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سبک در لغت به معنای طور و عمل و طرز و روش و قاعده و شیوه است.دو نوع 
سبک شناسی وجود دارد:

1. ایستا )static(:سبک هر طبقه اجتماعی جدا از تغییرات دائمی خود و مداخالت 
سبک  های طبقات دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

۲. پویا)dynamic(:جریان سبک ها و طبقات اجتماعی از لحاظ تحوالت داخلی 
خود و مناسبات متقابلی که با یکدیگر و نیز با سایر شئون زندگی عملی و نظری جامعه 

دارند بررسی می شود.
تحوالت  تأثیر  تحت  که  می باشد  هنری  حرکت  و  جریان  یک  هنری،  جنبش 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا عوامل دیگر شکل گرفته  است و برای مدتی 
گروهی از هنرمندان را به تفکر و عملکرد مشابه می کشاند. این جنبش ها بسته به بنیان 
و زمینه های به وجود آورنده و توسعه دهنده آن ها می توانند کوتاه مدت یا نسبتاً پایدار 
باشند. همچنین جنبش های هنری ممکن است در یک منطقه جغرافیایی خاص و تنها 
در یک رشته هنری رایج شوند یا به صورت فراگیر، بخش وسیعی از دنیای هنر را تحت 

تأثیر خود قرار دهند.
در این جا سبک هایی مطرح شده اند که به نوعی در متن به آن ها اشاره شده است.

Impressionism                             امپرسیونیسم یا دریافتگری
درآخرین دهه های قرن 1۹ میالدی در فرانسه حرکتی در نقاشی آغاز شد که 
مبتنی بر نور که به عنوان مادر رنگهاست، شکل گرفت و به زودی هنرهای دیگر نظیر 
موسیقی، مجسمه سازی و... را تحت تأثیر قرار داد. نام این جنبش از نام یک نقاشی از 
کلود مونه به نام »دریافتی از طلوع آفتاب« گرفته شده است. این شیوه مبتنی است بر 
نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از نور زودگذر با به کار بردن رنگ های 

سبک ها ومکاتب هنری

ی مطالعه(
ضمائم )برا
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سنگ شکنان ـ گوستاو کوربه

تجزیه شده و تابناک برای نمایش لرزش های نور خورشید. در این روش اصول مکتبی 
طراحی دقیق و سایه روشن کاری و ژرفانمایی )پرسپکتیو( فنی و ترکیب بندی متعادل 
و معمارانه رعایت نمی شود.در این سبک نقاشان از ضربات »شکسته« و کوتاه قلم مو 
استفاده  رنگ ها  ظریف  ترکیب های  جای  به  نامخلوط  و  خالص  رنگ های  به  آغشته 
می کنند. مثاًل، به جای ترکیب رنگ های آبی و زرد برای تولید سبز، آنها دو رنگ آبی 
تا رنگ ها »حس« رنگ سبز را در  و زرد را مخلوط نشده بر روی بوم قرار می دهند 
نظر بیننده به وجود بیاورد. آنها در نقاشی صحنه های زندگی مدرن در عوض جزئیات، 
تأثیرات کلی واضح را نشان می دهند. آنها از ارائه اشکال با خطوط محیطی واضح سر باز 
زدند و از رنگ آمیزی به پیروی از عرف و طبیعت سرپیچی کردند. استفاده از رنگ های 
خالص و شفاف با ضرب قلم های مستقل و تا حدی سریع از ویژگی های بارز آثار نقاشی 

امپرسیونیست است.
هنرمندان برجسته: ژرژ سورا، کلود مونه، پیر آگوست رنوار، آلفرد سیسلی، کامی 

پیسارو، ادگار دگا، پل سزان 

     Realism                                                          رئالیسم یا واقع گرایانه
رئالیسم به صورت جامع و کلی به مفهوم حقیقت، واقعیت و وجود مسلم، و نیز 
نفی تخیالت و امور ناممکن و غیر عملی است. رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، 
نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه هستند بدون هرگونه آرایش یا تعبیر 
افزون. در این شیوه از نقاشی هنرمند باید در نمایش طبیعت )طبیعت بدون انسان وبا 
انسان( از هرگونه احساساتی  گری خودداری کند. که در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه 

رواج پیدا کرد.
هنرمندان برجسته: گوستاوکوربه، انوره دومیه 

 Post Impressionism                 پُست امپرسیونیسم یا پسادریافتگری
درباره گرایش های مختلف در نقاشی و به ویژه در فرانسه و در امتداد امپرسیونیسم 
1۹۰۵ـ1۸۸۰  زمانی  فاصله  در  سبک  این  است.  آن  برابر  در  واکنشی  عنوان  به  یا 
انگلیسی  منتقد  و  نقاش  فرای  راجر  توسط  بار  نخستین  اصطالح  این  داشت.  وجود 
)1۹۳۴ـ1۸۶۶( در عنوان نمایشگاهی به کار رفته بود که در 11ـ1۹1۰ در نگارخانه 

