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 در دوران مدرن یساز مجسمهفرمی  های یژگیو یبررس

 2سیدجواد ظفرمند ،1شناس وظیفهمعصومه 

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ،هنر ومعماری ۀدانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکد. 1

 هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ۀدانشکد علمی تئهیعضو . 2

 (12/11/94، تاریخ پذیرش نهایی: 11/3/94)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

برای دنیای هنر بوده  یپرتالطم دوران، مدرن وراند .مدرن است یساز مجسمهفرمی  های یژگیو تبیین ،این پژوهش از هدف 

بارای  . کناد  یما بررسای  1950تاا  1890های سالطی  ،هنرهای تجسمی یها جنبش ۀمحدودمدرنیسم را در  ،مقالهاست. این 

 هاای  یژگای وو بررسای شاده   ایان دوران   ةبرجسات هنرمنادان  آثاار  ، مادرن  یسااز  مجسمه های یژگیوشناخت هر چه بیشتر 

به روش افتراق اند که  تعریف شدهفرمی  وتحلیل یهتجز یارهایمعها،  یویژگاین براساس  .است شده ییشناسا، آنهازیباشناختی 

 یهاا  مجسمهبررسی  .اند گرفته قرار( یرانسانیغ -انسانی؛ و یکارگان-هندسی؛ بازنمایانه-انتزاعی) یدوقطبسه گروه  در ییمعنا

سی قارن   ةدهو در  گرفتارگانیک فاصله  -بازنمایانه از اواخر قرن نوزدهم از فرم یساز که مجسمههد د دوران مدرن نشان می

 یهاا  فارم . آورد ارگانیاک، روی  -بازنمایاناه  فرم، دوباره به پنجاهچهل و  های بار دیگر در دهه ورسید بیستم این فاصله به اوج 

. دادکمای از آثاار را باه خاود اخت اا        بعد نیز تعداد یها دههو در  رسیدو چهل به اوج  یس های دههدر انتزاعی  -هندسی

و  اناد  تشاکیل شاده  بازنمایانه، ارگانیک و انساانی   یها فرمکه از  آثاری است بیشترین سهم متعلق بهدوران  یندر ا یطورکل به

 یان ا یهاا  مجسامه بیشاتر   اناد.  گرفته شکل یرانسانیغیک، انتزاعی و ارگان یها فرماست که از  یبه آثارکمترین تعداد متعلق 

 .اند یر کردهارگانیک و بازنمایانه ت و یها فرمپیکر انسان را با دوران، 

 کلیدی گانواژ
 .سازی مجسمه، مدرنبازنمایانه، فرم،  ارگانیک،

 

   سازی معاصر ایران باا رویکارد    های بیانی مجسمه بررسی قالباین مقاله برگرفته از بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده مع ومه وظیفه شناس با عنوان

با راهنمایی جناب آقای دکتر ساید جاواد ظفرمناد و جنااب آقاای       (،1374-1390سازی ایران ) های مجسمه ده در دوساالنهش وتحلیل آثار ارائه آیکونولوژی: تجزیه

 بهمن فیزابی و مشاوره آقای شهریار اسدی در گروه هنر و معماری دانشگاه شیراز می باشد.
 071-336242800، نمابر: 09119742377مسئول: تلفن:  ۀنویسند ،E-mail:m.vazifehshenas@gmail.com 

mailto:m.vazifehshenas@gmail.com
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  ___________________________________________________  مقدمه
 سازی مجسمهبرای هنر  ونشیبیزفرادوران پر ،دوران مدرنیسم

وجاود دارد.   مدرنیسام واژۀ  . تعاریف بسایاری بارای  بوده است
مدرنیسم اصطالحی اسات کاه باه روش و بیاان     »، مثالبرای 
از ». (526 :1387 ،پاکبااز )« شاود  یما روزگار نو اطاالق   ۀویژ
مدرنیتاه توجاه دارد و از    ةمدرنیسم به فرهنگ و فلساف  ییسو

تاا   1890 یهاا  ساال باین   ،تاریخ هنر یها جنبش ،سوی دیگر
. همچناین  (46: 1378 ،یبااغ  قاره )« گیارد  یم بررا در  1950

مدرنیسم، جنبشی در هنرهاست کاه هادف آن جداشادن از    »
 ،یجاه نت در. (Oxford Dictionary)« کالسایک اسات   یها فرم

هنرهااای  یهااا جناابشمدرنیساام بااه معنااای  ،در ایاان مقالااه
که  شده گرفتهنظر  در 1950تا  1890 یها سالتجسمی بین 

جداشدن از هنر گذشته و مقابلاه   سعی در ،خود های ینوآوربا 
 .  است داشتهکالسیک  یها فرمبا 

گفت انقاالب   توان یمعوامل پیدایش مدرنیسم  ةدر زمین
از  ،صاانعتی و کشاافیات باازر  علماای و اصااالحات مااذهبی

هنرمنادان  ی بودند که راه را بار تفکارات جدیاد    مهم عوامل
بازنمااایی و معنااای  یهااا روشگشااودند تااا بتواننااد  ماادرن

 هماین عوامال،   یجاة نت در. آفرینش هنری را دگرگون کنناد 
دچاار تحاوالت    مدرنیسام  نیاز در دوران  سازی مجسمههنر 

برخاای از آثااار  ۀبااا مشاااهد .شاد  سااابقه یباابسایار عظاایم و  
بعضای   چگونه که کنیم یممشاهده  ،این دوره سازان مجسمه
از  1پیکاساو  ،مثاال برای . دارند یمتفاوت یکار سبک ها از آن
 یهاا  مجسامه گوناگونی برای سااخت   های یکتکنو  ها روش

متفاوتی برای  یها فرماز  ،کاری ۀدورو در هر  برده خود بهره
 سااال حاال ایان   . کارده اسات   اساتفاده خود  های ایدهبیان 
هار دوره از تااریخ   آثاار   بارای  توان یمآیا که  شود یممطرح 
 مشترکی تعریف کرد؟   های یژگیو ،مدرن سازی مجسمه

تحااوالت هناار بررساای  ،هاادف ایاان پااژوهش ،بنااابراین
 فرمای  های یژگیوو استخراج سازی در دوران مدرن  مجسمه
 زمانی مختلف است. یها دهه براساساین آثار 

 

 روش تحقیق

. روند کلی این است شده یلتشکار مرحله ین تحقیق از چها
 1تحقیق و مراحل انجاام آن در قالاب نماوداری در ت اویر     

بااا اسااتفاده از روش  ، اول ةمرحلاادر  ارائااه شااده اساات.  
، اطالعااات مربااو  بااه  باارداری یشفااو اباازار  یا کتابخانااه

 .اسات  شده یآور جمع اه آنهنرمندان هر دهه و آثار مطرح 
تاریخ  یها کتابمدرن،  یساز مجسمهبررسی تاریخ  منظور به

