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بررسی ویژگیهای فرمی مجسمهسازی در دوران مدرن
معصومه وظیفهشناس ،1سیدجواد ظفرمند



2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنر ومعماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .2عضو هیئتعلمی دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/3/11 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/12 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،تبیین ویژگیهای فرمی مجسمهسازی مدرن است .دوران مدرن ،دوران پرتالطمی برای دنیای هنر بوده
است .این مقاله ،مدرنیسم را در محدودۀ جنبشهای هنرهای تجسمی ،طی سالهای 1890تاا1950بررسای مایکناد .بارای
شناخت هر چه بیشتر ویژگیهای مجسمهساازی مادرن ،آثاار هنرمنادان برجساتة ایان دوران بررسای شاده و ویژگایهاای
زیباشناختی آنها ،شناسایی شده است .براساس این ویژگیها ،معیارهای تجزیهوتحلیل فرمی تعریف شدهاند که به روش افتراق
معنایی در سه گروه دوقطبی (انتزاعی-بازنمایانه؛ هندسی-ارگانیک؛ و انسانی -غیرانسانی) قرار گرفتهاند .بررسی مجسمههاای
دوران مدرن نشان میدهد که مجسمهسازی از اواخر قرن نوزدهم از فرم بازنمایانه -ارگانیک فاصله گرفت و در دهة سی قارن
بیستم این فاصله به اوج رسید و بار دیگر در دهههای چهل و پنجاه ،دوباره به فرم بازنمایاناه-ارگانیاک ،روی آورد .فارمهاای
هندسی -انتزاعی در دهههای سی و چهل به اوج رسید و در دهههای بعد نیز تعداد کمای از آثاار را باه خاود اخت اا داد.
بهطورکلی در این دوران بیشترین سهم متعلق به آثاری است که از فرمهای بازنمایانه ،ارگانیک و انساانی تشاکیل شادهاناد و
کمترین تعداد متعلق به آثاری است که از فرمهای ارگانیک ،انتزاعی و غیرانسانی شکل گرفتهاناد .بیشاتر مجسامههاای ایان
دوران ،پیکر انسان را با فرمهای ارگانیک و بازنمایانه ت ویر کردهاند.

واژگان کلیدی
ارگانیک ،بازنمایانه ،فرم ،مدرن ،مجسمهسازی.
 این مقاله برگرفته از بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده مع ومه وظیفه شناس با عنوان بررسی قالبهای بیانی مجسمهسازی معاصر ایران باا رویکارد
آیکونولوژی :تجزیهوتحلیل آثار ارائهشده در دوساالنههای مجسمهسازی ایران ( ،)1374-1390با راهنمایی جناب آقای دکتر ساید جاواد ظفرمناد و جنااب آقاای
بهمن فیزابی و مشاوره آقای شهریار اسدی در گروه هنر و معماری دانشگاه شیراز می باشد.
 نویسندۀ مسئول :تلفن ،09119742377 :نمابر،071-336242800 :

E-mail:m.vazifehshenas@gmail.com
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مقدمه ___________________________________________________
دوران مدرنیسم ،دوران پرفرازونشیبی برای هنر مجسمه سازی
بوده است .تعاریف بسایاری بارای واژۀ مدرنیسام وجاود دارد.
برای مثال« ،مدرنیسم اصطالحی اسات کاه باه روش و بیاان
ویژۀ روزگار نو اطاالق مای شاود» (پاکبااز« .)526 :1387 ،از
سویی مدرنیسم به فرهنگ و فلسافة مدرنیتاه توجاه دارد و از
سوی دیگر ،جنبشهای تاریخ هنر ،باین ساالهاای  1890تاا
 1950را در بر میگیارد» (قارهبااغی .)46 :1378 ،همچناین
«مدرنیسم ،جنبشی در هنرهاست کاه هادف آن جداشادن از
فرمهای کالسایک اسات» ) .(Oxford Dictionaryدر نتیجاه،
در ایاان مقالااه ،مدرنیساام بااه معنااای جناابشهااای هنرهااای
تجسمی بین سالهای  1890تا  1950در نظر گرفته شده که
با نوآوریهای خود ،سعی در جداشدن از هنر گذشته و مقابلاه
با فرمهای کالسیک داشته است.
در زمینة عوامل پیدایش مدرنیسم میتوان گفت انقاالب
صاانعتی و کشاافیات باازر علماای و اصااالحات مااذهبی ،از

عوامل مهمی بودند که راه را بار تفکارات جدیاد هنرمنادان
ماادرن گشااودند تااا بتواننااد روشهااای بازنمااایی و معنااای
آفرینش هنری را دگرگون کنناد .در نتیجاة هماین عوامال،
هنر مجسمه سازی نیاز در دوران مدرنیسام دچاار تحاوالت
بسایار عظاایم و بایسااابقه شاد .بااا مشاااهدۀ آثااار برخاای از
مجسمه سازان این دوره ،مشاهده میکنیم که چگونه بعضای
از آنها سبک کاری متفاوتی دارند .برای مثاال ،پیکاساو 1از
روشها و تکنیکهای گوناگونی برای سااخت مجسامههاای
خود بهره برده و در هر دورۀ کاری ،از فرمهای متفاوتی برای
بیان ایدههای خود اساتفاده کارده اسات .حاال ایان سااال
مطرح میشود که آیا میتوان بارای آثاار هار دوره از تااریخ
مجسمهسازی مدرن ،ویژگیهای مشترکی تعریف کرد؟
بنااابراین ،هاادف ایاان پااژوهش ،بررساای تحااوالت هناار
مجسمه سازی در دوران مدرن و استخراج ویژگیهای فرمای
این آثار براساس دهههای زمانی مختلف است.

