
لئونژروم-هایژانینگارهدرباره
 

شود در داوری ِ درست تاریخی و دست برداشتن  ی مونه و یاران بر تاریخ هنر گشایش دیده می صد سال سلطه از پس

تر به نگارگری فیگوراتیو باشد. دیری بود که  تواند توجه جدی اعتنایی به بسیار هنرمندان دیگر. یکی از دالیل می از بی

 لئون ژروم-ژانبه بعد مورد توجه قرار گرفته  2010 که از سال یتجرید قدرت بسیار داشت. یکی از هنرمندان

(Léon Gérôme-Jean  /1904-1824است )گاهی ینگارگری فیگوراتیو جا نگارگری که در رنسانس کنونی ؛

نباید نادیده گرفته  تر مدرن. نقش بازار هنر کارترین است و کم در میان یاران خود از محافظهالبته شایسته دارد. مونه 

لئون -کشد. ژان نشاند و نگارگر دیگر به زیر می نگارگری بر تخت می ،گذاری ازار هنر است که با بازی قیمتشود. ب

ها به کار  هرگز به تمامی از یادها کنار گذاشته نشده است. جرالد آکرمان امریکایی یکی از کسان است که سال ژروم

های او در بسیاری جاها در بیرون امریکا نقش فعال داشته است. کاتالوگ  او پرداخته و در برپایی نمایشگاه نگاره

 -1904اش به سال  از زمان مرگ –ند. نخستین نمایشگاه جدی ا مایه گرفته های آکرمان دست ها همه از پژوهش نمایشگاه

ها بعد نمایشگاه  گوگ آمستردام برپا شد. سال  ی ون در موزه 1996گرفت به سال  ترین کارهای او را در بر می که بیش

 ی اورسای پاریس شکل گرفت.  درخوری در موزه

( 1834( و دگا )1832(، مانه )1840ست از مونه )تر ا زاده شده است. سن او بیش 1824لئون ژروم به سال -ژان

(. 1806(، شارل گلیر )1789تر است از کلود ژوزف ورنه ) اند و نیز جوان که بارها در کار هنر با هم برخورد داشته

ی نوزدهم هنوز به کار ادامه  ی شصت سده ژروم درست میان دو نسل بزرگ نگارگران قرار گرفته است. انگر در دهه

و ژروم نوجوان نزد یکی از شاگردان انگر و بعد نزد آنتوان ژان گروس به آموزش نگارگری پرداخت. از  داد می

ی این دو گروه نابرابر بود. مبارزه  نوجوانی با برخورد و برداشت دو گروه از نگارگران آشنا شد. برخورد و مبارزه

ت مثل دگا و انگر طراح خوبی است. از کارهای بر سر شکل و شیوه بود و نه موضوع. ژروم زود نشان داد که درس

گرا را داشته، گرچه چندان هم وفاداری  ها میان انگر و دالکروا، جانب انگر کالسیک شود که در نبرد دهه او دیده می

 نشان نداده است. گاه با داشتن برخی هوادار نیاز به دشمن نیست. 

( رفت که آن زمان در اوج شهرت بود و در 1856-1797وش )به پاریس آمد و به کارگاه پُل دالر 1840ژروم در 

ی اعدام جین گری )گالری ملی لندن( از مشهورترین کارهای اوست. این  کرد. لحظه آکادمی هنرهای زیبا تدریس می

ی خاص از انتخاب دالروش و شارل گلیر  ی ژروم به شیوه در سالن پاریس به نمایش درآمد.  عالقه 1833نگاره در 

ازیل، سیسلی و رنوار آشنا شد. مانه در نیروی دریایی موفقیت نداشت ها بعد در کارگاه گلیر با ب ه سالشود. مون ه میدید

رود، نزد  خواست به هر قیمتی شده به نگارگری بپردازد. پدرش تنها به شرطی موافقت کرد که اگر به آکادمی می و می

پرداخت. مانه به رغم میل نزد کوتور رفت.  قهرمانان کالسیک میگلیر درس نخواند، زیرا گلیر تنها به نگارگری 

اش. نقش خانواده را نباید نادیده گرفت. مانه از  ژروم اما به قهرمانان کالسیک عالقمند بود که بعد ها شد تخصص

ی  ز طبقهی روشنفکری و عالقمند به هنر و نیز از پاریس بود. پدر ژروم زرگر بود در شهرستانی کوچک و ا خانواده

به دیدار پسر در پاریس آمد و چنان راضی بود که قول داد ساالنه  1841متوسط و نیز عالقمند به کالسیک. پدرش در 

کرد. به  ها بعد خود به پدر کمک مالی می ش بدهد. ژروم از این پس دیگر نگرانی مالی نداشت. سال فرانک به 1200

دچار سانحه شد و ناچار از  1843یشگاه برپا کرد. دالروش به سال اش نما نخستین بار در شهر زادگاه 1842سال 

بستن کارگاه. تصمیم گرفت به ایتالیا سفر کند. ژروم همره او رفت. این نخستین از سفرهای بسیار اوست. در این سفر 

 بیمار شد و به پاریس بازگشت. 

در هجده 'مردان و زنان رومی. بعدها نوشت:  های ی زیر را در ایتالیا آفرید. یکی از چهره چهره درهجدهسالگی

دانستم. باید همه چیز  ها در کارگاه که خیلی ضعیف بود. هیچ نمی کردم به تمرین سالگی در ایتالیا بودم. هیچ افتخار نمی

ناآشنا  ی توان دید و نیز تاثیر انگر و دالروش را. برای بیننده ی خاص ژروم را می در همین نگاره شیوه 'آموختم. را می

های قوی کالسیک و رنسانس  به تاریخ هنر آسان نیست تشخیص بدهد که این نگاره مربوط به چه دورانی است. ویژگی

ای از کالسیک دیرین، دقیق با طراحی سرد که در ترکیب بندی  زمان سر ِ نگاره خیلی مدرن است. آمیزه دارد و هم

شناخته به  –ها آگاه نبوده است. چهره باید از آنا ریسی  ختن شیوهدچار تناقض است. تردید نیست که ژروم به این آمی

در جای بلندی در سالن آویخته بود که به  1843بینیم. این نگاره به سال  باشد که در کارهای دیگر ژروم نیز می -نانا

بیاویزد. ناقدان هنر به تر  را پایین ساله را قانع کند که نگاره  23شد. دالروش بارها کوشید تا ژروم  زحمت دیده می

های تاثیرگذار  ستایش کار او پرداختند که بسیار با کارهای آویخته در نمایشگاه تفاوت داشت. ژروم اندکی بعد از چهره



ی کالسیک به سراغ یونانیان در زندگی روزمره بروی که  کالسیسیم نوین شناخته شد. ویژگی کار در این بود که با ایده

های تاریخی به کار  ی غیرعادی برای نگاره انداز که در اندازه ی عادی چشم سطوره هم نیستند. جنبهقهرمان افسانه و ا

 کند.    رفت، هنوز نیز توجه جلب می می

 (1844سرخانمایتالیایی)   

ای  آمد. اگر هم نگاره ی نوزده دیگر به کار هنر نمی موضوع آشنا در دوران باستان بود، اما در سده جنگخروس

تر به درد لندن و  نوشت که این موضوع بیش 1859آمد. بودلر درباره سالن  شد، کار هنری به حساب نمی کشیده می

ی کار در  اشندگان لندن جالب باشد. پس زمینهتواند برای ب خورد. ناقد دیگری هم نوشت که این موضوع می مانیل می

ییخانهیملیناپل،دیوارنگارهتواند از جاهای گوناگون باشد، دیوار موزاییک موزه ی جنگ خروس می این نگاره

(وتیVettiiدر پمپئی و نگاره ) ه اندازی از خلیج ناپل نیز در نگار ی پیش از میالد در آتن. چشم ها از شیوه های گلدان

اند، درست مثل مرد جوان که سر و  گرایانه نقش شده ی بسیار واقع ها به شیوه که خروس آید. گیج کننده این به چشم می

 ی رافائل است.   که خانم جوان یونانی آرمانی شده و نزدیک به شیوه ی مدل مدرن دارد در حالی چهره

1846جوانانیونانیدرحالجنگخروس، 

ی ُرم به مدت سه ماه در کارگاه گلیر کار کرد. پانزده سال پیش از ظهور  ای دریافت جایزهبر 1843ازپاییز

 امپرسیونیسم نخستین با مونه، رنوار، سیسلی و بازیل. 

