پایۀ هشتم
دورۀ اوّل متوسطه

1393

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف :دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
دوره اول متوسطه  123 -
نام کتاب :فرهنگ و هنر ٔ
پایه هشتم ٔ

شورای برنامه ریزی و تألیف :مینوآیت اللهی ،پیروز ارجمند ،سیدغالمرضا اسالمی ،فریدون امیری ،رحمت امینی،
مرضیه پناهیانپور ،مینو رحیمی ،فریبا شاپوریان ،سیدعبدالمجید شریفزاده ،محمد شهبازی،

زهره مجدآبادی فراهانی ،حمیدمحمد ظاهری و رضا مهدوی

مؤلفان :مینوآیت اللهی ،رضا صفری ،میترا زارع و فریبا شاپوریان

وب سایت  www.talif.sch.ir :

اداره ّ
مواد آموزشی
کل نظارت بر نشر و توزیع ّ
آماده سازی و نظارت برچاپ و توزیعٔ :

شماره  ٤آموزش و پرورش(شهید موسوی)
تهران :خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان
ٔ
تلفن٩:ـ ،88831161دورنگار ،88309266 :کدپستی1584747359 :

                         وب   سایتwww.chap.sch.ir :
سید احمد حسینی
مدیر امور فنی و چاپّ :
مدیر هنری  :مجید ذاکری یونسی

طراح جلد وصفحه آرا :طاهره حسنزاده
طراح گرافیکّ ،
ّ
حروفچین :فاطمه باقری مهر

مصحح :شاداب ارشادی ،نوشین معصوم دوست

امور آماده سازی خبر :سپیده ملک ایزدی

امور ف ّنی رایانه ای  :مریم دهقان زاده ،فاطمه رئیسیان فیروزآباد

ناشر :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران

تهران :کیلومتر  ١٧جا ّد ٔه مخصوص کرج ـ خیابان ( ٦١داروپخش)

تلفن ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،٤٤٩٨٥١٦٠ :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥

چاپخانه :شركت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ ّاول1393

حق چاپ محفوظ است
ّ

شابک   ٩٧٨-964-05- 2357-5

ISBN   978-964-05-2357-5

نقاشی رنگ و روغن اثر  :استاد کیخسرو خروش

3

بخش ا ّول  :هنرهای تجسمی6...................................................

طراحی 7...........................................
فصل ّ
اول ّ :
طراحی دوبعدی (سطح) و سه بعدنما و حجم 8.......................
درس ّاولّ :
طراحی ذهنی از پرندگان 14......................................
درس دومّ :
طراحی بناها و فضاهای معماری 21...............................
درس سومّ :
درس چهارم :تزیینات معماری 26..........................................
فصل دوم  :تصویرسازی32.......................................
درس ّاول :انواع خط 33................................................
درس دوم :سطوح سیاه و سفید و رنگی 40...................................
درس سوم :ویژگی های تصویرسازی 48.....................................
درس چهارم  :روند تصویرسازی 56........................................
فصل سوم  :عکّاسی64...........................................
درس ّاول :بافت 65....................................................
درس دوم :کادر بندی 70................................................
زاویه دید74.................................................
درس سومٔ :
درس چهارم :رنگ 79..................................................
.

بخش دوم  :خوشنویسی 84........................................................

درس ّاول :آشنایی با ابزار خوشنویسی 86....................................
درس دوم :معرفی خطّ ریحان و مشق سطرنویسی (92.........................)١
درس سوم :معرفی خطّ توقیع و مشق سطرنویسی (100.........................)٢
درس چهارم :معرفی خطّ رقاع و مشق سطر نویسی (108....................... )٣
درس پنجم :معرفی خطّ تعلیق و مشق دوسطری نویسی 116.......................

دانش آموز گرامی
مجموعه متنوعی از رشته ها و ّفعالیت های هنری و همچنین بعضی از
شما در سال گذشته با
ٔ
پایه هفتم با توجه به نیازها و استعدادهای
آثار فرهنگی و هنری کشور عزیزمان ایران ،آشنا شدید .در ٔ
خلقیت هنری خود را در رشته های
خودّ ،فعالیت های هنری مورد عالقه تان را انتخاب کردید و نه تنها ّ
هنری مختلف نشان دادید بلکه زیبایی های پیرامون تان را نیز بهتر درک کردید .عالوه بر این ،با
گوشه ای از تاریخ و میراث فرهنگی و هنری کهن و غنی خود آشنا شدید و از آن ّلذت بردید .امسال
نیز مجموعه ای دیگر از ّفعالیت های فرهنگی و هنری را برای شما آماده کرده ایم .در بخش هنرهای
طراحی از جمله ّفعالیت هایی است که الزم است با آن آشنا شوید.
تجسمی ،همچون سال گذشتهّ ،
خلقیت هنری
تخیل و ّ
طراحی ّ
خلق الزم نیست شما آنچه را می بینید بکشید بلکه با استفاده از ّ
برای ّ
طراحی خواهید کرد .تصویرسازی از دیگر هنرهای تجسمی است که به شما
خود ،آنچه را می دانید ّ
ادامه بخش
کمک خواهد کرد به کاربرد نقاشی برای اهداف مشخص توجه کنید .بخش عکّاسی نیز در ٔ
عکّاسی پایه هفتم به شما ارائه شده است .هنر خوشنویسی نیز از جمله ّفعالیت های هنری است که در
خلقیت و تخیل خود
کنار سایر هنرها ،به شما کمک می کند تا حواس پنج گانه ،حس زیبایی شناسیّ ،
مجموعه این ّفعالیت ها و مهارت های
را پرورش دهید و آثار هنری خلق کنید .عالوه بر این ،یادگیری
ٔ
فرهنگی و هنری به شما در آموختن مهارت های زندگی (همچون توانایی کار گروهی ،برقراری ارتباط
مؤثر با دیگران و احترام گذاشتن به افکار و عقاید آنها) و فراگیری هرچه بهتر درس های دیگر نیز
کمک خواهد کرد.
امیدواریم این کتاب به شما آینده سازان این کشور در درک هر چه بیشتر و بهتر زیبایی ها و
خلق آنها کمک کند چرا که او زیباست و زیبایی ها را دوست دارد.
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ّ
طرا حی
فصل ا وّ ل ّ :
فصل د و م  :تصویرسازی
فصل سوم  :عکا سی
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فصل اوّل  :طرّاحی

درس اوّل

طراحی دوبعدی (سطح) و سه بعدنما وحجم
ّ
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
تفاوت میان آثار هنری دوبعدی (سطح) ،سه بعد نما و حجم را تشخیص دهید؛
خلق حیوانات در آثار هنری و میراث فرهنگی
طراحی ّ
با روش های مختلف ّ
ایران آشنا شوید؛
تفاوت میان آثار هنری دوبعدی (سطح) ،سه بعد نما و حجم را بیان کنید؛
با الهام از نمونه های طبیعی و آثار هنری ایران ،از موجودات مختلف ،طرح های
خلق (دوبعدی و سه بعدی) ارائه کنید؛
ّ
با نمونه هایی از آثار هنری جهان آشنا شوید.
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فکر کنید

طراحی و اجرای
این تصاویر را با هم مقایسه کنید .چه تفاوت هایی در روش ّ
آنها وجود دارد؟

نبرد شیر و گاو ،نقش برجسته دورۀ هخامنشی ،تخت جمشید ،فارس                   

نقش کل روی سفال ،شوش ،خوزستان

هنرمندان در برخی از آثار مانند جام سفالین
شوش ،شکل حیوان را به صورت دوبعدی (سطح)
طراحی کرده اند؛ در بعضی از نمونه ها شکل حیوانات را
ّ
به صورت حجاری اجرا کرده اند؛ مانند :نقش برجسته
روی سنگ در تخت جمشید و گاه نمونه هایی از آثار
هنری را به صورت حجم یا سه بعدی ارائه کرده اند؛
مانند :عود سوز دوره سلجوقی.
عودسوز سلجوقی ،دورۀ اسالمی
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طراحی کنید
ّ

حیوانی را انتخاب کنید و طرح ساده ای از آن بکشید .چه اطّالعاتی درمورد این حیوان دارید؟
زنده آن را مشاهده و ویژگی های حیوان انتخابی خود را
عکس ها ،فیلم ها ،نمونه های خشک شده یا ٔ
بررسی کنید.
سپس یک طرح ابتکاری از آن ارائه کنید .آیا طرحی تزیینی کشیده اید یا یک شیء کاربردی
طراحی خود تصویر ذهنی موضوع انتخابی را ارائه کرده اید یا از شکل واقعی
طراحی کرده اید؟ آیا در ّ
ّ
آن استفاده کرده اید؟
تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید .چه تفاوتی میان این آثار وجود دارد؟