روش تحقیق
این تحقیق از چهار مرحله تشکیل شده است .روند کلی این
تحقیق و مراحل انجاام آن در قالاب نماوداری در ت اویر 1
ارائااه شااده اساات .در مرحلااة اول ،بااا اسااتفاده از روش
کتابخانااهای و اباازار فاایشباارداری ،اطالعااات مربااو بااه
هنرمندان هر دهه و آثار مطرح آنها جمع آوری شده اسات.
به منظور بررسی تاریخ مجسمه سازی مدرن ،کتابهای تاریخ
هنر موجود در دانشگاه شیراز و دانشگاه تهران ،شامل بیست
منبع ،بررسی شدهاند و از میان آنها ،منابع مربو به تااریخ
مجسمه سازی مدرن برگزیده شده است .نام و مشخ ات این
بیست منبع و مناابع انتخاابشاده در جادول  1ارائاه شاده
است.
طی مرحلة دوم ،از بین هنرمندان بررسیشده در هشات
منبع انتخابی ،هنرمندانی برگزیده شدند که نام آنها حداقل
در سه منبع از هشت منبع ذکر شده باشاد .پاا از انتخااب
هنرمندان ،آثاری از ایشان بررسی میشود که حاداقل در دو
منبع به آن اشاره شده باشد.
در مرحلة ساوم ،پاا از بررسای نموناههاای انتخاابی،
معیارهااای تجزیااهوتحلیاال فرماای و دسااتهبناادی آثااار
مجسمه سازی به دست آمده است .در این مرحله ،معیارهاای
تجزیه وتحلیل فرمی به روش افتراق معناایی 2در ساه گاروه

دوقطبی به شرح زیار قارار گرفتاهاناد :انتزاعای -بازنمایاناه،
هندساای -ارگانیااک و انسااانی -غیرانسااانی .افتااراق معنااایی
روشی است که بر پایة تداعی معانی ساخته شاده و طای آن
محرکی (برای مثاال واژه ماادر) بررسای مایشاود .محار
انتخابی بر پایة ویژگیهای دوقطبای همانناد (سارد و گارم)
بررسی و مشخص میشود بین محر و ویژگیهای دوقطبی
چااه رابطااهای وجااود دارد (نظیااری .)205 :1384 ،در ایاان
مقاله ،نمونههای انتخاابی باهعناوان محار و ویژگایهاای
دوقطبی که در باال ذکر شد ،پایه و اساس این بررسی در نظر
گرفته شده است.
همچنین آثار انتخابی ،براساس بازههای زمانی دهساله ،باین
سااالهااای  1890تااا  ،1950تقس ایم شااده و بااا بررساای آثااار
ساختهشده در هر دهه ،ویژگیهای بارز هر دهه اساتخراج شاده
است .در مرحلة آخر ،این ویژگیها با هم مقایساه شاده و روناد
تحااول هناار مجساامهسااازی در دوران ماادرن بااه روش طااولی
تجزیهوتحلیل شده و باه روش نگاشات ادراکای 3ترسایم شاده
است« .نگاشت ادراکی ،روشی است برای ب ریکردن اطالعاات
بهدستآمده از تجزیهوتحلیال دادههاا و روابا باین آنهاا کاه
بهوسیلة آن میتوان رابطة بین چند مفهوم یا کلمه یاا متییار را
در چارچوبی مفهومی ارائه کرد» ).(Hager, 1997:163
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جدول  .1مشخصات منابع تاریخ هنر موجود و منابعی که به بررسی تاریخ هنر مجسمهسازی مدرن پرداختهاند
نویسنده

سال

نام کتاب

مترجم

انتشارات

1996
1375
1387
1378

فرامرزی ،م
پاکباز و دیگران
-

Grove

زرین ،نگاه
فرهنگ معاصر
فرهنگ معاصر

1374

-

نگاه

مرزبان ،پ
رضایی ،ر
فرامرزی ،م
رامین ،ع
-

انقالب اسالمی
ماهی
سبحان نور
نظر
شباهنگ
جهاد دانشگاهی
آگاه
نی
مارلیک
پژوهشگاه فرهنگ
و هنر
علمی فرهنگی

نشر

Turner, J

The Dictionary of Art

آرنانسون ،ی
بکوال ،س
پاکباز ،ر

جنسن ،ه
چایلدز ،پ
حیدرآبادیان ،ش
سمیعی آذر ،ع
شروه ،ع
ضیا پور ،ج
گاردنر ،ه
گامبریج ،الف
گشایش ،ف

تاریخ هنر نوین؛ نقاشی ،پیکرتراشی ،معماری
هنر مدرنیسم
دایرهالمعارف هنر
در جستجوی زبان نو ،تحلیل از سیر تحول
هنر نقاشی در ع ر جدید
تاریخ هنر
مدرنیسم
تاریخ هنر ایران و جهان
اوج و افول مدرنیسم ،تاریخ هنر معاصر جهان
نگاهی به تاریخ هنر ایران و جهان
مخت ر تاریخ هنر ایران و جهان
هنر درگذر زمان
تاریخ هنر
تاریخ هنر ایران و جهان

1359
1382
1386
1388
1394
1377
1365
1375
1378

گودرزی ،م

هنر مدرن

1388

-

مرزبان ،پ

خالصة تاریخ هنر ،با تجدیدنظر و سه بخش الحاقی
تاریخ هنر و معماری ایران وجهان از آغاز تا هنر
معاصر
گزیدۀ تاریخ هنر ایران و جهان
تاریخ عمومی هنرهای م ور؛ فرمهای هنر،
فرمهای م ور
سیودو هزار سال تاریخ هنر ،نقاشی ،پیکرهتراشی،
معماری

1379

-

1392

-

طهان

1394

-

شباهنگ

1377

-

هیرمند

1382

اکرمی و دیگران

پیکان

پاکباز ،ر

مزینی ،م
نجفیان ،ب
وزیری ،ع
هارت ،ف

مجسمهسازی
مدرن












تصویر  .1روند و مراحل تحقیق

بررسی تاریخ هنر مجسمهسازی و ویژگیهاای فرمای
آن در دوران مدرن
درخ ااو تاااریخ مجساامهسااازی ماادرن و بررساای آثااار و
هنرمندان شاخص این دوره ،هشات منباع انتخاابی بررسای
شده است .همانطور که در مقدمه اشاره شد ،دوران مادرن،
جنبشهای هنری را در بار مایگیارد کاه در دامناة زماانی
 1890-1950ظهور کرده اند .برای بررسی بهتر ،ایان دامناة

زمانی به دورههای دهساله تقسیم شده است و در هار دهاه،
نام هنرمندان مجسمهساز گردآوری شده که در ایان هشات
منبع ذکر شده است .در جدول  ،2خالصهای از اطالعات این
منابع ارائه شده است .در مرور صورتگرفته ،هنرمندانی کاه
نامشان در سه منبع از این هشات منباع ذکار شاده باشاد،
مال بررسی بوده و آثار ایشان مبنای تجزیهوتحلیل فرمای
قرار گرفته است.
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جدول  .2نام مجسمهسازان دوران مدرن موجود در منابع انتخابی
نام کتاب

1890-1900

1931 -1950

1921 -1930

1901 -1910

1911 -1920

برانکوزی 6،بارالخ 7،کل
9
ویتا 8،لمبرو

پوسنر 10،بوتچونی 11،تاتلین،
14
گابو 13،لیپشیتا

آرکی پنکو 24،بوتچونی،
تاتلین ،گابو ،لیپشیتا

پیکاسو ،دوشان،
ارنست ،گنزالا،
جاکومتی

الشز ،هنری مور

پوسنر ،کل ویتا ،بوتچونی،
تاتلین ،گابو ،لیپشیتا

پیکاسو ،آرپ،
ارنست ،دوشان،
گنزالا ،جاکومتی

الشز ،نادلمن ،مور،
هپ ورث

آرکی پنکو ،لیپشیتا،
لورانا 34،زادکین 35،بوتچونی،
تاتلین ،رودچنکو 36،گابو،
پوسنر ،مهوی نا  37،آرمی
39
تیج 38،شلمر

