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 هنر و تمدن مسیحی

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

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

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

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

گوتیک( می شود.

1- هنر صدر مسیحیت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گذرگاهها و مداخل مخفي در چند نقطه  ي شهر بود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به دست آمده است )شکل3-2(.

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

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

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

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

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

 Pantheon .17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چون این شیشه ها همچون آیینه هاي کوچک نور را منعکس 

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

معماري این دوره بسیار مناسب مي نمود. البته هنرمندان این 

دوران نیز سعي در سه بعدي کردن فضاي دوبعدي داشتند، 

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

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

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

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

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

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

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

در هیئت اساطیر و بخصوص هلیوس )خداي آفتاب( نمایش 

مي دادند. 

همچنین هنرمندان دورة صدر مسیحیت عالوه بر تصویر کردن 

دیوارهاي کلیساها، به تصویر کردن نسخ خطي و کتاب نیز 

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

نسخ خطي طوماري روي پاپیروس که در مصر زمان فراعنه 

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

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

صحافي  بلکه  نشده،  لوله  دیگر  پوستي  کتابهاي  این  البته 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پرسش:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ravenna .18
 Justinian .19
S. Vitale .20

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

8-3 ب: نمای داخلی کلیسای سن ویتاله

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

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

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

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

نازك؛ بلند و نیمه عقابي هستند. 

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

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

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

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

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

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

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

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

فاصله اي مشخص در میان گوسفندان نشسته است . 

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

دارد و گوسفندان در دوطرفش به طور هماهنگ و سه تا 

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

)شکل  آپولیناره  سانتا  کلیساي  موازییک  گوسفندان 

14-3( تا حدي سست وغیر رسمي  هستند.

این دوره  این دواثر، سیر تحول هنري در  مقایسه 

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

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

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

پرسپکتیو و سایه روشن شده است ، هنرمند در)شکل 

باز  و  براي طبیعت سازي  14-3( هیچگونه کوششي 

آفریني دنیاي مادي ندارد، بلکه تصویر را با نمادهاي 

کرده  خلق  شده اند  ردیف  سرهم  پشت  که  ساده اي 

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

فضاي  به  اشاره اي  هیچگونه  تا  مي کند  خودداري  جداً 

نداشته  فیزیکي  واقعیتهاي  و  مادي  دنیاي  بعدي  سه 

باشد. شکلها حجم ندارند و گوسفندان به شکل نیمرخ و 

تخت درآمده اند و جزئیات شکلها به وسیله خطوط نشان 

داده شده اند. بدین ترتیب سبک بیزانسي بدون توسل به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Santa.Sophia.23حکمت مقدس

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

15-3ب: نقشه و نمای ایاصوفیه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و آرامش مي کند. 

Hosios Lukas.24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شبیه  هستند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سازي گرم شد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3- هنر سده هاي میانه 

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

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

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

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

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

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

  هنر ژرمني 

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

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

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

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

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

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

 هنر كارولنژي 

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

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

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

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

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

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

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

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

1015میالدی، مفرغ

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

هنر اوتوني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رومانسك 

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

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

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

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

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

و آلماني بودند.

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

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

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

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

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

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

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

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

)شکل 3-33(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

غیر فرانسوي بود.

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

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

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

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

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

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

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

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

کلیساي جامع میالن است )3-48(.

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

پرسش:

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

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

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

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

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

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

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

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



فصل چهارم 

هنر رنسانس ) عصر نوزايی (

 

رنسانس آغازين               اواخر سده14 میالدی

رنسانس                           سده 15 میالدی

رنسانس پیشرفته            سده 16 میالدی

شیوه گرايی                     سده 16 میالدی

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

2- ناتورآلیسم را توضیح دهد.

3- آثار دوناتلو و برونلسکی را توصیف نماید.

4- سبک معماری دوره رنسانس را توضیح دهد.

5- هنرمندان معتبر رنسانس را نام ببرد.

6- منریسم یا شیوه گرایی را شرح دهد.

7- هنرمندان و آثار هنری منریسم را توضیح دهد.

8- رنسانس شمال اروپا را توضیح دهد. 

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

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

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

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

رنسانس

فصل چهارم

اهداف رفتاري:

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

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

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

را اساسي ترین محور هستي و رکن جهان دانست .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چشمگيري برخوردار است .  

