فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  100با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری

www.cadyar.com

جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
09907530920

https://t.me/Cadyar
https://t.me/Cadyarmemar

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

Vrya.cadyar@gmail.com
جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود کتب معماری
آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری
دانلود مقاالت معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473
http://www.cadyar.com/?cat=262
http://www.cadyar.com/?cat=1377

دانلود نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رساله و مطالعات معماری
آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300
http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به اشتراک
گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل دوم
شوید.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما تماس
بگیرید.
09907530920

قسمتی ازکامل ترین رساله طراحی خانه هنرمندان در 98صفحه در
قالب ورد:

فصل اول
(مطالعات پایه)

 -1-1تعريف و خاستگاه هنر

هنر چيست؟ آيا افيون روح بشر است؟ يا تجمل زندگي است؟ آيا بازيچه اي است كه طفالن خدا را به خود مشغول
مي دارد و به سان لباس عيد ،هر نوبهاري دگرگون مي شود و روح اين كودكان خداوند را از مسرتي عميق مي آكند؟ يا
مضر ،دام نامرئي زندگي است كه بر گردن بشر افتاده است و زندگي اين دام را تعبيه كرده است تا بشر را به خود
بخواند و همواره او را وابسته و دلبسته خود نگاه دارد؟  . . .آيا يك نوع بيماري روحي است كه تغيير شكل يافته يا
انعكاس زندگي است؟ آيا تقليد طبيعت است يا انعكاس درون هنرمند و يا شايد زندگي از دريچه چشم برگزيدگان
است؟ و اما واقعاً هنر چيست؟
براي گشودن گره از مشكل تعريف هنر و چيستي آن به چند تعريف ارائه شده اشاره مي كنيم :
هنر كوششي است براي آفرينش صور لذت بخش و يا خلق زيبايي .
هنر عبارت است از انعكاس تجارب هرنسل  ،طبق قواعد و شرايط زمان و مكان و يا به عبارت ديگر  ،هنر ترجمان
زندگي  ،يا بيان زندگي از نقطه نظري خاص است .
هنر تقليد انعكاس صرف جهان و طبيعت است  .يعني آيينه اي است كه به دست هنرمند پيش روي جهان ايستاده و آن
را عيناً منعكس مي سازد .
هنر عبارت است از ضبط يا بيان زيبايي هايي كه ضمير هنرمند از جهان دريافته و از آن لذت برده است .
و...
مرحله خلق يا ايجاد يا ابداع  ،مهمترين مراحل هنر است  .دنيا و اشياء جهان در برابر حواس هنرمند قرار گرفته است .
از هر نغمه اي  ،از نظر اندازي  ،از هر رنگ و شكلي  ،از هر حركت و تاثير و تاثري فرياد تمنا بلند است كه «مارا
جاودان ساز»  .حالتي خاص در برابر جهان و اشياء جهان به هنرمند دست مي دهد .
پس هنر  ،خلق خود را بيشتر مرهون هنرمند است كه در زمان معين در اوضاع و شرايط خاص محيط  ،زندگي مي كند .
طبيعت  ،خود به تنهايي گره اي از كار هنرمند نمي گشايد ،هر چند هنرمند نيز به نوبه خويش دور مانده از طبيعت و
جهان و زندگي  ،كاري از پيش نمي برد .
اما در مرحله خلق هنري  ،ديد خاص هنرمند  ،حتي از موضوع و «بدل» نيز مهم تر است  .زيرا همين ديد خاص است
كه باعث مي شود درباره موضوع واحد  ،از هر زباني سخني تزه و غير مكرر بشنويم  .در حقيقت فرق ميان طبيعت با

