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 الرومانتيـكي الفـن
Romantic Art 

 مفهـوم الرومانتيـكية: -*
ال ختتلـف وقـد حكايـة، أو روايـة.  أو ومعناهـا قصـة، "Roman رومـان"الرومانتيكية اصطالح مستمد من كلمـة    

وكانــت كلمــة رومــانس تطلــق يف العصــور والــيت تعــين الغنائيــة.  Romance" عــن الرومانســية املشــتقة مــن "رومــانس
والغـرام العـذري عنـدما  ،الوسطى على الروايات الطويلة اليت تتضمن املثل العليـا للفروسـية، وتصـور مغـامرات البطولـة

 يصل احلب مرتبة العبادة.
هو أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع  متقاربٍ  يكية" يف كل بالد أوروبا يف وقتٍ وقد ظهرت "الرومانت   

 أو بعده بقليل.  ،عشر.. وهو نفس الوقت الذي ظهرت فيه الكالسيكية اجلديدة
لثانيـــة وا - .األوىل كانـــت فنهـــا الرمســـي -فالكالســيكية اجلديـــدة والرومانتيكيـــة: كلتامهـــا نتـــاج الثــورة الفرنســـية..  -*

األوىل تعــرب عــن حركــة  - ..والثانيــة وجدانيــة - .األوىل حركــة عقالنيــة -تولــدت عنهــا ومهــدت الثــورة هلــا الطريــق. 
والثانية تعرب عن تضخم املشاعر الفردية عنـد اإلحسـاس بالعزلـة لـدى  -. التمع ككل يف مواجهة النظام اإلقطاعي

 املوا ن يف التمع الرأمسايل.
ومانتيكيـــة كمـــذهب نشـــأ يف معارضـــة الفـــن "الكالســـيكي اجلديـــد"، إال أن هـــذه النشـــأة كانـــت يف ورغـــم أن الر    

، وهم: يف أعمال أقرب تالميذ "دافيد" إليه وأعظم أتباعه موهبةً  أحضان الكالسيكية اجلديدة، فقد ظهر ألول مرةٍ 
 "أنطوان غرو"، و"جريودييه"، و"جريان".

نتيكيــة، اســتطاع أن يتماشــى مــع ذوق نــابليون ااً ميــزج بــني الكالســيكية والرومولقــد ابتــدع البــارون "غـــرو" أســلوب   
الذي كان يلـتمس يف الفـن الراحـة مـن العقالنيـة العمليـة، وحـني عـني نـابليون الفنـان "دافيـد" رسـاماً للـبالط كـان يف 

يـــــات يف لوحـــــاتم احلكا ذلــــك يســـــاير الـــــرأي العــــام، أمـــــا عوا فـــــه احلقيقيـــــة فكانــــت مـــــع الفنـــــانني الــــذين يتنـــــاولون
 ويستخدمون األلوان الزاهية الرباقة.

)م. وعــــام 1820وقــــد حــــدث االنفصــــال الكامــــل بــــني الكالســــيكية اجلديــــدة والرومانتيكيــــة فيمــــا بــــني عــــام (   
بضـرورة اجتـاه لوحـات  كان أول مـن نـادى صـراحةً  )م. ومع ذلك فإن الرسام األسباين "فرانشيسكو غويا"1830(

، وذلــــك يف جمموعــــة لوحاتــــه الــــيت نفــــذها بأســــلوب فــــن احلفــــر القصــــص واألحــــداث املعاصــــرةالرســــامني إىل تنــــاول 
)م. كما أعلن الفنان اإلنكليزي "جون كونستابل" ضرورة تـوفر احلـب واجلانـب 1799والطباعة، واليت نشرها عام (

ارم يف "الكالســيكية العــا في بــني الفنــان و"املنظــر الطبيعــي" الــذي يرمســه، وخــرج بــذلك علــى اجلانــب العقــالين الصــ
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اجلديدة".. ومن بعدمها تبىن الفنانون الفرنسيون االجتاه الرومانتيكي وأعطوه امسه وقنَّنوُه وحققت املعارك بينهم وبني 
 الكالسيكيني الشهرة والذيوع ألمسائهم وأعماهلم.

U *- :أشهر المصورين الرومانتيكيين 
U*-  تيودور جيريكوGericault Theodore )1791-4182:.م( 

ــَر بالرومانتيكيــة، وابتــدع أســلوباً وســطاً بينهــا وبــني الكالســيكية اجلديــدة، فــإن أول مــن رفــع     إذا كــان "غــرو" بشَّ
لواءهـــا عاليـــاً يف فرنســـا باعتبارهـــا متـــرداً ســـافراً علـــى مدرســـة "الكالســـيكية اجلديـــدة" فهـــو "تيـــودور جرييكـــو"، الـــذي 

