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 کاراواجو در اوترخت

 نور ِ زمینی ِ کاراواجو
 

نگارگری  ،ی بیستم سدهدوم ی  ( تا نیمهMichelangelo Merisi da Caravaggio) ی دا کاراواجوسمیکل آنجلو مری

ر گذای کاراواجو بر هنر جهان تاثیر در تاریخ ِ نگارگری ِ اروپا، هنرمندان اندکی به اندازهگو که فراموش شده بود. 

بخش بسیاری از نگارگران غرب بوده است.  الهام 1600 سال ِ نظیرش پس از رادیکال و بینگارگری  اند. هنر بوده

ی  و شیوه تماشا کنند[ chiaroscuroرفتند به ُرم و ناپل تا کاربرد انقالبی نور و سایه ]سایه روشن/ نگارگران جوان می

 گرا، نمایشی و گزینش موضوع. واقع

توان گفت. هنرمندان ِکی، کجا و  می چه )Caravaggisti(کاراواجیستیی  کاراواجو و شیوهی ِ جهاننظیر ِ  از موفقیت ِ کم

گی داشت که این  کار ِ کاراواجو چه ویژههای کاراواجو را کشف کرده و نسبت به آن واکنش نشان دادند؟  چگونه نگاره

  هنرمند ِ جهان به خود جذب کرد؟ 

اش در شمال ایتالیا و  ادگاهززاده شد. بعدها شهرت یافت به نام ِ روستای  1571سپتامبر  29در  یسمیکل آنجلو مری

 . در نزدیکی میالن (Caravaggioحوالی ِ برگامو: کاراواجو )

 
 متر سانتی x 92 110، رنگ روغن روی بوم، 1595نارسیسوس، حدود 

روستای کاراواجو نیز از ( marquisمعمار به خدمت مارکی ) ی طاعون بود و فقر. پدرش، زیر ِ سایهش  های جوانی سال

زمان، گی به کارگاه سیمون پترزانو، یکی از شاگردان تیسین رفت. آن  طاعون درگذشت. کاراواجو در سیزده ساله

ی این ها آمد. یکی از ویژگی در اوج بود که پایان ِ دوران رنسانس به شمار می( Maniërisme/ گرایی تکلفگرایی ) شیوه

رو  گرایانه توجه داشت و از این ی واقع تر به شیوه بیش سیمون پترزانوهای پیچیده بود.  بندی شیوه، درازنمایی پیکر و ترکیب

 توان دید.  گرایی در کاراواجو نمی تاثیر شیوه
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 ( آشنا شد. این روحانی چند سرسراDel Monteکاراواجو پس از گذراندن این دوره به ُرم رفت و با کاردینال ِدل مونته )

را  سر ِ مدوزا، سپر تزیینی ِ معروف 1598های کار او را به شهرت رساند. حدود  این سفارش در اختیارش گذاشت. هم

 طراحی کرد.  

 
 سر ِ مدوزا

که در شناخته شد شهادت متی و  ماموریت متیی  و پس از نگاره 1602نام ِ کاراواجو به عنوان هنرمند به سال 

 به تماشا گذاشته شد.  –ُرم  –( San Luigi dei Francesiی سن لوییجی دی فرانچسی ) نمازخانه

   
 1600-1599شهادت متی،     1602ماموریت متی، 

 جست تا بر تاثیر نمایشی کار بیفزاید ای تیره و مبهم سود می هاش از یک منبع ِ قوی نور در پس زمینه کاراواجو در نگاره

ش بر  ی ترکیب بندی شیوههای استادان پیش از او بود.  تر از نگاره حس ِ سه بُعدی بودن بس بیش تر شود. روایت ملموسو 

نامی  )Caravaggisti(کاراواجیستیی  شیوهتاثیر گذاشت. میان ِ نگارگران ِ باروک حتا بسیاری از نگارگران بیرون ایتالیا 

 هندریک تر بروخن، (Dirck van Baburen) دیرک فان بابورنچون  -هلند –شناخته است. برخی نگارگران از اوترخت 

(Hendrick ter Brugghen و )خرارد فان هونتهورست (Gerard van Honthorst) های اوترخت شهرت  به کاراواجیست

ی پژوهش استادان نگارگر باروک ِ هلند؛ فرانس هالس، رمبراند و یوهانس ورمیر  مایه دارند. کار این سه نگارگر، دست
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و روبنس ِ فالمان نباید های ِ نامی ِ فرانسه است.  یست( فرانسوی نیز از کاراواجGeorges de la Tourشد. ژرژ د ال تور )

 از یاد برد.

