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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

  

زمان در نقاشی   گذر مفهومِ هنرمندان امپرسیونیست در بازنماییِ هایِرسی دستاوردبرّ  

 25/12/1400/ تاریخ پذیرش:    14/11/1400خ دریافت:  تاری

 1هدی حمدیه  

 ایران.   تهران،  آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی،  هنر، دانشگاهِ   پژوهش هنر، دانشکدةیِا دکتر  دانشجویِ

 2حسین اردالنی 

 . ایران  همدان،  آزاد اسالمی، واحد همدان،  هنر و معماری، دانشگاهِ  دانشکدة فلسفه هنر،  استادیار گروهِ

 

 :چکیده 

های گذشته را رها کرده و برای خلق تصاویر به  آتلیه و در حقیقت روش   بستةکه نقاش باید فضایِ هنرمندان امپرسیونیست اعتقاد داشتند

های  گیری جنبش امپرسیونیسم در حقیقت شیوهدامان طبیعت رفته و به شکار و ثبت لحظات گذارا بپردازد. در اواخر قرن نوزدهم و با شکل

ات  و ثبت لحظ   سوژه  های جدیدی برای بازنمایی واقعیِل روش کالسیک خلق آثار هنری کارکردهای خود را از دست داده و هنرمندان به دنبا

و حاالت  موقّ بودند.تی  موقّ  در گذر  و  زمان  مفهوم گذر  و ثبت  بازنمایی  امپرسیونیست در  لحظ دستاوردهای هنرمندان  بودن  ات چه  تی 

سرعت در خلق اثر، نوع    نور در اثر،  به مقولةه ویژه  توجّ  های مختلف از قبیل هنرمندان این جنبش با آزمودن روش  رسداست؟ به نظر میبوده 

تالش کردند تا    نقاشی  یِدر تابلو  و سرعت  و نمایش حرکت  های رنگیههمچنین استفاده از لکّ  های رنگی جدیدترکیب   گذاری،و روش رنگ 

ص  جنبش برای مشخّ   این  نرمندانرسی و تحلیل آثار ههدف این پژوهش برّآورند.  ر را به تصویر درهای متغیّت لحظات در حال گذر و موقعیّ

رسی  شدن میزان توفیق آنها در ثبت لحظات در حال گذر و نمایش تغییر زمان در آثار مختلف خواهد بود. بدیهی است که در مسیر این برّ

این دورهبهترین و برجسته  آثار هنرمندان  با روش این  .  استمورد نظر بوده  گذاری در دستاوردهای مذکوربه نسبتِ تأثیر  ترین    پژوهش 

و    هاای سوژه بازنمایی لحظه  این هنرمندان در مقولة  تبه شرح دستاوردها و میزان موفقیّ  ای مختصرپس از ذکر تاریخچه  توصیفی تحلیلی 

است. مطالب و  پرداخته اند،  فق عمل کرده م موّکه در بازنمایی این مهّ  این هنرمندان )غالباً هسته اصلی گروه( ای از آثارتحلیل دقیق گزیده

 اند. ای گردآوری شده کتابخانه   مورد نیاز در پژوهش حاضر به روشِ  تصاویر

 

                                                         .مدرن  هنرکلود مونه،    ،ادوارد مانه  گری،دریافت   امپیرسیونیسم،   قرن نوزدهم،  نقاشیِ  واژگان کلیدی:

 
1 hodahamdieh79@gmail.com 
2 h.ardalani@iauh.ac.ir 
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 مقدمه

م( گروهی از هنرمندان    1874نوزدهم میالدی )  در اواخر سدة

کالسیک نقاشی اروپایی را برای بازنمایی    هایِت و شیوه که سنّ

  دانستند در پاریس گرد های خود دقیق و کافی نمیایده و آرمان 

خالقیّ و  تالش  حاصل  و  آمدند  جنبش  ت هم  آنها  های 

در پی کنار گذاشتن و  این هنرمندان  امپرسیونیست نام گرفت.  

جداکردن قوانینی در نقاشی بودند که ارنست گامبریچ از آنها به  

(.  501،  1387کند )گامبریج،  معنا شده، یاد می عنوان کهنه و بی 

ح امپرسیونیست در  بودند  قیقت  معتقد  بازنمایی  روش ها  های 

نور و  سنّ برای نمایاندن  از پیش تعیین شده  تی شامل قوانینی 

ها در درجات مختلف و این سایه زنینقاشی بوده    سایه در تابلویِ

مون و در مورد تمام اجزای حاضر در  ت پیرا ه به واقعیّو بدون توجّ

و حتی    مردم  ةمتمادی عامّ  طی قرونِ  است.شده اثر استفاده می

های بازنمایی نور و سایه عادت کرده  چنان به این روش   هنرمندان

عمومی شده بود در  که این روش تبدیل به یک نوع ذائقةبودند 

ت و در  یّحالیکه نقاشان این جنبش بر این باور بودند که در واقع

و  محیطِ تاریکی  چنین  طبیعی  وجود  ندارد.    خارجی  روشنی 

 عیِ ها معتقد بودند؛ هنگامی که اشیاء از محیط تصنّامپرسیونیست 

ها  آتلیه خارج شوند و در مقابل نور طبیعی قرار گیرند دیگر سایه 

.. در واقع اگر از قوانین  .یکنواخت خاکستری و یا سیاه نیستند

ات دست خواهیم  ترین کشفیّشویم به شورانگیز کادمیک فارغ  آ

)گامبریج،   ابتداامپرسیونیست   (.502،  1380یافت  در  تنها    ء ها 

های نو و  جمعی آزاد از هنرمندانی بودند که در مورد یافتن روش 

کلیشهخلّ قوانین  از  شدن  رها  و  نظر  اقانه  اشتراک  هنری  ای 

مقصود هنر انتقال    ترینم داشتند. آنها با این اصل رمانتیسم که مهّ

نظر   با  مقابل  در  و  بودند  مخالف  است  هنرمند  عاطفی  هیجان 

های از طبیعت و  ها در مورد اینکه هنر باید به ثبت پاره رئالیست 

ه علمی و فارغ از احساسات فردی بپردازد،  زندگی به کمک روحیّ

)پاکباز،   بودند  وجودِ  (.46،  1387موافق  راستی  هنرمندانی    به 

سازی فضای الزم و مناسب برای  ترنر، میله در آماده   چون کوربه،

،  1379،  )گیلداس  ضروری بود  امپرسیونیسم  جنبشی چون  دتولّ

هنر  (.76 شده  تعیین  پیش  از  قوانین  کردن  به    کالسیک  رها 

ین جنبش  اط هنرمندان مختلفی که در نهایت به  تدریج و توسّ

آ  سال  پیوستند  در  زمانیکه  بود،  شده  آثار  ،  میالدی  1863غاز 

مونه و  مانه  چون  دیگران  نقاشانی  عنوان    و  تحت  سالنی  در 

جدی مردم و منتقدان    ا مخالفتِبه نمایش در آمد و ب  «مردودین»

جدی در جهت    لین حرکتِروبرو شد. در این نمایشگاه که اوّ  هنر

طور  هزار( بتغییر جو حاکم بود یکی از آثار مانه )ناهار در سبزه 

و مفهوم گذر زمان را به  پردازی در اثر جدی قوانین حاکم بر نور

می  امّکچالش  عکاسی  نور  نوع  از  نوری  اثر  این  در  او  با  شد  ا، 

پیکره شیوه  به  مستقیماً  قوی که  و  تند  تابشی  با  و  بدیع  ها  ای 

ای ازدحام  کند و در اثر او به گونهدهد را بازنمایی میروشنی می

آید که  نمایش در می به  ها  ها در مقابل ازدحامی از تاریکیروشنی 

القاِء آن  )گاردنر،  لحظه   حاصل  است  فوری  و  گذرا  ،  1398ای 

اهمیّبا توجّ(.  593 بازنمایی  ه به مطالب مطرح شده و  ت بحث 

لحظه  نمایش  و  نور  سعلمی  و  نور  آثار  ای  در  اجسام  بر  ایه 

های ابداع  ها و ترفندبه روش پرداختن هنرمندان امپرسیونیست، 

گذر زمان و  مندان این جنبش برای نمایاندن امرِ  ط هنرسّتو شده  

بودنِموقّ لحظةموقعیّ  تی  در  اثر  ت  اصلیِ  ،خلق  پژوهش    هدف 

این جنبش  بحث ضمن معرفی و شرح کلی    در ادامة  .حاضر است

د  های متعدّآغازی برای مانیفست   در واقع نقطةکه    م هنریمهّ

شاخص این سبک  هنری پس از خود بود به شرح و تحلیل آثار  

شد،   مفهوم گذر زمان پرداخته خواهدثبت    تالش برای  در بحث

از قبیل   امپرسیونیست  نهایت دستاوردهای هنرمندان برجستةدر  

استفاده از نور و رنگ متفاوت، حرکت، سرعت و استفاده نکردن  

تی و عدم ثبات در ایی لحظات موقّدر جهت بازنملیه  از طراحی اوّ

شد. این    ندی خواهدبص و طبقهها در اثر هنر مشخّت سوژه عیّوض

روش کیفی و بر اساس    بنیادی است و به  ،پژوهش از نظر هدف

  ، است   انجام رسیدههای موجود به سرادهد  و توصیف  تحلیل   شرح،  

نگارندگان نظر  مورد  پژوهش  منابع  کتابخانه  این  روش  ای  به 

 است. گردآوری شده 

 پیشینه پژوهش:  

نظرِ  موردِر  د مورد  به    موضوع  پرداختن  که  حاضر  پژوهش 

  دستاوردهای هنرمندان امپرسیونیست در مورد بازنمایی مفهومِ 

لحظات   ناپایداری  و  زمان  است  گذر  نقاشی  آثار  در  شده  ثبت 

ای در  تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته و مطالب پراکنده 

تالش  درآوردن  مورد  تصویر  به  برای  سبک  این  نقاشان  های 

خ هنر جهان ثبت  های تاریتی و در حال گذر در کتاباتفاقات موقّ

ترین مقاالت که به جنبش  این بخش مرتبط  است. در ادامةشده 

ردی خاص، در این  امپرسیونیست، هنرمندان این دوره و یا دستاو
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