عمــره عنــدما جنــح يف عــرض إحــدى  تفجــرت مواهبــه وهــو يف احلاديــة والعشــرين مــن
وبعــد ذلــك بعــامني ســافر إىل رومــا الســتكمال  )م.1812لوحاتــه يف صــالون عــام (

 دراسته.
مثــل جرييكــو، هــذا  متضــاربةٍ  اســتطاع أن جيمــع يف فنــه تــأثرياتٍ  لــيس مــن فنــانٍ     

وكارافــــــاجيو،  ،ومايكــــــل أجنلــــــو ،وروبنــــــز ،بغــــــرو واحــــــدٍ  الفنــــــان الــــــذي تــــــأثر بوقــــــتٍ 
النـد. وكـان رياضـياً أحـب الفروسـية حـىت قضـت عليـه قبـل أوانــه. ومور  ،وبكونسـتابل

و" ــــوف )، 1(الصــــورة رقــــم  ومـــن أهــــم لوحاتــــه "الضــــابط القنــــاص علــــى حصــــانه"
 م.1812ى حصانه" ("الضابط القناص عل –: تيودور جيريكو 1الصورة رقم                                                                             ميدوزا".

 
يقــوم فــن جرييكــو علــى املبالغــة يف التعبــري عــن الواقــع، وهــذا مــا دفعــه إىل حتــري احلقيقــة بــني جثــث املــوتى وبــني    

 الانني. 
)م. إىل باريس حيث كانت قصة غرق السـفينة ميـدوزا 1818درس جرييكو الفن يف روما مث عاد منها يف عام (   

مــن أخشــاب الســفينة، ومل تــدركهم  مــن البحــارة الغرقــى اســتطاعوا بنــاء  ــوفٍ  فئــةً  مثــار حــديث النــاس هنــاك، إذ أن
النجاة إال بعد أن لقي أكثرهم حتفه أو جن، فأراد جرييكو أن ميثل واقع هؤالء الـذين ميوتـون مـن العطـش واجلـوع. 

مث مضـى إىل جثـث  وألنه شديد االلتصاق بالواقع  لب إىل النجار الـذي كـان مـع البحـارة أن يعيـد صـنع الطـوف،
لقـد أبـدع هـذا )م. 1819املوتى فأرقدها على الطوف، ليصـور تلـك اللوحـة اخلالـدة الـيت عرضـت يف صـالون عـام (

وأهـوال،  مبـا انطـوت عليـه هـذه الكارثـة مـن بشـاعةٍ  )2(الصـورة رقـم  الفنان لوحة صور فيها كارثـة السـفينة "ميـدوزا"
د قابلوهــا بــاالعرتاض الشــديد أل�ــا خلــت مــن قواعــد ورصــانة الفــن وقــد أعجــب اجلمهــور بــذه الصــورة، ولكــن النقــا

الكالســيكي، وتعتــرب هــذه اللوحــة بــاكورة الفــن الرومــانتيكي يف العصــر احلــديث، ومــن لوحاتــه األخــرى "جــواد أفزعــه 
 و"فارس احلرس امللكي". ،الربق"
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 "طوف ميدوزا".  –: تيودور جيريكو 2الصورة رقم 

 
الفنان جرييكو من أوائل الفنانني الفرنسيني املتمردين على هـذا األسـلوب الكالسـيكي اجلديـد، فهـو يعتـرب لقد كان 

ويقـوم الفـن الرومـانتيكي علـى  حبق مؤسس الرومانتيكية، وهو أول من اهتم برسم اخليول واختذها موضوعاً للوحاته.
 ف أو القسوة للوصول إىل اإلثارة الكاملة.تصوير املوضوعات الدرامية واملبالغة يف احلركات وإبراز العن

علــــى أن ســــيطرة الكالســــيكية اجلديــــدة مــــا زالــــت قائمــــة يومئــــٍذ، فهــــاجم أتباعهــــا جرييكــــو واتمــــوه بــــاالحنالل     
واالحنراف، فما كان منه إال أن هاجر إىل انكلرتا، حيث تعرف على املصور اإلنكليزي كونستابل فأعجب بأسلوبه 

فيصـــور الريـــاح واألمطـــار، والشـــمس وأثرهـــا علـــى م علـــى دراســـة مباشـــرة للطبيعـــة وتفاعالتـــا، وموضـــوعاته الـــيت تقـــو 
وبلــغ مــن محاســه أن عــاد إىل بــاريس ليقنــع أعضــاء جلنــة صــالون بــاريس بقبــول عــرض ثــالث لوحــات مــن  األشــياء.

ومل  ببضـعة أيـام.. )م.. ولكنـه تـويف قبـل افتتـاح هـذا الصـالون1824أعمال هذا الفنان اإلنكليزي يف صـالون عـام (
 يشهد احلماس اجلماهريي هلذه األعمال وفوز إحداها وهي لوحة "عربة التنب" جبائزة الصالون.

