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پیش گفتار
در تعریف علمی، فرهنگ نامه به کتابی گفته می شــود که محتوای آن نه طول و تفصیل دایره  المعارف را دارد، 
نه ایجاز و اختصار لغت نامه را. به بیان دیگر، اساس کار فرهنگ نامه بر ارائۀ چکیده ای جامع و درست و دقیق از 
مهم ترین مضامین و مفاهیم مربوط به یک موضوع است. بدین اعتبار، فرهنگ نامۀ هنر مرجعي از نوع خود به 
زبان فارسی است که در آن کلیدی ترین مبانی، مفاهیم، اصطالحات و اطالعات مربوط به هنرهای زیبا به زبانی 
روشــن و روان و به کمک تصاویر رنگی بازگو شده است. کنار هم قرار گرفتن شاخه های مختلف هنر در یک 
کتاب، به گونه ای که ارتباط منطقی و موضوعی خود را نیز با یکدیگر حفظ کنند، از ویژگی های این فرهنگ نامه 

است که شاید در ایران، بدین شکل بی سابقه باشد. 

فکر تألیف فرهنگ نامه ای که همۀ هنرهای رایج را بتوان در یک مجلد آن جا داد، ناشی از گرایشی است که امروزه 
هنر ها بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر پیدا کرده اند؛ هنرهایی که به تنهایی ملزومات زیبایي شناسانۀ خود را 
دارند اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند، شباهت های محتوایی بسیاری به هم پیدا می کنند. این شباهت ها باعث 
شده اند که در مبحث فلسفی مقایسه و طبقه بندی هنرها نیز، یک هنر بتواند هم زمان در طبقه  بندی های گوناگون 
جای گیرد. بنا بر این واقعیت، کتاب حاضر توانسته است با پرهیز از تکرار مفاهیم مشابه و مشترک، هنرهای موجود 
را به شکلی موجز در ساختار و بافتاری یکپارچه قرار دهد. برای این منظور، مانند همۀ فرهنگ نامه های موضوعی 
دنیا، ابتدا تعریفی جامع از هر رشتۀ هنری ارائه شده و بالفاصله مهم ترین اصول و مبانی آن هنر ذکر گردیده است. 

در ادامه نیز به سایر جزئیات در قالبی مشخص پرداخته شده است.

بر خالف فرهنگ نامه  های الفبایی قدیم، موضوعی بودن فرهنگ نامۀ اخیر این مزیت را دارد که خواننده پس از 
دریافت شــمایی کلی از هر رشتۀ هنری، بی درنگ وارد مهم ترین مضامین و مفاهیم آن می شود. در همین جا 
بیان دو نکتۀ مهم الزم به نظر مي رسد و آن اینکه فرهنگ نامۀ حاضر شخصیت محور نیست و جز در مواردی 
مهم به احوال و آثار هنرمندان نپرداخته است. همچنین، این فرهنگ نامه، به خاطر خصلت موضوعی خود چندان 
تاریخ مدار نیست و بنابر این، در مواردي فقط به مهم ترین رویداد های تاریخ سازِ هنر اشاره کرده و وارد جزئیات 

ریز تاریخی نشده است. 

مخاطبان کتاب نیز در وهلۀ نخست،  همۀ کسانی هستند که به دنبال درک و دریافت مباحث بنیادین هنرند. البته 
رفع بخشی از نیاز های علمی و پژوهشی دانشجویان هنر نیز مورد نظر این کتاب بوده است. در عین حال، از آنجا 
که صحت و دقت علمی مطالب قربانی سادگی و شفافیت آن ها نشده است، هنرمندان و هنرورزان نیز می توانند 

با مراجعه به کتاب به مرور یا مقایسه و ارزیابي دانسته های خود بپردازند. 
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هنر



