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کارگاه هنر 1

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان فصل بتواند :
1ـ بیان خطوط مختلف را توضیح دهد.

2ـ انواع خط )واقعی،  ذهنی   ( را بشناسد.
3ـ به کمک خطوط مختلف )واقعی، ذهنی( آثاری به وجود آورد.

4ـ انواع خط بر اساس جهت آن را نام ببرد.
5 ـ انواع خطوط با جهات مختلف را در آثارش به درستی به کار ببرد.

6 ـ بیان های مختلف خط را در آثارش به کار ببرد.
7ـ کاربرد خط در آثار نگارگری ایرانی را شرح دهد.

8  ـ به کمک خطوط، محیطی طراحی کند.
9ـ به کمک خط در طراحی سایه روشن های مختلف ایجاد کند.

10ـ کاربرد خط در نقاشی را شرح دهد.

1

درس دریک نگاه

 یک نقطه در حوزه تصویر، عالوه بر اندازه، نشان دهندٔه یک منبع انرژی است.
تبدیل می شود و  به خطوط قابل تشخیصی  بیننده  نقطه در صورت سامان داشتن، در چشم   

ساختارهای ارزش را به  وجود می آورد.
 خط پرکاربردترین و ملموس ترین عنصر تجسمی است.

 در هنر تجسمی خط دارای تعریف و محتوای خاص خود است.
 خط شامل انواع واقعی و ذهنی است.

ری
فتا

ف ر
هدا

ا
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 خط از نظر جهت به انواع افقی، عمودی و اریب تقسیم می شود.
داشته  شکسته  و  منحنی  راست،  صورت های  می تواند  مختلف  حاالت  بیان  بر اساس  خط   

باشد.
 خط در نگـارگری ایرانی از ظرافت  های خـاصی برخوردار است و تجانس بارز بـا  خوشنویسی 

نستعلیق دارد.
 خطوط در هنرهای تجسمی می توانند محیطی و یا بیانی باشند.

 کیفیت خط بیان های مختلفی را ایجاد کرده و تنوع و تأکید به وجود می آورد.
 به کمک خط می توان ایجاد تاریک و روشنی کرد.

 خط می تواند به وجود آورندٔه بافت های متنوع باشد.
 خط در نقاشی می تواند به صورت ملموس، واقعی و عینی و یا به صورت ذهنی به کار برده 

شود.

نقطه به تعبیری جزء جدا نشدنی از هنرهای تجسمی می  باشد و عناصر دیگر هر کدام به گونه ای 
از تکرار آن به  وجود آمده اند و به عبارت دیگر به نسبت عناصر درونی کادر قابلیت انعطاف تبدیل به 
عناصر دیگر هنر تجسمی را داراست، و می توان در تجربیات هنری و آثار هنرمندان به وفور آن را 

ـ 1(. مشاهده کرد که به  طور فزاینده ای حاوی نیروی درونی است )تصویر 1ـ
در تصویر نامبرده، هنرمند به کمک نقطه و تغییر اندازه و تکرار آن کل اثر را به وجود آورده است 

و تمام شکل ها و رنگ ها و سایه ها از نقاط به وجود آمده اند.

با  اثر  این  در  کاندینسکی  1ــ1ــ  تصویر 
و  خطوط  رنگارنگ،  نقطه های  از  استفاده 

اشکال را به وجود آورده است.
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کارگاه هنر 1

خط1
قرارگیری  هم  کنار  در  یا  نقاط  هم چسبیدن  به  از 
نقطه  خط  ولی  می شود.  دیده  خط  آنها  امتداد  و  نقطه ها 
نیست و دارای وجودی مستقل و قوانین خاص خود بوده 
از  نقطه  وقتی  می باشد.  تجسمی  عناصر  اصلی ترین  از  و 
تبدیل  و  کرده  پیدا  بُعد  متحرک شود  و  تکثیر  یک جهت 
به عنصر جدیدی به نام خط می گردد. در هنرهای بصری 
خط به علت ماهیت خاصش دارای توان و انرژی بسیار 
اغلب ساکن و  اولیه  است، خط در طراحی و طرح  های 
همین  به  است.  کننده  آغاز  و  مهم  عنصری  نیست  ایستا 
بصری  آثار  بخشیدن  تجسم  برای  پر اهمیتی  عنصر  دلیل 

است  )تصویر 2ــ1(.

line ــ1

تصویر 2ــ1ــ خط می تواند دارای حاالت متفاوتی باشد که 
در این جا چند نمونۀ آن دیده می شود.