)م. بعــــد حادثــــة وقوعــــه مــــن فــــوق حصــــان وهــــو مل يــــتخط ســــن الثالثــــة 1824تــــويف "تيــــودور جرييكــــو" عــــام (   
 رومانتيكيــةٍ  وزا" الــيت تعتــرب أول لوحــةٍ والثالثــني.. وبعــد بضــع ســنوات اشــرتت احلكومــة الفرنســية لوحــة " ــوف امليــد

 باملعىن الكامل هلذه الكلمة يف تاريخ الفن احلديث. لتحتل مكا�ا البارز بني روائع متحف اللوفر.
U*-  يوجين ديالكرواDelacroixEugene  )1798-1863:.م( 

 ،بأعمــــال جرييكــــو الفنــــان لفــــن الرومــــانتيكي، فقــــد تــــأثر هــــذاا"يــــوجني ديالكــــروا" زعــــيم الفرنســــي يعتــــرب الفنــــان    
قــارب "ومــن أشــهر أعمــال ديالكــروا  وكونســتابل الفنــان اإلنكليــزي الــذي كــان أيضــاً مــن الثــائرين علــى الكالســيكية،

عـام ) 3(الصورة رقم  Massacre de Scio" مذحبة ساقز" ومعظم لوحاته عبارة عن قصص تارخيية أمهها: ،"دانيت
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عـــــام ) 4(الصـــــورة رقـــــم  "احلريـــــة تقـــــود الشـــــعب"يف هـــــذه اجلزيـــــرة، و)م. و الـــــيت تصـــــور فظـــــائع األتـــــراك 1824(
 )م.1830(

 باحلب واحلركة واأللوان املعربة عن املأساة.  نابضةً  وقد كانت لوحاته مثريةً 
 
 
 
 

    
 
 
 

 )م.1830رية تقود الشعب" ("الح –: يوجين ديالكروا 4)م.           الصورة رقم 1824"مذبحة ساقز"( –: يوجين ديالكروا 3الصورة رقم        

 
تــــأثراً بالبيئــــة  )5(الصــــورة رقــــم  مث رســــم لوحتــــه "نســــاء جزائريــــات"   

 اجلزائرية أثناء زيارته هلا.
 
 

 ". Women of Algiers"نساء جزائريات  –: يوجين ديالكروا 5الصورة رقم                     

 
توفيـت وهـو يف الثالثـة عشـرة. درس  سـفرياً، أمـا أمـه فكانـت أملانيـةً وكـان أبـوه وزيـراً و  نبيلـةٍ  مـن أسـرةٍ  ولد ديالكـروا   

وكـان كجميـع أبنـاء جيلـه  ، واهتم باألدب واملوسـيقى فـدرس أدب بـريون وشكسـبري."غريان"ديالكروا الفن على يد 
عمره، كان قـد  وعندما أصبح ديالكروا يف الثالثني منمن الفنانني، قد ابتدأ حياته مهتماً بالفن اإلغريقي الروماين، 
احتـــــل مكانـــــاً رفيعـــــاً يف أوســـــاط الفـــــن بعـــــد النجاحـــــات الـــــيت 

 ،)م.1822أحرزهــا عنــد تقدميـــه لوحــة "مركـــب دانــيت" عـــام (
و"مــــــوت الســــــاردنابال  ،)م.1824و"مذحبــــــة ســــــاقز" عــــــام (

"Mort de Sardanapale  وهـي شخصـية  )6(الصـورة رقـم
)م. وموضـــــــــوعها 1828أســـــــــطورية آشـــــــــورية أجنزهـــــــــا عـــــــــام (

مهــال وعــدم االكــرتاث بــالغزاة بــه اإلابال امللــك وقــد بلــغ ســاردن
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                                                              حــــــــــــــد هجــــــــــــــومهم علــــــــــــــى حرميــــــــــــــه وقصــــــــــــــره، بينمــــــــــــــا يتــــــــــــــابع هــــــــــــــو التلــــــــــــــذذ بالشــــــــــــــراب هادئــــــــــــــاً مطمئنــــــــــــــاً.

 )م.1828"موت الساردنابال" ( –: يوجين ديالكروا 6الصورة رقم 

أو من قصص التاريخ. ولقد اسـتعار للوحاتـه الشـرقية بعـض  ،يالكروا يستوحي لوحاته من ِشْعِر بايرونلقد كان د   
-August )1789املالبــــس الشــــعبية واألســــلحة واألدوات العربيــــة مــــن أصــــدقائه املستشــــرقني، أمثــــال أوغوســــت 

ع، باإلضــافة إىل صــور )م. ومحــل منهمــا الكثــري مــن املتــا 1820)م. الــذي كــان قــد زار مصــر وســوريا عــام (1890
 وافية بألوان الباستيل، متثل احلياة العربية يف هذين البلدين.