داری شده بارها دستگیر و زندانی شد. خود به قتل  رو بس بدنام. بر اساس اسناد نگاه کاراواجو عصبی بود و از این

گاه و  رین نگارگر ِ ُرم بود. در پناهپا به فرار گذاشت. آن زمان مشهورت کهمحکوم به مرگ شد  1606اعتراف کرد. سال 

ژروم مقدس در حال ی  داد. همان سال و پیش از فرار، نگاره گاه و به گریز از داوری ِ پاپ، به نگارگری ادامه می پنهان

 ( در ُرم است. Galleria Borgheseی بورگس ) ترین کارهای نگارخانه بهاترین و مهم را آفرید. این نگاره از گران نوشتن

 
 ژروم مقدس در حال نوشتن

( است. وزن ِ ترکیب memento mori)اندیشیدن به مرگ ترین پدران کلیسای غرب است. موضوع نگاره  ژروم، از مهم

یا ییرونیموس باشد. ژروم دست دراز  مبندی بر دو سر ِ طاس استوار است. یکی جمجمه و دیگری سر ِ آدم ِ زنده که ژرو

 ی افقی ِ نگاره خط ِ رابط شده است میان دو جمجمه؛ یکی زنده و یکی مرده.  در میانه کهد ر  و ب  کرده تا قلم به قلمدان فر

استفاده  ی ی سایه روشن استفاده شده است. در این شیوه ، درست مثل کارهای بعدی ِ کاراواجو، از شیوهاین ترکیب بندیدر 

ی  شود، درست مثل نورافکن در صحنه مینور تابانده نکات ِ نگاره  ترین از نور، باید بر روایت تاکید گذاشته شود. بر مهم

ی نگاره قرار دارد، مثل چراخ، شمع  ی تاریک است. منبع ِ نور اغلب در میانه زمینه کنتراست قوی با پس ؛حاصلنمایش. 

  شود.  ای نورانی تابانده می یا اجاق ِ روشن. گاه نیز نور از کنار نگاره، از دریچه، در، پنجره یا فرشته

   
 1601شام در امائوس،       1595عود نواز، 

 

( به نمایش 1602-03) به گور سپاری ِ مسیحی کاراواجو؛  ترین نگاره دسامبر مهم 12ی مرکزی اوترخت، از  موزه

ی واتیکان آورده  ی موزه سانتی متر( از مجموعه 300x203رنگ روغن بر بوم ) ، به گور سپاری ِ مسیحگذاشته است. 

 شده است که خود استثناست. 

این  .ترین تاثیر  بر نگارگران نوگرای اروپا بیش بای هفدهم است  ترین نوگرای هنر نگارگری در آغاز سده کاراواجو مهم

گیر، به سختی این کار را به  آفریده شده است. واتیکان ِ سخت 1604تا  1602های  نگاره دو در سه متری، بین سال

ی کاراواجو داشتند  های نگارگران هلندی نیز که شیوه جا نگاره سپرده است، زیرا این 'پااوترخت، کاراواجو و ارو'نمایشگاه 
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های کاراواجو در ُرم دیدند و شیوه و  ی کاراواجو نگاره سه نگارگر اوترخت و از پیروان شیوه به تماشا گذاشته شده است.

 فن و نگاه ِ کارش به شمال اروپا آوردند.
 

     
 1598-99کند،  جودیت سر هولوفرنس از تن جدا می   1595-97از اساطیر روم،  باخوس، ایزد شراب

 

گرایی نوین"، "درام باشکوه" و "راز ِ  ی مرکزی آن را "انقالب"، "واقع ها. موزه چه سر و صدایی هم به پا شده در رسانه

)در های کاراواجو به کار برده شد.  ارهاش به نگ ی رمبراند و نگاه گان درباره این واژه نامد. چند سال پیش هم نور" می

کنند تا  هر دو نگارگر با نور بازی میکه درست  (.2006، سال گوگ، آمستردام ی ون موزهرمبراند، -نمایشگاه کاراواجو

 دار.  های بس ریشه تفاوتشان است.  تر از نزدیکی شان بس بیش کاری ِ نمایشی روایت بیفزایند، اما تفاوت بر خویش

 'حواری'اند تا دیگران را  نخوانده 'ی بی چون و چرا نابغه'گاه ِ اوترخت این است که کاراواجو را  ی خوب در نمایش نکته

