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*ها در هنرهای تجسمیشناسی و تعیین جایگاه آنبررسی مناسبات مفاهیم سبک

 چکیده
 گیرند. مشابهت و نزدیکیشناسی مفاهیمی هستند که پیوسته در میان مباحث هنری مورد استفاده قرار میسبک اصطالحات بیان مسئله:

آمیختگی و آشفتگی مفهومی شده ساز ایجاد نوعی درهمها، زمینهیی این مفاهیم و همچنین عدم وجود یک مرزبندی صریح میان آنمعنا

کند.شان با یکدیگر، هم به امر خوانش متون هنری و هم به درک جایگاه آثار و هنرمندان کمک مینسبت ها وآنلذا تعیین جایگاه  .است

دنبال تبیین حد و مرز معنایی شناسی دیگر با آن، بهاین پژوهش با مرکزیت قرار دادن مفهوم سبک و بر اساس نسبت مفاهیم سبک هدف:

 گیرند.جای یکدیگر مورد استفاده قرار میشوند و بهتباه گرفته میشناختی است که دائم با یکدیگر اشمفاهیم سبک

مشابه مفهوم  میمفاهای با استفاده از منابع کتابخانهاست.  یلیتحل و یفیو روش ارائه آن توص یاپژوهش کتابخانه نیمنابع اش: روش پژوه

 شد. نییها و مفهوم سبک تعآن نیقرار گرفته و رابطه ب یسبک مورد بررس

گرفته به این نتیجه رسید که مفاهیمی نظیرِ مکتب، جنبش، روش هنری، سبک بصری، فرم، های صورت این پژوهش با بررسی :هایافته

گیرند. لذا با تبیین مفهوم دقیق هر کدام از این اصطالحات جای یکدیگر مورد استفاده قرار میصورت اشتباه بهمحتوا، مُد، تکنیک و ژانر دائماً به

 یکردیبسته به رو ،هستند و هر کدام یمختلف هنر یهاروش ،دژانر و مُ ،سبککه  میرسیم جهینت نیا بهشان با مفهوم سبک، ررسی نسبتو ب

. افزون بر این مشخص شد که مکتب و جنبش قرار دارند ... محتوا و ،مفر ،کیتکن مثل ییهاشاخه ریها و زمؤلفه ریتحت تأث ،خود مختص به

شان است.در مکانمندی هااصلی تمایز آن شةیراگرچه مرزهای مفهومی نزدیکی دارند، اما 
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 مقدمه
عنوان یکی از مهمترین علوم مرتبط به هنر و آثار هنری، از مفاهیم و اصطالحاتی تشکیل شده که شناسی بهسبک

ایی در رابطه با های معنگیرند. این پژوهش قصد دارد مشابهتدر متون و گفتگوهای هنری مورد استفاده قرار می

ای دارد و شناسی جایگاه ویژهاین مفاهیم را مرزبندی نماید. از آنجایی که مفهوم سبک در میان مفاهیم سبک

شوند، این پژوهش نیز با مرکزیت قرار دادن سبک و بر اساس نسبت مفاهیم سایر اصطالحات پیرامون آن ایجاد می

باشد. برای رسیدن به این منظور، مفاهیم قریب به ها میمعنایی آندیگر با آن، در پی تعیین و تبیین حد و مرز 

شود. نخست با استفاده از منابع و مفهوم سبک مورد مداقه قرار گرفته و نسبت هر کدام با سبک مشخص می

شود. نظریات مختلف، به تعریف هر کدام از مفاهیم پرداخته شده و سپس نسبت آن با مفهوم سبک سنجیده می

دست آمده، پس از وارسی مفاهیم مد نظر، بررسی تناسبات این مفاهیم ایت با استفاده از چارچوب نظری بهدر نه

 با یکدیگر مورد نظر قرار خواهد گرفت تا به مسئلة پژوهش پاسخ داده شود.
 

 روش پژوهش
 یاهکتابخانۀ ویآن به ش ازیاست که اطالعات مورد ن یلیتحل-یفیتوص ینوشتار تیپژوهش حاضر از لحاظ ماه

ی از نظریات اندیشمندان و گوناگون فیط مشتمل بر که ،مرحله نیحاصل از ا یهاو سپس داده هشد یگردآورد

 اند.هگرفت قرار لیو تحل هیتجزمورد  یفیبه روش ک ،منتقدان هنری است
 

 پیشینه پژوهش
ثر و ؤالگوهای م»نامه با عنوان پایانشناسی آثار هنری، های انجام گرفته شده در حوزه سبکیکی از پژوهش

« فیلم کانادا یاز هیئت مل یآثار چهار فیلمساز تجرب موردیة در انیمیشن؛ مطالع یسبک شخص ۀپدیدآورند

ساز توجه کرده، تنها به های سبک(، این پژوهش که به بررسی مفهوم سبک شخصی و مؤلفه۱۳۹۴) «شجاعی»

پردازد و سخنی در باب این مفاهیم در حوزۀ خصوص فیلم و انیمیشن میواکاوی این مفهوم در هنرهای نمایشی به

( ۱۳۹7) «شیرازی»« یرضا اصالنمحمد ینمایس یسبک یهایژگیو»نامه با عنوان آورد. پایانتجسمی به میان نمی

کند. با این پژوهش دیگری است که با توجه به نظریات چند اندیشمند در حوزۀ نقد هنری، سبک را واکاوی می

باشد. حال این پژوهش نیز توجه موردی بر آثار یک هنرمند دارد و در پی یافتن معنای سبک شخصی در سینما می

اند که اشاراتی جزئی به مفاهیم های مختلف هنر انجام شدهیگری در حوزههای دعالوه بر این دو مورد پژوهش

 «یها و مکاتب عکاسسبک»با عنوان  هنامپایانعنوان مثال در زمینة عکاسی، شناسی دارند. بهمختلف سبک

و  لمیف ۀدانشکد یرشته عکاس انیدانشجو یکتاب درس ةآن ترجم شتریبخش ب ( وجود دارد که۱۳67) «یستار»

 کمی بعدرساله  نی. اشودیاشاره م یخیتار یدر گذر یعکاس یهاسبک یبه معرف و در آن پراگ است ونیزیتلو

. عالوه در آمد یعکاس ةرشت یعنوان کتاب درسبه «یتحول عکاس ریس»و « عکاسی در قرن بیستم»با دو عنوانِ 

( ۱۳۹۵) «یکردون» «رانیا یهنر یدر عکاس یکسب یهاشیگرا یبررس»با عنوان ه نامپایانبر این در حوزۀ عکاسی 

 یهنر یمختلف عکاس یبه ژانرها ،یژانر یهایبندمیمختلف راجع به تقس اتینظر انیو با ب پرداختهمفهوم ژانر  به

، کتاب کودک یرسازی( در تصوینتزاعاسبک آبستره ) یبررس (۱۳۹۳) «یبابگهر یزمان»نماید. می یاشارات رانیدر ا

آن، انتزاع در  یخیتار تی( و واقعیهنر آبستره )انتزاع ،یرسازیسبک، سبک در تصو فیتعر بهاین پژوهش 
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آن پرداخته و در انتها به  یهاکودک و نمونه یهادر کتاب یانتزاع ریکتاب کودک، تصاو یرسازیتصو ،یرگریتصو

