
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 فرهنگ موزه باغ  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  718 در ایرانی

 

 تعريف هنر

عواطف، احساسات و هوش اي از آثار يا فرآيندهاي ساخت انسان است که در جهت اثرگذاري بر هنر مجموعه

 شوند.انساني و يا به منظور انتقال يک معنا يا مفهوم خلق مي

گري، عکاسي و چاپ(، هنرهاي توان به هنرهاي تجسمي )نقاشي، طراحي، تنديسهاي هنري ميترين رشتهاز مهم

 نمايشي )تئاتر و رقص(، موسيقي، ادبيات )شعر و داستان(، سينما و معماري اشاره کرد.
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از  ونوس، يک مجسمه آفريقايي، نقاشي زاده شدن ونسان ونگوگاز باال چپ جهت عقربه ساعت:يک پرتره از خود توسط 

 ، شير ژاپني )شيشا(ساندرو بوتيچلي

 واژه شناسي هنر

و نر يا نره به معناي زن و مرد است. در زبان  هنر در زبان سانسکريت، ترکيبي از دو کلمه سو به معني نيک ٔ  واژه

ها تبديل شده و واژه هونر ايجاد گشته است که در زبان پهلوي يا فارسي ميانه به شکل امروزي )هنر( اوستايي سين به

 درآمده است که به معناي انسان کامل و فرزانه است.

، و هنر به معناي کمال، فضيلت، هوشياري، فضل، تقوي، اسالمي اين معنا دوباره دگرگون شد ٔ  در ادبيات ايران در دوره

 دانش و کياست و... به کار رفت، که داراي بار معنايي عام بود:

 به دشمن نمايم هنر هرچه هست/ز مردي و پيروزي و زور دست )فردوسي(    

 بلخي(چون غرض آمد هنر پوشيده شد/صد حجاب از دل به سوي ديده شد )موالنا جالالدين محمد     
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 هنرهاي زيبا و انواع آن
 هنرهاي کاربرديو  هنرهاي زيبا ٔ  ها در حالت کلي آثار هنري را به دو دستههاي هنر متنوع است؛ يکي از آنبنديتقسيم

 :کندتقسيم مي

ميت دارد و هدف از ها اههنرهاي کاربردي: منظور از هنرهاي مفيد هنرهايي است که نخست کارکرد و سودمندي آن

 .طراحي صنعتي، معماري، طراحي خودرو :است. مانندخلقشان کاربردشان بوده

ر نه به خاط»اند. به عبارتي ر از هنرهاي زيبا هنرهايي است که تنها به دليل زيبا بودنشان خلق شدههنرهاي زيبا: منظو

  .رقص، موسيقي، سازيمجسمه، نقاشي :مانند«. اندچيزي ديگر، بلکه به خاطر خودشان به وجود آمده

رود و بيشتر منظور از آن اشاره به نتيجه خلق واژه هنر امروزه در در زبان فارسي در معنايي متفاوت از گذشته به کار مي

در زبان انگليسي است. به طور  fine arts اي واژهها در زمينه هنرهاي زيبا است. معناي اين واژه امروز معادلي برانسان

 :شونددسته تقسيم مي ۷سنتي مجموعه هنرهاي زيبا به 

 موسيقي- 

  ...، وشيشه گري، مجسمه سازيهنرهاي دستي مانند - 

  ...و عکاسي، خطاطي، نقاشيهنرهاي ترسيمي شامل - 

 نثرو  فيلمنامه، نمايشنامه، داستان، شعرشامل  ادبيات- 

 معماري- 

 و حرکات نمايشي رقص- 

  ...و تئاتر، سينماشامل  هنرهاي نمايشي- 

 :اند ازوجوه مشترک آثار هنري عبارت

 گيري اثر هنري استترين عامل در شکلتخيل به عنوان مهم

 گيرند نه از تفکر منطقي و عقالني اوهمه آثار هنري از عاطفه و احساس هنرمند سرچشمه مي

