
 ی کاراواجیو )نور و واقعیت( پیروان اوترخت
 

دارد ای  ( شهر اوترخت مجموعهCentraal Museumی مرکزی ) موزهگاهی بد نیست آدم قدر زیبایی دم ِ دست بداند. 
ی هفدهم به ایتالیا رفتند و  های سده گروهی از نگارگران که در نخستین دههی کاراواجیو ) پیروان اوترختاز کارهای 

ی کارها را کنار هم گذاشت  واجیو قرار گرفتند(. نگاه به کارهای اینان زمانی جدی شد که موزه همهاکار کارِ  تاثیرِ زیر 
 ها از ُرم".  با عنوان "رویای اوترختی

 
( در شهر لیدن Jan Lievensاز رمبراند و یان لیونس ) 1629( به سال Constantijn Huygensکنستانتین هویگنس )

هاش با شوری وصف ناپذیر از دیدار با این دو هنرمند نوشته است. تنها انتقادش این است که  دیدار کرد. در یادداشت
دیدند برای پژوهش به ایتالیا سفر کنند. آن زمان سفر برای پژوهش و آموزش بخشی  کدام از این دو نیازی نمی هیچ

اند که چرا به ایتالیا نرفتند:"... در  رفت. رمبراند و لیونس دو دلیل آورده یاجباری از آموزش نگارگری به شمار م
و باید از توان خودمان استفاده کنیم و وقت را با سفرهای دور و دراز تلف  -اوایل بیست سالگی–آغاز جوانی هستیم 

توانیم این را بپذیریم، اما  میلپ..." های آ شود در شمال رشته کوه های ایتالیا به وفور گردآوری می نگاره نکنیم" و "...
 شنا بوده باشد. آواجیو ابینیم که رمبراند در آغاز جوانی با کار استادان ایتالیا و به ویژه کار ای نمی در تاریخ هنر نشانه
  واجیو تاثیر گرفته است؟ اپس چگونه از کار

واجیو ای نگارگری کار به هلند بازگشتند، با شیوه 1620 سال او از طریق هنرمندان هلندی که به ایتالیا رفته و حدود
به او معرفی کردند. ( Chiaroscuro /Claire obscure/ كیاروسكوروی نوین نور و تاریکی ) آشنا شد. هم آنان شیوه

را به بیننده بگذارد. رمبراند آن بیشتری بر دراماتیک ی نورپردازی با کنتراست قوی و سایه روشن اندک تا تاثیر  شیوه
توان کرد که  واجیو تاثیر مستقیم بر او داشته، اما انکار هم نمیاتوان ادعا کرد که کار ی کار خود ترجمه کرد. نمی شیوه

 به این شیوه رو کرده است.  ی کاراواجیو پیروان اوترخترمبراند با دیدن کار 
 

ی  ( درباره1604"کتاب نگارگری" ) نامه نویس هلندی کارل فان ماندر نخستین کس بود که در هنرمند و زندگی
 واجیو نوشت. اکار

ی اروپا جا باز کرد و تبدیل به جنبش هنری شد. در نگارگری هلند اما آمیخت به  واجیو در همهای نوی کار شیوه
ی هلندی؛ و اندکی نیز خامی. در کار استادان  ی هنرمندان هلند در ترکیب آن با شکل و رنگ و جلوه سرکشی ویژه

 واجیو به نور را دید. اکار  ِتوان پرداخت رمبراند، فرانس هالس و ورمیر می هلند،
و در اختیار استادان هلندی خود آبراهام بلومارت واجیو را به هلند آوردند ای تاثیر از کار هنرمندان اوترخت

(Abraham Bloemaertخواران و اغلب  های جمعی، نوازندگان، نوش (، رمبراند )کیاروسکورو(، فرانس هالس )نگاره
 تنه( و یوهانس ورمیر )کاربرد رنگ( گذاشتند.  نیم

از شاگردان کاراواجیو چون بارتولومئو  –( Ter Brugghen جز یکی )تر بروخن/ -واجیو ای کار پیروان اوترخت
( پدر Orazio Gentileschi /1639-1563(، اورازیو جنتیلسکی )Bartolommeo Manfredi /1621-1587مانفردی )

شباهت کارهای کاراواجیو با پیروان او به روشنی دیده اند.  ( درس گرفتهArtemisia Gentileschiیا جنتیلسکی )زآرتمی
 شود.  می