پیکاسو ،آرپ،
دوشان ،گنزالا،
جاکومتی ،ارنست،
40
اپنهایم

الشز ،نادلمن،
نوگوچی 41،مور،
هپ ورث،
43
نولسون 42،ناکیان

آرپ ،مارسل دوشان،
پیکاسو ،گنزالا،
جاکومتی ،مارکا
ارنست

الشز ،مور ،هپ
ورث ،دلمن،
بیرزمن ،نوگوچی،
نولسون

آرپ -ارنست –
اپنهایم -دوشان –
پیکاسو – جاکومتی

الشز – مور –
هپورث

آرپ ،ارنست،
اپنهایم ،دوشان،
پیکاسو ،جاکومتی

الشز ،بیرزمن ،مور

پیکاسو ،آرپ،
دوشان ،گنزالا،
جاکومتی ،ارنست،
اپنهایم

الشز ،دلمن،
بیرزمن ،نوگوچی،
هنری مور ،هپ
ورث ،نیکلسون

15

تاریخ هنر
جنسن ()1359

رودن 4،مایول

هنر در گذر زمان
گاردنر ()1365

رودن ،مایول

برانکوزی ،بارالخ ،کل
ویتا ،لمبرو

تاریخ هنر
کمبریج ()1375

رودن ،مایول

برانکوزی ،بارالخ ،کل
ویتا ،لمبرو

5

25

12

دایرهالمعارف هنر
پاکباز ()1378

رودن ،بوردل،
26
برگالم،
28
تروبسکوی 27،رسو،
مایول

برانکوزی ،بارالخ ،کل
ویتا ،لمبرو  ،کلبه،
31
مارکا 30،مودیلیانی،
33
مارینی 32،مانزو

تاریخ هنر مدرن
آرنانسون ()1375

رودن ،مایول ،بوردل،
دسپئو

لمبرو  ،کلبه ،بارالخ،
کل ویتا ،مارکز،
برانکوزی

آرکی پنکو ،لیپشیتا،
لورانا ،زادکین ،بوتچونی،
تاتلین ،رودچنکو ،گابو ،پوسنر

هنر مدرنیسم
بکوال ()1387

رودن -مایول

برانکوزی

زادکین –تاتلین –رودچنکو-
لیپشیتا– لورانا –
بوتچونی -گابو

هنر مدرن
گودرزی ()1388

رودن ،دسپئو ،مایول

کلبه ،مارینی ،مانزو

The Dictionary of
)Art, Turner(1996

رودن ،بوردل ،برگالم،
تروبسکوی ،رسو،
مایول ،دسپئو

برانکوزی ،بارالخ ،کل
ویتا ،لمبرو  ،کلبه،
مارکا (مارکز)،
مارینتی ،مارینی ،مانزو

29

برای برگزیدن نمونههای انتخابی ،آثاری انتخاب شدهاناد
که دستکم در دو منبع از آنهاا ناام بارده شاده باشاد .در
جدول ،3ت اویر آثار انتخابی ارائه و براسااس ساال سااخت،
دسته بندی شده است .در نهایت برای هر دهه ،ویژگایهاای

گابو ،مهوی نا

آرکی پنکو ،لیپشیتا،
لورانا ،زادکین ،بوتچونی،
تاتلین ،رودچنکو ،گابو ،پوسنر

پیکاسو ،آرپ،
ارنست 16،دوشان،
18
گنزالا،
19
جاکومتی

17

20

21

الشز ،نادلمن،
مور 22،هپ ورث

23

مشااتر نمونااههااای انتخااابی بیااان شااده اساات .براساااس
شمارههای باالی هر ت ویر ،نام و مشخ ات این آثار و منباع
هر ت ویر درجدول  4فهرست شده است.

79
بررسی ویژگیهای فرمی مجسمهسازی در دوران مدرن

جدول  .3ویژگیهای فرمی مجسمههای مدرن در هر دهه براساس نمونههای انتخابی
دهه

ویژگیهای فرمی مجسمهسازی مدرن

1890-1900

توجه به بافت اثر و سیالیت ماده بیش از هر
چیز .مجسمهها ،بازنمایانه و متشکل از حجمی
توپر است که در فضا قرار میگیرد.

1901-1910

سادهسازی هرچه بیشتر فرم و خ ،
فاصلهگرفتن از فرمهای بازنمایانه .مجسمه
همچنان حجمی توپر است.

1920-1911

ورود فضای منفی و ساختگرایی به
مجسمهسازی ،استفاده از متریال جدید .برخی
از آثار کامالً انتزاعی و هندسیاند.

1921-1930

اثر به دلیل داشتن صفحات شفاف یا سوراخ،
کامالً با فضا ادغام شده است .اثر فرمی کامالً
انتزاعی و هندسی دارد و برای اولین بار حرکت
و نور وارد دنیای مجسمهسازی میشود و
استفاده از متریال جدید در مجسمهسازی رواج
پیدا میکند.

1931-1940

استفاده ازفرمهای انتزاعی که با خطوطی
منحنی و ارگانیک شکل یافته است و
ادامهداشتن بازنمایی در برخی از آثار.

1941-1950

بهکارگیری خطو منحنی و فرمهای ارگانیک.
فرم بدن انسان بهشدت سادهسازی شده و
خطو خشک و بافت تأثیر حسی اثر را بیشتر
میکند.

