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مقدمه
از آن است، سير  نيز صورتی  تاريخ هنر  تاريخ، كه 
برای  انسان  ذهن  اما  رويدادهاست.  مستمر  و  مداوم 
كه  آنجا  از  می كند.  طبقه بندی  را  آن  بهتر  ارزيابی 
طبقه بندی امری ذهنی است، پس اعتباری است يعنی 
دو  درجه  تاريخ  به  رو  اين  از  ندارد.  تاريخی  حقيقت 
آن  حال  اين  با  است.  مربوط  گزارش-  چون  -تاريخ 
يا  تاريخ  حقيقت  با  كه  است  پذيرفتنی  طبقه بندی ای 
تاريخ درجه يک _ تاريخ چون رويداد- انطباق بيشتری 

داشته باشد. 
طبقه بندی  برای  مختلفی  روش های  هنر  تاريخ  در 
تاريخ وجود دارد. گاه سير مداوم رويدادهای هنر را به 
و  سبک ها  به  گاه  و  می كنند  تقسيم  گوناگون  ادوار 
روش ها  اين  از  يک  هر  غيره.  و  جنبش ها  و  مكتب ها 
به حقيقت  نسبت  را  ما  فهم  از  بخشی  و  دارد  فوايدی 
تاريخ هنر شكل  می دهد. مهمترين مزيت سبک بر ديگر 
اسناد  حداقل  با  را  آن  می شود  كه  است  اين  روشها 
به  كرد.  تأسيس  هنری  آثار  خود  وسيلة  به  و  تاريخی 
سخن ديگر برای فهم چگونگی رويدادهای هنر در زمانی 
اثر  يا چند  يک  تاريخی ای جز  مدرک  هيچ  اگر  خاص 
هنری در دست نباشد از طريق سبک آن آثار می توان از 
همين  شد.  دار  خبر  عصر  آن  در  هنر  وضع  و  شرايط 
ويژگی سبب فراگيری سبک در مطالعات تاريخ هنر شده 

است. 
سبک  مفهوم  بودن  اعتباری  سبب  به  حال  اين  با 
تعريف و اصول درست آن همواره مورد بحث بوده است. 
و  دارد؟ صفات سبک  مفهومی  سبک چه  اساساً  اينكه 
عوامل تغيير سبک چيست؟ سبک بيشتر متأثر از كدام 
تا  است؟  اجتماعی  و  فرهنگی  تاريخی،  عوامل  از  يک 
روش هايی  چه  و  سبک  دربارۀ  هايی  نظريه  چه  كنون 
برای سبک شناسی طرح شده و مزايا و معايب هريک چه 

بوده است؟ 
متفكران مغرب زمين دست كم از قرن هجدهم تا 
كنون درباره سبک نظريه پردازی كرده اند. اين نوشتار در 
پی شرح و نقد نظريه های سبک شناسی در مغرب زمين 
پاسخ  ياد شده  به سواالت  بتواند  آن طريق  از  تا  است 
دهد. پيش از اين برخی از محققان به اين موضوع توجه 

كرده اند و كوشيده اند نظريه های سبک شناسی را مطالعه 
و نقد كنند. از آن جمله می توان از ورنن هايد ماينر ياد 
و  سبک  خبرگی،  بصری:  »مرجعيت  باب  در  كه  كرد 
فرماليسم« از كتاب تاريِخ تاريخ هنر پس از شرح تعاريف 
جيمز  و  ولفلين  سبک  نظرية  نقد  و  توضيح  به  سبک 
اكرمن می پردازد.)ماينر، 1390( همچنين نظرية سبک 
گومبريش را جانسون در مقاله ای شرح و نقد كرده است.
جی  كارل   )Janson and others, 1970: 115-122(

فردريش در مقاله »سبک مبنای تفسير تاريخی« ضمن 
مغفول  نكاتی  ولفلين  و  بوركهارت  نظريه  نقد  و  شرح 
Fried-( مانده در مطالعات سبک شناسی طرح می كند.
rich, 1955( دربارۀ مفهوم سبک نيز تحقيقاتی در دست 

سبک  مفهوم  كتاب  از  می توان  جمله  آن  از  كه  است 
)Berel Lang, 1979( كه مجموعه ای از مقاالت محققان 

در پاسخ به چيستی مفهوم سبک است ياد كرد. با اين 
حال در هيچ يک از تحقيقات ياد شده نمونه ای كه در 
آن سير تحول نظريه های سبک شناسی از آغاز تا اواسط 
قرن بيستم به طور پيوسته و در پی هم توضيح و تبيين 
شده باشد در دست نيست. به همين علت در اين نوشتار 
كه ماهيتی بنيادی دارد با رويكردی تاريخی می كوشيم 
نگرش متفكران مغرب زمين در بارۀ سبک و مبانی آن 
در تاريخ هنر را مطالعه و در آخر با مقايسه اين نظرات 

تحول كلی ديدگاه ها را نشان دهيم.   

تعریف سبک
سبک طيفی وسيع از معانی را در بر دارد. اين واژۀ 
و  است  شده  گرفته   «stylus« از  و  است  يونانی  اصالتاً 
زمانی بر نوشتة دست ساخته )كتيبه(  داللت می كرد 
sti-« از  )Harris, 2006: 305(. گومبريش آن را مشتق 

lus» می داند كه واژه ای رومی است و ابزاری است برای 

نوشتن و از سيسرو جمله ای نقل كرده كه از كاربرد اولية 
می تواند  ]سبک[  »آن  می كند:  حكايت  ادبيات  در  آن 
كار  به  نويسنده  يک  نوشتن  روش  سجيه پردازی  برای 
اوليه  كاربرد  بنابراين   .)Gombrich,1968: 130( رود« 
سبک در ادبيات آن هم برای توصيف سبک فردی بوده 

و بعداً در هنر به كار رفته است. 
هر كس سبک را جوری تعريف كرده است. برخی 
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مدعی اند تعابير مختلف از سبک به اندازۀ طرفداران آن 
متنوع است و هرچه در طی سالها پيش رويم خواهيم 
 Baumer, 1869:( ديد معنی آن نيز گسترش يافته است
17( ما ير شاپيرو سبک را همچون شكل ثابت و گاهِی 

يا  فردی  هنر  در  ثابت  تأثيرات  و  كيفيت ها  و  عناصر 
گومبريش   .)37  :1390 )آدامز،  است  دانسته  جمعی 
سبک را هر چيز متمايز، قابل تشخيص، يا روشی برای 
انجام عملی خاص يا توليد اثری دست ساخته به روشی 
كه بايد اجرا يا توليد شود می داند و معتقد است گسترۀ 
وسيع كاربردهايی كه بر اين واژه داللت می كند بازتاب 
او  است   انگليسی  زبان  در  اصطالح  اين  كاربرد  تنوع 
كاربردهای مختلف واژۀ سبک را دو گروه اصلی می داند: 
توصيفی و هنجاری. توصيفی ها روش های گوناگون توليد 
مردمان  عادات  يا  رايج  روش های  اساس  بر  ساخت  يا 
گروه ها، كشورها، يا دوره هايی خاص است. مثل موسيقی 
لباس  يا  فرانسوی،  به سبک  ، آشپزی  سبک جيپسی3 
ويژگی  آن  هنجاری  كاربرد  اما  هجدهم.  قرن  سبک 
تمجيدگرانه و عاری از سجايای قابل تشخيص اما پيوسته 
انواع  اثر را متمايز از ديگر  و آشكاری است كه اجرا يا 
اين  دارد؛  سبک  بندباز  اين  می گويند  مثاًل  می كند. 