پرداخته   معرفی  سبک  اوّ   خواهنداند  عنوان  از  شد.  یکی  ل 

ا  ترین مقاالتِقدیمی جان ریوالد    یران و نوشتةترجمه شده در 

مقاله  این    (1369است با عنوان »تاریخ امپرسیونیسم« )ریوالد،  

کتاب   از  حقیقت  هنردر  و    نوشتة  تاریخ  شده  استخراج  ریوالد 

در این مقاله    است؛ نویسندههدی حسینی ترجمه شده ط متوسّ

های مبارزه،  گیری امپرسیونیست از آغاز، سال در مورد تاریخ شکل 

پیسارو،  کارگاه  رنوار،  مونه،  )مانه،  جنبش  این  هنرمندان  های 

انقالب شکل گرفته در هنر نقاشی    سزان و...(، سالن مردودین و

هی برای  طور کلی این نوشتار مبع مورد توجّ هاست، بسخن گفته

م  دوّ   م قرن نوزدهمی است. مقالةاین جنبش مهّ  شناخت تاریخچة

(  1349ها« )جعفری،  رسیونیست با عنوان »امپرسیونیست و امپ

  فری از هنرمندان نقاش ایرانی است، این مقاله ابراهیم جع  نوشتة

مجدّ بازخوانی  این جنبش نیز  پیدایش  آنچه سبب  از  دارد    دی 

تغییر در وضع موجود گرد هم    شده و نقاشان جوانی که یا انگیزة

 بودند.    آمده

دارد«    عنوانِ فرق  امپریالیسم  یا  »امپرسیونیسم  بعدی 

  ای است که در حقیقت با مواجهة اله مق   ،(1382ملکی،  )احمدی 

می  آغاز  شخصی  با  جمله  شونویسنده  از  مدرن  آثار  که  د 

های امپرسیونیست را نفهمیده و از روی نادانی و اغراض  نقاشی 

های هنری  نبش مختلف در پی ساختن اهدافی سیاسی برای ج

مورد    این توضیحات مطالب خود را در  است، ملکی پس از ارائة

کند در حقیقت توضیحات وی به  سبک امپرسیونیست آغاز می 

  . پردازدجدید هنری می   دهم به این رویکرمردم قرن نوزد  ةمواجه

های بیشتری با  توان مشابهت ای است که می عنوان بعدی مقاله 

داشته حاضر  پژوهش  نگارندگان  نظر  مورد  نور،    بحث   « باشد، 

  ، (1378راد،  سرعت، رنگ )نگاهی به امپرسیونیست(« )حسینی 

معرفی این نگارنده در این پژوهش ضمن پرداختن به تاریخچه و  

» هم   است. مقالةص آنان را نیز برشمرده های شاخجنبش ویژگی 

ناتورالیسم در ادبیات و امپرسیونیسم در هنر« پوشانی ناتورالیسم،  

ادبیات و    به رابطة دوسویةالمیرا دادور  ، نوشتة  (1392)دادور،  

دو سبک مذکور بر ادبیات    نر نقاشی در قرن نوزدهم و استیالیِ ه

می  نقاشی  بعدی  و  مقالة  ظهور  »زپردازد.  و  نمود  یباشناسی 

)ابوالقاسمی،   این  1395امپرسیونیسم«  در  نگارنده  دارد،  نام   )

نمود نزد فیلسوفان از یونان باستان تا    رسی مفهومِپژوهش به برّ

  حقیقت نگارنده بر این باور است که   پردازد درقرن هجدهم می

هیم فلسفی نمود  ظهور مکتب امپرسیونیسم تحت تأثیر تغییر مفا

 است.   رخ داده

تلقّ  مقالة   نقاش»تبین  از  مرلوپونتی  پدیدارشناسانه  های  یی 

تر از پژوهشی متفاوت   ،(1391،  شهابیفر، ضیاء سزان« )شایگان 

موارد ذکر شده تاکنون است. نگارندگان در این مقاله یک هنرمند  

ادامة  )سزان(   امپرسیونیست  در  که  ایده ه ب  مسیر  را  های  خاطر 

جدا هنری  جنبش  این  از  فردش  به  منظر    منحصر  از  را  شد 

تکیه بر طبیعت وی در مورد    مرلوپونتی و نظریة پدیدارشناسانة

اند.  د قرار داده رسی و بازخوانی مجدّسزان مورد برّدر آثار    ء و شی

از جمله »   و یا معرفی  توان به مقاالت مروریدر این میان می

، » کوششی برای بازسازی  ( 1373انقالب امپرسیونیست« )لوت، 

»  (،  1396ها« )طاهری،  قهرمان؛ مروری بر کتاب امپرسیونیست

امپرسیونیست  و  همانطور    .(1339  ها« )رونالدلی،ترنر کنستابل 

ارائ از منابع  نیز پیداستکه  به راستی تاکنون پژوهش    ،ه شده 

مشخّ و  ومستقل  اصلی  خصوصیات  روی  بر  جنبش   صی  بارز 

اقانه در هنر شودن مسیری جدید و خلّامپرسیونیسم که باعث گ

های  دنبال شیوه مدرن اروپا شد و پس از آن هنرمندان آزادانه به

است و عمده مقاالت  ر ایران انجام نشده د  ،جدید بازنمایی بودند

و    رات و بازتولید متون موجودموجود با روشی تاریخی تکرار مکرّ

بوده گذشته  پژوهشا  یا  لذا  برّ  حاضر  ست،  متون  ضمن  رسی 

بازنمایی زمان    آن است که بحثِ  بر  ،گذشته و کتب مرجع موجود 

ان  گذشت لحضات و پویایی و حرکتی را که هنرمند  ی،در اثر هنر

تاریخاین   صحنهجنبش  به  قابل    صمشخّ  خشک،  هایِ ساز  و 

د  رسی، تأکید و بازخوانی مجدّ اند را مورد برّنقاشی افزوده  حدس

دستِ و  دهد  طبقه  قرار  متنی  مدوّآخر  و  شده  از  بندی  ن 

بازآفدست  در  امپرسیونیست  هنرمندان  مفهوم  آوردهای  رینی 

 ه دهد. زمان در آثار خود ارائ

 پژوهش: روش  

پژ  ماهیّ این  لحاظ  از  و  بنیادی  پژوهشی  هدف  نظر  از  ت  وهش 

و تجزیه تحلیل مطالب در آن به روش    پژوهشی تاریخی است

  - شد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی  کیفی انجام خواهد

امپرسیونیستتحلیلی   هنرمندان  و    دستاوردهای  بازنمایی  در 

ن شرایط در هر اثر نقاشی  تی بودات و موقّخلق مفهوم گذر لحظ 

های مورد  رسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و دادهمورد بحث، برّ
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ها، تصاویر و  نظایر  نامه نیاز نگارندگان اعم از کتب، مقاالت، پایان

 شد.   ای یا اسنادی گردآوری خواهد آن به روش کتابخانه 

 :امپرسیونیست مروری بر تاریخچة

موجود در    شمارِبی  هایمقاالت و گزارش اسناد، کتب،  اساس    بر

نام    3گفته پیداست که جنبشی که امپرسیونیسم نا  ،مورد هنر اروپا

گیرد )از سوی یک منتقد و به کنایه( در حقیقت موجی است  می

دهد و از دل  شه تغییر میرا برای همی  غرب  که روال حرکت هنر

نقاشانی غالباً  خلّ  این جنبش از سوی  ها  جوان ده   گمنام واقانه 

سال   سبک در  خواهدجدید  شکل  آینده  مورد    های  در  گرفت. 

ش  سخن  4ها امپرسیونیست  گفته  اینبسیار  از  نگارندگان    ،روده 

از دید محقّ  کنند تاریخچةتالش می  ور  قان مشه این جنبش را 

این سخنانان    داشته  تاریخ هنر مروری متفاوت از دل  تا  باشند 

کتاب    نویسندة  5شود. ساران الکساندریان   نکات جدیدی استخراج

عطف    6)پانارومای(   اندازچشم  نقطه  این  شروع  امپرسیونیسم 

را سال  هنری  از  بی  1874  پیش  انجمن  تشکیل  از  با  نامی 

مجسّ نقاش،  میمه هنرمندان  ساز  گراور  و  اوّساز  که  لین  داند 

)استادشان( در آپارتمانی در    7شان را بدون حضور مانه نمایشگاه 

 .  (13،  1388)الکساندریان،    ها سامان دادندبولوار کاپوسین 

در حقیقت مانه تمایلی نداشت در این نمایشگاه شرکت کند وی  

داد که آثارش را در نمایشگاهی رسمی شرکت دهد،  ترجیح می

سرانجام    .افتتاح شد  8ل ماه می در کاخ صنعتاین نمایشگاه در اوّ

ا دو اثر از مانه ) راه آهن و دلقک( در سالن رسمی پذیرفته تنه

قان از آن به عنوان  شد که در واقع این شروع اتفاقی بود که محقّ

 10خبرنگار مجله فیگارو   9روسهاند. ژان  یاد کرده  «رسوایی بزرگ»

گان را بسیار متفاوت و بعضاً ناراضی  کننده های بازدیدالعمل عکس

لین واکنش منفی مردم عدم وجود  است. در واقع اوّ تفسیر کرده

اوّ تابلویِلیه )طراحی دقیق پیش از رنگطرح  مانه    گذاری( در 

ها، آثار تاریخی ای از جمله پرتره در این نمایشگاه آثار آتلیه  .است

عموم( و تنها آثار   بودند )مطابق با ذائقة  و اساطیری قد علم کرده

ا برانگیخت، در واقع تنها منتقدی  مانه بود که خشم منتقدان ر

 
3. Impressionism 
4. Impressionnistes 
5. Sarane Alexandrian 
6. Panorama 
7. Edouard Manet 
8. Palais de industrie 

  )تصویر شمارة   آهنراه   نور و روشنایی در تابلویِ  11نام کاستاناری به

ورها  ه فیگرا ستایش کرد ولی در عین حال از نوع پرداختن ب (1

 (.14،  1388)الکساندریان،   راضی نبود

 

 

 

 

 

 

 

 