نمونههای انتخابی در هر دهه

1

2

3

5

22

27

33

21

25

31

18

19

20

26

32

4

24

30

28

23

29
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جدول  .4نام و مشخصات تصاویر جدول 3
شماره

نام هنرمند

نام اثر

سال ساخت

منبع تصویر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

مدارد و روسو
آنتوان بوردل
آگوست رودن
هانری ماتیا
برانکوزی
مودیلیانی
نادلمن
امبرتو بوتچنی
ژا لیپ شیتا
ارنست بارالخ
برانکوزی
دوشان ویون
اپستین
آرکی پنکو
دوشان
تاتلین
رودچنکو
گنسالا
مهوی-نا
جاکومتی
گابو
گابو
جاکومتی
گنسالا
ژان آرپ
پوسنر
برانکوزی
مور
مور
لیپ شیتا
جاکومتی
مارینی
نگوچی

صحاف
جنگجو
بالزا
سرف
میوز خفته
سردیا
مردی در هوای آزاد
صور یگانه از استمرار در فضا
پیکر ایستاده
انتقامجو
ستون بی انتها
اسب
مته کوهبری
مدرانو
چرخ دوچرخه
یادمان بینالملل
ساختار آویخته
دون کیشوت
مدوالتور فضا
زن قاشقی
ستون
کنستروکسیون معلق در فضا
کاخ در ساعت  4صبح
مرد کاکتوسی
عینیت انسانی
برونتابی به فضا
شاه شاهان
مریم و کود
گروه خانوادگی
پرومته کرکا را خفه میکند
سه مرد در حال راهرفتن
اسبسوار
یادمان قهرمان

1894
1898
1897
1900
1909
1912
1915
1913
1915
1914
1937
1914
1913
1914
1914
1919
1920
1929
1922
1926
1923
1930
1933
1939
1935
1939
1938
1943
1949
1944
1948
1947
1943

http://thetruthabovetheroar.blogspot.com

با توجه به فراوانی تعداد نمونة آثاار انتخاابی ،دهاة ،20
دهة بسیار پرکاری برای مجسمه ساازی مادرن باوده اسات.
بااهطااور کلای ،مایتااوان گفاات بااا گذشاات زمااان ،فعالیاات
مجسمهسازی نیز رو به فزونای رفتاه اسات .ایان تفااوتهاا
براساس بازههای زمانی مختلف در نموداری خالصاه شاده و
در ت ویر  2ارائه شده است.

http://en.wikipedia.org
http://blogdobadou.blogspot.com
http://www.joanannlansberry.com
http://pressimages.fondationbeyeler.ch
www.elysesnow.wordpress.com
/www.moma.org
www.moma.org
www.tumblr.com
http://pixgood.com
http://pressimages.fondationbeyeler.ch
www.mutualart.com
http://www.aucklandartgallery.com
http://quod.lib.umich.edu
http://www.moma.org
www.wikiart.org
www.pinterest.com
www.christies.com
www.dailyicon.net
http://www.artic.edu
www.artexpertswebsite.com
http://www.christies.com
http://www.moma.org
http://epo.wikitrans.net
www.moma.org
http://riosarqui4.blogspot.com/
www.pictify.com
http://www.davidmadden.org
http://www.christies.com
http://www.philamuseum.org
www.liveauctioneers.com
https://www.artsy.net
www.tumblr.com

با بررسی نمونه های انتخابی در هر دهه و مرور تحاوالت
تاریخ هنر در هر بازۀ زمانی میتوان به ویژگیهای مشاتر
هر دهه دست یافت .در ادامه ،این ویژگیها براساس تفکیک
زمانی ذکر شدهاست.
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تصویر  .2فراوانی تعداد نمونههای انتخابی در هر دهه

پایان قرن نوزدهم ()1890-1900
اواخر قرن نوزدهم ،سالهای پرتالطم و آشافته ای بارای هنار
بود؛ اگرچه مجسمهسازی به نسبت دیگر هنرها ،فضای نسابتاً
آرامی را تجربه کرد .مهمترین هنرمند قرن نوزدهم کاه تاأثیر
بسیار بزرگی بر دیگر هنرمندان سراسار دنیاا گذاشات ،رودن،
پیکرهساز فیگوراتیوی بود که هامزماان باا امپرسیونیساتهاا
فعالیت میکرد (ت ویر  3در جدول  .)3مهامتارین اقادام وی،
اهمیت دادن به سطح مجسمه و بازی نور بار آن باوده اسات.
افراد بسیاری از رودن پیروی میکردند کاه همگای آنهاا باه
سیالیت ماده وفادار بودند .افرادی همانناد باوردل کاه شااگرد
رودن بود و روسو که به بازی نور بر حجم مجسمهسازی بسیار
اهمیت میداد .همین امر باعث شد وی تأثیر بسیار زیاادی بار
هنرمندان آیندهگرا (فوتوریست) 44در ایتالیا بگذارد .تاا جاایی
کااه قباال از آیناادهگراهااا ،وی را پیشااگام پویااایی در هناار
مجسمهسازی میدانند .سه اثر انتخابی برای این دهاه کاه در
جدول  3مشخص شدهاند ،وجوه تشابه فراوانی دارند .هار ساه،
از یک فرم یکپارچه تشکیل شدهاند که بافت خشانی دارد .در
این آثار ،به خوبی میتاوان پیکار انساان را تشاخیص داد کاه
نشانة واقعگرایی نسبی این آثار است و مجسامه هناوز ناوعی
فرم کندهکاری شده یا قالابریازیشاده اسات کاه باهعناوان
حجمی توپر در فضا قرار میگیرد.
دهۀ اول قرن بیستم ()1901-1910
در این دهه ،یکی از جنبشهای هناری مهام قارن بیساتم،
اکسپرسیونیسم ،پا به عرصة وجود نهاد و بهسرعت در جهان
فراگیر شاد .هنرمنادان در ایان دوران ساعی مایکردناد باا