شود که تا  توان دید. در کارگاه گلیر با چند جوان آشنا می گلیر توجه زیاد به طراحی داشت. تاثیر او بر ژروم را می

شان به کالسیک  است به خاطر توجه '( les neo-grecsیونانیان جوان )'شان  مانند. نام گروه پایان عمر دوست می

کنند در نزدیکی لوکزامبورگ کنونی. ژروم  ای بنا می کارگاه تازهای اشاره به کالسیسیسم نوی انگر.  باستان و گونه

و  1848ی گروه نامیده شد. در  ترین سردسته ی رم دریافت نکرد اما همیشه از بااستعدادترین و خالق گرچه جایزه

هاش رکارارد ملی درآمد، اما روشن بود که عالقه به سیاست نداشت و این را دیه به عضویت گزمان انقالب ژوی

ی  ها بعد از دار و دسته تواند صادق باشد. سال سر آشتی نداشت. عکس آن هم میهم با نگارگران مدرن توان دید.  می

 اند.  دریفوس فاصله گرفت. گرچه خریداران کارهاش همه از پایوران



یم. داوران انگر، ی استعاری رژ ای گذاشته شد برای نگاره و آغاز جمهوری دوم، مسابقه 1848فوریه  پسازانقالب

که هنرمند نبود. در دور اول  –شارل بالنک  -ای از سوی دولت  دالکروا، دالروش ، ژان ویکتور شنتز بودند و نماینده

کار  58داوران کارها را متوسط خواندند و تنها کار هیپولیت فالندرین را پذیرفتند. در پنج دور بعدی بیست کار از 

-( آزادیی  ی ژروم درست متفاوت بود با کار دالکروا )ماریان در نگاره بود. نگارهپذیرفته شد که یکی از ژروم 

ی برگ بو، شیر و  . در این نگاره نشان از زن مدرن قهرمان نیست. ایزدبانویی است در ردای رومی با شاخه1830

ای در شمال  محله –لیا  ی یونانیان نوین. این کار اکنون در شهرداری له و همه نماد قدرت حکومت، به شیوه شمشیر

تر دارد که در اورسای آویخته است )زنی بس الغر اندام که به دو  آویخته است. کار دومیه شهرت بیش -شرقی پاریس

 دهد و پرچم سه رنگ در دست دارد(.  اندام شیر می جوان درشت

 لیا()ماریانله1848جمهوری،

ادامه دهندگان نسل دوم کار انگر است، گرچه نزد دالروش و گلیر نگارگری آموخته بود. هیپولیت فالندرین  ژروماز

ای است که انگار انگر آن  ی زن به گونه ی ژروم، چهره که از شاگردان انگر بود، راه جدا گزیده بود. اما در این نگاره

عکس تا ازش ت. از رو به رو، نشسته روی مبل، دست زیر چانه، اما چنان روشن است که انگار نشسته را کشیده اس

ی پوست، موی سیاه، جواهرات و روکش مبل همه از سنت انگر است،  ی دامن و یقه بازتاب دقیق پارچه ود.گرفته ش

دهد که  و حالت بی تفاوت آن نشان می سازی چارچوب نگاره و دقت نقش زدن چهره بی هیچ نشان از احساس اما قرینه

موضوع و خود نگاره تنها از آن ژروم باید باشد. ناقدان با این پرداخت ِ چهره به صورت سنگ ِ سرد ِ مرمر مشکل 

 بسیار داشتند. 

1851ییکزن،چهره

به نمایش  1855اش در نمایشگاه جهانی  شناخته شد. سفارش دولتی دریافت کرد و چندین نگاره 1847ژرومازسال

فر کرد: ترکیه، سجا ماند. بعدها به کشورهای دیگر نیز  گذاشته شد. همان سال به مصر سفر کرد و هشت ماه در آن

 .روسیه، اسپانیا، شمال افریقا و باز مصر، ایتالیا، یونان، هلند و انگلستان



بار به اسطوره پرداخته و از داستان  به نمایش گذاشته شد. این 1853است که در سالن  1852از سال  دافنیسوکلوئه

( 212X156ی آن ) ای به داستان خالی است، گرچه اندازه ی لونگوس بهره گرفته است. نگاره از هر اشاره عاشقانه

نمایی از پایین.  تئوفیل گوتیه  تر است، از رو به رو با ژرف نهای تاریخی مناسب است. کار این بار آسا برای نگاره

اند،  ای که دو نفر در آن ایستاده زمینه بود که برای نخستین بار به تداعی این نگاره با دافنیس و کلوئه اشاره کرد. پس

یگور رنسانسی ای که زوج به آن تکیه داده، یادآور رنسانس است. آمور در پشت زوج نیز ف کالسیک است. حوضچه

گرایی محض نزدیک به ناتورالیسم فرانسه نقش شده است و گیاهان  ی واقع که آهو به تمامی با شیوه است، در حالی

ی چشم مرد جوان با  های دیگر هستند. لبخند آمور، نگاه از گوشه ی نگارگری در قاره )گوش فیل و پاپیتال( از شیوه

ان پا، همه نشان ِ دست ژروم دارد. گوتیه به تحسین این کار پرداخته و نوشته گل که گذاشته می هآرایش موی جدید، دست

انکار تر  بیش، باشدتحسین  نبایدبود که ژروم باید اهل آتن باشد که دو هزار سال دیرتر در فرانسه زاده شده است. این 

 ی کم نظیر و کار مدرن ژروم است که به داستان رنگ تازه بخشیده است.  شیوه

1852،(L’Idylle, L’Innocence)دافنیس و کلوئه  

رومی از عّمون مصری -رازواره است. سر ِ زنانه )آندروژن: نه زن نه مرد( انگار تصویری یونانی یدیگرنگاره

تصویر را  ،ی قاب های یونانی. دایره است که شباهت پیدا کرده به زئوس یا ژوپیتر و یا حتا شبیه نقش اسکندر بر سکه

 هایی است که ژروم از تخیل در فراطبیعت یاری گرفته است.  آمیزتر کرده است. این از اندک نگارهراز

1853سرزنباشاخقوچ، 

همراه دالروش به ایتالیا رفت. از رم، ونیز و ناپل دیدن کرد و به دلیل بیماری بازگشت. در این  1843 ژرومبهسال

های بسیاری برای خانواده فرستاد. کاری که ژروم در ایتالیا کرد هیچ شباهت به کار  دوران بسیار طراحی کرد و نامه

زنند.  های خاص جلوی کلیساهای نقش می های پوشیده در لباس یروند و از ایتالیای ایتالیا می هنگارگران دیگر ندارد که ب

ها پس از  که ادگار دگا نیز که سه سال در ایتالیا اقامت داشت، کاری جز این نکرده است. ژروم، سال غریب این

و  ها کوچک است ی این نگاره هایی پرداخت که طرح آن را در ایتالیا زده بود. اندازه بازگشت به کار روی نگاره

 توان تشخیص داد.  نواز می انبان را در ران مرد نی -موسیو برتن –ی نگارگری انگر  شیوه