شاید خط از دیگر عناصر تجسمی آشناتر و ملموس تر باشد. زیرا اغلب افراد از دوران کودکی به کمک 
آن کشیدن نقاشی را تجربه کرده  اند. با استفاده از خصوصیات بیانی و روانی خط می توان تصاویر و احساس 

هنرمند را بیشتر درک کرد.

با قلم آهنی ــ در  تصویر 3ــ 1ــ آلبرشت دورر ــ طراحی 
این طراحی هنرمند با استفاده از خطوط آزاد و روان مهارت 

خود را به نمایش گذاشته است.

از  بعضی  است،  متفاوت  یکدیگر  با  خطوط  بیان 
هستند.  شکننده  و  خشک  برخی  و  رها  و  آزاد  خطوط 
ایجاد  به  خط  مختلف  حاالت  و  بصری  کیفیت های 
تصویر ها و طرح ها می انجامد. گاه به صورت محیطی دور 
تصویر حرکت می کند و گاه با تنیده شدن در هم به ایجاد 

حجم و تصویر منجر می گردد )تصاویر4 و 3ــ1(. 
هنرمندان مختلف در طول تاریخ در مکاتب هنری 
استفاده  طراحی  در  خط  متفاوت  حاالت  و  کیفیات  از 

کرده اند )تصاویر 6  و 5  ــ1(.
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تصویر4ــ1ــ در آثار حجمی خط می تواند صورتی سه بعدی به خود بگیرد.

تصویر 5  ــ1ــ پابلو پیکاسو در این تصویر به کمک نور به طراحی پرداخته است و از 
طریق عکاسی آن را به ثبت رسانده است. )ارزش نور به مثابه خط(

تصویر 6  ــ1ــ لئوناردو داوینچی
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کارگاه هنر 1

انواع خط
همان طور که گفته شد خط می تواند از تکرار و یا حرکت نقطه به وجود  آید. اما نکته ای که در 
انواع  آمدن  به وجود  باعث  که  نقاط تشکیل دهنده  فاصلٔه  تغییر  اشاره شود،  آن  به  این جا الزم است 

خطوط واقعی و غیر واقعی می شود.
بعضی  هستیم.  مواجه  انواع خطوط  با  خود  پیرامون  محیط  در  روزانه  واقعی: ما  خطوط 
مانند درختان پایدار و بعضی مانند خطوط رعد و برق ناپایدارند. آیا می توانید خطوط پایدار و ناپایدار 
دیگری در طبیعت به یاد بیاورید؟ طبیعت همیشه به عنوان بهترین منبع الهام، مورد توجه هنرمندان در 

عرصه های مختلف بوده است  )تصاویر ٩ و ٨ و ٧ــ1(.
می گیرد،  شکل  حسی  یا  اجرای پیام  یا  و  بیان  برای  طراح  یک  ذهن  در  اندیشه  زمانی که 
روی  بر  را  خود  ذهن  بازتاب های  نخستین  دارد،  دست  در  که  وسیله ای  ابتدایی ترین  با  هنرمند 
است. داشته  استمرار  طراحی  آثار  در  امروز  تا  دور  زمان های  از  فرایند  این  می کند.  ثبت  سطح 
انسان های غار نشین نیز برای نمایش و بیان ذهن خود از ابزاری که محیط در اختیارشان قرار 
می داد )سنگ، زغال،....( استفاده می کردند، به کمک خطوط سیال و شفاف به طراحی می پرداختند 

)تصویر 10ــ1(.
تفاوت خطوط واقعی با خطوط مجازی در  وزن،  هویت و دیگر ارزش های بصری آن می باشد.  