 «یمراث و انینادعل ،ینیالد نیمع» .زدپردامیها از کتاب یری( و تصاویآبستره )انتزاع وهیچند کتاب به ش یمعرف

 نیو برشمردن مهمتر فیضمن تعر، این پژوهش در هنر عامه یسبک هنر گاهیمفهوم و جا ی( بررس۱۳۹۳)

. در میان منابع غیر فارسی نیز مواردی مورد پردازدیسبک در آن م گاهینقش و جا یهنر عامه، به بررس یهایژگیو

 Pictorial representation and»( با عنوان ۲۰۱۵)« Bradley»عنوان مثال رساله دکتری بررسی قرار گرفت. به

the significance of style»پردازد. همچنین این رساله پردازان مختلف می، به بررسی مفهوم سبک در آرای نظریه

حال به تعیین نسبت مفهوم سبک با سایر مفاهیم کند، با این انواع مختلف سبک را مطرح میتمایزی میان 

 شناختی توجهی ندارد.سبک

 

 سبک
 یمعنا نییتع با این حال ،سزا و مهم داردی نقشی بهآثار هنر شناخت صحیحدر درک و مفهومی است که  ،سبک

سبک  میانتفاوت  بایستجهت دستیابی به درک درستی از مفهوم سبک، نخست می .ستین یکار آسان آن قیدق

از  یکی. باشدمی متفاوت یسبک ، منظوردر هر حالت که است بدیهی. مشخص گردد یفرد و سبک یعموم

این تفاوت را با  باشد کهمی ۱«میولها چاردیر»ی بین سبک عمومی و فردی، زیتما نیچن یاصل پردازاننظریه

ی دارای واقعیت فرد یهاسبک فقط نماید. به عقیدۀ ولهایمتشریح می ۲یشناختروان تیواقعاستفاده از اصطالح 

ی آثار بندطبقهآن  باشند کهمی هدف کدر خدمت ی تنها عمومی، یهاکه سبکی حال درشناختی هستند؛ روان

 اندوختةاز  ی بخشیاست که سبک فرد یمعن نیبه ا یشناختروان تیداشتن واقع، «ولهایم»از نظر  .است هنری

و  یسازمانده یفقط برا عمومی یهاسبک که ، در حالیدارد شدر نحوۀ کار ییسزاهب ریو تأث بودههنرمند  یِذهن

فاقد ارزش  های عمومیگیرد که سبکگیرند که متعاقب آن نتیجه می، مورد استفاده قرار میآثار یبندطبقه

نقش  عمومی یهاکه سبک پذیرفتادعا را  نیتوان ایم بدون شک. (Wollheim, 1987, p. 194)ستند ه یحیتوض

ی که سبک فرد اصل است نیااز نظر دور بماند  دینبا ای کهنکته ماا ؛دارند ریو درک تصاو ریدر تفس یاساس

آثار بسیار مهم  ریدر تفس عمومی یهاسبکلذا با این که نقش  .داردتر با خود هنرمند قیعمدرونی و  ایرابطه

هنرمند خالق اثر راهی  درونآورند، اما به امکان درک درست تصاویر در جایگاه تاریخ هنر را فراهم میو  است

کاماًل  یزیچ آنگاه که، فقط هستند انهنرمند متأثر از شیوۀ کاری تک تک عمومی یهاکه سبک ندارند. در حالی

که  توان چنین نتیجه گرفتدر نهایت می .شوندمحسوب می یسبک فرد کیاز  یرا منتقل کنند بخش یشخص

 برای توانیها ماز آن و دهندمی لیتشک شهنرمند را در روند خلق آثار کیاز منابع  یبخش عمومی یهاسبک

 .(Bradley, 2015, p. 47)استفاده کرد  ندی یک اثربریزی و قالبطرح

 

 3مکتب

وسیلة گروهی از هنرمندان شکل گرفته و بر سر شود که بهواحد تأثیرگذار اطالق میمفهوم مکتب هنری به یک 

، ۱۳۹۰ ،)پاکبازیابد انتشار می ۴صورت یک بیانیهاصولی با یکدیگر توافق دارند. گاهی این اصول و مرام مشترک به

همانطور د. کننیم امتفاوت معن صورتیکند بهایفا میکه در جمله  نقشیبر اساس  را مکتب ۀواژ والًاص .(۵۳۵ص. 

خاص زمانی و مکانی  موقعیتکه در  شوندبنا میاصولی  ةبر پای شود، مکاتبکه از معادل انگلیسی آن استنباط می
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و  و مکانی یزمان هایر اساس محدودیتبالمعارف هنر در دایره «پاکباز». اندایجاد شده و در میان افرادی مشخص

 جغرافیاییِ  هایبندیمرز بر اساسمکتب  ین معنا،اولدر . کندارائه میی مختلف اسه معندر مکتب را ، هاشرایط آن

« شمیسا» .(۵۳۵، ص. ۱۳۹۰ ،)پاکباز گیردشکل میها حاکم بر آن سرزمینتفکر خاص و  هنری آثار هخاستگا

نمای خود به کشورهای ها از کشور محل پیدایی و نشو کند که آندربارۀ این تعریف از مفهوم مکتب اشاره می

 تررایج شود،ی که برای مکتب در نظر گرفته میمعنای دوماما . (۲۳، ص. ۱۳۹۴)شمیسا، شوند دیگر نیز منتقل می

مشخص، ایجاد  و یا شهری منطقه ر اساس سبک رایج هنری درب از سایر معانی است. در این تعریف، مکتب

توان هنرمندان یک منطقه یا شهر را در ر اینجا، فقط زمانی مینماید که دگردد. بیان این توضیح ضروری میمی

در مورد دستیاران یا  مکتب معنای سوماما  زمرۀ مکتبی خاص قرار داد که آنان به مشارکت با یکدیگر برآیند.

های رود. در این معنا از مکتب، سبک شخصی پیشوای مکتب و مؤلفهمیکار شاگردان یک هنرمند خاص به

سه  تعمق دربا های اساسی و حتی بیانیه مکتب دارد. تی آثار آن، نقشی اساسی در پیدایش ویژگیشناخسبک

در نظر گرفت. مکان و گروهی بودن  ،زمانتوان سه مؤلفه اصلی مکتب را می ،معنای متفاوتی که از مکتب ارائه شد

کنند، هنرمندانی که در یک مکتب فعالیت می و ارزشمندی سبک نگرش و فردیت وجوببا توجه به  از سوی دیگر

شود می پدیدار اثر هنری یک با مشربو هم دورههم انبرخورد هنرمند شیوۀو  یسبکهای مؤلفه همسانیمکتب از 

 هنری ةقیسل که هستند یو هنر یمهم ادب اناتیمکاتب همان جر. به عبارت دیگر (۵۳۵، ص. ۱۳۹۰)پاکباز، 

فضای هنری یک حوزۀ  برسه نسل  ایدو  شوند کهسبب می ،دوره کیدر  هنری لیاتم او یعصر  کیحاکم در 