نقش سوماک شاهسون                                      

نقاشی مرد عرب و مهمانان ،سبحةاالبرار جامی

به آثار نقش برجسته در دوره های مختلف توجه کنید و آنها را با هم مقایسه نمایید .نقش
حیوانات در کدام یک از نمونه ها به شکل واقعی آنها نزدیک تر است؟   
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بشقاب دوره ساسانی با نقش شکار

نقش روی سنگ کاخ گلستان دوره قاجار ،تهران

طراحی و اجرا
تصاویر آثار هنری ایران که در دوره های مختلف به صورت حجمی و سه بعدنما ّ
شده اند را با هم مقایسه کنید.
گاو  سفالی معبد چغازنبیل،خوزستان  

                     

دسته ظرف به شکل بز بالدار ،دوره هخامنشی                                                  
ٔ

دوره اسالمی  
ظرف لعابدار مشبک به شکل مرغٔ ،

طراحی حیوان را نزدیک
در کدام یک از نمونه ها تصاویر ذهنی هنرمند از حیوان و در کدام یک ّ
به شکل واقعی می بینید؟
به تصویر زیر د ّقت کنید .ویژگی های این اثر چیست؟

جام طال با نقش شیر ،نیمه دوم قرن هشتم پیش از میالد ،کالردشت ،مازندران

خلق
طراحی ّ
در این اثر ،روش نقش برجسته و حجم با هم تلفیق شده و هنرمند ٔ
نمونه زیبایی از ّ
را در ترکیب تصویر ذهنی و واقعی حیوان ارائه کرده است.
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خلقیت هنرمندان ایرانی در طول تاریخ باعث
طراحی ها ،زیبایی و ظرافت آثار هنری و ّ
ّ
تنوع ّ
طراحی ماهی در هنر ایران دقت کنید.
شهرت هنر ایران در میان جهانیان شده است .به نمونه هایی از ّ
طراحی شده اند و چه کاربردی دارند؟
این آثار به چه روشی ّ

خودارزیابی

طراحی این آثار هنری از چه روش هایی
به نمونه هایی از آثار هنرمندان جهان د ّقت کنید .در ّ
استفاده شده است؟

تزیینات دروازۀ یک معبد ،هند ،یک قرن قبل از میالد
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مجسمه آلپاکا ،تمدن آزتک ١٥٠٠ ،میالدی

نقاشی با موضوع بز وگوسفند ،چین1300 ،میالدی ،اثرمنگ فو

بخشی از یک نقاشی روی چوب ،مصر ١٨٦٠ ،قبل از میالد

بشقاب نقاشی شده ،یونان باستان

تجربه های بیشتر
طراحی ازحیوانات و طرح های مختلف با موضوع حیوان را بیابید.
نمونه های ّ
طراحی جدید ارائه دهید  .
یکی از نمونه ها را انتخاب کنید و با الهام از آن یک ّ
طراحی کنید .کدام
با استفاده از شکل بدن حیوانات مختلف ،اشیاء کاربردی ّ
نمونه ها را می توانید بسازید؟
در منطقه ای که شما زندگی می کنید نقش چه حیواناتی در آثار هنری مورد
استفاده قرار می گیرد؟ آیا می توانید مشابه آثار هنرمندان محل زندگی خود ،نقش یک
حیوان را اجرا کنید؟
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درس دوم

طراحی ذهنی از پرندگان
ّ
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
تنوع نمونه های مختلف پرندگان را در طبیعت مشاهده کنید؛
طراحی ّ
خلق آشنا شوید؛
با بعضی از ویژگی های ّ
طراحی ّ
خلق پرندگان در آثار هنری و میراث فرهنگی
با روش های مختلف ّ
ایران آشنا شوید؛
اهمیت نقش بعضی از پرندگان (مانند سیمرغ) در تاریخ و میراث فرهنگی و
با ّ
هنری ایران آشنا شوید؛
با الهام از نمونه های طبیعی و آثار هنری ایران ،از پرندگان مختلف ،طرح های
ّ
خلق (دوبعدی و سه بعدی) ارائه کنید.
14

فکرکنید

چند نوع پرنده می شناسید؟ هر یک از آنها به چه ویژگی ای شهرت دارند؟ آیا
توجه کرده اید؟ آیا می دانید
تا    به   حال به نمونه های آثار هنری که موضوع آنها پرنده است ّ
چه طرح های متنوعی از پرنده در آثار هنری ایران وجود دارد؟

پرنده به دلیل توانایی پرواز و اوج گرفتن در آسمان نماد آزادی و کمال معنوی و نزدیکی به عالم
روحانی است و در طول تاریخ انسان بارها و بارها موضوع آثار هنری قرار گرفته است.
طراحی با موضوع پرنده را در آثار هنری پیرامون خود جستجو کنید.
نمونه های مختلف ّ
کدام یک از آنها به صورت دوبعدی ،کدام یک نیم برجسته و چه نمونه هایی به صورت حجم سه بعدی
طراحی شده اند؟
ّ

طراحی کنید
ّ

پرنده خود،
پرنده ای انتخاب کنید .براساس ویژگی های شکل ،رنگ ،بافت ،اندازه و…
ٔ
خلق می توانید از یک پرنده ارائه کنید؟ کدام یک از
طراحی ّ
طرح های ابتکاری اجرا کنید .چند نمونه ّ
متنوع از یک موضوع مشخص ،یکی از
آنها جنبه کاربردی دارند؟ آیا می دانید که ٔ
ارائه چندین طرح ّ
ایده
خلقیت شماست؟ به نظر شما ّ
نشانه های ّ
خلقیت چه نشانه های دیگری دارد؟ شما می توانید ٔ
خلقیت تان باشد  .
دهنده ّ
اجرا شده ای را با مواد و روش جدید به گونه ای ارائه کنید که نشان ٔ
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متنوع و
هنرمندان ایرانی در دوره های مختلف با استفاده از ویژگی های پرندگان ،آثار بسیار ّ
طراحی شکل پرنده د ّقت کنید  .
جالبی ارائه کرده اند .در این تصاویر به روش ّ

قفل به شکل پرنده ،دوره اسالمی

موجود ترکیبی با سرعقاب ،سرستون تخت جمشید ،فارس  

نقاشی زیر لعابی با نقش پرنده ،قرن چهارم هجری قمری ،ساری      

16

اول پیش از میالد ،کردستان
ظرف سفالی به شکل اردک ،هزارۀ ّ

نقاشی گل و مرغ زیر الکی   

نقش خروس  پته دوزی شده ،کرمان    

عقاب و شکار خرگوش ،نقره ،لرستان

17

آویز کمر با نقش پرنده از جنس فوالد

18

چکش فوالدی با نقش پرنده   

نقاشی گل و مرغ روی گچ دیوار ،لطفعلی شیرازی ،دورۀ قاجار ،تهران

یکی از پرندگان مهم در هنر ایران ،سیمرغ یا پرنده ای خیالی است که در ادبیات پیش از اسالم و
دوره اسالمی درمورد آن داستان های مختلفی بیان شده است .مشهورترین داستان سیمرغ منطق الطّیر
عطّار نیشابوری است که در آن پرندگان مختلف برای یافتن سیمرغ ،سفری طوالنی را آغاز می کنند.
در طول سفر پرندگان زیادی از راه باز می مانند و عاقبت پس از گذشتن از هفت شهر ،سی مرغ به
جایگاه سیمرغ می رسند .به تصاویر سیمرغ در دوره های مختلف هنر ایران توجه کنید:
                                                          

نقاشی سیمرغ و زال
نقش سیمرغ بر ظرف نقره دوره ساسانی

نقاشی سیمرغ

19

خلقیت هنرمندان ایرانی در رشته های مختلف باعث شده که ادبیات و هنرهای تجسمی ایران
ّ
نزد جهانیان شهرت بسیاری پیدا کند و شرق شناسان و هنرشناسان خارجی بسیاری بر روی این آثار
مطالعه و تحقیق کنند.

خودارزیابی                                               
کنید.