سادهسازی فارم و خطاو باصاالبت ،تاأثیر روانای و حسای
بیشتری بر مخاطب بگذارناد .هامزماان باا اکسپرسیونیسام
آلمانی ،در روسیه گاروه رز آبایفاام 45شاروع باه کاار کارد
( )1907کااه در آن گروهاای از هنرمناادان روساای فعالیاات
میکردند که رهبری هنر پیشتاز روسی را بر عهده داشاتند.
همااین گااروه ،مجلاة «پشاام زریاان» را منتشاار کردنااد کااه
الرینف 46و گنچارف 47آن را اداره میکردند و هنر پیشاتاز و
جدید را به روسیه معرفی کردند.
گنچااارف بعاادها در شااکلگیااری ساابک ساااختگرایاای
(کانسترکتیویسم) 48نقش بسیار مهمای داشات .همچناین در
سال  ،1907پیکاسو و برا مباانی نظاری کوبیسام را شاکل
دادند .دو نمونة انتخابی بارای ایان دهاه ،انساان را باه شایوۀ
واقعگرایانه ترسیم میکنند .اگرچه در برخی از آثار ایان دهاه،
فاارمهااا بساایار ساااده شاادهانااد؛ امااا هنااوز پیکاارۀ انسااان
بااهخوبیقاباالتشااخیص اساات .هاار دو از فرماای یکپارچااه
تشکیلشدهاند که بهعنوان یک حجم تاوپر در فضاای اطاراف
قرار میگیرند .با دیادن آثاار انتخاابی ایان دهاه ،باهساادگی
میتوان روند سادهساازی را در ایان چناد ساال دنباال کارد.
هنرمند هم از نظر شکل و خطو و هم از نظر بافت ،سعی در
حذف زوائد و سادهسازی داشته است (ت ویر  5در جدول .)2
دهۀ دوم قرن بیستم ()1911-1920
این سالها ،سالهای پرکاربردی بارای هنار مجسامهساازی
بوده است .در این ساالهاا ،ساه جنابش مهام و تأثیرگاذار
کوبیسم در فرانسه ،ساختگرایی در روسیه و آیندهگرایی در
ایتالیا شروع به کار کردند .نتیجة فعالیت این جنبشها برای
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مجسمهسازی ،سادهسازی هرچه بیشاتر فارم و خا اسات.
کوبیستها جهان جدیادی را روی هنرمناد بااز کردناد و از
فضای منفی برای شکلدهای باه مجسامه اساتفاده کردناد.
افرادی همانند برانکوزی ،در سالهای بعد ،عالقه به هنرهای
بدوی را دنبال کردند که کوبیستها باب کرده بودند .در آثار
این دوره ،باز هم پیکر انسانی را مشاهده میکنیم که بهنوعی
ساده شده است؛ در یکی پویایی بافات و حجام ،مهام تارین
عن ر است و در دیگری ،سادهسازی عناصار صاورت آدمای.
این دسته از آثار ،نمایانگر فرمهای ارگاانیکی هساتند کاه از
حجمهای تاوپر و یکپارچاه شاکل گرفتاهاناد (ت اویر  8در
جدول .)3
برخی از آثار ایان دهاه ،باه کماک صافحات روی هام
چیدهشده ساخته شده اند .به این معنا که هنرمناد باه جاای
اینکه با کندهکاری یا قالبریزی اثر خود را بسازد ،به کماک
چیدن صفحات روی هم این کار را انجام داده است .فرمهای
هندسی بیشترین بخش اثر را تشکیل میدهند و با اینکه در
برخی از آثار ،بدن انسان قابل تشاخیص اسات ،بازنماایی در
کمترین حد خود قرار دارد .همچناین سااختگراهاا ،حجام
یکپارچة مجسمه را به حجمی گسسته و توخالی تیییر دادند
و با ایجاد فضای مثبت و منفی در یک اثار ،پنجارۀ جدیادی
به روی این هنر گشودند .در این آثار ،انتزاع به بیشترین حد
و حجم به کمترین حد کاهش پیدا میکند ،تا جایی که گااه
هنرمند با چند سیم یا نوار ،اثاری بادیع خلاق کارده اسات
(ت ویر  17در جدول .)3
دهۀ سوم قرن بیستم ()1921-1930
در این دهه ،هنرمندانی همانناد گاابو باه حرکات و پویاایی
توجه کردند و علم و فرمولهای ریاضی را در هنر گنجاندناد.
وی که کار خود را با تاتلین و رودچنکو در روسیه آغاز کرده
بود ،به دلیل اختالفنظر از آنها جدا شد و به این دلیل کاه
آنان به هنر کارکردگرا اعتقاد داشتند و گابو این امار را نفای
میکرد ،راه خود را از دیگر ساختگراهاا جادا کارد .در آثاار
گابو حجم بهعنوان مهمترین عن ر اثر هنری به حداقل خود
کاهش پیدا میکند .وی از صافحات شیشاهای و پالساتیکی
شفاف ،نخ و رشاته سایمهاای مختلاف اساتفاده مایکارد و
استفاده از مواد جدید را در مجسمهسازی آغاز کارد .اگرچاه
سبک وی فراگیر نشد ،تأثیراتی عمیق بر مجسمه سازان پا
از خود گذاشت (ت ویر  21در جدول  .)3در همین ساالهاا
بااود کااه مهااوی ،ناگساااختن حجاامهااای متحاار را در
مجسمهسازی بنیان نهاد .وی اولین کسی بود که باا ترکیاب

حرکت نور ،اثری به نام مدوالتور فضا خلق کرد .در آثار ایان
دهه ،اثر دیگر حجمی یکپارچاه نیسات و باه دلیال داشاتن
صفحات شفاف یا سوراخشده ،کامالً با فضا ادغام شده اسات.
بنااابراین ،باارای اولااین بااار حرکاات و نااور وارد دنیااای
مجسااامهساااازی شاااد و اساااتفاده از متریاااال جدیاااد در
مجسمهسازی رواج پیدا کرد.
49
در سال  ،1924سورئالیسم با بیانیة برتون آغاز شد .با
نظریههای فرویاد و پاا از آن ،یوناگ ،ضامیر ناخودآگااه و
جهان نامأنوس رؤیاا ،مهامتارین دغدغاة هنرمنادان عرصاة
هنرهای تجسمی شد .متریالهاای بسایار متفااوتی در ایان
دهه وارد هنر مجسمهسازی شد؛ اما فلز بیشترین طرفادار را
داشت و بسیاری از هنرمندان از صفحات و میلههاای فلازی
استقبال کردناد کاه زماان کاار را کوتااهتار و شایوۀ کاار را
آسانتر میکرد .همچنین این متریال مجسامه را باهصاورت
فیزیکی ،احساسی و زیبایی شناسی ،به تمدن مادرن مرباو
مایکاارد .در ایاان دهااه آثاااری را مایبیناایم کااه بااهوسایلة
جوشکاری قطعات فلزی به هم ساخته شدهاند .به ایان معناا
که هنرمند بهجای قالبریزی یا کندهکاری ،از شیوۀ جدیدی
بهره گرفته که از کنار هم قراردادن قطعات حاصل میشاود.
در این دسته از آثار ،بهناوعی مایتاوان فارم بادن انساان را
تشخیص داد.
دهۀ چهارم قرن بیستم ()1931-1940
در این سالها ،سورئالیسم که در دهة قبل آغاز به کار کارده
بود ،در جهان هنر فراگیر شد .هنر مجسمهسازان سورئالیسم
نیااز هماننااد دیگاار سورئالیسااتهااا از تااوهم ،خیااال و رؤیااا
سرچشمه مایگرفات و آنهاا ساعی داشاتند راز زنادگی را
به صاورت سامبل وارد کارهاای خاود کنناد .نماادپردازی و
ت ااویر خیااالانگیااز موضااوع ،از دیگاار مشخ ااات آثااار
سورئالیستها است .فرمهای انتزاعی و زندهنماا در آثاار ایان
هنرمندان متجلی شد .آرپ و مور از هنرمندانی بودند کاه از
فرمهای انتزاعی ارگانیک در کارهای خود استفاده میکردناد
و پویایی و خطو دوار طرحهایشان ،حکایت از شور حیات و
زندگی داشت (ت ویر 23در جدول .)3
در آثار این هنرمندان و آثار مشاابه ،باا فارمهاای کاامالً
انتزاعی روبه رو هستیم که باا خطاوطی منحنای و ارگانیاک
شکل یافته است .جاکومتی نیاز در ایان دوران تحات تاأثیر
سورئالیسااتهااا ،فضاااهای رؤیاگونااه ماایساااخت کااه بااه
اتاقکهایی جادویی شبیه بود .در ساختههاای جااکومتی در
این دهه ،مجسمههایی را میبینیم که تنها با استفاده از چند
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تکه سیم که بهصورت خطی دیده مایشاوند ،فضاایی خلاق
شده و فضا در اثر هنری ادغاام شاده اسات .در روسایه نیاز
مجسمه سازانی همانند گابو و پوسنر به فعالیات خاود اداماه
دادند و همانند گذشته ،آثار انتزاعی و هندسی خلاق کردناد
(ت ویر  26در جدول  .)3این بار حجم با ساطوح و خطاو
منحنی ،شکل پررنگتری باه خاود گرفتاه و پویاایی اثار باا
خطو بهکاررفته بیشتر شده است.
دهۀ پنجم قرن بیستم ()1941-1950
پا از دهة  ،40گوناگونیهای بسیاری در کاار مجسامهساازان
دیده میشود .لیپشیتا و هنری مور از انتازاع محاف فاصاله
میگیرند و به کارهای بازنمایانه روی میآورند .در ایان آثاار ،بااز
هم مجسمه از حجمی یکپارچه تشکیل شاده اسات .همچناین
فرمها واقعگرای کامل نیستند؛ اما هنرمند با بهکارگیری خطو
منحنی و فرمهای ارگانیاک پویاایی اثار را بیشاتر کارده اسات
(ت ااویر  29در جاادول  .)3جاااکومتی فیگورهااای باریااک و
اکسپرسیونیستی خود را در همین سالهاا سااخت (ت اویر 31
در جدول  )3و در ایتالیا مارینو مارینی مجموعاة مجسامههاای
اسب و اسبسوار را طراحی کرد .در این آثار نیز فرم بدن انساان
بهشدت سادهسازی شده و خطو خشک و بافات اثار ،همانناد
کارهای اکسپرسیونیستها در دهة بیساتم ،تاأثیر حسای اثار را
بیشتر میکند .این دساته از آثاار نیاز از فارمهاای بازنمایاناه و
ارگانیک سادهشده بهره بردهاند.