هنر در اين است كه طبيعت آن چه را دارد بي محابا و به رايگان در معرض نمايش قرار مي دهد  ،به همه چيز نظر
يكسان دارد و بي اعتنا است  .آفتاب نور خود را به سان نورافكني كه در صحنة تماشاخانه اي به كار مي رود مخصوصاً
متوجه قهرمان ها  ،آمرزيده ها يا نفرين شده ها نمي كند .
در تاريخ هنر و در علم زيبايي شناسي  ،صرفاً از هنرهاي زيبا و ظريف بحث مي شود كه هدف آن ها زيبايي است .اما
هنرهاي مفيد كه از آنها فايده اي و سودي منظور است و زيبايي هاي آن ها دردرجه دوم اهميت قرار دارد و بدان نسبت
است كه از فايده نكاهد – چندان مورد توجه قرار نمي گيرد  .هنرهاي مفيد را ميتوان صنعت نام نهاد .
هنرهاي زيبا را معموالً به دو دسته تقسيم مي كنند هنرهايي مانند شعر ،موسيقي ،نقاشي ،معماري و رقص را جزء
هنرهاي زيبا به شمار آورد .
 -1هنرهاي پالستيك كه مربوط به قوه باصره اند  ،مانند نقاشي – معماري – حجاري – رقص – سينما – تاتر .
 -2هنرهاي فونه تيك كه مربوط به سامعه اند و شامل شعر و موسيقي و ادبيات هستند .
البته تقسيم بندي فوق قطعي نيست چون در حقيقت بيشتر هنرها  ،در آن واحد  ،مربوط به هر دو حس سامعه و بصره
مي گردند .
تعريف هنر بطور كلي ،بر هر يك از هنرها با جزئي تغيير قابل انطباق است  .چنانكه مي توان گفت هنر ادبيات و شعر ،
هنر خلق زيبايي به وسيله كلمات است  .هنر موسيقي خلق زيبايي به وسيله اصوات است و شايد جزء كهن ترين هنرها
از ميان هنرهاي هفتگانه باشد و هنر نقاشي خلق زيبايي به مدد خطوط و رنگهاي متناسب است  .حجاري و معماري و
مجسمه سازي نيز هنر خلق زيبايي در احجام است  .اما شرايط اين تعريف اين است كه حالت و احساس خاصي كه
گفته شد  ،در اثر هنري بدرخشد و به بيننده و شنونده منتقل گردد و همين حالت و احساس است كه هنرها را از آثار
مشابه آن ها ممتاز مي سازد  .ساختمان معابد و كليساها و مساجد  ،اهرام مصر  ،قبر سرباز گمنام و بناهايي از اين قبيل ،
مبين احساساتي از قبيل عظمت  ،ترحم  ،عدالت  ،راز مرگ  ،احترام به كشته شدگان گمنام است و همين حاالت خاص
 ،معماري را جزء هنرهاي زيبا قرار مي دهد و با اين حاالت است كه معماري هنري  ،از ساختمان خانه هاي ارزان
قيمت مثالً امتياز مي يابد .
سرآمد همه هنرها تاتر است كه از تلفيق و تركيب هم آهنگ هنرهاي ديگر بوجود مي آيد  .يعني معماري و حجاري و
نقاشي و ادبيات و غالباً موسيقي را به خدمت مي گيرد  .سينما و باله و اپرا نيز از هنرهاي تركيبي و پيچيده اند  .نهايت
در سينما جنبه فن و صنعت (تكنيك) به همان اندازه جنبه هنري ارزش دارد مهم است .

سفالگري نيز هم ساده ترين و هم جزو دشوارترين هنرهاست  .ساده ترين از آن جهت كه بدوي ترين هنرهاست ،
ودشوارترين از آن جهت كه انتزاعي ترين هنرهاست  .از لحاظ تاريخي نيز در شمار قديمي ترين هنرها قرار دارد .
سفالگري هنر خالص است  .هنري است كه از قيد هر گونه غرض تقليد كردن آزاد است  .پيكر سازي  ،كه سفالگري
بيش از هر چيزي به آن مربوط است ،از ابتدا غرض تقليدي داشته است  ،و شايد به همان اندازه كه چنين غرضي داشته
كمتر از سفالگري تجلي آزادانة اراده معطوف به صورت بوده است  .سفالگري انتزاعي ترين جوهر هنرهاي تجسمي
است .
با تمام تعاريفي كه در باال از انواع هنرها بيان شد الزم است بدانيم كه در دين مبين اسالم خطاطي جزو مقدس ترين
هنرها به حساب مي آيد و در دين مسيحيت نقاشي از ارزش وااليي برخوردار است .
هنر  ،يك فعاليت انساني و عبارت از اين است كه  :انساني آگاهانه و ياري عالئم مشخصه ظاهري (حركات و اشارات
و خطها و رنگها و صداها و نقشها و كلمات )  ،احساساتي را كه خود تجربه كرده است به ديگران انتقال دهد  ،به
طوريكه اين احساسات به ايشان سرايت كند و آنها نيز آن احساسات را تجربه نمايند و از همان مراحل حسي كه او
گذشته است بگذرند .
يا بطور كلي ميتوان گفت كه  :فعاليت هنري عبارتست از فعاليتي كه منجر به خلق اثري شود كه افزون بر كاركردهاي
نخستين و اوليه پيام يا كاركردي خاص در زمينه انتقال مفاهيم ،آرمانها و خواسته ها داشته باشد .
هنر چنانكه متافيزيسينها مي گويند ،تجلي هيچ تصور مرموز ،تجلي زيبايي يا خداوند نيست ،هنر ،چنانچه زيبايي شناسان
فيزيولوژيست عقيده دارند « ،بازي» نيست كه در آن انسان به مازاد انرژي متراكم خويش ميدان مي دهند  ،هنر تظاهر
احساسات سركش كه با عالئم ظاهري جلوه گر شده باد نيست  ،هنر توليد موضوعات دلپذير نيست  ،مهمتر از همه
لذت نيست  ،بلكه وسيله ارتباط انسانهاست ،براي حيات بشر و براي سير به سوي سعادت فرد و جامعه انساني،
موضوعي ضروري و الزم است  ،زيرا افراد بشر را با احساساتي يكسان  ،به يكديگر پبوند مي دهد.