)Gombrich, 1968: 129( ساختمان بدون سبک است
به طور كلی می توان گفت اوالً ما سبک را فقط برای 
كندال  قول  به  می بريم.  كار  به  بشر  ساخته های دست 
غيربشری  ساخته های  به  ربطی  سبک  تصور  والتون4 
ندارد. كيفيت سبک شناسانه مخصوص دست ساخته ها و 
ثانياً   .)Rump, 1981: 48 است)  هنری  آثار  بخصوص 
هرچند تعاريف مختلفی برای سبک وجود دارد به نظر 
نمی رسد در مفهوم آن اختالف نظری اساسی در ميان 
باشد. هر يک از تعاريف باال را می توان وجهی از مفهوم 
سبک به شمار آورد. اگر بخواهيم به بيان ساده سبک را 
الگوها يا  در عام ترين معنا تعريف كنيم می توان آن را 
اشياء  از  مجموعه ای  يا  چيز  مشخص  و  متمايز  صفات 
يا  را مشخصات  يا صفات مشخص  الگوها  اين  دانست. 
صفات سبک می خوانيم. حال اين صفات اگر در يک اثر 
يک  آثار  در  اگر  اثر،  آن  سبک  می شود  باشد  هنری 
آثار يک  در  اگر  هنرمند،  باشد می شود سبک  هنرمند 
يا  آن منطقه  باشد می شود سبک  يا يک دوره  منطقه 

دوره. 
چيزی كه در سبک شناسی بين مورخان مورد بحث 
است يكی ماهيت و چگونگی يافتن صفات سبک است. 
مورخان هنر هر يک بر اساس رويكرد يا روشی مخصوص 
كوشيده اند صفات سبک ها را بيابند يا الگويی برای يافتن 
آن ها عرضه كنند. ديگر چگونگی تغيير سبک است؛ اين 
كه چه عامل يا عواملی باعث تغيير سبک می شود و اين 

تغيير چگونه صورت می گيرد. 

نظریه های سبک
الف. رنسانس تا پایان قرن هجدهم

وازاری در كتاب تاريخ هنرمندان واژۀ سبک را به كار 
برد. او سبک را حاصل رونگاری مكرر از زيباترين اشياء 
يا تركيب ظريف ترين و دلكش ترين اندام ها می داند چه 
اين اندام ها دست و سر باشد چه تن و پا چراكه نتيجة 
ماينر،  از  نقل  )به  بود  خواهد  كامل  پيكری  همه  اين 
سبک  مفهوم  قول  اين  در  می بينيم    )139  :1390
متفاوت از مفهوم امروزين آن است. بنا بر اين استفاده از 
مفهوم سبک با معنای مورد نظر مورخان امروز در عصر 
رنسانس رايج نبوده است. با اين حال نگاه سبک شناسانه 
كم و بيش در كار وازاری وجود دارد. گومبريش معتقد 
است وازاری هنرهای عصر خويش را از مراحل آغازين به 
 Gombrich, (نظر هنجاری مطالعه كرد از  سوی كمال 

.)1968: 131

بر اين اساس می توان الگوی استعاری ظهور، بلوغ، 
زوال وازاری را انديشه  ای برای مراحل »تغيير« در سبک 
تفسير كرد. وازاری اين الگو را هم در دوره بندی تاريخ 
هنر از عصر باستان تا زمانة خويش به كار برد و هم در 
مراحل پيشرفت هنرمند. اكرمن معتقد است اين الگو در 
احياء  داروين  تكامل  نظريه  با  هجدهم  قرن 

  )Ackerman, 1962: 230(شد
روی هم رفته هر توضيحی دربارۀ خصوصيات كار 
هنرمند با موضوع سبک در ارتباط است. چراكه در بيان 
ندانسته  يا  دانسته  هنرمند  يک  كار  اصلی  خصايص 
را  اين  و  می شود  بيان  آثارش  مشترک  خصوصيات 
می توان سبک آن هنرمند تلقی كرد. بنا بر اين اهميت 
تاريخ هنرمندان وازاری از نظر سبک شناسی عالوه بر 
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تفاسير گومبريش و اكرمن اين است كه در آن از سبک 
هر يک از هنرمندان عصر رنسانس سخن رفته است. 

سبک در مطالعة تاريخ هنر در قرون هفدهم و اوايل 
قرن هجدهم كاربرد چندانی نداشت. اندكی پس از نيمة 
وينكلمان در كتاب  يوهان  را  بود كه آن  قرن هجدهم 
تاريخ هنر باستان )1764( به طور گسترده به كار گرفت. 
وينكلمان در مطالعاتش روش وازاری در تاريخ نگاری هنر 
به  هنرمندان  از  نوشتن  جای  به  او  گذاشت.  كنار  را 
و  كرد  توجه  باستان  عصر  آثار  مشترک  خصوصيات 
نخستين دگرگونی در تاريخ هنر نگاری اروپا را رقم زد. 
به  دارد  قصد  كه  می دهد  تذكار  كتابش  در  صراحتاً  او 
هنرمندان منفرد سهمی اندک دهد و رويكردی منظم تر 

به ساماندهی معرفت داشته باشد )فرنی، 1383: 69(. 
فرهنگ  يک  در  سبک  وينكلمان  طرح  اساس  بر 
خاص از نسلی به نسل ديگر بر اساس الگويی معين كه 
متناسب همان تمدن خاص است تحول و تغيير می  يابد 
)ماينر، 1390: 169(. او سبک يونانی را نمودی از زندگی 
يونانی قلمداد كرد و ارتباطی كه او ميان سبک با گسترۀ 
فرهنگ و جامعه برقرار كرد به شناخت و معرفی سبِک 
دوره منجر شد. اين ايده سبب شد كسانی ديگر همچون 
ِهرِدر به مطالعه و شناسايی خصوصيات زندگی مردمان 
دوره قرون وسطی و گوتيک بر پاية سبک به منزلة نمود 
 Gombrich,( كنند  توجه  اعصار  آن  مردم  زندگی  طرز 

)1968: 131

طرز عمل وينكلمان به جز استفاده اش از فرهنگ به 
شيوه  اين  بود.  وازاری  شبيه  سازمان ده  اصل  منزلة 
متضمن بررسی دقيق اثر هنری با نگاه هنرمندانه تحليل 
پيشرفت فنی، تعريف و تشخيص زيبايی آرمانی )يعنی 
)فرنی،  بود.  مستند  شواهد  بررسی  و  خبرگی(،  اعمال 

)69 :1383
دو  از  سبک شناسی  زمينه  در  وينكلمان  كوشش 
منظر شايان توجه است: يكی توجه به سبک از طريق 
مطالعه تجربی آثار به منزلة چهارچوبی برای  شناخت 
كليات هنر باستان كه نتيجة آن شناخت شاخص ترين 
ويژگيهای كلی شاهكارهای هنر يونانی بود. ديگر كوشش 
برای يافتن رابطة اين ميان سبک با تمدن كه به طرح 

ايدۀ سبِک دوره در تاريخ هنر منجر شد.

 كار وينكلمان را اين طور نيز می توان تفسير كرد. او 
در آثار هنرمندان عصر باستان -كه هويت اكثرشان برای 
ما مشخص نيست- خصوصياتی مشترک يافت. از آنجا 
كه هر هنرمندی سبک مخصوص به خود دارد و مشخصه 
صفات  جمع آوری  شده  منعكس  اثرش  در  سبكش 
صفات  تجميع  معنی  به  باستان  عصر  آثار  مشترک 
از  وينكلمان  واقع  در  است.  فردی  سبک های  مشترک 
از  كلی  شناختی  به  فردی  سبک های  مطالعة  طريق 
ارتباط  ايجاد  با  و  رسيد  باستان  عصر  هنر  خصوصيات 
ميان اين خصوصيات با جامعه و فرهنگ آن عصر ايدۀ  

سبِک دوره را طرح كرد.  
 