1856نواز،انبانمردنی

"پایان بالماسکه" در کاخ شانتیلی بود که مثل مجموعه از کار نگارگران بسیار دیگر از جمله گوستاو  یاصلنگاره

که دریافت این کار به لندن ارسال شده تا از آن لیتو  ی نمایش در موزه و سالن نداشت. ژروم پس از آن کوربه اجازه

ارمیتاژ شهر ی  موزهتری از آن نیز در  کوچکی سوم و  ی دیگری کشید. نمونه نگاره 1859ساخته شود، به سال 

در بوآ د بولونی  1857-1856ی زمستان  داد تاریخی است. بالماسکه پترزبورگ وجود دارد. این نگاره بر اساس روی

مونتاو(.  کسان دیگر هم از -ای از سوی اشراف زاده )دلون و دوئل میان کمیسر سابق پلیس )کازیمیر بوآتل( و نماینده

ی دراماتیک باخت یکی را گزیده است در لباس  نقش زدند، اما ژروم به جای نقش دوئل در میان درختان، لحظهماجرا 

زمینه، کسی که  کند. فضا هم باز، روشن و پوشیده از برف است. در پس اش می دلقک که یکی از شاهدان دارد کمک

برد.  شمردگان پوشیده، همراه می ا که لباس هندیی دوئل ر برنده (Arlequinلباس رنگی پوشیده )بازیگر نقش کمدی /

نمایی پایین کاری است که ژروم بسیار تکرار کرده است، مثل "درود مردگان" و "اعدام  گزینش فضای باز از ژرف

های فرانسویان  تر خانه های بسیار از این دوئل ساخته شده که تصویر چاپی آن دیرزمانی در بیش مارشال نی". نگاره

کنندگان آثار هنری آن را  ی ژروم بود که به امریکا برده شد. بالتیمور، یکی از گردآوری بود. این نخستین نگاره آویخته

 دالر خرید.    2500به بهای 

1857-59پایانبالکاسکه،

در او ( معروف به مادموازل راشل پس از مرگ او آفریده شده است. 1821-1858الیزا فلیکس )یبازیگرچهره

که نمایش رومانتیک رونق بسیار داشت، از شهرت فراوان برخوردار بود. با  1855تا  1838های  ی سال میانه

ی عاشقانه داشت. از پسر ناپلئون بناپارت فرزند پسر به دنیا آورد. از  بسیاری از مشاهیر از جمله ناپلئون سوم رابطه

مردم بسیار شرکت کردند. یکی از چهره نگاران  1858یه اش در یازدهم ژانو بیماری سل درگذشت و در تشییع جنازه

( بی اجازه عکسی از او به دست آورد و طرحی از او در بستر مرگ کشید که با O’Connellمشهور )اوکونل /

شمارگان بسیار چاپخش شد. خواهر الیزا شکایت کرد. در رای قاضی آمد که "افراد مشهور نیز حق مرگ در خلوت 

 (Comédie Française) ی کمدی فرانسه قرار بود از بین برده شود، اما شماری از آن در موزهدارند". کارها 



در قانون گذاری مورد توجه قرار گرفت. سارا فلیکس، خواهر الیزا  'حق چهره'داری شده است. برای نخستین بار  نگه

ی پنجاه آن سده گذاشت که مد  ای از او داد. نگارگر نقش او را در موقعیت دهه پس از مرگ او به ژروم سفارش نگاره

ود که انگر و ژروم ی ناپلئون سوم( آن را برای مادموازل راشل ساخته ب زاده ژروم ناپلئون )برادرزاده روز بود و شاه

نیز در تزیین آن نقش داشتند. ژروم برای تصویر او از ایزدبانوی تراژدی ملپومن الهام گرفت با ستون دوریسی، 

ی یکی از گردآورندگان آثار باستانی وام  ی اصل یونانی از مجموعه پایه  که سه نقاب، تندیس وخشور با مار، در حالی

ها و ابزار گوناگون از الیزا نگاره  کم پنجاه هنرمند به شیوه تندیسی چنین ساخت. دست گرفته شده بود.  ژروم بعدها نیز

گی و لباس قرمز خیلی آشناست.  درست به  ی اندوهگین و رنگ پریده اند. روش ژروم با نقش چهره و تندیس ساخته

ی ادگار دگا است که نقش  ادآور نگارهی -و تنها ایده –ی نگاره  ی الیزا. ایده سنت انگر، با اندکی تفاوت در شکل تکیه

کرد. بر جایی که مادموازل راشل تکیه کرده، نام بزرگان یونان،  ثبت می -و نه بازی –گران را در حال ایستا  بازی

اشیل، ارویپید، سوفکل و در زیر آن نام دو درام نویس فرانسوی، کورنیله و راسین نوشته شده است. فلیکس در نمایش 

 بازی داشته است.  ی اینان همه

1859تراژدی)راشل(؛ 

های آینده و صاحب چندین فروشگاه آثار  ( آشنا شد که یکی از پدرزن1806-1893با آدولف گوپیل ) 1859ژرومدر

هنری بود که بعدها برادران ون گوگ نیز براش کار کردند. گوپیل جز فروش کارهای هنری در چاپخش آثار نیز فعال 

تا جنگ اول جهانی  1859که بین  (Ateliers Photographiquesایداشتبهنامکارگاهعکاسی) بود. کارخانه

داران امریکایی بودند. جز این بسیاری از کارهای او را  تر مشتریان، پول ی ژروم را به فروش رساند. بیش نگاره 337

ی  گرایانه که در آن هر جنبه ی کار بسیار واقع به صورت عکس چاپخش کرد که نقش مهمی در شهرت او داشت. شیوه

ی گوپیل در  ها در موزه ته شده است، بسیار مناسب بود برای عکس. بسیاری از این عکسنگاه شخصی کنار گذاش

تازه از مصر و سوریه  1863کاخی برای پدر و مادرش خرید. در سال  1860شود. ژروم در  داری می بوردو نگه

س از سر و صدا و . پرفتو برای زندگی به کلیشی  کردکه با ماری گوپیل، دختر تاجر هنر ازدواج بود برگشته 

سازی و  افتد، آکادمی پاک مانه به راه می 'ناهار در چمنزار'به خاطر  1863در  'سالن مردودین'اعتراضی که علیه 

 شد.  بازسازی شده و او یکی از سه استادان آن 

ادواردمانه،ناهاردرچمنزار

به رغم ضعیف دو نسل نگارگران کار کرده است، در دورانی که آکادمی سنتی نگارگری تاریخی  یژرومدرمیانه

 هنوز بر مسند قدرت نشسته بود و نسل نو نگارگران که هیچ اعتنا به ژانرهای ثابت نداشت. شدن 



شکل انتقاد به ژروم،  که بسیاری از مخالفان ژروم نیز با مشکل مشابه رو به رو شدند. ناقدان هنر به همان غریب این

 را به نقد کشیدند.  'المپیا'و  'ناهار در چمنزار'دو کار معروف مانه: 

ادواردمانه،المپیا

 زن برهنه با مردان پوشیده در لباس به روشنی ترکیب بندی کالسیک است که از رایموندی به رافائل رسیده بود.