 محصور به و شخصی ایوجود آمدن یک مکتب، مقولهرسد که بهنظر میبا این اوصاف به. جغرافیایی تأثیر بگذارند

 و شده مکتوب بیانیه شکل به که جملگی و شرایطی است ضوابط ماحصل نیست، بلکه هنرمند تکینگی و سلیقه

عنوان مثال اگرچه . به(۱۳ ص. ،۱۳۹۴ سا،ی)شموجود دارند  یک گروه اعضای نانوشته میان صورت قراردادیبه یا

صورت سم بهرئالی در مجله 6«دورانتی»و پیروان او نظیر  ۵«شانفلوری»های اصول رئالیسم در ادبیات با بیانیه

پرداختند، اما پردازان رئالیسم ادبی به مشخص کردن قواعدی برای آن میها نظریهمکتوب انتشار یافت و تا سال

، ۱۳۸7)سید حسینی، به یک مکتب مبدل شد  7«گوستاو کوربه»رئالیسم در نقاشی بدون اصول مکتوب و با آثار 

رفتار اند و احتمال دارد دیگر روز به حضیض گ. مکاتب دارای فراز و فرودهایی هستند و روزی در رفعت(۲7۳ص. 

 و بیانیه در هاییکارگیری دگرگونیبه با یا و خود به حرکت ادامه دهند آیند. ممکن است در همان مدار ابتدایی

 هاآن گیریشکل در زمانی و مکانی موقعیت با این وجود، آنچه مورد توجه است این که. شان احیا شوندفکری خط

 به واکنش در هادر خور نگرش دیگر در خصوص مکاتب این است که بیشتر آن نکته. کنندایفا می اساسی نقش

 است که تمام دلیل همینبه. کنندمی عمل هاآن در واکنش به و اعتراض در یا و اندگرفته خود پا پیش از مکاتب

ها کاسته شده و آن از اهمیت سپری شدن زمان با شوند، امامی محسوب ۸دارطالیه شان،در طلیعة پیدایی مکاتب

مکتب توان چنین دیدگاهی را اتخاذ کرد که اصوالً شوند. دربارۀ تفاوت مکتب با سبک میرو میبا تغییراتی روبه

در زیرشاخة سبک عمومی جای اعتبار  کیبه بر اساس آنچه از نظر ولهایم دربارۀ سبک عمومی مشاهده شد، 

آنطور که شمیسا اعتقاد  گرید یدارد. از سو قرار سبک سبت بهنتر گسترده یمفهوم طور کلی دراما به ،گیردمی

 چیستی و چگونگی ،و در مفهوم سبک است نشیفلسفه و ب نقشی مهمتر داردمفهوم مکتب  رابطه با درآنچه  دارد،

و  یدنفلسف مبانیاز  برخیمکتب در  کیهنرمندان اگرچه . ی از اهمیت بیشتری برخوردار استهنر یشگردها

، با هم یشانهنر هارائنوع و  انیب شیوۀبه لحاظ  حال امکان دارد کهبا این  ،باشندهایی میدارای مشابهت اندیشه

پیرامون تفاوت بین مفهوم مکتب و سبک معتقد است  «رابینسون. »(۲۴، ص. ۱۳۹۴)شمیسا،  تفاوت داشته باشند
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، دست به تولید شخصیتش نی ناشی ازذه گرایشات و نگرش نوع وسیلهبه اثرش، خلق طی مسیر در که هنرمند

 ذهنی هایها و گرایشاین نگرش اما چنانچه. رسدمی فردی هنرمند سبک گیریشکل در نهایت به که زندمی

 از هاذهنیت این چه هر شوند کهوجود آیند، سبب پیدایش مکاتب میبه مشخص دورانی در و خاص افرادی میان

 ,Robinson, 1985)پدیدار خواهند شد  ترجامع و بزرگتر مکاتبی باشند، برخوردار بیشتری گستردگی و اهمیت

p. 227) .توان چنین در نظر گرفت که سبک قسمت مهمی از مکتب است و با آن یک رابطة جزء به در نهایت می

تواند هم می سبک که حالی کل دارد. وجه مشخصة مکاتب، گروهی بودن و وجود مشترکات میان اعضا است، در

 مکتب سبک، الزمة ایجاد وجود بنابراین صورت فردی نمود یابد؛در میان گروهی خاص وجود داشته باشد و هم به

زمان  آن مختص و ویژه نگرش نوعی با همراه و بوده هماهنگ خود عصر فلسفی و فکری جریانات با است. مکاتب

 سورئالیسم مکتب مانند. شوندمی پدیدار هنری مختلف هایرشته در معموالً در یک زمان لذا کنند،می عمل و مکان

زیادی  اشتراک وجه هنری جنبش در اینجا مکتب با .شد پدیدار همزمان صورتسینما به و عکاسی نقاشی، در که

 شود.سازی مرز میان سبک، مکتب و مفهوم جنبش هنری اشاره میدارد، لذا در ادامه به شفاف

 

 9جنبش
از  یحرکت. در واقع این اصطالح دارد انیجرامدرن مدرن و پس عصردر  شتریکه ب اصطالحی است یجنبش هنر

به  معینی مشغول یزمان بازۀدر  همانند هستند و یو عملکرد اندیشه شیوۀ ی است که دارایهنرمندان متس

 یاقتصاد ی،اسیس ،یتحوالت اجتماع نظیر یاریعوامل بس ریتأث تتفکرات و عملکردها تح نیا .باشندمی تیفعال

ی هنر گرایش کیو در  مشخص ییایجغراف حوزۀ کیدر  تواندهمانند مکتب، جنبش نیز می .ی هستندفرهنگ و

بر این، میزان پایداری عالوه  .اثر بگذاردهنر  جهان از ایگستردهبخش  پرشمول بر یصورتبه ارواج یابد و ی یگانه

، ۱۳۸۸)مرزبان و معروف، ها وابسته است آن ۀعه دهندوجود آورنده و توسبه یهانهیو زم انیبه بن ها،زمانی جنبش

 هاهمین امر سبب شده تا برخی منتقدان، آن وجوه اشتراک زیادی با مکاتب دارند که هنری . جنبش(۱۹۰ص. 

