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در سال هاي گذشته سعي کردیم به شما کمک کنیم تا زیبایي هاي 
محیط پیرامونتان را بهتر ببینید و با توجه به استعدادها، توانایي ها و 
بپردازید.  عالیق خود در رشته هاي مختلف هنری، به خلق زیبایي ها 
اگر سواد را بیان معنا و انتقال آن به دیگران بدانیم، حجم عظیمي از 
این انتقال معنا نه تنها از طریق خواندن، نوشتن و حساب، کردن که 
از طریق تجربۀ زیبایي شناسي صورت مي گیرد و تنها این تجربه است 
که به زندگي معنا و مفهوم مي دهد. کسي که اوج زیبایي هاي طبیعت 
خیره کننده  زیبایي  باشد،  کرده  درك  را  پروردگار  خلقت  عظمت   و 
 کاشي کاري هاي اصفهان را قدر بگذارد، خط شکسته و نستعلیق را بشناسد،
 مولوي، خیام و حافظ را زیر لب زمزمه کند و در برابر آواهاي دل انگیز سکوت

اختیار کرده،  گوش فرا دهد،  این فرد به درستي زندگي خواهد کرد. 
تعمیق  و  گسترش  براي  است  دیگر  تالشي  حاصل  کتاب  این 
از طریق  نمي شود مگر  این تجربه حاصل  زیبایي شناسي شما.  تجربۀ 
تحلیل،  و  تجزیه  موقعیت هاي مختلف،  در  زیبایي ها  و شناخت  درك 
تشکیل  پودمان  چهار  از  رو،  پیش  کتاب  آنها.  خلق  و  ارزش گذاري 
بنیادین  و  اساسي  مفاهیم  با  شما  پودمان،  نخستین  در  است.  شده 
زیبایي شناسي و هنر آشنا خواهید شد. در پودمان دوم، با عوامل مؤثر 
در بارور شدن خاّلقیت هنري، آشنا شده و مهارت هاي الزم براي خلق 
یک اثر هنري را کسب خواهید کرد. پودمان سوم به تجزیه و تحلیل آثار 
هنري و شناخت معیارهاي زیبایي شناسي براساس سه مؤلفۀ  فضا، صدا 

دانش آموز عزيز
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و حرکت اختصاص دارد که شالودۀ اصلی شاخه های مختلف هنری را 
شکل می دهد. و باالخره در پودمان چهارم شما با مهم ترین خصوصیات 
هویت بخش هنر ایرانی ـ اسالمی و راه هاي حفظ و نگهداري از میراث 

فرهنگي و هنري آشنا خواهید شد. 
نه تنها  تا  خواهدکرد  کمک  شما  به  زیبایي شناسي  تجربه 
زیبا  را  جهان  بلکه،  ببینید  بهتر  را  خود  پیرامون  محیط  زیبایي هاي 
ببینید که تجلي اوست. و آمده ایم که عاشق شویم و درگذریم که راز 

زندگي و مرگ آدمي این است:

ور باد نبودي که سر زلف ربودي        رخساره معشوق به عاشق که نمودی





پودمان 1
مطالعه مفهوم

ٔٔزیبایی و هنر
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مقـّدمـه

این فصل به ارائه تعاریف کلی در مورد زیبایی و هنر می پردازد. با مطالعه این فصل ما با دیدگاه های 
مختلف در زمینه زیبایی و هنر آشنا می شویم. عالوه بر آن، با این موضوع آشنا می شویم که ساختار همهٔ 
هنرها به گونه ای بنا شده که بر عواطف، احساسات و قدرت تعقل انسان اثر می گذارد و فطرت زیبادوستی 
انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. دستیابی به ریشه این اشتراکات ما را در زمینه شناخت عمیق ماهیت و 
کارکرد هنر یاری می رساند. در خالل این آشنایی، تالش می شود حساسیت ما در زمینه نگاه کردن و شنیدن 

مظاهر زیبای هنر در محیط زندگی ارتقا یابد. 

در پایان این پودمان 
از شــما انتـظارمـی رود

 پديده های پیرامون خود را با تیزبینی ادراک و زيبايی های آنها را بهتر دريافت کنید.

 با شناخت مفهوم زيبايی، هنر و اصول آن درک خود را از زيبايی ها بازنمايی کنید.
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   1

اشیاء و پدیده ها ذاتاً زیبا هستند، زیرا مخلوق خدا هستند و کار هنرمند جز این نیست که این زیبایی 
را نمایان کند. برای درك بهتر زیبایی، نخست باید به تفاوت میان دیدن و نگاه کردن؛ شنیدن و گوش دادن و 
حرکت و رفتار پی ببریم. زیرا هرچند این اصطالحات و واژگان در نگاه نخست هم معنی به نظر می رسند، در 

زمینۀ آفرینش و ادراك هنر، معانی متفاوتی دارند. 

چشم انسان یکی از ابزارهای مهم برای شناخت محیط است؛ زیرا انسان با چشم می تواند اطراف خود 
را ببیند و بشناسد. عمل نگاه کردن به طور ارادی و معموالً به قصد خاصی انجام می گیرد برخالف دیدن، که 
غیراختیاری است، در نگاه کردن، توّجه و دقت نیز دخالت دارد. به همین دلیل است که می گویند نگاه کردن 

یعنی ارادۀ بیننده برای دیدن چیزی و توّجه به جنبه های مختلف آن. 
بصری  پیام های  طریق  از  را  آن  حرکت  و  بُعد  بافت،  شکل،  جهت،  رنگ،  »می بینیم«  را  چیزی  وقتی 
روابط  به  می بینیم  را  آن  اینکه  بر  عالوه  می کنیم،  نگاه«    « را  چیزی  وقتی  اما  می کنیم.  دریافت 
روزمره  زندگی  در  است.  طبیعی  کاماًل  امر  یک  دیدن  بنابراین،  می کنیم.  دقت  نیز  آن  تناسبات  و 
می گیرد  قرار  موردتوّجه  اشیاء  کاربرد  و  فراوانی  تناسب،  اندازه،  وقتی  اما  می بینیم،  را  فراوانی  چیزهای 

»  نگاه کردن« رخ می دهد. می توان نتیجه گرفت نگاه کردن واالتر و دقیق تر و عمیق تر از دیدن است.
تفاوت میان دیدن و نگاه کردن به ویژه در هنرهای دیداری )بصری( اهمیت دارد. مثاًل هنرمند عکاس همان 
چیزهایی را می بیند که ما می بینیم. اما عکاس، به دلیل تبحر و تجربه ای که در نگاه کردن پیدا کرده است، به 

تناسب های میان اشیاء دقت می کند و بهترین زاویه را برای عکس برداری برمی گزیند. 

نگاه کردن، گوش دادن و رفتار

ديدن و نگاه کردن

پديده هايی که در مسیر خانه تا مدرسه برای مدت طوالنی وجود داشته، اما طی روزهای گذشته برای 
اولین بار توّجه شما را جلب کرده  است بیان کنید. به نظر شما چه عاملی باعث شده است توّجه شما به 

آنها جلب شود؟
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و  خانوادگی  عکس های  به  اگر 
کنید،  دقت  خبره  عکاس  یک  عکس های 
خوب  را  نگاه کردن  و  دیدن  میان  تفاوت 
متوّجه می شوید. مثاًل نگاه کنید به تصویر 
بین  خالی  فضای  در  حاصل شده  شمع 
رواق های پل خواجو در شکل مقابل که نگاه 

تیزبینانه عکاس آن را شکار کرده است.

یکی از عوامل مؤثر در نگاه کردن و توّجه، ویژگی های شخصیتی است. به همین دلیل، اگر دو عکاس از یک 
چشم انداز عکس بگیرند به  احتمال زیاد عکس های آنها باهم تفاوت خواهد داشت. زیرا هیچ دو نفری را نمی توان 
یافت که ویژگی های شخصیتی کاماًل یکسان داشته باشند. بنابراین، می توان گفت توّجه ناشی از ویژگی های 
شخصیتی، برداشت های متفاوتی را در بینندگان یک چشم انداز ایجاد می کند. براین اساس، نگاه کردن هنرمند با 
نگاه کردن افراد معمولی متفاوت است. این تفاوت را از هر دو جنبۀ کّمی و کیفی می توان بررسی کرد. از نظر کّمی، 
ادراك هنرمند از ادراك افراد عادی باالتر و عمیق تر است؛ زیرا هنرمند هم قواعد علمی تصویر را می شناسد هم 
از روابط بصری و تناسب ها و روابط میان اشیاء آگاهی دارد. از نظر کیفی، هنرمند ابتدا اشیاء را می بیند و سپس 
با توّجه و نگاه کردن و بر پایۀ گرایش های مثبت یا منفی خودش، به آن اشیاء و روابط میان آنها جنبۀ زیبایی شناختی 

می دهد. به همین دلیل است که می گوییم بیشتر افراد فقط »می بینند« ولی هنرمندان » نگاه می کنند«.

پل  رواق های  از  یکی  زیر  در  حاصل شده  شمع    
خواجو در اصفهان

 نگاه تیزبین عکاس قادر به کشف چیزهایی در پیرامون 
خود است که انسان های عادی به آن توّجهی ندارند.

 در میان آثار دو هنرمند عكاس )يا نقاش(، که با يك موضوع مشترک )مثًل طبیعت( دست به خلق 
آثاری زده اند، جست وجو کنید. تفاوت های موجود در نگاه اين دو هنرمند را برشماريد.

ّ

شکل1-1(
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نگاه کردن فّعاالنه به طبیعت
برای  بهترین سرمشق  و  آموزگار  بهترین  است که طبیعت  داشته  باور وجود  این  روزگاران کهن،  از 
هنرمندان بوده است. شکل های مختلفی که در طبیعت دیده می شوند همواره بسیاری از پیکره سازان، نقاشان، 
نویسندگان، معماران و هنرمندان سایر رشته های هنری را تحت تأثیر قرار داده است. می توان گفت طبیعت 

منبعی بسیار غنی برای آفریدن آثار هنری است. 
نظر  از  اول  قدم  در  طبیعت  است.  مرتبط  هنرمند  ادراکات  به  طبیعت  از  هنری  فرم های  آفرینش 
زیبایی شناسی و هنری مورد توّجه همگان نیست، اما این هنرمند است که با نگاه دقیق و ویژۀ خود از آن 
به منزلۀ موضوع و الگوی اثرش بهره های فراوانی می گیرد. قدرت خیال هنرمند با مهارت او آمیخته می شود و 
مظاهر و مناظر طبیعت، با چیدمان و آرایش اجزا و عناصر مختلف فنی، به مثابۀ یک اثر هنری آفریده می شود. 

شکل 2-1( غار خشکی ـ آبی کتله خور در استان زنجان که بیش از 120 میلیون سال از شکل گرفتن آن می گذرد )عکس: علی مجدفر(.
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برای هر ملتی و در هر فرهنگی، شیوۀ برخورد با طبیعت و مظاهر طبیعی و نشان دادن آن در قالب 
آثار هنری به صورت های متفاوتی تجلی یافته است، چرا که تنوع آب وهوایی، گیاهی، جانوری و حتی انسانی و 
همچنین تفاوت اندیشه و افکار ملل مختلف باعث شده است موضوع طبیعت در آثار هنری ملل و اقوام گوناگون 

به یک شکل نباشد.

شکل٣-1( شترهای کویر مرکزی ایران

شکل٤-1( الك پشت دریایی خلیج فارس
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طبیعت بخشی از فضای بی نهایت است. فضا، ذهن بدون مرز هنرمند است که برای آن توصیف و توضیح 
ویژه و مشخصی وجود ندارد. اصطالح فضای بی نهایت نیز در فرهنگ های مختلف و نزد هنرمندان سرزمین های 
گوناگون معناهایی متفاوت دارد. این اختالف معنا در سرزمین های هم جوار به دلیل تداخل فرهنگی و نزدیکی 
با  ایرانی، همواره می کوشیدند زیبایی های طبیعت را  نوع نگاهشان کمتر است. برای مثال، هنرمندان قدیم 
خاّلقیت ها و تکنیک های خاص خودشان به مفهوم زیبایی مورد نظرشان نزدیک کنند و از آنجا که زیبایی یکی 
از صفات خداوند است این نگرش بیش از هرچیزی باعث شده است طبیعت و زیبایی های آن موضوعات بسیاری 

از آثار هنری ایرانیان را شکل دهد. 

شکل٥-1( »کویر مصر« 
در  یوسف«  »مزرعۀ  یا 
شرق  کیلومتری   ٤٥
و  جندق  شهرستان 
شمال  کیلومتری   ٣0
توابع  از  خور  شهرستان 

استان اصفهان

تصوير زير مربوط به »کوير مصر« يا »مزرعۀ يوسف« در 45 کیلومتری شرق شهرستان جندق و 
با  می تواند  طبیعت  زيبايی های  است.  اصفهان  استان  توابع  از  خور  کیلومتری شمال شهرستان   30
عناصر بسیار متكثر و پیچیده يا با عناصر بسیار ساده  به وجود آمده باشند. سعی کنید احساسی را 

که تصوير زير در شما برمی انگیزد توصیف کنید و در مورد آن با هم گروهی های خود گفت وگو کنید.

   2
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شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که »شنیدن با گوش دادن فرق می کند«. شنیدن نیز مانند دیدن 
عملی غیرارادی است. امواج صوتی از طریق حنجره گوینده تولید می شود، در هوا انتشار می یابد و به گوش 
شنونده می رسد. مانند نگاه کردن که دیدِن فّعاالنه و با توّجه است، گوش دادن نیز شنیدِن فّعاالنه و با توّجه است. 

به عبارت دیگر، شنیدن فرایندی مکانیکی و گوش دادن فرایندی تفّکری است. 
فرض کنید در خیابانی شلوغ راه می روید. صداهای گوناگونی مانند سروصدای خودروها و گفت وگوی افراد 
و صدای اذان از مسجد هم زمان به گوش شما می رسد. با این حال، شاید تمرکز شما فقط بر صدای اذان قرار 
بگیرد و حتی به محتوای سخنان دو نفر که کنارتان راه می روند گوش ندهید. در مرحلۀ گوش دادن نیز صداها 
به گوش شما می رسد و مغز شما آنها را پردازش می کند، ولی شما به همۀ آنها توّجه آگاهانه ندارید. درعوض، 
فقط به برخی از این اصوات گوش می دهید؛ یعنی آنها را تفسیر می کنید، ارزش آنها را می سنجید، و منظور آنها 

را درمی یابید.
همان طور که یکی از عوامل مؤثر در نگاه کردن، ویژگی های شخصیتی افراد است، گوش دادن نیز به منش 
و شخصیت افراد بستگی دارد. برخی از افراد ذاتاً به سخنان دیگران توّجه می کنند و برخی از کنار سخنان دیگران 
بی اعتنا می گذرند. به جز این جنبۀ ذاتی، گوش دادن جنبه های اکتسابی هم دارد و با تمرین می توان آنها را 
فراگرفت. برخی از این تمرین ها عبارت است از: تمرکز بر سخنان دیگران؛ توّجه به »زباِن بدن« گوینده؛ پرسش 
از گوینده؛ و استفاده از زبان بدن خودمان. این کنش ها همچنین باعث می شود که گوینده مطمئن شود ما به طور 

شنیدن و گوش دادن

حكايتی را انتخاب کنید، يكی از دانش آموز آن را با صدای بلند بخواند. عواملی مانند تُن صدا و 
شیوۀ ادای متن را توصیف کنید که بر اثر دقت در گوش دادن برای اولین بار توّجه شما را جلب کرده 

است. 

4    3
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شکل٦-1( آبشار شوی یا تله زنگ در جنوب شهرستان 
منظر ه ای  داشتن  ضمن  لرستان  استان  در  درود 

شگفت انگیز نوایی دلنشین نیز دارد.

ارادی در حال گوش دادن به سخنان او هستیم. 
در  گوش دادن  و  شنیدن  میان  تفاوت 
هنرهای صوتی  دارد.  بارزتری  نمود  زمینۀ  هنر 
شنیدن  در  وابسته اند.  گوش دادن  و  شنیدن  به 
هنرهای صوتی، فرد به طور خودآگاه یا ناخودآگاه 
اغلب به ضرباهنگ یا محتوای کالمی آن دقت 
می کند. در گوش دادن فّعاالنه عالوه بر توّجه به 
هارمونی،  همچون  دیگری  موارد  به  ضرباهنگ، 
گونه های  می شود.  توّجه  نیز  درون مایه  و  لحن 
گوش دادن  دقت  میزان  در  نیز  صوتی  هنرهای 
عامه پسند  هنرهای  معموالً  افراد  دارد.  نقش  ما 
نمی دهند.  گوش  کالسیک  هنرهای  به دقت  را 
شاید مهم ترین دلیل آن سادگی آثار عامه پسند 

به نسبت آثار کالسیک باشد. 
محیطی  نسبت  به  ما  گوش دادن  شیوه 
تغییر می کند. ما  نیز  قرار می گیریم  که در آن 
در  هرروز  که  صداهایی  به  چندانی  دقت  شاید 
فاصلۀ مدرسه تا خانه می شنویم نداشته باشیم، 
از  اما زمانی که به دل طبیعت می رویم و پس 
نوای  آبشاری می رسیم،  به  کوه نوردی  ساعت ها 
آن آبشار در دل سکوت طبیعت برایمان بسیار 

جالب توّجه می شود. 

با مطالعه دو فّعالیت زير، يكی را انتخاب کنید و آن را انجام دهید: 
1. سعی کنید به صداهايی که از خارج از کلس و از دوردست ها می آيد تمرکز کنید و مجموعه اصواتی را 

توصیف کنیدکه تا پیش از اين به آنها توّجه نداشتید. 
2. اثری صوتی را انتخاب و دو بار آن را گوش کنید. مجموعه عواملی را که در گوش دادن بار دوم متوّجه 

آن شديد، اما در شنیدن دفعٔه اول درک نكرده بوديد توصیف کنید. 

ّ
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   4

در زمینۀ هنر، توّجه به تفاوت حرکت و رفتار اهمیت دارد. برخی از هنرها، مانند نمایش و سینما و حرکات 
منظم گروهی مانند رژه، بدون حرکت امکان پذیر نیستند. اگر تصاویر بر پردۀ سینما حرکت نکنند به مجموعه ای 
از تصویرهای ثابت تبدیل می شوند که دیگر نمی توان آن را سینما یا فیلم نامید. به همین ترتیب، اگر بازیگران بر 
صحنۀ نمایش بی حرکت بایستند، ماجرا به پیش نخواهد رفت. سوای این جنبۀ ذاتی حرکت در این هنرها، رفتار 
شخصیت ها در فیلم و نمایش نیز نیازمند حرکت است. این حرکت دو جنبۀ کلّی دارد: الف( حرکت یا جابه جایی 

در مکان ب( حرکت اندام ها که به آن » زبان بدن« گفته می شود. 

حرکت و رفتار

رفتارهای بدنی قادرند احساسات مختلف را بدون گفتار نمايش دهند. در گروه های سه نفره سعی کنید 
با بهره گیری از حرکات چهره و بدون حرکت دادن ساير اندام ها، احساس های چهارگانه خشم، شادی، 

اضطراب و ترس را نمايش دهید. 

موجودات زنده، از جمله انسان، به دالیل گوناگون از جای خود حرکت می کنند یا اعضای بدنشان را حرکت 
می دهند. برخی از این حرکت ها ارادی و برخی غیرارادی است. برای مثال، بلندشدن از جای خود عملی ارادی 
است و فرد می تواند از جایش بلند نشود و ثابت بماند. از سوی دیگر، پلک زدن چشم معموالً غیرارادی است و ما 
بدون اینکه تصمیم بگیریم پلک می زنیم. به همین ترتیب، رفتار نیز گاهی ارادی و آگاهانه و گاهی غیرارادی و 
ناآگاهانه است. به طور کلی رفتار یعنی مجموعۀ کنش ها و واکنش های پدیده ها. تعریف مفصل تر رفتار چنین است: 
رفتار پاسخی است که موجودات زنده به محرك های بیرونی می دهند. به عبارت دیگر، رفتار یعنی واکنش موجود 
زنده در برابر کنش های بیرونی. از آنجا که فرایندهای ذهنی انسان بسیار گسترده و بغرنج است، رفتار انسان ها نیز 

در مقایسه با سایر موجودات زنده بسیار پیچیده تر است. 
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فرد  مثاًل  بدن،  زبان حرکات  بدن. در  زبان ظاهر  و  بدن؛  زبان حرکات  دارد:  بدن دو جنبۀ کلی  زبان 
با تکان دادن سر به باال مخالفتش را با چیزی بیان می کند. در زبان ظاهر بدن، نوع پوشش و آرایش مو بر 
ویژگی های شخصیتی یا حالت فرد داللت می کند. رفتارها یا حرکات بدن می توانند برای القای حالت یا رساندن 

منظور خاصی به کار روند. مثاًل شیوه دست دادن دو نفر می تواند معانی مختلفی را انتقال دهد:
دست دادن محكم: معموالً نشان دهندۀ برتری جویی است؛ به ویژه اگر روی دست به سمت باال و کف 

دست رو به پایین قرار گیرد. 
دست دادن بسیار محكم: شور و اشـتیاق عالقه و سلطـه گـری را می رساند. 

دست دادن شل: نشان دهندۀ پرهیز از صمیمیت، ضعف و تسلیم بودن است. گاهی نیز پنهان کاری را 
نشان می دهد.

دست دادن دو دستی: این نوع دست دادن، که در آن دست چپ روی دست راست طرف مقابل قرار 
می گیرد، نشان دهندۀ صمیمیت زیاد است.

بخشی از يك فیلم سینمايی يا برنامۀ تلويزيونی در کلس نمايش داده می شود. با راهنمايی معّلم خود 
دربارۀ موارد استفاده از زبان بدن )زبان حرکات بدن و زبان ظاهر بدن( در آن فیلم بحث و گفت وگو کنید. 

ّ
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انسان زیبایی را می ستاید و از زشتی می گریزد. بنابراین، می توان گفت زیبایی از اموری است که در زندگی 
ما نقش مهمی دارد. اما پرسش اصلی این است: زیبایی چیست؟ پاسخ به پرسش »زیبایی چیست؟« در حیطۀ 
فلسفه قرار می گیرد و پرسشی علمی نیست. زیرا زیبایی را نمی توان با فرمول تعریف یا آن را در آزمایشگاه اثبات 
کرد. با این  حال، فلسفه در پی شناخت زیبایی و امر زیباست تا ویژگی های آن را تعیین و اصول و قواعدش را 

تبیین کند. این بخش از فلسفه که به زیبایی و چیستی آن می پردازد »زیبایی شناسی« نام دارد.
زیبایی شناسی به چیستی زیبایی و چگونگی درك و فهم مخاطب از هنر و اثر هنری می پردازد. این شاخه 
از مطالعات هنری، از روزگاران باستان، تاکنون، مورد توّجه اندیشمندان و عالقه مندان به هنر و زیبایی بوده 
است. اما باید بدانیم که در ابتدا زیبایی شناسی به طور کلی امور و پدیده های زیبا را در طبیعت مورد توّجه قرار 
می داد. سپس به تدریج زیبایی شناسی به منزلۀ علم مطالعۀ هنر و زیبایی های هنری قلمداد شد. به دلیل اینکه 

زيبايی و زيبايی شناسی

زيبايی شناسی

در گروه های 3 تا 5 نفره سؤاالت زير را به بحث بگذاريد )اگر به پاسخ يكسانی نرسیديد، تعجب نكنید. 
دانشمندان زيبايی شناسی نیز در پاسخ به اين پرسش ها هنوز اختلف نظرهای زيادی دارند(:

 چه چیزی را زيبا می نامیم؟ 
 آيا زيبايی واقعاً در جهان بیرون وجود دارد يا امری است ذهنی؟ 

 آيا زيبايی مطلق است، يعنی يك چیز زيبا در همۀ دوره ها و برای همه زيبا می نمايد؟ 
 آيا زيبايی حالت نسبی دارد، يعنی چیزی که امروزه برای برخی افراد زيبا شمرده می شود ممكن است 

برای ديگران در همان دوره يا در دوره های بعد زيبا نباشد؟ 
 آيا زيبايی اصول ثابتی دارد؟ 

 آيا انسان قوۀ خاصی دارد که با آن زيبايی را تشخیص می دهد؟

   5
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مسئلۀ زیبایی شناسی با درك حسی سروکار دارد، بنابراین زیبایی شناسی در هنر به معنای بررسی و درك صورت 
آثار هنری است که عمدتاً به فرم و ساختار آن مربوط می شود. معموالً دو گروه مباحث زیبایی شناسی را دنبال 
می کنند » اهل فلسفه« و » اهل هنر«. اهل فلسفه معموالً در زمینۀ شناخت و تفسیر زیبایی و هنر فعالیت 

می کنند و اهل هنر زیبایی را در آثار هنری جست وجو می کنند. 
زیبایی شناسی، در حیطۀ فلسفه، با پرسش های بنیادی درباره زیبایی و چیستی یا ماهیت آن سروکار 
دارد. برخی از این پرسش ها را در فّعالیت آغازین این بخش دیدیم. با نگاه به این پرسش ها می توان دریافت که 
بحث از زیبایی به آن سادگی که به نظر می رسد نیست و دانش زیبایی شناسی برای پاسخ به همین پرسش ها 
پدید آمده است. تعریف زیبایی بسیار مشکل است، اما زیبایی شناسی چیزی است که ما در زندگی خود آن 
را بارها تجربه کرده ایم. وقتی ما با یک اثر هنری زیبا مواجه می شویم، در ابتدا با دیدن آن و اجزاء و عناصر 
ترکیب بندی شدۀ آن، احساس سرزندگی، شادی، آرامش یا حتی سردی و اندوه می کنیم. این احساسات ما از 
چیزی ناشی می شود که به آن تجربۀ زیبایی شناسانۀ مخاطب گفته می شود. پس هر مخاطبی در مواجهه با 
آثار هنری واکنش های متفاوتی را نشان می دهد که ناشی از همین تجربیات زیبایی شناسانۀ اوست. اما موضوع 
زیبایی شناسی به همین جا ختم نمی شود و در مراحل بعدی مخاطب از طریق کشف ویژگی های ساختاری اثر 

هنری می تواند به معناکاوی و تفسیر اثر هنری بپردازد. 