تصویر 7ــ1ــ دیده شدن خط در کشیدن طبیعت بسیار گوناگون و زیبا است و در فصول مختلف جلوه های متفاوتی دارند.
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دیده  درختان  طبیعت  در  خطوط  نوع  ملموس ترین  8  ــ1ــ  تصویر 
می شود که بر اساس نوع خود خطوط متفاوتی دارند.

تصویر9ــ1ــ رعد و برق نمونه ای از خطوط ناپایداری در طبیعت هستند.

تصویر 10ــ1ــ خطوط واضح حکاکی شده بر روی دیوار غارها ، هندوستان
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کارگاه هنر 1

ـ در  ـ آب مرکب و قلم موـ  تصویر 11ــ1ــ سر آنتونی وان دایکـ 
این اثر تغییرات ضخامت خط و تیرگی و روشنایی های متفاوت در 

قسمت های مختلف به کار رفته است.
تصویر12ــ1ــ ارزش خطی در این اثر نگارگری معاصر به آن، زیبایی خاصی بخشیده 

است و در نمایش حجم نیز مؤثر بوده است. )اثر مجید مهرگان(

تصویر 13ــ1ــ کاندینسکی،گاهی هنرمندان خط را به صورت منظم و  هندسی در آثار خود به کار می گیرند.
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داشته  می توانند وجود  گونه  دو  به  از خط  نوع  این  1ــ خطوط غیر واقعی: 
باشند. خطوط منقطع و خطوط ذهنی این خطوط به وسیلٔه قرار گرفتن یک سری از نقاط 
در کنار یکدیگر به وجود می آید و ذهن آنها را به یکدیگر وصل می کند. به عنوان مثال، 
ایستادن افراد متعدد در خط ایستگاه اتوبوس و یا پرواز خطی دسته ای از پرندگان در 
آسمان نمونه ای از خطوط منقطع محسوب می باشند. گاهی در طبیعت باجلوه های زیبایی 
بر روی آن خطوط منقطع  تار عنکبوتی که قطرات شبنم  از خط روبرو می شویم. مانند 

زیبایی را به  وجود آورده است )تصاویر 15و  14ــ1(.
آنها جان  به  و  کرده  را جستجو  طبیعت، خطوط  در  رابطه  این  در  هنرمندان نیز 
دوباره بخشیده اند و هویت جدید این بخش ها در دل طبیعت، آنها را به اثر هنری تبدیل 

می کند )تصویر 16ــ1(.
و  می خورد  چشم  به  بسیار  ونسان ونگوگ  نقاش  هنرمند  آثار  در  خط  نوع  این 
خطوط اصلی و پر تحرک اثر نقاشی در اثر کنار هم قرار گرفتن خطوط منقطع به  وجود 

آمده اند )تصویر 1٧ــ1(.
در هنــر گرافیک نیز به کارگیری این نوع از خطوط باعث به وجودآمدن جلوه های 

خاص بصری می شود )تصویر 1٨ــ1(.
نمونه ای  شبنم  قطرات  تصویر 14ــ1ــ 

از خطوط منقطع می باشند.

تصویر 15ــ1ــ خطوط منقطع در طبیعت بسیار دیده می شود. در این تصویر خطوط منقطع با ضخامت های مختلف بافت زیبایی 
را به وجود آورده است.
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ما  عصر  اساسی  پیامدهای  از  یکی  16ــ1ــ  تصویر 
تعادل  جهانی  تهدید  و  طبیعت  با  بشر  شدۀ  مختل  رابطه 
اکولوژیکی است و هنرمندان در این زمینه تحت عنوان 
» لند آرت« به خلق آثاری در طبیعت با هدف گسترش بحث 
ارتقاء  به  کمک  و  طبیعت  یافته  تغییر  مفهوم  مورد  در 
ژرف اندیشی پرداخته اند. در تصویر از چیدمان قطعات 

در کنار هم خطوطی ایجاد شده است.