جنبش، اصطالحی  که اما باید این نکته را در نظر داشت ببرند؛ کاربه هم جایی بهگاه و دانسته یکی با یکدیگر را

مکان  نقش در مبنا قرار گرفتن را مکتب و جنبش توان ریشة تمایز اصلی میانمی است. مکتب به نسبتجدیدتر 

 را خود هایایده یا بیانیه بایست در یک مکان گرد هم آیند وبر این اساس، بنیانگذاران یک مکتب می .تصور کرد

نوع از مکاتب که فاقد بیانیه مکتوب است، چنین کنند )البته در آن  ها را اظهارآن و گذاشته میان در یکدیگر با

 اثر خلق به یکدیگر با ارتباط و تجمع و مشارکت بدون اغلب ها،جنبش هنرمندان که صورتی در کند(،صدق نمی

 ,Boddy-Evans) خبر باشنددارد از وجود یکدیگر بیپردازند و اگرچه دارای تشابهات هستند اما امکان می هنری

 هنرمندان آمریکایی نظیر روی از تن چند فکری تشابه حاصل ۱۰«آرت پاپ جنبش»عنوان مثال به. 2018(

 دیوید»هنرمندانی در انگلیس مانند  با «۱۴داین جیم و ۱۳اُلدنبِرگ کالس ،۱۲وارهول اندی ،۱۱استاینلیکتن»

 مبحث بر عالوه .(۴۰6-۳۸۸، صص. ۱۳۹7)بکوال، شصت میالدی بود  دهة در« ۱6و ریچارد همیلتون ۱۵هاکنی

ای تحت عنوان در مقاله ۱7«ماریان اونز» .شوندمی اصطالح دو این ساز تمایز میانعوامل دیگری زمینه وابستگی،

به عواملی دیگر که در تمایز میان جنبش و مکاتب نقش دارند  ۱۸«تمایز میان سبک هنری، مکتب و جنبش»

های زمانی و ریشه تداوم پیش از خود، هایتفکرات و ایدئولوژی به نسبت هاآن واکنش مانند کند. عواملیاشاره می

ها، و نهایتاً و قواعد و چارچوب بیانیه تبیین در اعضا ارتباط تأثیرگذار، هاینظریه و ایدئولوژی اهمیت ها،تاریخی آن

میان  تمایز .(Boddy-Evans, 2018) گذارندها اثر میو جنبشمشترک که بر تمایز مکاتب  هدف و مشخص تم
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همه اعضا دارای اشتراکاتی  آثار مایه اصلیدرون و خط فکری، سبک و سبک چنین است که در یک جنبش، جنبش

 یک درون در سبک وحدت. بود خواهد بیشتر جنبش یکپارچگی و همبستگی و هر چه این امر بیشتر باشد، بوده

نظر با توجه به آنچه بیان شد، به .شودمی گرفته نظر در تنهایی به هنرمند هر بیانی شیوۀ معنای به جنبش،

مشخص است . بیشتر هستند اعضای آن و آثار تعداد و است فراگیرتر سبک به نسبت هنری جنبش رسد کهمی

دیده شد،  «ولهایم»اما همانطور که در دیدگاه  دارند، جریان افراد از گروهی میان در مکاتب و هاکه لزومًا جنبش

بینی و شیوۀ بیانی خاصی را به نمایش گذارند باشند و هر کدام جهان صورت عمومی و فردیتوانند بهها میسبک

(Wollheim, 1987, p. 194). توان نتیجه گرفت این است که وقتی این شیوۀ بیانی در معنایی اما آنچه می

شده و آن مفهوم جدید، نزدیک به چیزی است که در تعریف رود، دیگر از ماهیت سبک خارج کار میتر بهگسترده

 شود. لذا در ادامه الزم است به شرح تمایز میان سبک و روش هنری پرداخته شود.گفته می« روش هنری»به آن 

 

 19روش هنری
بیانی  ۀو شیو بینیجهان ایگونه متضمنو  تر بودهدر معنای فردی جامع سبک چیزی است که ازروش هنری 

بیانی هنرمند  ۀبرای شیورا  هابندیطبقه فراگیرترین . روش هنری یکی از(۲7۵، ص. ۱۳۹۰)پاکباز،  تر استعام

توان می است. هاحاکم در آثار و معنی و محتوای درونی آن بینیجهان متأثر ازکه  دهددست میبهدر آثار هنری 

نرمند ند. هگردمی پرداختهو  ساخته ی خاص،هدفجهت در  که دانستها ای از سبکمجموعه را حاویروش هنری 

و  شتهنزدیک به آن دا ایعلقهو یا  وابسته استهای هنری به یکی از روش صورت خواسته و یا ناخواسته،چه به

 این که و زمانی خاصو  موقعیت جغرافیاییبه  تعلق یک اثراز  گذشته پردازد.اثر هنری می تولید در آن راستا به

. شده باشدهای هنری مشابهی استفاده از روش ختلف امکان داردآثار م در ،استتوسط کدام هنرمند خلق شده 

های متفاوت دارند، ممکن است از روش هنری واحدی هایی که هنرمندان مختلف با سبکرغم تفاوتواقع به در

و ... را « ۲۱، میه۲۰کوربه، دومیه»وزدهم نظیر عنوان مثال گروهی از هنرمندان نیمة دوم قرن نرده باشند؛ بهبهره ب

های مشترک خاصی دارد که با مالک قرار دادن آن، ها ویژگیشناسند. در واقع سبک آنتحت عنوان رئالیسم می

شود که سازند. اما در طول تاریخ مشاهده میها مثل رمانتیک یا کالسیک متمایز میآثارشان را از سایر سبک

های رئالیستی در آثار آنان نیز قابل رویت است؛ اگرچه نیز وجود دارند که کمابیش این ویژگیهنرمندان دیگری 

ای در نظر گرفت که مربوط به زمان باشد و با گذر زمان تغییر نیستند. حال اگر سبک را مقوله ۱۹مربوط به قرن 

توجیه است؟ در پاسخ به این تناقض کند، حضور یک هنرمند با مختصات رئالیسم در قرن پانزدهم چگونه قابل 

شناختی خاص در بعضی مقاطع تاریخی وجود داشته که قادر است در توان گفت که یک نوع دیدگاه زیباییمی

 صورتی است که قابل رویت است. همانطور که با بررسیوجود بیاید و تظاهرات و بازتاب آن بههای بعدی نیز بهدوره

آشکاری در سبک شخصی  هایتفاوت ، اگرچه«۲۳لژهفرنان و  ۲۲بروگلپیتر »کوربه، تاو گوس آثار نقاشی افرادی چون

، ۱۳۹۸)پاکباز،  رئالیسم است و آن گیرندمیروش هنری یکسانی قرار  ةدر دست آثارشان اما، شودها مشاهده میآن

 .(۲۲ص. 
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 24بصریسبک 
که متأثر از فرهنگ یک منطقة جغرافیایی یا یک دورۀ زمانی خاص است، سلیقة بصری  اثر کیدرون  یبصر اناتیب

تاکنون  که موجود یبصر هایسبک، «مبادی سواد بصری»در کتاب  ۲۵«سیداند»دهد. یک هنرمند را شکل می

 یهاام سبکتم ۀرندیدربرگبندی این تقسیم معتقد است که و کندرا به پنج دستة کلی تقسیم می اندآمده دیپد

های سبکهنر که بشر تاکنون خلق کرده، به  خیتمام آثار تارشود که باشد. او مدعی میمیمختلف  یهادوره

بندی خارج تعلق دارند و اثری وجود ندارد که از این دسته بردیکار ی وتجمل ک،یکالس سم،یونیاکسپرس ،یبدو

 قراردادی صرفاً عملی خاص، های بصری به مقوالتیسبک بندیبا این حال دسته .(۱۸۲، ص. ۱۳6۸)داندیس، باشد 

 تواند در خدمت هنرمند قرار گیرد.است که می بصری زبان گسترده بسیار منبع از جزئی دهندۀنشان فقط و

 