بانویی با چتر ـ کلود مونه
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گرافتن لندن برگزار شد و فرای آن را ))مانه و پست امپرسیونیست ها(( نامید.
هنرمندان برجسته: پل سزان، ونسان ونگوگ و پل گوگن در میان این هنرمندان سزان 
شهرت خاصی دارد. شیوۀ کاری وی به گونه ای بود که او را باز کننده راه برای سبک 

کوبیسم می دانند.

Abstract Art                                                  )هنر انتزاعی )آبستره
این جنبش در 1۹1۰ در روسیه توسط واسیلی کاندینسکی مطرح شد. در این 
جنبش هنرمندان با استفاده از عدم بازنمایی عینی و بیان تجسمی نوین خط و رنگ و 
با خالصه نمودن مضامین و موضوعات به عناصر بنیادین چون خط و سطح برای بیان 

کلّیت و کلی گویی سود می جستند. 
هنرمندان برجسته: واسیلی  کاندینسکی، پیت موندریان، کوپکا، پیکابیا، فرنان لژه، 

هنری مور، کنستانتین برانکوزی، هپورت، الکساندر کالدر. 

انتزاع هندسی
بر  تأکید  و  ناب هندسی  به وسیله سطوح  انتزاعی که  از  جنبشی منشعب شده 

رئالیسم فرم در صدد بیان تفاسیر و تعابیر شخصی است. 
هنرمندان برجسته: پیت موندریان، مارک روتکو، جوزف آلبرز، بورگان دیلر.

   Conceptual Art                             کانسپچوآل آرت یا هنر مفهومی
این جنبش دراواخر دهه 1۹۶۰ مطرح شد. در این جنبش مفهوم مهم تر از ابزار 

و چگونگی اجزا است و هدف اصلی، رسانیدن مفهوم یا ایده  ای به مخاطب است.
هنرمندان برجسته: سل لویت، داگالس هیوبر، جوزف کاسوت، بروس نومان

     Minimal Art                                                              مینیمال آرت
جنبشی آغاز شده از امریکا که هدف پیروانش پژوهشی دوباره با انواع ساختارهای 
و  است  مقیاس  و  فرم  فضا،  مفاهیمی چون  توضیح  برای  و شبکه ای،  فضایی  مدولی، 

هرگونه بیان گری و توهم بصری را مردود می داند.
هنرمندان برجسته: رونالد جاد، کارل آندره

شب پُر ستاره ـ ون گوگ

یک و سه صندلی ـ جوزف کاسوت

مرگ ـ تونی اسمیت
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چهره نقاش، چاک کلوس

Photorealism                                                                فتورئالیسم
این جنبش در آمریکا مطرح شده و به »رئالیسم اغراق آمیز« نیز معروف است.دراین 
جنبش با هنر عکاسی رقابت می شود. موضوع عمده این آثار، انسان می باشد. در این آثار 
از تکنیک هایی چون آکلریلیک روی بوم و پلی استرهای شیشه رنگی استفاده می شود.

هنرمندان برجسته: چاک کلوس، آلفرد لزلی 
 

New Realism                                                                نئورئالیسم
انتزاعی است که گاه واقع  گرائی اجتماعی  با اکسپرسیونیسم  جنبشی در تقابل 
نیز خوانده می شود. در این جنبش هنرمند با استفاده از اصول هنر تجسمی و کاربرد 
 اسلوب های نوین در صدد تجسم فضایی ابداعی با معانی غیر وابسته به مظاهر عینی واقعیت

می باشند.
از هنرمندان: فرناند لژه، بن شان، داوید آلفارو سیکه ایروس، دیه گو ریورا

                   Pop Art                                                        پاپ آرت یا هنر مردمی
این جنبش در قرن بیستم، توسط اندی وارهول و روی لیشتن اشتاین، درانگلستان 
و امریکا مطرح شد. هنرمندان این جنبش با استفاده از ملزومات دور ریختنی جامعه 
)قوطی نوشابه، عکس و...( درصدد بیان هر چه قوی تر سنت ها و فرهنگ های بومی  و 

اعتقادات قبیله ای می باشند.
هنرمندان برجسته : اندی وارهول، روی لیشتن اشتاین، رشن برگ، جاسپرجونز

