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هوالجمیل

دانش آموز عزیز

خدای بزرگ را شاکریم که یک بار دیگر توانستیم کتاب فرهنگ و هنر پایٔه نهم را در قالب مجموعه ای کامل از 
هنرهای تجسمی، سنتی، آوایی، نمایشی و خوشنویسی به شما عزیزان تقدیم کنیم. سخن از فرهنگ و هنر و انتخاب 
مجموعه ای از هنرهای مختلف از میان دامنه گسترده ای از هنرها، آن هم در کشوری که گنجینٔه عظیمی از انواع هنرها 
را در خود جای داده است، کاری بس دشوار است. معیار اصلی این انتخاب در درجٔه اّول ،میزان عالقه، توجه و نیاز 
شما به هر یک از این رشته های هنری است. وجه اشتراک همٔه این رشته های هنری، کمکی است که هر یک از آنها به 
شما می کند تا بتوانید محیط پیرامون خود را خوب ببینید، زیبایی ها را درک کنید، خود را به عنوان مظهر این زیبایی ها 
بشناسید و دوست بدارید و به خود و دیگران احترام بگذارید. در واقع، آشنایی با میراث فرهنگی و هنری به شما در 
شناخت عالیق و نیازهایتان، درک هویت فردی و اجتماعی خویش و در نهایت برخورداری از یک زندگی خوب کمک 

می کند. شاید به همین دلیل است که بزرگی می گوید: »هنر، کلید فهم زندگی است.«
کتاب پیش رو به گونه ای طراحی شده است که شما می توانید فصل هایی از آن را با توجه به ویژگی های فردی 
هنرهای  بخش  در  بنابراین،  کنید.  انتخاب  می کنید،  زندگی  آن  در  که  منطقه ای  فرهنگی  و  اجتماعی  و شرایط  خود 
تجسمی از هنر طراحی گرافیک )نگاشتار(  و عکاسی، یکی را بنا بر عالقه و نیاز خود انتخاب کنید. همچنین در بخش 
هنرهای سنتی از سه رشتٔه هنری، طراحی نقوش هندسی، سوزن دوزی و زیرالکی نیز یکی را به دلخواه برگزینید. بخش 
تجربه های بیشتر حاوی تمرین های اضافی برای دانش آموزان عالقه مند و یا کسانی است که در رشتٔه هنری خاصی 
این بخش  انجام دادن  بنابراین،  باالتر است.  آنها از سطح متوسط کالس  تجربٔه قبلی دارند و سطح توان و مهارت 

اختیاری است و بسته به نیاز شما می تواند انجام شود یا نه.
با رشته های مختلف  بیکران و زیبای هنر. در واقع، آشنایی  به سوی دنیای  این کتاب پنجره ای است کوچک 
هنری، بیشتر زمینه ای است برای پرورش قدرت تخیل و خالقیت شما و محرکی برای فهم این نکته که هنر واقعی هنری 
است خودجوش و نشئت گرفته از فطرت پاک، و تنها وظیفٔه ما کمک به شما عزیزان است تا بیاموزید زیبایی ها را چگونه 

ببینید، بشنوید، درک کنید و با آنها ارتباط برقرار سازید و باالخره، چگونه آنها را خلق کنید. کوتاه سخن اینکه:
کشید باید  چه  درازی  زین  پـدیـدسـخن  آمـد  گـوهر  از  بـرتـر  هـنـر 



بخش اّول

طّراحی فصل اّول

نگاشتار)گرافیک( فصل دوم

عکّاسی فصل سوم



طرّاحیفصل اّول

نگاره گذر سیاوش از آتش، شاهنامه طهماسبی، مکتب نقاشی، تبریز دوم، هنر صفوی قرن دهم



در پایان این درس انتظار می رود:
   مفهوم فضا را درک و تفاوت ها و شباهت های فضاهای مختلف را بیان کنید. 

   با مشاهده دقیق یک منظره، اندازه اشیای واقعی )بزرگی( دور یا نزدیک را تشخیص دهید. 
   با آشنایی با مفهوم پرسپکتیو و استفاده از  انواع آن، آثار هنری مختلف خلق کنید. 

فکر کنید:
وقتی در یک فضای بسته مانند اتاق هستیم، فضای اطراف ما با دیوارها محدود شده است. این یک فضای 
معماری است که ما می توانیم در آن حرکت و زندگی کنیم. حال فکر کنید آیا فضاهای معماری دیگری را 
هم قبالً تجربه کرده اید؟ برای مثال فضای بناهای تاریخی یا فرهنگی مثل موزه یا مسجد؟ چه حس متفاوتی در 

این فضاها دریافت کردید؟ 

فضا و عمقدرس اّول

 بخشی از شبستان مسجد وکیل در شیراز، قرن دوازدهم هجری قمری، هنر زندیه
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فضاهای مختلف می تواند احساسات متفاوتی را در ما ایجاد کند. در فضاهای بزرگ احساس آزادی بیشتری داریم. 
بعضی فضاها احساس امنیت و آرامش به ما می دهند و در بعضی فضاها احساس محدود بودن می کنیم. به طراحی های 
زیر نگاه کنید. این طراحی ها از فضاهای معماری انجام شده است. این دو چه تفاوتی با هم دارند؟ یکی از طراحی ها 

فضای داخلی را نشان می دهد و دیگری نمای بیرونی معماری. 

به یک فضای باز مانند پارک بروید. این فضا چه تفاوتی با فضای خانه دارد؟ فضای اطراف ما با چیزی مثل دیوار یا 
حصار احاطه نشده است و ما می توانیم مکان ها یا چیزهای دورتر را ببینیم. حال در یک نقطه بی حرکت بنشینید و بدون 
تکان دادن سر خود فضای اطراف خود را تماشا کنید. چه اندازه از محیط اطراف خود را می بینید؟ به این بخش از 
فضای دیداری میدان دید می گویند. میدان دید مثل یک مخروط فرضی است که چشمان ما در رأس آن قرار دارند. 

چشمان ما به هر سمتی باشند، آن بخش از فضا در میدان دید ما قرار می گیرد.
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این بار وقتی در کوچه یا خیابان هستید به نقطه ای دورتر در انتهای آن خیره شوید. می توانید اشیای دورتر را در عمق 
ببینید. به تیرهای برق نگاه کنید. وقتی دورتر می شوند چه تغییری می کنند؟ می توانیم ببینیم که خانه ها و انسان ها هم 
هرچه دورتر می شوند کوچک تر به نظر می آیند. حال به خطوط مستقیمی که از شما دور می شوند مانند خط های کف 
خیابان، سیم های برق و خطوط ساختمان ها نگاه کنید. این خطوط به سمت نقطه ای در عمق میدان دید شما حرکت 
می کنند. این نقطه را نقطه گریز می نامند. در طراحی می توانیم با کمک قواعد هندسی این روابط را در یک منظره 
به تصویر بکشیم. به این کار ژرفانمایی یا پرسپکتیو گفته می شود. به تصویر پایین دقت کنید. خطوطی که به سمت 
نقطه گریز امتداد یافته اند چه نسبتی با هم دارند؟ آیا می توانید تعدادی از این خطوط را نام ببرید؟ خطی که نقطه گریز 

روی آن قرار دارد خط افق نامیده می شود.

یک نقطه ای  پرسپکتیو  تصویر  این  به  دارد.  وجود  تصویر  در  گریز  نقطه  یک  خیابان  مثال  مانند  ساده  حالت  در 
با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟  به پرسپکتیوهای طراحی شده زیر دقت کنید. پرسپکتیو دو مکعب مستطیل  می گویند. 
خطوط مکعب مستطیل سمت چپ به چند نقطه گریز منتهی می شود؟ آیا تصویر این مکعب مستطیل واقعی تر به نظر 
می آید؟ می توانیم ببینیم که همه نقطه های گریز روی خط افق قرار دارند. پرسپکتیو با سه نقطه گریز هم وجود دارد.
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طراحی کنید:
الگوی تصویر زیر را روی یک مقوای سفید پیاده کنید و بعد از بریدن خط دور آن، خطوط نقطه چین را تا کنید و 
با چسباندن لبه های آن یک مکعب ساده بسازید. مکعب را دقیقاً در مقابل صورت قرار دهید و آنچه را می بینید به 
کمک یک خط کش طراحی کنید. در این حالت یک مربع می بینید. حال همانند تصویر وسط پایین از کمی باالتر 
به مکعب نگاه کنید تا سطح باالیی مکعب را هم ببینید. اگر دقت کنید متوجه می شوید که دو ضلع مربع باالیی هنگام 

دور شدن به هم نزدیک می شوند. سعی کنید آن 
را طراحی کنید. دو ضلع باالیی را با خطوطی به 
رنگ متفاوت امتداد دهید تا در یک نقطه همدیگر 
را قطع کنند. خطی افقی در این نقطه ترسیم کنید. 
حال مکعب را از کنار تماشا کنید. می توانید وجه 
باال و کناری مکعب را مشاهده کنید. برای ترسیم 
ترسیم کنید.  اولیه  آن مربع دیگری در کنار مربع 
افقی  نقطه روی خط  به همان  رأس های مربع را 
متصل کنید و اضالع دیگر مکعب را روی خطوط 
مشخص کنید. می توانید در سمت دیگر هم مکعبی 

از جهت مقابل ترسیم کنید. 

روی یک صفحه سفید مربع و مستطیل هایی با اندازه های متفاوت ترسیم کنید. یک نقطه روی کاغذ ترسیم کنید و با 
خطوط مستقیم رأس های این اشکال را به آن نقطه متصل نمایید. حال می توانید حجم های مکعب و مکعب مستطیل 

مختلفی طراحی کنید. این تمرین را با جابه جا کردن جای نقطه روی کاغذ تکرار کنید.
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اشیای اطراف خود را به کمک فرم های ساده شدٔه هندسی ترسیم کنید. برای این کار آن ها را درون یک مکعب مستطیل 
فرض کنید و با ترسیم نقطه گریز، آن را به پرسپکتیو ببرید. اگر تمایل دارید، این اشیا را در یک پرسپکتیو دو نقطه ای 

ترسیم نمایید. می توانید به تدریج اشیای پیچیده تری را طراحی کنید. 

خانه  یا خارجی  داخلی  فضای  از  بخشی 
خود را با استفاده از خطوط بکشید. در 
کنید.  پیدا  را  هم  با  موازی  خطوط  ابتدا 
خطوط،  این  امتداد  ترسیم  با  کنید  تالش 
نقطه گریز را مشخص و پرسپکتیو را کامل 

نمایید. 

به تصاویر زیر نگاه کنید. هنرمندان به روش های دیگری عمق و دوری و نزدیکی اشیا را نشان داده اند: با هم پوشانی 
اشکال مختلف، با تفاوت تیرگی و روشنایی در پیش زمینه و پس زمینه تصویر، با ایجاد بافت و تغییر آن هنگام دور شدن 
و با تغییر رنگ از رنگ های گرم در جلو به رنگ های سرد در عمق تصویر. به این روش پرسپکتیو جّوی می گویند. 

یک طراحی ترسیم کنید و به دلخواه از هر کدام یک از این روش ها برای ایجاد عمق در آن استفاده کنید. 
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خود ارزیابی:
 طراحی های هنرمندان دیگر از بناهای معماری را ببینید و دقت کنید که آن ها چگونه از پرسپکتیو برای 
ترسیم فضا استفاده کرده اند. عناصر پرسپکتیو مانند نقاط گریز و خطوط فرضی امتداد فرم ها را ترسیم نمایید.

 فکر کنید هنرمندان با چه ترفندهایی در آثار هنری، عمق و ژرفا را نمایش می دهند. 

تجربیات بیشتر:
عکسی از یک منظره یا یک خیابان پیدا کنید. به کمک یک خط کش و یا ترسیم خطوط نقطه گریز و خط 
افق را در این تصویر مشخص نمایید. حال به کمک همین نقطه مکعب هایی فرضی در عکس ترسیم نمایید. 
این مکعب ها می توانند دور و نزدیک یا باال و پایین باشند. می توانید اشکال پیچیده تر دیگری را هم در این 

پرسپکتیو ترسیم نمایید.

یک راه پله در منزل یا مدرسه را تماشا کنید. هر کدام از پله ها را شبیه به یک مکعب مستطیل فرض کنید. سعی کنید 
به وسیلٔه یک پرسپکتیو یک نقطه ای آن را ترسیم کنید. 
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روی یک کاغذ شطرنجی اسم خود را به فرم هندسی بنویسید و آن را رنگ کنید. یک نقطه فرضی را روی کاغذ ترسیم 
کنید و رأس های اسم خود را به آن وصل نمایید. با ترسیم سطوح دیگر اسم خود به آن حجم دهید.

روی کاغذ شطرنجی سطوحی اتفاقی ترسیم کنید و با ترسیم سطوح جانبی به آن ها حجم بدهید. برای بهتر شدن نتیجه 
با دو خاکستری روشن و تیره این سطوح جانبی را سایه بزنید. دقت کنید که همه سطوحی که موازی هستند همرنگ 

باشند. می توانید به همین روش سازه های معماری ساده ای ترسیم کنید.
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نور و حجمدرس دوم

در پایان این درس انتظار می رود:
   با درک رابطه بین فرم اشیا با نور و سایه، آن را در آثار هنری خود نشان دهید.

   بخش های روشن، تیره و نیم سایه را در یک شیء تشخیص و آن ها را از هم تفکیک کنید.  
   با ترکیب پرسپکتیو و سایه روشن در طراحی، تصاویری واقعی تر ترسیم کنید. 

فکر کنید:
تصاویر زیر را تماشا کنید. یکی از این دو اثر هنری یک نقش برجسته دیواری و دیگری یک مجسمه است. 
می توانید تفاوت این دو اثر را توضیح دهید؟ حال به فرم های این دو اثر دقت کنید و ببینید در کدام یک، فرم ها 
برجسته تر هستند؟ فکر کنید دلیل برجسته به نظر آمدن این فرم ها چیست؟ می توانیم ببینیم که فرم های برجسته 

بیشتر در معرض نور هستند و سایه بیشتری ایجاد می کنند، برای همین هم به صورت حجم دیده می شوند.

 شیر زخمی، بخشی از نقش برجسته شکار آشوربانی پال پادشاه آشور،650  مجسمه شیر لوتسرن، 1820 میالدی، سوئیس، هنر نئوکالسیسیم
پیش از میالد، کاخ شمالی نینوا، هنری آشوری
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به طراحی های رو به رو توجه کنید. این آثار هنری چهره های 
افراد مختلفی را نشان می دهد که هرکدام به روش خاصی 
طراحی شده اند. برخی از این آثار با خطوط انجام شده اند 
و برخی هم با سطوح تیره و روشن. در کدام یک از این 
طراحی ها می توانیم نور و سایه را تشخیص دهیم؟ حال فکر 
کنید برجستگی یا حجم چهره افراد در کدام یک از این 
طراحی ها مشخص تر است و طراحی کدام چهره ها تخت تر 
یا بی حجم است. می توان دید که حجم پردازی با نور و سایه 

باعث می شود برخی از این تصاویر واقعی تر به نظر برسند.

با یک چراغ مطالعه از زوایای مختلف روی یک تخم مرغ 
و جهت  تخم مرغ  فرم سطح  که   کنید  دقت  بتابانید.  نور 
چراغ چگونه بر نور و سایه آن تأثیر می گذارد. روشن ترین 
هستند؟  بخش ها  کدام  تخم مرغ  قسمت های  تیره ترین  و 
روشن ترین  چراغ  به  مقابل  سطوح  که  ببینیم  می توانیم 
قرار  سایه  در  تخم مرغ  پشت  سطوح  و  هستند  آن  بخش 

 پرتره اثر رضا عباسی، قرن یازدهم 
هجری قمری، اصفهان، هنر صفوی

قرن  مصور،  معین  اثر  پرتره جوان   
هنر  اصفهان،  قمری،  هجری  یازدهم 

صفوی

کلویتس  کته  اثر  کارگر  زن  پرتره   
کاغذ،  روی  زغال  آلمانی،  زن  طراح 

1921میالدی، آلمان، هنر رئالیسم

 خودنگاره هنرمند اثر گوستاو کوربه 
کاغذ،  روی  زغال  فرانسوی،  هنرمند 

1897میالدی، هنر رئالیسم

سایه

نیم سایه
روشنایی

بین این دو بخش، سطوحی  دارند. 
دارد  وجود  میانه  خاکستری های  با 

که نیم سایه می نامیم.
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به صورت مشابهی در مقابل منبع روشنایی قرار  بقیه دارند، ولی همه  با  از اشکال هندسی زیر فرم متفاوتی  هر کدام 
گرفته اند. نور و سایه آن ها را با هم مقایسه کنید. می توانید ببینید برخی از سایه ها دارای مرزی واضح و تیرگی برخی 
به صورتی مالیم تغییر می کند. برای مثال تیرگی و روشنایی سطوح مختلف مکعب از هم کامالً متمایز هستند ولی تیرگی و 
روشنایی در فرم های منحنی دیگر اشکال به صورت مالیمی  به هم وصل می شوند. تغییرات تیرگی و روشنایی به تغییرات 
فرم بستگی دارد. اگر این تغییرات تدریجی باشد تیرگی ها مرز مشخصی ندارند و اگر تغییرات فرم مانند لبه های سطوح 

مکعب شدید باشد، تغییرات نور و سایه روی آن شدیدتر است. 

با نزدیک شدن منبع نور به  تغییرات تیرگی و روشنایی سطح به نزدیکی و دوری منبع نور از شیء هم بستگی دارد. 
شیء، سطوحی که در مقابل نور هستند روشن تر می شوند و تضاد بیشتری با سطوح سایه پیدا می کنند. در این حالت 
نیم سایه ها کمتر می شوند و شدت نور و سایه بیشتر می شود. در صورتی که منبع نور دورتر باشد، نور در فضا پخش 

می شود و سایه های مبهمی روی شیء ایجاد می گردد.
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به   وسیلٔه یک چراغ قوه یا چراغ مطالعه، روی صورت یکی از دوستان خود از زوایای مختلف  همانند تصاویر زیر 
با چهره خود نشان بدهد، مانند  تغییر می کند؟ از او بخواهید حالت های مختلفی را  آیا حالت چهره او  بتابانید.  نور 
خوشحالی، ناراحتی، عصبانیت یا ترس. آیا وقتی جهت نور را  تغییر می دهید، نور و سایه روی چهره برخی از این 
حاالت را تشدید می کند؟ بعد از این، هنگام دیدن فیلم یا کارتون به حالت چهره و سایه روشن های روی آن توجه کنید. 

نور و سایه می تواند به بیان حاالت مختلفی از احساسات انسان از طریق چهره کمک کند.

طراحی کنید:
مانند درس اول به کمک قیچی، چسب و مقوای سفید، 
قرار  نور  مقابل  در  را  بسازید. مکعب  یک مکعب سفید 
آن  از  ساده  خطی  طراحی  روبه رو  شکل  مطابق  و  دهید 
تیره ترین  به  روشن ترین  ترتیب  می کنید  فکر  دهید.  انجام 
زغال  یا  مداد  یک  وسیله  به  سپس  است؟  کدام  سطوح 
بزنید.  سایه  مختلف  خاکستری های  با  را  مکعب  سطوح 
قواعد  از  خود  طراحی  شدن  واقعی تر  برای  کنید  سعی 

پرسپکتیو استفاده کنید.

اشیایی را روی یک میز قرار دهید و نور یک چراغ مطالعه را روی آن ها بتابانید. روی یک کاغذ طرح خطی ساده ای 
از آن ها ترسیم کنید. سعی کنید مانند تصویر صفحٔه بعد )سمت چپ( مرز سایه ها را روی اشیا پیدا کرده و با ابزار خود 

بخش هایی را که در سایه قرار گرفته اند به صورت یکدست تیره کنید. 
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ساده  هندسی  فرم  که  مختلفی  اشیای 
یا  خورشید  نور  مقابل  در  را  دارند 
با زدن  یک چراغ مطالعه قرار دهید و 
هاشور با یک مداد، نور و سایه آن ها را 
طراحی کنید. سعی کنید قبل از شروع، 
روشن ترین و تیره ترین بخش ها را روی 
شیء مشخص کنید و با یک خاکستری 
کم رنگ طراحی خود را شروع کنید. 
از  می رود  جلوتر  طراحی  که  تدریج  به 
خاکستری های تیره تر استفاده کنید. در 
صورت تمایل می توانید با ترکیب اشیای 
انجام  پیچیده تری  طراحی  مختلف، 
دهید. توجه داشته باشید طراحی اشیای 
شیشه ای یا فلزی که شفاف هستند و یا 
نور را منعکس می کنند دشوارتر است. 
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وقتی که در محیط هایی مانند پارک، مدرسه، مسجد یا موزه هستید به فضای معماری توجه کنید. بخشی از فرم های 
معماری را انتخاب کرده و سعی کنید با ترسیم یک پرسپکتیو به آن عمق دهید. سپس با مشخص کردن سطوح تیره و 

روشن، نور و سایه را در این فضاها نشان دهید. 
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خود ارزیابی:
 طراحی های هنرمندان دیگر که از سطوح تیره و روشن استفاده کرده اند را ببینیم و سطوح مختلف تیرگی و 

روشنایی در آثار آن ها را از هم تفکیک کنیم.
 فکر می کنید هنرمندان چگونه نور و سایه را در طبیعت به تیرگی و روشنی در آثار خود تبدیل کرده اند؟

 ابزارها و روش هایی را که به وسیله آن ها سطوح مختلف تیرگی ایجاد می کنیم، بشناسیم.

هنگامی که ابرهایی در آسمان می بینید با دقت به آن ها نگاه کنید )مواظب باشید که نور خورشید مستقیماً به چشمان شما 
نتابد(. آیا تیرگی شدیدی در ابرها مشاهده می کنید؟ می توان دید که ابرها فرم هایی نرم و کم رنگ دارند. با مشاهده مستقیم 
ابرها در آسمان و یا از روی عکس، یک طراحی از ابر های آسمان انجام دهید. ابتدا به وسیله مداد، سطح آسمان را با  
هاشورهایی بسیار کم رنگ روی کاغذ ترسیم کنید. سعی کنید محل فرضی ابرها بدون هاشور  یا کم رنگ تر باشد. با کشیدن 
آرام یک دستمال کاغذی روی  هاشورها، آن ها را محو کنید. به کمک یک پاک کن و به آرامی محل سفیدی ابرها را پاک 
کنید، به صورتی که ابرها کم کم نمایان شوند. می توانید همین تمرین را با طراحی یک دودکش انجام دهید. همین طور به 

جای مداد می توانید از کمی دوده یا زغال هم استفاده کنید. 

تجربیات بیشتر:
با نگاه کردن به یک گلدان یا تصویر آن، یک طراحی خطی کم رنگ 
ترسیم کنید. کم کم و با دقت مدل را با نگاه خود مطالعه کنید و جزئیات 
خاکستری  یک  از  خود  طراحی  در  کنید.  اضافه  آن  به  بیشتری 
کنید.  استفاده  مدل  سایه  و  تیره تر  نقاط  دادن  نشان  برای  کم رنگ 

به  تدریج خاکستری های تیره تری برای کامل کردن مدل به کار ببرید.
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سایه های افتان تصاویری 
در  اشیا  که  هستند  طبیعی 
و شدید  نور مستقیم  مقابل 
ایجاد می کنند. می توانید با 
گذاشتن یک کاغذ در مکان 
سایه آن ها را ترسیم کنید و 
رنگ  به  تمایل  صورت  در 
خود  دلخواه  خاکستری 
که  کنید  دقت  بیاورید.  در 
واضح  همیشه  سایه ها  لبه 
مواقع  بیشتر  در  و  نیست 
محو است. در مورد دلیل 
آن فکر کنید. با یک چراغ 
مانند  شیئی  سایه  مطالعه 
کنید.  بررسی  را  گلدان 
ببینید با دور و نزدیک بردن 
چه  سایه  مرزهای  چراغ 

تغییری می کند؟
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یک میوه با شکلی ساده مانند سیب را در مقابل یک منبع نور مانند چراغ قوه یا چراغ مطالعه قرار دهید و سعی کنید به 
کمک سطوح خاکستری آن را طراحی کنید. طراحی خود را با تغییر مکان منبع نور تکرار کنید. هر بار جای منبع نور را 

کمی عوض کنید به صورتی که منبع نور به تدریج دور مدل بچرخد و از همه جهت آن را روشن سازد.

به پنجره های اطراف خود در خانه یا مکان های دیگر توجه کنید. هنگامی که نور از پنجره ها عبور می کند روی زمین یا 
دیوارهای اطراف اشکال هندسی انتزاعی ایجاد می کند. به وسیلٔه یک ابزار طراحی مانند مداد، ماژیک یا زغال، پنجره 
و نور تابیده شده را ترسیم کنید. همه فضا های داخلی در سایه را با رنگ سیاه تیره کنید. وقتی در این کار مهارت یافتید 
محل خاکستری های روشن تر در فضای داخلی را پیدا کنید و کمی روشن تر ترسیم کنید. توجه کنید که روشنایی بیرون 

پنجره و نور بسیار روشن تر از سایه های فضای داخلی است.
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یک مجسمه یا عروسک را از زوایای مختلف در مقابل نور قرار دهید و سعی کنید با سطوحی ساده آن را ترسیم کنید. اگر 
عالقه مند بودید از دوستی بخواهید برای شما مدل شود و با تاباندن نور از زوایای مختلف بر چهره اش، او را طراحی کنید.

طراحی زیر )سمت راست( اثر ژوژ سورا نقاش پسا امپرسیونیست فرانسوی است. او طراحی خود را به وسیله ترسیم 
نقطه های متعدد روی کاغذ انجام می داد. در سطوح تیره تر طراحی او، نقاط تیره تر تعداد و تراکم بیشتری دارند. تغییر 
این تیرگی ها به تدریج است و برای همین هم فرم ها در طراحی محو هستند و مرز دقیقی ندارند. توجه کنید که چگونه در 
پیش زمینه کنتراست روشنی کاغذ و تیرگی میز باعث شده که این قسمت وضوح بیشتری یابد و جلوتر به نظر بیاید. می توانید 

سیاه  نقطه های  از  استفاده  با 
کنید.  خلق  مشابهی  طراحی 
می توانید تمایل  صورت   در 

 همین کار را به صورت معکوس 
با  را  سطحی  و  دهید  انجام 
کامالً  دیگر،  ابزاری  یا  زغال 
پاک کن  وسیلٔه  به  و  کنید  سیاه 
نقاط سفیدی روی آن به وجود 
آورید و طراحی خود را کامل 

کنید.
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ابزارهای ترسیمدرس سوم

در پایان این درس انتظار می رود:
  ابزارهای مختلف طراحی و نقاشی را بشناسید. 

   با شناخت ابزار و وسایل مختلف و چگونگی کاربرد آن،  در خالقیت های هنری خود و متناسب با سطوح مختلف، از ابزار 
مناسب استفاده کنید. 

ـ هنری، ابزار و وسایل و روش های به کار رفته در خلق آن آثار را تشخیص داده و آن ها را نقد کنید.      با بررسی آثار فرهنگیـ 

 )بخشی از( خودنگاره منتسب به 
کمال الدین بهزاد، آبرنگ روی کاغذ، 

هنر صفوی

نقاش  دگا،  ادگار  خودنگاره   
مقوا،  روی  رنگی  پاستل  فرانسوی، 

1900 میالدی، هنر امپرسیونیسم

نقاش  سزان،  پل  خودنگاره   
بوم،  فرانسوی، رنگ و روغن روی 

هنر پساامپرسیونیسم

آبرنگ  کمال الملک،  خودنگاره   
قمری،  1336هجری  مقوا،  روی 

هنر قاجار

فکر کنید:
به خودنگاره های رو به رو که توسط هنرمندان خلق 
ابزارهایی  چه  با  تصاویر  این  کنید.  دقت  شده اند 
ترسیم شده اند؟ آیا روش استفاده از این ابزارها مشابه 
است؟ ابزارهای بسیار متنوعی برای خلق تصاویر 
با روش های  ابزارها  این  همین طور  دارد.  وجود 
به کار  تصویری  هنری  آثار  آفرینش  برای  مختلفی 
هر هنرمندی در استفاده  گرفته می شوند. معموالً 
دارد.  مهارت  معینی  هنری  اسلوب  و  ابزارها  از 
این تسلط از تمرین و شناخت این مواد و روش ها 
مناسب  ابزار  انتخاب  نتیجه  در  می آید.  به دست 
بسیاری  اهمیت  موفق  هنری  اثر  یک  تولید  برای 
با  و  بر هدف خود  تأمل  با  بیشتر هنرمندان  دارد. 