هنــر
هرن چیست؟

واژۀ »هــر« تاکنون به شــكل های گوناگونی تعریف شــده اســت. در فرهنگ های 
مرشق زمین و به ویژہ ایران، هر نوعی دانش درونی دربارۀ حقیقت و زیبایی اســت 
که رسچشمه ای آسامنی دارد. اندیشمندان بزرگ ایرانی در طول تاریخ، هر را با نوعی 
عرفان و دریافت درونی آمیخته اند و آن را نه تعریف شــدنی ، بلكه فقط توصیف 
شدنی دانسته اند. در فرهنگ های غربی، هر بنا به تعریفی کلی، فرایند اندیشیدن 
به جهان اســت و فراوردۀ آن، چیزی که بر احســاس و عقل و عاطفۀ انسان تأثیر 
می گذارد. در میان منابع معترب غربی، »دانشــنامۀ بریتانیکا« هر را »اســتفاده از 
مهارت و تخیل در ســاخنت اشــیا، محیط و یا تجربه های زیبایی که می توانند با دیگران به اشرتاک 
گذاشته شوند« تعریف می کند. از سوی دیگر، ارنست گامربیچ، یکی از معروف ترین مورخان هر 
غرب، زندگی هرمندان و آثار گوناگون آن ها را بهرتین و کامل ترین تعریِف هر می داند. هر را 
بر اساس کارکردی که در زندگی روزمره دارد، به دو دستۀ »زیبا« و »سودمند« تقسیم کرده اند. 
بعضی هم آن را تا حد یک رسانۀ ارتباطی بی مرز میان آدم ها و جوامع فرو کاسته اند و باالخره 
بعضی آن را عنوانی برای همۀ دســتاوردها و کوشش های خالقۀ بشری دانسته اند. همین 
تعریف های متعدد نشان می دهد که واژۀ »هنر« در زمان ها و مکان های مختلف با معانی 
و مصداق های متفاوتی به کار رفته اما هنوز هیچ تعریف جامع و مانعی، که مورد تأیید 

و پذیرش همگان باشد، برای آن پیشنهاد نشده است.
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انواع هنر
بنا بر تقسیم بندی های سنتی، هنر شامل هفت تا نه شاخۀ اصلی است که عبارت اند از: نقاشی، مجسمه سازی، معماری، 

موسیقی، رقص، شعر، تئاتر) و سینما (، عکاسی و کاریکاتور. گذشته از این تقسیم بندی رایج، شاید بهترین راه برای نشان دادن 
قالب های متفاوت هنر، اشاره به گسترۀ گوناگونی از ترکیب هایی باشد که این واژه در آن ها به کار می رود. در این میان، هنرهای 
زیبا، هنرهای کاربردی، هنرهای بصری، هنرهای تجسمی، هنرهای تزیینی، هنرهای نمایشی، هنرهای معاصر، هنر اجرا، هنر 
انتزاعی و هنر فیگوراتیو رایج ترین ترکیب هایی هستند که با واژۀ هنر ساخته شده اند و هر یک از آن ها بر گروهی از شیوه های 

بیان هنری داللت دارد. در دسته بندی هنرها، از سلیقه های شخصی تا دالیل سیاسی، اجتماعی، روان شناختی و گاهی فلسفی  
هر یک به نوعی دخیل بوده است. با این حال، هیچ کدام از این تعاریف قطعی نیستند و ممکن است به مرور زمان داللت خود 

را از دست بدهند. 

هنرهای زیبا
تا میانۀ سدۀ هجدهم میالدی تمایزی میان »هنرهای زیبا« و سایر گونه های هنری وجود نداشت. تا این تاریخ، تمام 

تالش ها بر این بود که میان هنر و صنعت تفاوت قائل شوند و حساب هنرهایی چون نقاشی، موسیقی و معماری 
را از کارهای دستی )صنایع دستی( جدا کنند. با شکل گیری مفهوم »هنر زیبا« بر بنیاد زیبایی شناسی نوین، 

شعر، موسیقی، مجسمه سازی، معماری و رقص به عنوان هنرهای زیبا معرفی شدند. به مرور، این عنوان 
تقسیم بندی های دیگری پیدا کرد و عالوه بر هنرهای یاد شده، به هنرهایی چون چاپ دستی، خوشنویسی، 

تصویرگری نیز تعمیم و تسری یافت. امروزه اصطالح هنرهای زیبا مرز میان هنرهای مبتنی بر ایده، و 
هنرهایی است که در آن ها روش اجرا بر ایدۀ اصلی می چربد )هنرهای کاربردی(. 

هنرهای کاربردی
هنرهای کاربردی بیشتر به اشیای هنری که برای استفاده در زندگی روزمره طراحی شده اند، اشاره دارد. 

به عبارت دیگر، در حالی که آثار خلق شده در هنرهای زیبا نقشی جز تحریک حس زیبایی شناختی بیننده 
ندارند، آثار کاربردی هم بر زیبایی اشیا و هم بر کارکرد روزمرۀ آن ها تأکید می کنند. برای سادگی تعریف، 

هنرهای کاربردی را می توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: آثار ماشینی استاندارد که هنرمندان آن ها را به 
شکل جذاب و قابل استفاده ای طراحی می کنند، و دیگری صنایع دستی و آثار معماری که به صورتی زیبا، 

ظریف و کاربردی طراحی و ساخته می شوند. معماری عمده ترین هنر کاربردی به شمار می آید که ساختاری مرکب 
از هنر و صنعت و ریاضی دارد. گذشته از معماری، طراحی صنعتی، طراحی لباس، طراحی داخلی و طراحی گرافیک 

و همچنین بسیاری از انواع تزیینی هنر مثل سفالگری، فلزکاری، نگارگری، تذهیب، طراحی فرش و تصویرگری کتاب 
نیز در ردیف هنرهای کاربردی تعریف می شوند.

