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وین اصطالحی تقریباً بی چون و چرا در تاریخ هنرهای ن« رومانتی سیسم»یمبسم اهلل الرحمن الرح
این اصطالح دراواخر سدۀ . است، که هیچگونه قدرت یا کارایی ندارد

ز مطرح شد که هدفشان متمایآلمانی هیجدهم در میان عده ای از منتقدان 
در عرصه هنرها« کالسیک»یا مدرن از خصایل « نوین»ساختن خصایل 

ر بود؛ این خصایل در عرصۀ پیکار ذوقها در سده هیجدهم ، از نو در براب
.  باروک و روکوکو بروز کرده بودند

19معماری قرن 

رومانتی سیسم
در معماری
 یک ، معماری کالس« قاعده مندی»در انگلستان یعنی زادگاه رومانتی سیسم، شورش علیه

زودتر از کشورهای دیگر آغاز شد؛ در اواخر سدۀ هفدهم، گونه ای اشتیاق به هنر چینی ، 
منتقد ، (William Temple Hornaday)ویلیام تمپل . مخصوصاً باغهای چینی، پدید آمد

یبایی باغ انگلیسی آن روزگار ، ضمن مقایسه باغ چینی با تقارن و همشکلی باغ انگلیس ، ز
مگان قابل نظم یا ترتیب در اجزایی که به آسانی برای ه... فاقد »: چینی را چنین توصیف کرد

ظم یا غیر گیرا یا حیرت انگیز دراثر زیبایی بی ن»واژه چینی این اصطالح را « ... رؤیت باشند 
و پس از گذشت مدت زمانی نزدیک به عمر یک نسل از مشاهدات. تعریف کرده اند « عادی

در سده . دندباغهای انگلیسی به تقلید از باغهای چینی طراحی می شتمپل ویلیام اظهار نظر 
اعده هیجدهم، باغ انگلیسی ، توجه تمام اروپائیان را به خود جلب کرد و طرح هندسی و با ق

. باغهایی چون باغهای ورسای، غیر طبیعی قلمداد شد
 ،و به جای باقاعده بودن، مورد توجه قرار گرفت« طبیعی بودن»بدین ترتیب، در معماری

ده بودند، چون گوتیک که هیچگاه از سرزمین انگلستان ریشه کن نش« طبیعی»سبکهایی 
.  رواج یافتند

 با طرحهای البته پس از آنکهآغاز شده بود، لرد برلینگتن احیای سبک پاالدیوئی توسط
از پیشگامان طراحی باغ خوش منظره ( 1684–1748)( William Kent)ویلیام کنت 

، معمار ذوقی و ثروتمند ، (  1797-1717)هارس والپول . رواج و محبوبیت پیدا کرد
یض و عر« کاخی»بالنده احیا کرد و « گوتیک»داشت به شیوه تویکنمویالیی را که در 

ر سروالتطویل با برجکها ، برجها، کنگره ها، داالنها ، و راهروها از آن ساخت که به گفته 
اب  و سقفهای مشبک، قابهای تزیینیِ حکاکی شده، و پنجره های منورّش با اسب»اسکات

مام اثاثیه متناسب مرکب از سپرهای حاوی نشانهای نجابت خانوادگی، نیزه های مایل، و ت
.«ساز و برگ شوالیه ها تزیین شده بودند

هارس والپول،بنای استراوبری هیل،تویکنم

-ز نو ارزیابی ناسیونالیسم معاصر، بدین ترتیب ، هنر مربوط به گذشته تاریخی هر کشور را ا
سوخت، کمیسیون پارلمانی اعالم کرد 1836در لندن ، وقتی ساختمان پارلمان در سال . کرد

 Charlesچارلز بری « گوتیک باشند یا الیزابتی»که طرحهای ساختمان جدید باید یا 

Barry))(1795–1860 ) ( 1852-1812)اوگاستس ولبی نور ثمور پیوجینبه کمک ،
پس از برنده شدن طرح مزبور. به شورای پارلمانی تحویل دادند1835طرحشان را در سال 

–1860تا دهه 1849–1840در همان سال، کارهای ساختمانی آغاز شد و از اواسط دهه 
ادامه پیدا کرد1869

چارلز بری،ساختمان پارلمان،لندن

در . بودط معماری نئوکالسیک و گوتیک بر فعالیتهای ساختمانی اوایل سده های نوزدهم مسل
جان بود، IVجورجشهر برایتن، جنوب انگلستان، که تفریحگاه ساحلی دوره نیابت سلطنت 

ساخت 1818تا 1815را از غرفه شاهی ، John Forbes Nash(1752–1835)))نش 
.تاسکه ترکیبی از گنبدها، مناره ها، و تیغه های اسالمی « گوتیک هندی»ساختمان این .

