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 یموزه ،متر  ٤٦٣٤در  ٣٦٦٣روی بوم،  ، رنگ روغن٢٤٦١، 3وان راین هارمِنسرامبراند ، (2و ستوان ویلم وان رویتنبورگ ینگ ککبانرد شهری کاپیتان فرانس گروه گا) 1پاس شبانه -١ تصویر

 6، هلند5آمستردام ،4ریکس

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Watch#/media/File:La_ronda_de_noche,_por_Rembrandt_van_Rijn.jpg()ماخذ: 

                                                           
1 The Night Watch 
2 The Company of Captain Frans Banning 
Cocq and Lieutenant Willem van Ruytenburgh 
3 Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 

4 Rijksmuseum 
5 Amsterdam 
6 The Netherlands (Holland) 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Watch#/media/File:La_ronda_de_noche,_por_Rembrandt_van_Rijn.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Watch#/media/File:La_ronda_de_noche,_por_Rembrandt_van_Rijn.jpg
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 معرفی هنرمند

 فنی، توانایی تخیل، قدرت آدمی، درون در ژرفنگری سبب به ،١٦٦۹-١٦۰٦ هلندی، امسّر و چاپگر، نقاش، وان راینهارمِنس رامبراند / رمبرانت 

 اریخیت مذهبی، اتموضوع نقاشی نگاری،چهره در او. آیدمی شمار بهقرن هفدهم  اروپایی هنرمندانترین برجسته از یکی آثارش، تنوع و کثرت و

 به خود از طراحی ٢۰۰۰ به قریب و باسمه، ٣۰۰ حدود ،روغن رنگی پرده ٦۰۰ از بیش و داشت دست نگاریمنظره و نگاری،مردم اساطیری، و

 پس. رفتگ پیش را نقاشی راه زود خیلی ولی. شد وارد دنیل دانشگاه به سالگی چهارده در .پدرش آسیابان بود .آمد دنیا به 7لیدن در او .گذارد جای

 را ایتالیایی روشن-سایه اسلوب نقاش همین توسط. دید آموزش 8لاستمانپیتر  نظر زیر جا آن در و رفت آمستردام به هنرآموزی، سال سه از

 به تاریک و روشن هایبخش میان شدید تباینِ ایجاد در را 9جودکاراوا روشآثارش  درو . کرد برپا کارگاهی و ؛(٢۲٦١) بازگشت لیدن به. شناخت

 (٣٢٦١) 10پتولِ نیکولاس دکتر شکافی کالبد درس یپرده با او معروفیت. ماند آنجا در عمر پایان تا و ،(٣١٦١) گزید اقامت آمستردام در. برد کار

ش به وضوح به نمای یکدیگر با آنها ارتباط حفظ با را افراد از یک هر شخصیت و طبیعی حالت شد موفق پرده، این در. گردید آغاز ،(٢)تصویر 

 (١۰٢، ص ١٣٣۲، 12و رولَند مینستون 11)مادلین .آوردند روی او به بیشماری شاگردان و دهندگانسفارش بگذارد و در نتیجه

 

                                                           
7 Leiden 
8  Pieter Lastman (1583–1633) 
9 Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) 

10 The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp 
11 Madeleine L'Engle (Mainstone) (1918-2007) 
12 Rowland Mainstone (1923- ) 
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 هلند ،14گها ،13ی موریسهنر خانهی موزه ،متر  ٢٦١٦ در ١٦٦۹ روی بوم، ، رنگ روغن٣٢١٦، وان راین هارمِنسرامبراند ، توِلب دکتر نیکولاس شکافی کالبد درس -٢ تصویر

 :)ماخذ

(_The_Anatomy_Lesson_of_Dr_Nicolaes_Tulp.jpg-https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_ ) 

 

 

 را خود و ؛رساند هم به ثروتی او توانگر خویشاوندان میان در چهره نقاشی با و بست زناشویی پیمان دختر مردی توانگر 15اویلنبورخ وان ساسکیا با

 و شادیی دهندهبازتاب ها،سال این در هنرش. یافت افزایش چاپگری و طراحی نقاشی، در کارش بازده و کرد غرق اسراف و پرتجمل زندگی در

 وضع مالی مشکلات فشار زیر این، از پس. بود دمبرانار زندگی در عطفی ینقطه ،اما (١٦٤٢) ساسکیا مرگ (.١٦٣٤با همسرش بود ) او زندگی رفاه

 سفارش برخی اعتراض ،(١)تصویر  (١٦٤٢) شبانه گشت به موسوم ایپرده کشیدن با(. ١٦۲٦) انجامید ورشکستگی به تا شد تروخیم دم هر او

اما  ،کافی برخوردار نیست وضوح ی آنان ازچهره ایشان از یک هر از مساوی کارمزد دریافت قبال در چرا که برانگیخت را خود خرد دهندگان

شهرتی  هورمش های منتقدینرضایت گروهبان و ستوانی که سفارش دهندگان اصلیِ اثر بوده و مبلغ بیشتری پرداخته بودند و همچنین مدیحه

 اکنون که یهودیانی ویژه به عادی مردم از چهره نقاشی و سازی،منظره مذهبی، هایدستمایه به پیش از بیشپس از این . ا کردطعادوچندان به او 

 دوم همسر مرگ اثر بر رامبراند اما روحی بحران. کرد خلق هم زیبایی گراوورهای و هاطراحی. آورد روی خود از نیز و کرد،می زندگی میانشان در

 هایالس اگرچه. رسید اوج به ،(ساسکیا همسر اول و محبوبش از) پسرش مرگ با سپس و - بود دوره این در هایشنقاشی از بسیاری مدل که - او

 یرانمدشورای چون مهمی هایسفارش ها،سال همین در چنانکه،. نداد دست از یکسره را اشهنری مقام گذرانید، فلاکت و فقر نهایت در را عمر آخر

                                                           
13 Maurice House (art museum)  
14 Hague 

15 Saskia van Uylenburgh (1612–1642) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_The_Anatomy_Lesson_of_Dr_Nicolaes_Tulp.jpg
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 دارانمجموعه جا همه در که نگذشت دیری ولی کرد؛ افول مرگ از پس او شهرت. شد داده او به ،(٣)تصویر  (٢٦٦١) 16انزبزا صنف )اتحادیه(

  (٢۲۹، ص ١٣۹۰)پاکباز،  .پرداختند رقابت به آثارش خرید برای

 آمستردام، هلندی ریکس، موزه ،متر ٢٦٤۹در  ١٦۹١ ،روی بوم ، رنگ روغن١٦٦٢، وان راین هارمِنسرامبراند ، بزازان صنف )اتحادیه( مدیران شورای -٣ تصویر

 :)ماخذ

(-_De_Staalmeesters-https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_

_Google_Art_Project.jpg-llege_van_staalmeesters_(waardijns)_van_het_Amsterdamse_lakenbereidersgilde__het_co) 

 یدامنه توانست او رو، این از دانست؛ موضوع انتخاب اهمیت با برابر را میزیآرنگ اسلوب و نور، رنگ، به پرداختن اهمیت که بود هنرمندی نخستین امبراندر

 نقاشی دیگران و خودش از که هاییچهرهتک در خواه بود؛ آدمی درون دنیای در کاوش او هدف. دهد بسط بشری تجربیات ترینمتنوع تا را خود کار موضوع

. ساخت قادر بصری یابیمعادل و آن ساختار نمودن آشکار موضوع، جوهر در رسوخ به را او فکر، طرز این. کشید تصویر به که مذهبی متون در خواه کرد،

 ملایم جدرّ ت اسلوب کاربست. نهد بنا خویش وسیع هایحساسیت یپایه بر جدید قواعدی و واگذارد، را بندی ترکیب مرسوم هایمیثاق توانست او همچنین،

 در که نامید "17نور روانشناسی" توانمی را این. بنمایاند را آدمی متغیر روانی حالت تا داد امکان او به - تابناک سفید تا خاموش ایقهوه از - هاسایهرنگ

 "18ارو وجدکاراوا" و ناگهانی طرزی به روشن و تیره هایحوزه آثار، این در. شد گرفته کار به استادی نهایت در امبراندر متأخر های چهرهتک و مذهبی هایپرده

و  روحانی کونیس از سرشار بصری یتکلی ند وسازمی پنهان و آشکار را هاشکل آمیزند،می هم در ظرافت با و آرامی به سایه و نور بلکه اند؛نشده جدا یکدیگر از

 (١۰٢، ص ١٣٣۲)مادلین و رولَند مینستون،  .آورندمی پدید فیلسوفانهتعمقی 

 هایشباسمه در و اندیافته اهمیت بیانگر هایسایهرنگ و اهطخ او هایطراحی در ،شدند بدل مهم و مستقل اییهنره به امبراندر دستان در گریپاچ و امیسّر

 ارتقا ریهن حوسط بالاترینیکی از  به مستندسازی سطح از را نگاریهچهر همچنین، او .کرد مشاهده توانمی را سایه و نور ظریف لایشپا و خط، روانی نهایت

 شماربی آثار. ی قرون بعدی گشودها20رئالیست برای ایتازه راه ،19کاریرنگلعاب و ضخیم گذاریرنگ راحت، زنیقلم با ،هایی استادانهپردازیمنظره در و داد

 (٢٦۰ص  ،١٣۹۰ پاکباز،) .درگذشت١٦٦۹ سال به نهایت در و. کرد تربیت بسیار شاگردان و آفرید

 

 

 هارویکرد

توجـه بـه محیـط و شـرایط اجتماعـی زمـان پیدایـش  اثــر هنــری یــا ادبــی نخســت بـا تــوان گفــت: هــرگاه یــکتعریــف کلــی می در یــک