اش  کند که نزدیک احساس میاند و بیننده  زمینه قرار گرفته در پیش"باالتنه" نوازندگان موسیقی و گروه فیگورها که 
ها  ها بیش از کار ایتالیایی ی آشنای کارشان. جمع شاد ِ درون نگاره ها این را تبدیل کردند به شیوه اند. هلندی ایستاده

جویانه  های کاراواجیو با دهان باز در حال آوازخوانی را نیز کام های نگاره خواهانه گرفت. گرچه جوان کام ی تن جنبه
لباس. جلوی  باز یا بی زنان با لباس سینه –تر داشتند بر شادخواری و عریانی  تاکید بیشد. اما پیروان کاراواجیو ان دانسته
 . است انگیز در حال نواختن عود شود و دختری فریب ، جام شراب پیش گرفته یا نوشیده میی باز موسیقی نواخته پنجره

تر گذاشته و  ها گامی پیش روف است به گذاشتن فیگورها در نور و سایه، هلندیکاراواجیو معکند.  باقی کار را نور می
معروف است به "گرارد  -(Gerard van Honthorst"خرارد فان هونهورست )-های شبانه کشیدند. یکی از آنان  صحنه

 (. Gherardo dell Nottiشبانه" )
/ حدود Hendrick ter Brugghenبروخن ) (، هندریک ترAbraham Bloemaert/1651-1564آبراهام بلومارت )

 (1624-1594/ حدود Dirck van Baburenو دیرک فان بابورن )  (1590-1656) خرارد فان هونهورست(، 1594-1629
 آیند. به شمار می ترین پیروان هلندی کارواجیو مهم از
 
 

 
 
 
 



 آبراهام بلومارت

 
 نخستین همسر زمینی زئوس است که آرگوس را به دنیا آورد.(نیوبه دختر فورونوس و ) ندوه نیوبه برای فرزندانا

ی  این "پدر مکتب اوترخت" به ایتالیا نرفت، اما از طریق شاگردان بسیارش که به آنجا سفر کرده بودند با شیوه
 نگارگری آن زمان در ایتالیا آشنا شد. 

     
 ( طراحی و نگاره1624)از نوزاد مسیح دیدار سه مغ شرقی 

های استادان  طرحطرح اولیه و نگاره در کنار هم به تماشا گذاشته شد. که  ها از پس سده نخستین سال بود 2009سال 
ها طرح نخستین به  از بلومارت اما دهدیدند.  انداختند. نگاره را کار نهایی می اند. خود استادان آن را دور می کهن نایاب

شد  های الزم را به دست آورد. دیرزمانی گفته می توان آگاهی در این طرح میشان است.  ترین از مهم جا مانده که این
 ی شرقها توان دید که جوانی پشت یکی از مغ که قسمت راست نگاره بریده شده است. در سمت راست طرح می

ست. کاری بینیم. این نگاره به احتمال برای جا دادن در قاب کوچک شده ا ایستاده و در نگاره تنها بخشی از سر را می
 که در قدیم معمول بود. 

             
   طرح یک سرباز    

  



 هورستتخرارد فان هون

 
 دالل محبت

ونیز،  –در ایتالیا  1620تا  1616خرارد فان هونتهورست پسر نقاش ساختمان و شاگرد آبراهام بلومارت بود. از 
کلیسای  -اش در میدان دُم  عضو انجمن سنت لوکاس اوترخت شد. کارگاه 1622اقامت داشت. سال  -فلورانس و رم

 کرد.  شاگرد. از پادشاه انگلستان و دانمارک نیز سفارش کار دریافت می 25بود با  اوترخت -جامع

      
 زاد مسیحدیدار چوپانان از نو     دیدار مغان از نوزاد مسیح      بازگشت پسر گمشده

       

  انکار پتروس         نوجوانی مسیح         نوازنده موسیقی

ها. چنان محبوبیتی یافت که نام  شب و انداختن پرتو شمع بر چهره ی ها با صحنه در آفریدن نگاره او تخصص داشت
"خرارد شبانه" بر او نهادند. به عکس همکاران دیگر هرگز به واقع گرایی خام روی نیاورد و به استادش آبراهام 

تری جذب کرد.  ی بیش اشراف سفارش دهندهها نیز پرداخت که  ی کالسیک بلومارت وفادار ماند. بعدها به شیوه
هنرنگاران در  هنرشناسان برای کارهای سرد با اندک ویژگی نگاه هنرمند چندان ارزشی قایل نیستند. یکی از تاریخ