هنرهای تجسمی 
اصطالح »هنرهای تجسمی« )پالستیک(  بیشتر مترادف هنرهای بصری است اما در جایگاه اصلی، هنرهای تجسمی بر 

آفرینش آثاری سه بعدی داللت دارد که با مواد و مصالحی چون خاک رس، گچ، سنگ، فلز، چوب، و کاغذ ساخته شده باشند. 
در این مفهوم، هنرهای تجسمی شامل معماری، مجسمه سازی، سفالگری و دیگر هنرهای حجمی است. امروزه، انتخاب 

اشیای دم دست و ایجاد تغییر در آن ها برای دست یافتن به بیان جدید نیز نوعی اثر هنری به شمار می آید.

هنرهای بصری )دیداری(
به هنرهایی گفته می شود که به طور خاص با بینایی بیننده سرو کار دارند. اصطالح »هنرهای بصری«  تفاوت چندانی با 
هنرهای زیبا ندارد و برای جلوگیری از تفکیک هنرهای زیبا و کاربردی رواج یافته است. طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، 

معماری، خوش نویسی، چاپ، موزاییک و نقش برجسته از هنرهای بصری به حساب می آیند. امروزه با گسترش معانی, مفاهیم 
و مصداق های هنر، اصطالح هنرهای بصری برای توصیف شکل های تازه تری از هنر مدرن مانند عکاسی، طراحی گرافیک، 

تکه چسبانی، هنر مفهومی، تئاتر، هنر چیدمان، پویانمایی، هنر ویدیویی، هنر زمینی و یا ترکیبی از این رسانه های هنری نیز به 
کار می رود.
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هنر اجرا
به هنری گفته می شود که در آن حضور زنده و جسمانی هنرمند به عنوان وسیلۀ اصلی بیان 
عمل می کند. در این نوِع خاِص هنر، ممکن است از هنرهای نمایشی چون تئاتر، تلویزیون، 

ویدیو، هنر های شنیداری چون موسیقی و هنرهای دیداری چون عکاسی، گرافیک، و 
اسالید نیز استفاده شود اما هیچ کدام هدف اصلی هنرمند نباشد. از هنر اجرا، امروزه به عنوان 

رسانه ای مستقل در گسترۀ هنرهای بصری یاد می شود؛ رسانه ای که در آن هنر و هنرمند 
هم زمان حضور دارند و هنرمند با اثرش یکی می شود. هنر اجرا از آن جهت اهمیت دارد که 
در آن برای نخستین بار، مرز میان هنر، هنرمند و مخاطب برداشته می شود و مجموعه ای از 

رویدادهای هنری پیش بینی نشده، شکل نهایی اثر را تشکیل می دهد.

هنر فیگوراتیو )پیکر نما( 
به هنری می گویند که به وضوح از واقعیت )نوع و نمونه 

بیرونی( مشتق شده باشد. این اصطالح اغلب برای هر گونه 
بازنمایی اشکال، اشیا و پیکره های مشخص انسانی، حیوانی 
و طبیعی در نقاشی، مجسمه سازی و دیگر هنرهای دیداری 

به کار می رود و در نقطۀ مقابل »هنر انتزاعی« قرار دارد. 

هنر انتزاعی )آبستره( 
هنری است که در آن از بازنمایی مشخص واقعیت بیرونی 
خبری نیست. این نوع هنر معمواًل از ترکیب ویژۀ انواعی از 
خط، رنگ و نقش به وجود می آید که در نگاه نخست، منبع 
بیرونی و واقعی ندارند. واژۀ »انتزاع« در لغت بر جدا کردن و 
برگزیدن جزئی از یک کل داللت می کند. به این اعتبار، هنر 

انتزاعی بر ترکیب اجزا و عناصر بصری تأکید دارد تا نشان 
دادن شیء و شکلی قابل تشخیص.

