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  گفتار مترجم
  
  مقدمه

زعم مترجم با محتواي کتاب و بعد عملی و آموزشی  اختصار به توصیف چند نکته که به به “گفتار مترجم”در 
وار از تاریخ هنر با نیت درکی یکپارچه  دادن شرحی نقشه به دست: آن پیوند مستقیم دارد پرداخته شده است

ستقل در مسیر تـاریخ  ي م ا گیري تاریخ هنر در مقام رشته و کلی و فشرده از مباحث تاریخ هنر؛ بحث از شکل
و تأسیس رشتۀ تاریخ هنر در دانشگاههاي معتبر غرب؛ شرح سرفصلهاي آموزشی این رشـته در   “تاریخ هنر”

و تـاریخِ تـاریخ هنـر    نهادهاي رسمی متـولی آمـوزش و ارائـۀ دو نمونـه از آن؛ توصـیف مختصـري از کتـاب        
سرانجام توصیف فرایند برگردان کتـاب حاضـر    هایی در نحوة ارائۀ مطالب؛ معرفی اجمالی نویسنده و پیشنهاد

  .اي نکات ضروري در استفادة بهتر از آن با ذکر پاره
مباحث فاقد موضوعیت با کتـاب ـ    در این مختصر کوشش شده است که تا حد امکان از تکرار مکرر و طرح

شـده بـراي    شود و فقـط بحـث در چهـارچوب مـوارد یـاد      که از بضاعت مترجم نیز خارج بوده است ـ پرهیز  
دلیل افزوده شدن بر حجم مطالب  حتی به. اطالعات تکمیلی و پیرامونی هدایت گرددروشنگري مطالب یا ارائۀ 

از بحث مربوط به مفاهیم بنیادي در تاریخ هنر خودداري شد تا در مجالی دیگر در همین کتـاب بخـت    “گفتار”
منظور نظر بـوده  ) با دو وجه تعلیم و تعلم(مندي از ظرفیت بهینۀ محتواي اثر  انگهی، بهرهو. طرح آن فراهم شود

  .هیچ گسست و کاستی در پیوستاري منطقی بتوان پیگیري کرد شده در کتاب را بی است تا خطوط کلی ترسیم
  

  تاریخ هنر
. پـس از آن پیونـد دهـد    به رویدادافتد  حال، اتفاق می  تاریخ هنر نیازمند چهارچوبی روایی است که آنچه در

حال چنین فرهنگـی در خـود بـه    . فرهنگ واجد هنر و حتی مفهوم آن است بدون هرگونه تلقی از تاریخ هنر
بـراي  . مند بودن هنرِ درون خـود تأمـل کنـد    آنکه در تاریخ پردازد بی پردازي دربارة آن می تولید هنر و نظریه

  .تطور آن را در ساختار تاریخی نگریستنوشتن تاریخ هنر ناگزیر باید تحول و 
اي بسـیار فـراخ و    پیش از ورود به بحث، اشاره به این نکته ضروري است کـه بـدانیم تـاریخ هنـر دامنـه     

شده در آن جامع مظروفی اسـت چندگونـه امـا     گسترده دارد، بدین معنا که ظرف تاریخی آن و مباحث طرح
  . قد هنر و صدالبته خود تاریخ هنرشناسی، نظریۀ هنر، ن زیبایی: پیوسته هم به

تاریخ طبیعـی  : انتظارش را نداشتنخستین تاریخ مفصل هنر اروپا در جایی پا به عرصه گذاشت که کسی 
الي توصیف  چهارم و البه و بحث از داروهاي طبی و در کتاب سی پنجم و در خالل و آري، در کتاب سی. اثر پلینی

  .است بندي و توصیف شده گرایانۀ هنر بر مبناي تقدم و تأخر زمانی طبقه طبیعتتاریخ از منظر پلینی، . سنگها
زمان چیمابوئـه و جوتـو تـا    دو قرن و نیم بعد، اساس تاریخ هنر وازاري ــ که دامنۀ آن رنسانس ایتالیا از 

باید هر هنرمند را در  اعتقاد او، به. گردد نظري استوار میگیرد ــ بر همان شیوه و چهارچوب  می بر روزگار او را در
فرض اساسی دیدگاه وازاري این اسـت  . روزگار خودش با معیارهاي پذیرفتۀ همان عصر بررسی و قضاوت کرد

که پلینی هم به آن معتقد بود، در زمان او نیز خود را تکـرار   که چرخۀ تحول و تطور در روزگار باستان، چنان
) illusionism( “فریبـی  دیـده ”سنت ـ گسستی در تحـول    تکرار هنر قرون وسطی، ایجاد گسست در: کند می
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  .دوبارة همان سنت هنري در دورة رنسانسروزگار باستان و پیدایش 
شناسـی   زیبـایی  در مقطعی از تاریخ ــ یعنی نیمۀ قرن هجدهم ــ است که تاریخ هنر، نقد هنـر، نظریـۀ هنـر و   

شناسی و تألیف چنـد کتـاب نظـري بنیـادین      اناندك با کشفیات جدید باست مند اندك شکل رسمی و نظام به
  .گیرد شکل می

گذار تـاریخ   بنیان”وینکلمان ــ نخستین کسی که او لفظ تاریخ و هنر را در کنار هم استفاده کرد و لقب 
) 1775(سـازي   تأمالتی در تقلیـد از آثـار یونـانی در نقاشـی و مجسـمه     گرفت ــ با انتشار کتاب  “هنر مدرن

او به بحث در موضوع یعنی سـنتی کـه او را سـخت بـه خـود      . سازد در تاریخ هنر وارد می مفهومی اساسی را
اعتقـاد   البتـه، بـه  . پـردازد  هاي یونانی و پیوند آن با هنر رنسانس مـی  مشغول داشته بود و سرگذشت مجسمه

ساسی در بحث از هگل را باید نخستین سند ا) 1835(شناسی  گفتارهایی در باب زیبایی گامبریچ، انتشار درس
  .مند کل تاریخ هنر دانست امروزین از هنر و سرآغاز بررسیهاي نظام

دهد که کیفیات بارز هنر یونان چگونه بیانگر باورهاي مذهبی، فرهنگ و فضاي حاکم  وینکلمان نشان می
توان چون هنر یونان با فرهنگی عجین شده است که مضمحل شده، دشوار است که ب. اند بر جهان باستان بوده

. گذارد و هگل دقیقاً انگشت بر همین نکته می. برداري رنسانس را از میراث هنري یونان توضیح داد علت کپی
چون این فرهنگ سترگ دستخوش دگرگونی شده است، نتیجه، آن خواهد بود که هنـر رنسـانس الجـرم از    

ونـانی از آن حیـث برتـري    نقاشی مسیحی بر مجسمۀ ی. سازي دوران باستان متفاوت است هاي مجسمه شیوه
چنین معنویت ژرف شده که در نقاشـی  «ساز بیان  از نظر یونانیان زمینه» نگاه به انسان یا معنویات«دارد که 

  ).هگل(» مسیحی عجین گشته است
هگل برخالف نظر پلینی، وازاري و وینکلمان، مدار نظر و نگاه خود را محدود به تـاریخ تحـول نقاشـی و    

موافق با دیدگاه او، هنرِ فرهنگهاي سـراپا متفـاوت جزئـی از    . کند نمیفریب یک فرهنگ خاص  سازي دیده مجسمه
فرهنگ حامل ارزشهاي خود . رود که در واقع همان تاریخ هنر جهانی است شمار می اي به پیوسته هم جریان به

هنـگ و هنـر اسـت    میـان فر پیونـد   مقصود از تاریخ هنر کشف و بازشناخت. دار آنهاست است که هنر آیینه
اي که از  سان در آیینۀ هنر نمایان سازند ــ نکته خود را همین بسا تاریخ هنر ژاپن و افریقا هم چه). هگل(

  .نگاه هگل مغفول مانده بود
از نتایج رویکرد هگلی یکی آن است که هر فرهنگی الجرم واجد آرمانهاي هنري مستقل و منحصـر بـه   

هنـر کالسـیک و هنـر بـاروك از دو فرهنـگ      . بهره گرفته، آن را پـرورش داد  ولفلین از همین ایده. فرد است
توان یکی را به دیگري تقلیل  اند که هر یک واجد ارزشهاي خود است، با این حال نمی هنري متمایز برخاسته

تـرین   وظیفۀ مورخ هنر تبیین چرایـی و چگـونگی تکامـل بـاروك از دل هنـر کالسـیک بـدون کوچـک        . داد
اگر فضا در هنر کالسیک تقدم زمانی دارد تنها دلیلش آن است که خلق آن براي هنرمنـد  . ري استداو ارزش

بر اسـاس مـدعاي ولفلـین،    . تر بوده تا خلق و درك فضاي هنر باروك براي هر دو و درکش براي بیننده آسان
او در تبیین تاریخ هنر از . دلیل تفاوت علت برتري که صرفاً به شود نه به هنر باروك جانشین هنر کالسیک می

پـذیرد کـه    دهد که تحول هنر طی فرایندي درونی صورت مـی  گیرد و توضیح می رویکرد فرمالیستی بهره می
  .تر از خود نیست ناظر بر هیچ فرهنگ کالن

. پردازنـد  هم رویکردهاي فرمالیستی هم تاریخهاي اجتماعی به توصیف هنر در فرهنگهاي گونـاگون مـی  
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بک اکسپرسیونیست انتزاعی امریکا را که در دهۀ مثالً، تحول ن تـوان بـا    خلـق شـدند مـی    1940قاشیهاي س
فضاي مسطح حاکم بر سرآغاز کوبیسم و آغاز هنـر مدرنیسـتیِ سـزان و مونـه     : رویکرد فرمالیستی درك کرد

مـورخ و  . توان آن را نمود فرهنگ امریکایی پس از جنـگ دوم جهـانی تعبیـر کـرد     از طرفی، می). گرینبرگ(
اگـر خطـر   . الظـاهر بـا هـم تفـاوت دارنـد      دنبال مشابهتهایی در آثار هنرمندانی هستند که علـی  فرمالیست به

بک دوره”فرمالیسم این است که ناگزیر باید به بحث  پرداخت، مشکل تاریخ اجتماعی هنر در ایـن اسـت    “س
  .بسا هنر را نسنجیده و شتابزده با کل جامعه عجین سازد که چه
بازشـناخت  : شوند تر شویم، مشکالت این دو رویکرد بیش از پیش نمایان می چه به عصر حاضر نزدیک هر

. خصوصیات عام آثار بِرنینی، پیئترو دا کورتونا و دیگر هنرمندان رم در دورة باروك به قدر کافی دشوار اسـت 
سـاز خواهـد بـود اگـر      مسئله بینیم جداً نگاهی بیفکنیم، می 1940اما همین که به فرهنگ نیویورك در دهۀ 

ربط دادن آثار نقاشان کامالً متفاوت . بخواهیم آن مقطع تاریخی را دورة اکسپرسیونیسم انتزاعی امریکا بنامیم
بک طبع ک دوره، کنار گذاشتن نقاشانی که در این سبانـد و برقـرار کـردن پیونـد      آزمایی نکرده با توجه به س

  .تر با چنان هنري کاري بس دشوار خواهد بود کایی و فرهنگ سترگمیان تبیین ارتباط فلسفۀ امری
تعیین ارتباط میان ساختارهاي ادبی و تاریخهاي هنر و ساختارهاي ادبی آثار نویسندگان خالق ضرورت 