دقت دست به چنین انتخابی می زنند.
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طراحی یکی از ساده ترین روش های تولید تصویر است. طراحی ها معموالً بدون رنگ انجام می شود. هر ابزار طراحی باید 
بتواند بر روی یک سطح، خط یا تیرگی و روشنایی تولید کند. تصویر سمت راست نمونه هایی از ابزارهای طراحی هستند 
که هر کدام اثر متفاوتی بر روی کاغذ ایجاد می کنند. کدام یک از این ابزارها را می شناسید؟ همان طور که می بینید ساده ترین 
وسیله طراحی که در دسترس همه قرار دارد مداد است. مداد وسیلٔه مناسبی برای طراحی خطی است. مدادهای مختلفی 
برای طراحی وجود دارند که براساس سختی و نرمی دسته بندی می شوند. فکر می کنید تفاوت اثر مدادهای نرم و سخت 
بر روی کاغذ چگونه است؟ می توان تصور کرد که مدادهای نرم با فشار کم، اثر تیره تری بر روی کاغذ ایجاد می کنند. در 
 H به معنای نرم مداد و حرف B تصویر سمت چپ مدادهای مختلف براساس سختی و نرمی عالمت گذاری شده اند. حرف
 HB نشانه سختی مداد است. حال به مداد خود نگاه کنید. چه عالمتی روی آن درج شده است؟ بیشتر مدادهای معمولی
هستند؛ یعنی نه خیلی سخت و نه خیلی نرم. مداد های مختلف خود را با هم مقایسه کنید و ببینید کدام مداد تیره ترین اثر را 

روی کاغذ به جای می گذارد؛ این مداد نرم ترین است. 

 برخی ابزارهای طراحی با زغال

 خودنگاره اثر پابلو پیکاسو، نقاش 
اسپانیایی، سال 1900 میالدی، زغال 

طراحی روی کاغذ

بافت های متنوعی را فراهم می کند. معموالً  با زغال امکان ایجاد  ابزارهای طراحی، زغال است. طراحی  یکی دیگر از 
طراحی های سایه روشن را با زغال ترسیم می کنند، زیرا ایجاد خاکستری های متنوع با زغال ساده تر است و همین طور 
تیرگی های عمیق تری تولید می کند. زغال های طراحی در اندازه، رنگ و شکل های مختلف تولید می شوند و همین طور 
سختی و نرمی متفاوتی دارند. به کمک ابزارهای مختلف می توان با محو کردن اثر زغال تنالیته های لطیفی به وجود آورد. 

برخی از این ابزارها را در تصویر زیر مشاهده می کنید.
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این  بیشتر  می شود.  انجام  هم  دیگری  رنگی  ابزارهای  با  اما طراحی  و سفید هستند،  سیاه  بیشتر طراحی ها  اینکه  با 
استفاده می شوند.  نقاشی  انجام  برای  بیشتر  ابزارهای هنری رنگی  ترسیم می شوند.  به صورت تک رنگ  طراحی ها 
کدام یک از این ابزارها را می شناسید؟ مداد رنگی یکی از ساده ترین ابزارهای خلق تصاویر رنگی است. سطح مناسب 

برای نقاشی با مداد رنگی، کاغذ است. 

ماژیک ابزاری است که هم برای طراحی و هم برای نقاشی به کار می رود. ماژیک ها در اندازه ها و رنگ های متنوعی 
تولید می شوند. ویژگی این ابزار شدت و شفافیت رنگ آن است. با ماژیک می توان یک سطح را چندین بار رنگ 
کرد. چون رنگ ماژیک پوشاننده نیست، هر بار رنگ جدید با رنگ قبلی ترکیب می شود. از ماژیک های خاص 
در طراحی های مربوط به معماری یا طراحی صنعتی استفاده می شود. روان نویس هم از خانواده ماژیک است، اما 
روان نویس نوک ظریفی دارد و می توان با آن طراحی های دقیق تری انجام داد. برای همین از روان نویس، بیشتر در 

ترسیم های معماری یا مهندسی استفاده می شود.

یکی دیگر از ابزارهای طراحی و نقاشی، پاستل است. پاستل ها در رنگ های مختلف و در دو نوع گچی و روغنی 
وجود دارند که هر کدام بافت های مخصوصی ایجاد می کنند. معموالً از کاغذ و مقواهای مخصوصی برای طراحی با 
پاستل استفاده می شود. پاستل چون شبیه به زغال است می تواند ابزار مناسبی برای طراحی باشد. تصویر پایین سمت 

راست نمونه پاستل گچی و تصویر سمت چپ پاستل روغنی است.
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برخی از رنگ ها و مواد طراحی و نقاشی در حالت اولیه خود استفاده نمی شوند بلکه باید 
با محلولی مخلوط شوند که به آن ها شفافیت داده و امکان دهد که بر روی یک سطح پخش 
شوند. این محلول را حّلل یا مدیوم می نامیم که کمک می کند رنگ از حالت جامد یا 
غلیظ خود روان تر شده و راحت تر بر روی سطح بنشیند. آب یکی از حّلل های اصلی در 
نقاشی است. برخی از رنگ ها مانند جوهر رنگی یا مرکب در آب حل می شوند. طراحی با 
آب مرکب یکی از شناخته شده ترین انواع طراحی است که با قلم موی نرم انجام می شود. 
این طراحی روی کاغذ یا مقوای ضخیم ترسیم می شود و به دلیل ویژگی بداهه خود به تولید 
شکل های خالقانه ای در طراحی منجر می شود. قلم فلزی هم ابزار دیگری برای طراحی 

است. برای طراحی با قلم فلزی از مرکب استفاده می شود. 

 خانه سنتی در شمال ایران، هوشنگ سیحون، طراحی با قلم فلزی

 طراحی با قلم فلزی

 قلم فلزی

  منظرهٔ آب مرکب، منظره، سهراب سپهری

  طراحی با آب مرکب

آب حاّلل تکنیک دیگری مانند آبرنگ است. با آبرنگ می توان سطوحی رنگی، شفاف و لطیف روی سطح کاغذ 
را  خصوصیت  این  با  رنگ هایی  ایران  سنتی  نقاشی  در  نیستند.  هم پوشاننده  آبرنگ  رنگ های  کرد.  ترسیم  مقوا  یا 
رنگ های روحی می نامند چون جسمیت کمی دارند. حاّلل رنگ های گواش هم آب است، اما این رنگ ها بر خالف 
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نقاشی با اضافه کردن آب به این رنگ ها معموالً روی سطحی انجام می شود که آن را پالت می نامیم. پالت ها اندازه و 
شکل های مختلفی دارند. برخی اوقات صاف و برخی اوقات دارای فرورفتگی هایی برای نگهداری رنگ ساخته شده 
هستند. رنگ هایی مانند آبرنگ و گواش یا آکریلیک که حاّلل شان آب است سریع تر خشک می شوند. رنگ دیگری که 
امروزه به صورت گسترده در نقاشی استفاده می شود، آکریلیک است. رنگ آکریلیک دوام زیادی دارد و می توان سطوح 
بزرگی را با آن به سرعت پوشاند. ویژگی این رنگ دوام زیاد آن و خشک شدن سریع می باشد. حاّلل این رنگ آب است.

آبرنگ غلیظ و مات هستند و سطح زیرین را می پوشانند. برای همین در نقاشی سنتی ایران به آن ها رنگ های جسمی 
می گویند. از گواش و آبرنگ در تصویرسازی و نقاشی بر روی سطوح کوچک استفاده زیادی می شود.

 رنگ گواش

 نقاشی آبرنگ، اثر علی اکبر صادقی، نقاش معاصر

 آبرنگ

 نوازنده تار، قرن سیزدهم، هنر قاجار، آب مرکب و گواش
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رنگ  ملک الشعرا )صبا(،  محمودخان  اثر  استنساخ   
روغن روی بوم، قرن سیزدهم، هنر قاجار

 طبیعت بی جان اثر منوچهر یکتایی، رنگ روغن روی 
بوم، هنر معاصر ایران

 بوم و چهارچوب نقاشی

جوادی پور،  محمود  اثر  منظره   
رنگ روغن روی بوم، هنر معاصر ایران

شایع ترین روش نقاشی، استفاده از رنگ روغن است. نقاشی های بسیاری در تاریخ هنر با این روش خلق شده اند و 
به دلیل دوام باالی این رنگ امروز می توانیم آن ها را در موزه ها تماشا کنیم. این روش با پرداخت دقیق تر امکان ترسیم 

نقاشی های واقع گرایانه را مهیا می سازد. معموالً رنگ روغن به صورت تیوپ های رنگی است.

استفاده  بوم  روی  آکریلیک  رنگ  مانند  روغن  رنگ 
تشکیل  کرباس  جنس  ضخیمی از  پارچه  از  بوم  می شود. 
شده که روی یک چهارچوب کشیده شده و روی آن با مواد 
به  بسته  این روش  در  زیرسازی شده است.  مخصوصی 
نوع نقاشی از قلم موهای متنوعی استفاده می شود. برخی از 
این قلم موها موهای نرم و برخی سفت دارند و به شکل های 

مختلف هستند؛ سر برخی گرد و برخی تخت است. 

رنگ روغن با حالل های متنوعی استفاده می شود، به این 
حالل ها روغنی گفته می شود، چون در آب حل نمی شوند. 
است.  برزک  روغن  روغن،  رنگ  حالل  اصلی ترین 
برخی از این حالل ها باعث می شوند رنگ زودتر خشک 
خشک  دیرتر  روغنی  رنگ های  معموالً  چون  شود، 
می شوند. به تصویر مقابل نگاه کنید. چه ابزارهای دیگری 
برای نقاشی رنگ روغن استفاده می شود؟ به کارکرد این 

ابزارها فکر کنید.
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موضوعی را برای طراحی انتخاب کنید. با استفاده از مرکب یک طرح کلی و کم رنگ و سایه مانند را ترسیم کنید. سپس 
با استفاده از یک روان نویس یا قلم فلزی به تدریج جزئیات بیشتری به درخت اضافه کنید. می توانید الیه های جدید و 

دقیق تری با آب مرکب تیره تر ترسیم کنید تا طرح شما تکمیل شود. 

طراحی کنید:
نقاشی ها و تصاویر هنری را با دقت تماشا کنید. فکر می کنید این تصاویر با چه ابزار و موادی خلق شده اند؟ اگر 

این آثار دارای مشخصات هستند، آن ها را با دقت مطالعه کنید. 

هنر  مرد نشسته، اثر منوچهر معتبر، هنر معاصر ایران شیر، اثر رامبرانت، قرن هفدهم میالدی، هنر باروک سروف،  والدمیر  اثر  پرتره،   
روسیه رئالیستی 
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با اشیای مختلفی که در دسترس دارید، ابزارهای طراحی بسازید و بافت های مختلف ایجاد کنید. سعی کنید از مرکب 
یا مواد رنگی طبیعی اطراف خود مانند چای، میوه های رنگی و... برای ایجاد اثر روی کاغذ استفاده کنید. 

به تصویر زیر نگاه کنید. این تصویر کجاست؟ آیا تا به حال به چنین جایی رفته اید؟ چه وسایلی در این تصویر می شناسید؟ 
اگر شما یا دوستانتان هنرمندی را می شناسید به کارگاه او بروید و در مورد ابزارها و روش کارش از او سؤال کنید.

ببینید کدام یک برای ترسیم تصاویر مناسب  ابزار مختلفی که در اطراف شما وجود دارد را بررسی کنید و  مواد و 
هستند؛ سعی کنید تصویری با آن ها ترسیم کنید.

ابزارهایی که در این درس معرفی شد، روش های معمول و سنتی در تولید آثار هنری و تصاویر هستند. امروزه در هنر 
معاصر هنرمندان از ابزارهای نامتعارفی استفاده می کنند. بعضی از این ابزار و روش ها به صورت معمول در صنعت و 
رشته های مختلف استفاده می شوند. سعی کنید با مرور آثار هنری برخی از آن ها را که از روش های غیرمتعارف تولید 

شده اند جستجو کنید.
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تجربیات بیشتر:
مدادی نوک تیز را مشابه تصویر سمت راست به دست بگیرید و یک طراحی انجام دهید. حال مداد را مشابه 

خود ارزیابی:
 آثار هنری مختلف را ببینیم و حدس بزنیم که با چه ابزار و روشی انجام شده اند؟

 ویژگی های چند ابزار هنری را بشناسیم و بدانیم در چه تصاویری از آن ها استفاده می شود.
 در استفاده از یک یا چند ابزار هنری مهارت یابیم.

یا گوشی همراه در دسترس  رایانه  اگر یک 
نصب  آن  روی  نقاشی  برنامه  یک  دارید، 
روش  و  آن  ابزارهای  کنید  سعی  نمایید. 
یادبگیرید.  را  ابزارها  این  از  استفاده 
اگر  کنید.  طراحی  دلخواه  به  تصاویری 
را  تصویر  دارد،  رنگی  امکانات  برنامه 
رنگ آمیزی کنید. تصویر را برای دوستان 

خود به اشترک بگذارید.
که  مختلفی  کاغذهای  از  کدام  هر  از 
طراحی،  کاغذ  مانند  دارید  دسترس  در 
کنید.  جمع آوری  نمونه  یک  و ...  روزنامه 

با  مشخصات آن ها مانند ضخامت و نازکی، بافت، رنگ، استحکام و مقاومت آن ها در مقابل آب را ارزیابی کنید. 
ابزارهای مختلف خود روی هر کدام را طراحی کنید و نتیجه را مقایسه کنید. فکر می کنید طراحی با کدام ابزار و روی 

)پایینی(  راست  سمت  تصویر 
کنید  سعی  و  بگیرید  دست  در 
سایه های طراحی را ترسیم کنید. 
با  تفاوتی  چه  خطوط  بار  این 
طراحی  برای  داشت؟  اول  روش 
با  می توانید  پهن تر  خطوط  با 
و  بزرگ تر  شخص  یک  کمک 
به وسیلٔه یک ابزار تیز، نوک مداد 

خود را بلندتر بتراشید. 
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با کاغذهای مختلف  بهتری دارد. می توانید کوالژی  نتیجه  کدام سطح 
انجام دهید و با مواد متفاوت روی هر قطعه طراحی کنید.

و  ابزارها  از  استفاده  با 
مانند  ریختنی  دور  اشیای 
اثر  یک  رنگ،  و  کارتن 
کنید.  ترکیبی خلق  هنری 
و  ابزار  کدام  می کنید  فکر 
همخوانی  هم  با  روش ها 

بیشتری دارند؟
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تعریف و کاربردهای طّراحیدرس چهارم

در پایان این درس انتظار می رود:
   با درک مفهوم کلی طراحی، برخی از کاربردهای آن را در زندگی روزمره بشناسید. 

   در فعالیت های مختلف هنری، اجزای مشابه در ارتباط با طراحی را تشخیص دهید. 

فکر کنید:
مورد  در  که  اولین چیزی  مسلماً  طراحی چیست؟  شما  نظر  از  کرده اید؟  فکر  طراحی  معنی  به  به حال  تا  آیا 
طراحی به ذهن می آید، تصاویری است که با خطوط یا سطوح تیره و روشن از اشیا و فضاهای واقعی یا ذهنی 
که  از چیزهایی  تقلید  به  را  آن  کاربرد  معموالً  که  از طراحی است  متعارف  تعریف  این یک  انجام شده اند. 

نسخه  طراحی تخیلی از »دیوهای نوازنده«، منسوب به محمد سیاه قلم، نقاش قرن نهم هجری قمری از  مرغابی ها  و  الک پشت  روایت  طراحی   
 1282 سال  به  مربوط  دمنه«  و  »کلیله  کتاب  سنگی  چاپ 

هجری  شمسی، هنر قاجاری

می بینیم یا ایجاد آثار زیبا محدود می کند. اما طراحی می تواند 
کاربردهای دیگری هم داشته باشد؛ برای مثال طراحی ذهنی که 
موضوع خود را نه در دنیای اطراف بلکه در ذهن طراح جستجو 
می کند یا طراحی روایی که به دنبال شرح ایده ها، داستان ها و 

موضوعات است.
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کنید  فکر  بشناسیم.  را  طراح  ذهن  در  طراحی  بنیادین  فرایند  دارد  ضرورت  طراحی  متنوع  کاربردهای  فهم  برای 
می خواهید یک شیء را طراحی کنید، چه فرایندهایی را برای این کار انجام می دهید؟ با دقت نگاه می کنید، شیء و 
تناسباتش را ارزیابی می کنید، کاربرد ابزارهای خود را می سنجید، بین آنچه ترسیم کردید و شیء قیاس می کنید. به زبان 
ساده کار اصلی شما سامان دادن به عناصر تجسمی  )مانند خط، سطح( روی کاغذ است. عناصری که تفسیر ذهن 

شما از نمای شیء است. 

برای مثال نور شکل خاصی روی شیء ایجاد کرده است و شما با استفاده از تیرگی ابزار خود و سفید کاغذ رابطٔه 
مشابهی را در طراحی خود بازنمایی می کنید. مسلماً اگر رابطه ایجاد شده در طراحی انسجام یا کارکرد نداشته باشد، 
یعنی برای مثال روابط تیرگی و روشنایی آشفته باشند، نتیجه نهایی به شیء شبیه نخواهد بود. در نتیجه فعالیت اصلی 

طراحی سامان دادن به عناصر تجسمی در قالب طراحی نهایی است. 

به این تصاویر دقت کنید. آیا در طراحی خط می بینید؟ این خط ها ترجمه شکل هایی است که از  ذهن طراح گذشته و 
به وسیله دست او روی کاغذ ترسیم شده اند. به همین دلیل، طراحی، به دنیای ایده های ذهنی ما بسیار نزدیک است. 
به خاطر این نزدیکی به افکار ما، طراحی راه حل مناسب و بالواسطه برای بیان ایده های ماست. در قرون گذشته هم 
طراحی تنها محدود به عرضه ظاهر چیزهایی که می بینیم نبوده است؛ برای مثال در دوران رنسانس در قرن چهاردهم 
هنرهای  هنرمندان  جز  به  که  بدانیم  ندارد  تعجبی  همین  برای  است.  بوده  خلق  ایده  معادل  طراحی  واژه  میالدی 
بیان  برای  نیز  دیگر  رشته های  هنرمندان  و  متفکرین  از  بسیاری  دارند،  سروکار  فرم  و  تصویر  با  بیشتر  تجسمی  که 

ایده هایشان به طراحی متوسل می شدند. 
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در این معنا طراحی ارتباط نزدیکی با بنیان نهادن، پی  افکندن و ارائه کردن یک طرح یا یک الگوی ذهنی دارد. در 
نتیجه عجیب نیست وقتی یک نویسنده از طرح داستان یا یک مهندس از طراحی یک سیستم سخن می گوید. تقریباً 
اکثر کسانی که می خواهند طرح ذهنی خود را به صورت ساده و ملموس تری ببینند، سعی می کنند آن را طراحی کنند؛ 
با اینکه این افراد الزاماً در طراحی مهارت ندارند. حال به خط خطی های نویسندگان، کارگردانان یا دانشمندان فکر 

کنید. این طراحی ها چه کمکی به آن ها می کند؟

 طراحی پرسپکتیو پرستش مجوسان، اثر لئوناردو داوینچی، هنر رنسانس ایتالیا. روش ریاضی وار پرسپکتیو به داوینچی امکان داده است که ایده ذهنی خود از 
یک دنیای تخیلی را به روشی خالقانه در قالب یک اثر هنری تجسم بخشد. 

 طراحی اکیرا کوروساوا کارگردان ژاپنی برای نمایی از  بخشی از یادداشت های علمی مریم میرزاخانی، دانشمند و نابغه ریاضی ایرانی
فیلم آشوب

در تمام موارد یادشده باال، طراحی کمک می کند که مسئله یا مشکل معینی حل شود. مسلماً در این موارد هم وجود 
خالقیت باعث رسیدن به نتیجه بهتری خواهد شد، چرا که خالقیت تنها منحصر به هنر نیست و پیدا کردن هر راه حلی 
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 طراحی برج آزادی، اثر حسین امانت، نمونه ای از یک طراحی معماری. می توانید خطوط اصلی بنا و همچنین ارتباط و نسبت بین بخش های مختلف آن را از 
طریق طراحی، بهتر درک کنید.

 طراحی ذهنی ماشین جنگی و ماشین پرنده، اثر لئوناردو داوینچی هنرمند ایتالیایی، قرن پانزدهم، هنر رنسانس

با خالقیت ارتباط دارد. طراحی همچنین امکان می دهد با جسمیت دادن به ایده های پیچیده، آن ها را در قالب تصاویر 
ساده، قابل فهم تر کنیم؛ برای مثال ایده های علمی  به همین روش به صورت ساده و مؤثرتر آموزش داده می شوند. نگاهی 
به کتاب های علوم، فیزیک یا شیمی خود بیندازید. حتی کتاب ریاضی و هندسه پر از طرح هایی است که درک مسائل 

را آسان تر می کند.

احتماالً به گوش شما چنین چیزهایی خورده است: طراحی یک برنامه درسی یا در این معنا طراحی تنها محدود به 
تولید تصاویر، اشیا، فرم های هنری یا کاربردی نیست. در نهایت در وسیع ترین تعریف ممکن هرگونه سامان دادن به 
اجزای مختلف در قالب کلیتی منسجم که به صورتی مؤثر یک هدف را برآورده کند یک طراحی است. این هدف 

می تواند زیبایی باشد، بازنمایی دنیای مرئی یا هدفی کاربردی.

معماری و طراحی صنعتی رشته هایی  پروژه است؟  یا  کاربرد هدف طراحی یک شیء  فکر می کنید در کدام رشته ها 
هستند که در آن ها کاربرد در عین زیبایی اهمیت دارد. در این رشته ها مسئله معموالً از طراحی عملکرد، طراحی فضا 
و گاه طراحی نور و صدا صحبت می شود. برخی اوقات هدف طراحی، انتقال سریع، مؤثر و واضح ایده ها یا مفاهیم 
است. کاربرد طراحی گرافیک در این موارد مشخص می شود. حتماً تا به حال عالئم هدایت کننده در ساختمان ها 
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 نمونه هایی از نمادها و عالئم کاربردی که برای انتقال سریع اطالعات به کار می روند. به این گونه عالئم پیکتوگرام گفته می شود.

 طراحی روی شن های ساحل، نقش بدن در زیر باران، اثر اندی گلدورثی،  طراحی با نور، اثر پیکاسو، هنرمند اسپانیایی
هنرمند بریتانیایی

یا خیابان ها یا همچنین آرم یا عنوان سازمان ها یا شرکت های مختلف را دیده اید. این طراحی ها بسیار متنوع هستند. 
برخی با فرم های ساده شده ذهنی یا طبیعی، برخی با حروف و کلمات یا رنگ های درخشان انجام شده اند. اما وجه 
مشترک همه این طراحی ها، بارز بودن و تأثیرگذاریشان بر چشم و ذهن است. برای همین امر است که طراحی گرافیک 

در تبلیغات بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی کنید:
یک فضای تخیلی را در ذهن خود تصویر کنید )مثالً یک سفینه فضایی(. سعی کنید به روابط میان اشیا یا افراد در 
این فضا فکر کنید و آن ها را تصور کنید. شروع به طراحی فضا با یک اتود کلی کنید. کم کم جزئیات فضا را کامل 

کنید. برای مطالعه بهتر جزئیات طراحی می توانید به عکس و منابع تصویری که در اختیار دارید، مراجعه کنید.
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 نقاشی شنی، اثر محسن وزیری مقدم، هنرمند در حال طراحی روی شن های ساحل

 نقاشی با ترکیب کاهگل و رنگ، اثر پرویز کالنتری

با درنظر گرفتن سطحی که روی آن طراحی می کنیم، می توانیم تعریف متفاوتی از طراحی ارائه کنیم. طراحی می تواند 
شکلی باشد که با هر ابزار اثرگذاری روی یک سطح به وجود می آید. در نتیجه سطحی که روی آن طراحی می کنیم 
هم به اندازه ابزار طراحی اهمیت دارد و با هر ابزاری نمی توان روی هر سطحی اثر گذاشت؛ مثالً با یک تکه چوب 
می توان روی سطح یک ساحل شنی یا روی یک سطح گلی صاف طراحی انجام داد. مسلماً این طراحی عمری کوتاه 
دارد. کاری که با ابزارهای معمولی طراحی ممکن نیست. طراحی همچنین می تواند عملی گذرا باشد. هنرمندان مهمی 
با ابزارهایی مانند نور آثار طراحی موقتی خلق کرده اند. این طراحی ها عالوه بر ماندگار نبودن، جسمّیت هم ندارند. فکر 

کنید با چه روش های غیرمتعارفی می توانید طراحی انجام دهید؟ این طراحی ها می تواند ماندگار نباشد.

 نقاشی با ترکیب خاک روی بوم، اثر محمدابراهیم جعفری 

یک شیء کاربردی مانند صندلی، وسایل آشپزخانه یا المپ مطالعه را مقابل خود قرار داده و طراحی کنید. سعی کنید 
در هنگام طراحی ارتباط اجزا و نقش هرکدام در کارکرد کلی شیء را بررسی کنید. از زوایای مختلف طراحی خود 
را تکرار کنید. وقتی کاربرد اجزا را بهتر دانستید، سعی کنید خالقانه طراحی خود را تغییر دهید یا اشیایی با کارکرد 

مشابه به صورت ذهنی خلق کنید. 
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خود ارزیابی:
 به گستردگی انواع طراحی در دنیای اطراف خود دقت کنید.
 رابطه طراحی و ایده های ذهنی را در این طراحی هابشناسید.

 با توجه به کارکردهای خالقانه این طراحی ها آثاری خلق کنید.

تجربیات بیشتر:
نتیجه  یا همان  یعنی، سامان دادن، انسجام، کارکرد و کلیت  تاکنون دیدیم  نظر گرفتن کلمات مهمی که  با در 
نهایی، دیگر فعالیت ها را مرور کنید. آیا در چیدن یک سفره شام، میز کار یا مبلمان خانه، نوشتن یک داستان 
یا طراحی برنامه درسی مدرسه می توانیم عناصر مشابهی ببینیم؟ به انجام یک فعالیت فکر کنید و سعی کنید 

مراحل یا نتیجه نهایی آن را روی کاغذ ثبت کنید.
تصویر یک وسیلٔه نقلیه مانند ماشین یا هواپیما را با دقت نگاه کنید. سعی کنید آن را در قالب فرم هایی ساده 
و کلی طراحی کنید. به تدریج و با اضافه کردن فرم های کوچک تر آن را کامل کنید. می توانید با اضافه کردن 

سایه و روشن طراحی خود را کامل کنید.

فرم های  از  یکی  آن  اجزای  از  کدام  هر  که  به صورتی  کنید.  طراحی  هندسی  ساده  فرم های  با  اجزایی  با  یک شیء 
مکعب  مستطیل یا استوانه باشد. با تکمیل طراحی خود تعداد و اندازه این فرم ها را محاسبه کنید. با چسب و مقوا این 

مکعب و استوانه ها را بسازید و با چسباندن آن ها به هم شیء خود را تکمیل کنید. 
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یک موضوع مانند یک گل را انتخاب کنید. نیمی  از آن را به دلخواه با یک ابزار طراحی و نیمه دیگر آن را با ابزار و روشی 
متفاوت ترسیم کنید. می توانید این روش را با ابزارها و موضوعات متنوعی انجام دهید و سعی کنید انتخاب هایی خالقانه 

داشته باشید.

از  استفاده  با  و  کارتون  و  مقوا  کمی  با 
تصاویر روبه رو اشیایی مانند جای دستمال 

کاغذی را طراحی و اجرا نمایید.

کنید.  مرور  را  فیلم  صحنه های  و  داستان  کنید.  انتخاب  را  دارید  به خاطر  و  دیده اید  قبالً  که  را  فیلم هایی  از  یکی 
صحنه های فیلم را به ترتیب و با رسم تصاویر متعددی در یک صفحه به صورتی ساده طراحی کنید. به ترکیب بندی و 
زاویه دید توجه کنید. این کار شبیه به انجام یک استوری برد است که معموالً فیلم سازان قبل از ساخت یک فیلم 

انجام می دهند و با آن طراحی صحنه ها، حرکت، نماها و داستان فیلم را مطالعه می کنند. 
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نگاشتار )گرافیک(فصل دوم

تابلوی نقاشی، آکریلیک روی بوم، اثر غلمعلی طاهری، موزۀ شهدا



نگاشتار )گرافیک( و تبلیغاتدرس اّول

درپایان این درس انتظار می رود:
  نقش و کاربرد تبلیغات در جامعه و انواع آن را بشناسید و تبلیغ خوب از بد را از یکدیگر تشخیص دهید.  
  عناصر مؤثر در نوشتن یک شعار تبلیغاتی را درک و شعارهای تبلیغاتی گوناگون را تجزیه و تحلیل کنید.  

  مهارت نوشتن یک شعار تبلیغاتی مناسب را داشته باشید.
   بتوانید با توجه به نیازها و اهداف خود، از روش ها و ابزار مناسب تبلیغات، برای رساندن پیام به شیوه ای مؤثر استفاده کنید. 

   با مفهوم نگاشتار آشنا شوید و نقش این هنر را در تبلیغات و در انواع دیگر هنرهای دیداری درک کنید.  