وقد رافق االحتالل هجرة واسعة للفنانني واألدبـاء، وسـباق  )م. كان استيالء فرنسا على اجلزائر1831ويف عام (  
ر بالنســبة للمصــورين أكثــر للكشــف عــن أســرار العــرب هنــاك. وقــد صــرح تيوفيــل غوتيــه قــائًال: "لقــد أصــبحت اجلزائــ

 أمهية من احلج إىل روما".
لقد كان ديالكروا من أوائل الفنانني الذين زاروا املغرب العريب، ومجعوا انطباعات ال تنفـد بقيـت زادهـم، وخاصـة    

 ديالكروا، حىت آخر حلظة من حياتم.
ام ابتـــــــدأت زيـــــــارة ديالكـــــــروا إىل اجلزائـــــــر العربيـــــــة يف كـــــــانون الثـــــــاين مـــــــن عـــــــ   
)م. فقـــد أقـــام يف  نجـــة، وزار قـــادس، مث عـــرض يف مذكراتـــه انطباعاتـــه 1832(

وإعجابـــه بـــالرتاث العـــريب يف أشـــبيلية الـــيت زارهـــا، مث اســـتعرض عودتـــه إىل  ولـــون 
امتــاز ديالكــروا بتصــوير اخليــول العربيــة كمــا   بعــد توقــف قصــري يف وهــران واجلزائــر.

اشـــتهر وكـــذلك والفروســـية،  ، وتصـــوير صـــيد الوحـــوش)7(الصـــورة رقـــم  املطهمـــة
بلوحاتــه الرائعــة الــيت تتضــمن احليــاة اجلزائريــة الداخليــة. والــيت تــربز تقاليــد العــرب 

 وعاداتم.
إن ديالكــروا الــذي ميــأل صــفحات الكتــب الفنيــة اليــوم، ســيبقى مقرونــاً بالعــامل    

 العريب الذي أعطاه هويته يف كل لوحة من لوحاته اليت تتصدر متاحف العامل. 
 "مغربي يسرج حصانه".  –: يوجين ديالكروا 7الصورة رقم                                                                                                              

 U *- في انكلترا:  
U*- جون كونستابل Constable John  )1776-1837.م(   : 

للطبيعة. ولعل تأثريه على االنطباعية كان أقوى من زميله تـورنر. ذلـك أنـه كـان أول كان كونستابل أقوى مصور    
املشــــهد. مــــن درس تــــأثري العــــوارض الطبيعيــــة كالريــــاح والشــــمس علــــى 

برســم املنــاظر الريفيــة اإلنكليزيــة. وكــان جــون كونســتابل اشــتهر الفنــان 
د. يف تــأثري الريــاح علــى املشــه خيــرج للفضــاء اخلــارجي لعمــل دراســاتٍ 
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ة "حقــل حــالــيت تعتــرب اليــوم مــن روائــع كونســتابل، باإلضــافة إىل لو  )8(الصــورة رقــم  "تــنبومــن أهــم أعمالــه "عربــة ال
: جــون كونســتابل 8الصــورة رقــم                                                                                                و" احونــة ديهــدام". ،القمــح"

 )م.1821ربة التبن" ("ع –

وكــان املتبــع يف  ،لقــد كــان كونســتابل جمــدداً عظيمــاً يف كثــري مــن النــواحي أمههــا اســتخدامه املبكــر للضــوء والظــل   
) درجة. 45وإما من ميينها بزاوية قدرها ( ،العصور السابقة مبا يشبه اإلمجاع أن يدخل الضوء إما من يسار الصورة

، فكانت أشـجاره عظيمٍ  اته استخدم الضوء الساقط من أعلى.. من السماء بتأثريٍ ولكن كونستابل يف كثري من لوح
ألبـيض الرقيـق بـني خضـرة األوراق.. تبدو وكأ�ا نبتت من جـوف األرض، وكـان يضـيف ملسـات خفيفـة مـن اللـون ا

 وكان معاصروه يطلقون على هذه الطريقة اسم "ثلوج كونستابل". 
أكــرب منــه يف انكلــرتا، حــىت أن "ديالكــروا" املصــور  ،حيبــاً بــذه األعمــال يف فرنسـاكـان كونســتابل يف حياتــه جيــد تر     

 الفرنسي املعروف أ لق عليه لقب "والد مدرستنا لرسم املناظر الطبيعية".
ألنـه  ،جند أن اإلنسان يف لوحات ديالكـروا حيتـل بـؤرة العمـل الفـين ،و"كونستابل" ،وعند املقارنة بني "ديالكروا"   

خلــف الكالســيكيات  فلســفيةٍ  يعتــرب اإلنســان هــو مركــز الكــون، وهــذه الفكــرة هــي أهــم عقيــدةٍ  ،كالســيكينيمثــل ال
 األوروبية األربعة: اإلغريقية، والرومانية، عصر النهضة، مث الكالسيكية اجلديدة.