ب. قرن نوزدهم
ايتاليا  در  رنسانس  فرهنگ  كتاب  انتشار  زمان  از 
تاريخی  سبک های  بوركهارت  ياكوب  اثر   )1860(
گسترشی چشمگير يافت و برای تفسيِر نه فقط تاريخ 
اين زمان است كه  از  به كار رفت.  اروپا  تاريخ  هنر كه 
سبک ها به طور گسترده  پاية دوره بندی در تاريخ اروپا 
عصر  برای  فقط  كار  اين  )پيش تر  دادند.  تشكيل  را 
طرح  در  بود(.  شده  انجام  وسطی  قرون  و  كالسيک 
جامعی كه بوركهارت از نقشة معنوی و حوزه های مادی 
خصوصيات  اصلی  محور  بصری  هنرهای  داد  ترتيب 

تعيين كننده دوره هاست)فرنی، 1383: 72(. 
بوركهارت دربارۀ دو خصوصيت اساسی سبک چنين 
سبک  داد  تشخيص  او  اينكه  نخست  گرفت:  نتيجه 
هنرمند  فعال  مشاركت  به  كه  است  فعال  فرآيندی 
نيازمند است. دوم اينكه اگرچه سبک به سبب اينكه به 
فهم ما از زمانی مشخص كمک می كند حقيقتی تاريخی 
است، از آنجا كه امری قرار دادی است ـ چون ساخته 
ذهن انسان است- عنصری خيالی است. سبک چيزی 
است كه انسان آن را برای بيان اهداف خود آفريده است. 
گونه  كه يک  دارد  وجود  زمانی  بوركهارت سبک  برای 
بتواند عملكرد تعيين شده اش را به انجام برساند و در 
فضای فرهنگی تفوقی عمومی يابد. در اين صورت توافق 
نظری عمومی بر حقيقت و ضرورت شكل ساختاری بيان 
يک  همچون  سبک   و  می آيد  پديد  خاص  گونة  آن 

  .)Hinde, 2000:294( حقيقت محقق می شود
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بوركهارت در اين كتاب كوشيد تمام زمينه های پديد 
مواردی  كند.  مطالعه  را  رنسانس  عصر  هنر  آوردندۀ 
همچون مراكز قدرت، نقش كليسا، كشف سرزمينهای 
 Burkhardt,( غيره  و  جامعه  مذهب،  و  اخالق  جديد، 
2010(. او در مطالعة هنر رنسانس باروک را نيز مطالعه و 

معرفی كرد اما در آغاز باروک را به هدف تضاد با رنسانس 
عقيده ای  بعدها  ولی  برد.  كار  به  منفی  صورتی  به 
  )Friedrich, 1955:143( متعادل تر دربارۀ باروک ابراز كرد
به هر حال بوركهارت همچون وينكلمان و بر خالف 
شاگردانش بيشتر بر زمينه ای كه هنر در آن پديد می آيد 
سبک  از  استفاده اش  علت  همين  به  كرد؛  تمركز 
منزلة  به  فقط  آن  از  بلكه  نبود  صرف  صورت مداری 
تاريخی  سياق  خصوصيات  اثبات  برای  تصديقی 
فعاليت های هنری استفاده كرد. اين عالقه به سياق از 
عالقه ای عمومی در قرن نوزدهم بر می آيد.  بوركهارت و 
هم نسالنش بيشتر بر تاريخی كردن هنر متمركز شدند. 
آنان معتقد بودند هنر بايد از طريق زمينة تاريخی ای كه 
آن را پديد آورده فهميده شود؛ هنری كه خود بخشی از 
بنابراين    .)Hinde, 2000:282( است  فرهنگی  تاريخ 
از  از نظر بوركهارت  مسير شناخت دوره در تاريخ هنر 
است.  هنری  آثار  سوی  به  فرهنگی  و  اجتماعی  سياق 
صفات  سپس  و  می شود  شناخته  زمينه ها  ابتدا  يعنی 
متناسب با اين زمينه ها در آثار هنری جستجو می گردد. 
سبک شناسی  نظريات  بر  هگل  زمان  روح  نظرية 
تأثيری اساسی نهاد به طوری كه بيشتر متفكران اواخر 
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تحت تأثير آن دستگاه 
نظری شان را تنظيم كردند. حركت روح يكی از معدود 
رويكردهای تفسيری است كه می تواند تحول سبكی به 
سبک ديگر را توضيح دهد. نظر هگل به طور كلی وابسته 
زمان  در طول  فرهنگ  هر شكل  ناپايداری ضروری  به 
است. نيروهای درون هر نظام فرهنگی همواره به سوی 
امر است كه  نتيجة همين  افقهای جديد فهم می راند. 
را  مادی  فرهنگ  محصوالت  بصری  صفات  تغييرات 
توضيح  همچنين   .)48 )ونگ، 1383:  می سازد  پديدار 
اين نظام درباره وحدت سبک نيز شايان توجه است. بر 
اساس آن محصوالت هنری در هر دورۀ معين ميل دارند 
ويژگيهای  سبب  به  گوتيک  هنر  بنمايند.  مشابه  كه 

سبب  به  رنسانس  هنر  و  است  گوتيک  گوتيكی اش 
تعبير  به   .)49  :1383 )ونگ،  رنسانسی اش  ويژگيهای 
عيان  مادی  صورتهای  در  را  خود  اجتماعی  روح  هگل 
می كند. بنا بر اين هر صورت مادی _ كه هنرهای بصری 
يكی از نمودهای آن است- از آنجا كه از مأخذی واحد 

نيرو می گيرند ويژگی هايی مشابه دارند.  
در قرن نوزدهم در كنار ايدئاليست ها تجربه گرايانی 
نيز بودند كه می كوشيدند سبک ها را از طريق مطالعة 
رويكرد  كنند.  آثار هنری شناسايی  و موشكافانه  دقيق 
با  آن  ارتباط  در  نه  در  را  سبک  صفات  تجربه گرايانه 
فرهنگ و اجتماع و دوره كه فقط در صورت آثار هنری 
می جويد. تجربه گرايان اميدوار بودند از مطالعة تک تک 
آثار هنری روابط و صفات مشترک آن ها را كشف كنند 
در  جمله  از  برسند.   سبک ها  از  كلی  شناختی  به  و 
تحقيقات بانيستر فليشر5 و فرزندش در نخستين ويرايش 
تاريخ معماری به روش تطبيقی6 در 1896 سبک ها را با 
نگاهی ريخت شناسانه مقايسه كردند و به قصد بازشناسی 
سجايايشان آن ها را در تقابل هم قرار دادند. آنان ساخت 
تزئينی يونان باستان را با معماری رومی و سبک انگليسی 
نرمن و انواع گوناگون طاقهای نوک تيز گوتيكی در دورۀ 
صفات  اين  از  يک  هر  تاريخ گذاری  قصد  به  را  ميانه 
مقايسه كردند )Conway and Roenich, 2005: 168(. در 
اين رويكرد بايد همواره به اين نكته توجه كرد از آنجا كه 
آثار  ريخت شناسی  در  نيستند  دائمی  و  پايدار  سبک ها 
هنری الزاماً نبايد در پی يافتن همه صفات شناخته شدۀ 
طاق  و  پشت بند  گوتيک  بناهای  مثاًل  بود.  سبک  يک 
جناغی و پنجره های رنگی قابی و منحنی دارند. حال اگر 
يک كليسای جامع پشت بند نداشت بدان معنی نيست 

