 
غربی و امریکا، به تدریج دنیوی شد. شکل گیری موزه ها و گالری های هنری، رواج خرید و فروش آثار 
هنری و نشر کتب و نشریات هنری باعث گسترش هنر در جامعه شد. رشد جامعٔه شهری و طبقٔه متوسط 
جامعه، سبب شکل گیری جنبش ها و شیوه های مختلف هنری شد.این جنبش ها بیشتر در نقاشی تجلی 
یافته است. ظهور مصالح ساختمانی جدید اشکال جدیدی را در معماری پدید آورد. اینک به اجمال 

مهمترین سبک های هنری این دو سده معرفی می شود. 

 نئوکالسی سیسم1 
هجدهم  سده  دوم  نیمه  در  که  است  هنری  سبکی  نئوکالسی سیسم 
واکنشی علیه باروک و روکوکو به شمار می رود. از سوی دیگر گرایش به هنر 
آرمانی یونان و روم به عنوان تقلید از طبیعت در این مکتب شکل گرفت.                               
است.  ـ  1748 م  (  )1825ـ داویـد٢  سبـک  ایـن  معروف  هنرمند 
به  برابر سبک روکوکو طغیان کرد و سنت های کالسیک را از نو  او در 
سبک فردی خود احیا نمود )تصویر 8(. تصویر ٩ نمونه ای از معماری 
نئوکالسیک می باشد که از ستون ها و نمای معماری کالسیک یونان تأثیر 

گرفته است.    

David ــNeo - Classicim   2 ــ1

تصویر 9ــ خانه توماس جفرسن رئیس جمهور امریکا، سدۀ 18 میالدی، ِویرجینیا، امریکا

تصویر8  ــ سوگند هوراتیوس ها، اثر ژاک لویی داوید، 1784م، 
رنگ روغن روی بوم،420×330 سانتی متر، موزه لوور، پاریس
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 رمانتی سیسم١ 
تا   1790 از  یعنی  هجدهم  قرن  اواخر  از  تجسمی،  هنرهای  در  رمانتیک  مکتب 
1840 هم زمان با احیای مکتب نئوکالسیک تجلی یافت و در میانه قرن نوزدهم جانشین 
نئوکالسیک شد. زادگاه این سبک انگلستان بود و مکتب منظره نگاری انگلیسی تأثیر بسیار 

گسترده ای بر جنبش رمانتیک داشت.            
جنبش های اجتماعی این عصر سبب دگرگونی در ذهن انسان اروپایی شد. در این 
مکتب نقاشان کارگاه نقاشی را رها کردند. آنها به طبیعت عشق می ورزیدند و براساس عاطفه 
و ذهـن هنـرمنـد رنگ ها را تـابناک و سرزنـده به تصویر می کشیدند. موضوعـات معمولی و 
چهره های عادی را انتخاب و جایگزین تناسبات رسمی و قراردادی کردند. الزم به ذکر است 
که اینها همه در عصر »انقالب صنعتی« یعنی گریز از ماشین و پناه بردن به دامان طبیعت بود.                                                                                     
را  هنر  این  بیانی  امکانات  دامنه  که  است  دالکروا٢  رمانتیک  هنرمند  ین  شاخص تر
گسترش فراوان داد. او شیوه رنگ پردازی و قلم زنی خود را به نقاشان بعدی مخصوصًا به 
امپرسیونیست ها انتقال داد. هنر نقاشی در عصر رمانتی سیسم، بیشتر موضوعات را از ادبیات 
الهام می گرفت. دالکروا نیز داستان های تابلوهایش را عمومًا از ادبیات و رخدادهای روزگار 

خود بر می گزید )تصویر10(.  
                                                                                                      

 رئالیسم٣ 
رئالیسم در میانه سدٔه نوزدهم به وجود آمد که واکنشی در برابر خصلت آرمانی کالسی سیسم و 
خصلت عاطفی و ذهنی رمانتی سیسم بود. انسان دوستی و عالقه به اصالحات اجتماعی موضوعی بود 
که به تمام زوایای زندگی و هنر سدهٔ نوزدهم راه پیدا کرد. آنچه به نظر هنرمند جالب می آمد، اکنون در 
ـ بود. نقاشی رئالیستی  ـ همان گونه که هستندـ  محیط خود او وجود داشت و این موضوع جالب، مردمـ 

بازنمایی بدون آرمانگری در مفهوم صحنه با 
تمام خصوصیات پسندیده و ناپسندیده بود. 
این نهضت با کوربه٤ آغاز می شود. تابلوی 
»سنگ شکنان« او نخستین نمونه تمام عیار 
به این شیوه است. او معتقد بود که  نقاشی 
ملموس  و  مرئی  چیزهای  فقط  باید  هنرمند 
را بازنمایی کند. او موضوعاتی چون زندگی 
راه  و  انتخاب می کـرد  را  تهیـدستان  کار  و 
را بـرای نقاشان دیگر حتی بـا دیـدگاه هـای 
متفاوت گشود )تصویر11( .                                                                                                 