طرح پرندگان مختلف را به صورت ساده بکشید و آنها را به صورت دلخواه خود رنگ آمیزی

تجربه های بیشتر
طراحی کنید.
پرندگان مختلف را به شکل واقعی ّ
اشیایی مانند قندان ،نمکدان ،کاسه ،جعبه دستمال ،جاجورابی ،جاکلیدی،
طراحی کنید .کدام نمونه را می توانید اجرا کنید؟
شانه سر و… به شکل پرندگان مختلف ّ
با استفاده از روش چاپ دستی ،نقش یک پرنده را روی سطوح پارچه ای
ساده اجرا کنید .با تکرار این نقش می توانید حاشیه های زیبایی بر روی لباس ،رومیزی،
پرده ،کیف پارچه ای و… اجرا کنید.
با موا ّد در دسترس ،حجم پرنده دلخواه خود را بسازید.
داستان سیمرغ را مطالعه کنید و با ویژگی های آن آشنا شوید؛ سپس سیمرغ
طراحی کنید.
ذهنی خود را ّ
درمورد پرندگان خیالی مانند سیمرغ و ققنوس در فرهنگ ایران تحقیق کنید.

20

درس سوم

طراحی بناها وفضاهای معماری
ّ
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
تقارن را در پدیده های مختلف طبیعت مشاهده کنید؛
تقارن را در آثار هنری (معماری) تشخیص دهید؛
با الهام از پدیده های مختلف طبیعت ،طرح های ّ
خلق برای بناهای گوناگون
ارائه کنید.

21

فکر کنید

آیا تا به حال به تنوع بناها و فضاهای معماری پیرامون خود د ّقت کرده اید؟
تصاویر آثار معماری قدیم و جدید ایران را جمع آوری و آنها را باهم مقایسه کنید .چه
شباهت ها و تفاوت هایی در آنها می بینید؟
تقارن یکی از ویژگی های بناها در معماری ایران است .همان طور که می دانید تقارن شباهت و
همانندی میان قسمت های مختلف یک پدیده نسبت به محور طولی یا عرضی ایجاد می کند .تقارن یکی
از طبیعی ترین واساسی ترین روش های ایجاد نظم و هماهنگی در یک اثر هنری است .تصاویر را ببینید
و تقارن را در قسمت های مختلف بناها بیابید.

گنبد مسجد شیخ لطف ا ،...میدان نقش جهان اصفهان

مسجد جامع یزد     

22

خانۀ طباطبایی ها در کاشان    

کاخ چهلستون در اصفهان

آیا می توانید نمونه هایی از تقارن را درآثار هنری مختلف محل زندگی خود بیابید؟

طراحی کنید
ّ

به حجم پدیده های مختلف در طبیعت مانند صدف ها ،سنگ ها ،میوه ها و… د ّقت کنید .آیا
طراحی یک بنا استفاده کنید؟
می توانید از شکل ،رنگ ،بافت ،تقارن و… موجود در این نمونه برای ّ
تقارن را در بخش های مختلف این آثار بایکدیگر مقایسه کنید.

حمام گنجعلی خان ،کرمان            

خانۀ بروجردی ها ،کاشان

مدرسۀ چهارباغ اصفهان

الدین اردبیلی ،اردبیل                                                                                           
مقبرۀ شیخ صفی ّ

سی و سه پل اصفهان

23

                                                      

خودارزیابی
کنید.

به تصاویری از نمونه های معماری جهان دقت کنید و ویژگی های مختلف بناها را با هم مقایسه  

فلورانس ،ایتالیا                   

برج ایفل ،تمام فوالد ،پاریس ،فرانسه    

24

کلیسای جامع سن پل ،لندن ،انگلستان

کولوسئوم ،رم ،ایتالیا

مسجد ایاصوفیه در استانبول ،ترکیه

آرامگاه تاج محل ،آگرا  ،هندوستان             

تجربه های بیشتر
در یک کار گروهی ،با مواد در دسترس (گل ،مقوای ضخیم ،کاغذ باطله،
مفتول فلزی روکش دار ،مخلوط خاک ّاره و چسب چوب ،شن ،برف ،رشته ماکارونی،
چوب بستنی و…) حجم یکی از بناهای تاریخی ایران را بسازید.
منظره شهری یا روستایی ایران انتخاب
در یک کار گروهی ،تصویری از یک
ٔ
کنید .به تعداد کافی قوطی های مقوایی و جعبه های کارتن کوچک و بزرگ جمع آوری
کنید و آنها را مطابق تصویر کنار هم بگذارید .پس از کامل شدن ترکیب حجمی ،جعبه ها
را به هم متصل کنید و روی یک مقوای ضخیم یا فیبر بچسبانید .بناها را رنگ آمیزی
زمینه رنگ شده اجرا کنید.
نمایید و جزئیات آنها را با نقاشی یا تکه چسبانی روی ٔ
طراحی کنید .با مواد در دسترس ،ماکت آن را
از ذهن خود یک بنای جدید ّ
بسازید .نمای ساختمان را چگونه تزیین می کنید؟ پس از کامل شدن کار ،آن را روی
شیوه
یک مقوای ضخیم یا فیبر نصب کنید و فضای اطراف ساختمان را نیز ّ
طراحی و به ٔ
دلخواه اجرا کنید.
در مورد شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایران قبل و بعد از اسالم تحقیق
طراحی های بنا به هم کالسی هایتان ارائه دهید.
کنید .نتایج یافته های خود را با تصاویر یا ّ
طراحی کنید.
از روی بناهای تاریخی منطقه خود ّ
25

درس چهارم

تزیینات معماری
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
با روش های مختلف طرح های تزیینی (کتیبه های خوشنویسی و نقوش
هندسی،گیاهی و حیوانی) آشنا شوید؛
هنر های مختلف تزیین بناها در آثار هنری و  میراث فرهنگی ایران را نام ببرید؛
با الهام از روش های مختلف تزیین بناها در میراث فرهنگی و هنری ایران،
خلق برای تزیین فضاهای گوناگون ارائه کنید.
طرح های ّ

26

فکر کنید

به دیوارها ،سقف ها و کف بناها در پیرامون خود د ّقت کنید .برای پوشش و
تزیین این سطوح از چه روشی استفاده شده است؟ آیا می دانید هنرمندان ایرانی در طول
تاریخ از چه روش هایی برای زیباسازی بناها استفاده کرده اند؟ به تصاویر زیر دقت کنید.

اصفهان

کاشان

تهران

نطنز

27

حجاری روی
متنوعی مانند ّ
بناهای معماری پیش از اسالم در ایران با استفاده از روش های ّ
دوره اسالمی
سنگ ،نقاشی ،کاشی های رنگی،گچ بری ،موزائیک کاری ،و… تزیین شده اند .در ٔ
اغلب تزیینات بناها با استفاده از هنرهای آجرکاری،گچ بری ،کاشی کاری ،آینه کاری ،نقاشی روی گچ
و چوب انجام شده اند.
دوره اسالمی اغلب شامل کتیبه های خوشنویسی ،نقوش هندسی منظم
طرح های تزیینی
ٔ
دوره صفویه
(ستاره های چند پر ،گره ها و واگره ها) ،و نقوش گیاهی (ختایی ها و اسلیمی ها) است .از ٔ
طراحی بیشتر شد و هنرمندان عالوه بر نقوش قبلی تصاویر گل ها ،حیوانات،
به بعدّ ،
تنوع موضوعات ّ
انسان و منظره را به صورت نقاشی روی گچ ،کاشی و چوب اجرا کرده اند .به نمونه ها توجه کنید.