كه نمی تواند كليسای گوتيک باشد. 
برخی از مورخان هنر در اواخر قرن نوزدهم و اوايل 
ايدئاليسمی  رويكرد  توسعة  و  بسط  به  بيستم  قرن 
بخصوص نظريه هگل بر اساس مصداق ها كوشيدند. به 
با روش تجربه گرايان  سخن ديگر آنان نظريه هگل را 
همراه كردند و ضمن اعتقاد به وجود رابطه ميان روح 
زمان و توليدات هنری كوشيدند از طريق مطالعه دقيق 
آثار هنری و كوشش برای تعيين صفاتی قابل فهم در 
آثار هنری به شناخت روح هر دوره نائل شوند. از جملة 



92

فصلنـامۀ                    سال سوم، شامرۀ 12، پاییز �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1393

آنان می توان از آلويس ريگل و هانريش ولفلين ياد كرد.
آلويس ريگل در اواخر قرن نوزدهم ايده هايی نو در 
با  نخست  درجة  در  او  كرد.  عرضه  هنر  تاريخ  مطالعة 
تاريخ هنر كه در آن عصر  مفهوم هنجاری و پيشرفت 
قطعی و پذيرفته شده بود مخالفت كرد و بجايش الگويی 
از تغييرات آنی عرضه كرد كه اهميتی يكسان دارند. او 
همچنين نخستين كسی است كه به اهميت مخاطب در 
مطالعه آثار هنری توجه كرد )Brush, 1994: 355(. ريگل 
هيچ  هگل  و  وازاری  خالف  بر  هنر  تاريخ  مطالعة  در 
در  او  نمی دانست.  ادوار  ديگر  از  برتر  را  دوره ای 
سبک شناسی نيز هيچ هنری را از دايرۀ مطالعاتش بيرون 
نگذاشت و به همه هنرها از صنايع دستی تا هنرهای زيبا 
ديدی برابر داشت. او در نخستين كتابش به نام پرسش 
سبک7 )1890(8  مسيری ممتد از استمرار صوری در 
تاريخ نقوش گياهی ترسيم كرد كه از مصر باستان آغاز 
اين  ادامه می يافت. در  اوايل دوره اسالمی  تا  و  می شد 
و  را معرفی كرد  آفرينی«9  »اراده هنر  او مفهوم  كتاب 
همچنين توانايی اش در عرضة تصويری تمام نما از تحول 
 Brush,(تاريخی بر اساس مطالعه آثار منفرد را نشان داد

 .)1994: 355

ريگل معتقد بود عامل تغيير سبک در خود اثر هنری 
است. او برای توجيه اين نظر از ايدۀ پيشرفت با استفاده 
گمان  به  كرد.  استفاده  بصری  و  بساوايی  مفهوم  دو  از 
ريگل توالی طبيعی سبک ها همان تغيير از امر بساوايی 
تماماً  مصری  برجسته های  نقش  مثاًل  است  بصری  به 
واجد ويژگی بساوايی   است و بهترين روش بررسی آن ها 
اين است كه از نزديک مطالعه شوند. در اين آثار خطوط 
مناسب  كه  اجزايی  همان  يعنی  بدن  كلی  و  كناره نما 
حس بساوايی انسان است با وضوح كامل نشان داده شده 
امر  پيشرفت،  ضروری  مسير  در  است  معتقد  او  است. 
نقش  در  مثاًل  می يابد.  اهميت  هنری  آثار  در  بصری 
برجسته های عصر رنسانس ورای سطح اثر بعد سوم يا 
درک  المسه  طريق  از  كه  است  توهم انگيز  فضايی 
نمی شود بلكه بايد آن را از دور ديد تا سايه ها و فضاهای 
خيالی و سه بعد نمای آن به درستی درک شود )ماينر، 

.)199 :1390
در  سبک ها  تغيير  چگونگی  دربارۀ  ريگل  آلويس 

و  سليقه  تعلق  به  معتقد  كه  گرايانی  تاريخ  به  واكنش 
خيال هنرمند به زمينه تاريخی معين بودند، معتقد بود 
برای مقاصد هنری  نهاده ای  برابر  يا خواست هنر  اراده 
انگيزه ای  يا  گرايش  بلكه  نيست؛  تاريخی  دوران های 
اثر  گرايشها  آن  چارچوب  در  كه  است  زيبايی شناسانه 
هنری تحت تاثير سازوكار لمسی بينشی شكل می گيرد 
به طرق مختلف  تاريخی  اين سازوكار در دوران های  و 

عمل كرده است )احمديان، 1386: 33(. 

ج. قرن بیستم
يكی از مهمترين مورخان و نظريه پردازان سبک در 
قرن بيستم يكی از شاگردان بوركهارت يعنی هانريش 
بر  او اصول سبک شناسی را در آغاز كاماًل  بود.  ولفلين 
صورت مداری متمركز كرد و كوشيد از طريق تطبيق 
بصری آثار هنری به فهمی كلی از سبک ها برسد. او با 
تطبيق و مقايسة تصاوير الگوها، شباهت  ها و اختالفهای 
از طريق همين  بود  آثار هنری را كشف كرد و معتقد 
خصوصيات است كه می توان در باره تک تک هنرمندان، 
سبک های منطقه ای و دوره ای به ديدی كلی دست يافت 
)ماينر، 1390: 206(. او تاريخ هنر را مجموعه ای از تاريخ 
فرديت  متقابل  تأثير  و  سو  يک  از  سبک ها  و  دوره ها 

هنرمندان و تفكر زمانه بر يكديگر می انگاشت.  
كتاب  در  كه  بود  چنان  سبک  بر  ولفلين  تمركز 
معروفش، اصول تاريخ هنر، تاريخ هنر بدون نام كسان را 
پيش كشيد و به تاريخ هنر به مثابة تاريخ سبک ها توجه 
كرد )Leach, 2010: 45( زيرا تا پيش از او به پيروی از 
وازاری تاريخ هنر و معماری تاريخ هنرمندان و معماران 
با  مقايسه  در  هنرمند  فرد  هر  هويت  او  گمان  به  بود. 
و  سبک ها  ماهوی  ضروريات  و  او  عصر  روانشناسی 
راحتی  به  كه  است  اهميت  كم  چنان  تغييرات سبكی 
آفرينش سبک  را در مقام عامل مهم  می توان هنرمند 
حذف كرد )ماينر، 1390: 206(. البته او پس از ويراست 
نخست اصول تاريخ هنر نگرشی متعادل تر يافت و عنوان 
باب »تاريخ هنر بدون نام كسان« را در ويراستهای بعد 

حذف كرد. 
طرح اساسی ولفلين در سبک شناسی در تضاد بين 
كالسيک يونانی و باروک تجلی يافت. او در سبک شناسی 
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پنج گزاره دوگانه شامل »خطی- نقاشانه10«؛ »تخت _
 - »چندگانگی  بسته«؛   - باز  »اشكال  نشسته«؛  پس 
كرد.  نسبی« خالصه  يگانگی«؛ »وضوح مطلق- وضوح 
تطابق اين گزاره ها با ويژگی آثار نئوكالسيک و باروک 
نظرية ولفلين را خرسندكننده می نماياند )آدامز، 1390: 
گزاره ها  ديگر  بنياد  كه  نقاشانه«  »خطی-  گزارۀ   )38
است با تلقی ريگل از امر بساوايی و بصری ارتباط دارد. 
توليدات  همة  صفات  شناخت  بر  همچنين  ولفلين 
هنری هر دوره تأكيد دارد. او می گويد: »يک اثر هنری 
زمانی   11 پاية  يا فضای  آثار،  بلكه عموم  ندارد  اهميتی 
خاص كه اين آثار را پديد آورده [مهم است]. اين فضای 
پايه نمی تواند تفكری خاص يا نظامی از گزاره ها باشد، 
تفكرات  بود.  نخواهد   12 )اتمسفر(  فضا  ديگر  باشد  اگر 
Fried-( »13 دارد یمطلق اند اما فضا )اتمسفر( بيانی اليه ا
بود  اميدوار  سبک ها  مطالعه  در  او   .).rich, 1955: 146

