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Abstractمجرد، انتزاعی، چکیده، چکیده کردن

Abstractionانتزاع

 ٭Abstract artهنر انتزاعی

Achromatic colourبی رنگ

Acrylicرنگ اکریلیک

Afterimageتصویر بعدی چیزی شبیه رنگ

Airbrushرنگ پاش

Analogue coloursرنگ های مشابه ــ رنگ های قیاس پذیر

Anatomyکالبد شناسی

Animated cartoonنقاشی متحرک ــ کاریکاتور

Anti - artضد هنر

Aquarelleآبرنگ، آب و رنگ، نقاشی آب و رنگی

٭Art decoهنر دکو

Art for art's sakeهنر برای هنر

Art historyتاریخ هنر

Artistهنرمند

واژه نامه

A
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Balanceتعادل

٭Baroque artهنر باروک

Basic designاصول و قواعد دیزاین

Basic shapesشکل های بنیادی

Basic visual elementsاصول و قواعد هنرهای تجسمی

Billboardتختٔه اعالنات و آگهی ها

Book bindingصحافی

Book illustratorتصویرساز کتاب

Brightnessدرخشندگی

Bronze ageدوران مفرغ

Brushقلم مو

Calligrapherخوش نویس

Calligraphyخوش نویسی

Canvasکرباس، پارچٔه مخصوص نقاشی، پردٔه نقاشی، بوم

Caricaturistکشندٔه تصویرهای مضحک و اغراق آمیز، کاریکاتوریست

Ceramicsسفال سازی

Chalcographyهنر حکاکی روی برنج یا مس

Chromatic colourرنگ فام دار

Chromatic scaleگام رنگی

سبک باستانی )در ادبیات و هنر(، پیروی از سبک های 
یونان و روم، کالسی سیسم

Classicism

B

C



141

می
جس

ی ت
ها

هنر
ی 

بان
م م

معل
ی 

نما
راه

Collageکالژ

Collectionگردآوری، مجموعه

Colour valueارزش رنگی

Compositionترکیب بندی

Computer graphicگرافیک کامپیوتری

Conceptual artهنر مفهومی

Connoisseurخبره، کارشناس هنری

Constructionساختمان، ساخت بندی

Construeترکیب، صرف

Contemporaryهنر معاصر

Contrastتباین

Cool colourرنگ سرد

Criticمنتقد هنری

Cubeمکعب

Cubismکوبیسم

Dada , Dadaismدادا، دادئیسم

Decorationتزیین

Decorativeتزیینی

Designطرح

Designerطراح

Dimensionاندازه ــ بعد

Drawکشیدن

Dyeرنگینه

D
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Earth artهنر خاکی

Easelسه پایٔه نقاشی

Effigyپیکره

Egyptian artهنر مصری

Elaborateپرکار

Emblemنشانه، آرم

Enamel paintرنگ لعابی

Engravingحکاکی

tcherچاپگر، باسمه کار

Expressionismسبک اکسپرسیونیسم

Expressionalهنرمند اکسپرسیونیست

Faienceچینی لعابدار

Fauvismفوویسم ــ )فووها(

تصویری ــ طبیعت نمای ــ طبیعت ساز ــ پیکری ــ اندامی 
ــ مجازی

Figurative

Figureتصویر ــ شکل ــ پیکر ــ اندام ــ رمز، نشانه

Fine artهنرهای زیبا

Flatمات ــ یک تخته ــ قلم موی تخت بلند

Folk artهنر قومی ــ هنر بومی ــ هنر ملی

Fondدوست دار ــ خوش باورانه ــ شیفته

E

F
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Formشکل ــ حجم ــ صورت ــ قالب