تصویر10ــ پاگانینی، اثــر اوژن دالکـروا، حـدود 
1832، رنگ روغن روی مقوا، 42×28 سانتی متر، 

مجموعه فیلیپس، واشنگتن

تصویر11ــ سنگ شکنان، اثر گوستاو کوربه، نگارخانه دولتی، درسدن )این تابلو در جنگ دوم جهانی ناپدید شد(

   Delacoix ــRomanticism    2 ــ1
Courbet ــ٤     Realism ــ3
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4ــ دیگر نقاشان )بدون مکتب( 

گروهی  یا  فردی  مسیرهای  آزادانه  جوان  هنرمندان  از  تعدادی  نوزدهم  قرن  در 
تازه ای در پیش گرفته و از حدود هر مکتب و شیوه بیرون قرار گرفتند. نخستین آنها گویا1 
نقاش اسپانیایی بود. او هیچ مکتبی نداشت و در نقاشی های خود با بدبینی شدید و هجوی 
کابوس مانند، ستمگری زورمندان را به باد انتقاد می گرفت و از ستمدیدگان حمایت می کرد 

)تصویر12(.
دومیه٢ نیز با تکنیک چاپ سنگی مقدار زیادی کاریکاتورهای اجتماعی و سیاسی 

برای چاپ در مجالت و روزنامه ها ساخت )تصویر13(.
در  را  رمانتیک  و  واقع گرایی  مکتب  دو  هر  تمایالت  که  است  نقاشی  میله٣)میه( 

آثارش می توان دید )تصویر 14(.

 5  ــ امپرسیونیسم4 و جریان های تأثیرگذار اواخر قرن 19

شمار  به  مدرن  نقاشی  جنبش  نخستین  و  اروپا   19 قرن  هنری  پدیده  مهمترین  امپرسیونیسم 
می رود. آنها و تعدادی از پیروانشان احساس کردند که فقط بینندٔه صرف طبیعت نیستند و هنرمند باید 

در خلق اثر هنری دخالت کند.

  Daumier ــGoya    2 ــ1
 Ampersionism ــ٤    Miller ــ3

تصویر 13ــ خیابان ترانسنونن، اثر اونوره دومیه، 1834، گراوور، 45 ×30 سانتی متر، 
موزه هنری فیالدلفیا

تصویر 12ــ زنان در بالکن، اثر فرانسیسکو گویا، 
ـ   1810 میالدی، رنگ و روغن روی بوم،  1815ـ

موزه هنر متروپولیتن، نیویورک

تصویر 14ــ خوشه چینان، اثر ژان فرانسوا میله، 1857 میالدی، رنگ و 
روغن روی بوم، موزه اورسه، پاریس
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اصطالح امپرسیونیسم را در سال 1874م، روزنامه نگاری به ریشخند در 
مورد یکی از منظره های کلود مونه1 )امپرسیون: طلوع آفتاب( به کاربرد. مونه 
را  روئن2  کلیسای  از  منظره  و شش  بیست  او  است.  جنبش  این  واقعی  نماینده 
نقاشی کرد )تصویر15(. در هر تابلو، کلیسا از یک نقطه دید ثابت ولی در ساعات 
متفاوتی از روز و در شرایط اقلیمی و جوی متفاوتی نقاشی شده است. پیسارو٣ 
و رنوار٤ از شاخص ترین امپرسیونیست ها هستند. عامل پیونددهنده این نقاشان 
»حساسیت به رنگ« و »جلوه های ناپایدار نور و حرکت« است. نور نقش اصلی را 
در نقاشی امپرسیونیستی ایفا می کند و وظیفه هنرمند ثبت دقیق و فوری ارتعاشات 
زودگذر نور است. امپرسیونیست ها بیشتر در فضای باز نقاشی می کردند.           

در اینجا الزم است اشاره ای به رودن٥ برجسته ترین پیکره ساز فرانسوی 
نمایش حرکت و  به  نقاشی،  امپرسیونیست ها در  نقش  او همانند  این دوره بشود. 
حالت سرزندگی در تندیس هایش پرداخت. هنر میکل آنژ نقش قطعی درشکل گیری 
سبک او داشت. رودن تندیس های ناتمام رها شده و پیوسته به تخته سنگ میکل 
آنژ را می ستود و بهترین تندیس های مرمرین و مفرغی اش را نیمه تمام رها می کرد 

)تصویر16(.
یافتن  صدد  در  علمی  روش  با  مکتب،  این  نقاشان  دیگر  از  »سزان٦« 
قواعد جدیدی برای نظم دادن به تجربه و ادراک رنگ بود )تصویر17(. از نظر 

سزان »نقاش باید طبیعت را به شکل استوانه، کره و مخروط نشان دهد«.