طبقه بندي هنر از ديدگاه نيوتون :

 -1هنرهايي كه اشياء فيزيكي و ملموس توليد مي كنند مانند معماري .

 -2هنرهايي كه طبيعت را ياري مي كنند مانند طبابت و زراعت .
 -3هنرهايي كه از طبيعت تقليد مي كنند مانند نقاشي و مجسمه سازي .
 -4هنرهايي كه فعاليت ذهني انسان را تقويت مي كنند مانند سخنوري و شعر.
 -5هنرهايي كه كامالً ذهني هستند مانند هندسه .
 طبقه بندي هنر از ديدگاه هگل بر اساس سبك : -1سمبوليك
 -2كالسيك
 -3رمانتيك
همچنين هنر را مي توان از لحاظ كاربرد – شكل – محتوا و يا بستر اجتماعي تقسيم بندي نمود كه در ذيل به آنها اشاره
مي كنيم :

انواع هنر از لحاظ شكل:
تجسمي .
آوايي مانند موسيقي و آواز .
تركيبي مانند تاتر و سينما .
انواع هنر از لحاظ محتوا:
مقدس .
سنتي مانند قالي بافي و سفالگري .
مدرن .

انواع هنر از لحاظ كاربرد:

آييني مانند رقص در آيين بودا .
مستقل مانند قالي بافي  ،فلز كاري .
محض .
انواع هنر از لحاظ بستر اجتماعي :

شهري – ملي مانند مينياتور .
روستايي – منطقه اي مانند گليم .
گروهي .
فردي .

 -2-1تاريخچه هنر

هدف تاريخ هنر عبارت است از شناخت و ارزيابي هنر  ،از هر زمان و مكاني كه آمده باشد و با هر دستي كه ساخته
شده باشد در خارج از عرصه فرهنگ  ،دو اصطالح هنر و تاريخ اين چنين تنگاتنگ در كنار يكديگر قرار نمي گيرند .
مردم غالباً تاريخ را سند و تفسير كارهاي گذشته (بويژه سياسي) انسان  ،و هنر را – بدرستي – چيزي موجود در برابر
قواي بينايي و المسه مي پندارند  ،كه البته رويدادهاي از ياد رفته و محو شده اي كه اجزاي تشكيل دهنده تاريخ به شمار
مي روند چنين نيستند  .واقعيت اين است كه اثر هنري  ،به دليل مرئي و ملموس بودنش  ،گونه اي رويداد پايداري
كننده است  .اين اثر در زمان و مكاني خاص و به دست اشخاصي خاص آفريده شده است  ،حتي اگر ما هميشه آگاهي
درستي درباره زمان و مكان و آفرينندة آن نداشته باشيم  .اين اثر با آن كه آفريد ه اي متعلق به روزگاران سپري شده
است  ،در زمان حال به حمايتش ادامه مي دهد و تا مدتهاي طوالني پس از روزگار خويش باقي مي ماند  ،شارلماني
هزار سال پيش مرده است ولي نمازخانه اش در آخر پابرجاست .