علوم  و  برسد  دوره  هر  پاية  فضای  از  دركی  به  بتواند 
كه  كند؛ همان چيزی  استوار  آن  بنيان  بر  را  فرهنگی 
بدان  بسيار  نوزدهم  آلمانی در قرن  اومانيست  مورخان 

اميدوار بودند. 
او سبک را مبنای شناخت كليت فرهنگی هر عصر 
می داند. در جايی می گويد: »سبک را توصيف كن آنگاه 
می توانی هر چيز ديگر را در سياق عمومی آن تعريف 
كنی و مطمئن باشی كه در هماهنگی كامل با اعضای 
ديگر زمانه اش سخن می گويد«. 14 بنابراين برای ولفلين 
بوركهارت-   استادش  خالف  -بر  دوره  و  سبک  رابطه 
مسيری از سبک به سوی سياق فرهنگی و اجتماعی يا 
روح زمان است. يعنی مورخ  از طريق مطالعة آثار هنری 
به فهم خصوصيات سبِک دوره و از آنجا به شناخت روح 

زمانه نائل می گردد. 
از  يكی  مطالعه سبک ها همچنان  در  ولفلين  شيوۀ 
اما  است.  باروک  و  رنسانس  مطالعه هنر  مهم  روشهای 
بايد توجه كرد گزاره های دوگانه ولفلين به رغم كارآمدی 
شيوه ای  چنين  است.  منعطف  غير  و  خشک  و  جبری 
سبب می شود مورخ از توجه به خصوصيات ديگر سبک 
يا شناخت قلمروهايی جديد در تاريخ هنر كه در سايه 
سبک های بزرگ تر قرار گرفته اند غافل شود. برای نمونه 
مورخان نيمه نخست قرن بيستم به شناخت شيوه گرايی 

يا دوره منريسم در انتهای دوره رنسانس رسيدند. اين 
دوره به سبب فرهيختگی تقليدی اش در نظرية روشهای 

ادراک ولفلين جايی نداشت )احمديان، 1386: 35(.  
در نيمة نخست قرن بيستم به سبب سوء استفاده از 
شكل  نظريه  عليه  بر  منفی  جّوی  سياست  در  نظريه 
گرفت و سبب شد كوشش برای طرح نظريه در معارف 
مختلف از جمله تاريخ هنر كاهش يابد )لوين، 1386: 
البته كوشش ها برای گسترش مرزهای جديد و    .)37
پرتو  در  و  يافت  ادامه  هنر  تاريخ  تاريک  نقاط  شناخت 
و  منريسم  تقليدگرانة  سبک  كه  بود  كوشش ها  همين 
سبک خام و پريشان هنر باستانی پسين شناسايی شد. 
اما چون طرح نظريه از مقام خويش فرو افتاده بود پس 

از ولفلين كسی نظرية  مهمی برای سبک عرضه نكرد. 
از  برخی  كوشش  با  بيستم  قرن  ششم  دهة  در 
متفكران  نظريه دوباره پا به عرصة مطالعات تاريخ هنر 
اساسی  نقشی  امر  اين  در  كه  از كسانی  يكی  گذاشت. 
داشت جيمز اكرمن مورخ و نظريه پرداز امريكايی بود. او 
در سخنرانی ای در سال 1958 به ضرورت دوری از افراط 
و  تفريط در به كارگيری نظريه در مطالعات تاريخ هنر 
پرداخت. در همين زمينه او كه معتقد به دور شدن تاريخ 
هنر از درک عمومی مردم در سالهای گذشته بود خود 
به طرح نظريه ای درباره سبک پرداخت كه به جای تكيه 
آن  به  او  از  پيش  مورخان  بيشتر  كه   _ زمان  روح  بر 
پرداخته بودند- بر تخيل هنرمند تكيه كرد. اكرمن در 
مقاله ای با عنوان »نظريه ای برای سبک«15 )1962( ابتدا 
از اهميت و كاربرد سبک در مطالعات تاريخ هنر سخن 
می گويد. از نظر اكرمن در مطالعة سبک ها بايد ويژگيهايی 
لحاظ شود كه هم آنقدر ثابت باشد كه تشخيص داده 
Acker-( دشود و هم آنقدر متغير كه داستان داشته باش

در  اكرمن  كه  مؤلفه ای  مهمترين    .)man, 1962: 227

سبک مهم می شمارد »رابطه«16 است. به نظر او مفهوم 
منفرد  هنری  آثار  ميان  رابطه  تحقق  از  معنايی  سبک 
است )Ackerman, 1962: 228(.  برای اينكه بتوانيم به 
كنيم  درک  را  هنری  آثار  در  رابطه  مفهوم  روشنی 
می توانيم مسيری را دنبال كنيم كه هنرمند طی می كند 
تا ويژگی های مشخصی در جهان اطرافش را انتخاب يا با 
چيزهای ديگر جايگزين كند. برای هنرمند و مخاطب 
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همان  سبک  آشفتگی.  برابر  در  است  پشتيبانی  سبک 
نقشی را در كار هنری ايفا می كند كه الگوهای اجتماعی 
 Ackerman, 1962:( می كنند  ايفا  جامعه  در  نهادها  و 

.)228

و  »پايداری«  مفاهيم  سبک  ديگر  مؤلفه های  از 
»انعطاف پذيری«17 است. برای مورخ هنر آثار در حكم 
داده های اوليه است كه در آنها بايد صفاتی را بيابد كه 
تابع  گاه  هيچ  هنرمندان  اما  است.  »پايدار«  كمابيش 
صفات كاماًل پايدار نبوده اند چرا كه پايداری صرف سبب 
ماللت در سبک می شود از اين رو صفات سبک در عين 
را  سبک  حيات  تا  باشد  نيز  انعطاف پذير  بايد  پايداری 
محقق كند. اكرمن در اين زمينه می گويد: »احتماالً اگر 
نمی شد  آشفته  خياالت  و  بلندپروازی  با  طبيعت  نهاد 
زبان و جامعه ثابت می ماند و هنر می شد نسخه برداريهايی 
كم و بيش شايسته از آثار نيمه خدايانه. اما غرايز و شور 
و شوق خدادای كه با جبر درونی مبارزه می كند عامل 
نه  ضرورتاً،  هنرمند  است.  سبک  در  انعطاف پذيری 
بين  تغيير،  ايستايی و  بين  انتخابی، تسليم  كشمكش 
Ack-( توليد صورتهای موجود و صورتهايی نو می شود»

