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آشناىى  با    هنرهاى  تجسمى
رشتۀ نقاشى

گروه تحصىلى هنر
زمىنۀ خدمات

شاخۀ آموزش فنى وحرفه اى

شمارۀ درس 3717

آشـنـايـى بـا هـنـرهـاى تـجـسـمـى/ مـؤلـفـان : عـادل قـلـى زاده،  فـريـبـا شـاپـوريـان،
 محمد بهرامى...]وديگران[. ــ تهران:  شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى ايران، 1394.

179 ص.: مصور. ــ)آموزش فنى و حرفه اى؛ شمارٔه درس 3717(
متون درسى رشتهٔ  نقاشى گروه تحصىلى هنر، زمىنٔه خدمات.

برنامه ريزى و نظارت، بررسى و تصويب محتوا: کمىسىون برنامه ريزى و تألىف کتاب هاى 
درسى رشتٔه نقاشى دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش وزارت آموزش و 

پرورش.
1. نقاشى. 2. پىکرتراشى. الف. قلى زاده، عادل. ب. شاپوريان، فريبا. ج. بهرامى، 
محمد. د. ايران. وزارت آموزش و پرورش. کمىسىون برنامه ريزى و تألىف کتاب هاى درسى 

رشتٔه نقاشى. هـ. عنوان. و. فروست.
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

برنامه ريزى محتوا  و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتاب های درسی فنى  و حرفه اى  و کاردانش
نام کتاب : آشناىى با هنرهاى تجسمى ـ 358/37 

مؤلفان : عادل قلى زاده ) فصل اّول (، فـرىبا شاپورىان ) فصل دوم (، محمد بهرامـى ) فصل سوم (، سّىدحسىن معىنى ) فصل   چهارم(،
 محمدحسن حامدى ) فصل پنجم (، شهرىار توکلى ) فصل ششم ( و عزىز گسىلى ) فصل هفتم (

اعضاى کمىسىون تخصصى: سّىد هماىون موسوى، سىدمحسن علوى نژاد، حسىن ذبىحى، حمىدرضا جهانى، 
محمد امىدى و دارا افشارقوچانى

آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزيع: ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی
تهران: خىابان اىرانشهرشمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهىد موسوى(
تلفن: 9ـ88831161، دورنگـار: 88309266، کد پستى: 1584747359،

 www.chap.sch.ir : وب ساىت
مدير امور فنى و چاپ: لىدا نىک روش

طراح جلد: سّىد هماىون موسوى
صفحه آرا: راحله زادفتح اله

حروفچىن: کبری اجابتی
مصحح: نوشىن معصوم دوست، فرشته ارجمند

امور آماده سازى خبر: فاطمه پزشکى
امور فنى رايانه اى: حمىد ثابت کالچاهى، ناهىد خىام باشی 

ناشر:    شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران: تهران ـ کىلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خىابان 61  )داروپخش( 
 تلفن:5 ـ 44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستى: 139ـ37515

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران »سهامی خاص«
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ چهاردهم 1394

حّق چاپ محفوظ است.

ISBN   964-05-1109-9     شابک  1109-9 -964-05    

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
نشانى  به  کتاب  اىن  محتواى  دربارۀ  را  خود  و  نظرات  پىشنهادات 
درسی  کتاب های  دفتر تألىف   4874/15 شمارۀ   پستى  صندوق   تهران   ـ 

فنى و   حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرماىند.
info@tvoccd.sch.ir پىام  نگار)اىمىل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب ساىت( 



اول بايد اخالصتان را قوى بکنىد، ايمانتان را قوى بکنىد،… و اين اخالص و ايمان، شما را 
تقويت مى کند و روحىٔه شما را باال مى برد و نىروى شما جورى مى شود که هىچ قدرتى نمى تواند )با 

شما( مقابله کند.
امام خمىنى



مقدمه

براى هنرجويان و عالقه مندان به تحصىل و کار در يکى از رشته هاى هنرى مثل نقاشى، آشنايى با مفاهىم، کاربردها، شىوه ها و امکانات 
گوناگون بىانى و آثار به جا مانده در قالب رشته هاى ديگر )مثل ادبىات، مجسمه سازى و موسىقى( بسىار سودمند و ضرورى است و از آنجا 
که با داشتن تفاوت هاى ظاهرى، نکات و نقاط مشترک فراوانى نىز در باطن هنرها وجود دارد، مطالعه و بررسى و تعمق در اين اختالف ها و 

اشتراک ها، راه را براى دستىابى به بىان هرچه شىواتر هنرى هموار مى سازد.
»هنرهاى تجسمى«1، به  طور عمده به هنرهايى گفته مى شود که با ساختن و شکل دادن به مواد و مصالح ارتباط داشته باشد به  عبارتى 
»تجسم« يا »به جسمىت درآمدن« باورها، تخىالت، ايده ها و احساسات هنرمند به وسىلٔه مواد و مصالح قابل رؤيت، فرايند اصلى شکل گىرى 

يک اثر تجسمى محسوب مى شود و بنابراين هنرهاى تجسمى در وهلٔه اول، حس بىنايى انسان را تحت تأثىر قرار مى دهند.
مفهوم اخىر در مورد تقسىم بندى ديگرى که »هنرهاى بصرى«2 نامىده مى شود، نىز صادق است. در دسته  بندى هنرهاى بصرى، 

هنرهاى ديگرى مانند نمايش، سىنما و انىمىشن3 نىز به دلىل اتکاى بسىار به جنبٔه »ديدارى« يا بصرى قرار داده مى شوند4.
نکتٔه قابل ذکر ديگر در مورد رشته هاى مختلف تجسمى، پىروى آنها از اصول و مبانى مشترکى است که با عنوان »مبانى هنرهاى 

تجسمى« در برنامٔه درسى رشته هاى هنر وجود دارد.
در حقىقت براى ساخت تصوير يا ايجاد حجم و فضا در هر يک از رشته هاى هنرهاى تجسمى، نىازمند شناخت عناصر بصرى و 

کىفىت هاى حاصل از روابط آنها با يکديگر و در نهايت »بىان« مفهوم يا موضوع مورد نظر هستىم.
در اين کتاب سعى شده است در حد نىاز اولىٔه هنرجويان رشتٔه نقاشى، آنها را با مهم ترين رشته هاى تجسمى آشنا کرده، مفاهىم، 

کارکردها و تحوالت عمدهٔ آنها را در طى دوران به طور خالصه از نظر بگذرانىم.
البته همان گونه که در ابتداى اين مقدمه گفته شد، به جز رشته هاى مطرح شده در اين کتاب، آشنايى و شناخت ساير رشته هاى هنرى نىز 
در تعمىق و انسجام بخشىدن به درک و فهم هنرجويان و عالقه مندان يک رشته، نقشى بسزا خواهد داشت، که اين موضوع مى تواند به عنوان 

محور مطالعه و بررسى براى آنان مفىد و مؤثر واقع گردد.
کمىسىون تخصصى برنامه رىزى و تألىف رشتۀ نقاشى

Plastic Arts ــ1
Visual Arts ــ2

3ــ پويانمايى
4ــ در اين هنرها ــ که به هنرهاى دراماتىک نىز مشهورند ــ عوامل ديگرى همانند موسىقى، روايت يا قصه و نىز زمان و حرکت نقش اساسى دارند.