Abstract Expressionism                           اکسپرسیونیسم انتزاعی
نیز  کنشی  نقاشی های  به  که  گردید  مطرح  امریکا  در  انتزاعی  اکسپرسیونیسم 
معروف است. هنرمندان این سبک با عدم تأکید بر ساختار شکل و فرم، رنگ گذاری 
براساس حرکات بدنی و کنش روانی نقاش به طور آنی و تصادفی، درصدد  بیان هیجانات 

و احساسات لحظه ای و آنی هستند.
هنرمندان برجسته: جکسون پاالک، ویلهم دکونینگ و هانس هوفمان.
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رنسانس
آمد.  وجود  به  رنسانس  فلورانس،  در  ایتالیا  مرکزیت  به  میالدی،   1۴ قرن  در 
رنسانس به معناي نوزایی مي باشد. از ویژگي هاي این دوره استفاده از ویژگي هاي یونان و 
روم، انسان گرایي،  فردیت گرایي، عقل گرایي، ناتورالیسم و مضامین مسیحي را می توان 
نام  برد.  ویژگي هاي تجسمی آثار این دوره شامل استحکام ساختار ترکیب بندي، استفاده 
از رنگ هاي روشن و تابناک، تأکید بر پرسپکتیو علمی و هنري، سایه روشن کاري، تأکید 

بر فضا با فعال کردن عامل مکان می باشد. رنسانس به سه دوره تقسیم مي شود:
ـ آغازین 1۴م: جوتو، چیمابوئه، مارتین، پینرانلو

ـ  اوچلو ـ دالفرانچسکا  ـ    مازاتچو   ـ میاني 1۵م دورۀ اول: آنجلیکو 
ـ در پیکر تراشي: دوناتلوـ ستي نیانو گیلبرتي

ـ اوج رنسانس 1۶ م: میکل آنژ ـ لئوناردوداوینچی و رافائل

Dadaism                                                                           دادائیسم
گرفته شد.  لغت نامه  از  اتفاقی  به طور  ن  کودکا اسب چوبی  معنای  به  دادا  واژه 
این جنبش در آلمان و با دیدگاهی پوچ گرا و گرایشی ضد هنری و اعتراضی، درصدد 
تمسخر و ریشخند تمدن و هنر معاصر و ارزش های مرسوم زمانه می باشد. شعار هنری 
این جنبش حاصل  نابودگری خود آفرینندگی« است.  این سبک »بی شکلی مطلق و 
فشارهای ناشی از جنگ جهانی اول است. عنصر تصادف در این جنبش نقش بسزایی 

دارد. تکنیک »فوتومونتاژ« توسط هنرمندان این جنبش ابداع شده است.
هنرمندان برجسته : ماکس ارنست، رائول هوسمن، هانس ژان آرپ، مارسال دوشان

Surrealism                           سورئالیسم، فرا واقع گرایی یا وهم گری
یکی از جنبـش های معروف هنری در قرن بیستم است. زمانی که دادائیسم در 
حال از بین رفتن بود، پیروان آن به دور آندره برتون که خود نیز زمانی از دادائیست ها 
بود، گـرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را ریختند که در سال 1۹۲۲ به طور رسمی 
فرا واقع گرایی نامیده شد. این جنبش در عمل با انتشار مجله  انقالب فرا واقع گرا توسط 
برتـون آغاز شد. سورئالیسم با جایگزینی مفـهوم واقعیت برتر به جای عصیان و نفی 
موجود در دادائیسم شکل گرفت. این مسلک در حوزه های مختلف فلسفی رویکردهای 

سوزان، لئوناردو داوینچی
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زیر را اختیار کرده است:
ـ فلسفه علمی که همان رویکرد فروید به روانکاوی است. 

ـ فلسفه اخالقی که با هرگونه قرارداد مخالف است. 
فلسفه اجتماعی که می خواهد با ایجاد انقالب سوررئالیستی بشریت را آزاد کند. 
هنرمندان برجسته: سالوادوردالی، خوان میرو، مارک شاگال، رنه ماگریت، آندره 

ماسون، ماکس ارنست، آلبرتو جاکومتی

Fauvism                                                            فوویسم یا ددگری
عنصر رنگ درآثار نقاشان پیشگام قرن بیستم بویي فردي و شخصي گرفت. این نقاشان 
خواست هاي دروني خود را به انعکاس واقعیت بیروني ترجیح دادند. آنها با استفاده پرشور 
غیرواقعي از رنگ، تابلوهایي کشیدند و آثارشان را درسال 1۹۰۵ در سالن پاییز پاریس 
به نمایش گذاشتند. یکي از منتقدان معروف فرانسوي پس از مشاهده این آثار به ایشان 
لقب فوو )fauves( داد. این واژه فرانسوي به معناي »دد« یا »جانور وحشي« است. این 
لقب به واسطه برخورد زمخت و جسورانه با رنگ برایشان نهاده شد. بعدها نام فوویسم یا 
ددگري براي این شیوه از نقاشي ثبت شد و رفته رفته از آن به عنوان یک سبک نقاشي 

