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 محمد مهدی شاکری -رقیه محبی -زادهمحمدامین طه

 

 34ص کتاب هنر جهان :101

 دوره از گذر از بعد اژه مردم. گرفت شکل هامیسنی و هامینوسی نام به مردمانی دست به ایاژه تمدن    
 به هامینوسی .رسیدند ایپیشرفته شهرنشینی مدارج به سرعت به و شدند شهرنشینی عصر وارد نوسنگی،

 و خود سرزمین به تمدن دو این تجارب انتقال و جذب در مصر، و رودانمیان با تجاری روابط و نزدیکی دلیل
 .داشتند مهمی نقش یونان به آن انتقال
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 کرده متصل هم به را پوالرید عکس تعدادی هاکنی دیوید. گرددمی بر 1980 سال به سبک این تاریخچه    
. )مانند سبک کوبیسم( دادمی نشان مختلف زوایای از را واحد موضوعی که آوردمی در کالژی صورت به و

 .انداخت هازبان سر بر را او نام و گرفت قرار بسیاری توجه مورد بعدها شد، معروف جوینر به که اثر این

 

 18ص کتاب هنر ایران :103

 اقوام پذیرای البرز کوه جنوبی هایدامنه و غربی هایبخش ویژه به ایران فالت م.پ دوم هزاره دوم نیمه    
 شمال ناحیه از اقوام این که رسدمی نظر به شناسی باستان مدارک و هایافته براساس. است بوده کوچنده

 این که آیدبرمی چنین. باشند کرده حرکت ایران مختلف هایبخش به خزر دریای شرق سمت از و شرقی
 تا میانه آسیای هایکوه از را عظیمی گستره اندتوانسته و کردندمی تکلم اروپایی و هند هایزبان به مردمان

 فالت در سکونت مناطق ترینمهم. برگزینند سکونت برای خود نیاز حسب بر را مناطق این و درنوردند اروپا
 ،(نهاوند) گیان تپه ،(کاشان) سیلک ،(قزوین دشت) خوروین ،(ارومیه دریاچه جنوب) حسنلو ایران، مرکزی
 .است بوده لرستان منطقه و (گیالن) مارلیک تپه و املش تمدن
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 بدون نقاشی) دانندمی هارئالیست جزو برخی و سیسترومانتی نقاشان جزو را او برخی که فرانسوی نقاش    
 حدی تا او برخورد یشیوه و هستند رئالیستی تربیش میله، یعالقه مورد هایموضوع واقع در(. مکتب
 . رودمی شمار به نیز باربیزون مکتب اعضای از و است سیستیرمانتی

 را او که شد باعث فرودست مردم با وی دردیهم بودند؛ دهقانان و روستائیان اغلب میله آثار موضوع    
 امز این در و پرداختمی روستایی ساده انسان فروتنی و نجابت ستایش به آثارش در او. بنامند سوسیالیست

. دهد وفق رئالیسم با را سیسمکالسی شد موفق طبیعت از مستقیم اثرپذیری با میله. داشت متنوع بیانی طرز
 .گذاشت زیادی تأثیر پیسارو کامی و ونگوگ ونسان بر او

 واقعیت از فراتر چیزی تابلو این بندیترکیب. رودمی شمار به او مشهور آثار از چینانخوشه تابلوی     
 اخالقی ارزش به دهندهتسلی اشارتی اینجا در نمایاند؛می را نوزدهم سدة دهقانان فرسایتوان کار و زندگی

 اندازچشم شکوه. شودمی منتقل تماشاگر به نقاشی پرده بندیشکل یواسطه به تلویح این و است مطرح کار
 فعالیت مبهم هاینشانه و( کمرشکن کار و تالش از ایکنایه) زن سه خمیده هایشکل تکرار زمینه،پس

 و استحکام حال، این با. برندمی فراتر مستقیم تجربه حدود از را تماشاگر همگی دور؛ افق در هاآدم تولیدی
 .کنندمی منتفی را عاطفی تأکید و مذهبی برداشت هرگونه میله کارهای از برخی در هاشکل صالبت

 

 

 33ص دانش فنی پایه پویانمایی :105

 اولین «جاز خوانندة» فیلم. بود بزرگی تحول شاهد صامت، دورة پایان و آن به صدا ورود با سینما صنعت
 زود خیلی دیزنی والت. شد عرضه و تولید وارنر برادران کمپانی توسط م19۲۷ سال در که بود ناطق فیلم

 نمایش معرض به صدادار صورت به را موسمیکی گرفت تصمیم و شد آن تأثیرات و صدا اهمیت متوجه
 تولید موسمیکی حضور با «ویلی بخار کشتی» نام به م19۲8 سال در ناطق پویانمایی اولین بنابراین بگذارد؛