فکر کنید:
 آیا در مسیر رفتن به مدرسه به تابلوهای اعالنات سطح شهر، روستا یا محل زندگی خود، توجه کرده اید؟ 

به روزنامه ها و مجله ها و کتابی که هم اکنون مشغول مطالعه آن هستید چطور؟ با دقت به آن ها نگاه کرده اید؟
 آیا می دانید برای فروش کاال، معرفی خدمات یک مؤسسه، معرفی کالس های کنکور، یا برگزاری نمایشگاه ها 

از چه روش هایی استفاده می شود؟

همان طور که می دانید ما از طریق تبلیغات است که درمی یابیم کاال و خدمات مورد نیاز ما، چه عملکردی دارند، چه 
تأثیری بر ما می توانند داشته باشند و چگونه می توان به آن دست یافت. 
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با دقت به این تصاویر نگاه کنید، ویژگی مشترک آن ها چیست؟ 
هر یک از این تصاویر، محصول یا رخدادی فرهنگی و اجتماعی را به ما معرفی می کند؛ به عبارتی گونٔه مختلفی از 
تبلیغ است. تبلیغات همیشه سعی دارد به مخاطبان خود پیامی را برساند و اهدافی را درنظر دارد. از طریق این پیام ها، 

اطالعات و فکرهای نو به مردم ارائه و موجب تغییر یا تقویت رفتار آن ها می شود.
تبلیغات همواره بر سه عامل اصلی پیام دهنده، پیام گیرنده و وسیلٔه پیام رسان استوار است و همواره به دنبال بازاریابی 

می باشد.این بازاریابی یا تجاری، یا فرهنگی و یا سیاسی است.

 طراحی آگهی نما ) بیلبورد(1 برای شرکت رنگ سازی طراحی اعالن برای دومین جشنوارۀ بین المللی نمایش های طنز

1. Billboard

با  کتاب سرباز سال های ابری، طراح جلد: مجید زارع نفس«  هنرهای تجسمی  »نخستین جشنواره  پوستر  اهدای عضو،  پوستر   
موضوع اهدای عضو، اثر ملیکا حسینی / استودیو دفتر / 1395
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درگذشته، تبلیغات به سه روش صورت می گرفت:

۱ علئم تجاری 

استادکاران برای معرفی محصول خود از نشان و عالمت های 
مشخصی استفاده می کردند. این عالئم بر روی ظروف سفالی، 
نشانه های  همانند  درست  می شد،  برده  به کار  غیره  و  نقره ای 
یا  تا محصول  به خریداران کمک می کنند  که  کنونی  تجاری 

خدمات مورد عالقٔه خود را پیدا و خریداری کنند.
 طراحی برای نشان شبکٔه تلویزیونی 

خبر، اثر مصطفی اسداللهی
و  پژوهش  کل  اداره  آرم   طراحی 

آموزش سیما، اثر محمد شعشعی 

2 تبلیغ بر دیوارها

استفاده  پیام  نوشتن  برای  یا عرضه می شد  فروخته  یا خدمت،  که جنس  دیوارهای جانبی  از  تبلیغ،  از  این شیوه  در 
می شده    است. درست مانند تبلیغاتی که اکنون برروی دیوارها، ویترین یا سردر مغازه ها مشاهده می شود.

 طراحی نگاشتار )گرافیک( محیطی برای خودرو طراحی اعالن برای سومین نمایشگاه دوساالنهٔ نقاشی ایران، اثر مصطفی اسداللهی

3 جارچی ها

درگذشته جارچی ها در شهر می گشتند و به وسیلٔه نواختن طبل یا شیپور مردم را به سوی خود جلب می کردند و اخبار 
مهم و رخدادهای مورد توجه مردم را به آن ها عرضه می داشتند.

به نظر شما نقطٔه اشتراک همٔه این وسیله های تبلیغاتی چیست؟
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اگر دقت کنید درمی یابید این تبلیغات بر پایٔه حواس دیداری و شنیداری 
استوار بوده اند. امروزه نیز تقریباً به همین گونه است، اما ابزارهای جدیدی 
مانند: تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله و اینترنت نقش مهم تری را به عهده 
به نظر شما کدام رسانه  دارند و مخاطبان وسیع تری را پوشش می دهند. 

بیشترین تأثیر را دارد؟ 

تجربه کنید:
برای یک محصول تجاری )همانند چای و...( یک شعار تبلیغاتی تهیه کنید. شعار تبلیغاتی خود را چگونه تهیه 
می کنید؟ از چه روش هایی برای انتقال پیام و تبلیغ محصول مورد نظر خود استفاده خواهید کرد؟ به یاد داشته 

باشید که به هر سه عامل مهم در انتقال یک پیام توجه کنید. 
یکی از مهم ترین عناصر تبلیغ، شعار مناسب است. شعارهایی که در روزنامه ها، مجله ها، رادیو و تلویزیون 
مشاهده می کنید اغلب توسط متخصصان با تجربه تهیه می شود. یک شعار خوب می تواند به خوبی در ذهن ما 
ماندگار شود. آیا از این نوع شعارها چیزی به یاد دارید؟ پدر یا مادرتان شعاری از دوران کودکی خود به یاد 

دارند؟ شعار تبلیغاتی سعی می کند تا پیام را به بهترین، مؤثرترین و کوتاه ترین زمان به مخاطب برساند.
به یاد داشته باشید تبلیغ خوب، تبلیغی است که به منافع شرکت یا سفارش دهنده، منابع جامعه و خواسته های 
مصرف کننده توجه کند. تبلیغات می تواند همانند چاقوی دولبه هم در جهت رشد و اعتالی جامعه یا در جهت 

فریب مردم باشد. صداقت و راستگویی در تبلیغات از اصول اّولیه و ارزش های اخالقی است.
آیا می دانید تبلیغات توسط چه افرادی تهیه و طراحی می شود؟ آیا می دانید آن ها از چه روش هایی برای انجام 
تبلیغات استفاده می کنند؟ نگاشتارگر، عناصر نگاشتاری مانند تصویر، نوشتار و سایر عناصر دیداری و گاه 

شنیداری را در کنار هم قرار می دهد تا پیامی را به خوبی به مخاطب خود انتقال دهد.

 طراحی اعالن برای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  طراحی جلد برای مجلٔه هفتگی سروش، اثر علی وزیریان
)هما(، اثر قباد شیوا
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تصویرگری،  نقاشی،  )مثل  هنری  مختلف  شاخه های  شناخت  و  آگاهی  با  نگاشتارگر 
عکاسی، خوشنویسی و...( سعی می کند عناصر تجسمی متفاوت را درکنار هم قرار دهد 
همانند:  مختلفی  زمینه های  خود  نگاشتار،  رشتٔه  یابد.  دست  تازه  و  نو  مفهومی  به  تا 
و  تلویزیونی  نگاشتار  بسته بندی،  صفحه آرایی،  اعالن )پوستر(،  نشانه،  تصویرسازی، 
نگاشتار محیطی را شامل می شود. در یک کالم می توان گفت نگاشتار یعنی تبلیغات و 

تبلیغات با زبان نگاشتار است که معنا پیدا می کند.

 طراحی برای دفترک )بروشور(1، اثر علی دوراندیش

انتشارات  نشان  برای  طراحی   
سروش، اثر قباد شیوا

1. Brochure

 طراحی برای جلد مجلۀ سوره »شعر«، اثر فرزاد 
ادیبی

 طراحی برای اعالن نخستین دوساالنه بین المللی 
نقاشی جهان اسالم، اثر علی وزیریان

خود ارزیابی:
انتخاب کنید و در کالس دربارٔه دالیل  نمونٔه خوب را  نگاه کنید. چند  تبلیغات روزنامه ها و مجله ها  به   

انتخاب خود به عنوان یک نمونٔه خوب، بحث و تبادل نظر کنید.
 چه شباهت ها و تفاوت هایی بین تبلیغات در انواع مختلف وسایل ارتباط جمعی وجود دارد؟ 

تجربیات بیشتر:
 در سطح شهر خود چند نوع تبلیغات مشاهده می کنید؟ کدام یک از آن ها تأثیر بیشتری بر شما دارند؟ آن ها 

را با هم مقایسه کنید.
 با استفاده از عکس و نوشته، یک آگهی تبلیغاتی در مورد معرفی یکی از جاذبه های گردشگری شهر خود 

تهیه کنید.
را  بهتری دارند  نمونه هایی که شعار های  توجه کنید.  تلویزیون پخش می شود  و  از رادیو  تبلیغاتی که  به   

انتخاب و به کالس ارائه دهید. 
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در پایان این درس انتظار می رود:
  نقش نگاشتار را در انواع دیگر هنرهای دیداری درک کنید. 

  با شناسایی انواع اعالن یا پوستر آشنا شده و کاربرد آن را در تبلیغات تجزیه و تحلیل کنید. 
  با صفحه آرایی و کاربرد آن آشنا شوید و بتوانید تفاوت آن را با دیگر انواع چاپ شده بیان کنید. 

   با درک هماهنگی میان متن و تصویر، مهارت طراحی انواع اعالن )پوستر( و صفحه آرایی را با توجه به اهداف و نیازهای 
خود داشته باشید. 

اعالن و صفحه آراییدرس دوم

فکر کنید:
با دقت به تصاویر زیر نگاه کنید. به خوبی مشخص است که هر یک از این تصاویر قصد دارد به ما پیامی 

برساند. به نظر شما پیام هرکدام ازاین تصاویر چیست؟ آیا می دانید این نمونه ها را چه می نامند؟

 طراحی اعالن برای چشم انداز شعر معاصر فارسی، 
اثر فرزاد ادیبی

 طراحی اعالن برای هنر سقاخانه، اثر قباد شیوا طراحی اعالن برای فیلم، اثر ابراهیم حقیقی
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 طراحی اعالن، اثر فرشید مثقالی طراحی اعالن، رضا عابدینی

به این تصاویر، اعالن یا پوستر می گویند. یکی از روش های مفید برای تبلیغات »اعالن« است. در این شیوه از تبلیغات، 
با استفاده از تصویر، نوشتار یا نقش های تزیینی، پیام به مخاطبان انتقال داده می شود. پوستر ها در حقیقت گونه ای 
از روش های مناسب تبلیغاتی به شمار می آیند که در شمارگان باال چاپ می شوند و سعی در پیام رسانی دارند. خواه 
این پیام برای خرید کاال باشد یا تشویق مردم به شرکت در یک همایش ملّی. تصاویری که درطراحی اعالن به کارگرفته 
می شوند اغلب توسط عکاسی، تصویرسازی و طراحی به وجود می آیند. حروف و نوشتار نیز به صورت خوشنویسی، 

طراحی حروف یا حروف چاپی نوشته می شوند.
گسترش شهرنشینی و لزوم ارتباطات جدید، یکی از عوامل مهم در توسعه و رشد هنر »طراحی اعالن« گردید. اّولین 

طراحان اعالن های رنگی نقاشان بودند، اما امروزه نگاشتارگران این کار را انجام می دهند. 

1. Digital

اعالن طراحی کنید:
به اتفاق دوستان یا به تنهایی و با راهنمایی معلم خود برای یک مناسبت فرهنگی یک پوستر )با استفاده از 

حروف به تنهایی یا در ترکیب با تصویر( طراحی کنید.
در عصر کنونی پوستر ها ابزاری بسیار مناسب برای پیام رسانی می باشند و عالوه بر نصب بر دیوار و سطوح 
شهر، گاه در فضای رقمی )دیجیتال(1 نیز، نشر و توزیع می گردند که میزان مخاطبان بیشتری را پوشش می دهد.
درگذشته اعالن ها در اندازه های مختلف به چاپ می رسید از کاغذهای کوچک تا کاغذهایی در اندازٔه 2/5 

متر، اما درحال حاضر، اندازٔه رایج اعالن ها ٧٠ × ٥٠ و یا ٧٠ × ١٠٠ سانتی متر است.
اعالن ها به چند نوع دسته بندی می شوند: 

۱ تجاری

2 فرهنگی

3 سینمایی
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اعلن های تجاری: هدف اصلی از چاپ این اعالن ها معرفی تبلیغ برای یک محصول و کاال و تشویق مردم به خرید 
بیشتر است. 

 طراحی اعالن برای »گنجینه های از یاد رفته هنر ایران«، اثر فرزاد ادیبی

اعلن های فرهنگی: این نوع از اعالن ها فّعالیت های فرهنگی و هنری را به جامعه معرفی و عرضه می کنند؛ همانند 
اعالن برای شب شعر، نمایشگاه ها و ارج گذاری مشاهیر علم و ادب.

 طراحی اعالن برای »ایران در نمایشگاه 
بولونیا«، اثر محمد احصایی

 طراحی اعالن برای صلح

 طراحی اعالن برای »ششمین نمایشگاه 
نگارگران قم«، اثر مسعود نجابتی

»دهمین جشنواره  برای  اعالن   طراحی 
و  کودکان  فیلم های  بین المللی  )فستیوال(1 

نوجوانان«، اثر فرشید مثقالی

1. Festival
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اعلن های سینمایی: این نوع از اعالن ها همان گونه که از نامشان پیداست برای فیلم های سینمایی طراحی می شوند 
تا مردم به دیدن فیلم مورد نظر تشویق شوند.

صفحه آرایی
حاال به کتابی که در دستتان است به دقت نگاه کنید. آیا می دانید این کتاب توسط چه کسانی تهیه شده است؟ ویژگی های 

مهم آن چیست؟ آیا می دانید هر کتاب از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
به این تصاویر نگاه کنید.

 طراحی برای اعالن فیلم »رنگ خدا«، اثر 
علی وزیریان

 تصویرسازی کتاب کودک، اثر فرشید مثقالی طراحی برای مجله »شعر« سوره، اثر فرزاد ادیبی

 طراحی برای صفحه آرایی کتاب، اثر فرزاد ادیبی هنر کتاب آرایی ایرانی
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با اندکی دقت می توان دریافت که این تصاویر از حروف، نقاشی، نقش مایه های تزیینی و... تشکیل شده است. همگی 
این ها اجزای مهم نوشتاری و تصویری هستند که در هر کتاب، مجله، آگهی و سایر تبلیغات مشاهده می شوند که به 
آن صفحه آرایی می گویند. قبل از اختراع چاپ و رایج  شدن ماشین های چاپ و رایانه در ایران و سایر کشورها، هنر 
کتاب آرایی به صورت دستی صورت می گرفت. کتاب آرایی طرح جلد و صفحه های داخلی کتاب ها را شامل می شد. 
طرح جلد کتاب عالوه بر زیبایی، در حفظ صفحه ها نقش بسیار مهمی داشته و دارد. صفحه های داخلی نیز با استفاده 

از هنر خوشنویسی و تذهیب، تزیین می شد.

جلد کتاب طراحی کنید:
را  آن ها  کرده اید؟  مشاهده  حال  به  تا  را  مختلف  نمونٔه  چند  نمایید.  توجه  گوناگون  کتاب های  جلد  طرح  به 
و  نشانه  نوشتار،  تصویر،  قرارگیری  و محل  بکشید  کتاب  برای یک  کنید. حال طرحی ساده  مقایسه  هم  با 

نقش  مایه های تزیینی را اجرا نمایید.
صفحه آرایی در عصر حاضر، دیگر به صورت دستی اجرا نمی شود؛ بلکه با رایانه و نرم افزارهای تخصصی 
صورت می گیرد. صفحه آرایی عالوه بر زیبایی طرح جلد و صفحه های داخلی به ما کمک می کند تا بهتر و 
راحت تر مطالب یک کتاب یا مجله را مطالعه کنیم. حروف در اندازه ها و ضخامت های مختلف نیز نقش مهمی 

در این امر به عهده دارند.

 نمونه ای از هنر کتاب آرایی ایرانی

 هنر خوشنویسی ایرانی

 هنر جلد سازی ایرانی
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عالوه  بر کتاب و مجله، ما در طراحی دفترچه های راهنمای محصوالت، آگهی ها، بسته بندی، اوراق اداری و تابلوهای 
تبلیغاتی نیز شاهد به کارگیری صفحه آرایی هستیم، به همین دلیل صفحه آرایی می تواند نقشی مهم در ارائٔه مناسب مطالب 
داشته باشد. با قرار گرفتن تصویر و نوشته در جای مناسب و با توجه به اهمیت مطالب نوشتاری، به کارگیری اندازه های 

متفاوت حروف می تواند به خوبی به مخاطب در درک بهتر پیام کمک کند.

 طراحی برای جلد کتاب »آشنایی با شکسپیر«، 
اثر قباد شیوا

 هنر کتاب آرایی ایرانی 

 طراحی برای جلد مجلٔه »فصلنامٔه هنر«، اثر بیژن جناب
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تجربیات بیشتر:
 به نمونه های مختلف صفحه آرایی در پیرامون خود توجه کنید و آن ها را از نظر طرح جلد، صفحه های 

داخلی و به کارگیری حروف مختلف، با یکدیگر مقایسه کنید.
 نمونه های مختلف اعالن های سطح شهر را مشاهده کنید و در مورد ویژگی های مهم آن ها با دوستان خود 

صحبت کنید.
 با استفاده از تکه چسبانی )کالژ(1 اعالنی برای یک فیلم کودکانه طراحی کنید.

 براساس مشاهده های خود از نمونه ها، طرح جدیدی طراحی کنید و آن ها را با سایر هم کالسی هایتان مورد 
بحث و گفت و گو قرار دهید. با مشورت هم، بهترین نمونه ها را انتخاب کنید. با مشورت معلم خود طرح را 

تکمیل نمایید.
 کتاب آرایی ایرانی )سنتی( را با کتاب آرایی کشورهای غربی مقایسه کنید.تفاوت ها و شباهت های آن ها در 

چیست؟
 طرح جلد مجله ها را با طرح جلد کتاب ها مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوت ها و شباهت هایی در آن ها 

دیده می شود؟
 درکتاب های مختلف درسی خود به دقت مشاهده کنید.آیا صفحه آرایی کتاب ها با هم تفاوت دارد؟ به نظر 

شما آیا با توجه به نوع درس، صفحه آرایی و طرح جلد کتاب ها متناسب طراحی شده اند؟

1. Collage

خود ارزیابی:
به اعالن هایی که به دیوار های مدرسه نصب شده اند با دقت نگاه کنید.چند نمونه از انواع آن ها را انتخاب و 
با هم کالسی های خود دربارٔه اهداف، نوع و روش آن ها گفت وگو کنید. بیشترین تصاویری که در اعالن ها 

به کاربرده می شوند با کدام روش و در چه اندازه ای تهیه شده اند؟
عالوه بر آثار چاپ شده، سایر مواردی که صفحه آرایی در آن ها نقش مهمی دارد را مشاهده کنید و تفاوت آن ها 

را با نمونٔه چاپ شده مقایسه کنید.
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در پایان این درس انتظار می رود:
  مفهوم نگاشتار محیطی و نقش آن در محیط زندگی خود را درک و چگونگی کاربرد آن را در انواع محیط ها تشخیص دهید.
  بتوانید با توجه به اهداف نگاشتار محیطی در مکان های گوناگون، کاربرد انواع نگاشتار محیطی )محیط های باز و بسته( را 

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
  شیوه های مختلف اجرا در نگاشتار محیطی را بشناسید و مهارت استفاده از آن ها را با توجه به نیازها و اهداف خود )زیباسازی 

محیط و پیام رسانی( داشته باشید. 

نگاشتار )گرافیک( محیطیدرس سوم

فکر کنید:
با دقت به محیط زندگی خود )مثل میدان ها، تابلوها، ایستگاه های اتوبوس، سردرمغازه ها، نقاشی هایی که بر 
روی دیوار مهد کودک ها کشیده شده است و...( نگاه کنید. به نظر شما این تصاویر در جامعٔه ما چه نقشی 
این نوع از  آیا  یا روستای محل زندگی شما از چه روش هایی استفاده شده است؟  تزیین شهر  برای  دارند؟ 

تزیینات فقط برای محیط های بیرونی کاربرد دارند؟
تمامی عناصر تصویری در محل زندگی ما مانند نقشه ها، نشانه ها، عالئم راهنمایی و رانندگی، ایستگاه های 
اتوبوس، آب نماها، پیکره ها، نقاشی های دیواری، تابلوهای بزرگ وکوچک، تبلیغات بدنٔه اتوبوس ها، وسایل 

حمل و نقل و... جزء آثار نگاشتار محیطی به شمار می آیند. 

 طراحی نگاشتار محیطی برای ایستگاه اتوبوس طراحی نگاشتار محیطی برای تزیین ساختمان
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در  سعی  انسان ها  کنون  تا  دور  گذشته های  از  است.  نگاشتار  هنر  مهم  عرصه های  از  دیگر  یکی  محیطی،  نگاشتار 
زیبا کردن محیط اطراف خود داشته اند. عالوه بر زیبایی، گاه برای ثبت وقایع و پیام رسانی، از صخره ها و کوه ها یا 

ایجاد ستون ها استفاده کرده اند.

در دوران حاضر عالوه بر یادمان یا زیبایی محیط، اطالع رسانی و تبلیغات نقش مهمی در زندگی ما پیدا کرده است.
نیز حضوری  ایران  این دو دهٔه اخیر، در  یافته است و در  توجه  قابل  نگاشتار رشدی  از هنر  این شاخه  این رو،  از 

پررنگ تر پیدا کرده است.
نگاشتار محیطی با  توجه به عملکردش به دو دستٔه کلی تقسیم می شود که عبارت است از: 

۱ آثاری که بیشتر جنبٔه زیباسازی محیطی دارند و قصد و مفهوم خاصی ندارند.

 طراحی نگاشتار محیطی دورٔه ساسانی برای پیام رسانی طراحی نگاشتار محیطی برای »کاخ تخت جمشید«، روایت گری و پیام رسانی

 طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی ساختمان ها طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی مکان های عمومی

2 آثاری که عالوه بر زیبایی، نقش مهم راهنمایی و پیام رسانی را نیز به عهده دارند. این پیام رسانی ممکن است فرهنگی، 

تجاری و یا سیاسی باشد.
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طراحی کنید:
برای زیباسازی  با راهنمایی معلم خود  و  به کمک دوستان   
کالس، سالن و یا حیاط مدرسه چند طرح در نظر بگیرید. سپس 
در گروه های کاری مختلف، آن ها را اجرا کنید تا شما نیز سهمی 

در زیبا سازی محیط خود داشته باشید.
تابلوهای  خود،  مدرسٔه  مختلف  مکان های  به  ورود  برای   

راهنما طراحی کنید.
نگاشتار محیطی از لحاظ فضا خود به دو دستٔه کلی تقسیم می شود:
۱ فضای باز: این گونه از فضاها بیشتر شامل مکان هایی مثل 

و  ساختمان ها  نمای  بزرگراه ها،  خیابان ها،  میدان ها،  پارک ها، 
دیوارهای شهری است. طراحان نگاشتار بیشتر آثار خود را در 

این فضا ها و برای دید عموم به وجود می آورند.

 طراحی نگاشتار محیطی )آگهی نما( برای ششمین دو ساالنۀ  نقاشی معاصر تهران، اثر مصطفی 
اسداللهی 

اثر  فرهنگی،  میراث  بزرگداشت  برای  اعالن  طراحی   
مصطفی اسداللهی

 طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی فضای پارک طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی محیط

 طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی مکان های عمومی

53



2 فضای بسته: این گونه از فضاها بیشتر شامل مکان های بسته همانند: فضاهای نمایشگاهی، سالن های اجتماعات، 

ویترین مغازه ها، محیط های اداری، آموزشی، مکان های ورزشی و عمومی است. اما آنچه آثار نگاشتار محیطی را از 
سایر شاخه های نگاشتار متفاوت تر می کند، آمیختگی آن با زندگی روزمرٔه مردم و مشاهده آن توسط افراد بیشتر است. 
عالوه بر این، نوع اجرا و ارائٔه آثار نیز مانند طراحی اعالن، تصویرسازی یا سایر آثار چاپ شده بر کاغذ نیست بلکه 
عالوه بر چاپ بر روی کاغذ، این امکان وجود دارد که بر روی بالن های تبلیغاتی، ایستگاه های اتوبوس، بدنٔه اتوبوس، 

پیراهن، کاله، لیوان، انواع ظروف ، ساک های دستی و... نیز صورت گیرد.

برای  طراحی نگاشتار محیطی برای تمبر محیطی  نگاشتار  طراحی   
ساک دستی

 طراحی نگاشتار برای ارائٔه مبلمان جدید

 طراحی نگاشتار محیطی برای برج میالد، اثر فرشید  مثقالی

 طراحی نگاشتار محیطی برای بدنٔه اتوبوس
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شما چند نمونٔه دیگر از آثار نگاشتار محیطی را می شناسید که با چاپ بر روی سایر اشیا و وسایل ایجاد شده باشند؟
یکی دیگر از تفاوت های اجرا در نگاشتار محیطی، ارائٔه آثار به صورت حجم )سه بعدی(، کاشی کاری، نقاشی دیواری، 
اشیای متحرک و وسایل حمل و نقل است. این امر موجب شده تا عرضٔه آثار نگاشتار محیطی در جامعه نسبت به 
سایر آثار نگاشتاری بیشتر باشد و نقش مهمی در پیام رسانی و ارتباط با افراد جامعه داشته باشد و در زندگی تک تک 

ما نقش بسزایی ایفا کند.
عالوه بر آثار ذکر شده، شما شاهد کاربرد کدام یک از روش های نگاشتار محیطی در محل زندگی خود هستید؟

خود ارزیابی:
 به آثار نگاشتار محیطی که در محّل زندگی شما وجود دارد با دقت نگاه کنید. چند نمونٔه خوب را انتخاب 

و برای بحث درکالس از آن ها عکاسی کنید.
 بیشترین آثار نگاشتار محیطی محّل زندگی شما با چه روشی اجرا شده اند؟

تجربیات بیشتر:
 از آثار نگاشتار محیطی که جنبٔه زیباسازی دارند عکاسی کنید و دربارٔه ویژگی های آن ها با دوستان خود 

گفت وگو کنید.
یکدیگر  با  نمونه  بهترین  مورد  در  به کالس  آن  ارائٔه  با  و  کنید  آن ها عکاسی  و سردر  مغازه ها  ویترین  از   
گفت وگو کنید. به نظر شما چه عواملی موجب جذاب تر شدن بعضی از موضوع ها نسبت به دیگر موارد شده 

است؟
 چند نمونه از آثار نگاشتار محیطی قدیمی محّل خود را به دوستان خود معرفی و دربارٔه آن ها با یکدیگر 

گفت و گو کنید.
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عکاسیفصل سوم

جاده شیری ـ راه کهکشان بر فراز کاروانسرای شاه عباسی، شاهرود )میامی(، مرتضی مطهری نژاد



عکس های ترکیبیدرس اّول

در پایان این درس انتظار می رود: 
   مفهوم عکس های ترکیبی را درک کنید و تصویر ذهنی خود از موضوعات مختلف را با استفاده از روش های مختلف ارائٔه 

عکس های ترکیبی به نمایش بگذارید.
   چگونگی ترکیب عکس ها در یک قاب را فرا گرفته و توانایی چیدمان عکس هایی که از یک موضوع با زوایای دید مختلف 

گرفته اید را در کنار یکدیگر پیدا کنید. 
   توانایی استفاده از نوشته و عکس های از پیش آماده را در عکس های ترکیبی خود داشته باشید.  

فکر کنید:
آیا تاکنون به کنار هم قرار دادن چند عکس با موضوعی مشخص بر روی یک صفحه اندیشیده اید؟ آیا قرار 

گرفتن عکس های مختلف در کنار یکدیگر به شما در ارائٔه بهتر برخی از اندیشه هایتان کمک می کند؟

 عکاس: احمد عالی )منبع:کتاب عالی(

در دنیای هنر با توجه به شرایط مختلف فرهنگی 
و اجتماعی، هنرمندان شیوه  های متفاوتی را برای 
استفاده  می  گیرند.  به کار  خود  اندیشه های  بیان 
از  هنری  آثار  ارائٔه  در  خاّلقانه  روش های  از 
بر  زیادی  بسیار  تأثیر  که  است  روش هایی  جمله 

جاودانه شدن آن ها دارد.
به روش های ارائٔه این آثار دقت کنید.

یک  از  عکس  چندین  هنرمند  تصویر،  این  در 
موضوع تهیه کرده است. سپس تمامی عکس ها 
را با یکدیگر ترکیب کرده و موفق به خلق یک اثر 

ترکیبی شده است.
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هنرمند در این اثر با ترکیب عکس هایی از طبیعت و ماشین آالت، تخریب طبیعت به دست انسان را مورد تأکید قرار 
داده است.

 عنوان: عصاره گیر

عکاسی کنید:
از میان عکس های مختلفی که تاکنون گرفته اید جست و جو کنید. عکس هایی را که از نظر موضوع مشابه 
با تغییر مکان عکس ها بر روی مقوا جلوه  های  هستند انتخاب کنید و روی یک مقوای بزرگ قرار دهید. 
بصری متفاوتی را شاهد خواهید بود. پس از انجام تغییرات، مناسب ترین چیدمان را برای عکس های خود 
انتخاب کرده و آن ها را با استفاده از چسب روی مقوا ثابت کنید. با توجه به مفهوم به دست آمده از ترکیب 

عکس ها، برای اثر خود یک عنوان انتخاب کنید.
عکس های خود را در کالس به نمایش بگذارید و دربارٔه پرسش های زیر با هم کالسی هایتان گفت و گو کنید.

