
 پسین د ِ رمبرانتاریک شدن ِ نور در 
 

در موزه ملی  2015می  17که تا  -های زندگی کارهای رمبراند در آخرین سال –نگاهی به نمایشگاه "رمبراند ِ پسین" 

بار در زندگی امکان دیدن این کارها  گاهی که تاکنون برپا شده و تنها یک ترین نمایش مستردام به تماشا گذاشته شده است. گرانآ

 امکان پذیر خواهد بود.   -های جهان از موزه طراحی 250نگاره و حدود  50 –با هم 

 

 
 -متر سانتی 191.5در  279بوم، اندازه ، رنگ روغن روی 1665حدود  –کار مدرن رمبراند در "پرتره خانوادگی" 

مو و نیز کاردک شکل  های کوتاه قلم بینیم که تن ِ درشت زن با ضربه رنگ نگاره است. سرخ تیره. می سرخی آتش

زمینه  ی سرخ با تیرگی نزدیک به سیاه پس ها سیاه. جلوه اند و سایه های سرخ جا به جا روشن و تیره گرفته است. تکه

 تر دارد. است. دامن چین خورده اما سرخی روشن گیرتر شده چشم

تر به نظر آید. دو دختر دیگر  اش به رنگ صورتی است که سبک ترین دختر را بر زانو نشانده است. پیراهن کوچک

اندکی باالتر از دیگران در نگاره، به همان رسم که  –اند و پشت سرشان پدر ایستاده شق و رق  در سمت چپ ایستاده

 .بوده است

تابد و از  مورب از باال میرنگ  نور کمهای تازه چیده.  اش سبدی با گل بینیم. به دست رخ دختر سمت چپ را می تنها نیم

دختر ایستاده، آستین بینیم.  ها می بر گلبرگ رجان با برق ِ نو ای طبیعت بی تیره در زیر سبد گونه این رو به دلیل سایه

ای  ی این آستین و آستین مادر گونه با چین زیبایی رو به پایین آویخته. میان گوشهدست راست   اکستریپیراهن زرد و خ

، دو سه 1665این نگاره حدود  گذارد. تر می تاکید بیشگی وجود دارد که به نرمی و آرامش موجود در این نگاره  قرینه

های سنجش و درنگ بسیار بر  ساخته شده و همان نشانه -کارهای رمبراند یکی از شاه –ی "مهتران"  سال پس از نگاره

 ترکیب بندی دارد.

کنم  ها را بر پرده نقش کرده است. فکر نمی ی ملموس و باورکردنی خلوت و محرمیت فضا و آدم نگارگر به گونه

رح نخست از هر کدام را جدا زده و بعد کنار هم خانواده به این صورت در برابر نگارگر ایستاده باشد. رمبراند باید ط

 گذاشته باشد. کنار هم گذاشتنی با نهایت دقت و مراقبت. 

شان نگاه به جلو و بیرون دارند. از این رو در  ی "مهتران" گروه آقایان در لباس سیاه اندکی رسمی است. همه در نگاره

 ی رسمی.  ان ایستاده است. این شکل ِ بیانی خوبی است برای نگارهاند که نگارگر در برابرش نگاه بیننده انگار خوب آگاه

ی خصوصی کشیده شده  شود اما برای سفارش دهنده داری می ی براونشوایگ آلمان نگه "پرتره خانوادگی" که در موزه

به کار برده در  کنند. خلوت گرمای خانوادگی. رمبراند دقت ویژه بود. جز پدر و دختر خردتر باقی دارند به هم نگاه می

 های نگارگری.  ی کار آخرین سال شان. شیوه کنار هم گذاشتن



 
شود.  ی نگاره به فضای رویایی کشانده می مو دیگر نشان از خط و فاصله نیست. بیننده  محابای قلم با حرکت آزاد و بی

ظر داشته است. مثل کنی رمبراند در ساختن ترکیب بندی رنگ خاصی در ن حرکت چنان آزاد است که گمان می

 ی فضایی تاریک. های گوناگون سرخ در نزدیک شدن به رنگ صورتی پیراهن دخترک و در میانه مایه رنگ

بینیم هنرمندی است که درحال نگارگری )بازی با  چه می های رنگ بر چشم ما شرح دادنی نیست. آن تاثیر این ترکیب

به بزرگ است.  انآن غیرقابل تصور بوده است. این کار هنرمندکند که پیش از  رنگ( دارد تصویر و خیالی کشف می

گنجد. چرا: چون هنرمندند و  هم نمی انچه در خیال خودش باز و آزاد در رسیدن به آن ی سرسخت، لج شکل و شیوه

ند. ی ابزار در اختیار دارند تا خیال پرواز ده خواهند کاری بیافرینند که پیش از آن امکان نداشته و زیرا همه می

آمیز دیدگاه دیگران که نگاره چه و چگونه باید باشد. هنر خالف جریان ِ  ی فریب نهد به دغدغه نگارگر واقعی گردن نمی

 ُمد ِ روز است. 