 -3-1مباني تاريخ هنر

 -1-3-1سبك:
زمان آفرينش هر اثرهنري  ،پيوندي فشرده با شكل ظاهر آن يا در يك كالم با سبك آن دارد  .به بيان ديگر  ،سبك هر
اثر هنري تابعي از دور تاريخي آن اثر است  .تاريخ نگاري هنر با تفكيك آثار متعلق به معماري  ،پيكر تراشي  ،نقاشي به
چندين سبك بر پايه شباهتهاي موجود ميان آنها و زمان با دوره هاي آفرينش آنها به حيات خويش  ،ادامه مي دهد .
مطابق يكي از فرصتهاي بنيادي تاريخ هنر  ،آثاري كه در يك زمان (والبته در يك مكان) آفريده شده باشد  ،عموماً داراي
ويژگيهاي سبك واحدي خواهند بود  .البته كل تاريخ نگاري بر اين اعتقاد است كه ماهست رويدادها از همان زماني
نشات مي گيرد كه در آن به وقوع مي پيوندد (و شايد از «مردان بزرگ» شان كه خود محصول زمانه اند)  :بدين ترتيب
مي توانيم از عصر پريكلس  ،عصر خرد يا حتي به تقليد از عنوان يك كتاب جديد – از عصر روزولت سخن بگوئيم .
همچنين اگر بخواهيم از معني يك اثر هنري يا علت آفرينش آن سر در آوريم بايد از زمان آفرينش آن با خبر گرديم .
حال اگر اثر هنري از دوران گذشته تا كنون پايداري كرده و در برابر ديدگان ما قرار داشته باشد  ،آيا همان كافي نيست ؟
آيا اين اثر به دليل ماندگاريش به يك معني  ،مستقل از زمان نيست« آيا يك اثر هنري  ،تا زماني كه دوام مي آورد نمي
تواند انسانهاي همه دورانها را مخاطب خويش قرار دهد ؟ كليد پاسخ به ين پرسش  ،واژه «مخاطب قرار دادن» يا
«سخن گرفتن»است  .در واقع  ،اثر مزبور مي تواند با انسانها سخن بگويد  ،اما به چه زباني ؟ اين اثر در سخنش با ما ،
چه مي گويد ؟ هنر مي تواند چيزي بيش از يك نوع ارتباط باشد  ،ولي مسلماً نوعي ارتباط است  ،و ياد گرفتن
«زبانهاي»هنر دورانهاي بسيار گوناگون به شكلي كه در يادمان هاي مربوط به دوره هاي خاصشان مجسم شده اند وظيفه
تاريخ هنر است  .مي توانيم چنين فرض كنيم كه هنرمندان هر عصري  ،در آثارشان  ،مفهومي را بيان مي كرده اند كه
به گونه اي براي خود ايشان و ديگران قابل درك بوده است .
مفهوم مزبور را فقط در صورتي مي توانيم درك كنيم كه ثر مجسم كننده اش را با ديگر آثار مشابهي كه تقريباً در همان
زمان آفريده شده باشند مقايسه كنيم  .براي آثاري كه بدين طريق طبقه بندي مي شوند مي توانيم به گونه اي اشتراك
معني و شكل قائل شويم  ،در چنين حالتي است كه حدود اين يا آن سبك را مشخص مي كنيم  .در سلسله آثاري كه به
ترتيب تاريخي از پي هم آفريده شده و داراي ويژگي هاي مشتركي از لحاظ سبك باشند  ،ميتوان به وجود پاره اي
تفاوتها در سبك آنها نيز پي برد  .مورخ هنر اين پديده را بازتابي از يك تكامل تدريجي يا پيشرفت كيفي مي داند .
ترديدي نيست كه پيش از انسباط چگونگي تكامل سبك بايد مطمئن شويم كه توالي يا ترتيب تاريخي ،درست تشخيص
داده شده و تاريخ آفرينش هر اثري به درستي تعيين شده است  ،بدون اين اطمينان ،نظم و قابليت درك هنري – تاريخي
ناممكن مي شود  .بدين سان  ،يكي از ابزارهاي ضروري در كار مورخ هنر ،زمان تاريخي يعني مقياس اندازه گيري زمان