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

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

هنر رنسانس آغازين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فلورانس هنرمندان  ، در  پانزدهم میالدي  اول سدة  نیمه  در 

بسیاري بودند که هریک آرمانهاي رنسانس را درابعاد حجم پردازي، 

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

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

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

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

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

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

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

است که درآن گامي بنیادي درجهت تجسم حرکت دربدن آدمي و 

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

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

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

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

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

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

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

به تدریج پیکرتراشان در جهت شبیه سازي پیچیده ترین حرکات 

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

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

پیکره هاي این دوران را تندیس هاي قدیسیني تشکیل مي داد 

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

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

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

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

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

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

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

نـمایـانـده و در چهره پـردازي خاطرة رومـي هاي بـاستان را زنـده 

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

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

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

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

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

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

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

گویي فرا مي خوانند.

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

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

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

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

 شاخص ترین فرد درمعماري این دوره فیلیپو برونلسکي )1446-

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

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

رم رفته بود به مطالعه آثار معماري باستاني پرداخت واحتماالً با 

مطالعة همین بناها بود که موفق به کشف شیوة سه بُعد نمایي و 

ژرف نمایي )پرسپکتیو( برسطح کاغذ دو بُعدي شد. ژرف نمایي که 

براصول ریاضي استواراست، بسیار مورد توجه هنرمندان رنسانس 

قرارگرفت و دوناتلو که از دوستان برونلسکي بود ، در برخي نقش 

ابتکار   . گرفت  بهره  خوبي  به  اسلوب  این  از  خود  هاي  برجسته 

5-4 پیشگو کله کدو،)habacuc ( ، دوناتلو، برج ناقوس کلیسای فلورانس، 1423-25 ، 
مرمر
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6-4 ب: داوود، دوناتلو، حدود 32-1430 ، مفرغ 6-4الف: بنای یادبود گاتامالتا سوار بر اسب، دوناتلو، میدان سانتو، 
پادوآ، ایتالیا، حدود 1450-1445 میالدی، مفرغ

7-4 کلیسای فلورانس، )ساختمان اصلی(، فیلیپو برونلسکی)گنبد(، جوتو)برج ناقوس(، شروع ساخت 1296
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. حجم وسیع گنبد  فلورانس مي توان دید  )شکل4-7(  را در ساخت گنبد کلیساي  برونلسکي 

که از مدتـها پیش ناتمام مانده بود ، مشکل عـظیمي بود زیـرا فضایـي که مي بایست زیر گـنبـد 

قـرار   مي گرفت 42 متر پهنا داشت و این اندازه به قدري بزرگ بود که حل مشکل را با شیوه هاي 

سنتي غیر ممکن مي ساخت . 

برونلسکي با نبوغي خاص ، روش سنتي را کنار گذاشت و به ابداع شیوه هاي نویني پرداخت که آن 

را امروزه " معماري پس از سده های میانه" مي شناسند. ابتکار عمدة برونلسکي در این بنا آن بود که 

گنبد را نه به صورت واحد و توپر ، بلکه همچون دونیم کاسه جدا از هم بنا کرد که با مهارت فني بهم 

اتصال یافته و داراي استحکام بیشتري بود وکل بنا به این ترتیب سبک تر مي شد. وي عالوه بر ابداع 

این روش ، دستگاه هایي مکانیکي براي باال کشیدن اشیا ساخت و حال آنکه سابقاً از معابري شیبدار 

براي حمل مصالح ساختماني استفاده مي کردند . اصوالً برنامة کار وي ، نشانگر اندیشه اي بي باك 

وتحلیل گر یعني خصوصیات یک انسان عصر رنسانس دارد. در بناهاي بعدي نیز که بدست برونلسکي 

ساخته شد، مي توان نوآوري و روي آوردن به برخي شیوه هاي کالسیک را که به آثار او خصوصیتي 

فردي مي بخشد، مالحظه کرد.

گذشته از دوناتلو در پیکره سازي و  برونلسکي در معماري ، در عرصة نقاشي باید از مازاتچو 

)1428-1401( نام برد که با وجود زندگي کوتاهش )27 سال( آثار شگفت انگیز از خود به جاي 

گذارد. این هنرمند نقاش در مدت کوتاه فعالیتش ، به عرصه هاي تازه اي گام گذاشت و به نوآوریهایي 

دست یافت که کمتر هنرمندي در مدتي کوتاه بدان دست یافته بود . از این جهت وي را مي توان 

خلف هنري جوتو دانست. زیرا سبک پر عظمت و نمایشي جوتو را گام هایي چند به جلو برد. مازاتچو 

در نقاشي دیواري موسوم به "نقدینة خراج " )شکل 8-4( سه حادثه را یکجا نشان داده است. در مرکز 