محراب زرین فام
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کاشی کاری دیوار مسجد مشیر در شیراز  

طراحی زیر گنبد  مدرسه چهارباغ اصفهان
ّ

گچ بری مقبرۀ پیر بکران اصفهان

طراحی کنید
ّ

انواع طرح های تزیینی در معماری ایران را جستجو کنید و با الهام از نمونه های خوشنویسی،
یک  طراحی زیبا تهیه کنید.
خانه خود
نقوش هندسی ،نقوش گیاهی یا تصاویر نقاشی شده  ،برای سر در ٔ
ّ

29

در بسیاری از بناها ،هنرمندان روش های مختلف تزیین سطوح را باهم ترکیب کرده اند .آنها
سلیقه خود را به کار برده اند تا طرح ها ورنگ های زیبا و هماهنگی را ایجاد کنند و
نهایت د ّقت ،ذوق و
ٔ
طراحی و اجرای یک بنا وقت صرف کرده اند.
گاه چندین سال برای ّ

خودارزیابی  

به تصاویر زیر د ّقت کنید .کدام یک از هنرهای ایرانی برای تزیین این بناها مورد استفاده قرار
طراحی این آثار از کدام یک از روش های تزیین سطوح استفاده کرده اند؟
گرفته است؟ هنرمندان در ّ

30

تجربه های بیشتر
از سطوح مختلف دیوارهای منزل ،مدرسه و خیابان عکس بگیرید .سپس طرح
دلخواه خود را روی آن اجرا کنید و با موا ّد مختلف در دسترس ،آن را تکه چسبانی
توجه کنید تا زیبایی بیشتری به وجود بیاورید.
کنید .به هماهنگی رنگ ها ّ
تحقیق کنید هنرمندان ایرانی قبل از اسالم ،برای تزیین سطوح دیوارها از چه
موضوعات و روش هایی استفاده کرده اند.
از میان بناهای ارزشمند منطق ٔه خود ،نمونه ای را انتخاب کنید .در مورد
تاریخ ساخت بنا و اجرای تزیینات ،نام هنرمندان ،هنرهای به کار رفته در آن ،روش
تزیین سطوح ،هماهنگی طرح ها و رنگ ها و… تحقیق کنید .اطالعات مورد نیاز را از
کتاب ها ،سایت های اینترنتی ،افراد آگاه و… جمع آوری کنید .طرح ها یا عکس های
خود را به این اطالعات اضافه کنید و آنها را برای هم کالسی هایتان  شرح دهید.
انواع نقوش تزیینی در سطوح فضاهای معماری را در هنر ایران بیابید.
نمونه هایی را انتخاب کنید و برای تزیین سطوح از آنها استفاده کنید .برای مثال
دفترچه یادداشت ،نقاشی روی
تکّه چسبانی کاغذ یا مقوای رنگی روی کالسور یا
ٔ
ظروف سفالی یا اشیاء چوبی با مواد مناسب ،سوزن دوزی یا تکّه دوزی روی سطوح
نحوه اجرای آنها انتخاب کنید.
پارچه ای را متناسب با روش ّ
طراحی و ٔ
طراحی نقوش تزیینی سطوح در فضاهای معماری را
یکی از روش های ّ
انتخاب کنید و مشابه آن را روی مقوا اجرا نمایید.
31

فصل دوم  :تصویرسازی

درس اوّل

انواع خط
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
انواع خطوط را بشناسید؛
نمونه های مختلف خط را در آثار مختلف تصویرسازی تشخیص دهید؛
توانایی ایجاد انواع خطوط را با ابزار و وسایل و مواد مختلف داشته باشید؛
مفهوم تصویرسازی را بیان کنید؛
تصاویر ذهنی خود را  با استفاده از خطوط مختلف بکشید.

33

فکر کنید

توجه
تنوع خطوط در پدیده های مختلف د ّقت کرده اید؟ آیا ّ
آیا تا به حال به ّ
کرده اید که در هر یک از آثار تصویری که می بینید از چه نوع خطی (نازک ،ضخیم،
بلند ،کوتاه )…،استفاده شده است؟

خط یکی از مهم ترین عناصر (الفبای) تصویر است و با آن می توان شکل سطوح و حجم های
مختلف را به سادگی تصویر کرد .خطوط از نظر نوع (خط مستقیم ،منحنی و شکسته) ،حالت
مورب) ،اندازه (خط کوتاه و بلند) ،ضخامت (خط نازک ،ضخیم و خطّی که
(خط عمودی ،افقی و ّ
ضخامت آن از ابتدا تا انتها متفاوت است) ،رنگ (خط سیاه ،سفید ،رنگی یا خطّی که از ابتدا تا انتها
به   رنگ های مختلف دیده می شود) و بافت (خطّ ساده و ممتد ،نقطه چین یا بریده بریده و بافت دار)  با هم
متنوع خطوط را به د ّقت ببینید و با هم مقایسه کنید.
تفاوت دارند .دراین آثار ،نمونه های ّ
       

از دو لقمه چرب و نرم ،تصویرگر :شهرزاد شوشتریان ،مدادرنگی

34

نمونه خط بافت دار در پرنده ،تصویرگر :محسن حسن پور ،مرکب روی کاغذ خیس ،با الهام از نقش تزیینی دورۀ هخامنشی

خطّ عمودی از کتاب پیروزی ،1364 ،تصویرگر :علی اکبر صادقی

مورب از کتاب افسانه ها ،تصویرگر :محمد پوالدی
نمونه خطوط ّ

نمونه خطوط ضخیم ازکتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب» (جلد ،)5
تصویرگر :مرتضی ممیز  
نمونۀ خطوط منحنی ،تصویرگر :کیانوش غریب پور ،روان نویس

35

خط نقطه چین در آدی و بودی ،تصویرگر :هدیه شاهرودی ،آکریلیک

درچهره نیما یوشیج از مجله آرش،
خطوط کوتاه و بلند
ٔ
تصویرگر :مرتضی ممیز

هنرمندان تصویرگر مفهوم یا پیام متن
(شعر ،داستان ،متن علمی و…) را از طریق
تصاویر مناسب انتقال می دهند و برای این
خلقیت خود استفاده
تخیل و ّ
کار از قدرت ّ
می کنند .چنان که در این تصاویر مشاهده
کردید در بعضی از آثار ،خط مهم ترین عنصری
است که هنرمندان برای بیان مفاهیم مورد نظر
خود به کار گرفته اند .آنها در برخی از نمونه ها
خطوط مختلف را با سطوح سیاه و سفید یا
رنگی ترکیب کرده اند .هنرمندان متناسب با
موضوع مورد نظر و حال و هوای آن ،تصاویری
طراحی می کنند که به درک مطالب و متن های
روش ترکیبی ،تصویرگر :شیرین فرساد
ّ
مختلف کمک کند .به تصاویر د ّقت کنید.
تنوع خطوط در آثار تصویرگری با هم کالسی هایتان گفت وگو کنید.
در مورد ّ
                                                                                                                                                                                    36

تصویرسازی کنید

تصاویر پروانه ها ،ماهی ها ،پرندگان و حیوانات مختلف را جمع آوری کنید .با استفاده از خطوط
دلخواه شکل آنها را بکشید.

خودارزیابی

در هریک از این تصاویر چه نوع خطوطی می بینید؟

زندگی حضرت نوح (ع) ،تصویرگر :ندا رائی

بازی با اعداد ،تصویرگر :شیرین شیخی
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از یک افسانه ،تصویرگر :علی هاشمی شهرکی ،روش ترکیب مواد

38

از کتاب کالغ ها ،تصویرگر :نورالدین زرین کلک ،بافت اثر انگشت

تجربه های بیشتر
بکشید.

با الهام گرفتن از طرح های موجودات مختلف در هنر ایران تصاویر جدیدی

با مداد ،مداد رنگی ،گچ ،ذغال ،قلم مو و مرکب ،آبرنگ ،پاستل روغنی و...
خطوط مختلفی بکشید و آنها را باهم مقایسه کنید .سپس به د ّقت به آنها نگاه کنید و با
توجه به ویژگی هریک ،آنها را طبق تصویر دلخواه خود کامل کنید.
تنوع خطوط را در آنها بررسی
نمونه های مختلف تصویرسازی را بیابید و ّ
کنید.
برای اجرای خط روی سطوح چوبی ،سنگی ،فلزی ،شن ساحل ،برف نشسته
بر زمین و… از چه روش های ابتکاری می توانید استفاده کنید؟ تحقیق کنید که هنرمندان
روی این سطوح با چه مواد و ابزاری کار می کنند.

39

درس دوم

سطوح سیاه و سفید و رنگی
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
رنگ های سرد و گرم  را از یکدیگر تشخیص دهید؛
چگونگی تأثیرگذاری  انواع رنگ ها را بیان کنید؛
با استفاده از انواع رنگ های گرم و سرد در آثار تصویرسازی ،احساسات
خود را بیان کنید؛
انواع بافت ها را در آثار تصویرسازی تشخیص دهید؛
توانایی ایجاد انواع بافت را در آثار تصویرسازی خود داشته باشید.

40

فکر کنید

نمونه های تصاویر سیاه و سفیدی را که تاکنون دیده اید به خاطر بیاورید .تصاویر
سیاه و سفید چه تأثیری بر شما می گذارند؟ زیباترین تصویر رنگی که تا به حال دیده اید
را به خاطر بیاورید .به نظر شما رنگ ها در تصاویر مختلف چه تأثیری ایجاد می کنند؟
تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید.
                                    