 از میان آثار هنری که در سال های گذشته خلق کرده ايد يك اثر را انتخاب کنید و همراه خود به کلس 
بیاوريد. درگروه هاي کاري، با همكلسی های خود دربارۀ آثار صحبت کنید. آيا اثر شما از نظر ديگران هم 
زيباست؟ آثار ديگران چطور، از نظر شما زيباست؟ کدام يك از آثار از نظر بیشتر افراد زيباست؟ سعي 
کنید داليل زيبايی آثار مختلف را با کمك يكديگر بیان کنید. آيا هريك از شما براي بیان نظر خود داليل 
متفاوتي را بیان مي کنید؟ به نظر شما چرا داليل هريك از شما با يكديگر متفاوت است؟ اين تفاوت در 
ديدگاه ها ناشی از چیست؟ آيا مواردي وجود دارد که همۀ شما دربارۀ آن هم عقیده باشید؟ آيا مي توانید 

داليل اشتراک نظر خود را دربارۀ زيبايی بیان کنید؟

   6
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زيبايی و هنر در فرهنگ اسالمی

شکل٧-1( نمای داخلی گنبد مسجد شیخ لطف اهلل

به شكل های زير توّجه کنید،  چه مي بینید؟ ابتدا سعي کنید از هريك از تصاويري که مي بینید توصیفی 
ارائه دهید. آيا می توانید میان اين تصاوير ارتباطی پیدا کنید؟ 

- چه ارتباطی بین اين شكل ها وجود دارد؟ در گروه هاي کاري دربارۀ مفاهیمی که از آنها برداشت کرده ايد 
صحبت کنید.

- به نظر شما آيا تكرار اين فرم در پديده های طبیعی، می تواند معنا و مفهومی داشته باشد؟

   7
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حقیقِت زیبایِی انسان مرتبط به روح اوست، چراکه خداوند در آفرینش انسان، از روح خود در آدمی دمیده 
است. بر همین اساس، ما به زیبایی واکنش نشان می دهیم، چون دارای روح هستیم. رفتارهای زیبا و اخالقی از 
سوی ذهن آدمی قابل  ادراک است و انسان ها از هر قوم و فرهنگی برای آن ارزش قائل اند. هرچه ارتباط انسان 
با روح قدسی خویش قوی تر باشد، رفتارهای او زیباتر و اخالقی تر می شود. در تفکر سنتی، زیبایی و هنر با هم 
در ارتباط اند. این تفکر هنر را مجموعة دستاوردهای زیبایی می داند که انسان آن را می سازد. اما واقعیت این 
است که لفظ هنر در طول تاریخ، تعاریف مختلفی داشته است. در دوران معاصر برخی اعتقاد دارند که هنر لزوماً 
نیازی به زیبایی ندارد و بیشتر چیزی است برای فهمیدن و درک شدن. در عرصة هنر مدرن، برای روشن ساختن 
معنای هنر، گاهی فرم در اولویت قرار داشته است و گاهی ایده هایی که در قالب هنر ارائه می شوند مالک تعیین 

جایگاه هنر بوده است. 

در هنر اسالمی، به جای واژه زیبایی از اصطالح »ُحسن« و »نیکویی« استفاده می شود. بنابر آیات شریف 
قرآن، یوسف نه صرفاً به دلیل زیبایی صورت، بلکه به دلیل نیکویی اش دوست داشتنی بود. آنجا که زنان مصر 
لَن 

ُ
نَّ َو ق ُ یِد�یَ

َ
عَن ا

َّ
ط

َ
ُه َو ق

َ
ن ک�بَ

َ
یَنُه ا

َ
ا َرأ ّ لَ

َ
پس از مشاهدة او دست خود را می برند، قرآن این واقعه را چنین نقل می کند:»ف

« )یوسف/ 31(. آیه اشاره دارد به اینکه زنان او را بزرگ یافتند و سوگند  � ر�ی
َ
 ک

�
ک

َ
 َمل

ّ
 ِال

�
ذا  ِان ه�

ً
ا

َ ذا َب�ش ِه ما ه�
�ّ
 ِلل

َ
حاش

خوردند که او بشر نیست، بلکه فرشته ای کریم است. در مواجهة یوسف و زلیخا نیز قرآن یوسف را از جانب رب 
واَی« )یوسف/ 23(.  

ْ
ْحَسَن َمث

َ
ّ � ا

ُه َر�ب
َّ
دارای جایگاهی نیکو می داند و می فرماید: »ِان

هنر در دیدگاه اسالم، عبارت است از تصویر و تجسم اشیا و پدیده ها مطابق طبیعت و ذاتشان. چون نقطه 
کمال زیبایی نزدیک شدن به آن کمال زیبایی آفرینی است که پروردگار دارد و هنرمند آن را به اشکال مختلف 
نمایان می کند. بر این اساس، دلیل اصلی آفرینش هنرمند نیز ایجاد فضایی است که بشر با بهره گیری از آن به 
شناخت شأن ازلی خویش نائل آید. به همین دلیل هنر واال همه اضطراب های دنیایی را از میان برمی دارد و نظم 
و صفا و آرامش را جایگزین آن می کند. اگر بخواهیم از کاربرد هنری زیبایی یا ُحسن سخن بگوییم، می توانیم از 
داشتن اندازة معین، نظم، و تناسب به منزلة شروط زیبایی یاد کنیم که حکمای شرق و غرب از دیرباز براساس آنها 
زیبایی را تعریف کرده اند. این ویژگی ها در هنرهای تجسمی، آوایی، معماری، صنایع دستی و سایر مظاهر به خوبی 
نمایان است. عالوه بر این صورت های هنری، حضور ُحسن را می توان در ادبیات نیز جست وجو کرد. ُحسن در 
ادبیات فارسی و همچنین فرهنگ اسالمی نقش برجسته ای دارد. قرآن داستان یوسف پیامبر را، که در فرهنگ 
یهود نیز نقل  شده است و از داستان های کهن جهان به شمار می رود، احسن القصص می نامد. این زیبایی، که قرآن 
به آن تصریح دارد، هم به حضور حسن در این داستان برمی گردد که در وجود یوسف متبلور شده و هم از طریق 
تحلیل و بررسی در بافت داستان و عناصر زیباشناختی، روان شناختی، و عاطفی حاضر در آن قابل دریافت است.

در فرهنگ های دینی و در اغلب دین ها و آئین ها، به ویژه در قاموس دین اسالم، زیبا نامی از نام های 
نیکوی خداوند است. چنانکه رسول اکرم )ص( می فرمایند: إّن اهلَل تعالی جمیلٌ یُِحبُّ الَجماَل، و یُِحبُّ أْن یرٰی أثََر 
نِعَمِتِه علی َعبِدهِ )خداوند متعال زیباست و زیبایی ها را دوست دارد و دوست دارد اثر این نعمتش را بر بنده اش 
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ببیند.( بنابراین در فرهنگ اسالمی، زیبایی دارای معانی معنوی و معرفتی است. در این چارچوب فکری، اعتقاد 
بر این است که زیبایی و هنر موهبت های خدادادی اند و نیز اعتقاد بر این است که آفریدن چیزهای زیبا عبادت 
است. بنابراین زیبایی در قاموس تفکرات اسالمی جنبۀ باطنی، معنوی و عرفانی به خود می گیرد و با آنچه در 
سنت هنری غرب مطرح است تفاوت هایی دارد. در واقع زیبایی در فرهنگ اسالمی با اصطالحات خاص خودش 
قابل تعریف است که بیشتر جنبۀ انتزاعی و باطنی دارند تا ظاهری. برای همین ما در اینجا به کلیدی ترین 
اصطالحاتی که مترادف زیبایی و زیبایی شناسی در فرهنگ اسالمی است اشاره می کنیم، یعنی ُحسن و جمال 

الهی:

ُحسن: مهم ترین واژه ای که با زیبایی مترادف است ُحسن خوانده می شود. درواقع برای استفاده از لفظ 
زیبایی در هنر، در فرهنگ و تفکر اسالمی، عمدتاً حسن را به جای زیبایی استفاده می کنند. در تفکر اسالمی، 
زیبایی معنای وجودی دارد یعنی همه موجودات زیبا هستند و عالم مظهر خداوند است و زیبایی امری ذهنی 
تلقی نمی شود و درنتیجه زیبایی تحقق خارجی پیدا می کند. ارتباط این روش بررسی معنی زیبایی در اسالم، با 
هنر دور است؛ زیرا در حکمت اسالمی و شرقی زیبایی در هنرها مورد بحث نیست، بلکه معطوف به کل موجودات 

است. به همین دلیل سخن گفتن از ُحسن موجودات، درواقع سخن گفتن در باب ُحسن خداوند متعال است.

جمال الهی: از مهم ترین ویژگی های عرفان اسالمی، دعوت انسان به سوی خدایی است که در کمال 
زیبایی و جمال است. در عالم عرفان، در شناخت و عبادت خداوند همواره بر زیبایی و جمال او تأکید می شود.
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مفاهیم بنیادی هنر

در دوران معاصر هنر را به سه روش کلی تعریف کرده اند. اولین روش به فرم یا همان شکل تأکید می کند 
و هنر را چیزی به جز شکل ها و فرم های زیبا نمی بیند. فرم ویژگی ذاتی یک اثر هنری خوب است. فرم یعنی 
ترکیبی از خطوط و رنگ ها به شیوه ای مشخص که باعث بیدارشدن احساسات زیبایی شناسانه در مخاطب 
می شود. در   واقع مهم ترین نکتۀ قابل توّجه در این دیدگاه، برجسته کردن فرم در اثر هنری است که در حقیقت 

عامل اصلی زیبایی در هنر است. 
روش و دیدگاه دوم، هنر را به صورت مقوله ای غیرمادی تعریف می کند. یعنی اثر هنری ایده و احساس 
درون ذهن یک هنرمند است. در این دیدگاه و تعریف، هنر که همان ایده و احساس درونی و ذهنی هنرمند 
است با خاّلقیت و قوۀ خیال هنرمند شکل مادی به خودش می گیرد و خود را در قالب یکی از انواع هنرها بروز 
می دهد. براساس این دیدگاه، هدف اثر هنری سرگرم کردن نیست و مادی  بودن آن  هم در اولویت دوم قرار دارد، 

چرا که هنر همان ایدۀ ذهنی و باطنی درون هنرمند است. 
روش یا دیدگاه سوم، تالش می کند چیزهای مختلفی را که انسان به نوعی در خلق آنها نقش داشته است 
هنر تلقی کند. در این تعریف از هنر، شرایطی در جامعه و توسط انسان ها دست به هم می دهد تا اشیای مختلف یا 
چیزهایی را که دور انداخته  شده اند با دخل و تصرف و قراردادن آنها در فضاهایی مثل موزه به هنر تبدیل کند. 
مثاًل ممکن است یک تکه چوب و یا یک آجر صرفاً با درج یک امضا روی آن و قرار گرفتنش در موزه، هنر قلمداد 
شود. در این نگرش، مرز بین هنر و غیر هنر یا آن چیزی که هنر نیست، مخدوش می شود. همچنین معنی 
واقعی زیبایی هم کم رنگ می شود. اما در هر صورت هنر، که برای آن از واژۀ انگلیسی آرت استفاده می شود، یک 
پدیدۀ مدرن است و از زمان شکل گیری معنی خاص هنر، که آن را از سایر دستاوردهای بشری مجزا می کند، 

ما با لفظ آرت سروکار داریم.

شیوه های تعريف هنر

به گروه های سه تا پنج  نفری تقسیم شويد و هريك تعريفی را در يك جمله برای »هنر«، بدون مشورت 
و به صورت محرمانه، روی کاغذ يادداشت کنید. پس از آنكه همه اعضا تعريف خود را تكمیل کردند، آنها 

را قرائت کنید و نقاط اشتراک و تفاوت های آنها را به بحث بگذاريد.

   8
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در کشور ما، واژه »هنر« کلمه ای قدیمی نیست و در منابع کهن، برای این معنا، از اصطالح »صناعت« 
استفاده می کردند. حکیمان ایرانی صناعت را عنصری بسیار مهم در زندگی سعادتمند انسانی به شمار می آورده اند 
فارابی صناعت را مرتبط به »عقل عملی« می داند؛ یعنی یکی از مهم ترین چیزهایی که باعث تفاوت میان انسان 
و حیوان می شود. از نظر او، عقل، منشأِ فکر و واسطه فراگیری صناعات و علوم و تشخیص خوبی و بدی است. 
فارابی معتقد است چهار چیز سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمین می کند: فضایل انسانی، فضایل فکری، 
فضایل خلقی و صناعات عملی. برای انسان ژرف نگر ادراك عمیق زیبایی های اثر هنری موجب نیل به کمال 

انسانی می شود. پس در زبان فارسی نیز، هنر به معنای فضیلت، جوانمردی، نیکویی، تقوا و دادگری است. 

هنرها را با شیوه های مختلفی می توان تقسیم و طبقه بندی کرد. برای  مثال براساس مخاطب آثار هنری 
می توان هنرها را به دو دسته طبقه بندی کرد: هنرهایی که توده های مردم به آنها توّجه می کنند و اصطالحاً به 
آنها هنرهای مردم پسند گفته می شود و هنرهایی که اقشار خاص به آنها توّجه می کنند و به هنرهای کالسیک 
معروف است. هنرها را می توان براساس حواس بشری که آنها را ادراك می کنند دسته بندی کرد، مثاًل هنرهای 
دیداری، هنرهای شنیداری، هنرهای دیداری - شنیداری. هنرها را می توان براساس نقش آنها در زندگی انسانی 
تقسیم کرد، مانند هنرهای تزئینی و هنرهای کاربردی. شیوه دیگر طبقه بندی آن است که هنرها را براساس 
دوره های تاریخی طبقه بندی کرد. برای  مثال هنرهای دوران پیش از اسالم، هنرهای قرون اولیهٔ اسالمی، ... و 
هنرهای معاصر. در یک شیوه دیگر تقسیم بندی می توان هنرها را براساس موضوع آنها طبقه بندی کرد؛ مثاًل هنر 
دفاع مقدس، هنر مذهبی، هنر اخالق مدار و... . همان گونه که دیده می شود راه های بی شماری برای طبقه بندی 
هنرها وجود دارد. بنابر موضوع این کتاب، ما هنرها را در سه دسته کلی طبقه بندی می کنیم. این سه طبقه با 
ساحت آفرینش و ادراك هنرها مرتبط است و عبارت است از هنرهای زمان مند، هنرهای مکان مند و هنرهای 

آمیخته )زمان مند - مکان مند(. 
هنرهای زمان مند عبارت اند از آن دسته از هنرها که عناصر سازنده آنها در طول زمان شکل می گیرند. 
برای درك این هنرها نیز بنابر طول زمانی اثر هنری، مخاطب باید خود را در بازه زمانی معّین در اختیار دریافت 
آن اثر قرار دهد. مجموعه هنرهای صوتی شامل آواها، خطابه ها و موسیقی ها ازجمله هنرهای زمان مند محسوب 
می شوند. آثار هنری این گروه همواره در نقطه ای خاص از زمان آغاز می شوند و در نقطه ای مشخص پایان 
می پذیرند و ازاین رو طول زمانی معّینی دارند. فرایند دریافت مخاطب نیز در همین بازه زمانی صورت می گیرد، 

چه اثر به صورت زنده در حال اجرا باشد و چه به صورت بازپخش اثر ضبط شده از آن استفاده کند. 

تقسیم بندی هنرها
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هنرهای مکان مند به مجموعه هنرهایی گفته می شود که عناصر شکل دهنده آنها در گستره مکانی دو 
بُعد )مانند طراحی، نقاشی و عکاسی( یا سه بُعد )مانند پیکرتراشی و معماری( خلق و ادراك می شود. بسیاری 
از هنرهای مکان مند را، به ویژه آن دسته که در سه بُعد شکل می گیرند، می توان هم از راه لمس و هم از طریق 
دیدن ادراك کرد. آثار مربوط به این گروه برخالف آثار هنرهای زمان مند، جسمیت دارند و هریک اصطالحاً یک 

»اُبژه« برشمرده می شود.
هنرهای آمیخته )زمان مند -  مکان مند( عبارت اند از آن دسته از هنرها که هم زمان از دو مؤلفه زمانی و 
مکانی در فرایند خلق و ادراك خود بهره مند می شوند. یعنی اوالً به یک فضای دوبعدی )مانند پرده سینما( یا 
سه بعدی )مانند صحنه تئاتر( نیازمندند و ثانیاً به دلیل به نمایش گذاشتن حرکت، برای آفرینش و ارائه، به بستر 
زمانی معّین نیاز دارند. اگر هریک از دو مؤلفه زمانی یا مکانی را از این دسته هنرها بگیریم آن هنر نابود می شود. 
مثاًل در نمایش یک فیلم اگر ابعاد طول و عرض پرده نمایش به صفر برسد، اثر سینمایی به یک اثر رادیویی 
تبدیل می شود؛ و اگر طول زمان اجرا را به صفر برسانیم، تصویر روی پرده منجمد می شود و اثر سینمایی به یک 

قاب عکس تبدیل می شود.
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عناصر هنری

به سه تصوير زير نگاه کنید.
- موضوع هر سه تصوير چیست؟ 

- در مورد هريك از موارد زير صحبت کنید: 
جنس، رنگ، شكل، ابعاد، نوع خطوط و میزان تفاوت يا نزديكی اثر با طبیعت يا موارد ديگری که به شكل 

ظاهری اثر مربوط می شود و ممكن است شما تشخیص دهید.
- در مورد محتوای هر اثر صحبت کنید )محتوا شامل درون مايۀ اصلی اثر است که به مخاطب انتقال 

می دهد(.
 اکنون به سؤاالت زير پاسخ دهید:

- برای يك متن علمی کدام اثر را انتخاب می کنید؟ 
- برای ورودی يك پیست اسب دوانی کدام اثر و برای جلد يك کتاب کدام اثر را انتخاب می کنید؟

- اگر تصوير دوم را برای جلد يك کتاب انتخاب کنید، فكر می کنید نام و موضوع آن کتاب چه باشد تا با 
حسی که از اين تصوير ناشی می شود ارتباط داشته باشد؟ اگر می توانید توضیح دهید.

   9
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هر اثر هنري شامل سه عنصر اصلي است: موضوع، محتوا و فرم )شکل(
موضوع: یکی از اجزا و مفاهیم پایه ای هنر است و تا زمانی که موضوعی در کار نباشد، اثر هنری نمی تواند 
نشان دهندۀ چیزی باشد و شکل نخواهد گرفت. براساس روال رایج در دنیای هنر، موضوع هنر ممکن است 
انسان، شی ء یا یک ایده باشد. البته باید مراقب باشیم که معنی موضوع با معنی فرم، که در بخش بعدی آن 
را توضیح خواهیم داد، اشتباه نشود؛ چرا که فرم در خدمت بیان موضوع است. براساس انتظار ما، ممکن است 
نشان دادن انسان و شی ء در اثر هنری واضح باشد، اما نشان دادن یک فکر یا ایده چنین نیست. درواقع موضوع، 
نقطۀ آغاز شکل گیری اثر هنری است و آنچه در باب موضوع بسیار روشن است، شباهت اثر هنری به چیزی در 
بیرون از جهان اثر هنری است. هنرمند با نگاه کردن به پیرامون خود می تواند چیزهای مختلفی را مانند مظاهر 
طبیعت، اشیاء و انسان ها به  منزله موضوع انتخاب کند. بنابراین در اینجا هنرمند باید همواره با بهره گیری از 
محیط پیرامون خودش و مظاهر طبیعت به صورتی خالقانه آنها را در قالب یک اثر هنری نشان دهد. مسئلۀ 
پرندگان، رعدوبرق و حتی صدای  انواع شاخه های هنری است. مثاًل در موسیقی، صدای  به  موضوع مربوط 
جاری  بودن آب را می توان در برخی از آثار موسیقی دانان شنید. اگرچه در هنرهای تجسمی به خصوص نقاشی، 
موضوع برجسته تر و نمایان تر از سایر گونه های هنری قابل مشاهده است، در تئاترها و فیلم های سینمایی که 
واقع گرایانه اند نیز موضوع را می توان مشاهده کرد. بنابراین تمامی آثار هنری دارای موضوعاتی اند که میزان نسبت 
آنها با دنیای واقعی لزوماً یکسان نیست. باید توّجه کنیم که در آثار هنری موسوم به انتزاعی )یعنی آثاری که 
واقع گرایانه نیستند( گاهی موضوع با دخالت های خالقانه هنرمند از سر و شکل واقعی و طبیعی خودش فاصله 
می گیرد و با فرم های مختلفی به نمایش درمی آید. مثاًل یک اثر سینمایی با موضوع دفاع مقدس ممکن است 
به شکلی مستندگونه و یا به شکل انیمیشن طراحی و ارائه شود. در این صورت موضوع در هر دو اثر یکسان اما 

شکل و محتوا متفاوت است.

با راهنمايی معلم خود، نمونه های مختلفی از آثار هنری مختلف را ببینید و سپس به توصیف موضوع آنها 
بپردازيد. در خلل توصیف موضوع اثر هنری، تلش کنید رابطۀ بین اثر هنری و موضوع آن را مقايسه کنید 

و سپس به دسته بندی موضوعات مختلفی که مشاهده می کنید بپردازيد.
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در اين بخش تلش کنید آثاری را که در بخش قبلی يعنی موضوع، مورد بررسی قرار داده ايد ازنظر 
محتوا و پیام تحلیل کنید. به عبارتی پیام يا پیام هايی را که هنرمند از طريق کارش ارائه داده است 

توصیف کنید.

نظر  به  بدیهی  و  عادی  ما  برای  آن قدر  و گاهی  است  بنیادی هنر  مفاهیم  کلیدی ترین  ازجمله  فرم 
این است که در  اما واقعیت  می رسد که مانند مقوالتی چون زمان، فضا و مکان قابل درك و تعریف است. 
جهان هنر، فرم لزوماً همان معنی بدیهی و آشنایی را که ممکن است عموم مردم به عنوان شکل هرچیزی 
تلقی کنند، نداشته باشد. زیرا هریک از شاخه های هنری برای بیان محتوا و نشان دادن موضوعشان با فرم های 
مناسب و متفاوتی سروکار دارند. برای مثال معنی فرم در موسیقی با معنی فرم در نقاشی متفاوت است. به طور 
کلی در طول تاریخ هنر و از زمان شکل گیری آن، فرم همواره به روش های مختلف مورد توّجه هنرمندان و 
حتی پژوهشگران هنری بوده است. چراکه هنر بدون فرم و محتوا نمی تواند موجودیت داشته باشد و به همین 

دلیل است که باید بدانیم رابطۀ تنگاتنگ و مستقیمی بین موضوع، فرم و محتوا وجود دارد.

محتوا هر اثر هنری دارای پیامی است. این پیام ممکن است عاطفی، اجتماعی یا دینی باشد. منظور ما 
از محتوای اثر هنری در حقیقت همان پیام یا معنایی است که اثر هنری آن را ارائه می دهد. اگر بپذیریم فرم 
اثر هنری به چگونه گفتن یا چگونه نشان دادن مربوط است، محتوا به چرا گفتن یا با چرایی مرتبط است. محتوا 
گاهی احساسات و عواطف هنرمند را نشان می دهد و از سویی به معنای هدف نهایی اثر هنری است. البته باید 
در نظر داشت که گاهی قرار نیست هنرمند مستقیماً پیام یا معنای مشخصی را به مخاطب عرضه کند؛ بلکه 
نقش مخاطب اثر هنری و برداشت های او از معنای هنر است که اجازۀ تحلیل و درك محتوا را فراهم می سازد. 
در حقیقت هنر و شاخه های مختلف هنری هریک به روش خاص خودشان درصدد ارائه و آفرینش محتوا هستند 
و همان طور که خواهیم دید، برای ارائۀ محتوا در اثر هنری، هنرمند نیازمند فرم است تا بتواند از طریق آن معنا 

و محتوای موردنظرش را به نمایش و اجرا دربیاورد. 
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 با راهنمايی معّلمتان، سعی کنید با نگاه کردن به پیرامون خود يا انتخاب اشیای مختلف، فرم آنها را 
روی کاغذ رسم کنید. همچنین چند تصوير از آثار نقاشی انتخاب کنید و سعی کنید فرم های هندسی 
مورد استفاده در آن را استخراج کنید. مثًل ممكن است تصوير يك کوه شبیه مثلث باشد يا تصوير يك 

حوض شبیه دايره به نظر برسد.