احمليطــة بــه،  ولكننـا عنــد كونســتابل جنـد أن اإلنســان أصــبح شـيئاً ضــمن األشــياء األخـرى، بــل وتطغــى عليـه البيئــة   
وهـــو بـــذا أول رومـــانتيكي حيطـــم املفهـــوم الكالســـيكي املتعلـــق بـــإعالء إنســـانية البشـــر باعتبـــارهم أفضـــل الكائنـــات 

 قها بالسيطرة على العامل واالستمتاع مبباهجه.حوأ
U*-  جوزيف وليم تورنرTurner Joseph William  )1775-1861:.م( 

بأســلوبه الشــاعري الغنــائي  توى شكســبري. فلقــد اســتطاع أن حيــدث ثــورةً تــورنر عبقريــة فــذة تقــف يف انكلــرتا مبســ   
علـى الغالـب. ويعتـرب تـورنر إىل جانـب   ، وهلـذا فـإن تصـويره مـائيٌ الذي يعصف بالنور واحلركـة. وكانـت ألوانـه شـفافةً 

مــــــن رواد الفـــــن احلــــــديث. فلقــــــد مهــــــد جلميــــــع  ،كونـــــه فنانــــــاً رومانتيكيــــــاً 
جتاهــــات احلديثــــة وخاصــــة االنطباعيــــة. ومــــن أشــــهر أعمالــــه: "ضــــباب اال

ــــــــب" )،9(الصــــــــورة رقــــــــم  وســــــــرعة" و"ســــــــقوط  ،و"هانيبــــــــال جيتــــــــاز األل
ة املتهــورة". وقــد عــاش تــورنر يف أواخــر جــو"البار  ،االمربا وريــة القر اجيــة"

األمــريال بــوث إىل جانــب  باســمرف أحيانــاً ، فقــد ُعــمزدوجــةً  أيامــه حيــاةً 
 "ضباب وسرعة". –: جوزيف وليم تورنر 9الصورة رقم                        ) ألف جنيه لرعاية الفن.120وته ترك مبلغ (امسه. وبعد م

 U*- لييز و هنري ف Fuseli, John Henry )1741-1825.م(:   
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وعــني قسيســاً يف كنيســة  ،)م. فقــد نشــأ يف مدينــة زيــوريخ بسويســرا1825-1741لي (يز و وكــذلك الفنــان هنــري فــ
)م. وذهـــب إىل لنـــدن للبحـــث عـــن املزيـــد مـــن احلريـــة، 1764لدتـــه وعمـــره عشـــرون عامـــاً، إال أنـــه تركهـــا يف عـــام (ب

وهنــاك تعــرف علــى الفنــان رينولــدز الــذي شــجعه علــى الــذهاب إىل رومــا لدراســة الفــن، فأمضــى الســبعينيات هنــاك 
 يكي.وتأثر بأعمال العمالق مايكل أجنلو وبفناين النهجية وليس بالفن الكالس

لي معجباً بشكسبري، ونالحظ يف رسومه التوضيحية لألعمال يز و كان ف    
أنــه كــان يرســم أشخاصــه  ،و"شكســبري" ،األدبيــة العامليــة: "دانــيت وفرجيــل"

 يف حركـــات مفتعلـــة مبالغـــاً فيهـــا، كمـــا اجتـــه إىل اخليـــال يف لوحاتـــه، خاصـــةً 
والقسـوة مثـل  بعد تعرفه على بليك. وتتسم بعض أعماله بامليل إىل اخليال

 )م.1781( )10(الصورة رقم  لوحة "الكابوس"
 

 )م.1781"الكابوس" ( –: هنري فوزيلي 10الصورة رقم                                                                                                              

U*-  وليام بليكWilliam Blake )1757-1827:.م( 
يف انكلـرتا علـى يـد املصـور اإلنكليـزي وليـام  واضـحٍ  ظهرت الرومانتيكية بشـكلٍ    

اهـتم بالشـاعرية، ومفكـراً عبقريـاً بالنسـبة لعصـره.  ،وحفـاراً  ،بليك الذي كان شاعراً 
واخليـــــال، واألحـــــالم، والالمعقـــــول يف موضـــــوعاته، وتـــــوفرت لـــــه املـــــادة يف أعمـــــال 

الكتـاب املقـدس والكوميـديا اإلهليـة.  وشكسـبري. كمـا وجـدت يف ،الشعراء: ملتـون
واخليـــال، ممـــا  ،ولوحاتـــه يســـيطر عليهـــا الالمعقـــول ،وبـــالرغم مـــن أن بليـــك عا فيـــاً 

يؤكد رومانسيتها، إال أننا نالحظ أن األلوان تأيت يف لوحاته يف الدرجة الثانيـة بعـد 
 )م.1808النوم" ( –آم وحواء  –"الفردوس المفقود  –: وليم بليك 11قم الصورة ر                                        ).11، (الصورة رقم اخلط