تصویرگر :کریم نصر

فوتبالیست ها ،تصویرگر :کیوان عسگری ،روش دیجیتال

از همچو پرستوها درباره زندگی عشایر ،تصویرگر :فاطمه رادپور ،آکریلیک

41

سیاه و سفید از نظر تیرگی و روشنی فاصله زیادی دارند و متفاوت به نظر می رسند .به همین
دلیل وقتی کنار هم قرار می گیرند توجه بیننده را به خود جلب می کنند .در اغلب موارد حذف رنگ ها
جذّ ابیت تصاویر را از بین می برد؛ اما چنان که در نمونه ها می بینید ،هنرمندان می توانند موضوعات
مختلف را بدون رنگ چنان تصویر کنند که جذّ ابیت بصری زیادی داشته باشند .به تصاویر د ّقت کنید.

از قصه های خوب برای بچه های خوب (جلد ،)6تصویرگر :فرشید مثقالی

42

از پول و اقتصاد ،تصویرگر :نفیسه ریاحی

رنگ های زرد  ،قرمز و نارنجی در دسته بندی رنگ های گرم قرار می گیرند آیا می دانید
به چه دلیل  آنها را رنگ های گرم می نامند؟ این رنگ ها احساس گرما و شادی را انتقال می دهند،
درخشش زیادی دارند و توجه بیننده را به سرعت به خود جلب می کنند .رنگ های گرم را در تصاویر
زیر جستجو کنید.
                      

از گل و چای و خواستگاری ،شاعر :مصطفی رحماندوست ،تصویرگر :سیمین شهروان ،روش تکه چسبانی

رنگ های سبز ،آبی و بنفش در دسته بندی رنگ های سرد قرار می گیرند ،زیرا کمتر جلب
توجه می کنند و اغلب احساس سرما ،آرامش وسکون و گاه غم را به بیننده منتقل می کنند .درتصاویر
ّ
زیر رنگ های سرد را جستجو کنید.

از لی لی لی حوضک ،تصویرگر :بهمن دادخواه

نورالدین زرین کلک ،روش ترکیبی
تصویرگر:
ّ

43

خاصی دارند؟
چهار فصل را در آثار زیر ببینید .این تصاویر چه ویژگی ّ

تصویرگر :آزیتا آرین ،روش دیجیتال

چهار فصل ،تصویرگر :آزیتا آرین ،روش دیجیتال

چهار فصل ،تصویرگر :آزیتا آرین ،روش دیجیتال

چهار فصل ،تصویرگر :آزیتا آرین ،روش دیجیتال

وقتی که هنرمندان از رنگ های سرد و گرم در کنار هم استفاده می کنندّ ،
جذابیت تصویر و
نحوه کنارهم قرار گرفتن رنگ ها دقت کنید.
درخشش رنگ ها بیشتر می شود .در تصاویر بعد به ٔ
         

44

تصویرگر :گلبرگ کیانی ،روش ترکیبی

از کتاب فندقی ،تصویرگر :هاله پارسا زادگان ،آکریلیک

تصویرسازی کنید

خود  تهیه کنید .طرح خطّی آن را بکشید و چهار نمونه از آن اجرا
تصویری از موضوع دلخواه
ّ
کنید .یک طرح را به صورت سیاه و سفید ،دیگری را با رنگ های گرم ،یک نمونه را با رنگ های سرد
و آخرین طرح را با ترکیبی از رنگ های سرد و گرم رنگ آمیزی کنید .نمونه ها را با همکالسی هایتان
ببینید و با هم درمورد ویژگی رنگ ها و تفاوت آنها با سطوح سیاه و سفید گفت وگو کنید.
در کدام یک از نمونه های تصویرسازی که تاکنون دیده اید ،سطوح دارای بافت هستند؟ ویژگی
سطوح ساده و بافت دار را در تصاویر مقایسه کنید .با چه روش هایی می توانید روی سطوح رنگی بافت
توجه کنید.
ایجاد کنید؟ به این تصاویر ّ

از قهر و آشتی ،تصویرگر :علیرضا گلدوزیان ،روش ترکیبی

از کتاب توکایی در قفس ،نوشته نیما یوشیج ،تصویرگر :بهمن دادخواه  

45

                                                                    

خودارزیابی

در کدام یک از این تصاویر رنگ های گرم و در کدام یک رنگ های سرد حاکم است؟ در
کدام نمونهها از هر دو دسته رنگهای سرد و گرم استفاده شده است؟ کدام تصاویر دارای سطوح بافتدار
هستند؟

تصویرگر :محمد علی بنی اسدی ،روش ترکیبی
از قوقولی ،تصویرگر :فریبا بندی ،اکولین      

شعبان کر و سلمان کور ،تصویرگر :علی بوذری
از کتاب «اگر جانوران صورت های رنگی داشتند»،
تصویرگر :نیکزاد نجومی ،پاستل روغنی
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تجربه های بیشتر
تصویر موضوع دلخواه خود را به صورت سطوح سیاه و سفید ساده کنید.
تأثیر رنگ های سرد و گرم را در تصاویر مختلف بررسی کنید .نمونه ها را به
هم کالسی هایتان نشان دهید و با هم در مورد تأثیر رنگ ها گفت وگو کنید.
متنوعی ایجاد کنید و نمونه ها را به هم کالسی هایتان
با موا ّد در دسترس بافت های ّ
تهیه بافت با هم صحبت کنید.
نشان دهید و در مورد روش ّ
طرح پدیده های مختلف را بکشید ،رنگ واقعی هر کدام که گرم است ،رنگ
سردی را جایگزین کنید .به جای رنگ های واقعی سرد ،رنگ های گرم جایگزین کنید.
سپس تصاویر را با نمونه واقعی یا تصویر آنها مقایسه کنید .تأثیر بصری آنها چه تفاوتی
دارد؟
فصل مورد عالقه خود را به تصویر بکشید و با ترکیبی از رنگ های سرد و
گرم آن را رنگ آمیزی نمایید.

47

درس سوم

ویژگی های تصویرسازی
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
تفاوت انواع روش های موجود در تصویرسازی را تشخیص دهید؛
تصاویر مختلف را براساس روش اجرا و استفاده از ابزار ،مواد و وسایل
مختلف طبقه بندی کنید؛
متنوع خلق کنید؛
با استفاده از ابزار ،مواد و وسایل مختلف ،آثار تصویرسازی ّ
تصاویر  تخیلی و ّ
خلق را داشته باشید.
توانایی ایجاد
ّ
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فکرکنید

آیا تا به حال به تصاویرکتاب های درسی ،کتاب های داستانّ ،
مجلت کودک و
نوجوان و… دقت کرده اید؟ آیا آن تصاویر در درک مطالب به شما کمک می کنند؟
کدام یک از آنها را به یاد می آورید؟ در آثار مختلف از چه روش هایی برای تصویرسازی
استفاده می شود؟ به این نمونه ها توجه کنید.

از کتاب فارسی پنجم ،تصویرگر :مجید کاظمی

از کتاب علوم تجربی دوم ،تصویرگر :الهام محبوب

خواندن ساعت ازکتاب ریاضی سوم ،تصویرگر :فتانه دهقان

49

از کتاب علوم تجربی سوم ،تصویرگر :سیدمیثم موسوی

برش سرخرگ ،تصویرگر :مجید ذاکری یونسی

جلد کتاب ریاضی اول دبستان ،تصویرگر :علی موسوی خلخالی

خاصی تصویرسازی شده اند و تصویر دقیقی از موضوع
برخی از نمونه ها برای آموزش مفهوم ّ
خلقیت هنرمند را در بیان تصویری موضوع
و جزئیات آن را نشان می دهند .بعضی از نمونه ها هم ّ
نشان می دهند.
50

تصویرسازی کنید

تخیلی آن را بکشید و
یکی از اشیاء پیرامون خود را به صورت جاندار تصور کنید و تصویر ّ
به دلخواه رنگ آمیزی کنید.
توجه
به نمونه هایی از آثار تصویرگران که  موجودات مختلف را به صورت جاندار نشان داده اند ّ
خاصی می بینید؟
کنید .در این تصاویر چه ویژگی ّ
                                    

از کتاب صورتی سرگردان ،تصویرگر :شیال خزانه داری ،گواش

طرح و اجرا :علی خدایی

ازکتاب «آقای هندوانه» ،تصویرگر :مجید ذاکری یونسی ،روش ترکیبی

51

تخیلی ،زوایای دید غیرمعمول،
تصویرگران در آثار خود برای بیان موضوعات مختلف ،تصاویر ّ
نمایش حالت های غیرعادی ،تلفیق پدیده های گوناگون و… را به کار می گیرند .به این نمونه ها دقت کنید.
                                          	