 ویژگی های یک چیدمان موفق در ارائٔه عکس های ترکیبی کدام اند؟ 
 آیا بیننده با مشاهدهٔ عکس شما، متوجه تصویر ذهنی مورد نظرتان شده است؟

 آیا انتخاب عنوان برای عکس، به درک موضوع از سوی بیننده کمک می کند؟
گاهی عکاسان برای بیان تصویر ذهنی خود تصویری را به نمایش می گذارند که در آن از ترکیب چند عکس 
مختلف برای رسیدن به نتیجه بهتر استفاده شده است. آنچه که هنرمند را در ارائٔه یک اثر ترکیبی موفق یاری 

می رساند انتخاب عکس هایی متناسب با تصاویر ذهنی اّولیه و هماهنگی در چگونگی چیدمان آن هاست.
نتیجٔه کار متوجه هدف  با دیدن  بیننده  به این معناست که  اّولیه  با تصاویر ذهنی  انتخاب عکس هایی متناسب 
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شما از خلق اثر شود. پس استفاده از عکس هایی که از 
ارتباط دارند، مهم ترین گام در  با یکدیگر  نظر موضوعی 
اثر ترکیبی موفق است. هماهنگی  به هر  راستای رسیدن 
در ترکیب عکس ها باید به گونه ای صورت گیرد که چشم 
بیننده در همٔه اثر گردش کند و از تجّمع و تفّرق بی  مورد 
از  استفاده  شود.  پرهیز  عکس ها  قرارگیری  نحؤه  در 
آن  به  گذشته  سال های  در  که  ترکیب بندی  رهنمودهای 
اشاره شد، در اجرای بهتر تصاویر ذهنیتان به شما یاری 
می رساند. جستجو میان عکس های از پیش آماده )تصاویر 
چاپ شده در روزنامه ها، مجالت و …( و استفاده از آن ها 
موفق  ترکیبی  اثر  ارائٔه یک  در  بسزایی  تأثیر  می تواند  نیز 

داشته باشد.
به آثار این صفحه دقت کنید، چه ویژگی ای دارند که آن ها 

را از سایر عکس ها متمایز می کند؟

1. Photomosaic

گاهی هنرمندان از نرم افزارهای مختلف )مانند فتوشاپ، 
استفاده  خود  عکس های  ترکیب  برای  و...(  الیت روم 
می  کنند تا مرز این ترکیب ها به طور مشخص در اثر نهایی 

نمایان نشود؛ مانند نمونٔه باال.
حال به تصویر رو به رو نگاه کنید و بگویید این عکس چه 

تفاوتی با عکس باال دارد.
گاهی هنرمندان ترکیب عکس ها در کنار یکدیگر را به طور 
کامالً منظم انجام می دهند. این روش ارائه را به اصطالح 

پاره چین )فتوموزاییک(1 عکسی نامیده اند.

 عکاس: سعیدرضا مقصودی

 عکاس: احمد عالی )منبع: کتاب عالی(
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بیشتر بدانید:
تاریخچۀ عکاسی ترکیبی

برخی از عکاسان انگلیسی، با اعتقاد بر اینکه هنر بصری باید واال، متعالی و آموزنده باشد، در شیوهٔ هم گذاری و 
ترکیِب عکس ها برای تولیِد مجدِد داستان ها در تاریک خانه، تخصص پیدا کردند؛ این شیوهٔ هم گذاری و ترکیِب 

عکس ها با عنواِن »چاپ ترکیبی« شناخته می شود. 
عکاسان، با ترسیِم جدول و سپس با چیدن تصاویر 
مدل های  انتخاِب  با  و  ترکیب  یک  در  جداگانه 
مطلوب، محتواِی روایِی اثر را می توانستند کنترل 
کنند. این روش توسِط ِریلَندر1 به کار گرفته شد. 
نام »زماِن سخت«  به  ِریلَندر  آثار مشهور  از  یکی 
و  اجتماعی  خط مشِی  دارای  رو به رو(  )تصویر 
برهم گذاری  حاصل  که  است  فقر  نشان دهنده 

چندین عکس در کنار هم می باشد. 

1. Oscar Gustave Rejlander

خود ارزیابی:
ارائه  ترکیبی  اثر  از زوایای دید مختلف عکاسی کنید. عکس ها را در قالب یک  موضوع دلخواه خود را 
دهید. به تفاوت های چیدمان در عکس هایی که از زوایای دید مختلف یک موضوع گرفته اید با عکس هایی 
که از موضوعات مختلف گرفته و با یکدیگر ترکیب کرده اید به خوبی دقت کنید و دربارٔه آن با هم کالسی های 

خود گفت وگو کنید.

 ُاسکار گوستاو ِریلَنِدر. زمان سخت، 1860 میالدی، چاپ آلبومین

تجربیات بیشتر:
 یکی از موضوعاتی که ذهن شما را به خود مشغول کرده است به دلخواه انتخاب کنید. با توجه به موضوع، 
در میان تصاویر منتشر شده در روزنامه ها، مجالت و... جست و جو کنید. عالوه بر انتخاب عکس های مورد 
نظر، به تیتر و نوشته های روزنامه ها نیز دقت کنید. در پایان، عکس ها و نوشته های مرتبط را جدا کرده و به 

روش تکه چسبانی در ترکیب نهایی خود استفاده کنید.
باشید که شما در خلق  با موضوع حفاظت از محیط زیست تهیه کنید. توجه داشته   یک عکس ترکیبی 
عکس های ترکیبی می توانید از هر چیزی که بیننده را در رسیدن به تصورات ذهنی تان یاری می رساند )مانند 

نوشته ها، اشیا، برگ های گیاهان و...( استفاده کنید.
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در پایان این درس انتظار می رود:
  مفهوم عکاسی روایی را درک و بتوانید داستان یا گزارش خود را با استفاده از عکس بیان کنید. 

  ویژگی های عمدهٔ عکاسی روایی را درک و تفاوت ها و شباهت های بین گزارش تصویری و عکاسی داستانی را بیان کنید. 

عکاسی رواییدرس دوم

فکر کنید:
آیا تاکنون به بیان یک داستان با استفاده از تعدادی عکس اندیشیده  اید؟ با توجه به امکانات دوربین عکاسی، 
چه راه هایی برای بیان یک داستان با کمک عکاسی وجود دارد؟ به نظر شما ویژگی های عکس هایی که بیانگر 

یک داستان هستند، کدام اند؟
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 عکاس: سعیدرضا مقصودی )ترتیب قرارگیری عکس ها از چپ به راست است(

به این تصاویر با دقت نگاه کنید. به نظر شما آیا عکاس در بیان داستان خود در قالب مجموعه عکس موفق بوده است؟
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گاهی اوقات عکاسان ارائٔه یک عکس را برای بیان تصویر ذهنی خود 
کافی نمی دانند و از مجموعه عکس ها استفاده می کنند. مجموعٔه عکسی 
که با ارائٔه اطالعات الزم، بیننده را متوجه هدف عکاس نماید. در این 
آثار،  این  در  می کند.  تغییر  عکاس  نظر  به  بنا  عکس ها  تعداد  مجموعه 
با  داستان  روایت  و  عکاس  هدف  بیان  آن  در  که  است  موفق  نمونه ای 
نمایش تعداد کمی عکس انجام شود، به بیان دیگر می بایست تا حد امکان 

از زیاده گویی پرهیز شود.
شما با ارائٔه مجموعه عکس ها می توانید یک روز از زندگی خود یا روند 
انجام یک فعالیت )منظور چیزهایی است که در واقعیت رخ می دهد( را به 
ثبت برسانید. این مجموعه عکس ها را گزارش تصویری می نامند. همچنین 
می  توانید داستان ذهنی خود را با چندین عکس روایت کنید و به این ترتیب 

تجربه ای نیز در زمینٔه عکاسی داستانی )عکاسی روایی( کسب کنید.

 عکاس: دوئین مایکلز

عکاسی کنید:
با توجه به فعالیت  هایی که در شهر یا روستای شما جریان دارد 
شالی کاری،  قالی بافی،  عاشورا،  مراسم  برگزاری  مثال،  )برای 
انتخاب  به دلخواه  را  موضوعی  و…(  گیوه دوزی  گالب  گیری، 
نمایش  به  عکس  مجموعه  یک  در  را  آن  انجام  روند  و  کنید 
بگذارید. شما می توانید در صورت نیاز از متن هم برای کامل 

کردن گزارش تصویری خود استفاده کنید.
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مجموعه عکس های زیر را با دقت ببینید. سپس راجع به پرسش های زیر با هم کالسی هایتان گفت وگو کنید.

 عکاس: دوئین مایکلز )ترتیب قرارگیری عکس ها از چپ به راست می باشد(

 عکاس: حسن غیاث آبادی )ترتیب قرارگیری عکس ها از چپ به راست می باشد(

 آیا می توان تعداد عکس های این مجموعه ها را بدون آسیب زدن به بیان مفهوم آن ها تغییر داد؟
 به نظر شما ترکیب کدام یک از هنرهایی که تا کنون آموخته اید )مانند طراحی، خوشنویسی و...( با عکس ها، به درک 

بهتر آن ها کمک کرده است؟ 
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هنرمندان در بسیاری از موارد گزارش های تصویری خود را با متن و عنوان ارائه می  کنند؛ زیرا استفاده از متن تأثیر 
بسیاری بر درک اثر از سوی بیننده دارد. شما در خلق عکس های روایی نیز می توانید از متن کمک بگیرید. ممکن 
است مشاهدٔه آثار شما پرسش های بسیاری را در ذهن بیننده ایجاد کند، در چنین مواردی استفاده از متن یا هر وسیله 

بیانی دیگر می  تواند بسیاری از این مشکالت را برطرف نماید.

 عکاس: ادوارد مایبریج

بیشتر بدانید:
عکس های پیاپی: سابقٔه عکس های پیاپی )سیکوِئنس1( به نخستین تجربه های عکاس ابزارمند، ا.مایبریج2 و 
جانورشناس فرانسوی ا.ژ.ماری3، در اواخر قرن نوزدهم بازمی گردد. ادوارد مایبریج با تحقیق درباره جزء 
به جزِء مراحل و حاالت مختلف حرکات بدن انسان و حیوان، نخستین تجربه خود را به قصد اثبات این مدعا 
که در لحظه ای از حرکت چهارنعل اسب، پاهای حیوان در وضعیتی جدا و بی تماس با زمین قرار می گیرد، به 
انجام رساند؛ مطلبی که تا پیش از آن مورد تردید بود و در تاریخ عکاسی ماندگار شد. این اثر بر جنبه سندیت 

عکس در سال های آغازین پیدایش عکاسی صحه می گذارد.

1. Sequence
2. E. Muybridge
3. Etienne Jules Marey

منبع: کتاب دنیای تصاویر روایی دوئین مایکلز، نوشته عبدالرضا پایدار، انتشارات امیرکبیر
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خود ارزیابی:
با استفاده از قدرت تخّیل، داستانی را در ذهن خود بپرورانید. سپس داستان مورد نظر را بر روی کاغذ نوشته 
و بر اساس روایت آن یک مجموعه عکس تهیه کنید. انتخاب عنوان برای مجموعه عکستان بینندگان را در 

درک تصاویر ذهنی شما یاری می رساند.

تجربیات بیشتر:
به نظر   در میان مجموعه عکس های منتشر شده در روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها و... جست و جو کنید. 
شما کدام یک از این مجموعه ها در قالب گزارش تصویری و کدام یک در قالب عکاسی داستانی طبقه  بندی 

می شوند؟ تعدادی از این نمونه های تصویری را با هم کالسی هایتان به اشتراک بگذارید.
تهیه کنید. در  یا عدالت  قانون مداری، مسئولیت اجتماعی، صلح  مانند  با موضوعاتی   مجموعه عکسی 
صورت لزوم می توانید برای بیان بهتر تصویر ذهنی خود از نوشتن یا نقاشی کردن روی عکس یا پخش آوای 

خاصی هنگام نمایش عکستان استفاده کنید. 
 یکی از داستان هایی را که تاکنون در کتاب  های درسی خود مطالعه کرده اید با عکاسی به تصویر بکشید. 

سپس نتیجٔه کار خود را به دوستانتان نشان داده و از آن ها بخواهید نام داستان را حدس بزنند.
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در پایان این درس انتظار می رود:
   اهمیت هنر عکاسی را در دنیای امروز و علوم مختلف درک کنید و گرایش های مختلف عکاسی را بشناسید. 

   تفاوت ویژگی های عکاسی در علوم مختلف را با عکس هایی که در راستای بیان تصاویر ذهنی عکاس گرفته می  شوند، درک 
و آن را بیان کنید. 

   با توجه به عالیق و نیازهای خود و با فعالیت در زمینٔه بعضی از شاخه های عکاسی، تصاویر ذهنی و نظرات خود را بیان کنید. 
   مفهوم عکاسی مفهومی را درک و تفاوت آن را با دیگر انواع عکاسی بیان کنید.  

گرایش های عکاسیدرس سوم

فکر کنید:
آیا می توان  ایفا می کند؟  و ...  نجوم  پزشکی، مهندسی،  مثل  نقشی در علوم مختلف  نظر شما عکاسی چه  به 
عکس هایی را که هر روز در دنیا گرفته می  شود طبقه بندی کرد؟ به نظر شما این طبقه  بندی  ها بر چه اساسی 

صورت می گیرد؟
پیشرفت تجهیزات عکاسی و سهولت استفاده از آن ها باعث فراگیر شدن رسانٔه عکاسی شده است.امروزه 
مردم با توجه به دغدغه های شخصی یا نیازهای شغلی خود به عکاسی روی می  آورند. برخی نیز برای ثبت 
لحظه  ها عکاسی می کنند و برای ارائٔه گزارشات از عکس به عنوان سند استفاده می کنند. همچنین گاهی از 

عکاسی برای کمک به حّل معضالت اجتماعی استفاده می  شود و ... .
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 طبیعت جاده الموت، عکاس: سروش کیایی حافظیه، شیراز، عکاس: سروش کیایی

به این عکس ها با دقت نگاه کنید: 

ابتدای  به طور کلی می توان تمامی عکس ها را در دو دسته کلی مستند و صحنه پردازی شده گنجاند. عکاسی در 
پیدایش، هدف خود را ثبت واقعیت تعیین کرد، اما در گذر زمان عکاسان پایبند به ثبت واقعیت باقی نماندند و بر 
ایجاد عکاسی صحنه پردازی  به  منجر  این تالش ها  گماشتند.  در عکس ها همت  درونی خود  و  ذهنی  ثبت فضای 
تعیین  تمام عناصر یک عکس توسط عکاس  از عکاسی است که  شده گردید. عکاسی صحنه پردازی شده سبکی 
وسیلٔه  به  عکس  در  و ...  صحنه  رویدادهای  قاب،  رنگ بندی ها،  صحنه،  در  حاضر  افراد  اشیا،  نور،  می شوند؛ 
عکاس کنترل می شوند؛ در حقیقت عکاس کارگردان عکس خود می شود. شاخه های مختلف عکاسی زیر مجموعه 
عکاسی  تک چهره  )پرتره(،  عکاسی  طبیعت،  عکاسی  از:  عبارت اند  آن ها  اصلی ترین  که  هستند  شده  یاد  دسته  دو 
مختلف،  نیازهای  و  فرهنگ ها  به  توجه  با  مختلف  کشورهای  در  مفهومی.  عکاسی  و  معماری  عکاسی  تبلیغات، 
شاخه های دیگری از عکاسی نیز رواج دارد. رسانه عکاسی در بسیاری از علوم مانند پزشکی، نجوم و ... کاربرد 
دارد و بسیاری از دانشمندان برای اثبات تحقیقات خود از عکس استفاده می کنند. گاهی هنرمندان از عکس برای 
انتقال مفاهیمی چون صلح، بخشندگی، مبارزه و ... استفاده می کنند که با توجه به شیوه ارائه این آثار، می توان آن ها 
را در شاخه عکاسی مفهومی طبقه بندی کرد. در این گونه از عکس ها، عکاس می تواند از بیان مستقیم در آثار خود 

استفاده نکند و با آوردن نشانه های گوناگون در عکس، بیننده را متوجه هدف خود سازد.
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عکاسی کنید:
یکی از شاخه های عکاسی را که به آن عالقه مند هستید انتخاب کرده و به مدت دو هفته فقط در شاخٔه مورد 
به ویژگی ها و مشکالت  به اشتراک گذاشته و راجع  با دوستانتان  نظرتان فعالیت کنید. سپس تجربیاتتان را 

موجود در کارتان صحبت کنید.
به این عکس ها با دقت نگاه کنید و سپس با هم کالسی هایتان دربارٔه پرسش های زیر گفت و گو کنید:

 به نظر شما هر یک از عکس ها، زیر مجموعٔه کدام یک از شاخه های عکاسی هستند؟
 شما به فعالیت در کدام یک از شاخه  های عکاسی عالقٔه بیشتری دارید؟

 عکاس: مصطفی نظر

 عکاس: حسن کمالی عکاس: یوسف کارش، پرتره مادر ترزا
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خود ارزیابی: 
ویژگی های عکاسی به عنوان یک رسانه را بیان و تفاوت آن را با عکاسی مفهومی بررسی کنید.

 کارگاه نخ ریسی کارولینا، سال 1908 میالدی

بیشتر بدانید:
لوئیس دبلیو هاین

عکاسی که از زندگی مهاجران فقیر، معدنچیان زغال سنگ و کودکان کار عکاسی می کرد. او یک جامعه شناس 
بود و دوربین را ابزار قدرتمندی برای تحقیق و انتقال دادن یافته هایش به دیگران یافت. هاین بسیار نگران 
وضعیت سالمت تهی دستان بود. پیش از جنگ جهانی اول، دوربینش را به جزیره الیس برد تا از مهاجرانی 
نامطبوعی  آپارتمان های  تا  به آنجا می آمدند عکاسی کند. آن ها را  که آن زمان در گروه هایی ده ها هزار نفری 
دنبال کرد که به خانه هایشان تبدیل می شد، به تولیدی های فالکت باری نفوذ کرد که در آنجا کار پیدا می کردند. 
عکس های او به عنوان »اسناد انسانی« منتشر شدند. آموخته های هاین، او را قادر ساخت به سرعت و بدون 
به کار  با دوربینش کودکان مشغول  پیچیدگی های اجتماعی اش را درک کند. زمانی که  و  زحمت، وضعیت 

تجربیات بیشتر:
 در میان آثار عکاسان کشورمان جست و جو کنید. به نظر شما کدام یک از شاخه های عکاسی در ایران بیشتر 

رواج دارد؟ 
 از میان تصاویر موجود در نشریات، مجالت، وبگاه )سایت١(  های اینترنتی و … عکس هایی را پیدا کنید که 

هم زمان زیرمجموعٔه دست کم دو شاخه از شاخه  های معرفی شده به شما باشند.
 یکی از هنرمندان معاصر مورد عالقٔه خود را در هر رشته ای به جز عکاسی انتخاب کرده و آثارش را به دقت 

بررسی کنید. آیا هنرمند مورد عالقٔه شما از عکاسی در راستای آفرینش و ارائٔه آثار خود استفاده کرده است؟ 

1. Site

در کارخانه ها را عکاسی می کرد، 
نشان  ماشین ها  کنار  در  را  آن ها 
می داد و مقیاسی به مخاطب ارائه 
می ساخت  قادر  را  او  که  می کرد 
ببیند که کارگران به واقع کودکان 
بودند.  سن  و  سال  کم  بسیار 
گسترده ای  به طور  او  عکس های 
منتشر شدند. وی با آشکارسازی 
استثمار کودکان منجر به تصویب 

تدریجی قوانین کار کودک شد.

70



بخش دوم



سورۀ حمد و توحید، به خط شکسته نستعلیق، اثر استاد میرزاغالمرضا اصفهانی )1310 ــ 1246 ق(، کتابخانۀ کاخ گلستان
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به نام خالق زیبایی ها

مقدمه
استفاده  زندگی مورد  که در طول  باشد  یگانه هنری  هنرها خوشنویسی شاید  همٔه  میان  در 
همگان قرار می گیرد و کیست که خود را از این هنر بی نیاز بداند و عالقه ای به خوش نوشتن 
نداشته باشد.داشتن خطی خوش، نیاز عمومی جامعه است و برای رفع این نیاز بایستی ابتدا 
این هنر  به فراگیری  با تمرین و پشتکار  هنر خوشنویسی و ملزومات آن را شناخت سپس 

پرداخت.
به پیدایش و سیر تحول هنر اصیل  با پرداختن  تا  بر آن بوده و هست  کتاب فرهنگ و هنر 
خوشنویسی و معرفی ملزومات آن در کنار تعلیم خط، به   این مهم بپردازد. اما باید دانست 
آموزش هنر خوشنویسی و خوش نوشتن با کتاب فرهنگ و هنر و در مدرسه آغاز گردیده 

است، ولی پایان نمی یابد.
توانایِی  و  به شناخت  دلسوز،  معلمان  و زحمات  در سایٔه تالش خود  که  اکنون  امیدواریم 
نسبی در خوشنویسی رسیده اید با سعی و کوشش بیشتر آن را ادامه دهید تا در آینده شاهد 
ظهور هنرمندانی بزرگ از میان شما فرزندان ایران اسالمی  باشیم و هنر شریِف خوشنویسی 

به دست شما حفظ و تقویت گردد.



ـ قالب های درس اّول نحوۀ تراشیدن قلمـ 
اجرایی خوشنویسی

در پایان این درس انتظار می رود:
  مراحل اصلی تراشیدن یک قلم را بشناسید و در تراشیدن قلم خوشنویسی خود بر اساس این مراحل مهارت نسبی داشته باشید.
    قالب های متداول در ارائٔه آثار خوشنویسی و شباهت و تفاوت های آن را درک کنید و بتوانید در بعضی از این قالب ها، 

خوشنویسی کنید.  

:
به نظر شما مهم ترین وسیله یا ابزار در خوشنویسی چیست؟ 

تراش قلم به صورت معمول

کناربرداری موازی و قرینه صورت گیرد

الف( نحوۀ تراشیدن قلم1
تراشیدن قلم سه مرحلٔه اصلی دارد که عبارت است از:

1 فتح 

2 نحت 

3 قط 

عالوه بر شناخت ابزار و وسایل خوشنویسی، نحؤه استفاده و آماده سازی 
انتخاب  برخوردار است. الزم است ضمن  بسزایی  اهمیت  از  نیز  آن ها 
این  در  کنیم.  آماده  نیز  استفاده  برای  را  آن ها  به درستی  مناسب،  ابزار 
میان، قلم مهم تر و تأثیرگذارتر از بقیٔه ابزارها است. لذا نحؤه تراشیدن آن 

نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

1. تراشیدن قلم بهتر است توسط معلم یا فردی که به این کار آشنایی دارد انجام شود، اما در صورت نیاز با رعایت احتیاط در استفاده از قلم تراش به این کار بپردازید.
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با فشار دست آن را در  قلم تراش را روی قلم قرار داده و  ابتدا  فتح: 
مسیر هاللی شکل به سمت سر قلم حرکت می دهیم و بخشی از پوست قلم 

را برمی داریم تا مغز قلم مشخص گردد.

1. چون پوستٔه قلم را به شکل ناخن از ناحیٔه پشت زبانه برمی داریم به آن ناخنی می گویند.

را  قلم  پهلوهای  طرف  یک  از  بار  هر  و  کم کم  دوم  مرحلٔه  در  نحت: 
می تراشیم تا زبانٔه قلم به اندازٔه دلخواه در آید. 

اما پیش از آن کمی از  قط: قط زدن، آخرین مرحلٔه تراش قلم است، 
پوستٔه قلم را در ناحیٔه پشت زبانه برمی داریم. این کار برای آن است که 

چربی پوستٔه قلم مانع ذخیره شدن مرکب برای نوشتن نشود1.

در مرحلٔه قط قسمت تراش خوردٔه قلم را روی قط زن قرار می دهیم و 
مطابق شکل تیغٔه قلم تراش را روی آن گذاشته درحالی که قلم را با فشار 
تیغٔه  بر  فشار  با  کرده ایم  ثابت  قط زن  روی  مخالف  دست  شست  ناخن 

قلم تراش، قلم را قط می زنیم.
به یاد داشته باشید قط قلم باید شیب داشته باشد و بهترین شیب برای زبانٔه 

قلم شیب متوسط است. 
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ب( قالب های اجرایی خوشنویسی

رایج ترین قالب های ارائٔه آثار در هنر خوشنویسی عبارت است از: 

 سطرنویسی 
 دو سطری نویسی 

 دفتری 
 کتابت 

 چلیپا
 سیاه مشق

 قطعات مرکب 
 کتیبه 

سطرنویسی: قالبی است که در آن متنی )مثالً یک مصرع از یک شعر( را در یک خط خوشنویسی می کنند.

 سطرنویسی نستعلیق، اثر میرزا کاظم ) وفات 1325 ق(
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دوسطری نویسی: قالبی است که در آن متنی )مثالً یک بیت از یک شعر( را در دو خط زیر هم خوشنویسی می کنند.

 دو سطری نویسی نستعلیق، اثر عبدالرشید دیلمی )وفات 1081 ق (

دفتری: قالبی است که در آن متنی )مثالً چند مصرع شعر و یا مطلبی نسبتاً کوتاه( را در سطرهای زیر هم خوشنویسی 
می کنند.

 قطعٔه دفتری به خط نستعلیق، اثر سلطانعلی مشهدی )926  ــ841 ق(
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کتابت: قالبی است که در آن متنی )از قبیل نثر یا نظم( را در یک یا چند صفحه، به صورت سطرهای زیر هم و در بیشتر 
موارد با قلم دانگ ریز، خوشنویسی می کنند.

 کتابت خط نسخ 
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چلیپا: یکی از معانی چلیپا موّرب است و در خوشنویسی، قالبی است که در آن متنی )مثل دو یا سه بیت شعر( را به 
صورت موّرب می نویسند.

 چلیپای نستعلیق، اثر علی رضا عباسی )وفات 1038 ق (
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سیاه مشق: در خوشنویسی گاهی با تکرار حروف و کلمات و درهم نویسی آن ها اثری خلق می گردد که به آن سیاه مشق 
می گویند. در سیاه مشق الزاماً خوانش متن مّدنظر نیست و بیشتر به  ایجاد فضا و شکل زیبا توجه می شود. 

 سیاه مشق نستعلیق، اثر میرزا غالمرضا اصفهانی )وفات 1304 ق(
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قطعۀ مرکب: اگر خوشنویس از دو یا چند قالب مختلف در ارائٔه یک اثر استفاده نماید قالب نهایی را قطعٔه مرکب 
می نامند.

 قطعۀ مرکب، نستعلیق، اثر میرعلی هروی )وفات 951 ق(
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:

آثار خوشنویسی ارائه شده در هر یک از قالب های اجرایی را با یکدیگر مقایسه و تفاوت ها و شباهت های هر یک 
را بررسی کنید. با راهنمایی معلم خود سعی کنید مهم ترین مشخصٔه هر یک را بیان کنید. 

:
آثار خوشنویسی مختلف را در هر یک از قالب های مورد عالقٔه خود مشاهده کنید و نمونه هایی از آن را 

به کالس بیاورید و با هم کالسی های خود دربارٔه آن ها صحبت کنید.

کتیبه: قالبی که در آن خوشنویس با استفاده از قلم های خیلی درشت و معموالً در قالب های هندسی خاص مانند 
مستطیل، مربع، بیضی و ... خوشنویسی می کند را کتیبه گویند.

 کتیبه ثلث و نستعلیق

 بخشی از سنگ مزار مصلح الدین سعدی شیرازی
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معرفی خط نستعلیق و درس دوم
مشق سطرنویسی

در پایان این درس انتظار می رود:
  خط نستعلیق را از دیگر انواع خوشنویسی تشخیص دهید. 

  در سطرنویسی مهارت بیشتری کسب کرده باشید. 

:
در دو پایٔه تحصیلی گذشته با تعدادی از انواع خط ها آشنا شدید. تصویر زیر خط دیگری است، آیا می دانید 

چه نوع خطی است؟

ـ 961 ق(  مفردات نستعلیق،اثر میرعماد الحسنی )1024ـ
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در کتاب های فرهنگ و هنر هفتم و هشتم سرمشق هایی برای تمرین خوشنویسی ارائه شد که همگی از این نوع خط 
بودند. آیا نام این خط را می دانید؟ 

خط نستعلیق از ترکیب دو نوع خط یعنی نسخ و تعلیق به وجود  آمده است و در ابتدا به نسختعلیق معروف بود.1 در 
تعریف نستعلیق گفته اند این خط پنج دانگ دور و یک دانگ سطح دارد و به خاطر زیبایی فراوان به عنوان »عروس 

خطوط اسالمی« شناخته می شود و امروز به ویژه در کشور ما ایران بیشتر از هر خطی مورد استفاده قرار می گیرد.
پیدایش خط نستعلیق را مربوط به نیمٔه دوم قرن هشتم و پدید آورندٔه آن را میرعلی تبریزی )درگذشت 803 ق( می دانند.

خط نستعلیق کاربردهای بسیاری دارد از جمله در کتابت انواع کتاب ها ،خلق تابلوهای هنری ،کتیبه نویسی و ... .

1. برخی معتقدند چون با آمدن خط نستعلیق، خط تعلیق نسخ شد و کاربرد خود را از دست داد به این خط نسِخ تعلیق می گویند یعنی نسخ کنندٔه خط تعلیق.

 سیاه مشق نستعلیق، اثر میرزا محمد رضا کلهر )1310ــ1245 ق (

:

با دقت در سطرهای صفحه بعد آن ها را مشق کنید.
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استاد سیدحسین میرخانی در 25 محرم 1325 هجری قمری در تهران متولد شدند. پدرشان مرحوم آقاسید 
مرتضی برغانی از اساتید بنام خوشنویسی در اواخر دورهٔ قاجار و از شاگردان ممتاز میرزای کلهر بودند. 

هر چند بسیاری از اهل موسیقی او را در کمانچه نوازی، هنرمندی توانا می دانستند، اما استاد میرخانی تمام 
وقت خود را صرف آموزش خوشنویسی کرد.