 Pissarro ــRuan   3 ــMonet   2 ــ1
 Cezanne ــRodin   6 ــ٥   Renoir ــ٤

تصویر15ــ منظره کلیسای روئن در غروب آفتاب، اثر کلود مونه، 
رنگ و روغن روی بوم، موزه هنرهای زیبای بوستون

 

مفرغ،  رودن،  آگوست  اثر  متفکر،  16ــ  تصویر 
1887ــ 1879

تصویر 17ــ نقش اشیا، اثر پل سزان، حدود سال های ١٨٨٢ ــ١٨٧٩ میالدی، رنگ رغن 
روی بوم، ٤٦* ٥٥ سانتی متر، کلکسیون خصوصی
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هنرمندان  نگاه  بر  درآمدی  پیش  سزان  زیبایی شناسانه  برداشت 
جنبش کوبیسم شد، تا جایی که او را پدر هنر مدرن می نامند. بر خالف 
بیان عواطف خویش استفاده  برای  از رنگ  وی، »ونسان ون گوگ1« 
کرد )تصویر18(.                                                                                                                

در آثـار هنـری تولوز ــ لوترک2 زنـدگی معاصر بـا کاریکاتوری 
بسیار  او  کار  بر  ژاپنی  گراورهای  می شود.  بیان  زننده  و  دلتنگ کننده 
تأثیرگذار بودند. او با ساده کردن پیکره ها و چهره ها دخل و تصرفاتی در 
آنها به وجود آورد که زمینه ای برای اکسپرسیونیسم شد و نوآوری هایی 

انقالبی در هنر پوستر به وجودآورد )تصویر19(.
تصویر18ــ اتاق نقاش در آرل، اثر ونسان ون گوگ،  سال1889 میالدی، رنگ 

روغن روی بوم، موزه اورسی، پاریس

ـ پوستر، اثر هانری دو تولوز ــ لوترک، 1892 تصویر19ـ

Lautrec ــVangogh    2 ــ1

6  ــ سمبولیسم )نمادگرایی(

در دو دهه آخر قرن 19 جریان های تازه ای در هنر اروپا شکل می گیرد. جنبش سمبولیسم 
از جمله این جریان ها بود. سمبولیست ها تقلید از طبیعت را خوار شمردند و آن را تبدیل به سمبل 
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یا نمادی از تجربه درونی آن واقعیت کردند. تفسیرهای آزادانه هنرمند از طبیعت 
جای شکل های قطعی جهان مرئی را گرفت و کم کم اسلوب کار هنرمند شخصی تر 
شد. هنرمند با رد شکل های قراردادی، از سلطه مفاهیم و معانی قراردادی نیز 
بیرون می آید. وظیفه هنرمند جستجوی سرچشمه های پنهان و مرموز آدمی است. 
آنها به دنبال کشف و شهود بودند. سمبولیست ها در بیانیه ای اعالم کردند  »ما به 
استقالل هنر باور داریم، هنر برای ما وسیله نیست بلکه هدف است. هر هنرمندی 
»هنر  شعار  نیست…«.   هنرمند  ما  نظر  در  گیرد،  نظر  در  زیبایی  جز  چیزی  که 
برای هنر« شیوه زندگی آنها بود. کلیمت1 از نقاشان جنبش سمبولیست می باشد 

)تصویر 20(.         
      

ارزشیابی

 1ــ هنر باروک دارای چه ویژگی هایی است؟
2ــ معماران باروک چه نام داشتند؟ و ویژگی  معماری آنها چه بود؟

3ــ نقاشی های عهد باروک دارای چه ویژگی هایی است؟
4ــ ویژگی های تندیس های عهد باروک را شرح دهید.

5  ــ ویژگی خاص هنر روکوکو را توضیح دهید.
6ــ شیؤه نقاشی نئوکالسی سیسم دارای چه خصوصیاتی است؟

7ــ مکتب رمانتی سیسم دارای چه ویژگی هایی است؟
8  ــ چه عواملی سبب ایجاد و ظهور رئالیسم شد؟

9ــ منظور از نقاشان بدون مکتب چیست؟
10ــ جنبش امپرسیونیسم دارای چه نوآوری هایی در عرصٔه نقاشی بود؟

11ــ ویژگی های سمبولیسم را شرح دهید.
12ــ جاهای خالی را در جداول زیر با عبارات صحیح و مناسب پر کنید.

مکتب: …………………………….....………………مکتب: رئالیسم

جلوه های نقاشان: ……………………نقاش: …………………… و  رنگ  به  حساسیت 
ناپایدار نور و حرکت

کاریکاتورهای اثر: سنگ شکنان سنگی،  چاپ  آثار: 
اجتماعی و سیاسی

پیکرتراشان:
……………………………

 Klimt ــ1

تصویر 20ــ بخشی از اثر درخت زندگی، سمبولیسم، اثر کلمیت



130

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

1ــ شکل گیری هنر قرن بیستم را شرح دهد.
2ــ معماری قرن بیستم را توضیح دهد.