تصویرگر :نازنین آیگانی ،آکریلیک

از یک آسمان گنجشک،
تصویرگر :سید محمد مهدی طباطبایی ،روش ترکیبی

از بهداشت ،تصویرگر :فریده شهبازی ،روش دیجیتال
تصویرگر :عاطفه شفیعی راد،آکریلیک

52

تصویرگران برای اجرای آثار خود از ابزارهای مختلف و مواد گوناگون استفاده می کنند .آنها
اغلب مداد ،مدادرنگی ،مداد شمعی و پاستل روغنی ،مرکب و قلم یا قلم مو ،آبرنگ ،گواش ،اکولین یا
جوهر رنگی ،آکریلیک ،رنگ روغن و… و گاه ترکیبی از مواد را برای کشیدن تصویر به کار می گیرند.
برخی از تصویرگران برای اجرا از روش چاپ دستی استفاده می کنند.گاه شکل خاصی را در یک
پدیده مشاهده می کنند و با مواد و وسایل مناسب ،شکل را کامل می کنند و در تصویرسازی به کار
مواد طبیعی تصاویر زیبایی ایجاد می کنند؛ گاه متناسب با موضوع،
می گیرند .گاه از کنار هم قرار دادن ّ
طراحی
تصویر را به روش تکّه چسبانی با مواد مختلف کامل می کنند .امروزه تصویرگران جوان برای ّ
و رنگ آمیزی تصاویر از رایانه و روش دیجیتال استفاده می کنند.

تکّه چسبانی برگ ،تصویرگر :مرتضی اسماعیل سهی

مورچه ،برداشت آزاد از نهج البالغۀ حضرت علی(ع)،
تصویرگر :مژده دانش پژوه ،روش دیجیتال

امید ،تکّه چسبانی ،تصویرگر :مهرنوش معصومیان

تصویرگر :حمیدرضا بیدقی ،روش دیجیتال

استفاده از سیب زمینی برای چهره ،تصویرگر :نینا وحیدی ،روش ترکیبی
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خودارزیابی

به این نمونه ها د ّقت کنید .به نظر شما هریک از آنها به چه روشی اجرا شده اند؟

میوه ها ،تصویرگر :حمید ترابلی
ملخ ،تصویرگر :حمیدرضابیدقی

54

نویسندۀ رؤیا ،تصویرگر :بهمن دادخواه

تجربه های بیشتر
با استفاده از مواد در دسترس ،موضوع دلخواه خود را تصویرسازی کنید.
به شکل موا ّد طبیعی و مصنوعی در دسترس خود د ّقت کنید و شکل آشنایی را
در آنها بیابید .با مواد و وسایل مناسب ،شکل خود را کامل کنید .از این نمونه ها برای
تصویرسازی استفاده کنید.
درمورد هنرمندان تصویرگر ایرانی و آثارشان تحقیق کنید و یافته های خود را
به هم کالسی های خود ارائه دهید.
آثار تصویرسازی را جمع آوری و در یک آلبوم نگهداری کنید .نمونه ها را
براساس روش اجرا دسته بندی کنید.
شما تاکنون چه نمونه های جالب و به یاد ماندنی از آثار تصویرسازی دیده اید؟  
تصاویر را به هم کالسی هایتان نشان دهید و در مورد روش اجرای آنها با هم گفت وگو
کنید.
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درس چهارم

روند تصویرسازی
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
ارتباط بین متن ادبی و تصاویر موجود در یک اثر تصویرسازی را درک کنید؛
نقط ٔه اوج یک متن ادبی را با توجه به تصاویر موجود در آن تشخیص دهید؛
یک متن ادبی را براساس سیر منطقی (ترتیب موضوعات) آن تصویرسازی کنید؛   
متنوع خلق کنید؛
با استفاده از ابزار و مواد و وسایل مختلف ،آثار تصویرسازی ّ
تخیلی و ّ
خلق را داشته باشید.
توانایی ایجاد تصاویر ّ
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فکر کنید

آیا می دانید هنرمندان چگونه سیر داستان را در تصاویر خود به نمایش می گذارند؟
مهم ترین صحنه های یک داستان کدام اند؟ برای تصویرسازی یک متن ،کدام صحنه ها
را باید انتخاب و اجرا کرد؟ به تصاویر د ّقت کنید.

از کتاب «ماکجا هستیم؟» نوشتۀ مهدی معینی ،تصویرگر :ماساهیرو کاسویا

57

هنرمندان هنگام تصویرسازی به نحوی کار می کنند که بیننده را به دیدن تصویر بعدی ترغیب
کنند .بنابراین فقط بخشی از متن را در یک تصویر ارائه می کنند تا بیننده ادامه مفهوم را در تصاویر
بعدی دنبال کند .اغلب صحنه های ابتدا ،انتها و اوج داستان ،مهم ترین قسمت هایی هستند که یک
تصویرگر به آن می پردازد.

از کتاب «این هم پول ماهی» ،نوشتۀ ابراهیم زاهدی مطلق ،تصویرگر :بهرام خائف

58

طراحی و اجرای
در آثاری که نوشته و تصویر در کنار هم قرار دارند ،هنرمندان عالوه بر ّ
تصاویر باید میان تصاویر و نوشته ها هماهنگی ایجاد کنند .گاه بیان مفهوم مورد نظر به تصاویر کمتری
نیاز دارد؛ مانند ارتباط میان تصاویر این کتاب.
                                                                                                                                                             

از کتاب «چه می بینیم ،چه هست؟» ،طرح و اجرا ماریا انریکا آگوستینلی              

59

در بعضی از آثار تصویرگری ،متن دیده نمی شود و بیننده با دنبال کردن تصاویر ،مفهوم را درک
می کند.

60

از کتاب «دنیای دیوانه دیوانه» ،نویسنده و تصویرگر :شل سیلور استاین

تصویرسازی کنید

شعر ،داستان کوتاه یا متن زیبایی را انتخاب کنید و سیر مطالب را با تصویرسازی نشان دهید.
ویژگی های مختلف این تصاویر را بررسی کنید.

کتاب «بخوان ،بچرخان ،ببین» ،نویسنده و تصویرگر :راث براون

61

نمونه های مختلف آثار تصویرسازی که روند یک داستان را نشان می دهند را با هم مقایسه کنید.
نقطه اوج داستان های مختلف و مهم ترین تصاویر هر داستان را پیدا کنید .نویسندگان و تصویرگران در
این آثار از چه ویژگی هایی برای جذب مخاطبان خود استفاده کرده اند؟

خودارزیابی

به صورت گروهی ،یک داستان ایرانی را انتخاب کنید .مهم ترین تصاویر آن را بیابید و برای
طراحی کنید .کارها را تقسیم کنید و برای اجرا
نوشتن متن یا شعر و روش تصویرسازی آن همفکری و ّ
از امکانات در دسترس استفاده کنید .نمونه ها را در کالس به نمایش بگذارید و درمورد ویژگی های
آن با هم گفت وگو کنید.
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تجربه های بیشتر
شعرها و داستان های مح ّلی را جمع آوری کنید .از میان آنها نمونه ای را برای
تصویرسازی انتخاب کنید .تصاویر خود را به هم کالسی هایتان نشان دهید و شعر یا
داستان مورد نظر را برایشان تعریف کنید.
تخیلی بنویسید و آن را تصویرسازی کنید .سپس تصاویر را به دوستان
داستانی ّ
خود نشان دهید و از آنها بخواهید که داستان آن را تعریف کنند .دوستان شما چقدر به
مفهوم مورد نظرتان نزدیک شده اند؟
در مورد آثار قدیمی تصویرسازی تحقیق کنید و یافته های خود را برای
هم کالسی هایتان بیان کنید.
با همفکری دوستان خود یک داستان ایرانی را انتخاب کنید .هریک جداگانه
این داستان را تصویر کنید .سپس کارهایتان را به هم نشان دهید و تعداد تصاویر و
نحوه نمایش سیر داستان را مقایسه کنید.
صحنه های انتخابی و ٔ
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فصل سوم  :عکّاسی