بوئه گرفته تا میکالنـژ بـه موجـود زنـده شـبیه       هنگامی که وازاري آفرینش جمعی هنرمندان را از چیما. دارد
  . کند میرد از قیاس استفاده می رسد و سرانجام می میکند و به بلوغ و پختگی  آید، رشد می به دنیا می داند که می

مورخ هنر، همچون نویسـندة خـالق، مـواردي را بـراي تبیـین      . خصلت داستان در گزینشگري آن است
ریخ و ادبیات از یک وجه با هم اما تا. پذیر بنشاند کند که بتواند آنها را در چهارچوبی موجه و امکان انتخاب می

متقاعد سازد، حال آنکـه مـراد از روایـت    ] مخاطب را/ خواننده [خواهد  داستان نویسنده صرفاً می. اند متفاوت
تواند در ارائۀ روشـها و   علم نیست، اما می) مانند(توان گفت، تاریخ هنر  در واقع می. مورخ کشف حقیقت است

مـورخ  . آرمان مترتب بر تاریخ هنر بسیار پیچیده اسـت . یشتري به خرج دهداداي تقرّب به حقیقت صراحت ب
زند، در واقع چنین آثاري را در خارج از  هنر هنگامی که به بازسازي فضاي اصلی آثار هنري گذشته دست می

 ولفلین در صدد است خصـلت . کند اند ــ توصیف می که مدنظر خالقشان بوده شان ــ یعنی چنان ظرف زمانی
گاه دربارة هنر  پیشین کالسیسیم عصر طالیی رنسانس آثار رافائل را از دورة باروك دریابد، هرچند رافائل هیچ

همین ترتیب، گرینبرگ در پی کشف ارتباط بـین کوبیسـم و اکسپرسیونیسـم     به. خود چنین تصوري نداشت
  .وبیسم نداشتندگاه تصوري از جنبش پس از ک انتزاعی است، با آنکه هنرمندان کوبیست هیچ

کار بسـت کـه هنرمنـدي کـه      توان حساسیت هنري عصر مدرن و امروزي خود را با این آگاهی به آیا می
برانگیزند، امـا   اثرش را در دست بررسی داریم نگاه دیگري داشته است؟ پرسشهایی از این دست فراوان و نزاع

و هر هنـري را در چهـارچوب معیارهـا و    توان در پیش گرفت این است که هر فرهنگی  بهترین روشی که می
  .زمانۀ خود درك کرد و به زبان حال امروز خود تعبیر و تفسیر نمود

گزار مساعی و اندیشۀ کسانی اسـت چـون ریگـل، ولفلـین و پانوفسـکی و       تحول در تاریخ هنر ــ که وام
از منظـر مـورخ   . هگل استبرخاسته از دامان میراث فکري هگل ــ نیازمند جرح و تعدیل نظریۀ متافیزیکی 

امـروزه مـورخ هنـر در چهـارچوبی کلـی کـار       . تابانـد  می امروز تاریخِ فرهنگ دیگر خود را در آیینۀ هنرش باز
هاي زنـدگی فـردي هنرمنـدان را در جنـب      او داده: گذاران این رشتۀ مستقل تثبیت کردند کند که بنیان می
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بک[ اند، البته با حفظ همان چهارچوب  طور مستوفا غوررسی نشده هکند که هنوز ب هایی گردآوري می دوره] س
هاي متنوعی از آثار هنري فرهنگهاي مختلف ــ هنـر یونـان و    ها مجموعه با این حال، وقتی در موزه. تاریخی

ها  هاي افریقایی، بافته ساخته هاي هند، دست  رنسانس ایتالیا، آثار دورة باروك، نقاشیهاي چین و ژاپن، مجسمه
و آثار تزیینی اقوام و فرهنگهاي دیگر، هنر ایرانی و اسالمی، هنر مدرنیستی و پسامدرنیستی ــ را یکجا گـرد  

  .نماید انگیز و پرچالش می آورند، ادعاي نگارش تاریخ کلی و عمومی هنر همچنان نزاع هم می
کنـار هـم چیـده     از آنجا که تاریخ چون داستان است که تمام آثار هنري در یک چهـارچوب روایـی در  

  .انگیز خواهد بود شوند، ادعاي ارائۀ چهارچوبی تفسیري واحد در تبیین هنرها گویا نزاع می
جوش تاریخها و گرایشهاي هنري یا نوعی  بسا به دیگ در پایان باید افزود که کار تاریخ هنر جدید نیز چه

بکها و جوامع ناسازگار نکشد ملغمۀ بی ربط و حتی س .بنـدي   خان هنر روشهاي تازه بـراي دسـته  محتمالً مور
دست خواهند داد و ماحصل همۀ اینهـا سـاختار جدیـدي از     حجم عظیمی از اطالعات جهانی و تاریخ هنر به

نیست، بلکه تاریخ هنري است ] از تاریخ هنر موجود[تر  تاریخ هنر خواهد بود ــ تاریخ هنري که لزوماً درست
  .سازد ر و فرهنگهاي پرشماري را منعکس میکه مدعاها و توقعات گروههاي بیشت

  

  رشتۀ تاریخ هنر
  پیشینه

رسماً از همین سال . اند ــ دانسته1764اي مستقل، قرن هجدهم ــ یعنی  سرآغاز تاریخ هنر را در مقام رشته
جنبـان   شناسان و هنرمنـدانْ سلسـله   است که دستاوردها و تالش گروهی از فیلسوفان، خُبرگان هنر و عتیقه

  .شود گیري رشتۀ مستقل تاریخ هنر می شکل
شناسـی بـا نـام     ، باومگارتن کتاب معروف خـود را در زیبـایی  1750درست در نیمۀ قرن هجدهم، یعنی 

هـایی در بـاب    نامـه  : شاهد بروز رخدادي دیگر در عرصۀ اندیشـه اسـت   1775سال . کند منتشر می استتیکا
زون در ایـن کتـاب سـعی دارد شـأن فلسـفی       منـدلس  .رسـد  زون به چـاپ مـی   اثر موزس مندلساحساسات 

تأمالتی در تقلید از آثـارِ یونـانی در نقاشـی و    در همین سال، وینکلمان به نشر . شناسی را تعریف کند زیبایی
تاریخ هنر باستان بار در کتاب  یازده سال پس از انتشار کتاب مزبور، وي نخستین. کند اقدام میسازي  مجسمه
 “رشـتۀ تـاریخ هنـر   ”همین سال را زادروز . کند اي پژوهشی استفاده می در توصیف رشته “نرتاریخ ه”از لفظ 

  .اند گذاري کرده نام
سـاز دیگـري روي    در تاریخ هنر و در سـاحت نظـر رخـداد سرنوشـت     1760تا  1750در فاصلۀ سالهاي 

چند نقد هنر از او آغـاز   هر. ندک ، کار نشر نقدهاي خود را از آثار هنري آغاز می1759دنی دیدرو، در . دهد می
  .دانند نشده، نهادینه شدن نقد هنر را مرهون مساعی نظري و عملی او می

شناسان و   گیري تاریخ هنر فهرستی از نام فیلسوفان طراز اول، خُبرگان هنر، عتیقه خالصه آنکه در شکل
  ریخ هنر در آغاز قـرن بیسـتم ـ هـر    اما تا. اند خورد که هر یک در این مهم سهیم بوده هنرمندان به چشم می

  .اي دانشگاهی درآمد صورت رشته چند خصوصاً بعد از جنگ دوم جهانی ــ در معناي وسیع کلمه به
  

  رشتۀ تاریخ هنر
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اي است ـ به بررسی تاریخی   رشته ـ که ماهیتاً موضوع آن میان  “رشتۀ تاریخ هنر”توان گفت که  اختصار می به
: پـردازد  هنر و فرهنگ بصري و شرایط و بافت اجتماعی و تاریخی و فرهنگـی آن بـه روشـهاي مختلـف مـی     

داري، پژوهش، آموزش ابعاد تاریخی هنر، تهیۀ مواد مکتوب در قالب مقاله، کتاب، کاتالوگ یا کارنما کـه   موزه
. پذیرنـد  ها صورت می شدة آکادمیک و آموزش عالی نظیر دانشگاهها و موزه موالً در فضاي نهادینهاین همه مع

اي از مفـاهیم، اصـول، موضـوعات پژوهشـی و روشـهاي       مجموعهبرگیرندة  جایگاه دانشگاهی رشتۀ تاریخ هنر در
یت آنهـا را تشـکیل   کنار مباحث و ارزشهاي بنیادین ـ شـالودة پژوهشـهاي عـام و هـدا     پژوهش است که ـ در  

گیري رشتۀ تاریخ هنر در دانشـگاههاي اروپـا ـ و بعـدها امریکـا ـ در        از همان آغازین روزهاي شکل. دهد می
اي که امروزه  گونه اند به سالهاي نخست قرن بیستم، این اصول و مبانی، سیر تحول و تکامل خود را طی کرده

نظـر در همـۀ ابعـاد وجـود      سی این رشتۀ دانشگاهی اتفـاق رسد در مورد مفاهیم و مباحث اسا نظر می بعید به
هـا   اي تلفیقی یا گاه رشتۀ کمکی سـایر رشـته   زعم ماینر، تاریخ هنر رشته گذشته از این همه، به. داشته باشد

  .بدین سو مطرح شده است 1960شناسی در تاریخ هنر نیز از  بحث روش. رود شمار می به
  

  اهداف رشته
شده در رشتۀ تاریخ هنر در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است، امـا هـدف کلـی     ریفدر مجموع، اهداف تع

ایجاد مبانی مورد نیاز و ضروري در تاریخ هنر و معماري غرب از دوران باستان تا جریانها و سـنتهاي هنـري   
 صـدالبته تأسـیس رشـتۀ   . ناگفته نماند آنچه گفته شد منحصر به دانشـگاههاي غربـی اسـت   . غیرغربی است

  .طلبد محور و نیازسنجانۀ خود را می گذاریهاي علمی، فرهنگی، مخاطب اولویت “تاریخ هنر”جدیدي همچون 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی آموختگانِ  تربیت دانشجو مآالً به پرورش مهارتها و ویژگیهاي الزم در دانش

  :طور فشرده از قرار زیرند دك این گفتار ـ بهتوجه به مجال اناین مهارتها و ویژگیها ـ با . انجامد ارشد و دکترا می
  :ریزي درسی و ساختار و شیوة شناختی آن بستگی دارد به هدف برنامه: محور دانش و شناخت موضوع

منطقۀ جغرافیـایی  / دانش گسترده و شناخت جامع در مورد وجوه مختلف فرهنگ بصري چند ناحیه  ●
  .یا چند دورة تاریخی / و
  .یا دوره) جغرافیایی(تر در مورد یکی دو مکان  دانش و شناخت تخصصی ●
مصنوعات هنري فرهنگ مورد  ها یا ساخته دانش و شناخت کافی در زمینۀ فرایند ساخت مواد که دست ●

  .اند شدهواسطۀ آنها طراحی و ساخته  پژوهش به
  .نظر آشنایی با چند حوزة پژوهشی روز در رشتۀ مورد ●
  .طلبند یی مواجهه با مفاهیم و ارزشها و مباحثی که مطالعه و کار عملی میتوانا ●