 .جه اشتراک سوم تمام آثار هنري استمانندي، و منشورچندمعنايي بودن و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1


 

 

اي شود. بدين معني که هر پديدهاين جنبه از خصايص آثار هنري، در واقع از دو ويژگي قبلي که برشمرديم، نتيجه مي

تواند معنايي منجمد و تک بعدي داشته باشد. از اين روست که عنصر اصلي سازنده آن تخيل و عاطفه باشد، بي شک نمي

 .ايستد، دريافت و استنباط خاصي داردبرابر آثار هنري مي که هر کس در

تر است. در نتيجه هر گاه خواهان اثرگذاري گذارد تغييري عميق و ماندگار و طوالنيتغييري که هنر بر روح انسان مي

 در روانشناسي اينهاي هنري به فرا خور نيازمان استفاده کنيم. همانطور که توانيم از هر يک از رشتهماندگار باشيم مي

است پس اگر بخواهيم در سريعترين حالت بر تعداد اي از افراد تشکيل شدهاست، جهان از مجموعهمسئله به اثبات رسيده

توانيم از اسباب هنر استفاده کنيم که هنر موسيقي و هنر نمايشي چون از زيادي از افراد تاثيرگذاري داشته باشيم مي

توانند مخصوصا توام با يکديگر به سرعت و در بعد شوند مياس بينايي به سرعت درک ميطريق احساس شنوايي و احس

 .آورندجهاني تاثيري ژرف و عميق و ماندگار و طوالني در جوامع به وجود مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هنرهاي صناعي 

هاي ها و سنتهاي متمادي با حفظ ريشهاي هستند که در طول سدههنرهاي صناعي يا سنتي، هنرها و صنايع ظريفه

 .گذرانندگيري خود را گذرانده يا ميخود رشد کرده مراحل شکل

 :هاي زير تقسيم کردتوان به گروههنرهاي سنتي ايران را مي

 ادبياتو  شعر .۱

 موسيقي .۲

 و هنرهاي وابسته معماري .۳

 هاي سنتي و آيينينمايش .۴

 شود() که بجز موارد باال همه آثار هنري را شامل مي صنايع مستظرفه .۵

 .شوداند استفاده ميکه بيش از فن به هنر وابسته صنايع دستيمعموالً از عبارت هنرهاي صناعي براي بيان آن بخش از 

 تعامل هنر و جامعه در تاريخ ايران

رد توان نام بهاي هر هنر اصيل و پويايي است. کمتر هنر و فرهنگ قدرتمند و تاثيرگذاري را ميتحول و تغيير، از ويژگي

  .ها نباشدتاثير ديگر فرهنگتکه خود تح
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 تعامل هنر و جامعه در تاريخ ايران

 

اي بوده در طول تاريخ، ايران همواره شاهراهي براي اتصال مشرق زمين و مغرب زمين بوده است و جاده ابريشم، وسيله

هزار  اي چندينه خود سابقهاست براي اتصال جغرافيايي، فرهنگي، سياسي و هنري ملل گستره زمين. امپراتوري چين ک

اليه شرقي اين مسير قرار داشته، مصنوعات آيد، در منتهيحساب ميهاي بزرگ تمدن بشري بهساله دارد و يکي از کانون

ه النهرين بآميز شرقي بود، از طريق هندوستان، ايران و بينويژه ابريشم را که مزين به نقوش اسرارو محصوالت خود به

کرد. طبيعي است که ممالک ديگر نيز که بر روي اين خط قرار داشتند، از اين فرصت بهره جسته، به ياروپا صادر م

کاالهاي مورد نياز مردم مانند ظروف  -هاي اخيرحتي تا سده-پرداختند )در روزگاران باستان صدور کاالهاي خود مي

ه نقوش زيبايي بود که ثمره همکاري هنرمندان و صنعتگران ها و البسه، مزين بپارچه سيمين، زيراندازها،سفالين، زرين و 