بیست  شامل دانشگاه شیراز و دانشگاه تهران،هنر موجود در 
تااریخ   مربو  بهمنابع  ،ها آنمیان  ازو  اند شده یبررس منبع،
. نام و مشخ ات این است شده یدهبرگز مدرن یساز مجسمه
شاده  ارائاه   1در جادول  شاده   انتخااب منبع و مناابع  بیست 
 .است

شده در هشات   یبررسدوم، از بین هنرمندان  ةطی مرحل
حداقل  ها آن، هنرمندانی برگزیده شدند که نام یانتخابمنبع 

باشاد. پاا از انتخااب     شده ذکردر سه منبع از هشت منبع 
شود که حاداقل در دو   یمهنرمندان، آثاری از ایشان بررسی 

 باشد. شده اشارهمنبع به آن 
 ،انتخاابی  یهاا  هبررسای نمونا   پاا از  ،ساوم  ةدر مرحل 
ی آثااار بنااد دسااتهوتحلیاال فرماای و   یااهتجزیارهااای مع

یارهاای  مع ،در این مرحله. آمده است دست بهسازی  مجسمه
در ساه گاروه    2فرمی به روش افتراق معناایی  وتحلیل یهتجز

 بازنمایاناه،  -: انتزاعای اناد  گرفتاه  قارار به شرح زیار   یدوقطب
افتااراق معنااایی  .یرانسااانیغ -یو انسااان یااکارگان -هندساای

و طای آن   شاده  ساختهتداعی معانی  ةروشی است که بر پای
د. محار   شاو  یما ی بررسا واژه ماادر(   مثاال رای ب)محرکی 

ی همانناد )سارد و گارم(    دوقطبا های  یژگیو ةانتخابی بر پای
ی دوقطبهای  یژگیوشود بین محر  و  یمو مشخص  یبررس
ایاان  (. در205: 1384نظیااری، دارد )ی وجااود ا رابطااهچااه 
 هاای  یژگای وعناوان محار  و    باه  انتخاابی  یها نمونه ،مقاله
بررسی در نظر این پایه و اساس  ،که در باال ذکر شد یدوقطب

 گرفته شده است.
باین   ،ساله دهی زمانی ها بازه براساسآثار انتخابی، همچنین 

 شااده و بااا بررساای آثااار  یمتقساا، 1950تااا  1890ی هااا سااال
 شاده  اساتخراج های بارز هر دهه  یژگیو، شده در هر دهه ساخته
هم مقایساه شاده و روناد     با ها یژگیواین آخر،  ةمرحل در است.
 در دوران ماادرن بااه روش طااولی سااازی مجساامههناار  تحااول
 شاده  یمترسا  3و باه روش نگاشات ادراکای   شده  وتحلیل یهتجز
اطالعاات   کردن برای ب ری روشی است ،نگاشت ادراکی» است.
کاه   هاا  آنو روابا  باین    هاا  داده وتحلیال  یهتجزآمده از  دست به
هوم یا کلمه یاا متییار را   بین چند مف ةرابطتوان  آن می ةوسیل به

 .),Hager 31997:16( «کرددر چارچوبی مفهومی ارائه 
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 ی در دوران مدرنساز مجسمههای فرمی  یژگیوی بررس

 

اند پرداختهمدرن  یساز مجسمههنر  یختارتاریخ هنر موجود و منابعی که به بررسی  منابع مشخصات. 1 جدول

 نام کتاب نویسنده
سال 

 نشر
 انتشارات مترجم

 یساز مجسمه

 مدرن

Turner, J The Dictionary of Art 1996 - Grove  

  زرین، نگاه فرامرزی، م 1375 ، معمارییکرتراشیپتاریخ هنر نوین؛ نقاشی،  آرنانسون، ی

  فرهنگ معاصر دیگرانپاکباز و  1387 هنر مدرنیسم بکوال، س

  فرهنگ معاصر - 1378 هنر المعارف رهاید پاکباز، ر

 پاکباز، ر
 در جستجوی زبان نو، تحلیل از سیر تحول

 هنر نقاشی در ع ر جدید 
  نگاه - 1374

  انقالب اسالمی مرزبان، پ 1359 تاریخ هنر جنسن، ه

  ماهی رضایی، ر 1382 مدرنیسم چایلدز، پ

  سبحان نور - 1386 تاریخ هنر ایران و جهان حیدرآبادیان، ش

  نظر - 1388 اوج و افول مدرنیسم، تاریخ هنر معاصر جهان سمیعی آذر، ع

  شباهنگ - 1394 نگاهی به تاریخ هنر ایران و جهان شروه، ع

  جهاد دانشگاهی - 1377 مخت ر تاریخ هنر ایران و جهان ، جپور ایض

  آگاه فرامرزی، م 1365 زمان درگذرهنر  ، هگاردنر

  نی رامین، ع 1375 تاریخ هنر گامبریج، الف

  مارلیک - 1378 تاریخ هنر ایران و جهان گشایش، ف

 - 1388 هنر مدرن گودرزی، م
پژوهشگاه فرهنگ 

 و هنر

 


  علمی فرهنگی - 1379 و سه بخش الحاقی دنظریتجدتاریخ هنر، با خالصة  مرزبان، پ

 مزینی، م
تاریخ هنر و معماری ایران وجهان از آغاز تا هنر 

 معاصر
  انهط - 1392

  شباهنگ - 1394 تاریخ هنر ایران و جهانگزیدۀ  نجفیان، ب

 وزیری، ع
 هنر،  یها فرمتاریخ عمومی هنرهای م ور؛ 

 م ور یها فرم
  هیرمند - 1377

 هارت، ف
، یتراش کرهیپهزار سال تاریخ هنر، نقاشی،  ودو یس

 معماری
  پیکان و دیگراناکرمی  1382

 
یقو مراحل تحق روند. 1 تصویر

فرمای   هاای  یژگیوو  سازی مجسمهتاریخ هنر  بررسی

 در دوران مدرن آن
سااازی ماادرن و بررساای آثااار و  درخ ااو  تاااریخ مجساامه
بررسای   هشات منباع انتخاابی   هنرمندان شاخص این دوره، 

دوران مادرن،   ،که در مقدمه اشاره شد طور همان. شده است
زماانی   دامناة گیارد کاه در    یما  بار  دری هنری را ها جنبش
 دامناة ایان   ،. برای بررسی بهتراند کردهظهور  1950-1890

 ،است و در هار دهاه   شده یمتقس ساله دهی ها رهدوزمانی به 
که در ایان هشات   شده  یگردآور ساز مجسمهنام هنرمندان 

ی از اطالعات این ا خالصه ،2است. در جدول  شده ذکرمنبع 
گرفته، هنرمندانی کاه   صورت. در مرور است شده ارائهمنابع 
باشاد،   شاده  ذکار در سه منبع از این هشات منباع   شان نام