  :مهارتهاي بصري
یـا  /مند بصري، با آگاهی از دانش مناسب در مـورد مـواد، تکنیکهـا و    بررسیهاي دقیق و نظام: مشاهده ●

  .فضاهاي فرهنگی
گیـري از زبـان تخصصـی و     ثبت و ضبط و توصیف مصنوعات هنري با دقت و وضوح با بهـره : توصیف ●

  .معمولِ متناسب با موضوع و مخاطب آن
استدالل در مورد فراینـدهاي  ) ب اتکا به پاسخهاي فردي به مصنوعات هنري؛) توانایی در الف: تفسیر ●
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برقراري پیوند میان فرایندهاي خلق ) ت هنري؛ جو اهداف صوري و کارکردي مصنوعا] اثر هنري[تولید 
مقـام حـامالن معنـا و    درك و شناخت نقش مصنوعات هنـري در  ) مصنوع با کارکردهاي فرهنگی آن؛ د

چهارچوبهـا و فضـاهاي مناسـب تـاریخی، فکـري،      در  قرار دادن مصنوعات هنـري مـورد مطالعـه   ) ارزش؛ هـ
شکال و ژانرها  بازشناخت و تحلیل تکامل) فرهنگی و نهادي؛ و   ].ي هنري[و پیوندهاي درونی اَ
  :مهارتهاي تاریخی

  .اول شناسیهاي مناسب در تعیین، ارزیابی و تفسیر منابع دست گیري از روش بهره ●
سناد کاربردي در حوزة پژوهش و کاربست آنها در بررسی  ● سناد و مدارك مرتبط از دل انواع اَ گزینش اَ

  .مباحث و مسائل تاریخی
  .رورش روایتهاي منطقی و ساختمند و اقامۀ استداللهاي مستدلپ ●
شـدة افـراد و اقامـۀ اسـتدالل و دلیـل بـر شـالودة         بررسی و سنجش انتقادي استدالل و مباحث طرح ●

  .آشنایی با منابع مرتبط با بحث و منابع تخصصی
  .ویژگیهاي کلی فکري و شخصیتی ●

  :مهارتهاي شناختی
سناد و منابع و برخورد کارامد با اجزاي  توانایی در  تجزیه و تحلیل بحث، کار یا مجموعه: تحلیل ● اي از اَ

  .سازندة هر یک
سناد، شواهد یا ایده: ترکیب ● هـاي مختلـف در یکجـا بـا حـداکثر       توانایی جمع و ضبط و ربط منطقی اَ

  .وري و کارایی بهره
  .اصر و مبانی بنیادین بحث، استدالل و ارائۀ مطالبتوانایی تعیین و ارائۀ عن: تلخیص ●

  :کار گروهی
  .آنهاي مقرر، کارهاي پژوهشی و جز  پذیري در قبال گروه، موعد مسئولیت ●
  .فردي پذیري در برابر کارها و امور محولۀ  مسئولیت ●
  .هاي فردي به گروه ها و تجربه توانایی انتقال آموخته ●
  .هاي دیگران یا خود پروژهتوانایی مشارکت در  ●

ـ پژوهشی، مهارتهاي ارتبـاطی و اسـتقالل در شخصـیت علمـی از دیگـر مهارتهـاي        مهارتهاي تحقیقاتی
  .روند شمار می ضروري در این رشته به

  

  سرفصل آموزشی رشتۀ تاریخ هنر
عملـی آن تعریـف،   ارائه رئوس سرفصل آموزشی رشتۀ تاریخ هنر قاعدتاً بر مبناي شالودة شـناختی و اهـداف   

پردازند که در گروه تاریخ  اختصار به سرفصلهاي آموزشی این رشته می دو نمونۀ زیر به. شود تعیین و تهیه می
عـالوه بـر   . شود هنر دانشگاههاي معتبر غرب، یکی در امریکا و دیگري در انگلستان، مصوب شده، تدریس می

نحوة نگاه به سرفصل آموزشـی و تـدریس تـاریخ هنـر      این، مقایسۀ موارد درسی دو دانشگاه نکات جالبی در
  :دنبال خواهد داشت به

  )امریکا(تاریخ هنر ) مقطع کارشناسی(نمونۀ سرفصل آموزشی 
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  )در قالب سمینار دانشگاهی(هنرهاي زیبا  .1
 اي بر هنر در یونان باستان، روم باستان و مصر و خاور نزدیک مقدمه .2
 اي بر قرون وسطی مقدمه .3
 صدر مسیحیت و بیزانس درامدي بر هنر .4
 پژوهشی در هنر قرن بیستم .5
 هنر در اروپاي ساکسونی و رومانسک: پادشاهی و امپراتوري) بسته به اقلیم و جغرافیاي سیاسی(  .6
 هنر رنسانس شمالی .7
 هنر انگلیسی و جامعه .8
 تاریخ و عکاسی .9

 پژوهشی در فرهنگ و هنر امریکا: امریکا در آیینۀ هنرهاي بصري .10
 فرهنگ امریکاي التینشناسی  زیبایی .11
 عصر طالیی رنسانس در روم و فلورانس .12
 نشین شمالی هویت مبتنی بر پوشاك در امریکاي مستعمره .13
 با موضوعیت هنر دوران باستان: سمینار .14
 هنر و کافرکیشی در دوران صدر مسیحیت : با موضوعیت صدر مسیحیت و بیزانس: سمینار .15
 امریکا رد پاي هنر آوانگارد درنخستین : با موضوعیت هنر امریکایی: سمینار .16
 هنر معاصر و مستندات و مستندسازیها .17
 سازي موزه و مجموعه: سمینار .18
 پژوهشهاي خاص .19
 نامه پایان .20
 نامه راهنمایی پایان .21

  

  )انگلستان(تاریخ هنر ) مقطع کارشناسی(نمونۀ سرفصل آموزشی 
  1درامدي بر تاریخ هنر  .1
 دربارهاي شمال ایتالیا .2
 ابداع هنر فرانسوي .3
 درامدي بر هنرهاي بصري و جهان هنر غیراروپایی .4
 هنر و هویت ملی در قرن نوزدهم .5
 آلمان دورة رنسانس .6
 عکاسی در قرن بیستم .7
 نظریۀ پسامدرنیسم و هنر معاصر .8
 از داود تا مانه .9
 2درامدي بر تاریخ هنر  .10
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 نقاشی در امریکا .11
 تا عصر حاضر 1900سازي از  مجسمه .12
 1920ـ1880 ح: درامدي بر مدرنیسم در انگلستان .13
 هنر و جامعه در ونیز قرن پانزدهم .14
 سیاست نمایش .15
 ها شهر موزه: رم .16
 بازسازي قرن نوزدهم: هنر در عصر انقالبها .17
 هنر انتزاعی در قرن بیستم: هنر در عصر انقالبها .18
 1530ـ1230ح : فرهنگ بصري در اروپاي شمالی: کلیسا و دربار .19
 نسانسفرهنگ بصري در ایتالیاي دورة ر: کلیسا و دربار .20
 1790ـ1640: وجه بصري انقالبها: کلیسا و دربار .21
 شناسی آن شناسی تاریخی هنر و روش اصطالح .22
 ]هنر[موزه، نگارخانه و بازار : نهادهاي تاریخی هنر .23
  

  تاریخِ تاریخ هنرکتاب 
اضـافۀ   بـه در نوزده جسـتار  صفحه  228+ زبان انگلیسی در قطع وزیري در دوازده  در اصل به ،تاریخِ تاریخ هنر

نخست و دیگري بر ویراست دوم یعنی کتـاب حاضـر ـــ     پیشگفتار، یک مقدمه و دو دیباچه ــ یکی بر ویراست
ن هاید ماینر امریکایی تألیف شده است به رن پارة نخست کتاب جنبۀ تاریخی و پارة دوم بیشتر واجد بعد . قلم وِ

  .تحلیلی است
اریخ هنـر، نظریـۀ انتقـادي در علـوم انسـانی، نظریـه و       هـاي تـ   کتاب در دانشـگاههاي امریکـا در رشـته   

. شـود  سـالۀ کارشناسـی تـدریس مـی     سه یا چهارهنر و هنرهاي تجسمی در مقطع ) هنري(شناسی، درك  روش
دور از پیچیدگی، مصطالحات بسیار فنی رشتۀ تاریخ هنـر و نظریـۀ تـاریخی     مؤلف کوشیده است با زبانی ساده و به

  .دهد مندان سطوح مقدماتی قرار حجم در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی و عالقه کمیک مجلد هنر را در 
که مؤلف نیز در ویراست دوم گفته، در ویراست جدید جستاري در تـاریخ هنـر جدیـد، فرهنـگ      چنان  

شناسی و نمادشناسی افزوده است که دامنه و برد محتـوایی ـ کـاربردي ـ آموزشـی کتـاب را        بصري، شمایل
  .چندان کرده است دو

  

  ؟“تاریخِ تاریخ هنر”چرا 
است ـ باید  ) بوده(برانگیز  اي نیز سؤال نماید و براي عده در وجه تسمیۀ عنوان کتاب ـ که کم عجیب هم نمی 

  :گفت
سـپس  . کنند هاي مربوط به تاریخ هنر را گردآوري می پژوهشگران تاریخ هنر سالیان سال است که داده

پردازند که چه کسی، چه کار کرده، چه زمانی براي چه کسی، بـا چـه ابـزار و     به تبیین این مطالب می
ن را مرحلـۀ  ای. مصالحی، تحت چه شرایطی و بر حسب معنا و سبک کار چه نتایجی حاصل کرده است

در بخش معظم قرنهـاي نـوزدهم و   . گویند شناسانۀ تاریخ هنر می کارانه و باستان پوزیتیویستی، محافظه
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زمینه و حاشیۀ تاریخ هنر صورت پذیرفته است البتـه بـا انـدك     بیستم عمدة پژوهشهاي نظري در پس
اینریش ولفلـین و ارویـن   زبـان نظیـر آلـوئیس ریگـل، هـ      موارد استثناء پژوهشگران آلمـانی : استثنائاتی

بی واربورگ   )ماینر. (پانوفسکی و اَ
  

دلیل دیگر اینکه تاریخ تاریخ هنر حامل دو نوع شناخت مکانی و زمانی در گسـترة جهـان اسـت کـه از     
نگر و فراخ آن و نیز تا آگاهی از حدود و  انسان به هستی، از نقاط ریز بر پهنۀ مکانمند تاریخ هنر تا سطح کل

تاریخ هنر با این گسـتردگی بـه   . نشدة خود تاریخ هنر امتداد یافته است موار و ناصاف و بکر و تحریفثغور ناه
پردازد ــ گویی تاریخ هنر دچار نسیان شده است که خود  غوررسی در تاریخهاي همه چیز، جز تاریخ خود می

  .داردتاریخ  است وتاریخ نیز حامل و جامع 
  

  پیشنهادي براي تدریس کتاب
براي یافتن جایگاه کتاب در نهادهاي آموزش عالی آن سوي آبها، مترجم پس از جستجوهاي متعدد اینترنتی 
در سایتهاي رسمی گروههاي تـاریخ هنـر دانشـگاههاي معتبـر امریکـایی برنامـۀ مطالعـه و تعیـین تکـالیف          