  .)erman, 1962: 228

اكرمن علل تغيير سبک را بر خالف هگل گرايان كه 
هنری  توليد  سازوكار  در  می دانستند  بيرونی  عاملی 
می داند. او به قول خودش به جای اينكه مفاهيم راز آميز 
و نيروهای كور تاريخ همچون روح زمانه را عامل تغيير 
سبک بداند بر تخيل هنرمند و شرايط توليد اثر هنری 
در  كلی  طور  به   .)232 )ماينر،1390:  می كند  تكيه 
فرهنگ دو نوع گرايش به چشم می خورد يكی گرايش 
به ثبات و ديگری گرايش به حركت و تغيير.  ثبات با 
موضوعات  با  كه  دارد  سروكار  قالب هايی  و  الگوها 
كليشه ای پذيرفته شده و با روالی جاافتاده پيوند دارد. اما 
انسان،  طبيعی  بی قراری  درحاصل  تغيير  به  گرايش 
دلزدگی از شرايط معمول و گاه رويارويی با چالش های 
بزرگ است. هنرمند بی شک با مسائل و مشكالت فنی 
و بيانی روبرو می شود. رويكرد هر نسل از هنرمندان در 
حل معضالت هنری بر نسل بعدی اثر خواهد گذاشت. 
هم  به  حلهای  راه  از  مجموعه ای  سبک  ترتيب  بدين 
پيوسته يا واكنش به آزمونهای چالش برانگيز است و اين 

جريان زمانی پا می گيرد كه هنرمند دست به كار پی 
جويی راه حل برای مشكلی شود كه آن راه حل اساساً 
متفاوت از سبک يا سبک های رايج باشد. اين ساده است 
را در كار هنرمندی كه نخواسته  تفاوت عمده  اين  كه 
روش سنتی را بپذيرد يا هوشيارانه آن ويژگيها را دفع 
وقتی يک هنرمند  تمايز  اين  اما  كرده شناسايی كنيم 
عميقاً به خود در مقام يک هنرمند حامل سنت ايمان 
دارد در حالی كه هستة شكل گيری سبكی جديد است 
كه  می زند  مثال  را  جوتو  او  شد.  خواهد  درک  سخت 
هنرمند اواخر دورۀ ميانه بود و منشاء رنسانس. مورخان 
هر يک بر اساس نياز خود يكی از اين دو ويژگی را در 

  .)Ackerman, 1962: 235-236(كار او می بينند
بنابراين عامل تغيير سبک از نظر اكرمن عاملی در 
درون ساز وكار توليد هنری است؛ عاملی است در ارتباط 
با شخص هنرمند و قوه خالق او. حال گاه شرايط چالش 
انديشه جديد  يک  هنرمند  راه  سر  و مشكالت  برانگيز 
است گاه مسايل فنی. مثاًل معماری گوتيک و معماری 
امور فنی  اوايل قرن بيستم بسيار وابسته به ساختار و 
ساخت بود به حدی كه عامل مهم تغيير سبک در اين 
ه  را  سر  فنی  مشكالت  و  مسائل  می توان  را  دوره ها  
از  اروپا  تاريخ  ادوار  ديگر  معماری  اما  دانست.  معماران 
550تا 850م يا1450- 1650 به آن اندازه با امور فنی 
و ساختار درگير نبود به حدی كه آن را نمی توان عامل 

تغيير سبک در معماری اين دوره ها به شمار آورد. 
پس عامل تغيير سبک چه ميل به تغيير باشد چه 
چالشهای فنی يک سر آن وابسته به چگونگی واكنش 
هنرمند به آن عامل است. اما نكته ای كه اكرمن توضيح 
نمی دهد اين است كه چگونه هنرمندان يک عصر به طور 
مشترک روش هايی مشابه برای حل يک مشكل فنی يا 
آن  نتيجة  كه  می گيرند  كار  به  برانگيز  چالش  امری 
پيدايش سبكی جديد می شود. او فقط در بحث چگونگی 
برخورد هنرمند با ايستايی و تغيير می گويد: »هنرمند 
نمی تواند بيرون از زمانة خويش ابداع كند، چراكه اگر 
دركش  قابل  چارچوب  ترک  سبب  به  می كرد  چنين 
 .)Ackerman, 1962: 228( »اثرش غير قابل فهم می شد
به نظر می رسد در پس اين گفته اعتقاد به چيزی شبيه 

به روح زمانه وجود دارد.  
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پس از اكرمن ارنست گومبريش با طرح نظريه هنجار 
نكاتی جديد در درک سبک های هنری و عوامل تغيير 
در  كه  مقاله »سبک«  در  گومبريش  كرد.  طرح  سبک 
سال 1968 منتشر شد 18 نكاتی تازه دربارۀ وجه تمايز 
سبک های هنر مغرب زمين و علل تغيير سبک و رابطة 
سبک و دوره عرضه كرد. مبنای نظريه گامبريش كه به 
از  دافعه«20  »اصل  بر   است   معروف  هنجار19  نظريه 
جستجوی  جای  به  او  است.  استوار  كالسيک  سبک 
صفات سبک های مختلف بر تمايز آنها از سبک كالسيک 
هنر  سبک های  ماهيت  ديگر  سخن  به  می كند.  تاكيد 
از سبک كالسيک  كه  تفاوتی  يا  فاصله   ميزان  به  اروپا 
باروک و گوتيک دو صورت  مثاًل  تعيين می شود  دارند 
مختلف از كالسيک نبودن است. سبک باروک در مقايسه 
با كالسيک متحرک، پر جنب و جوش، تزئينی و مبهم 
است. همين خصوصيات، صفات سبک باروک را می سازد.  
و  بهبود فن آوری  را  تغيير سبک  عوامل  گومبريش 
چشم و هم چشمی اجتماعی می داند. او می گويد روش 
متمايز توليد يک اثر هنری يا انجام يک عمل تا زمانی 
كه نيازهای اجتماعی را بر آورده می كند ثابت می ماند. 
ناپذيری  مقاومت  طرز  به  بهتر  روشهای  از  آگاهی  اما 
سبک توليد مصنوعات را تغيير می دهد. در واقع جايی 
و  و  حمل  ـ همانند جنگ  آيند  فائق  فنی  اهداف  كه 
محض  به  بهتر  روش  كه  هست  زيادی  احتمال  نقل- 

اينكه شناخته و رام شد سبک توليد اثر را تغيير دهد. 
عامل ديگر چشم و هم چشمی است كه در طول 
در  است.  شده  ماندگار  آثار  آمدن  پديد  سبب  تاريخ 
ايتاليای قرون وسطی خانواده های رقيب می كوشيدند با 
كنند.  رقابت  يكديگر  با  بلندتر  هرچه  برجهای  ساخت 
حتی در شهرهايی كه دولت اجازۀ ساخت بناها بيش از 
ارتفاعی مشخص را نمی داد اين كليسای جامع شهر بود 
كه محل رقابت می شد و همه می كوشيدند تا كليسايی 
هرچه بزرگتر و باشكوه تر داشته باشند. فشار از طرف اين 
عامل همانند فن آوری ابعادی جديد فراهم می كند كه 
Gom-(  دست هنرمند را برای تغيير سبک باز می گذارد

brich, 1968: 131-132(. با اين حال تأثير بهبود فن آوری 

در تغيير سبک برای همه سبک ها يكسان نيست. حتی 
چنان كه پيشتر دربارۀ معماری 550 تا 850 اروپا گفتيم 

را  آن  می توان  كه  است  ناچيز  چنان  عامل  اين  تاثير 
ناديده گرفت. 