U *- :وفي أسبانيا 
U*-  فرانشيسكو غوياGoya Francisco )1746-1828:.م( 

كــان فالحــاً ولــد يف مقا عــة أراغــون، ولقــد أذهــل أهــل قريتــه يعتــرب الفنــان غويــا أحــد أعظــم املصــورين يف أوروبــا.     
ومل يزل يف الثانية عشرة من عمره، فأرسلوه إىل سرقسطة كي يتابع دراسته الفنيـة، إال أن  ةً مبوهبته اليت تفتحت مبكر 

وينتهـي  ،ويـدخل البـارات ،ويالحـق الفتيـات ،ويرقص ،رُ مُ احلياة الصاخبة الالهية املتمردة قد جذبته إليها، فكان خيَ 
 ا. مث عــاد إىل قريتــه واســتقر هنــاك أربعــة أعــوامٍ مث رحــل إىل رومــ ،إىل الفــرار إىل مدريــد ممــا اضــطره مــرةً  ،إىل الســجون

يتابع إنتاجه الفين، مث رحل إىل مدريد فتعرف على شقيق امللك شارل الثالث الذي عينه بعد أن توىل العـرش رسـام 
الــبالط، ويف ذلــك الوقــت بلــغ غويــا أوج جمــده، وقــد متثــل أســلوب غويــا يف الطــابع اهلجــائي املبــالغ فيــه ضــد العائلــة 
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بـــدأ يف رســـم لوحـــات ألفـــراد الطبقـــة األرســـتقرا ية يف التمـــع األســـباين.  واهلر قـــات الشـــائعة. ،واخلرافـــات ،ةاملالكـــ
اللذين حظيا بإعجابه الشديد. ويوضح  ،ورامربانت ،ويالحظ يف هذه األعمال أنه كان متأثراً باملصورين: فيالسكز

(الصـورة  )م. ولوحة "عائلة امللك شارل الرابـع"1795( )12(الصورة رقم  هذا األسلوب لوحته "نساء يف الشرفة"
والــيت تصــور اســتيالء القائــد "مــوارت" علــى املدينــة، حيــث أمــر  "يف مدريــد م.1808مــايو  3. ولوحــة ")13رقــم 

 ،و"خـــارج املينـــاء" ،و"مركـــب خبـــاري" ،. ولوحـــة "عاصـــفة ثلجيـــة"بـــذبح مئـــات األشـــخاص مـــن الشـــعب األســـباين
 .و"ساتورن يأكل أحد أوالده"

 
 
 
 
 

    
 
 "عائلة الملك شارل الرابع".  –: فرنشيسكو غويا 13)م.         الصورة رقم 1875( "نساء في الشرفة" –: فرنشيسكو غويا 12الصورة رقم  

 
، فصــور كــوارث وفظــائع احلــرب، لغويــا قويــةً  )م. كــان ذلــك مــادةً 1808عــام ( إســبانياوعنــدما احتــل الفرنســيون    

عنيف، مث صور يف اشبيلية سقف الكاتدرائية، كما سافر إىل باريس فأعجب بأعمال جرييكو  رومانتيكيٍ  بأسلوبٍ 
 وديالكروا.

U *- :وفي فرنسا 
U*-  يهلفرانسوا ميجان  Francois-Millet, Jean )1814-1875.م(: 

واملـــذهب الـــواقعي الـــذي  ،يعتـــرب حلقـــة االتصـــال بـــني املـــذهب الرومـــانتيكي   
أنــــه تـــــرك أســــلوبه الرومـــــانتيكي يف أعمالـــــه ظهــــر بعـــــد ذلــــك. حيـــــث نالحـــــظ 

األخـــرية. وجلــــأ يف ســــبيل كســــب قوتـــه إىل رســــم صــــور املســــتحمات العاريــــات 
والراعيــات. ويبــدو يف أعمالــه األوىل تفضــيله الســتخدام األلــوان القامتــة. لوحــة 

و"بـاذر  ،"املذرى" اليت اتضح فيها أسـلوبه الفريـد. ولوحـة "قـا عوا األخشـاب"
  –ان فرانسوا ميليه ج: 14الصورة رقم                                     .)14(الصورة رقم  وا فضالت احلصاد"و"جامع ،احلبوب"

 .م.)1857( "جامعوا فضالت الحصاد"                                                                                                                           
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لكنـــه اختـــزن الكثـــري مـــن صـــور الفالحـــني الكـــادحني يف احلقـــول  ،يف صـــباه مدرســـيٍ  يـــه" أي تعلـــيمٍ لمل يتلـــق "مي   

 والغابات أو احملاجر، كما كان بطبيعته يعطف على هؤالء البسطاء الودعاء، فتغىن بم يف لوحاته.
نــاين عصــر النهضــة.. وعنــدما نصــحه أحــد ويتأمــل أعمــال ف ،لكنــه يف هــذه الفــرتة كــان يــرتدد علــى متحــف اللــوفر   

 أن يرسم على منوال لوحات "ديالكروا" قال: إن "دعاء األرض" مل ينقطع عن الرتدد يف أذنيه.األصدقاء 
) غــادر بــاريس مــع زوجتــه وأ فالــه الثالثــة ليلحــق جبماعــة الفنــانني يف "بــاربيزون" هربــاً مــن وبــاء 1849يف عــام (   

اجلماعة به رغم فقره، وقدموا لـه مـا يسـتطيعون الكولريا. وقد رحب أعضاء 
يف رسم لوحاته فتمكن رغم هذه الظروف الصعبة من االستمرار  من معونةٍ 

الكبرية اليت يصـور فيهـا حيـاة الفالحـني، وكـان هـو الفنـان املعـرب عـن هـؤالء 
 الريفيني.