ـد نق یر در حـوزهآن و سـپس بـا توجـه بـه محیــط و شــرایط اجتماعــی زمــان وقــوع حــوادث، بررســی و ارزیابــی شــود، نــگاه منتقـد بـه آن اثـ

 (,url 1 سرشـارت. )اسـشـناختی بـودهجامعه

ود کلیدِ ی خمایه، مراحلی از تغییر که در بُنستابوده ایملاحظه قابل تحولات دستخوش امروز به تا آن پیدایش زمان از نقد یحوزه در شناختیجامعه رویکرد

 اثرمت س از را رابطه این شناختیجامعه پردازند، نقدمینسبت داده و به سطوح بروز متفاوت آن  آن خلق پیرامون یجامعه و اثر میان یهرابط بهکشف معنا را 

و  ستا اولویت در اثر درون به این معنی که شناخت .کندمی جستجو تر بازتاب روابطِ اجتماعی پیرامون را در اثرای جزئیو در شاخهکرده بررسی  اجتماع به

 نظر دارد محتوا هببیشتر  که تاریخی نقد راه میان در قرارگرفتن با شناختیجامعه نقد کند.گشایی میجامعه رمزگانِ نهفته در روابط معناییِ موجود در آن را گره

 آن یرونب اجتماع از متاثر را اثر درونی ساختارهای گیریشکل است، و روابط ساختار وجهِ ملموس خوداتکای اثر صورت گرتحلیل تنها که فرمالیستی نقد و

حاوی نگاهی  آن رداثر  متن تحلیل و دهدمی ارائه محتوایی-فرمی رویکردی ترتیب بدین. یابدمی راه اثر یبیرون فضای به درونی ساختار از نتیجه در دانسته و

 گیریکلعصرِ شی همجامعه ی ازانعکاس بلکه شدهن خلاصه اثر اجتماعی هایمایهدرون یمطالعه به این نگاه .است آمیخته به ردپای تاریخ و فرمِ صورت در اثر

 (,url 2 ناصحی) .دکندنبال میزمان هممحتوا  فرم و در را اثر

                                                           
16 Syndics of the Drapers' Guild 
17 The Psychology of Light 
18  Caravaggist 

19 Glazing 
20 Realist 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_De_Staalmeesters-_het_college_van_staalmeesters_(waardijns)_van_het_Amsterdamse_lakenbereidersgilde_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_De_Staalmeesters-_het_college_van_staalmeesters_(waardijns)_van_het_Amsterdamse_lakenbereidersgilde_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_De_Staalmeesters-_het_college_van_staalmeesters_(waardijns)_van_het_Amsterdamse_lakenbereidersgilde_-_Google_Art_Project.jpg
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 نشانه. پردازدمی هانهنشا بر حاکم قواعد نیز و آنها، تعبیر و مبادله و تولید فرایند در حاضر عوامل ها،نشانه انواع بررسی به که است در نقد رویکردی شناسیشانهن

، شناسینشانه دانش .دارد دلالت نیز خود از غیرچیزی  به، یشمنحصر به فردِ خو علاوه بر بروز ظاهریِ خود در قالب یک پدیده با خصوصیاتِ که ستا چیزی

 ها،دلالت اشارات، ها،نشانه گیریشکل و ساخت یمطالعه شامل شناسینشانه. است معنادار ارتباطات فهم و هانشانه گیریشکل فرایند معناسازی، بررسی

 تواندمی که دشونمی بندیدسته انتقالشان برای بهره موردگذاریِ رمز یا روش یبرپایه هانشانه. است ارتباطرمزگانِ  و هااستعاره ها،تمثیل ها،قیاس ها،گذارینام

 توسط ایدب ابتدا پیام رساندن برای هااین از هرکدام. باشد ویژه لباس یک پوشیدن حتی یا بدن حرکات تصویری، نمادهای الفبایی، هایعلامت خاص، آواهای

های اردادها و قرها باید بر باورتر این نشانهپس برای شناختِ صحیح و دقیق .باشند شده پذیرفته خاص معنایی حامل عنوانبه هاانسان از ایجامعه یا گروه

 (١٤ - ١٦، ص ١٣۹٦)طاهری،  اجتماع هم عصرِ تعیینشان نیز آگاهی داشت و در رمزگشایی از آنان استفاده کرد. معناییِ

 شکارهای مشابه و همزمان با اثرِ موردِ بحث، در آی نمونهو ارائه فرمالیستی تصویریِبه همراه توصیفاتِ  ،ه با این دو رویکردتبا تشریحی آمیخ خوانش پیش رو

اطلاعات  یالاتِ مطرح شده بر پایهای از آن ارائه خواهد کرد و در پایان تفسیری برآمده از استدلگرایانهسازی برخی روابط درونی کوشیده و تحلیل کلیت

 یافته در کلیتِ متن از نگاه نگارنده ارائه خواهد داد.جهت

 

  انتقادی خوانش

به های شگیری گروهاین نظریه اساس شکل« زمانی که کشور در خطر است هر شهروند یک سرباز است.»نویسد: یک شاعر هلندی هم عصر رامبراند می"

 (٣٣، ص ١٣٣۲، 21)مولبرگر "بوده است. در هلند نظامی یا نگهبانان شهری

های گارد دهنده یکی از گروهبسیار بزرگ با حالتی شاد برای آراستن دیوار یک سالن ضیافت بود. سفارش ییک تابلو( ١)تصویر بود  سفارش داده شدهکه آنچه 

آن گارد شهری باشد. هجده نفر از اعضای این  یهای برجستهشماری چند از مقامجمعی نگاری دستهشهری آمستردام بود با این قرار که تابلو به صورت چهره

آید. دشواری بزرگ و اصلی شان در آن تابلو به تصویر درابودند تا چهره دهنده، هر یک مبلغی به عنوان سهم خویش در اجرت نقاش، پرداختهگروه سفارش

بت سهمی نس هر یک از آن هجده نفر به یچهره یاندازه تا کردمیلازم را لحاظ بایست دقت بزرگ این بود که می یکمپوزیسیون این تابلو ینقاش در تهیه

شد، و آنان می بایست کاملا نمایان نشان دادهبودند می ین ترتیب، چهره و اندام آنان که بیشترین مبلغ را پرداختهه ابودند ترسیم شود. ب که بابت اجرت پرداخته

 .شدشان در تابلو نمودار میشانه کمترین سهم را در پرداخت اجرت داشتند فقط سر و که

بودند تا به صورت گروه شبه نظامی از استقلال شهرشان دفاع  منظور تشکیل شدهه این های گارد شهری آمستردام، نظیر شهرهای دیگر هلند، در آغاز بگروه

د، در موقع ضرورت به خاموش کردن حریق کمک کنند، و در استقرار نظم و امنیت شهر مسئولیت داشته باشند. به های شهر باشنکنند، مدافع و محافظ دروازه

ای که بر عهده داشت یکی از اعضای گروه به وظیفه موقع که بودند و هر، شمرده شدها هنوز هم مسئول انجام دادن وظایفی که برصورت رسمی، این گروه

 یهجریم اٌدریج این رسم جاری گشته بود که اعضای گروه مرتبته شد. در آغاز قرن هفدهم بناگزیر از پرداخت جریمه میه انجام آن نبود، یا قادر بکرد عمل نمی

شد برای استخدام سربازان مزدور و داوطلبان خدمات گارد شهری استفاده عدم اجرای وظایف خود را بپردازند و از این جرایم نقدی که مبلغ قابل توجهی می

عهده بگیرند و به سربازان مزدور  خدمات را خود براز ای آمدند تا انجام دادن پارهمی عمل . در بعضی موارد اضطراری نادر، اعضای گارد شهری باز به میدانِکنند

وان به عنتا دادند کردند که هنوز خودشان قدرتی دارند و باید مورد احترام قرار گیرند و هم به خود حق مییو داوطلبان کمک کنند. با این کار هم ثابت م

دارای قدرت مالی و اقتصادی  جمهوریِ-یک شهر؛ آمستردام ین ترتیب، در مقام نمایندگانِه اب و مدافعان و محافظان استقلال و امنیت شهر شناخته شوند

های گارد شهری به میزان زیادی آن موقعیت سابق را از دست داده و بیشتر به ی برخوردار گردند. به هر حال در دوران رامبراند، این گروهچشمگیر، از افتخارات

                                                           
21 Richard Mohlberger (1938- ) 



Tajrishcircle.org 
 

5 
 

 .کردندمی اها عضویت پیدکسانی که میل داشتند به طبقات بالای جامعه راه یابند در آن یازادگان و اعیان شهر هایی در آمده بودند که نجیبصورت باشگاه

 (٢٤۲، ص ١٣٣۹، 22)می

ار چهار هز ین ترتیب، مجموعاٌه او ب شدندرا شامل میعضو  یستبیست گروه گارد شهری وجود داشت که هر کدام دو ا  در سراسر آمستردام، مجموع

شدند، و وجه گروه گارد شهری به سه طبقه تقسیم میبودند. این بیست  را در شهر پدید آورده پرنفوذآمستردام یک گروه بزرگ و  مرفه اتنفر از شهروندان طبق

ز بردند: کمانداران، تیراندازان، و تفنگداران. هر یک اکار می ها بهامتیاز و تشخیص هر طبقه سلاحی بود که افراد آن طبقه در گذشته و به طور سنتی در جنگ

د، و اعضای آن طبقه، تعبیه شده بو هایسلاحخانه برای انبار کردن ، یک اسلحههای ضیافتهای کنفرانس، سالناین سه طبقه ستادی داشت که در آن اتاق

ن آ ههای وابسته باعضای گروه از این ستادها به نام میدان مشقپردازند. هر یک بکه اعضا در آن به تمرین تیراندازای  همچنین یک میدان مشق برای آن

 (٢٤٦)همان، ص  .تفنگداران نام گذارده بودند تفنگداران را میدان مشقِ یستاد طبقه، به عنوان مثال، گذاری شده بود نام