یپاریسیمحاکمهایازنگارهرایموندی،تکه

ش  گی کند و نگاه اوست که بیش از برهنه گرایانه است که دارد به بیننده نگاه می ی مانه شکل مدرن واقع مپیا در نگارهال

ی سمیرامیس که از فراز برج  خشم ناقدان برانگیخته بود. ادگار دگا نیز در آغاز کار به تاریخ پرداخته بود، مثل نگاره

 کند.  ( نگاه می1860بابل )

ا،سمیرامیسفرازبرجبابلادگاردگ

تر رفت، زیرا نگارگران مدرن  را نوشت. ژروم اما در آمیختن ژانرها بسیار پیش 'ساالمبو'گوستاو فلوبر همان سال 

ی روایت شخصی بود و از این رو  اش به تاریخ از جنبه ترین ایراد به او نگاه چندان اعتنایی به تاریخ نداشتند. بزرگ

نقاش تاریخ 'پذیرش باشد. بودلر آن را  قابل -جز گزیدگان –تر  کشید تا برای مردم )نادان( ِ بیش سنت تاریخ را پایین می

گفتند: پس چنین بوده است و  کشانید. مردم هم می شتی به خلوت بزرگان مینامید، زیرا مردم را از در ِ پ 'پایی روی دم

گذاشت. برای هر  کننده است، زیرا ژروم وقت زیادی روی گردآوری اسناد و اطالعات می نه جز این. این همه گیج

ها، همه چیز. شوربختانه اعتنا  ها، فرش ها، میزها، ستون ی جدی و علمی داشت. برای چراغ مایه ده، دستکاری که کر

های تاریخی گوناگون؛ اتروسکی، پومپی، یونانی، رنسانس و همه را  ها. دوران شیوه  نداشت به جداسازی بازتاب

داد. این  ترین شکل بازتاب می ترین و دقیق ا روشنی مدرن و همه را نیز ب گرایانه ی بسیار واقع گذاشت کنار شیوه می

زمان سلیقه و  توانست جای درستی برای آن بیابد. هم های مدرن با این همه درآمیختن تاریخی نمی ی نگاره است که بیننده

گی پرداز بزر تر از هولیوود صحنه گزینش شخص ژروم را نباید از یاد برد که نقش مهم داشته است. ژروم خیلی پیش

ی خوبی بگزیند  کوشید تا گوشه هاست. در چیدمان صحنه می یکی از نمونه 'مرگ سزار، درود مردگان'ی  است. نگاره

ا رعایت ترتیب زمان در زمان ِ دیگر. از این نگاه، شکل بی تیاتر  یا تصویر را به شکل دیگر بیاراید، چون صحنه



ها به ژروم  تر است. این ایرادی بود که خیلی تر و نزدیک جا قوی نشناسیم، در ای های هولیوود می دراماتیک که در فیلم

ی چنین هنردوستانی روشن است:  اسهنامریکایی بودند. ش شها ترین خریداران نگاره گرفتند و نیز این نکته که بیش می

کند تندیس  فکر می  ها که داند، از آن امریکایی دار، بی فرهنگ، آدمی که هر چیز قدیمی را با ارزش می نادان ِ پول

ی ویکتور امانوئل در ُرم از دوران کالسیک باستان است.  این ایده ممکن است درست باشد، اما از یاد نبریم که  یادمانه

خریدند. ژروم با خرید آثار گوستاو کایبوت،  می همترین کار از مونه، رنوار، دگا و دیگران  ها بیش این امریکایی هم

 که امریکاییان بخش زیادی از کارهاش را خریدند و بردند.  مخالفت کرد، در حالیپیشگام امپرسیونیسم 

شست رو به 'ش  همراه با کار بعدیکه در سالن به نمایش گذاشته شد  1859در  'مرگ سزار، درود مردگان'ی  نگاره

هاش دانسته است. ویژگی این  ترین نگاره آید. خود او نیز این دو را از به از مشهورترین کارهای او به شمار می 'پایین

هور و گالدیاتور   های مصلوب شدن عیسا، بن ی امروز که فیلم ی آن است. این برای بیننده شناسانه دو در شکل شمایل

های زیادتری از گالدیاتورها نکشید، زیرا آن زمان کسی  یز نگارهی آشنایی نیست. خود ژروم ن دیده است، چندان نشانه

 جسارت توجه و خرید چنین کارها نداشت. 

 1859،رگسزار،درودمردگانم

شناسی را  تانبرخی نکات باس 'مرگ سزار، درود مردگان'اشاره کرده است که " 1876روزانه  هایژرومدریادداشت

الدیاتورها در واقعیت هیچ شباهت به سربازان آن دوران نداشتند که خود بر سر بگذارند و سالح زیرپا گذاشته است. گ

ها حالت بربریت و  ی شخصیت حمله و دفاع به دست گیرند.  اما این نگاره به حقیقت نزدیک است، زیرا به چهره

دهد و خود سیرک هم با دقت  ن میی دراماتیک صحنه را نشا وحشی داده است )...( اما ترکیب بندی به خوبی جنبه

 نقش شده است." 

فراینه در 'ی  های تاریخی ژروم را به زیر تیغ نقد کشید. ادگار دگا نیز برای مثال نگاره بودلر تنها کس نبود که نگاره

زیرا نگارگر هیچ از موقعیت  (' را به نقد کشیده است،Phryné devant l' Aréopageبرابر دیوان آرئوپاژ )

ی بدی از آن ساخته است. دگا خود به تاریخ پرداخته اما از  نگاره -ی احترام به همکار با همه–خی درک نکرده و تاری

ی دیگر به تماشا  و دو نگاره 'راشل'، همراه با 1861ی ژروم در سالن  'فراینه'برداشت خصوصی سر باز زده است. 

دهند که سنت  نشان می 'یونانیان جوان'و  'دوئل'تند، همراه با ی او هسهاترین کار گذاشته شد. این دو نگاره که از مهم

 کم گرفته شده است. نگارگری تاریخی چه اندازه دست

  1861،برابردیوانآرئوپاژراینهدرف 

 کردند.  آید. زنان آتن و کورینتوس کار می یونان باستان، اشراف زاده است. از نزدیکان آفرودیت به شمار می فراینهدر



بود اما به خاطر  (Mnēsarétēصلی او منسارته )ی ازدواج این زنان. نام ا در آتن دیوانی بود برای داوری درباره

شد. دختر اپیکلس  شد که به معنای قورباغه است. نامی که به زنان روسپی داده می رنگ زرد پوست فراینه نامیده می

پیش از میالد زاده شد. شهره بود به زیبایی. آپلس از او به عنوان مدل استفاده  370از قهرمانان تروا است که به سال 

یت یا ونوس آنادیمون را کشیده و پراکسیتلس نیز تندیس آفرودیت کنیدوس را از روی او ی معروف آفرود کرده و نگاره

پس از میالد ثبت کرده  200ها را ناوکراتیس یونانی در حدود  شناسیم. این های بسیاری از آن را می ساخته که کپی

 است.  

شد، زیرا به قداست توهین کرده بود.  حاضر می ی ژروم روایت ِ ناوکراتیس است. فراینه باید در برابر دیوان آتن نگاره

رفت رای دیوان علیه فراینه باشد، ردا از تن او بر گرفت و  هیپریدس دفاع از او را به عهده داشت و وقتی گمان می

   -قرن چهارم پیش از میالد –تر  نظیر، او را تبرئه کردند. در روایت بسیار قدیمی یاعضای دیوان، ترسیده از زیبایی ب

پوسیدیپوس از عریان کردن سخن نرفته است. آمده است که فراینه دست تک تک اعضای دیوان را بوسید و التماس 

انداز هیچ تناسب با زمان تاریخی ندارد. سالن دیوان  شود که چشم ی ژروم دیده می اش بگذرند. در نگاره کرد تا از گناه

در ناپل  – 'ی بخت خانه'کاری  زمینه نشان از دیوار موزاییک سکه پ ی هجدهم است، در حالی ی گراور سده از نمونه

های دیوار در  های اتروسکی یافته شده در جنوب ایتالیا است. )نقش دارد و رقصندگان سمت چپ از روی گلدان -کنونی