اند. شاید هم نه و یا زورکی. رمبراند در هفت  شاید آنان که "مهتران" را سفارش داده بودند از حاصل کار راضی بوده

  ی جمعی دریافت نکرد. شاید این نگاره چندان دلخواه نبود برای جاه رگ دیگر سفارش برای پرترهسال آینده، تا زمان م

 خواستند راه هنر نیز خود تعیین کنند. طلبانی که می

 

بینی، هنر مدرن به چه درد  ی خانوادگی" کسی کنارم ایستاده بود که گفت: وقتی این را می زمان تماشای "پرتره

خورد؟ این زیبایی قابل تقلید نیست. گفتم شاید، اما کمی طاقت بیاورید. شاید هنرمندان جدیدی هم بیایند که به خوبی  می

تواند قابل مقایسه با رمبراند باشد که  اش می هیرست که با جسارت تخیل رمبراند باشند. مثل موندریان. شاید حتا دامیان

گرفت. همان زمان بود که یکی از ناقدان  های الماس نشاند که با پرتو نور بر آن چشم بیننده درد می ای دانه بر جمجمه

انداز  ایم و به چشم ال گذشتهبستره و مینیماکنون از هنر آی بیست و یکم آغاز شده است.  گفت با این شیء ناممکن سده

 ایم. نوین ناشناس نزدیک شده

مایه و نور  گونه بود که با پا به راه گذاشتن و جسارت هارمونی غیرقابل تصور رنگ و رنگ رمبراند نیز این

 جا که رسید. کرد تا برسد به آن کشف 

ی کار  هنرمندی معاصر است که داریم شیوهی یک استاد نگارگر تاریخ نیست، نمایش کار ِ  گاه درباره این نمایش

بینی و در تماشای  ی خانوادگی" نگاه کنی، نگارگر را زنده می گونه اگر به "پرتره کنیم. این اش را تماشا می کردن

 ها خود نگارگر را در حال کار خواهی دید. مایه حرکت رنگ

گذاشته شده بود که اکنون "لوکرسیا"ی رمبراند  جا به نمایش  ی الماس دامیان هیرست در همین چند سال پیش جمجمه

 ترین جا در نمایش جسارت. ها، مناسب آویخته است. به شکلی از شکل

ها سه پرتره از خود  کند تا نگارگر را از نزدیک ببینی. در یکی از سالن گاه نیز کمک می چیدمان کارها در نمایش

. 1669و  1661، 1659های  شان و چشم در چشم رمبراند بایستی. از سالتوانی در برابر مینگارگر آویخته است، 



ی خود  بینیم. مثل سه نت موسیقی. شبیه و متفاوت. هرکدام نگاه ویژه های آخر کار او. سه بار سر بزرگ او را می سال

 دارد، یکی متفکر است و دیگری مراقب. 

 

اند که  ها و گودی چشم چنان شکل داده شده اند. سایه ها اندکی تیره چشم -سال مرگ رمبراند – 1669ی سال  در پرتره

ی قلم مو یا سوزن  کنیم با رنگ ساخته شده و بعد با دسته چیزی که در این نگاره احساس می  گونه ببینیم. همه این

 حکاکی خراشیده شده است.

کند. با دقت.  بینیم که تماشامان می داریم استاد را می 2015سال ایم.  ذاشتهبریم به چه فضایی پا گ با این سه پرتره پی می

ی "نگهبان شب"( گفته است که رمبراند به زمان کار "در فکر ژرف و  )سال آفرینش نگاره 1642فیلیپس آنجل به سال 

بریم.  چهره که نگاه کنیم، پی می ی هفدهمی را؟ به این سه ی سده رفت. چرا باید باور کنیم این گفته دست نایافتنی" می

 تری دارد. های آخر دست را رهاتر کرده بود، مثل امضاهاش که سرعت بیش گرچه در سال

کنیم که رهایی و سرعت دست اساس کارش بوده است. رهایی و سرعتی که  بینیم و احساس می در کارهای آخر او می

ی خانوادگی" و استحکام در "مهتران". در هر  رکت در "پرترهآید: نرمای ح خط به چشم می در حرکت قلم مو مثل دست

ی هنرمند معاصرش فرانس هالس در  توان آزادی حرکت دست و قلم مو را دید که خیلی تفاوت دارد با شیوه نگاره می

 ی "هیئت مدیره خانه سالمندان". در کار فرانس هالس شکل و رنگ هنوز روشن است و به هم نیامیخته، چون نگاره

 کار رمبراند.