تجزیهوتحلیل
به منظاور اساتخراج معیارهاای تجزیاه وتحلیال فرمای آثاار
مجسمهسازی مدرن ،از هشت منبع انتخابی (جادول 36 ،)1
کلیدواژه غیرتکراری درخ و توصیف ویژگی فرمی و قالب
بیانی آثار استخراج شده و در شش دسته خالصه شده است.
این معیارها براساس متییرهای فرمی که از مناابع اساتخراج
شدهاند ،دستهبندی شدهاند .برای هر دسته از ایان معیارهاا،
نامی تعیین شده است که دربرگیرنادۀ تماامی کلیادواژههاا
باشد (جدول .)4معیارهاای تجزیاهوتحلیال فرمای باه روش
افتراق معنایی ،در سه گاروه دوقطبای باه شارح زیار جاای
گرفتهاناد :انتزاعای -بازنمایاناه ،هندسای -ارگانیاک و پیکار
انسان -پیکر غیرانسان .هریک از این قطابهاا تعریاف ویاژۀ
خود را دارند که در ادامه به آن پرداخته شده است.
در محااور دوقطباای اول ،یعناای انتزاعاای -بازنمایانااه،

فرمهایی در قطب انتزاعی قرار میگیرند که عاری از هرگوناه
شباهت قابل ارجاع به جهان عینی و ملموس باشند .به بیانی
دیگر ،به گفتة هلیون 50در بیانیة گروه انتزاع آفرینش 51،هنر
انتزاعی به هنار غیرفیگوراتیاوی گفتاه مایشاود کاه در آن
تجمعااای از اشاااکال نااااب ،بااادون هرگوناااه روایتگاااری،
داستانپردازی یا عناصر برگرفته از طبیعت ،گارد هام آماده
باشند ) .(Turner,1996,vol.1: 617در مقابال ،فارمهاای
فیگوراتیو یا دیگر فرمهایی که قابل ارجاع باه جهاان خاارج
باشند ،در قطب بازنمایانه قرار میگیرناد .همچناین ت ااویر
موجودات میکروسکپی اگر قابل ارجاع به جهان خارج باشند،
در زمرۀ هنر بازنمایانه قرار میگیرند .به عبارت دیگر ،اگر بار
مخاطب روشن باشد کاه ت اویری کاه مایبیناد ،بازنماایی
موجودی زنده است ،اثر بازنمایانه خواهد بود.
در محور دوم با دو قطب ارگانیک -هندسی روبهرو هساتیم.
واژۀ ارگانیک یا زیستگرا 52نخستین بار در سال  1936توسا
تاریخدان آمریکایی آلفرد اچ بار 53به کار رفت و اینگوناه معنای
شد« :بهطور کلی به فرمهای کُرَوی و بایشاکلی کاه گاویی در
حال حرکت و رشد هستند ،گفته میشود و به نظر میرسد این
فرمها از جانوران تکسلولی ،میکروسکپی و میکروبهاا و حتای
جنین الهام گرفتهشده باشاند» ).(Turner,1996,vol.3: 615
در مقابل« ،فرم هندسی ،فرمی است که در آن گوشههای تیز یاا
سااطوح هندساای و چندضاالعی وجااود داشااته باشااد» (پاکباااز،
 .)344 :1378درواقااع ،مایتااوان ایاانگونااه گفاات کااه تمااامی
شکلهای هندسی اعم از شکلها و احجاام اصالی هندسای 54و
دیگر چندوجهیهای منتظم و غیرمنتظم ،فرم انتزاعی هندسای
به شمار میروند.
در محور دوقطبی سوم ،پیکرانسانی -غیرانسانی ،باهساادگی
میتوان فرمهایی را که باه هار نحاوی بازنماایی از بادن انساان
دارند ،در قطب انسانی و فرمهایی که اینگونه نیستند ،در قطاب
غیرانسانی قرار داد .نمونههای انتخابی کاه در قطاب غیرانساانی
قرار مایگیرناد ،شاامل تماامی فارمهاای انتزاعای و فارمهاای
فیگوراتیو غیرانسانی همانند حیوانات میشوند.
نمونه های انتخاابی براسااس معیارهاای تجزیاه وتحلیال
فرمی بررسی شده و گرایش کلی در هر دهه مشاخص شاده
است .به دلیل اینکه تعداد آثار انتخابی برای هر دهه متفاوت
است ،چگونگی قرارگیری نموناه هاای انتخاابی در محادودۀ
معیارهای تجزیه وتحلیل فرمی ،در هر دهه بهصورت جداگانه
ارائه شده است (نمودار .)3
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جدول  .5معیارهای تجزیهوتحلیل فرمی
بازنمایانه