یاد شد. از مهم ترین دستاورد فوویست ها استقالل رنگ و فرم در آثارشان بود.
هنرمندان برجسته:  هانري ماتیس، سردمدار این سبک، وان دونگن، مارکه، دوفي، 

والمینگ

  Op Art                                                       اُپ آرت یا هنر دیدگانی
با  جنبش  این  هنرمندان  گردید.  مطرح  وازارلی«  »ویکتور  توسط  جنبش  این 
استفاده از نقطه و خط و به مدد رنگ گذاری و سایه روشن کاری با استفاده از خطای 
باصره و توهم دید مخاطب، درصدد القای مفاهیمی چون ریتم، حرکت، حجم مجازی، عمق 

و.....  می باشند.
هنرمندان برجسته: ویکتور وازارلی، بریژیت رایلی، استانلی تایگر من

                  Cubism                                                           کوبیسم یا حجم گری
از اشیاء  بازنمایی نمی کردند که منظری  کوبیست ها جهان مرئی را به طریقی 
در زمان و مکانی خاص تجسم یابد. آنان به این نتیجه رسیده بودند که نه فقط باید 
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چیزها را همه جانبه دید، بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست. نمایش 
واقعیت چند وجهی یک شیء مستلزم آن بود که از زوایای دید متعدد به طور همزمان 
به تصویر در آید، یعنی کل نمودهای ممکن شیء مجسم شود. ولی دستیابی به این کل 
عماًل غیر ممکن بود. بنابراین بیشترین کاری که هنرمند کوبیست می توانست انجام 
دهد، القای بخشی از بی نهایت امکاناتی بود که در دید او آشکار می شد. روشی که او 
به کار می برد تجزیه صور اشیاء به سطح های هندسی و ترکیب مجدد این سطوح در 
یک مجموعه به هم بافته بود. بدین سان، هنرمند کوبیست ادعای واقعگرایی داشت، 
که بیشتر نوعی واقعگرایی مفهومی  بود تا واقعگرایی بصری. کوبیسم دارای ۳ مرحله 
بود وآثار کوبیسم در طی زمان، خیلی دچار تغییر شدند. هر چند به طور خالصه هدف 
اولیه سبک توجه به چند موضوع به صورت همزمان بود، مثاًل عکس را هم نیم رخ و 
هم تمام رخ نمایش دهد و برای این کار شکل را به اشکال هندسی تقسیم می کردند.

هنرمندان برجسته:  ژرژ براک، پابلو پیکاسو، خوان گریس

                         Post Modernism                                                        پست مدرنیسم
پست مدرن به مجموعه پیچیده ای از واکنش هایی مربوط می شود که در قبال 
عقاید  اصول  در  که  آن  بدون  گرفته اند،  صورت  آن  های  فرض  پیش  و  مدرن  فسلفه 
اساسی کم  ترین توافقی بین آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساساً به معارضه 
با شالوده گرایی مورد اعتقاد مشترک فالسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم 
میالدی برخاست که این پیش فرض ها باید مردود شناخته شده و کنار گذارده شوند.  

به واقع، آنچه در نقاشی پست مدرن می گذرد، مدرنیسم متأخر در لباس مبدل 
است. در هیچ یک از این اتفاقات هنری مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد. نقاشی 
پست مدرن، تا آنجا که اصوالً بتوان موجودیتی برای آن قائل شد، پیامد مفهوم گرایی، 
هنر پاپ و نو اکسپرسیونیسم است. در هنر پست مدرن از تکنولوژی رایانه، عکاسی 
دیجیتال و ویدئو و… بهره می گیرند. اما در این میان به نمادها، موضوعات اساطیری 

و … نیز توجه دارند.
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گاسپار دیوید فریدریش

Expressionism                                   اکسپرسیونیسم یا هیجان نمایی
اکسپرسیونیسم شیوه ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای 
هیجانات شدید خود از رنگ های تند و اشکال َکجَوش )معوج( و خطوط زمخت بهره 
می گیرد. دورۀ شکل گیری این مکتب از حدود سال 1۹1۰ تا 1۹۳۵ میالدی بود ولی 
دوره های  در  و  بوده  همراه  تجسمی  هنرهای  با  دور  از گذشته های  این شیوه  در کل 
گوناگون به گونه هایی نمود یافته  است. اکسپرسیونیسم بین سال های 1۹۰۵و 1۹۳۰، 
جنبش مسلط هنری در آلمان بود و رهبری آن را هنرمندان همبسته با گروه پل و 