3ــ جنبش فوویسم و اکسپرسیونیسم را شرح دهد.
4ــ هنر کوبیسم و فوتوریسم را توضیح دهد.
5  ــ هنر دادائیسم و سورئالیسم را شرح دهد.

6  ــ هنر آبستره را شرح دهد.
7ــ هنر نئورئالیسم را توضیح دهد.

8  ــ گرایشات هنری پس از جنگ جهانی دوم را شرح دهد.
9ــ گرایش پست مدرنیسم و شکل های جدید هنری آن را توضیح دهد.

جهان هنر در سده بیستم با خالقیت و نوآوری همراه شد. توسعه علم و تکنولوژی در غرب، 
انواع  و  گذاشت  تأثیر  نیز  هنر  بر  تغییرات  این  داد.  تغییر  را  دنیا  اجتماعی  و  فرهنگی  زندگی  چهرٔه 
جنبش ها و شیوه های بیان هنری در زمینه های مختلف شکل گرفت. جنگ جهانی اول و دوم و نتایج 

آن نیز سبب شد تا مرکز هنری دنیا از اروپا به آمریکا منتقل شود. 
بیماری های  نابودی محیط زیست،  مانند  بیستم مشکالت جدیدی  تکنولوژی در سده  و  علم 

جدید، تبعیض نژادی و … در برداشت و سبب مخالفت برخی از هنرمندان شد.
اندیشه این هنرمندان سبب شکل گیری جهان بعد از مدرنیسم گردید. از ویژگی های این اندیشه، 
تنوع و شکل گیری مراکز جدید هنری، استفاده از ابزار و روش های نو برای بیان هنر، استفاده از مواد 
و مصالح جدید به جای بوم و رنگ است. همچنین گرایش هنرمندان به مسایل اجتماعی روز، تکامل 

تکنولوژی و بسط رسانه های جدید همچون عکاسی و اینترنت را دربر دارد.

فصل پانزدهم

هنر قرن بیستم
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1ــ معماری قرن بیستم

معماری مدرن ابتدا از اروپا شروع شد و سپس در آمریکا رونق گرفت. معماری مدرن دو 
باید تابع عملکرد آن باشد  بنا  معماری ماشین وار که معتقد بود شکل   مسیر را ادامه داد، یکی 
و دیگری معماری شخصی که بیانگر، جذاب، متمایل به جلوه های تزیینی و استفاده از عناصر 
معماری گذشته بود. بتون مسلح، آهن و شیشه نقش مهمی در اشکال معماری قرن بیستم داشت. 
معماری ماشین وار مدرن اغلب با ساختمان های مکعب گونه و آسمان خراش ها در مراکز شهری 

مشخص می شود )تصویر 1 و 2(.

2ــ جنبش های هنری قرن بیستم

 فوویسم1 و اکسپرسیونیسم٢ 
نخستین نشانه های یک نهضت جدید، در سال 1905 در نمایشگاهی به پیشگامی »هانری 
ماتیس«٣ ظهور کرد. آشنایی هنرمندان با فرهنگ غیر اروپایی راه های تازه ای را برای انتقال عواطف 
پیش پای آنها گذاشت. نقاشی های آنها از نظر طرح ساده و از لحاظ رنگ درخشان بود. در این 
نمایشگاه منتقدی آنها را »فووها« )حیوان وحشی( نامید. آنها با در کنار هم قراردادن رنگ های 
متضاد قدرت و شدت تازه ای به رنگ بخشیدند. نمایش کنش عاطفی هنرمند به موضوع کارش با 

استفاده از شدیدترین رنگ و قوی ترین خط، از هر شبیه سازی مهمتر بود )تصویر 3(. 

   Expressionism ــFauvism    2 ــ1
 Matisse ــ3

ـ  میز غذاخوری، اثر هانری ماتیس،  1908 میالدی، موزه هرمیتاژ،سن پترزبورگ تصویر3ـ

سیگرم،  ساختمان  مدرن  معماری  ـ   تصویر1ـ
نیویورک، سال 1958ــ1954

ـ  معماری مدرن، ساختمان موزه سالمون،  تصویر2ـ
نیویورک، سال 1959ــ1956
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فووها در جسورانه ترین آثارشان به هماهنگی طرح و شاعرانگی 
و چشم نوازی رنگ پایبند بودند ولی اکسپرسیونیست ها هرگونه قیدی 
راکنار گذاشتند. آنان با نمایش حاالت تند عاطفی، شکل های کژنما، 
انزجار و نفرت خود را علیه حکومت ها، مقررات غیر انسانی کار و … 

نشان دادند.                              
را  اکسپرسیونیستی  آثار  ماندگارترین  ویتْس2و…  کُل  ُنلده1، 
آفریدند. آنها در وحشتناک ترین لحظات سده بیستم یعنی زمان استبداد 
فساد  و  کشتارها  مستقیم  شاهد  و   می زیستند  اروپایی  تمدن  بر  نازی 
آلمان در سال های پس از جنگ بودند )تصویر4(.                             