تفنگداران  یهاد طبقتس یجمعی به رامبراند داده شده بود به یکی از شش گروه تشکیل دهندهنگاری دستهبزرگ چهره ییک تابلو یسفارشی که برای تهیه

هنرمندان قرار داشت.  یشهر و در مجاورت راسته ی، در حاشیه23آمستل یی در کنار رودخانههای قدیمشد. این ستاد در یک مجموعه ساختمانمربوط می

مشق بود. آن برج  ساخته شده و مرکب از یک برج و باروی مستحکم و چند ساختمان کوچک و میدانِ ١٤٣۰ یهای دههقسمت اصلی ستاد تفنگداران در سال

اعضای ستاد تفنگداران  ١٦٣١بود. در سال  شدهآمستل تعبیه  یو باروی مستحکم نیز در آغاز به عنوان قسمتی از دیوار محافظ شهر آمستردام بر کنار رودخانه

 یبه اتمام رسید در زمره سال 8پس از  وقتی ١٦٣۹دست به احداث یک بنای آجری مجلل برای میدان مشق خود زدند. این بنا چنان مجلل بود که در سال 

الن بسیار س ،کرد. قسمت اصلی و بسیار قابل توجه این ساختمان جدیدهای آمستردام در آن قسمت از شهر جلب نظر میترین ساختمانترین و چشمگیرمجلل

از این رو، در آن زمان  و ،متر مربع( ١۰٣متر و حدود  ٦در  ١٣ )به طور تقریبی فوت بود ٢۰و به عرض  ٦۰دوم بود. این سالن به طول  یبزرگ آن در طبقه

از  خاص یانقطه که ندآمستل بود یندازی از رودخانهاوسیع این سالن مشرف بر چشم یشد. شش پنجرههای آمستردام محسوب میترین سالنیکی از بزرگ

دام اجاره های شهر آمسترکردند آن را به سایر مقاملن برای اجتماعات خود استفاده نمیهر زمان که اعضای ستاد تفنگداران از این سا .بودشهر  مناظر زیباترین

کردند و مهمانان عالیقدر خارجی خود را در این سالن برگزار می یسالیانه ها و گردهماییِدادند و، از این رو، مقامهای حکومتی و شهرداری آمستردام مهمانیمی

های شبه نظامی شهر آمستردام نیز از این سالن برای برقراری گروه یکنندههای ادارهشدند. مقامشده در همین سالن پذیرا میهای برگزار را نیز در ضیافت

 یبهرتیداخلی و مهمانان عال پرنفوذطبقات  یشد مورد توجه همهین ترتیب، اگر تابلویی در این سالن آویخته میه اب( ٢٤٤)همان،  جستند.خود بهره می اجلاس

ای ستاد دویست نفر اعض یالبته همه مجلل و چشمگیر پرداخته شود. اٌگرفت، و بنابراین، ارزش داشت که کوشش به عمل آید تا تابلویی واقعخارجی قرار می

رت معیار پرداخت اج ار باشند نه تنها بابایست در تابلو نمودجمعی نشان داد. بنابراین تعیین کسانی که مینگاری دستهچهره یشد در این تابلوتفنگداران را نمی

 شدند. از این امتیاز برخوردار می بایستمیچه کسانی  گرفت که اصولاٌشد بلکه نخست بر این اساس قرار میسنجیده می

 یط چهرهبایست فقمنظور سفارش داده نشده بود که گروهی سرباز را که از طبقات عادی جامعه برخاسته بودند نشان دهد. در این تابلو می ه ایناین تابلو ب

بیشترین اجرت  که تری برخوردار بودند، دو نفر از میان اینانسرکردگان، چند نفری از موقعیت ممتاز ستاد تفنگداران ترسیم گردد. حتی در این جمعِ  سرکردگانِ

گردید، مودار میوضوح و تمام قد نه چند نفر نیز بایستی ب یشدند، چهرهبایست در ردیف اول و در قسمت پیشین و مرکز تابلو نشان داده میمی را پرداخته بودند،

 .شدندنمایش داده میفقط با چهره  و یاتنه پسین تابلو به صورت نیم و بقیه در قسمت

بود، مردی سی و هفت ساله که در تشکیلات حکومتی آمستردام  24ر میان جمع سرکردگان ستاد تفنگداران، شخصی به نام فرانس بانینگ ککبالاترین مقام د

ن انمود. این شخص سمت فرماندهی گروه را داشت. پدرش از آلمان به آمستردام آمده، بساط داد و ستدی گسترده، و با دختر یک بازرگدر حال صعود و ترقی می

ته، و به آمستردام بازگشپس از آن ، بود فرانس در رشته حقوق تحصیل کرده و درجه دکترای خویش را از فرانسه به دست آورده ثروتمند ازدواج کرده بود. خودِ 

 تمولمآن بازرگان  از ازدواج با دخترِ فرانس پس  ت شهردار آمستردام را بر عهده داشت، ازدواج کرده بود.مَسِرگان بسیار توانگر، که زمانی هم با دختر یک باز

شخص  تابلو را دریافت کرد این یسرعت مدارج ترقی را در تشکیلات شهرداری و حکومتی آمستردام پیموده بود به طوری که وقتی رامبراند سفارش تهیهه ب

فر دوم را در ت نمَمعاون فرانس که سِ یافت.دست مینیز آمستردام  ییافته بود و داشت به مقام شهردار ترین مقام نظامی ارتقاهفت سالگی به عالی و در سی

 25رگورویتنب به نام ویلم وانشد نیز پسر یکی از بازرگانان عمده فروش آمستردام بود رامبراند در کنار فرانس نشان داده می یستاد تفنگداران داشت و در تابلو

                                                           
22 Charles L. Mee (1938- ) 
23 Amstel 
24 Frans Banning Cocq (1600-1655) 

 
25 Willem van Ruytenburgh (1600-1657) 
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روتمند ث ینفر دوم نیز در تشکیلات حکومتی آمستردام صاحب جاه و مقامی بود و همسری از یک خانوادهدی وسیع داشت. این تکه با کمپانی هند شرقی داد و س

رامبراند آمد آمستردام را ترک گفت و به زندگی آرامی در  یفرانس سهمی نبرده بود اندک زمانی بعد از آنکه تصویرش در تابلو بیِداشت، ولی چون از جاه طل

. شاید گرفتبر عهده می ی این مقام را همیشه یک مرد مجردمین نفر در تشکیلات ستاد تفنگداران پرچمدار ستاد بود که به طور سنتسو شهر لاهه قناعت کرد.

د ردادند پرچمدار مگرفت، ترجیح مینفرات بود و جانش زودتر از دیگران در معرض خطر هلاکت قرار می یها پیشروپرچمدار گروه در جنگ برای آنکه معمولاٌ

ایر س پدر نمانند. این شخص سی و یک ساله بود و در زندگی خصوصی به موسیقی و نقاشی علاقه داشت.شوهر و بیبی مجردی باشد تا همسر و فرزندانش

)می،  داشتند. بازرگانان سکونت یهبازرگانان مرفه آمستردام بودند و در راست یاند نیز در زمرهرامبراند نشان داده شده یاعضای گروه ستاد تفنگداران که در تابلو

 (٢٤٣و  ٢٤٤، ص ١٣٣۹

لی که رامبراند تابلو را به اتمام برساند درگذشت و یکی از کسانی که چهره اش در تابلو نشان داده شده است داستان جالبی دارد. این شخص دو سال قبل از آن

ولی که پ گیریپسبازصدد رود که در آن می شد و احتمالگرفتار مالی  یمضیقه به پرداخته بود. بعد از درگذشت وی ظاهرأ همسرش سهم اجرت نقاش را قبلاٌ

 تا ودلزم بم بود قاعدتاٌ گنجاندهاین شخص را در تابلو ن یرامبراند چهره در این صورت اگر. برآمده باشدنقاش پرداخته بود  شوهرش بابت سهم خویش در اجرتِ

در اٌ بلق نیز آن شخص را یهمیشه، احتیاج به پول داشت و طرح چهره رامبراند که در این زمان، مثل معمولِ اما. بازگرداندمبلغ دریافتی از او را به همسرش 

سایرین  یر زمرهاین شخص نیز د یترتیب، چهرهین ه اای برای باز نپرداختن آن پول ارائه دهد و بدلیل قانع کنندهتا وانست تکمپوزیسیون تابلو گنجانده بود 

 (٢٤۹)همان، ص  در تابلو باقی ماند.