يافتند(و ايرانيان نيز که از جمله است که زندگي روزمره را در لباس هنر زيباتر مي و يا تالش صنعتگر هنرمنداني بوده

د. پرداختن به هاي مجاور خود به داد و ستد مشغول بودناند، به همين طريق با تمدنترين اقوام کره خاکي بودهکهن

ه گونه کالمللي در حوصله بحث حاضر نيست ولي همانجغرافيايي و حتي اجتماعي اين ارتباطات بين وجوه سياسي،

هاي بازرگانان و سفيران به غرب و شرق ره اشاره رفت، هنر ايرانيان که بر مصنوعات آنان نقش بسته بود، به همراه کاروان

ن اتفاق در مورد محصوالت ديگر ممالک نيز تکرار شد و هنرمندان بالد گوناگون به تجزيه يافت. بديهي است که متقابال اي



 

 

. ولي پرداختندگرفتند که به الگوبرداري محض از آن آثار ميتاثير قرار ميو تحليل آثار رسيده پرداخته، گاه چنان تحت

شد که صاحبان ، چنانکه مرور زمان سبب ميدادمعموال اين اتفاق در اوايل حضور هنري نو در سرزمين جديد روي مي

هاي آن را بگيرند و به آن رنگ و بوي فرهنگ خود را هنر، فنون نوين را با فرهنگ و سنن خود ممزوج کرده، ناخالصي

طوري که بتوانند ارتباط بهتري اند، بهکردهتر ميتر و دلنشينبدهند و بدينسان آن مصنوعات را براي مردمان خود جذاب

 .ا آن برقرار کنندب

 

ها شکل گرفت. با تصرف ايران توسط اسکندر، هنر يونان نيز که نماينده هنر گونه، آميختگي هنري و فرهنگي ملتاين

خصوص منسوجات ايراني نيز در غرب مورد غرب آن زمان بود، به ايران راه يافت و به همين طريق، مصنوعات و به

آثار زيادي از سلوکيان )جانشينان اسکندر( در فالت ايران بر جاي نمانده است؛ جز استفاده واقع شد. جالب توجه آنکه 

اکنون خارج از اورپوس که هم-شکل که در سواحل فرات )شهر دوراهاي موزاييکچند مورد نقاشي ديواري و کاشي

هاي هامون سيستان نمونه هاي ديواري کاخ اشکاني در کوه خواجه درياچهباقي مانده است. نقاشي مرزهاي ايران است(

 .ديگري از بازتاب هنري يونانيان است که تا دوره اشکانيان امتداد يافته است

هاي عصر جاهليت باشد و کننده بتخصوص براي اعراب تداعيتوانست در آن زمان بهها و حيوانات که مينقوش انسان

گياهان تجريدي دادند که اطراف کالم خداوند را  ها وصورت حجاري کاربرد داشتند، جاي خود را به گلبيشتر به

 .آراستندمي

هاي کشورگشايي و تسخير ساير ممالک، هرچند درصورت ظاهر جز ويرانگري و قتل و غارت معناي ديگري ندارد جنگ

گوناگون است. هنرمندان ايراني با ذکاوت و استعداد هاي ولي از تبعات آن، آميختگي فرهنگي، اجتماعي و هنري ملت

کردند و البته چنان هاي به دست آمده در جهت غناي هر چه بيشتر آنچه خود داشتند، استفاده ميذاتي خود از فرصت

دانيم که بخشيدند که کمتر بتوان آن را ملهم از آثار اجانب دانست. ميرنگ و بوي ايراني به آثار جديد خود مي

نقاط آوري هنرمندان نخبه و زبده اقصيجمشيد، ثمره تالش و همت چند نسل از شهرياران ايراني است که به جمعختت

راستي در هيچ مردان ايراني استفاده کردند ولي آيا بهها در کنار هنريگيتي از جمله مصر و يونان پرداختند و از آن