در مورد عدم استقبال از    مدرن  در کتاب، هنر  12نوربرت لینتن 

صحنهونیست امپرسی  شیوة بازنمایی  در  میها  نویسد؛  ها 

امپرسیونیستینقاشی » زمان    }...که{  های  هر  از  بیش  امروز 

دوست  تحسیندیگری  قابل  و  در داشتنی  که  حالی  در  اند، 

کردند« ) تقریباً همه آنها را تحقیر می  1880و    1780های  دهه

رسیونیست در آغار کار  در واقع هنرمندان امپ  (.19،  1397لینتن،  

نقطة برای  سوژه   و  چون  عواملی  از  کمپوزیسیون 13شروع   ،14  ،

)رها کردن تمام    ها دست کشیدندعی مدل نّحکایت، حالت تص

اثر( الکساندریان  نکات کلیدی خلق  تا  . به تعبیر  آنها کوشیدند 

فریبندةصحنه و    های  کنند  نمایان  نو  بیانی  با  را  زندگی 

هایشان را  های آثارشان را در حال کار روزانه و منظره ت شخصیّ

دهند   نمایش  فصول  جوی  تغییرات  و  روز  متفاوت  ساعات  در 

شدة26،  1388ان،  )الکساندری مطرح  تعریف  از  نتیجه    (.  این 

هایی بودن  شود که بینندگان از این پس شاهد صحنهحاصل می 

دیگر قرار نبود همه چیز در    ،بودند که پیش از این تجربه نکرده

آرمانی  بهترین و هوا ثبت    ترینو  و آب  نور  زیباترین  و  شرایط 

9. Jean Rousset 
10 Figaro 
11. Castagnary 
12. Norbert Lynton 
13. Subject  
14. Composition 

 ، راه آهن، اثر ادوارد مانه، تکنیک رنگ روغن،  1شمارة  تصویر

 15، 1388مأخذ: الکساندریان. 
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

گامبریج شود.   عملکرد    15ارنست  هنر  تاریخ  کتاب  در 

مانه و پیروانش در  کند؛ »ها را اینگونه توصیف میت امپرسونیس 

عمل آوردند که کم و بیش با ها چنان انقالبی بهبازنمایی رنگ

ها( قابل قیاس است«  ها )فرم انقالب یونانیان در بازنمایی شکل 

ید (. البته وی در ادامه به این نکته تأک502،  1387)گامبریج،  

توسّمی و  روزه  یک  دستاورها  این  که  بکند  نفر  یک  دست  هط 

عمومی تقریباً سی   ست و این مبارزه برای تغییر سلیقة ا  نیامده 

گاردنر در تأیید این تالش چندین ساله    سال به طول انجامید.

با اینکه اصطالح  نویسد؛ »های این جنبش میت ارزش برای اثبا

 به{ 16لروا لویی }زنامه نگاری رو 1874امپرسیونیسم را در سال 

تابلوهای مونه   کار از  امپرسیون   17برد که یکی  نام  طلوع   -18به 

را به ریشخند گرفته بود }...{ این    (2)تصویر شماره    خورشید

و هنگام تشکیل سالن    1863مشاجره یازده سال پیش در سال  

 (.593،  1398بود« )گاردنر،    آغاز شده  19مردودین 

 

 

 

 

 

 

  :، امپرسیون )طلوع خورشید(، اثر کلود مونه، مأخذ2 تصویر شمارة 

. 251، 1391نجفیان،   

کتاب  20گاردنر  زمان  در  گذر  در  فعالیّ  هنر  ت  شروع 

هایی چون مانه را با طرح این پرسش که آیا آنچه  امپرسیونیست 

می  می ما  را  آن  چگونه  که  این  به  ندارد؟ بینیم  بستگی  بینیم 

می  در جستجوی  همزمان  را  هنرمندان  این  ادامه  در  وی  داند. 

 
15. E.H. Gombrich 
16. Louis Leroy 
17. Claude Monet 
18 Impression 

. سالن مردودین: نمایشگاهی است که پس از رد شدن آثار   19

هنرمندان توسط هیات داوران و به دستور ناپلئون سوم پا  دی از متعدّ

، در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون مانه، مونه، رنوار، بازیل،  شد

 سیسیلی، پیسارو، گیومن و سزان نمایش داده شد.
20. Helen Gardner 

کند و به این نکته اشاره دارد که از نظر این  ت معرفی میواقعیّ

ت دارد کنند اهمیّدر فضا حرکت میافراد دنیای اشیاء توپری که  

ط هنرمند.  یا احساس بصری نور و رنگ در الگوهای شناور توسّ

بار با حواس  نویسد؛ »هنرمند اینتوضیحاتش می  گاردنر در ادامة

می بصری  مشورت  تخیّاش  و  ادراکات  تا  التش}...{دنیای  کند 

احساس نور و رنگ بدون هرگونه ثبات و نظم    خارج سرچشمة

تاست  نظم موجود؛  از بطن تجربة   نها  است که هنرمند    نظمی 

توسّ بینایی  اثر  تحریک  ثبت  یعنی  این  نور«  بصری خویش،  ط 

می 592،  1398)گاردنر،   مطرح  گاردنر  آنچه  طبق  کند  (. 

بیان   21ط جوتو هنرمندان این جنبش تقریباً تمام قواعدی که توسّ

کنند که یای آغاز مبود را کنار گذاشته و از نقطه  گذاشته شده 

و همه ندارد  قواعدی  و  می  ثبات  باز  هنرمند  به  نه چیز  گردد، 

ها در مجموع هشت ستامپرسیونی  قوانین از پیش تعیین شده.

برگز  کردند  نمایشگاه  سال )ار  ،  1877،  1876،  1874هایدر 

گفتة(1886و  1882،  1881،  1880،  1879 طبق  در   .  پاکباز 

آثااین نمایشگاه  المعارف هنرهدایرکتاب   اعضای  ها به نمایش  ر 

نمی   لیةاوّ محدود  بودن گروه  مثال  عنوان  به  اوّ  22شد،  لین،  در 

در پنجمین    25در چهارمین، گوگن   24مین، کاسات در دوّ  23کایبت

اعضای هست  26و سرا  و  نمایشگاه حضور داشتند    ة در هشتمین 

کردند  های جمعی مشارکت نمی فعالیت   اصلی گروه نیز در تمام

در واقع طبق مطالب مطرح شده مانه برای    (.46،  1387)پاکباز،  

ها  های امپرسیونیست جلب رضایت سالن از شرکت در نمایشگاه 

ها شرکت  بود که در تمام نمایشگاه  27کرد و تنها پیساروامتناع می

حیات اجازه نداد این   پیسارو کسی بود که تا آخرین لحظة .کرد

او شوند  متفرق  ب  هنرمندان  بزرگتر  همه  از  که  تنه  را  ود 

  (.56،  1389)کرامر،  اند؛  امپرسیونیسم خوانده 

ای منفی  ها نقده ها امپرسیونیست اری این نمایشگاه در طی برگز

و یا   29ها یست آنها را آکتوآل  28فراوانی را دریافت کردند؛ امیل زوال 

  در همان روزها گزارشی تمسخرآمیز در مجلة   ،ناپذیر خواند آشتی

21.Giotto 
22 Euge ne Boudin 
23 Gustave Caillebotte 
24 Mary Cassatt 
25 Paul Gauguin 
26 Georges Seurat 
27 Camille Pissarro 
28 Emile Zola 
29 Actualistes 
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دریافت  30واری شاری  را  آنها  که  شد  )امپرسیونیست(  چاپ  گر 

کرد. ولف   معرفی  ا»جتماع    31آلبرت  را  آنها  اجتماع  فیگارو  در 

خ هنر ادعا کرد تابلوهای این  مورّ  32پل مانس   ها« نامید وپوچی

شود آنها  بینایی است که باعث می  در  یک نقصنقاشان حاصل  

  )کنایه به عدم وضوح و برجسته نکردن فیگورها(   اجسام را تار

ی چون  یهاا امپرسیونیست امّ   (.27،  1388ببینند )الکساندریان،  

)مانه    کردندها را درک نمیها و دشمنیمانه اساس این مخالفت 

های  روش خود، راه  و با باور به  دانست(هرگز خود را انقالبی نمی 

منفی در کنار نقدهای    تغییر اصول هنر نقاشی را هموار کردند.

پرداختند،   هنرمندان  این  از  حمایت  به  نیز  معدودی  اشخاص 

نویسد؛ سالن مردودین بسیار بیش  ای می در مقاله   33تئوفیل توره

ست وی در ادامه افزوده  ا از سالن منتخبین به ما مطلب آموخته

در حال   34جای نقاشی کردن آپولو هعی است که باین بسیار طبی

کنیم  نقاشی  را  چوپان  یک  )اساطیر(  گاوهایش  از  نگهداری 

باس کار بسیار با  کارگری در ل  )بازنمایی اتفاقات روزمره( و چهرة

)حسینی،  یک پرنسس در لباس طالیی است    تر از چهرةارزش 

1364  ،253 .) 

ل آثار آنها درهم  ها که در نگاه اوّ امپرسیونیست البته دستاوردهای  

می نظر  به  نامفهوم  سال و  خالقیّرسید طی  و  تالش  با  و  ت ها 

در   35به عنوان مثال کرامر   ،اعضای مختلف گروه به ثمر نشست

نویسد؛ او نه تنها زیر  کتاب عصر آوانگارد در مورد نبوغ پیسارو می 

گ در نقاشی را به  شناخت بلکه مشکالت رن و بم طبیعت را می 

  طرف نمود، کاری که هیچ کدام از اعضای گروه   میزان وسیع بر

مانه نیز    (.58،  1389قادر به انجام آن نبودند )کرامر،    به تنهایی

مختلف انجام    هایِمطالعات بسیاری در مورد تأثیرات نور بر سوژه 

کسانی که از نیات واقعی مانه خبر    قول گامبریج؛ از نظرهداد. ب

شیوه ند رنگ اشتند  بیهای  او  به گذاری  محض  نظر  مهارتی 

واقعیّمی نور کاملِآمدند ولی  آزاد و  این بود که فضای    ، روز   ت 

آیند و  نظر میبه  های رنگیاشکال گرد مسطح و گاهی شبیه لکه 

 
30 Charivari 
31 Albert Wolf 
32 Paul Mantz 
33 Theophile Thore 
34 Apollo 
35 Hilton Keramer 
36 Leonardo da vinci 
37 Peter Paul Rubens 
38 John Constable 