از هم پاشيدگی سبک ها  گومبريش نكته ای درباره 
بيان می كند كه می تواند عاملی ديگر برای تغيير سبک 
تلقی شود. از نظر او نقطة اوج يک سبک می تواند بذر از 
هم پاشيدگی آن سبک نيز قلمداد شود زيرا در چنين 
حالتی جستجوی هنرمند برای پيچيده كردن سبک و 
رسيدن به نقطة باالتری از ديگران بی رمقی سبک را به 
همراه خواهد داشت. نقطه از هم پاشيدگی سبک كه در 
آغاز مبهم و آزمون  نهفته است می تواند زمان  اوج آن 
Gombrich, 1968: 134-( باشد  نيز  ديگر  سبكی  اولية 
استفاده  برای  به سخن ديگر كوشش هنرمندان   .)135

باعث  سبک  شده  شناخته  صفات  از  بيشتر  هرچه 
دگرگونی در سبک می شود. اين دگر گونی در آغاز با از 
بعد  نسل  هنرمندان  بالتكليفی  و  سبک  پاشيدگی  هم 
همراه است. اما كمی بعد سبكی ديگر از دل خاكستر 
برای  مثال خوبی  منريسم  پديد می آيد.  پيشين  سبک 

اين تعبير است.  
بيان  مقاله  اين  در  گومبريش  كه  ديگری  مسئلة 
می گويد  او  سبک هاست.  اوج  نقاط  دربارۀ  می كند 
سرنوشت ذاتی هر سبک اين است كه از سوی هنرمندان 
پيروی شود اما اين امر برای هنرهای مختلف در لحظات 
مختلف تاريخ رخ می دهد به همين علت نقاط اوج هر 
سبک برای هنرهای مختلف متفاوت است. مثاًل  نقطه 
مجسمه  است؛  هومر  حماسی  شعر  در  كالسيک  اوج 
و   رافائل؛  آثار  در  نقاشی  پراكسيتل؛  آثار  در  سازی 
اختالف  افراد  اين  موتسارت.  سمفونِی  در  موسيقی 
اين    .)Gombrich, 1968: 134( دارند  زيادی  تاريخی 
عقيده نظريات سبک شناسانه مرتبط با طرح روح زمان 
را به چالش می كشد. چرا كه اگر معتقد به عاملی بيرونی 
سؤال  اين  باشيم  سبک ها  اوج گيری  و  آمدن  پديد  در 
پيش می آيد كه چگونه ممكن است اين عامل بيرونی 
برای هنرهای مختلف در دوره های مختلف عمل كند؛ 

آن هم دوره هايی با اختالف تاريخی بسيار دور. 
جانسون در مقاله ای از منظر رابطة سبک و دوره اين 
نظريه را مفصاًل نقد كرده و به كم فايدگی آن در مطالعات 
تاريخ هنر معتقد است. از اشكاالت اين نظريه يكی جامع 
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با  هنری  كه  تمدنهايی  آن  واقع  در  است.  آن  نبودن 
برای  پايه  معيار  عماًل  ندارند  كالسيک  خصوصيات 
مصر  هنر  مثل  داشت.  نخواهند  را  سبک ها  شناخت 
اين  واقع  در  و چين.  و هنر هند  اسالمی  باستان، هنر 
نظريه فقط برای هنر مغرب زمين تدوين شده است. با 
بر  نيز در  را  اروپا  تاريخ هنر  ادوار  اين حال حتی همه 
نمی گيرد و فقط برای دو دوره محدود تاريخ هنر اروپا 
فقط 1500  قول جانسون گومبريش  به   . است  صادق 
سال از پنج هزار سال تاريخ هنر اروپا را در سبک شناسی 
 Janson and others, 1970:( است  داده  جای  خويش 

.)117

است  معتقد  دافعه  اصل  اساس  بر  گومبريش 
هنرمندان سبک های مختلف می كوشند از رعايت قواعد 
كالسيک دوری كنند. اما اين گفته اگرچه ممكن است 
برای برخی از هنرمندان درست باشد برای همه صدق 
نمی كند. ممكن است ورمير واقعاً كوششی برای تقليد 
می كوشيد  روبنس  باشد،  نداده  خرج  به  رافائل  شيوه 
به  كارش  در  را  رافائل  كار  صفات  از  برخی  كم  دست 

.)Janson and others, 1970: 118( خدمت گيرد
برای  جديد  نظريه ای  گومبريش  و  اكرمن  از  پس 
سبک طرح نشد اما مورخان همچنان سبک را به مثابة 
كار  به  هنر  تاريخ  از  خود  روايت  در  بنيادی  ايده ای 

می گيرند.
برای جمع بندی موضوع مطالب ياد شده را به طور 

خالصه می توان چنين بيان كرد:
- سبک معانی مختلف دارد؛ گاه به معنای صفت بارز 
و متمايز يک پديده يا يک شخص است. گاه كاربردی 
تمجيدگرانه دارد و برای ستايش صفتی خاص در شخص 
يا يک پديده  به كار می رود. و گاه بر صفات مشترک 
اين  از  برخی  می كند.  داللت  پديده ها  از  مجموعه ای 
برخی مخصوص  و  است  معنای عمومی سبک  تعاريف 
هنر. در مطالعات تاريخ هنر سبک را به طور عام می توان 
الگوها و صفات متمايز و مشترک يک يا مجموعه ای از 
آثار هنری دانست. اين تعريف بسيار كلی است و نقطه 
تعاريف  همة  تقريباً  زيرا  است  بودنش  كلی  در  قوتش 
گفت  می توان  حال  می گيرد.  بر  در  را  سبک  گوناگون 
آن  سبک  هنرمند  يک  آثار  مشترک  صفات  مجموعه 

يک  هنرمندان  سبک  مشترک  وصفات  است  هنرمند 
منطقه يا يک دوره نيز سبک آن منطقه يا دوره است. 

بلكه مفهومی  ندارد  به خودی خود وجود  - سبک 
كار می بريم. پس  به  آثار  بهتر  برای درک  ما  كه  است 
ما  نگرش  به  و وجودش  است  اعتباری  مفهومی  سبک 
درک  در  ما  توانايی  بخصوص  و  هنری  آثار  به  نسبت 

خصوصيات آثار وابسته است. 
- اهميت سبک در مطالعات تاريخ هنر اين است كه 
از طريق آن با حداقل مدارک می توان بيشترين اطالعات 
را بر مبنای خود آثار هنری به دست آورد.  به همين 
علت در مقايسه با ديگر روش های طبقه بندی تاريخ هنر 
عموميت بيشتری دارد و كارآمدتر است.  كارآمدی آن 
تاريخ هنر مشخص  از  از همه در آن بخش هايی  بيش 

می شود كه اطالعات ناچيزی از وضع هنر وجود دارد.
- مرجع سبک آثار هنری است و شناخت سبک از 
رابطة  می آيد.  دست  به  آثار  بی واسطة  مطالعة  طريق 
همين خصوصيت  در  نيز  تجربه گرايی  با  سبک شناسی 
مطالعه  بر  نيز  هنر  در  تجربه گرايی  اساس  زيرا  است. 
با  سبک  اينجا  تا  پديده هاست.  مستقيم  و  صوری 
است.  مستقيم  ارتباط  در  صورت مداری  و  تجربه گرايی 
مدارانة  مطالعه صورت  به  تنها  گاه سبک شناسان  حال 
شناخت  از  پس  می كوشند  گاه  و  می كنند  اتكا  آثار 
سياق  با  را  خصوصيات  آن  سبک  صوری  خصوصيات 
تاريخی، اجتماعی، سياسی، و فرهنگی ادوار تاريخ مرتبط 
كنند. بيشتر نظريه های مطرح شده دربارۀ سبک حول 
چگونگی ارتباط سبک با اين زمينه ها شكل گرفته است.  
به همين علت سبِک دوره در مطالعات نظری تاريخ هنر 