 26فرم
اگرچه با تغییراتی  Formaگردد. واژۀ التینی المللی است که قدمت آن به یونان باستان باز میفرم اصطالحی بین

های دیگر شده است و دوام زیادی یافته، با این وجود همواره محل ابهام بوده است. از همان زمان جزئی وارد زبان

های ذهنی و مورد استفاده واقع شد، که اولی بر فرم morfeو  eidosعنوان معادل دو کلمة یونانی که این واژه به

 کردند، این میراث دوگانه تا حدی بر ابهام معنای فرم اثر گذاشت.داللت میهای عینی و مشهود دومی بر فرم

خدمت گرفتن یک  بهبه چگونگی  یطور کلبه و ردیگیوفور در نقش سبک مورد استفاده قرار مبه ۀ فرمواژامروزه 

 ار دارند، مفاهیمیفرم قر ۀواژشود. مفاهیم مختلفی در تضاد و مقابل ای مشخص اطالق میشیوۀ بیان در رسانه

)تاتار است  ۀ فرمواژ ناییمعگستردگی حوزۀ  ها بیانگرکه تعدد آن موضوع و هیمحتوا، ماده، عنصر، دستما رینظ

 ی. براشود فیاست که در کنار محتوا تعر نیفرم، ا ۀروش غالب در بحث دربار ک. ی(۴6، ص. ۱۳۸۱ویچ، کیه

که محتوا از  یشود و فرم را روشیم انیکه ب یزیچ یبهتر است محتوا را معنا ،دو نیا نیتضاد ب شفاف کردن

و ذات اثر  تیشده و در واقع ماه لیاست که اثر از آن تشک یزیچ محتوا. نمود فیتعر ،شودیم انیآن ب قیطر

کار هاثر را ب یفرم، محتوا یاثر ساخته شود. به عبارت شودیاست که باعث م یو راه و روش ریاما فرم مس باشد،یم

 یشود تصور ما از فرم اثر وابسته به درک ما از محتواینگاه باعث م نیمطلوبش برسد. اگرچه ا ةجیتا به نت ردیگیم

شوند یم فیتعر گریکدیدر کنار  دو غالباً  نیاثر به فرم آن وابسته باشد و چه برعکس، ا یچه محتوا اام ،اثر باشد

ت افیها دست آن از یمشخص فیبه تعر توانیدر اثر، نم نآ گاهیو جا یریگن روش و شکلو بدون در نظر گرفت

(Caroll, 1999, p. 134). دهیدرهم تن یعناصر ،اثر لیمفهوم فرم و محتوا در تحل با وجود تفاوت در نیبنابرا 

شناسی فرم در تاریخ زیبایی در بررسی ۲7«ویچتاتار کیه» .دانهم گره خوردهبه یریناپذییهستند که به نحو جدا

متضاد محتوا  پردازد. او نیز نخست دربارۀ رابطه میان فرم و محتوا معتقد است زمانی کهبه معانی مختلف فرم می

متضاد فرم  ،ماده ؛ اما به عقیدۀ او چنانچهسبک خواهد بود یاو  یرونینمود ب یرم به معناف ،گرفته شودفرم در نظر 

، قرار گیردرم ف عنصر در معنای مخالفاگر  دهد ومعنا میو شکل  ختیر یفرم به معنادر نظر گرفته شود، آنگاه 

ویچ نقش فرم را در درک صحیح هنر همچنین تاتارکیهاجزاء خواهد بود.  شیو آرا بینظم و ترت یفرم به معنا

 .کندیواژه فرم مشخص م یمتفاوت برا یپنج معنا ی،شناسییبایز خیتاربسیار مهم ارزیابی کرده و در 

حالت،  نیدر ادر نظر گرفته شده است.  نظم اجزاء و یا شیآرا ب،یرم معادل ترتف اول، یدر معنافرم الف: 

 ساختهو متصل  پیوند دادههم ها را بهکه فرم الف، آن هاییقسمت و یااء زا اجیاز عناصر ند فرم عبارت یمتضادها
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باشد. ها میآن ی، فرمملود در یکنظم اصوات  و یا رواق ا در یکهنانتظام ستوعنوان مثال به. رسندب کل کی به تا

، ۱۳۸۱ویچ، )تاتار کیهگردد قدمت این نوع نگرش به فرم، به یونان باستان باز می کند کهویچ بیان میتاتار کیه

 .(۵۵-۴7صص. 

 ، مفهوم و معنا، محتواآنمتضاد  و دیآیحواس در م صورت مستقیم بهبهکه  یزی استآن چ فرم بفرم ب: 

 البته گاهی .باشندی اثر میکلمات محتوا یمعنا است و کلمات ی، صدافرم نیا عنوان مثال در شعر،به. باشدمی

، اع استزانت نوعی فرم الف، انگارند، اما باید در نظر داشت کهیم یکیهم  باالف و ب را به غلط  هایفرم یدو معنا

خاص  یشیکه طبق آرا ء استاجزااز  ایمجموعهبلکه  ،ستیصرف ن بیگاه نظم و ترتچیاثر ه بدین معنا که

 یمفهوم د،یآیبه حواس در م میمستق صورت، بهفیفرم ب، که بنا به تعر گریاما از طرف د است؛ شده یسازمانده

ه نچنظم )فرم الف( در آ جادیرم را به اف ۀو واژ ردک بیب را با هم ترکو الف  یهاتوان فرمیم البته. است یانضمام

« دوفرم به توان »ویچ این فرم را تحت عنوان تاتارکیه. رداطالق ک ()فرم ب دیآیبه حواس در م میمستقصورت به

 .(۵6-۵۳، صص. ۱۳۸۱ویچ، )تاتار کیهکند تعریف می

. این رودیکار مدر گفتار روزمره به معمولطور است و به ءیش یو خطوط کنار هیحاش یبه معنا ج فرم: فرم ج

 چگاهیه کند کهتأکید می اما داند،میفرم ب به  هیشب ویچ آن رافرم متضاد و قرینة ماده یا جوهر اثر است. تاتارکیه

به فرم ب مربوط  ،شوند با هم درک در یک اثر هیاگر رنگ و حاش بدین معنا که ،ید با آن یکی دانسته شودبان

ل و شک گوریف ،یاهیاشمفهوم مترادف با خطوط ح نیفرم در ا .است مربوط به فرم ج ،ییبه تنها هیما حاششود ایم

 .(۵7، ص. ۱۳۸۱ویچ، )تاتار کیه است یبه مفهوم محیط مرئ کیمفهوم، نزد نیاست. ا

 یگریاصطالح د .ارسطو مطرح شد لهیوسبهکه ابتدا در فلسفه  است یءش یذات مفهوم یبه معنا د فرمفرم د: 

او  یء.ش عَرَضیفرم د عبارت است از وجوه  نهیمتضاد و قر بود. entelechy بردیکار مفرم به نیا یکه ارسطو برا

همانند  یقدمت یشناسییبایز خیفرم د در تار. دانستیم یهست یایعنصر پو زیت و نیغا ،یفرم را همان عمل، انرژ

گردد. شناسی به قرن سیزدهم باز می، اما کاربرد آن در زیباییتر استیمیقد یزاز فرم ب و ج ن یفرم الف دارد و حت

شناسی وارد کردند و مفهوم مظمون فرم ارسطویی را به حیطة زیبایی ۲۸«آلبرت کبیر»زمانی که فیلسوفانی نظیر 

مبتنی بر ذات جال را با فرم ارسطویی ترکیب نمودند و سرانجام به این اندیشه رسیدند که زیبایی شیء 

مابعدالطبیعی آن بوده که در هیئت ظاهری آن نمود پیدا کرده است. زیبایی در نظر آنان عبارت بود از جالی فرم 

، صص. ۱۳۸۱ویچ، )تاتار کیهبایست دارای تناسب صحیح )فرم الف( نیز باشد جوهری )فرم د( در ماده، که می

۵۸-6۰). 