 مقدمة و شد مردم میان در او بیشتر جذابیت و شهرت باعث آهنگ و صدا با همراه موسمیکی مشاهدة. شد
 .گردید دیزنی استودیو بعدی هایموفقیت
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شود و در راستای عمود می تر پارهاند که کاغذ در یک جهت راحتالیاف سطح کاغذ طوری آرایش یافته    
راه کاغذ گفته شود، اصطالحا شود. به جهتی که کاغذ به راحتی تا خورده یا پاره میبر آن به سختی پاره می

شناخت راه کاغذ برای چاپ بسیار مهم است زیرا هنگام چاپ باید راستای راه کاغذ موازی محور  شود.می
ها سیلندر چاپ باشد تا از پارگی و تغییر فرم کاغذ و ایجاد تغییرات ناخواسته در خطوط یا عدم انطباق رنگ

 ست.جلوگیری شود. همچنین سیلندر چاپ موازی با عطف کتاب ا
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 46و  45کتاب خط در گرافیک صفحات : 109

 قدیم در که اند داده آن به« توقیع عنوان» جهت آن از و است ثُلث خط مشتقات از خط این: توقیع خط
 ظرافتش اما است ثُلث نظیر کتابت در آن حروف قواعد. کردندمی کتابت خط این با را« هافرمان» و« هانامه»
. است یکسان حروف ضخامت توقیع خط در عالوه به .است ترفشرده ترکیباتش و تربیش ثلث خط از

 مذکور، موارد بر عالوه. است شده کتابت در آن روانی و سهولت موجب ثُلث، به نسبت توقیع بودن ترظریف
 تحریر مکان و تاریخ نیز و شدمی اهدا او به کتاب که کسی یا دهنده سفارش نام ها،کتاب و هاقرآن پایان در

  .گرفت را توقیع جای «رُقاع» خط تدریج به ایران در .اندنوشته می توقیع خط را به کاتب نام و
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. بود معماری تزیینات از فراوان ٔ باروک، ساختن فضاهای منحنی و استفاده معماری ترین خصوصیتمهم
 شیوه این از نیز بزرگ هایکاخ طراحی در. بخشیدندمی خاصی عظمت و شکوه بناها، به کار،این با هنرمندان

است، ساخته شده ورسای ٔ و در دهکده پاریس که در شکارگاهی در نزدیکی کاخ ورسای باغ. شدمی استفاده
 ناشدنیوصف شکوهی و عظمت نما،آب و گل درخت از منظم ٔ ای از کابرد این شیوه است که استفادهنمونه

 [5.]بخشیدمی بنا به

در قرن هفدهم  معماری ایجاد فضاهای مفید و ایجاد فضاهایی که امکان تفکر را فراهم کند دو هدفی بود که
کردند. به این ترتیب که فضاهای اساس خود را بر آن نهاده بود. کلیساهای باروک هر دو هدف را برآورده 

ای فراهم کردند تا هم برای اجتماعات بزرگ مناسب باشد و هم جایگاهی باعظمت برای داخلی یکپارچه
مراسم مذهبی گروهی یا عبادت فردی را فراهم کند و کلیسایی مستطیل شکل با راهرویی واحد و و محوطه 

کلیسای ایل  مد. نمونه خوب و مناسبی از این نوعآشمار میمرکزی گسترده بهترین راه حل ممکن به
شد که شامل ساختاری دو طبقه با طراحی می رنسانس نمای کلیسا به پیروی از دوره است. در ابتدا جسو

شد. به مرور زمان درقرن هفدهم قرار داشت می سنتور یک بخش مرکزی برجسته و متمایز که باالی آن یک
تغییراتی مهم پدید آمد. نمای ساختمان از اینکه به شکل هم سطح ساخته شود تغییر یافت. بخش مرکزی 

ای ساختمان به سوی های ساختمان به خیابان نزدیک شده بود برای بیان اینکه نمبیش از دیگر قسمت
است.  معماری باروک است. ایجاد یکپارچگی کامل در فضا هدف نهاییفضای زندگی شهری روی آورده

کلیسای سن کارلو آله  .استبیننده از حالت تماشاچی صرف خارج شده و به جزئی از خود فضا تبدیل شده
است. با دیوارهای موجدار خلق شده برومینی ای خوب از این تجربه است که به دستنمونه کواترو فونتانه
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یکی دیگر از نتایج یکپارچگی فضا شناخته شدن گنبد به عنوان جزئی از فضای داخلی است. مانند 
  .کشاندکه حالتی مارپیچی دارد و نگاه را به سوی باال می رم در سنت ایوو دال ساپینزا گنبد
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 The) میالدی، اولین کتاب مصور عکاسی دنیا را به نام قلم طبیعت 1844هنری فاکس تالبوت در سال 