اهميتی ويژه دارد. 
- در مطالعات تاريخ هنر همواره اثر هنری به مثابة 
اين  بر  بنا  است.  شده  نگريسته  بيرونی  عواملی  معلول 
نيز  است  هنری  اثر  درونی  عناصر  در  نهفته  كه  سبک 
پديد  عوامل  اين  اثر  در  سبک  است.  عواملی  معلول 
عوامل  دربارۀ  می پاشد.  هم  از  و  می گيرد،  اوج  می آيد، 
دو  كلی  طور  به  است.  رفته  بسيار سخن  تغيير سبک 
گروه نظريه در اين زمينه وجود دارد گروهی كه عامل 
تغيير سبک را عاملی بيرونی می دانند مانند كسانی كه 
عامل  را  غيره  و  اقتصادی  فرهنگی،  عوامل  زمانه،  روح 
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تغيير سبک می دانند و آن ها كه عامل تغيير سبک را در 
خود اثر هنری جستجو می كنند. به هر حال اگر معتقد 
باشيم  هنری  اثر  توليد  سازوكار  درون  عاملی  وجود  به 
نمی توان نسبت به عوامل بيرونی بی توجه بود. چراكه در 
اين صورت همانند مورد اكرمن- نمی توان رابطه صفات 
مشترک بين سبک هنرمندان يک منطقه يا يک دوره را 
توضيح داد. به سخن ديگر اگر معتقد باشيم سبک فقط 
در اثر واكنش هنرمند به چالشها يا مشكالت توليد تغيير 
می كند آنگاه نمی توانيم توضيح دهيم چگونه هنرمندان 
در  مشابه  نسبتاً  واكنشهايی  منطقه  يک  يا  عصر  يک 
اينكه  مگر  می دهند  نشان  مشترک  مشكلی  با  برخورد 
معتقد باشيم آنان از يک منبع -كه آن می تواند فرهنگ، 
جامعه، يا روح زمانه باشد- متأثرند. بنابراين در هر حال 
بايد برای شناخت عامل تغيير سبک به عوامل بيرون از 
اين صورت  آثار هنری مراجعه كرد. در  توليد  سازوكار 
مفروض اين است كه روح زمانه، فرهنگ، سياق اجتماعی 
و غيره به شكل رمز در قالب سبک در آمده و كار مورخ 

كشف آن رمز است.

نتیجه گیری
در اين مقاله ابتدا كوشيديم تعريفی از سبک عرضه 
كنيم و گفتيم سبک كاماًل وابسته به صورت اثر هنری 
است از اين رو با صورت مداری و تجربه گرايی هم رابطه 
دارد. اما آنچه آن را متمايز می كند رابطه اش با زمينه های 
پديد آورندۀ اثر هنری است. بحث اصلی اين نوشتار شرح 
نظريه های سبک در مغرب زمين است. گفتيم در تاريخ 
هنر مغرب زمين سبک را با معنای امروزينش وينكلمان 
شناخت خصوصيات  منظور  به  هجدهم  قرن  اواسط  از 
هنر باستان به كار گرفت. بوركهارت كوشيد با شناختی 
بود  از جوانب مختلف جامعة رنسانس كسب كرده  كه 
سبک رنسانس را بشناسد. ريگل به جای تكيه بر زمينه ها 
با  را  سبک  رابطة  و  كرد  تمركز  هنری  آثار  خود  بر 
با  ولفلين  كرد.  سويه  دو  آورنده اش  پديد  زمينه های 
تعيين پنج گزارۀ دوگانه كوشيد چگونگی تغيير سبک را 
آثار  مطالعة سبک شناسانه  برای  روشی  و  دهد  توضيح 
ولفلين  كند.  عرضه  باروک  و  رنسانس  عصر  هنری 

خصوصيات  از  استفاده  با  بود  معتقد  همچنين 
سبک شناسی می توان به شناخت جامعه پی برد. با اين 
حال او در اهميت روح زمانه در شكل گيری سبک تا 
حذف نقش هنرمند از دايرۀ مطالعاتش پيش رفت. جيمز 
و  هنرمند  نقش  بر  نظريه پردازان  ديگر  از  بيش  اكرمن 
چگونگی برخورد او با چالش ها تمركز كرد و معتقد به 
وجود رابطه در شناخت سبک ها بود. او عامل مهم تغيير 
برخورد  چگونگی  كه  بيرونی  عوامل  نه  نيز  را  سبک 
هنرمند با چالش ها می دانست. نظرية هنجار گومبريش 
دربارۀ سبک بر محوريت هنر كالسيک است. او معتقد 
است صفات هر سبک به ميزان فاصله ای كه از خصوصيات 
هنر كالسيک می گيرد تعيين می شود. گومبريش عوامل 
تغيير سبک را يكی زمينه های اجتماعی و ديگر پيشرفت 

فناوری دانست.   
را  تحولی  سير  می توان  شده  ياد  نظريه های  در 
ختم  اكرمن  به  و  آغاز  بوركهارت  از  كه  داد  تشخيص 
می شود. در آغاز اين تحول فكری مسير شناخت سبک 
از سياق فرهنگی و اجتماعی به سوی آثار هنری است 
و  فرهنگی  سياق  كوشيدند  مورخان  آغاز  در  يعنی 
آثار  را در  را بشناسند سپس آن خصوصيات  اجتماعی 
هنری جستجو كنند. اما اين مسير رفته رفته دگرگون 
شد تا اينكه در نظرية ولفلين به صورت معكوس درآمد 
شناخت  طريق  از  مورخ  آن  اساس  بر  كه  طوری  به 
خصوصيات سبک به شناخت دوره نائل می شود. به نظر 
می رسد مبنای اين تغيير نگرش اهميت يافتن تدريجی 
در  هنرمند  انديشة  و  خواست  بخصوص  و  هنری  آثار 
شكل گيری سبک است. به طوری كه می دانيم اين مسير 
فكری در نهايت به جيمز اكرمن رسيد كه حتی عوامل 

تغيير سبک را نيز در خود هنرمند جستجو كرد.

پی نوشت ها
1. اين مقاله برگرفته از رساله دكتری با عنوان »تبيين مبانی بومی 
برای طبقه بندی تاريخ خوشنويسی ايران« در رشته تاريخ تطبيقی 
تحليلی هنر اسالمی دانشگاه شاهد است. استادان راهنما و مشاور 
رساله عبارتند از: دكتر علی اصغر شيرازی، دكتر محمود طاوسی، 

دكتر مهرداد قيومی بيدهندی. 
2. با سپاس ویژه از دکتر مهرداد قیومی بیدهندی.
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3. Gypsy. 
4. kendall Walton 
5. Banister Fletcher
6. A History of Architecture on the Comparative 

Method.  
7. stilfragen )question of style(

مشكالت سبک  عنوان  با  و  انگلیسی  به  سال 1892  در  کتاب  این   .  8
)problems of style( منتشر شد. 

9. kunstwollen
10 . painterly
11. basic atmosphere )Grundstimmung( 
12. Stimmung
13. tectonic expression 

و  نگاران  تاریخ  سوی  از  وسیع  طرزی  به  نگرانه  کل  ایجاب  این   .14
هنرمندان نیز پذیرفته شد. آدولف لوز پیشگام معماری مدرن اتریش 
نمانده  به جا  نسل  از یک  هیچ چیز  »اگر جز یک دکمه  می گوید: 
باشد، من قادر خواهم بود از شکل آن دکمه استنتاج کنم که آن مردم 
چه می پوشیدند، خانه هایشان را چطور می ساختند، چطور می زیستند، 
 ,Gombrich .»مذهب و هنرشان چه بوده و چگونه می اندیشیدند

.136 :1968
15. A Theory of Style
16. relationship 
17 . stability and flexibility
18. Ernst Gombrich, “Style”, in: International 

Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 15, 
352-361.

19. Norm
20. principle of exclusion
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