
مبانى هنرهاى تجسمى
رشته هاى گرافىک ـ سىنما ـ طراحى و دوخت ـ صناىع دستى ـ چاپ دستى ـ نقاشى ـ 

نماىش ـ نقشه کشى معمارى ـ مرمت آثار فرهنگى ـ پشتىبانى صحنه ـ انىمىشن

گروه تحصىلى هنر
زمىنۀ خدمات

شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى

شمارۀ درس 3431

حسىنى راد، عبدالمجىد
مبانى هنرهاى تجسمى/   مؤلف: عبدالمجىد حسىنى راد. ــ تهران: شرکت چاپ و نشر 

کتاب هاى درسى اىران، 1394.
176ص.: مصور. ــ ) آموزش فنى و حرفه اى؛ شمارٔه درس 3431(

متون درسى کلىٔه رشته ها  گروه تحصىلى هنر، زمىنٔه خدمات.
برنامه رىزى و نظارت، بررسى و تصوىب محتوا: کمىسىون برنامه رىزى و تألىف کتاب هاى 
درسى رشتٔه گرافىک دفتر تألىف کتاب های درسی فنى   و حرفه اى و کاردانش وزارت آموزش 

و پرورش.
1. پىکرتراشى. الف. اىران. وزارت آموزش و پرورش. کمىسىون برنامه رىزى و تألىف 

کتاب هاى درسى رشتٔه گرافىک. ب. عنوان. ج. فروست.

730
م 588 ح

1394

1394



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى 

برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتاب های درسی فنى  و حرفه اى و کاردانش
نام کتاب: مبانى هنرهاى تجسمى ـ 358/21

مؤلف: عبدالمجىد حسىنى راد 
اعضاى کمىسىون تخصصى: ابراهىم آزاد، هوشنگ ارومىه، مژگان اصالنى،   کامران افشارمهاجر، 

                                                خدىجه بختىارى و محسن   حسن پور 
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع: ادارۀ  کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی

   تهران: خىابان اىرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهىد موسوى(
    تلفن: 9ـ88831161، دورنگار: 88309266، کدپستى: 1584747359،

 www.chap.sch.ir :وب ساىت         
صفحه آرا: فائزه محسن شىرازى

طراح جلد: مژگان اصالنى
ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران: تهران ـ کىلومتر 17جاّدۀ مخصوص کرج ـ خىابان61  )دارو پخش( 

تلفن: 5 ـ 44985161 ، دورنگار : 44985160، صندوق پستى : 139ـ37515
چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران»سهامى خاص«

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ پانزدهم 1394
                 حق چاپ محفوظ است.

اىن کتاب طى سال هاى تحصىلى 82  ــ81 و83  ــ82 در 28 هنرستان از 5 استان کشور که 
به  صورت کامالً تصادفى انتخاب شده اند توسط 31 نفر هنرآموز از دىدگاه اصول ىاددهى و ىادگىرى و 
118 نفر از هنرجوىان از دىدگاه قابلىت ىادگىرى و فهم مطالب و 10 نفر از متخصصان موضوعى از 
دىدگاه صحت مطالب و بـه روز بودن آن در ىک فراىند تعاملى و عملىات مىدانى اعتبار بخشى شده 

است و نتاىج آن در اىن کتاب اعمال گردىد از همکارى اىن عزىزان تشکر و قدردانى مى نماىد. 

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
پىشنهادات و نظـرات خـود را در بـارۀ محتواى اىن کتاب بـــه نشانـى 

تهران    ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى 

و کاردانش ، ارسال فرماىند.

info@tvoccd.sch.ir پىام نگار   )اىمىل( 

www.tvoccd.sch.ir وب گاه   )وب ساىت( 

   ISBN 964-05-0975-2      964-05- 0975-2  شابک   



اثر استاد کىخسرو خروش





فهرست

1 مقدمه  

بخش اّول 

4 فصل اّول: مبانى هنرهاى تجسمى 
4 مبانى هنرهاى تجسمى چىست؟   
7 عناصر و کىفىت نىروهاى بصرى    
8 دىدن    
9 کادر در هنرهاى بصرى    

فصل دوم: عناصر بصرى )نقطه، خط، سطح و حجم(                                                                       11
نقطه                                                                                                                                             11  
   موقعىت هاى مختلف نقطه                                                                                                              14
خط                                                                                                                                            16  
جهت خط                                                                                                                                  18  
حالت خط                                                                                                                                  20  
کاربرد خط                                                                                                                                 21  
سطح                                                                                                                                             28  
حجم                                                                                                                                         32  
حجم نماىى در نقاشى                                                                                                                   34  



حجم در مجسمه سازى                                                                                                                35  
37 نور و حجم    

39 فصل سوم: شکل، ترکىب و بافت  
39 شکل    
41 انواع شکل   

 42 تغىىر و ابداع شکل   
44 ترکىب    
44 زمىنه و کادر   
47 انواع ترکىب    
48 بافت   
50 انواع بافت   
54 روش هاى اىجاد بافت   

60 فصل چهارم: تناسب، تعادل، تباىن، حرکت و رىتم 
60 تناسب    
62 تناسب طالىى    
65 تعادل    
66 اىجاد تعادل بصرى   
 68 انواع تعادل   
71 توازن   

 72 کنتراست   
75 حرکت    
77 رىتم )ضرب ــ آهنگ(   
79 انواع رىتم    

83 فصل پنجم: فضا در هنر تجسمى 
83 فضاى تجسمى   
83 فضاى سه بُعد نما )واقع گرا(    
85 فضاى دو بُعد نما )غىر واقع گرا(    
87 فضاى همزمان )تلفىقى(    
89 فضاى وهمى    



بخش دوم

94 فصل ششم: مفهوم رنگ 
94 مفهوم رنگ    

101 رنگ چىست؟    

105 فصل هفتم: فىزىک رنگ 
105            فىزىک رنگ  
108 ترکىب افزاىشى    
110 ترکىب کاهشى   

112 فصل هشتم: شاخصه هاى اصلى رنگ 
112          شاخصه هاى اصلى رنگ 
114 ته رنگ ىا فام    
115 درخشندگى ىا روشناىى    
116 شدت ىا خلوص رنگ    
117 نمود و اثرات متقابل رنگ ها    
119 اثرات ذهنى رنگ    

121 فصل نهم: دسته بندى رنگ ها  
121 دسته بندى رنگ ها   
122 رنگ هاى اصلى    
123 رنگ هاى درجه دوم    
124 رنگ هاى درجه سوم    
125 رنگ هاى مکمل   

127 فصل دهم: کنتراست رنگ 
127          کنتراست رنگ  
128 کنتراست ته رنگ    
 134 کنتراست تىرگى ــ روشنى رنگ   
138 کنتراست رنگ هاى سرد و گرم    
142 کنتراست رنگ هاى مکمل    



147 کنتراست همزمان    
150 تصوىر جانشىن    
152 کنتراست کىفىت    
154 کنتراست کمىت )وسعت سطح(    

156 فصل ىازدهم: هماهنگى رنگ ها )هارمونى( 
156         هماهنگى رنگ ها )هارمونى(  
161         شکل و رنگ  
163         تأثىرات بصرى و روانى رنگ ها 

169 شکل هاى ضمىمه 

174 منابع تصوىرى 

176 منابع و مآخذ  