نجا ارائه نمود تا شاید در دانشجویی دو دانشگاه ایالتی نیویورك و میسوري را بدین قصد گزینش کرد و در ای
هـاي مختلـف    البته ناگفته نماند که استادان محتـرم بـا عنایـت بـه جنبـه     . تر کتاب مفید باشد تدریس کیفی

  .اختیارند هاي تدریس ــ شخصی یا مصوب ــ صاحب شک در تبعیت از برنامه آموزشی و روشهاي آموزش بی
  :دانشگاه مذکور صورت گرفته است بندي زیر عیناً از روي برنامۀ پیشنهادي دو تقسیم

  :رویکردهاي مقدماتی به شیء هنري ●  
  هاي هنرمندان دوران باستان نظریه از روزگار باستان تا رساله     
بک و دوره  ●   رنسانس(رویکردهاي درك و شناخت س:(  
نریسم    جورجو وازاري تا م  
بک و دوره  ●   18و  17قرنهاي (رویکردهاي درك و شناخت س:(  
  )وینکلمان تا آخربرون، دو پیل و  شارل له (تا آخر جستار ... طبیعت و امر مطلوب و    
بک و دوره  ●   قرن نوزدهم(رویکردهاي درك و شناخت س:(  
لی(مرجعیت بصري تا نگاه راجر فراي      خُبرگی و مور(  
بک و دوره  ●   قرن بیستم(رویکردهاي درك و شناخت س:(   
  )کامل(ن ریگل تا ولفلی      
  :رویکردهاي فرمالیستی ●  
   نگاه راجر فراي تا آخر جستار مرجعیت بصري    
  )فراي و گرینبرگ(    
  :مدار شناختی و بافت رویکردهاي شمایل ●  
بی واربورگ و پانوفسکی تا آغاز نشانه      شناسی اَ
  :رویکردهاي تولید آثار هنري و دریافت آنها ●  
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  روانکاوي و تاریخ هنر تا آخر جستار   
  :2و  1سیاست و تاریخ هنر یا تاریخ اجتماعی  ●  
  )کامل(دیدگاههاي سوسیالیستی و مارکسیستی    
  :اي رویکردهاي زندگینامه ●  
  جورجو وازاري تا سه صفحه مانده به آخر جستار رنسانس    
  :تحلیل فنی/ خُبرگی  ●
  راجر فراي تا نگاه... جستار مرجعیت هنري     
  :فمینیسم و جنسیت ●  
  )کامل( 14و  13جستارهاي    
  :شناسی نشانه ●  
  تا آخر) 15جستار (شناسی  نشانه   
  :روانکاوي ●  
  )کامل( 17جستار    
  :پسااستعمارگرایی و نژاد ●  
  )کامل( 18جستار    

  

  در یک نگاه: وِرنن هاید ماینر
رنن هاید ماینر استاد ممتاز دانشگاه  اینـک در آنجـا تـاریخ هنـر،      است که هـم ) در بولدور(کلورادوي امریکا وِ

دامنۀ عالیق و پژوهشهاي ماینر گسـترده و تـا حـدي خـاص     . کند ادبیات تطبیقی و علوم انسانی تدریس می
سازي و معماري دورة سرآغاز تجدد در اروپا ـ خصوصاً ایتالیا ـ    گسترده از آن جهت که نقاشی، مجسمه: است
گیرد و خاص از آن حیث که کالم بصري، فضاي ذوق و روابط همزیستانۀ میان هنرهـاي بصـري و    می بر را در

  .شود نهادهاي مقتدر دینی، دولتی و اجتماعی را شامل می
بـه  (آرت جورنـال، اسـتتیکا اَنـد ارمنوتیکـا     ، آرت بولیتنهاي بسیار در نشریات تخصصی نظیر  از او مقاله

المعـارف جهـان در آغـاز عصـر مـدرن بـه دو زبـان انگلیسـی و          ةو دایر امریکن استادیزجورنال آو ، )ایتالیایی
  .ایتالیایی به چاپ رسیده است

شده، دست به تألیف چند کتاب زده که بـه   هاي یاد هاي تخصصی در حوزه ماینر، گذشته از نگارش مقاله
  :اند ترین سال انتشار در زیر نقل شده ترتیب جدید

  
1. Baroque Visual Rhetoric: The Death of the Baroque and the Rhetoric of Good Taste (New York:  
     Cambridge University Press; X + 196 pp., 2006). 
2. Art History’s History (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall; New York: Harry H. Abrams,  
   1994; 2nd ed., 2000). 
3. Baroque & Rococo: Art & Culture (London: Calmann & King, Ltd, 1999; New York: Harry 
   Abrams, 1999; Upper Saddle River, New Jersey: Printice-Hall, 1999). 
4. Passive Tranquillity: the Sculpture of Filippo della Valle (Philadelpia: American Philosophical  
    Society, Transaction Series, 1997). 
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  تاریخِ تاریخ هنربرگردان کتاب 
از سوي فرهنگستان هنر و از طرف مدیر عامل مرکز تألیف، ترجمه و نشر آثار هنري تاریخِ تاریخ هنر برگردان 

حدوداً پنج سال پیش از ایـن ـ    ترجمۀ کتاب سالها قبل ـ طرح . به اینجانب پیشنهاد شد 1384این نهاد در سال 
اولیاي محترم سازمان سمت که . شکلی ناتمام در سازمان سمت صورت پذیرفته بود از روي ویراست نخست به

همچنان دغدغۀ ترجمۀ کتاب را در سر داشتند به فرهنگستان هنر پیشنهاد همکاري در چاپ و نشر کتاب را 
د کتاب و قبول ترجمه از سوي مترجم، طرح ترجمه از نو احیا شد، اما ایـن بـار از روي   پس از تأیی. دهند می

  .ویراست جدید ـ یا دوم ـ کتاب
سازي روند ترجمه و ارتقـاي   از همان آغاز کار اولیاي سازمان سمت نهایت همکاري را در تسهیل و بهینه

سازمان در برابر خواستهاي مشروع متـرجم  . اندکیفی کار در حق مترجم انجام دادند که تا آخر نیز بر دوام م
موعـد  !!) سـه بـار  (بـارة   شده، تجدید چند تأمین نظر مترجم در برخی مفاد قرارداد عقداز : بذل توجه فراوان نمود

تـا انتخـاب ویراسـتار بـراي     کتاب  سازي تحویل کتاب، ارفاق در افزایش زمان کار در مقاطع فرایند ترجمه و آماده
  .مترجم نهاد معرفی طراح جلد و تهیۀ نمایه از سويکتاب تا پیش

تنهـا بـراي    گمان مترجم، این کتاب نخستین کتابِ نظري دربارة تاریخ هنر است که به زبانی ساده نـه  به
  تواننـد از آن بهـره   هاي هنـري از جملـه هنرهـاي تجسـمی مـی      رشتۀ تاریخ هنر نگاشته شده که سایر رشته

  .اسی ارشد پژوهش هنر نیز در درس مبانی نظري هنر قابلیت استفاده داردبگیرند، حتی در مقطع کارشن
  

  یادآوري چند نکته
مترجم کوشیده است متنی روان و در عین حال نزدیک به قلم و نظر نویسنده، بدون فـوت کمتـرین    ●

هر جا ضرورتی احساس شد با افـزایش کلمـه یـا عبـارتی در بـین دو قـالب ابهـام        . دست دهد نکته از آن، به
نمـود و مخـلّ    مـی با پیشنهاد ویراستار محترم سمت بعضی قالبها را کـه زیـاده از حـد    . احتمالی رفع گردید

  .خواندن به دل متن انتقال دادیم
عمدي بوده است، چرا که نویسنده خود در مقدمه، هر فصـل را   “فصل”جاي  به “جستار”انتخاب لفظ  ●

زعم خـود، جسـتار را کـه     مترجم، به. داند اي مجزا اما در پیوند منطقی با شاکلۀ کلی کتاب می در حکم مقاله
  .دمفید هر دو معناست برگزی

تکمیل نکته، رفع ابهام، رفع شبهه ضرورت ــ  برخالف روش نویسنده در پرهیز از نقل پانوشت، مترجم به ●
  .و از این دست ـ پانوشت داده است

، «       »: رو خواهد شد در خالل کتاب، خواننده با سه نشانۀ سجاوندي متفاوت با مفاهیم متمایز روبه ●
”             “ ،’             ‘.  

سازي نکته یا مفهوم و جز آن و عنـوان   قول مستقیم، تأکید یا برجسته مترجم براي تمایزگذاري بین نقل
  :مقاله از این سه نشانه بهره جسته است

  قول مستقیم نقل: «            »گیومه . 1
  سازي تأکید یا برجسته: “          ” کاما  زوج. 2  
  عنوان مقاله : ‘            ’کاما  تک. 3  
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  نامۀ دوسویه واژه
گونه از ضروریات اسـت کـه کـار را بـراي      نامه در کتابهاي درسی دانشگاهی و کتابهاي مهم و مرجع تهیۀ واژه

گشـاي برخـی مشـکالت     تواند گره کند و می پژوهشگر، دانشجو و حتی مترجمان دیگر همان حوزه هموار می
هاي سنتی پسندیده  ه و پایهاندرکاران فن بدین امر پرداخت خوشبختانه از یک دهۀ پیش بدین سو دست. باشد

هـاي   واژه. نامۀ دوسویه را از اولویتهاي برنامۀ کاري ترجمه قرار داد مترجم از همان آغاز تهیۀ واژه. اند  را ریخته
شناسی،  برگیرندة زیبایی اند ــ تاریخی گسترده و در هاي تاریخ هنر در مفهوم گستردة آن واژه شده کلید انتخاب

بینی، دیگري، امر فروبسته  پردازانه، امر زیبا، روح جهان، جهان نقاشانه، خط”. ر و تاریخ هنرنظریۀ هنر، نقد هن
  .ها هستند از جملۀ این واژه “و بینامتنیت
ترتیـب الفبـایی    ها به تنظیم واژه. نامه داده نشده است هاي عام، بالطبع، مجوز ورود به فهرست واژه به واژه

مترجم ــ جز در چند . ـ انگلیسی تهیه شده است ـ فارسی و فارسی انگلیسیصورت دوسویه  صورت گرفته و به
ن  پردازانه ــ دست به جعل یا واژه مورد استثنایی، از جمله امر فروبسته، مرکزسویی، خط عنـدي و   سازیهاي مـ

  .یأجوج و مأجوج نزده است
  

  اعالم توصیفی  نمایۀ
. گیرد می بر پردازان، فیلسوفان، هنرمندان و نویسندگان را در در این کتاب، نمایۀ اعالم توصیفی فقط نام نظریه

نامها در کشور مبدأ باشد مگر در مـواردي کـه ضـبط    در ضبط اعالم تا حد امکان سعی شده است اصلْ تلفظ 
آورده  زبان به وجود می یا ترانویسی دقیق آن مشکالتی براي خوانندة فارسی اي در فارسی موجود بوده جاافتاده

چند ضبط اعالم هنوز به یکدستی معیار در زبان فارسی دست نیافته است، کوشش شده تا با رعایت  هر .است
امـا بایـد   . گیري از منابع تخصصی سودمند در این خصوص چهارچوبی نسـبی حفـظ گـردد    چند اصل و بهره

  .کنند اذعان کرد موارد نقیض هم در کتاب همچنان خودنمایی می
  

  نمایه
در تهیۀ نمایـه، بنـا   . ــ است اعالم، مفاهیم و نام آثار ــ اعم از آثار هنري، کتاب، مقاله و نشریه نمایۀ کتاب شامل