ثیرات بود که مانه دوست داشت در موردش کند  دقیقاً همین تأ

)گمبریج،   کند  کاو  ابداعات    (. 503،  1387و  مورد  در  گاردنر 

غم خشم مردم از  رافزاید که علیها این نکته را می امپرسیونیست 

اسامپرسیونیست  جهات  ها  از  نبود؛  افراطی  عمل  در  آنها  لوب 

تئوری  آنها  لئوناردو مختلف  و    36های  رنگ  دربارة  )داوینچی( 

را تکمیل   40و دالکروا   39، ترنر38، کانستبل 37عملی روبنس   شیوظ

 (. 595،  1398دند )گاردنر،  کرمی

ادامه دادند ولی    تها تا ابتدای قرن بیستم به فعالیّامپرسیونیست 

م  گرایش نئو امپرسیونیس   1886در آخرین نمایشگاه آنها در سال  

هنرمندان پیشرو امپرسیونیست مانه،    با رهبری سورا آغاز شد،

ا بودن و ژوکن بودند این جنبش مونه، دگا .  ،  41ستادان پیشگام 

سیسیلی 42رنوار  و  پیسارو  سه  43،  اصول  امپرسیونیسم    ةگانکه 

کردن   نمایان  و  باز  فضای  در  نقاشی  روشن،  نقاشی  یعنی؛ 

،  45، گوگن 44ریزی کردند و پس از آنها سزان های گذرا را پیصحنه

لوترک   46گوگ وان  تولوز  بانی    47و  و  شده  جنبش  این  وارد 

زیباییحرکت  انقالبی  سبکهای  در  شدند  شناسانه  بعدی  های 

اساس مطالب مطرح شده در این  بر     (. 28،  1388)الکساندریان،  

معتبر  نظرات  تاریخترین محقّبخش که  جنبش    هنر دربارة  قان 

برمی  در  نیز  را  مشخّ  ،گیردامپرسیونیست  نکته  که  این  ص شد 

های  های آغاز فعالیت با واکنش چه در سال   ها گرامپرسیونیست 

روبر متفاوتی  برگزمنفی  پس  ولی  شدند  نمایشگاه و  های  اری 

آزم و  روش مختلف  تصاویری  وندن  بازنمایی  برای  جدید  های 

نو  ق به همراه کردن عده موفّ  روزمره و طبیعی این شیوه  با  ای 

مروز آثار این  شدند که تعداد این افراد روز به روز افزون شد و ا

  . در ادامة های جهان استترین موزه ممهّبخش  هنرمندان زینت 

ثر مورد تحلیل  خلق ا  دستاوردهای این هنرمندان در پروسةبحث  

ال روشن  واهد گرفت و در نهایت پاسخ این سؤ رسی قرار خ و برّ

های خود  ها برای پیاده کردن ایده شد که امپرسیونیست   خواهد

39 J.M.W. Turner 
40 Eugene Delacroix 
41 Edgar Degas 
42 Pierre- Auguste Renoir 
43 Sicily 
44 Paul Cezanne 
45 Paul Gauguin 
46 Vincent Van Gogh 
47 Henri Toulouse- Lautrec 
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

های جدی داشت از چه  مغایرت  )کالسیک(  های کهنکه با شیوه 

   اند.راهکارهایی بهره برده 

 :ند خلق اثرها در فرآیرویکرد امپرسیونیسترسی  برّ

با سنّ  طلوع هنر امپرسیونیست ت مدرن  آنها  شکنی  آغاز شد،  ها 

دار درک نوینی از هنر بودند که با طرد کارکرد رئالیستی و  طالیه

شد پدیدار  نقاشی  (.  11،  1399آذر،  )سمیع   رمانتیستی 

مشخّامپرسیونیست  قوانین  از  شدن  رها  برای  و  ها  ص 

زدند که    هاییص هنر نقاشی دست به نوآوری های مشخّچارچوب 

آث کامالًظاهر  دیگر  هنرمندان  از  را  متمایز    ارشان  و  متفاوت 

ثیر عواملی  تأبودند که رنگ واقعی اشیاء تحت  آنها دریافتهکرد.  می

محل نور،  کیفیت  د  مثل  اشیاء  از  منعکس شده  نورهای  یگر و 

تجربه به این مطلب رسیدند که    کند، همچنین آنها باتغییر می

ها را روی پالت مخلوط نکنند و روی بوم در کنار هم قرار  رنگ

ت باعث  تر به نظر آید و همین علّدهند تا حاصل کار درخشان

شده تا تابلوهای امپرسیونیستی از نزدیک ظاهری درهم و برهم  

زاد  نویسد؛ در فضای آگامبریج در تأیید این معنا می  باشند.  داشته

بلکه   با رنگ خاص خودشان نخواهیم دید،  اشیاء مختلف را  ما 

های مختلف است که در رنگبینیم معجون روشنی از تهآنچه می

،  1387)گامبریچ،    شوندچشم ما یا در واقع در مغر ما آمیخته می

های متفاوت  دیکی از رویکر تاریخ هنردر کتاب   48(. جنسن502

داند که آنها برای خود  فضاهایی میها به خلق اثر را  امپرسونیست 

صحنهبرمی  وی؛  نظر  از  خوشگذرانی،  گزیدند  عالم  های 

ئاتر موضوعات  ها، تاالرهای موسیقی و تخانه ها، قهوه خانه رقاص 

(. یکی از  482،  1397این هنرمندان بود )جنسن،    مورد عالقة

انه سعی کردند به فضای  های دیگری که هنرمندان چون مروش 

ایند نمایش حرکت و سرعت در تصویر است مثالی که  اثر بیفز

کند یکی از آثار چاپی مانه است.  گامبریج در این مورد مطرح می 

مواجه  بیننده با یک سری خطوط درهم و برهم    ء در این اثر ابتدا

مسابقة یک  به  تصویر  این  شماره  اسب  است  )تصویر  (  3دوانی 

کات سریع قلم کند با اشارات و حرمربوط است، مانه سعی می

نور،  شکل  مانند  حاالتی  و  آورد  بیرون  میان خطوط  از  را  هایی 

ه به  (. با توج505ّ،  1378ک را القاء کند )گامبریج،  سرعت و تحرّ

نکته روشن است که برای القای حس حرکت    این  ،این اثر مانه

 
48 Horst Woldemar Janson 
49 Bitume 
50 Litharge 

این جنب و  فیگورها کامل نیستند و حتی اسب  تا  ندارند  پا  ها 

 رآید. جوش درست از کار د

 

 

 

 

 

 

 

، مسابقه اسب دوانی در لونشان، اثر ادوارد مانه، مأخذ  3تصویر شمارة 

 . 506، 1378گامبریج، 

ط نقاشان امپرسیونیست  خلوص رنگ توسّ  در گزینش نوع و درجة 

می  قیرنویسد؛  الکساندریان  ترکیب  هنرمندان  مردار    49این  و 

را که پیش از این   51ای سوخته های قهوه و استعمال رنگ  50سنگ 

و سعی   را کنار گذاشتند  بود  استفاده  مورد  پردازی  برای سایه 

کردند با پالتی سرشار از خالص کار کنند، رنگ سیاه دیگر مورد  

ل بعد  های مکمّه رنگ هم گذاشتن تکّ  نها با کنارآ  استفاده نبود.

رامایه»آمیزش دیدگانی« رنگ دانشمند    طبق تجزیة  ها  روشن 

شورول  شیمی  دادند.    52)فرانسوی(  مورد انجام  در  نیز    نجفیان 

ها به مواردی اشاره کرده وی در مورد  های امپرسیونیست دویکرر

بر خالف  های تمثیلی و ادبی  نویسد؛ جنبه ها اینگونه می این روش 

حذ  نقاشی  تابلوی  از  میگذشته  عاطفی  ف  دلبستگی  شوند، 

ها دیگر با هم مخلوط  هنرمند در اثر قابل مشاهده نیست، رنگ

درنمی نزدیک  از  تابلو  و  م  شوند  نظر  به  نرمندان  رسد، هیهم 

شیوة از  دیگر  قلمویِ  امپرسیونیست  کشیدن  بوم  رایج  بر  نرم   

ربات تند و با سرعت و خشن (، دیگر خطوط  کنند )ضپیروی نمی

محیطی واضح و مشخص نیست )برخالف گذشته( و آخرین نکته  

ها  از نظر نجفیان پرداختن به این نکته است که امپرسیونیست 

پذی تأثیر  طبیعت  از  می رفتهبسیار  تالش  رو  این  از  کردند  اند 

51 Bistre 
52 Michel Eugene Chevreul 
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)نجفیان،    ای و گذرا از طبیعت را منعکس کنندهای لحظه دریافت

1397  ،246 .) 

-گسترش عکاسی و صنعتیاز جمله    در حقیقت عوامل بسیاری

و اروپا  نقاشی    ...شدن  در  ناگهانی  سبک  تغییر  این  سبب 

بودامپرسیونیست  می   .ها  توصیف  اینگونه  را  اوضاع  کند  نوربرت 

واقعیّ این نقاشی که؛  این است که درک  بسیار دشوار بود  ت  ها 

گونه طراحی وجود نداشت، نه کمپوزیسیون و  گویی در آنها هیچ 

نه راهی برای آنکه مخاطب بداند چه چیزی را باید تحسین کند  

محتوایی و  موضوع  هیچ  ظاهراً  شماره    }...{  وجود    (4)تصویر 

کرد به کمک عناوین ه مینداشت و شاید اگر تماشاگری حوصل 

توانست منظره بودن آنها را تشخیص دهد وی در ادامه  تابلوها می 

کند که بازنمایی درست  م اشاره میتوضیحاتش به این نکته مهّ

ترین بخش  فیگور انسان از قدیم مشکل   مند()کالسیک و قاعده 

ای به  هنر نقاشی بود حال آنکه هنرمندان امپرسیونیست عالقه

فضای قابل    خواستندداشتند و یا اصالً نمیاین حوزه ن   تالش در

(.  20،  1397قبول )طبق ذائقه آن زمان( ایجاد کنند )نوربرت،  

ره کارهای تاریخی و  ه این است که در این دوجالب توجّ  نکتة

از شأ ویژه اساطیری  از  ن  پیش  و هنرمندان  بودند  برخوردار  ای 

می امپرسیونیست  سعی  با  ها  حتی  بازنمایی کردند  و  دقیق  های 

شده صحنه اعتباری  اغراق  خود  برای  حماسی  یا  و  تاریخی  ها 

ها در فرایند خلق اثر رابطه نقاشی را  کسب کنند. امپرسیونیست 

از ادبیات جدا کردند آنها معتقد بودند وقتی هنرمند غریضی به 

می بپردازد  اثر  غریضی خلق  صورت  به  که  مخاطبی  با  توانند 

ز نظر نوربرت در این دوره  کند ارتباط برقرار کنند ا دریافت می

که   وظیفةبود  )نوربرت،    نقاشی  گذاشت  کنار  را  خود  آموزشی 

1397  ،20.) 
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، تل علف در غروب خورشید، هوای خیلی سرد، اثر  4ة تصویر شمار