Formal artهنر صوری ــ رسمی ــ قالبی ــ نظری )در برابر عملی(

Formatقواره، قاب، قطع

Frame workقاب عکس، چارچوب

Freehand drawingطراحی بی خط کش و نقاله

Functionکاربرد، خاصیت ذاتی، کارایی فنی

Futurismفوتوریسم

Galleryنمایشگاه، نگارخانه، دهلیز بغل باز، داالن، باال خانه

Greyخاکستری، آمیخته، ناخالص

زیرسازی خاکستری، نقاشی برجسته نما، گریزای، 
لعاب کاری برجسته

Grisaille

Groundزمینه، اندود زمینه

Handicraftصنایع دستی، کارهای دستی

Hand - madeدست ساخت

Harmonious coloursرنگ های هماهنگ و موزون

Harmonyهماهنگی، نظم، تعادل

Hatchingهاشور، هاشورزنی

Headسردیس، رأس، عضو فوقانی

Headingسرنامه، عنوان

G

H
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Iconشمایل

Ideogramمفهوم نگاشت

IIIusionismچشم فریبی

مصورسازی، تصویرگری، تصویر متن، تصویر توضیحی، 
تصویر

IIIustration

Imageشبیه تمثال ــ شکل ــ صورت خیالی ــ مظهر

Impressionismامپرسیونیسم، اجمال  پردازی 

Industrial designطراحی صنعتی

Intense colourرنگ پرمایه، رنگ قوی

Inter faceفاصل، هم کنش کژ، واسط

Isomorphicهم شکل ــ هم ریخت

Litho graphچاپ سنگی، سنگ چاپگری، چاپ مسطح

Landscapeمنظره، چشم انداز، دورنما

Last supperشام واپسین

Letteringنگارش حروف، حروف نوشتنی

Lineخط

Linear compositionترتیب خطی ــ آمیزٔه خطی

I

L
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Mannerشیوه

Mannerismمنریسم

Massسطح عمده، سطح کلی، توده، بدنه

Masterاستاد

Materialماده، جنس، ماّدی

Miniatureنقاشی ریز نقش، ریز نقش، مینیاتور

Mixed colourرنگ های ترکیبی

Mixtureآمیختگی

Modernismنوین گرایی، نوگرایی

Monogram)نقش( سرنام

Monotoneیکنواختی، بی تنوعی، خسته کننده

Mouldقالب گیری، الگو، شکل دادن

Mural paintingنقاشی دیواری

Mythاسطوره، هر چیز خیالی

Narrationداستانی، نقالی، داستان سرایی

Naturalismناتورالیسم

Natural textureبافت طبیعی

نئوکالسی سیسم ــ قرن ١٨ که از هنر کالسیک یونان و 
Neo-classicismروم تأثیر می گرفت

M

N



146

می
جس

ی ت
ها

هنر
ی 

بان
م م

معل
ی 

نما
راه

Neo - expressionismنئواکسپرسیونیست

Neo - impressionismنئوامپرسیونیسم

Neolithicنوسنگی و آغاز دورهٔ کشاورزی بشر پیش از تاریخ

Non - figurative artهنر غیرتصویری، هنر غیربازنمایی

Objected artهنر اعتراضی، هنر مخالفتی

Oil painterنقاشی رنگ روغن

Opaqueکدر: حایل رنگ و نور

Open form

نقاشی نوری )روش نقاشی که با کاربرد شکل های هندسی 
حالت تحرک و غیره ایجاد می کند.(