ستین مشکل نخ ؛دیدجمعی، خود را با دو مشکل روبرو مینگاری دستهرامبراند، در پرداختن این تابلو و تنظیم کمپوزیسیون آن به منظور پدید آوردن یک چهره

و برای خود آن اشخاص و آشنایانشان مشخص  هنشان داده شد بلویکایک آنان در تا یر چند ردیف قرار دهد تا چهرهاین اشخاص را د یاین بود که چگونه همه

از طرف  ؛ایش درآیدآویخته شده و به نمدر سالن بزرگ ستاد تفنگداران  که قرار است نیستاو تنها تابلویی  یتابلوه بود که رامبراند دریافت مشکل دوم این .باشد

 ینِ ئی به منظور تزجمعا دستهیتکی  نگاریِتابلوهای متعدد چهره یستاد تفنگداران نیز به چند نقاش آمستردام سفارش تهیه یتشکیل دهنده پنج گروه دیگرِ

وده طبیعی نم یبایست بزرگتر از اندازهرامبراند، چهره و اندام اشخاص می یاین تابلو های سفارشی، از جمله در تابلو یسالن بزرگ داده شده بود. در همه

می ا آنان ب می بالاتر از کف سالن تا زیر سقفدیوارهای سالن بزرگ را از ک ی، همهندشدها حاضر میسفارش یبنابراین، قابل تصور بود که وقتی همه شد ومی

وها و و در انبوه تابل آمدبه چشم نمیمعمولی چندان  ییک تابلو اٌطبع ر زرق و برقپ هایضیافتو  پوشاندند. در چنین سالنی با آن همه تابلوها و مجالس

های و از نظر کمپوزیسیون، فراتر از شیوه راقطپرطمتابلویی تا دید . پس رامبراند خود را ناگزیر میشدگم می ینهای فاخر و رنگهای مختلف با جامهچهره

و آن  ش آمده بودناراحت کننده هم پی یو تحسین بینندگان را برانگیزد. یک نکته نماید گریهجلو و شاید که بایدآن طور مرسوم سایر نقاشان بپردازد تا کارش 

در ن جا از بخت بد، بدتری آن سالن به حکم قرعه مشخص سازند و  نقاشان بین خود قرار گذاشته بودند که دیوار محل نصب تابلوهایشان را در یهمه این که

 کرد.این مسئله فشار را بر روی نقاش بیشتر می خودِ. و ه بودنصیب رامبراند شدتاریک بود هم دکی سالن که ان ییک گوشه

این نوع را پدید  ی ازیار تابلوهامش ینداد و بیشترجمعی علاقه نشان مینگاری دستههای چهرهتابلو یدر نزد این ملت، که بیشتر از هر جای دیگر دنیا به تهیه

نان در ردیف اول ای گشتند، مهمترینِشدند به دو یا سه ردیف تقسیم میبه طور معمول، مردانی که باید در تابلو نشان داده می ؛رایج و مرسوم بودسنتی آورد، می

گردان یک کلاس اش ی ثبت شده ازکه گویی تصویر چنانشدند. خیره میکه مستقیما به سوی پیش و به بیننده  کموقر و خش یقرار می گرفتند، چندین چهره

هری، های گارد شهای گروهها دیوارهای سالنبسیار یکنواخت در طول سال جمعیِدسته نگاریِچهره یپیروی از این سنت، صدها تابلو یدر نتیجه مدرسه است.

 بِ توجهدقیق و جاله برخی از این تابلوها بسیار های سراسر هلند را پوشانده بود. واقعیت این است کها و شهرداریمنای بیمارستانهای هیئت اُدیوارهای اتاق

در این  ؛کلی دور شده بوده ن حالت یکنواخت بگشت از آاول قرن هفدهم توسط نقاشان ممتاز عرضه می یخصوص تابلوهایی که در نیمهه تهیه شده بود. ب

داد، در یدوستانه در یک مجلس مهمانی نشان م یِبسیار طبیعی در یک گردهمایحالتی در  یااشخاص تابلو را در گرد یک میز ضیافت  برای مثال نقاشتابلوها، 

 ر همان دورانِ دیگران بلند کرده بود. د به سلامتِهای گلگون با گونه رادر دست  یدنیگیلاسی نوش و نفر از آنان روی صندلی پهن شده یک یا دو حالی که مثلاٌ 

جمعی نگاری دستهمبتکر این گونه تابلوهای چهره 27شهرهای هلند، نقاش برجسته و نامداری به نام فرانس هالسیکی دیگر از  26نام آوری رامبراند، در هارلم

رگرم گرداندند و سشدند همه به حالتی طبیعی سرشان را به طرفی می، مردانی که در تابلو نشان داده میاودر این گونه تابلوهای ساخت  (٤)تصویر  بود.شده 

 یایههایی درخشان، و کمربندها و حمایلهایی فاخر و رنگین، شمشیرشدند، و هالس بر تن هر یک از این اشخاص جامهنوشیدن میصحبت و خوردن و 

                                                           
26 Haarlem 27 Frans Hals the Elder (1582-1666) 
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او در  یدر نتیجه، هر یک از تابلوها یاند ونمانشاط میحال و باسرِ ،نیهمتمایز از دیگران، خوش بُ هر یک را با حالتی کاملاٌ ی، و چهرهکردتصویر میابریشمین 

 (٢٣١ و ٢٣۰ص   ،١٣٣۹ می،) .دانگسترای بس جالب و خوشایند در برابر بیننده میمجموع منظره

 پخش شده بر رد و کوچک و گلگونِهای گِاز چهره ایمجموعه ،دوختچشم می هالسبه هر یک از این تابلوهای  ای کههر بیننده، توصیفات امااین  تمامبا 

 ،راماتیکدکرد و برخوردی اثر در او ایجاد می پذیر و سرخوشانه از زندگیِ متمولِ بازرگانان در کلیتِی باورمنظر که تنها یافتمیدر برابر خود تابلو  یصفحه

د ، ولی وقتی از برابر آن رکردمیتحسین اش را آمد و هوشمندی و مهارت نقاشمی شاز تابلو خوشبه عبارتی . گذاشتاو برجای نمیدر مند و حسانی ضرورت

  برد.یادگار نمیبا خود به  ماندنیای به یادخاطره و تجربه شدمی

 

 ، هارلم، هلند29ی فرانس هالسموزه ،متر  ٢٦۲٤در  ١٦٤۹روی بوم،  ، رنگ روغن٤٢١٦، فرانس هالس، 28هارلم افسران گارد شهری جورجِ قدیس -٤ تصویر، 

 ( https://en.wikipedia.org/wiki/File:Frans_Hals_013.jpg: )ماخذ

 

اثر این شخص در  .را نام برد 30باکر آدریانز کوبتوان یابودند می کردهدریافت  سفارشستاد تفنگداران  یدهندههای تشکیلاز سایر گروه از سایر نقاشانی که

 ،ی آننتیحه ه بود و درنشان داد پلکان یک اشخاص تابلو را روی رخیکه ب به این صورت، بودنگاری سنتی تابلوهای چهره یتغییر جالبی در شیوه مبدعِ خود

 (۲صویر )ت .بود مشهوددر فضای کلی تابلو  نظیر آبشاری که از راست به چپ در جریان باشد ،این عده های کوچک و گردِ هچهری تِ ایجاد شده به وسیلهکحر

قرار داشت، اشخاص تابلو را بر روی پلکانی که به یک  او ی، که از دستیاران رامبراند بود و تحت تأثیر شیوه31فلینک تونیزُن یکی دیگر از این نقاشان گاورت

یر )تصو .است هطبیعی روی چند ردیف پله ایستاده بودند، متمایز و مشخص ساختهای آنان را، که در حالتی چهره به این ترتیب و هپیوست نشان دادبالکن می

 و در قالبِ چند گروهِ رنگی در فضااشخاص تابلوهایشان را در یک دسته،  33ر هلستو بارتولوموس وان دِ  32ن پیکنُیهای نیکلاس الیاسُدو نقاش دیگر به نام (٦

 ند.اهدای رنگین و درخشانی پوشانهتن اشخاص تابلو کمربندها و حمایل بر ، و ضمناٌهفضای باز ابتکاری به خرج دادند و با نشان دادن این اشخاص در اهقرار داد

ر حال دکه در ظاهر بالاترین مقام را در اتاق در اختیار دارد  تابلو شخصیتِ مرکزیِکه  و آن اینتری نیز به خرج داد ر هلست ابتکار هوشمندانهدِ انو (٤)تصویر 

                                                           
28 Officers of the St. George Civic Guard, Haarlem 
29  Frans Hals Museum 
30 Jacob Adriaensz Backer (1609-1651) 

31 Govert Teuniszoon Flinck (1615-1660) 
32 Nicolaes Eliaszoon Pickenoy (1588-1653/1656) 
33 Bartholomeus van der Helst (1613-1670) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Frans_Hals_013.jpg
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اختیار به م و بیمستقی با این کار کنند،میتوجه  مرکزی به این شخصِ اشخاص تابلو یهمه کهدر حالی  شده است، وم ستقیم نگریستن به بینندگان مجسم

تأثیر  تحت است. این نقاش کاملاٌ  پیدا کرده هکنندگر و درگیردعوت ،در هلست حالتی سرزنده وان یبا این ابداع، تابلو (٣صویر )ت اند.بینندگان نیز توجه یافته

 یفارشاگر هم س یا و این گونه تابلوها دست کشیده بود یاز تهیه او، و زمانی که قرار داشتنگاری تابلوهای چهره یرامبراند در تهیهاولیه و متداول  یشیوه

انی که خواستار کس ،دست یابدتابلو  انِ صاحب یحالتی دراماتیک در چهره ی آزمایش بگذارد و بهورطهای منحصر به فرد را به تا شیوهکرد پذیرفت کوشش میمی

 یبا این احوال، گرچه همه( ٢٣٣و  ٢٣٢ص   ،١٣٣۹ می،)دادند. ر هلست میوان دِ بهبه جای او سفارش خود را  بودند،خود  یاز چهره تربرقوقزرپرتابلویی 

ای از هچنین آثاری را با درج لِی معموی خود سعی کرده بود تا شیوهو هر یک به نوبه پرداخته شده بودندای این تابلوهای مورد بحث توسط نقاشان برجسته

 تمام تحت فشار نمایشِ قابلِ شناساییِ ی اثرپیدا کرده و ساختار بیش از حد فکر شدهنمایشی و فاقد روح  اما باز هم نتیجه، ظاهری ،به چالش بکشدآوری نو

واه ناخواه جمعی خنگاری دستهچهره یشناسی در یک تابلومعیارهای زیبایی یهمه و گذاشتمیی هنرمند باقی نالبداههیفات احساسبرای بروز مجالی  ها،چهره

ای انسانی با هپیکرهها و چیدمانِ تعداد زیاد ترکیب رنگ ،کمپوزیسیون در نگاهِ نخست، یهایچنین تابلودر خت. ساا دارای حالتی تئاتری و تصنعی میآن ر