شده استفاده شد تا هیچ نکته که مطمح نظر مؤلف اصلی کتـاب بـوده    به مصالحی، از روش تهیۀ نمایۀ ترجمه
  .است مغفول نمانده باشد

مشکالت مـتن ترجمـه، سـواي    اعالم کتاب و حل  و ضبط “گفتار مترجم”شایان ذکر است که در نگارش 
رشتۀ تاریخ هنر و سرفصلهاي آموزشی ــ بهرة بسیار برده  منابع زیر، از منابع اینترنتی نیز ــ خصوصاً در مباحث

  .شده است
  

  منابع فارسی
  فرهنگستان هنر، : ، ترجمۀ گروه مترجمان، تهرانشناسی دانشنامۀ زیباییآیور،  گات، بریس و لوپس، دومینیک مک. 1

  . 2، چ 1385  
  .3، چ 1381فرهنگ معاصر، : ، تهرانالمعارف هنر دایرةپاکباز، رویین، . 2
نشـر  : ، ترجمـۀ رضـا رضـایی، تهـران    )یونان و روم(فرهنگ اساطیر کالسیک گرانت، مایکل و هیزل، جان، . 3
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  .1، چ 1384ماهی، 
  .1چ   ،1381فرهنگ معاصر، : ، تهران)تاریخی و جغرافیایی(نگ تلفّظ نامهاي خاص فرهمجیدي، فریبرز، . 4
  .3، چ 1373نیلوفر، : ، تهرانفرهنگ مترجمصدري افشار، غالمحسین و دیگران، . 5
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  یاد و سپاس

  
در » سمت«اندرکاران سازمان  داند از زحمات، تالشهاي پیگیر و سعۀ صدر همۀ دست مترجم بر خود فرض می

جهت ارتقاي کیفی کتاب و نیز از زحمات مدیر عامل مرکز تألیف، ترجمه و نشر آثار هنري فرهنگستان هنر و 
  .گزاري کند همچنین ویراستار علمی کتاب صمیمانه سپاس

  
  مسعود قاسمیان

  1387زمستان 
  

  
  
  

http://findarticles.com
http://findarticles.com
http://en.Wikipedia.org


 تاریخِ تاریخ هنر

۱۴ 

  پیشگفتار
  

رویکردهـاي نقادانـه بـه    . نوپاسـت نسـبتاً  انسـانی،    هـاي علـوم   با سایر رشـته  هکم در مقایس تاریخ هنر، دست
ک و معناي بپژوهشهاي اساسی و منسجم در سزمینۀ  ها، آثار ادبی کالسیک، ادبیات و فلسفه پیش زندگینامه

حکم به اینکه کدام  سدر دوران باستان یا رنسان. اثر هنري را حتی پیش از آفرینش خود اثر فراهم کرده بود
هنـر  هـاي قـرن پـانزدهمی، نظیـر      ن حـال در رسـاله  اثر هنري کمال مطلوب است کمابیش مرسوم بود، با ای

یستا آلبرتی، چندان اثري از عالقه به بررسی آثار پیشین دیده نمیاز لئون  1نقاشی شود و در عوض نظریـۀ   باتّ
با ) دانند می تاریخ هنرگذار  که او را بنیان(د جورجو وازاري یک قرن بعاما . محض بر اندیشۀ نقادانه ارجحیت دارد

اي از  الگوي ارائۀ تـاریخ هنـر را در قالـب سلسـله     2سازان و معماران سرگذشت نقاشان، مجسمه نگارش کتاب
نداشت که اثر هنري را به مسائل مهم سیاسی و وانگهی وي چندان رغبتی . هاي تاریخی پی ریخت زندگینامه

و نیـز  ) توسـکانی (آمیزي که وازاري بـه هنـرِ مـوطن خـود      عصبعالوه، نگاه ت به. زمانۀ خود ربط دهدمذهبی 
همخوان نبود، معیارهایی که بعـدها چـراغ   ] زمانه[داشت با معیارهاي کیفی ) میانۀ قرن شانزدهم(روزگارش 

ت و حـ    بعـدي هرچند نسلهاي . راه مورخان و منتقدان عصر مدرن شدند ت مجموعـه منتقـدان از شـداز اي  د
داوریها شکل دادنـد و در بسـیاري از    شناختی کاستند، خود به مجموعۀ دیگري از پیش داوریهاي زیبایی  پیش

 اثـر هنـري براسـاس شـرایط و مقتضـیات خـود اثـر       و ذهنی همچنان بر ارزیابی  فرضهاي فرضی موارد پیش
  .ارجحیت یافتند

بهترین شیوه در طرح موضوع دربارة تاریخ هنـر ایـن   ] پیش از این[روین پانوفسکی زمانی گفته بود که ا
تا پیش از رواج گستردة کتابهاي مصور یـا دسـتگاه اسـالید در قـرن     . بود که هیچ تصویري از آن ارائه نگردد

ود و از همـین رو طبعـاً مجـال    گرفت با تصویر همراه نبـ  بیستم، فضاي غالب بر بحثهایی که دربارة هنر درمی
مجهز  کالسهاي درسِ کتابهاي پرتصویر و. شد ناسنجیده فراهم میطرفه و  یکبیشتري براي طرح دیدگاههاي 
زمان هم تصاویر آثار هنري را ببیند و  که خواننده همبود و فرصتی ایجاد کرده به اسالید همه چیز را دگرگون 

سـو ثبـت نـام و شـرکت در      بدین 1950رسد؟ از دهۀ  نظر می  تر به طبیعیکدام یک . هم دربارة آنها بیندیشد
نظـر از اینکـه کـالس و      صـرف چندان شده است، کالسهاي مقدماتی تاریخ هنر افزایش یافته و سود ناشران دو

   .دانی حاضران شده باشد یا چیزي بیش از اینها در اختیار آنها قرار بدهد کتاب موجب ارتقاي درك هنر و آداب
با رواج بیش از پیش کتابهاي مصور و تاالرهاي مجهـز  . اخیر، اتفاق بسیار غریبی افتاده استدر سالهاي 

دیگر خـود اثـر    از مورخان هنرْ مدتر فیلم رنگی، شمار بسیاريابه وسایل پخش تصویر و ظهور فناوریهاي کار
شـده در   هرچند هنوز چنین چیزي از عنـاوین دروسِ ارائـه  . دانند هنري را موضوع اصلی بحث و پژوهش نمی

توان از فهرسـت   اي که می آید، تنها نتیجه سرفصل برنامۀ آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برنمی
روترین نشریات تخصصیِ  یا فهرست مطالب میانه3کاعناوینِ برنامۀ نشستهاي ساالنۀ انجمن هنر دانشگاهی امری

                                                                                                                                                                      
1.  The Art of Painting 
2.  Lives of the Painters, Sculptors, and Architects 

3  .College Art Association of America  نظـران و   ؛ نهادي است رسمی و آکادمیک با هدف حمایت از همۀ متخصصـان و صـاحب
آرت و آرت جورنـال  هـاي   فصـلنامه . ترین شکل بیـان انسـانی   مثابۀ اساسی مفسران هنر بصري و فرهنگ بصري و ارتقاي درك و فهم هنر به

  .شوند زیر نظارت این نهاد منتشر می بولیتن
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انـد حـال آنکـه افـراط در      مباحـث نظـري بـاز در صـدر قـرار گرفتـه      . پیشرو در این حوزه گرفت همین است
هـا نظیـر نقـد ادبـی، تـاریخ       شناسی بسیاري را بر آن داشته که دست نیاز به رویکردهـايِ سـایر رشـته    روش

دیگر تصـویر را صـرفاً بازتـابی از شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی قلمـداد        . داجتماعی و مطالعات زنان دراز کنن
. کنند بلکه اکنون بر این باورند که جنسیت و طبقۀ اجتماعی نیز در تار و پود آن تصویر تنیده شده است نمی

س بـه درو  “تاریخ جدیـد هنـر  ”اصطالح،  هرچه، به. شود رنگ می در نتیجه، اهمیت نقشِ هنرمند خالقِ اثر کم
شـود   دانشگاهی مقطع کارشناسی و کتابهاي ویژة مخاطب عام تزریق شود، مایۀ سردرگمی بیشتر کسانی می

. و تا حدودي هم تاریخ دارند رایجشناسی  نماد، ]در امور ذوقی[برگی سنتی از تحلیل صوري و خُ انتظاراتکه 
ها که در زمینۀ تاریخ هنـر تحصـیالت دانشـگاهی     متأسفانه باید اذعان داشت که بازدیدکنندگانِ گذريِ موزه

  .گونه کتابها خواهند برد ند کمترین بهره را از این ا ناچیز دارند و ارزش واالیی براي نبوغ هنري قائل
دانشـگاه و بازدیدکننـدگان عـام    دانشجویان، استادان  -  ف از مخاطبانبراي همین طی ماینررنن هاید وِکتاب 

نویسنده با زبانی ساده و روان و شفاف سراسر تاریخ نقد و نظریۀ هنر را کاویده . بسیار ارزشمند است ـها   موزه
ام از تاریخ هنر تعریفی  کوشیده«: کند چنین بازگو می] از تألیف این کتاب[وي در مقدمه هدف خود را . است

گیـري پیشـینه و جایگـاه و وضـعیت      شـکل هاي دخیل در  ها، نهادها و شیوه دهم و خاستگاه، اندیشه  دست به
تا پیش از انتشـار  » .کند کنونی آن را توضیح دهم و بگویم تاریخ هنر خود از چه روشهایی در نقد استفاده می

براي کوشش ونتوري . کسی دست به چنین کار عظیمی نزده بود 1936نتوري در  اثر لیونلّو و 4تاریخ نقد هنر
طرفـی، وي دامنـۀ   از . شـد  که گاهی حجم اطالعات بـیش از حـد مـی   جامعیت بخشیدن به کار تا حدي بود 

 ،در مقایسـه . هاي والتر گروپیوس و فرنک لوید رایت بسـط داد  بررسیهاي خود را در زمینۀ نقد امروز تا نظریه
گیـري از   تر اینکـه وي بـا بهـره    از همه مهم. تر تدوین شده است تر، متمرکزتر و خواندنی ینر گزینشیاکتاب م

سـوم    یـک . کنـد  میخواننده را با مباحث جدید آشنا  ،هاي روشن و دقیق جدیدترین رویکردهاي نقد هنر شیوه
شـکن،   ساخت پردازد که منتقدان مارکسیست، فمینیست، تأنی و همدلی، به رویکردهاي جدیدي می پایانی کتاب، با

درخشـان از  اي  خالصه 5“فرهنگ و تاریخ هنر” جستار ،در عین حال اند، شناس و روانکاو در پیش گرفته نشانه
  .گریبان است به مسائلی است که امروزه دانشجوي تاریخ هنر در جامعۀ چندفرهنگی ما با آنها دست

نظر از اینکه با آنهـا موافـق باشـیم یـا نباشـیم       شده در این کتاب، صرف حث مطرحاگمان من، فهم مب به
بـا توجـه بـه    . در تحلیل و بررسی هنر در گذشـته و حـال دارد   اهمیت کمتري از درك و چگونگی تأثیر آنها

