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 هنرهای هفتگانه

 لمس یا و شنیدن یا دیدن از پس شخص وجود در که دلپذیری حس. است مخاطب برای لذت خلق توانایی هنر

 .است شده روبرو هنری اثر و هنر یک با فرد که است آن نشانه آید،می وجود به شئی یک

 هنرشناس شخص چه اگر. باشد هنرشناس یا هنرمند حتما حس صاحب نیست الزم که است این مهم نکته

 رهن که است این مهم نکته اما. برد خواهد اگاهانه و باالتر لذت هنرمند شخص توسط آمده وجود به هنر از مسلما

 وجود به لذت و زیبایی شناسی حس هم ندارند هنر از درکی کلی طور به خود که کسانی وجود در هنری شی و

 .آوردمی

 نام هنر هفت از دنیا در کنون تا. است جهانی امر یک هنر گویندمی رو این از است، جهانی درونی لذت این

 فتگانهه هنرهای دانیدمی آیا: است نهفته این سوال در بخش این هدف. بکشاند اغنا به را مردم توانسته که اندبرده

  چیست؟ جهانی

 :اندکرده بیان صورت این به را جهانی هفتگانه هنرهای زمانی ترتیب

 (عکاسی و... خطاطی، نقاشی،)ترسیمی  هنر .1

 (و... گریسازی، شیشهمجسمه) تجسمی یا دستی هنر .2

 معماری .3

 ..(و. فیلمنامه نمایشنامه، داستان، شعر،) ادبیات .4

 موسیقی .5

 نمایشی حرکات و رقص .6

 ..(تئاتر و. سینما،) نمایشی هنرهای .7
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 ترسیمی هنر

دهد که انسان از دیرباز برای انتقال مفاهیم مورد نظر خود از ترسیم تصاویر و نقاشی باقی مانده در غارها نشان می

. گویندمی شوندمی ترسیم دست با که هنرهایی تمام به را ترسیمی اشکال مختلف استفاده نموده است. هنرهای

 .پردازدمی خود هنری اثر رسم عبارتی به و ترسیم به هنرمند خاصی ابزار با که پیداست دسته این نام از

 

 توسط که است بوده هنرهایی از دسته آن ما منظور گوییممی سخن ترسیمی هنرهای مورد در ما که زمانی

 یزن سایه و رنگ چون دیگر ابزارهای بعضا و است شده جا جابه امروزه توافق و تعریف این. آیندمی بوجود خطوط

 تهداش را ترسیمی هنری جایگاه همواره است شده ترسیم دست با آنچه گذشته در. باشد ترسیم ابزار تواندمی

 معماری ،مهندسی هایترسیم از بسیاری. اندسپرده تکنولوژی و کامپیوتر به را هاترسیم از بسیاری امروزه اما. است

 با هنری آثار در تخیل و خالقیت بروز البته. شودمی انجام هاسیستم طریق از گرافیک هایرشته هایترسیم و

 . نیست هنر ذات کننده منتفی این و است پذیرامکان نیز کامپیوتری هایترسیم

 ،خطاطی نقاشی، به توانمی هنرها این جمله از. شودمی تقسیم هاییشاخه زیر به خود داخل در ترسیمی هنرهای

 جرات به. دارند مختلفی هایبخش خود برای نیز هاشاخه این از کدام هر. کرد اشاره دیگری موارد و عکاسی

 زا استفاده ترسیمی، هنر این آوردن بوجود راه تنها که. است نقاشی هنر ها،شاخه این زیباترین گفت توانمی

 . است دست
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 تجسمی هنر

دکوراسیون،  سازی،مجسمه در که هنرهایی انواع. است بعدی سه یا هنری دیداری هنر یا شامل تجسمی هنر

 تجسمی هنر. گویند تجسمی هنر را شودمی دیده هنرها این انواع و گریشیشه و لباس صنایع دستی، طراحی

 هنری هایرکن مهمترین از هنر در آن قلمرو زیاد گستردگی دلیل به تجسمی هنر. دارد زیادی گستردگی

 .شودمی محسوب

 

 دهد:می نشان را خود دوصورت به تجسمی هنرهای در هنر

 نگ،ر سطح، خط،: مانند هستند مشاهده قابل لمس، قابل کامال طور به که فیزیکی بخش بیرونی یا .1

 .اندازه شکل،

 هایتوانایی و استعداد و هنرمند یک هنرورزی حاصل و دارد تکیه هنرمند توانایی که بر درونی صورت به .2

 اعثب عوامل این که، کنتراست هماهنگی، تعادل، تناسب،: مانند است عناصر این ترکیب در وی شخصی

 .گرددمی اشکال و تجسمی هنرهای در قوی هایپایه ایجاد

 