هــــــذه اللوحــــــات مل جتــــــد قبــــــوالً يف أعــــــني الباريســــــيني املتــــــأنقني، الــــــذين    
كروا أن يهـــبط الفـــن "الرفيـــع" إىل حـــد تصـــوير الفالحـــني الـــذين تكـــاد اســـتن

 "الموت والحطاب". –: جان فرانسوا ميليه 15الصورة رقم              .)15، (الصورة رقم رائحة العرق أن تفوح من أجسامهم

    
دما قــال عنـه: "أنـه فــن يـه" عنـلفــن "مي –يف عهـد اإلمربا ــور لـويس نـابليون  -وقـد وصـف مـدير الفنــون اجلميلـة    

أن يظهـروا مـع ذلـك مبظهـر رجـال التمـع... دميوقرا يني، أي أولئك الذين ال يغريون مالبسهم الداخلية، ويريـدون 
 إنين ألنفر وأمشئز من هذا الفن".

دما غـري مثقفـني هـم األمريكيـون. وعنـ حظي هذا الفن بإعجـاب قـومٍ  ،نتيجة هلذا املوقف من الباريسيني املتأنقني   
فطـــن الفرنســـيون بعـــد ذلـــك بنحـــو عشـــرين عامـــاً إىل قيمـــة هـــذا الفنـــان، مل يعثـــروا لـــه يف و نـــه إالَّ علـــى القليـــل مـــن 

   األعمال، إذ أن معظمها كان قد اشرتته املتاحف األمريكية.
بعـد ذلــك إىل مث حتـول  ومل متتـد فـرتة ازدهـار الفــن الرومـانتيكي إىل أكثـر مـن الربــع األول مـن القـرن التاسـع عشــر،   

 مركزاً اهتمامه على كل ما يثري االنفعال لدى اجلماهري.و  ،خاٍل من القيم الفنية ،فن أكادميي جاف

• U- النحـت الرومانتيكي   Romantic Sculpture:  
 امتــدت الرومانتيكيــة إىل النحــت الــذي كــان أكثــر احتمــاالً ملبالغــة هــذا االجتــاه يف احلركــة واإليقــاع والتعبــري. وكــان   

وهــــو متثــــال (روالن الغاضــــب) للنحــــات جوهــــان  )م.1831أول منــــوذج حنــــيت رومــــانتيكي عــــرض يف فرنســــا عــــام (
)م. ولكـن 1833علـى أن أكـرب معـرض للفـن الرومـانتيكي كـان صـالون عـام (  Johan Du. Seigneurدوسـنيور 
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-1809( Auguste Preaultو يـــير )م. فـــإن زعـــيم النحـــت الرومـــانتيكي أصـــبح أوغســـت ب1835منـــذ عـــام (
 )م. بأسلوبه الغنائي العاصف.1879

)م. ومـن أشـهر François Rude )1774-1855علـى أن أشـهر ممثـل النحـت الرومـانتيكي هـو فرانسـوا رود    
. وهي لوحة حنتيـة نـافرة علـى )16(الصورة رقم  )سأعماله لوحة (ذهاب الثائرين) واليت أ لق عليها اسم (املارسيلي

لى  لب لويس فيليب الـذي سـعى إىل إجنـاز تـزيني هـذا القـوس الـذي ابتـدئ ببنائـه منـذ قوس النصر، أجنزت بناء ع
ولقــد لقــي رود مقاومــة األكادمييــة ومل يــنجح بعضــوية املعهــد ثــالث حمــاوالت. ومــن أشــهر أعمالــه  )م.1806عــام (

  .)18(الصورة رقم  و (نابليون))، 17(الصورة رقم  و (جان دارك) ،(عطارد)
 
 
 
 

                                                      
                                                         

 
 
 
 
 

 )م.1844: "نابليون" (18)م.             الصورة رقم 1846: "جان دارك" (17الصورة رقم       )م.1835"ذهاب الثائرين" (: 16الصورة رقم  

 François Rude أعمال فرانسوا رود
 

 Antoine Baryeومـــــن النحـــــاتني الرومـــــانتيني الفرنســـــيني أنطـــــوان بـــــاري    