دی شود(. تندیس جلوی محراب از جاهای مختلف گرفته شده است و بسیار به تندیس جیمز پرا عکس خوب دیده نمی

بند شبیه  ی پمپی است. گردن در سالن به نمایش گذاشته شد. سه پایه از روی نمونه 1846شبیه است که به سال 

راف زاده ی سیزدهم فرانسه است که زنان اش هدوران هلنی و اتروسکی است. کمربند افتاده روی زمین از سد تجواهرا

 بستند.  تان به زیر ردا همیشه کمربند میکردند. البته زنان آتن باس ی هجدهم استفاده می تا سده

  کند. )...( برای پوشاندن بی ها را گردآوری می ی سلیقه ترین نقد را بر او نوشته:"آقای ژروم همه رحمانه امیل زوال بی

گذارد تا پدر  ها." و در ادامه نوشته است که ژروم برای پول درآوردن می فروشی آورد به عتیقه ش روی می استعدادی

 اش عکس کارهاش را بفروشد.   زن

1860-61،مورداستفادهژرومبرایفراینه–(عکسازمدلزنNadarنادار)

ی نقدها بی اعتنا بود. عکسی از نادار سفارش داد که برای فراینه استفاده کرد. عکس از ماری کریستین  به همهژروم

 'هایی از زندگی زن بی بندو بار صحنه'او مدل و ایزدبانوی رمان  لرو که به ماری کریستین رو شهرت داشت. هم

ی نگارگران از جمله پوسینی قرار گرفته است. ژروم در نامه به نادار  نوشته هنری مورگر بود که بارها مورد استفاده

توانم از شما دوستانه خواهش کنم که عکسی از خانم لرو برایم بفرستید؟ در حال  آقای نادار گرامی، می'نوشته است: 

رود و نمایشگاه نزدیک  سان پیش نمیکنم که آ ده کار میدو پرروی دارم حاضر پیدا کردن آن برایم غیرممکن است. 

دهد که او را  را به کار برده، نشان می 'لرو'که در نامه به نادار اسم اصلی  این 'خواهم زمان از دست بدهم. است و نمی

ای است که  رهنهی یونانیان جوان بوده است. عکس لرو یکی از سه عکس ب او مدل نگاره شناخته. شاید هم خوب می

 نادار گرفته است. 



با ناشر و تاجر آثار هنری آدولف گوپیل آشنا شد و پس از آن با دخترش ماری. گوپیل در کار چاپخش  1859بهسال

 ها را تئو ون گوگ در پاریس داشت. هایی داشت که مسئولیت یکی از آن شعبه اش شعبه آثار هنری بود و کارگاه

با ماری  1863اشاره کرده، کارگاه گوپیل نقش مهمی در شناساندن ژروم داشت. او به سال  گونه که امیل زوال همان

ت به کار پرداز. شباه ر نگارگر است تا چهرهتر کا ای که از ماری پرداخته، بیش ساله ازدواج کرد. چهره 21گوپیل 

 تفاوت.  نمادگرایان دارد با آن نگاه سرد و بی

1865چهرهماریگوپیل)ژروم(،  

گاه سبب شد تا  سر و صدا به پا کرد. شکست نمایش 'حمام )آفتاب('با نام  1863در سالن مردودین 'ناهاردرچمنزار'

انجمن هنرمندان  1881بیست سال طول بکشد که هنرمندان بدون تایید اولیه بتوانند کارشان را به نمایش بگذارند. سال 

( پایه گذاشته شد که به ازای یک فرانک حق استفاده از کاخ صنعت La Société des Artistes Françaisفرانسه )

پس از رد شدن کارهاشان برای سالن حاضر  1863را برای نمایشگاه دریافت کرد. هنرمندان شرکت کننده در سالن 

د، از جمله سه کار در آن به نمایش گذاشته ش 800نشدند. با این همه  -سالن مردودین–به شرکت در این نمایشگاه 

 ای به نمایش گذاشته بود که کسی حتا کلمهرا  'بازار بردگان'ی  نگاره 1867که ژروم به سال  نگاره از مانه. غریب این

1866فروشان،بازاربرده

هاش را معاینه  شود در میان مردان پوشیده در لباس که دارند دندان جا هم زن عریانی دیده می اعتراض نکرد. این

 . مکان باید مصر باشد. شان بشود خانه کنیزکنند تا ببینند مناسب برای خریدن است تا  می



سفر فلوبر به شرق گفته بود که  و هم انگیز بود اما تحریم نشد. ماکسیم دو کامپ، دوست نگاره به دلیل موضوع نفرت

که خود بارها چنین بازارهایی دیده است. اما این نگاره حاصل تخیل  این بازار در آن کشورها عادی است و این

است. پس از نمایش آن کاریکاتوری در  1866ی خود ِ ژروم است. بازار برده فروشان ژروم از  خواهانه کام تن

ه به جایی نبرد و هیچ اعتراض اجای زن، مرد برده عریان به تماشا گذاشته شده بود، اما ر ها به چاپ رسید که نشریه

 نشد.  -به عکس کار مانه –جدی به این کار 

های شرقی او  آکادمی نیز نسبت به نگارهدیدگاه ی نوزدهم بود، زیرا حتا  توان گفت که ژروم نگارگر متوسط سده نمی

جان و سنگی از تن انسان،  های سرد و بی شان: نگاره صاحب نام با او دشمنی داشتند. دلیلتر بود. برخی از ناقدان  مثبت

ی  ی روایی کارها، شناخت اندک از کاربرد رنگ، شیوه توجه به جزییات غیر ضروری، نگاه شخصی به تاریخ، جنبه

نگارگری، گرایش به کامل بودن اعتنایی به هنر  مو، کم نواخت قلم داد، حرکت یک کار انگر که طراحی را ترجیح می

 تر.  گیر و گردن نهادن به خواست پدر زن برای پول بیش برای مشتریان آسان

توان به آن اعتنا داشت. نقد سنتی آن زمان بیش از همه با  این نقدها شاید در آن زمان قابل درک بود، اما اکنون نمی

 های تاریخی مشکل داشت.  نگاره

دهد چرا کارهای شرقی او مورد تحسین و توجه قرار گرفت. قاعده و قانونی  ا خود نشان میآمیختن ژانرهاعتراضبه

رفت. بینندگان هم کنجکاو بودند ببینند در  گونه کار وجود نداشت. توجه به جزییات از اصول کار به شمار می برای این

 . چنینبایدباشده داشتند با این قانون که های اروپایی توج گذرد. ناقدان هم تنها به نگاره آن سوی مدیترانه چه می

1966موذن،

پردازی نمایشی هم سر و کار داشت. مثل همان مرگ سزار و یا   های تاریخی، که نیز با صحنه با اشارهژرومنهتنها

زمینه چند پله است و پدر روی نیمکت بر ایوانک جلوی  که زیبا و مدرن است. پیش 'پدر و پسر نگارگر بر درگاه خانه'

دهد،  کند که در بیرون صحنه روی می که پسر خردسال ژروم از کنار در دارد به چیزی نگاه می خانه نشسته، در حالی

 شاید هم به پدر بزرگ.