داده  خرججامه به هر های کاریریزهو به تصویر کشیدنِ چهره هر  وجناتِ سازیکه نقاش در مجسم  دقتی کند ورا به خود جلب می توجه خصوصیات متفاوت

اند گرد آمده نشسته یا ایستاده در تابلو برای آن اشخاصِ آورد کهاین تصویر را در ذهن پدید میناخواه ، ولی خواهندانگیزبیننده را برمیکار برده است تحسین و به 

نیست.  شگذرای ژست گرفتن برای نقا ی خاص وظهوع، چیزی بیش از نشان دادن یک لحدر مجم . بنابراین تابلوی از خود ثبت کنندتصویر ی شوند وکه نقاش

ای به یافته و خاطرهشوری ن کندعبور میوقتی از برابر آن  چه افراد تصویر شده را بشناسد یا نهو ، معنادار در بیننده بوده و به این دلیل اثر خالی از هر گونه تاثیرِ

 . دنبرهمراه نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمستردام،  ریکس، یموزه ،متر  ١١٦۲ رد ٤٣٦٦روی بوم،  ، رنگ روغن١٦٤٢، باکر آدریانز یاکوب، 34هنریک لارنسو ستوان  کورنلیس دِ گراف گارد شهری کاپیتان افسران و مردانِ -۲ تصویر

 هلند

)ماخذ: 

                                                           
34 Officers and men of the Company of captain 
Cornelis de Graeff and lieutenant Hendrick 
Lauwrensz 
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Officieren_en_andere_schutters_van_wijk_V_in_Amsterdam_onder_leiding_van_kaptein_C

)ornelis_de_Graeff_en_luitenant_Hendrick_Lauwrensz.png) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمستردام، هلند ریکس، یموزه ،متر  ٢٦٤٤در  ٤٤٦٣روی بوم،  رنگ روغن ، ١٦٤٢،  فلینک تونیُزن گاورت، 35لوکاس کُنینو ستوان  آلبرت باسشهری  ردگروه گا -٦ تصویر

)ماخذ: 

_andere_schutters_van_wijk_XVIII_in_Amsterdam_onder_leiding_van_https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Officieren_en

)371.jpeg-C-kapitein_Albert_Bas_en_luitenant_Lucas_Conijn_Rijksmuseum_SK) 

 

یک  ه صرفاٌک گاه از ایناو که هیچ ؛داشتای بیشتر مشغول میاز دریافت سفارش، چه نکته پسرا،  مبراندرابریم که ذهن می گفته شد پیکه با توجه به آنچه 

های تنمعیارها و س یبستایند، همه یکرد و هرگز آرزو نداشت او را فقط برای ترسیم چنان تابلوهایخاطر واقعی احساس نمی نگار باشد رضایتِنقاش چهره

اثری که  یم کند.ترس پردازو روایت تاریخنگار یبلوتاه صورت یک سفارش داده شده را ب یافکند و تصمیم گرفت تابلو یها را به سویحاکم بر این گونه تابلو

عمل  )همچو معادلِ امروزیِ آن؛ عکسی به قصدِ تبختر( برای ثبت خصوصیاتِ چهره و مقام خویش ایهای عدهگیریای گذرا و ژستلحظه حفظفراتر از 

                                                           
35 The Company of Captain Albert Bas and Lieutenant 
Lucas Conijn 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Officieren_en_andere_schutters_van_wijk_V_in_Amsterdam_onder_leiding_van_kaptein_Cornelis_de_Graeff_en_luitenant_Hendrick_Lauwrensz.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Officieren_en_andere_schutters_van_wijk_V_in_Amsterdam_onder_leiding_van_kaptein_Cornelis_de_Graeff_en_luitenant_Hendrick_Lauwrensz.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Officieren_en_andere_schutters_van_wijk_XVIII_in_Amsterdam_onder_leiding_van_kapitein_Albert_Bas_en_luitenant_Lucas_Conijn_Rijksmuseum_SK-C-371.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Officieren_en_andere_schutters_van_wijk_XVIII_in_Amsterdam_onder_leiding_van_kapitein_Albert_Bas_en_luitenant_Lucas_Conijn_Rijksmuseum_SK-C-371.jpeg
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ه رخدادی باز همان نگاه نخست دریابد که  دقیقاٌ به همین منظور و به دلیل این که بیننده. خود ی عصر نقاشِتاریخی و نمادین از جامعهبود، رد و بازتابی کمی

پردازی آغشته راز و رمز و تمثیل اندکی اثر را بهه ک برای آنرامبراند . می نگرد تاریخپرستانه، و برشی از ورای اثری سفارشی و برخوردار از یک ایدئولوژیِ میهن

 یدهندگاناجرت ززئی اج دتواننمی استمعلوم  کاملاٌ ، در قسمتی از تابلو و اندکی دورتر از مرکز شخصی را ترسیم کرده کهآن اضافه کندآسمانی به  سازد و وجهی

که به  دیفرگارد شهری باشد،  انِاعضای غیرنظامی عضوی ازاحتمال نداشت  به هیچ وجهکسی که و ، نقش بسته است یگروه در جمعِ انتصویرش کهباشد 

وچک ک جمعی این گارد جایی داشته باشد. این شخص یک دخترِنگاری دستهچهره یتوانست در تابلونداشت و طبعا نمی یتفنگدار تعلق اعضای یک گروه گاردِ

 یاو یک تیغه ماند برلو دور نمیتاب یآن دختر از نظر بیننده سازد کهکه بقین حاصل  د، و رامبراند برای آننکگری میو درخشان جلوه ینکه در لباسی زر است

 ( ۹و  ١)تصویر  از منظره. و گزینش شده نوری غیرعادی و جهت دار به منظور درخششِ بخشی خاص مشخص گردد. د تا کاملاٌیتابان ینور

 

 

در  ۰٤٦٣روی بوم،  رنگ روغن ، ١٦٤٢، پیکنُی الیاسُن نیکلاس، 36گریت هود و ستوانن کاپیتان یان کلاوس فلوسویک آمستردام، تحت فرما ٤ی منطقه شهری ردگروه گاافسران و  -٤ تصویر

 آمستردام، هلند ریکس، یموزه ،متر  ۲٦٢٤

the-under-amsterdam-of-district-iv-the-of-guardsmen-civic-other-and-om/asset/officershttps://artsandculture.google.c-)ماخذ: 

)hudde/oAHLg33Gd0Ur7Q?hl=en-gerrit-lieutenant-and-vlooswijck-van-claesz-jan-captain-of-command) 

 

 

                                                           
36 Officers and other Civic Guardsmen of the IV 
District of Amsterdam, under the Command of 

Captain Jan Claesz van Vlooswijck and Lieutenant 
Gerrit Hudde 

https://artsandculture.google.com/asset/officers-and-other-civic-guardsmen-of-the-iv-district-of-amsterdam-under-the-command-of-captain-jan-claesz-van-vlooswijck-and-lieutenant-gerrit-hudde/oAHLg33Gd0Ur7Q?hl=en
https://artsandculture.google.com/asset/officers-and-other-civic-guardsmen-of-the-iv-district-of-amsterdam-under-the-command-of-captain-jan-claesz-van-vlooswijck-and-lieutenant-gerrit-hudde/oAHLg33Gd0Ur7Q?hl=en
https://artsandculture.google.com/asset/officers-and-other-civic-guardsmen-of-the-iv-district-of-amsterdam-under-the-command-of-captain-jan-claesz-van-vlooswijck-and-lieutenant-gerrit-hudde/oAHLg33Gd0Ur7Q?hl=en
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 آمستردام، هلند ریکس، یموزه،متر  ۲٦٤٣در  ٢٦٣٢روی بوم،  رنگ روغن ، ٣١٦٤، هلست دِر وان بارتولوموس، 37مراسم جشن گارد شهریِ آمستردام به مناسبت صلحِ شهر مونستر -٣ تصویر

)ماخذ: 

Guard_in_Celebration_ofhttps://en.wikipedia.org/wiki/File:Bartholomeus_van_der_Helst,_Banquet_of_the_Amsterdam_Civic_

)_the_Peace_of_M%C3%BCnster.jpg) 

 

 

لو طوری ، اشخاص تاباوتوانای های . در دستچیدمان معمول را آغاز کرد برخلافلو در حالتی تاباشخاص  ترتیب عملی ساختنِ نامنتظر، رامبراند بعد از این ابداعِ

انینگ کک شخصیت اول بکاپیتان و برابر بیننده برسند و درنگ کنند.  تصویردر حال پیش آمدن هستند تا به مرکز  کادر یاند که از دو گوشهکمپوزیسیون یافته

کک اندکی  بانینگ (١٢و  ١یر )تصو کنند.در پیشترین قسمت تابلو و در مرکز آن قرار دارند و توجه بیننده را کاملا جلب می رویتنبورگ ستوانتابلو و معاونش 

ت راس ی، از گوشهرسندبه نظر میاعضای گروه در حال حرکت  یدهد. همهن پیشروی گروه را میبه یک سو متمایل گشته و با دستش به معاون خود فرما

 .اینگونه مهار شده است ی اثرپردازانههایستاییِ چهر( ١یر )تصو. بروندکادر خواهند از برابر ما عبور کنند و به جانب چپ آید میو به نظر می آمدهتابلو به پیش 

ه سربازان ب توان آن را به نمادی از وفاداریِکه می خواهد از سر راه آنان به کناری برودجهد و میافراد گارد به این سو و آن سو میلای پاهای هلاباز یک سگ 

البته باید اذعان داشت که ( ١۰ و ١ )تصویرها. ترین خطردر برابر هولناک تعبیر کرد. نشانی از پاسداری و وفای به عهد مملو از شجاعت دفاع از میهنِ خویش

ان به چیزی جز تواین اثر نمی ریِ؛ اما در فضای به شدت باردارِ استعابگنجاندکه در بعضی از تابلوهایش سگی را نیز شت داگونه گاه وسواسای رامبراند علاقه

تا غلیانِ درونی گروه را تغذیه کرده و ریتمِ حرکت را هموار  آیدو جلو می شدهراست تابلو ظاهر  یاز گوشه طبل زنی ها اشاره داشت.معنادار بودنِ تمامی نشانه

بالای سر آنان به اهتزاز دار پرچم گروه را بر از افراد گارد در حال پر کردنِ باروت تنفگ خویش است، فرد پرچم یکیاز چپ به راست  (١۰ و ١ تصویر) .سازد

از آن پاک  کند تا باروت اضافیی خود فوت میکند و دیگری بر اسلحهدر هوا شلیک میدیگر با تفنگِ خود درست پشت سرِ ستوان رویتنبورگ یکی  ،درآورده

 (١٢ و ١ تصویر) شود.