. 20، 1397کلود مونه، مأخذ نوربرت،   

امپرسونیسم اشاره  جنسن زمانی که به اصول طراحی در جنبش  

کند او دگا را طراحی  کند دگا را به عنوان مثال خود معرفی میمی

است    پرورش یافته  53کند که در مکتب انگر زبردست معرفی می 

می طراحی  را  مانه  جمله  از  نزدیکانش  پرتره  که  زمانی  کند  و 

افزاید او  در ادامه می  )جنسن( استادی او کامالً مشخص است او

ای  سازی را حرفه پیوند چون چهره از این رو به این جنبش می

داند ولی حتی زمانی که به عنوان یک امپرسیونیست  کم ارج می 

میفعالیّ طراحیت  حضور  انسان(ه)ب  کند  آثارش    خصوص  در 

)جنسن،  ص مشخّ است  گروهانش  هم  از    (. 483،  1397تر 

به   یهایی را در حالت یهاین بار آدمها برای نخستامپرسیونیست 

تصویر کشیدند که در گذشته سابقه نداشت گامبریج در تصدیق  

می تعریف  در  این  آزاد  فضای  در  رقصی  مجلس  رنوار  نویسد؛ 

می  تصویر  به  را  استن پاریس  یان  یک  صحنه  54کشد،  از  های 

کند و  بازنمایی می  )متفاوت( ها مضحکمجلس تفریح را با آدم

آدمهدر صحنه 55واتو حالت  رقص  رویایی  فارغای  را  های  البال 

با توجه به مطالب مطرح    (.509،  1378کند )گامبریج،  نمایان می 

های نقاشان  شده تا این قسمت از بحث نکاتی در مورد نوآوری 

سوژه   امپرسیونیست خلق  کنار  هابرای  در  کردن    و  رها  آن 

ص شد ولی آنچه مسلم  مشخّ  در نقاشی  های قدیم بازنماییشیوه 

شی  نام این هنرمندان حاصل تالههای ثبت شده بددستاوراست  

وردها و بررسی ابداعات هرکدام  نی این دستاجمعی بوده و بازخوا

55 Jean  Antoine Watteau 



 

54 
 

یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

بحث به    پرسیونیست موضوعی است که در ادامةاز هنرمندان ام 

 شد.   آن پرداخته خواهد

 هانور در آثار امپرسیونیست   و حضوررنگ  

  ة اساس مطالب مطرح شده در این مقاله نوع پرداختن به مقول  بر 

مقدار الزم   )به  نور حاضر  مورد  و مطالعه در  و دقیق( در  رنگ 

کلیدی  از  یکی  نقاشی  نقاشان  تابلوی  تمایزات  وجه  ترین 

این تفاوت دیدگاه و درک امپرسیونیست با هنرمندان دیگر است.  

گذاری و استفاده از  های گذشته در نوع سایهاین مطلب که روش

ت نیست را هنرمندان مختلفی از  رنگ در تابلو منطبق بر واقعیّ

خیلی   مانه  شکل جمله  از  امپرسیونیست  پیشتر  جنبش  گیری 

عنو به  بودند  کرده  آموختن  درک  برای  مانه  وقتی  مثال  ان 

کند پس  نام میثبت   56آکادمیک نقاشی در کارگاه توماس کوتور

دانم که اینجا من نمی گوید؛ »وستانش می تی به یکی از داز مدّ

شتباه  ها اآید، نورپردازی می نظر مسخره کنم. همه چیز بهچه می

سایه و  میاست  کارگاه  محیط  به  پا  وقت  هر  غلط،  گذارم  ها 

 شوم« )حسینی به نقل از شیندر،کنم وارد قبر میاحساس می 

افزاید که با وجود این مشکالت و  (. وی در ادامه می 251،  1364

ها مانه شش سال در آن کارگاه هنر ماند  درک تناقض در آموزش 

به این برداشت رسید که قوانین   توانه به این جمالت میبا توجّ

بو این نور و سایه چنان قدرتمند و پذیرفتنی  دند که تغییر به 

پذیر نبود. با این حال مانه در آثار خود نور، رنگ،  سادگی امکان 

کرد که این مسئله فضا و جو مخصوص به خود را منعکس می

شد. اوج تفاوت در باعث برانگیختن خشم گردانندگان آکادمی می

ها را  ص شد که وی تابلوی ناهار روی علف هنر مانه زمانی مشخّ

  های ویژة ت که این اثر به علت خالقیّ  به نمایشگاه )سالن( سپرد

در    بندی )نه افسانه و نه اسطوره(و ترکیب   مانه در نوع نورپردازی

 سالن اصلی پذیرفته نشد و در سالن مردودین به نمایش درآمد. 

یگر به ساخت و ساز به وسیله رنگ و  هنرمندان امپرسیونیست د

نمیروشن سایه  شده  اغراق  بودنهای  بزرگان   پردازند  از 

)تصویر شماره  امپرسیونیست، برای توصیف این شیوه کار به مونه

بود    57(5 پذیرفته  را  آتلیه(  از  )خارج  باز  فضای  در  نقاشی  که 

 
56 Thomas Couture 

ها و  مونه بیست و شش تصویر از این کلیسا کشیده که در آن رنگ  57

های  است) نقطه دید ثابت و ساعت نورهای متفاوتی را تجربه کرده

 مختلف روز(. 

تر از دو روز کار با  »با سه ضربه قلمو بهتر و درست   58گوید؛ می

 (.  48،  1388)الکساندریان،    توان طبیعت را نشان داد«پایه می سه

کند که اگر هنرمند  در واقع توضیح بودن به این نکته اشاره می

توانایی، مهارت و درک الزم را دارا باشد برای انتقال یک مفهوم  

شی یک  از  دقیق  و  و    ء درست  ساز  و  ساخت  به  احتیاجی 

نیست.اضافه  مدّ  کاری  بودن  استادش  توصیه  به  های  ت مونه 

تجربه ثبت  و  نقاشی  به  متعدّمدیدی  سن های  سواحل  از   59د 

، مونه تصاویر متنوعی در قایق و در ساعات مختلف روز  پردازدمی

وضعیت نور و تغیرات    ةخلق کرده این تالش مداوم او برای مطالع

در  رنگ به  لحظها  را  مانه  چون  هنرمندانی  روز  از  مختلف  ات 

گوید: »قایق مونه آتلیه  می. وی در جمعی  کندتحسین وادار می 

تابلوی    «،اوست  مانه  نهایت  آتلیه»در  مونه در  به   «اشکلود  را 

   (.142،  1388)الکساندریان،    کشدتصویر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبی پذیرش  از  تحلیلامپرسیونیست  پس  مورد  ها  در  هایی 

دادند  ه قرار می هایی که آنها در فرایند خلق اثر مورد توجّشیوه 

آثار این جنبش را   1877ه شد. از جمله ژرژ ریویر در سال  ارائ

اساس    بر}سوژه{    »برخورد با موضوعکند؛  اینگونه توصیف می 

در واقع هنرمند این    خاطر خود موضوع«هها و نه برنگ  -سایه

 لین استاد کلود مونه بود. بودن در واقع اوّ  58
59 Seine 

  :، کلیسای جامع ژوئن، اثر کلود مونه، ماخذ5 ة تصویر شمار

1397گاردنر،   
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های  پردازد و تنها به لکه سبک به تحلیل اشکال حاضر در اثر نمی

انعکاس  و  توسّنور  که  میهایی  دریافت  چشم  اهمیّط  ت کنند 

ه که  (. پاکباز در ادامه از قول مون321،  1398)پاکباز،    دهندمی

ترین هنرمندان این جنبش طبق این تعریف است نقل از خالص 

تم و  شناخکند که؛ کاش کور زاده بودم و هرگز اشیاء را نمی می

)پاکباز،    حسب نورشان تشخیص دهمتوانستم اشیاء را بر  تنها می

(. در واقع طبق تعاریف مطرح شده حتی رنگ مورد  321،  1398

که به عنوان یک استاندارد    نظر این هنرمندان هم رنگی نیست

توسّمشخّ بلکه آن رنگ هم تحت ص  باشد  پذیرفته شده  ما  ط 

و   شی  قرارگیری  موقعیت  و  سایه  و  نور  مقدار  ای  لحظهتأثیر 

مداوم در حال تغییر و تیره و روشن شدن است.    ،ص از روزمشخّ

توان  ها میچیز از نظر امپرسیونیست تی بودن همهدر تأیید موقّ

ال  استناد کرد که در جواب سؤ  (6)تصویر شماره ساروبه گفته پی

دهد؛  ماتیس که از وی پرسیده امپرسیونیست کیست؟ پاسخ می

کند  امپرسیونیست نقاشی است که هرگز یک تصویر را تکرار نمی

می نو  تصویر  همیشه  )کرامر،  و  صحبت    (.59،  1389کشد« 

موقّ وضوح  به  اثبات پیسارو  را  اثر  خلق  از  لحظه  هر  بودن  تی 

  واقع پیسارو در اثری مثل میدان تئاتر فرانسه منظرة کند. در  می

ای روشن، به بیان گاردنر پیسارو نیز  کاملی از نقاط تیره بر زمینه 

مون جلوه   هچون  ناپایدارترین  جستجوی  است در  حرکت    های 

 (. 596،  1398)گاردنر،  

گاردنر،   :فرانسه، اثر کامی پیسارو، مأخذ  ، میدان تأتر6تصویر شمارة 

1398. 

 

 
60 Francisco Goya 
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وحذف   کناره  آثار  انکار  خطوط  در   جزئیات 

 ها امپرسیونیست

است    ه شده به این نکته نیز اشاره شدهدر راستای توضیحات ارائ

جنبش امپرسیونیست ثبت شده در    نامهکه دستاوردهایی که ب

خالقیّ و  تالش  حاصل  در  واقع  است.  هنرمندان  از  گروهی  ت 

مشخّنقاشی  خطوط  شاهد  بیننده  غالباً  امپرسیونیستی  ص  های 

کناره نما نیست و چون گذشته مرز واضح و دقیقی بین اشیاء 

هی  است. البته کم توجّ  نقاشی در نظر گرفته نشده   ةحاضر در پرد

به  61و والسکس  60اره چیزی است که از زمان گویابه خطوط کن

نگاه خود به    ها بر اساس شیوةولی امپرسیونیست   نقاشی وارد شد

رزهای از پیش تعیین شده  سوژه و بحث رنگ پیش از گذشته م 

جابجا   می  اند.کرده را  اتفاق  این  بازتعریف  در  نویسد؛  پاکباز 

-های ساطعرنگین را )رنگ که نور  ها به منظور آنامپرسیونیست 

ه  شده از اشیاء گوناگون( نقاشی کند سطح بوم را به هزاران تکّ

از   را  اشکال وضوح خود  بین  مرز  واقع  و در  تبدیل کرده  رنگ 

می مستلزم چشمدست  نوآوری  این  و  استواری  دهند  از  پوشی 

ها است و در حقیقت به همین دلیل است که هنرمندان  شکل 

گذارند. پیسارو حتی  و طرح را کنار می  نماییاین جنبش حجم

دق طراحی  از  را  میشاگردانش  آنها  به  و  کرده  منع  گفت؛  یق 

شود و احساس را ضایع  طراحی مانع بروز امپرسیون کلی می»

 (. 322،  1398کند« )پاکباز،  می

در واقع ادغام سطوح و جدا نکردن مرزها در تصویر، نقاشی بعضی  

گرایی  گرایی به سمت انتزاعاز واقع   از هنرمندان امپرسیونیست را

توان دهد این تعریف را بیش از همه در آثار مونه میسوق می 

در    ء یند هنرمندان چون مونه به اثری که شیدر این فرآ  یافت.