 کنيد که مستقيما از هنر ساير نقاط جهان منشعب شده باشد؟ توانيد جايي را پيداکجاي اين اثر عظيم ملي مي



 

 

آخرين  کفايتيتوان تاخت و تاز اعراب براي گسترش شريعت مبين به ايران دانست. بيديگر هجوم تاريخي به ايران را مي

ر ور فشار شاهان بطمردم از نظام ظالمانه طبقاتي در ايران و همين خصوص يزد گرد سوم و نارضايتيپادشاهان ساساني به

هاي خود، از عواملي بود که باعث شد ايرانيان کمترين هاي خالي شده بر اثر جنگمردمان براي پر کردن ذخاير خزانه

مقاومت را در برابر حضور قوم مسلمان در کشور خود بنمايند و آنچه را اسالم به آنان ارزاني داشته بود، با کمال ميل و 

 .رغبت بپذيرند

چراکه اعراب اصوال هنرهاي تجسمي را به خوبي )توانست اثر بگذارد، هنر قوم فاتح نبود که بر هنر ايرانيان مي حال آنچه

اي که بر قلب و دل ايشان مستولي شده بلکه عقايد تازه دانستند(؛شناختند و شعر و شاعري را مايه مباهات خود مينمي

توانست ها و حيوانات که ميمت دين جديد خود قرار دهند. نقوش انسانبود، آنان را بر آن داشت که هنر خود را در خد

صورت حجاري کاربرد داشتند، هاي عصر جاهليت باشد و بيشتر بهکننده بتخصوص براي اعراب تداعيدر آن زمان به

ا آرايي ران، سابقه کتابآراستند. البته ايرانيها و گياهان تجريدي دادند که اطراف کالم خداوند را ميجاي خود را به گل

دانستند چگونه به نحو احسن کار خود را انجام دهند؛ چرا که ماني نقاش که در زمان شاپور خوبي مياز قديم داشتند و به

هاي اخالقي مسيحيت، بودا و زرتشت مبني بر اي از پيامزيست، براي اشاعه دين خود )اين دين، آميزهو بهرام ساساني مي

ها بر يکديگر مگر به نيکي و مخالفت با نظام طبقاتي اجتماعي بود که در زمان خود به سبب شرايط ن انسانبرتري نداشت

خصوص اجتماعي حاکم، طرفداران بسياري نيز پيدا کرد( کتابي به نام ارژنگ يا ارتنگ آورد که مزين به نقوش فراوان به

ر آرايش آراسته شده بودند و د بود که خود با نقوش تزئيني گياهي، مريمابنشرح زندگي پيامبران از آدم ابوالبشر تا مسيح

شناسان در ايالت تورفان ترکستان هايي از ارژنگ را باستانهاي طال و نقره استفاده شده بود. نسخهها به وفور از رنگآن

سماني خود را به کمال، جمال باشد و ايرانيان با داشتن اين پيشينه قدرتمند، کتاب آاند که مويد نظر فوق مييافته

 .بخشيدند

 



 

 

 اهميت توجه به هنر در جامعه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

   
 

 

که جامعه شناسان توان و انرژي قابل توجهي را در مطالعات هنر يا به بيان ديگر پيشرفت جامعه  ۱۷۷۱تا قبل از دهه 

است و آنچه هنر نيست، وجود نداشت. تا آن زمان هنر اروپا شناسي هنر صرف کردند مرز مشخصي مابين آنچه هنر 

بيشتر از همنوعش در اياالت متحده به جامعه شناسان توجه مي کرد. اما با اين وجود اين حوزه مطالعاتي حتي در آنجا 

معه شناسي هم اصطالح جا ۱۷۹۱نيز نتوانسته بود به رشته اي مستقل و رسميت يافته بين المللي تبديل شود و تا سال 

هنر در دايره المعارف بين المللي علوم اجتماعي که در پي جمع و ارزيابي تفکرات و هنرهاي گسترش يافته حوزه علوم 