Optical Art

Optical mixingترکیب نوری، مخلوط نوری

Patchوصله، تکه، قطعه

Patronحامی هنر، سرپرست، صله دهنده، هبه دهنده

Patternانگاره، نگاره، سرمشق، نمونه، الگو، نقش مکرر

Persian artهنر فارسی

Philosophy of artاصول کلی هنر، روش کار هنر، حکمت هنر

Photo real is in

O

P
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Pictographyصورت نگاشت

Picture planeسطح تصویر

Post-modernismنوینگری التقاطی

Primary coloursرنگ های اصلی در چاپ، ماجنتا، سیاه و زرد

Primitiveهنر بََدوی، هنر قبیله نشینی

Principles of designاصول طراحی

Printmakingچاپی ساز، حکاک

Profileنیم رخ

Proportionنسبت، تناسب

Pyramidهرم

Raisedبرجسته، برجسته کاری شده

Realistرئالیست، واقع گرا، واقع بین

Renaissanceهنر رنسانس، هنر دوران نوزایی

Renderingترسیم، اجرا

Repetitionتکدار، چند بارگی

Restorationبازگردانی، استرداد، بازسازی، ترمیم

Rhythmموزونی، نظم، ریتم

Rhythmicموزون، نظم دار، ریتمیک، ریتمی

Richness of colourرنگ غنی، رنگ پرمایه، رنگ غلیظ

R
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Salon Scale

Scriptدست نوشته، دست خط

Sculptorپیکره تراش، پیکرتراش، مجسمه ساز

Secondary coloursرنگ های ردٔه دوم، رنگ های ثانوی

Section do

Serigraph

Serigraphy

Shadeسایه، رنگ سیاه آمیخته، گونه، درجه

Shapeشکل، قواره

Silhouetteشکل دورمریی، طرح دوره بر، هیئت دورمریی، سایه نما

Simultaneous contrastتباین همزمان، تباین توأمان

Sketchطرح کم پرداخت، طرح، طرح برداری، طراحی

Solidالیٔه سفت، الیٔه غلیظ، سه بعدی، تک پارچه، توپر

Spaceفضا

Statueمجسمه، پیکره

Still - lifeطبیعت بی جان، طبیعت ساکن

Strong colourرنگ قوی

Structureساختار، ساخت، سازه

Styleشیوه، سبک

Surfaceنما، ظاهر، سطح

Surrealismسورئالیسم

Symbolرمز، نماد، کنایه

Symbolismسمبولیسم

S
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Valueارزش، رده، درجه، روشنی درجه، روشنی، روشنایی

Value patternالگوی ارزشی

Visionبینایی، بصیرت، بینش، تصور

Visual artهنرهای بصری

Visual communicationارتباطات بصری

Warm colourرنگ های گرم

Water colourآب رنگ

Weightوزن، سنگینی

V

W
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فـوویسم )fauvism(:گـروهی از نقاشان فـرانسوی به پیش گـامی هــانری مــاتیس بــا 
عـالقه به رنگ خالص  یا به عبارت درست تر، »شیؤه نقاشی گروه موسوم به وحشی ها« که 
با رنگ های تند ــ که گاه مستقیماً از چند رنگ بر روی بوم قرار می گرفت و شکل های 
مسطح و کج و معوج مشخص می شد. از جمله هنرمندان برجستٔه گروه می توان از آندره 

درن، موریس والمینک و رائول دوفی نام برد.
به خواست ها و پسندهای خود هنرمند  بیشتر  )fine arts(: هنرهایی که  هنرهای زیبا 
تکیه می کنند و در آن ها هدف تجارتی در کار نیست. این اصطالح بیانگر ارزش کیفی 

هنرهای مذکور نیست.
فـوتوریسم )futurism(: منشأ ایتالیایی دارد. در ستایش ادوات ماشینی، سرعت و 
خشونت آغاز شد و از جهت فنی بر نظرگاه نئوامپرسیونیستی در باب رنگ تکیه داشت. 

هنرمندان برجستٔه آن بوچیونی، باال، کارا و سورینی است.
و  ایتالیا  در  ١525ــ١600  سال های  حوالی  هنری  شیؤه   :)Mannerism( َمنریسم 
اعتقاد  به  و  ارائٔه شکل ها، رنگ ها و حاالت مشخص می شد  اغراق در  با   که  فرانسه 
برخی، واکنشی علیه هنر اوج رنسانس بود. هنرمندان برجستٔه آن، ال گرکو، تینتورتو 

اسـت.