 “کبس”جاي  به “تجدیدنظرطلبی”و  “ایدئولوژي”،“شناسی روش”و  “نظریه” جایگزین شدن اصطالحاتی مانند
هنر، انسان فرهیختۀ امروز باید در مقایسه با یک یا دو دهۀ در گفتمان تاریخی  “نبوغ”و  “بداعت”،“کیفیت”و 

که در دست دارید کار را، خصوصاً براي امریکاییها، که کتابی . نظریۀ نقد داشته باشدی بیشتري از آگاهپیش 
پردازیهـا،   نظریـه هم به انواع و اقسـام   ،اعتماد کرد بسا آنها را هم به قدرت تصاویر بی شان چه پیشینۀ فرهنگی

  .کند تر می آسان
  6جان واریانو

                                                                                                                                                                      
4.  History of Art Criticism 
5.  “Culture and Art History” 
6.  John Varriano 
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  دیباچۀ ویراست دوم
  

تا امروز عالقۀ عموم به تاریخِ تاریخ هنـر دوچنـدان شـده     1994از زمان انتشار چاپ نخست کتاب حاضر در 
پرشـماري بـراي مطالعـه در اختیـار دارد، لـذا سـعی       مند به مباحثی از این دست کتابهاي  خوانندة عالقه. است
در انتهـاي  [شناسیهاي مناسب  را در قالب کتابنگاري تاریخِ هنر  اصولِ تاریخدر  ام جدیدترین کتابهاي منتشره کرده

خـان هنـر درخصـوص      . بیفزایم] جستار از کتاب هر توجه روزافزون به مباحث نظري از یک سـو و تلقـی مور
تـاریخ  ] دانشـگاهی [اصطالح رشتۀ  هاي به مفروضات و فرضیه) و حتی تشکیک در(ضرورت بررسی موشکافانه 

اي  تهیۀ ویراست تـازه  را بر آن داشت که درصدد 7پرنتیس هال] انتشارات[هنر از دیگر سو، من و ویراستاران 
در مـتن اصـلی تغییـر اساسـی      با آنکه سخت به چنین کاري وسوسه شده بـودم، . برآییم تاریخِ تاریخ هنراز کتاب 

شناسیها را روزامد کرده،  تفاوت که تمام کتاببود، با این  شالودة کتاب همان است که در ویراست نخست. ام نداده
هاي سجاوندي نامناسب را اصالح کرده و مواد جدیدي به کتاب  ه، نشانهنمود برخی نکات و اطالعات را تصحیح

  .ام افزوده
توصیۀ بجا و سنجیدة یکی از خواننـدگان ویراسـت نخسـت کتـاب، یکـی از مبـاحثی را کـه کلمنـت          به

: مرجعیت بصري ”گرینبرگ، منتقد امریکایی، در کتاب خود طرح کرده است در جستار یازدهم تحت عنوان 
بک و فرمالیسم خُبرگی، تاریخ هنر ”چون در دهۀ اخیر بحثهاي فراوانی دربارة دو اصطالح . ام اضافه کرده 8“س

جسـتار سـیزدهم   (بپـردازم   جداگانـه درگرفته است، بهتر دیدم به هر یک در جستاري  “فرهنگ بصري”و  “جدید
بود بازنویسـی   9“اسی و تاریخ هنرشن نشانه: از واژه تا تصویر ”تر عنوان آن  جستاري را که پیش). کتاب حاضر

را ) جسـتار پـانزدهم  ( 10“شناسـی  شناسی و نشانه کالم، تصویر، شمایل: خوانش تاریخ هنر”کرده و عنوان تازة 
هـاي   نخـورده مانـده اسـت، مقالـه     شناسی دست هرچند مبحث قبلی درخصوص نشانه. ام برایش انتخاب کرده

روین پانوفسـکی، مـورخ فاضـل    ])است[نقاشی چنان است که شعر ( ut pictura poesisکوتاهی دربارة  ا ،
و دو اصـطالح  ) انداز است بسا یگانه صداي رسایی باشد که در تاریخ هنر قرن بیستم طنین که چه(تاریخ هنر 

در . ام که وي در حوزة تاریخ هنر وضع و تثبیت کرد به ویراست دوم افـزوده  “نمادشناسی”و  “شناسی شمایل”
برانگیز اما همچنان پراهمیت نظیـر تـأثیر، بـداعت، و     ، به بررسی مفاهیم بحث)جستار نوزدهم(پایانی  جستار

ام که در حوزة  را داده “بینامتنیت”عظمت پرداخته و در عین حال از سر فروتنی پیشنهاد استفاده از اصطالح 
ر پابرگ یا هرگونه یادداشت نقل قـول  در ویراست حاضر، مانند ویراست قبل، از ذک. نقد ادبی کامالً رایج است

. شناسی پایان هر فصل حاوي نکات ضروري دربارة هنرمندان و کتابهاسـت  در عوض، کتاب. ام خودداري کرده
  .ام هر جا که منبع نقل قول از متن اصلی قابل تمایز نبوده نام نویسنده را در داخل پرانتز آورده

و مساعدتش در (تاریخِ تاریخ هنر گرمیهاي مستمرش در کار  شتسبب پ ، به11مایلم بار دیگر از باد تریین
ري) اي دیگر پروژه نظـرِ کتـابِ       پاس راهنماییهاي دائمی ، به12ین گوتلیب و نیز م اش در تمـامِ مراحـلِ تجدیـد

                                                                                                                                                                      
7.  Prentice Hall 
8.  “Visual Supremacy: Connoisseurship, Style, Formalism” 
9.  “From Word to Image: Semiotic and Art History” 
10.  “Reading Art History: Word, Image, Iconology, Semiotics” 
11.  Bud Therein 
12.  Marion Gottlieb 
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ویراستار حوزة هنر و موسیقی  ، کمک13از راهنمایی و مساعدت کیمبرلی چستین. حاضر، قدردانی کرده باشم
تشارات پرنتیس هال، در جریان تبادل مستمر پیامهاي الکترونیک از امریکا به اروپا و بالعکس، که از سر در ان

مـایلم از  . امیدوارم فرصت آشنایی حضوري با ایشـان دسـت دهـد   . ام مند شده مهر و بسیار سودمند بود، بهره
نظــرهاشان  . ا از نظـر گـذرانـدنــد  گزاري کنم که بزرگوارانه ویراست نخست متنِ کتاب ر خوانندگانی سپاس

دیگـو، چـارلز    ایالتی سـن ، از دانشگاه 14از جوـ ان برولوویتس. کننده بوده است هم صائب و سنجیده دلگرمهـم 
نتونی کینگ15مک   .، کمال تشکر را دارم17، از دانشگاه سانی بینمتن16، از دانشگاه کارولیناي جنوبی، و اَ

  
  2000رم، ژانویۀ 

  
  

  ویراست نخستدیباچۀ 
  

بـردم کـه     هاي انتقادي تاریخ هنر شدم، به این نکتـه پـی   کار نگارش متنی در زمینۀ نظریه به زمانی که دست
شـکال بسـیار متنـوع    . گذرد بررسیهاي تاریخی من در این رشته از مرزهاي بسیاري درمی تاریخ هنر حاصلِ اَ
شناسـی و   تاریخ نقد، تاریخ زیبایی. اهی دانستمباحث علمی است که دشوار بتوان آن را رشتۀ مستقل دانشگ

هاي دشوار در دانشگاههاي امروز  تاریخْ خود از رشته. اند تاریخ فلسفه در پژوهش تاریخ هنر بسیار حائز اهمیت
هاي  گیرد و هم در قالب یکی از رشته اجتماعی جا میهاي علوم  رود که هم در قالب یکی از شاخه شمار می به

ي مستقل دانشگاهی، یکی از گروههاي مرسوم )دپارتمانها(تدریسِ تاریخِ هنر در یکی از گروهها . علوم انسانی
زعم مـن، تـاریخ هنـر     به. تاریخ، یکی از گروههاي علوم انسانی یا یکی از گروههاي هنرهاي زیبا منطقی است

رسـیدم کـه اگـر بخـواهم در     به این نتیجه . رود شمار می ها به اي تلفیقی یا گاه رشتۀ کمکی سایر رشته رشته
 “تـاریخ هنـر  ”کـه از  (شـیوة کـاري پژوهشـی عمـل کـنم       به) art history( نگارش کتابی دربارة تاریخ هنر

(history of art)  بسـا نـه    حاصل کار کتـابی خواهـد بـود بـا اجـزاي تلفیقـی و چـه       ) بسیار متفاوت است
موزش هنر و تاریخ هنر، تاریخ فلسـفه، تـاریخ   این است که کتابِ پیش روي شما به پژوهش و آ. آمیخته درهم

هـاي علـوم انسـانی     شناسی و نیز جریانهاي نقد امروز در حوزة تاریخ هنـر و سـایر رشـته    دین و تاریخ زیبایی
  .امیدوارم دامنۀ کتاب بتواند جبران ناهمدستی آن را کرده باشد. پردازد می

تـري از خواننـدگان بگـذارم،     اختیار طیف گسـترده هاي من یکی آن بود که بتوانم کتاب را در  از دغدغه
و بـالطبع مـدعی   (نگر باشـم تـا متخصـص     بدین معنا که بنا داشتم از کاربرد زبان تخصصی برحذر باشم، کل

از . را بر این بگذارم که خواننده اطالعات نسبتاً اندکی در حوزة تـاریخ هنـر دارد   و فرض) چیزدانی نباشم همه
شـک   بـی . امدي است بر شمار انبوه مباحث تاریخ هنر و نباید آن را کالم آخر دانسترو پژوهش حاضر در این

                                                                                                                                                                      
13.  Kimberly Chastain 
14.  Jo-Anne Berelowitz 
15.  Charles Mack 
16.  Anthony King 
17.  SUNY Binghamton 
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برعکس، انتظار مـن ایـن اسـت کـه     . شده در کتاب موافق باشد توقع ندارم که خواننده با تمام مباحث مطرح
بـه هـر   . تر ببرد انگیزیهاي خود راه به مطالعات بیشتر و عمیق گیري از ایرادات یا شبهه خوانندة مشتاق با بهره

بنابراین مسئولیت هر . سازد حال، این عذرخواهیِ پیشاپیش نویسنده را از سهوهاي اساسی و بنیادي مبرا نمی
  .خطایی بر گردن نویسنده است

باد تریین، ویراستار مباحث هنر و موسیقی در انتشارات . گزاري کنم در پایان مایلم از چند شخص سپاس
. ام کرده است سخن من بوده و با دلگرمیهایش یاري رحله تا هنگام چاپ کتاب همپرنتیس هال، از نخستین م

ن ولـث و     19از دانشگاه شیکاگو، هاوارد ریساتی 18بازبینهاي انتشارات، مایکل کمیل از دانشگاه ویرجینیـا کـام
نصـیب   ع آن بیاز دانشگاه پیتسبِرگ، مرا از دریاي دانش خود در عرصۀ تاریخ هنر و نیز مناب 20دیوید ویلکینز

سال پیش موریس وایتس در دوران  تقریباً سی: مانند استادانم می. نگذاشته و راه صحیح را به من نشان دادند
شناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو توجه مرا معطوف پرسشهایی کرد که در کتاب حاضـر طـرح    تدریس زیبایی