 

                                                           
37 Banquet of the Amsterdam Civic Guard in 
Celebration of the Peace of Münster 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bartholomeus_van_der_Helst,_Banquet_of_the_Amsterdam_Civic_Guard_in_Celebration_of_the_Peace_of_M%C3%BCnster.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bartholomeus_van_der_Helst,_Banquet_of_the_Amsterdam_Civic_Guard_in_Celebration_of_the_Peace_of_M%C3%BCnster.jpg
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روی بوم،  ، رنگ روغن١٦٤٢، وان راین هارمِنسرامبراند ، و ستوان ویلم وان رویتنبورگ( ینگ ککبانرد شهری کاپیتان فرانس گا گروهشبانه ) پاس -)از راست به چپ( ١١و  ١۰ ،۹ تصویر

 آمستردام، هلند ی ریکس،موزه ،متر  ٤٦٣٤در  ٣٦٦٣

  )دیتیلی از اثر(

 watch/-night-the-https://smarthistory.org/rembrandt)ماخذ: 

 (s://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Watch#/media/File:La_ronda_de_noche,_por_Rembrandt_van_Rijn.jpghttpو 

 

رگ ووابسته به گروه سفارش دهنده در تصویر حضور دارند. همان طور که گفته شد، بانینگ کک و معاونش رویتنب اعضای گارد شهریِ یهمهبه همین ترتیب 

آید چون پرچم در دست دارد. یکی از ولی کاملا به چشم میاست  جای گرفته عقب فردیدر  پرچمدار گروه داده شده ودر ردیف پیشین و در مرکز تابلو قرار 

راد با سر دارد. یکی دیگر از اف شود در حالی که یک تبرزین در دست و یک کلاه خود زرین برگروهبانی دارد، در جانب چپ تابلو دیده می تِ مَافراد گارد، که سِ

افراد گروه در حال  (١ تصویر) گروهبانی در طرف راست تابلو نمودار شده در حالی که دستش را به علامت فرمانی به سوی افراد گروه دراز کرده است. یدرجه

 تر و پرورش نسلای از همراهی نسل جوانکه خود نشانه دوددان میشوند. در بین افراد گروه پسرکی در حال حمل یک باروتدیگر دیده مییکصحبت با 

و رسد به این سهای افراد که به نظر میو همچنین شنل کنندکه فضا را قاب می شودهایی دیده مینیزه هر گوشه نوکِ از (١١و  ١ تصویر) .سربازان است بعدیِ

یع وی دریایی و بازرگانی وسثروتمند هلند با آن رونق اقتصادی و نیر یجامعه یاز طبقات برجستهدر این تابلو با افرادی ( ١ تصویر) .هستندو آن سو در اهتزاز 

ه نفس بالا اعتماد بو با  اند، افرادی نیرومندبوده گارنفوذ هلند در اقصی نقاط دنیای آن روز یافراد این طبقات برجسته موجب توسعه یمجموعه رو هستیم.بهرو

هنری  ۰۹٦١ها بودند که در سال . همینپوشیده و به جلو حرکت کنندعمل  یآن را دارند که به خواست خویش جامه یخواهند و ارادهدانند چه میکه می

 هها بودند که در حدود دو دهشناسیم. همینای که اکنون به نام او میای در امریکای شمالی فرستادند، رودخانهرودخانه یهرا برای کشف سرچشم 38هادسن

خریدند و شهری از نظر معماری شبیه آمستردام در از سرخپوستان  40را در نیویورک 39هتنمن یکند، جزیره که رامبراند تابلوهای مورد بحث را ترسیم قبل از آن

 می،) .اقامت گزینندکه در آنجا به طور دائم  نفوذ کردند به قصد آن 41تدریج به سرزمین آفریقای جنوبیه ها بودند که ب، و سرانجام، همینگذاشتندآنجا پایه 

 (٢٣٦و  ٢٣۲  ص ،١٣٣۹

 

                                                           
38 Henry Hudson (1570-1611) 
39 Manhattan 

40 New York City 
41 South Africa 
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ی موزه ،متر  ٤٦٣٤در  ٣٦٦٣روی بوم،  ، رنگ روغن١٦٤٢، وان راین هارمِنسرامبراند ، و ستوان ویلم وان رویتنبورگ( ینگ ککبانرد شهری کاپیتان فرانس گروه گاپاس شبانه ) -١٢ تصویر

 آمستردام، هلند ریکس،

  )دیتیلی از اثر(

)ماخذ: 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Watch#/media/File:La_ronda_de_noche,_por_Rembrandt_van_Rijn.jpg)) 

 

لو پرداخته تاب یدیدند یکایک شانزده یا هجده با بیست نفری را که هر کدام مبلغی برای تهیهسفارش گیرنده خود را موظف می در آن حال که سایر نقاشانِ 

یود و ق هر یک را کاملا روشن ترسیم کنند و با این کار، خود را در دامِ  یچهره و خصوصیاتِ وجنات دهند ودر تابلو نشان  و آشکار ای مشخصبودند به گونه

های ناشی از آن رها و دشواریقیود  این یرامبراند یکسره خود را از همه ،ساختندکوچک گرفتار می و گرد هایهای کمپوزیسیونی مرکب از چهرهمحدودیت

لی تابلو شخاص اصاچند نفر دیگری را نیز به جمع طور که به آن اشاره شد همانالعاده، فوق جنگیِاستراتژی معمول با توسل به یک  به این معنا کهساخت، 

 یددپشد و فقط لازم بود برای یک دختر کوچک و یک پسر بچه، یک طبال، و همچنین دو مرد که نیازی به نشان دادن چهره هایشان احساس نمی ؛افزود

 دخود را نیز در قسمتی از تابلو جای دا یچهرهحتی در اقدامی بازیگوشانه  رامبراند (١١ و ١۰ ،۹، ١)تصویر  انده شوند.گنجآوردن حالت دراماتیک تابلو در آن 

در  و ن جمعیتبی. رامبراند در این تابلو خود را گم شده در ودندب انجام دادهبزرگ نیز  سالنهای سفارش داده شده برای از دیگر نقاشان تابلو ،تنی چندکاری که 

چشم  و به صورتی پنهان، با یک ی مشهورشبره کلاهِبخشی از  قسمتی از بینی، با و پرچمدار گروه بیرون آورده یکه سرش را از پشت شانهنشان داده حالی 

 (,url 3ر شالِ) (١٣و  ١٢، ١)تصویر  .استبه بیننده خیره گشته 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Watch#/media/File:La_ronda_de_noche,_por_Rembrandt_van_Rijn.jpg)
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ی موزه ،متر  ٤٦٣٤در  ٣٦٦٣روی بوم،  ، رنگ روغن١٦٤٢، وان راین هارمِنسرامبراند ، و ستوان ویلم وان رویتنبورگ( ینگ ککبانرد شهری کاپیتان فرانس گروه گاپاس شبانه ) -١٣ تصویر

 آمستردام، هلند ریکس،

  )دیتیلی از اثر(

 (watch/-night-the-https://smarthistory.org/rembrandt)ماخذ: 

 

 ای از مسیحیتِ پروتستانشاخه که 42هانیستیوالک دکترینِ مورد قبولِ یهایی به رنگ سیاه و به شیوهدر حالی که سایر نقاشان اشخاص تابلوها را با با جامه

های ای از اشخاص با جامهاو مجموعه یدر نتیجه، در تابلو ها سود جست ورامبراند از روش تنوع در جامهدادند، نشان می ،رنگین های ابریشمینِا جامهیا ب، بود

، نشانی از کنار هم جمع شدنِ و پذیرش دارنداند که برای بیننده منظری خوشایند و در عین حال دراماتیک مجسم میمتنوع از نظر شکل و رنگ گرد آمده

دوخت و خوش ی. بانینگ کک جامهآمدیخوش م رامبراند بسی ، و همین اثرگذاری چیزی است که به ذوقِی خویشزمانِ نیازِ جامعهرزمان در گوناگونیِ هم

 لق او بهتع یطلایی بر تن دارد، و این جامه نشان دهنده هایحمایلی سرخ رنگ با حاشیه و سفید، زری دوزی بر پیراهن توریِ یرنگ، با یقهسیاه یآراسته

ت چپ را دس دست راستش پوشیده در دستکش است، و با همین دست دستکشِ  ،عصای کوتاه فرماندهی در دست داردآمستردام است.  اشراف و ممتازِ یطبقه

ن را زینت ید و آبی آکننده در بر دارد که حمایلی سفخیره یبراق ای به رنگ زردِرگ معاون او، که در کنارش ایستاده است، جامهوتنبینیز نگه داشته است. رو

اش که جامهدار در دست دارد. با آنمرغ بر سر، و تبرزینی بلند و دستهشتر ؛ کلاهی آراسته به پرِ شتههای سواری به پا دارنگ و پوتینزرد چرمینِ د؛ جورابِ بخشمی