تاريخي است  .بدون اين زمان تاريخي  ،چيزي به نام تاريخ سبك نمي تواند وجود داشته باشد بلكه فقط ملغمه اي از
اشياء غير قابل طبقه بندي و غير قابل توصيف در هر زنجيرة تحولي در برابر مان وجود خواهد داشت .
فهرست مطالب اين بررسي اساساً بازتابي از رشته يا سلسله اي از «دوره ها» و «زيردوره ها»يي است كه به ترتيب
تاريخي از پي هم مي آيند و گونه اي توالي تاريخي پديد مي آورند كه توالي سبكهاي هنر را نيز در بر مي گيرد  .تاريخ
هنر تا اواخر سده هجدهم ،عمالً  ،گزارشي از هم گسسته دربارة زندگي و آثار هنرمندان منفرد بود ولي ما امروزه تاريخ
هنر را گزارشي از تغيير پويايي سبكها در مسير زمان  ،و هنر استادان منفرد را «زير سبكهايي» از سبكهاي بزرگ هر دوره
در نظر مي گيريم  .با آنكه ما از «تغيير» در تاريخ هنر صحبت مي كنيم  ،بدون ترديد خود آثار و اشياء هنري تغييري
نمي كنند  ،بلكه همچنان كه پيشتر گفته ايم اين آثار پايداري مي كنند و ماندگار مي شوند  ،البته هر يك از اينها در
جريان زمان دستخوش گونه اي كاهش يا فرسايش تدريجي مي شوند  .دليل همين كه مي بينيم آثار هنري متعلق به
دوره هاي ديگر تفوت دارند ما را به اين نتيجه مي رساند كه چيزي دستخوش تغيير مي شود .اين چيز فقط مي تواند
ديدگاههاي انسانها يا آفرينندگان آثار هنري نسبت به معناي زندگي و هنر باشد  .تاريخ نگاري معاصر شديداً تحت تاثير
فلسفه هاي جديد تغيير و تكامل تدريجي قرار دارد  ،و با توجه به وضع و دستاوردهاي علوم زيستي مي توان گفت كه
تاريخ معاصر هنر راهي جز كمك گرفتن از مفهوم روند پيوسته براي تبيين تغيير تاريخي هنر نداشته است .
در تاريخ هنر نيز مانند علوم و ديگر رشته هاي تاريخي  ،به محض آنكه موضوعي را طبقه بندي كرده ايم به مراتب بر
اطالعاتمان دربارة آن چيز افزوده شده است  .مورخان هنر پس از انجام دادن اين كار به جهانگردان مجربي شباهت پيدا
مي كنند كه طرز باز شناختن «سبكهاي» مختلف متعلق به جاها يا نقاط مختلف را ياد مي گيرند  .اين جهانگردان مي
دانند كه شخص نبايد انتظار برخورد با شيوه زندگي واحدي در جنگلهاي مين و باريكه ساحلي ريوير را داشته باشد  ،و
پس از سير در آفاق و انفس – همچون مورخان هنر كه انبوهي از يادمانهاي هنري را مي شناسند – نه فقط اين جاها و
ملتها را با خود بيگانه نمي پندارند بلكه مي توان گفت كه اينها را به درستي مي شناسند و دركشان مي كنند  .همگام با
گسترش تجربه ايشان  ،بر قدرت تشخيص و شناخت تفاوت هاي متمايز كننده شان نيز افزوده مي شود  .همچنان كه
جهانگردان به اين نتيجه مي رسند كه موقعيت جغرافيايي هر شهر نقش بزرگي در ارتقاي كيفيت و جذابيت آن دارد،
پژوهندگان هنر نيز چون هنر را در ابعاد تاريخي اش مورد بررسي قرار ميدهند  ،متقاعد مي شوند كه اهميت  ،كيفيت و
جذابيت ويژه هر اثر هنري تابعي اززمان آفرينش آن است .
ولي آيا «جاي شناسي» تاريخي اثر هنري  ،كه اينچنين آشكارا و ملموس در همه جا حضور دارد  ،موضوعي بي ربط با
درك آن نيست ؟ و آيا اطالعات هنري – تاريخي درباره يك اثر هنري  ،چيزي متفاوت با تجربة مستقيم آن نيست ؟