سوار آبی بر عهده داشتند.
هنرمندان برجسته: جیمز انسور، ادوارد مونک، امیل نولده 

              Romanticism                                            رمانتی سیسم، تخیل گرایی
رمانتی سیسم، مهمترین جنبش هنری و ادبی قرن 1۹ است، که در تقابل با خردگرایی 
نئوکالسیک، در انگلستان و آلمان مطرح شد. هنرمندان این جنبش، با استفاده از رنگ ها 
و خطوط درون نما و با هویتی خردگریز، سعی در بیان احساسات و هیجانات خود دارند. 
مهم ترین مرکز تولید آثار تجسمی رمانتی سیسم، انگلستان است. شعار هنر برای هنر، اولین 
بار توسط پیروان این مکتب )و پس از آنها توسط پیروان مکتب سمبولیسم( مطرح می شود. 
هنرمندان برجسته : جان کاتمن، جان کنستابل، ویلیام ترنر، اوژن دالکروا ، تئودورژریکو، 

فریدریش، گویا،  ویلیام بلیک، فرانسوا رود )با اثر معروف المارسیز(

Abstract Art             )آبستره )هنر انتزاعی
در اوایل قرن بیستم تغییر و برخورد اندیشه ها در هنر اروپا موجب طرد بازنمایی 
طبیعت مشهود گشت و هنر را به سوی انتزاع هدایت کرد. انتزاع در هنر، زبده گزینی 
از طبیعت معنا می دهد و روش های گوناگون دارد. در این میان دو گرایش عمده را در 

جهت گیری هنر انتزاعی می توان شناسایی کرد:
1ـ روشـی  که وجـه عاطفی و احسـاس برانـگـیـز رنـگ و فـرم ریـتـم غـالـب دارد 
)آثـار واسـیلی کانـدینسـکی( و   اکسـپوسـیونیسـم    انتـزاعی   از   آن منـشعب شـده است 

.)Abstract     Experssionism(
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مرگ اسکندر ـ شاهنامه ایلخانی ـ تبریز

پیت  )آثار  است  انتزاعی  به صورت  رنگ  و  اشکال  هندسی  نظام  هماهنگی  ۲ـ 
موندریان(

 assembelage                 1اسمبالژ

 Collage                 ۲کالژ

Art nouveau                آرنوو
جنبشی منشعب شده از سمبولیسم به مرکزیت انگلستان که پیروانش با استفاده از 
صور گیاهی پر پیچ و تاب، با تأکید بر جنبه ها ی تزیینی  و معماري، به صورت ساده شده 

اجرا نمایند. مهم ترین آثار این جنبش در قالب لیتوگرافی وحکاکی ایجاد شدند.
هنرمندان برجسته: ویلیام موریس، گوستاو مورو، آلفونس موشا

مکاتب نگارگری:
مکتب سلجوقی

ویژگی های این مکتب عبارتند از: رنگ های روحی و شفاف، رعایت ترکیب بندی به 
صورت انباشته و روی هم، قلم گیری مشکی در مرز پیکره ها.

مکتب اولیه تبریز )ایلخانی(
با حاکمیت مغوالن بر ایران که گسترۀ امپراطوري آنها بسیار وسیع بود، نقاشان 
وافر  عالقۀ  پذیرفتند،  تأثیر  هم  از  ایراني  و  بیزانسي  از جمله چیني،  متفاوت  ممالک 

مغوالن به نقاشي چیني باعث رواج عناصر نقاشي چیني درایران شد.
در این دوره با مرکزیت تبریز، مکتبي در ایران پا گرفت که به مکتب اولیه تبریز 
معروف گردید. این مکتب آمیزه اي از عناصر چیني، بیزانسي و ایراني است. از آثار مهم 

این مکتب شاهنامه ایلخانی )دموت( می باشد.
ویژگي هاي این مکتب:

ـ ساماندهي عناصر در کادر افقي

1.  به صفحۀ 1۸ رجوع شود.
۲. به صفحۀ 1۸ رجوع شود.
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زال و سیمرغ

ـ تأثیرات نقاشي چیني دورۀ تانگ و سونگ
ـ واقع گرایي و دقت در طراحي مضامین
ـ استفاده از رنگ نقره اي به مقدار زیاد

ـ نمایش توأم فضاي داخل و خارج )فضاي همزماني(
ـ عناصر تصویري تیره تر از پس زمینه

ـ عدم قرینه سازي در ترکیب بندي
ـ ترکیب بندي عناصر به صورت دسته دسته در چند سطح

ـ تنوع و وسعت رنگي و تداوم به کاربردن رنگ تخت و خطوط کناره نما
نگارگران برجستۀ مکتب: احمد موسي، خواجه  عبدالحي، امیردولت یار،   خواجه   

شمس الدین 
آثار مهم مکتب: منافع الحیوان، جامع    التواریخ، ابوسعید نامه

نکته: مجلس سازي، شیوۀ نوین توسط احمد موسي در این دوره ابداع شد و وجه 
مشترک نگاره هاي مکتب اولیه تبریز عناصر تیره تر نسبت به پس زمینه مي باشد.