سخن  کاپیتان .تر از مافوقش در اختیار داردو مقامی پایین گرفتهاو قرار  تر از عقب کمیکند کاملا معلوم است که بانینگ کک جلب توجه می یبیشتر از جامه

 (٢٣٤ص  ،١٣٣۹ می،) (١٢و  ١)تصویر  دهد.به او گوش می ستوانگوید و می

. چشم دوخته استرا بالا نگاه داشته و با اشتیاق به آن  ورزد، آنعشق می پرچمی که به اهتزاز در آورده استبه نماید که چنان میگروه  پرچمدارِ

 دارد. مردی که سرگرم پر کردن باروت در تفنگ خویش است ولادین بر دستپهای یکی از دو گروهبان گارد، کلاهخود طلایی بر سر، جوشنی بر تن، و دستکش

بارِ نمادینِ امیدواری و آمادگیِ که برای آن و( ١صویر )ت سیاه بر تن دارد تماماٌای هیکی دیگر از گروهبانان جام ،است ملبس گشتهای سرخ رنگ جامهبه سراپا 

و تا  نمایدیمبرای سرش بزرگ چی قرار داده شده که ی باروتپسر بچه بر سرِ ایفرورفته و خود کهنهکلاه، ی بازیگوشیِ معصومانه آمیخته گرددکگروه با اند

 (١١یر پوشانده است. )تصوش را اروی پیشانی

 

 

 

و در مجموع، د رسنتر به نظر میاز نظر اسلحه مجهز اند نسبت به افراد تصویر شده در سایر تابلوهای سالن بزرگراند نشان داده شدهرامب یافرادی که در تابلو

رسد که تنی چند خورد. در واقع، چنین به نظر میچخماقی در این تابلو خیلی بیشتر از سایر تابلوها به چشم می های، و تفنگزینهای دسته چوبی، تبرتعداد نیزه

ری تفنگ خویش از باروت است، دیگ ییکی مشغول پر کردن لولههمانطور که به آن اشاره شد  ؛هستند یشهای خواز افراد این گروه مشغول استفاده از سلاح

                                                           
42 Calvinist 
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به نظر  زره بر تن که یک تفنگدارِ  و نماید، تفنگی که احتمالا چند لحظه پیش آن را آتش کرده استذرات باروت از روی تفنگ خویش می در حال فوت کردنِ 

گ، س شود، در واقع، در حال شلیک کردن است. تابلو مشحون از سر و صداست: صدای واق واقِرگ رد میوبانینگ کک و رویتنب سر رسد شتابان از پشتِمی

 می،) گارد که در حال صدور فرمان است. یو فرماندهشود، چخماقی که شلیک می یفتن بر روی طبل، تفنگدر حال کو زنِلای در حال دویدن، طبصدای پاه

 (٢٣٣ص  ،١٣٣۹

ه ہچ کس هی ،نمایاندای از افراد در حال نگهبانی هنگام شب را نمیمنظره یمشهور گشته است اگر چه به هیچ روی پاسدار شبانه این تابلو به نامِ

ینگ انبگروه گارد شهری کاپیتان فرانس شد، ولی احتمال دارد که نام تابلو در آن زمان رامبراند به چه نام شناخته می خودِ داند این تابلو در دورانِستی نمیدر

جدهم که شود. در پایان قرن ه خاصی نامیده در آن زمان به نامِکه نقاشی آمده البته در صورتی که اصلا لازم می بوده باشد، رویتنبورگ وان ویلم ستوان و کک

دادند، شد که این گاردهای شهری هنوز انجام میای محسوب میشبانه تنها وظیفه های گرد و خاک و روغن جلا تابلو را سخت تیره گردانده بود، و گشتلایه

اری برای نگاین تابلوهای چهره یندهای منحصر به فرد دارد. در حالی که سایر نقاشان سازنهاده شد. به هر حال، نور در این تابلو جلوه شبانه پاسِ  مِنابر آن 

یش و از این بابت تفاوتی پ ه نظر آمدهمشخص و متمایز ب هاتا هر یک از چهره ساخته بودندلطیف و یکنواخت روشن  خود را با یک نورِ یسالن بزرگ، تابلو

ردی روشن و گرفت فتابلو که تصمیم می از که در هر نقطهاین صورت  تابانید؛ بهمی رسیدنیاید، رامبراند نور را بر هر قسمت از تابلو که به نظرش لازم می

دار توسط نگهداران متفاوتِ اثر در طی گذر یک قرن و به مرور صورت رنگهای متعددِ روغن جلای تهو جالب اینکه لایهپاشید. می مشخص باشد نور را بر همان

گ بر بانینتغییر یافت.  43پاسِ روزانهپذیرفته بود و زمانی که اثر برای اولین بار تمیز شد، در مقابله با فرضِ زمانِ شب، و آشکار شدنِ نورِ خورشید، نام آن به 

 ،است کمرنگ نور مشخص گشته یدو گروهبان با پرتوی همچنین چهره ،نصیب می بردملایم و گرم پرچمدار از نوری نسبتا  ،کک و معاونش امواج نور می تابد

چشمگیر  نده شده است درخششینوری که بر او تابا ی. و دخترک در پرتوشدهیده بگذرد تاکه از خلال ابرها می کمرنگ خورشید یچند نفر دیگر پرتو یبر چهره

خین او را و بسیاری از مور برد.آتش، بلکه نور خاصی است که رامبراند در سبک خاص خود به کار می یاشمع  ینه پرتو و خورشید است یدارد. این نور نه پرتو

 (١١١ تا ١۰٤ ص ،١۹٦٣ والاس،) اند.خدای خورشیدی در جهان خود دانسته

کرده و حاصل  شبانه پاس یدقیق تابلو یبررسی و مطالعه صرفِرا زمانی دراز  44هنرهای زیبا در دانشگاه نیویورک ییکی از استادان رشته"

 سازدجالب خود، خاطر نشان می این استاد به عنوان اولین دریافتِ هایی شنیدنی است.نگاری بیان داشته است که حاوی نکتههای خود را در یک تکافتیدر

کند، لیک میآن یکی که با تفنگش ش ه،دکرتفنگش را از باروت انباشته  یاند: آن کس که لولهمردی که در تابلو با تفنگ چخماقی نشان داده شدهسه نفر که 

 ،١٣٣۹ می،) "ت.هایشان مربوط به دوران قرن شانزدهم اسهای قرن هفدهم بر تن ندارند بلکه جامهو سومی که ذرات باروت را از روی تفنگش می زداید، لباس

 (٢٣۹ص 

مان ها شبیه آنچه در زخود بر سر دارند ولی هیچ یک از این کلاهه نفر کلاهآید. نُعجیب و نامألوف به نظر می ،افراد های تنِدوم اینکه زره ینکته

در آن  و از آن نوع کلاهخودهای مطلاست که معمولا  45رنسانس متعلق به دورانِ ،خود یکی از دو تن گروهبانر آمستردام مرسوم بود نیست. کلاهتابلو د یتهیه

تابلو  ن. یکی از افراد در قسمت پسیاستهای فلزی همین شخص از نوع قدیمی و از مد افتاده ، و جوشن و دستکشهشدرژه از آن استفاده می دوران به هنگامِ

آید اره نیر به نظر شیئی عتیقه میدّق این (١تصویر ) .قابل تشخیص استرگ وتنبیرو ز بالای سرا و بلند کرده استش سنگینی با خود دارد که بالای سر یارهقدّ

های خصوصی از سلاح یصاحب یک مجموعه گروه افرادِبعضی از  که رودمی آن . احتمالِه استتابلو استعمال چنان سلاحی مرسوم نبود یزیرا در زمان تهیه

لو نیز این تاب یدر تهیه از آن جمله ها استفاده کنند وها وسلاحدر مراسم رژه از آن لباس ه تاآمدبودند و خوششان میهای قبل های مربوط به دورهعتیقه و جامه

ن اقدام و ای های قدیمی منظوری نمادین نیز داشته است.ها و جامه، هنرمند از نشان دادن آن سلاحنقاشینماید که، در این ند. ولی واضح میاهرا به کار بردها آن

 (٢۹۰ص  ،١٣٣۹ می،دهندگان انجام نپذیرفته است. )سفارش تنها به دلیلِ خوشامدِ

ن با ای؟ آیا رندچه منظوری داخود قطاران هایشان در جمع همآید که این افراد از شلیک کردن تفنگها گذشته، این سؤال پیش میاین یاز همه

که گویی از روی رسد که این عده، چنان؟ آیا عجیب به نظر نمیوجود داردای نمادین جنبه باز همکه ؟ یا آنزندداانهمقطاران خویش را به خطر نمی جانِکار 

ونه نتیجه توان این گمی ناخواهگذارند؟ در اینجا خواهچخماقی را به نمایش می اساسی استفاده از یک تفنگِ یراهنمای استعمال سلاح، سه مرحله ییک دفترچه

را ین مراحل انقاشی کردن سازی اسلحه و تفاخری به چگونگی آمادهسادگی درسی از چگونگی ه گونه پوزش با توجیهی، بکه رامبراند، بدون بیان هیچ گرفت
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45 Renaissance (1300-1600) 



Tajrishcircle.org 
 

16 
 

 ین روشنیِ ه ابدخترکی که در تابلو  که شودسرانجام، این پرسش مطرح می ماا (١٢ر )تصوی جمعی گنجانده است.ی دستهانهنگارچهره یدر وسط یک تابلو

 ه؟ در واقع، دو دختر بچه در این تابلو وجود دارند که یکی در پشت سر دیگری پنهان شده است و ما بتواند باشدچه کسی می است متمایز نشان داده شده

ایی دور راحتی ببینیم، یک روبان طله توانیم برا که می یآن یک ،بر تن دارند ابریشمین نِهای زریاین دخترکان جامه ی. هر دوقادر به دیدنِ او هستیمسختی 