       
 کوبیسم3 و فوتوریسم4 

کوبیسم)مکعب گرایی(، انقالبی ترین و نافذترین جنبش هنری قرن بیستم به شمار 
می آید. جنبش کوبیسم توسط پیکاسو5 و براک6 پایه ریزی شد. عمدتاً طبیعت بیجان 
مهمترین  به تصویر می کشیدند.  را  اشیا  تنها شکل هندسی  و  بود  آنها  نقاشی  موضوع 
دستاورد زیبایی شناختی کوبیست ها نمایش واقعیت چند وجهی یک شی از زوایای دید 

متعدد به طور همزمان بود )تصویر5(. 
شهر  در  که  بود  تندیس سازی  و  نقاشی  در  جنبشی  )آینده نگری(  فوتوریسم 

میالن شکل گرفت.
فوتوریست ها بیشترین استقبال را از جنبش کوبیسم کردند.آنها تالش کردند 
نوین،  دنیای  به ستایش  فوتوریست ها  کنند.  ارائه  را  کوبیسم  از  پویاتری  صورت 
ماشین،سرعت و خشونت پرداختند. آنها می خواستند هنر را به زندگی نزدیک کنند و 
حرکت را جوهر زندگی امروزی می دانستند. تأکید آنها بر نور و حرکت بود. دوران 
از  بوتچونی7  گذاشت.  به زوال  رو  جهانی  جنگ  پایان  در  جنبش  این  شکوفایی 
بزرگان این جنبش است که تالش دارد حرکت و انرژی را در آثارش جلوه گر سازد 

)تصویر6(.  

Kollwitz ــNolde    2 ــ1
Futurism ــ٤    Cubism ــ3
Braque ــPicasso    6 ــ ٥
Boccioni ــ7

تصویر4ــ نیاز، اثر کَته کُل ویتْس، اکسپرسیونیسم سال های 1901ــ1893میالدی، 
چاپ سنگی

ترکیبی،  کوبیسم  براک،  ژرژ  اثر  ها،  پرتغالی  ــ  تصویر5 
رنگ و روغن، ١٩١١ میالدی
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 دادائیسم1 وسورئالیسم2
برخی  نظم، واکنش  آثار هنری سرشار از وضوح و  آفرینش  به موازات تالش هنرمندان در 
اعتراض آمیز  این هنرمندان در حرکتی  آفریدند.  ویرانگر  به اوضاع زمانه، هنری  از هنرمندان  دیگر 
به همه نهادها و ارزش های زمانه آثاری غیر هنری آفریدند.آنها خود هنر را نیز به ریشخند گرفتند. 
دادا به معنی اسب چوبی بچه هاست که بر حسب تصادف از یک واژه نامه انتخاب شده و نشان دهنده 
تهی شدن فرهنگ اروپا از معنای واقعی است. کار دادائیست ها بیشتر ویرانگری بود تا سازندگی. 
این جنبش زود از حرکت ایستاد، اما برخی از ابتکارات فنی مثل فتومونتاژ و تأکید بر عنصر تصادف 
در جریان آفرینش اثر هنری را به هنر مدرن عرضه کرد. دوشان3 از طریق پیوند زدن اشیا )دوچرخه 
و صندلی( آثاری خلق می کرد و به آنها نام الحاق حاضر و آماده می داد. وی با ارائه چنین آثاری به 
ما می گوید هنر می تواند از تصورات متعارف زیبایی، دوری  کند )تصویر 7(.                                               

به جنبش  دوشان،  مثل  دادائیست ها  اغلب  و  آمد  بیرون  دادائیسم  درون  از  سورئالیسم 
تجربه  سورئالیسم  داشتند.  را  معقول  غیر  و  معقول  امور  تلفیق  قصد  آنها  پیوستند.  سورئالیسم 
شاعرانه ای در یکی کردن انسان با جهان درونی اش است. اوج این جنبش دهه  1930 و مهمترین و 
نیرومندترین جنبش هنری سال های بین دو جنگ جهانی بود. دالی4 از هنرمندان مشهور این مکتب 
بود. بالفاصله پس از شروع جنگ جهانی دوم بسیاری از این هنرمندان به ایاالت متحده )نیویورک( 
کوچ کردند و به طور جدی منشأ حرکت و تحول در میان هنرمندان آمریکایی گردیدند )تصویر 8(.                                                                                                                

Surrealism ــDadaism    2 ــ 1
Dalli ــ٤    Duchamp ــ3

تصویر 6 ــ صور یگانه از استمرار در فضا، اثر امبرتو بوتچونی، ١٩١٣ م

پایه  تصویر 7   ــ دوچرخه فلزی سوارشده روی 
چوبی رنگ آمیزی شده، اثر مارسل دوشان، هنر 