ه کردند نه شناختی که از قبل در مورد  نگاه هنرمند دارد توجّ

چارچوب 327،  1398)پاکباز،    اندداشته  ء شی واقع  در  ی  ها(. 

میمشخّ گذاشته  کناری  به  جزئیات  و  هنرمص  و  با  شود  ندی 

نقاشی را در لحظه مورد ارزیابی   فرض سوژةذهنی خالی از پیش 

جای  های از کار خود بهنرمندانی چون رنوار در دوره  دهد.قرار می 

اوّ به طراحی  با  تنها  اثر،  به خطوط در  پرداختن  و  بردن  لیه  کار 

کامل آن تابلوی جاده سرباالیی میان    که نمونة  62های دیویزه توش 

  (. 163،  1388)الکساندریان،    اندها است، به خلق اثر پرداخته علف 

 هایی از رنگ خالص کنار هم در تابلو نقاشی.گذاشتن نقطه  62
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ای در وصف فضا در دنیای امپرسیونیست و  در مقاله  63آندره لوت  

تابلوی   اشیاء  بازنمایی  برای  کالسیک  قیود  از  شدن  رها 

  ای«  اثر رنوار را به عنوان مثال تفسیر های باربر رودخانه »کشتی

میمی و  کشتیکند  آن  نویسد؛  به های  شباهتی  }رنوار{ 

قاش  های خرخاکی شکل سنگین و کندرویی که پادوهای نکشتی

کنند نداشته }...{  شان نقاشی میتاالرهای رسمی در تابلوهای

  مانند ظریف رودخانه می  های سیاه وهای رنوار به سوسک کشتی

سطح آب آمده باشند. او در  ه شان، بهای مروارید گونه که با تکان 

اثری  کند که در اینجا  توضیحات خود به این نکته اشاره می  ادامة

ولی  تابلو )جزئیات غیر ضروری(    صر متشکلةاز سلسله مراتب عنا

  خوریم که در قشری خمیری می   شماری برخداوندگاران بی  به

 (.324،  1373اند )لوت،  رنگارنگی بهم رسیده   )بافت اثر(

ناپایداری شرایط نور  در این اثر هنرمند به مدد ذوق و نبوغ خود  

و شرایط جوی را به روشی استادانه در آسمان و انعکاس آن بر  

در آثار رنوار برداشت حسی از    است.  ص کردهآب رودخانه مشخّ

ت دارد و خطوط  موضوع بر تجزیه و تحلیل دقیق و علمی ارجحیّ

محو ش کامالً  او  آثار  در  فضایی  محیطی  ایجاد  باعث  این  و  ده 

شده مه او  آثار  در  نوعی    (.247،  1397)نجفیان،    استآلود  به 

خود   دلخواه  حالت  به  رسیدن  برای  امپرسیونیست  هنرمندان 

کردند. البته از بین بردن مرزهای  های اشیاء را در نور حل می فرم 

اشیاء حاضر در اثر بین هنرمندان این جنبش از درجه یکسانی  

در  برخورد بیشتری  احتیاط  هنرمندان  این  از  بعضی  و  نبوده  ار 

اند. پاکباز در تأیید این معنا مونه و  محو کردن مرزها بکار برده 

ه برای  پیسارو را مقایسه کرده و معتقد است پیسارو بر خالف مون

جلوه  در  شکلکاوش  نور  پیش  های  شدن  محو  به سمت  را  ها 

 
63 Andre Lhote 
64 John Rivald 

پوشد و این باعث  م نمیت جسمانی اشیاء چشبرد و از واقعیّنمی

)پاکباز،    ترین« امپرسیونیست خوانده شود  گراواقع ارو »شده پیس

ص در آثار  کار نبردن جزئیات و خطوط مشخّهب  (.329،  1398

وان »ابتذال« توصیف شد، طبق  مانه نیز از سوی منتقدان با عن 

اجرا بود تا موضوع    ؛ این ابتذال به لحاظ شیوة64جان ریوالد   نوشتة

سازی  ، نحوه ساده به کنار نهادن ساخت و سازهای معمول  اثر،

جزئیات و حفظ انسجام اشکال بدون استفاده از خط}محیطی{  

متضاد و ضربات قلمو بود که باعث    هایاز طریق به کار بردن رنگ

  مردم( مورد مذمت قرار گیرد   )از سوی منتقدین و عامة  شد مانه

 (. 44،  1369)ریوالد،  

 ها قلم در بیان هنری امپرسیونیستکارکرد ضربات  

تحوّ تکنیکاز  در  امپرسیونیست  هنرمندان  که  رایج  التی  های 

ضخامت     گزاری و روش استفاده ازایجاد کردند نوع رنگ   ،بازنمایی

و بود. هدف اصلی نقاشان این جنبش ثبت  مقلم  و حرکات پیچیده

هنگ  ای به مدد رنگ و ضرباهای بصری لحظه گرایانه دریافت واقع 

بودقلم حرکات  امپرسیونیست   (.31،  1380)گودرزی،    مو  با  ها 

هی رنگ  سریع، خالی از ظرافت و بعضاً خشن قلمو حجم قابل توجّ

عنوان نمونه آلفرد  دادند. به  را بر روی بوم در کنار هم قرار می

آثار  65سیسیلی طبیعی    در  مناظر  بازنمایی  به  بیشتر  خود 

صحنه پرداخ می این  در  و  نمایاندنت  برای  ابری،    ها  آسمان 

بر روی آب رودخانه و   نور  انعکاس  از  درختان،  نمایش گیاهان 

های  حرکات سریع و مقطع قلم در جهات مختلف، به همراه لکه

گامبریج  (.  8برد )تصویر شماره  رنگی متنوع در کنار هم بهره می

تابلو  هم حرکت  کلی  برانگیزی  اثر  در جهت  را  قلم  های سریع 

توجّمی نه  ریزه داند  و  جزئیات  به  همین  کاری ه  وی  نظر  از  ها، 

فقدان پرداخت، حرکات سریع و نامنظم قلمو و به جا ماندن رد 

در واقع  (.  507،  1387)گامبریج،    شدقلم باعث خشم منتقدان می 

شده و نمایش  مام و پراخت نحرکات متفاوت قلم، سطوح رنگی نات

ا یک حرکت قلم بدون رجوع و درختان ب  اجزای تابلو مثل شاخة

مجدّگزرنگ وجوداری  به  باعث  آثار  آ   د  در  خاص  فضایی  مدن 

تی بودن آن لحظه را در نظر  ها شده که حس موقّامپرسیونیست 

 بخشد. ت میبیننده قوّ

65 Alfred Sisley 

مأخذ   ای، اثر آگوست رنوار،های باربر رودخانه، کشتی7 ة تصویر شمار

 . www.artgeist.frسایت
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ونیست  دقیقاً بخاطر همین شیوه حرکات قلمو در جنبش امپرسی 

می  باید  تماشاگر  که  فاصلهبود  چه  از  بنگرد دانست  اثر  به  ؛  ای 

بار با این تابلوها برخورد داشتند، بیش از  لین افرادی که برای اوّ 

می  نزدیک  مشت اندازه  یک  جز  چیزی  بنابراین    ایستادن 

  (. 511،  1387)گامبریج،    دیدندمو نمیقلم  های سرسریحرکت 

از    ونه باید به این آثار بنگرد وبه تدریج بیننده آموخت که چگ 

  ت این خصوصیّ  ت ببرد.نقاشی لذّ  دنیایی از نور و حرکت در پردة

هاست  ( مشترک، تمام امپرسیونیست و سریع  )حرکات زمخت قلم

ت بیشتر و در آثار کسی چون  که در آثار بعضی چون پیسارو شدّ

ها تابلوی  مثال دگا یا رنوار شدت کمتری دارد. یکی از بارزترین  

ایتالیایی شماره  بلوار  )تصویر  است؛9ها  پرده    (  این  در  پیسارو 

خلق اثر و بازنمایی یک نظر گذرا به بلواری مملو از  نقاشی برای 

و شلوغی ایجاد    و حرکن  جمعیت  و  قلم  از حرکات  استفاده  با 

ها،  های انسان، کالسکه های قلم برای نمایاندن پیکره ها و تاشلکه 

شی ایجاد  فضایی را در نقا و حتی شاخ و برگ درختان   هااسب 

اگر من در این   . کند. »..االتی روبرو میکرده که بیننده را با سؤ

ها  نظر خواهم آمد؟ آیا پاها، چشم اینگونه به   بلوار قدم بزنم واقعاً

می  دست  از  را  دماغم  لکّو  یک  به  و  تبدیل بی  ةدهم  شکل 

)گامبریج،  می نمونه  (.511،  1387شوم؟«  عنوان  دیگر  به  ای 

مدّمی از  پس  او  اینکه  با  برد  نام  سزان  از  از  توان  تی 

کرد و در پی تدوین قوانینی برای بازنمایی    ها کنارهامپرسیونیست 

علمی طبیعت شهر را ترک کرد ولی او نیز در یافتن خط سیر  

هنری خود مدیون این جنبش است؛ در حقیقت امپرسیونیست  

که با قرار دادن ضربات قلم   ،(10ویر شماره)تص  به سزان آموخت

هاشورزنی و  هم  کنار  حرکت،    66های در  تسخیر  و  تأنی  با 

نامنظّتکنیک بیازماید های  را  تازه  و روشی  را رها سازد    م خود 

مونه و رنوار نیز آموختند      (.70،  1390شهابی،  فر و ضیاء )شایگان

توانند حاالت ناپایدار طبیعت را با ضربات کوتاه و منقطع  که می

 (.  329،  1396وایدر،  )برایانت   قلم صید کنند

 

 

 

 
66 Hatchings 

 

 

 

 

 

 

 