ی  کند. کارل آپل، یکی از بزرگان جنبش کبرا، نام شیوه ی حرکت دست رمبراند تغییر می ها شیوه در تک تک نگاره

تر همین کار را کرده است. به  نمود گذاشته بود: بازی بازی با رنگ. رمبراند چهار سده پیش کارش را که کودکانه می

های ضخیم رنگ گذاشته، حرکتی با قلم مو و بعد خراش با ته  گذاشته است. تکهویژه اگر دقت کنیم در جایی که امضا 

 قلم مو در گذاشتن امضا. کاری که آن زمان هیچ معمول نبود. حتا در دستور کار نگارگران ممنوع بود. 

 خواهد.  کنم تا به من بگوید چه رنگی می هنرمند بزرگ آرنولف راینر گفته است که: به بوم نگاه می

ی  ی سرخ و رنگ صورتی در "پرتره مایه ست گفته است. رمبراند نیز همین کار کرده است. در باال از دو رنگدر

گمان این  آورند. هدف نگارگر بی ها بسیارند که چشم و نگاه را به حرکت درمی مایه ها و رنگ خانوادگی" گفتم. اما رنگ

توان  گونه دیدن را اما نمی ایم. چه نویسیم تا دیگران ببینند چه دیده میی هنر آسان نیست.  نبوده. از این رو نوشتن درباره

 شرح داد. 

 

رو، با اندک  ای از روبه تنه اندکی عادی کار آغاز کرده است. نیم 1664در نخستین نگاره از لوکرسیا به سال  ام به گمان

شد البد. زن جوانی که خودکشی  یده میحرکت در تن، موجودی خجالتی حتا. قهرمان پرهیزگاری در خیال باید چنین د

های تاریخی در آخرین  ش تجاوز کرده و او تاب تحمل شرم ندارد. شخصیت کند چون نرساالر بی بند و باری به می

  دانیم به آرامش رسیده.  شان می اند. زندگی پر جنب و جوش که از سرگذشت نینکارهای رمبراند چ



16641666  

هاش  " زن دست چپ باال برده، انگشتان از هم باز کرده و حرکتی نومیدانه دارد. در چشم1664"لوکرسیا/ی  در نگاره

اش را نشانه گرفته. رمبراند  کند با خنجری که قلب اش نگاه می به دست راست اش رنگ ندارد. شود. چهره اشک دیده می

زاده است و  هن ابریشم سپید در زیر آن. لوکرسیا شاهکه کارگردان صحنه باشد او را در ردای زربفت پوشانده با پیرا

در نمایش ی نگارگر  های آبی روشن و سبز. شیوه زیورآالت دارد؛ جواهرات با مروارید، طالی درخشان با سنگ

ی خانوادگی". خود  و کنار آن "پرترهآویخته است که کنار "لوکرسیا" بر دیوار ماند.  به "عروس یهودی" میثروت 

 ر این چیدمان دخالت داشته.رمبراند انگار د

 1669-1665ایزاک و ربکا )عروس یهودی(  

 .استراحت ،ی تنش با همه گر غریب است: در اوج درامی نگاه نگار ی لوکرسیا شال سنگینی آویخته. این شیوه بر شانه

جا شده است مات. ردا به هم  نور وجود ندارد. لباسی که پر از درخشش بود این 1666ی "لوکرسیا" از  در نمونه

میرد. رنگ به چهره ندارد و  شل و وارفته است. لوکرسیا دارد می 1664ی  ریخته است. پیراهن سپید، به عکس نگاره

ی توان از تن رخت بر بسته. با دست چپ  ید انگار. همهآ هاش کبود است. دست راست با خنجر آرام دارد فرود می لب

خط امضای نگارگر  ریزد. دست خون سرخ شفاف می ،اش ی چپ، قلب طناب را گرفته تا هنوز سر پا بماند. از سینه

 آشفته است. 

" به دیوار آویخته است. سمت چپ و راست 1653ی درحال مرگ طراحی "سه صلیب/ رو به روی "لوکرسیا"

که وقتی مسیح مرد، کسوف شد و سه ساعت تاریک ماند. سیاهی این طراحی  اند بارد. نوشته اهی دارد میطراحی سی

 ها هم افتاده است. مرگ نور به زمان مرگ انسان در هوایی لرزان.  بر پرده

 لوکرسیا.   –ای از زنی در حال مرگ؛ سیزده سال بعد  این شکل لرزان سیاهی انگیزه شد در نقش نگاره



 
 