 فرمای  وتحلیل یهتجزبوده و آثار ایشان مبنای مال  بررسی 
 .است  گرفته قرار



 78 

 1395، بهار 1، شمارۀ 21دورۀ   هنرهای تجسمی -هنرهای زیبا 

 

 

 یانتخاب منابع درمدرن موجود  دوران سازان مجسمه نام. 2 جدول

 1931 -1950 1921 -1930 1911 -1920 1901 -1910 1890-1900 ام کتابن

 تاریخ هنر

 (1359جنسن )
 5مایول 4،رودن

کل  7،بارالخ 6،برانکوزی

 9لمبرو  8،ویتا

 12،تاتلین 11،بوتچونی 10،پوسنر

 14لیپشیتا 13،گابو

 15،آرپ ،وپیکاس

 17،دوشان 16،ارنست

 18،گنزالا

 19جاکومتی

 21،دلمننا 20،الشز

 23هپ ورث 22،مور

 هنر در گذر زمان

 (1365گاردنر )
 مایول ،رودن

کل  ،بارالخ ،برانکوزی

 لمبرو   ،ویتا

 ،بوتچونی 24،آرکی پنکو

لیپشیتا ،گابو ،تاتلین  

، دوشان ،پیکاسو

 ،گنزالا ،ارنست

 جاکومتی

 هنری مور ،الشز

 تاریخ هنر

 (1375) یجمبرک
 مایول ،رودن

کل  ،بارالخ ،برانکوزی

 لمبرو   ،ویتا

 ،بوتچونی ،کل ویتا ،پوسنر

 لیپشیتا ،گابو ،تاتلین

، آرپ، پیکاسو

 ،دوشان ،ارنست

 جاکومتی ،گنزالا

 ،مور ،دلمننا ،الشز

 هپ ورث

 هنر المعارف رهیدا

 (1378) پاکباز

 25،بوردل ، رودن

 26،برگالم

 28،رسو 27،تروبسکوی

 مایول

کل  ،بارالخ، برانکوزی

 29،کلبه ،لمبرو  ،ویتا

 31،مودیلیانی 30،مارکا

 33مانزو 32،مارینی

 ،لیپشیتا، آرکی پنکو

 ،بوتچونی 35،زادکین 34،لورانا

 ،گابو 36،رودچنکو، تاتلین

آرمی  37،مهوی نا ، پوسنر

 39شلمر 38،تیج

 ،آرپ ،پیکاسو

 ،گنزالا ،دوشان

 ،ارنست ،جاکومتی

 40یمها اپن

، نادلمن ،الشز

 ،مور 41،گوچینو

 ،هپ ورث

 43ناکیان 42،نولسون

 مدرن تاریخ هنر

 (1375آرنانسون )

 ،بوردل، مایول، رودن

 دسپئو

بارالخ،  ،کلبه ،لمبرو 

، مارکز ،کل ویتا

 برانکوزی

، لیپشیتا ،آرکی پنکو

 ،بوتچونی ،زادکین ،لورانا

 پوسنر ،گابو ،رودچنکو ،تاتلین

 ،مارسل دوشان ،آرپ

 ،گنزالا ،پیکاسو

مارکا  ،جاکومتی

 ارنست

هپ  ،مور ،الشز

 ،دلمن ،ورث

، نوگوچی ،بیرزمن

 نولسون

 هنر مدرنیسم

 (1387بکوال )
 برانکوزی مایول-رودن 

-رودچنکو–تاتلین –زادکین 

 –لورانا  –لیپشیتا

 گابو -بوتچونی

–ارنست  -آرپ

 –دوشان  -یمها اپن

 جاکومتی –پیکاسو 

–مور  –الشز 

 هپورث

 هنر مدرن

 (1388گودرزی )
 مهوی نا  ،گابو مانزو، مارینی ،کلبه مایول، دسپئو ،رودن

 ،ارنست ،آرپ

 ،دوشان، یمها اپن

 جاکومتی ،پیکاسو

 مور ،بیرزمن ،الشز

The Dictionary of 

Art, Turner(1996) 

 ،برگالم ،بوردل ،رودن

، رسو ،تروبسکوی

 دسپئو، مایول

کل  ،بارالخ ،برانکوزی

 ،کلبه ،لمبرو  ،ویتا

(، مارکزمارکا )

 مانزو، مارینی ،مارینتی

 ،لیپشیتا ،آرکی پنکو

 ،بوتچونی ،زادکین ،لورانا

 پوسنر ،گابو ،رودچنکو، تاتلین

 ،آرپ ،پیکاسو

 ،گنزالا ،دوشان

 ،ارنست ،جاکومتی

 یمها اپن

 ،دلمن ،الشز

، ینوگوچ ،بیرزمن

هپ  ،مورهنری 

 نیکلسون ،ورث

 
 

 اناد  شده انتخابانتخابی، آثاری  یها نمونهای برگزیدن بر
شاده باشاد. در    بارده  ناام  هاا  از آن دو منبعدر کم  دستکه 
 ،ساال سااخت   براسااس  و ارائهت اویر آثار انتخابی  ،3جدول
 هاای  یژگای و ،ر دههبرای ه در نهایت .است شده یبند دسته

 براساااساساات.  شااده یااانب انتخااابی یهااا نمونااهمشااتر  
و منباع  آثار این نام و مشخ ات ، باالی هر ت ویر یها شماره

 .است شدهفهرست  4درجدول هر ت ویر 
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 یانتخابی ها نمونه براساس مدرن در هر دهه یها مجسمهفرمی  های یژگیو. 3جدول 

 در هر دهه های انتخابی نمونه مدرن سازی مجسمهفرمی  های یژگیو دهه

1900-1890  

ثر و سیالیت ماده بیش از هر توجه به بافت ا

از حجمی  ، بازنمایانه و متشکلها مجسمهچیز. 

 .گیرد یمکه در فضا قرار است توپر 

 

1910-1901 

هرچه بیشتر فرم و خ ،  یساز ساده

مجسمه  بازنمایانه. یها فرمگرفتن از  فاصله

 همچنان حجمی توپر است.