درس اوّل

بافت
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
تنوع بافت های مختلف در محیط پیرامون خود توجه کنید؛
به ّ
تفاوت بافت های بصری و المسه ای را تشخیص دهید؛
تأثیر زاویه تابش نور بر نمایش بافت اجسام مختلف را تشخیص دهید؛
ویژگی بافت های مختلف را در عکس های خود نشان دهید؛  
با تأثیر زاویه تابش نور بر موضوع ،در نمایش بافت آشنا شوید؛
زاویه تابش خورشید بر موضوع ،عکّاسی کنید.
با توجه به زمان و ٔ
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فکر کنید

متنوع در پیرامون خود توجه دارید؟ آیا تا به حال از
آیا به جذّ ابیت بافت های ّ
خاصی عکّاسی کرده اید؟ به نظر شما چه عاملی در نمایش بافت های مختلف در
بافت ّ
زاویه تابش نور در نمایش
یک عکس بیشترین تأثیر را دارد؟ آیا دقت کرده اید که تغییر ٔ
کیفیت بافت موضوع انتخابی چه تأثیری دارد؟  

تأثیر نور یکنواخت بر نمایش بافت تنه درخت

تأثیر سایه روشن بر نمایش بافت تنه درخت                     

عکّاسی از بافت نرم ،عکّاس :محمد خادمیان طرقی        

عکّاسی از بافت سخت ،عکّاس :محمد خدادادی مترجم زاده

66

متنوع را بررسی و مقایسه کنید.
به تصاویر زیر د ّقت کنید .تأثیر نور بر بافت های ّ

محمد خدادادی مترجم زاده	 
عکس از ّ

محمد خدادادی مترجم زاده
عکس از ّ

عکس از کتایون قدس راد

عکس از میترا زارع        
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همان گونه که می دانید بافت ،یکی از عناصر بصری است که  از کنار هم قرار گرفتن نقاط  ،
خطوط ،سطوح ،حجم ها و رنگ ها به وجود می آید و گاه به صورت تخت (صاف) و گاه به صورت
تجربه بافت تخت از طریق دیدن صورت می گیرد ولی بافت های برجسته
برجسته و فرو رفته است.
ٔ
زاویه تابش نور بر
و فرورفته را عالوه بر دیدن ،از طریق لمس کردن هم می توان درک کرد .میزان و ٔ
زاویه تابش نور برای نمایش هر بافت،
نمایش بافت های مختلف تأثیر زیادی دارد .آیا می دانید بهترین ٔ
کدام است؟ به تصویر زیر توجه کنید و تأثیر نور را بر آن بررسی کنید.

عکّاس :ادوارد وستون                                   

عکّاسی کنید

ابتدا چند نمونه از یک پدیده طبیعی (تنه درخت ،صدف ،سنگ ،پر پرندگان ،پوست میوه های
تنوع بافت های موجود را درک کنید .سپس یک نمونه را
مختلف و…) را لمس کرده و سعی کنید ّ
موضوع عکّاسی خود قرار دهید و در ساعات مختلف روز از آن عکّاسی کنید .برای درک بهتر
مقایسه نهایی می توانید در هر ساعت دو عکس بگیرید (عکس اول فقط موضوع را
شرایط نوری و
ٔ
نشان دهد و عکس دیگر ،موضوع و فضای اطراف آن و شرایط نوری محیط را نشان دهد) .یک بار
حدود ساعت  10صبح عکس بگیرید .بار دوم حدود ساعت دوازده ظهر عکس بگیرید .عکس های
دیگر را ساعت پنج بعد از ظهر و هشت شب بگیرید .هشت عکس گرفته شده را با یکدیگر مقایسه
درباره این موضوعات باهم صحبت کنید:
کنید .و
ٔ
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ــ در کدام عکس  بافت موضوع بهتر نشان داده شده است؟
ــ به نظر شما چه عاملی باعث شده بافت موضوع برجسته تر نشان داده شود؟
ــ پس از این تجربه ،به نظر شما بهترین موقع عکّاسی از بافت های مختلف در نور روز چیست؟
زاویه تابش نور بر پدیده های مختلف در تشخیص بافت آنها تأثیر به سزایی دارد .نور
میزان و ٔ
شدید و مستقیم ،وضوح و کیفیت بافت را از بین می برد .نورکم و مایل ،باعث ایجاد تیرگی های شدید
روی موضوع می شود .الزم است عکّاس برای نمایش بهترین حالت بافت موضوع ،عالوه بر تنظیم
سایه روی موضوع ،کیفیت بافت را به بهترین
نور مناسب ،به زاویه تابش نور نیز د ّقت کند تا نور و ٔ
نحو نمایش دهد  .
آیا می دانید پس از چندبار عکّاسی می توانید کیفیت بافت موضوع را به بهترین نحو نشان دهید؟  
زمینه عکّاسی از موضوع های
اطمینان داشته باشید هر چه بیشتر تمرین کنید و تجربیات بیشتری در ٔ
نتیجه بهتری می گیرید.
مختلف داشته باشید ٔ

خودارزیابی

از میان موضوع های دلخواه خود نمونه ای را انتخاب کنید که بافت المسه ای (فرو رفته و
برجسته)  داشته باشد .از آن  بهگونه ای عکّاسی کنید که بافت موضوع  به بهترین شکل نمایش داده شود.

تجربه های بیشتر
پارچه پشمی ،کاغذ مچاله
نور یک چراغ مطالعه را بر جسمی بافت دار (مانند
ٔ
شده و…) بتابانید و از آن عکّاسی کنید .چراغ مطالعه را طوری به موضوع بتابانید که
فاصله منبع نور با موضوع را در هر عکس
زاویه تابش نور و
ٔ
بافت آن را بهتر نشان دهدٔ .
تغییر دهید .نتایج  را یادداشت و در کالس  در مورد تجربه های خود گفت وگوکنید.
در شرایط نوری مختلف (نور روز ،نور مصنوعی ،هوای ابری و…) از
نتیجه کار صحبت کنید .بهنظر
موضوع دلخواه خود عکّاسی کنید .با دوستانتان
درباره ٔ
ٔ
شما کدامیک از منابع نوری برای نمایش دادن بافت موضوعهای مختلف مناسب تر است؟
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درس دوم

کادربندی
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
مفهوم کادر عمودی و افقی را در عکّاسی درک کنید؛
تفاوت  این دو نوع کادر را در عکّاسی بیان کنید؛
با توجه به  موضوعی که برای عکّاسی خود انتخاب کرده اید از کادر افقی یا
عمودی استفاده کنید.
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فکر کنید

آیا  برای عکّاسی از موضوع دلخواه خود از کادر افقی استفاده می کنید یا کادر
عمودی؟ به نظر شما چه تفاوت هایی بین نمایش موضوع در کادر افقی و عمودی وجود
دارد؟ هنگام عکّاسی کادر خود را چگونه انتخاب می کنید؟

عکس با کادر افقی کویر مرنجاب ،عکّاس :محمد خدادادی مترجم زاده                    

محمد خدادادی مترجم زاده    
عکس با کادر عمودی ،عکّاسّ :

عکس با کادر افقی ،عکّاس :کتایون قدس راد

عکس با کادر عمودی ،عکّاس :کتایون قدس راد   
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محدوده مشخص قرار می دهد .برای
کادر ،موضوع عکّاسی و فضای اطراف آن را  در یک
ٔ
درک ویژگیهای کادرهای افقی و عمودی ،میتوانید از موضوع دلخواه در هر دو کادر عکّاسی کنید.
به نمونه های عکّاسی با کادر عمودی توجه کنید.

عکس از انسل آدامز           

عکس از میترا زارع       

عکس از محمد خدادادی مترجم زاده

به نمونه های عکّاسی با کادر افقی توجه کنید.

عکس از محمد خدادادی مترجم زاده
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محمد خادمیان  
عکس از ّ

عکس از کتایون قدس راد   

عکّاسی کنید

برای عکّاسی ،موضوع های دلخواه خود را انتخاب کنید .از هر موضوع  با کادر افقی و
درباره موضوعات زیر با یکدیگر
عمودی عکّاسی کنید .عکس های خود را به دوستانتان نشان دهید و
ٔ
گفت وگو کنید.
کدام یک از عکس ها ویژگی های موضوع انتخابی را بهتر نشان می دهد؟
به نظر شما هر یک ازکادرهای افقی و عمودی  برای عکّاسی از چه موضوعاتی ،مناسب ترند؟
انتخاب نوع کادر ،بستگی به نظر شما دارد  و این که می خواهید روی کدام یک از ویژگی های
موضوع تأکید کنید.