استاد سیدحسین میرخانی در طول عمر پربرکت خود عالوه بر کتابت دو جلد قرآن مجید، کتاب های رهروان 
شب، موش و گربٔه عبید زاکانی، جزؤه چهار فصل، دورٔه سه جلدی رسم المشق برای مدارس و بسیاری 
آثار دیگر را به خط خود آراست و شاگردان بسیاری پرورش داد که برخی از استادان بزرگ امروز در خط 

نستعلیق هستند. 

 استاد سید حسین میرخانی )1361 ــ 1286ه . ش(

 نمونۀ خط استاد سید حسین میرخانی 
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  استادان بزرگ خوشنویسی



  استاد سید حسن میرخانی )1369ــ 1291 ه  . ش ( 

 نمونه خط استاد سیدحسن میرخانی

استاد سیدحسن میرخانی ، ملقب به سراج الکتاب ، متولد 1291 هجری شمسی و از تأثیرگذارترین خوشنویسان 
معاصر است. وی خوشنویسی را نزد پدرش سید مرتضی برغانی آموخت و همه اقالم متداول از قبیل نسخ ، ثلث 

و شکسته نستعلیق را نیکو می نوشت و در خط نستعلیق )از قلم خفی تا قلم جلی( استادی مسلم بود.
مجموعه  و  می سرود  نیز  شعر  خوشنویسی،  بر  عالوه  بود  وارسته  و  صاحب دل  مردی  که  میرخانی  استاد 

اشعارش موسوم به دیوان بنده منتشر شده است.
از استاد میرخانی آثار نفیس بسیاری مانند قطعات زیبا و کتابت کلیات سعدی، مثنوی معنوی، خمسه نظامی، 

دیوان حافظ، ترانه های باباطاهر، ترجیع بند هاتف اصفهانی و ... به یادگار مانده است.
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:

 خط نستعلیق از ترکیب کدام خط ها پدید آمد؟
 از خط نستعلیق برای چه کارهایی استفاده می شود؟ سه مورد را نام ببرید.

:
 به تابلوهای مغازه و مکان های تجاری و اداری اطراف خود توجه کنید و الاقل پنج مورد را که با خط 

نستعلیق نوشته اند فهرست کنید.
 از اعالن ها و تابلوهایی که با خط نستعلیق نوشته شده است عکس بگیرید و به هم کالسی ها نشان دهید. به 

نظر شما از خوشنویسی در چه هنرهای دیگری می توان استفاده کرد؟
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 قطعه خط تعلیمی شکسته نستعلیق، اثر درویش عبدالمجید طالقانی )1185 ــ 1150 ه . ق(
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معرفی خط شکستۀ نستعلیق و درس سوم
مشق دوسطری نویسی

در پایان این درس انتظار می رود:
  خط شکستٔه نستعلیق را از دیگر انواع خوشنویسی تشخیص دهید و شباهت ها و تفاوت های آن را با خط نستعلیق بیان کنید. 

  در دو سطر نویسی مهارت بیشتری کسب کنید. 

:
به نمونه خط زیر توجه کنید. آیا شبیه خط نستعلیق است؟ چه شباهت ها و تفاوت هایی با خط نستعلیق دارد؟

ـ ١٢٧٤ ق(  قطعه خط شکسته نستعلیق، اثر سیدعلی اکبر گلستانه )١٣١٩ـ
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این خط شکستۀ نستعلیق است. شکستٔه نستعلیق همان گونه که از نامش پیداست بسیار به نستعلیق شبیه است و از 
زیبایی ها و شکل های آن برخوردار می باشد. این خط که در تعریف مانند نستعلیق است )پنج دانگ آن دور و یک 

دانگش سطح است( تفاوت هایی نیز با خط نستعلیق دارد.

برای مثال، اتصاالت حروف و کلمات به هم در شکستٔه نستعلیق زیاد است و در نوشتن سرعت بیشتری دارد. در 
شکستٔه نستعلیق تنوع کشیده ها بیشتر است و چیدمان کلمات درهم پیچیدگی زیادی دارد و برخی حروف و کلمات 

شکستٔه نستعلیق از خط تعلیق آمده است و دقیقاً به همان شکل تعلیق نوشته می شود.
برخی پدیدآورندٔه خط شکستٔه نستعلیق را میرزا ابوتراب خوشنویس گفته اند، اما غالباً از محمد شفیع حسینی معروف به 
»شفیعا« )زنده در 1081 ق( و مرتضی قلی خان شاملو )درگذشت 1100 ق( به عنوان پدیدآورندگان این خط نام برده اند 

و پیدایش آن را به نیمه دوم قرن یازدهم نسبت می دهند. 
به هرحال اوج شکوفایی خط شکسته نستعلیق مربوط به قرن دوازدهم و ظهور نابغه ای به نام درویش عبدالمجید طالقانی 
)1185ــ 1150 ق( است که با عمر کوتاه سی و چند ساله هم این خط را به اوج زیبایی رساند و هم آثار فراوانی در 

قالب قطعات  ــ مرقعات ــ کتاب ها و بیاض ها از خود به یادگار گذاشت.

:

از روی سرمشق های صفحٔه بعد مشق کنید.
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ـ . ش(   استاد علی اکبر کاوه )1369 ــ 1273 ه

استاد کاوه متولد شهر شیراز و پرورش یافته در مکتب خط میرزا محمدحسین سیفی قزوینی »عمادالکتاب« 
و سید حسین تفرشی است.

از جمله  تهران  ایران و دبیرستان های  انجمن خوشنویسان  تعلیم خوشنویسی در  به  وی سال های متمادی 
دارالفنون مشغول بود و به ترویج هنر خوشنویسی پرداخت. استاد کاوه انسانی فرهیخته و متواضع بود که 
دستی چیره در سیاه مشق نویسی داشت و عالوه بر آن آثار خطی بسیاری را نیز خلق کرد که عبارت اند از:  
گلچین اشعار صائب، آیات منتخبه قرآن، تعلیمات دینی و صرف و نحو عربی. همچنین بسیاری از کتاب های 

درسی آن زمان نیز با خط استاد کاوه منتشر می شدند. 
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  استادان بزرگ خوشنویسی



:

 بزرگ ترین شکسته نویس تاریخ چه نام دارد؟
 دو ویژگی خط شکستٔه نستعلیق را بنویسید.

:
 سعی کنید نمونه های بیشتری از دو سطری را با رعایت فاصله و دقت بنویسید.

 خط شکستٔه نستعلیق را با نستعلیق مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت های آن را نام ببرید.
 نمونه هایی از خط شکستٔه نستعلیق را به کالس بیاورید و در مورد آن با هم کالسی های خود گفت و گو کنید.
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گرایش های هنری با بنیان درس چهارم
خوشنویسی و مشق دفتری نویسی

در پایان این درس انتظار می رود:
  بعضی از رشته های هنری مرتبط با هنر خوشنویسی را بشناسید. 

  در خوشنویسی در قالب دفتری مهارت نسبی پیدا کنید.

:
آیا به یاد دارید تا کنون با چند نوع از انواع خط آشنا شده اید؟ آیا ویژگی ها، شباهت ها و تفاوت های آن را به 

یاد دارید؟ 
تا به امروز با ده نوع خط آشنا شده اید که زیبایی های فراوانی را در شکل و فضا دارد و همواره مورد توجه هستند.

قابلیت های خوشنویسی از گذشته های دور الهام بخش هنرمندان خوشنویس و دیگر رشته های هنری برای 
ابداعات و خالقیت های هنری متفاوت بوده است. آثار خلق شده بر بنیان خوشنویسی عالوه بر زینت بخشی 

موزه ها و مجموعه ها، کاربردهای بسیاری به ویژه در رفع نیازهای زندگی ما داشته و دارد.
در این درس، با ارائٔه بعضی از این نمونه ها، سعی می کنیم شما را با بعضی از گرایش های هنری مطرح که بر بنیان 

خوشنویسی بنا شده اند؛ مانند: نقاشی خط، گلزار، خط ناخنی، طراحی نشانه، پوستر و آثار حجمی آشنا کنیم.

 حکاکی روی عقیق به خط نستعلیق
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نقاشیخط
نقاشیخط ترکیبی است از خط و نقاشی که در آن شکل های 

ـ نور یا حجم وجود دارد. ـ رنگـ  خوشنویسیـ 
نقاشیخط به شکل ابتدایی از دورٔه صفویه و حتی پیش تر 
هنرمندان  برخی  تابلوهای  در  و  است  داشته  وجود 
دیده  قاجاریه  و  زندیه  دوره صفویه،  و خوشنویس  نقاش 
می شود. امروزه برخی آثار هنری نقاشیخط بسیار به هنر 
هنر  این  کلیات  از  آن ها  از  بعضی  و  نزدیک  خوشنویسی 

بهره مند است و بیشتر به نقاشی نزدیک است.

 نقاشیخط، اثر فرامرز پیل آرام

 نقاشیخط، اثر جلیل رسولی )معاصر(

 نقاشیخط، اثر رضا مافی

احصایی  محمد  اثر  نقاشیخط،   
)معاصر(

 نقاشیخط، اثر نصراللّه افجه ای )معاصر(

 پوستر، اثر مسعود نجابتی )معاصر(
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 قطعٔه خط گلزار

گلزار: گلزار به آثاری گفته می شود که با رونوشت برداری از خطوط نوشته شده شامل دورگیری حروف و کلمات و 
نقاشی گل و مرغ در سطح داخلی یا بیرونی این کلمات خلق می گردد.
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خط ناخنی: در این هنر، هنرمند کاغذ مناسب )به لحاظ ضخامت و جنس( را بین ناخن انگشت شست و نشانه قرار داده 
و با فشار الزم و حرکت دست، خط را به شکلی برجسته ارائه می کند. 

 خط ناخنی، اثر محمد حسین شیرازی

طراحی نشانه، پوستر و خلق آثار حجمی
امروزه طراحی پوستر و ساخت نشانه و ارائٔه آثار حجمی با الهام از شکل های خطوط مختلف بسیار متداول می باشد 

و آثار بسیار ارزشمندی بدین شکل ارائه می گردد که نشان دهندٔه گرایشی خاص با بنیان خوشنویسی است.
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:

از روی سرمشق های زیر مشق کنید.
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ـ 1273 هـ . ش(  استاد حسن زرین خط )1357 ـ

شاید در تمام تاریخ خوشنویسی ایران نتوان كسی را یافت كه به اندازهٔ استاد حسن زرین خط، خط نوشته باشد.
او که از سرآمدان هنر خوشنویسی دوران معاصر است خوشنویسی را از ده سالگی آغاز کرد. خوشنویسی 
كتاب های درسی از ابتدایی تا سوم متوسطه در گذشته، كاشی های معرق حسینیٔه ارشاد، مسجد فیروزآبادی، 
مسجد جامع نارمک، مسجد دزاشیب، مسجد قلهک، مقبرٔه فردوسی، آرامگاه ابن سینا و بابا طاهر در همدان 
همچنین تحریر اوراق بهادار، دفترک داخل جعبه های دارو، سكه ها و اسکناس، پالک های ثبتی، تابلوهای 

تأسیسات و بناهای دولتی، شناسنامه، دفاتر ازدواج، زیارتنامه و... اغلب به خط اوست.
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  استادان بزرگ خوشنویسی



:

 نام دو نوع هنر که با بنیان خوشنویسی ارائه می شوند را ذکر کنید.
 مشق دفتری چیست ؟ توضیح دهید.

:

 سعی کنید با استفاده از خط هایی که تا به امروز آموخته اید ، نام خود را خوشنویسی کنید.
 در محیط اطراف خود نمونه هایی از کاربرد خوشنویسی را پیدا کنید و به هم کالسی های خود نشان دهید.
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خورشید بسم الله، نقاشیخط، رنگ آکریلیک روی بوم، 100سانتی متر * 100سانتی متر، اثر رضا صفری



بخش سوم

طّراحی نقوش تزیینی فصل اّول

هنرهای زیر الکی فصل دوم

سوزن دوزی های سنتی ایران فصل سوم



به نام خالق زیبایی ها

مقدمه
یکی از ویژگی های هنر ایران به خصوص در دورٔه اسالمی تزیین سطوح آثار هنری با نقوش 
متنوع و زیباست. همان گونه که می دانید نقوش تزیینی در طراحی سنتی اغلب به دو روش 
اجرا  ختایی(  و  اسلیمی  نقوش  )مانند  غیر هندسی  روش  و  هشت پر(  ستاره  هندسی)مانند 
می شوند. در سال گذشته با طراحی گره های هندسی آشنا شدید. همچنین ترسیم نقش های 
هندسی ساده و ستارٔه هشت پر را آموختید. از دیگر مطالبی که در سال گذشته فراگرفته اید 

مفهوم واگیره است که براساس تکرار منظم نقش ها شکل می گیرد. 
و  گره هشت  و  نقش چهارلنگه  نام  به  هندسی  نقوش  از  دیگر  نمونٔه  دو  با رسم  نیز  امسال 
چهارلنگه آشنا می شوید. همچنین طراحی یکی از نقش مایه های اصیل و سنتی ایران به نام 

بته که در هنر های مختلف ایران به کارمی رود را فرا می گیرید.



طّراحی نقوش تزیینیفصل اّول



چهار لنگهدرس اّول

در پایان این درس انتظار می رود: 
  با گره چهار لنگه آشنا شوید.  

  گره چهار لنگه را در آثار هنری ایران تشخیص دهید. 
  توانایی رسم گره چهار لنگه را پیدا کنید. 

  توانایی رسم واگیره را با استفاده از چهارلنگه داشته باشید. 

فکر کنید:
ستارٔه  ترسیم  روش  آیا  کنید؟  شناسایی  آن ها  در  را  هشت پر  ستارٔه  می توانید  آیا  کنید.  دقت  زیر  تصاویر  به 

هشت پر را به یاد دارید؟ 

 بخشی از کاشی کاری امامزاده محروق، نیشابور گچبری، گنبد سلطانیٔه زنجان
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به تصاویر زیر دقت کنید. در این تصاویر چه نقوشی می بینید؟ آیا می دانید این نقوش چه نام دارند؟

 پارچه قلمکار، اصفهان

بسیاری از طراحان سّنتی برای تزیین آثار هنری از نقوش هندسی استفاده می کنند. طراحی نقوش هندسی تنوع زیادی 
دارد و به روش های مختلف انجام می شود.

یا  هشت پر  ستاره های  میان  فاصلٔه  که  است  شکل هایی  ابداع  ایرانی  هنرمندان  طراحی  روش های  جالب ترین  از  یکی 
چندضلعی های منظم را پر می کند؛ مانند نقوش هندسی ستارهٔ چهارلنگه و چلیپا. طراحان این نقش ها را هم براساس قواعد 

هندسی طراحی می کنند و با تکرار منظم آن ها در فاصلٔه میان نقوش اصلی تمام سطح اثر هنری را پوشش می دهند. 
زیباترین نمونٔه این طرح های هندسی به صورت کاشی کاری بر روی دیوارهای مسجدهای ایرانی اجرا شده است. مثل 
مسجد کبود تبریز، مسجد جامع اصفهان و... همچنین از این نقش ها در طراحی سطوح درهای چوبی، جلدهای چرمی، 

قالی و... هم استفاده می شود.

 بخشی از کاشی کاری مسجد جامع اصفهان بخشی از کاشی کاری هتل عباسی، اصفهان

109



ستارۀ چهار لنگه ترسیم کنید:
ابتدا یک مربع به اندازٔه دلخواه رسم کنید )می توانید این کار را روی کاغذ شطرنجی انجام دهید(. سپس مانند 
تصویر، مربع را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید. از وسط هر ضلع به دو رأس مقابل آن وصل کنید. سپس 

مطابق تصویر بخشی از خطوط را پررنگ کنید تا نقش ستارهٔ چهارلنگه به دست آید.

به نمونه های تصویری زیر دقت کنید، در این آثار هنری نقش چهارلنگه را بیابید. 

 مراحل ترسیم نقش چهار لنگه

 تصاویر خمسۀ نظامی، مکتب تبریز، قرن دهم هجری قمری 
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 بخشی از کاشی کاری مقبرۀ شیخ صفی الدین اردبیلی، قرن 11 هـ.ق، اردبیل

نقش  می توانید  دیگری  آثار  چه  در  نمونه ها  این  جز  به 
چهارلنگه را بیابید؟

خود ارزیابی:
با استفاده از نقش چهارلنگه و کنار هم گذاشتن واگیره های آن، طرحی بکشید و آن را به دلخواه رنگ آمیزی 

نمایید.

تجربیات بیشتر:
 نقش هندسی دلخواه خود را از میان نقش های قالی، کاشی، منبت کاری روی چوب، قلم زنی روی فلز و... 

انتخاب کنید. آن را ترسیم و با تکرار آن در یک قاب دلخواه طرح تزیینی زیبایی )واگیره( ایجاد کنید.
 در شهر و محل خود نمونه هایی از نقش چهارلنگه بیابید و از آن ها عکس بگیرید و کاربرد های آن را در 

هنر های مختلف بررسی کنید.
با  کنید.  اجرا  به صورت مهر دست ساز  را  یا ستارٔه چهارلنگه  نقش ستاره هشت پر  با مواد در دسترس   
استفاده از رنگ مناسب سطحی که روی آن چاپ می زنید، از این مهر برای تزیین جلد دفتر و کتاب، طراحی 

کاغذ کادو، حاشیه پارچه های مختلف و... استفاده کنید. 
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گره هشت و چهار لنگه درس دوم

در پایان این درس انتظار می رود: 
  با گره هشت و چهارلنگه آشنا شوید. 

  گره هشت و چهارلنگه را در آثار هنری ایران تشخیص دهید. 
  توانایی رسم گره هشت وچهارلنگه را پیدا کنید. 

  توانایی رسم واگیره را با استفاده از گره هشت و چهارلنگه داشته باشید. 

فکر کنید:
به تصاویر زیر دقت کنید. چه تفاوتی میان نقش آن ها مشاهده می کنید؟

 شمعدان دیوارکوب، معاصر بخشی از کاشی کاری امامزاده محروق نیشابور 
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همان گونه که می دانید گره ها از ترکیب نقش های گوناگون پدید می آیند. یکی 
از گره های هندسی که در کاشی کاری، مشبک کاری چوب، آینه کاری و... 

استفاده می شود، گره هشت و چهارلنگه است. 

کاشی کاری،  در  چهارلنگه  و  هشت  گره  کاربرد   
مقبرۀ شیخ صفی الدین اردبیلی

گره هشت و چهار لنگه ترسیم کنید:
روی یک کاغذ شطرنجی مربعی به اندازٔه دلخواه رسم کنید و از وسط هر ضلع به ضلع مقابل عمود نمایید تا 
نقاط 1و 2و 3و 4 به دست آید. سپس قطرهای مربع را نیز رسم کنید. دایره ای رسم کنید تا اضالع مربع را در 
نقاط 1و 2و 3و 4 قطع نماید. در محل تالقی کمان دایره با قطرها، نقاط جدیدی به وجود می آید. این نقاط را 

به ترتیب به یکدیگر متصل کنید تا یک گره هشت و چهارلنگه حاصل شود.
در نمونه های زیر نقش هشت و چهارلنگه را بیابید:

 کاشی کاری مراحل ترسیم گره هشت و چهار لنگه

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

2

4

2

1

3

4

2

1

3

4

2

1

3

4

2

1

3
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نقش هشت و چهار لنگه را در کدام یک از هنرهای دیگر ایرانی می توانید بیابید؟

 درب چوبی مقبره آقا، تهران بخشی از تزیینات مسجد جامع نطنز

خود ارزیابی:
با استفاده از گره هشت و چهارلنگه، واگیره های زیبایی طراحی و سپس آن ها را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.

تجربیات بیشتر:
 دو رنگ متفاوت از یک مقوا )که پشت آن زمینٔه شطرنجی دارد( انتخاب کنید. گره هشت و چهارلنگه را 
روی یکی از آن ها، طراحی کنید. پس از اتمام کار نقش ها را با قیچی برش دهید و آن ها را روی مقوایی با 
رنگ دیگر بچسبانید. از نقش های پدید آمده برای تزیین و زیباسازی کدام یک از اشیا یا سطوح محیط زندگی 

خود می توانید استفاده کنید؟
 در شهر و منطقٔه خود کاربرد نقش های هشت و چهارلنگه را در هنر های مختلف بررسی و مقایسه کنید.
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بته )بته جقه ( درس سوم

در پایان این درس انتظار می رود: 
  طرح بته را بشناسید. 

  با استفاده از شیوهٔ مناسب طرح بته را بکشید. 
  کاربردهای بته را در میراث فرهنگی و هنری ایران بشناسید. 

  بته های زاویه دار را از بته های منحنی در آثار هنری ایران تشخیص دهید. 

فکر کنید:
به این تصاویر نگاه کنید. نقوش این تصاویر چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند ؟ 

 پته دوزی، معاصر طرح پارچه، معاصر
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آیا می دانید این نقش ها چه نام دارند؟ به این نقش ها بته ترمه یا بته جقه می گویند. منشأ این نقش ها را بوته )نقش برگ(، سرو 
) نشانٔه آزادگی ایرانیان که از سر فروتنی سر خود را خم کرده(، میوهٔ کاج، بادام، گالبی و... می دانند.

بته از گذشته های دور تاکنون زینت بخش اکثر پارچه های سنتی از جمله ترمه و زری و هنرهای دیگر مانند قالی بافی، 
گلیم بافی، کاشی کاری، سفال گری، قلم زنی روی فلز و... بوده است و با نام های بته جقه، ترمه ای، بادامی، قلم کاری، 

قهر و آشتی، مادر و بچه و... شناخته می شود. 

 سرمه دوزی، معاصر طرح پارچه، معاصر

بته جقه رسم کنید:
به روش زیر می توانید با دایره، بته جقه بکشید. 

با چه روش های دیگری می توانید این نقش را طراحی کنید؟

 بته روی گچبری ستون بته جقه )مادر و بچه( روی پارچٔه قلمکار

 مراحل روش ترسیم بته
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در تصاویر زیر، نمونه های بته را با یکدیگر مقایسه کنید:

هنرهای  ترمٔه ابریشم زربفت، یزد، 1355 جایزه  برنده  یزد،  ابریشمی،  زری بافی  نمونٔه   
دستی 1355

 فرش قشقایی،قدمت حدود 100سال طرح محرمات با نقش بته روی قالی

بته جقه اغلب به دو روش هندسی )با خط های زاویه دار( و گردان )با خطوط منحنی( ترسیم می شود. این نقش در اندازه ها، 
شکل ها و رنگ های مختلف، در طول تاریخ یکی از نقوش زینتی مهم آثار هنری گوناگون کشورمان بوده است. 

 نقش بته منحنی روی ترمه، معاصر نقش بته زاویه دار در گلیم سنه،کردستان نقش بته زاویه دار در گلیم سنه،کردستان
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درون بته جقه را با نقش و نگارهای گوناگون مانند گل، اسلیمی، ختایی، بته جقه کوچک تزیین می کنند. حاشیه آن را 
نیز با اسلیمی و نگاره های دیگر آرایش می کنند و گاه وسط بته، ساقه با گل و برگ نقش می شود.

به این نمونه ها توجه و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

 چاپ روی پارچه نقش بته منحنی روی ترمه، معاصر

 نمونٔه بته پته دوزی شده، کرمان نمونٔه بته پته دوزی شده، کرمان

 چاپ پارچه قلمکار، اصفهان
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خود ارزیابی:
یک بته بزرگ طراحی و داخل آن را با نقوش متنوع پر کنید. سپس آن را رنگ آمیزی نمایید.

1. Album

تجربیات بیشتر:
 با تکرار منظم یک بتٔه کوچک، طرحی زیبا ایجاد کنید و آن را به دلخواه رنگ آمیزی کنید. 

 برای زیباسازی اشیا، لباس ها و محیط زندگی خود، از طرح های متنوع و زیبای بته جقه استفاده کنید. 
 نقش یک بته را روی یک مهر دستی اجرا کنید. به شیؤه چاپ دستی با این مهر نقش بته را روی سطح 

سفال، پارچه، مقوا و... پیاده کنید. 
بته های مختلف را در محیط زندگی خود، بر روی آثار هنری قدیم یا جدید ایران جست وجو،   تصاویر 
جمع آوری و در یک ُجنگ )آلبوم(1 نگهداری کنید. شباهت ها و تفاوت های آن ها را بررسی کنید. با ایجاد 

تغییراتی بر روی این نمونه ها بته های جدیدی طراحی کنید.
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هنرهای زیرالکی فصل دوم



جلد سازی سنتی )زیرالکی با روش درس اّول
الیه های کاغذ (

در پایان این درس انتظار می رود: 
  با جلدسازی سنتی آشنا شوید. 

  با مفهوم هنر زیرالکی یا روغنی آشنا شوید. 
  روش الیه های کاغذی را بشناسید.  

  با روش الیه های کاغذی جلد سازی کنید. 
  در استفاده از روش زیرالکی یا روغنی برای تزیین اشیای مورد نظر خود مهارت داشته باشید. 

فکر کنید:
آیا تا به حال نسخه ای از کتاب های قدیمی را دیده اید؟ آیا می دانید در گذشته عالوه بر هنر خوشنویسی، از چه 

هنرهای دیگری برای تهیه انواع کتاب های خطی استفاده می شده است؟ 

در گذشته مراحل مختلف تهیه و آماده سازی کتاب های خطی نتیجه فعالیت گروهی از هنرمندان بود. خوشنویسی، 
کاغذ سازی، صحافی سنتی، جلد سازی یا تجلید، تذهیب، نگارگری و... از جمله هنرهایی هستند که در تهیه و ساخت 

یک کتاب مورد استفاده قرار می گرفته اند.
قبل از استفاده از صنعت چاپ متن کتاب ها با دست خوشنویسی می شد. هنر خوشنویسی از جمله هنرهایی است که 

تا حدودی با آن آشنایی دارید. 
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آماده سازی جلد دست ساز از مهم ترین بخش های تهیٔه یک کتاب بود؛ زیرا عالوه بر زیبایی، صفحات خوشنویسی شده 
و هنرهای وابسته به آن را محافظت می کرد. به تصاویر زیر دقت و آن ها را با هم مقایسه کنید. 

این جلدها با روش های متفاوتی تهیه و تزیین شده اند. در این درس با یکی از روش های تزیین در جلدسازی سنتی 
آشنا می شوید. 

 جلد کتاب با نقاشی نگارگری )مینیاتور(1 الکی جلد چرمی قالب زده و طالکوب با نقش گل و بوته

ـ  . ق جلد چرمی معرق چرم، دیوان خجندی، قدمت حدود 600سال  جلد چرم و پارچه ای مثنوی معنوی مولوی با نقش سیمرغ، 849 ه

1. Miniature
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1. Pallet

جلد روغنی بسازید:
برای نگهداری نمونه های خوشنویسی خود جلد روغنی با روش الیه های کاغذی تهیه کنید. ابتدا کاغذ یا 
مقواهای باطله )مانند جعبه مقوایی، جعبٔه کفش و…(، چسب چوب، الک الکل، روغن جال، قلم مو، آبرنگ، 

قلم موی آبرنگ، تخته رنگ )پالت(1 و ظرف آب را آماده کنید. 
کاغذهای خوشنویسی شده را روی هم بچینید. کاغذها یا مقواهایی را که برای ساخت رویه و زیر جلد آماده 

کرده اید در اندازه های مناسب )به اندازٔه کاغذهای خوشنویسی شده( برش دهید. 
این  بچسبانید.  هم  به  و  کنید  آغشته  به چسب چوب  را  برش خورده  کاغذهای  از  دو الیه  تمام سطح  ابتدا 
الیه های به هم چسبیده را با ابزار و وسایل سنگیِن در دسترس فشار دهید تا هوای میان آن ها از بین برود و دو 

سطح کامالً به هم بچسبند. 
بنابراین اگر به جلد  با تعداد کاغذهایی است که برای کتاب خود در نظر گرفته اید.  ضخامت جلد، متناسب 

ضخیم برای کارهای خود نیاز دارید می توانید چندین الیه به آن اضافه کنید تا به ضخامت الزم برسد.
 پس از چسباندن هر الیٔه جدید، تمام سطح جلد را بکوبید تا الیاف کاغذها در هم فرو روند. دو بخش رویه و 

زیر جلد آماده شده را با مقوا یا نوار پارچه ای از داخل به هم متصل کنید.
پس از خشک شدن دو قسمت جلد، سطح آن ها را به صورت زمینٔه مناسبی برای نقاشی زیرالکی آماده کنید. 
با دو روش ساده می توانید این کار را انجام دهید، سطح جلدها را با قلم موی بزرگ یک الیه رنگ پالستیک 
بمالید تا صاف شوند. سپس بر روی سطح رنگ شده سنباده بکشید تا نرم شود و پس از آن روی سطح را 

الک الکل بزنید. حال می توانید نقش های دلخواه خود را با گواش نقاشی کنید. 
در آخرین مرحلٔه تهیٔه جلد زیرالکی، پس از کامل شدن نقاشی الیه ای الک روی آن بمالید. پس از خشک 
شدن الک یک بار دیگر روی سطح قبلی روغن بمالید. هنرمندان سنتی در گذشته برای ساخت این نوع از 
استفاده  کاغذ  از خمیر  یا  می کردند  تهیه  مقوای ضخیمی  و  می چسباندند  هم  به  را  کاغذ  یا الیه های  جلدها 
می کردند. مقوایی که با این روش ها آماده می شد »زمینه« مناسبی برای کار نقاش بود تا نقش های دلخواه خود 

را روی آن اجرا کند.  
به این ترتیب، هم زیبایی رنگ ها و نقش ها بیشتر می شد و هم الیٔه روغن، محافظ مناسبی برای نقاشی بود.
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به نمونه هایی از جلدهای زیرالکی یا روغنی در تصاویر زیرتوجه کنید
جلدهایی که با روش روغنی یا زیرالکی در ایران تهیه شده است، از زیباترین نمونه های آثار هنری جهان است. تزیین 

جلد کتاب به این روش، در دورٔه تیموری و صفوی به اوج خود رسید. 