متداول شد. مفهوم فرم  ۲۹«کانت» وسیلةبه ر اندیشه فلسفی دارد، نخستکه مانند فرم د ریشه د فرم نیافرم ه: 

است  یزیعبارت از چ ،قرینة آن متضاد و و است مورد مشاهده نیمشارکت ذهن در عه در نظر کانت و پیروان او، 

در واقع این مفهوم  شود.یمشاهده به ذهن عرضه م قیو از طر رونیبلکه از ب ،کندیو عرضه نم دیآن را تول ذهنکه 

، ۱۳۸۱ویچ، )تاتار کیهگردد ها تحمیل میشود که از طرف ذهن بر آنماتقدم فرم، به این دلیل در اشیاء پیدا می

زیر  ۱جدول صورت ویچ را بهبندی تاتارکیهتوان معانی مختلف فرم در تقسیمدر نهایت می .(6۱-6۰صص. 

 بندی نمود.جمع
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 .ویچ. منبع: نگارندگانبندی فرم از نگاه تاتارکیهدسته .1جدول 

 ریشة زمانی مثال متضاد معنا فرم

 یونان باستان  های یک رواقانتظام ستون کل نظام انتظام اجزاء الف

 بیستم میالدی صدای کلمات در شعر محتوا یا مفهوم صورت ظاهری ب

 رنسانس نقاشانحاشیه در آثار  ماده یا جوهر طرح ج

 سیزدهم میالدی هنر در نگاه موندریان وجوه عَرَضی شیء ذات جوهری د

آنچه از طریق مشاهده به  فرم حاصل از مشارکت ذهن ه

 شودذهن عرضه می

آنچه از طریق ذهن به اشیاء 

 شودتحمیل می

 هجدهم میالدی

 

 30محتوا
 موضوع، سهم بزرگی درکه این  باشد و با توجه بهمیها موضوع آن ایمحتوا  یهنر های مهم آثاریکی از قسمت

استفاده  واژۀ محتواسبک از مفهوم  یجابه در بعضی مواقع به اشتباه ،بر عهده داردرا  یسبک یهایبندایجاد طبقه

 فیواحد تعر ییو با معنا لحاظ شدهبا موضوع و مضمون  مرزهم المعارف هنر،در دایرهمحتوا  اصطالح. شودیم

و  دادها،یجانداران، رو ،ءایاش شود. این کارمایه شاملتعریف می هنرمند ایةکارمعنوان شوند و محتوا بهیم

 ی باشدو تصور یذهن ای ی،و واقع ینیع تواندمی. موضوع ندیگزیکار خود بر م یبرا هنرمندکه  یی استهاتیموقع

این  ،ی و به چه شکلی انتخاب شودانهیدر چه زمموضوع که  مسئله نیبه ا . با توجه(۵۵۰، ص. ۱۳۹۰)پاکباز، 

 محتوایی برای گزینش ،مثال عنوانبه؛ نظیم نمایدآن ت بر اساسرا  خود اثر تولید ریهنرمند مس رود کهاحتمال می

 هایتواناییبا در نظر گرفتن  یذهن موضوعی یبرا ایو  انتخاب شودمتناسب با آن  یممکن است سبک ،ینیع

در بخش قبل که  یکیتوجه به تفک بامطابقت داده شوند.  و تصویر با یکدیگر اثر اجزای مختلف ،ایهدرونممربوط به 

 کند،ایفا میکه در اثر  یبا توجه به نقش بایستمیمحتوا را که  رسدینظر مبهاینطور ، مطرح شدفرم و محتوا  میان

شان بدون لحاظ کردن مفاهیم اند، بررسیها به محتوای اثر وابستهبرخی از آثار با توجه به این که آن .نمود یبررس

شان به فرم در حدی است که پذیر نخواهد بود. با این حال آثاری نیز وجود دارند که نسبت اهمیتو معانی امکان

م بودن محتوا در بافتار خلق اثر وارسی شود ست که میزان مهگیرد، لذا ضروریمحتوا در اهمیت اندک قرار می
(Caroll, 1999, p. 134). 

 

 31دمُ
رای رسیدن به معنایی ، لذا بای از آن مطرح نشدهتعریف ویژه هنرنظری  منابع در مُد یا شیوه، مفهومی است که

 باشدو رویکرد می روش یمعنا به و اتیدر ادباصالحی کاربردی د . مُشودتوجه می اتیادبکارکرد آن در  هآن ب از

 همچنین اصطالحاتی نظیر .گیردقرار می استفادهسبک، ژانر و فرم مورد  اصطالحاتی همچون یجابه غالباًکه 

ص همراه صوخبه فرمی ای سبکمشخص با طور بهکه  ی، مفاهیم مشابه مُد هستندادب ۀویش ایو  «۳۳روش، ۳۲مود»

مختلف از مد اشاره  یاهیبندبه دستهتوان می فیتعر نیبا در نظر گرفتن ا. دنکنیعمل م هانیو مستقل از ا بودهن

 طنز،، کی، ملودراماتیقهرمان ای کیمد تراژ گیرد. مانندهای مختلفی را در نظر میبرای مد شکل ۳۴«بوردول» کرد.

شناسی ُمدهای مختلفی صورت تاریخی و زیباییو در بررسی سبک به یریتفس ،ی، اخالقزیآمهیکنایا  کیرونیآ

توان نگاه عنوان مثال میبه .(Bordwell, 1998, p. 109)اند در نظر گرفته شده. .. مستند و ،ییروا ،یداستاننظیر 
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، مدیر عکس موزه ۳6«جان سارکوفسکی»هایش را ُمد عکاسی او دانست. در برخی عکس ۳۵«الیوت ارویت»طنز 

دهد، به ساز و کار رسانة عکاسی پرداخته برای شرح آنچه که ارویت انجام می ۳۸ها، در نگاهی به عکس۳7هنر مدرن

دقت و وضوح عکاسی ثبت نکرده است و این امر حال واقعیت بصری را بهای تا بهکند که هیچ رسانهو عنوان می

در جهت بیان  ۳۹داند. اما کسی قادر است مثل الیوت ارویت از این ناتورالیسم سطحیرا نقطه ضعف عکاسی می

های توان به مجموعة سگ. برای نمونه می(۳۱۵، ص. ۱۳۸۲)سارکوفسکی، حقایق فلسفی و کلی استفاده کند 