است  هاش پرداخته اش بر دیگران. برای مثال خرارد فان هونتهورست در نگاره تر توجه شده است به تاثیر ِ نگاه بدانند. بیش

شود، بستری که کودک ِ مسیح در آن خفته و از خود نور افشانده. چنان  معی که دیده نمیی ش به منبع ِ ناپیدای نور، شعله

 شد.  نامیده می ' Gherardo delle Nottiجراردو دل نوتی/'ُرم در در این کار استاد است که 

گی ِ تاباندن نور بر کاری که باید  گونه فریبنده است که به تأثیر مستقیم نور نگاه کنیم، چهکار ِ کاراواجو اما دیگر است. 

گیرند. کاراواجو این  ی تاریک شکل می روند و در پس زمینه گونه فیگورهای جانبی به سایه می چهکه  اینتوجه جلب کند، 

ی طالوت )شائول( و  یحیای تعمید دهنده، تن ِ از اسب افتاده تاباند تا بگوید که این نور ِ زمینی، تن ِ زیبا و جوان نور می

دوم و دیگر در نگاره دید، آنی که زمینی نیست و تنها  'ِآن'ی مسیح چندان اهمیت ندارد. همیشه باید  جسد ِ آسیب دیده

ز. جانبی است، چون های کاراواجو، نور نه استعاره است و نه را فهمد. در نگاره بیند و می نگاره می ت ِ درون ِ شخصی

 ست.  خود ِ تن که جانبی

کاراواجو به دوران باروک، دورانی که سایه درست مثل  .اند خرارد فان هونتهورست و رمبراند، استادان سایه روشن

شد.  میتابید یا تابانده  اند. پیش از این دوران، نور همیشه از باال می شد، به نگارگری پرداخته روشن بسیار به کار گرفته می

پیش از کاراواجو، در این سنت به دور افکند.  ،که تنها خدا قادر است روایت به بیننده الهام کند. سایه روشن انگارهبا این 

   چنین کرده بود.نیز  )Masaccio( مازاتچوی پانزدهم و آغاز رنسانس،  سده

در دانستند.  ( میJosé Riberaوزه ریبرا )را از نگارگر اسپانیایی خ ژروم مقدس در حال نوشتنی  زمانی دراز نگاره

( و ناقدان دیگر بر Roberto Longhiروبرتو لونگی )ی بیستم، به یاری فن ثابت شد که این نگاره از کاراواجو است.  سده

نام آنجلوی اهل ِ کاراواجو  از میکل'نوشت:  1920این نظر بودند که این نگاره، اوج ِ هنر کاراواجو است. لونگی به سال 

برند این است که ریبرا، ورمیر، ال تور و  چه از یاد می خوانند. آن برند و او را گاه استاد ِ سایه و گاه استاد ِ نور می می

 'بود. ای دیگر می تردید و به تمامی گونه دالکروا، کوربه و مانه بیر ِ داشتند. و هن رمبراند بدون ِ او وجود نمی

شناس  فیلسوف، شاعر و کیهاناو  هم . تاریخ به یاد دارد کههشتم بر تخت ِ قداست نشستبه زمان کاراواجو، پاپ کلمان 

دوست  –شناسند. مرگ برونو  بر تل آتش سوزاند. برونو را نخستین شهید ِ دانش می (Giordano Brunoجوردانو برونو )

 بر کاراواجو تاثیر بسیار گذاشت.  -بسیار نزدیک 

ی شانزدهم به ُرم رفتند و انجمنی تشکیل دادند که نخست انجمنی بود برای کارناوال با  دوستاران هلندی ِ کاراواجو در سده

تر  ، بیش(. نخستین نسل این نگارگران، جوان بیست تا بیست و پنج سالهشادخوار)به معنای پرندگان ِ  Bentvueghelsنام 

نگارگری آموخته بودند.  (Abraham Bloemaertکارگاه استاد آبراهام بلومارت ) و ختشان هم در اوتر کاتولیک و همه
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خواری و جشن و عیاشی بودند. هر نورسیده که از سختی راه ِ آلپ جان به در برده و خود به آنان رسانده بود،  استاد نوش

 'نورسیده، حساب را بپرداز. هنرمند'خواری، به حساب ِ خود؛  داد به جشن ِ نوش باید یک هفته تمام تن می

کردند. ادرار به دیوار کلیسای بیزانسی  دم قربانی نثار ِ باخوس، ایزد اساطیری شراب ِ روم می هم باید صبح از پس ِ آن

( قرار Via Nomentanaویا نومنتانا )ی شلوغ  ( که اکنون در محلهSanta Costanzaی شهر؛ سانتا کوستانزا ) حاشیه

 دارد.