اجتماعي بعد از جنگ دوم جهاني بود نيز درج نشد. با اين حال در پايان قرن گذشته مطالعات هنر، وارد جريان اصلي 

هاي اروپاي غربي و هم در اياالت متحده به سرعت به دايره مطالعات تجربي نظريات علوم اجتماعي شد و هم در کشور

  .رسيد

اما سئوال اين جا است که چرا هنر به عنوان موضوعي آشکار در مطالعات جامعه شناختي عمالً تا نيم قرن بعد از جنگ 

 ه اين سئوال ابتدا بايد اشاره داشتاول ناديده انگاشته شده بود و حتي در متون دانشگاهي نيز حضور نداشت؟ در پاسخ ب

را متولد کرده است. به طوري که « جفت عجيبي»که کشش ذاتي موجود در بين جامعه شناسي و هنر به قول پير بورديو 

هنرمندان که به وحدانيت و يکتايي پديدآورنده اصلي معتقد بودند، از تالش دانشمندان علوم اجتماعي در تشريح 



 

 

و درک آثار او به صورت محصولي اجتماعي به جاي کار فردي يا به بيان ديگر مطرح سازي اين  اجتماعي نقش هنرمند

سئوال که چه حدي از هنرمند مي تواند به جاي ساخت، تولد يافته بستر اجتماعي اش باشد به شدت خشمگين بودند. از 

ثير شبکه ها در موفقيت هاي آنها و طرف ديگر رويکرد انسان شناختي نيز در توجه به نهادهاي هنري و مطالعه تا

همچنين تحليل وابستگي و ارتباط جنبه هاي اقتصادي محصوالت هنري يک سره به ساده سازي دستاوردهاي هنرمندان 

  .مي پرداخت و ايشان را بيش از پيش آزرده مي کرد

. از نظر ايشان، جذابيت هنر، از طرف ديگر بسياري از محققان علوم انساني، ديدگاهي شکاکانه نسبت به هنر داشتند

چيزي شبيه رمز و راز و بهترين تصميم ممکن ترک و رهاسازي اش بود. برهمين اساس آنها به ندرت با تالش هاي 

دانشمندان علوم اجتماعي در دستيابي به حقيقت و عينيت هنر موافق بودند. در چنين عملکردي که خصوصيات و 

ي شد به سختي جايي براي مشروعيت بخشي به زيباشناسان باقي مي ماند. به استعدادهاي شخصي ناديده انگاشته م

عالوه در پيگيري چنين روش شناسي دشواري بسياري از جامعه شناسان ترجيح مي دادند بر مسائلي متمرکز شوند که 

يگر آيد. از طرف د تحليلش به آساني از طريق آمار صورت گيرد که البته به نظر نمي رسيد هنر جزء اين دسته به حساب

آنها بيشتر به موضوعاتي توجه مي کردند که در حل مشکالت اجتماعي از نقش بسيار بااليي برخوردار باشد که باز هم 

  .هنر در اياالت متحده جزء سطوح باالي اين ليست قرار نمي گرفت

معه شناسي هنر شکل گرفت. اين امر در توسعه جا ۱۷۹۱با اين وجود جرياني آهسته اما پيوسته مخصوصاً از اوايل دهه 

از طرف ديگر تاريخ  .بدان سبب بود که فاصله فکري اندکي بين رويکردهاي علوم انساني و جامعه شناسي وجود داشت

شناسان هنر نيز به مطالعه هنر در بافت اجتماعي اش مشروعيت بخشيده بودند و حتي جريان اصلي جامعه شناسي، به 

به استفاده از ديگر حوزه ها هم پرداخته بود. در ضمن بعد از جنگ دوم جهاني، « لميع»جاي روش شناسي صرف 

گسترش ارتباطات جامعه شناسان آمريکايي با همنوعانشان در کشورهاي اروپايي که هنر را يکي از نهادهاي مهم و 