دادائیسم 1913م، موزه هنر مدرن، نیویورک
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 آبستره1 )هنر انتزاعی(
البته  می دانند.  )انتزاعی(  آبستره  هنر  جریان  پیدایش  سال های  را  1911ــ1910  سال های 
سرچشمه های این جریان هنری به سال های پیش تر بر می گردد. هدف اصلی انتزاعگران، نفی هر نوع 
بازنمایی طبیعت و ایجاد تجربه ای بصری یا تجسم مفهومی کلی و یا ذهنی بود.                                                                                                
این شیوه می دانند. وی  انتزاعی و فیلسوف و نظریه پرداز  نقاشی  کاندینسکی٢ را مبتکر  معموالً 
مانند نقاشان قدیم روسی با جهان نگری عارفانه خویش هیچ گاه هنر را تقلیدی از جهان مادی نمی دانست.   
در ابتدا شروع و حرکت در این مسیر به شجاعت و تخیل فوق العاده ای نیاز داشت. اما امروزه هنر 

انتزاعی بخشی از زندگی ما شده است )تصویر 9(.                  

Kandinesky ــAbstract Art   2 ــ1

تصویر8   ــ غربال آرزوی نفسانی، اثر سالوادوردالی، 1929، رنگ و روغن روی بوم

تصویر 9ــ هنر انتزاعی، منحنی مسلط، اثر کاندینسکی
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روش دیگری که کاندینسکی به کار برد، نقاشی بدون هیچ تفکر از پیش تعیین شده بود. شیوه او 
در بهره برداری از احساسات نیمه آگاهانه، باعث جستجوی سورئالیست ها در ضمیر ناخودآگاه شد.    
شکلی  به  جدید،  علوم  آورد.یافته های  به میان  سخن  نیز  نوین  علوم  تأثیر  از  باید  اینجا  در 
هنر  توجه  فروید،  پیدایش روانکاوی  با  افزود.  مرئی  واقعیت  اعتبار  بر شک در مورد  اجتناب ناپذیر 
به جهان درونی انسان ها افزایش یافت برخی از آثار کله1 و وازارلی2 بیانگر این جریان هنری است 

)تصاویر 10 و 11(. 

تصویر11ــ هنر انتزاعی، خطای دید، اثر ویکتور وازارلیتصویر10ــ اطراف ماهی، اثر ُپل کله، هنر انتزاعی، رنگ و روغن روی بوم، 1926 میالدی

تصویر12ــ تک چهره خود هنرمند )باسمه(، اثر ماکس 
بکمان، نئورئالیسم دهه 1920

Vasarely ــKlee    2 ــ1
 Beckman ــ3

 نئورئالیسم )واقعگرایی نو(
اوج  به  سیاسی  و  اجتماعی  آشفتگی  جهانی،  اول  جنگ  از  پس  درآلمان 
اجتماعی  بینوایی  و  اخالقی  تباهی  بر  تیزبینی  با  می کند  نسل جنگ سعی  می رسد. 
بیان  گزنده  و  تند  واقعگرایی  نوعی  با  می تواند  فقط  بینشی  چنین  بگذارد.  انگشت 
می شود.  بدل  تبلیغ  و  نقد  برای  و وسیله ای  دفاع  و  به سالح حمله  هنر  پس  شود. 
انتزاع  برابر  در  منفی  واکنشی  به عنوان  واقع نمایی  مختلف  ترتیب شکل های  این  به 
شکل می گیرد. »بکمان«3 مفهومی نوین از واقعگرایی را مطرح کرد. او سبک های 
مختلفی را در زندگی تجربه نمود. برای بکمان هیچ چیز مهمتر از بازنمایی و محتوا 
نبود. پرده های او در نقطه مقابل هنر تزئینی یا »نقاشی برای نقاشی« قرار دارند. در 
آثار او انسان، موقعیت او و حاالت ذهنی اش با واقعیت تمام  در برابر تماشاگر ظاهر 

شده اند )تصویر12(.   
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 اکسپرسیونیسم انتزاعی1 )هیجان نمایی انتزاعی(
نوعی نقاشی عاری از تصویر و فاقد شکل های بنیادی )مانند 
اشکال هندسی( و روشی خود انگیخته و پویا و قلمزنی آزاد به شمار 
نقاشی های  است.  شیوه  این  بیان گر  پوالک2  نقاشی های  می رود. 
او بازتابی از شرایط کلی زندگی بی قرار انسان غربی پس از تجربه 
هنرمندان  همه  و  او  نظر  از   .)13 )تصویر  است  جهانی  دو جنگ 
اکسپرسیونیست انتزاعگرا، اثر هنری نتیجه عمل مهارنشده هنرمند 
انتزاعی  اکسپرسیونیسم  نمی کند.  بیان  را  مضمونی  هیچ  و  است 
نخستین جنبش هنری مهم در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و 

اصیل ترین و متمایزترین دستاورد تاریخ هنر آمریکا دانسته شده است.   