هنرهای معاصر
به آن دسته از هنرها که در سیر تکوینی خود هنوز در حال شکل گیری و شکل آزمایی هستند 

یا در قالب تجربه های جدید ارائه می شوند، در اصطالح، »هنرهای معاصر« گفته می شود. 
ویژگی اصلی هنرهای معاصر، زنده بودن و به کار گرفتن زبان و بیان جدید است. استفاده از 
فناوری های روزآمد در ارائۀ آثار هنری نیز می تواند معیاری برای تشخیص هنرهای معاصر 
باشد. هنرهایی که اغلب در دنبالۀ هنرهای بصری قرار دارند اما به دلیل کاربست ابزار های 

تازه و همچنین رسیدن به نتایج جدید، به نوعی از آن ها فاصله می گیرند.  هنرمفهومی، 
هنرچیدمان، هنر پیش آمدی، هنر اجرا، هنر ویدیو، هنر محیطی، هنر بدنی و هنر فرایند و را 

می توان در ردیف هنرهای معاصر قرار داد.

هنرهای نمایشی 
اصطالح »هنرهای نمایشی« خاص هنرهایی است که یا 
به طور زنده برای بیننده به اجرا در می آیند و یا در شکل 
جدیدتر آن، به صورت ضبط شده در معرض دید بیننده 

قرار می گیرند. در تعریف های معاصر، نه تنها تئاتر، موسیقی 
و اپرا بلکه رسانه های جدیدتری چون سینما، تلویزیون و 

هنرهای اجرایی مدرن نیز زیرمجموعۀ هنرهای نمایشی به 
حساب می آیند. دربارۀ داللت هنرهای نمایشی بر شکل های 

گوناگون هنری اختالف نظر وجود دارد. اختالف اصلی بر سر 
این است که هنرهایی چون موسیقی، نمایش و اپرا در بعضی 

از دسته بندی ها زیرمجموعۀ هنرهای زیبا قرار می گیرند.

هنر های تزیینی )آرایه ای(
اصطالحی قدیمی برای توصیف هنرهایی است که به آرایش و زیباسازی اشیا می پردازند. 

اشیایی که در عین کاربردی بودن، الزاماً دارای ارزش هنری و زیبا یی شناختی نیستند. 
هنرهای تزیینی در جایی زیرمجموعۀ هنرهای کاربردی هستند و در جایی جزء هنرهای 

بصری به شمار می آیند. تفاوت بنیادین هنرهای تزیینی با هنرهای زیبا را شاید بتوان در تأکید 
زیاد هنرهای تزیینی بر »روش« انجام کار به جای ارائۀ »طرح« دانست. طراحی مبلمان، 

طراحی فرش، تصویرگری کتاب، سفالگری، فلزکاری، میناکاری، موزاییک و هنرهای مشابه 
دیگر در ردیف هنرهای تزیینی قرار می گیرند. 
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طراحے
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طــراحے
طراحی یا ترسیم در ساده ترین تعریف به 
معنای ایجاد تصویر با طیف گسرتده ای از 
ابزارها و تکنیک هاست. به همین دلیل، از 
آن به عنوان اساس همۀ هرهای برصی و 
کاربردی یاد می شود. یکی از ویژگی های 

مهم هر طراحی این است که هم 
می تواند مقدمۀ آفرینش در هرهای دیگر 

چون نقاشی، معامری و مجسمه سازی 
باشد و هم اثری مستقل و متام شده به 
شامر آید. طراحی به شکل های متفاوتی 
انجام می شود و به عنوان قالبی مستقل 

می تواند بیانگر اجسام، احجام، فضا، عمق 
و هر ویژگی برصی دیگری باشد. عالوه بر 
این، نشان دهندۀ شخصیت طراح در روند 
آفرینش اثر است و یکی از شخصی ترین 

بیان های هری به حساب می آید. در كنار 
همۀ این ویژگی ها دسرتسی آسان به ابزار 
و امکانات الزم، طراحی را به جهانی ترین 

قالب هری تبدیل كرده است.

◙ طراحی در فرهنگ اصطالحات هنری
در فرهنگ واژگان و اصطالحات هنری، برای طراحی با دو واژۀ Drawing )دراوینگ( و Design )دیزاین( آمده است، که 
هر دو با اندکی تفاوت در یک معنا به کار می روند. طراحی با مفهوم دراوینگ، معنای مشخص و ملموس تری دارد و بیشتر 

بر استفاده از عنصر عینی خط در خلق تصویر داللت می کند اما طراحی به معنای دیزاین، الزاماً به معنای ترسیم با عنصر خط 
نیست و بر ایده پردازی، سنجش جوانب گوناگون طرح و کارکردهای آن تأکید دارد. در هنرهایی مانند طراحی گرافیک، طراحی 
صنعتی و طراحی مد و لباس، »دیزاین« به جای واژۀ »طراحی« می نشیند و کاربرد آن بسته به هر یک از این قالب های هنری 

تغییر می کند. 