مکتب بغداد – تبریز )جالیري(
در انتهاي حکومت ایلخاني با مرکزیت شهر بغداد، هنرمندان تصویرگر با تلفیق 
دستاوردهاي مکاتب بغداد، تبریز یا مغولي و شیراز مکتبي را ایجاد نمودند که بعدها به 

مکتب جالیري یا مکتب بغداد – تبریز معروف گشت.
ویژگي هاي مکتب:

ـ اختصاص یک صفحه کامل به نگارگری
ـ استفاده از تعداد محدود پیکره ها

ـ ایجاد فضاي بیکران
ـ نمایش طبیعت شاعرانه

ـ وسعت و تنوع رنگي
ـ ایجاد اسلوب نوین در نمایش عناصر معماري

ـ طبیعت پردازي
ـ گزینۀ رنگي )رنگ پردازي(

نگارگران  برجسته  مکتب: جنید بغدادي با تخلص سلطاني
آثار مهم مکتب: دیوان خواجوي کرماني
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مکتب شیراز
عدم هجوم مغوالن به شیراز و بازسازي آن باعث گردید شیراز نیز مانند تبریز 
ایلخاني گردد و تا دوره تیموری نیز ادامه یافت.  تبدیل به یک مرکز هنري در دورۀ 

هنرمندان شیراز سعي در حفظ سنت هاي هنر تصویرسازي ایراني داشتند.
تبریز  مکتب  با  گرفت  شکل  شیراز  در  که  مکتبي  تمایز  وجه  مهم ترین  نکته: 

حداقل تأثیرپذیری از عناصر بیگانه )چین و بیزانس( بوده است.
ویژگي هاي مکتب:

ـ الگو برداري از مکتب سلجوقي
ـ ساده گرایي

ـ استفاده از افق بلند و رفیع
ـ عدم توجه به منظره پردازي

ـ توجه و تأکید بر موضوعات انساني و زندگي انسان
ـ استفاده از کتیبه در فضاي تصویر

خاورنامه  مونس االحرار،  تیموری:  دوره  با  مقارن  شیراز  مکتب  مهم  آثار 
)قدیمي ترین نسخۀ مکتب( شاهنامۀ ابراهیم سلطان، گلچین اسکندر  سلطان، شاهنامۀ 

قوام الدین حسن

مکتب هرات
اواخر قرن هشتم با شکل گیري مکتب هرات عناصرچیني و بیزانس از نگارگري 

ایراني حذف گردیدند و این مکتب به غناي ناب ایراني نزدیک گردید.
ویژگي هاي مکتب:
ـ غني شدن رنگ ها

ـ ترکیب بندي منسجم بر اساس دایره
ـ روایت گري و توصیفي

ـ ایجاد حاالت رواني در پیکره ها
ـ تأکید و تمرکز بر شخصیت اصلي تصویر

ـ اندازه بر اساس مقام
ـ رقم زدن نام هنرمند

شیرین در حال آبستن کردن و نظاره خسرو

ساختن کاخ خورنق، بهزاد
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بارگاه کیومرث، سلطان محمد

نگارگران برجسته مکتب: روح اهلل میرک، میرخلیل، موال علي مصور، کمال الدین 
بایسنقري. دمنۀ  و  کلیله  بایسنقري،  شاهنامۀ  معراج نامه،  مکتب:  مهم  آثار  بهزاد. 

نکته: شاهنامۀ بایسنقري شاهکار مکتب اولیۀ هرات است.
حضور کمال الدین بهزاد در این عصر باعث تحوالتي درنگارگري ایران گردید که 
گاه خود در مکتبي مجزا بررسي مي گردد. بهزاد را سردمدار واقع گرایي در نگارگري 

ایراني مي دانند و  نخستین تک چهره سازي توسط بهزاد ایجاد شده است.
از جمله تحوالت ایجاد شده توسط بهزاد:

ـ نوآوري در مضامین و موضوعات به ویژه انسان
ـ نوآوري در تکنیک و اسلوب

مکتب تبریز صفوي 
در  تنوع  پیکره ها،  در  تحرک  عامل  ایجاد  از:  عبارتند  مکتب  این  هاي  ویژگي 

ترکیب بندي، ایجاد فضاي آرماني، پوشش سر اشخاص به صورت کاله قزلباش.