شود هنرمندی که  میهای مطرح شده مشخص با توجه به نمونه 

لحظه  باید  دارد  کند دیگر   ،اعتقاد  و ضبط  اثر خود ثبت  را در 

فرصتی برای پرداختن به جزئیات ندارد و الجرم با حرکات سریع  

ه، خط و تاش مقصود خود را در بازنمایی  قلم و به مدد چند لکّ

و. گیاه  حیوان،  )انسان،  کند..اشیاء  منتقل  بیننده  به  در   .( 

توان به این نکته اشاره کرد که به علت بحث می   بندی اینجمع 

.خط جایگاه  .گذاری و تنوع حرکات قلم در اثر هنری؛ ».نوع رنگ 

}حاصل  های رنگیهتاریخی خود را در نقاشی از دست داد و لکّ

 (. 6،  1387راد،  تر شد« )حسینی به مراتب ارزشمند   حرکات قلم{

 

 

 

 

 

 

 

 ، سیل در مارلی، اثر آلفرد سیسیلی،  8 ة تصویر شمار

 332، 1398پاکباز،  :مأخذ

ها، اثر کامی پیسارو، مأخذ گامبریج،  ایتالیایی، بلوار 9تصویر شمارة 

1387 ،511  
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 گامبریج   :،رقصندگان منتظر،اثر ادگار دگا، ماخذ11تصویر شماره  

رکت در اثر و سرعت بخشیدن به خلق  انتقال حس ح

 نقاشی

ان،  تی از روز، شب، بارهای موقّها برای ثبت لحظه امپرسیونیست 

، فیگوری در  ، حرکت و سرعت در زندگی شهریباد، ابر و آفتاب

  . سرعت خلق اثر را به حداکثر رسانده بودند  ،غیره   و  حال حرکت

تأ در  زبانیپاکباز  جستجوی  در  کتاب  در  روش  این  نو    یید 

برای  نود(    ویسد؛ پیسارو در پاریس و از پنجرة اتاقش )در دهة نمی

ثبت حرکات سریع و گذاری زندگی شهری چند پرده نقاشی را  

می پیش  هم  با  با همزمان  آثار  )سلسله(  این  در  واقع  در  برد، 

اندازهایی روبرو هستیم که در یک لحظه و یک نگاه آنی در  چشم 

(.  330،  1398)پاکباز،    توان دیدمی   های شلوغ و پر هیاهوخیابان 

سوژه  هب یک  بازنمایی  برای  امپرسیونیست  هنرمند  کلی  طور 

دقایقی فرصت داشته و اساساً با خلق یک تصویر طی روزها و  

 
67 Jean Lacoste 

  ؛   67از این رو از نظر الکست   .است  های متمادی مخالف بوده ماه 

را  اشیاء    ،به دید آمدن  خواستند نحوةها( می)امپرسیونیست آنها  

ای و محاط و ممزوج  نقاشی کنند و آنها را براساس ادراک لحظه 

 (.114،  1392)الکست،    در جو و نور اطرافش به تصویر بکشد

مسیر این  در  که  راهکارهایی  از  اثر(   در  )سرعت  یکی    خلق 

  های سوژه ه به پیچیدگیعدم توجّ  ؛بخشیدهنرمندان را یاری می 

،  1378راد،  )حسینی  کاری بودو بازنمای تصاویری عاری از ریزه 

6.)   

 

 

 

 

 

 

  ،اثر ادگار دگا،12تصویر شمارة  

www.mymodernmet.com 

امپرسیونیست تابلوهای  ناظران  از  ناتمام  بسیاری  نوعی  به  را  ها 

اتفاقات    کردند درقلمداد می و  آنها در پی ثبت حاالت  حالیکه 

و   بودند  تخیّسوژه روزمره  یا  و  ثابت  بتوانند  ای  که  نداشتند  لی 

  وقت صرف کنند و در عین حال این   ،ها برای جزئیات آن ساعت 

به عنوان مثال دگا پرداختن به    دانستند.کار را عبث و بیهوده می 

دانست و معتقد بود تصویر باید شناور  می  حاصلرا بیها  کاریریزه 

ر پی ثبت حرکات است  ال باشد و برای کسی که همواره دو سیّ

دگا استاد خلق    (.55،  1392)دادور،    م استاین مسئله بسیار مهّ

های انسانی در حال حرکت و زوایای ناپایدار بود و به این  پیکره 

های وی رقصندگان باله  ترین سوژهدلیل است که یکی از اصلی

تمرین  سر  »او  می بودند؛  حاضر  باله  اندام  های  بتواند  تا  شد 

در جهات مختلف   ترین حاالت }موقتی{را در متنوع رقصندگان

)گامبریج،   کند«  طراحی 516،  1387نظاره  در  بنابراین  و  (.  ها 

در  پرده  نیمه  به صورت  رقصندگان  از  تعدادی  دگا  نقاشی  های 

دست  )تنها  دارند  حضور  هدف  تصویر  تمام  چون  پاها(  یا  و  ها 

  ، کوه سنت ویکتور و قصر سیاه، اثر سزان، مأخذ سایت10تصویر شمارة 

www.wga.hu   
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دار از حرکات  ک و البته ناپایای پویا و متحرّ هنرمند خلق لحظه 

بودهرقصنده  شماره  است  ها  بهتر  12و11)تصویر  عبارت  به   .)

کردند و  را در لحظه خلق می  «برشی از زندگیها»  امپرسیونیست 

سرعت در خلق اثر و همچنین نمایش    ،برای القای درست حس

حرکت و پویایی در تصویر دو عنصر اساسی مورد نظر هنرمند  

 اند. بوده 

 ها مطرح شدتآنچه از امپرسیونیس

ها در فرانسه  با گذشت بیش از یک قرن از حضور امپرسیونیست 

این جن از محبوببهنوز هم  های هنری در  ترین گروه ش یکی 

بازنمایی کالسیک   متمادی  قرون  از  پس  آنها  است.  ادوار  تمام 

ها در هنر اروپا، قوانین حاکم را به چالش کشیدند  اشیاء و سوژه 

ب نمایش  هو  آکادمی جای  قوانین  حاصل  که  و  اثری  شور  ها، 

های حماسی و یا اساطیری  داستان   و پرداختن به  احساس هنرمند

ت  بیند، اهمیّای که میای هنرمند از سوژه بود به دریافت لحظه

امپرسی  هنرمند  واقع  در  روزمره،  دادند.  وقایع  بود  مایل  ونیست 

ن را در  اتی از روز و شب، زندگی شهری و مضامینی نظیر آلحظ

موقّ دریافت  نقیک  پرده  بر  طبیعتاًتی  کنند.  ثبت  برای    اشی 

به   بودند،رسیدن  ملزم  هنرمندان  خواست  در   این  تغیراتی 

یی نور و رنگی  های پرداخت خود ایجاد کنند از جمله بازنماشیوه 

سوژة از  لحظه  در  نظر    که  خاص(  مورد  شرایط  دریافت  )در 

هم نه مخلوطی   ن در کنارهای درخشا استفاده از رنگ اند،  کرده 

از آنها بر روی هم، سرعت بخشیدن به حرکات قلم و تغییر نوع  

کناره  رنگ دقیق  خطوط  حذف  قلم،  حرکت  و  و گذاری  نما 

یند خلق اثر و القای حس حرکت  سرانجام سرعت بخشیدن به فرآ

به عنوان نمونه     است.  ها در تابلوی نقاشی بودهتیّعو تغییر موق

ای و سبک خاکی  ای طبیعی و قهوه های قهوه د رنگ رنوار خیلی زو

روشن و    را کنار گذاشت و »تخته شاسی رنگین کمانی«  68کوربه

این دستاوردها  (.  334،  1396)وایلدر،    شاد خود را به دست گرفت

همانطور که پیشتر نیز مطرح شد حاصل کار گروهی و مطالعات  

ط شخصی وسّباره و تهنرمندان مختلف این جنبش است و به یک

و آنچه امروز به عنوان دستاوردهای این    است  خاص ابداع نشده

 . هاستگیرد تجمیع این نوآوری هنرمندان مورد ارزیابی قرار می 

 
68 Gustave Courbet 

نشده    درک  راه  ابتدای  در  هنرمندان  منفی این  نقدهای  و    اند 

  اند در مورد عدم کفایت فنی و ذوق هنری دریافت کرده  بسیاری

برایا که  همانطور  وایلدرولی  می  69نت  نویسد؛  نیز 

ها به تأثیر متقابل رنگ و نور بیش از نشان دادن  »امپرسیونیست 

انسان  دقیق  کرانی  داشتند«  خطوط  عالقه  اشیاء  و  ها 

ه به  ها با توجّدر واقع امپرسیونیست (.  328،  1396وایدر،  )برایانت 

آموزش   سابقة و  شاگردی  آکادمینقاشی،  در  دقیق  های  های 

داشت و  پاریس  در  سیستم مختلف  تأیید  مورد  فنی  مهارت  ن 

جهان   بازنمایی  از  دیگری  نوع  کردند،  تالش  آگاهانه  حاکم، 

برای ثبت لحظات گذرا بر  رند. »پیرامون را به بوته آزمایش بگذا

امپرسیونیست  و ظ  هابوم،  نقاشی کنند  بودند سریع  ربات  ناچار 

بیقلم و  آزادانه  ریزهتوجّموهایشان  به  باشد«  کاریه  ها 

(. این دستاورها که در متن مقاله نیز 328،  1396وایدر،  انت )برای 

ت و ضعف  است در آثار هنرمندان این جنبش شدّشرح داده شده 

نیست، به عنوان مثال مونه مطالعات   د و برای همه آنها یکساندار

یکسان    های مختلف نور بر روی یک سوژةلوهای را در جگسترده 

انعکاس نور  های ربر جلوه   رنوار و پیسارو نیز،  انجام داده نگ و 

بر فیگورهای در حال حرکت و پویا    نیز  دگا  ای نمودند.ه ویژه توجّ

در    هاتی از حاالت انسان موقّ  لحظةو نمایش حرکت و ثبت یک  

گوگ از تک  هنرمندی چون ون   است،  پرده نقاشی متمرکز بوده

نه ضربه قلمو  تجزیههای  برای  می تنها  استفاده  رنگ  ،  کردکاری 

مندی از این شیوه هیجان درونی خود را  خواست با بهره بلکه می 

اسدی در توصیف تجربیات    (.535،  1387)گامبریج،    ابراز کند

در کار او  نویسد؛ »( می13)تصویر شماره    گوگرنگ در آثار ون 

-یک به  گیرند، هرل قرار می ای مکمّگونهها در کنار هم بهرنگ

النفسه زرد است  یابند. زرد فیجدید می تی  دیگری هویّ  واسطة

قرار می کنار سبز  در  گونه  ولی هنگامی که  دیگر  زردی  گیرد، 

آمیزند بلکه در یک رابطه مجاورتی  ها باهم نمی{ رنگ.است}.. 