نقاشي، مسیح که حواریون به دورش حلقه زده اند به پطرس حواري مي گوید که مالیات مورد درخواست 

مأموري را که پشت به تصویر ایستاده از دهان یک ماهي خارج کند. در سمت چپ ، پطرس حواری 

می کوشد سکه را از دهان ماهی خارج کند و در سمت راست ، وي با حالت قاطعانة اهانت آمیزي سکه 

را درکف دست مأمور مالیات مي اندازد . عظمت سادة پیکره ها ، بیننده را به یاد جوتو مي اندازد ، اما 

در اینجا یک حالت خود آگاهي رواني و اخالقي دیده مي شود که تازگي دارد. در اثر مازاتچو، نور از 

جهت خاصي بر صحنه تابیده حال آنکه در آثار جوتو منبع نور مشخص نبود و نوری یکسان و خنثی در 

کل صحنه وجود داشت. منبع نور مشخص در اثر مازاتچو، براي اولین بار بکار گرفته مي شود که بعضي 
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اجسام را روشن مي کند  و بر خي را در تاریکي مي گذارد.

طرز جایگزیني پیکره ها در اثر فوق نیز نسبت به آثار ماقبل خود متحول شده است . پیکره ها دیگر 

به صورت پرده اي سخت در ردیفهاي جلو نیستند ، بلکه همچون یک نیمدایره ، گرداگرد مسیح )ع( 

حلقه زده اند  و کل گروه به جاي قرار گرفتن دریک صحنه تا حدي تصنعي و نمایشي ، در میان 

منظره اي دلگشا قرار گرفته اند و ساختمان با به کارگیری پرسپکتیو تصویر فضایی واقعی را در  بیننده 

به وجود می آورد.

بنابراین در این تصویر دوگرایش اصلي رنسانس را مشاهده مي کنیم که شامل رئالیسم مبتني بر 

مشاهده وکاربرد ریاضیات براي سازماندهي اجزاي تصویر مي باشد.

8-4 نقدینه خراج، مازاتچو، کلیسای سانتا ماریا دل کارمینه،حدود 1427، فلورانس، نقاشی دیواری
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نقاش دیگري که ذکر نام فعالیتش ضروري است ، پیرو دال 

فرانچسکا )1492-1420( است . وي احاطة کاملي برهندسه 

داشت و بعدها رساله اي در باب اصول سه بٌعد نمایي نوشت. 

کلیة ترکیب بندیهاي فرانچسکا داراي ساختماني دقیق و روشن 

هستند که ریاضیات بر آنها حاکم است . یکي از نقاشیهاي 

دیواري وي به نام "بشارت تولد مسیح به مریم ")شکل 4-9(  

شیوة شخصي وي را به خوبي مي نمایاند. یکي از مسائلي که 

ذهن فرانچسکا را مشغول کرده بود ، پیدا کردن راهي براي 

اشیا ي جاندار       و  بین  رابطه اي  هندسي – معماري   برقراري 

اثر بدان متوسل شده  بود.  راه حلي که وي دراین  بي جان 

ستوني است که فضا را به دوبخش عمودي مکعب وار تقسیم 

و   رسمي  ساده    ،  شکل  در  ستون  استوانه اي  مي کند.     شکل 

بي تحرك مریم بازتاب یافته است و ارتباط پیکره ها و کل اثر 

از طریق حرکت دستها میسر مي شود . براي سازگاري بناي 

معماري با پیکره ها ، حرکت آدمها به حداقل تقلیل یافته است 

و بیان عاطفي در اثر دیده نمي شود.

نقاشي دیواري "رستاخیز ")شکل 10-4( با ترکیب مثلثي 

ساخته شده که بعداً مورد توجه و عالقة شدید نقاشان رنسانس 

و  ایستاده  گور  لبة  بر  که  استوار مسیح  . حالت  قرار گرفت 

پیکره هایي که بر سطح افقي پالن جلو به خواب رفته اند ، 

دریک مثلث محاط شده که استحکام بي نظیري به ترکیب بندي 

مي دهد . کار فرانچسکا بیشترین دستاوردهاي علمي و هنري 

نیمه نخست سدة 15 ،یعني رئالیسم ، ترکیب بندي عظیم ، 

سه بُعدنمایي ، رعایت تناسب و نور و رنگ را نمایش مي دهد. 