اصطالحات
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طبیعی پردازی )Naturalism(:   طبیعی نمایی، طبیعت گرایی ــ ناتورالیسم 
یا  بی تعریف  پدیده ها،  ترسیم  و  ارائه  به  که  نوزدهم  سدٔه  اواسط  هنری  و  ادبی  شیؤه 

احساساتی گری، می پرداخت. 
و  عواطف  از  که  انتزاعی  )Neoexpressionist(:    نقاشی  نئواکسپرسیونیست 
هیجانات و همچنین نمودهای تصادفی بهره می گیرد و در بی اعتنایی به برنامه ریزی برای 
به وجود آوردن ترکیب بندی حتی به شکل های حساب شدٔه هندسی هم توجهی ندارد.

در  در سال ١٨٨0  هنری  )Neo  -  impressionism(:    جنبش  نـئـوامـپرسیونیسم 
فـــرانسه،  بـــه نــام هــای  دیگری چون کرومولومیناریسم، پومان تیلیسم و دیویزیونیسم 
نیز نامیده می شود. پیروان این جنبش در آثار خود با تکیه بر فیزیک نور، به جای ترکیب 
و اختالط رنگ ها در روی صفحٔه رنگ آمیزی، نقاط و لکه های کوچک رنگ خالص 
را بر پهنٔه تصویر به نحوی کنار هم می گذاشتند که رنگ های بینابینی، یا گذارهای رنگی، 
بی آنکه عمالً وجود داشته باشد، برای ناظر تداعی می شد. هنرمندان برجسته این جنبش 
هنری عبارت اند از سورا و سینیاک و هنرمندانی چون واتو، دوکرش، ترنر. برخی دیگر 

اصل فیزیکی مزبور را مورد استفاده قرار داده بودند.
شیؤه  توصیف  در  رفته  به کار   .Post(:    عنوان  Modernism( نوینگری التقاطی 
معماری در سال ١970 نوینگر در آمریکاست که از برپاسازی آسمانخراش های لخت 
و بی تزیین و به صورت »قوطی کبریت های روی هم چیده درآمده« اجتناب جستند و به 

گزینش عناصری تزیینی و تنوع بخشی از کالسیک گری های تاریخی روی آوردند. 
سده های  در  غربی  اروپای  هنر  نوزایی،  دوران  هنر   :)Renaissance( رنسانس  هنر 
ارزش های  به  توجه  و  کالسیک  هنر  الگوهای  احیای  با  که  میالدی  ١5،١٤و١6 
انسان گرایانه متمایز می شود. هنرمندان برجسته این هنر عبارت اند از: لئوناردو داوینچی، 

میکل آنژ و رافائل.
سوررئالیسم )Surrealism(: نـام اطالقی به جنبشی در هنر اوایل سدٔه بیستم میالدی 
که از تلفیق چهل تیکه کاری چسبی ــ کالژ و جنبه های ترکیبی کوبیسم و پوچ گرایی »دادا« 
به  بخشیدن  وسعت  پی  در  ناخودآگاه  ضمیر  پیش کشیدن  با  سوررئالیسم  آمد.  وجود  به 
مرزهای واقعیت است. و نتیجٔه این امر غالباً به صورت دنیایی ناشناخته، رؤیایی و یا تمثیلی 
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تجسم می یابد. هنرمندان برجسته اش عبارت اند از، دالی، ماگریت ارنست و میرو. 
سدٔه  دوم  نیمٔه  در  اروپا،  هنر  در  هنری  و  ادبی  گرایش   :)Synbolism( سمبولیسم 
نوزدهم. نقاشی گوکن و گوستاو مورو    دو تن از نامداران این شیؤه هنری اند. رمزپردازی، 

نمادپردازی. 
به خصوصیات  بخشیدن  تجسم  هنر   :)Abstract  art( تجریدی  هنر  انتزاعی،  هنر 
بنیادی و کلی اشیا و موجودات، و نادیده گرفتن عوارض ظاهری و جزئیات خاص هریک 
از آن ها: مثل تصویر انتزاعی درختی که هیئت کلی و خصوصیات بنیادی عموم درختان 