اما به راستی فرم چیست؟ به صورت خیلی ساده می توان گفت فرم در جهان هنر سه تعریف کلی دارد. 
1(  به معنی خطوط دور یک شکل است؛ مانند شکل یک مجسمه و حتی ژست های مختلف. در این معنا، همهٔ 
اشیای پیرامون ما فرم دارند و می توان خطوط دور آنها را به صورت های مختلفی مشاهده کرد. 2( به معنی 
ترکیب، نظم و آرایش بین اجزا و عناصر تشکیل دهندۀ اثر هنری است؛ برای مثال ترکیب عناصر در هنرهای 
تجسمی مانند نقطه، خط، رنگ، بافت و نور. می توان گفت در این تعریف، فرم با ساختار اثر هنری هم معنی 
است. ٣( گاهی اوقات به معنی سبک اثر هنری تلقی می شود، مثاًل همان گونه که بین یک نقاشی واقع گرا و 

نقاشی فراواقع گرا )سورئالیستی( تفاوت وجود دارد.

   12



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

32

سبک و مکتب

به سه اثر نگارگری زير در مكتب های هرات، اصفهان و تبريز نگاه کنید و سعی کنید تفاوت های شیوه 
کار هنرمندان را در هريك از مكاتب توصیف کنید. 

شاهزاده محمد بیک گرجی، اثر رضا عباسی 
از پیشگامان مکتب اصفهان

ساختن قصر خورنق، 
اثر استاد کمال الدین 
پیشگامان  از  بهزاد 

مکتب هرات

را  نیشابور  غازان 
می کند،  تصرف 
نگاره ای از کتاب 
در  جامع التواریخ 
مکتب تبریز اول

   13



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

33

به انتخاب خود و با راهنمايی معلم، چند تصوير از هنر عكاسی يا نقاشی انتخاب کنید که موضوع 
آنها طبیعت است. سپس با کنار هم قراردادن  آنها توضیح دهید هريك از آن تصاوير يا آثار چگونه 
طبیعت را در قالب نقاشی يا عكس نشان داده اند و روش هر هنرمند در پرداخت موضوع چه تفاوت ها و 

شباهت هايی با ديگری دارد.

سبک ازجمله مفاهیم و اصطالحات بسیار رایج در عرصه هنر است که تقریباً همۀ کسانی که به نوعی 
در حوزۀ هنر فعالیت می کنند با آن آشنا هستند و بارها آن را شنیده اند. انتخاب و قراردادن دو اصطالح 
همچنین  و  رایج  اشتباه  یک  برطرف کردن  برای  اول  قدم  در  همدیگر،  کنار  در  مکتب  و  سبک  کلیدی 
تعریف دقیق این مفاهیم بنیادی هنر است. آنچه عموماً به منزله سبک مطرح می شود به شیوه ها، قاعده ها 
یا  جریان ها  به عنوان  گاهی  که  می شود  گفته  هنرمندان  سوی  از  هنری  آثار  تولید  مختلف  روش های  و 
جنبش های هنری هم مطرح است. اما باید گفت سبک به شیوۀ فردی و منحصربه فرد هر هنرمند در خلق 
اثر هنری گفته می شود. یعنی شناسنامۀ فردی هنرمند در چگونگی خلق و آفرینش اثر هنری که مختص 
به خود اوست. اما مکتب به معنای یک روش یا جریان کلی است که پیروانی دارد و براساس اصول و قواعد 
مشخصی شکل می گیرد و عده ای هم برمبنای همان اصول مشترك و تعیین شده با روش خاص خود)یعنی 
تأثیر  از سبک یکدیگر  البته بسیار پیش می آید که هنرمندان  آثار هنری می کنند.  به خلق  اقدام  سبک( 
می پذیرند یا سبک خاص خود را براساس سبک سایر هنرمندان رقم می زنند. ولی بسیاری از هنرمندان 
برجسته و مشهور جهان سبک های ویژۀ خود را دارند که گاهی این سبک ها به تدریج به مکتب هم بدل 
شده اند. بر این اساس، تاریخ هنر از دیرباز با همین شکل گیری مکتب های مختلف به مسیر خود ادامه داده 
است و در این فرایند، هنرمندان مختلف سبک های متنوع و بی شماری را خلق کرده اند. سبک هر هنرمند 

به میزان خاّلقیت او در نشان دادن موضوع و آفرینش اثری هنری بستگی دارد. 
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1ـ با مرور مطالب ارائه شده در پودمان، چند شیوۀ نوين برای تقسیم بندی انواع هنرها ارائه کنید.
2ـ يك اثر هنری انتخاب کنید و در آن سه عنصر اصلی »موضوع«، »محتوا« و »فرم« را توصیف کنید.

3ـ با استفاده از منابع کمك آموزشی، انواع مكاتب مختلف را در يكی از رشته های هنری مانند سینما، 
نقاشی و ... دسته بندی و ارائه کنید.

فّعالیت اهی انتخابی پایان پودمان



پودمان 2

قیت هنری خلّ
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مقـدمـه

تولید یک اثر هنری به مهارت های مختلفی همچون مهارت در استفاده از ابزار و وسایل و مواد 
مختلف، کاربرد تکنیک های مختلف،  استفاده از رسانه ها و ... نیازمند است، اما پیش و بیش از آن 
الزم است هنرمند از احساسات و افکار خود مطلع باشد و دائماً آنها را وارسی کند. هنرمندان برای 
دستیابی به ایدۀ اولیه همواره با مشکل روبه رو هستند. آنها برای حل این مسئله الزم است راه حل های 
جدیدی پیدا کنند و از خطر کردن هراسی نداشته باشند و پس از تولید کار هنری اولیه آن را مورد 
بازبینی و اصالح قرار دهند. سپس باید آن را ارائه کنند و در معرض مشاهده و قضاوت دیگران قرار 

دهند، درباره آن تأمل کنند و آن را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. 

در پایان این پودمان 
از شــما انتـظارمـی رود

 با استفاده از حواس پنج گانه، محیط پیرامون خود را مشاهده و دريافت های خود 
را در قالب آثار هنری مختلف بیان کنید.

 با پرورش قوه تخیل و با استفاده از آن،  آثار هنری مختلف خلق کنید. 
 با شناخت و استفاده از انواع منابع )بیرونی و درونی(، آفرينش هنری داشته باشید. 
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با ابزار و مواد در دسترس يك کار هنری خلق کنید. آثار هنری خود و دوستانتان را در گروه های کاری 
بررسی کنید و به سؤاالت زير پاسخ دهید:

- آيا در کار خود يا دوستانتان ايده ای نو و جديد مشاهده می کنید؟ 
- ايده های جديد خود را از کجا گرفته ايد؟

- برای اجرای اين ايده چه مراحلی را طی کرده ايد؟

جملت زير را به دقت بخوانید. سپس وجه مشترک اين تعاريف را در گروه های خود به بحث بگذاريد.
- خّلقیت توانايی ايجاد ايده ها، نظريه ها يا اشیای جديد است. 

- خّلقیت توانايی شخص در بازسازی مجدد تجربیات خود در زمینه های ديگر است به طوری که 
ازلحاظ علمی، زيبايی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد شود.1

- خّلقیت به منزله ظرفیِت ديدن روابط جديد، پديدآوردن انديشه های غیرمعمول و فاصله گرفتن از 
الگوهای سنتی تفكر است.2

- خّلقیت شكل دادن تجربه ها در سازمان بندی های جديد است.3
- خّلقیت توانايی حل مسائلی است که فرد قبًل حل آنها را نیاموخته است.4

الهام هايی  و هم حاصل  باشد  ارزشمند  هم  و  اصیل  هم  که  است  تولید چیزی  - خّلقیت شامل 
برخاسته از ناخودآگاه انسان.

___________________
1  - ورنون 1٩٨٩

2  - آرنولو
٣  - تایلور 1٩٨٨

٤  - مایر 1٩٨٣ و وایزبرگ1٩٨٦

   1

   2

سرچشمه های خاّلقیت و آفرينش هنری
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ایده های  است.  شکل گرفته  ساده  ایده های  براساس  همواره  هنری  خاّلقانه  آثار  بزرگ ترین  آفرینش 
خاّلق می تواند سرچشمه بیرونی یا درونی داشته باشد. یعنی محرك اولیه می تواند پدیده ای در بیرون شخص 
باشد مانند داشتن نگاه خاص به محیط طبیعی یا مواجه شدن با رویدادهای زندگی روزمره یا حاصل خیاالت و 
تصورات درونی هنرمند باشد. برخی از ایده ها می تواند نتیجه تلفیقی از سرچشمه های درونی و بیرونی باشند. 
آن دسته از هنرمندانی که با محرك های درونی به خلق اثر هنری می پردازند قادرند با رجوع به خیال انگیزی 
ذهن خود به آفرینش بپردازند. درحالی که گروه دیگر بیشتر تحت تأثیر محرك های بیرونی به خلق اثر هنری 

می پردازند. بنابراین می توان به طور کلی منابع الهام آفرینش آثار هنری را به دو دسته تقسیم کرد:
 سرچشمه های بیرونی آفرینش
 سرچشمه های درونی آفرینش

  سرچشمه های بیرونی آفرينش

در قديم رسم بر اين بود که اگر يكی از سادات از کوچه يا خیابان می گذشت مخصوصاً هنگام صبح، 
مردم آن را به فال نیك می گرفتند و آن روز را خوش يمن می دانستند، از اين رو برای احترام به آن سّید، 
از حجره ها بیرون می آمدند و سلم می دادند. اين کار در طول بازارچه با تكرار عبارت »سلم علیكم« 
ادامه می يافت و مرحوم سّیدحسن کسايی نوازنده معروف نی از همین جملۀ کوتاه برای ساخت قطعه 
صبحگاهی استفاده کرد. سعی کنید شما هم با بهره گیری از آوای کلم يا صداهای طبیعت، نواهايی را 

خلق و آن را زمزمه کنید يا با آواز بخوانید.

آفرینش  برای  زندگی  روزمره  اتفاقات  و  پدیده ها  ساده ترین  از  است  قادر  انسان  خاّلق  و  پویا  ذهن 
آثار هنری بهره برداری کند. برای این امر کافی است فرد روحیه ای جست وجوگر داشته باشد و پدیده های 
پیرامون خود را به دّقت مشاهده و آنها را ثبت کند. حضور در طبیعت مانند کوهستان، جنگل و چشمه ساران 
یا در محیط های پر ازدحام مانند مترو، رستوران یا محیط کار یا حضور در نمایشگاه های هنری یا مطالعه 
آثار نویسنده های مشهور، ازجمله مواردی اند که می توانند در ایده پردازی به هنرمند کمک کنند. زمانی که 
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از  بهره گیری  با  که  روبه رو،  تصوير  به 
برگ های يك گیاه، بسیار خّلقانه آفريده 
رنگ ها  طیف  اين  کنید.  نگاه  است،   شده 
به  برمی انگیزد؟  شما  در  را  احساسی  چه 
زندگی  آن  در  که  منطقه ای  گیاهی  تنوع 
می کنید دقت کنید، آيا شما نیز می توانید 
آفرينش  به  گیاهی  تنوع  اين  تأثیر  تحت 

هنری بپردازيد؟

هنرمند احساس می کند برای اولین جرقه های ایده پردازی نیازمند منابع بیرونی است، می تواند پا به کوچه 
و خیابان بگذارد یا در طبیعت قرار گیرد و با فّعاالنه نگاه کردن به رخدادها و صحنه های اطراف خود و تلفیق 

آنها با یکدیگر به ایده های اولیه دسترسی پیدا کند.

شیوه سخنگویی افراد، با فرازونشیب های صوتِی مختلف و با لهجه  های متفاوت می تواند تنوع وسیعی 
ایده های  است  قادر  آن هستید  شاهد  که  و صحنه هایی  کنند  متبادر  ذهن شما  به  را  ملودیک  از جمالت 
به وسیله اتصال  تصویرگری بی شماری به شما بدهد. در برخی از موارد خلق یک اثر نقاشی می تواند صرفاً 

نقطه ها به یکدیگر باشد. 
مناظر پیرامون نه تنها الهام بخش شکل گرافیکی است، بلکه ویژگی های دیگری را نیز برای استفاده در 
آفرینش اثر هنری به همراه دارد. این که آیا فضا خشن است یا نرم، ازلحاظ ویژگی های سایه روشن ها، محیط چه 
خصوصیاتی را القا می کند؟ آیا فضا گرفته و غمگین است یا پرنشاط و پرهیجان؟ آیا در محیط، نقاطی وجود دارد 
که بیشتر در مرکز توجه واقع می شوند؟ عناصر داخل محیط چگونه باهم ارتباط برقرار می کنند؟ و ده ها ویژگی 
دیگر که از محیط قابل دریافت است. اثر هنری شما می تواند توصیف هایی بی شمار از یک فضای خاص و محدود 
به دست بدهد. برای مثال یک آهنگساز موسیقی فیلم می تواند با اصوات پدیده های طبیعی مانند غّرش رعد، آواز 
پرندگان، پیچیدن صدای باد در جنگل و شالیزار یا محصول ارتعاشات صنعتی در زندگی روزمّره مانند صدای 

حرکت قطار بر روی ریل، ماشین آالت صنعتی در کارخانه ها و... به آفرینش اثر هنری بپردازد.
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هنرمند برای آنکه بتواند دست به آفرینش بزند الزم است چشم، گوش و سایر حواس خود را به گونه ای 
تربیت کند که پدیده ها را به صورتی متفاوت ببیند. این استعداد در همه انسان ها هست، ولی الزم است با 
انجام تمرین های خاص آنها را در خود پرورش دهند. برای نمونه به استفاده از اعداد در متن نوشته زیر دقت 
کنید. به تدریج که شما جمالت را از باال به پایین می خوانید ذهن شما فرا می گیرد که چگونه به اعداد به 

شکل حروف نگاه کند.

ذ٥ن 1نسان 1ستعد1د رشد د1رد.

ذ٥ن 1نسان قدرت شگفت 1)0گیزی در 1)0طباق با شر1یط جدید د1رد.

کـ1فی 1ست ب٥ ذ٥)0( خود 1جاز٥ی رشد د٥یم آ)0گاه 1ز قدرت آ)0( شگفت زد٥ ٩ـی شویم.

ذ٥ن خود ر1 1ز عـ1د1ت آز1د کـ)0ـید.

گذشتگـ1)0( تو1)0ستند پس، ٩ـ1 )0یز ٩ـی تو1)0یم.

حا٧ ٩ـی توا)0ید ب٥ ذ٥ن خود 1فتخـ1ر کـ)0ـید.

خلق اثر هنری در یک رشته، تحت تأثیر آثار هنری رشته های دیگر نیز از جملۀ همین نوع محرك هاست. 
مثاًل با دیدن نقش یک قالیچۀ زیبا ممکن است طرح اولیه یک سناریوی نمایشی به ذهنتان برسد یا تحت 

تأثیر یک شعر، تابلویی زیبا خلق کنید.

شکل1-2( پرورش ذهن در پذیرفتن عناصر در نقش جدید؛ به کارگیری اعداد در نقش حروف )طراحی: محمدرضا آزاده فر(
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در  سعادت  همای  شکل2-2( 
خراسان  توابع  از  سرخ  کوه 

رضوی

در  عقاب کوه  شکل٣-2( 
شهرستان تفت در استان یزد

با  به خود جلب می کند؟ آيا می توانید  اين تصاوير دقت کنید: چه چیزی در آنها توجه شما را  به 
بهره گیری از اين نمونه ها يا با استفاده از مشاهدات طبیعی خود، آفرينش خّلقانه ای داشته باشید؟
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سرچشمه های درونی آفرينش

فراهم آوری فضای الزم برای کار

یکی دیگر از عوامل الهام در خلق اثر هنری توجه هنرمند به درون خود است. سرچشمه های آفرینش 
در درون انسان ها به ودیعه گذاشته  شده است که با تمرکز بر آن می توان آثار هنری بی مانندی خلق کرد. این 
قوه با پرورش تخیل ارتباط مستقیم دارد و قادر است خارج از دنیای مادی، جهان دیگری را بنا کند که در 

آن هر ناممکنی به ممکن بدل می شود.
سرچشمه های درونی آفرینش کم وبیش درون همه انسان ها وجود دارد، لیکن در خواب زمستانی است. 
الزم است برای بیدارکردن این قوه تالش کنیم تا بتوانیم از مزیت آفرینندگی آن بهره مند شویم. در زیر، 

برخی توصیه های ساده را برای بیدارکردن قوه خاّلقیت درونی مرور می کنیم.

تلویزیون و رادیو را خاموش کنید، از اینترنت خارج شوید، تلفن همراه خود را خاموش کنید و از 
اطرافیان خود بخواهید تا یکی دو ساعت شما را تنها بگذارند.

کوالژ/  )نقاشی/  هنری  اثری  محیطی،  عوامل  از  بهره برداری  بدون  و  تخیل خود  قوه  از  استفاده  با 
نمايشنامه( خلق کنید. آثار هنری خود را در کلس به نمايش بگذاريد و در گروه های کاری به سؤاالت 

زير پاسخ دهید:
- سهم خّلقیت ذهنی شما در آفرينش ايده های جديد تا چه اندازه بود؟

- برای اجرای ايده خود چه مراحلی را طی کرديد؟
- کار خود را با هم گروهی هايتان مقايسه کنید و درباره چگونگی شكل گیری ايده های خود صحبت 

کنید.
- تجربه خود در مورد شیوه ای که با مراجعه به خّلقیت درونی می توان اثر هنری خلق کرد را باهم به 

اشتراک بگذاريد و تعیین کنید تا چه اندازه شیوه خلق اثر در اين روش شخصی است.

   6



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

43

تغذيۀ قوۀ خاّلقیت درونی

       قوۀ خاّلقیت درونی به سکوت نیاز دارد. 

ضروری است مسیری را دنبال کنید که قّوه خاّلقیت درونی نشان می دهد.

هرروز چشم ها و سایر حواس خود را با آثار غنی هنری و پدیده های زیبای خلقت تغذیه کنید. 
بهتر است در این زمان، نگاه کردن و گوش کردن را با تمرکز انجام دهید. تفاوت اساسی نگاه کردن و 
گوش دادن به منظور تغذیه، در مقایسه با دیدن و شنیدن به ِصرِف لذت، این است که برای لذت بردن 
می توان حتی در حین انجام کارهای روزمره نیز با آثار هنری تماس داشت، اما نگاه کردن و گوش کردن 
برای تغذیه و تحریک قوۀ خاّلقیت به تمرکز نیاز دارد. برای باالبردن تمرکز الزم است اموری را که در 
فرایند نگاه کردن و گوش دادن مزاحمت ایجاد می کنند از پیرامون خود کم کنید. مثاًل اصوات مزاحم 
پیرامون را کم کنید و از مناسب بودن نور، اطمینان حاصل کنید. زمانی که اضطراب دارید تغذیه هنری 

به خوبی انجام نمی شود؛ بنابراین زمان هایی را که آرامش دارید برای این کار انتخاب کنید.

در زمان خلق اثر هنری، قوای خاّلقیت درونی به کمک هنرمند می آید و شما با چشم و گوِش درون، 
و  تصاویر  شما  محیط  در  است  ضروری  سبب  همین  به  می بینید؛  می دهد  نمایش  درون  خاّلقه  قوه  آنچه 
صداهای مزاحم نباشد. قوه خاّلقیت درونی بسیار خجالتی است و اگر اصوات یا تصاویر مزاحم پیرامون شما 

باشد، خود را پنهان می کند. سکوت و محیط آرام باعث می شود که او خود را نشان دهد.

دهید.  انجام  را  خود  سهم  باید  هم  شما  دهد،  انجام  نمی تواند  را  کارها  همه  درونی  خاّلقیت  قوه 
هنگامی که این قوه نشانه ای هنری به شما می دهد، آن را جدی بگیرید و برای ادامه روند آن سعی کنید. 
برای مثال اگر نوایی در درون شما شکل گرفت سعی کنید آن را زمزمه کنید و ادامه آن را بسازید، یا اگر 
مصرع شعری به ذهنتان رسید سعی کنید آن را تکمیل کنید تا به شعری کامل مانند یک دوبیتی، قصیده، 

غزل یا قطعه تبدیل شود.
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به وسیله  را  ایده های خود  کنید  آورد. سعی  به خاطر خواهید  را  همه چیز  بعداً  نکنید  فکر  هیچ وقت 
یک ضبط صوت کوچک یا دفترچه یادداشت ثبت کنید. حتی اگر یک ایده فوق العاده هم باشد، تصور نکنید 
هیچ گاه آن را از یاد نخواهید برد، این امکان وجود دارد که ساعاتی بعد به هیچ روی آن را به خاطر نیاورید. 
یک قلم و کاغذ یا یک ضبط صوت کوچک در کنار تخت خواب خود نگه  دارید تا اگر در طول شب قوه خاّلقیت 
شما فّعال شد بتوانید محصوالت آن را ثبت کنید. چند ثانیه اول پس از بیدارشدن از خواب، مهم ترین زمان 
برای یادآوری رؤیاهاست. خود را عادت دهید آنها را ثبت کنید حتی اگر در ابتدای کار به هیچ محصول هنری 
منجر نشود. اگر با یک احساس خلق هنری قوی از خواب برخاستید که با یک اثر معروف تشابه داشت آن 
را ثبت کنید. شاید قوه خاّلقه شما قالب آن هنرمند را به عنوان عامل واسطه ای برای خلق به کار برده است. 

نیست؛  پیش بینی  قابل  عاملی  قوه خاّلقیت  باشید  داشته  نظر  در  فوق،  موارد طرح شده  به رغم همه 
پدیده ای مرموز است که ممکن است هرگز در زمانی که انتظار آن را دارید بروز نکند یا به شکلی خود را 

نشان دهد که شما هرگز تصور آن را نمی کردید.

رویاهایی را ثبت کنید که خّلقیت در آنها نقش دارد.

قوۀ خّلقیت به تناسب نیاز شما فّعال تر می شود.  

خّلقیت عاملی غیرقابل پیش بینی است.

بیشتر  شود  فّعال  شما  خاّلقیت  قوه  آنکه  امکان  باشید،  هنری  فّعالیت  یک  انجام  حال  در  شما  اگر 
است. این قوه در ضمیر ناخودآگاه شما زیست می کند و منتظر فرصتی است که بروز کند. اگر این توانایی 
ارادی احضار کنید، شما در سطح  بتوانید آن را در مواقع ضرورت و تا حدودی  برای شما حاصل شد که 
با  نمایشنامه ای  زمانی  معّین  محدودة  یک  در  باید  شما  برای  مثال  قرارگرفته اید.  آفرینش  قوة  از  باالتری 
موضوع و شخصیت های از قبل تعیین  شده ای بنویسید. چون ذهن بر روی نوشتن نمایشنامه تمرکز می کند 
و  روایت  برای خلق  قوه خاّلقیت  احضار  آمادگی  بنویسید، ذهن شما  معّینی  زمان  را در  و می خواهید آن 
شخصیت پردازی را پیدا می کند. اگر زمان و مکان آرام و معّینی را برای کار خاّلقه انتخاب کنید، قوه خاّلقانه 
شما یاد می گیرد که هنگامی که شما در آن شرایط زمانی و مکانی معّین قرار گرفتید بیشتر ظهور کند. مثاًل 
شما همیشه کار آفرینش هنری خود را در گوشة دنجی از حیاط انجام می دهید. به محض اینکه شما در آن 
مکان قرار گیرید قوه خاّلقه شما فّعال می شود. سعدی و حافظ هر دو از گوشه های دنجی در باغ های شهر 

شیراز یاد می کنند که بسیاری از سروده های خود را در آنجا خلق کرده اند.
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 چشم هايتان را برای چند دقیقه ببنديد و خود را در طبیعت تصور کنید. ويژگی های اين محیط را 
به دقت تجسم کنید چه صداهايی می شنويد، چه رويدادهايی در اطراف شما اتفاق می افتد، چه احساسی 

داريد؟ با توجه به اين موارد يك نقاشی بكشید يا يك قصه برای يك نمايش خلق کنید.

1. به تصاوير زير و تصوير صفحه بعد دقت کنید: چه چیزی در آنها توجه شما را به خود جلب می کند؟ 
آيا می توانید با بهره گیری از اين نمونه ها يا با استفاده از مشاهدات طبیعی خود، نمونه های مشابهی پیدا 

کنید.

اتفاقی  به صورت  مریخ  روی  سایه روشن  وجود  شکل٥-2( 
تصاویری را ایجاد کرده است.

تخته چوب  قرارگرفتن دو  کنار هم  شکل٤-2( 
چوب  گره های  با  مختلف  تصاویر  ایجاد  باعث 

می شود. 

   7

فّعالیت اهی انتخابی پایان پودمان
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2. با بهره گیری از آلبوم قديمی پدربزرگ يا مادربزرگ خود و عكس های قديمی، گذشته های دور را در 
تخیل خود به تصوير بكشید. سپس بر اساس آن نمايشی کوتاه طراحی و آن را با کمك هم کلسی های 

خود اجرا کنید.