 

 هنر معماری
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 در و داشته دوام امروز تا دور هایگذشته از که هنری. کرد تعریف کردن خلق و ساختن هنر توانمی را معماری

 اثر یک. اوست جامعه و دوره هر انسان نیازهای و هاآرمان اساس بر زیست فضای ایجاد و طراحی هنر حقیقت

 الح و خصوصیات کننده منعکس نیز خود سبک و شکل اجزا، طریق از هنری، هایویژگی ارائه از غیر به معماری

 (1393: 1. طوفان و شرعی مطیع)اوست  زمان و جامعه انسان، هوای و

 

 اب تنگاتنگ تعاملی در که است ایجامعه هر در فرهنگ نمای تمام آیینه انسان، زندگی ظرف عنوان به معماری

 ساخت در, سرزمینی هر مردم. دارد قرار جامعه آن اجتماعی و اقتصادی سیاسی، تاریخی، ساختاری، هایویژگی

 تبعیت خود هنجارهای از و حفاظت خویش هایارزش از مادی، چیزهای از گیریبهره با تا تالشند در معماری اثر

 (1386: 41, .شایان) دارد معماری بـر را تـأثیر بیشترین جوامع، در اجتماعی و فرهنگی هاینگرش تغییر. کنند

 ناختش و وجود مراتب با که باشندمی شکل و فضایی نظام صورت، شامل معماری، هایمایه بن ترینناب و حقایق

 یروزد هایمعماری نقد و قرائت با رابطه در معماری، برای تعریفی به رسیدن جهت حقایق، این. دارند تناظر انسان

 (1389: 75, . تقوائی)بود.  خواهند مددرسان امروز معماری طراحـی و انشا و امروز و

 

 

 هنرهای ادبی
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ادبیات از دیرباز بهترین . گذشته و حال آن دانست توان نماد تمام قد از ابعاد مختلف جامعه و فرهنگادبیات را می

ها در طول تاریخ تصمیم میها بوده است، از این رو انسانراه برای انتقال احساسات و ایجاد ارتباط با دیگر انسان

 .ای جدید به این رابطه باستانی بدهندگیرند جلوه

 .اندترجمه کرده «فرهنگی دانش»در معنای لغوی کارشناسان حوزه ادبی جهان، ادبیات را 

هنرهایی همچون نویسندگی، شعر، داستان، سفرنامه، فیلمنامه و بسیاری از مشتقات دیگر در این زمینه از هنر 

 .توان جزئی از هنر ادبیاتی نامیدرا می

 

نی و یا رسد و وظیفه بیان و انتقال این مفاهیم جسمااین هنر با تکیه بر روح یک شخص یا جامعه به تحریر می

های رسیدن به این هنر را به توانیم راهبنابراین مید. باشدار میای متنوع از آثار روزمره، عهدهروحانی را با جلوه

 : سه دسته

 (هنر خوب حس کردن )به ویژه خوب دیدن و خوب شنیدن .1

 اندیشیدن خوب هنر .2

 نوشتن خوب هنر .3

 د.توان ترکیبی کامل برای ایجاد یک مفهوم را ایجاد نمورسانی میتقسیم کنیم که با ارکان همچون نحوه پیام

 

 هنر موسیقی
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 حقیقت در است، بردهمی لذت و سپردهمی دل آبشار نوای یا پرندگان چهچه به که آنجا. است آدم همزاد  موسیقی

 .است شنیدهمی را طبیعت موسیقی

 و ودهب خوبی خواننده که را نبی داوود اسالم در و دانندمی سازانسان تارهای اولین سازنده را فیثاغورث تاریخ در

 هردوی از قبل داریم اطمینان ما اما. دانندمی موسیقی علم مبتکر را است بوده نرم موم مانند دستش در آهن

 هم با جانوران شاخ در دمیدن وسیله به هاانسان دانیممی حداقل. است داشته وجود ضربی هایموسیقی آنها

 .اندداشته ارتباط

 

 بخشی لذت برای صرفا هنر اکنون این. کندمی پدیدار لذت حس ما وجود در شنیداری حس طریق از موسیقی

 توصیف رو این از. است شده تبدیل دیگر هاینشانه یا و توضیح اعتراض، از هایینشانه به بلکه شودنمی تولدی

 تعریف است بهتر بنابراین .شودنمی حساب درستی معنای انگیزد،برمی را احساسات که هنری معنای به موسیقی

 ترتیب این هب «زمان در صدا یعنی؛ موسیقی هنر» :بپذیریم موسیقی توصیف عنوان به را گرینبرگ رابرت پرفسور

 .شودمی تعریف آن واقعی معنای به بلکه صرف، دهنده لذت یک عنوان به تنها نه موسیقی

 