 جلد الکی با قدمت حدود 200 سال جلد الکی مرقع کوه نور، قدمت حدود 300 سال

 جلد دست ساز قرآن مجید با نقش گل و بوته جلد ساخته شده از خمیر کاغذ با نقاشی زیرالکی 
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بر روی این جلدها اغلب نقش شکار، پیکار جانوران )گرفته گیر(، منظرٔه طبیعی، گل و بوته و گل و مرغ )گل و بلبل( 
اجرا شده است.

از زیباترین نمونه های جلدهای روغنی یا زیرالکی آثاری است که برای تجلید قرآن مجید تهیه شده اند. در این جلدها 
نقش شکوفه ها و گل ها در نهایت زیبایی اجرا شده اند به گونه ای که یادآور توصیف های قرآن کریم از بهشت است. 

خود ارزیابی:
با استفاده از روش روغنی یا زیرالکی که آموخته اید چه اشیای دیگری را می توانید تزیین کنید؟ یک نمونه را 

اجراکنید. 

تجربیات بیشتر:
 با روش الیه های کاغذ یک قاب عکس زیبا بسازید و به روش نقاشی زیرالکی آن را تزیین کنید.

 نسخه های کتاب های خطی را در موزه ها و کتابخانه ها مشاهده کنید. در گروه های کوچک تحقیق کنید چه 
هنرهایی در تهیه و ساخت این کتاب ها به کار رفته است؟ تنوع جلدها را از نظر شکل، اندازه، نقش های تزیینی 

و روش ساخت با یکدیگر مقایسه کنید. نتایج یافته های خود را به هم کالسی هایتان ارائه کنید. 
 با استفاده از مواد در دسترس یک جلد زیبا برای آلبوم عکس های خود یا تصاویر آثار هنری که جمع آوری 

کرده اید، بسازید. 
 اشیای چوبی در دسترس )رحل قرآن، قاب عکس ساده، خط کش چوبی، جعبٔه چوبی و…( را به روش 

نقاشی زیرالکی تزیین کنید. 

125



جعبه های روغنی )زیرالکی با روش درس دوم
نوار کاغذ (

در پایان این درس انتظار می رود:
  با انواع مختلف روش های مورد استفاده برای تزیین اشیا در روش زیرالکی آشنا شوید. 

  روش نوار کاغذی را بشناسید.  
  با ساخت جعبه های سنتی آشنا شوید. 

  با روش نوار کاغذی جعبه سازی کنید.
  در استفاده از روش زیرالکی یا روغنی برای تزیین اشیای مورد نظر خود مهارت داشته باشید. 

فکر کنید:
به تصاویر زیر نگاه کنید. این اشیا چه کاربردی دارند؟ آیا می دانید نام آن ها چیست؟ 
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هنر  با  مرتبط  است  هنری  قلمدان سازی 
کتابت  رونق  با  هم زمان  که  خوشنویسی 
برای نگهداری و حمل و نقل چند قلم  نی، 
قاشقک  کوچک،  دوات )مرکب دان(  یک 
مخصوص ریختن مرکب در دوات، چاقوی 

قلم تراش، قیچی، قلم مو و... پدید آمد.

قلمدان های اولیه فوالدی و اغلب سنگین بودند. به همین دلیل به مرور، ساخت قلمدان های سبک تر چوبی و کاغذی 
گیاهی ساخته شده اند.  و چسب های  کاغذ  نازک  الیه های  یا  از خمیر  استفاده  با  کاغذی  قلمدان های  متداول شد. 

 دوات، قلم، قیچی و قاشقک مخصوص ریختن مرکب در دوات که اغلب در قلمدان نگهداری می شوند.

 قلمدان با نقاشی زیرالکی، قدمت حدود300 سال 

 قلمدان با نقاشی زیرالکی،اثر لطفعلی شیرازی، قدمت حدود200 سال 

 قلمدان زیرالکی، قرن 13 هجری قمری

سفید(  )بوم  خام  قلمدان  ساخت  از  پس 
نقاش  و  به طراح  کار  نداشت  که جذابیتی 
قلمدانی  خویش  هنر  با  تا  می شد  سپرده 
از  یکی  بنابراین،  بسازد.  کاتب  شأن  در 
قلمدان  سازندگان  روش هایی که  مهم ترین 
به  کاغذی  و  نمونه های چوبی  تزیین  برای 
کار بردند، شیؤه مورد استفاده در ساخت 
نمونه های  بود.  الکی  جلدهای  تزیین  و 
دورٔه  از  که  قلمدان ها  این  تزیین شده 
صفوی به جا مانده بخش مهمی از هنرهای 

سنتی ایران را تشکیل می دهند. 
در  را  زیرالکی  قلمدان های  از  نمونه هایی 

تصاویر روبه رو ببینید:

جعبه ها و قلمدان های کاغذی به دو روش خمیری و الیه های کاغذی ساخته می شوند. در درس گذشته با روش الیه های 
کاغذی در ساخت جلدهای الکی آشنا شدید. در این درس با روش خمیری در جعبه های روغنی آشنا خواهید شد. 
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جعبۀ روغنی بسازید:
ابتدا کاغذ یا مقواهای باطله، چسب چوب، مغار یا دستگاه برش )کاتر(1، یک جعبٔه پالستیکی یا مقوای خالی،کاغذ 

سنباده، روغن جال، قلم مو، آبرنگ، قلم موی آبرنگ، تخته رنگ و ظرف آب، آماده کنید. 
برای تهیٔه الیه های کاغذ، ابتدا کاغذهای باطله را به عرض دو سانتی متر می بریم. 

حال نوارهای بریده شدهٔ کاغذی را بر روی سطح جعبه با چسب بچسبانید به طوری که در هر ردیف، این الیه ها 
برخالف جهت الیه قبلی باشد )عمودی ــ افقی(. حداقل ده تا پانزده بار این الیه ها تکرار شود. پس از خشک 
شدن جعبه، در جعبه را با دستگاه برش، تیغه یا ُمغار و با راهنمایی معلم خود جدا کنید. جعبٔه ساخته شده را از 
بدنٔه پالستیکی یا مقوایی آن جدا کنید.حال جعبٔه کاغذی شما که به آن پاپیه ماشه نیز می گویند، سطح مناسبی برای 

نقاشی زیرالکی است. سپس بر روی آن نقش های دلخواه خود را با آبرنگ بکشید. 
در آخرین مرحلٔه تهیٔه جعبٔه زیرالکی، الیه ای روغن روی آن بمالید. پس از خشک شدن، الیٔه دیگری از 
روغن بمالید و صبر کنید تا خشک شود. این کار را آن قدر ادامه دهید تا الیه ای ضخیم روی نقاشی ایجاد 

شود.

 جعبٔه زیرالکی با نقش گل و مرغ

1. Cutter

می توانید از نقاشی اشیای زیرالکی برای کار خود الهام بگیرید. به تصاویر زیر دقت کنید: 
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خود ارزیابی:
از شیء دلخواه خود )پالستیکی، مقوایی، لعابی و... ( با روش خمیری، قالب گیری، و آن را به روش زیرالکی 

تزیین کنید. 

تجربیات بیشتر:
 جعبٔه شکالت یا هر جعبٔه خالی دیگری آماده کنید. سپس با خمیر کاغذ سطح جعبه را بپوشانید. روی دِر 
جعبه نقش دلخواه خود را به صورت نیمه برجسته اجرا کنید. پس از خشک شدن جعبه را به سلیقٔه خود 

رنگ آمیزی کنید.
آن ها شکلی جدید  به  کاغذ  با خمیر  و  کنید  را جمع آوری  پالستیک  یا  مقوا  از جنس  دورریختنی هایی   
)عروسک، پرنده، ماهی و... ( دهید. پس از خشک شدن، این حجم ها را به صورت دلخواه رنگ آمیزی کنید. 
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در پایان این درس انتظار می رود:
  با انواع مختلف روش های مورد استفاده برای تزیین اشیا در روش زیرالکی آشنا شوید.

  روش خمیر کاغذ را بشناسید. 
  با ساخت جعبه های سنتی آشنا شوید.

  با روش خمیر کاغذی جعبه سازی کنید.
  در استفاده از روش زیرالکی یا روغنی برای تزیین اشیای مورد نظر خود مهارت داشته باشید. 

اشیای روغنی )زیرالکی روی چوب (درس سوم

فکر کنید:
آیا می دانید از روش زیرالکی برای تزیین چه اشیای دیگری استفاده شده است؟ آیا می دانید هنرمندان غیر از 

کاغذ از چه زمینه های دیگری برای نقاشی زیرالکی استفاده کرده اند؟

 قاب آینه زیرالکی با نقش دیدار مولوی و شمس تبریزی، قدمت  قاب آینه زیرالکی با نقش گل ومرغ، قدمت حدود 200 سال
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این قاب های آینه، نمونه هایی از اشیایی هستند که به صورت روزمره مورد استفاده قرار می گرفته اند. در ایران از قدیم االیام 
ساخت آینه )سنگ ها و فلزهای صیقل داده شده( متداول بوده است. در چند قرن اخیر با رواج آینه های شیشه ای نمونه های 
زیبایی ساخته شد که نه تنها قابی برای آینه، بلکه درپوشی مناسب برای محافظت از آینه بود. بنابراین، دو سطح رویه و زیر 

قاب آینه ها زمینه ای برای هنرنمایی هنرمندان در نقاشی زیرالکی شد.
عالوه بر قاب آینه، رحل قرآن، گهواره، جعبه جواهر، جعبه های ابزار )مجری برای لوازم اصالح و آرایش سر و صورت، 
هزارپیشه برای حمل و نقل لوازم چای خوری، ترازو و چند وزنٔه کوچک برای توزین(، قاب نقاشی و خوشنویسی، 
خط کش، در و پنجره و قاب بندی سقف، کمان رزمی و تجملی و... ، با استفاده از هنر زیرالکی تزیین شده است. با توجه 
به اشیای ذکر شده در می یابید که اشیای زیرالکی مذکور چوبی است. در چند سدٔه اخیر بهترین نمونه های نقاشی سنتی 
ایران )نگارگری( در آثار زیرالکی به خصوص نمونه های چوبی اجرا شده است. به نمونه های تصاویر زیر توجه کنید:

 جعبٔه جواهر زیرالکی متعلق به ناصرالدین شاه، اثر عباس شیرازی، دورهٔ قاجار
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 قاب آینٔه زیرالکی، قدمت حدود 200 سال
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اشیای چوبی را زیرالکی کنید: 
یک قطعه چوب تهیه کنید. آن را سنباده بزنید تا کامالً صاف و صیقلی شود. سپس آینه ای کوچک تر از قطعه  چوب 

تهیه کنید و روی قطعه چوب بچسبانید. سپس نقش دلخواه خود را روی حاشیه های چوبی اجرا کنید.
الیه های روغن را با دقت و یکدست، روی نقاشی بمالید تا ارتفاع همٔه قسمت ها یکسان شود و بگذارید تا 

خشک شود.
هم  با  آن ها  تفاوت های  و  شباهت ها  نمونه ها،  تنوع  مورد  در  و  دهید  نشان  هم کالسی هایتان  به  را  آثار خود 

گفت وگو کنید.

خود ارزیابی:
از میان وسایل و لوازم چوبی خود مانند رحل قرآن، خط کش چوبی، شانه چوبی، جعبه های کوچک چوبی، 

سینی چوبی و... یک نمونه را انتخاب و روی آن نقاشی زیرالکی کنید. 

تجربیات بیشتر:
 در منطقٔه محل زندگی خود خانه های قدیمی را جست وجو کنید و نمونه های در و پنجره و سقف چوبی 
نقاشی شده را بیابید. سپس گزارشی دربارٔه این خانه ها و نوع تزیینات به کار رفته در آن ها، تنوع و ظرافت 

طرح ها و نقش های زیرالکی به هم کالسی هایتان ارائه دهید. 
 در یک فعالیت گروهی شیء چوبی قدیمی )صندلی، میز، در چوبی و... ( را که مورد استفاده قرار نمی گیرد 

بیابید. سطوح مختلف آن را سنباده بزنید و با همفکری هم روی آن نقاشی زیرالکی اجرا کنید.
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سوزن دوزی های سنتی ایرانفصل سوم



به نام خالق زیبایی ها

مقدمه
تزیین روی پارچه در ایران سابقه چندهزار ساله دارد.کاشی های به دست آمده از شوش که 
حالت برجسته دارند و نقش برجسته های تخت جمشید، حاکی از وجود نقوش تزیینی بر 
روی پارچه هاست. همچنین درآثار دورٔه ساسانی، روی لباس ها از هنر قالب دوزی برای 
آثار  به اوج رسید و زیباترین  تزیین استفاده شده است. هنر سوزن دوزی در دورٔه صفویه 

سوزن دوزی ایران، مربوط به این دوره است.
از  و...  تبریز  بندرعباس،  کرمان،  بلوچستان،  اصفهان، رشت،  مانند  ایران  ازمناطق  بعضی 
گذشته تا امروز مرکز تهیٔه زیباترین آثار رودوزی بوده اند. حدود 30   نوع رودوزی در ایران 
شناسایی شده است که برخی از مشهورترین آن ها عبارت اند از: قالب دوزی، ملیله دوزی، 

پته دوزی، بلوچ دوزی، گالبتون دوزی و ابریشم دوزی.
برای آشنایی شما با این هنر، ابتدا ساده ترین روش های دوخت با نخ و سوزن یا درویش دوزی 
معرفی شده است و سپس شما را با روش های دوخت سنتی مانند زرتشتی دوزی و پته دوزی 
زمینه  این  در  را  خود  مهارت های  تا  شود  موجب  آشنایی  این  امیدواریم  می کنیم.  آشنا 
افزایش داده و رودوزی های شهر و منطقٔه خود را شناسایی کرده و روش های دوخت سنتی 

رافراگیرید و درحفظ این بخش از میراث فرهنگی ایران کوشا باشید.



در پایان این درس انتظار می رود:
  با برخی از دوخت های سنتی ایران آشنا شوید. 

  مفهوم رو دوزی را درک کنید و انواع آن را نام ببرید.
  توانایی انجام دوخت ساده درویش دوزی را داشته باشید.

  درویش دوزی را از میان سایر روش های سوزن دوزی بازشناسی کنید.   

درویش دوزیدرس اول

فکر کنید:
آیا تا به حال به بقچه ها، جانمازها و سجاده ها، رومیزی ها، کیف های پارچه ای و کاله و لباس های محلی که با انواع 

سوزن دوزی تزیین شده اند، توجه کرده اید؟ 

 سرمه دوزی و منجوق دوزی روی ترمه، معاصر نیم تنٔه مخمل، دوخت نقش با نخ تابیده طال )گالبتون(، کاشان، قرن 13هـ.ق

به این تصاویر توجه کنید:
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 سوزن دوزی، کردهای شمال خراسان

از گذشته های دور مردم برای تزیین لباس ها و ایجاد تنوع در آن ها نقش هایی را با نخ های رنگی روی آن ها می دوختند. به 
این هنر، سوزن دوزی می گویند. سوزن دوزی یکی از روش های رو دوزی است که با آن نقوش مختلف روی پارچه های 

ساده و بدون نقش اجرا می شود.
آیا تا به حال سوزن دوزی کرده اید؟ با یک تکه پارچه ساده، یک سوزن و مقداری نخ و کاموای رنگی می توانید این 

کار را تجربه کنید.

 سوزن دوزی بلوچ

 قالب دوزی رشت
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سوزن دوزی کنید:
روی تکه ای پارچه با مداد و خط کش به فاصله های نیم سانتی متری خط صاف و کم رنگی بکشید.

سپس روی خط های صاف طبق شکل کوک های ساده ایجاد کنید:
به این روش، شالل یا بخیه دوزی می گویند. 

است.پس  درویش دوزی  شکل  ساده ترین  روش  این 
را  زیباتری  و  کامل تر  نقش های  می توانید  تجربه  این  از 

سوزن دوزی کنید.
ابتدا چهار ردیف شالل افقی روی پارچه بدوزید. اگر 
در  گرفت  قرار  پارچه  روی  اّول  ردیف  در  شالل  نخ 
نمی شود(.  )دیده  می گیرد  قرار  پارچه  زیر  دوم  ردیف 

شالل های  با  را  افقی  شالل های  ردیف  شکل  مطابق 
عمودی به هم متصل کنید که به شکل کنگره ای درآید.

اگر قرینه این طرح در پایین آن دوخته شود نقش های 
این  تکمیل  برای  می شود.  ایجاد  کاملی  و  زیبا 
سوزن دوزی ها می توانید آن ها را با بخیه های هم رنگ 

یا رنگ دیگر پر کنید. 

سنتی  سوزن دوزی های  ساده ترین  از  یکی  پایه  شالل 
ایران به اسم درویش دوزی یا تفرش دوزی است.

برای درویش دوزی ابتدا دو ردیف کوک طبق شکل 
بدوزید:

این دو ردیف کوک را مطابق شکل، با نخی به رنگ 
دیگر به هم وصل کنید تا حاشیه ای ایجاد شود:

این حاشیه می توانید داخل فضاهای  زیباترشدن  برای 
ایجاد شده را به ترتیب زیر با بخیه های رنگی )به صورت 

ضرب دری( پر کنید:
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در گذشته از این دوخت برای کاله و قبای 
به همین  و  است  می شده  استفاده  دراویش 
می شود.  گفته  درویش دوزی  آن  به  دلیل 
در دوران معاصر از این نوع دوخت برای 
بقچه  کرسی،  رو  پرده،  شب،  چادر  تزیین 
در  امروزه  و  است  می شده  استفاده  و... 
 ... و  رومیزی  پرده،  حاشیه  لباس،  تزیین 

متداول است.
از  کدام یک  در  را  نقش ها  این  مشابه 

 نمونٔه پارچه دستباف نخی، زاوین خراسان، 1355هنرهای ایران دیده اید؟

خود ارزیابی:
به تصاویر زیر دقت کنید. کدام یک از نمونه ها درویش دوزی است؟

تجربیات بیشتر:
 برای تهیٔه یک جانماز، دو تکه از یک پارچه ساده را برش دهید. دورتا دور آن را با نخ های رنگی متناسب 

با رنگ پارچه، درویش دوزی کنید. 
 از انواع سوزن دوزی های در دسترس عکاسی کنید و به هم کالسی هایتان نشان دهید. دربارٔه شباهت ها و 

تفاوت های آن ها با هم گفت وگو کنید.
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در پایان این درس انتظار می رود:
  با انواع نمونه های زرتشتی دوزی آشنا باشید.

  توانایی انجام ساقه دوزی ساده را داشته باشید.
  با استفاده از مواد مناسب ساقه دوزی کنید.

  زرتشتی دوزی را از میان سایر روش های سوزن دوزی شناسایی کنید.

زرتشتی دوزیدرس دوم

فکر کنید:
آیا سوزن دوزی های سنتی محل زندگی خود را می شناسید؟ آیا نام آن ها را می دانید؟ آیا این سوزن دوزی ها را 

می توان با کوک های ساده ای که در درس گذشته تجربه کرده اید، انجام داد؟ 

یکی دیگر از دوخت های ساده که در سوزن دوزی از آن استفادٔه فراوان می شود ساقه دوزی است که به دو نوع ظریف 
و پهن تقسیم می شود.
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ساقه دوزی کنید:
روی پارچه ای ساده با مداد یک خط صاف رسم و مشابه تصویر سوزن دوزی 
صورت  به  دوخت  می گیرد.  قرار  دوخت  زیر  خط  تمام  روش  این  در  کنید. 
بیرون  پارچه  از  را  ابتدا سوزن  می شود.  انجام  فاصله  بدون  و  )مایل(  موّرب 
را  سوزن  سپس  داشته  نگه  ثابت  سوزن  راست  طرف  در  را  نخ  و  می آوریم 
برای دوختن  این روش  برده و خارج می کنیم.  پارچه فرو  به صورت مایل در 
خطوط نازک، حاشیه ها و برگ ها به کار می رود. با تکرار چند رج ساقه دوزی 

کنار هم، می توانید فضای داخل شکل های مختلف را پر کنید.

با مداد چند نقش ساده روی پارچه بکشید و روی آن ها را ساقه دوزی کنید. در صورت تمایل داخل شکل ها را پر 
کنید. 

با این روش می توان نقش های متنوعی را دوخت. به نقش های زیر توجه کنید:
یک نمونه را انتخاب و آن را ساقه دوزی کنید.

آیا می دانید بیشتر بخش های یکی از دوخت های سنتی ایران به نام زرتشتی دوزی با این روش صورت می گیرد؟

ـ  .ق ـ  .ق، کاشان نقش پارچٔه اطلس،قرن 12ه ـ  .ق نقش پارچٔه تافته، قرن 11ه  نقش پارچٔه زربفت، قرن 12ه

طرح های مورد استفاده در زرتشتی دوزی بیشتر درخت، طاووس،  گل و نقوش هندسی است که دور تا دور این طرح ها 
را ساقه دوزی می کنند؛ سپس با کوک های  ) شالل( کوچک رنگی درون آن ها را پر می کنند. 
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به این تصاویر دقت کنید:

با توجه به اینکه در نمونه های تصویر باال نقش های متنوعی از طاووس دیده می شود، طرحی از طاووس برای شما ارائه 
شده تا براساس آن زرتشتی دوزی کنید.

 نقش طاووس نقش طاووس

 نقش طاووس

 نقش هدهد و درخت زندگی

 زرتشتی دوزی با نقوش متنوع روی مقنعه زرتشتی دوزی نقوش متنوع
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خود ارزیابی:
روی پارچه طرحی ساده از موضوع دلخواه خود بکشید. روی خطوط را با نخ های رنگی زرتشتی دوزی 

کنید و به هم کالسی هایتان نشان دهید. 

تجربیات بیشتر:
 طرح هایی از گل ها و برگ های مورد عالقه خود روی پارچه ای ساده بکشید و با نخ های رنگی ساقه دوزی 

کنید.
 از طرح های سوزن دوزی سنتی ایران نمونه هایی را انتخاب کنید و به روش ساقه دوزی روی پارچه ای 

ساده اجرا کنید.
 نقش دلخواه خود را به روش ساقه دوزی در حاشیٔه رومیزی، جانماز و سجاده، روسری، حاشیٔه لباس و 

آستین، لبٔه کیف های پارچه ای، سفره پارچه ای و... سوزن دوزی کنید.
 تصاویری از نمونه های زرتشتی دوزی ایران تهیه کنید )با استفاده از منابع مختلف( و دربارٔه تنوع نقش ها و 

انواع دوخت هایی که در این آثار مورد استفاده قرار گرفته است با هم گفت وگو کنید.
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پته دوزیدرس سوم

در پایان این درس انتظار می رود:
  با مراحل مختلف دوخت پته آشنا شوید و آن را از دیگر انواع دوخت تشخیص دهید. 
  برای سوزن دوزی خود طرحی مناسب بکشید و طرح خود را با پته دوزی اجرا کنید.

  در دوختن پته مهارت الزم را داشته باشید.  

فکر کنید:
آیا می دانید کرمان به کدام یک از انواع سوزن دوزی شهرت دارد؟ به این تصاویر دقت کنید:

 نقش بته سروی و جقه سه قلو طرح شمسه )ترنج(

 حاشیٔه بقچه، طرح بازوبندی با گل هشت پر
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و  ارزشمندترین  است.  بوده  رایج  ساسانیان  دورٔه  در  آن  از  نوعی  که  است  کرمان  سنتی  رو دوزی  نوعی  پته دوزی 
پرکارترین نمونه پته دوزی روپوش مقبرٔه شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان شناسایی شده است. در این دوخت ابتدا 
تو  پر  دوزی  یا پتک خیاری  به   نام پتک کشیه  با دوختی  خطوط طرح را ساقٔه ظریف کرده و سپس داخل طرح ها را 
استان  و دختران  زنان  اغلب  و  می گذارد  نمایش  به  را  رنگین  بوته های  و  گل  از  بدیع  منظره ای  پته دوزی  می نمایند. 
کرمان به این هنر اشتغال دارند. نقش های عمده و اصیل پته دوزی عبارت است از: درخت زندگی یا انواع بته جقه، 
پرده ها،  و سجاده ای، روی  محرابی  نقش  ترنج،  به صورت لچک  که  و شمسه ای  بادامی  گل  ترنج، سروچه،  پیچک 

رو  رختخوابی، سجاده و جانماز، بقچه و رویه پشتی دوخته می شود.
به نقوش بقچه های تصاویر نگاه کنید.این دو بقچه هر دو نقش شمسه دارند. 

 بقچٔه پته با طرح لچک ترنجی

 طرح شمسه  )ترنج( قدمت بیش از 100 سال حاشیٔه پته با نقش اسلیمی و بادامی
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 حاشیٔه پته نقش بته میری شال پته دوزی شده با طرح بته جقه اژدری

 نقش گل

 پتٔه لچک ترنج حاشیٔه پته نقش بته میری
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پته دوزی کنید:
برای پته دوزی ابتدا یک تکه پارچه پشمی ساده و مقداری نخ پشمی رنگی آماده کنید. طرح دلخواه خود را 
با استفاده از کاربن رنگی روی پارچه بکشید. ابتدا خطوط اصلی طرح را ساقه دوزی کنید. سپس سطح پته 

را با پتک کشیده یا خیاری توپر دوزی )آب دوزی( کنید.
الله کرمانی و استاد میرعلی  از اساتید مشهور این هنر در سدٔه سیزده هجری قمری می توان از استاد فرج 

کرمانی نام برد. 
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خود ارزیابی:
بر روی یک تکه پارچٔه پشمی مراحل مختلف پته دوزی را روی نقش دلخواه خود اجرا کنید.

تجربیات بیشتر:
 به نمونه های زیر توجه کنید. شما چه ایده هایی می توانید برای اجرای پته دوزی روی وسایل مختلف ارائه 

دهید؟

 با نخ و سوزن و پارچه ای ظریف تر از آنچه تا به حال تجربه کرده اید نقش دلخواه خود را پته دوزی کنید و 
ظرافت آن را با نمونه های قبلی خود مقایسه کنید. 
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بخش چهارم



به نام خالق زیبایی ها

مقدمه
در سال های گذشته در بخش هنر های آوایی با مفاهیم مختلف و اساسی همچون وزن )ریتم(، 
ملودی )لحن(، رنگ صدا، فرم و بافت صدا آشنا شدید. آموختید که ملودی ها می تواند 
آوازی و غیرآوازی باشد که توسط انسان و ابزار تولید صدا، اجرا می شود. عالوه بر این 

ملودی ها می تواند تک صدایی،  چند صدایی و دگر صدایی باشد.
با کاربردهای  پایه سعی خواهیم کرد شما را  با مبنای این هنر آشنا شدید، در این  حال که 
مختلف هنرهای آوایی آشنا کنیم. شناخت بهتر و بیشتر کاربردهای انسانی این هنر به ما در 
شناخت فرهنگ و هویت خود وحفظ آن کمک خواهد کرد. به طور کلی هنر های موسیقایی 

اصیل ایرانی که  با زبان و فرهنگ ما هماهنگ هستند  به دو دسته تقسیم می شود: 
ــ آواهای  دستگاهی )آواهای سنتی که با زبان فارسی اجرا می شود(، 
ــ آواهای مردمی )یا قومی که با زبان های متنوع اقوام اجرا می شود( 

امسال در این بخش شما با آواهای اقوام مختلف ایران )مردمی(،  ردیف دستگاهی ایران و 
آواهای دینی آشنا خواهید شد. عالوه بر این، در دو فصل پایانی این بخش، آواهای مردمی،  
دستگاهی و مذهبی را با توجه به مؤلفه های وزن،  ملودی و فرم که در پایه های هفتم و هشتم 
آموختید،  بررسی خواهیم کرد. شناخت کامل میراث فرهنگی و هنری کهن ایران و حفظ و 
ارتقای آن میسر نیست مگر با شناخت هنرهای آوایی ایرانی ــ اسالمی. این بخش تالشی 
است برای رسیدن به این مهم. باشد که این تالش دریچه ای بگشاید هر چند کوچک به روی  

شما نونهاالن این مرز و بوم برای شناخت بهتر هویت خود و میراث پرافتخارتان.



آواهای قومی )مردمی( درس اّول

در پایان این درس انتظار می رود:
  رابطه زبان و آواهای قومی را بشناسید و اهمیت آن را درک کنید. 

  آواهای قومی را شناخته و ارکان آن را نام برده و بتوانید آن را در آواهای مختلف بازشناسی کنید. 
   تفاوت میان انواع کاربرد آواهای قومی )همچون مذهبی، حماسی و... ( را درک و آن ها را براساس نوع کاربرد طبقه بندی 

کنید.  