 هنر پاپ3 )هنر همگانی یا هنر مصرف گرایی(
این جنبش در دهٔه 1٩60 در شهر نیویورک شکل یافت و نامش را از فرهنگ مردم گرفت. 
عالیق هنرمندان پاپ به فرهنگ جمعی، آنان را بیشتر به خلق تابلوهای پر  زرق و برق با مفاهیم سیاسی، 
علمی،  شبه  داستان های  تبلیغاتی،  آگهی های  و  فیلم ها  ساخت.  رهنمون  اخالقی  حتی  و  اجتماعی 
موسیقی پاپ، حروف و عالئم متداول، اشیای روزمره و کاالهای مصرفی، ابزار و موضوع این هنر 

جدید شدند. لیختن اشتاین4 از هنرمندان این شیوه است.

 هنر مینیمال5 و هنر مفهومی6 
از سال های 1960به بعد در آمریکا جنبش پاپ جای خود را به دو جریان مینیمالیسم و هنر 
مفهومی داد.اساس هنر مینیمال، خالصه گرایی در فرم و تأکید بر محتوا در نقاشی و تندیس سازی 
است و پیش از آنکه به احساسات شخصی و بیان آنها عالقمند باشد، سعی دارد از قوانین فیزیک، 
ریاضی، طراحی صنعتی، استعاره و نشانه در خلق آثار استفاده کند )تصویر 14(.  هنر مفهومی از 
اواخر دهه 60، پس از مینیمال آرت پدید آمد و سرآغاز پست مدرنیسم بود. این جریان هنری در 
ارتباط با آثار سه بعدی آغاز شد و هدف آن توضیح مجدد مسایلی چون فضا، فرم، مقیاس و محدوده 
بود. در هنر مفهومی، مفهوم یا ایدٔه اثر بر زیبایی شناسی و مواد به کار رفته در آن اولویت دارد. به 
عقیدهٔ هنرمندان این جریان هنری، اثر هنری، یک شیء فیزیکی نیست، بلکه دارای مفهوم و ایده 
است و حتی از عکس، نقشه، نمودار، نوار صوتی، ویدئو و غیره به عنوان رسانه نیز استفاده می شود. 
نمونه مشخص هنر مفهومی یک صندلی و سه صندلی اثر کازوت است. این اثر شامل یک صندلی 
واقعی، تعریف صندلی و عکس آن صندلی بر دیوار است، که هر کدام می توانند بیانگر مفهوم صندلی 

Pollock ــAbstract Expressionism  2 ــ1
Lichtenstein ــ٤    Pop Art ــ3
Conceptual ــMinimal    6 ــ٥

و  رنگ  پوالک،1950میالدی،   جکسون  اثر  انتزاعی،  اکسپرسیونیسم  تصویر13ــ 
روغن و رنگ لعابی روی بوم بدون آستر، موزه هنر مدرن، نیویورک

تصویر14ــ بدون عنوان، اثر دانالد 
مینیمال  فلز،   ،1965  ،)Judd( جاد 
گالری لئوکاستلی، نیویورک، آمریکا
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نزد مخاطب باشند و یا نباشند )تصویر 15(.

 پست ُمدرنیسم1 )بعد از مدرنیسم(
 1960 دهه  ادبی  منتقدان  توسط  ابتدا  مدرنیسم،  پست 
ابداع شد و کم کم منتقدان هنری نیز از آن استفاده کردند. در آغاز 
از  بعد  ولی  بود،  انتزاعی  هنر  برابر  در  واکنشی  مدرنیسم،  پست 
مدتی این اصطالح برای انواع تولیدات هنری نیز به کار گرفته شد. 
این شیوه در برگیرنده رسانه های متنوعی مانند تصاویر تلویزیونی 

الکتریکی  تابلوهای  دیجیتالی،  تصاویر  عکاسی،  سینمایی،  و 
)بیل بورد(، ویدئو، فیلم و رایانه است. فضای رایانه ای تولید 

آثار هنری را بدون مواد و مصالح ممکن کرده است. هنرمندان 
تولیدات  شیوه ها،  و  انواع سبک ها  با  سراسر جهان  از  زیادی 
توسعه  می کنند.  عرضه  جهان  هنری  مراکز  در  را  خود  هنری 
حیرت آور  ارتباطات جمعی چون تلفن های همراه، اینترنت و … 
تمام مردم جهان را به هم پیوند داده است و تولیدات هنری شکلی 

جهانی یافته است.
روش های  و  مواد  مدرن،  پست  دورٔه  هنرمندان  اغلب 
ناهماهنگ را در آثارشان به کار می برند. معمار، نقاش و پیکره ساز 
از  همین رو  از  دارد،  کار  و  سر  نشانه ها  با  بیشتر  مدرن  پست 
نمادها، اساطیر، سبک ها و شیوه های هنری دوره های گذشته و 
نیز بهره می گیرد. ساختمان سونی نمونه  حتی از عالئم روزمره 
معماری پست مدرن است که از یک کمد قدیمی الهام گرفته شده 
است )تصویر 16(.                                                                                        

شکل های  جدید هنر: از سوی دیگر  محیط2، چیدمان3 
سه  این  در  مستتر  هنری  جاذبه های  تمام  و  نمایشی4  اجرای  و 
عنصر توجه هنرمندان را به خود جلب کرد. امروزه فعالیت های 
نمایش گونه و ژست های اجتماعی، رخداد هنری تلقی می شوند.                                               
هنر جدید در اشکال هنرچیدمان، هنر ویدئو، هنر عکس 

و هنر محیطی ظاهر شده است )تصویر 17(.