   1866-67ه،پدروپسرنگارگربردرگاهخان  

 تر از آنی که هست، دیده شود.  زمینه وسیع نمایی از پایین را گزیده است تا پس نیز ژرف 'مرگ سزار' ژرومبرای



ی  نمایند که هستند. ژروم پس از انتقاد به اندازه تر از آنی می های ژروم همیشه بزرگ تاثیر بر بیننده این است که نگاره

متر است و  متر در یک  سانتی 69 'لیجناب خاکستری پوشعا'تر گزید.  های کوچک های تاریخی، اندازه بزرگ نگاره

بیند، به  شناسد و بعد اصل آن را می متر. اما کسی که نگاره را می یک متر در یک متر و سی سانتی 'پذیرش ُکنده'

از آن   '، ساعت نُه صبح، اعدام مارشال نی1815دسامبر  7'آید. کارهای دیگری نیز از این دست دارد.  شگفت می

ها. این نگاره  ی روشن و سایه زمینه کنند و پیش اندازی ابرآلود، گروهی که دارند صحنه را ترک می مله است. چشمج

 به نمایش گذاشته شد.  1868در سالن 

ی تاریخی آشیل وابل  وجود داشت، اما ژروم از نوشته 1815روایت تاریخی اعدام نی در دست بود. گزارشی از سال 

(Achille de Vaubelle که ) ( از قهرمانان 1769-1815منتشر شده بود استفاده کرد. میشل نی ) 1860به سال

 7های بسیاری شرکت کرده بود. پس از شکست واترلو به اتهام خیانت محکوم و در  ارتش فرانسه بود که در جنگ

زیادی جمع  اش نکردند تا مردم گی اعدام در نزدیکی باغ لوکزامبورگ اعدام شد. در مکان همیشه 1815دسامبر 

 ی اعدام صادر کرد.  بند داشته باشد و خود دستور آتش به جوخه نشوند. نی حاضر نشد چشم

شهرت داشت. ژروم که نگاره را به زمان ناپلئون سوم آفریده بود،  (Le brave des braves) ترین شجاعان به شجاع

شال نی سبب محبوبیت حزب ناپلئون شده بود گرایانه سبب دلخوری حکومت شد. خون مار بازتاب بسیار واقع ه خاطرب

ی ژروم به واقعیت  ی اعدام در این زمانه چندان خوش نیست. نگاره اما به ژروم هشدار داده شد که یادآوری خاطره

ی نگاره گنبد رصدخانه پیداست. در  وفادار است. عنوان آن با اشاره به ساعت اعدام خود پیداست. در پس زمینه

ی بازگشت است. باقی  ی اعدام پشت به صحنه در حال رژه شود. جوخه مارشال تازه اعدام شده دیده می زمینه، جسد پیش

 از مانه.  'ماکسیمیلیان'و  'گاوباز مرده'ی  زمینه دیوار است. این شباهت دارد به نگاره پس

   
1867ماکسیمیلیان،مانه،1864مانه،گاوباز)تورئو(مرده،

ی اعدام به این شکل دراماتیک پذیرفته نیست. قهرمان پس کجاست؟ ناقدان هم  گفته شد که بازآفرینی صحنهبهژروم

ها   ی حرف ی خود همه گفتند که امکان ندارد ژروم بدون نگاه به کار مانه این نگاره را ساخته باشد. ژروم هم به نوبه

 ن جلوگیری کنند. گرچه به تماشا گذاشته شد. خواستند از نمایش نگاره در سال را پای این گذاشت که می

1868،،ساعتنُهصبح،اعداممارشالنی1815دسامبر7 

تر  ی سرهای بریده در بیش ، بخشی از ناقدان هنر به دشمنی با او ادامه دادند. شگفت نیست که چهرههایموفقیتباهمه

 هاش به همان ناقدان هنر شبیه است.  نگاره

مرخصی گرفت و به مصر رفت. همراه نمایندگان فرانسه در گشایش کانال سوئز شرکت داشت. سال  1868سال 

اش را به انگلستان برد و خود برای دفاع به پاریس برگشت. مانه و  آلمان آغاز شد. نخست خانواده-جنگ فرانسه 1870

ی  اش را به شهر کوچکی منتقل کرد که در آن خانه دگا نیز از شرکت کنندگان در دفاع از وطن بودند. وسایل کارگاه

 ییالقی داشت. 



را به نمایش گذاشت  '(Pollice versoپایین )شست رو به 'ی  ( نگاره1873)به سال   'مرگ سزار'سال پس از  13

چون  ،نمایش خصوصی. هرگز در سالن و حتا در فرانسه به نمایش گذاشته نشددر تر آفریده بود. اما  که یک سال پیش

توانست از سوی حکومت این برداشت بشود که نگارگر به جو سیاسی و اجتماعی فرانسه در زمان ناپلئون سوم  می

ی ژروم با حکومت بسیار هم خوب بود.  که میانه ی شکاکیت رژیم حاکم است، در حالی دهنده اشاره دارد. این خود نشان

اش نیز از  فروخته شد و شهرتداری  پولی امریکایی  نماینده در نمایشگاهی در وین به بهای شانزده هزار دالر به

 شود.  داری می ی هنر فینیکس )آریزونا/ امریکا( نگه همین بهای گران است. اکنون در موزه

 1872،شستروبهپایین 

 
اشاره دارد به صدور رای برای گالدیاتور شکست  ('Pollice verso یا verso pollice'شست رو به پایین ) عنوان

میالدی. در نگاره دیده  37تا  34های  " از سال3( است در "طنزیات Juvenalisخورده. این مفهوم از جوونال )

دهد. مورمیلو  ( را شکست میretiarius(، گالدیاتور رتیاریوس )murmilloشود که چگونه یک مورمیلو ) می

. رتیاریوس )مسلح به دام و گرز( از حریفان (ها بودسلتیاز نژاد / Gaulsاتوری و جانشین گل )گالدیاتور زمان امپر

ها را به  ی این رفت که به شمشیر رومی، سپر و کمربند و بازوبند فلزی مسلح بود. ژروم همه مورمیلو به شمار می

تر نشان داده  با جزییات بیش 'مرگ سزار'شکل واقعی نشان داده است. صحنه تماشاخانه )کولوسئوم( است که نسبت به 

ای را خواست.  ی جزییات چنین تماشاخانه همه زحمت بسیار کشید. از دوست معمارش نقشه شده است. ژروم برای این

های گوناگون  های استخوان و غیره بسازد. سالح خودها، تکه بود خواست تا در ایتالیا قالبی از کاله  از دوستی که ژنرال

اش پورتاله را مورد مطالعه قرار داد. عکس از این نگاره به زمان خود فروش بسیار داشت.  ی پدر زن عهاز مجمو

 ی فیلم "گالدیاتور".  شد برای ساختن صحنه نمونهاین نگاره بعدها  هم



مدال طال دریافت کرد، ناقدان و برخی مردم اعتراض  'عالیجناب خاکستری'ی  برای نگاره 1874در  وقتیژروم

سالی است که نخستین نمایشگاه امپرسیونیستی برپا شد.  1874ی نگارگری نبود.   کردند، زیرا جایزه برای چنین گونه

 فرانک را رد کرد، اما داوران بر رای خود ماندند. او جایزه 4000ژروم که آن زمان در هلند بود، جایزه به ارزش 

داران نیویورک آن نگاره را به بهای دوازده هزار دالر خرید. از  را بخشید به یکی از هنرجویان آکادمی. یکی از پول

ی اخالقی  ی نوزدهم در امریکا به جنبه ی هشتاد سده جا بود که ژروم برای بازار هنر در فرانسه گران شد. در دهه این

ها رفت سوی کارهای  ایین آمدن ارزش کارهای او شد و توجهاین اعتراض سبب پ کارهای او اعتراض شد. هم

 امپرسیونیستی. 