  .حده شدحياتي اجتماع و محصولي اجتماعي تلقي مي کردند، سبب پيشرفت اين جريان در اياالت مت

درک ضرورت فهم و بررسي هنر در بافت و بستر اجتماعي اش و همچنين رشد چشمگير عالقه جامعه شناسي در هنر 

همه منجر به افزايش اهميت هنر در جامعه آمريکا و به تبع آن درک آن مهم در دولت شد. بدين ترتيب به رغم مخالفت 

دولت در سطوح فدرال، ايالتي و محلي در باب هنر وجود داشت اجماع گونه اي که در عدم دخالت و سرمايه گذاري 



 

 

حمايت دولتي از هنرهاي عامه پسند تبديل به يک امر نهادينه شد. در اين ميان گروه کوچک اما مصممي از دانشگاهيان 

به پيشرفت تحقيقات و تئوري هاي جامعه شناسي فرهنگ و به خصوص جامعه شناسي هنر کمک شاياني کردند و 

انستند اين رويکرد را که پيش از اين ناشناخته بود در دهه پنجاه قوام بيشتري بخشند. در همين راستا نشستي در باب تو

  .جامعه شناسي هنر در ليست برنامه هاي همايش انجمن جامعه شناسي آمريکا قرار داده شد

پيشرفته علوم رفتارشناسي برگزار شد که در باب هنر و رفتار انساني در مرکز مطالعات  ۱۷۵۷کنفرانس ديگري نيز در 

يکي از نتايج آن چاپ کتابي مشتمل بر مقاالت ارائه شده در کنفرانس بود. در مقدمه کتاب رابرت ويلسون ويراستار اثر 

استدالل کرده بود که جامعه شناسي هنر در مراحل آغازين خود قرار گرفته و هنوز به پختگي الزم براي رسميت يافتن 

افته است. اما کتاب او که مقاالت متعددي از تحقيقات تجربي اين حوزه را در بر مي گرفت توانست توجه زيادي دست ني

را به خود جلب کند. در يکي از آن مقاالت، سينتيا وايت، هنرشناس تاريخي همراه با هريسون وايت، جامعه شناس 

دينه شده دنياي نقاشي فرانسوي و چگونگي اين دوران دانشگاه هاروارد از مطالعات و بررسي هايشان در تحوالت نها

 «بوم هاي نقاشي و زمانه شان»هنري سخن گفتند. آنها بعدها مقاله خويش را گسترش داده و به صورت کتابي باعنوان 

اين تحقيق خود با شرح نمونه اي عملي به اين بحث مي پرداخت که چگونه فهم تحوالت و  .( به چاپ رساندند۱۷۹۵)

  . گوني هاي فرم هنري با مطالعه و بررسي بافت تاريخي و اجتماعي اش به بهترين صورت خود مي رسددگر

شايد يکي از مهمترين قدم هايي که براي توسعه اين رشته در سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني برداشته شد چاپ 

عناوين آثار به صورت آشکاري )جامعه بود.  ۱۷۷۱مجموعه آثاري از ميلتون آلبرکت، جيمز بارنت و مزون گريف در 

شناسي هنر و ادبيات( به بيان همين موضوع مي پرداخت. چنين نوشته هايي در اصل براي اهداف آموزشي تهيه شده 

  .بود، اما در کنارش پيشرفت اين نگاه مطالعاتي هم مد نظر بود

رکت به بيننده و خواننده اثر هنري به صورت يک به پايان رسيده بود آلب ۱۷۹۱در يکي از مقاالت که چاپ اوليه اش در 

نهاد توجه کرده و هنر را به عنوان اصطالحي براي مجموعه گسترده اي از محصوالت زيباشناختي همچون ادبيات، 

خود نظراتش را  ۱۷۵۷هنرهاي تصويري و موسيقي به کار برده بود. در بخش ديگر )جامعه شناسي هنر( بارنت در نوشته 