Enviroment ArtــPost Modernism  2 ــ1
Performance Art ــ٤  Installation Art ــ3

تصویر 15ــ هنر مفهومی، یک و سه صندلی اثر جوزف کازوت، 1965

تصویر 16ــ معماری ُپست مدرن، ساختمان سونی، اثر فیلیپ جانسون 1983، نیویورک 
)یادآور کُمد قدیمی(
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نام جوم پایک1 هنرمندی است که با چیدمان وسایل بصری، حجم های جالبی را ایجاد می کند 
و با نگاه طنز یا انتقادی خود، تسلط وسایل ارتباط جمعی را بر زندگی انسان نشان می دهد )تصویر 18(. 
در هنر معاصر، عکاسی جایگاه ویژه ای یافته است و هم ارزش با سایر رشته های هنری قرار 
گرفته است. به کمک امکانات کامپیوتری بین هنر عکاسی و دیگر شکل ها حد و مرزی وجود ندارد. 
دو رسانٔه ویدئو و عکاسی به دلیل جذابیت مردمی و جنبٔه سرگرمی و سهولت نقل و انتقال آن مورد 
استقبال هنر جدید قرار گرفته است. یکی از هنرمندان پُست مدرن در عکاسی، دوکادنه2 است که 
عکس های رادیولوژی را با توجه به ویژگی های شخصی افراد رنگ می زند و ترکیبی از عکاسی و 

نقاشی به وجود آورده است. )تصویر 19(.
ارزش های کالسیک  و  به موضوعات  بازگشت  نوعی  هنری،  این شکل های جدید  مقابل  در 
به وجود آمده است که به جای پافشاری بر ژولیدگی زندگی شهری معاصر، تالش دارند ارزش های 
با  را  ایتالیایی  نوجوان  دو  )تصویر 20(  اثر خود  در  برتوچی  دهند.  ارائه  آثارشان  در  را  کالسیک 

پس زمینٔه نقشٔه ایتالیا نشان می دهد تا بازگشتی به سنت های کالسیک روم باستان باشد.

Nam Jume Paik ــ1
De cadenet ــ2

تصویر19ــ پرتره جمجمه، اثر الکساندردوکادنه،  
هنر  آلومینیوم،  روی  سیباکروم  چاپ   ،1999

عکس، 250× 148

اثر تصویر17ــ هنر چیدمان، اثر دیوید ماچ، الستیک های فرسوده، نمایش در گالری هاروارد لندن، تخریب پس از نمایش سوارکار،  مدرن،  ُپست  هنر  18ــ  تصویر 
فرانکفورت.  ارتباطات  موزه  پایک،  جوم  نام 
را  دیجیتال  و  رایانه ای  وسایل  هنرمند  )شاید 

دون کیشوتی در عصر حاضر معرفی می کند.(
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ارزشیابی

1ــ شکل گیری هنر قرن بیستم را شرح دهید.
2ــ معماری قرن بیستم چه ویژگی هایی داشت؟ نام ببرید. 

3ــ فووها چه تأثیری بر نگرش مردم به نقاشی داشتند؟
4ــ شاخص ترین هنرمندان اکسپرسیونیست را نام ببرید.

5  ــ کاندینسکی چه تأثیراتی بر هنر مدرن گذاشت؟
6ــ جنبش دادا چه تأثیری بر هنر مدرن گذاشت؟

7ــ هدف سورئالیسم چه بود؟
8   ــ عوامل به وجود آورنده هنر مدرن را شرح دهید.

9 ــ تعریف هنر از نظر هنرمندان اکسپرسیونیست انتزاعی چه بود؟
10ــ جاهای خالی را در جدول زیر با عبارات صحیح و مناسب پر کنید.

………………………………………………اکسپرسیونیسمنام مکتب

جوزف کازوت………………………………………………نام هنرمند

و حرکت و انرژی………………ویژگی اثر معقول  امور  تلفیق 
………………نامعقول

11ــ جریان  هنر پاپ، هنر مفهومی و مینیمال آرت را شرح دهید.
12ــ ویژگی های هنر پست مدرن را شرح دهید. 

به سنت های کالسیک، 2000،رنگ  بازگشت  برتوچی،  اثر کارلو  نقاشی،  تصویر20ــ ریشه 
روغن روی بوم، 80×120، گالری پولیتیکو، رم
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