تصویر 17ــ1ــ )شب پر ستاره، ونگوگ( خطوط پیچان 
می باشد  ونگوگ  آثار  وجه مشخصۀ  رنگارنگ  و  منقطع 
به چشم  با موضوعات مختلف  او  آثار  از  بسیاری  در  که 

می خورد.

تصویر 18ــ1
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2ــ خطوط ذهنی: در این نوع خطوط، خط واقعی وجود ندارد ولی می توان وجود آن را 
احساس کرد. این خطوط از طریق اتصال و ارتباط ذهنی بین دو عنصر که در یک جهت باشند از طریق 
چشمان بیننده در ذهن به صورت ثابت شکل می گیرد و نتیجٔه آن خطوط نامرئی و ذهنی می  باشد، و در 

حقیقت مسیر ارتباطی بین دو نقطه می  باشد که به صورت بهتر در ذهن بیننده ایجاد می شود.
به تصویر 1٩ــ1ــ الف توجه کنید، همان طور که می بینید حرکت دست ها و چشم ها مسیری را 

نشان می دهند که در تصویر )ب( این خطوط مشخص شده اند.
به  می کنند.  استفاده  تصویر  در  حرکت  و  ارتباط  ایجاد  برای  خطوط  این گونه  از  هنرمندان 
طریقی این روش شبیه به حرکات غیر کالمی در بیان آدمی است. معموالًً هنرمندان برای بیان ا فکار و 

احساسات به صورت غیرمستقیم و همراه با ایهام، از این نوع خطوط کمک می گیرند.

تصویر19ــ1ــ الف، ب استنساخ، محمودخان 
تصویر  این  در  هجری،   1308 ملک الشعرا   ، 
برخـالف نقـاشی هـای آن دوران از نشان دادن 
جزئیات صرف نظر شد . با به کارگیری خطوط 
.آیا  است  کرده  ایجاد  را  زیبایی  ذهنی حرکت 
را  تصویر  این  دیگر  ذهنی  خطوط  می توانید 

پیدا کنید ؟

الف

ب
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جهت خط
قرار  توجه  مورد  باید  که  خط  مشخصه  های  مهم ترین  از  یکی 
نوع  سه  به  دارند  که  جهتی  براساس  خطوط  می باشد.  آن  جهت  گیرد، 

افقی، عمودی و اریب تقسیم می شوند.
بیان کنندٔه آسودگی  و  آرامش  ــ خط افقی: منعکس کننده حس 
می باشد. زیرا ما آن را در محیط با شخصی که در حال استراحت و خواب 
القا می کند  نیز خط افق همین حس را  است همانند می بینیم. در طبیعت 

)تصویر20ــ1(.
هنرمندان نیز برای القای فضای آرام و ساکت از کثرت و تنوع و 

هماهنگی خطوط افقی سود برده  اند )تصویر21ــ1(.

تصویر20ــ1ــ هنرمندان عکاس با دیدن خطوط در محیط پیرامون 
خود و انتخاب کادر مناسب آثار زیبایی را به ثبت رسانده اند.

تصویر21ــ1ــ به کارگیری ترکیب و خط افقی در نقاشی
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ــ خط اریب: خط اریب به لحاظ نحؤه قرارگیری آن درکادر بیش ترین قدرت 
بیان حرکت را داراست بیش ترین نوع حرکاتی که ما در محیط اطراف و طبیعت می بینیم 
مانند حرکت گندم  زار در اثر باد و یا دویدن و یا اسکی کردن و... معرف خط اریب 

هستند )تصویر 22ــ1(.
ذهن ما نا آ گاهانه خطوط اریب را متحرک می  بیند و هنرمند ان با استفاده از کیفیت 
پویای خطوط اریب حرکت را در اجسام القا می  نمایند و ترکیبات متنوع و زیبایی به وجود 

می آورند )تصاویر 26و 25 و 24 و 23ــ1(.

تصویر 22 ــ1ــ در این تصویر حرکت باد بر روی 
شن ها به کمک خطوط اریب کامالًً قابل حس است.