تَد در دورة لیسانس مشوقم بود. ام کرده ند و در مقام همکاري ارجمند همچنان مرا از دانـش،  مریلین استاکْس
استاد و مربی خـود   21گزار زحمات رابرت انگاس در این میان وام. کنند مند می خُلق نیکو و نظرهاي خود بهره

لینر ماینر. هستم خود صرف این کرد که مجموعه 22مادرم، ا اي از کتابهاي هنر را در اختیـارم بگـذارد تـا     هم
البتـه  صـد  . شـان رؤیـاپردازي کـنم    کم و با آن طبع حساس پیگیر خواندنشان باشم و دربارهن سنین بتوانم در آ

این افرادبه یـادگیري مـن کمـک    . دوستان و همکاران بسیاري هستند که ذکر نامشان در اینجا میسر نیست
لر فاراگو 23خصوصاً مایلم از پاول گوردن. اند کرده کتـاب را خواندنـد و   تشکر کنم که بعضی قسـمتهاي   24و ک

) و عمدتاً نادانسته(پسرانم در هنگام نگارش کتاب صبر ایوب . نظرهاي خود را دربارة آنها به من منتقل کردند
ماند سرچشمۀ تمام ایـن الهامـات    گذشته از همۀ اینها آنچه می. پیشه کردند که از این بابت از ایشان ممنونم

  . است
  1993، کلورادو، می 25بولدر

  
  

  مقدمه
  

اي  زمانی که در دورة کارشناسی اولین واحد درسی تاریخ هنر را انتخاب کرده بودم، بـا کتـاب تقریبـاً افسـانه    
نسن روبه 26تاریخ هنر رو شدم که کتاب راهنماي چندین و چند نسل از دانشجویان مشتاق دورة لیسـانس   ج

نسن در درس تاریخ هنر مترادف . تبوده و آنان را با تاریخ هنر از عصر حجر تا زمان حال آشنا کرده اس نام ج
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: فرد کتـاب بـود   به زده کرده بود کیفیت منحصر
همراه بهترین گراورها و تصاویر آثار هنري که تا آن زمان 

هاي غلیظ از تیره گرفته تـا روشـن و    مایه صاویر سیاه و سفید همراه با طیف رنگ
در . کامل بدون آنکه هیچ جزئی از آن تار باشد و با جزئیات کامل چـاپ شـده بـود   

اي اسـت   ربا کلمـه  ربا بودند، هوش هاي رنگی، که در فرمی مجزا صحافی شده بودند، بسیار هوش
بودنـد کـه،    27بسیاري از دوستان من، دانشـجوي کـاردانی رشـتۀ هنـر    

نشسـتیم   و هـر بـار کـه مـی    . مند شـوند  شد که به کیفیت متن کتاب عالقه
که نثر جنسـن در کـل روان و روشـن،    آمد  نظرمان می

شد دقیقاً  قول امروزیها نمی به. دقیق، پاکیزه، شارحانه، اما گاه دشواریاب یا حتی بیش از حد احساساتی است

  .اوفّیتسی، فلورانسگالري : عکس. گالري اوفّیتسی، فلورانس

: نویسـد  اثر چیمابوئه با نخستین شمایلهاي بیزانسی مـی 
زنـد و وجـه    نظیرش با موزاییکهاي بیزانسی پهلـو مـی  

                                                                                 
تواند پـس از طـی    میشود و  انی و اصول کلی هنر آشنا می

  .تمایل، در آزمون دورة کارشناسی نیز شرکت کند
28.  Madonna Enthroned 
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زده کرده بود کیفیت منحصر ایهایم را شگفت دوره من و هم 1963آنچه در . است “پژوهش
همراه بهترین گراورها و تصاویر آثار هنري که تا آن زمان  نواز به آرایی چشم جلد سخت، صحافی زیبا و صفحه

صاویر سیاه و سفید همراه با طیف رنگبه چشم خود دیده بودیم، ت
کامل بدون آنکه هیچ جزئی از آن تار باشد و با جزئیات کامل چـاپ شـده بـود    “وضوح”در تمام موارد با 

هاي رنگی، که در فرمی مجزا صحافی شده بودند، بسیار هوش ضمن، لوحه
بسیاري از دوستان من، دانشـجوي کـاردانی رشـتۀ هنـر    . کردیم که ما در آن زمان استفاده می

شد که به کیفیت متن کتاب عالقه اعتقاد من، همین امر باعث می
نظرمان می بخشهایی از کتاب را که تعیین کرده بودند بخوانیم به

دقیق، پاکیزه، شارحانه، اما گاه دشواریاب یا حتی بیش از حد احساساتی است
  . است» چه کاره«

  

گالري اوفّیتسی، فلورانس. 1280اثر چیمابوئه، ح جلوس مریم عذرا،  1تصویر 

اثر چیمابوئه با نخستین شمایلهاي بیزانسی مـی ) 1تصویر ( 28جلوس مریم عذرامثالً، او با مقایسۀ 
نظیرش با موزاییکهاي بیزانسی پهلـو مـی   تابلوي بزرگ محرابِ چیمابوئه با آن شمایلهاي بی

                                                                                                                        
studio majorانی و اصول کلی هنر آشنا میب؛ مقطع کاردانی رشتۀ هنر که در آن دانشجوي هنر با م

تمایل، در آزمون دورة کارشناسی نیز شرکت کندساله، در صورت  دورة دو
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پژوهش”
جلد سخت، صحافی زیبا و صفحه

به چشم خود دیده بودیم، ت
در تمام موارد با 

ضمن، لوحه
که ما در آن زمان استفاده می

اعتقاد من، همین امر باعث می به
بخشهایی از کتاب را که تعیین کرده بودند بخوانیم به

دقیق، پاکیزه، شارحانه، اما گاه دشواریاب یا حتی بیش از حد احساساتی است
«گفت 
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، او با مقایسۀ  مثالً
تابلوي بزرگ محرابِ چیمابوئه با آن شمایلهاي بی«

                                             
27  .studio major

دورة دو



» .بیان است که در تناسب با ابعاد بزرگ آن قرار دارد
افه بیان شده است منِ دانشجوي . شک اشکالی در کار نیست جز آنکه گویی نکاتی ناگفته مانده یا در لفّ

دانستم باید چه چیزي از یک چنین توصیف کوتاهی از این نقاشـی  
نسن دربارة این نقاشی بسیار نوشته بود، براي ما کافی  چند ج

چـه چیـز بایـد    ) 2 تصـویر (اثـر چیمابوئـه بـا شـمایلها و موزاییکهـاي بیزانسـی       
گذشته از آن، . باشدشد؟ آیا منظور نوعی رقابت بر سر شکوه هنري نبود؟ شاید همین بوده 

تر  تر و رسمی دقیقاً به چه معناست؟ آیا منظور این است که چهارگوش
کردیم کتاب  تصور می. گاه چیزي به ما نگفت، اما توقع داشتیم استاد بیشتر توضیح دهند

دشواریهایش با گوش سپردن بـه پیشـگفتارها و نگـاه    

: عکس. ، مجموعۀ اَندرو ملون.سی. موزة ملی هنر، واشینگتن دي
  .سی. ، موزة ملی هنر، واشینگتن دي

بـه تغییـرات   «جمالتی نظیر . کردند میجاي تحلیل کردن توصیف 
، مجسمه جملۀ دیگري از قـول  . هاي یونانی رایج بود در توصیف، مثالً

اُنره فراگونار خالی از لطف  ـ    اثر ژان) یـسلـوور، پار
بک کـارش مشخصـاً روبنسـی      ال و خودانگیختگی نقاشیهاي فراگونار، کـه سـ تـر از   یکپارچگی سی

                                                                                 
29.  The Bathers 
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بیان است که در تناسب با ابعاد بزرگ آن قرار دارد تمایزش از آنها عمدتاً در سادگی بیشتر طرح و شیوة
افه بیان شده است شک اشکالی در کار نیست جز آنکه گویی نکاتی ناگفته مانده یا در لفّ

دانستم باید چه چیزي از یک چنین توصیف کوتاهی از این نقاشـی   اولی رشتۀ تاریخ هنر، درست نمی
نسن دربارة این نقاشی بسیار نوشته بود، براي ما کافی  هر. دم بسیار مهم، دریابمقول استا بزرگ و به چند ج

اثـر چیمابوئـه بـا شـمایلها و موزاییکهـاي بیزانسـی        “پهلو زدن”از . رسید نمینظر 
شد؟ آیا منظور نوعی رقابت بر سر شکوه هنري نبود؟ شاید همین بوده  دستگیرمان می

دقیقاً به چه معناست؟ آیا منظور این است که چهارگوش» سادگی بیشتر طرح و شیوة بیان
نسن هیچ گاه چیزي به ما نگفت، اما توقع داشتیم استاد بیشتر توضیح دهند بوده؟ ج

دشواریهایش با گوش سپردن بـه پیشـگفتارها و نگـاه     انداز تألیف شده باشد که کشف و فهم اي قلم گونه
  اما هر بار غالباً همان . شود کردن به اسالیدها میسر می

  

موزة ملی هنر، واشینگتن دي. ، اواخر قرن سیزدهمجلوس مریم عذرا 2تصویر 
، موزة ملی هنر، واشینگتن دي1993

جاي تحلیل کردن توصیف  استادان آثار هنري را به : شنیدیم سخنان را می
در توصیف، مثالً، مجسمه» ظریف فضاهاي دوبعدي توجه کنید
نسن اما این بار در وصف تابلوي  لـوور، پار( 29کنـندگان تنـی آبج

بک کـارش مشخصـاً روبنسـی     «:  ال و خودانگیختگی نقاشیهاي فراگونار، کـه سـ یکپارچگی سی
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تمایزش از آنها عمدتاً در سادگی بیشتر طرح و شیوة
افه بیان شده است بی شک اشکالی در کار نیست جز آنکه گویی نکاتی ناگفته مانده یا در لفّ
اولی رشتۀ تاریخ هنر، درست نمی سال

بزرگ و به
نظر   به

دستگیرمان می
سادگی بیشتر طرح و شیوة بیان«

نسن هیچ بوده؟ ج
گونه به

کردن به اسالیدها میسر می
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سخنان را می
ظریف فضاهاي دوبعدي توجه کنید
نسن اما این بار در وصف تابلوي  ج

: نیست
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ها چنان  پیکره. آورد خاطر می پیتر پاول روبنس را به اتوست، چنان است که طرحهاي رنگ روغن و ]آنتوان[
یستا[خرامند که یادآور  می ی باتّ  ».پلو است؛ نقاشی که فراگونار آثارش را در ایتالیا پسندیده بود تیه] جووانّ

از این همـه چـه دسـتگیرش     دانشجو. پلو و روبنس شباهت دارند بسیار خوب، پس نقاشیهاي او به آثار تیه
لِ خـوب هـم   بیسبا. خواهد شد؟ که هنر فراگونار واجد جذابیت، یکپارچگی، گیرایی و خودانگیختگی است

نسن یا . که همین خصوصیات را دارد خان من هیچ قصد ندارم دستاوردهاي عظیم استادانی نظیر جدیگر مور
کـه در نقـد    چنـان  - ارج کنم، بلکه  هارت را کمبرجستۀ تاریخ هنر از جمله ارنست گامبریچ، هلن گاردنر و فردریک 

توان عیب و ایراد دید کـه   این نویسندگان از این جهت میالي آثار  البهاشاره شد ـ در   30آرت جورنالمنتشره در 
اعتقاد مــن،   به. کنند میتأکید ] هنر[هاي دیگر و انواع مختلف نقد، بر مفهوم درك  بهاي نادیده گرفتن شیوه به