 یادانیم این است که وقتی یک دسته از سربازان با یقین می که چه آن (۹)تصویر  .اوست بخشِهایی گلابی شکل از مروارید زینتو گوشواره سرش بسته است

جویی ذتدر پیِ لخود  افتادند و از این کارِراه می به دنبال آنان گانیر بچها و دختشدند، پسر بچهنظامی می رفتند یا مشغول مشقرژه میبه  گاردهای شهری 

کانی اشند، گرچه دخترب ایکودکانهنمودار چنین کنجکاوی تنها توانند اند میای که در این تصویر آمدهپسر بچه و دو دختر بچه به این ترتیب،. و بازیگوشی بودند

نوع کودکانی  ، این دخترکان باید از آنآرای برخی مورخینکردند. بنا به لباسی این چنین زیبا و آراسته بر تن نمی ند معمولاٌافتادکه به دنبال سربازان به راه می

تایید در  .کردندمیبا خود حمل  راای آن نظامیان هو هر کدام پرچمی حاوی نشان شدندیفاتی حاضر میتشر در نقشی نظامیان یرژهدر مراسم  باشند که معمولاٌ

ر واقع های مرغ، که دپا در هوا آویزان است و پنجه بینیم یک مرغِتابلو می یتوان به این نکته توجه کرد که از کمربند دخترکی که در جلومی یهاین نظر

 (٢۹١ص )همان،  (۹)تصویر  .ندکنمی ای آبی اشارهای بر زمینه، پنجهتفنگداران ستادِ مشخصِ به نشان شوندگر میرا تداعی های یک مرغ شکاریپنجه

چه که باور عمومی حول آن شکل گرفته است در زمان کامل شدن و اولین آن نقاشی برعکسِ باید به آن اشاره کرد این که، که یای دیگرنکته

بزرگ با انتقاد و بازخوردی منفی مواجه نشد و هیچ منتقدی در زمان حیات رامبراند نقدی جز ستایش این اثر برای او ننوشت. حتی کاپیتان  اش در سالنِنمایش

ا بمتر سانتی ٣۲٦۲در  ٦٦٦۲ کوچتکرِی ش داد و کپیِ دیگری در اندازهتر برای آلبوم شخصی خودش سفارای آبرنگی در مقیاس کوچکبانینگ کک نسخه

  (١٤یر )تصو .شودنگهداری می 47ی ملی لندنساخته شد که هم اکنون در موزه 46نسلوندِ گریتتکنیک رنگ روغن توسط 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Gerrit Lundens (1622-1686) 47 National Gallery of London 
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 ٣۲٦۲ در ٦٦٦۲ ،بلوطچوب روی  ، رنگ روغن١٤١٢، رامبراندبعد از اریک لوندنس ، و ستوان ویلم وان رویتنبورگ( گروه گارد شهری کاپیتان فرانس بانینگ ککپاس شبانه ) -١٤ تصویر

 ، هلندلندن ملی یموزه ، مترسانتی

 ماخذ)

(1712.jpg-voor-van-kopie-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nachtwacht) 

 

رار ق ب نشده ونی نامعلوم و پنهان از دیدگان نصدر مکاهیچ وقت  این اثر هنرمند و این که اوان این اثر در زمان خودِها شاهدی هستند بر شهرت فراین تمام

به ساختمان شهرداری آمستردام انتقال  ١٤١۲در سال  بود و سپسه دشآویخته ی مرکزی گارد نظامی اداره، سالنِ بزرگِ 48. در ابتدا در کلوونیرزدولنه استنگرفت

اتی از سه جهت مورد تغییر ی فضای تازهجایی و اندازهههای جابمکان و محدودیتگیری در این به منظور قرار اما ئمی آن؛داباشد برای نمایشِ تا مکانی یافت 

ده و حذف دا شسه پیکره به کلی از اثر ج آن شِچپ تابلو متحمل شد که در اثر برت را سم ضررهایی از آن بریده شد. بیشترین شدر اندازه قرار گرفت و بخ

ی ی آن و کپهم اکنون این تغییر در اثر با مقایسه تر شد.متر تغییر یافته و کوچک ٤٦٣٤در  ٣٦٦٣به متر  ٤٦٣٤در  ٣٦۹٦ی ی اولیه. به طوری که از اندازهشدند

 (١٤یر )تصو ت.اریک لوندنس به خوبی قابل تشخیص اس

 

                                                           
48 Kloveniersdoelen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nachtwacht-kopie-van-voor-1712.jpg
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 گیرینتیجه

 ، به این صورت کهتوضیح داد پا افتاده نیزه و پیشتوان به عنوان رویدادهای عادی و هر روزرامبراند را می یعوامل خارق العاده و قابل توجه موجود در تابلو

های از مد افتاده و ها و سلاحبه کار برده شدن جامه، خوردبه چشم می اقدامیها چنین در رژه که معمولاٌاز این رو اند ها در تصویر نشان داده شدهبچهدختر 

 ر شدن تصویرِتو برای خوش آب و رنگ اندهایی در اختیار داشتهها و سلاحچنین لباسصرفا جهت بوده است که افراد نشان داده شده در تابلو  ه اینعتیقه نیز ب

گروه  خصصِی صرفِ تنماینده توانند به عنوانِمی در تابلو نیز، هر قدر هم نمادین به نظر آیند، باز هم تصویر شده ، سه نفر تفنگدارِاندخود از آنان بهره جسته

 اند تاعبیه شدهدر اثر تن گذشته وقر ازهایی لایه وبه طور کلی این، معجونی از گذشته و حال، نمادین و آموزشی . با وجودِتعبیر شوندخود، یعنی گارد تفنگداران 

، دختر پیشین رِاعصامتعلق به  یاسلحه با تمولِ عصرِ خود پیوند بزنند. ی خویش راردهوخ ی خاکپرستانهنگاه داشته و اقتدارِ میهنپیشین را زنده  دوران روزگارِ

صرف  فِها تصاداین یاند، همهن پا نهادهه آدیگری بیا جهانِ اند چنانکه گویی از تابلو که به درون تابلو راه یافته 49تقدیس شده به نوری متافیزیکی هاییبچه

ر کنار این نیست که رامبراند گذشته و حال را د دهد صرفاٌروی مینقاشی چه در این آن. کندتصوّر خلق میمی از ساثر بیانی خیالین پیشه کرده و تج. ندانبوده

 یتِ هجومِ کیفدهد، واقع روی میه چه بآن شده است؛را یادآور  شانپرافتخار یو گذشته کرده گارد شهری را توصیف ، افراد کنونیِبوم به هم آمیختههم بر روی 

  .کشدمیی چیزی از دست رفته آه گذشته به زمانِ حاضر است. زمانی نمادین از حال که همیشه به پیش از خود چشم دوخته و در اندیشه

. چهار یا پنج نیست ی صرفانهتاریخنگاراثرِ یک  یاجمعی نگاری دستهیک چهره ،پردهبه رو نیستیم. این  در واقع، در اینجا ما فقط با یک تابلو رو

ی پرده، یک 50ستیناسیونالی یانهتاریخنگار یجمعی، یک تابلوی دستهانهنگارچهره نقاشیِ: یک نداگرفتهتابلو در یک قاب گرد آمده و یکی بر روی دیگری قرار 

، به صورت دهنرمنرا  گوناگون یرسد که این پنج تابلوزندگی روزانه. به نظر می عادیِ  مناظرِ از بازتابی، و سرانجام، یتعلیم نقاشی، یک ایرهو اسطو نمادین

 به طورِ ،چندگانه یبه پایان رسیده یک مجموعهکشیدنِ اثر به طوری که وقتی  ؛قرار داده است چیده و یکی روی هم، یکی از رنگ و روغن هایی متفاوتلایه

 وجوهبر  کاملی عادلِ، سرانجام به تپرداختِ آنرامبراند، با اهمیتِ این اثر در آن است که . و تبلور یافته استآن، فضای واحدی را در بر گرفته  همزمان و در یک

ی نندههای مقید و محدود کسنت تمامِیک لحظه هم در شکستن خواسته انجام داده و یمهنر خویش توفیق یافته است. آنچه را ی متفاوتِ تعلقِ خاطر و اندیشه

تردیدی به خود راه نداده است. در نتیجه، نقاشان دیگری  ای شخصی و رازآمیز،ی عصرِ خویش و تنظیم بیانیهپیرامونِ خویش به قیمتِ خطاب قراردادنِ جامعه

، شاگرد ممتاز 51. وان هوگستراتنرسندبه نظر میو عاری از ابتکار  انهلوحساده ،بارحوی رقتدر قیاس با او جملگی به ن ندساختکه تابلوهایی برای سالن بزرگ 

یکی از  هشبان پاس نقاشیِ یدربارهاما او موافقت نداشته است،  هایگیریو جهت کارها یهایی گرفته و با همهچه در بعضی موارد بر استادش خردهرامبراند، گر

ایش گذارده ای است که سایر تابلوهای به نمچنان اثر ممتاز و فوق العاده پاسدار شبانه یتابلو"؛ داردعرضه میبا بیانی شاعرانه را  هاقدنترین و پرعمقگویاترین 

 (٢۹٣ ص ،١٣٣۹ می،) ".آیندمیهای بازی به نظر رامبراند چون ورق یکلی از رونق انداخته است و آن تابلوها در کنار تابلوه شده در سالن بزرگ را ب

 !بود خواهد ما حافظِ  خداوند. برافرازید را پرچم و کنید پر را سلاحتان بازگردید، هایتانموقعیت سر. اندبازگشته زندگی به اشباح است، هجوم حال در گذشته
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51 Samuel Dirksz van Hoogstraten (1627- 1678) 
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