Pencil of Nature)  منتشر نمود. این کتاب نتیجه یازده سال کار و آزمایشهای او بود. او آرزو داشت که
کتاب تالش هایی که در راه بتواند تصاویر با دوامی ایجاد کند که بر روی کاغذ ماندگار باشند.وی در این 

 .رسیدن به کشف کاغذ عکاسی و چاپ تصاویر بر روی آن متحمل شده است را شرح می دهد

تصویر بود که برای هر کدام از آنها متنی نوشته شده بود. تصاویر انتخابی وی بر اساس دو  ۲4کتاب دارای 
عکاسی، با چاپ فوق العاده و جزئیات تصاویر معیار انتخاب شده بودند: اوال اینکه مخاطب نا آشنا با مدیوم 

تحت تاثیر قرار گیرد و دوم اینکه تصاویر بتوانند اهمیت چاپ عکس و کاربردهای فرایند عکاسی را که تا آن 
 .موقع انجام آن غیرممکن بود را به نمایش گذارند

که برای فروش عرضه شماره چاپ شد و اولین کتاب مصوری بود  6در  1846این کتاب به تدریج تا سال 
جلد به چاپ  6شد. اگر چه آمار دقیقی وجود ندارد، ولی آنچه مشخص است اینکه بیش از هزار نسخه از این 

 .رسید. تعداد بسیار کمی از نسخه های آن هنوز موجود است
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از رهبران جنبش امپرسیونیسم که در نقاشی های متاخرش از بسیاری جنبه ها، پیام آور اکسپرسیونیسم 
، نخستین نقاشی های به همراه رنوار  ضمن تبادل تجربیاتشان در رنگ 1860انتزاعی است.در اواخر 

 18۷۲امپرسیونیستی ناب را آفریدند. او مدتی نیز به مطالعه آثار کانستابل و ترنر پرداخت و سر انجام در 
نخستین تابلوی امپرسیونیستی یعنی امپرسیون: طلوه آفتاب را رو نمایی کرد و اصطالح امپرسیونیسم در 

یونیست ها به مطالعه جلوه های متغیر نور و جو در طبیعت ارتباط با همین اثر رایج شد. در کنار دیگر امپرس
ادامه داد . در مجموعه ایستگاه راه آهن سن الزار تجربه نقاشی از موضوع واحد را شروع کرد .او در اواخر عمر 
تقریبا نابینا بود.این جمله معروف سزان که مونه فقط یک چشم است، اما چه چشم بینایی، ماهیت آثار او را 

با رنگ های درخشان می کشید ولی  هنوز شکل  او در ابتدا منظره های تابناک خوبی توضیح می دهد.به 
پس مدتی به نقاشی از هوای باز را آزمود. ، رنگ های ترکیبی و ضربه های قلم محدود بود. مرزبندی شده ها 

ww
w-
ka
no
on
-ir

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%88_%D8%AF%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%88_%D8%AF%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85


از مطالعه آثار کانستابل و ترنز تحول چشم گیری در کارش به وجود آمد. در این مرحله مونه به تاثیر آنی 
نقاش اهمیت می داد. با تجزیه رنگ موضعی اشیا به تکه رنگ های خالص و با استفاده از  شی بر چشم 

تباین رنگی،  سعی در جلوه های ناپایدار نور و جو داشت. در این روش رنگ گذاری، طرح خطی بعضی 
قلم  اجزای تصویر تقریبا از میان می رفت ولی برخی از اجزای دیگر مثا قایق ها و پل ها با ضربه های

برجسته نمایی می شد. پس از مدتی زاویه دید ثابت در ساعات مختلف روز و در شرایط جوی متفاوت ، 
ساختار اشیا  بهنقاشی از یک موضوع مثل روبنای کلیسا یا پشته علوفه پرداخت. نتیجه این تجربه ها وانهادن

فر باغچه خانه اش را نقاشی می کرد، و تحلیل شکل ها در نور بود. در دوره ای طوالنی که مونه گل های نیلو
آخرین گام را در جهت استحاله واقعیت عینی  و نفی اعتبار موضوع برداشت . در این پرده ها صور طبیعی 

  بیش از پیش به انتزاع گرایید.