فکر کنید:
آیا تا به حال به آوازهای اقوام مختلف ایرانی گوش داده اید؟ به نظر شما این آواها با یکدیگر چه تفاوت هایی دارد؟ 

بله، درست حدس زده اید؛ مهم ترین تفاوت آوازهای اقوام در تفاوت زبانی و لهجه های آن هاست، اما چگونه؟
این  آواز می خوانند.  نیز  اقوام همان طور که گفت وگو می کنند و شعر می خوانند، همان گونه  به نظر می رسد 

آوازها دارای لهجه و زبان مخصوص به خود بوده و اشعار نیز دارای معنی و وزن است.

تجربه کنید:
بیایید به عنوان نمونه، سه آواز ترکی، کردی و لری را با هم مقایسه کنیم.

 به شعر این آواز با زبان ترکی توجه کنید : 
)صبح شد و از هر سمت، صدای اذان بلند شد( » صبح اولدی هر طرفدن اوجالدی اذان سسی«، 

)گویا که از فرشتگان، صدای قرآن می آید( »گــویا گلیـــر مالئـکه لــــردن قـــرآن سسی«، 
محمد حسین شهریار

 حال به شعر این آواز با زبان کردی توجه کنید :
)یا رسول اللّٰه یا شاه مدینه( »یا ره سول اللّٰه، یا شای مه دینه«،  

)هر کس عاشق توست، دل شکسته تر است( »هه ر که س، عاشقته دلی مه شکینه«،  
151

https://www.roshd.ir/908-4-1


 و نمونه آواز لری:
)مادرــ مادروقت جنگ و دفاع است( »داَیه داَیه وقته جنگه«،   

)قطار فشنگ روی سرم پُر و آماده است( »قطار کَه باال سِرم پُِرش ِفشنگه«،  

 به نظر شما این سه آواز چه تفاوتی با هم دارند؟ 
این دو آواز عالوه برزبان و لهجه متفاوت، دارای معانی متفاوتی نیز هستند. 

پرندگان،   باد،  که شامل هر صدایی می شود، همچون صدای  دارد : نخست؛ صوت  ملودی سه رکن  هر  کلی  به طور 
صدای انسان و غیره. دوم؛ وزن یا نظام ریتمیک که در هر قومی وابسته به وزن شعر، زبان و لهجه  آن قوم است. سوم؛ 
محتوا یا معنای انسانی است که ریشه در ارزش های فرهنگی و هویت آن قوم دارد. بنابراین هر سه رکن درترکیب با هم 

ملودی را به وجود می آورند نه به صورت انفرادی.

ارکان اصلی یک ملودی

معانی، رفتار و کاربردهای انسانیوزن و نظام ریتمیکصوت و لحن

صدای انسان، آواز پرندگان و صدای 
طبیعت )رودخانه، باد و... (

شادیانه )تولد، عروسی و ... (، بازی، کار، سوگ و عزاداری منطبق با وزن اشعار و ملودی 
و مراسم مذهبی

ـ اجتماعی آنان است. به عبارتی در تمام لحظات زندگی از تولد تا مرگ  آواها در اقوام مختلف، بخشی از رفتار انسانیـ 
با آنان است و در شادیانه ها )تولد و عروسی(، سوگ و مراسم مذهبی ماه های محرم، ادعیه ها و... کاربرد دارد.  آواهای 

قومی با نام های محلی، نواحی، مقامی، قومی، فولکلور و مردمی نیز شناخته می شوند.
دانشمند بزرگ ایرانی جهان اسالم، ابونصر فارابی، ابزار ایجاد و اجرای آواها را به دو دسته تقسیم می کند:

 ابزار صوتی انسانی: حنجره در آواز و خوانندگی
 ابزارهای صوتی غیرانسانی: دوتار، نی، سرنا، دهل و  ...

کاربرد و معانی وزن و ریتمصوت
انسانی

ساختار یک ملودی قومی

ملودی قومی

ابزارهای صوتی خواننده
مقوله اجرا
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انواع کاربرد های انسانی هنرهای آوایی در اقوام مختلف ایرانی 
 کاربرد های مذهبی: این آواز ها با موضوعات مذهبی، عزاداری ها، دعا، مناجات، نیایش، مدح، نعت، حمد، تسبیح 

و عرفان در بین اقوام مختلف ایرانی اجرا می شود. 

»ذکرخوانی« اکثر نقاط ایران برای عبادات ماه رمضان به صورت مداحی، »حقانه« آواز مجالس مذهبی در خراسان 
در مدح پیامبر )ص(، »شروه« در بوشهر )روضه خوانی امام حسین )ع(( آواز »هزارگی« در تربت جام، نیایش خوانی 
اکثر نقاط ایران، آواز »سیتک« بلوچستان با مضامین مذهبی، آواز »حاجیونی« با مضامین مذهبی برای عزاداری در 

مازندران و ... نمونه هایی از کاربرد مذهبی آوازهای اقوام مختلف در کشور ماست.

 مراسم سنج و دمام در بوشهر

 مراسم چمری کرد با ساز سرنا و دهل

 کاربردهای عزاداری وسوگ قومی: مراسم سوگ 
در بین اقوام مختلف ایرانی معموالً توسط خانواده متوفی 
و اهالی آن منطقه، در محیط های بسته )در منزل( و یا در 
محیط باز  )محوطه شهر یا روستا( با احترام اجرا می شود. 

این مراسم به دو صورت برگزار می شود: 
اول: با آواز به صورت سلو )بدون ابزار صوتی(: همچون 
عزیزان(،  و  قهرمانان  سوگ  لک )در  قوم  در  »مور«  آواز 
آواز بیدخوانی در مازندران علی آباد کتول )سینه زنی(، آواز 

موردخوانی و غریبی خوانی در کرمان )مراسم یادبود متوفی(، آواز انارکی در خراسان )گریه بر مرده(، آواز اوخاشما در 
آذربایجان )مرثیه بر عزیزان(، آواز آغی در ترکمن )مراسم سوگ دالوران(، آواز بالوره در کردستان )در جایگاه متوفی(.

دوم: بدون آواز که معموالً فقط با سرنا و دهل در فضای باز با حضور اکثر اهالی آن منطقه اجرا می شود؛ مثل مراسم 
چمری اقوام کرد و لر که بدون آواز با ریتم سنگین توسط سرنا و دهل در عزاداری با حضور مردان بر سر مزار متوفی 

اجرا می شود. 

 کاربرد های حماسی و ملی: واژه حماسه در تاریخ و فرهنگ ایرانیان از جایگاه ویژه و با ارزشی برخوردار است. 
این کاربرد در اقوام معموالً براساس اشعار با معنای حماسی در آواز ها شکل می گیرد. یکی از نمونه های ترکیبی شعر 
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و آواز »منظومه خوانی حماسی« است که در اقوام ایرانی دو نوع هستند:  
1 منظومه های حماسی اساطیری و پهلوانی باستانی و معاصر، همچون شاهنامه فردوسی و اشعاری که به حماسٔه 

دفاع مقدس معاصر اختصاص دارد. 
2 منظومه های دینی و مذهبی همچون منظومه حمله حیدری )راجع به زندگانی پیامبر اکرم )ص( و امام علی  بن ابیطالب )ع( 
و حضرت مهدی )عج( که توسط محمد رفیع خان نظم یافته است(، خاوران نامه ابن حسام خوسفی که دیوان اشعاری 
است در نعت پیامبر )ص( و منقبت موالی متقیان علی )ع( و بیان فضایل ائمه اطهار )ع( که شامل ۳۸۳۳ بیت است و... .

آواز بیت در کردستان  )داستان سرایی حماسی اسطوره ای کردی همچون بیِت َمم و زین(، آواز فلک خوانی  )تاجیکستان، 
خراسان و افغانستان( که تنها با آواز آرزوها و خواسته های خود را می خوانند، آواز حماسٔه کوروغلو)آذربایجان و خراسان( 
که داستان قهرمانی، وطن پرستی و صداقت و راستی است، مقام های بدون کالم پلتان خراسان که تداعی سواره نظام 

برای  کار  هنگام  در  آوازها  این  کار(:  شغلی )آواهای  کاربردهای   
رفع خستگی و با نظم و ریتمی خاص و متناسب با کار خوانده می شود؛ 
مثالً آواز اشترخجو در تربت جام برای جمع کردن شترها، آواز بورو در 
بیابانی در کهنوج کرمان هنگام  آواز  خوزستان هنگام درو گندم و جو، 
کار، آواز پهلوی خوانی در مازندران  در هنگام چیدن برگ سبز چای، 
ترانه های قالی بافی در اکثر نقاط ایران، آواز چوپانی، آواز حدی خوانی 
حرکت  برای  خراسان  در  ساربانی  آواز  شتر،  راندن  برای  هرمزگان  در 
ساربان ها، آواز کیجا جان در مازندران در مزارع، آواز میده در افغانستان 
و ایران برای خرمن کوبی، آواز شرفشاهی در گیالن برای کار توسط دو یا 

چند نفر خوانده می شود.

 استاد رسول بخشی زنگشاهی با قیچک بلوچستان استاد حسن اسکندری با قوپوز آذربایجان

 استاد شیرمحمد اسپندار با ساز دونلی بلوچی

سوار  است،  فیل  سپاه  با 
حالت  که  سوار  )کردی( 
اجرای آن یک سوارکار را 
در  و  تند  به  کند  از سرعت 
می شود،  ختم  کند  به  پایان 
آواز  و  می کند  توصیف 
آذربایجان  در  زوربا  حربه 
برای رجزخوانی نمونه های 
دیگری از آوازهای حماسی 

اقوام ایران است. 
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 استاد علی یونسی با نی انبان، جیرفت کرمان استاد قدرت اللّٰه فتحی با سرنا، چهارمحال بختیاری

 کاربردهای شادیانه: در زندگی اقوام مختلف ایرانی جشن ها و لحظات شاد فراوانی وجود دارد. این شادی ها با 
آوازهای متفاوتی از لحظه تولد یک نوزاد آغاز می شود و عموماً برای مراسم، تولد، ازدواج و عروسی، الالیی و  ... 

اجرا می شود. 
برخی از این آوازهای شادیانه با کاربردهای مشخص آن ها عبارت اند از: آواز هی یار هی یار در تالش برای وصف 
کودک،  الالیی  برای  آذربایجان  در  الیالر  آواز  کودک،  نوازش  برای  آذربایجان  در  نازاالم  آواز  داماد،  و  عروس 
اللوخوانی در خراسان برای خواب کودک، آواز گلی به گلی در مازندران برای عروسی، آواز گرایلی در آذربایجان 
وصف  در  فایز خوانی )بوشهر(  فراقی )خراسان(،  قوشما  )آذربایجان(،  کتولی  )مازندران(،  آواز های  عروسی،  برای 

عروس، آوازهای شرمه در سیرجان، َشربه ترکی در استان فارس و بایاتی در آذربایجان برای مراسم عروسی.

خود ارزیابی: 
به کاربرد نمونه های صوتی که می شنوید توجه کنید و نام و زبان آن ها را بیابید. چند نمونه از موسیقی های 
بنویسید.  را  آن ها  کاربرد  و  زبان  قوم،  نام  آواز،  نام  قبیل:  از  آن  مشخصات  و  کرده  جمع آوری  را  قومی 

می توانید پرسش های خود را از افراد بزرگ تر فامیل نیز سؤال کنید.

تجربیات بیشتر:
اقوام، رنگین کمان زیبای فرهنگی ایران هستند. در خانواده، فامیل و دوستان خود جست وجو کنید تا قومی را 
شناسایی کنید و منابع موسیقی این درس را برایشان پخش کنید تا بشنوند. سپس از آن ها درباره دالیل کاربرد این 

موسیقی در آن قوم سؤال کنید. این موسیقی چه کاربردی دارد؟ کاربرد مذهبی، شغلی و...  . 
توجه داشته باشید که هیچ موسیقی ای در اقوام نیست که کاربرد نداشته باشد؛ چون، موسیقی بخشی از رفتار 
انسانی آنان در طول زندگی )حین کار، مراسم مذهبی، تولد، سوگ و  ... ( بوده است. کاربرد های گوناگونی که 

یافته اید را در کالس با دوستان خود مطرح کنید.
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ردیف دستگاهی ایراندرس دوم

در پایان این درس انتظار می رود: 
  با آشنایی با ردیف دستگاهی ایران، انواع آن را نام ببرید. 

  رابطه ردیف دستگاهی را با زبان و شعر فارسی درک کنید.
  تفاوت بین انواع دستگاه ها و گوشه های مختلف آن را بیان کنید. 

فکر کنید:
به یک بیت از شعر این »آواز افشاری« دقت کنید :

»بشنو از نی چون حکایت می کند، وز جدایی ها شکایت می کند
نالیده اند«  زن  و  مرد  نفیرم  در  ببریده اند  مرا  تا  نیستان  کز 

)مولوی(

به نظر شما این آواز دارای چه خصوصیاتی است؟
1 به زبان فارسی است.

2 براساس سبک شعری مثنوی است.

 میرزا عبداللّٰه فراهانی مبدع ردیف دستگاهی معاصر به همراه شاگردان
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 رحیم مؤذن زاده اردبیلی ابونصرفارابی

این قطعات آوازی با یکی از سبک های شعر فارسی  این آواز یکی از قطعات ردیف دستگاهی ایران است. معموالً 
)مثنوی، غزل، دوبیتی و رباعی( ساخته می شوند. ویژگی اصلی این آوازها این است که به زبان فارسی ایران خوانده 
شده و به قومیت خاصی تعلق ندارند. پس این آوازها با چه ملودی و لحنی خوانده می شوند؟ براساس ردیف دستگاهی.

ردیف دستگاهی چیست؟
ردیف دستگاهی مجموعه ای از قطعات ملودی های کوچک است که با یک هدف مشترک پشت سر هم چیده می شوند. 
بیشتر( و شش  بزرگ  )با گوشه های  از هفت دستگاه  گفته می شود. ردیف دستگاهی  این قطعات کوچک، گوشه  به 

دستگاه کوچک تر که به اصطالح »آواز« نامیده شده اند، تشکیل شده است.
هفت دستگاه بزرگ1

راست پنج گاهچهارگاهسه گاهنواهمایونماهورشور
۲۵ گوشه۳۱ گوشه۲۰ گوشه۲۱ گوشه۲۸ گوشه۴۴ گوشه۳۴ گوشه 

شش آو از )دستگاه های کوچک(
بیات اصفهان بیات کرد دشتی افشاری بیات ترک ابوعطا

۷ گوشه ۸ گوشه ۵ گوشه ۴ گوشه ۱۵ گوشه ۱۰گوشه

پس هر دستگاه )کوچک یا بزرگ( مجموعه ای از قطعات کوچک مستقل یا گوشه است که با یک هدف مشترک کنار 
هم چیده یا ردیف شده اند. به همین دلیل به آن ردیف دستگاهی می گویند. الزم به ذکر است هر گوشه دارای نام مستقل 
و اسامی مخصوص به خود بوده و در مجموع در این ردیف دستگاهی، ۲۲۸ گوشه وجود دارد. هنرمندان این حوزه  

باید دستگاه ها و گوشه ها را از حفظ باشند تا در هنگام اجرا از این گوشه ها خارج نشوند. 
برای مثال می توان به اذان مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی اشاره کرد که یکی از مشهورترین ابداعات اجرای 

اذان معاصر است که در دستگاه کوچک )آواز( بیات ترک ساخته و اجرا شده است.

۱. براساس ردیف دستگاهی میرزا عبداللّٰه فراهانی
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ردیف دستگاهی ایران با کشورهای زیادی دارای حوزه و سیستم آوایی مشترک است؛ اما این بدان معنا نیست که 
)ترکان  کیانگ  استان سین  از  که  ترکی می گویند  و  ایرانی، عربی  را حوزه  بزرگ  این حوزه  دارند.  یکسانی  آواهای 
کشور چین( شروع شده و تا کشور های شمال افریقا ادامه داشته و شامل کشورهای تونس، مغرب، الجزایر، لیبی، 
کیانگ چین  استان سین  و  تاجیکستان  ازبکستان،  آذربایجان،  ایران،  ترکیه،  عراق،  لبنان، سوریه،  فلسطین،  مصر، 
سهیم  هم  با  مستقل  موسیقایی  سنت  یک  شکل گیری  فرایند  در  اسالم،  صدر  از  کشورها  این  می باشد.  )ایغورها( 
بوده اند. دانشمندان بزرگی در طی تاریخ مباحث مربوط به این حوزه را مدون کرده اند؛ شخصیت های بزرگی همچون 
تاریخ جهان، کشور  ُارموی و عبدالقادر مراغی. مبدأ این حوزه در  ابن سینا، صفی الدین  اسحاق موصلی، فارابی، 
ایران بود و از دوران قاجار تا به امروز به این سیستم ایرانی، ردیف دستگاهی می گویند. در واقع می توان گفت که این 
کشورها هویت مستقل موسیقایی خود را با بهره از کشور ما تکامل داده اند. از سوی دیگر کشوری همچون افغانستان 
که دارای زمینه های مشترک فرهنگی )مانند زبان و ادبیات فارسی( با کشور ماست، از ردیف دستگاهی ایران تبعیت 

نکرده و بیشتر از نیم قرن است که هویت موسیقایی خود را براساس موسیقی هند پایه گذاری کرده است. 

 عبدالقادر مراغه ای

 نقشه ایران و کشورهای حوزه موسیقایی ایرانی ـ عربی ـ ترکی
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تجربه کنید:
 دستگاه های بزرگ ایرانی را براساس تعداد گوشه ها طبقه بندی کنید.

 بیشترین گوشه متعلق به چه دستگاهی است؟
 کمترین گوشه متعلق به چه دستگاهی است؟

 به اسامی دستگاه ها دقت کنید، آن ها را با توجه به موارد زیر طبقه بندی کنید:
1 استفاده اعداد در اسم؟ مثالً سه گاه )۳ گاه( و... .

2 استفاده نام اقوام در اسم؟
3 استفاده نام شهرها در اسم؟

از میان همٔه گوشه ها در یک دستگاه، برخی دارای نقش های مهم تری هستند که به سه دسته کلی تقسیم می شوند :
 گوشه درآمد: اولین گوشه ای که هر دستگاه با آن آغاز می گردد و فضای اصلی دستگاه را معرفی می کند. 

 گوشه اوج: در چیدمان گوشه های هر دستگاه، هنگامی که به باالترین نغمه آوازی می رسیم این گوشه اجرا می شود.
باز  پایان هر دستگاه به این گوشه فرود می کنیم که در واقع به همان فضای گوشه درآمد دستگاه  گوشه فرود: در   

می گردیم.
برای فهم بهتر مطالب باال به نحوه استفاده از غزل حافظ و موالنا در یک دستگاه کوچک یا آواز توجه کنید:

نمونۀ شعری    نقش گوشه ها در آواز افشاری

رونق عهد شباب است دگر بستان را
می رسد مژده گل، بلبل خوش الحان را

 )حافظ(
درآمد یا گوشه اول دستگاه

ترسم این قوم که بر ُدردکشان می خندند
در سر کار خرابات کنند ایمان را

 )حافظ(
 گوشه عراق در نقش گوشه اوج افشاری

دید موسی یک شبانی را به راه / کوهمی گفت ای خدا و ای اله
تو کجایی تا شوم من چاکرت / پیرهن دوزم کنم شانه سرت

زین نمط بیهوده می گفت آن شبان / گفت و موسی با که هستی ای فالن
گفت با آن کس که ما را آفرید / این زمین و چرخ ازوآمدپدید

وحی آمد سوی موسی ازخدا / بنده ما را زما کردی جدا
تو برای وصل کردن آمدی / نی برای فصل کردن آمدی

 )مولوی(

گوشه مثنوی در نقش فرود افشاری

ـ  ۱۲۷۰ هـ.ش( که یکی  همان طور که در جدول باال می بینید، برخی ابیات این غزل توسط استاد عبداللّٰه دوامی  )۱۳۵9ـ
از راویان ردیف دستگاهی می باشد، برای این سه گوشٔه مهم انتخاب شده است.
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خود ارزیابی:
سه رکن موسیقی را که در درس پیشین یاد گرفتید در ردیف دستگاهی مورد نظر خود بررسی کنید :

 رکن اول صوت: در ردیف دستگاهی، صوت آن شامل نت های به کار رفته در گوشه هاست.
ریتم آن آواز از ریتم   رکن دوم نظام ریتمیک: اگر در ردیف دستگاهی از شعر استفاده شود، معموالً 

شعری بهره می برد ولی در گوشه های غیرآوازی، ریتم گوشه به صورت آزاد شکل می گیرد.
 رکن سوم معانی و محتوای انسانی: این آوا ها محتوای انسانی خود را، یا از متن و اشعار و یا از موضوع 

ملودی هایی که با آن ها خوانده می شوند، می گیرند.

تجربیات بیشتر:
چه خوانندگانی را از ردیف دستگاهی ایرانی می شناسید؟ آوازی را که می شنوید از سه جنبه مورد بررسی 

قرار دهید: 
 نام خواننده

 نام دستگاه بزرگ یا کوچک )آواز(
 نوع شعر و متن آن

جالب است بدانید که موسیقی آوازی تابع معنی شعر خواهد بود و خواننده براساس مفاهیم و معانی شعری با 
مخاطب خود ارتباط برقرار می کند.
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در پایان این درس انتظار می رود:
  آواهای دینی را براساس ردیف دستگاهی بشناسید. 

  آواهای متنوع دینی را در اقوام مختلف ایرانی از یکدیگر تشخیص دهید. 
  انواع مقام های موسیقایی تالوت قرآن را بشناسید. 

شناخت آواهای دینی ایراندرس سوم

فکر کنید:
به این آواز محرم که در وصف رشادت حضرت ابوالفضل )ع( در کربالست دقت کنید: 

نام آواز: ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
سقای حسین )ع(، سید و ساالر نیامد، علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیـامـد، علمدار نیـامـد
اسـت کلمــات  شعــور  ز  فراتـر  تو  وصـف  اسـت ذات  جلوه  قدمـت  هـر  نفست  هـر  در 
اسـت مات  تو  ایثـار  همـه  این  از  همـه  عـالـم  اسـت فرات  لـب های  تو،  لـب های  حسـرت  در 
نیـامــد ایثــار  جـلـوه  ادب  سـقـــای  نیـامـد قـافــله  سـاالر  را  قـافـله  این 

 امیرحسین باقری در حال قرائت قرآن کریم
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همان طور که می بینید، این آواز ها کاربردی مذهبی داشته و اجرا و هویت خود را از مضامین دینی می گیرند. این آواز 
چه معانی و مفاهیمی را برای ما یادآوری می کند؟

»دشت کربال، میر علمدار، حضرت ابوالفضل )ع(، سقای امام حسین )ع(، ساالر شهیدان، شهادت، شهید و... «
این معانی انسانی در واقع همان رکن سوم آواها و ملودی های مذهبی هستند که در کنار دو رکن صوت و ریتم، کاربرد 

این آواز را برایمان روشن می سازد. 
در اجرای یک آوای )ملودی( دینی نیز از این سه رکن بهره می گیریم:

اقوام  از  ایران  می برند.  بهره  قومی(  آواهای  دستگاهی،  )ردیف  ایرانی  آواهای  و  ازملودی  واقع  در  دینی  آوازهای 
مختلفی تشکیل شده که هر یک آیین و مراسم مذهبی مخصوص به خود را دارند. این مراسم عموماً دارای سه کاربرد 

با محتوای انسانی اصلی هستند:
1 کاربرد مناجات پروردگار در عبادت: آواهای ماه مبارک رمضان و... 

2 کاربرد عزاداری و سوگواری: مراسم ساالر شهیدان امام حسین )ع( و...
3 کاربرد اعیاد مذهبی: میالد پیامبر اکرم  )ص( و ائمه  )ع( و...

همان طور که در درس های پیشین آموختید، ملودی از سه رکن اصلی تشکیل شده است و باید بدانیم آواز دینی نیز 
دارای ملودی و سه رکن است:

1 صوت یا نت آوازی: که براساس آن مراسم مذهبی، خوانده می شود که خود بر دو نوع است:
 براساس ردیف دستگاهی 

 براساس آواهای اقوام )آواهای مردمی( مختلف 
سنج،  همچون؛  مذهبی  ابزارهای  یا  زدن  سینه  توسط  اجرا  ریتم  مذهبی،  مراسم  اجرای  در  ریتمیک:  نظام   2

زنجیر زدن، طبل و   ... حفظ می شود که این ریتم براساس ریتم شعر تنظیم و اجرا شده است.
3 معانی و محتوای انسانی: آواهای مذهبی، معانی ارزشی خود را در متن اشعار، براساس موضوع های مختلف مثل 
رشادت و دالوری و مبارزه برای حفظ دین، آیین های تاسوعا و عاشورا به یاد ساالر شهیدان و یارانش و   ... آشکار می کند.

محتوای ریتمصوت
انسانی

ملودی مذهبی
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تجربه کنید:

با توجه به معانی اشعار آوازهای دینی زیر، کاربرد های آن ها را در جدول بنویسید:

کاربرد عزاداری کاربرد اعیاد مذهبی کاربرد مناجات  اشعار آواز های دینی

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب
کآشوب در تمامی ذرات عالم است 

)محتشم کاشانی(

این دهان بستی دهانی باز شد
تا خورندٔه لقمه های راز شد

لب فرو بند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب 

)مثنوی معنوی(

ماه فرو ماند از جمال محمد )ص(
سرو نباشد به اعتدال محمد)ص(

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمد 

)سعدی شیرازی(

همان طور که مالحظه می کنید چگونگی کاربرد اشعار این آوازها، ریشه در معانی و محتوای انسانی آن ها دارد.

انواع آواهای دینی در ایران

1 تعزیه ملی 
در اجرای یک مراسم تعزیه از هنرهایی همچون؛ بازیگری، هنر های آوایی، صحنه آرایی، طراحی لباس و گریم استفاده 
ایران اجرا می شود.  نقاط  در همه  ادامه داشته و معموالً  تاکنون  از دوران صفویه  ایران  این مراسم در  شده است. 
ملودی های آن براساس ردیف دستگاهی تنظیم شده است. بدان معنی که خوانندگان تعزیه باید دستگاه های ردیف ایرانی 

را به خوبی بلد باشند و در اجرای اشعار تعزیه از ملودی دستگاه و گوشه بهره ببرند.

 مراسم تعزیه شام غریبان
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جدول قسمت های مختلف تعزیه ملی

بچه خوانی)دشتی( مخالف خوانی، مصرع خوانی )چهارگاه( موافق خوانی )چهارگاه( امام خوانی )دستگاه همایون، چهارگاه(
زره پوشی موافق و مخالف )شور( پیش واقعه خوانی )دشتی( بحر طویل خوانی )چهارگاه( رجز موافق و مخالف )دستگاه شور و دشتی(

2 تعزیه اقوام
ساختار آن تحت تأثیر آواهای قومی )مردمی( بوده و ملودی های آن از ردیف دستگاهی بهره نمی برد. این تعزیه دربر گیرنده 
انواع لحن یا ملودی های اقوام است؛ مثالً در تعزیه مازندران از ملودی قومی »کیجا جانک« که در درس اول امسال 
تعزیه گیالن از ملودی های »دیلمی« و »گیلکی«، در  یا در  با آن ها آشنا شده اید، استفاده شده است  موسیقی مردمی 
بوشهر، در مرثیه حضرت علی اصغر )ع( از »الالیی بوشهری« استفاده می شود، در تعزیه سمنانی که مخصوص این 

منطقه است از ملودی »سرکویری« استفاده شده است.  

3 نوحه و پیش خوانی
این آوازها معموالً براساس ترانه ها و تصنیف ها )قطعات ریتمیک ردیف دستگاهی که با شعر خوانده می شود( ساخته 
می شود. این آوازها از ساختاری ساده برخوردار بوده و تکرار و توالی جمالت آواز، یکنواختی و سادگی ریتم، وجه 
اشتراک نوحه خوانی در نقاط مختلف ایران است؛ مثل »نوحه های ماه محرم«، »نوحٔه توبٔه حر« و »پیش خوانی حر«.

پیش خوانی ها که معموالً قبل از اجرای نوحه اصلی به عنوان پیشواز و مقدمه اجرا می شده متأسفانه از دهه های پیش، 
تقریباً منسوخ شده است. 

4 مناجات و مدح و منقبت 
این آواها معموالً در مدح وستایش خدا و یا پیامبر )ص( و اولیا و امامان خوانده می شود. می توان آوا های دینی زیادی 
در این مجموعه از فرهنگ مذهبی ایرانی قرار داد، همچون؛ »سحرخوانی«، »مناجات«، »چاووش خوانی«، »اذان« 

»تالوت قرآن« و...