ی هفدهم  ای از لودویگ شانزدهم و مولیر ساخت. پس از آن تنها دو بار به نگارگری سده نگاره 1862ژروم به سال 

ی الهام گرفته که مرگ نیز از رمان 'عالیجناب خاکستری'. 'زاده ُکنده پذیرش شاه'و  'عالیجناب خاکستری'پرداخت، با 

( که به Bulwer-Lyttonی بولور لیتون ) ( نوشته1839) 'Richelieuریشیلیو / 'سزار در آن توصیف شده است. رمان 

فیلمی بر اساس آن ساخته شد. کاردینال ریشیلیو از مشاوران دولتی بود که عالیجناب خاکستری نامیده  1935سال 

رک است. دمپایی صندل به پا، طنابی بسته به کمر و کاله کاردینالی به سر، ی ژروم بزرگ و پر تح شد. نگاره می

گی. این نگاره بدون طنز نیست: درباریان و کاردینال ساده روی پله در وسط نگاره که  کمدی تمام عیار ِ تواضع ساخته

ل خواندن کتاب دعا است و اشراف در سمت چپ. صحنه از کاخ ریشیلیو نیست، بلکه کاخ شاهی در پاریس ادر ح

تر دیده شود. پشت صحنه  ی صحنه به ی نگاره نقش کرده است تا همه های توسکانی را در گوشه است و ژروم ستوان

 فرشی آویخته با نشان ِ خود ِ کاردینال. 

1872عالیجنابخاکستری، 

  ،هایی که فلیکس بونفی گرفته به احتمال از روی عکس 'دیوار ندبه'ی  به اورشلیم رفت، اما نگاره 1868 ومبهسالژر

جا نیز سنگینی دیوار را از  ها و نگاره بسیار زیاد است. ژروم در این . شباهت ترکیب بندی عکساست کشیده شده

 تر بازتاب بدهد.  نزدیک نشان داده تا حالت را به

1876دیوارندبهاورشلیم،

مرز با آبخازیا. پایتخت آن سوچی است که  یکی از مناطق قفقاز و در کرانه شمالی دریای سیاه است و هم چرکس

نامیدند. ژروم شاید خبر نداشت  در آن برگزار شد. مردم چرکس خود را آدیغی می 2014های المپیک زمستانی  بازی



قفقاز یا کشته و یا رانده شده  1864سال   تر ساکنان چرکس در جنگ که به زمان ساختن نگاره از زن آدیغی، بیش

ها به ترکیه کنونی مهاجرت کردند. نزدیک  ترین مقاومت نشان داد. بسیاری از آدیغی بودند. سوچی تنها جا بود که بیش

ی زیر به  د. زنان آدیغی به زیبایی شهره بودند که در نگارهکنن ی کنونی زندگی می به هفتصدهزار آدیغی در روسیه

شود. امپراتوران عثمانی بسیاری از زنان آدیغی در حرم داشتند. ژروم به دربار عثمانی راه نداشت و  خوبی دیده می

دارد با  ی زن آدیغی باید خیالی باشد. زنی زیبا با صورت در پشت توری، چشمان خمار فریبا که تفاوت بسیار نگاره

 های دیگر ژروم.      نگاری چهره

1877زنآدیغی/چرکسی،چهره

ی عالیجناب  ی نگارگری به شیوه بی تردید ادامه 'زاده کنده در کاخ ورسای توسط لودویگ شانزدهم پذیرش شاه'ی نگاره

از سوی فرانسه فرماندهی  1674مدال طال دریافت کرد. ُکنده به سال  1873خاکستری است. برای این نگاره از سالن 

زاده ُکنده به دلیل شرکت در قیام  جنگ در سونف )واقع در بخش فرانسوی زبان کنونی بلژیک( را برعهده داشت. شاه

ی حیثیت)؟( کرد. پذیرش او در  د اعادهومغضوب بود، اما بعدها با پیوستن به دربار و کشتار در سونف از خ بوردو

این نگاره دیگر وجود نداشت. لودویگ پانزدهم آن را خراب کرده  نها به زمان کشید پله کهکاخ ورسای انجام گرفت 

ده است. کنده که از نقرس در رنج بود به زحمت از بود. نگارگر از یک گراور چاپی برای بازسازی آن استفاده کر

 رود.  ها باال می پله

 1878،زادهکندهدرکاخورسایتوسطلودویگشانزدهمپذیرششاه

پسر 'خ داده است: سو لودویگ هم پا 'اعلیحضرتا، مرا ببخشید که شما را سر پا نگه داشتم.'گویند که گفته است:  می

اش ایستاده  سر سیزده سالهپکنار لودویگ  'تواند تند راه برود. این همه مدال و درجه دارد، نمیکه  عمو، شتاب نکن. آن

های بسیار قدیمی خرید تا بتواند صحنه را به خوبی  است. پشت سر او اسقف اعظم. ژروم برای ساختن فضا لباس

ی کاخ ورسای از روی همین  درباره ها کند. دکور بسیاری از فیلم بازتاب دهد. ترکیب بندی ضربدری جلب توجه می

 نگاره ساخته شده است. 

آوری فرش عالقه داشت. ترکیب بندی نگاره واقعی  اش به گرد بارها به مصر سفر کرد و درست مثل پدر زن ژروم

کند بزرگی فرش آویخته است که  چه جلب توجه می است و مثل خیلی کارهای دیگر ژروم، بدون صحنه پردازی.  آن



ی شانزدهم است  شود، فرش ایرانی معروفی از سده ادی از نگاره را پوشانده است. فرشی که در نگاره دیده میبخش زی

ی دیوارکوبی شبیه این فرش دیده  شود. در عکسی که از کارگاه ژروم گرفته شده، پرده داری می که در فرانسه نگه

 شود.  می

 1887فرشفروشقاهره،  

آید تا انسان را تنبیه  حقیقت با شالق در دست از چاه بیرون می'شاید زیبا به چشم نیاید، اما خاص است.  یزیرنگاره

ترین نیز هست. ژروم بر اساس این موضوع سه نگاره  د اما غریبشی مهم ژروم با ( شاید آخرین نگاره1896) 'کند

شود اما عکسی  داری می در جای ناشناس نگه 'کشند میکاران حقیقت را  گویان و فریب دروغ'آفریده است. نخستین آن 

داری  اکنون در لیون نگه 'حقیقت در ژرفای چاه'چاپ شده است. دومین نگاره با نام  1896ای از سال  نامه از آن در گاه

ی  اس گفتهها باید بر اس تابد. این نگاره ای باالی سر گرفته که از آن نور می شود. زنی عریان در چاه است و آینه می

. نگارگران دیگری نیز این موضوع را 'دانیم، اما حقیقت در ژرفا پنهان است در واقعیت هیچ نمی'دموکریت باشد که 

تر از این حقیقتی است که ژروم نمایانده است. پرسش این است که چرا ژروم  شان زیباتر و جذاب اند، اما حقیقت گزیده

رخی ناقدان همزمان عقیده داشتند که ماجرای دریفوس بر او و کارش تاثیر طلبی نگاریده است. ب  چنین موجود جنگ

ها نگاشته است.  کنم" را پس از تاریخ این نگاره توان بود. امیل زوال کتاب "من متهم می داشته است. مطمئن نمی

تر  ه ژروم و بیشتوان هم گفت که ماجرای دریفوس آن زمان توجه بسیاری جلب کرده بود، اما هیچ تردید نیست ک می

ی کافی مورد انتقاد نسل  ای به دریفوس نداشتند. ژروم به زمان آفرینش این نگاره به اندازه اهل آکادمی چندان عالقه

گویان و صحنه سازان. زن نگاره  ی نگاره باید اشاره داشته باشد به دروغ جوان نگارگران قرار گرفته بود. صحنه

ینه به دست دارد که نماد آدوران کار هنری کوشیده بود نشان دهد. به طور عادی  ی نمادی است از حقیقت که در همه

شباهت  -ایزدبانوی جنگ –اش به بلونا  روشنگری است، اما در کار آخر شالق به دست دارد برای تنبیه. حالت چهره

ای اعالم موضع بوده است  ها بحث و نقد، گونه دارد که ژروم تندیسی نیز از آن ساخته است. این نگاره، از پس سال

که هر سه نگاره در سالن  ی چاه ایستاده است. این کشد، بر لبه برای او. زن عریانی که خشمگین است و دارد جیغ می

دهد که ژروم چه اندازه اهمیت برای آن قایل بوده است. خاص بودن آن نیز در  آویخته شدند، نشان می 1896و  1895

 همین است. 