الزمه پاسخگويي به اين پرسشها توجه به اين نكته است كه مشتاقان ناآموخته  ،با همه صميميتي كه دارند  ،با پيش
فرضهاي زيبايي شناختي روزگار خودشان به اثر هنري مي نگرند تا با پيش فرضهاي روزگار آفرينش خود آن اثر .
به همين علت  ،پيش فرضهاي ايشان مي توانند در حكم پاره اي پيش داوريها باشند  ،به طوري كه شناخت ايشان ،
حتي اگر اصيل باشد ممكن است بر داليلي غلط استوار گرديده باشد  ،به بيان دقيقتر  ،شناخت ايشان فاقد بصيرت و
قدرت تشخيص خواهد بود  ،به طوري كه ممكن است دهها اثر هنري را با يك نظر بنگرند و به اندازه يك نوك سوزن
نيز متوجه ارزش و كيفيت خاص تك تك آنها نشوند  .بدين ترتيب  ،همچنان كه هر اثر هنري براي بينندگان خاص در
زمان و مكاني خاص آفريده مي شود  ،هدف آن نيز ممكن است خاص باشد  ،و ضرورتاً جزيي از معني اش گردد .
مثالً تابلوي مريم والديميريك شمايل بيزانسي  -روسي و نوعي از آفريده هاي هنر است كه نه به عنوان اثري متعلق به
«هنرهاي زيبا» بلكه بيشتر به عنوان شيئي مقدس و داراي نيروي ديني  -جادويي توليد مي شد  .گذشته از اين  ،شمايل
مزبور مخصوصاً يگانه تصوير مقدس درروسيه پنداشته مي شد كه به طرز معجزه آسايي شهر والديمير را از يورش
سپاهيان تيمور لنگ  ،شهر قازان را از يورشهاي بعدي تاتارها  ،و سراسر روسيه را از يورشهاي لهستانيها در سده هفدهم
نجات داد.
ممكن است ما اين تابلو را به دليل زيبايي ماهوي خط  ،شكل و رنگ  ،گوياييش و مهارتي كه در ساختنش به كار رفته
است بستاييم  ،ولي تا زماني كه از نقش تاريخي ويژه اش به عنوان شمايلي معجزه گر اطالع نداشته باشيم نمي توانيم به
كنه آن پي ببريم .مي توانيم بسياري از آثار هنري را به دليل كيفيت  ،شكل و مضمون شان بستاييم  ،ولي براي اين كار به
تجربه اي بيشتر درزمينه تشخيص اين ويژگي ها نيازمنديم  ،در غير اينصورت  ،به ستايش از آثاري برخاسته ايم كه
چيزي از تفاوتهاي كيفي موجود ميان آنها سر در نمي آوريم  .در چنين حالتي دچار آشفتگي مي شويم و قضاوتمان
نادرست مي شود .
با آنكه روش بنيادي طبقه بندي اثر هنري بر تشخيص زمان آفرينش آنها استوار است ،

طبقه بندي بر حسب مكان

آفرينش نيز اهميت دارد  .در بسياري از دوره ها يك سبك عمومي مانند سبك گوتيك  ،گونه هاي منطقه اي بسيار
متفاوتي پيدا مي كند  ،معماري گوتيك فرانسه  ،تفاوتهايي چشمگير با معمار گوتيك انگليسي و ايتاليايي دارد  .تفاوتهاي
موجود ميان آب و هواي اين كشورها گوتيك فرانسوي را به يك معماري فاقد ديوارهاي حايل (و داراي فضاهايي براي
پنجره هايي با شيشه هاي رنگي ) و گوتيك ايتاليايي را به يك معماري آفرينندة ديوارهاي بزرگ و پهناور و فوق العاده
مناسب براي نقاشيهاي ديواري تبديل كرد  .بنابراين  ،تاريخ هنر  ،به انتشار و اشاعة يك سبك از نقطه پيدايش آن نيز
توجه دارد  .بدين سان  ،تكميل كردن زمان آفرينش با مكان آفرينش  ،بعد ديگري بر تصوير يادمانهاي هنري در روند
تكامل سبكها مي افزايد .

البته هنرمند بعد سوم را در تاريخ هنر تشكيل مي دهد  .همچنان كه گفته شد نخستين «تاريخهاي هنر» كه پيش از ظهور
مفاهيم امروزي سبك و تكامل سبكها نوشته مي شدند  ،چيزي جز زندگينامه هاي تك تك هنرمندان نبودند  .زندگينامه
به عنوان يك بعد  ،همچنان اهميت دارد و با مطالعه آن مي توانيم تكامل سبكها را در جريان زندگي هنري هنرمندان
رديابي كنيم  .از منابع همزمان تاريخي  ،اسنادي چون قراردادهاي اجرااي ماموريتهاي هنري و نوشته هاي نظري و
يادگارهاي ادبي خود هنرمندان نيز مي توانيم طالعات بسياري به دست آوريم  .تمامي اينها در تبيين آثار ايشان به كار
مي آيد  ،هر چند بدون ترديد  ،هيچ «تبيين» كاملي معني تمام اين آثار را نمي رساند  .رابطه هنرمندان با اسالف،
همعصران  ،و پيروانشان با عبارات تاثير و مكتب قبل توصيف هستند .همه هنرمندان به احتمال قوي تحت تاثير استادان
خويش بوده اند  ،و پس از ايشان بر شاگردان خويش كه تقريباً با همان سبك و در همان سبك و در همان زمان و مكان
كار ميكرده اند تاثير گذارده اند يا از ايشان تاثير گرفته اند  .ما گروهي از اين گونه هنرمندان را با واژه مكتب مشخص
ميكنيم و منظورمان از اين واژه اشاره به يك فرهنگستان نيست بلكه گونه اي طبقه بندي بر اساس زمان – مكان –
سبك است و بدين ترتيب مي توانيم از مكتب هلندي در سده هفدهم ،و در دوران آن از «زيرمكتبهايي» مانند اوترخت
و ليدن سخن به ميان آوريم.