انتزاعی

هندسی

ارگانیک

پیکر انسانی

غیر انسانی

طبیعتگرایانه
واقعگرایی حالتبخش
روایتگر
ق هپرداز
بازنما
اشکال طبیعی
شباهت انسانی
شکل پیکرسازانه
صور طبیعی

شکلهای ساختگی
سادهگرایی
فرم آبستره
غیر بازنما
واقعیت برتر
واقعیت تازه
هنر تجرید
سادهسازی سطح
خطو کلینما

حجم مستطیل
چهارگوش
خطو گوشهدار
سطوح عمودی و افقی
اشکال زاویهدار
سطوح شکسته

ترکیب زیستواره
اندامواره زنده
پیکر زیستواره
زیستی
زندهنما

انسان
اندامهای انسانی

حیوانات
فرم انتزاعی
سازه
ساختمان

ت ویر ،3نشاندهندۀ گرایشهای کلی ویژگیهاای فرمای
مجسمههای دوران مدرن در هر دهه است .طبق ایان نماودار،
در دهة آخر قرن نوزدهم ،تمامی آثار بازنمایانهاناد .ایان آثار از
فرمهای ارگانیک تشکیل شده و پیکر انسان را ترسیم کردهاند.
دهة بعد نیز تقریباً همین مسیر را دنباال کارده اسات .اماا در
دهااة بیساات ،تیییاارات فزایناادهای در گاارایشهااای فرماای
مجسمهسازی به وجود آمده است .آثار این دوره تناوع زیاادی
دارند و برخی از آنها کامالً انتزاعی و هندسی هستند .اما ،بااز
هم بیشترین سهم متعلق به بازنماایی پیکار انساان اسات .در
دهة سی ،مجسمهسازی به سمت انتزاع و فارمهاای هندسای
پیش میرود و برخالف همیشاه ،بیشاترین ساهم متعلاق باه
مجسمههایی است که حالت انتزاعای دارناد و پیکار انساان را
موضوع کار خود قرار ندادهاند .دهة چهل هم همانند دهة قبل،
دوران تسل انتزاع و هندسه بر جهان مجسمهسازی اسات؛ باا

ایاان تفاااوت کااه فاارمهااای ارگانیااک بااه دلیاال فراگیرشاادن
سورئالیسم ،بخشی از آثار را به خود اخت اا دادهاناد .دهاة
پنجاه را میتوان بهنوعی بازگشت به ساالهاای آغاازین دوران
مدرن تشبیه کرد .باز هام مجسامههاای بازنمایاناه بیشاترین
سهم را باه خاود اخت اا دادهاناد و بااز هام پیکار انساان
مهمترین موضوع به شمار میرود.
ت ویر 4نشاان مای دهاد در میاان آثاار برجساتة دوران
مدرن ،فرمهای بازنمایانه ،ارگانیک و انسانی ،بیشترین تعاداد
و گرایش فرمی ،فرمهای انتزاعی ،هندسی و غیرانسانی ،سهم
کمتری را در ایان دوران باه خاود اخت اا دادهاناد .فارم
بازنمایانه ،هندسی و انسانی ،کمترین ساهم و فارم ارگانیاک
انتزاعاای و غیرانسااانی هاام تعااداد محاادودی از نمونااههااای
انتخابی را به خود اخت ا دادهاند.

تصویر .3توزیع فراوانی نمونههای انتخابی در هر دهه براساس معیارهای تجزیهوتحلیل فرمی
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تصویر  .4توزیع نمونههای انتخابی در دوران مدرن براساس معیارهای دستهبندی

نتیجه ___________________________________________________
بررسی مجسمههای دوران مدرن نشان مایدهاد دهاة آخار
قرن نوزدهم ،مجسمهسازی تنهاا باه بازنماایی پیکار انساان
مربو میشود .از اواخر قرن نوزدهم ،مجسمهسازی بهتدریج
از فرم بازنمایانه -ارگانیک فاصله میگیرد و به سامت انتازاع
پیش میرود و در دهة سی قرن بیستم ،ایان فاصاله باه اوج
خود میرسد .در دهاة سای و چهال ،بیشاتر مجسامههاا از
فرمهای کامالً انتزاعی تشکیل شاده اناد و پیکار انساان را از
موضوع خود حذف کردهاند .از همین زمان است که بهتدریج
حضور دوبارۀ پیکر انسان ،حتی بهصورت بسیار سادهشاده در
آثار مجسمهسازی دیده شده اسات؛ بادین ترتیاب ،در دهاة

چهل و پنجاه قرن بیساتم ،باار دیگار فارمهاای بازنمایاناه-
ارگانیک به اوج خود رسیده است .همان طور کاه ذکار شاد،
فرمهای هندسی -انتزاعی در دهة سی و چهل باه اوج خاود
میرسد و در دهههای بعد نیز تعدادی کمی از آثار را به خود
اخت ا می دهد .به طور کلای ،در دوران مادرن ،فارمهاای
بازنمایانااه ،ارگانیااک و انسااانی بیشااترین سااهم را بااه خااود
اخت ااا دادهانااد و کمتاارین تعااداد متعلااق بااه فاارمهااای
ارگانیک ،انتزاعی و غیرانسانی است و باه طاور کلای ،بیشاتر
مجسمههای دوران مدرن ،پیکر انسان را با فرمهای ارگانیک
و بازنمایانه ت ویر کردهاند.

1. Pablo Picasso(1881-1973).
2. Semantic Differential.
موضاوعی کاه 3. Perceptual Map

9. Wilhelm Lehmbruck (1881-1919).
10. Nikolaus Pevsner (1902-1983).
11. Umberto Boccioni (1882-1916).
12. Vladimir Tatlin (1885-1953).
13. Naum Gabo (1890-1977).
14. Jacques Lipchitz (1891-1973).
15. Jean Arp (1886-1966).
16. Max Ernst (1891-1986).
17. Raymond Duchamp-Villon (1876-1918).
18. Julio González (1876-1942).
19. Alberto Giacometti (1901-1966).
20. Gaston Lachaise (1882-1935).
21. Elie Nadelman (1882-1946).
22. Henry Moore (1898-1986).
23. Barbara Hepworth (1903-1975).
24. Alexander Archipenko (1887-1964).
25. Antoine Bourdelle (1861-1929).
26. Gutzon Borglum (1867-1941).