مو داشت، اما برای رضایت سفارش دهندگان و  ی قلم نوشته است:"هونتهورست به زمان شکوفایی حرکت زنده 1678
 گری خشک."  تر حرکت آن را خواباند و تبدیل کرد به سطحی یشبه دست آوردن سود ب



 دیرک فان بابورن

 
 دالل محبت

 Paulusدیرک فان بابورن به احتمال در یکی از روستاهای اوترخت زاده شده است. شاگرد پائولوس موریلزه )

Moreelse اوبه رم رفت 1615( بود. حدود . ( همکار نگارگر اهل روتردام داوید د هانDavid de Haen بود. سال )
به اوترخت بازگشت و سه سال بعد در سی سالگی از ابتال به طاعون درگذشت. بابورن نگارگر کارهای  1621

 ها از زندگی روزمره بود.  تاریخی و صحنه

     
 نوازندگان   نهادن تاج خار بر سر مسیح کشد ولکانوس پرومته را به زنجبر می

اش بود، نقش کرده است.  را که در اختیار مادرزن 1622یوهانس ورمیر در دو نگاره، "دالل محبت" بابورن از سال 
 گویند این کار در اختیار ورمیر بود که به عنوان تاجر کارهای هنری به فروش برساند.  برخی هم می

ی "دالل محبت"  شود آورده شده است. نیز نگاره یهای بابورن در آن دیده م درپایان این نوشته کارهای ورمیر که نگاره
 از خود یوهانس ورمیر. 

 

 هندریک تر بروخن

 
 توماس بی باور 



 1614به ایتالیا رفت و سال  1607ی الهه است. او از شاگردان آبراهام بلومارت بود. حدود  هندریک تر بروخن زاده
 از ابتال به طاعون درگذشت.  1627سال به اوترخت بازگشت. 

های زندگی روزانه آفریده است.  های بسیار تاریخی و صحنه ناشناخته است. او نگاره 1619کارهای او پیش از سال 
هایی از  تر با نشانه دارد. کارش شخصیتر  قویحضور هاش  در نگارهی کاراواجیو  به بعد نشان شیوه 1620از 

 است.  های تاریخی در هلند دانسته ترین نگارگر روایت ی است. کنستانتین هویگنس او را بههای میان نگارگری سده

     
 ی فلوت  نوازنده     عودنواز آوازخوان      دو نوازی         

    
 راکلیتوسه    دموکریت   دیدار سه مغ از نوزاد مسیح 

ی  ها شیوه که به ایتالیا سفر کرده باشد، دیده است. این ی کاراواجیو است که رمبراند جوان بی آن های شیوه این نگاره
 ( برسد. Chiaroscuro /Claire obscure) كیاروسكورواند که رمبراند تقلید نکرده، اما تماشا کرده تا به  استاد ایتالیایی

است. از  -بیش از آنی که در واقعیت وجود دارد –های نور و تاریکی  تر نشان دادن کنتراست کیاروسکورو فن ِ قوی
شود. کاراواجیو و رمبراند  شود. منبع نور اغلب روشن نیست. این سبب تاثیر روایی می های کمی استفاده می مایه رنگ

هاست:  ی او( با رمبراند این تفاوت کار کاراواجیو )پیروان اوترخت های تاریخی به روایت توجه بسیار داشتند. با نگاره
دار  های کش بر بوم و با خطگذاشت  برد بر سطح صیقلی و رمبراند رنگ می رنگ به کار می کاراواجیو الیه نازک

 گرفت. های تند و نامریی خود مایه رنگ را برای بیان به کار می مو، ضربه  حرکت قلم
 ی خود.   ی کار، حتا در پرداخت به چهره یار داشت به پس زمینهستوجه بکاراواجیو رمبراند به عکس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 یوهانس ورمیر
ی "دالل محبت" دیرک فان بابورن استفاده  بینیم که در پس زمینه، از نگاره در زیر دو نگاره از یوهانس ورمیر می

 ی دیگر ورمیر همین نام را دارد.  کرده است. نگاره

   
 بخشی از نگاره         کنسرت

                               
 بخشی از نگاره    زمینه ی فان بابورن در پس با بخشی از نگاره نوازنده هارپسیکورد

      
 به احتمال چهره خود ورمیر           بخشی از نگاره     دالل محبت         
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