 هنر حرکات نمایشی

. ردگی انجام نفره یک یا گروهی تواندانسانی است که می هدفمند حرکات مجموعه از نمایشی متشکلحرکات 

 و سمبولیک معنای و ارزش حرکات است. این بیننده جسم با روح بیشتر هرچه نزدیکی نمایشی هنر هدف

 خاص هنگفر یک در رقص نام به ایپدیده عنوان به تماشاگران و کنشگران وسیله به که دارند ایشناسانهزیبایی
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 قصر شمار در توانمی نیز را انسانی فیزیکی و بدنی هایفعالیت از دیگری انواع همچنین. استشده شناخته

 .سیرک و.. موزون، شنای ژیمناستیک، رزمی، هنرهای مانند گنجانید،

 

 مانند رودمی کار به دیگر اشیاء و جانداران ترازمند و موزون هایجنبش دادن نشان برای همچنین واژه رقص

 .باد رقص یا جانوران در گیریجفت رقص ها،برگ رقص

 انواع هنر حرکات نمایشی:

توان های روحانی یا اجتماعی را که با حرکت فیزیکی بدن همراه است را میایجاد رقصرقص:  .1

، رقص بالرومرقص به انواع مختلفی همچون: رقص باله، رقص آیینی، د. تعریفی ساده از رقص نامی

 د.رقص فولکور تقسیم نمو

توان سبک های سبک تصویرسازی داستانی به همراه موسیقی زنده را مییکی از بهترین تلفیقاُپرا:  .2

اُپرا نامید، که با فن ادبیاتی، بازیگری و طراحی دکور و کارگردانی خود به یکی از مهمترین تصویرهای 

 .موسیقی زنده بدل شده است

 رومیان، سلطه تحت اراضی میان در و اروپا غرب هایسرزمین حوزه در 17 قرن سطاوا در سیرک: .3

 ایجاد هنر واقع در سیرک، .شد معروف «سیرک» به که بود رسیده ظهور معرض به نمایش نوعی

 اسب سیرک، هاینمایش در .است نمایشات از اینگونه با حیوانات همراهی و مهیج نمایشی حرکات

 واناتحی از استفاده با نمایشی حرکات و تردستی و بازیشعبده ها،دلقک آکروباتیک، حرکات دوانی،

  .گیردمی انجام مختلف طرق به که دارد، وجود آموزدست و شده رام

  

 هنرهای نمایشی



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 یریگبهره سپس و خود فیزیکِ و بدن از استفاده ابتدا با آن در هنرمند که است هنر از شکلی نمایشی هنرهای

 زبان در 1711 سال در بار اولین برای «نمایشی هنرهای» اصطالح .پردازدمی خود هنر خلق به دیگر امکانات از

 .گرفت قرار استفاده مورد بازیگر به متکی دیداری هنرهای از ایمجموعه برای انگلیسی

 

 هایهنر سایر و گوییداستان تردستی، و بازیشعبده سینما، ،(عروسکی و زنده) تئاتر شامل نمایشی هنرهای

 .است مشابه

 ریمبپذی نمایش تعریف برای را «استگرفته شکل نمایش یک کند بازی C برای را B نقش A هرگاه» عبارت اگر

 در رتئات. شودمی مشخص( تماشاگر و نقش بازیگر،) مقوله سه به نمایشی هنرهای انکار غیرقابل وابستگی

 ایش،نم محل» چون دیگری عوامل به وابسته عامل سه این بر عالوه که است نمایش از شکلی تعریف ترینساده

 قرار رهاتئات ردیف در داستانی غیر هاینمایش تعریف این با «دارد ارائه تا تولید فرایند و اجرا زمان نمایشی، متن

 .گیرندنمی
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 هنر سینما

 یط با سینما. هست نیز فوق هنر شش شامل تنهایی به اما. است آمده وجود به اخیر هایسال در چه اگر سینما

 ،متن موسیقی با حال همان در کشد،می چالش به را ذهن و شده همراه ادبیات با داستانی فکری خط یک کردن

 ار تجسمی هنرهای و تئاتر و رقص حال همان در .کندمی القا بیننده به را و... نفرت ترس، لذت-شنیداری لذت

 زاویه یک زا کارگردان یا و نویسنده هر. دهدمی تحویل بیننده به را هنر نوع ترینکامل و کرده ترکیب یکدیگر با

 بینیممی که روست این از. دهدمی ارائه ما به را خودش ذهنی برداشت و کندمی نگاه موضوع یک به خاص دید

 .است تماشایی هم باز فیلم این و شودمی ساخته فیلم بارها و بارها تاریخی اثر یک روی از
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