جان نش،غرفه شاهی،برایتن
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در پیکر تراشی
ک به همچنان که در معماری دیدیم، در پیکر تراشی سده نوزدهم نیز چندین سبک رومانتی

.  دیکترندچشم می خورد، ولی توالی و خصوصیات این سبکها طبیعتاً به سبکهای نقاشی نز
Antonio)کانووا آنتونیو کالسی سیسم رومانتیک، ویژگی بارز کارهای  Canova )(1757

نگار ر مرمر، به اندازه طبیعی، که د]پولین بورگزه پیکره لمیدۀ –تمثال . است( 1822–
، همچون ونوس [نگاهداری می شودپولین بورگزه چون ونوسرم با نام خانه بورگزۀ 

ز جامه، شبیه سازی ا–پیروز، نشان می دهد که پیکر تراش با خصوصیات کالسی سیسم 
.  آشنا بوده است–حالت بدنی، شکل، و خطوط سیما 

فرانسوا رود،المارسیز،طاق نصرت،پاریس

کانووا(Antonio Canova) بزرگترین
. رفتپیکر تراش عصر خویش به شمار می 

منتقدان روزگار ما تا اندازه ای به احیای 
شهرت و اعتبار او کمک کرده اند، ولی او 
همچنان به عنوان سرشناس ترین پیکر 

تراش نئوکالسی سیست، بخشی از بار
انتقادهای منفی وارد بر این سبکِ غالباً

نواقص این. تصنعی را بر دوش می کشد
سبک را به خوبی می توان در تندیس 

یو هوریشاثر جورج واشینگتن نشسته 
پیکر تراش ( 1852–1805)گرینو 

ر هدف پیکرتراش د. آمریکایی مشاهده کرد
ست اینجا دست یافتن به عظمت ساختمانی ا

.  و احتماال زئوس کالسیک را در ذهن دارد

هوریشیو گرینو،جورج واشینگتن

ره نمونه ای ا ز رئالیسم رومانتیک، پیک
گوستاو دوره اثر ( 1832)دارتانیان

(Gustave Doré)  است که قهرمان
ان نوشته دوما را نشسه تفنگدار کتاب 

ندر می دهد و د رکنار بنای یاد بود آلکسا
ان دوره از تصویرگر.دوما نصب شده است 

و گراوورسازان بی نهایت محبوب اواسط
م سده نوزدهم بود که گرایش به رئالیس

تصویری را از نقاشی به عرصه پیکر
. تراشی اورد

گوستاو دوره،دارتانیان

در نقاشی
یان نقاشی در سده نوزدهم، چون شدیداً از روحیه رومانتی سیسم متأثر بود، برای نوعی از ب

ر ا زکار شخصی که می توان از ذهنیت رومانتیک زمانه انتظار داشت، ابزاری به مراتب حساست
نقاش مستقل بزرگ ( 1746–1828)(Francisco Goya)فرانسیسکو گویا . در می آید 

. اسپانیائی در نقطه آغاز دوران جدید ایستاده است 

فرانسیسکو گویا،خانواده کارلوس

 پیکره . تاز لحاظ شکل، نمونه کامل آکادمیسم نئوکالسیک اسسوگند هوراتیوسها
ک های تندیس وار و دقیقاً برجسته نمایی شده در فضایی کم عمق و محدود به ی

چارچوب سادۀ معماری، از پهلو و نزدیک به پیشزمینه، چنان به صف آمده اند که
-Jacques))داوید .آورندپیکره های تمام برجستۀ روزگار باستان را به یاد می 

Louis David زد و کارهای بعدیش کوشید از اینگونه تغییر دادن فرمول بپرهیدر
.  حتی سَبک کارش را متناسب با تصورش از روزگار باستان خشکتر کرد

ژاک لوئی داوید،سوگند هوراتیوسها

 سازی و مکتب باربیزون منظره
 ه هنر و نگرش تازه ای بداوید اثر سوگند هوراتیوسها حتی پیش از آنکه تابلوی

خویش طبیعت انسانی در فرانسه پدید آورده باشد، مردمان سرزمینهای دیگر نگرش
لهای دهه در نخستین سا. را در جهت تفسیر رومانتیک طبیعت دگرگون کرده بودند

های ، در انگلستان، مکتب شعری تازه ای پدید آمد که در اوایل سال1749–1740
ت را از عرصۀ عینیمکتب شاعران پیرو این . به مراحل کمال رسید1809–1800