آميختن اين دو حوزه بيان داشته و در ديگري گريف مقاله اي را بر مبناي مطالعات تجربي اش در دانشجويان در باب در

هنر شيکاگو درباره استخدام و اجتماعي شدن هنرمندان نگاشته بود. با اين وجود آنها از طفوليت جامعه شناسي هنر 



 

 

قدم هاي اين نوزاد جديد تلقي کردند که البته آثارشان  سخن گفتند و کارهاي خويش را تنها کمکي براي برداشتن اولين

شامل مقاالت تجربي متعددي مي شد که برخي از آن آثار با همکاري اساتيد علوم انساني و علوم اجتماعي تهيه شده 

  .بود

اش، اين مجموعه که در شش موضوع تقسيم شده بود سبک ها و قالب ها، هنرمندان، توزيع و نظام هاي اجرت و پاد

سليقه سازها و جوامع، روش شناسي، تاريخ و نظريات تا سال ها هم براي کساني که به دنبال راه اندازي دوره هاي 

تحصيلي در هنر و جامعه شناسي بودند و هم براي کساني که به تحقيق مي پرداختند حکم مرجعي بي نظير داشت. در 

ام گرفتن و کسب رسميت بين المللي گام هاي ديگري برداشت. جامعه شناسي هنر باز هم در مسير قو ۱۷۷۱اوايل دهه 

اين حرمت در عصر سلطه تلويزيون که عالقه هاي جامعه شناختي را در عرصه رسانه هاي جمعي، ارتباطات تصويري 

وهنرهاي مردم پسند گسترش داد به سرعت قابل توجهي دست يافت. اما ترس از جوانب و تاثيرات تجاري سازي منجر 

شکل گيري بحثي در تقابل توده و فرهنگ مردمي شد. فرض اينکه فرم هاي هنري مي توانند به هنر واال و هنر پست به 

تقسيم شوند يا آن را به هنر توده و هنر نخبه تعريف کرد اين، همان فرضي است که سبب پديدار شدن نقدهاي تئودور 

نجر مي شد که محققان مشهور را باز هم بيشتر به شواهد آدورنو و ديگر اعضاي مکتب فرانکفورت شد به سئواالتي م

  ( ۱۷۷۴Gansتجربي اش متوجه مي ساخت. ) ،

( هم چندان در مباحثات پيش آمده، که ۱۷۱۲در اين ميان تصور هاوارد بکر از هنر به صورت يک فعاليت جمعي )

وع هنرمندي و همچنين براي چه مخاطباني و هرگونه توجه را از شرايط حاکم بر توليد اثر دور مي کرد، ساکت نبود چه ن

تحت چه سيستم جزا و پاداشي به خلق اثر پرداخته است و ماهيت جمعي )اجتماعي و اشتراکي( آثار هنري را، همانند 

  .عوامل توليدشان، به صورت امري اجتماعي مي نگريست

نيز به زير عينک جامعه شناسان رفت و  از طرف ديگر همزمان با جلب شدن توجهات به مقوله شکل گيري فرهنگ، هنر

به صورت نهاد مخلوق اجتماع که داراي معاني سمبليک نه از خود اشيا بلکه از تغيير و تحوالت اوضاع و احوال اجتماعي 

  .بود، مدنظر قرار گرفت



 

 

وش شناسي، به اما مطالعات اخير جامعه شناسي هنر، ديدگاه هاي گوناگوني را هم در موضوعات مورد بحث و هم در ر

برخي از آنها به موضوعاتي مربوط مي شود که نسبت به انواع هنرهاي زيبا، در حاشيه قرار گرفته و  .وجود آورده است

  .ناميده مي شوند، همانند آثار هنرمندان تازه کار يا آثار آفريقاييان اوليه يا بوميان استراليا« هنرهاي بيگانه»اصطالحاً 

به  «هنرهاي بيگانه»اما هنگامي که توجهات و رويکرد سياست هنر تغيير مي کند، ديگران و آثارشان نيز مي توانند از 

