
 در عالم ِ دل کنند ملک آرایی  آنها که مجردند از دنیایی
 نطقی نیشابوری  در برهنگی است تیغ را برایی عریان بدنان را به حقارت منگر

 یک   زیباترین زنان جهان در پنج سده نگارگری

 
گیرند تا آفریدن نگاره از تن ِ عریان ِ زنانه. در هر سده هنرمندی  دیگر پیشی می هاست که نگارگران از یک سده

ی  های عریان از سده زنند به نگاره اش. اما بسیاری گریز می ش به زمانه داشتنی شود در نمایاندن زن ِ دوست برجسته می
 پانزدهم. 

 
 ساندرو بوتچلی، تولد ونوس

اند به نگاریدن ِ قدیسان ِ کتاب ِ مقدس. از پس ِ نگاه ِ دوباره به  تر پرداخته ی زهد، نگارگران بیش های میانه در سده
ی مقدس در  گیرد. دیگر تنها مریم ِ باکره ادبیات کالسیک و اساطیر روم و یونان، توجه به زن در هنر شکل ِ دیگر می

 خدایان یونان و قدیسان دیگر از روایات انجیل.  یابد. نوبت رسیده به ها حضور نمی نگاره

 زن ِ عریان
گرداند. تن ِ  ی تولد ونوس، ایزدبانوی رومی عشق، نگاه سوی دیگر می ی پانزدهم با نگاره ساندرو بوتچلی در سده

پوشانده است. این  ، شرمگاهعریانی پیش چشم داریم که به شکل انگیزاننده عریان است و به تظاهر با دست و مو
 ی رومیان و یونانیان.   و به فراموشی سپرده  از پس دوران ِ گذشته –نخستین نگاره از زن عریان است 

گذارد به  های بسیار تاثیر می آفریند که سده ای می نگاره 1510نهد و حدود  نگارگر ونیزی، جورجونه، گامی پیش می
انداز ِ کوهستانی آرمیده است. عنوان ِ آن  ی او زنی عریان است که در چشم'ونوس ِ خوابیده'نگارگری ِ تن ِ عریان. 

ی  ، اشارهشرمگاهونوس است، اما اصل کار، جشن گرفتن زیبایی زنانه است و بس. دستی به زیر سر و دست دیگر بر 
  نماید به بیننده.     ی او تنها بازی است و دارد خود می خواهانه است. چشمان ِ بسته کام

 



باقی کار را انجام داد. تیسین،  -دستیار او  –اش را کامل کند، درگذشت و تیسین  که بتواند نگاره جورجونه پیش از آن
 Venus of -ترین نگاره، ونوس اوربینو   ی موضوع شد و چندین نگاره از ونوس ِ عریان آفرید. شناخته خود شیفته
Urbino – شود.  داری می ی اوفیتزی، فلورانس نگه است که اکنون در موزه 

 
 ای از ونوس کشید. نگاره 1532لوکاس کارناخ به سال تر به دست جورجونه نگاه کردند.  نگارگران دیگر اما بیش

 
 ( نیز:Girolamo da Trevisoگیروالمو دا تراویزو )

 



و چرا برای هنرمندان حفظ کرد. نگارگران باروک، روبنس،  پس از رنسانس نیز ونوس ِ جورجونه جذابیت بی چون
  ِهای های زیباتر کشیدند. هر کدام نگاه خود داشتند؛ ونوس ( ونوسGuido Reniگو والسکز و گوییدو رنی ) دیه

 و والسکز ونوس را از پشت کشیده.  اند روبنس اندکی چاق

            
 ی ونوس روبنس دو نمونه

 
 در برابر آینه ونوس ِ والسکز

 
 (1623-1623ونوس گوییدو رنی )



 باورپرسیمایا و 
های سرخ که  تری آفرید. نه ایزدبانو، که دختر ِ جوان ِ اسپانیایی با گونه عریان ِ جسورانه 1800فرانسیسکو گویا حدود 

   شد.  تر نمی گر چشم دوخته به بیننده. از این چالش

 
ی دیگری از  ی او همراه ونوس ِ والسکز و مجموعه شده است. نگاره ای از موی شرمگاه نیز نقش تازه، گوشه

 آویخته بود.  –نخست وزیر  –ی مانوئل گودوی  های عریان در سرسرای ویژه نگاره
مضادره کردند. ی گویا را به دلیل 'فساد اخالقی'  گودوی، پس از استعفا دستگیر شد و باورپرسان )انگیزیسیون( نگاره

ای کشیده  رو گویا نیز دستگیر شد. از او پرسیدند چرا چنین نگاره گودوی را وادار کردند نام نگارگر را بگوید و از این
و اشاره کرد به تیسین و والسکز. پاسخ قانع کننده بود و آزادش کردند. اما  و او نیز پاسخ داد که سنت را ادامه داده

 ها پنهان نگه داشته شد. نگاره به مدت بیست سال از دیده

 
 این هم "مایا"ی گویا در لباس

ه ی عریان از زنی به نمایش گذاشت که بی گمان از ونوس ِ جورجون در سالن فرانسه نگاره 1865ادوارد مانه به سال 
آور" بود. ارکیده در مو، دستبند و  الهام گرفته بود. زن ِ آرمیده بر بستر با دستی بر شرمگاه که برای سالن "شرم

آن زمان به روشنی اشاره است ( بود که Olympiaاش. عنوان ِ نگاره المپیا ) گوشواره به روشنی اشاره دارند به حرفه
 گری. به روسپی

کند.  مان می گر نگاه ای از روسپی. زنی که چالش ما نه ایزدبانو در برابر چشم داریم و نه زنی عادی، که نگاره
اگر هنرمندان 'تماشاگران و ناقدان این نگاره را محکوم کردند. امیل زوال، ونوس را در نگاره بازشناخت و نوشت: 

اند. ادوارد مانه دبا خود گفته است: چرا دروغ بگویم؟ چرا  دهگویند که طبیعت را زیباتر کر ونوس بنگارند، دروغ می
  'ش. بینی ی خیابان می حقیقت نگویم؟ المپیا را به ما بخشید، فرزند ِ زمانه، که در گوشه



 
هاست. دیگر جورجونه و تیسین منبع الهام نیستند. المپیای مانه، اکنون  ی زمان تصویر زن عریان خود موضوع همه

ی عریان ابزاری شده برای چالش اجتماعی. یاسوماسا  نگارگران ِ جوان به خود جلب کرده است. نگاره نگاه بسیار
ای چون المپیای مانه پرداخته  ( نگارگر ژاپنی، با آرایش زنانه از خود چهرهYasumasa Morimuraموریمورا )

 است. 

 
زمینه پیش آورده و گذاشته تا  کار سیاه  از پس امریکایی، دختر خدمت-(، عکاس اتیوپیAwol Erizkuآول اریزکو )

 زمینه رخ بنماید. این عکاس اما حرف دیگری دارد برای ما: این اتاق فقیرانه که عکس در آن گرفته شده؛  در پیش

 



ی المپای مانه  کار در نگاره دمتزمینه هستند. حال و روز او درست مثل زن خ دهد که سیاهان هنوز در پس نشان می
 است. 

ی ایزدبانوان نیست؛ تصویری است از زمانه. هر نسل هنرمند نگاه  و برداشت خود  نگاره از زن ِ عریان، دیگر نگاره
 ای خواهد داشت؟   دارد به کار نگارگران گذشته تا آفریدن کاری نو. ونوس ِ آینده چه چهره

 
 مودیلیانیهم زن ِ عریان ِ  و این
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