.به عرصۀ ذهنیت آوردند

 جان کانستبل
(John Constable)(1776–1837) هنرمند بسیار مؤثر در کارهای دالکروا، و ؛

وش، یکی از نقاشان بزرگ مکتب و سنت منظره سازی انگلیسی نیز از لحاظ نگرش و ر
تین به بیان درست تر، او یکی از نخس. پیشدرآمدی بر امپرسیونیسم به شمار می رود

. پیشگامان در مسیر پیدایش و تکامل کل سبک نوین است
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 نقاشی شد، علیرغم روش 1826در سال که کلیسای سالزبری از باغ اسقف تابلوی
جنگی کشتی، از همان جذابیت لطیف زمانه که در تابلوی کانستبلرئالیستی 

مالیم در اینجا پرده ای از احساس اندوه خفیف با تابش. برخوردار استترنر اثر تمرر
در هم خورشید بعد از ظهر که این کلیسای گوتیک باستانی را روشن ساخته است

.می آمیزد

جان کانستبل،کلیسای سالزبری از باغ اسقف

 ت کامیل ژان باتیسدر فرانسه ، برجسته ترین نقاش منظره ساز پیش از امپرسیونیستها
او دو . است( 1796–1875)(JEAN BAPTISTE CAMILLE COROT)کورو 

یند سالن با سبک دارد که با یکدیگر متفاوتند، یکی کیفیتی عالی، دیگری شیوه ای خوشا
.استنمونه ای از کاربست شیوه ظریفتر، الروشلبندرگاه تابلوی . هدف جلب توده مردم

ژان باتیست کامیل کورو،بندرگاه الروشل

رئالیسم و امپرسیونیسم
 کورو و دوستانش در باربیزون توجه چندانی به

ای رخدادهای پاریس نداشتند؛ ولی در یکی از کارگاهه
ردام، هنری پاریس، به فاصله چند قدم از کلیسای نوت

–Honoré) (Daumier(1808اونوره دومیه 
گراوورساز ونقاش و کاریکاتورساز نامدار، از ( 1879

.  نزدیک با این جوش و خروش اجتماعی تماس داشت
تا 1830او مدت چهل سال از پادشاهی ژوئیه 

امپراتوری دوم، گراوورهای طنز آمیز برای مجالت 
4000او در بیش از . فکاهی بزرگ تهیه می کرد

را همراه گراوور که بدین ترتیب تهیه کرد، تیزبینی اش
با هواداری از انسانها، به طرز درخشانی به نمایش 

را بر تندی انتقادهای سیاسی او غالباً حکومت. گذاشت
خیابان ضدش بر می انگیخت، همچنانکه گراوور 

چنین کردترانسنونن 

اونوره دومیه،خیابان ترانسنونن

 مانه(Édouard Manet) خویشناهار در سبزه زار به نمایش در آوردن پردۀ با ،
ردم را توصیف پیکره زنی برهنه با دو مرد ملبس در مکانی سرگشاده یعنی درون جنگل، م

زد، مانه، مانند کوربه، کوشیده بود محیط نوین را با طرحی قدیمی در آمی. حیرت زده کرد
ک چون ترکیب بندی و حتی موضوع این پرده از هنر ایتالیای سده شانزدهم، احتماال از ی

.شاگرد رافائل برگرفته شده بودمارکانتونیو رایموندی گراوور متعلق به 

ادوارد مانه،ناهار سبزه زار

 امپرسیونیسم–پست
(پس از  امپرسیونیسم)
 اشانی بیشتر منتقدان و گروه بزرگی از مردم، امپرسیونیستها را به عنوان نق1866تا سال

شان در ولی درست در زمانی که دیگر پرده های تمرینی و رنگارنگ ای. جدی پذیرفته بودند
تها و شبیه سازی از زندگی آن روزگار خام و ناتمام به نظر نمی رسیدند ، خود امپرسیونیس

برای گروهی از پیروان جوانشان احساس کردند که بسیاری از عناصر سنتی در جریان تالش
فضای بررسی اصولی ترِ خواص. رسیدن به احساس لحظه ایِ نور و رنگ نادیده گرفته می شود

یِ موضوع سه بُعدی؛ امکانات و خصوصیات بیانیِ خط، الگو، و رنگ؛ و ماهیت نمادین یا تمثیل
چون هنر اینان به. گوگ و گوگنسورا، سزان، وان : را مخصوصاً چهار نقاش عهده دار شدند

ر آغاز کار طرز چشمگیری از امپرسیونیسم اولیه فاصله گرفته بود، هر چند تک تک ایشان د
درخشانتر روشهای امپرسیونیستی را پذیرفته بودند و هیچگاه استفاده از مجموعه رنگهای نو و