تصویر23ــ1ــ هنرمندان در زمینه تبلیغات نیز ترکیب و خط اریب را برای 
بیان مفاهیم پرتحرک به کار می گیرند.

تصویر24ــ1ــ سهراب سپهری، آب مرکب
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ــ خطوط عمودی: خط عمودی معرف ایستایی 
و استحکام است و در تضاد کامل با خط افقی می باشد.

در طبیعت و محیط اطراف درختان بلند، ستون های 
متعدد در بناهای بزرگ و... معرف همین خطوط می باشند 

)تصویر2٧ــ1(.
معرف  هنرمندان  از  بسیاری  آثار  در  خط عمودی 

ایستایی است.
در تصویر 2٨ــ1 نگارگر با تکرار و تأکید بر روی 
درختان نخل فضای خاصی به  وجود آورده است که کم تر 

در نگارگری ایرانی دیده می شود.
از  دیگری  نمونه  های  نیز  2٩ــ1  و  تصاویر30 

کاربرد خط عمودی در هنرهای تجسمی می  باشد.

ترکیب های  از  استفاده  با  نیز  خوشنویس  هنرمندان  امروزه  25ــ1ــ  تصویر 
پرتحرک و زیبای خطوط به صورت اریب آثار زیبایی به وجود آورده اند.

تصویر 26ــ1ــ  پویایی و حرکت خطوط اریب باعث شده است که در هنر گرافیک  
به ویژه پوستر بسیار مورد توجه قرار گیرد.

تصویر27ــ 1ــ درختان در طبیعت ساده  تــرین نمونـۀ  خـطـوط عـمـودی 
می  باشند که استواری و پایداری خط عمود را به خوبی به نمایش  می گذارند.
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تصویر28ــ1ــ مجنون در بیابان، نگارگری ایرانی
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تصویر29ــ1 هنرمندان بسیاری به گونه های مختلف خطوط عمودی را در کار 
خود استفاده کرده  اند .

تصویر 30ــ1ــ  هنرمند اینجا با استفاده از سبک فتوریسم ریتم خطوط عمودی به بیان حرکت و سرعت در زندگی ماشینی و مدرن پرداخته است.

بیان خط
ـ فقط تعدادی از گونه  های ممکن در مقولٔه  خط به وسیلٔه حرکت به  وجود می آید و از تنوع  بی شماری برخورد ار است. در  تصویر 2ــ1ـ

نا محدود خط نشان داده شده است.
قدرت بیان یکی از شاخص ترین ویژگی های خط می باشد، که به همین دلیل ابزار خوبی برای بیان افکار و تخیالت هنرمند است.

خطوط می توانند با کم ترین تالش و به سرعت ساخته شوند و بدون این که موضوعی ملموس را نمایش دهند، دارای کیفیت بیانی 
و حرکتی باشند. در هنر مدرن هنرمندان آثار بسیاری را با استفاده از عناصر خط به بیان احساسات و افکار درونی خود پرداخته اند 
مانند کاندینسکی،  آثار هنرمندان مطرحی  به  این رابطه می توان  به تصویر بکشند. در  به طور مشخص  و سعی نکرده اند موضوعی را 

جکسون پوالک و بریژیت رایلی اشاره کرد که هر کدام به شیؤه خاص خود از خط استفاده کرده  اند )تصاویر 32 و 31ــ1(.

بریژیت  آثار  در  خط  1ــ  31ــ  تصویر 
رایلی به صورت منظم و دقیق به کار رفته 
آورده  به وجود  آرام  حرکت  با  فضایی  و 

است.
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ما می توانیم بسیاری از تصورات و خیاالت ذهنی مان را به کمک خط نشان دهیم، زیرا خط می تواند 
برای بیان حاالت مختلف صورتی گوناگون به خود بگیرد. ما بارها از حاالت مختلف خطوط عصبی، برآشفته، 

شاد، آزاد، ساکت، بر انگیخته، آرام، دل پذیر و... برای توصیف و بیان ذهنیت مان استفاده کرده ایم.
قدرت بیان و تنوع حاالت این عنصر بنیادی خیلی زیاد است مانند تصویر 33ــ1 که استفاده از خط به 

صورت ساده و روان صورت گرفته است.