ابرها در آسمان به خود می گیرند، عاملی بسیار مؤثر در  شکل ٦  ـ2( اشکال مختلفی که 
تحریک خیال انگیزی افراد به شمار می رود.
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3. با استفاده از قدرت تخیل خود فضای دوران دفاع مقدس را مجسم کنید. تصور کنید رزمندگان 
قرار است در يك عملیات، منطقه ای را از دست دشمن بازپس گیرند. شخصیت های مختلف اين عملیات 
را شخصیت پردازی کنید. می توانید احساس و تخیل خود را در قالب آثار هنری مختلف و با استفاده از 

رسانه های گوناگون بیان کنید. آثار هنری خود و دوستانتان را در گروه های کاری با هم مقايسه کنید. 

4. حیوانات پیرامون خود را شخصیت پردازی کنید و از زندگی روزمره  آنها برای طراحی يك فیلم نامه 
استفاده کنید. سپس براساس فیلم نامه، تصويربرداری از آنها را به صورت روزانه شروع کنید و در پايان با 

تدوين آن، يك اثر کوتاه سینمايی بسازيد.
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پودمان 3
تحلیل

 آاثر هنری
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مقـّدمـه

تغییرات حاصل از پیشرفت های فّناوری در زمینه تولید هنری مانند دوربین های عکاسی و فیلم برداری 
با  تولید  مزایایی چون  که  درعین حال  غیره  و  آهنگسازی  سه بعدی سازی،  گرافیک،  نرم افزارهای  دیجیتال، 
هزینه بسیار کمتر از دوران گذشته دارد، یک مشکل اساسی را در دنیای آفرینش هنری ایجاد کرده است 
هزینه  که  زمانی  در  است.  آثار  زیبایی شناسی  کیفیت  زمینه  در  پایین آمدن حساسیت  و  کم توجهی  آن  و 
نسبتاً زیادی برای تولید یک قطعه عکس اعم از نیاز به دوربین گران قیمت، تهیه مواد خام و سپس پرداخت 
هزینه برای ظهور و چاپ آن و منتظرماندن فرایند مشخص شدن محصول خروجی از البراتوار می شد، فرد 
کیفیت هنری کار خود را با حساسیت زیادی دنبال می کرد تا مبادا این  همه هزینه و صرف وقت به محصول 
ضعیف بینجامد. البته این موضوع بدان معنا نیست که هنرمندانی که از این تکنولوژی بهره برداری می کنند 
تولیداتی با کیفیت پایین تر تولید می کنند، بلکه برعکس ارتقای فّناوری باعث شده است کیفیت این آثار در 
نزد هنرمندان باالتر رود. آنچه این مشکل را ایجاد کرده است ورود افراد غیرهنرمند به عرصه تولید هنر در 
گستره ای بسیار وسیع و تداخل کار آنان با هنرمندان مجّرب است. این امر به دلیل سهل الوصول شدن فرایند 

تولید حاصل شده است.
عالوه بر این، در دست قرارگرفتن آسان و ارزان ابزار تولید هنری منجر به ورود خیل عظیمی از افراد 
غیرهنرمند به این عرصه شده است. این افراد با دسترسی به شبکه جهانی وب و شبکه های اجتماعی مجازی 
محصوالت خود را در سطح بسیار وسیعی به اشتراك می گذارند. در واقع امروزه در سرتاسر جهان روزانه 
میلیون ها اثر هنری بدون درنظرداشتن کیفیت زیبایی شناسی آنها توسط مردم دیده و شنیده می شود. این 
امر رفته رفته چشم ها و گوش ها را به آثار هنری با سطح کیفی پایین عادت داده است. اما باید در نظر داشت 
هرچقدر هم که ابزارهای الکترونیک و پیشرفت فناوری فرایند تولید را تسهیل کند، در آخر این هنرمند است 

که باید با خاّلقیت و دیدگاه زیبایی شناختی خود، یک اثر ارزنده هنری را خلق کند. 
در یک تقسیم بندی کلی می توان فضا، صدا و حرکت را سه مؤلفۀ اصلی در شکل گیری هنرها دانست 
که هریک به تنهایی یا به صورت ترکیبی شالوده اصلی شاخه های مختلف هنری را شکل می دهد. در معماری 
و هنرهای تجسمی، عناصر سازنده اثر با قرارگرفتن در نسبت های معّینی از فضا نوعی از ترکیب بندی بصری 
را ایجاد می کنند که برای مخاطب قابلیت ادراك می یابد. در هنرهای صوتی، نقشی که مکان در هنرهای 
تجسمی بازی می کند به زمان واگذار می شود؛ یعنی عناصر صوتی با کشش های زمانی معّینی با نسبت های 
مشخص در پی  هم یا هم زمان قرار می گیرند و ترکیب صوتی را می سازند که برای شنونده قابلیت ادراك 
می یابد. هنگامی که دو مؤلفه مکان و زمان با هم درآمیخته شود، عناصر هنری امکان حرکت پیدا می کنند. 
حرکت ضمن آنکه در فضایی دوبعدی یا سه بعدی به وقوع می پیوندد مستلزم بازه زمانی معّینی نیز هست که 

براساس آن حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر در زمانی معّین صورت پذیرد.
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در پایان این پودمان 
از شــما انتـظارمـی رود

را  آنها  زیبایی شناختی  ارزش های  و  آشنا شوید  هنری  آثار  عناصر ساختاری  با   
ادراک کنید و براساس آن بتوانید آثار هنری را مورد تحلیل قرار دهید. 

 با انتخاب آثار هنری مختلف، آنها را با معیارهای زیبایی شناختی و ارزشی فراگرفته 
شده در این پودمان مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار دهید.
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هنرها  این  می گیرد.  مکانی شکل  فضای  در  آنها  ساختار  که  می پردازیم  هنرهایی  به  بخش  این  در 
می توانند در دو یا سه بُعد شکل بگیرند. مهم ترین هنرهایی که در فضای دوبُعدی شکل می گیرند نقاشی، 
خوشنویسی، تصویرسازی و عکاسی اند و بسیاری از هنرهای دستی و سنتی ایران به همراه پیکره سازی و 
معماری، هنرهایی  هستند که در سه بُعد شکل می گیرند. در اینجا ما به صورت تحلیلی به هنرهای دوبُعدی 

می پردازیم؛ چرا که بسیاری از قوانین عمومی حاکم بر آنها در هنرهای سه بُعدی نیز مؤثر است.

الف( فضای دو بعدی

عناصر و فضا

در شکل گیری یک اثر هنری در فضا، دو متغیر اصلی وجود دارد: )الف( اینکه چه عنصر دیداری برای 
قرارگرفتن در فضا انتخاب شود و )ب( این عنصر در چه نقطه ای از فضا و با چه فاصله ای از سایر عناصر قرار 
گیرد. مثاًل اگر از میان بی شمار اشکال موجود در طبیعت ما سه عنصر دایره، مثلث و مربع را اختیار کنیم، 
مؤلفه اول برای ما معّین شده است. حال باید تصمیم بگیریم این عناصر را در کجای کادر قرار دهیم تا اثر 

هنری ما تشکیل شود.

فضا
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با بهره برداری از همین سه شکل انتخابی، می توان بی شمار ترکیب متنوع در فضای دو بُعدی خلق کرد. 
به نمونه های زیر نگاه کنید و سعی کنید شما هم با همین سه عنصر بصری، ترکیب های متنوع خلق کنید.

در بهره برداری مناسب از فضا در خلق آثار مکان مند، شما باید از یک سو با حساسیت به کوچک ترین 
جزئیات اثر دقت و آنها را به صورت مینیاتوری تحت نظر داشته باشید و از سوی دیگر فضای عمومی حاکم 
بر تابلو و ارتباط عناصر اصلی سازنده کلّیت ترکیب بندی را تحت کنترل داشته باشید. این فرایند معموالً با 
تشخیص کلّیات تابلو توسط چشم، شروع می شود. پس از ادراک ساختمان کلّی اثر، چشم شروع به حرکت در 
تابلو می کند تا ارتباط عناصر اصلی را باهم بازشناسی کند. در مرحله آخر توجه به جزئیات معطوف می شود. 
اینکه چه عناصری جزئیات محسوب می شوند و چه عناصری کلّیات، مستقیماً به شیوه قاب بندی، قرارگرفتن 
عناصر، رنگ آمیزی و سایر اصول طراحی مربوط است. برای مثال به عکس های صفحه بعد، که همگی از یک 
منظره اند، نگاه کنید. تعریف عناصر جزئی و کلّی در سه تابلوی ارائه شده کاماًل متفاوت است؛ تابلوی » ب« 

جزئی از صحنه به نمایش درآمده در تابلوی » الف« است و تابلوی » ج« جزئی از تصویر » ب« است. 

   1
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سعی کنید عناصر کّلی را در سه تابلوی نمایش داده شده بازشناسی کنید.

شکل1-3 الف( منظره روستایی 
کوهستانی در منطقه کردنشین 

در مرز ایران و عراق

تصویر  از  قسمتی  شکل1-3ب( 
الف. عناصری که در تابلوی قبلی 
در  می شدند  محسوب  جزئیات 
را  این تصویر نقش عناصر اصلی 

به خود گرفته اند.

شکل1-3 ج( قسمتی از تصویر 
ب  تابلوی  در  که  عناصری  ب. 
در  می شدند  محسوب  جزئیات 
این تصویر نقش عناصر اصلی را 

به خود گرفته اند.

   2
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همان گونه که در سه تصویر صفحۀ قبل دیده می شود معنای عناصر کلّی و جزئی با تغییر اندازه قاب 
تغییر می کند. در واقع مرزهای شکل دهنده قاب، یکی از مهم ترین عوامل ادراکی ما از تابلو است. 

انتخاب عناصر درون قاب توسط چشم

گاهی اوقات چشم ما بخشی از محتوای درون کادر را برای دیدن انتخاب می کند. این امر همان گونه که 
در بخش پایانی این فصل خواهیم دید تا حد زیادی به زمینه اجتماعی که ما در آن قرار داریم بستگی دارد. 

شکل2-3( بازار کابل
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شکل 3-3( انتخاب جزئیات یک تابلو توسط چشم )برش هایی از تصویر بازار کابل(



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

57

شکل4-3( بازار شب عید در گیالن )عکس: ر.خانزاده(

سعی کنید در تصویر زیر، با ترسیم قاب هایی درون قاب اصلی اجزای شکل دهنده تابلو را تعیین کنید.

 از مناظر محیط زندگی خود عکس بگیرید یا آنها را نقاشی کنید و سپس آثار خود را از نظر عناصر 
اصلی شکل دهنده قاب تحلیل کنید.

ّ

   3
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خصوصیات خطوط افقی، عمودی و موّرب در قاب

از یک منظره با دو شکل » قاب بندی افقی« و » قاب بندی عمودی« عکس برداری و آنها را با هم مقایسه 
کنید.

هنرمندان در ثبت مناظر طبیعت، بیش از آنکه از قاب های عمودی استفاده کنند از قاب های افقی 
بهره جویی می کنند. خطوط افقِی مناظر طبیعی، احساس آرامش و راحتی را القا می کنند؛ حال  آنکه خطوط 

عمودی در قاب، هیجان و قدرت بیشتری را القا می کنند.

شکل5-3( خطوط افقی در قاب، احساسی از آرامش و سکون را به همراه دارد )عکس طبیعت ایران(.
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عمودی  شکل6-3( خطوط 
در قاب، احساسی از قدرت 
و استواری را به همراه دارد 

)عکس طبیعت ایران(.

شکل7-3( خطوط موّرب و شکسته در قاب تصویر 
ایجاد حالتی از حرکت، هیجان و بی ثباتی می کنند.

خطوط موّرب در قاب تصویر معموالً حالتی از حرکت، هیجان و بی ثباتی ایجاد می کنند. این وضعیت 
در زمانی که سایر عوامل پس زمینه در وضعیت متعادل افقی یا عمودی قرار دارند بیشتر احساس 

می شود.
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در برخی اوقات اگرچه قاب ما به صورت افقی است، اما چشم بیننده به صورت عمودی در آن به حرکت 
درمی آید. در این گونه موارد عناصری در کادر قرار دارند که خودآگاه یا ناخودآگاه باعث حرکت چشم از باال 
به پایین یا پایین به باال می شوند. به نمونه های ارائه شده در زیر نگاه کنید؛ در این تصویر حرکت چشم بیشتر 

به صورت عمودی و حرکت به عمق است.

عمودی  حرکت  شکل3-8( 
چشم به واسطه حضور عناصر 
قاب  یک  در  عمودی  بصری 
به  حرکت  همچنین  و  افقی 
در  چهل ستون  بنای  عمق، 
چگونه  کنید  نگاه  اصفهان. 
وجود عناصر قائم باعث ایجاد 
ثبات در تابلو می شود )عکس: 

محمد سلطان الکتابی(.

شکل9-3( حرکت چشم به عمق در یک 
سی وسه پل  بنای  عمودی،  قاب  با  تابلو 

اصفهان )عکس: محمد سلطان الکتابی(

در مقابل گاهی در قاب های عمودی حرکت چشم به صورت افقی در عرض یا عمق تابلو حرکت می کند. 
مثاًل به تصویر زیر نگاه کنید:
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امام  با بهره گیری از عناصر درون صحنه، مناره های ورودی مسجد  شکل 10-3( قاب بندی 
در میدان نقش جهان اصفهان. نگاه کنید چگونه وجود عناصر قائم باعث ایجاد ثبات در تابلو 

می شود )عکس: محمد سلطان الکتابی(.

قاب در قاب، شیوه ای از محدودکردن مرزهای تماشای یک سوژه در تابلو است. هنرمندان با بهره گیری 
خاّلقانه از عناصر موجود در صحنه، در برخی موارد از این عناصر به منزله ابزار قاب بندی استفاده می کنند. 

برای مثال نگاه کنید به قاب بندی مناره ها در تصویر زیر.
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با بهره گیری از قاب های افقی و عمودی تصاویری را نقاشی یا عکاسی کنید و در آنها خصوصیات انواع 
خط های افقی، عمودی و مورب را نمایش دهید.

 تصاویری ایجاد کنید که سوژه های آن با بخش هایی از خود تصویر قاب بندی شده باشد.

 موضوع)سوژه( و زمینه

شکل11-3( به تصویر فوق به دقت نگاه کنید و سعی کنید سوژه را از پس زمینه تشخیص دهید.

   5

   6

زمینۀ تابلو نقش بسیار مؤثری در دریافت ما از تصویر دارد. در برخی از آثار، ذهن ما دچار این ابهام 
می شود که در عناصر موجود در تابلو کدام یک موضوع و کدام یک زمینۀ تابلو هستند. برای مثال به تصویر زیر 
نگاه کنید و سپس با دوستان خود گفت وگو کنید که کدام یک از اشکال حاصله، موضوع و کدام زمینه است.
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شکل12-3( نقوش اسالمی، تنوع زیادی در زمینه شکل گیری سوژه و زمینه ایجاد می کنند.

زمینه های  و  نگاه، سوژه  تغییر شیوه  با  بیننده می تواند،  که  دارند  را  این خصوصیت  اسالمی  نقوش 
متنوعی در آن ببیند. به چهار شیوه مختلف نگاه، که می تواند سه سوژۀ مختلف را در تابلوی صفحه قبل 

شکل دهد نگاه کنید.
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مهم ترین عواملی که باعث می شود تصمیم بگیرید کدام عناصر سوژه اند و کدام یک زمینه، عبارتند از:
چشم ما برای تشخیص سوژه از زمینه به دنبال عناصری است که به ما نزدیک تر باشند یا جلوتر به   •

نظر برسند.
خطوطی که سوژه را از زمینه جدا می کنند متعلق به سوژه اند نه پس زمینه.  •

سوژه ثبات کمتری نسبت به زمینه دارد و ممکن است هر لحظه حرکت کند.  •
به نظر می رسد زمینه در پشت سوژه نیز ادامه می یابد.  •

سوژه معموالً واضح تر از پس زمینه است.  •

 به تصویر زیر نگاه کنید و سعی کنید در آن سوژه را از زمینه تشخیص دهید و عوامل پنج گانه یادشده 
فوق را در آن تحلیل کنید.

شکل13-3( عوامل مختلفی 
سوژه  برجسته سازی  در 
که  دارند  وجود  زمینه  از 
شماری از آنها در این تصویر 
دیده می شود. )آیینی سنتی 
در  شمشیر  از  بهره گیری  با 

خراسان(. 
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نگاه  عناصر جهت دار حرکتی  شکل3-15( 
بیننده را به سمت چپ تابلو حرکت می دهد.

عوامل جهت دار

عوامل جهت دار از هر نوع که باشند چشم ما را در تابلو حرکت می دهند. این حرکت می تواند به چپ، 
راست، باال، پایین یا عمق باشد. عوامل جهت دار درون قاب به سه دسته تقسیم می شوند:

عوامل جهت دار گرافیکی  •
نشانگرها  •

عوامل جهت دار حرکتی  •
در تصویر مقابل از پل طبیعت 
شکل گرفته  گرافیکی  عناصر  تهران، 
عمق  به  را  شما  نگاه  پل،  سازۀ  از 
هدایت می کنند. حال آنکه احساس 
حرکت در تصویر سوارکار چشم شما 
به سمت چپ  حرکت،  جهت  در  را 
هدایت می کند. در تصویر صفحه بعد 
نشانگرهای کف خیابان چشم شما را 
در جهت مشخص شده توسط عالئم 

شکل 14-3( عناصر جهت دار خطی، نگاه بیننده را همراه با سازه های پل به سمت حرکت می دهد.
عمق و پایه ها حرکت می دهند )پل طبیعت تهران، عکس: محمدرضا آزاده فر(.
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شکل16-3( نشانگرهای 
به  را  نگاه  خیابان  کف 
هدایت  راست  و  چپ 

می کند.

شکل17-3( فضای پیشروی سوژه باید در جهت نگاه او گستردگی بیشتری داشته باشد )شهید محمدرضا قربانپور، هورالعظیم(.

درنظرداشتن خصوصیات عوامل جهت دار، به هنرمند کمک می کند عناصر داخل قاب را در موقعیت 
بهتری قرار دهد. برای  مثال زمانی که یک سوژه انسانی در حال نگاه به سمت چپ یا راست است، بایستی 
فضای بیشتری از قاب را متناسب با سمت نگاه او در نظر گرفت. به دو نمونه زیر نگاه کنید و قاب بندی مناسب 

را از قاب بندی نامناسب تشخیص دهید.
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شکل18-3( آیا تصویر باال می تواند نشان دهد کدام یک از دو مداد در اندازه معمول است؟

- در محیط پیرامون خود عوامل جهت دار خطی را بیابید و سعی کنید آنها را درون قاب تصویر ثبت 
کنید.

   - با درنظرداشتن فضای نگاه سوژه تصاویری را طراحی یا عکاسی کنید.

نسبت عناصر داخل قاب

ازجمله مواردی است که رعایت نکردن آن  واقعی  با دنیای  تناسب آن  اندازه سوژه نسبت  به قاب و 
بیننده را با مشکل درک ابعاد واقعی اشیا مواجه می کند. مثاًل به دو مداد عکس برداری شده در تصویر زیر نگاه 

کنید. کدام یک از این دو مداد در اندازه معمول و کدام یک در ابعاد غیرمعمول اند؟

   8
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برای ایجاد امکان تخمین ابعاد، تماشاگر نیازمند عامل آشنا است. مهم ترین چیزی که در این زمینه 
کمک کننده است استفاده از عوامل آشنای انسانی است. نگاه کنید که چگونه با حضور دست یک انسان امکان 

تشخیص واقعی ابعاد دو مداد نشان داده شده در شکل قبل میسر می شود.

شکل19-3( عامل انسانی باعث می شود ابعاد واقعی اشیای درون قاب برای مخاطب قابل تخمین شود.

تماشاگر معموالً عامل انسانی را مبنای اندازه طبیعی اشیا قلمداد می کند. حال اگر عامل انسانی در دو 
نسبت کاماًل متفاوت ارائه شود، ممکن است عوامل انسانی بزرگ تر را غول بپندارد یا عوامل انسانی کوچک تر 
را آدم کوچولوهای افسانه ای قلمداد کند. برای مثال در اثر داستانی گالیور، تفاوت نسبت ابعاد عوامل انسانی 

چنین احساسی را به تماشاگر می دهد.
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عوامل  و  غول آسا  بزرگ تر  عوامل  کند  احساس  تماشاگر  می شود  باعث  قاب  در  انسانی  عوامل  ابعاد  نسبت  تفاوت  شکل3-20( 
کوچک تر آدم های کوتوله اند)مجموعه تخیلی سفرهای گالیور(.

تصویر در تصویر و تصاویر چند موضوعی

یا  موضوع  در یک  را  مختلف  تصویر  که هم زمان چند  هنرمند می دهد  به  را  اجازه  این  تصویر  قاب 
چند موضوع پیوسته یا گسسته را درون خود جای دهد. استاد محمود فرشچیان در بسیاری از آثار خود از 
جلوه های تصویر در تصویر استفاده می کند. ضامن آهو اثر این نگارگر ایرانی را نگاه کنید و در برش هایی که 

در ادامه ارائه شده اند، وجود تصاویری را که در جنب تصویر اصلی قرارگرفته اند بررسی کنید.
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شکل21-3( ضامن آهو اثر استاد محمود فرشچیان
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شکل 22-3( برش هایی از نگاره ضامن آهو اثر استاد محمود فرشچیان

در این شیوه تصویر در تصویر، هنرمند تصاویر ا ضافه شده بر تصویر اصلی را به  نوعی در زمینه قرار می دهد 
که سوژه اصلی همچنان در مرکز توجه قرا گیرد. گونه ای دیگر از تصویر در تصویر وجود دارد که هنرمند براساس 
آن چند موضوع مختلف را در یک قاب ارائه می کند. در طراحی پرده هایی که پرده خوانان برای نّقالی استفاده 
می کنند، اغلب، هنرمند نقاش موضوعات مختلفی را که نّقال داستان آنها را نقل می کند، در نقاط مختلف قاب 

نقاشی می کند.
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به نقاشی قهوه خانه ای زیر که گوشه هایی از داستان های شاهنامه را نمایش می دهد توجه کنید. سعی 
کنید موضوعات مختلف روایت شده در این تصویر را، که همگی روی یک پرده به نمایش درآمده اند، 
بازشناسی کنید. این اثر را با اثر ضامن آهو مقایسه کنید و تفاوت ها و شباهت هاي شیوه بیانی تصویر در 

تصویر را در آن دو بیان کنید.

شکل23-3( تصویر در تصویر در پرده نقالی )نمونه داستان های شاهنامه  فردوسی، اثر قوللر آغاسی(
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 به تصویر زیر نگاه کنید و بگویید چشم شما عناصر موجود در آن را به چند شیوه می تواند دسته بندی 
کند.

شکل گیری گروه و دسته بندی عناصر

برای درک عناصر موجود در تابلو، نیازمندیم که آنها را دسته بندی کنیم. ما در زندگی روزمره خود 
دائماً در حال دسته بندی کردن پدیده ها هستیم. دسته بندی امکان ایجاد ارتباط بین عناصر را فراهم می کند 
و قرارگرفتن آنها را کنار همدیگر برای ما منطقی می کند. شیوه ای که ما با آن پدیده ها را دسته بندی می کنیم 
مبتنی  بر قانونی است که اصطالحاً به آن »ِگشتالت« گفته می شود و عبارت است از شرایطی که براساس آن 
عناصر مختلف در یک گروه قرار می گیرند. براساس تئوری گشتالت، عوامل ادراکی در فرایند دریافت و درک 
به یکدیگر ملحق می شوند و تشکیل یک کلّیت واحد را می دهند. این گروه یا کلّیت از اصول خاصی پیروی 
می کند که به آن اصول گشتالت می گویند. مهم ترین این اصول» نزدیکی« است )دو عامل زمانی، که به اندازه 
کافی به هم نزدیک باشند، به منزله یک کلّیت درک می شوند(. اصل دیگر عبارت است از تشابه )دو عامل، 
که به اندازه کافی به هم شبیه باشند، به منزله یک کلّیت دریافت می شوند(. اصل مهم دیگر عبارت است از 
اتصال منطقی )دو عامل زمانی که یکی خاصیتی داشته باشد که از لحاظ منطقی تداوم مناسبی برای دیگری 

محسوب شود، به منزله کلّیتی متعلق به یکدیگر درک می شوند(. 
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گشتالت پنج قانون کلی دارد که بدین شرح است:
مجاورت؛   .1
مشابهت؛   .2

تداوم؛   .3
خاتمه؛   .4

وضعیت عمومی.   .5
در شکل زیر نمونه هایی برای نمایش عملکرد هریک از قوانین پنج گانه فوق برای شکل گیری گروه ها 

در ذهن بیننده ارائه می شود.

مجاورت مشابهت

خاتمه وضعیت  عمومی 

تداوم
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در برخی از موارد یک خصوصیت به دلیل استیالی بیشتر در تابلو، خصوصیت دیگر را از معرکه به  در 
می کند؛ مثاًل اگر دو خصوصیت مجاورت و تشابه سعی کنند هر یک گروه بندی متفاوتی از عناصر را به طور 

هم زمان، در یک قاب تشکیل دهند، خصوصیت تشابه در اغلب اوقات پیروز میدان خواهد بود. 
را  تصاویر  قاب  در  موجود  عناصر  قادرید  این  پس شما  از  گروه،  قوانین شکل گیری  از  بهره گیری  با 
گروه بندی کنید. به عکس های زیر نگاه کنید و تالش کنید گروه های تشکیل شده در قاب را برای خود تحلیل 

کنید.