 -2-3-1پيكرنگاري :
بدين سان مقوالت زمان و مكان  ،زندگي هنرمند  ،تاثيرات و مكتبها تماماً درتركيب بندي تصوير يا منظرة تكامل سبكها
به كار گرفته مي شوند  .گونه ديگري از طبقه بندي  ،يا گونه ديگري از كليد شناخت آثار هنري  ،پيكر نكاري – مطالعه
موضوع و نوع نماد پردازي مورد استفاده در آثار هنري است  .در اين روشها نقاشيها و پيكرها بر حسب موضوع شان
گروه بندي مي شوند نه بر حسب سبك شان  ،و تكامل موضوع آثار مزبور شديداً مورد توجه قرار مي گيرد  .مطالعات
پيكر نگارانه در تحليل سبكها نقشي فرعي دارند زيرا غالباً در رديابي مسير تاثيرگذاريها و تعيين تاريخ و محل آفرينش
آثار به كار گرفته مي شوند .

 -3-3-1زمينه تاريخي :

وسيله يا سرچشمه بسيار گسترده بعدي براي شناخت اثر هنري  ،در خارج از قلمرو هنر قرار دارد ولي آن را محاصره
كرده است و كنش و واكنشي پيوسته ميانشان جريان دارد  .اين سرچشمه  ،زمينه عام تاريخي يا اوضاع سياسي ،

اجتماعي  ،اقتصادي  ،علمي  ،فني  ،معنوي است كه با رويدادهاي اخص مربوط به تاريخ هنر همراه است و بر آنها تاثير
مي گذرد  .سقوط رم  ،پيدايش مسيحيت  ،و يورشهاي بربرها تماماً بر تحوالت سبكهاي معماري ،پيكرتراشي و نقاشي
در نخستبن سده هاي پس از استقرار مسيحيت تاثير گذارده اند  .پيروزي علم و تكنولوژي شديداً بر تحول عظيم
سنتهاي رنسانس كه در هنر مدرن و هنر روزگار خود ما به وقوع مي پيوندد تاثير گذارده است  .وظيفه هنر  ،اين رويداد
مستمر بر روي هم آنست كه در حكم يك سند تاريخي متجلي شود .

 -4-3-1اثر هنري :

اثر هنري  ،يك شيء و در همان حال يك رويداد تاريخي است ما براي توصيف و تحليل اين اثر  ،از مقوالت و
واژگاني بهره مي گيريم كه كم و بيش پذيرفته شده اند.

 -5-3-1در معماري :

آثار معماري تا چنان پايه اي به جزيي از محيط زندگي روزمرة ما تبديل شده اند كه در نظر ما به صورت موهبتي
طبيعي تلقي مي شوند  ،و تا زماني كه كسي ما را به تماشاي آنه فرا نخواند به ندرت متوجه شان مي شويم  .مردم از
هزاران سال پيش با چگونگي محصور كردن فضايي خاص براي انجام دادن كارهاي گوناگون زندگي خويش آشنا بوده
اند  .در ميان تمام هنرها فقط در هنر معماري است كه مساله فضا بيش از هر جنبه اي توجه ما را به خود جلب مي كند
.
مهندس معمار (آرشيتكت) فضاهاي محصور و بدنه ها ي ديواره هاي محصور كننده را

گروه بندي مي كند و همواره

كاركرد بنا ،طرز ساختمان و مصالح آن  ،و البته طرح يعني عامل پيوند دهنده دو عنصر ديگر را  ،نيز در نظر مي گيرد .
ما براي آنكه معماري را تجربه كنيم يا به تماشايش مي رويم يا در درون و اطرافش حركت مي كنيم  ،به طوريكه فضا و
بدنة هنر يا بناي معماري را يكجاا حس و درك مي كنيم  .نمايش جداگانه فضا و بدنه در ساختمان  ،به شيوه هاي خطي
گوناگون صورت مي گيرد  ،روشهاي اصلي به قرار زير هستند :

 -1-5-3-1پالن :
يا نقشه ساختماني  ،نقشه مسطح كف بنا است  .طرز قرار گرفتن بدنه ها يا ديواره هاي يك بنا و فضايي را كه ديوارهاي
مزبور در خود محصور مي كنند نشان مي دهد.