خط   )Actionpainting( کنشی  هنر  32ــ1ــ  تصویر 
هنرمندان  از  بسیاری  آثار  در  تنهایی  به  مدرن  هنر  در 
به  که  از هنرمند انی است  دیده می شود. جکسن پوالک 
عناصر تصویری  بدون  و  از خط  استفاده  با  آثاری  خلق 

مشخص پرد اخته است.

می تواند  خط  ،گاهی  کالدر  الکساندر  33ــ1ــ  تصویر 
بسیار ساده و راحت به کار رود.)اثری با مفتول(
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بعد  به  ایرانی در سده  های دهم  نگارگری  در 
هنرمندان  از  می آید.  به  وجود  طراحی ها  در  تغییراتی 
این دوران می توان از » رضا عباسی« نام برد. او هرگز 
پرسپکتیو  و  پردازی  سایه  از اسلوب  های  نکوشید 
بصری  ارزش های  اساس  بر  او  سبک  کند،  استفاده 
خط استوار بود. او طراح چیره دستی بود که با تغییر 
و  می توانست حجم  ها  نی  قلم  وسیلٔه  به  خطوط  وزن 
طراحی  نشان دهد.  ظرافت  نهایت  در  را  شکن  ها 
پر پیچ و تاب او تجانسی بارز با خوشنویسی نستعلیق 

دارد )تصاویر 35 و34ــ1(. 

تصویر34ــ1ــ خط در آثار رضا عباسی از لطافت خاصی برخوردار است و 
استفاده از تغییر ضخامت خط در بیان فرم ها بسیار مؤثر بوده و زیبایی خاصی 

به اثر بخشیده است.

تصویر 35ــ1ــ رضا عباسی
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می تواند  آن  با  زیرا  است  مهم  بسیار  هنرمند  برای  خط  خط و شکل: 
اشکال را توصیف کند. ما نیز به کمک تصویر می توانیم موضوع  های مختلف را 

بازشناسی کنیم.
به طور مثال در  تصویر 36ــ1  شکل یک گل بی درنگ قابل شناسایی است. 
بافت  یا  و  به کارگیری رنگ  بدون  و  از کم ترین خطوط  استفاده  با  این طراحی  در 

شکل اصلی یک گل به نمایش در آمده است.
در این نوع طراحی هنرمندانه، استفاده درست و تطبیقی خطوط بسیار مهم 

است.
تصویر 3٧ــ1بر اساس عکس شماره  3٨ــ1ــ آنالیز شده است، به گونه ای 

که تمامی خطوط شکل های موجود در تصویر به خوبی قابل شناسایی هستند.
تصویر 36ــ1ــ در این تصویر با حداقل استفاده از خط 

هویت گل نمایان شده است.

این  در  مثالًً  می رود  کار  به  تصویر  نمایش  برای  خط  گاهی  37ــ1ــ  تصویر 
در  که  می شود  دیده  خطوطی  است  شده  کشیده   41 عکس  براساس  که  تصویر 

عکس وجود ندارند و در این جا برای نمایش اشکال از خط استفاده شده است.

تصویر 38ــ1
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خطوط بیانی1و محیطی در طراحی
به طور کلی وقتی خط عنصر اصلی یک تصویر باشد به 
آن طراحی گفته می شود و بر اساس نوع خط به کار رفته در اثر، 
دو نوع کلی طراحی وجود دارد: طراحی با خطوط محیطی و 

ـ 40ــ1(. طراحی با خطوط بیانی )تصاویر 42 ـ

Expersive ــ1

تصویر 39ــ1ــ در این تصویر سعی شده است با حداقل استفاده از 
خط پیکره ها و ترکیب طراحی گردد.

تصویر 40ــ1ــ »گیاه کنگر« نوع خطوط در نگارگری کامالًً مشهود است.