مکتب اصفهان
»رضا عباسي« را پایه گذار این مکتب می دانند. از ویژگي هاي دیگر این مکتب 
مي توان از نقاشي به صورت رقعه، استفاده از خطوط منحني، استفاده از حداقل رنگ و 

استفاده از حالت توصیفي و بیاني خطوط نام برد.



163

واژه نامه

     
A

Abstract   مجرد، انتزاعي، چکیده، چکیده کردن
Abstract art هنر انتزاعی
Abstraction  انتزاع
Achromatic colour بی رنگ
Acrylic رنگ آکریلیک
Afterimage تصویر بعدی چیزی شبیه رنگ
Airbrush رنگ پاش
Analogue colours رنگ های هم خانواده
Anatomy کالبدشناسی
Animated cartoon  نقاشی متحرک ـ  کاریکاتور
Anti ـ art ضد هنر
Aquarelle آبرنگ، آب و رنگ، نقاشی آب و رنگی
Art deco هنر دکو
Art for art’s sake  هنر برای هنر
Art history تاریخ هنر
Artist هنرمند

B
Balance  تعادل
Baroque art* هنر باروک
Basic design اصول و قواعد طراحی

ی مطالعه(
ضمائم )برا



164

کارگاه هنر 2

Basic shapes شکل های بنیادی
Basic visual elements اصول و قواعد هنر های تجمسی
Billboard تخته  اعالنات  وآگهي  ها
Book binding صحافی
Book illustrator تصویرساز کتاب
Brightness درخشندگی
Bronze age دوران مفرغ
Brush قلم مو

C
Calligrapher  خوشنویس
Calligraphy خوشنویسی
Canvas کرباس ، پارچه  مخصوص  نقاشی ، پرده  نقاشی ، بوم
Caricaturist تصویرساز صحنه های مضحک و اغراق آمیز، کاریکاتوریست 
Ceramics سفال سازی
Chalcography هنر حکاکی روی برنج یا مس
Chromatic colour  رنگ فام دار
Chromatic scale گام رنگی
Classicism سبک باستانی  )در ادبیات  وهنر(، پیروی  از سبک  های یونان  و روم،  کالسی سیسم
Collage کالژ ، تکه چسبانی
Collection گردآوری ، مجموعه
Colour value ارزش رنگی
Composition ترکیب بندی
Computer graphic گرافیک کامپیوتری
Conceptual art هنر مفهومی
Connoisseur  خبره، کارشناس هنری
Construction ساختمان، ساخت بندی
Construe ساختار
Contemporary Art هنر معاصر
Contrast تضاد، تباین
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Cool colour رنگ سرد
Critic نقد
Cube مکعب
Cubism کوبیسم

D
Dada دادا
Decoration تزیین
Decorative تزیینی
Design طراحی
Designer طراح
Dimension بعد
Draw طرح
Dye رنگینه

E
Earth art هنر خاکی
Easel سه  پایه نقاشی
Effigy پیکره
Egyptian art هنر مصری
Elaborate پرکار
Emblem نشانه، آرم
Enamel paint رنگ لعابی
Engraving حکاکی
Etcher چاپگر با سمه کار
Expressionism سبک اکسپرسیونیسم
Expressional هنرمند اکسپرسیونیست

F
Faience لعابی
Fauvism  ددگری
Figurative   اندام وار، پیکر نما
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Figure پیکر
Fine art  هنرهای زیبا
Flat  تخت ، پهن ، مسطح
Folk art هنر بومی
Form شکل
Formal art هنر قراردادی
Format   قالب ، هیئت ، قالب  بندی کردن
Frame work  چهارچوب کار
Freehand drawing طراحی دست آزاد
Function عملکرد، تابع
Futurism آینده  گرائی

G
Gallery نگارخانه
Grey   خاکستری
Grisaille  نقاشی  برجسته  نما روی  شیشه  به رنگ  خاکستری
Ground زمینه

H
Handicraft صنایع دستی
Hand ـ made دست ساز
Harmonious colours رنگ های هماهنگ
Harmony   هارمونی ، تطبیق ، توازن ، هم  آهنگی ، همسازی
Hatching حکاکی
Head  سرصفحه ، سرستون ، موضوع
Heading  عنوان  گذاری، عنوان، سرصفحه ، سرنامه، تاریخ  و نشانی  نویسنده

 I
Icon  شمایل ، تمثال ، تندیس
Ideogram تجسم  و نمایش  عقاید و افکار و اجسام  با تصویر
Illusionism  وهم  گرائی ، نقاشی  از مناظر خیالی
Illustration تصویرسازی
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Image تصویر
Impressionism       سبک هنری امپرسیونیسم یا تئوری هیوم hume درباره ادراک، مکتب تجسم
Industrial design طراحی صنعتی
Intense colour  رنگ شدید، قوی
Interface روبه رو
Isomorphic هم ریخت