پینوشتها
همچنین به دیدگاهی ویژه درباارۀ
بهصورت کیفی با مفاهیم و رواب علّی آنها مطرح میشود و هادف
از آن ،پیشبینی رفتارها و نتایج علّی آن است نیز گفته میشاود .در
این روش ،دو رویکرد عمومی وجود دارد؛ ایدهنگاری و قانوننگار .در
رویکرد قانوننگر ،به پاسخ دهندگان اجازه داده میشود مفااهیم را از
مجموعه از پیش تعریفشده انتخاب کنناد و روابا میاان آنهاا را
بررسی کنند (مدرس یزدی.)621 :1393 ،

4. August Rodin )1840-1917).
5. Aristide Maillol )1861-1944).
6. Constantine Brancusi)1876-1957).
7. Ernst Barlach )1870-1938).
8. Käthe Kollwitz(1867-1945).
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27. Paul Troubetzkoy (1866-1938).
28. Medardo Rosso (1858-1928).
29. Georg Kolbe (1877-1947).
30. Gerhard Marcks (1889-1981).
31. Amedeo Modigliani (1884-1920).
32. Marino Marini (1901-1980).
33. Giacomo Manzù (1908-1991).
34. Henri Laurens (1885-1954).
35. Ossip Zadkine (1890-1967).
36. Alexander Rodchenko (1891-1956).
37. László Moholy-Nagy (1895-1946).
38. Kenneth Armitage (1916-2002).
39. Oskar Schlemmer (1888-1943).
40. Méret Elisabeth Oppenheim (1913-1985).
41. Isamu Noguchi (1904–1988).
42. Louise Nevelson (1899-1988).
43. Reuben Nakian (1897-1986).
44. Futurism.
45. Blue Rose.
46. Mikhail Larionov (1881-1964).
47. Natalia Goncharova (1881-1962).
48. Constructivism.
49. André Breton (1896-1966).
50. Jean Hélion (1904-19087).
51. Abstraction-Création.
52. Alfred H. Barr(1902-1981).
53. Biomorphism.

 .54شکل های اصلی هندسی همانند مربع ،دایره و مثلث و احجام اصلی
هندسی همانند مکعب ،کره و مخرو و تمامی فرمهای چنادوجهی
منتظم و غیرمنتظم نیز از فرمهای هندسی محسوب میشوند.

منابع
آرنانسون ،یوروارد دورهاروارد ( ،)1375تاریخ هنر مدرن :نقاشای ،پیکاره
سازی و معماری ،ترجمه م طفی اسالمیه ،انتشارات آگاه ،تهران.
بامن ،زیگمون ( ،)1380مدرنیته و مدرنیسم ،ترجمه حساینعلی ناوذری،
انتشارات نقشجهان ،تهران.
بکوال ،ساندرو ( ،)1387هنرمدرنیسم ،ترجمه روئین پاکبااز و دیگاران]،
انتشارات فرهنگ معاصر ،تهران.
پاکباز ،روئین ( ،)1387دائارۀالمعاارف هنار ،انتشاارات فرهناگ معاصار،
تهران.
پاکباز ،روئین ( ،)1374در جستجوی زبان نو ،تحلیل از سیر تحاول هنار
نقاشی در ع ر جدید ،نگاه ،تهران.
جنسن ،هورسات ولادمار ( ،)1359تااریخ هنار ،ترجماه پرویاز مرزباان،
انتشارات انقالب اسالمی ،تهران.
چایلدز ،پیتر ( ،)1383مدرنیسم ،ترجمه رضاا رضاایی ،انتشاارات مااهی،
تهران.
حیدرآبادیان ،شهرام ( ،)1386تااریخ هنار ایاران و جهاان ،سابحان ناور،
تهران.
سجودی ،فرزان ( ،)1380هنر و اندیشههای اهل هنر ،انتشاارات فرهناگ
کاوش ،تهران.
سمیع آذر ،علیرضا ( ،)1388اوج و افول مدرنیسم ،انتشارت نظر ،تهران.
ضایا پااور ،جلیاال ( ،)1377مخت اار تاااریخ هناار ایااران و جهااان ،جهاااد
دانشگاهی ،تهران.

قرهباغی ,علی اصیر ( ،)1388هنر نقد هنری .تهران :سوره مهر.
کریگااان ،مایکاال ( ،)1387هناار ماادرن ،ترجمااه فریباارز فریااد افشااین،
انتشارات کتاب آبان ،تهران.
گاردنر ،هلن ( ،)1365هنر درگاذر زماان ،ترجماه محمادتقی فرامارزی،
انتشارات آگاه ،تهران.
گشایش ،فرهاد ( ،)1378تاریخ هنر ایران و جهان ،مارلیک ،تهران.
گمبریج ،ارنست هانا ( ،)1375تاریخ هنر ،ترجمه علی رامین ،انتشارات
نی ،تهران.
گودرزی ،مرتضی (،)1388هنر مدرن ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنار
اسالمی ،تهران.
ماادرس یاازدی ،محمااد ( ،)1393نگاشاات ادراکاای رواب ا علاای میااان
فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین ،توانمند سازها و عملکرد زنجیاره
تأمین با رویکرد فاازی ،مادیریت صانعتی (دانشاگاه تهاران) ،ساال
ششم ،شماره .634 – 615 ،14
مرزبان ،پرویز ( ،)1379خالصه تااریخ هنار ،باا تجدیادنظر و ساه بخاش
الحاقی ،علمی فرهنگی ،تهران.
مرزبان ،پرویز ( ،)1365واژهنامه م ور هنرهای تجسمی (معماری ،پیکاره
سازی ،نقاشی) ،انتشارات سروش ،تهران.
مزینی ،منوچهر ( ،)1392تاریخ هنر و معماری ایاران وجهاان از آغااز تاا
هنر معاصر ،طهان ،تهران.
نجفیان ،بهزاد ( ،)1394گزیده تاریخ هنر ایران و جهان ،شباهنگ ،تهران.
نظیری ،قاسم و دیگران ( ،)1384معرفی شیوه افتاراق معناایی و کااربرد
آن در ارزیابی بازنمایی معنایی بیماران افسرده ،مجله روانپزشاکی و
روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) ،دوره  11شاماره -204 ،2
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وزیری ،علینقی ( ،)1377تاریخ عمومی هنرهای م اور؛ فارمهاای هنار،
فرمهای م ور ،هیرمند ،تهران.
هااارت ،فردریااک ( ،)1382ساایودو هاازار سااال تاااریخ هناار ،نقاشاای،
پیکرهتراشی ،معماری ،ترجمه اکرمی و دیگران ،پیکان ،تهران.
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