تصویر 41ــ 1ــ در طراحی اسب سوار اثر دومیه خطوط پرتحرک 
و دارای انرژی بسیارند.
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خطوط محیطی: به خطوطی که توصیف کنندٔه لبه های اشکال باشد و محیط بیرونی، لبه ها را 
به تصویر در آورد خطوط محیطی گفته می شود. که معمول ترین نوع استفاده از خط است.

تصویر 42ــ1ــ  طراحی با استفاده از خطوط محیطی است، که با مشاهدٔه دقیق هنرمند، یک 
کار تحسین بر انگیز به تصویر در آمده است.

خطوط بیانی: گونه ای دیگر از طراحی استفاده از خطوط بیانی است. در این شیوه فرقی 
نمی کند که طرح حرکت یا وضعیت پر تحرک را نشان  دهد، در هر صورت خطوط دور لبه شکل ایستا 

نیستند و بسیار پویا و در حال حرکتند  )تصاویر 44ــ و 43ــ1(.

ـ گاهی خطوط محیطی به صورت خیلی دقیق و ظریف تشکیل دهندۀ تصویر می شود. در تصویر  تصویر 42ــ1ـ
فوق اثر دومینیک انگر خطوط محیطی به دقت و مهارت خاصی استفاده شده است.
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تصویر 43ــ1ــ خطوط هیجانی بر خالف خطوط محیطی دور 
تنیدن  هم  در  و  حرکت  ایجاد  با  بلکه  نمی کنند  حرکت  اشکال 

تصویر را به وجود می آورند. انوره دومیه

تصویر 44ــ1ــ لئوناردو داوینچی نیز 
در این طراحی به کمک خطوط هیجانی 

به طراحی پرداخته است.
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در این شیوه، سوژه طراحی نمی شود، بلکه حرکت، 
طراحی  که  است  سوژه  و یا حالت  قرار گرفتن  طرز  و  وزن 
می شود. این نوع از طراحی ها همیشه بیش ترین حرکت را 

به  وجود می آورند.
اثر  بیانی  خطوط  کمک  به  45ــ1   طراحی  تصویر 
رامبراند می  باشد. در این اثر بیش تر خطوط حرکت دارند و 
وضعیت پر تحرک را القا می کنند. به طور کلی طراحی های 
انرژی  و  طراوت  از  سرشار  و  دارند  پویا  کیفیتی  رامبراند 
هستند و نشان دهنده این است که دست او دائم در حرکت 
بوده و حتی برای دقیق ترین و ظریف ترین قسمت های طرح 
از  که  را  یافته  ها  به سرعت  و  است  نشده  متوقف  لحظه ای 
طریق چشم به ذهن منتقل شده و در آنجا تحلیل یافته اند بر 

روی صفحه کاغذ منتقل کرده است.
استفاده از خطوط بیانی محدود به طراحی نمی باشد 
بلکه حتی در آثار حجمی نیز می تواند به کار رفته و حرکت و 

پویایی را به نمایش در آورد )تصویر 46ــ1(.

تصویر 45ــ1ــ رامبراند در این طراحی با استفاده از قلم  مو و آب مرکب به کمک 
خط و سطوح خاکستری با سرعتی که در تمام طراحی هایش به چشم می خورد به خلق اثر 

خود پرداخته است.

تصویر 46ــ1ــ دبورا باترفیلد،   هنرمندان مجسمه ساز از گونه های مختلف خط در آثارشان استفاده کرده اند. در تصویر 
فوق خطوط فوالدی اثر دارای حس خطوط طراحی می باشند.
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کیفیت1خط 
همان طور که قبالً اشاره شد خط متنوع ترین عنصر بصری است، بنابراین همیشه خطوط  بکار 
رفته در آثار نشان دهنده حاالت و روحیات هنرمند نیست.هنرمند برای بیان ذهنیت مورد نظر خود 
بیانی  با کیفیت مناسب آن بهره می گیرد. خطوط: نازک، ضخیم، خشن، نرم و... دارای  از خطی 