 شد.  خواران بر دیوار نوشته می ی نوش ( نام دارد. نام ِ همهgraffitiشد که اکنون دیوارنگاری ) آیینی اجرا میبعدتر هم 

توان دید. البته که نام ِ  خواران خرابکار از گذر زمان جان به در برده و هنوز می آن کلیسا هنوز وجود دارد. حکاکی ِ نوش

 خواری بر آنان نهاده و نشانی از خودشان داشت.  که پیر ِ نوشنوشتند  نوشتند. نام یا لقبی می خود نمی

. 'ساتیر'(، Cornelis van Poelenburghلقب داشت و کورنیلیس فان پولنبورخ ) 'مگس آبجو'دیرک فان بابورنس 

هوده  . بی'یفق'و  'سوارکار چاقو به دست'، 'کنه'توان دید، با معناهای  های دیوار کلیسا می های دیگری نیز بر تاقچه لقب

افکند  شده، هنوز پرتو می جای فراموشاز ُرم بیرون انداخت. اما این  'پرندگان شادخوار'ی  نبود که پاپ کلمان یازدهم همه

 ی کاراواجو.  به زمانه

ق ی پاتو ی غبارگرفته خانه ویا مارگوتا نشانی ِ نگارگران ِ شمال اروپا یافت و رسید به می ه ِتر بروخن در ُرم و از را

تر از سند این است که کار ِ او در کاخ  کاراواجو را دیده است، اما واقعیت ِ مهمکاراواجو. سندی وجود ندارد که نشان دهد 

جودیت : ی کاراواجو به دیوار آویخته است؛ استاد ِ پیرو ِ استاد ( ُرم، درست کنار ِ نگارهPalazzo Barberiniباربرینی )

  ست. کاری ( که خود شاه1597)حدود  نارسیسوس( و 1599گیر ) ، با جزییات نفسندک سر هولفرنس از تن جدا می

 اش در اوترخت به پایان رساند.   و همان سال ِ مرگ 1629نام دارد که به سال  کنسرتی تر بروخن،  نگاره

 
 (ter Brugghen Hendrickتر بروخن )هندریک کنسرت، 

 

 

 است که نخستین بار از واتیکان بیرون آمده است.  'گور سپاری مسیحبه 'ی  غریب و جذاب اما آمدن ِ نگاره

 انقالب ِ کاراواجو در هنر نگارگری. ای بس تیره و سیاه.  زمینه اند و روشن بر پس در روشنایی  ها همه تن
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ای  ، زیبایی آرمانی بود بر زمینهیت داشتبراش جذاب چه آنداد.  کاراواجو، سرکش بود و تن به خواست ِ قدرت نمی

کاران، روسپیان و کارگران با دستان خشن و پاهای  های خیابان، خالف های ناب بود. آدم کالسیک. به جست و جوی ارزش

یادی بنا شد هاش. در هجده سال نگارگری، کارهای بسیار آفرید. در ایتالیای زمان او کلیساهای ز کثیف راه یافتند به نگاره

 اکنون تنها هشتاد نگاره از کاراواجو شناخته است. شد با نگاره.  که باید آذین می

ها  بی خویشاوند، شاگرد و حتا کارگاه زندگی بدرود گفت. کسی نبود به میراث جامانده از او رسیدگی کند. خیلی ،کاراواجو

گرا بوده و همیشه و  گویند همجنس سوایی و خشونت. میش انباشته بود از ر دوستر داشتند از یادش ببرند، چون زندگی

 کرد برای دعوا.  هرجا شمشیر همراه داشته و نوکری و مدام هم سرش درد می
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، از پس 1606و نگارگری در ُرم، سر و کارش افتاد به توماسونی، رهبر گروهی مسلح. روزی در ماه مه   زمان زندگی

یک روسپی دعواشان شد. کاراواجو رقیب بر زمین افکند و به عمد شمشیر فرو رانی و بازی تنیس به خاطر  اندکی قایق

کرد میان پاهاش. توماسونی مرد. برای سر کاراواجو جایزه گذاشتند و او نخست مخفی شده و بعد به ناپل رفت که بیرون ِ 