 

1911-1920 

به  ییگرا ساختورود فضای منفی و 

، استفاده از متریال جدید. برخی سازی مجسمه

 .اند انتزاعی و هندسی کامالًاز آثار 

 

 

 

 

1930-1921 

اثر به دلیل داشتن صفحات شفاف یا سوراخ، 

 کامالًاست. اثر فرمی  شده ادغامبا فضا  کامالً

انتزاعی و هندسی دارد و برای اولین بار حرکت 

و  شود یم سازی مجسمهو نور وارد دنیای 

رواج  سازی مجسمهاستفاده از متریال جدید در 

 .کند یمپیدا 

 

1940-1931 

با خطوطی  کهانتزاعی  یها فرماستفاده از

است و  منحنی و ارگانیک شکل یافته

 داشتن بازنمایی در برخی از آثار. ادامه

 

1950-1941 

ارگانیک.  یها فرمخطو  منحنی و  یریکارگ به

شده و  یساز ساده شدت بهفرم بدن انسان 

حسی اثر را بیشتر  یرتأثخطو  خشک و بافت 

 .کند یم

 

 

 

1 2 3 

5 4 

18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 

28 29 32 31 30 33 

4 



 80 

 1395، بهار 1، شمارۀ 21دورۀ   هنرهای تجسمی -هنرهای زیبا 

 

 

 3جدول  یرتصاونام و مشخصات . 4دول ج

 منبع تصویر سال ساخت نام اثر نام هنرمند شماره

 http://thetruthabovetheroar.blogspot.com 1894 صحاف روسو مدارد و 1

 http://en.wikipedia.org 1898 جنگجو آنتوان بوردل 2

 http://blogdobadou.blogspot.com 1897 بالزا  آگوست رودن 3

 http://www.joanannlansberry.com 1900 سرف هانری ماتیا 4

 http://pressimages.fondationbeyeler.ch 1909 میوز خفته برانکوزی 5

 www.elysesnow.wordpress.com 1912 سردیا مودیلیانی 6

 www.moma.org/ 1915 مردی در هوای آزاد نادلمن 7

 www.moma.org 1913 صور یگانه از استمرار در فضا بوتچنیامبرتو  8

 www.tumblr.com 1915 پیکر ایستاده ژا  لیپ شیتا 9

 http://pixgood.com 1914 جو انتقام ارنست بارالخ 10

 http://pressimages.fondationbeyeler.ch 1937 ستون بی انتها برانکوزی 11

 www.mutualart.com 1914 اسب دوشان ویون 12

 http://www.aucklandartgallery.com 1913 بریکوهمته  اپستین 13

 http://quod.lib.umich.edu 1914 مدرانو آرکی پنکو 14

 http://www.moma.org 1914 چرخ دوچرخه دوشان 15

 www.wikiart.org 1919 الملل بینیادمان  تاتلین 16

 www.pinterest.com 1920 ساختار آویخته رودچنکو 17

 www.christies.com 1929 دون کیشوت گنسالا 18

 www.dailyicon.net 1922 مدوالتور فضا نا -مهوی 19

 http://www.artic.edu 1926 زن قاشقی جاکومتی 20

 www.artexpertswebsite.com 1923 ستون گابو 21

 http://www.christies.com 1930 کنستروکسیون معلق در فضا ابوگ 22

 http://www.moma.org 1933 صبح 4کاخ در ساعت  جاکومتی 23

 http://epo.wikitrans.net 1939 کاکتوسیمرد  گنسالا 24

 www.moma.org 1935 عینیت انسانی ژان آرپ 25

 /http://riosarqui4.blogspot.com 1939 تابی به فضا برون پوسنر 26

 www.pictify.com 1938 شاه شاهان برانکوزی 27

 http://www.davidmadden.org 1943 مریم و کود  مور 28

 http://www.christies.com 1949 گروه خانوادگی مور 29

 http://www.philamuseum.org 1944 کند یمپرومته کرکا را خفه  لیپ شیتا 30

 www.liveauctioneers.com 1948 رفتن راهسه مرد در حال  جاکومتی 31

 https://www.artsy.net 1947 سوار اسب مارینی 32

 www.tumblr.com 1943 یادمان قهرمان نگوچی 33

 
 ،20 ةدها  ،آثاار انتخاابی   ةنمونبا توجه به فراوانی تعداد 

 .مادرن باوده اسات    ساازی  مجسمه یپرکاری برابسیار  ةده
فعالیاات  ،زمااان گذشاات باااگفاات  تااوان یماا، یکلاا طااور بااه

 هاا  تفااوت ایان   .اسات  نیز رو به فزونای رفتاه   سازی مجسمه
شاده و    خالصاه در نموداری مختلف های زمانی  بازه براساس
 .است شده ارائه 2 ت ویردر 

های انتخابی در هر دهه و مرور تحاوالت   با بررسی نمونه
های مشاتر    یژگیوتوان به  یمتاریخ هنر در هر بازۀ زمانی 

ها براساس تفکیک  یافت. در ادامه، این ویژگیهر دهه دست 
 است. زمانی ذکر شده

http://en.wikipedia.org/
http://blogdobadou.blogspot.com/
http://www.joanannlansberry.com/
http://pressimages.fondationbeyeler.ch/
http://www.elysesnow.wordpress.com/
http://www.moma.org/
http://www.tumblr.com/
http://pixgood.com/
http://pressimages.fondationbeyeler.ch/
http://quod.lib.umich.edu/
http://www.moma.org/
http://www.pinterest.com/
http://www.artic.edu/
http://www.artexpertswebsite.com/
http://www.christies.com/
http://www.moma.org/
http://riosarqui4.blogspot.com/
http://www.pictify.com/
http://www.davidmadden.org/
http://www.christies.com/
http://www.philamuseum.org/
http://www.liveauctioneers.com/
https://www.artsy.net/
http://www.tumblr.com/
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 ی انتخابی در هر دههها نمونهانی تعداد فراو. 2تصویر 

 (1890-1900نوزدهم )پایان قرن 
بارای هنار    یا آشافته و  پرتالطم یها سال ،اواخر قرن نوزدهم

 نسابتاً فضای  ،به نسبت دیگر هنرها سازی مجسمه اگرچه؛ بود
 یرتاأث هنرمند قرن نوزدهم کاه   ینتر مهمآرامی را تجربه کرد. 

 ،رودن ،بسیار بزرگی بر دیگر هنرمندان سراسار دنیاا گذاشات   
 هاا  یونیسات امپرسزماان باا    فیگوراتیوی بود که هام  ساز یکرهپ

 ،اقادام وی  ینتار  مهام . (3در جدول  3 یر)ت و ردک یمفعالیت 
به سطح مجسمه و بازی نور بار آن باوده اسات.    دادن اهمیت 

باه   هاا  آنکاه همگای    کردند یمافراد بسیاری از رودن پیروی 
کاه شااگرد    افرادی همانناد باوردل  ماده وفادار بودند. سیالیت 
بسیار  سازی مجسمهبر حجم نور به بازی  کهروسو  و رودن بود
بسیار زیاادی بار    یرتأثهمین امر باعث شد وی  .داد یماهمیت 
. تاا جاایی   ایتالیا بگذارد در 44(فوتوریست) اگر آینده هنرمندان

ی در هناار ی، وی را پیشااگام پویااا گراهااا یناادهآکااه قباال از  
کاه در   سه اثر انتخابی برای این دهاه  .دانند یمسازی  مجسمه
، تشابه فراوانی دارند. هار ساه  ه وج، واند شده مشخص 3جدول 

که بافت خشانی دارد. در   اند شده یلتشکاز یک فرم یکپارچه 
کاه  داد  یصتشاخ را ر انساان  پیکا تاوان   ی میخوب به ،این آثار
ناوعی  هناوز  نسبی این آثار است و مجسامه   ییگرا واقع ةنشان

 عناوان  باه شاده اسات کاه     یازی ر قالاب کاری شده یا  هفرم کند
 .گیرد یمتوپر در فضا قرار  یحجم

 (1901-1910) یستمباول قرن  ۀده
قارن بیساتم،   مهام  های هناری   یکی از جنبش ،در این دهه

سرعت در جهان  بهوجود نهاد و عرصة پا به  ،اکسپرسیونیسم
باا   کردناد  یما هنرمنادان در ایان دوران ساعی    فراگیر شاد.  