دوری  و  نزدیکی  مجاورت: 
عناصر عامل مهمی است که براساس 
گروه  ایجاد  باعث  نزدیک  عناصر  آن 
می شود )عکس مجموعۀ اقوام ایرانی(.

مشابهت: عناصر مشابه تشکیل 
دو  تصویر  این  در  می دهند.  گروه 
ایستادن  نحوۀ  و  لباس  با  شخصیت 
دوعضوی  گروه  یک  تشکیل  مشابه 
را در مقابل یک گروه تک عضوی در 
پشت سر آنها داده است )عکس: رضا 

دهداری(.
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رنـگ

خاتمه: عناصر مانند حلقه ای به 
هم متصل می شوند و مرزهای پایانی 
می کنند  تعیین  را  شکل گرفته  گروه 

)عکس از مجموعه اقوام ایرانی(.

وضعیت عمومی: تقارن حاصل 
از عناصر درون قاب باعث شده است 
که مرتبط با هم احساس شوند)عکس 

از مجموعۀ اقوام ایرانی(.

تداوم: عناصر بصری که متداوم 
باشند به هم پیوسته احساس می شوند. 
کاروان در حال حرکت به دلیل متدوام  
را  گروه  یک  تشکیل  همگی  بودن، 
داده اند )عکس از مجموعه اقوام ایرانی(.
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رنـگ

عامل رنگ در هنرهای دیداری عالوه بر زیبایی، کارکردهای دیگری نیز دارد. به نظر شما این کارکردها 
چه چیزهایی می توانند باشند؟ 

در سال های گذشته با انواع رنگ های اصلی و خصوصیات آنها آشنا شدیم. رنگ ها براساس تابش نور به 
اجسام به چشم ما می رسند. زمانی که نور خورشید، که درون خود مجموعه هفت رنگ رنگین کمان را دارد، 
به یک شیء می تابد، آن شیء همۀ فرکانس های رنگی به جز یک فرکانس را جذب می کند که آن را مانند 
آیینه بازتاب می کند. دریافت بازتاب حاصله توسط چشم باعث می شود که ما آن شیء را به آن رنگ معین 
ببینیم. با ترکیب رنگ ها می توان میلیون ها طیف مختلف رنگی حاصل کرد. این طیف با تغییر غلظت رنگ، 
گستره ای وسیع تر می یابد. همان گونه که رنگ های مختلف تأثیری متفاوت دارند، غلظت های مختلف رنگی 

نیز تأثیرات متفاوتی بر مخاطب می گذارند. 

شکل 24-3( همان گونه که رنگ های مختلف تأثیری متفاوت دارند، غلظت های مختلف رنگی نیز تأثیراتی متفاوت بر مخاطب می گذارند.
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انتقال اطالعات غلظت رنگ ها با افزوده شدن تدریجی رنگ سفید یا افزوده شدن تدریجی رنگ سیاه نیز تغییر 
می کنند. به نمونه های زیر نگاه کنید و ببینید چگونه با افزوده شدن رنگ دانه های سفید یا سیاه میزان 

شفافیت رنگ تغییر می کند.

افزوده شدن  با  شکل3-25( 
یا سیاه  تدریجی رنگ سفید 
تغییر  رنگ  شفافیت  میزان 

می کند.

ترکیب رنگ های مختلف با غلظت های متفاوت ابزاری در دست هنرمند است که برای مقاصد مختلف 
هنری مورد استفاده قرار می گیرند. در این بخش، مهم ترین کاربردهای رنگ را به  اختصار بررسی می کنیم.

دیده شدن

اولین و مهم ترین کاربرد رنگ آن است که امکان دیده شدن را برای چشم ما فراهم می آورد. شدت 
نور اگر از آستانه بینایی ما خارج شود، دیگر قادر به دیدن نخواهیم بود. حساسیت چشم موجودات مختلف 
در زمینه آستانه بینایی متفاوت است. در این زمینه، بعضی از حیوانات حساسیت بینایی بیشتری نسبت  به 
انسان دارند. این گونه جانداران معموالً حیواناتی اند که از تاریکی شب برای شکار استفاده می کنند. سلول های 
دریافت نور در چشم ما به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. سلول هایی که حساسیت باالیی در زمینه دریافت 
دقیق اطالعات ورودی دارند و سلول هایی که حساسیت باالیی در زمینه دریافت نور کم دارند. سلول های 
نوع اول در مرکز بینایی ما قرار دارند. شما این متن را با کمک آن دسته سلول ها می توانید مطالعه کنید. 
سلول های پیرامونی حساسیت باالیی در زمینه دریافت نور دارند و شما در هنگام شب و در جاهای نیمه تاریک 
با کمک آنها می توانید اطراف خود را ببینید. ما برای ادامه حیات خود به هر دو دسته این سلول ها نیازمندیم.

دیده شدن
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شکل 26-3( رنگ ها تأثیر مهمی در اطالعات دریافتی ما از صحنه دارند.

انتقال اطالعات

موارد  از  بسیاری  در  می رسد.  ما  به  رنگ ها  طریق  از  پیرامون،  از  ما  موردنیاز  اطالعات  از  بسیاری 
طیف های خاکستری و رنگ های سیاه  و سفید قادر نیستند اطالعات الزم برای شناسایی را در اختیار ما قرار 
دهند؛ برای  مثال شما در یک عکس سیاه  و سفید به راحتی قادر به تشخیص رنگ چشم یک بازیگر نیستید. 
نگاه کنید چگونه تصویر رنگی زیر قادر است تفاوت انواع مختلف سیب ها را به شما نشان دهد، حال  آنکه در 

تصویر سیاه وسفید امکان دریافت این اطالعات بسیار ضعیف شده است.
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نـمـاد

بیان حسی

رنگ عامل مهمی برای کدگذاری است. شما با انتخاب رنگ جلدهای مختلف برای دفترهای 
درس های مختلف، آنها را از هم تشخیص می دهید و به سرعت بدون آنکه نیازمند خواندن نام درس 
روی آنها باشید به خاطر می سپارید که هر رنگ جلد مربوط به دفترچه چه درسی است. کارکنان 
مخابرات با رنگ ها و طرح های رنگی کابل های تلفن قادرند تشخیص دهند کدام کابل مربوط به تلفن 

منزل کدام مشترک است. 

تشخیص

شکل27-3( رنگ های مختلف کابل های تلفن امکان تشخیص خطوط مشترک های متفاوت را فراهم می سازند.
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نـمـاد

بیان حسی

شکل29-3( چهارفصل در یک منطقۀ طبیعی در کشور سوئد )عکس از عکاسی محلی(

نماد  قرمز  رنگ  شکل3-28( 
مانند  امدادرسانی  جمعیت های 

هالل احمر است.

رنگ ها قادرند نماد های مختلف را منتقل کنند. مثاًل در کشورهای مسلمان به صورت سنتی 
استفاده از شال سبز نشانه سادات و رنگ قرمز نمادی از خون شهید است. رنگ قرمز همچنین نماد 
بسیاری از جمعیت های امدادرسانی مانند هالل احمر و صلیب سرخ است. تقریباً در نزد همه ملل، 

رنگ سفید نشانه صلح است.
نزد فرهنگ های مختلف می تواند بسیار  نماد رنگ ها در 
متفاوت باشد. مثاًل اغلب ایرانیان در زمانی که سوگوارند از رنگ 
رنگ  از  زمانی  چنین  در  هندیان  اما  می کنند،  استفاده  سیاه 
سفید استفاده می کنند. در اغلب شهرهای ایران لباسی که برای 
عروس استفاده می کنند سفید است، اما در هند بیشتر به عروس 

لباس قرمز می پوشانند.

رنگ ها از مهم ترین ابزارهای بیان حسی در دست هنرمندند. همان گونه که یک منظره طبیعی با تغییر 
رنگ در فصول مختلف احساسات متفاوتی را به تماشاگر منتقل می کند، هنرمند نیز با به کارگیری ترکیب 
رنگ های مختلف قادر است احساس های متفاوتی را به مخاطب اثر هنری خود انتقال دهد. تصویر زیر چهار 

نما از یک منظره طبیعی را در فصول مختلف بهار، تابستان، پاییز و زمستان به نمایش می گذارد.
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این  مجموعۀ  دارند.  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  جنبه های  روان شناختی،  خصوصیات  بر  عالوه  رنگ ها 
از رنگ ها  ادراک و احساس متفاوتی  باعث می شود مردم یک فرهنگ نسبت  به فرهنگ دیگر  خصوصیات 
است،  آبی  رنگ  به  تاریخی  بناهای  اغلب  که  اصفهان،  مانند  در شهری  فرد  یک  مثال  برای  باشند.  داشته 

احساس متفاوتی نسبت  به فردی دارد که در منطقه ای است که اغلب بناها به رنگ خشت اند.

دو اثر هنری با موضوع مشابه را که یکی سیاه  و سفید و دیگری رنگی خلق شده است انتخاب کنید و 
تفاوت های حسی آن دو را با هم مقایسه کنید.

به آثار هنري صفحه بعد نگاه کنید. کدام یک دوبُعدي و کدام یک سه بُعدي است؟ آیا مي دانید چه 
تفاوتي بین فضاي دوبُعدي و سه بُعدي وجود دارد؟ آیا مي توانید نمونه هایي از هنرهاي دوبُعدي و سه بُعدي 

را نام ببرید؟ 

ب( فضای سه بعدی

   12
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شکل32-3( خط ثلث اثر حبیب اهلل فضائلی

شکل31-3( شیرسنگی بختیاری

شکل30-3( نگارگری عصر صفوی

شکل33-3( گنبد مسجد جامع یزد
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زمانی که ما پا را از دو بُعد قاب تصویر بیرون می گذاریم و به عنصر بصری حجم می دهیم، وارد بُعد 
سوم شده ایم. مهم ترین رشته های هنری که در سه بُعد شکل می گیرند معماری و حجم سازی اند. بسیاری از 
آثار تاریخی ایران، از هنر معماری و حجم سازی هم زمان استفاده کرده اند که مهم ترین آنها بنای تخت جمشید 
نقش برجسته های سنگی  برخوردار است در جای جای خود  بی بدیلی  از معماری  آنکه  بنا ضمن  این  است. 
زیبایی را جای  داده است. احساس ما از فضا در هنرهای سه بُعدی یک تفاوت عمده با فضا در هنرهای دوبُعدی 
دارد؛ در هنرهای سه بُعدی، می توانیم فضا را عالوه بر حس بینایی، با حس المسۀ خود درک کنیم. بسیاری 
از هنرهای سنتی ایران مانند گره چینی، منبت کاری و قلم زنی نیز ازجمله هنرهایی اند که در فضای سه بُعدی 
خلق می شوند. بسیاری از قواعدی که در مورد هنرهای شکل گرفته در قاب دوبُعدی گفته شد در این دسته 
هنرها نیز مصداق دارد و به همین دلیل از تکرار آنها در این بخش خودداری می کنیم. شکل زیر تفاوت عمده 

هنرهای مربوط به فضای دوبُعدی و سه بُعدی را ازلحاظ بُرداری به نمایش می گذارد.

شکل34-3( تفاوت هنرهای بهره مند از سه بُعد با هنرهای دوبُعدی
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همان طور که در هنرهای دوبُعدی اَشکال اهمیت دارند، در هنرهای سه بُعدی احجام برای هنرمند 
اهمیت می یابند. هنرمند با ترکیب احجام ساده، احجامی نوین خلق می کند که زاییدهٔ هنر وی است. در 
بررسی هنرهای مختلف سه بُعدی می توانیم عناصر سازندهٔ فضا را شناسایی کنیم و نحوهٔ ترکیب آنها را با 
یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم. در شکل های زیر عناصر ایجادشده ترکیبی از استوانه، مکعب مستطیل و 

هرم اند. 

مکعب یکی از احجام اصلی است. با توجه به خاّلقیت خود، یک مکعب را با عناصر مختلف بسازید. 
می توانید از عناصر نقطه، خط، صفحه و حجم استفاده کنید و از مصالح مختلف بهره برداری کنید.

از احجام اصلی مکعب، کره، هرم، استوانه ترکیبی حجمی بسازید، سپس برای آن نامی مناسب بگذارید 
)نام منتخب می تواند پدیده ای مثل جاذبه یا صفتی مانند تهاجم باشد(.

شکل35-3( نمونۀ ترکیب بندی حجمی با عناصر ساده

   14
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فضا در هنرهای مختلف به گونه های متفاوت تفسیر و دسته بندی می شود. برای مثال در هر دو 
گونه هنرهای دو و سه بُعدی ما با دو فضای مثبت و منفی رو به رو می شویم که فضای مثبت به عناصر 
مختلف اختصاص دارد و فضای منفی فضای خالی بین فضاهای مثبت است. همان طور که گفته شد، 
در هنرهای سه بُعدی حس المسه ما نیز به کار گرفته می شود. در هنر معماری، می توانیم در فضای 
بازی فضاهای مثبت و منفی است.  ادراکمان همواره محصول  اساس  این  بر  و  منفی حرکت کنیم 
مثاًل شما همچنان که ستون ها، دیوارها و سقف ها را به منزله عناصر مثبت فضا در یک بنا می بینید 
می توانید در فضاهای خالی بین آنها حرکت کنید. در هنر معماری نیز فضا را می توان از دیدگاه های 
متفاوتی توصیف و طبقه بندی کرد. دیوارها، کف ها، سقف ها، ستون ها و سایر عناصر بنا و فضاهای 

خالی احاطه شده بین آنها جوهر فیزیکی فرم در معماری به شمار می روند.

شکل 36-3( قرار گرفتن انسان در فضای سه بُعدی با توجه به دیواره ها، کف و سقف
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در آثار نقاشی نیز با بهره گیری از خطای دید حاصل از دید دوچشمی انسان، قوانینی تحت عنوان 
هندسه مناظر و مرایا )پرسپکتیو( وضع کرده اند که به وسیله آنها توهمی از بُعد سوم را برای تماشاگر ایجاد 
می کنند. عالوه بر بهره گیری از این قانون، با اختالف میزان وضوح سوژه نسبت  به پس زمینه نیز تا حدی 
توهم وجود بُعد در قاب دوبُعدی ایجاد می شود. تفاوت نگاه آن دسته از نقاشان ایرانی نیز که براساس مکاتب 
نقاشی غربی به آفرینش آثار هنری می پردازند با نقاشانی که براساس سنت نگارگری ایرانی خلق اثر می کنند 
در همین است؛ مثاًل در آثار کمال الملک استفاده از هندسه مناظر و مرایا را، که به ایجاد توهم عمق منجر 
می شود، به  سهولت می توان دید، حال  آنکه در آثار نگارگری سنتی ایرانی مانند آثار بهزاد چنین خصوصیتی 
دیده نمی شود. در نگارگری سنتی ایرانی، شما افراد را چه در فاصله ای دورتر ایستاده باشند چه در فاصله ای 

نزدیک تر به یک اندازه می بینید. دو تابلوی صفحه بعد را در این زمینه با هم مقایسه کنید.

فضاها در مقیاس های مختلفی چون اتاق، خانه، کوچه، میدان، شهر و... در اطراف ما وجود دارند و شما 
همواره آنها را در زندگی خود تجربه می کنید. این فضاها از عناصر جزئی تا کلی تشکیل شده اند که با نحوه 
قرارگیری خود، فضای اطراف را شکل می بخشند. نگاهی به اطرافتان بیندازید، اتاقی که در آن قرار دارید 
از عناصر کلی شامل دیوارها، سقف و کف و عناصر جزئی شامل در، پنجره، میز، صندلی، گلدان، فرش و... 

تشکیل شده است. تغییر هر یک از این عناصر، فضایی متفاوت را برای شما ایجاد خواهد کرد.

 اتاق خود را از باال تصور کنید و همه عناصر آن را از باال، روی کاغذ بکشید، از عناصر کلی شروع 
کنید و به عناصر جزئی تر برسید، آیا شیوه چیدمان اتاقتان را از باال می پسندید؟ اگر تغییری آن را بهتر 

می کند، آن را روی طرح کشیده شده اِعمال کنید.

احساس بعد سوم در آثار دو بعدی

   16
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شکل37-3( در آثار نگارگران سنتی 
ایرانی توهم بُعد سوم ایجاد نمی شود، 
اما در آثار نقاشانی مانند کمال الملک 
هندسه  از  بهره مندی  با  عمق  توهم 
مناظر و مرایا ایجاد می شود )تابلوی 
تاالر آیینه اثر کمال الملک، رنگ روغن 
ش/  1274 سال  کرباس،   روی 

1313   ق(.

شکل38-3( در نگارگری سنتی 
ایرانی، برخالف نقاشی هایی که 
براساس قوانین هندسۀ مناظر و 
مرایا ترسیم می شوند، با دوری 
اندازه  تغییر  سوژه،  نزدیکی  و 
از  یکی  امر  این  نمی دهد.  رخ 
خصوصیات جذاب نقاشی ایرانی 
است  ملل  سایر  مردم  برای 
)تصویری از شاهنامۀ طهماسبی 

مربوط به دورۀ صفوی(.
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شکل 39-3( تجسم عمق در آثار دوبُعدی براساس فاصله شیء به صفحه نمایش ایجاد می شود، درصورتی که در دنیای واقعی دوری و نزدیکی 
به نسبت فاصله اشیا به چشم ناظر بازشناسی می شود.

به رغم اینکه در نگارگری ایرانی پرسپکتیو خطی و نقطه ای به شیوه نقاشی های کالسیک غربی وجود 
استفاده می کند.  از همدیگر  اشیا  فاصله عمقی  نسبت  نمایش  برای  دیگری  عوامل  از  ایرانی  نگارگر  ندارد، 
تابلو  پایین  در  سوژه هایی که  قرارگرفتن عمودی سوژه هاست. معموالً  نسبت  عوامل  این  از مهم ترین  یکی 
قرارگرفته اند، به ما نزدیک ترند و سوژه هایی که در قسمت فوقانی تابلو قرار گرفته اند، از ما دورترند. عامل 
دیگری که هنرمند نگارگر از آن برای نمایش نسبت عمقی اشیا از هم استفاده می کند، پوشش سوژه های در 

عمق به وسیله سوژه های پیش  روی ناظر است.
دوربین های عکاسی و فیلم برداری به گونه ای طراحی شده اند که خودبه خود امکان تجسم بُعد سوم را در 
نمایش فضا حاصل می کنند. البته هنرمند می تواند با بهره گیری مناسب از محل استقرار دوربین و نورپردازی 
مناسب، این خصوصیت را بهتر به نمایش بگذارد. عالوه بر آن، با وجود آنکه تصویر از نظر عرضی و طولی در 
قاب تصویر محدودیت دارد، لیکن از نظر عمق محدودیتی وجود ندارد و دوربین ها قادرند تا دوردست ها حتی 

فراتر از آن جا که چشم کار می کند را نمایش دهند.
معماری  مانند  واقعی  دنیای  در  بُعد سوم  با  عکاسی  و  نقاشی  مانند  دوبُعدی  آثار  در  عمق  احساس 
یا  نقاشی  قاب دوبُعدی  اشیا در  نزدیکی  یا  احساس دوری  دارد.  تفاوت عمده  نظر  از یک  و مجسمه سازی 
عکاسی براساس تصوری است که از فاصلۀ شیء درون قاب از صفحۀ آن داریم، حال آنکه احساس بُعد در 
آثار سه بُعدی واقعی مانند نقش  برجسته یا معماری براساس احساس دوری و نزدیکی عناصر اثر هنری به 
ما، در جایگاه ناظر است. از طرف دیگر، امکان دیدن عمق در آثار دوبُعدی صرفاً از نقطه دید نقاش یا محل 
قرارگرفتن دوربین میسر است، اما امکان دیدن کلیه ابعاد در آثار سه بُعدی به میل و تصمیم ما در جایگاه 

ناظر بستگی دارد.
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نزدیک شدن خطوط افقی به یکدیگر در عمق خاصیتی است که ما براساس تجربه طبیعی چشم خود 
از نگاه به مناظر دوردست داریم. نزدیک شدن خطوط افقی در عمق تابلو باعث می شود ما به سهولت به تلقی 

بُعد در یک عکس از منظره طبیعی دست پیدا کنیم.

ناظر  به  که  دیگری  عوامل  از 
می دهد،  تابلو  در  عمقی  فاصلۀ  احساس 
شفافیت سوژه های نزدیک و مه آلود بودن 
سوژه های دوردست است. این خصوصیت 
نیز بر بنیان تجربه های چشم ما از مناظر 

طبیعی حاصل  شده است.

شکل40-3( نزدیک شدن خطوط افقی در دوردست باعث احساس فاصله در عمق تابلو می شود.

شکل 41-3( شفافیت سوژه های نزدیک و مه آلودبودن 
سوژه های دوردست باعث احساس عمق در تابلو می شود 

)جنگل ابر(.
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و  به وسیلۀ دوربین های عکاسی  ثبت شده  آثار  از عمق در  ما  احساس  زمینۀ  از عوامل مهمی که در 
باشد )لنزهای واید(، احساس  بازتر  لنزها  لنز مورد استفاده است. هرچه زاویۀ  فیلم برداری مؤثر است، نوع 
فاصلۀ عمقی بیشتری پیدا می کنیم و هرچه زاویۀ لنزها بسته تر باشد )لنزهای تِله فوتو(، احساس ما از عمق 

کمتر است.

شکل 42-3( هرچه زاویۀ لنزها بازتر باشد، احساس فاصلۀ عمقی سوژه ها از هم بیشتر و هرچه زاویۀ لنزها بسته تر باشد، احساس ما از 
عمق کمتر است. تصویر پایینی لنز با زاویه باز عکس برداری شده است؛ به همین دلیل در آن فاصلۀ ستون ها بیشتر به نظر می رسد 

)شبستان مسجد وکیل، شیراز(.
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فضاهای معماری با توجه به محصور بودن خود به سه دستۀ باز، بسته و نیمه باز طبقه بندی می شوند. 
فضاهای باز فضاهایی اند که از همه طرف باز هستند، فضاهای بسته فضاهایی اند که با دیوارها، سقف و کف 
محصور شده اند و فضاهای نیمه باز فضاهایی اند که از جوانبی محصورند اما با محیط اطراف نیز در ارتباط اند، 
مانند فضاهای زیر سایبان، بهارخواب، رواق و... . این سه نوع فضا همواره تنوعی از محیط زیست را برای ما 
فراهم می آورند. در معماری ایرانی، همواره ارتباط این سه نوع فضا به صورت سلسله مراتبی از فضاهای باز به 

نیمه باز و بسته وجود داشته است.

فضاهای بسته، باز و نیمه باز

شکل 43-3( آرامگاه سعدی )شیراز( نمونه ای زیبا در سلسله مراتب فضایی از فضای باز در اطراف، فضای نیمه باز ورودی به شکل 
رواق و فضای بسته داخل آرامگاه را نشان می دهد.
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شکل44-3( آرامگاه حافظ )حافظیه( در شیراز شامل فضاهای باز و نیمه  باز 

نحوۀ ورود خود را به مدرسه  از لحظۀ ورود از کوچه یا خیابان تا رسیدن به داخل کالس شرح دهید. 
هر آنچه می بینید و فضایی را که از آن عبور می کنید توصیف کنید. سپس مسیر عبورتان را به فضاهای 
مختلف تقسیم کنید. به نظر شما فضاهایی که ذکر کردید در کدام یک از طبقه بندی فضاهای باز، بسته و 

نیمه باز قرار می گیرند.

   17
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آیا مي توانید فضاهایي را که در فّعالیت صفحه قبل به فضاهای باز، بسته و نیمه  باز تقسیم کردید در 
سه دستۀ عمومی، خصوصی و نیمه عمومی) نیمه خصوصی( قراردهید؟ 

فضاهای عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی

آنها  استفاده کنندگان  براساس  و  کاربردشان  به  توجه  با  در یک طبقه بندی دیگر، فضاهای معمارانه 
شامل  عمومی  فضاهای  می شوند.  تقسیم  نیمه عمومی)نیمه خصوصی(  و  خصوصی  عمومی،  دستۀ  سه  به 
فضاهای  و  خانه ها  شامل  خصوصی  فضاهای  و...(،  بانک  موزه،  )مسجد،  عمومی  بناهای  خیابان ها،  معابر، 
تراس ها،  ورودی ها،  شامل  که  خصوصی اند  و  عمومی  فضای  دو  رابط  فضاهای  نیمه عمومی)نیمه خصوصی( 
فضای موجود در مسکن های شهری و... می شوند. در ترکیب فضایی، این سه دسته با توجه به سلسله مراتب 
مناسب باید با یکدیگر در ارتباط باشند. رعایت این سلسله  مراتب در معماری و شهرسازی ایرانی به وفور مورد 
توجه هنرمندان این حرفه قرارگرفته است. در شکل45-3 مرکز اصلی شهر یزد و سپس در شکل46-3 بخش 
کوچک تری از آن نشان داده می شود که سلسله  مراتب و نحوۀ قرارگیری فضاهای عمومی و خصوصی شهر 

در آن به خوبی دیده می شود. 
در معماری شهرهای دوران اسالمی ایران فضاهای عمومی شامل مسجد، مدرسه، بازار، حمام، آب انبار، 
باغ  و فضای خصوصی نیز شامل خانه ها بوده اند. همواره بین این فضاها سلسله مراتب مشخصی رعایت شده 
و هریک مکانی مناسب یافته اند. مساجد را می توان قلب،کانون و نماد برجستۀ محالت و شهرهای اسالمی 

دانست که در کلیۀ مناظر شهری دیده می شدند و برای جهت یابی مورد استفاده قرار می گرفتند.