وهــــو تلميــــذ بوســــيو وغــــرو، وهلــــذا فــــإن الرومانتيــــة عنــــده )م. 1795-1875(
يع كالســـية. ومـــن أشـــهر أعمالـــه (الالبيـــث والقنطـــورس) وصـــورة تضـــمنت مواضـــ
 . )19(الصورة رقم  النمر (اجلاكوار)

 "النمر الجاكوار".  –: أنطوان باري 19الصورة رقم                                                                                                                      

 
، مازال يعترب منوذجاً قوياً ، رغم آفاقه الواسعة)م.Auguste Rodin)1840-1917  رودانأوغست على أن     

)م. وكـان أبـوه موظفـاً يف الشـر ة. وقـد درس رودان الرسـم 1840ولد رودان يف بـاريس عـام ( .كيللنحت الرومنتي
. وكــان حيــاول يف Belleuse- Carriereمث عنــد بيللوســي  Baryeمث درس النحــت يف متحــف بــاري  ،منــذ  فولتــه
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يف مدرسـة الفنـون اجلميلـة، مث رفـض اشـرتاكه يف  حنته اخلروج عن القواعد األكادميية، ولذلك رفض قبوله عدة مـراتٍ 
 وعندما كلف ببعض اإلصالحات يف كنيسة نوتردام باريس، غلب على حنته األسلوب الغو ي.املعرض الرمسي. 

وتعــرف هنـــاك  ،وبعــض الفنــادق ،بنـــاء البورصــة مث ســافر إىل بروكســل حيــث زيــن   
 )م.Meunier, Constantin )1831-1905 ميونيــهقســطنطني علــى النحــات 

مث سافر إىل إيطاليا وأملانيا ودرس آثار مايكل أجنلو. وقد حاول يف أسـلوبه أن يهـتم 
 باحلركة والتفاصيل املعربة عنها دون االهتمـام بالشـكل الـواقعي، ولـذلك القـى الكثـري

يف بداية األمـر. ومـن أشـهر أعمـال رودان بـاب اجلحـيم الـذي خصـص من املعارضة 
)م. وبقـي متـأثراً مبـا قدمـه يف 1880وكان قد بـدأ بـه عـام ( ،ملتحف الفنون الزخرفية

هــذا مــن زاء مكــربة جــأ ،و(الظــالل الثالثــة) )،20(الصــورة رقــم  و(املفكــر) ،هــذا البــاب. فكــان متثــال (آدم وحــواء)
                                                                                       .الباب

 
 برونز. –)م. 1880"المفكر" ( –: أوغست رودان 20الصورة رقم                                                   

 
)م. كـــان قـــد 1876الـــذي أجنـــز عـــام ( )21) (الصـــورة رقـــم عصـــر الربونـــز(علـــى أن متثـــال    

أحدث ضجة كبرية بسبب اتام خصومه بأن رودان قام بصب هذا التمثال مباشـرة عـن منـوذج 
 حي.

 
 )م.1877-1876"عصر البرونز" ( –: أوغست رودان 21الصورة رقم                                      

    

(الصـورة  )Les Bourgeois de Calaisبرجوازيـو كاليـه (أمـا جمموعـة متاثيـل    
والــذي يضــم ســتة أشــخاص يــربط بيــنهم حبــل غلــيظ فإنــه مــن روائعــه  )22رقــم 

اخلالدة. وكان هؤالء األشراف فدية لفك حصار االنكليز عن كاليه. ولقد َخلَّد 
رودان هـذه البطولـة بعمـل خـارق و لـب أن يوضـع علـى احلشـيش األخضـر كــي 

كمــا لــو أنــه   حولــه وميرحــون يلعبــوناللــذين يكــون قريبــاً مــن أبنــاء كاليــه وأ فاهلــا 
                                                                                        جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

  )م.1889( "برجوازيو كاليه" –: أوغست رودان 22الصورة رقم 
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)م. عنـدما أقـام 1900هرته منـذ عـام (لقي اعرتاضاً ونقداً مـن األدبـاء. مث ارتفعـت شـ )بلزاك(وعندما أجنز متثال    
)م. تــويف يف مــودون وانتقلــت مجيــع متاثيلــه إىل الدولــة، 1917معرضــاً ألعمالــه يف ســاحة أملـــا يف بــاريس. ويف عــام (

 اليت جعلت منها متحفاً خاصاً به أقامته يف منزله قرب األنفاليد يف باريس وأضافت إليه كاتدرائية قدمية.
وحنـت مايكـل  ،ت من القواعد األكادمييـة والكالسـية احملدثـة، مسـتمداً مـن النحـت الغـو يلقد حرر رودان النح   

 ،وكوملـــب ،وفيــدياس، أســـلوباً ميتــاز باحلركــة الدراميـــة املعــربة. ولقـــد تــأثر بــه كثـــري مــن النحــاتني أمثـــال بورديــل ،أجنلــو
 وليبشيتز.  ،وماتيس
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