روانای و حسای    یرتاأث ، باصاالبت فارم و خطاو     یساز ساده
 ماکسپرسیونیسا زماان باا    هام  بیشتری بر مخاطب بگذارناد. 

کارد   کاار شاروع باه    45فاام  یآبا در روسیه گاروه رز   ،آلمانی
( کااه در آن گروهاای از هنرمناادان روساای فعالیاات  1907)
رهبری هنر پیشتاز روسی را بر عهده داشاتند.   که کردند یم

را منتشاار کردنااد کااه  «پشاام زریاان» ةمجلاا ،همااین گااروه
و هنر پیشاتاز و   کردند یمآن را اداره  47فو گنچار 46الرینف

 .  کردند جدید را به روسیه معرفی 
 یاایگرا ساااختساابک  یااریگ شااکلگنچااارف بعاادها در 

همچناین در   نقش بسیار مهمای داشات.   48کانسترکتیویسم()
شاکل  را مباانی نظاری کوبیسام    برا  پیکاسو و  ،1907سال 
 ۀانساان را باه شایو    ن دهاه، انتخابی بارای ایا   ةنمون دو .دادند
 ،در برخی از آثار ایان دهاه   اگرچه .کنند یمترسیم  یانهگرا واقع
انسااان  ۀپیکاار امااا هنااوز؛ انااد شااده سااادهبساایار  هااا فاارم
یکپارچااه  یماافر از دوهاار  اساات. یصتشااخ قاباالیخوب بااه
یک حجم تاوپر در فضاای اطاراف     عنوان بهکه  اند شده یلتشک
 یساادگ  باه  ،با دیادن آثاار انتخاابی ایان دهاه      .گیرند یمقرار 
 را در ایان چناد ساال دنباال کارد.      یسااز  سادهروند  توان یم

بافت، سعی در  نظر ازشکل و خطو  و هم  نظر ازهنرمند هم 
 .(2در جدول  5 یرت وداشته است ) یساز سادهو  زوائدحذف 

 (1911-1920) یستمبدوم قرن  ۀده
ساازی   بارای هنار مجسامه    یپرکاربردهای  سال ،ها این سال
یرگاذار  أثتجنابش مهام و    ساه ، هاا  ساال این  در. بوده است

در  یایگر آیندهدر روسیه و  ییگرا ساخت، کوبیسم در فرانسه
برای  ها جنبشفعالیت این  ةنتیج .کردندکار  ایتالیا شروع به
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 هرچه بیشاتر فارم و خا  اسات.     یساز ساده ،سازی مجسمه
جهان جدیادی را روی هنرمناد بااز کردناد و از      ها یستکوب

باه مجسامه اساتفاده کردناد.      یدها  شکلفضای منفی برای 
عالقه به هنرهای  ،ی بعدها سالدر  ،افرادی همانند برانکوزی

آثار در  .کرده بودندباب  ها یستکوبکه دنبال کردند  را بدوی
 ینوع بهکه  کنیم یمپیکر انسانی را مشاهده  هم باز ،این دوره
 ینتار  مهام  ،پویایی بافات و حجام   یکی در؛ است شده ساده

عناصار صاورت آدمای.     یساز ساده ،عن ر است و در دیگری
ارگاانیکی هساتند کاه از     یها فرمنمایانگر  ،این دسته از آثار

در  8 یر)ت او  اناد  گرفتاه  شاکل پر و یکپارچاه  تاو  یها حجم
 .(3جدول 
 هام  یروصافحات   باه کماک   دهاه،  ایان  آثار از برخی 
 یجاا  باه هنرمناد   که امعنبه این . اند شده ساخته شده چیده

اثر خود را بسازد، به کماک   یزیر قالبیا  یکار کندهاینکه با 
 یها فرماست.  داده انجاماین کار را  هم یروصفحات  ندچی

در  ینکها باو  دهند یمهندسی بیشترین بخش اثر را تشکیل 
در  بازنماایی  ،اسات  یصتشاخ  قابلبدن انسان  برخی از آثار،

، حجام  گراهاا  سااخت همچناین   کمترین حد خود قرار دارد.
تیییر دادند  یتوخالگسسته و  یمجسمه را به حجم ةیکپارچ

جدیادی   ۀپنجار  ،و با ایجاد فضای مثبت و منفی در یک اثار 
به بیشترین حد  انتزاع ،. در این آثاربه روی این هنر گشودند

که گااه   جایی، تا کند یمحجم به کمترین حد کاهش پیدا  و
 کارده اسات  خلاق   بادیع  یاثار  ،هنرمند با چند سیم یا نوار

 (.3جدول در  17 یر)ت و

 (1921-1930)سوم قرن بیستم  ۀده
حرکات و پویاایی   باه   هنرمندانی همانناد گاابو  در این دهه، 

. ناد در هنر گنجاندرا ریاضی  یها فرمولو علم و  کردند توجه
وی که کار خود را با تاتلین و رودچنکو در روسیه آغاز کرده 

به این دلیل کاه   و جدا شد ها آناز  نظر اختالفبه دلیل  ،بود
اعتقاد داشتند و گابو این امار را نفای    کارکردگراآنان به هنر 

. در آثاار  کارد جادا   گراهاا  ساختراه خود را از دیگر  ،کرد یم
ی به حداقل خود عن ر اثر هنر ینتر مهم عنوان بهگابو حجم 
و پالساتیکی   ای یشاه شصافحات   وی از .کند یمکاهش پیدا 

و  کارد  یما مختلاف اساتفاده    هاای  یمسا نخ و رشاته   شفاف،
 اگرچاه  آغاز کارد.  سازی مجسمهاستفاده از مواد جدید را در 

پا  سازان مجسمهعمیق بر  یراتیتأث ،سبک وی فراگیر نشد
 هاا  ساال در همین  (.3جدول در  21 یرگذاشت )ت واز خود 

متحاار  را در  یهااا حجاامناگساااختن ، بااود کااه مهااوی 
ین کسی بود که باا ترکیاب   وی اول بنیان نهاد. سازی مجسمه

در آثار ایان   .، اثری به نام مدوالتور فضا خلق کردحرکت نور
اثر دیگر حجمی یکپارچاه نیسات و باه دلیال داشاتن       دهه،

. تاسا  شده ادغامبا فضا  کامالً ،شده سوراخصفحات شفاف یا 
باارای اولااین بااار حرکاات و نااور وارد دنیااای       بنااابراین،
اساااتفاده از متریاااال جدیاااد در و  شاااد ساااازی مجسااامه
 .کردرواج پیدا  سازی مجسمه
آغاز شد. با  49برتون ةسورئالیسم با بیانی ،1924سال  در 
ضامیر ناخودآگااه و    ،یوناگ  ،آن از پاا فرویاد و   های یهنظر

 ةهنرمنادان عرصا   ةدغدغا  ینتار  مهام ، یاا رؤ نامأنوسجهان 
هاای بسایار متفااوتی در ایان      متریال هنرهای تجسمی شد.