   18
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شهر  مرکزی  مجموعۀ  شکل3-45( 
فضاهای  استقرار  محل  که  یزد 
به  فضاها  این  است.  شهر  عمومی 
جامع،  مسجد   .1 از:  عبارتند  ترتیب 
علمیه،  مدرسۀ  و چارسو، 3.  بازار   .2

4.   مقبرۀ سید رکن الدین، 

1

2

3

4



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

96

اساس طراحی و ساخت بناها در معماری اسالمی اندیشۀ عبادی - زیستی انسان است. به عبارت  دیگر، 
معماری اسالمی از هرچیز بیهوده و غیرمفیدی عاری است و درعین حال سعی بر تأمین مجموع نیازهای 
مادی و معنوی انسان دارد. معماری مساجد از این امتیاز برخوردار است که عناصر معنوی و هنری با هم 
آمیخته می شوند و بنا را برای انسان بسیار دلپذیر می کند. به همین دلیل، یکی از مهم ترین جذابیت های 
کشورهای اسالمی برای مردم سایر کشورهاست. مساجد جلوه ای از ظهور معماری و هنر اسالمی اند ، این 
معماری و هنر آمیخته با مهندسی، گچ بری، آجرکاری، موزاییک سازی، کاشی کاری، سفالگری، سنگ تراشی، 

مقرنس سازی، آیینه کاری، کنده کاری، منبت کاری، خاتم کاری، نگارگری، خوشنویسی و... است.

شکل46-3( معماری برجستۀ مسجد امام )میدان نقش  جهان(، اصفهان.
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شکل47-3( فضای زیبای شبستان مسجد نصیرالملک، شیراز

از  سلسله مراتبی  با  خصوصی  و  جمعی  فضا های  خانه ها،  و  بناها  در  کوچک تر  مقیاس  در  همچنین 
فضاها با یکدیگر ارتباط داشته اند. در اقلیم های مختلف ایران، این فضاها به شکل های گوناگون معماری دیده 
می شوند. در بخش های مرکزی ایران، با وجود اقلیم گرم و خشک عمدتاً فضاهای جمعی خانه در مرکز و به 
شکل حیاط مرکزی نشان داده می شوند و فضاهای بسته با توجه به تناسب خصوصی یا عمومی بودنشان در 

اطراف آنها قرار می گرفته اند.
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شکل48-3( فضای داخلی خانه ها در معماری اسالمی ـ ایرانی از فضاهای جمعی در مرکز و فضاهای 
خصوصی در اطراف تشکیل  شده اند، خانۀ طباطبایی ها در کاشان.

در پایان باید این نکته را یادآوری کرد که فضا با توجه به هنرهای مختلف به گونه های متفاوت تقسیم 
می شود و در هر یک از هنرها به شیوه ای خاص برای بیان زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد. هنرمندان  
فضای موردنظر خود را در دو و سه بعد برای مخاطب می آفرینند و ما در جایگاه کاربر انسانی با این فضاهای 

خلق شده رو به رو هستیم.
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صـدا

در گروه های سه تا پنج نفری با استفاده از حنجرۀ خود سعی کنید اصواتی با خصوصیات زیر، متوسط 
و بم تولید کنید. هربار هریک از این سه نوع صدا را از نظر مدت زمان کشش به ترتیب چهار، دو، یک 
و نیم ثانیه اجرا کنید. این کار را در ابتدا انفرادی و سپس گروهی تمرین کنید. در زمان انجام تمرین به 

صورت گروهی سعی کنید از نظر زیر و بمی کاماًل با هم هماهنگ باشید.

براساس عرضه کردن  این دسته هنرها  ترکیب صداهاست. ساختمان  و  تولید  بنیان هنرهای صوتی، 
اصوات در نقاط مختلف تابلوی زمان است که به ایجاد ساختمانی انتزاعی در گسترة محدود زمانی منجر 
می شود. این ساختمان صوتی باید به گونه ای طراحی شود که ذهن انسان توانایی درک آن را به منزلة یک 
کلّیت واحد داشته باشد. اگرچه صدا و فضا دو عنصر کاماًل متفاوت بیانی در هنرند، اما با توجه به آن که در 
بخش قبل با ترکیب بندی عناصر در فضا و بیان هنرهای دیداری آشنا شدیم در این بخش ابتدا مقایسه ای بین 
ساختمان بیانی هنرهای دیداری و شنیداری می کنیم. این امر ما را برای ادراک راحت تر ساختمان هنرهای 

صوتی یاری می رساند.

تشابهات و تفاوت های بیانی در هنرهای دیداری و شنیداری

می توانند  نیز  صداها  باشند،  احساس  و  معنا  انتقال دهندة  می توانند  رنگی  طیف های  که  همان گونه 
انتقال دهندة معنا و احساس باشند. گوش ما قادر است طیف وسیعی از صداهای مختلف را بشنود. در یک 
طبقه بندی کلی ما صدا را به دو شکل به خدمت می گیریم: کالم و آوا. کالم عنصر شکل دهندة زبان است و 
باعث ایجاد ارتباط معنایی می شود. در مقابل، آوا به تنهایی نمی تواند معنایی را انتقال دهد و صرفاً برای بیان 
احساس انسانی مورد بهره برداری قرار می گیرد. ارتباط کالمی بین افراد فرهنگ های مختلف نیازمند ترجمه 
است لیکن برقراری ارتباط آوایی، به دلیل آنکه صرفاً به بیان حسی انسان مربوط می شود، نیازمند ترجمه 
نیست. البته ما همواره کالم خود را با آوای حسی نیز همراه می کنیم و به این وسیله منظور خود را بهتر 
انتقال می دهیم. مثاًل در گفتن کلمة »آب« می توانیم این واژه را به گونه ای ادا کنیم که مخاطب احساس کند 
ما تشنه ایم و طلب آب می کنیم و به گونه ای ادا کنیم که جایی آتش  گرفته است و برای خاموش کردن آن 

طلب آب می کنیم. در این بخش، ما بیشتر بر نقش انتقال احساس در آواها متمرکز می شویم.
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صوت در موسیقی جایگاهی مشابه رنگ در هنرهای تجسمی دارد، بدین معنا که بدون وجود رنگ 
اولین ضرورت ایجاد اثر تجسمی از میان می رود و بدون وجود صوت شکل گیری موسیقی غیرممکن می شود. 
رنگ ها و اصوات هر دو به شکل امواج در فضا منتشر می شوند و تفاوت های طیف های مختلف آنها نیز به واسطه 
تفاوت طول و شکل موج آنهاست، لیکن اولی با حس بینایی درک می شود و دومی با حس شنوایی. تفاوت ها 
و تشابهات خصوصیات فیزیکی اصلی آثار شنیداری و دیداری در فرایند خلق و ادراک را می توان بدین ترتیب 

دسته بندی کرد:
عدم موجودیت جسمانی نور و صدا  •

انتقال به حواس انسانی از طریق واسطه ها  •
محدودیت فیزیولوژیک انسان در ادراک  •

دریافت هم زمان به وسیلۀ عنصر حسی مضاعف )دو چشم و دو گوش(  •
تفاوت های توانایی افراد در دریافت درک و داده پردازی اطالعات  •

نسبی بودن  •

ترکیب بندی آواها و شکل گیری اثر هنری

عناصر اصلی در آثار هنرهای صوتی

سعی کنید مجموعه عواملی را که باعث ایجاد تفاوت ها و تنوع صوتی در یک آواز می شود توصیف 
کنید.
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کشش  امتداد  و  اجرا  لحظۀ  زمینۀ  در  تصمیم گیری  و  اصوات  انتخاب  صوتی،  هنرهای  آفرینش  در 
آنها به گونه ای انجام می شود که ترکیب حاصله برای شنونده منسجم و آهنگ وار باشد در غیر این صورت 
شنونده آن را به صورت پاره های صوتی غیرمرتبط دریافت خواهد کرد. سازمان دهی اصوات توسط آفرینندۀ 
اثر به گونه ای رقم می خورد که شنونده آن را به صورت جمله ای دارای آغاز، بدنه و پایان احساس می کند. این 
جمله را به اصطالح »جملۀ ملودیک« می نامند و از به هم پیوستن آنها یک اثر کامل شکل می گیرد. همان گونه 
اجزای  از  اغلب  نیز  ملودیک  کلمه ساخته می شود، جملۀ  نام  به  اجزای کوچک تری  از  زبان، جمله  در  که 
کوچک تری به نام »عبارت« و »موتیف« ساخته می شود. نسبت های جمله، عبارت و موتیف تا حدود زیادی 

قابل انطباق با افاعیل شعری است که در کتاب های فرهنگ و هنر در سال های گذشته با آنها آشنا شدیم.

طنین )رنگ(شدت و ضعفزیر و بمیمتغیرهای صوتی

امتداد )کشش(لحظۀ اجرامتغیرهای زمانی

ضرورت اولیه در فرم هنرهای صوتی، فراهم آوری حرکت سیال و پیوسته از یک لحظه به لحظۀ دیگر 
اثر است، شکلی که برای بیننده رضایت بخش باشد. همان گونه که تمدن های اولیۀ بشر برای بنای ساختمان 
مسکونی خود نمی توانستند خشت را بدون مواد اولیه و دانش ترکیب آنها تولید کنند، بناکردن ساختمان 
هنرهای صوتی نیز بدون داشتن مواد و آگاهی از چگونگی ترکیب آنها غیرممکن است. بر این اساس، دو مادۀ 
اولیه در بنای این هنرها »اصوات« و »زمان« است. همان گونه که در زمینۀ هنرهای تجسمی آفرینش اثر 
براساس دو مؤلفۀ انتخاب عنصری بصری و قراردادن آن در فضای تابلو بود، در شکل گیری آثار هنری صوتی 
نیز دو مؤلفۀ اصلی وجود دارد: چه صوتی انتخاب شود و در چه زمانی به اجرا درآید. در مورد اول، یعنی 
انتخاب صدا، باید به سه عامل اصلی صدا توجه کرد که عبارت اند از زیر و بمی صدا، شدت و ضعف صدا و 
طنین صدا )رنگ صوتی(. در مورد دوم، یعنی زمان، دو عامل اصلی وجود دارد: ِکی صدا اجرا شود و به چه 

میزان امتداد یابد. مجموعۀ این عوامل را می توان در جدول زیر مشاهده کرد.



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

102

  وحدت و تنوع
مثال زیر چگونگی این انطباق را در شعری از سعدی نمایش می دهد. الگوی معرفی شده در مثال زیر 
در ساختمان وزن گوشه ای به نام کرشمه در دستگاه های مختلف ایرانی به ویژه شور اجرا می شود )نمونۀ 

صوتی 1(.

ت زیادتر اول اسـکه همان مهـمگر مرار ارادتبه روزگا-همه کس راکهن شود

َفعالتنَمفاِعُلنَفعالتنَمفاِعُلنَفعالتنَمفاِعُلنَفعالتنَمفاِعُلن

موتیف 2موتیف 1موتیف 2موتیف 1موتیف 2موتیف 1موتیف 2موتیف 1

عبارت 2عبارت 1عبارت 2عبارت 1

جملۀ 2جملۀ 1

جدول 1-3( چگونگی شکل گیری جمله در ترکیب بندی هنرهای آوایی )وزن گوشۀ کرشمه در دستگاه شور(

یکی از اشعاری که قالب وزن عروضی آن را می شناسید انتخاب کنید و شکل گیری موتیف، عبارت و 
جمله را در آن نمایش دهید. 
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یک اثر صوتی انتخاب کنید و ضمن گوش دادن به آن، عواملی را که با تکرار خود باعث وحدت اثر 
می شوند با عواملی که باعث تنوع صوتی در هرلحظه می شوند مقایسه کنید.

به یک نمونۀ صوتي از قرآن کریم گوش فرا دهید )ترتیل، تجوید یا قرائت( به نظر شما چرا زیبایی 
خواندن آیات تأثیر آنها را افزایش می دهد؟ 

اصول ساخت یک اثر هنری صوتی ایجاب می کند که خالق اثر همواره به دنبال تأمین دو خصوصیت 
»وحدت« و »تنوع« برای شنونده باشد. به عبارت ساده تر، همۀ بخش های مختلف یک اثر هنری صوتی باید 
تا حد مطلوبی باهم مرتبط باشند که شنونده احساس کند همۀ بخش هایی که یکی پس از دیگری می شنود 
متعلق به یک اثر است؛ در غیر این صورت بخش های مختلف اثر مانند پاره های صوتی نامرتبط به هم احساس 
خواهد شد. عالوه بر این، بعضی مواقع شنونده عالقه مند است یک جملۀ ملودیک را دو بار بشنود یا یک 
قسمت در بخش های مختلف اثر بارها تکرار شود. مجموعۀ این خصوصیات به عناصر یک اثر وحدت می بخشد. 
در مقابل این، شنونده عالقه به تنوع هم دارد. یعنی دوست ندارد همواره فقط چند جملۀ مشخص را بشنود. 
او دوست دارد به تدریج که زمان می گذرد و یک اثر به پیش می رود چیزهای جدیدی نیز بشنود. حتی گاهی 

ممکن است در این زمینه با شنیدن یک جملۀ ملودیک جدید غافلگیر شود.

  وحدت و تنوع

هنرهای صوتی با کالم

   22
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یک نمونۀ صوتی قرائت قرآن را از نظر تناسب اجرای آوایی با مضامین آیات آن مورد تحلیل قرار دهید.

   24

آهنگین کردن کالم تأثیر آن را تا حد زیادی افزایش می دهد. این موضوع در خواندن متون مقدس 
مذهبی تقریباً در همة ادیان توصیه شده است. خواندن کالم زیبای قرآن کریم به شیوه های مختلف مانند 
ترتیل، تجوید و قرائت بسیار روح نواز است. بارها دیده شده است که افراد تحت تأثیر زیبایی مفاهیم قرآنی 
که با آهنگی زیبا تالوت می شده است به دین اسالم گرویده اند. برای مثال نگاه کنید به اجرای عبدالباسط 
عبدالصمد از آیات آغازین سورة یوسف در شکل زیر )برای شنیدن این قرائت، رجوع کنید به نمونة صوتی 2(.

اجرای این قاری کمک شایانی به مرکز توجه قراردادن مفاهیم عمیق قرآنی دارد. او آگاهانه حرکت 
زیروبمی محدودی به صدای خود می دهد و هرکجا شنونده به تفکر موضوع طرح شده در آیات قرآنی نیاز 
دارد، کار را با مکث های نسبتاً بلند دنبال می کند. قاری از ابزارهای متعددی برای نمایش تأکیدات بهره برداری 
می کند. مثاًل جایی که می خواهد به تعقل در آیات قرآنی توصیه کند، در سیالب مشّدد »لعلّکم تعقلون« صدای 

خود را از نظر زیر  و  بمی به اوج می رساند. در بدنة آوانگاری، این اوج با عالمت   نمایش داده شده است. 

شکل 49-3( بخش آغازین قرائت سورة یوسف، عبدالباسط عبدالصمد )آوانگاری استاک()توجه داشته باشید که هر چه 
نُت ها بر روی خطوط پنج گانه به باال حرکت می کنند صدای حاصله به اوج نزدیک تر می شود(



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

105

در ترکیب کالم و آهنگ، در اغلب موارد توجه شنونده بیشتر به کالم جذب می شود. درواقع در آثار 
باکالم معموالً آهنگ در خدمت کالم قرار دارد. در هماهنگی کالم و آهنگ موارد متعددی باید در نظر گرفته 
شود که مهم ترین آنها عبارت اند از ساختارشناسِی هجاها از نظر تعداد هجاها، تأکیدهای آنها و زیروبمی آنها. 
برای مثال نگاه کنید به انطباق شعر و آهنگ در بخش آغازین اجرای مثنوی شهادت با صدای صادق آهنگران 

)برای شنیدن این اجرا مراجعه کنید به نمونۀ صوتی 3(.

داغ را در دل تحمـل کرده اند اللـه ها در بـاغ ما گــل کـرده انـد 
باز می گیـرم من از آنان سراغ خفتـه انـد امـروز در آغــوش بـاغ 
تـا کـه باغی را مهیـا کرده ایم اللـه هـا را مـا به خـون پرورده ایم 
می گـدازد خـاطرش از داغ ما گـر گـذار کـس فتـد بـر بـاغ مـا 
پـرچــم آزادگـی و غیـرتیـم ما شقـایق هـای بـاغ وحـــدتیـم  
از جنون آتش ما سوخته است عشق را مجنون ز ما آموخته است 

از یکی از دانش آموزانی که صدای خوشی دارد درخواست کنید یک شعر را با آواز بخواند. حال همان 
شعر را بدون آواز اجرا کنید. چه عواملی باعث می شود جذابیت اجرای شعر با آواز بیشتر شود؟

اجرای آواز
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شکل50-3( آوانگاری چند مصرع اول مثنوی شهادت با اجرای صادق آهنگران )آوانگاری: محمدرضا آزاده فر(

یک نمونۀ صوتی از آوازهای مرتبط به دفاع مقدس را از نظر تناسب اجرای آوایی با مضامین شعری آن 
مورد تحلیل قرار دهید.

هماهنگی کالم و آهنگ در دو سطح »بهره برداری از الگوی متشابه کالم و آهنگ« و »هماهنگی در 
ترکیب« حاصل می شود. بهره برداری از الگوی متشابه به معنای مشابهت های ساختاری است که بین اجزای 
متشکل کالم و آهنگ به صورت جزءبه جزء وجود دارد، مانند زیروبمی، کشش و تأکیدها. هماهنگی این عناصر، 
بین کالم و آهنگ حرکت همسو  ایجاد می کند. هماهنگی در ترکیب، به این موضوع اشاره دارد که بخش های 
شکل دهندۀ کالم مانند کلمه، عبارت و مصرع باید با عناصر شکل دهندۀ آهنگ مثل موتیف، عبارت و جملۀ 

ملودیک انطباق یابند.
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سعی کنید به صورت انفرادی یا دسته جمعی ملودی آهنگ هایی که همگی آنها را می شناسید بدون 
کالم اجرا کنید.

هنرهای صوتی بدون کالم

واسطۀ کالم  بدون  اصوات  یعنی  است.  انتزاعی  بسیار  بدون کالم  بیانی در هنرهای صوتِی  ساختمان 
قادرند ساختمانی خیال انگیز در ذهن شنونده ایجاد کنند. یکی از شگفت آورترین توانایی هایی که در نهاد 
انسان وجود دارد استفاده از چند صدای محدود برای خلق تعداد نامحدودی آهنگ است. یک مطالعۀ علمی 
نشان داده  است آوازی ساده فقط شامل ده نُت امکان تبدیل شدن به بیش از شصت میلیون ملودی متفاوت 
را دارد. تعداد انسان هایی که قوۀ خلق ملودی های ناب را دارند بسیار بیشتر از آن است که تصور می شود. اما 
متأسفانه این قریحۀ خدادادی در اکثریت آنها به صورت نهفته و پرورش نیافته باقی می ماند. اگرچه استعداد 
خاّلقانۀ ملودیک موهبتی خدادادی نزد انسان است، اما ناب ترین گوهرها نیز نیازمند پاالیش و تراش است 
تا ارزش اصلی خود را بنمایانند. در ابتدای کاِر یک آهنگساز جوان، معموالً ایده ها به راحتی از ذهن او جریان 
نمی یابد. او احتیاج دارد ابزاری برای شروع جریان آفرینش خویش در دست داشته باشد تا با کمک آن بتواند 
امر  عوامل متشکله هنرهای صوتی مانند ملودی، ریتم، هارمونی و غیره را بهره برداری و کنترل کند. این 

مستلزم دانش تخصصی مربوط و ممارست فراوان است.

ملودی
به از پی آمدن و انتظام اصوات موسیقایی در بستر زمان که شنونده آن را به صورت کلیتی مانند یک 
جمله دارای ابتدا، بدنه و پایان درک می کند، ملودی گفته می شود. ملودی شیرازه و جان آهنگ است. چیزی 
است که از شنیدن یک آهنگ در ذهن ما می ماند و می توانیم آن را با سوت زدن اجرا کنیم. مثاًل سرود ملی 
کشورمان را به خاطر بیاورید شما می توانید ملودی این سرود را بدون خواندن کلمات آن )سر زد از افق مهر 

خاوران...( فقط با یک آوا یا با سوت زدن اجرا کنید. آنچه شما اجرا کرده اید ملودی سرود ملی ایران است.
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ریتم
سازمان دهی مواد صوتی را به شکل کشش های کوتاه و بلند در تابلوی زمان به گونه ای که برای شنونده 
تضاد ها  این  می شود.  حاصل  تضادها  از  روندي  براساس  معموالً  ریتم  می گویند.  »ریتم«  باشد  قابل ادراک 
این  تناوب  باشند.  ایجاد تضاد  بلندی، زیری و بمی، شدت و ضعف و دیگر شیوه های  می توانند کوتاهی و 
تضاد ها به شکل منظم، گونه ای پالس در ذهن شنونده ایجاد می کند که به آن » متر« گویند. متر همان 
با  بتوانند به صورت هماهنگ  پدیده ای است که باعث می شود در زمان خواندن یک نوحه، دستۀ عزاداری 
آن سینه زنی یا زنجیرزنی کنند. پیاده نظام هم با همین نظم متریک می توانند به صورت هماهنگ رژه بروند. 
براساس تعاریف ریتم و متر می توان این نتیجه گیری کلی را کرد که تقسیماتی که ریتم را باعث می شوند 

الزاماً منظم نیستند، اما اتفاقات صوتی که در ذهن شنونده ایجاد متر می کنند متناوب و منظم اند.

هارمونی
هارمونی در لغت به معنای هماهنگی است. هارمونی در هنرهای صوتی عبارت است از قواعدی که 
به وسیلۀ آن حرکت اصوات مختلف که به صورت هم زمان به اجرا درمی آیند ازلحاظ کیفیت مطبوع بودن یا 
نامطبوع  بودن و سایر کیفیات آن بر روی شنونده طراحی و کنترل می شود. برای مثال آیا اتصال یک مجموعۀ 

سه نُتی مختلف به مجموعۀ سه نُتی دیگر، از نظر شنونده مطبوع به گوش خواهد رسید یا نامطبوع. 
اجرای هم زماِن اصواِت متفاوت پدیدۀ اختالط اصوات را باعث می شود که به افزایش حجم و غنای 
صوتی منجر می شود. درعین حال، متفاوت بودِن اصوات متشکلۀ ترکیب، امکان تمیز آنها را از یکدیگر فراهم 
می کند. الزمۀ داشتن صوتی مختلط آن است که اصوات در ترکیب، شخصیت مستقل خود را تا حدودی حفظ 
کنند؛ در غیر این صورت ترکیب به صورت اختالط اصوات درک نشده و شنونده محصول صوتی را به شکل 
یک صدای منفرد دریافت خواهد کرد. اختالط صوتی نوعی پیچیدگی حاصل می کند که در اغلب لحظات، 

مطلوب آهنگساز است.

در دو گروه قرار بگیرید. سعی کنید ریتم و متر را اجرا کنید. یک گروه فقط ضربه های متساوی پا مانند 
رژه رفتن را اجرا کند و گروه دیگر کشش های کوتاه و بلند را متناسب با وزن اجرایی گروه دیگر با آوا 

اجرا کند.
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سازآرایی
هنر ترکیب صداهای سازها برای تشکیِل ترکیبی  متعادل را سازآرایی یا ارکستراسیون می نامند. تمایل 
آهنگسازان به سازآرایی آثار، ریشه در تنوع َرنگ صوتی سازهای مختلف دارد. رنگ صوتی، در جایگاه تعریف، 
یکی از پیچیده ترین عوامل آفرینش در هنرهای صوتی است، لیکن در مقام ادراک یکی از ساده ترین مشخصه های 
آن است. شاید فرد آموزش ندیده به سختی بتواند نسبت فرکانسی فواصل یا مضرب های دقیق کشش نُت ها را به 

دّقت تشخیص دهد، لیکن به راحتی تفاوت بین پیانو و ویلن را ادراک می کند و تشخیص می دهد. 
مفهوم سازآرایی موضوع دیگری را نیز به میان می آورد و آن دسته بندی اصوات یا »خانوادۀ صوتی« 
است؛ مانند خانوادۀ سازهای بادی، خانوادۀ سازهای زهی و خانوادۀ سازهای کوبه ای. یک خانواده یا گروه 
صوتی به تعداد دو صوت یا بیشتر اطالق می شود که دارای خصوصیت های مشترکی باشند به گونه ای که 
شنونده بدون دخالت عوامل واسطه آن را درک کند. »خانواده های صوتی« می توانند در تأمین وحدت در بیان 
موسیقایی نقش مهمی داشته باشند. در مقابل، به کارگیری تضاد از راه به صدا درآوردن خانواده های صوتی 

متفاوت تأمین کنندۀ اصل تنوع است و امکان ارائۀ بیان غنی تری را فراهم می سازد.
که  می کند  فراهم  را  بافتی  ایجاد  امکان  صوتی،  ترکیب  در  متفاوت  صوتی  خانواده های  به کارگیری 
آهنگساز با توسل به آن قادر خواهد بود در هر لحظه موضوعاتی را در پیش زمینه به عنوان واقعۀ اصلی به 
شنونده معرفی کند و موضوعاتی را نیز که نمی خواهد در مرکز توجه واقع شوند در پس زمینۀ اثر به گوش 
شنونده برساند. ایجاد الیه های متفاوت که هریک وظیفه ای خاص را در بیان کلی اثر ایفا می کند با بهره گیری 

از تقسیم وظایف بین خانواده های صوتی مختلف به بهترین شکل میسر می شود.