متفاوت می باشند.
یا دارای  و  ایجاد کنند  آورند، حرکت  به  وجود  را  متفاوتی  خطوط مختلف می توانند حاالت 
ارزش بیانی و احساسی باشند، آرام و روان، ظریف و مطبوع، دندانه دار و عصبی باشند و یا تأثیرات 
بی شمار دیگری در یک اثر هنری داشته باشند. این تنوع در نمونه هایی که در این فصل آورده شده 
است دیده می شود در ادامه نیز مثال هایی در مورد امکاناتی که خط به هنرمند می دهد آورده شده است 

)تصاویر 4٧ــ1 الی50(.

quality ــ1

تصویر 47ــ1ــ به حاالت خطوط بکار رفته در نقش صورت توجه کنید.
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تصویر49ــ1ــ اثر، هارتونگتصویر 48ــ 1ــ بکار گرفتن خطوط در عکاسی

تصویر50 ــ1ــ استفاده از خط در وسایل کاربردی
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ارزش1 خط 
با استفاده از یک خط ساده محیطی می توان تا حدی هویت یک تصویر را نشان داد. اما این 

خطوط محیطی نمی توانند جزئیات تصویر مورد نظر را نیز نمایان کنند.
هنرمند می تواند با استفاده از تکرار خط در یک فضای بصری، خاکستری های مختلف به  وجود 

آورد این کار از طریق تغییر قطر خط و فاصلٔه آنها از یکدیگر صورت می گیرد.
تکنیک های  ویژهٔ  ایجاد خط  و چگونگی آن، مـی تواند تغییرات زیادی را در میان آثار هنرمندان 

مختلف به وجود آورد )تصاویر53  ــ الی51  ــ1(.

value ــ1

تصویر 51  ــ1ــ اثر صدر

تصویر52 ــ1ــ  اثر مرتضی ممیز
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هاشور زدن:  وجود  محدودیت  در  چاپ  نشریات  روزانه  در سال های دور  باعث شد 
تصویرسازی مجالت به صورت تک رنگ و با جوهر سیاه صورت گیرد و برای ایجاد سایه روشن از 
هاشور ساده و متقاطع استفاده شود. استفاده از این شیوه امروزه نیز متداول است. تصاویر 55 و     54  ــ1 
در طراحی اسکیس )طراحی سریع ( و همین طور در طراحی های اولیه پویا نمایی ) انیمیشن ( از این روش 

زیاد استفاده می شود )تصویر 56   ــ1(.
تصویر 5٧  ــ1ــ اثر هنرمند طراح، آلبرت دورر می باشد. بسیاری از آثار وی را حکاکی روی 
چوب و فلزات و چاپ های دستی برای کتاب های مختلف با موضوعات مذهبی تشکیل می دهند. در 

این اثر به کارگیری انواع هاشورها به خوبی قابل مشاهده است.

تصویر 53 ــ1ــ  اثر کته کل ویتس
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تصویر 54ــ1ــ چاپ سنگـی،طراحـی بـــه کمک 
هاشورزدن )شبیه پرداز نگارگری ایران(

تصویر 55ــ1ــ ایجاد سایه روشن به کمک هاشور اثر فرانسیسکو گویا

تصویر 56  ــ1ــ طراحان پویا نمایی )انیمیشن( در مراحل اولیۀ کار به کمک خط 
به طراحی شخصیت ها می پردازند
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 خط به عنوان بافت: روش های استفاده از خط محدود به چاپ 
و...  چوب  یا  و  نخ  جنس  از  می توانند  خطوط  بلکه  نیستند  طراحی  و 
باشند. مثالً در بافت یک پارچه می توان با ایجاد اختالف تراکم و تیرگی 
و روشنی خط، ارزش های مختلف بصری به وجود آورد )تصاویر 5٩ و 

5٨ ــ1(.

تصویر 57  ــ1ــ حکاکی روی فلز اثر آلبرشست دورر

تصویر58 ــ1ــ پارچه یزدی