L
Litho graph چاپ سنگی
Landscape منظره، چشم انداز
Last supper بازپسین ، پسین ، آخر، آخرین  شام
Lettering  حروف  گذاری ، عالمت  گذاری  باحروف
Line خط
Linear composition ترکیب بندی خطی

M
Manner  راه ، روش، طریقه، شیوه
Mannerism  اطوار و اخالق  شخصی، سبک  به خصوص ، شیوه گرایی
Mass حجم
Master دانشور، چیره  دست ، استاد
Material جنس، ماده، مصالح
Miniature کوچک ، مینیاتور
Mixed colour رنگهای ترکیبی
Mixture   آمیزه، مخلوطی
Modernism   اصول  امروزی ، اصول  تجدد، نوگرائی، نوین  گرائی
Monogram طغرا، امضاء، حروف اختصاری
Monotone تک رنگ
Mould قالب، کالبد، فطرت ، الگو
Mural painting نقاشی روی دیوار
Myth افسانه ، اسطوره
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N
Narration  گویندگی، داستان، داستان سرایی ، توصیف ، روایت
Naturalism طبیعت گرائی، فلسفه  طبیعی 
Natural texture بافت طبیعی
Neo ـ classicism کالسیسم نو
Neo ـ expressionism اکسپرسیونیسم  نو
Neo ـ impressionism  امپرسیونیسم نو
Neolithic وابسته  به  عصر حجر جدید، نوسنگي 
Non ـ figurative art هنر تمثیلی جدید، هنر اندام گرایی نو

O
Objected art هنر عینی
Oil paint  رنگ روغن
Opaque  مات ، غیر شفاف ، مبهم ، کدر، شیشه  یا رنگ  مات
Open form شکل گشوده
Optical Art  هنر وابسته  به  بینایی
Optical mixing ترکیب بصری

P
Patch سیم  سرهم  بندي، سیم  رابط 
Patron الگو، حامی
Pattern بافت ریتمی، انگاره
Persian art هنر ایران قبل از اسالم
Philosophy of art فلسفه هنر
Photo realisim فوتورئالیسم
Pictography صورت  نگاري، تصویر نگاري، رمز نگاري
Picture plane مجسم  کردن   تصویر
Postـmodernism پسا مدرنیسم
Primary colours  رنگ  های اولیه
Primitive   پیشین، قدیم ، بدوی، انسان  اولیه
Principles of design اصول و قواعد طراحی
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Printmaking چاپ دستی
Profile  برش  عمودی  ، نقشه  برش  نما ، عکس  نیمرخ  ، برجسته
Proportion  تناسب ، نسبت ، درجه ، سهم  ، قسمت
Pyramid  اهرام  ، شکل  هرم  ساختن

R
Raised  برجسته ، ورآمده
Realist  واقع  بین، تحقق  گرای
Renaissance رنسانس
Rendering  ترجمه ، تعبیر، اندود بار اول
Repetition تکرار
Restoration  اعاده ، ترمیم
Rhythm ضرب آهنگ
Rhythmic  دارای  وزن  یا آهنگ
Richness of colour خوش رنگی

S
Salon Scale مقیاس فضا
Script  دست خط
Sculptor مجسمه ساز
Secondary colours رنگ های ثانویه
Section do نیروی کار
Serigraph   استحکام  سنج  تار ابریشم
Serigraphy سریگرافی
Shade تاریک، تیره  گی
Shape شکل، سطح
Silhouette نیمرخ  ، نیمرخ  هر چیزی  به رنگ  سیاه  یا به رنگ  یک دست
Simultaneous contrast   کنتراست  باهم  واقع  شونده ، همزمان
Sketch پیش  طرح
Solid حجمي ، سه  بعدی 
Space فضا
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 Statue تندیس ، پیکره ، مجسمه ، هیکل ، پیکر، تمثال ، پیکرسازی  
Stillـlife روش و سبک زندگی، طبیعت بی جان
Strong colour رنگ قوی
Structure ساختار، سازه
Style روش  و سبک
Surface سطح
Surrealism   سبک  نگارش  خیالی ، سوررئالیسم ، فراواقعیت  گرائی
Symbol نشانه، نماد
Symbolism مکتب  رمزي ، نشان پردازي، نمادگرایی 

V
Value ارزش بصری
Value pattern ارزش بصری انگاره
Vision دید ، بینائی
Visual art هنرهای تجسمی
Visual communication ارتباط بصری

W
Warm colour رنگ های گرم
Water colour آبرنگ
Weight  سنگینی  ، سنگ  وزنه
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