اما فلز بیشترین طرفادار را   ؛شد سازی مجسمهدهه وارد هنر 
فلازی   هاای  یلهمصفحات و  از بسیاری از هنرمندان و داشت

کاار را   ۀو شایو  تار  کوتااه کاه زماان کاار را    کردناد  استقبال 
 صاورت  باه  را همجسام همچنین این متریال  .کرد یم تر آسان

، به تمدن مادرن مرباو    شناسی یباییزفیزیکی، احساسی و 
ة یلوساا بااهکااه  بیناایم یما آثاااری را در ایاان دهااه  .کاارد یما 

 امعنا . به ایان  اند شده ساختهجوشکاری قطعات فلزی به هم 
جدیدی  ۀاز شیو ،یکار کندهیا  یزیر قالب یجا بهکه هنرمند 

. شاود  یمبهره گرفته که از کنار هم قراردادن قطعات حاصل 
را  فارم بادن انساان    تاوان  مای  یناوع  به این دسته از آثار،در 
 .داد یصتشخ

 (1931-1940)ارم قرن بیستم چه ۀده
کارده  آغاز به کار قبل  ةسورئالیسم که در ده ،ها در این سال

سورئالیسم  سازان مجسمههنر در جهان هنر فراگیر شد.  بود،
یااا رؤهااا از تااوهم، خیااال و  نیااز هماننااد دیگاار سورئالیساات

ساعی داشاتند راز زنادگی را     هاا  آنگرفات و   یما سرچشمه 
و  ینماادپرداز سامبل وارد کارهاای خاود کنناد.      صاورت  به

موضااوع، از دیگاار مشخ ااات آثااار    انگیااز یااالخ ت ااویر
 نماا در آثاار ایان    زنده وانتزاعی  های فرم. ستا ها یستسورئال

هنرمندانی بودند کاه از   ازآرپ و مور  هنرمندان متجلی شد.
کردناد   ی انتزاعی ارگانیک در کارهای خود استفاده میها فرم

یشان، حکایت از شور حیات و ها طرحو پویایی و خطو  دوار 
 (.3جدول در  23یرداشت )ت وزندگی 

 کاامالً ی هاا  فارم باا   ،در آثار این هنرمندان و آثار مشاابه 
هستیم که باا خطاوطی منحنای و ارگانیاک      رو روبهانتزاعی 

یر تاأث جاکومتی نیاز در ایان دوران تحات     شکل یافته است.
ساااخت کااه بااه   یماا یاگونااهرؤهااا، فضاااهای  یسااتسورئال
جااکومتی در   یهاا  ساختهدر  بود.شبیه یی جادویی ها اتاقک
 چندکه تنها با استفاده از  بینیم را می ییها مجسمه ،این دهه
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 خلاق فضاایی   ،شاوند  یما خطی دیده  صورت به سیم که تکه
نیاز  در روسایه   اسات.  شاده  ادغاام و فضا در اثر هنری  شده

همانند گابو و پوسنر به فعالیات خاود اداماه     یسازان مجسمه
کردناد  عی و هندسی خلاق  آثار انتزا ،ند و همانند گذشتهددا

این بار حجم با ساطوح و خطاو     .(3جدول در  26 یر)ت و
ثار باا   و پویاایی ا  هباه خاود گرفتا    یتر پررنگشکل  ،منحنی
 .است بیشتر شده کاررفته بهخطو  

 (1941-1950) یستمبجم قرن پن ۀده

 ساازان  مجسامه بسیاری در کاار   های یگوناگون ،40ة پا از ده
ور از انتازاع محاف فاصاله    شیتا و هنری م لیپ .شود یمدیده 
 بااز  ،ایان آثاار  در . آورند یمو به کارهای بازنمایانه روی  گیرند یم
همچناین   اسات.  شاده  یلتشکپارچه یک یمجسمه از حجم هم
خطو   یریکارگ بههنرمند با اما ؛ کامل نیستند یگرا واقع ها فرم

اسات  نیاک پویاایی اثار را بیشاتر کارده      ارگا یها فرممنحنی و 
باریااک و  یگورهااایفجاااکومتی  (.3جاادول در  29 یر)ت ااو

 31 یرسااخت )ت او   هاا  سالدر همین اکسپرسیونیستی خود را 
 یهاا  مجسامه  ةو در ایتالیا مارینو مارینی مجموعا  (3در جدول 
فرم بدن انساان   در این آثار نیز .را طراحی کرد سوار اسباسب و 
همانناد   ،شده و خطو  خشک و بافات اثار   یساز ساده شدت به

حسای اثار را    یرتاأث  ،بیساتم  ةدر ده ها یونیستاکسپرسکارهای 
بازنمایاناه و   یهاا  فارم ه از آثاار نیاز از   . این دسات کند یمبیشتر 
 .اند هبهره برد شده سادهارگانیک 

 وتحلیل یهتجز
آثاار  فرمای   وتحلیال  یاه تجز یارهاای معاساتخراج   منظاور  به

 36(، 1جادول  )انتخابی  مدرن، از هشت منبع سازی مجسمه
درخ و  توصیف ویژگی فرمی و قالب  یرتکراریغ یدواژهکل

 است. شده خالصهو در شش دسته  شده استخراج بیانی آثار
 اساتخراج فرمی که از مناابع   یرهایمتی براساس یارهامعاین 
، یارهاا معبرای هر دسته از ایان   .اند شده یبند دسته، اند شده
 هاا  یادواژه کلتماامی   ۀیرناد دربرگکه  است شده یینتعنامی 

باه روش   فرمای  وتحلیال  یاه تجز یارهاای مع. (4باشد )جدول
جاای  شارح زیار    باه  یدوقطبا گاروه   در سه ،افتراق معنایی

و پیکار   یاک ارگان -هندسای  بازنمایاناه،  -: انتزاعای اناد  گرفته
 ۀهاا تعریاف ویاژ    از این قطاب  هریک انسان.غیر پیکر -انسان

 .است شدهخود را دارند که در ادامه به آن پرداخته 
، یانااهبازنما -انتزاعاای ، یعناایاول یدوقطباادر محااور 