(1896آیدتاانسانراتنبیهکند)شالقدردستازچاهبیرونمیحقیقتبا 



سازی است که  . این تابلوی عینکOpticienساز /  ی عینک ی فرانسه بازی واژه است با کلمه'O pti cien ی'نگاره

در پاریس به نمایش گذاشته شد. سگ کوچک با حالت ایستاده و عینک با یک شیشه در زیر دو چشم که دارند به 

گرفته شده که  Barbouillerاما از  در زبان التین وجود ندارد، BARBOUILLAVITی  کنند. کلمه تماشاگر نگاه می

 کاری یا دست و پا چلفتی بازی است.  به معنای کثیف

1902تابلویاعالنبرایعینکساز،



چندکاردیگر

 1884فروشکنیزدررم،

تاریخ اندازهای شرقی شناخته شده است.  به اسطوره و  معاصر گوستاو کوربه و دالکروا از با استعدادترین نگارگران چشم لئونژروم-ژان

های غیراروپایی  های شرقی است. در سفرهاش به ترکیه، مصر و الجزایر با جنبه اندازها و چهره ترین کارهاش، چشم پرداخته است، اما بیش

  ها زمان درازی مورد پسند تماشاگران در فرانسه بود. اندازها آشنا شد که به کارش آمد. این نگاره چشم



ایشگاهی گرفت که چهارده اثر از مونه، ده اثر از رنوار، نه اثر از سیسلی، هفت اثر دولت فرانسه تصمیم به برپایی نم

ی  های نگارگران هنوز زنده به موزه از دگا، پنج کار از سزان و چهار اثر از مانه در آن بود. منظور این بود که نگاره

 لوکزامبورگ سپرده شود. به این تصمیم اعتراض شدیدی شد. 

نرمندانی بود که در آکادمی هنرهای زیبا و داوری برای نمایش کارها در سالن، حرف آخر را اعتراض از سوی ه

ترین اعتراض  بنا نهاده شد. مهم 'مردودین'کردند. از این رو سالن  ها را رد می ها کارهای امپرسیونیست این زدند. هم می

مونه 'نظر او فاجعه بود که کارهای کسانی چون آمد. از  می راز سوی ژروم بود که نگارگر بورژوازی فرانسه به شما

خواهد بود. پس از  'بار قهقرا نشان اسف'به نمایش گذاشته شود. آویختن کار کسانی چون مانه و پیکاسو  'ها و همپالکی

که این موج زمان با  همها پذیرفته شوند.  جدل و جدال بسیار دولت وادار به عقب نشینی شد. طول کشید تا امپرسیونیست

 ی نوزده به اوج خود رسید، ماجرای غریب دیگری اتفاق افتاد. ی نود سده در دهه

کارترین نگارگران تاریخ نگارگری و به ویژه  ترین و کاسب اعتراض به نگارگران امپرسیونیست از سوی تجاری

ود داشته باشد که از تواند وج از این با نگارگرانی چون مونه و پیسارو نمی تر م صورت گرفت. کنتراستی بزرگوژر

پسند و  رفتند و نگارگری مردم کردند، به فضای بیرون کارگاه می های گوناگون فراوان بر پالت استفاده می رنگ

 . 'بازار فروش کنیز در رم'هایی چون  کرد با نگاره دارپسند را گذاشتند برای کسانی چون ژروم که پول پارو می پول

 ونگارهبازارکنیزد 

ها  ها زنان عریان با زیبایی آرمانی به فروش گذاشته شده بودند برای مردان حریص. ژروم از این نگاره در این نگاره

شود تا  ها ردا یا پرده از تن زن کنار زده می فروخت. در یکی از نگاره در شمارگان بسیار ساخته و می  لیتو و عکس

 یل شده است به کاال برای فروش.  ش به نمایش گذاشته شود. بوم تبد ی عریانی همه

 
 گامان و مرتجعان سالن در جریان بود که ژروم و نفوذ او تا زمان درازی قابل مشاهده است.  ای جدی میان پیش مبارزه



گامان آنان نیز نگارگران  گوش. پیش ها بی هیچ تردید از فرزندان سالن هستند، گیرم که فرزند بازی امپرسیونیست

ها نباشد، زیرا آنان بودند که نگارگری را از بند و  ی مناسبی برای امپرسیونیست گوشی شاید واژه . بازیتجاری نبودند

( Armand Silvestreگرایی آکادمی و نیز چنگال سرمایه رها کردند. آرمان سیلوستر ) دهندگان و شکل  ی سفارش سلیقه

اندازهای  نور مایل به زرد، شادی، شفافیت، چشم'نوشت که کار امپرسیونیست سرشار است از  1873ناقد به سال 

ای هستند به نمایش روستاهای سرشار از زیبایی،  ها دریچه های درخشان... نگاره بهاری، درختان پر شکوفه و شب

آن  'گونه، زندگی بیرون از خانه. های تفریحی، آسمان درخشان در فضای مه های جاری پر پیچ و خم و قایق رودخانه

های هنری دیگر  این نوشته شد، امپرسیونیسم به هیچ روی پذیرفته نبود. امپرسیونیسم بود که راه برای موج زمان که

 باز کرد.

 باری: 

گرایی و  ی کالسیک، واقع ها را با شیوه شناخت. این تجربه های شرقی را خوب می ها، حرم و گرمابه ژروم فضای کاخ

های پوشیده و عریان را در  ی از آن به دست داد. از فضاها استفاده کرد تا تنی دقیق آکادمی آمیخت و بازتاب دقیق شیوه

 های گوناگون برابر چشم بیاورد.  حالت

 (1885یبورسا)گرمابه 

ی جزیی نیز نگذشته است:  اند و هم بازتاب حرکت در لحظه، چون عکس. از هیچ نکته ها هم در آرامش فضای نگاره

 آیند. پوست و... که چونان کار مستندی از صحنه به شمار می نگینکاران ر قلیان، کفش، خدمت

شود که طراحی نخستین زمینه و کار بعدی نقش مهمی دارد. نشان چندانی از تخیل نیست، گرچه ظرافت  دیده می

 ی هنر آکادمی فرانسه است.   نظیر است. او آخرین نگارگر و نماینده ها و قلم کم حرکت شکل

  عبشبث 

شبع همسر اوریای حتی، از سرداران داوود بود. روزی داوود او را از بام کاخ در حال شست و شوی تن دید و  بث

است، اوریا را به خط مقدم  شده  اش فرستاد و با او خوابید. وقتی خبردار شد که آبستن اش کرد. از پی آرزوی وصال

ی خود آورد و با او ازدواج کرد و صاحب فرزند پس شد. با  شبع را به خانه جبهه فرستاد تا کشته شود. پس از آن بث

ها در  غزل  ی پشیمانی که داشت باز از او صاحب فرزندی شد، سلیمان نام که جانشین پدر شد. همان سلیمان ِ غزل همه

 عهد عتیق.



برای حساسیت و گرما کنند. نگارگر از عناصری  از حرم یک کاخ است. زنان پیرتر از ایوان نگاه می 'قلیان'ی  نگاره

کشد، کنتراست زنان جوان عریان در  زمینه، زنی که دارد قلیان می بخشیدن به صحنه استفاده کرده است: میوه در پیش

 جلو و زنان پیر پوشیده در پشت صحنه. 

 
 

وچندینکاردیگربرایتماشا:
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