،  1378کنند« )اسدی،  یجاد میتی از یک شکل یا فضا را اکلیّ

131.) 

69Jesse Bryant Wilder  
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  :گوگ، مأخذدکتر گاشه، اثر ونسان ون   ، پرترة13  ةتصویر شمار

www.staedelmuseum.de               

مند به طبیعت  اعده همچنین سزان در پی طراحی نوعی نگاه ق

ها باشد. سزان در نده باورهای امپرسیونیست کنبوده که تکمیل

مایی اشیاء و  دیدگاه خود را در بازن  70های خود به امیل برنار نامه 

نوع داوری را    است؛ هنرمند باید هر  کرده  ه تشریحطبیعت اینگون

)سوژه( نیست را    اتخصوصیّ  که مبتنی بر مشاهدة هوشمندانة

دور اندازد او باید از طبع ادبی که در اغلب موارد نقاش را از مسیر  

کند بر حذر باشد او در ادامه  )آنچه باید ببیند( دور می  واقعی خود

باید تمام و کمال خود را وقف شناخت  افزاید معتقدم نقاش  می

شکل ملموس    ،طبیعت کند در واقع نقاش با کمک رنگ و طرح

دهد، برای پیشرفت فقط باید به  و عینی به ادراک و احساس می 

ه کرد و چشم را بر اثر آشنایی و پیوند بیشتر با آن  طبیعت توجّ

ار و  اثر تمرین فراوان و کتربیت کرد در واقع سزان معتقد بود بر  

  سو و یک جهت خواهند است که دیدگان با طبیعت هممشاهده 

سزان،    شد واقع22و21،  1380)پل  در  و    (.  ممارست  حاصل 

دادن القابی چون  نسبت  عامل اصلی   ،سزان   بی وقفه  هایتالش 

تمام معنای من« و »پدر  همتا و یگانه من«، »معلم به»استاد بی

سال  در  نقاشان«  ما  قرهمه  نخستین  وی  های  به  بیستم  ن 

 (.28،  1397شد)لینتن،  

 
70 Emile Bernard 

 : اثر پل سزان ماخذ، 14  ةتصویر شمار

www.paul-cezanne.org 

 : گیرینتیجه 

مقالة از  پیش   در  یکی  عنوان  به  امپرسیونیست  جنبش  به  رو 

تمام دوران هاترین جنبشمطرح  پرداخته شد ی هنری  این  ها   ،

واستی  هماهنگ خ طور منسجم و  هلین بار و بهنرمندان برای اوّ 

پیگیری    ،هنری اروپا شکل گرفته بود  را که پیش از آنها در جامعة

در   و  ایستادند.  کرده  اروپا  نقاشی  کالسیک  قوانین  مقابل 

بازنمایی امپرسیونیست  صحنه ها  اشراف،  از  سفارشی  های  های 

پایه خود را  ای را رها کرده و بوم و سهتاریخی، حماسی و اسطوره 

  ه به زندگیِ هدف آنها توجّ  طبیعت بردند.  میانهباز و    به فضایِ

حاالت    و اساساً  ای، اتفاقات لحظهشهری، طبیعت  روزمره، جامعة

این هنرمندان برای    ،در حال گذر بود. طبق مطالب مطرح شده

نیاز به اصولی جدید داشتند که    خود  رسیدن به اهداف مطلوب

  رو مشغول   اینمین کند. از  تأ  ،اهداف مورد نظر آنها را به خوبی

های متفاوت از آنچه تا  های جدید و آزموندن روش به ثبت تجربه

عمده  هدف  جامعه هنری اروپا بود، شدند. به آن روز مورد تأییدِ

ص از سوژه  مشخّ  حظةو شکار یک ل  و اصلی این هنرمندان ضبط

ه و عواملی از این  های نور، سایبازتاب   ن همراه بادر ساعتی معیّ

  ط هنرمند دریافت شده و بود، که توسّ خاص لحظةدست در آن 

ال  سؤبه  ه  با توجّ  .شدمیبه سرعت روی پرده نقاشی ثبت    باید

در بازنمایی مفهوم زمان    را  پژوهش که دستاورهای این هنرمندان 

مختصری    ء تاریخچةابتدا  ؛کندها را طلب می تی بودن لحظه وقّو م 

ارائاز جنبش امپرسیون   گیریِ علل شکله شد که در واقع  یست 

جنبش  احساس این  هنرمندان  و    ، نیاز  جدید  بیانی  یافتن  به 
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روشن    بازنمایی تصاویر را برای خوانندگان  ای متفاوت برایشیوه 

های شکل گرفته در اواخر  تیّع. پس از آشنایی کلی با موقسازدمی

مرکزی    اروپا و شرح مختصری در مورد هستة  قرن نوزدهم در هنر 

ان از بین استاد، کتب، مدارک و مقاالت مطرح  تواین گروه، می 

ی در جا مانده از این هنرمندان به کلیتّه شده و همچنین آثار ب

های مورد نظر این هنرمندان دست یافت.  ها و آرمان مورد فعالیت 

ای  لزوم بازنمایی سوژه به شیوه این نقاشان ضمن اعتقاد راسخ به  

اند  ف نظراتی نیز داشته ص شده، اختالنه استاندارهای مشخّ  واقعی

-مطالعات و تجربیات آنها در دوره کاری نوع باعث تفاوت در که

 . است  شان شده

توان  اهکارهایی را میه به مطالب مطرح شده، رنهایت با توجّ  در  

همة که  برد  فعالیّ  هاامپرسیونیست   نام  طول  هنری در  شان  ت 

چیزآزموده  آن  حاصل  و  عنوان  اند  به  امروزه  ما  که  است  ی 

  رو داریم. پیش  ،جا مانده از جنبش امپرسیونیستهبشاهکارهای  

لحظات  هب بازنمایی  در  هنرمندان  این  دستاورهای  کلی  طور 

اثر؛ به نگاه آنها به مقولةناپایدار و نمایش گذر زم رنگ،    ان در 

رنگ تغییر  و  نور  انعکاسات  نور،  نورهای  حضور  مواجهه  در  ها 

هنرمندان،  مخت این  هنری  بیان  در  قلم  ضربات  کارکرد  و  لف 

ویای در  هایی برای انتقال حس حرکت و پهمچنین یافتن شیوه 

یند خلق اثر و در نهایت حذف خطوط  اثر و سرعت بخشیدن به فرآ

های  لمان ص در نمایش اِهای شفاف و مشخّو مرزبندی   محیطی

سوژه  جزئیات  انکار  و  اثر  در  میحاضر  باز  از  گها  هرکدام  ردد. 

رسی قرار گرفت و با ذکر  طور مجزا مورد برّهعنواین مطرح شده ب

های هنرمندان امپرسیونیست، این  تهایی از آثار و یا فعالیّمثال 

مشخّ روش نکته  که  شد  کنارص  در  شده  یاد  طی    های  و  هم 

جهت  ام و پختگی الزم  های متمادی تجربه و ممارست به قوّسال 

مهّاین هنرمندان رسید.  ین هدف مشترک  متأ این  م همچنین 

ص گردید که دستاوردهای یاد شده در تمام آثار مشترک  مشخّ

های شخصی خود به بعضی  بوده، ولی هر هنرمند به فراخور شیوه 

ت؛ به عنوان مثال  اس   ه کمتری داشتهه بیشتر و بعضی توجّتوجّ

ضربات قلم  های رنگی در آثار سورا، انعکاس نور در آثار مونه،  ه لکّ

ون آثار  موقّدر  حاالت  و  انسان گوگ  حذف  تی  دگا،  آثار  در  ها 

جزئیات در آثار پیسارو و بهره بردن از رنگ در آثار گوگن بیش 

ه  ا حاصل کار این هنرمندان با توجّ است. امّ   از سایرین دیده شده 

در پی    حس گذر، تغییر و نو شدن پی  به دستاوردهای یاد شده

   کند.را در بیننده ایجاد می
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  های هشتاد(، ترجمة یونیسم تا سال تاریخ هنر: از امپرس  دة)چکی  هنر است و هنر هیچ چیز نیست  (، همه چیز1379گیلداس، بورداس، )

 .89تا    74، از  8  ةمی، شمارالعات هنرهای تجسّمهری میرزالو، نشریة مط

 د رضا ابوالقاسمی، نشر ماهی تهران. محمّ  (، فلسفه هنر، ترجمة1392ت، ژان، )الکس

 .327تا    321، از  56و55  ةکلک، مهر و آبان، شمار  جلةص، م دخت محصّایران   (، انقالب امپرسیونیست، ترجمة1373لوت، آندره، )

 نی، چاپ هشتم، تهران.   علی رامین، انتشارات نشر  مدرن، ترجمة  (، هنر1397نتن، نوربرت، )لی

 تاریخ هنر جهان، انتشارات چارسوی هنر، چاپ پنجم، تهران.   (، گزیدة1397نجفیان، بهزاد، )
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یفصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناس  

1400 زمستان، 2دوره اول، شماره  

 

Examining of the achievements of Impressionist artists in representing the concept of the passage 

of time in painting 

 

Abstract 

Impressionist artists believed that the painter should leave the closed space of the studio and, in fact, 

the methods of the past, and go to nature to create images and capture and record transient 

moments. In the late nineteenth century, with the formation of the Impressionist movement, in fact, 

classical methods of creating works of art lost their functions, and artists sought new ways to truly 

represent the subject and to record temporary moments and states in transit. What have been the 

achievements of Impressionist artists in representing and recording the concept of the passage of time 

and the temporality of moments? It seems that the artists of this movement tried to make moments 

by experimenting with different methods such as paying special attention to light in the work, speed 

in creating the work, type and method of painting, new color combinations as well as using color spots 

and showing movement and speed in the painting. Imagine transients and changing situations. The 

purpose of this research is to study and analyze the works of the artists of this movement in order to 

determine the extent of their success in recording the passing moments and to show the change of 

time in different works. It is obvious that in the course of this study, the best and most prominent 

works of the artists of this period have been considered in terms of their impact on the mentioned 

achievements. This research descriptive-analytical method, after mentioning a brief history, describes 

the achievements and success of these artists in the category of momentary representation of subjects 

and detailed analysis of selected works of these artists (often the core of the group) who have 

succeeded in representing this important. The required materials and images in the present study 

have been collected by the library method . 

 

Keywords: ninetieth Century Painting, Impressionism, Perception, Edward Manet, Claude Monet, 

Modern Art . 