.  امپرسیونیست به ایشان داده شد–را نفی نکرده بودند ، لقب پُست 

 ژرژ سورا(Georges Seurat) (1859–1891 ) در هشتمین و آخرین نمایشگاه
به نمایش را بزرگ بعد از ظهر یکشنبه در جزیره ژات ، پرده 1886امپرسیونیستی 

جزیه نور این پرده، جلوه ای از اشتیاق امپرسیونیستها به موضوع روزهای تعطیل و ت. گذاشت
ی در ترکیبی چنان نو و بزرگ بود که به طرز شگفت اوری خشک و دور افتاده به نظر م

.رسید

ژرژو سورا،بعد از ظهر یکشنبه در جزیره ژات بزرگ
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 سزانشالوده هنر(Paul Cézanne)  ، البته این . جدید وی در مطالعه طبیعت است شیوه
هدف ؛ به بعد گفتکانستبلسخن را می توان در توصیف تمام منظره سازان سده نوزدهم از 

، شبیه سازی صادقانه و وفادارانۀ شکل ظاهر، مخصوصاً صداقت عکاسانه یا حتیسزان
رای رنگی بلکه او در دوای صحنه های ناپایدار و گذ. مورد نظر امپرسیونیسم نیست« حقیقت»

.  که چشم جذب می کند به دنبال ساختاری پایدار می گردد

پول سزان،قله سنت ویکتوار

- نقاشی شد، روش نقاش امپرسیونست را 1889در سال که .آسمان پرستاره شب پرده
.  گویاتر مجسم می کند

وینسنت وانگوگ،اسمان پر ستاره شب

از امپرسیونیسم: رودن
تا اکسپرسیونیسم
ونه ای از پیکر تراشی، مانند نقاشی ، با عاریت گرفتن سبکهای تاریخی و زیر و رو کردن گ

دیده می شود، Gustave) (Doréدورهاثر دارتانیانرئالیسم صحنه ای که در پیکرده 
ه یک بازگرداندن عظمت سنتی پیکرتراشی به آن و تبدیلش ب. وارد سدۀ نوزدهم شده بود

اوگوست وسیله فوق العاده نیرونمند بیانی، مستلزم وجود هنرمندی چون 
Auguste)رودن Rodin) (1840–1917 )اصوالً کاری که رودن برای پیکر تراشی. بود

کردکرد همانند کاری بود که امپرسیونیسم برای نقاشی 

اوگوست رودن،شهروندان کاله

گوستاو دوره،دارتانیان

رئالیسم در معماری
وان به موازات رئالیسم تصویری، تحول دورانسازی در معماری بین المللی رخ داد که می ت

زدهم ، چون معمار سدۀ نو. به آن داد-یا حتی منطقی ،عملی، یا کارکردی–عنوان رئالیستی 
و به تدریجاً از طرحهای عاطفی و رومانتیک بر جای مانده از گذشته تاریخی دست می شوید

.  بیان صادقانه هدف ساختمان خویش روی می آوریم

 کتابخانه سنت ژنویو
که به ( 1850–1843)

هانری البروستدست 
(Henri Labrouste)

در پاریس ( 1801-1875)
ساخته شد که عناصر 

استخوان بندیش از چدن 
.ساخته شده اند

هانری البروست،تاالر مطالعه کتابخانه سنت ژنویو

 به 1851-1850استاندارد سازی و پیش ساخته کردن قطعات ساختمانی، در سالهای
امکان داد که ساختمان نمایشگاه لندن را به نام ( 1865–1801)جوزف پکستن 
در یک آن هماین ساختمان، تماماً از آهن و شیشه، . بسازدکاخ بلورین یا کریستال پالس 

. شش ماهه، ساخته شده استبی سابقۀ مدت زمان 

سر جوزف پکستن،کریستال پالس

نقطه اوج تالشهای معماران سدۀ
نوزدهم در عرصۀ ساختمانهای 

متری 83دهانه پهن، دهانۀ 
متر 400داالن ماشینها به طول 

ه است کنمایشگاه پاریس در 
بر پا شد که این 1889به سال 

ساختمان هیچ پایۀ میانی 
.نداشت

داالن ماشینها،نمایشگاه بین المللی پاریس

1920

2122

2324
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 سالیوانلوئیسLouis) 

Sullivan) ، که نخستین معمار
ده نامیده ش[ مدرن]=حقیقتاً نوین 

ی است، در نخستین سالهای زندگ
خود به تلقینات ریچاردسن در 
عرصه معماری پی برد و برای 

«  ساختمان بلندِ»تحقق آنها در 
جدید خود، مخصوصاً ساختمان 

و دست بوفالدر بیلدینگ گارانتی 
. به کار شد

لوئیس سالیوان،گارانتی بیلدینگ
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