در دو گروه قرار بگیرید. سعی کنید آوایی را اجرا کنید که ترکیب آن صوتی هماهنگ ایجاد کند.

اثری را از رادیو ضبط کنید و سعی کنید با چند بار شنیدن آن همۀ خصوصیاتی را که در این پودمان 
فراگرفتید در آن بیابید و تحلیل کنید. برای این کار می توانید جدولی مانند جدول صفحه بعد تهیه کنید 

و خصوصیات اثر را در آن بنویسید.
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نام اثر:
...................................

نام هنرمند:
..............................................................

نوع اثر: 
□ با کالم       □ بدون کالم

1. میزان استفاده از عناصر وحدت بخش و عناصر متنوع:
□ بیشتر عوامل در خدمت وحدت صوتی است و عناصر متنوع بسیار کم است.

□  بیشتر عوامل در خدمت تنوع صوتی است و عناصر وحدت بخش بسیار کم است.
□  بین عوامل وحدت بخش و تنوع آفرین تعادل برقرار است.

2. اگر اثر مورد بررسی باکالم است، آیا در تلفیق کالم و موسیقی از سرعت اجرای مناسب استفاده شده است؟
□  کالم مورد استفاده نیازمند موسیقی با سرعتی آرام تر است.
□  کالم مورد استفاده نیازمند موسیقی با سرعتی تندتر است.

□  تلفیق کالم و موسیقی، از نظر سرعت اجرایی، مناسب به نظر می رسد.

3. اگر اثر مورد بررسی باکالم است، آیا نوع ملودی و احساس ارائه شده توسط آهنگ با شعر متناسب است؟
□  کالم اجرایی نوای شادمانه تری را طلب می کند.
□  کالم اجرایی نوای غم انگیزتری را طلب می کند.

□  کالم و نوای اجرایی باهم متناسب اند.

4. آیا قطعۀ اجرایی دارای گونه ای از ملودی است که شما بتوانید آن را با سوت زدن اجرا کنید؟
□  ملودی را به طور کامل و دقیق می توان بازشناسی کرد و آن را با سوت زدن اجرا کرد.

□  ملودی تا حدودی قابل بازشناسی است و می توان تا حدودی آن را با سوت زدن اجرا کرد.
□  ملودی به سختی قابل بازشناسی است و اجرای آن با سوت زدن بسیار مشکل است.

□  قطعه ملودی قابل تشخیص ندارد.

5. آیا اثر اجرایی متر ثابت دارد )می توان با ضربات متناوب و متساوی با آن دست زد( یا در متر آزاد اجرا شده است؟
□ قطعه در متر ثابت اجرا شده است.
□ قطعه در متر آزاد اجرا شده است.

6. آیا ملودی اجرایی با خطوط صوتی دیگر که نقش همراهی کننده را دارند دنبال می شود؟
□  قطعه دارای یک خط ملودی بدون هرگونه خط صوتی همراهی کننده است.

□  قطعه دارای یک خط ملودی و خط صوتی سادۀ همراهی کننده است.
□  قطعه دارای یک خط ملودی و خطوط صوتی پیچیدۀ همراهی کننده است.

7. ترکیب سازهای به کاررفته در این اثر چگونه است؟
□  قطعه صرفاً با یک ساز اجرا می شود.
□  قطعه صرفاً با دو ساز اجرا می شود.

□  قطعه با ترکیبی از سازهای مختلف اجرا می شود.

سایر خصوصیات اثر:
................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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حرکت مستلزم حضور هم زمان دو مؤلفۀ » زمان« و » مکان« است. مکان برای آنکه عامل متحرک 
مسافتی را در آن طی کند و زمان برای آنکه طی مسافت مستلزم زمان است. از همین روست که این دسته 
نمایشی که  نام گذاری می کنیم. سینما و سایر هنرهای  را اصطالحاً »هنرهای زمانمند - مکانمند«  هنرها 

براساس حرکت شخصیت ها روی صحنه خلق می شوند در این گروه قرار می گیرند.

با  می شود.  حاصل  حرکت  از  احساسی  تماشاگر  برای  زیر  تصاویر  مجموعه  آمدن  هم  دنبال  به  با 
دنبال کردن قاب های متوالی سعی کنید تجسمی از حرکت اسب را در ذهن خود ایجاد کنید.

شکل51-3( هر قاب تصویر، در یک فیلم سینمایی، درواقع یک عکس بدون حرکت است که توالی نمایش آنها احساسی از حرکت را 
به تماشاگر می دهد.

   31
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ما عادت داریم حرکت را زمانی ادراک کنیم که چیزی موقعیت مکانی خود را نسبت  به پس زمینه ای 
ایستا عوض کند. مثاًل ما در کنار جاده ایستاده ایم و یک خودرو طول جاده را طی می کند و از مقابل ما عبور 
می کند. زمانی که ما این واقعه را در قاب تلویزیون یا پردۀ سینما نیز می بینیم احساس حرکت به ما منتقل 
می شود، هرچند که چنین حرکتی مجازی و تخیلی است. استفادۀ هم زمان از امکانات بالقوۀ هنرهای تجسمی 
و صوتی و اضافه شدن عنصر حرکت باعث جذابیت بسیار زیاد هنرهای این گروه شده است؛ به گونه ای که 

سینما و هنرهای وابسته به آن امروزه باالترین حجم مصرف روزانه را بین کلیۀ اقشار جامعه دارد.

هریک از تصاویر زیر را در برگ هایی پشت سر هم در گوشۀ دفترچۀ خود به صورت متوالی ترسیم 
کنید و سپس دفترچه را به سرعت ورق بزنید. با این کار شخصیت کارتونی زیر شروع به راه رفتن می کند.

   32
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عامل مرجع در حرکت

احساس حرکت برای ناظر همواره نیازمند عامل مرجع است. عامل مرجع معموالً عاملی است که به 
نسبت شیء در حال حرکت ثابت احساس می شود. برای مثال شما احساس می کنید فردی که در پیاده رو در 
حال قدم زدن است در حال حرکت است به دلیل اینکه او را با ساختمان های مجاور پیاده رو که در حال حرکت 
نیستند مقایسه می کنید. اگر همین فرد در مقابل یک پردۀ کاماًل یکدست و یکرنگ قدم بزند، شما نمی توانید 
تشخیص دهید که آیا شخص در حال پیش رفتن یا درجازدن است. معموالً ما عادت داریم عامل بزرگ تر را 
مرجع و عامل کوچک تر را متحرک تلقی کنیم. مثاًل زمانی که در یک خودرو پشت چراغ  قرمز منتظر سبزشدن 
چراغ هستید و در کنار خودرو شما یک اتوبوس بزرگ هم منتظر سبزشدن چراغ است، اگر اتوبوس اندکی به 
جلو حرکت کند، شما احساس می کنید خودرو شما در حال حرکت به عقب است حتی اگر پای شما روی ترمز 

باشد. چون ذهن شما انتظار ایستایی از عنصر بزرگ در مقابل تحرک عنصر کوچک تر را دارد.

شکل 52-3( زمانی که شما در درون خودرو متوقف هستید و اتوبوسی که آن  هم در کنار شما متوقف بود شروع به حرکت می کند، شما 
احساس می کنید اتوبوس ثابت است و شما در حال حرکت به عقب هستید.
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انسان هم می تواند خود مرجع ثابتی برای درک حرکات عناصر کوچک تر باشد. اگر یک پشه دوروبر 
شما حرکت کند، تماشاگر احساس می کند که شما مرجع حرکت و آن موجود کوچک در حال پرواز به نسبت 

شما متحرک است.

در پس زمینۀ تصویر شخصیت متحرک سازی تمرین قبل درختی را ترسیم کنید که در هر تصویر 
اندکی به پشت سر شخصیت انتقال می یابد. به این صورت می توانید توهم قدم زدن شخصیت در کنار 

درختان را برای تماشاگر ایجاد کنید.

   33

شکل 53-3( انسان می تواند در مقابل متحرک های کوچکی مانند پشه مرجع حرکت تلقی شود.
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در پاره ای از شرایط ما احساس متناقضی از حرکت پیدا می کنیم. مثاًل زمانی که روی صندلی هواپیما 
با سرعتی حدود 1000 کیلومتر در ساعت در حال حرکت هستیم و مسافری از صندلی خود بلند می شود و 

طول هواپیما را طی می کند، ما خود را ساکن و او را در حال حرکت احساس می کنیم.

حرکت های متناقض

شکل 54-3( احساس متناقض متوقف بودن و در حال حرکت  بودن در هواپیما

در حال حرکت نسبت به سایر مسافران
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احساس سرعت حرکت

در هنرهایی مانند هنرهای نمایشی و سینما که با حرکت سروکار دارند، باید احساس سرعت شخصیت ها 
و سایر عوامل متحرک در صحنه تحت کنترل دقیق کارگردان باشد، در غیر این صورت ممکن است احساسی 
که به تماشاگر دست می دهد مغایر با هدفی باشد که اثر هنری دنبال می کند. برای مثال تماشاگر انتظار دارد 
یک شخصیت سالمند با طمأنینه و آرام قدم بردارد یا یک جوان ورزشکار با سرعت و چابکی در صحنه حرکت 
کند. اگر تناسب سرعت حرکت و شخصیت رعایت نشود، ممکن است اثر هنری حتی مضحک به نظر برسد.

اندام شخصیت یا اشیای متحرک در صحنه، عوامل دیگری نیز بر احساس  عالوه بر سرعت حرکت 
سرعت آنها تأثیر می گذارد. یکی از مهم ترین این عوامل جهت حرکت است که در قسمت بعدی به آن اشاره 
می کنیم. عالوه بر جهات حرکت، عوامل دیگری نیز بر احساس حرکت مؤثرند. در آثار سینمایی، اندازۀ قاب 
تصویر و نوع لنز مورد استفاده برای تصویربرداری تأثیر زیادی در احساِس سرعت حرکت دارد. یک متحرک 
که با حرکت ثابتی در حال حرکت است، در یک نمای بسته نسبت  به یک نمای باز دارای سرعت باالتری 

احساس می شود.

احساس سرعت حرکت، با لنز مورد استفادۀ تصویربردار هم متناسب است. حرکت از عمق به طرف 
دوربین و برعکس آن از دوربین به سمت عمق در لنزهای با زاویۀ باز )واید( سریع تر از لنزهای با زاویۀ بسته 

)تِله( احساس می شوند.

شکل55-3( سرعت حرکت عناصر متحرک در نماهای بسته 
بیشتر از نماهای باز احساس می شود.
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سعی کنید از متحرک های مختلف انسانی و غیرانسانی از زوایای مختلف عکس برداری کنید و تفاوت 
مربوط به تغییر زاویه و لنز را در احساس انتقال سرعت در آنها تحلیل کنید.

بازیگران در هنرهای نمایشی، روی صحنه، حرکت های مختلفی دارند. سعی کنید انواع حرکت هایی را 
که یک شخصیت روی صحنه می تواند داشته باشد دسته بندی کنید.

انواع حرکت

به  را می توان  این حرکات  از جهات صورت گیرد.  به هریک  حرکت شخصیت روی صحنه می تواند 
 انواع مختلف طبقه بندی کرد. حرکات را می توان در یک دسته بندی کلی به انواع حرکات وضعی و انتقالی 
دسته بندی کرد. حرکات وضعی عبارت است از شیوه ای که عامل بصری متحرک در صحنه در جای خود در 
حال حرکت است مانند یک حرکت چرخشی یا جنبش هایی با نوسان کوتاه. در مقابل، حرکات انتقالی عبارت 
است از آن دسته حرکت ها که در آن عامل متحرک، حرکتی را در عرض، طول یا عمق صحنه انجام می دهد 

که تماشاگر احساس می کند عنصر متحرک مسافت را طی کرده است. 

   34
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حرکت فیزیکی شخصیت روی صحنه
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شکل 56-3( حرکت چرخشی، گونه ای از حرکت وضعی است و حرکت در طول، عرض و عمق صحنه انواع حرکات انتقالی اند.
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حرکت دوربین

درآید. حرکات  به حرکت  دوربین  که  زمانی حاصل می شود  در صحنه  احساس حرکت  دیگر  شیوۀ 
دوربین می تواند به صورت فیزیکی یا مجازی صورت گیرد. حرکت فیزیکی آن است که دوربین روی سه پایه 
به چپ، راست، باال یا پایین بر حول محور خود روی سه پایه بچرخد، یا روی شانۀ تصویربرداری به حرکت 
درآید یا روی ادوات ساخته شده برای حرکت دوربین مانند ریل و باالبر در حین تصویربرداری تغییر مکان 

دهد. هریک از انواع حرکات دوربین و زوایای مختلف آن تأثیر مستقیمی بر حس بیانی تصویر می گذارد.

ابزارهای  نمونۀ  شکل3-57( 
ایجاد  برای  مورداستفاده 
احساس حرکت با تغییر مکان 

دوربین حین تصویربرداری
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نوعی از حرکت، که ویژۀ سینما محسوب می شود، حرکتی است که به وسیلۀ توالی تصاویر صحنه های 
مختلف از طریق برش از یک نما به نمای دیگر حاصل می شود. برش بین صحنه ها با نماهای مختلف باعث 
می شود ذهن احساس کند حرکتی در قاب تصویر در جریان است. این نوع حرکت بر مبنای عنصر » تغییر« 
شکل می گیرد تا »طی مسافت«، چون محتوای نماهایی که یکی پس از دیگری قرار می گیرد مختلف است و 
ما به صورت طبیعی عادت کرده ایم زمانی که از یک نقطه به نقطۀ دیگر عزیمت می کنیم منظر نگاهمان عوض 

شود، با عوض شدن محتوای نماها توهمی از حرکت برای ما ایجاد می شود.

حرکت حاصل از انتقال نماها

شکل 58-3( برش از یک نما به نمای دیگر همان صحنه یا صحنۀ دیگر باعث توهم احساس حرکت توسط تماشاگر می شود.



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

121

حرکات انفرادی و گروهی

شکل 59-3( حرکات منظم گروهی به نسبت سایر انواع حرکات تأثیر بیشتری در مخاطب می گذارد )سینه زنی گروهی 
در مراسم عزاداری شب عاشورا در دشتستان، عکس: محمدرضا آزاده فر(.

در شکل دیگری از دسته بندی حرکت شخصیت ها روی صحنه می توان به حرکت انفرادی و گروهی 
اشاره کرد. حرکات شخصیت ها روی صحنه احساس های متفاوتی را به تماشاگر انتقال می دهد. تأثیرپذیری 
تماشاگر از این حرکات بسیار ژرف است. حرکات گروهی منظم معموالً هیجان بسیاری در تماشاگر ایجاد 
می کند. صحنه های حرکات منظم رژۀ دسته جمعی باعث تهییج روحیۀ حماسی تماشاگر می شود. حرکات 
موزون دسته های مذهبی، که با سینه زنی یا زنجیرزنی همراهی می شود، چون شکل گروهی می یابد برای 

اجراکنندگان و تماشاگران بسیار اثرگذارتر از حرکات نامنظم است.

از انواع حرکت های گروهی در مراسم مختلف در محل زندگی خود فیلم و عکس تهیه کنید و آنها را 
با دوستان خود تحلیل کنید.

   36
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1ـ با بهره گیری از مطالب فرا گرفته در بخش فضاهای دو بعدی و سه بعدی، یک اثر تجسمی را تجزیه و 
تحلیل کنید.

2ـ با استفاده از مطالب فراگرفته در بخش صدا، یک اثر صوتی را با راهنمایی معلم خود انتخاب و آن را 
تجزیه و تحلیل کنید.

3ـ یک سکانس از یک اثر سینمایی، یا یک پرده از نمایشی را براساس موضوعات طرح شده در بخش های 
فضا، صدا و حرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

فّعالیت اهی انتخابی پایان پودمان



پودمان 4
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مقـدمـه

با نگاهی به آثار به جای  مانده از فرهنگ ها و تمدن های گذشته دنیا متوجه می شویم در زمان های 
باستان چیزی به نام موزه یا نمایشگاه هنری وجود نداشته است و محل عرضه هنر در واقع، محیط معمول 
امروزه  به طوری که  است؛  بوده  زیبایی  و  هنر  با  آمیخته  همه  دیوارها  لباس ها،  است. ظرف ها،  بوده  زندگی 
بقایای آنها به  منزله آثار بسیار ارزشمند هنری نگهداری و مرمت می شود. با نگاهی به این آثار پی می بریم 
در زمان های دور، که صنعت و تولید انبوه به شکل کنونی وجود نداشته است، همه چیز با دست های انسان 
ساخته می شد و انسان مداخله مستقیم تری در ساخت اشیا و بناها داشت و تالش او بر این بود که کارایی 
و زیبایی در کنار هم رعایت و ایجاد شود. معموالً برای هر حرفه ای استادان و پیشکسوتانی وجود داشت و 
قوانینی که نسل به نسل رموز کارایی و زیبایی دست ساخته ها را به نوآموزان و شاگردان جدید منتقل می کرد. 

در پایان این پودمان 
از شــما انتـظارمـی رود

 با شناخت شماری از ویژگی های فرهنگی و هنری ایران، به نقش آنها در شکل دهی 
هویت خود پی ببرید و با محترم  شمردن آنها برای حفظ و ارتقای ارزش های فرهنگی 

سعی و تالش کنید.
و سنت ها  باورها  ارزش ها،  ارتقای  و  انتقال  در  را  و هنری  فرهنگی  میراث  نقش   

ارزیابی کنید و راه های حفظ، نگهداری و ارتقای این میراث را بشناسید.
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خصایص فرهنگ ایرانی- اسالمی

در گروه و با کمک همکالسی ها درباره خود به عنوان یک ایرانی فکر کنید و مجموعه ویژگی هایی 
که شما را از سایر ملت ها متفاوت می کند طبقه بندی کنید.

بقای هر جامعه به منزله یک پیکره واحد اجتماعی به زنده  ماندن و پویایی فرهنگ آن وابسته است. 
فرهنگ ممکن است بر اثر وقایع مختلف مانند بالیای طبیعی، جنگ، تغییر نظام های حکومتی و غیره دستخوش 
دگرگونی شود، لیکن عناصر بنیادی آن می تواند با وجود همه دگرگونی ها به حیات خود ادامه دهد. فرهنگ 
ایرانی خصایلی دارد که آن را از سایر فرهنگ های بشری متفاوت می کند. این جنبه ها بی شمارند، اما مهم ترین 

آنها را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
الف( زبان و شعر فارسی 

ب( اعیاد و مناسبت های ملی مانند نوروز، شب یلدا و چهارشنبه سوری
ج( شخصیت های اسطوره ای و پهلوانی مانند رستم و پوریای ولی

د( اساطیر تمثیلی مانند دیو، پری و سیمرغ
ه( علومی که زادگاه آنها در ایران است مانند علم شناخت خواص داروهای گیاهی

و( هنرهای ایرانی مانند فرش  ایرانی، قلم زنی، خوشنویسی، موسیقی ایرانی
ز( نوع بناها و معماری ایرانی

ح( آیین های مذهبی خاص مانند تشیع و زرتشت
با وجود تعدد عناصر فوق، می توان گفت هنر نقشی اصلی در توسعه تمامی این مظاهر هویت بخش 
داشته است. برای مثال خوشنویسی ایرانی در خدمت نوشتن مضامین مقدس مذهبی و اشعار واالی فارسی 
قرار داشته است؛ نقاشی ایرانی با بهره گیری از عنصر خیال، اساطیر ایرانی مانند سیمرغ و پهلوانان ایرانی 
مانند رستم را تجسم بخشیده است؛ فرش ایرانی اندیشه های زیبایی شناسی ایرانی را در جهان گسترده است 
و به همین منوال سایر رشته های هنری هر یک با بهره گیری از توان خود زوایایی از هویت ایرانی را هویدا 

ساخته اند. 
در اینجا برای نمونه به دو مورد از مهم ترین خصائل هویت بخش هنر ایرانی ــ اسالمی اشاره می کنیم: 

»تجریدی  بودن آثار« و »جایگاه نور« در معماری و آثار تجسمی. 

   1
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الف( هنر تجریدی

به سینی قلم زنی شده زیر نگاه کنید و در مورد منبع الهام نقوش آن در گروه با هم گفت وگو کنید.

شکل 1-4( سینی مسی قلم زنی  شده با نقوش انتزاعی

   2
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شکل2-4( نمونۀ نقوش انتزاعی 
گیاهی در کاشی کاری ایرانی

پس  اسالمی  سرزمین های  در  ماهر  هنرمندان 
به  نقاشی،  زمینه  در  طوالنی  تجربیات  سلسله  یک  از 
بدون  آنها  روی  آوردند.  طبیعت  شکل های  ساده کردن 
اشاره به طبیعت، تنها با استفاده از ترکیب فرم و رنگ، 
ارائه کنند.  را  احساسات شاعرانه بصری خود  توانستند 
در  را  تازه ای  راه  آفریده شدند  شیوه  این  به  که  آثاری 
بیان احساس از طریق نقاشی باز کردند و به دلیل آنکه 
که  آنجایی  از  و  انسان اند  اندیشه  و  فکر  فراورده  کاماًل 
اندیشه یک عنصر مجرد است، این شیوه نقاشی را مجرد 
معناست که  این  به  بودن  تجریدی  نامیدند.  انتزاعی  یا 
از طبیعت گرایی و واقع گرایی صرف  ایرانی معموالً  هنر 
فاصله می گیرد. برای مثال در هنرهای تجسمی، نقاش 
ایرانی نقوش گل ها و گیاهان را با تخیل خود به صورت 
امر  این  می کند.  تصویرسازی  )خالصه سازی(  انتزاعی 
که  فرهنگ ها،  سایر  هنر  از  ایرانی  هنر  می شود  باعث 

بنیادی واقع گرا دارند، متمایز شود. 
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عوامل هویت بخش در هنر اسالمی بسیار زیادند. در معماری اسالمی، یکی از مهم ترین این عوامل توجه 
به نور و تابش آن به فضاهای بیرونی و درونی بناست. در نگارگری ایرانی نیز هیچ نقطهٔ تاریکی دیده نمی شود 
و تمامی تصویر مملو از روشنایی است. به طور کلی، هنر در جهان اسالم همواره پیوندی ناگسستنی با نور 
دارد، چراکه نور همواره نشان از حضور و جلوهٔ خداوند یکتاست. در قرآن کریم نیز در سوره نور از خداوند به 

» نور آسمان ها و زمین« تعبیر شده است.

شکل 3-4( فضای زیر گنبد مسجد شیخ لطف  اهلل در میدان نقش جهان اصفهان )عکس: محمد سلطان الکتابی(

ب( جایگاه نور در معماری و هنرهای تجسمی

به کارکرد نور در اثر زیر نگاه کنید و سعی کنید تصور کنید اگر در معماری این بنا به جایگاه نور 
توجه نمی شد، چه اندازه از زیبایی آن کاسته می شد.

   3



٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

٢

مقـدمـه
تغييرات ؟؟؟؟

129

به تصویر زیر نگاه کنید و سعی کنید کارکرد نور را در آن تحلیل کنید.

شکل 4-4( بازی نورهای رنگی در ارسی ارگ کریم خان ساخته  شده در دورۀ زندیه در شیراز 
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اصالت و هویت

در گروه و با کمک همکالسی ها دربارۀ سؤال »من کیستم؟« و نقش های مختلفی که در خانواده 
و جامعه برای خود می شناسید صحبت کنید.