◙ پیوند طراحی با هنرهای دیگر
اگرچه مرز میان طراحی و نقاشی به مرور زمان محو شده است و طراحی به 
دلیل برخورداری از ویژگی های مشترک با نقاشی می تواند به صورت اثری 
مستقل ارائه شود، در بسیاری موارد این هنر پیوسته و وابسته به هنرهای 
دیگر است. به عبارت دیگر، در بسیاری از هنرهای بصری طرح مقدماتی 
ترسیم نمی شود اما طراحی اساس همۀ هنرهای بصری به حساب می آید. 
برای مثال، در معماری طراحی وسیلۀ اصلی ارائۀ ایده و پیش نیاز هر نوع 

ساخت وسازی است یا در مجسمه سازی، ایدۀ اولیه در قالب یک طرح 
روی سنگ خام یا مواد مورد استفادۀ دیگر مشخص می شود. همچنین در 
بسیاری از نقاشی ها، اثر نهایی اغلب شکل کامل شدۀ طرح های مقدماتی 

است و رنگ گذاری روی خطوط کم رنگ تابلو صورت می گیرد. بدین ترتیب، 
پیوند طراحی با هنرهای دیگر در جایی ممکن است فقط مقدمۀ کار اصلی 

باشد و در جایی دیگر، نشان دهندۀ کوچک ترین جزییات اثر نهایی.



◙ مبانی طراحی
همۀ طرح های بصری خصوصیات مشترکی دارند که در اصطالح، »مبانی طراحی« نام گرفته است. مبانی طراحی در یک پلّه 

شامل عناصر فیزیکی )کّمی( طرح مانند نقطه، خط، سطح، حجم، شکل و بافت است و در پلّه ای دیگر، ویژگی های کیفی طرح 
مانند تناسب، تعادل، تباین، ضرب آهنگ، ژرفانمایی، ترکیب بندی )کمپوزیسیون( و فضا را شامل می شود. به این ویژگی های 

کیفی در اصطالح »اصول طرح« می گویند.

نقطه
کوچک ترین واحد بصری در طراحی است که 
دارای اندازه، روشنی یا تیرگی و گاهی جرم 

است. نقطه ممکن است به وسیلۀ مداد، 
قلم مو یا فشار و ضربۀ چیزی سخت 

روی یک سطح ایجاد شود. در هنرهای 
دیداری، مهم ترین وظیفۀ نقطه تعیین 

وضعیت و مکان در فضاست.

خط کناره منا
خطی است که محیط یک شیء یا شکل را در طراحی 

و نقاشی مشخص می کند. به کمک خطوط کناره نما 
می توان مرز میان اشیا و اشکال را بدون استفاده از نور، 

سایه و حجم در یک طرح نشان داد. 

خط
از حرکت پیوستۀ یک نقطه بر سطح یا در 
فضا به وجود می آید. به عبارت دیگر، خط 
حاصل امتداد یک نقطه یا به هم پیوستن 

چند نقطه در طراحی است.

انواع خط
در طراحی و به طور کلی در هنرهای بصری و 

کاربردی، خط مهم ترین نقش را دارد. خط عاملی 
عینی و ذهنی است که گاهی به خالصه ترین 
شکل ممکن، مرز اشیا را در طراحی مشخص 
می کند و گاهی با حرکت سیال خود، طراح را 
به دنیایی ناشناخته )فضایی پیش بینی نشده( 
می کشاند. از این رو، در طراحی، خط و انواع 

گوناگون آن را می شناسند و برای هر نوع خط 
ارزش معنایی خاصی قائل می شوند.

خط افقی: آرام و بی هیجان است؛ مثل انسانی 
که دراز کشیده و به خواب رفته است.

خط عمودی: نشان دهندۀ تعادل و ایستایی 
است؛ مثل ردیف درختان در طبیعت.

خط اریب )کج(: خطی عمودی که تعادل خود 
را از دست داده است؛ مثل محور یک االکلنگ.

خط شکسته: نشان دهندۀ خشونت و برندگی 
است؛ مثل تیغۀ اره.

خط منحنی: نرمی، انعطاف و آرامش را القا 
می کند؛ مثل تپه های گرم شنی.

خط مواج: از تکرار خطوط منحنی پدید می آید؛ 
مثل امواج دریا یا خزیدن یک مار.

خط مارپیچ: از تکرار خطوط منحنی حول یک 
محور به وجود می آید؛ مثل سیم گوشی تلفن.

فصل اول | طـــراحی 
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