آفرید. در جوالی ی تعمید دهنده جدا کردن سر از تن ِ یحیای  نگارهجا به مالتا رفت که  ی قضایی ُرم بود. از آن حوزه

کرد و عنوان از  توهینیکی از اشراف بلندپایه به عنوان اشرافی دریافت کرد. دیری نپایید که های مالتا  از شوالیه 1608

و پالرمو رفت  (Messinaمسینا )به جا  ( و از آنSyracuseدست داده و به زندان افتاد. از زندان گریخت و به سیراکوز )

خوابید. باز دعواش شد با یکی از  از ترس دستگیر شدن همیشه با لباس و شمشیر می. رددتا سرانجام به ناپل بازگ

 شد.  چنان درید که دیگر شناخته نمیاش  ی چاقو صورت ای ضربه ها. در میخانه شوالیه

خشیده شود. در این نگاره، داوود سر از تن ِ جالوت ای برای کاردینال ُرم کشید تا ب باز به مالتا رفت و نگاره 1607سال 

کسی که  ه چونانی خود ِ اوست با دهان کج و آخرین فریاد منجمد بر دهان. خود نشان داد کند. سر ِ جدا شده، چهره جدا می

ز گی، ضعف ا ، از آفتاب زده1610جوالی  18کند. بخشش دیر رسید و او در  آگاه است به خطاهاش و بخشش طلب می

( از توسکانی درگذشت. پس از مرگ به فراموشی تمام سپرده Porto Ercoleسفلیس و مسمومیت سرب در پورتو ارکله )

  یافته شد.  ش در پورتو ارکله گور احتمالی 2010ی بیستم. چهارصد سال پس از مرگ، به سال  ی دوم سده شد تا نیمه

 
 1608جدا کردن سر از تنِ  یحیای تعمید دهنده، 

اند. روایتی از انجیل  ی هفدهم خوانده ی سده ترین نگاره را به جدا کردن سر از تن ِ یحیای تعمید دهندهبه یادماندنی  ی نگاره

دلیل سر بریدن اندکی پیچیده بود. (، غرب اردن کنونی روی داده است. Machaerusکه بریدن سر ِ یحیا در قلعه مکاور )

رابطه داشت.  -همسر برادرش -اده بود، زیرا او از همسر خود جدا شده و با هیرودیاس یحیا به هیرودیس آنتیپاس اخطار د

زادروز هیرودیس برای او و مهمانان رقصی جانانه کرد. هیرودیس این رقص انگیز هیرودیاس در  سالومه، دختر فریب

مادر، سر ِ یحیای تعمید دهنده بر چنان پسندید که قول داد هر آرزوی او برآورده کند. سالومه با مادرش مشورت کرد و 

 سینی طلب کرد. 

کشد. یحیا پوشیده در  ایستاده، دستی به پشت برده و با دست دیگر موی سر یحیا می در نگاره، جالد با پاهای از هم گشاده

گران ِ  ، با دستان بسته به پشت و سر ِ بریده بر زمین افتاده. بازی-به سرخی خونی که از گلوش ریخته – ردای سرخ

کار تا سینی جلو بیاورد برای  کند به یکی از دختران خدمت بان اشاره می اند. زندان دایره ایستاده دیگر ِ صحنه، در نیم

بینیم و  زندان می ،زمینه ر پسکار دیگر، با حالت دست بر دو سوی سر تردید دارد. د گذاشتن سر یحیا بر آن. دختر خدمت

 چه بعد به سر خودشان خواهد آمد.  اند. آن تماشاگر صحنهها  از پشت ِ میلهدو زندانی که 
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اند که امضای او نشان خواست ِ  ای است که کاراواجو امضا کرده است. برخی کارشناسان هنر بر این انگاره این تنها نگاره

 او به چنین مرگی بوده است. 

 

 2018دسامبر  25

 

 ی دیگر از کاراواجو:  چند نگارهتماشای 

  

   
 1600داوود با سر جالوت،       1595ی سوگوار،  مریم مجدلیه

   
 1610داوود با سر جالوت،       1600-01داوود با سر جالوت، 
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 1602-03شود،  عشق بر همه چیز پیروز می      1601ایمان آوردن پولوس مقدس،  

  
  1593جوان با سبد میوه،     1601تصلیب پتروس، 

 



10 
 

    
 1602یحیای تعمید ددهنده، حدود      1602-04تاج خار بر سر مسیح، نهادن   

  

       
 1605-07مادونای تسبیح،      1607شالق زدن بر تن مسیح، 
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