که عاری از هرگوناه  گیرند  یمقرار  انتزاعیدر قطب  ییها فرم
به بیانی  ند.باش ملموسشباهت قابل ارجاع به جهان عینی و 

هنر  51،گروه انتزاع آفرینش ةدر بیانی 50هلیون ةبه گفت ،دیگر
کاه در آن   شاود  یما فیگوراتیاوی گفتاه   انتزاعی به هنار غیر 

روایتگاااری،  هرگوناااهتجمعااای از اشاااکال نااااب، بااادون  
 آماده یا عناصر برگرفته از طبیعت، گارد هام    یپرداز داستان
 یهاا  فارم  ،در مقابال  .(Turner,1996,vol.1: 617)باشند 

که قابل ارجاع باه جهاان خاارج     ییها فرمفیگوراتیو یا دیگر 
. همچناین ت ااویر   گیرناد  یمقرار  بازنمایانهدر قطب  ،باشند

 ،موجودات میکروسکپی اگر قابل ارجاع به جهان خارج باشند
اگر بار   ،به عبارت دیگر .گیرند هنر بازنمایانه قرار میۀ در زمر

بازنماایی   ،بیناد  مخاطب روشن باشد کاه ت اویری کاه مای    
 اثر بازنمایانه خواهد بود. ،موجودی زنده است

رو هساتیم.   هندسی روبه -در محور دوم با دو قطب ارگانیک
 توسا   1936در سال  رنخستین با  52ارگ زیستیا  ارگانیکۀ واژ
معنای   گوناه  ینابه کار رفت و  53دان آمریکایی آلفرد اچ بار تاریخ
کاه گاویی در    شاکلی  یبا و   کُرَوی یها فرمبه  یکل طور به»: شد

این  رسد یمو به نظر  شود یمگفته  ،حال حرکت و رشد هستند
و حتای   هاا  یکروبمو  یکروسکپیم ،یسلول تکاز جانوران  ها فرم

. (Turner,1996,vol.3: 615)« شاند با شده گرفتهجنین الهام 
تیز یاا   یها گوشهفرم هندسی، فرمی است که در آن » ،در مقابل

پاکباااز، )« وجااود داشااته باشااد یچندضاالعسااطوح هندساای و 
گفاات کااه تمااامی  گونااه یاانا تااوان یماا، درواقااع .(344: 1378
و  54ها و احجاام اصالی هندسای    از شکلهندسی اعم  یها شکل

انتزاعی هندسای   فرمو غیرمنتظم، منتظم  های دیگر چندوجهی
 .روند به شمار می
 یساادگ  باه ، یرانسانیغ -انسانیپیکر سوم، دوقطبی در محور

بازنماایی از بادن انساان     یکه باه هار نحاو    را ییها فرم توان یم
در قطاب   ،نیستند گونه یناکه  ییها فرمدر قطب انسانی و  ،دارند
 یرانساانی غانتخابی کاه در قطاب    یها نمونه. داد قرار یرانسانیغ

 یهاا  فارم انتزاعای و   یهاا  فارم تماامی  شاامل  ، گیرناد  یما قرار 
 .شوند یمهمانند حیوانات  یرانسانیغفیگوراتیو 
وتحلیال   یاه تجز یارهاای مع براسااس ی انتخاابی  ها نمونه
 شاده  مشاخص هر دهه در و گرایش کلی  شده یبررسفرمی 

است. به دلیل اینکه تعداد آثار انتخابی برای هر دهه متفاوت 
 ۀی انتخاابی در محادود  هاا  نموناه  یریقرارگ، چگونگی است
جداگانه  صورت بهوتحلیل فرمی، در هر دهه  یهتجز یارهایمع
 (.3نمودار است ) شده ارائه
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 میفر وتحلیل یهتجزیارهای مع. 5جدول 

 یغیر انسان یپیکر انسان ارگانیک هندسی انتزاعی بازنمایانه

 حیوانات انسان واره زیستترکیب  حجم مستطیل ساختگی یها شکل انهیگرا عتیطب

 فرم انتزاعی انسانی یها اندام واره زنده اندام چهارگوش گرایی ساده بخش حالت ییگرا واقع

 سازه  واره زیستپیکر  دار گوشهخطو   فرم آبستره روایتگر

 ساختمان  زیستی سطوح عمودی و افقی غیر بازنما پرداز ق ه

   نما زنده دار هیزاواشکال  واقعیت برتر بازنما

    سطوح شکسته واقعیت تازه اشکال طبیعی

     هنر تجرید شباهت انسانی

     سطح یساز ساده شکل پیکرسازانه

     نما کلیخطو   صور طبیعی
 

هاای فرمای    یژگیوهای کلی  ۀ گرایشدهند نشان، 3ت ویر
ی دوران مدرن در هر دهه است. طبق ایان نماودار،   ها مجسمه

اناد. ایان آثار از     در دهة آخر قرن نوزدهم، تمامی آثار بازنمایانه
. اند کردهو پیکر انسان را ترسیم  شدهیل تشکی ارگانیک ها فرم

یباً همین مسیر را دنباال کارده اسات. اماا در     تقردهة بعد نیز 
هااای فرماای  یشگااراای در  یناادهفزادهااة بیساات، تیییاارات  

سازی به وجود آمده است. آثار این دوره تناوع زیاادی    مجسمه
 بااز ی و هندسی هستند. اما، انتزاع کامالًها  دارند و برخی از آن

. در اسات بیشترین سهم متعلق به بازنماایی پیکار انساان     هم
ی هندسای  هاا  فارم سازی به سمت انتزاع و  دهة سی، مجسمه

ترین ساهم متعلاق باه    همیشاه، بیشا   برخالفرود و  یمپیش 
یی است که حالت انتزاعای دارناد و پیکار انساان را     ها مجسمه

. دهة چهل هم همانند دهة قبل، اند ندادهموضوع کار خود قرار 
سازی اسات؛ باا    دوران تسل  انتزاع و هندسه بر جهان مجسمه

ی ارگانیااک بااه دلیاال فراگیرشاادن هااا فاارمکااه  تفاااوتایاان 
. دهاة  اناد  دادهسورئالیسم، بخشی از آثار را به خود اخت اا   

ی آغاازین دوران  هاا  ساال ی بازگشت به نوع بهتوان  یمپنجاه را 
ی بازنمایاناه بیشاترین   هاا  مجسامه  هام  بازمدرن تشبیه کرد. 