در پاسخ به سؤال »من کیستم؟« بعضی از ما براساس اینکه این سؤال در چه موقعیتی از ما شده 
است، جواب های متفاوتی می دهیم. مثاًل اگر در حیاط مدرسه دبیری که به تازگی به مدرسه ما آمده است از 
ما سؤال کند، ممکن است به سادگی بگوییم »من دهمی هستم«. اما اگر در یک مجموعۀ ورزشی از ما سؤال 
شود، ممکن است بگوییم »من والیبالیست هستم« یا در پاسخ به سؤال همکار پدرمان که تلفنی با خانه ما 
تماس گرفته است، بگوییم »من فرزندشون هستم«. پاسخی که ما، به سؤال »من کیستم؟« می دهیم، هویت 

ما را نشان می دهد. 
زمانی که ساکنان سایر کشورها از هویت ما سؤال می کنند، پاسخ ما این است که » ایرانی هستم«. 
زمانی که ما از یک استرالیایی می پرسیم که او چه کسی است و او پاسخ می دهد » استرالیایی«؛ برخی از 
تصاویر ناخودآگاه در ذهن ما نقش می بندد، مانند دام پروری، کشاورزی و البته کانگورو. یا زمانی که افراد از 
شخصی می شنوند که او اسپانیایی است، اولین تصویری که در ذهن آنها شکل می گیرد احتماالً گاوبازی یا 
یکی از تیم های باشگاهی فوتبال آنهاست. اما آیا تاکنون فکر کرده اید زمانی که خارج از مرزهای کشورمان 
کسی که از شما می شنود ایرانی هستید، چه تصاویری در ذهنش شکل می گیرد؟ به احتمال قوی او ایران را 
از طریق شعر فارسی و هنر ایرانی به ویژه هنرهای دستی ایران به خاطر می آورد. البته ممکن است براساس 
سایر  و  زلزله، جنگ  مانند سیل،  موضوعات  از  برخی  از چندگاهی،  هر  تیترهای خبری  به  مربوط  مطالب 
موضوعات، یک کشور را به موضوعی خاص مّتصف کند، اما این وقایع گذراست و جزو هویت پایدار ملت ها 

قلمداد نمی شوند.
تأثیر  آن  در  هم  زمان  و  می پذیریم  تأثیر  فرهنگ  این  از  ایرانی  فرهنگ  در  زندگی  با  ما  از  یک  هر 
می گذاریم. برای مثال ما به صورت استداللی حقایقی مانند خدا، قیامت و هدفمند بودن هستی را می پذیریم 
با  مرتبط  آثاری  تولید  با  اعتقادات خود  به واسطه  و  دینی می شوند  رفتارهایمان  و  ارزش ها  آنها  براساس  و 
این دیدگاه بر جامعه فرهنگی پیرامون خود تأثیرمی گذاریم، همچنان که خود نیز از تجلی رفتار و اعتقادات 
ایجاد  برای  قدرتمند  بسیار  عاملی  معنا هنر  این  به  تأثیر می پذیریم.  بیان می شود  ابزار هنر  با  دیگران که 

همدلی، ارتباطات عاطفی و حسی است. 
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زمانی که فردی براساس هویت فرهنگی خود رفتار می کنند، می گوییم »او اصالت خود را حفظ کرده  
است«. مثاًل زمانی که سه مهمان از شهرهای اصفهان، یزد و تبریز به خانه شما می آیند شما انتظار دارید 
کدام  یک گز، قطاب و اِریس آورده  باشند. بر همین اساس در سایر نقاط دنیا انتظار دارند ایرانی اهل ادب و 
هنر باشد و اگر چنین نباشد، دیگران احساس می کنند که او از اصالت خود فاصله گرفته است. کسب دانش 
در مورد اصالت و هویت همواره برای افراد جذاب است، مثاًل اینکه بدانید پدربزرِگ پدربزرگ ما )که اگر امروز 
زنده بود بیش از 200 سال سن داشت( در دوره نوجوانی و جوانِی خود چه می کرده است، موضوعات مورد 
عالقه او چه بوده و دنیا را چگونه می نگریسته است. برای مثال اگر او در دوره نوجوانی خود با ابزاری ابتدایی 
وسیله قابل پروازی را ساخته بوده، ما به صورت زائدالوصفی مشتاق دیدن آن بودیم و اگر کسی طی چند سال 
گذشته و پیش از به دنیا آمدن ما آن را از بین برده بود، ما به  هیچ  وجه او را نمی بخشیدیم، چون می توانستیم 
با دیدن و بررسی کردِن آن وسیله، دانش زیادی در زمینه ابزارهای آن دوره و شیوه نگرش خانواده خود را در 
200 سال پیش کشف کنیم. حال با توجه به این مثال، پاسخ شما در زمینه حفظ و صیانت میراث فرهنگی 

و آثار مرتبط به تاریخ هنر ایران چیست؟

شکل 5-4( اولین نمونه های پرنده های دست ساز که با ابزار و وسایل اولیه ساخته می شده است.
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می توانید تصور کنید اگر هیچ  یک از آثار هنری ایران باقی نمی ماند، امروز تصویر ما از هویت ایرانی و 
گذشته خود چه بود؟ زمانی می توانید این موضوع را تصور کنید که در خیال خود به سیاره ای فکر کنید که 
تاکنون تلسکوپ های ساخته دست بشر آن را رصد نکرده اند و از جاندران احتمالی آنجا و شیوه زیست آنها 
هیچ اطالعی به دست ما نرسیده است. در صورت عدم وجود بناهای شکوهمند دوره های تاریخی ایران که ما 
امروزه می توانیم در آنها قدم بزنیم، تصور گذشته کشورمان برای ما ناممکن بود. این امر باعث می شد احساس 

کنیم در مقابل برهوتی هستیم که هیچ نام و نشانی از گذشته ما در آن به چشم نمی خورد.

به نظر شما میراث فرهنگی و آثار به جامانده از هنر دوره های تاریخی ایران چگونه می توانند 
دانسته های ما را از هویت و اصالتمان افزایش دهند؟ 

شکل 6-4( عدم آگاهی از هویت پدیده ای بسیار دردناک است که باعث پایین  آمدن شور و شوق فرد می شود.

   6
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به سه تصویر مقابل نگاه کنید: تصویر اول عکسی 
کاماًل  بنا  این  اگر  جمشید،  تخت  بنای  از  تخیلی  است 
نابود شده بود، تصویر دوم عکسی است واقعی از این بنا 
در وضعیت فعلی و تصویر سوم تصویری تخیلی است، اگر 
این بنا کاماًل حفظ شده بود. تفکر در مورد این سه تصویر 
به خوبی ضرورت محافظت از آثار هنری و فرهنگی ایران  

زمین را برای ما روشن می کند.
از  بسیاری  بعد،  به  میالدی  چهاردهم  قرن  از 
اروپاییانی که به ایران سفر کرده بودند در سفرنامه های 
به ویژه  ایران  کهن  میراث  از  به جامانده  آثار  به  خود 
دوره  از  سفرها  این  بیشتر  کرده اند.  اشاره  تخت جمشید 
صفوی رونق گرفت. تا پیش از آن حتی پادشاهان ایرانی 
می کردند  فرمانی  حکم   آن  بر  که  کشوری  گذشته  از 
در  وقت  زمامداران  الزم  حساسیت  عدم  بودند.  بی خبر 
قبال آثار هنری و میراث به جا مانده از تمدن ایران باعث 
شد که اهتمام الزم برای نگهداری آنها وجود نداشته باشد 
و این آثار در مقابل آسیب و غارت سودجویان داخلی و 

خارجی کاماًل بی دفاع باشد.
در  تاریخی  دوره های  بدترین  از  یکی  قاجار  دوره 
زمینه غارت آثار تاریخی ایران است. در این دوره، شغلی 
به نام »تیله کنی« رواج پیدا کرد که عبارت بود از حفاری 
غیرمجاز افراد سودجو برای یافتن آثار تاریخی و فروش 
و  رسمی  قراردادهای  با  بعدها  روند  این  دالالن.  به  آنها 
غیررسمی بین دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی 
ادامه یافت که از مزایای آن آشکارشدن بسیاری از میراث 
کهن ایران از زیر خاک و از معایب آن خروج حجم زیادی 
و شخصی  ملی  موزه های  به  آن  انتقال  و  میراث  این  از 

خارجی بود.

شکل 7-4( سه تصویر مختلف از بنای تخت جمشید:، تصویر باالیی 
نمایش  دهندۀ تصویری تخیلی است اگر این بنا کاماًل از میان رفته 
بود یا زیر خاک مدفون مانده بود. تصویر میانی عکسی واقعی از این 
بنا در وضعیت فعلی است و تصویر پایینی تصویر تخیلی این بنا را 

نمایش می دهد اگر آسیبی به آن نرسیده بود.
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داشته های فرهنگی و هنری هر ملتی را به دو دسته میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس تقسیم 
و  نقاشی  مانند  هنری  اشیای  و  تاریخی  بناهای  مانند  فرهنگی  و  هنری  داشته های  از  دسته  آن  می کنند. 
مجسمه ها را که جسمیت دارند میراث ملموس و آن دسته را که مانند نمایش، ادبیات و موسیقی جسمیت 
ماّدی ندارند میراث غیرملموس می دانند. مثاًل تعزیه و نقالی از دسته داشته های غیرملموس در فرهنگ و 
هنر ایران  زمین است. همان گونه که ما وظیفه حفظ و صیانت از میراث ملموس خود را داریم، باید از میراث 

غیرملموس هم محافظت کنیم.

نمادهای ویژه منطقه خود را، که در فرهنگ محل زیست خود معنایی بارزتر از سایر فرهنگ ها 
دارند و به کارگیری آنها در آثار هنری باعث تفاوت طرز تلقی ساکنان آن منطقه از دیگر مناطق می شود، 

بیابید و به کارگیری آنها را در آثار هنری تحلیل کنید.

ّ
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صیانت از میراث فرهنگی ملموس

 از بناها و موزه هایی که در منطقه زندگی یا مناطق اطراف شما وجود دارد بازدید کنید. به نظر 
شما این مکان ها چه تأثیری در حفظ و گسترش میراث فرهنگی و هنری منطقه شما دارد؟ گزارشی درباره 

این بازدید تنظیم کنید.

نگهداشتن و رونِق داشته های هنری و فرهنگی در هر جامعه بستگی مستقیم به میزان اهمیتی دارد 
که ساکنان آن فرهنگ برای آن میراث گران بها قائل اند. در این بخش، برخی از فعالیت هایی را مرور می کنیم 

که در زمینۀ نگهداری و استفادۀ بهینه از داشته های هنری و فرهنگی ایران  زمین است.

تقویت و تغذیۀ موزه ها

موزه ها و مجموعه های فرهنگی بهترین محل نگهداری از 
میراث یک کشور است. با وجود این، بسیاری از اشیای تاریخی 
ما هنوز در خانه ها نگهداری می شوند. شرایط نامناسب نگهداری 
و آسیب های احتمالی که می تواند در اماکن نامناسب به چنین 
آثاری برسد جبران ناپذیر است. یکی از بهترین راهکارهایی که 
برای حفظ و صیانت از داشته های هنری و فرهنگی وجود دارد 
آن است که آنها را به موزه ها اهدا کنیم. این امر باعث می شود 
در عین حالی که این آثار در شرایط بهتری نگهداری می شوند 
در معرض بازدید عموم مردم قرار گیرند. بازدید از آثار فرهنگی 
و هنری نقش بسیار مؤثری در درک شکوه و عظمت فرهنگی 

هر قوم و ملتی دارد. 
باید توجه داشت که صرفاً اهدا برای تقویت موزه ها کافی 
نیست. موزه ها برای بقای خود به توجه بازدیدکنندگان نیاز دارند. 
ما می توانیم با بازدید و معرفی موزه های شهر یا روستایمان به 

دیگران در رونق آنها اثرگذار باشیم.

تختی،  غالمرضا  پهلوانی  بازوبند   )4-8 شکل 
اهداء شده به موزۀ مشهد مقدس
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شکل 9-4( چوگان در میدان نقش جهان 
برای  شده  نقاشی   چوگان  )تابلو  اصفهان 

لویی لونت باتن، گالری مصورالملکی(

باز آفرینی و زنده نگهداشتن میراث فرهنگی غیر ملموس

 شماری از نمونه های میراث غیر ملموس منطقه خود را با کمک افرادی که با فرهنگ گذشتهٔ آن منطقه 
آشنایی دارند، شناسایی و در قالب یک گزارش توصیفی ارائه کنید. این میراث چگونه به شما منتقل شده 

است؟ به نظر شما این میراث چه نقشی در هویت فرهنگی شما دارد؟

میراث فرهنگی غیرملموس، که از آنها به منزله میراث زنده نیز یاد می شود، یکی از مهم ترین عوامل 
هویت ساز در هر فرهنگ قلمداد می شود. تنوع چشمگیر فرهنگ های اقوام ساکن در ایران  زمین، که هر یک 
آداب، رسوم و سنن مربوط به خود را دارند، ایران را به موزه تنوع فرهنگی بدل کرده است. برای مثال نوروز 
و مراسم مرتبط با آن از جمله میراث زنده فرهنگی ایراِن بزرگ است. با وجود شمار زیاد داشته های زنده 
فرهنگ ایرانی، تاکنون تعداد بسیار قلیلی از آنها در یونسکو به منزله میراث غیرملموس ایران به ثبت رسیده 
است که ازجمله آنها می توان به موسیقی سنتی ایرانی، نمایش تعزیه، موسیقی بخشی های خراسان، ورزش 

پهلوانی و روش های سنتی قالی بافی در فارس و کاشان اشاره کرد. 
وفاداری و زنده نگهداشتن میراث غیرملموس احساس تعلق به هویت قومی و ملی را برای افراد به 
همراه دارد که خود به زندگی امیدبخش منجر می شود. بسیاری از بازی های محلی، که در مناطق مختلف 
با  زندگی می کنیم  که  منطقه ای  هر  در  ما  غیرملموس محسوب می شود.  میراث  از جمله  انجام می شود، 
بسیاری از این بازی ها آشنا هستیم. برخی از بازی ها ازلحاظ اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در اکثر نقاط ایران 
مشترک بوده اند، اما شماری از این بازی ها صرفاً متعلق به فرهنگ و منطقه ای خاص اند و نمی توان نمونه 
آن را در جاهای دیگر دنیا مشاهده کرد. یکی از بازی های فرهنگ ایرانی »چوگان« است. این بازی چنان 
در نزد ایرانیان اهمیت داشته است که در دوره صفوی میدان مرکزی شهر )میدان نقش  جهان( برای انجام 

این بازی طراحی شده بود.

   8
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به نظر شما چگونه می توان از هنر برای بهسازی و زیباسازی محیط استفاده کرد؟ آیا می توانید 
نمونه هایی از کارهای هنری را که توانسته است به شما در بهتر زندگی کردن و لذت  بردن از فعالیت های 
روزمره کمک کند به یاد آورید؟ فهرست خود را با هم گروهی تان مقایسه و دربارۀ تفاوت ها و شباهت های 

آن گفت وگو کنید.

   9

توسعه و بهسازی محیطی با آثار هنری

قرار می گیرد.  استفاده  انسان مورد  به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زندگی مادی و معنوی  هنر 
امروزه، هنرمندان در تولید همه کاالهای مورد استفاده بشر خدمت رسانی می کنند؛ از طراحی خودرو و سایر 
وسایل حمل ونقل گرفته تا طراحی زیستگاه ها و کاالهای مصرفی روزانه. براساس یک تقسیم بندی سنتی، آن 
دسته از هنرهایی را که مستقیماً در ساخت و طراحی وسایل مورد استفاده روزمره مانند فرش ها، ظروف و 
غیره استفاده می شوند، به اصطالح »هنرهای کاربردی« می نامند و هنرهایی را که صرفاً از زیبایی آنها برای 
تزیین یا اغنای حس زیبایی دوستی ما استفاده می شود مانند تابلوهای نقاشی یا مجموعه هنرهای صوتی، 

به اصطالح »هنرهای زیبا« می نامند.

برخی از بهره های هنر در زندگی روزمره فرد عبارت است از باالبردن سطح رشد انسان، ایجاد توانایی در 
بیان احساسات انسانی، باالبردن قدرت خالقیت و پردازش ایده های نو، توانایی در زمینه مواجه با استرس های 
روزمره و تحمل آنها، باالرفتن احساس سالمتی و نشاط. عالوه بر بهره هایی که هنر در ارتقای زندگی فردی 
ما دارد، کمک زیادی به رشد اجتماعی و توسعه عمومی جامعه دارد که در این فصل با برخی از آنها آشنا 

می شویم.
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شکل زندگی، نوع کار و معیشت انسان ها با هنری که خلق کرده اند درآمیخته است. مثاًل اغلب تزیینات 
خانه ها در شمال ایران با چوب درختان جنگلی است چون جنگل های انبوه در آن منطقه وجود دارد، در 
صورتی که در جنوب ایران بسیاری از دست  ساخته ها از برگ درخت خرماست و در منطقه زاگرس هنرهای 
از پشم رنگ  شده و تابیده  شده دام هاست. در شمال ایران، آواهای شالی کاری و چای کاری  دستی معموالً 
به گوش می رسد و در جنوب ایران نواهای ماهیگیری و در دامنه های زاگرس حکایت های مرتبط به کوچ و 

مناظر زیبای آن موضوع بسیاری از ترانه هاست.
هنر در زندگی روزمره جاری است. همه انتخاب های معمولی مانند انتخاب لباس، چیدمان خانه و هر 
کار روزمره دیگر با تجربۀ هنر و زیبایی همراه است. مواجهه با آثار هنری محدود به موزه ها و سالن های هنری 
نیست. هنر در پیوند با زندگی روزمره است؛ خانه، خیابان و محل کار عرصه مواجهه با آثار هنری است. توسعه 
و بهسازی محیطی در دو گستره شخصی و عمومی باعث می شود محل زندگی ما رشد قابل توجهی کند. ما 
می توانیم با در نظرگرفتن اصول ترکیب بندی هنری برای وسایل خانه خود چیدمان بهتری در نظر بگیریم 
و در این چیدمان از آثار هنری نیز بهره مند شویم. بخشی از زندگی ما در اماکن عمومی شهر و روستایمان 
سپری می شود؛ بر همین اساس ما نیازمندیم عالوه بر رسیدگی به وضعیت درون خانه، به بهسازی محیط 

روستایی و شهری به ویژه اماکنی که از لحاظ فرهنگی هویت ساز زندگی ما هستند توجه داشته باشیم.
به  تعیین می کنند. سلیقه  را  زندگی  زندگی شکل می دهند و سبک  به  انتخاب های ذوقی  و  سلیقه 
معنای تجربه عملی و روزمره زیبایی است؛ تجربه روزمره زیبایی در رنگ لباسی که انتخاب می کنیم، نوایی 
که برای گوش  دادن انتخاب می کنیم، فیلمی که می بینیم و نقاشی ای که بر دیوار خانه می آویزیم قابل بررسی 
است. هر فرد در تالش برای زیبا کردن زندگی روزمره است: مرتبط  کردن و نظم  دادن به کارها، ریتم  دادن 
به فعالیت ها و هماهنگ  کردن برنامه ها. نظم، ریتم و هماهنگی از ویژگی های زیباشناختی است که می تواند 
زندگی روزمره را زیباتر کند. توسعه و بهسازی محیط می تواند با تقویت هویت فرهنگ ایرانی همراه باشد. 
از آنها در محل کار و زندگی خود بهره  ایرانی، سعی کنیم  با هنرهای اصیل  ضروری است ضمن آشنایی 
ببریم. فکر می کنید اگر رفته رفته مظاهر فرهنگی سایر کشورها را وارد زندگی خود کنیم، با گذشت زمان و 
در سال های دور چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است نقش هنرهای ایرانی در زندگی روزمره مردم از میان 

می رود و آثار فرهنگ دیگری جایگزین آن می شود.
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مقایسه  ایرانی  از فرهنگ  اتاقی سنتی  با  را  آفریقایی  از فرهنگ  اتاقی  که  زیر  به دو تصور 
می کند دقت کنید. تصور کنید تزیینات همه خانه های ایرانی رفته رفته پر شود از آثار فرهنگ آفریقایی 
و دستگاه های پخش صوت ما هرروزه آثاری از آن فرهنگ را پخش کند. فکر می کنید بعد از گذشت چند 

دهه، چه اتفاقی برای فرهنگ ایرانی می افتد؟

   10

شکل 10-4( مقایسه اتاقی از فرهنگ آفریقایی با اتاقی سنتی از فرهنگ ایرانی )عکس: حمیدرضا نیکومرام(
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عوامل آسیب زای میراث فرهنگی

الف( عوامل آسیب زا به میراث فرهنگی ملموس

به این تصویر نگاه کنید،  آیا می دانید تصویر متعلق به کجاست؟ بیشتر دقت کنید و بگویید در 
این تصویر چه  چیزی توجه شما را بیشتر به خود جلب کرد؟

   11

همه ما از دیدن یادگاری های کنده  شده روی بناهای فرهنگی و اشیای هنری بسیار ناراحت می شویم. 
این کار نه تنها نام نیکی از افراد به جا نمی گذارد، بلکه تا سالیان متمادی باعث لعنت افرادی می شود که با آن 
یادگاری روبه رو می شوند. آسیب  رساندن به آثار هنری به ویژه آثار تاریخی باعث تقلیل ارزش آنها به منزله یک 

ثروت ملی می شود. بسیاری از این آسیب ها حتی با مرمت های دقیق نیز قابل جبران نیستند. 
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شکل 11-4( کندن یادگاری بر روی آثار کهن میراث فرهنگی ایران آسیب های غیرقابل جبران به بار می آورد. )عکس: رضا قلیچ خانی(

از دیگر عوامل آسیب زا می توان به قرارگرفتن آثار در معرض عوامل طبیعی مانند فرسایش ناشی از آب، 
ریزش کوه، سرما و گرمای بیش از اندازه و عبور و مرور مداوم انسان ها و احشام اشاره کرد. برای برطرف کردن 

آثار مخرب هر یک از این عوامل باید تدبیری متناسب با اثر هنری و محل قرارگرفتن آن ارائه کرد.  
برخی از طرح های صنعتی و عمرانی نیز، در صورتی که بدون مطالعه الزم انجام شود، می تواند به آثار 
میراث فرهنگی آسیب بزند. براساس قانون، همه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی موظف اند قبل از 
اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی، برای انجام مطالعات فرهنگی-  تاریخی 

میراث فرهنگی اقدام کنند و نتایج مطالعات خود را در طراحی و مکان یابی آن پروژه ها رعایت کنند.
ماست.  نیاکان  گران بهای  میراث  به  آسیب  زننده  عوامل  مهم ترین  جمله  از  نیز  غیرمجاز  حفاری های 
سودجویانی که برای بهره شخصی خود میراث همه مردم ایران را یکجا مال خود می کنند و آنها را به واسطه ها 
و دالالن مختلف می فروشند از دیرباز یکی از مهم ترین تهدیدهای آثار باستانی ایران بوده اند. یکی از مهم ترین 
وظایف نیروهای انتظامی در شهرها، روستاها و مبادی ورودی و خروجی کشور یافتن سرنخ هایی از این افراد و 
سپردن آنها به قانون است. سالیانه نیروهای انتظامی صدها اثر هنری را در مناطق مختلف کشور شناسایی و 
ضبط می کنند. در کنار نیروهای انتظامی، مردمی که در شهرها و روستاهای نزدیک به آثار و محوطه های تاریخی 
زندگی می کنند نقش مهمی در حفاظت از این آثار دارند. آنان می توانند، با باالبردن میزان آگاهی و دانش خود 
درباره اهمیت و پیشینه تاریخی آثار کهن میراث فرهنگی در نزدیک محل زندگی خود، نقش مؤثری در پاسداری 
از این آثار داشته باشند. مثاًل هنگام آگاهی یافتن از خطرات و تهدیدهای انسانی و طبیعی، مسئوالن مربوطه را 

در جریان قرار دهند و به این ترتیب به حفاظت پایدار این آثار کمک کنند.
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ب( عوامل آسیب زای میراث غیرملموس

وارد  به میراث غیرملموس شود،  آمدن آسیب جدی  وارد  باعث  از موضوعاتی که ممکن است  یکی 
کردن تحریف در آنهاست. بسیاری از سنت های پسندیده و نیکو با وارد کردن بدعت ها می تواند به رسومی 
میراث  جمله  از  که  چهارشنبه سوری،  نکوداشت  سنت  در  مثال  برای  شود.  تبدیل  ناهنجار  یا  آسیب  زننده 
غیرملموس ایرانیان محسوب می شود، در سال های اخیر با افزوده شدن برخی فعالیت های غیرمتعارف مانند 
ترقه بازی و استفاده از مواد انفجاری ضمن وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر بر اعضای بدن، موجبات سلب 
 آسایش مردم فراهم  آمده است و باعث شده است به جای اینکه این مراسم باعث شادی مردم شود، به واقعه ای 
هول انگیز تبدیل شود. سایر رسوم ایرانی نیز چنانچه از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند می توانند، به جای 
فایده مندی، مضر شوند. برای مثال جشن نوروز فرصتی است برای زدودن غبار از خانه ها و دیدار دوستان و 
آشنایان و همچنین بهره مندی از هوای فرح بخش بهاری که در نکوداشت برابری طول روز و شب و استیالی 
روشنایی بر تاریکی و سردی از دوران کهن در ایران برگزار می شده است. حال آنکه افزوده  شدن تجمالت 
بیش از حد و افراط و تفریط در برگزاری آن می تواند آسیب هایی جدی به خانواده ها و نهادهای اجتماعی 

وارد کند.

نمونه هایی از میراث فرهنگی غیرملموس منطقه خود را که بدعت موجب انحراف آنها از مسیر 
اصلی خود شده اند بیابید و توصیف کنید. برای این کار می توانید با افراد سالخوردۀخانواده یا آشنایان 

خود گفت وگو کنید.

   12

- به صورت گروهی و با هماهنگی اداره های مربوط به میراث فرهنگی منطقه خود پروژه های خالقانه ای 
را طراحی و پیشنهاد کنید که باعث رونق و بهره برداری از آثار ارزشمند منطقه تان شود.

- به صورت گروهی و با هماهنگی اداره های مربوط به میراث فرهنگی منطقه خود پروژه های خالقانه ای را 
طراحی و پیشنهاد کنید که از آسیب رسیدن به داشته های فرهنگی منطقه تان پیشگیری کند.

فّعالیت اهی انتخابی پایان پودمان
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