به « خودي»تبديل شوند در مقابل هم امکان دارد آثار ديگري به خاطر سياست هاي فرهنگي از « هنرهاي خودي»

قيقاتشان را به اقتصاد و چگونگي تاثير سرمايه گذاري و بدل شوند. در اين ميان، جامعه شناسان حوزه تح« بيگانه»

 «مديريت هنري»ساختار موزه ها برخلق، توليد، صيانت و انتشار آثار هنري کشاندند و مطالعات موردي بسياري درباره 

  .انجام دادند

ولي بود. از جمله برخي از محققان به موضوعات و مسائلي مي پرداختند که مستلزم به کارگيري روش شناسي غيرمعم

( اشاره کرد که در باب تاثير عوامل اجتماعي بر هنرهاي نمايشي ۱۷۱۹آنها مي توان به مطالعات ويندي گريسولد )

( از دگرگوني سبک ۱۷۱۷رنسانس است؛ شايد بتوان يکي ديگر از چنين مواردي را تحقيقات و بررسي هاي رابرت کرين )

( در باب ذائقه، انتخاب و موفقيت دنياي ۱۷۱۷برد؛ مطالعات لياه گرينفلد )هاي هنري بعد از جنگ دوم جهاني نام 

درباره حاميان و پشتيبانان هنر و  (۱۷۷۱)هنرهاي يهودي و اسرائيل خود نمونه ديگري است. بررسي هاي ورا زولبرگ 

ت کارهاي گالديز النگ و تاثيرشان بر سبک ها و فرم هاي جديد هنري مثال گوياي ديگري نيز است؛ از جمله اين مطالعا

  .( بر موضوع شکل گيري و ابقاي اعتبار هنري است۱۷۷۱کرت النگ )

چنين تحقيقاتي و همچنين ديگر مطالعات تجربي که به چاپ رسيده اند يا در حال انجامند، در روشن کردن مفهوم و 

ر چيستي هنر شکل نگرفته، اما در منظور جامعه شناسي هنر ياري مي رسانند. با اين حال هنوز هيچ گونه توافقي ب

چنين مسير پيشرفتي اميد است اجماعي صورت گيرد. نظريه پردازان برجسته ورا زولبرگ، ژانت وولف، پائول دي ماگو، 

ريچارد پترسون و پيش از همه ايشان آن باولر در ضرورت نگهداشت خود هنر در مرکز توجهات نظري توافق دارند اما در 

ش شناختي مناسب نسبت به اين محور با يکديگر سازگاري ندارند. در واقع موانعي که در روشن کردن تعيين ديدگاه رو

نهادهاي مولد محصوالت زيباشناختي وجود دارد، برابر کساني است که بر انتقادات و تفاسير لفظي از خود اشيا تاکيد 

رشته هاي زيباشناسي سخن گفته است و اين  بسيار دارند. زولبرگ از ضرورت اجتناب از محدوديت علوم اجتماعي و



 

 

اصل را مي پذيرد که هنر را بايد در مفهوم کلي اش در شرايط زماني و مکاني فهميد و درک ويژه اش را در هنجارهاي 

نهادينه شده آموزش هاي حرفه اي، سيستم جزا و پاداش و سرپرستي و پشتيباني هاي هنر جست وجو کرد. زولبرگ در 

ه خويش در باب درک هنر به عنوان بخشي از فرهنگ جامعه آن را نه فعاليتي محدود به برخي از گروه هاي تبيين ديدگا

خاص و با عالقه و دانش ويژه مي داند و نه همانند برخي از زيباشناسان، بالقوه آن را محدود تلقي کرده است. اين اواخر 

نشان مي دهد مرزهاي ذهني ما بين رويکردهاي علوم انساني  ادبيات نيز در اين مسير قدم هاي بزرگي برداشته است که

 و اجتماعي در مطالعات هنر در حال فرو ريختن است
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