11۷ 

لوفه او اری عاست که نقاشی گ نگاری غربکنستابل از هنرمندان سنت شکن و اثرگدار در تاریخ هنر منظره
اد و ب، وزش حرکت و تغییر شکل ابرهاشوری در نقاشان فرانسوی برانگیخت. او همچون یک عالم هواشناس 

 کرد.های جوی را به دقت بررسی میدگرگونی
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 راواخ در اما .قرار گرفتو هنر کالسیک  روم تأثیر تحت نیز چندی ، خود رئالیسم دوره بر عالوه دوناتلو
 است همراه راقاغ با ، شخصی بیان نیروی از برخورداری بر عالوه که آورد روی رئالیسم به دیگر بار عمر
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 مکتب سنت دار میراث مکتب این

 ظهور و فارسی ادبیات تحول سیر با همراه .بود بغداد و شیراز مکتب تبریز، در ایلخانی

 هماهنگی با را خیالی تصویرسازی و شاعرانه فضای نوعی تغزلی ادبیات و یعراق سبک

 تفکیک و ماهرانه تزئینات وار، دایره بندی ترکیب رنگ، تنوع تصویر، فضای و پیکره میان

 و کرمانی خواجوی دیوان در توان می را دوره این آثار شاخص .آورد پدید )همزمانی( فضا

 نیز  تشعیر هنر بار اولین برای که دید احمدجالیر سلطان دیوان و همایون و همای مجموعه

 است رفته کار به اشعار دیوان تزئین در ای شیوه عنوان به (.

1۲0 
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ور و های پیشهنگاری ژاپنی است که هدف آن ارضای ذوق عامه و قشرشی در مردمم جنباوکیوئه به طور عا
سترش یری گترین موضوعی بود که همراه با کابوکی در هنرهای تصویگری رایجسوداگر شهرنشین بود. باز

 دادند.یترین موضوعات اوکیوئه را تشکیل می بازیگران مهمبازی، چهرههای سیرک، شعبدهیافت. صحنه

 

1۲1 

 بود. تأثیرگذار او پویانمایی کار در که داشت تصویرسازی و عروسکی تئاتر زمینه در تجربیاتی ترنکا یرژی

 نظر در را هچهر مختلف های میمیک هایش عروسک برای معموالً اما بود؛ کاملی خود استاد کار در ترنکا

 مایی(فنی تخصصی رشته پویان)دانش .داد می نشان موقعیت در احساسات را و حالت بلکه گرفت نمی

 

 

1۲۲  

 ترین نوع آن، نفتال نام دارد.شود و مرغوبایست که از نخ پنبه بافته میزیلو دست بافته

 

1۲3 

نگاری مکان»به کوشش جمعی از عکاسان با نمایشگاهی با عنوان  19۷0های در سالنیوتوپوگرافی جریان 
ین ا اسانتمرکز عک. در دنیای عکاسی مطرح شد« هایی از مناظر تغییر یافته به دست انساننوین: عکس

حیط یی مشناسی در بازنمااز هرگونه زیباییتا سعی داشتند و بود  بر تغییر طبیعت به دست انسان جریان
 صحیح است. 4گزینه بنابراین  د.وری کنندپیرامون خود 

 

1۲4 

ه بربوط مهای حلزونی را در مسجد جامع سامرای عراق و مسجد ابن طولون در مصر، کارگیری منارهبه 
 توان مشاهده کرد.اسالم مینخست ظهور های سده
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1۲6 

وریسم و فوت اکسپرسیونیسمفوویسم، ویتس و جاکومو باال به ترتیب از پیروان سبک هانری ماتیس، کته کل
 )آشنایی با مکاتب نقاشی(بودند.

 

1۲۷ 

های رنگ نبه دنبال آ های مصنوعی بود ودر مد، تولید رنگنساجی بیشترین تاثیر صنعتی شدن تولیدات 
 وخت()دانش فنی پایه، رشته طراحی و دو قرمز به تولید رسید.بنفش روشن و براق، زرشکی روشن 

 

 

1۲8 

 بودن یندورب به پشت موقع گوینده که شود می گفته ای اضافه های دیالوگ به ای کلهسپ یا گردنیپس

 این .باشد بوده فیلم از بخشی گها دیالو این آنکه بدون کندیم ادا وی های لب نشدن دیده یا بازیگر

 ردنک تر روشن جهت در و جدی گاه و دارد پرانیه مز و طنز و شوخیجنبه  گاه اضافه های دیالوگ
 جای به تداردوس ایرج به توان می ایران، دوبله گویان گردنیپس مشهورترین از .است شنونده و تماشاچی

 .کرد اشاره لوئیس جری جای به قنبری حمید و وین جان

 

 

 

 

 

 

 