ی داندکه دروس تاریخ، ادبیات، فلسـفه، شـیم   میدقیقاً مثل زمانی که خود دانشجو بودم ــ خوب  - خـواننـدة امـروز
یـا  “واقعیـت  ”ها متناسب با نـوعی تلقـی یـا روایـت از      حاکم بر این رشته روشهايگویا گونه نیستند،  و فیزیک این

اهمیـت و   “درك”تصور ما این بود که تاریخ هنـر بـه موضـوع    . انجامد می “فهم”است که سرانجام به  روندي
اهمیـت و   “درك”گـویی  . اي چیسـت  چند یقین نداشتیم که منظـور از چنـین واژه   هر. پردازد معناي هنر می

  . معناي هنر مهارتی بود که کارشناسان و متخصصان و اهل فن موفق به کسب آن شده بودند
دانشـجو ایـن    تمام هـم و غـم  . در عین حال کسب چنان مهارتی مستلزم آگاهی از واژگان خاص آن بود

بهترین نحو ممکن همان حرفهاي استاد و مطالب کتاب را، که غالباً هم با نتایج ناامیدکننده همراه   است که به
حال کـه خـود معلـم هسـتم و دوران دانشـجویی خـود را در رشـتۀ تـاریخ هنـر بـا تمـام            . است، تکرار کند

خـواهم مقـاالت    گـویم کـه هـیچ نمـی     مـی  آورم، به دانشـجویانم  یاد می سرخوردگیها و شکستهایش خوب به
از این گذشته، از ایشان انتظـار دارم  . خود بگیرد آمیز کتابهاي درسی را به شان لحن مقتدرانه و تحکم تحقیقی

ال ”نمایی چـون   هاي نخ با دیدن آثار هنري و تحلیل کالمی آنها پا فراتر از کلیشه گیـرا ”و  “بـاطراوت ”،“سـی“ 
جهت مطنطن، بسیار ادیبانه  گیرد که کالممان غالباً نامتعارف، بی ا متخصصان ایراد میالبته، از م صد. بگذارند

گمان من این مشکل برخاسته از آن است که درك روشنی از اهداف، ماهیت، خاستگاه  به. و گاه سطحی است
  .و نظریات رشتۀ تاریخ هنر نداریم

دسـت دهـم و خاسـتگاه،     اریخ هنر تعریفی بهرو، در این کتاب تالش و مقصود من آن است از ت  از همین
گیري پیشینه و جایگاه و وضعیت کنـونی آن را توضـیح دهـم و     هاي دخیل در شکل ها، نهادها و شیوه اندیشه

بـار،   مخاطبان من کسانی هستند که نخسـتین . کند بگویم تاریخ هنر خود از چه روشهایی در نقد استفاده می
تنها شوقِ شناختن هنر در سـر دارنـد بلکـه     شوند، کسانی که نه رو می یخ هنر روبهبار، با تار یا تقریباً نخستین

اي است که  قصد من مجاب کردن خواننده. خواهند بدانند چرا چنین سخنانی دربارة هنر گفته شده است می
رش بسیار گویم این نوع نگ اي می به چنین خواننده. کتاب: اعتقاد دارد سخن گفتن از هنر یک راه دارد و بس

اعتباري این طرز تلقـی   خواهم خوانندة متعصب و خاموش به بی از سوي دیگر، می. سطحی و متعصبانه است

                                                                                                                                                                      
30  . Art Journalنقـد و بررسـی و   آرت جورنـال  از همان سال تا بـه امـروز،   . اندازي شد راه 1941اي تخصصی و پژوهشی که در  فصلنامه ؛

بردارنـدة مقـاالت    این نشـریه در . یکم را وجهۀ همت خود قرار داده است و  بیستپژوهش در حوزة هنر و فرهنگ بصري در دو قرن بیستم و 
 .قلم متخصصان طراز اول است درجۀ اول به
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در طول ایـن  . پی ببرد که هنر امري یکسره فردي است و نظر هر شخص در جاي خود معتبر و درست است
  .ی بخشیده استمسیر، امیدوارم خواننده از چیزي آگاه شود که به تاریخ هنر وجهۀ انسان

پردازد که فرایند  تنها به بحث در آثار هنري منفرد و منابع مربوط به آنها می این شاخه از علوم انسانی نه
و فهم هنر، شیوة نگریستن به هنـر و التـذاذ از   ) تفسیر(چگونگی خوانش : کند آفرینش آنها را نیز بررسی می

بار نشسته است تا بدانجا که هم  محافل علمی و دانشگاهی بهدر پنجاه سال گذشته، مثالً، نظریۀ ادبی در . آن
ند مبادا دانشـجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد یـا بـاالتر و اسـتادان دانشـگاه          ا اینک کسانی هستند که نگران

مري کریگر در جایی نوشته است که هر نقـد ادبـی   . هاي ادبی را در حد آثار اصلی یا برتر از آنها بدانند نظریه
برانگیز بنا دارد به مخالفت  کریگر با ذکر این عبارت تعمداً بحث. رود شمار می به» ادبی کامالً مستقلی پدیدة«

اند کـه بـا    با این دیدگاه بپردازد که منتقد و معلم و استاد همه در خدمت هنرمند و اثرش هستند و در تالش
ترنـد بپردازنـد و در عـین حـال روشـها و       عاطـال  اي که کم توجه به بضاعت اندك خود به تفسیر اثر براي عده

گاه بحث بر سر این نبوده است که اولویت با کیست و چه  وانگهی، هیچ. مهارتهاي تفسیر را نیز آموزش دهند
البتـه پاسـخ کریگـر در اینجـا     . اند هنرمند و اثر هنري هر دو جایگاه رفیعی داشته: زند کسی حرف آخر را می

کـم در حـوزة هنرهـاي     چنـد، دسـت   هـر (نرمند است و نقد همسنگ اثر هنري طراز ه منتقد هم. منفی است
  ).بسا چنین سخنی چندان خریدار نداشته باشد بصري، چه

مـا بـراي نقاشـی،    . هاي مشـابه خـود نداشـته اسـت     هواي تاریخ هنر شباهتی به رشته و تا به امروز، حال
دهیم در سکوت به آنها  ت قائلیم، گاه ترجیح میمجسمه، کاردستی، اجرا یا بنایی که داراي اصالت باشد اهمی

ایـن شـعر    31».تو اي زادة سـکوت و گـذر دهـر   «: گوید جان کیتس در خطاب به گلدان یونانی می. بیندیشیم
هـاي   هنگام عبور از تاالرهاي آرام و سـاکت مـوزه   شناختی است که به هواي زیبایی و یادآور نوعی تجربه و حال
با این وصف، منِ استاد و دانشجو، درست مثـل  . دهد هنري خاموش به ما دست میبزرگ و نگریستن به آثار 

چنین میلی چنان شدید اسـت کـه   . نویسیم گوییم و از هنر می از هنر می. شویم منتقدان، گرفتار پرگویی می
اي  ن رشـته عنـوا  نـاخواه، آن را نهادینـه کـرده و بـه     ، خـواه )ها،گالریها و عالم هنـر  دانشگاهها، موزه( “آکادمی”

زمانه دسـتخوش  . بیش از پیش شکل نظري به خود گرفته است “تاریخ هنر جدید”. دانشگاهی پذیرفته است
  .بسا حتی آثار هنري نیز یکسان نمانده باشند دگرگونی شده است و چه

تر بگویم جستارهایی است کـه بـه ایـن حـوزه از تـاریخ هنـر        آید فصلهاي کتاب یا دقیق آنچه در پی می
در واقع نیمی از عنوان کتاب  “تاریخ”بخش اعظم نخست کتاب از این حیث جنبۀ تاریخی دارد که . ردازدپ می

خواننده تاحدودي علـت رویـدادها را    “همین یادآوري”یاد آوردن است و از رهگذر  تاریخ به. کشد را یدك می
  .یابد درمی

اي  رن شـانزدهم در حکـم کـانونِ حرفـه    آکادمیِ امروز، که مکان تحصیل هنر است، در ایتالیاي اواخر قـ 
کرد  این نهاد غالباً فضاي مناسبی براي گفتگو و بحث نظري دربارة هنر فراهم می. هنرمندان پا به عرصه نهاد

اي فرهنگی  یافتند اما تأثیر آن در مقام پدیده عالقه به این مباحث نیز در آن حضور می که گاهی هنرمندان بی

                                                                                                                                                                      
31  . “Thou foster child of silence and slow time”       اي بــراي  قصـیده ”؛ مصـرعی از یکـی از اشـعار جــان کیـتس تحـت عنـوان

  .(”An Ode to a Grecian Urn“)  “یونانی خاکستردان
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آکادمی . بسا نیاز به آن امروزه بیش از پیش احساس شود شود و چه ت احساس میو ایدئولوژیک همچنان سخ
آکـادمی  هنري که تحت حمایت مقامِ پاپ بود ـــ ماننـد   بنا بر خصلت و ماهیت خود، خواه در مقامِ نهاد مستقلِ 

حتـی در شـکل   شـد یـا    سلطنتی که زیر نظر کارگزاران لویی نهـم اداره مـی  آکادمی ي رم ــ خواه 32سان لوکا
ایـن مباحـث و   . گـذارد  کند و بر هنرمند و مـورخ هنـر اثـر مـی     مشی تعیین می نوعی خط دانشگاه امروزي، به

  .موضوعات مربوط به آنها در بخش یکم کتاب با تفصیل بیشتر بررسی خواهند شد
شناسـی   ییهاي هنر، از افالطون گرفته تا قـرن نـوزدهم، تـاریخ بـه زیبـا      در جستارهاي مربوط به نظریه

هاي بررسی  شیوه. ام رنگ کرده هاي نقد قرن بیستم نقش تاریخ را تاحدي کم من در بررسی نظریه. پیوندد می
تري بـه   بدین سو، شکل پیچیده 1960شناسی، در قرن بیستم، خصوصاً از دهۀ  تعبیري روش تاریخ هنر، یا به
تا به امروز اساساً تغییر  1980ا از میانۀ دهۀ ماهیت نشستهاي ساالنۀ انجمن هنر دانشگاهه. خود گرفته است

پردازند و از طرفی  روز می] هنري[آیند و به بحث در مسائل  هنرمندان در این انجمن گرد هم می. کرده است
خان هنر نیز سخنرانی و تبادل  نو همگام شوند به شناسیها، ایدئولوژیها و روشهاي نو کنند تا با روش نظر می مور .

خ دانیم و چه خوب از عهدة این وظیفـه، خصوصـاً در    انِ هنر خود را نگاهبانِ اخگرِ مقدسِ فهمِ هنر میما مور
همین بس که غناي رویکردهاي جدید و گوناگون تاریخی نقد خود گواه . ایم آستانۀ همین قرن جدید، برآمده

وي، نقـد فمینیسـتی،   شـکنی، مارکسیسـم، روانکـا    شناسی، سـاخت  نشانه: پیچیدگی چنین کار عظیمی است
من ضمن شرح و وصف این رویکردها خـواهم کوشـید   . چندگونگی فرهنگی ــ که اینها مشتی است از خروار
  .شیوة کاربرد هر یک را در مورد آثار هنري نشان دهم
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