خودارزیابی

دو موضوع مختلف را به دلخواه خود برای عکّاسی انتخاب کنید؛ یک موضوع مناسب برای
عکّاسی با کادر افقی و یک موضوع مناسب برای عکّاسی با کادر عمودی .چگونه  کادر را انتخاب
می کنید؟

تجربه های بیشتر
موضوعی را که از اجزای متعددی تشکیل شده است ،برای عکّاسی انتخاب
کنید (مانند باغچه یا کالس درس) .سعی کنید برای گرفتن عکس از کادری استفاده
درباره
کنید که تمامی اجزای موضوع شما را به بهترین شکل نمایش دهد .با دوستانتان
ٔ
تجربیات خود صحبت کنید.
با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید ازفضاهای داخلی (گوشه های اتاق ،بخشی
از در یا پنجره و…)  با  هر دو کادر عکّاسی کنید.
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درس سوم

زاویۀ دید
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
با زاویه دیدهای مختلف از یک پدیده یا شیء در عکّاسی آشنا شوید؛
با زاویه دیدهای نامتعارف در عکّاسی آشنا شوید؛
بتوانید از زوایه دیدهای مختلف از یک پدیده یا شیء عکّاسی کنید.
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فکر کنید

به نظر شما از چند  زاویه می توان  از یک موضوع عکّاسی کرد؟
زاویه دید ،چه تفاوتی در ّ
جذابیت بصری عکس ها ایجاد می کند؟
تغییر ٔ

اشیاء و پدیده های گوناگون از زوایای مختلف به شکل های متنوعی دیده می شوند .اغلب ما
از پدیده های مختلف ،یک تصویر ثابت در ذهن داریم .هنگام عکّاسی ،تصاویر زیباتر و تازه تر را از
توجه
زاویه های دید غیرمعمول تجربه می کنیم تا جنبه هایی از پدیده را درک کنیم که تا به حال به آنها ّ
نداشته ایم .این ویژگی ،بسته  به نوع پدیده یا شیء مورد نظر ،متفاوت است .برای مثال وقتی برای ّاولین
(طبقه ششم یک ساختمان) می بینیم ،تفاوت آن را با دید معمولی
بار یک درخت را از زاویه دید باال
ٔ
که همیشه از پایین به آن نگاه کرده ایم ،درمی یابیم .متناسب با موضوع انتخابی و هدفی که از عکّاسی
دارید می توانید زاویه های دید مختلف را تجربه کنید.
به عکس های زیر د ّقت کنید .زاویه دیدهای مختلف را در عکس های زیر مقایسه کنید .کدام یک
از این زاویه دیدها برای شما ّ
جذاب تر و جدیدتر است؟
       

عکس از ادوارد استایکن
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محمد خدادادی مترجم زاده                        
عکس از ّ

محمد خادمیان
عکس از ّ

عکس از هانری کارتیه برسون

عکّاسی کنید

از موضوع دلخواه خود از زاویههای مختلف (زاویه روبه رو ،نیم رخ ،پشت ،باال ،پایین و…)
درباره ویژگی های هر یک از
عکّاسی کنید .عکس های گرفته شده را در کالس به نمایش گذاشته و
ٔ
زاویه دیدهای انتخاب شده با یکدیگر گفت وگو کنید .در پایان با مشورت یکدیگر عکسی را که زاویه
دید جدیدتر و جذاب تر دارد انتخاب کنید.
76

به زاویه دید عکاس در تصاویر زیر د ّقت کنید.

خودارزیابی

موضوعی را به دلخواه برای عکّاسی انتخاب کرده و از سه زاویه دید متفاوت از آن عکّاسی
کنید .سعی کنید زوایای دید خود را طوری انتخاب کنید که موضوع مورد نظرتان در هر عکس ،کامال ً
متفاوت دیده شود.
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تجربه های بیشتر
در مورد عکاسان ایرانی تحقیق کنید و نمونه های عکس های آنها را از نظر
موضوع ،کادربندی و زاویه دید با هم مقایسه کنید.
در میان عکس های عکّاسان حرفه ای جستجو کنید و نمونه ای را انتخاب
کنید که بتوانید از موضوع آن عکّاسی کنید .از موضوع انتخابی خود با کادرها و
نمونه عکّاس حرفه ای
زوایای دید مختلف عکس بگیرید .سپس عکس های خود را با ٔ
مقایسه کنید .تجربیات خود را با هم کالسی هایتان در میان بگذارید.
در یک ّفعالیت گروهی با هم کالسی هایتان موضوعی را انتخاب کرده و از آن
عکّاسی کنید .سپس عکس های خود را به نمایش بگذارید و در مورد انتخاب کادر،
زاویه دید و جذّ ابیت عکس ها با یکدیگر گفت وگو و نمونه ها را با هم مقایسه کنید.
ٔ
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درس چهارم

رنگ
در پایان این درس از شما انتظار می رود:
ویژگی های رنگ ها را در عکّاسی درک کنید؛
تفاوت عکس های سیاه و سفید و رنگی را بیان کنید؛
با استفاده  از یک موضوع رنگی ،نقطه تأکید در عکس ایجاد کنید؛
هماهنگی رنگ ها را در عکّاسی تشخیص دهید.
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فکر کنید

آیا تا به حال عکس سیاه و سفید  دیده اید؟ به نظر شما چه تفاوت هایی بین عکس
سیاه و سفید و عکس رنگی وجود دارد؟ به نظر شما رنگ چه ویژگی ای در عکس ایجاد
می کند؟
  

نورپردازی در شب ،برج آزادی تهران  ،عکّاس :کتایون قدس راد   عکس سیاه و سفید از برج آزادی تهران ،عکّاس :کتایون قدس راد

خدادادی مترجم زاده
محمد
                                      
عکس رنگی از ّ

                                                                     

محمد خدادادی مترجم زاده
عکس سیاه و سفید از ّ

طبیعت و پدیده های پیرامون ما اغلب رنگی هستند .عکس های رنگی ،زیبایی های پدیده های
مختلف را به صورت طبیعی به نمایش می گذارند .در عکس های رنگی ،ایجاد هماهنگی میان رنگ های
اهمیت زیادی دارد .گاه عکّاسان  با استفاده از  ویژگی رنگ ها نقطه تأکیدی در عکس ایجاد
مختلف ّ
می کنند.
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توجه کنید.
به چند نمونه عکس رنگی ّ

محمد خادمیان    
عکس از ّ

محمد خدادادی مترجم زاده
عکس از ّ

عکس از کتایون قدس راد          

عکس از نظری
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محمد خادمیان
عکس از ّ

بسیاری از عکّاسان حرفه ای از موضوعات مختلف ،عکس سیاه و سفید می گیرند .به این ترتیب
عکّاسان با حذف رنگ ها و ایجاد هماهنگی میان درجات مختلف سطوح سفید و سیاه و خاکستری،
توجهی می گیرند.
عکس های جالب ّ

عکّاسی کنید

موضوعی را با رنگ دلخواه خود برای عکّاسی انتخاب کنید .موضوع مورد نظر را در
درباره این
فضاهای رنگی متفاوتی قرار داده و عکّاسی کنید .عکس ها را به دوستان خود نشان دهید و
ٔ
موضوعات با یکدیگر گفت وگو کنید:
ــ موضوع مورد نظر شما در کدام یک از فضاهای رنگی جذّ ابیت بصری بیشتری پیدا می کند؟
ــ کدام یک از فضاهای رنگی انتخاب شده ،موضوع انتخابی شما را مورد تأکید قرار می دهد؟
توجه بیننده را به خود جلب نمی کند؟
ــ در کدام یک از تصاویر ،موضوع اصلی ّ
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عکسی بگیرید که نقطه تأکید آن رنگ مورد عالقه شما باشد.

تجربه های بیشتر
از موضوعی رنگارنگ به نحوی عکّاسی کنید که میان رنگ ها هماهنگی ایجاد
متوجه یک رنگ خاص نباشد و در کل تصویر گردش
شود .به گونه ای که چشم تنها
ّ
کند.
از موضوعی که قبال ً عکس رنگی گرفته اید ،عکسی سیاه و سفید بگیرید .حال
درباره تفاوت های آن با یکدیگر گفت وگو کنید.
این دو عکس را با یکدیگر مقایسه کرده و
ٔ
در محیط پیرامون خود ،موضوعی را برای عکّاسی انتخاب و در نورهای
مختلف ،هفته های پیاپی از آن عکّاسی کنید .در پایان سال ،عکس های خود را به نمایش
بگذارید و در مورد تفاوت نورها و رنگ های آنها با هم کالسی هایتان گفت وگو کنید.
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