9-4 بشارت تولد مسیح به مریم، پیرو دال فرانچسکا، کلیسای سان فرانچسکا،حدود 
1455، نقاشی دیواری

10-4 رستاخیز، پیرو دال فرانچسکا، حدود 1463 ، نقاشی دیواری
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رنسانس درايتالیا ي نیمة دوم سدة پانزدهم 

در آغاز سدة پانزدهم ، فلورانس در تکامل اومانیسم 

)انسان گرایی( و شیوه هاي نوین در سراسر ایتالیا پیشتاز 

با  این مقام  ایتالیا در  در سالهاي بعد، سایر شهرهاي  بود. 

فلورانس سهیم شدند و به مرور هنرمندان تازه اي جاي نسل 

پیشین را گرفتند.

باتیستا  لئونه   ، برونلسکي  از  ، پس  در عرصة معماري 

آلبرتي) 1472-1407( ظهور کرد که با عالقة شدیدي که 

به معماري روم باستان نشان داد خود  را به عنوان " نخستین 

معمار رنسانس " مطرح ساخت . سبک معماري آلبرتي در 

 . است  کالسیک  عناصر  اندیشمندانة  کاربست  حقیقت 

نقطة اوج فعالیتهاي آلبرتي را مي توان در کلیساي سان 

آندرئا)شکل 11-4(  مشاهده کرد که دراین اثر مانند آثار 

پیشین خود، وي بر نماي ساختمان ، شیوه هاي کالسیک 

را بکار مي برد. عالقة آلبرتي به تناسب ، او را واداشت که 

ابعاد عمودي وافقي نما را با هم برابر کند که باعث کوتاه 

شدن نماي مزبور از بقیة کلیسا شده است . این عالقه به 

جذابیت بصري و رعایت تناسب در نما ، در بسیاري دیگر از 

آثار دورة رنسانس نیز دیده مي شود.

آندرئا   ، پانزدهم  سدة  دوم  نیمة  پیکر تراش  مهم ترین 

ژرف  و  استعدادها  برخي  وارث   )1435-1488( وروکیو 

اندیشي ها ي دوناتلو بود. وي پیکره اي از داود )شکل 4-12( 

ساخت که نوعي واقع گرایي توصیفي را به نمایش مي گذارد. 

جواني خوش بنیه و پر طاقت با پیرهني چرمین که با غرور 

ایستاده و سر جالوت را زیر پایش گذاشته است . حالت پیکره 

به خوبي حالت جواني متکي به نفس را نشان مي دهد. اثر دیگر 
11-4 کلیسای سان آندرئا، لئونه باتیستا آلبرتی، مانتوا، ایتالیا، حدود 1470 میالدی
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وروکیو ،پیکرة سوار بر اسبي به نام "بارتو لومئو کولئوني" است ")شکل 13-4(. اسب در این تصویر حالتي 

متکبرانه دارد وسوار نیز گویي به علت خشم مي خواهد بدنش را بچرخاند وحالتي از خشم و قدرت را 

به نمایش مي گذارد . پیش از این دوناتلو هم، چنین موضوعاتي کارکرده بود. اما تفاوت این دو هنرمند 

بزرگ ، درنحوة نگرش آنهاست . در آثار دوناتلو حالتي آرام  و کالسیک موج مي زند،  اما آثار وروکیو 

حاکي از رئالیسمي قوي است .

13-4  پیکره اسب سوار کولئونی، وروکیو، حدود 1488-1483، ونیز، مفرغ  

حدود  وروکیو،  دل  آنددرئا  داوود،   4-12
70-1465 میالدی، فلورانس، مفرغ

رنسانس پیشرفته در سده 16میالدي 

در سده شانزدهم ،رم مرکز هنري شد وهنرمندان معتبري چون داوینچي ، رافائل و میکل آنژ آثاري 

چنان معتبر به وجود آوردند که هنرمندان دوره هاي بعد نیز از آنان الهام مي گرفتند . ارزش واعتبار 

هنرمند ومفهوم "هنرمند نابغه " بخصوص در همین عصر شکل گرفت وبه اوج رسید .

لئوناردوداوینچي)1519-1452(  نمونة یک " انسان کامل" وانسان نمونةعصر رنسانس است که 

در وجود او پیوند هنر وعلم – تمایل عمدة عصر رنسانس – به خوبي آشکار است . تمایلي که تا 

قرون بعدي نیز ادامه یافت . 

یکي از آثار اولیه داوینچي تابلوي "مریم عذرا برکنار صخره ها " )شکل 14-4( است که در آن بسیاري 

از سنتهاي کهن کنار گذاشته شده اند . در این اثر، شیوة خطي و لبه هاي خشک وصاف دیده نمي شود 


