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در حدود جنبش هنری امپرسیونیسم در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی            
ظهور کرد.این جنبش کهمیالدی  1870سال  در    گروهی از  توسط ابتدا   

شکل گرفت حکاکان و مجسمه سازان وی اعم از نقاشان ، سدان فرانهنرمن
ی هنر و چهارچوب سنتهدف داشت تا بتواند با زیرپا گذاشتن  قوانین 

سبک جدیدی از هنر را همراه با خالقیت و نوآوری های رایج  در آن ، 
 ایجاد کند.

به  معروف فرانسوی نقاشواژه امپرسیونیسم از نام نقاشی کلود مونه    
در معنای لغوی نیز به  گرفته شده و "دریافتگری طلوع خورشید"نام 

در این سبک از نقاشی هنرمند به دنبال خلق .معنای "دریافتگری" میباشد
الیستی میباشد و بیش از هرچیز بر روی جهت نور و ئاثری رویایی و نار

(2)منبع شماره  تابش آن بر روی اجسام تمرکز دارد.  

جالب است بدانید کلود مونه و دیگر پایه گذاران سبک امپرسونیسم در   
و سختی های ابتدا توسط عموم مردم و منتقدین مورد تمسخر واقع میشدند 

بسیاری در زندگی متحمل شدند تا زمانی که درگذشتند و پس از آن آثار 
(4)منبع شماره  آن ها با قیمت های نجومی برای فروش گذاشته شد.  

 

تا به اینجا با جنبش هنری امپرسیونیسم آشنا شدیم اما شیوه ظهور   
  این جنبش در هنر موسیقی چطور بود؟

ر پا گذاشتن قوانین سنتی همانطور که ذکر شد امپرسیونیسم به دنبال زی
و خلق آثاری جدید بود و رایج در هنر  

م درواقع هنر رسمی برای پایه گذاران و طرفداران جنبش امپرسیونیس
.جذابیتی نداشت  

که هنرمند در نقاشی های امپرسونیستی با ضربات پیاپی  همانگونه  
بود  و رویایی به دنبال خلق اثری معنوی و بازی با نور و جهت آن قلمو

توالی های متفاوت  ساز با استفاده ازپرسیونیستی نیزآهنگدر موسیقی ام
صد بر مالیم قای ناو استفاده بیشتر از آکورد ه و غیرمعمول از آکوردها

.بودالیستی ئخلق اثری رویایی تر و نار  



 

در دوره رمانتیک آهنگسازان برای بیان احساسات خود در قطعات به   
طور غالب از آکورد های ماژور و مینور استفاده میکردند اما در 

نقش  موسیقی امپرسیونیسم آکورد های دیسونانس دار و فواصل نامطبوع
همانطور که نقاش امپرسیونیست پررنگی داشتند. به گونه ای میتوان گفت 

با نور و رنگ برخورد میکرد آهنگساز نیز با هارمونی و رنگ صوتی قطعه 
(1)منبع شماره کرد.برخورد می  

 

سبک موسیقی امپرسیونیسم برای اولین بار در قطعات آهنگساز فرانسوی   
رانسه در از دل موسیقی محافظه کارانه ف کلود دبوسی نمایان شد. دبوسی

ورد او با امتزاج قواعد سنتی و زبان جدید  اواخر قرن نوزدهم سر برآ
، بافت و رنگ پدید ابقه ای در هارمونی ، ریتم ، فرمامکانات بی س

در قطعات  او آورد که در موسیقی قرن بیستم بسیار تاثیر گذار بود.
گامهای تمام  ک و شش نتی هگزاتنیک وهای پنج نتی پنتاتونی خود از گام

گام هایی که نت های آن همگی یک  پرده کامل باهم فاصله  پرده )
(3)منبع شماره .استفاده می نمود (داشتند  

گفت امپرسیونیسم گرایش حایز  به طور کل برای نتیجه گیری میتوان  
 به قطع میتوان رااین جنبش  اهمیت به سمت مدرنیسم قرن بیستمی بود.

جنبشی موثر و مفید برای تاریخ هنر و همچنین تاریخ موسیقی قلمداد 
با مشکالت و معضالت  و جنبشی که با هدف سنت شکنی در هنر شکل گرفت کرد.

و به  یافت کرد اما در نهایت راه خود را در پنجه نرم فراوانی دست و
.منتهی شد نوآورانه خلق اثاری زیبا و  
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