کشد که همزمان ، تناقضاتی را به تصویر میکه در آن، او با استفاده از این قابلیت رسانه (۱)تصویر ارویت اشاره کرد 

هایش، به تالش برای بیان مفاهیمی طنز بصری ایجاد شده در عکسنمایی عکاسی در پس با به چالش کشیدن واقع

 پردازد.عمیق می

 

 

الیوت ارویت، ایاالت متحده، نیویورک،  .1تصویر 

 https://.magnumphotos.com میالدی. منبع: ۲۰۰۰
 

 40کیتکن
 فرم پیدایش و ایجاد مهم هایمؤلفهاز  یکشود، یهم از آن یاد می صناعت و اسلوبکه گاهی در کالم به  کیتکن

. و به نوعی با سبک کار هنرمند در ارتباط است، با (۲۱، ص. ۱۳۹۸)پاکباز،  است در اثر هنری و روشی برای بیان

عنوان بهجدا از سبک دارند.  ییکه فرم و محتوا معناهمانطور  پنداشت؛ یکیآن را با مفهوم سبک  دینبا این حال

روتیپ یا گام بیکرومات تولید شده باشد و یا با استفاده از فناوری صورت داگیک عکس ممکن است به مثال

فرم  ۀکنندیتداع ییهاکیتکنچنین  دیجیتال و پس از تغییراتی توسط نرم افزارهای کامپیوتری خلق شده باشد.

 داندمیهایی یا روش روشآن را « پاکباز». شودی میراثر هن دروندر ساز پیدایش سبک زمینهکه  ی هستندخاص

. برسد ۀ مطلوب خویششد نییتع شیاز پ ةجیبه نتتا  کندخالق اثر آن را جهت استفاده در اثر خود اتخاذ میکه 

ساز و در و تمرین با ممارست  شود کهمحسوب میهنر  ةجنب نیتریآموزش کند که اسلوب،افزون بر این بیان می

وی وابسته به سبک  برددر اثرش از آن بهره می هنرمند کهتکنیکی  .شودیحاصل م نیابزار، مصالح و مواد مع کار

 یارتقا گی در تکنیک وتوان به لحاظ نظری میان خبرهاگرچه می. نیستسبک  اگرچه الزاماً تکنیک تابع؛ است

خوب  همین جهت است که پاکباز، تکنیکبه وجود ندارد. ییجدادر عمل چنین  اما ی تفکیکی قائل شد،هنر انیب

بر  .(۲7، ص. ۱۳۹۰)پاکباز، داند میروان و رسا  انیبه ب جهت دستیابی یهنر ابزاردر استفاده از  یکاف ییرا توانا

از  جزئیفرم خود  از سوی دیگر و در نظر گرفت از فرم عنوان بخشیتوان تکنیک را بهمی اساس آنچه گفته شد،

صورت ذهنی سبک اثر در توسط هنرمند، به قبل از اجرای اثر هنری توان گفت کهمی .از آن بود رتأثمسبک و 
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کند تا به آنچه در ذهن واسطة آن است که تکنیک مورد نظرش را اتخاذ میتأمالت هنرمند شکل گرفته که به

گی و مهارت خالق اثر وابسته است و قاعدتاً با بخشی به خبرهاما میزان شباهت این عینیت داشته عینیت بخشد.

اش، به سبک خود شود که به بهبود بخشیدن به تکنیکین توانایی در هنرمند تقویت میتمرین و تالش بیشتر، ا

 برسد.

 

 41ژانر
 مختلف پیرامون یهاامروزه در بحث شود،نیز از آن یاد می« سنخ»یا  «گونه»که گاهی با عنوان « ژانر»اصطالح 

 دیشاژانر را  داده است.ارائه  آثارانواع  ییشناسا یبرا یضمن ییهایبندمتداول است و دسته اریبس تجسمیآثار 

از  یسبک یهایبند. در واقع چون دستهی در نظر گرفتسبک یهایبنددسته یجااصطالح به نیترهیشب بتوان

 یهایبنداز دستهبرای شناسایی آثار مخاطبان  لذا غالباًبرخوردارند،  فیدر ساختار و تعر یتردهیچیپ یالگوها

هایشان بر اساس بندی آثار مطابق شباهتی است که به دستههنر یاژانر گونهنمایند. یاستفاده ممربوط به ژانرها 

. شوندنامیده می اریمع نیقوان ای کیکالس یارهایمع آن اصول و چارچوب،که پردازد چارچوبی خاص میو  اصول

خالق مخاطب و  ةقیکه سلرسد نظر میچنین به اما اصول را بنا نهادند، نچه کسانی ایکه  اگرچه مشخص نیست

فردی بهر هر مدیوم ممکن است ویژگی منحصرعالوه بر این که ژانرها د. مؤثر است اهیبندطبقه پیدایش این بر اثر

ها د که افراد آن کشور آننشویم دیتول تیهمان فرهنگ و مل مربوط به یژانرهانیز  یدر هر کشورداشته باشند، 

 ،مخاطبان یاست. وقت ریپذامکان یژانرها به سادگ نیمخاطب یبرا اریمع نیقوان صیتشخ لذاشناسند؛ یم یخوبرا به

، ۱۳۸۱)هیوارد، ها عجیب نیست های خاص آن ژانر برای آندیگر ویژگی، کنندی خاص را مشاهده میژانراثری در 

گیرد، قرار می« عکاسی خانوادگی»ۀ ژانر که در رد« عکاسی زیارتی»عنوان مثال در ایران، گونة . به(۱۲۵ص. 

واسطة فرهنگ اسالمی پدیدار شده و دارای نوعی ژست خاص سوژه )قرار دادن دست در مقابل سینه، به نشانة به

. این ژست که به یکی از اصول ژنریک این گونة عکاسی مبدل شده، برای مخاطب (۲)تصویر سالم به امام( است 

 عواملی نظیر اوضاع توان به اهمیتنماید. افزون بر این، میاین ژانر آگاه است، طبیعی می هایایرانی که به ویژگی

 طول . قواعد و قراردادها دراشاره نمودژانرها  پیدایشدر  املی فرامتنیعنوان عبه ی در هر مقطع تاریخیاجتماع

 راتییتغ نمایانگر راتییتغ نیممکن است ااگرچه . کنندیم رییزمان تغ یدئولوژیا یاز حال و هوا تیزمان و به تبع

 دهند.یبازتاب م میمستق ریغ یچند به نحو را هر یاجتماع یدر رفتارها راتییتغ ماا ؛نباشند یواقع یاجتماع

 شیدایدر پ یگریعامل دعنوان به ه،یو نظر اثر ،مخاطب نیب یاواسطه در نقش نیمنتقدهمچنین نباید جایگاه 

 انیاست که م یضمن یژانرها بر اساس توافق یمبنا لذا؛ نادیده گرفته شود ژانر یهایبنداز ژانرها و دسته یبرخ

 اثریکه به  رندیگیژانر شکل م یها قراردادهاتوافق نیاند. از مجموع اشده بنا مخاطبان آثار، منتقدان و هنرمندان