 -2-5-3-1برش :
مانند نقشه عمودي  ،طرز قرار گرفتن ديوارها با بدنه ها را چنانكه گويي بناي مزبور در امتداد يك سطح بريده شده
است نشان مي دهد (وسطح مزبور غالباً يكي از محورهاي اصلي بنا بشمار مي رود) .

 -3-5-3-1نماي قائم :

تصوير عمودي يك ديوار دروني ي بيروني است  ،مشخصات و ديگر عناصر آن را كه در پشت يا جلوي ديوار ديده مي
شوند نشان مي دهد .
واكنش ما در برابر يك بنا مي تواند از آرامش خاطر ساده تا شگفتي و احترام آميخته با ترس در نوسان باشد  ،و اين
واكنشها نتيجه تجربه كاركرد بنا  ،طرز ساختمان و طرح آن توسط ما است  .ما در برابر بناي يك كليسا  ،تاالر ورزش ،
و ساختمان اداري  ،واكنشهاي متفاوتي از خود بروز مي دهيم  .يك دليلش اين است كه براي آنكه بتوانيم ساختماني را
تجربه كنيم بايد حركاتي دردرون يا بيرون آن ساختمان انجام دهيم كه با حركات الزم براي تجربه ساختماني ديگر،
تفاوت دارند  .اين حركات  ،تابع پيوستگي – يا ناپيوستگي  -نقشه كف يا طرز قرار گرفتن محورهاي آن هستند  .مثالً
در يك نقشة متراكم در قسمت مركزي يا نقشه مركزي – كه از نقطه اي مركزي انشعاب مي گيرد  ،مانند معبد پانتئون
در رم (تصوير  )1-2كل فضاي موجود را يكجا مشاهده مي كنيم  ،حال آن كه در نقشه دراز و محوري يك بازيليكاي
مسيحي (تصوير )2-2

تصوير()2-2بازيليكاي

تصوير ()1-2معبد
سن

 ،يا يك كليساي جامع گوتيك (تصوير  ، )3-2توجه ما بر نقطه اي معين و ثابت – مذبح انتهاي شرقي صحن كليسا -
جلب و متمركز مي شوند .
بدنه و فضا مي توانند چنان در هم بافته شوند كه تاثيراتي بس بغرنج در بيننده بگذارند  ،مانند كليساي سان لورنزو
(تصوير  )4-2و يا كليساي لوكوربوزيه در رونشان (تصوير . ) 5-2

شكل  -5-2كليساي رنشان

بدين ترتيب  ،تجربه ما از معماري  ،از تعداد زيادي عوامل مادي و صوري  ،از جمله آموزش و اطالعات و ساخت
ذهني و رواني مان كه در تجربه هر اثر هنري توسط ما دخيل هستند نتيجه خواهد شد.

مهندس معمار بايد حسسيتهاي يك پيكرتراش و يك نقاش را داشته باشد و در تدوين نقشة ساختماني هر بنا نيز بايد
بتواند از ابزارهاي كار يك رياضيدان بهره گيرد  .معماران ضمن حل مسايل ساختماني همچون – يا همراه با –
مهندساني آشنا به اصول بنيادي كل معماري عمل مي كنند  .ليكن مسئوليتهاي اصلي ايشان به همان شيوة تفسير برنامة
ساختمان توسط ايشان است  .وقتي ما از ساختماني به عنوان يك كليسا  ،بيمارستان  ،تاالر فرودگاه  ،يا خانه نام مي
بريم و توصيفش مي كنيم به زبان معماران سخن نمي گوييم  .هر ساختمان پيشنهادي  ،فقط و فقط مسايل خاص
خودش  -مسائل مربوط به محل ساختمان و فضاي اطراف  ،نيازهاي صاحب كار  ،و مصالح موجود  -را همراه با
كاركرد آن ساختمان  ،براي مهندس معمار مطرح مي كند  .بنابراين  ،برنامه كار  ،به چيزي بيش از كاركرد ساختمان
مربوط مي شود  ،به بيان دقيق تر  ،تمام مسايل مجسم شده در هر ساختمان خاص را مخاطب قرار ميدهد .

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما
تماس بگیرید.
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