پیکار انساان    هام  بااز و  اناد  دادهسهم را باه خاود اخت اا     
 رود. یمبه شمار ین موضوع تر مهم

دوران  ةدهاد در میاان آثاار برجسات     یما نشاان   4ت ویر
ی بازنمایانه، ارگانیک و انسانی، بیشترین تعاداد  ها فرممدرن، 

سهم  ،یرانسانیغی انتزاعی، هندسی و ها فرم و گرایش فرمی،
. فارم  اناد  دادهکمتری را در ایان دوران باه خاود اخت اا      

ن ساهم و فارم ارگانیاک    کمتری ،بازنمایانه، هندسی و انسانی
ی هااا نمونااهیرانسااانی هاام تعااداد محاادودی از غانتزاعاای و 

 .اند دادهانتخابی را به خود اخت ا  

 
 یفرموتحلیل  یهتجزیارهای مع براساسی انتخابی در هر دهه ها نمونهتوزیع فراوانی . 3یرتصو
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 بندی یارهای دستهمع براساس ی انتخابی در دوران مدرنها نمونهتوزیع  .4تصویر 

  ___________________________________________________  یجهنت
آخار   ةدها  دهاد  یما دوران مدرن نشان  یها مجسمهبررسی 

تنهاا باه بازنماایی پیکار انساان       سازی مجسمه ،قرن نوزدهم
 یجتدر به سازی مجسمه ،از اواخر قرن نوزدهم .شود یممربو  
و به سامت انتازاع    یردگ یمارگانیک فاصله  -بازنمایانه از فرم
 باه اوج  ایان فاصاله   ،سی قرن بیستم ةو در ده رود یمپیش 
از  هاا  مجسامه بیشاتر   ،سای و چهال   ة. در دها رسد یمخود 
ان را از و پیکار انسا   اناد  شاده  یلتشکنتزاعی ا کامالً یها فرم

 یجتدر بهاست که  از همین زمان .اند کردهموضوع خود حذف 
در  شاده  سادهبسیار  صورت بهحتی  پیکر انسان، ۀحضور دوبار

 ةدر دها ، دین ترتیاب با  ؛اسات  شده یدهد سازی مجسمهآثار 

 -بازنمایاناه  یهاا  فارم  باار دیگار   پنجاه قرن بیساتم، و  چهل
کاه ذکار شاد،     طور همان .به اوج خود رسیده است ارگانیک
سی و چهل باه اوج خاود    ةدر دهانتزاعی  -هندسی یها فرم
بعد نیز تعدادی کمی از آثار را به خود  یها دههو در  رسد یم

 یهاا  فارم  ،دوران مادرن در  ،یکلا  طور به .دهد یماخت ا  
بااه خااود بیشااترین سااهم را بازنمایانااه، ارگانیااک و انسااانی 

 یهااا فاارم و کمتاارین تعااداد متعلااق بااه انااد داده اخت ااا 
بیشاتر   ،یکلا  طاور  باه  است و یرانسانیغارگانیک، انتزاعی و 

ارگانیک  یها فرمدوران مدرن، پیکر انسان را با  یها مجسمه
 .اند کردهو بازنمایانه ت ویر 

 

 

 ها نوشت پی
1. Pablo Picasso(1881-1973). 
2. Semantic Differential. 
3. Perceptual Map همچنین به دیدگاهی ویژه درباارۀ موضاوعی کاه     

شود و هادف   مطرح می ها آنکیفی با مفاهیم و رواب  علّی  صورت به
شاود. در   نیز گفته می آن استبینی رفتارها و نتایج علّی  یشپاز آن، 

نگار. در   نگاری و قانون این روش، دو رویکرد عمومی وجود دارد؛ ایده
یم را از مفااه شود  اجازه داده می دهندگان پاسخنگر، به  رویکرد قانون

را  هاا  آنروابا  میاان    کنناد و شده انتخاب  یفتعرمجموعه از پیش 
(. 621: 1393مدرس یزدی، کنند )بررسی   

4. August Rodin  )1840-1917). 
5. Aristide Maillol )1861-1944). 
6. Constantine Brancusi) 1876-1957). 
7. Ernst Barlach )1870-1938). 
8. Käthe Kollwitz(1867-1945). 

9. Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). 
10. Nikolaus Pevsner (1902-1983). 
11. Umberto Boccioni (1882-1916). 
12. Vladimir Tatlin (1885-1953). 
13. Naum Gabo (1890-1977). 
14. Jacques Lipchitz (1891-1973). 
15. Jean Arp (1886-1966). 
16. Max Ernst (1891-1986). 
17. Raymond Duchamp-Villon (1876-1918). 
18. Julio González (1876-1942). 
19. Alberto Giacometti (1901-1966). 
20. Gaston Lachaise (1882-1935). 
21. Elie Nadelman (1882-1946). 
22. Henry Moore (1898-1986). 
23.  Barbara Hepworth (1903-1975). 
24. Alexander Archipenko (1887-1964). 
25. Antoine Bourdelle (1861-1929). 
26. Gutzon Borglum (1867-1941). 
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27. Paul Troubetzkoy (1866-1938). 
28. Medardo Rosso (1858-1928). 
29. Georg Kolbe (1877-1947). 
30. Gerhard Marcks (1889-1981). 
31. Amedeo Modigliani (1884-1920). 
32. Marino Marini (1901-1980). 
33. Giacomo Manzù (1908-1991). 
34. Henri Laurens (1885-1954). 
35. Ossip Zadkine (1890-1967). 
36. Alexander Rodchenko (1891-1956). 
37. László Moholy-Nagy (1895-1946). 
38. Kenneth Armitage (1916-2002). 
39. Oskar Schlemmer (1888-1943). 
40. Méret Elisabeth Oppenheim (1913-1985). 
41. Isamu Noguchi (1904–1988). 
42. Louise Nevelson (1899-1988). 
43. Reuben Nakian (1897-1986). 
44. Futurism. 
45. Blue Rose. 
46. Mikhail Larionov (1881-1964). 
47. Natalia Goncharova (1881-1962). 
48. Constructivism. 
49. André Breton (1896-1966). 
50. Jean Hélion (1904-19087). 
51. Abstraction-Création. 
52. Alfred H. Barr(1902-1981). 
53. Biomorphism. 

اصلی هندسی همانند مربع، دایره و مثلث و احجام اصلی  یها شکل. 54 
های چنادوجهی   هندسی همانند مکعب، کره و مخرو  و تمامی فرم

 شوند. هندسی محسوب می یها فرممنتظم و غیرمنتظم نیز از 

 منابع
یکاره  پ تاریخ هنر مدرن: نقاشای، (، 1375آرنانسون، یوروارد دورهاروارد )

 ت آگاه، تهران.ام طفی اسالمیه، انتشار ترجمه، سازی و معماری

حساینعلی ناوذری،    ترجمه، مدرنیته و مدرنیسم(، 1380یگمون )ز بامن،
 ، تهران.جهان نقشانتشارات 
، [و دیگاران پاکبااز   روئین  ترجمه ،یسمهنرمدرن (،1387)بکوال، ساندرو 

 انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.

، انتشاارات فرهناگ معاصار،    هنار  المعاارف  دائارۀ (، 1387) ینروئ پاکباز،
 تهران.
، تحلیل از سیر تحاول هنار   در جستجوی زبان نو(، 1374) وئینپاکباز، ر

 نقاشی در ع ر جدید، نگاه، تهران.
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