بر  دیبا تأک «تامسون و بوردول»د. نشویتکرار م این قراردادها در آثار مختلفد و نبخشیم یعموم یتیخاص هو

کنند یکرد، اظهار م تشریحمطلق  یاگونهشود بهیرا نم یژانر چیموضوع که اغلب کارشناسان توافق دارند که ه نیا

مضمون، اساس  تیاهم برعالوه  شوند.یم فیتعر ی که دارند،مضمون ایموضوع  سژانرها بر اسا یکه برخ

)بوردل و تامسون،  کرد یبندمیاثر شناخت و تقس یدرون یهایژگیتوان برحسب ویژانرها را م یهایبنددسته

 بندیاین دستهدر نظر گرفته نشده و نگاه  شخص هنرمند یبرا یطور کلژانر به یهایبنددسته. (۵۸، ص. ۱۳۸۳

 آثاراز  یامجموعه هنرمندی. اگر رندیگیدسته قرار م کیژانر در  یارهایست که با معآثار ااز  یگروه معطوف به

آثار  کیمنظور تفکژانر به کی یژانر بگنجد، ول کی ةدر دستهمة آثارش هم داشته باشد، ممکن است به هیشب
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 ی. ولدینآینم دیاز آثار مختلف از افراد مختلف پد یروهگ یبندشود و ژانرها جز با دستهینم لیاو تشک یشخص

و با  ردیگیکه از سبک در نظر م یاژهیبا استفاده از نوع نگاه و کارکرد و هنرمند. هر ستین نیدر مورد سبک چن

 شیرسد سبک پینظر مبه وند نباش ادیز یلیتعداد آثار او خاین که  ، هر چندتواند صاحب سبک باشدیآثار خود م

بر اساس  ،یر هنراثآ. ردیگیاثر رفته رفته شکل م دیهنرمند وجود دارد و در روند تول تیدر ذهن یاز خلق اثر هنر

د و نشویساخته م ،خود کسب و تجربه کرده یکه متشکل است از تمام آنچه هنرمند در طول زندگ تیذهن نیا

ژانر در ذهن  یبندمقدم بر دسته ی،سبک اریواقع مع د. درنکنیم دایخاص تعلق پ یژانر به نیسپس توسط منتقد

ژانر  ایگونه  کی شیدایدر پ شرویصاحب سبک و پ هنرمندان هتقدم مربوط ب نیشود. البته ایهنرمند واقع م

ها بر اساس تعلق باشد. آن نیچن نیتواند ایشده نم نییتع شیاز پ یژانرها رویپهنرمندان  باشد و در موردیم

در اثرشان به  کیبرند و از قواعد ژنریم شیرا پ آثارشاناز ابتدا ساختار و مضمون  ،خاص یبه ژانر ی خودذهن

هنرمند صاحب سبک  نیبرند؛ بنابراینظر بهره م ژانر مورد مخاطبین تیآگاهانه و در جهت کسب رضا یشکل

خاص تعلق  یاز منظر منتقدان به ژانر تیبپردازد و در نها یخلق اثر هنر بهتواند بدون در نظر گرفتن ژانرها یم

 یسبک یهاتواند بدون در نظر گرفتن ارزشینم خاصة گون کیدسته و  کیمتعلق به  هنرمند کی یکند، ول دایپ

 باشد. یسبک شخص یخلق کند که دارا یژانرها اثر یارهایو تنها با مع

 

 .عکس حرم بارگاهی. منبع: آرشیو شخصی .2تصویر  
 

 نتیجه
با  ها در تناسبیآن که شودنتیجه می ،شد ارائه و مفاهیمِ همجوار سبکاصطالحات از  با توجه به تعاریفی که

 تر نسبت بهیی کلیاصطالح مکتب، معنا بر اساس آنچه بیان شد قرار دارند. سبک مفهومبا  و همچنین گریکدی

مشخص  یکی. در واقع استفاده از تکنشودمحسوب میاز سبک  یبخش ک،یتکنهمچنین و  گیردرا در بر می سبک

از آثار  یادر مجموعه کیفرم، محتوا و تکن یشود و از هماهنگیم هاسبک شیدایموجب پ ،از آثار یادر مجموعه

ها از سبک یامجموعه نتیجه گرفت که توانو در نهایت می ردیگیشکل م یگروه ای یگروه، سبک فرد ایفرد  کی

 ۳ تصویربه  ینمودار توان دراصالحات را می نیآورند. نسبت ایم دیرا پد یهنرمشخص، جنبش  ییبا محتوا

 .دادنشان 
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 میمفاه و کبس گاهیجا نمودار .3تصویر 

 . منبع: نگارندگان.آن مشابه

 

هستند و هر کدام بسته به  یمختلف هنر یهاروش ،دژانر و مُ  ،سبک آید این است کهبر می نمودار نیا آنچه از

 . اماقرار دارند ... محتوا و ،مفر ،کیتکن نظیر ییهاشاخه ریها و زمؤلفه ریتحت تأث ،خودمختص به یکردینگاه و رو

 ۀنحو ایکارکرد آن در سبک و مد متفاوت است و  با عنوان مثال کارکرد محتوا در ژانرکه به داشت در نظر دیبا

بر  هااین مؤلفه یرگذاریتأثهمچنین . تفاوت دارد رود،انتظار می از فرم در ژانر با آنچه ،برخورد با فرم در سبک

از  شتریب به مراتب محتوا در مد یگذارریتأث توان گفت کهبرای مثال می .ن متفاوتی داردمیزاد مُ ، سبک وژانر

نظر ها هر چند در ظاهر مشترک بهرشاخهیز نیکه ا توجه داشت دیبا لذا؛ باشدمی و یا ژانر در سبک حتوام نقش

ها شاخه ریتوجه به ارتباط ز نیاشتباه گرفته شود. همچن گریکدیبا ها نقش آن دیو نبا ستندین یکی امارسند، یم

 یو در معنا یصورت گروهبه، که سبک ی. در حالتتوجه است جالب ، در نوع خودنمودار نیدر ا یاصل یهابا شاخه

؛ قلمداد کرد یجنبش هنر ایمکتب  یدر معناآن را توان یم ،گرفته شدهکار هب خصوصبه یاخاص در دوره یسبک

 هاجنبش ،یدر ارتباط با روش هنرباید ، بلکه است تیاهممورد آن  یهاشاخه ریز باسبک میان  رابطة نه تنهالذا 

های هنری اگرچه مرزهای مفهومی نزدیکی . از سویی مکاتب و جنبشنظر گرفتآن را در  زین یو مکاتب هنر

ت؛ بدین معنا که بنیانگذاران یک مکتب مکان اس نقشِ  در مبنا قرار گرفتن هادارند، اما ریشة اصلی تمایز آن

 اما کنند، ها را اظهارآن و گذاشته میان یکدیگر در با را هایشانایده یا بیانیه بایست در مکانی گرد هم آیند ومی

پردازند و اگرچه دارای می هنری خلق اثر به یکدیگر با ارتباط و تجمع و مشارکت بدون اغلب هاجنبش هنرمندان

 خبر باشند.هستند، ممکن است از وجود یکدیگر بیتشابهاتی 
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