را در برداشته باشد بدون شباهت جزئیات با هیچ درخت خاص.
هنر تزیینی مختلط )Art deco(: هنری تزیینی که بعد از ١920 در فرانسه پا گرفت 
و صرفاً جنبٔه تجملی و خانه آرایی داشت و همه نوع مواد نفیس چون عاج و آبنوس تا 
مفرغ را به کار می گرفت و هر گونه تزیینات اروپایی و آفریقایی و آزتکی و چینی و مانند 

آن ها را در هم می آمیخت.
هنر باروک )Baraque art(: عنوانی مأخوذ از واژهٔ پرتقالی barroco به معنی مروارید 
ناصاف برای شیوهٔ هندی فاخر و پرتجمل که به حمایت از بازگشت قدرت کلیسا و فرمانروایان 
در روم پایه گذاری شد ]١590 تا ١730 بعد از میالد[  و با تأکید بر ایجاد تقارن و تلفیق 
تزیینات و خطوط خمیده و ترکیب شکوهمند عناصر و اشکال و هیاکل در همه تابیده آثاری 

خیره کننده در معماری و نقاشی و پیکره سازی به وجود آورد.
کالسیک گری )Classicism(: و مکتب ادبی و هنری که آغازش به تمدن یونان در قرن 
پنج قبل از میالد و طی قرون بسیار مبتنی بود بر پیروی از اصول منطقی و پایدار چون 
قالب هنری نظم، سنت پرستی، سادگی، تعادل و اعتدال، تناسب اجزا، بلندی مضمون 

و واالمنشی.
حجم گری )کوبیسم( )Cubism(: شیؤه هنری در اوایل قرن حاضر با الهام گرفتن از 
نقاشی پل سزان و پیکره سازی بومیان آفریقا اصول رسمی بازنمایی عالم خارج و ارائٔه 
مضمون و بیان احوال درون و اسلوب های متداول ژرفانمایی و تاریک و روشن کاری 
و سایه زنی را در هم شکست. در این شیوه، ماده یا جسمانیت اصل شمرده می شود و 
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هنرمند حجم اشیا و هیاکل را به سطوح و برهای هندسی، اشیاء و هیاکلی قابل بازشناسی 
به وجود می آورد )حجمگری ترکیبی(؛ و به بیان آخر نقاش یا پیکره ساز اشیا و َاشکال را 

با دیدگان عقل می بیند، نه با دیدگان حس.
دادا ــ مکتب دادا )Dada/Dadaism(: مکتب هنری و ادبی کوتاه عمر در سال های 
انواع مظاهر فرهنگ  و بطالن  بر سنت شکنی  بود  مبتنی  اول، که  آخری جنگ جهانی 
و هنر زمان و ابراز نفرت و بدبینی حاصل از جنگ، با آفرینش آثاری رسوایی انگیز و 
ابداعاتی ضّد هنری و مغایر با منطق و عقل سلیم، لیکن در عین حال مایه گرفته از تخّیلی 
و  زایش  به  اگر خود دچار سقط جنین شد، در عوض  که  بند، مکتبی  از  رها  و  فراخ 
پرورش بسیاری آثار و تکوین پاره ای از نهضت های هنری در دهه های بعدی و خصوصاً 

شیوه و همگری )سوررئالیسم( مدد رساند.
هیجانگری، هیجان نمایی )Expressionism(: شیؤه عرضه کردن هیجانات و تجربیات 
و  زمخت  و  خشک  خطوطی  تیره،  و  تند  رنگ های  پرشور  و  شدید  بیانی  با  شخصی 
در عصر حاضر  هنری  مکتب  این  از خصوصیات  که  عالیم چهره  و  َاشکال  کجوشی 
به شمار می آید. لیکن باید متذکر بود که شیؤه هیجانگری از گذشته های دور با هنرهای 

تجسمی مالزمت داشته و در دوره های مختلف به گونه هایی تجلی یافته است.
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