کاربرد قوم و منطقه آوازهای مناجات

مناجات پروردگار و پیامبر )ص( کرد و کردستان مولودی خوانی
مضامین مذهبی برای مجالس تربت جام آواز هزارگی

دعا و مناجات برای ماه رمضان اکثر اقوام نیایش خوانی
مراسم مذهبی داستان گونه مازنی و مازندران آواز کتولی و حقانی

مدح ائمه و بزرگان دین اراک و استان مرکزی شربه
مضامین دینی بلوچستان آواز سیتک

حمد و نعت و مدح اولیاء اللّٰه خراسان آواز حقانه
مضامین دینی لر و لرستان آوای ِچل سرُو

مضامین حماسی ــ مذهبی کرد آواز بیت
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مقام های موسیقایی تالوت قرآن
در تالوت قرآن از هفت مقام اصلی و گوشه های آن ها استفاده می شود که شامل مقام رست، مقام بیات، مقام صبا، 
مقام سه گاه، مقام عجم، مقام نهاوند و مقام حجاز می شود، هر چند بعضی مقام چهارگاه را هم مقام مستقلی دانسته و 

درنتیجه به هشت مقام اصلی قائل گردیده اند.
در فرهنگ ایرانی، عربی و ترکی به مجموعٔه اصواتی )نت هایی( که با ترتیب معین و خاصی کنار هم قرار دارد و الگویی 
برای آفرینش نغمات و ملودی ها بوده، مقام گفته می شود. اگر با یک نگاه کلی بنگریم می توانیم مفاهیم مقام، نغمه، لحن، 
آواز، دستگاه، گام و موارد مشابه آن را در یک تعریف کلی بگنجانیم، اگرچه در تعریف اصطالحات برخی از این مفاهیم 
با دیگری تفاوت دارد. تمایز و تشخص هر مقام نتیجه تغییر حاالت و کیفیات یک نغمه و ملودی و تفاوت هر مقام با مقام 
دیگر نتیجه اختالف در تغییر فواصلی است که بین درجات صوتی هر مقام نسبت به مقام دیگر وجود دارد. با توجه به 
اسامی این مقام ها، مبدأ شکل گیری و پیدایش آن ها در تاریخ، ایران بود که بعد از ورود اعراب به ایران در صدر اسالم 

و همچنین در دوران عثمانی، به کشورهای عربی و اسالمی منتقل و تکامل یافته است.
 نغمه: نغمه در لغت، عبارت از صدایی موسیقایی است که خالی از کالم و حرف باشد. 

 لحن: لحن در تالوت قرآن، کیفیتی است که از استفاده صحیح و مطلوب مقامات و نغمات عربی برای ارائه آیات 
قرآن کریم براساس اصول و مبانی مربوط حاصل می آید.

الزم به ذکر است در موسیقی مقامی عرب تعدادی بالغ بر سیصد مقام اصلی و فرعی )گوشه ها( وجود دارد، ارتباط بین 
مضامین آیات قرآنی با نغمه ها و مقام ها همیشگی نیست و حالتی که قاری به مقام و نغمه می دهد، آن را شاد و فرح زا 
و یا محزون و غمناک می کند، اما رعایت تناسب و ارتباط میان مقام و موضوع آیه به مهارت قاری ارتباط دارد. با 
شناخت حالت هر مقام و موضوعات آیات و تناسب آن ها با یکدیگر و رعایت این تناسب، تالوت قاری قرآن عالوه بر 
بیان لفظی، بیان تصویری پیدا می کند، این بیان یکی از مصادیق اعجاز لفظی قرآن است و تنها هنری که می تواند آن 
را به عرصه ظهور بیاورد، هنر قرائت است. تالوتی که در آن، این تناسب رعایت نشود، تالوتی بی روح است و گاهی 
اوقات بی معنی؛ مثالً اگر آیه شریفه »ُخذوُه فَُغلّوه ُثمَّ الَجحیَم َصلّوُه )دستور داده می شود او را بگیرید و غل و زنجیرش 

 آیین مناجات اللّٰه و پیامبر )ص( در کردستان با دف
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کنید…(« که در مورد اهل عذاب است و انسان با قدری تأّمل و اندیشه در آیه، از فرط تأثّر و اندوه گریان خواهد شد، 
با نغمه ای شاد و فرح فزا و شوق افزا )همچون مقام نهاوند( خوانده شود، چنان بی معنی و ناسازگار است که دل قاری 

و ُمستمع با فکر و صاحب ذوق را به درد می آورد.
آفرینش  تشریعی،  و  تکوینی  هدایت  پروردگار،  عظمت  نشانه های  َرست:  مقام  اجرای  با  متناسب  مضامین   1
آسمان ها و زمین، بیان حقایق و معارف، نشانه های تجلّی انوار الهی در جهان، بیان و ابالغ اسماء و صفات الهی و بیان 

ابالغ نبوت و امامت، نشانه های الهی و  ...   .
2 مضامین متناسب با اجرای مقام بیات: مقام بیات یکی از مقام های بسیار زیبا، ُحزن انگیز و دارای لطافتی خاص 
است و در بیشتر مضامین کاربرد دارد همچون نزول عذاب الهی بر ناسپاسان و کافران، آیات منسوب به جهنم، لطافت و 
زیبایی اخالق الهی و ُحزن از عدم تزکیه نفس، عشق به لقاء اللّه، محبت و عشق به ایمان و ُحزن از نبودن در زمره مؤمنین، 
عنایت حق تعالی نسبت به هدایت بندگانش، لطف و رحمت رسول اکرم )ص(، زیبایی و لطافت توحید و ُحزن از عدم معرفت.
3 مضامین متناسب با اجرای مقام صبا: توصیف جهنم، فرجام کار مجرمان در روز قیامت، خوف از حساب و کتاب 
و آالم محشر، حیا از لقاء اللّه به جهت معصیت، غم و اندوه و ترس از عذاب، انذار و بیدار باش، خوف از عذاب الهی و...  .
4 مضامین متناسب با اجرای مقام سه گاه: شادی اهل بهشت، شادی و سرور اهل ایمان، شادی از معرفت آیات 

رّبانی و...   .
5 مضامین متناسب با اجرای مقام عجم: این مقام در موسیقی مقامی ایران با نام ماهور و در موسیقی غرب به 
و  نغمه ای شاد  می باشد.  فرعی همچون عجم عشیران، چهارگاه،  مقامات  دارای  که  برده می شود  نام  ماژور  گام  نام 
شادی آور، اّما نه به طور مطلق. بسیار اتفاق می افتد که مقام صبا و عجم را با هم ترکیب می کنند که خود حاوی معانی 

بدیعی می شود.
6 مضامین متناسب با اجرای مقام نهاوند: سرور از معرفت حق تعالی، لذت ایمان به نبوت و امامت خاصه، لذت 
و بهجت عبادت، لذت نعیم و پاداش اخروی، زیبایی و لطافت ایمان، امید و انتظار رحمت الهی، توصیف اهل بهشت، 

پیروزی، نصرت و سعادت مؤمنان و...  .

7 مضامین متناسب با اجرای مقام حجاز: سرور و 
لذت رعایت اخالق الهی، بشارت به اهل ایمان و عشق 

به حق تعالی در اثر معرفت او.

جدول تطبیقی مقام ها و معانی تالوت قرآن کریم
 حس و حالت اجرا نام مقام

تجلی و عظمت پروردگار رست

لطافت توحید و حزن از عدم تزکیه نفس بیات

غم و اندوه از عذاب الهی صبا

شادی اهل بهشت سه گاه

شادی مؤمن عجم

توصیف اهل بهشت، سعادت مؤمنان نهاوند

بشارت به اهل ایمان حجاز
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خود ارزیابی:
برای کاربرد های زیر یک آوای مذهبی پیدا کنید:

و  تاسوعا  مراسم  رمضان،  ماه  مناجات  )عج(،  زمان  امام  و والدت  شعبان  نیمه  پیامبر )ص(،  مبعث  عید   
عاشورای حسینی

 سعی کنید اشعار این چهار آوای مذهبی را بنویسید و معانی آن ها را در کالس با هم کالسی هایتان مطرح 
کنید.  

تجربیات بیشتر:
و  وقایع  براساس  و  کرده  تهیه  را  عاشورا  و  تاسوعا  نوحه های  بهترین  مشخصات  و  اشعار  از  فهرستی 

شخصیت های این حماسه بزرگ طبقه بندی کنید. 
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در پایان این درس انتظار می رود:
  عناصر ریتمیک ردیف دستگاهی را بشناسید.  

  عناصر ریتمیک آواهای مردمی )قومی( را شناسایی کنید. 
  تفاوت ها وتشابه های وزن های قومی با دستگاهی را تشخیص دهید.  

وزن و ریتم در آواهای ایرانیدرس چهارم

فکر کنید:
 چرا ریتم در ردیف دستگاهی وابستگی به شعر کالسیک )حافظ، سعدی، موالنا و... ( دارد؟

 آیا ریتم خوانی در آواهای مردمی و قومی نیز وابسته به شعر است؟ 
 آیا اشعار ریتم موسیقایی دارند؟

توجه داشته باشید ساختارهنرهای آوایی ایران یا با شعر اجرا می شود و یا بدون شعر. بنابراین ریتم یک قطعه یا به وزن 
اشعاری که در آن استفاده شده است وابسته است و یا به زمان بندی ملودی در اجرا. 

اشعار  در  نهفته  ریتم  نوعی  به  که  می کنند  تبعیت  بلندی  و  کوتاه  هجا های  از  معموالً  ایرانی  کالسیک  اشعار  کلمات 
محسوب شده و دارای قواعد مخصوص به خود هستند. 

 »u« به جای هجای کوتاه بگویید: »َت « یا »َن« با عالمت 
 به جای هجای بلند بگویید: »تَن« یا »نَن« با عالمت »  -  « 
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ابتدا بهتر است مثال های این هجاها را در کلمات معمولی به کار ببریم و ببینیم هر کلمه چگونه از هجاهای کوتاه و بلند 
تشکیل شده اند:

دانا = بلند بلند)- -(، تَن تَن
آزادی = بلند بلند بلند ) - - -( تَن تَن تَن

توانا = کوتاه بلند بلند ) u - -( تََنن تَن
زندگانی = بلند کوتاه بلند بلند ) - u - -( تَن تََنن تَن
مرغ سحر = بلند کوتاه کوتاه بلند )- u u -( تَن تََنَنن

می شود.  استفاده  هجا  دوم  نوع  از  می گیرد  قرار  هم  سر  پشت  کوتاه  یا  بلند  هجای  دو  وقتی  است  توضیح  به  الزم 
همان طور که در مثال »زندگانی« مشاهده می کنید دو هجای بلند در کنار هم قرار گرفته، اولی »نن« و دومی »تن« مورد 

استفاده قرار گرفته است تا زیبایی و سهولت ریتم خوانی حفظ شود. 

تجربه کنید:
حال بیایید با همین روش، اشعار دو نمونه آواز ردیف دستگاهی و قومی را که می شنوید،  براساس آواز آن ها 

ریتم خوانی کنیم:
1 نمونه آواز ردیف دستگاهی:

 »به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند« »عراقی«
ــ تفکیک هجاها: 

}ِب  طوا  ِف  کَع  به  َرف  تَم  ِب  َح  َرم  َرَهم   نَدا   َدند{= }تََنَنن تََنن تََنن تَن {
   -    - u  - u      -    u   u   -    -    u  -     u  - u   u

حاال شما مصرع دوم این آواز را هجا بندی کنید:
»که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی«

تفکیک هجایی: .............................

2 نمونه آواز قومی لری )مردمی(
»دایَه دایَه وقته جنگه«

تفکیک هجایی:
}دا    یه دا     یَه وق     ِته َجن     گَه{ = }تََنن تََنن تََنن َت{

u       - u       - u      - u      u
 حاال شما مصرع دوم این آواز را هجابندی کنید:

»قطار کَه باال سِرم پُِرش ِفشنگَه «
تفکیک هجایی: .............................
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بر این روش، برای ریتم خوانی در آواز ردیف  اتانین می گویند. عالوه  به این روشی که آوازها را ریتم خوانی کردید 
دستگاهی،  روش دیگری وجود دارد به نام »افاعیل«: }فعالُت فاعالتُن  فعالُت فاعالتُن{. 

از اشعار کالسیک استفاده  عالوه  بر این همان طور که در درس های پیشین اشاره شد، در ردیف دستگاهی معموالً 
سیستم  و  ریتم  و  وزن  واقع  در  افاعیل  ببرند.  بهره  خود  ریتم  برای  می توانند  نیز  افاعیل  از  اشعار،  این  و  می شود 
ترازشناسی شعر )عروض( فارسی کالسیک است همچون:»فَعولُن، َمفاعیلُن، فاِعالتُن، ُمسَتفِعلُن، َمفاِعلَُتن«. بنابراین 
در ریتم خوانی ردیف دستگاهی می توان از هر دو روش استفاده کرد، اما در نمونٔه قومی در این درس )آواز لُری( ریتم 
شعری آن فقط براساس اتانین ریتم خوانی می شود چرا که معموالً، اشعار قومی از نظام عروض تبعیت نمی کنند. اشعاِر 
آوازهای موسیقی قومی ایران  با ساختار هجایی، قدیمی تر از افاعیل عروض بوده و از این سیستم برای ریتم خوانی 

استفاده نمی کنند.
عالوه بر آنچه گفته شد، در خوانش ریتم ها روش دیگری در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که به آن روش »ریتم خوانی 
بین المللی« گفته می شود. تقسیم بندی ریتم ها در این روش براساس قوانین ریاضی بوده و ریتم ها به دو گروه قابل شمارش 

)منظم( و غیرقابل شمارش )ریتم آزاد( تقسیم می شوند.
 ریتم های منظم و قابل شمارش: عبارت اند از ریتم های دو ضربی، سه ضربی و چهار ضربی که می توانیم هر ضرب 

را همچون جهت های یک شکل در نظر بگیریم:

چهار ضربی سه ضربی دو ضربی

            ۱           ۲           ۳         ۴     ۱                  ۳
     
   

               ۲

۱             ۲

نکته مهم در این شکل از ریتم این است که هر یک از این ریتم ها باید در طول ملودی مرتب تکرار شوند. برای درک 
بهتر این موضوع، بیایید در نظر بگیریم، هر ریتم قابل شمارش دارای یک شکل هندسی قابل مشاهده است؛ مثالً برای 

یک »سه ضربی« می توانیم شکل مثلث که دارای سه ضلع است را در طول یک ملودی در نظر بگیریم:

انتهای ملودی تکرار ریتم تکرار ریتم تکرار ریتم تکرار ریتم ابتدای ملودی

ریتم دوضربی

ریتم سه ضربی

ریتم چهارضربی
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به این نت های سیاه رنگ دسته دار، یک ضرب می گویند. بنابراین برای ریتم دو ضربی دو نت سیاه، برای سه ضربی سه 
نت سیاه و برای چهار ضربی، چهار نت سیاه در اندازه های مساوی در روند ملودی مرتباً تکرار می شوند. 

در هنرهای آوایی ایران، هرگاه یک قطعه موسیقایی دارای شعر بوده و از ریتم های منظم و قابل شمارش و تکرار شونده 
پیروی کند به آن، ترانه و یا »تصنیف« می گویند. در غیر این صورت به آن »آواز« گفته می شود. حال که تفاوت بین آواز 

و تصنیف را درک کردید، برای فهم بهتر تفاوت این دو، به نمونه های صوتی ارائه شده گوش کنید.

در هنرهای آوایی این ضرب ها با نت های بین المللی به این شکل نوشته می شوند:

تجربه کنید:
این  در  شما  نظر  به  بدهید؟  تشخیص  را  درس  این  شنیداری  نمونه های  در  موجود  ریتم های  می توانید  آیا 

آهنگ ها، ریتم ها منظم و تکرار شونده است یا بدون ریتم؟  

 ریتم های غیرقابل شمارش یا ریتم های آزاد: وقتی برای اولین بار این ریتم ها را می شنویم، در ارتباط اول با آن ها 
احساس می کنیم که ریتمی ندارند و دلیل این احساس این است که در روند اجرای ملودیک این ریتم ها همچون ریتم های 
منظم )دوضربی، سه ضربی و چهار ضربی( تکرار وجود ندارد. آواز ها در ردیف دستگاهی و قومی از این خصوصیت 
پیروی می کنند؛ به بیانی دیگر هنگامی که کسی در حال خواندن آواز هست نمی توان شکل ریتمیک منظم و تکرارشونده 
را در آن تشخیص داد. این نوع ریتم از پیچیده ترین ریتم ها و یکی از معیارهای ارزشمند هنرهای آوازی ایران به شمار 

می رود.
شاید بتوانیم با اشکال هندسی نامنظم تاحدودی الگوهای ریتمیک نامنظم و تکرارنشدنی در اجرای یک آواز ایرانی را 

برای درک بهتر به این شیوه نمایش دهیم.  

انتهای ملودی اشکال ریتمیک اشکال ریتمیک اشکال ریتمیک اشکال ریتمیک ابتدای ملودی

روند ملودی با 
ریتم آزاد 
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همان طور که در شکل صفحه قبل می بینید هیچ یک از اشکال ریتمیک به صورت منظم و تکرار شونده در روند اجرای 
ملودی آوازی به کار نمی روند. 

با توجه به جدول زیر، از نکات متشابه بین ردیف دستگاهی و آواهای قومی این است که در هر دو، از ریتم های منظم 
و آزاد استفاده می شود.  

ریتم غیر قابل شمارش یا آزاد ریتم قابل شمارش یا منظم

آواز تصنیف و یا قطعات بدون شعر ردیف دستگاهی

آوازها با زبان های متنوع ترانه ها و قطعاتی قومی با اسامی متنوع آواهای قومی 

خود ارزیابی:
با توجه به منابع شنیداری کالس سعی کنید:

 قطعات با ریتم منظم و آزاد را از هم تفکیک کنید.
 یک تصنیف در ردیف دستگاهی و یک ترانه در آواهای قومی شناسایی کرده و با سیستم اتانین ریتم خوانی 

کنید.
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در پایان این درس انتظار می رود:
  با مفهوم فرم)شکل( و گونه در ردیف دستگاهی آشنا شوید و دلیل ترتیب اجرای آن ها را در ردیف دستگاهی درک کنید. 

  انواع گونه های آوایی را در ردیف دستگاهی شناسایی کنید.   

شکل )فرم( و گونه )ژانر( های آوایی درس پنجم

فکر کنید:
به نظر شما آیا سرعت اجرای یک قطعه )تند و یا کند اجرا کردن( در شکل گیری یک قطعه مؤثر است؟ آیا 

می توان از طریق سرعت اجرای یک قطعه به فرم های ردیف دستگاهی آن پی برد؟
بیایید به یک نمونه صوتی که اجرای قطعه اول آن یک شکل »پیش درآمد« است  برای پاسخ به این سؤال 
گوش دهید. سپس به قطعه بعدی که یک شکل »چهار مضراب« است با دقت گوش کنید. آیا به تفاوت سرعت 

اجرای این دو قطعه توجه کردید؟ کدام قطعه کندتر از دیگری است؟ 
یکی از ویژگی های متفاوت گونه های ردیف دستگاهی سرعت اجرای آن هاست. در نمونه صوتی که گوش 

دادید »پیش درآمد« از »چهار مضراب« کُندتر است. 
به خصوصیت  توجه  با  گرفتند  ایرانی تصمیم  هنرمندان  قاجار،  دوره  اواخر  در  تاریخ ردیف دستگاهی،  در 
اصلی اجرای دستگاهی که به صورت تکنوازی )یک نوازنده( بود، قطعاتی را به صورت گروهی اجرا کنند. 
ـ   ۱۲۵۱( یکی از مبتکرین این شیوه است که فرمی را تحت عنوان »پیش درآمد« به شیوه  درویش خان )۱۳۰۵ ـ
گروهی با ریتم مشخص و تکرارشونده در ابتدای اجرای کنسرت ردیف دستگاهی پیشنهاد کرد که تا به امروز 

نیز از آن استفاده می شود.
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در اجرای گروهی هنرمندان ردیف دستگاهی، قطعات با شکل های مشخصی به ترتیب و پشت سر هم اجرا می شود. 
اسامی آن ها در هر اجرا به ترتیب عبارت اند از:

1 پیش درآمد: قطعٔه ریتمیک سنگین بدون کالم که در شروع اجرای ردیف دستگاهی به صورت گروهی اجرا می شود.
 چهارمضراب: قطعٔه ریتمیک بدون کالم که با سرعت باال در مرحله دوم بعد از پیش درآمد معموالً توسط تکنواز  2

)یک نفر( اجرا می شود. 
 آواز: اجرای گوشه های دستگاه توسط خواننده به صورت آوازی به همراهی یک ساز به صورت سؤال و جواب. 3

4 تصنیف: قطعٔه با ریتم مشخص با کالم و معموالً با ریتم سنگین با همراهی گروه سازی و خواننده.
5 ِرنگ: قطعه ای ریتمیک با سرعتی نزدیک به »چهارمضراب« و بدون کالم که در پایان روند دستگاه برای حسن 

ختام اجرا می شود.

تجربه کنید:
یک اجرای کامل دستگاه )پیش درآمد، چهار مضراب، آواز، تصنیف و ِرنگ( را گوش کنید. برای تشخیص 
هر یک از گونه های آوایی در ردیف دستگاهی، ابتدا به با کالم )خواننده( و بدون کالم بودن قطعات دقت کرده 

و سپس آن ها را نسبت به سرعت )تمپو( اجراهایشان شناسایی کنید. کدام تندتر اجرا می شود؟ کدام کندتر؟
 گونه های چهار مضراب و ِرنگ نسبت به بقیه سرعت تندتری در اجرا دارند.

 گونه پیش درآمد با سرعت کُندتری )سنگین( در ابتدای کنسرت، اجرا می شود.
می توان این پنج گونه را به ترتیب زیر با توجه به سرعت اجرایشان شناسایی کرد:

ِرنگتصنیفآوازچهارمضرابپیش درآمد

سرعت تندسرعت متوسطسرعت متوسطسرعت تندسرعت ُکند

همان طور که می بینید سرعت به عنوان یک ویژگی گونه های آوایی در اجرای یک کنسرت ردیف دستگاهی 
مؤثر است. در مورد اجرای گونٔه آواز، همان طور که در درس پیشین ریتم و وزن همین کتاب توضیح داده 

 اولین ارکسترایران، سال ۱۲۷۸ هجری شمسی غالمحسین درویش مشهور به درویش خان
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شد، آواز هم دارای ریتم است اما ریتم آزاد که از الگوهای مشخص و تکرارشونده استفاده نمی کند و به همین دلیل ما 
آن را معموالً بدون ریتم احساس می کنیم. 

این فرم ها با اسامی مشخص در یک کنسرت )اجرا( با این ترتیب باید اجرا شوند؛ مثالً اگر بخواهیم این فرم ها را در 
دستگاه »نوا« اجرا کنیم، اسامی هر کدام  به این شکل نامیده می شوند:

پیش درآمد نوا، چهار مضراب نوا، آواز نوا، تصنیف نوا و ِرنگ نوا
البته گونٔه پنجم )ِرنگ( در دهه های اخیر کمتر اجرا می شود.

تجربه کنید:
آهنگ )تصنیف( ای ایران ای مرز پر گهر را در نمونه درسی گوش کنید و سعی کنید شعر آن را هم زمان با آن 

بخوانید:
هنر سرچشمه  خاکت  ای  گهر پر  مرز  ای  ایران  ای 
جاودان و  مانی  پاینده  بدان اندیشه  تو  از  دور 
میهنم پاک  خاک  فدای  من  جان  ای ... دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم
اندیشه ام نیست  تو  از  دور  پیشه ام شد  چون  تو  مهر 
ما ایران  خاک  باد  پاینده  در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما

تصنیف یکی از فرم های اجرایی به صورت گروهی ردیف دستگاهی است. اگر شعر و آهنگ آن   را یاد بگیرید، 
می توانید با آن بخوانید و صدای خود را هم زمان با این آهنگ تنظیم کنید. فکر می کنید چرا؟ 

دلیل آن این است که این اثر دارای ریتم منظم و تکرارشونده است تا شما بتوانید صدای خود را با آن هماهنگ 
کنید.

روند اجرای فرم های ردیف دستگاهی

رنگتصنیفآوازچهار مضرابپیش درآمد

 روح اهلل خالقی در هنگام رهبری ارکستر با خوانندگی استاد غالمحسین بنان
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این تصنیف در آواز دشتی از ردیف دستگاهی ایران توسط استاد روح اللّه خالقی با شعر حسین گل گالب در ۲۷ مهر 
۱۳۲۷ در شرایطی که نیروهای متفقین ایران را اشغال کرده بودند، نخستین بار توسط ارکستر مدرسه نظامی ایران به 
خوانندگی غالمحسین بنان اجرا شد و شوق و شوری در اتحاد مردم در حفظ و حراست از ایران به وجود آمد. رکن 

سوم این اثر )با توجه به شعر آن( حماسی بوده و کاربرد این تصنیف آرمانی ــ وطنی است. 
همچنین می توان به تصنیف هایی که در شکل گیری انقالب اسالمی و در طول جنگ تحمیلی ایران و عراق نیز کاربرد های 

فراوانی در جهت اتحاد ملی و ترویج فرهنگ شهادت در دفاع از کشور عزیزمان ایران داشته اند اشاره کرد. 

کاربردخوانندهآهنگسازتصنیف

پیروزی انقالب ۵۷محمد گلریزاحمد علی راغببانگ آزادی

شهادتشهرام ناظریمحمد رضا لطفیکاروان

اتحاد ملیمحمدرضا شجریانمحمد رضا لطفیسپیده

دفاع مقدسگروه کرفیروز برنجانخلبانان

پیروزی دفاع مقدسمحمد  گلریزاحمدعلی راغبصبح پیروزی

خود ارزیابی:
آلبوم هایی از ردیف دستگاهی تهیه کنید و یا از طریق اینترنت به کنسرت هایی از این قبیل گوش دهید و سعی 
کنید ابتدا از طریق با کالم و بی کالم بودن و سپس با توجه به سرعت اجرای آن ها نسبت به هم، گونه های این 

درس را شناسایی کنید و نتیجه کار خود را با اطالعات  اصلی و ثبت شده این آثار مقایسه کنید.

تجربیات بیشتر:
نام آهنگساز، خواننده و  ایرانی را جمع آوری کرده،  شما می توانید فهرستی از تصنیف های ملی و حماسی 

شاعر و شعر آن   را در دفتری جداگانه بنویسید و با دوستان و هم کالسی هایتان بازخوانی کنید.
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بخش پنجم



کارگردانی و انتخاب نمایشنامه درس اّول

در پایان این درس انتظار می رود:
  مفهوم کارگردانی نمایش را درک کنید و مهم ترین وظایف یک کارگردان را بشناسید. 

  عناصر تأثیرگذار در انتخاب یک متن نمایشی را بشناسید و بتوانید متن مناسبی برای یک نمایش انتخاب کنید. 
  انواع گوناگون نمایشنامه را بشناسید و بتوانید با توجه به موضوع و تم اصلی، آن ها را طبقه بندی کنید.  

فکر کنید:
خود  دوستان  با  حال  به  تا  آیا  دیده اید؟  نمایشنامه  چند  تا کنون 
یک نمایش را اجرا کرده اید؟ در اجرای یک نمایش، چه افراد 
و گروه هایی با یکدیگر همکاری می کنند؟ به نظر شما مهم ترین و 

ابتدایی ترین کار برای اجرای یک نمایش چیست؟
برای اجرای یک نمایش افراد گوناگونی باید با یکدیگر همکاری 
آرایه گر  و  )طراح صحنه(1  نمایشنامه نویس، صحنه آرا  مثل  کنند 
می دانید  که  همان طور  و   ... .  بازیگران  نورپرداز،  )دکوراتور(2، 
کارگردان به عنوان تصمیم گیرنده و هماهنگ کنندهٔ گروه، مهم ترین 
نقش را در گروه به عهده دارد، اما آیا می دانید یکی از مهم ترین 
و اصلی ترین وظایف  یک کارگردان، پیش از شروع یک نمایش 

چیست؟

1. Set decorator
2. Decorator
3. Theme

درست حدس زده اید: انتخاب نمایشنامه. حال بیایید به نمایش هایی که تا به حال دیده اید فکر کنید. نمایشنامه  ها 
چه تفاوت  های اساسی با یکدیگر دارند؟ سعی کنید آن ها را بر اساس موضوع ها و درون مایه )تم(3های مختلف 

طبقه بندی کنید. 
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تجربه کنید:
تاریخی،  مختلف  موضوعات  با  نمایشنامه  هایی  کاری،  گروه  در 
یک  کنید. حال  انتخاب  تخیلی  اجتماعی، شادی آور)کمدی(1 و 
قطعه یا بخش از نمایش را انتخاب و آن را اجرا کنید. به تعداد 
اشخاص این بخش، بازیگران را از میان دوستانتان برگزینید. متن 

مورد نظر را به آن ها بدهید تا چندبار با صدای بلند بخوانند.
 به تفاوت های گفت و گوی اشخاص در این نمایشنامه  ها دقت کنید. 
با یکدیگر  زبان گفت و گوی افراد در این نمایشنامه ها چه تفاوتی 
دارد؟ آیا نام اشخاص، مکان  ها و ماجراها مانند اجتماع پیرامون 
ماست؟ نمایشنامه جدی است یا خنده دار؟ کدام یک از نمایشنامه  ها 

بیش از دیگر آثار، مورد توجه هم کالسی هایتان قرار گرفت؟
در برخی نمایشنامه  ها، نام  های اشخاص، مکان  ها و اجراها تاریخی است و هنگامی که اشخاص با یکدیگر 
گفت و  گو می  کنند، زبان گفت و گوی آن ها با زبان گفت و  گوی افراد محیط زندگی ما متفاوت است. موضوع 
برخی نمایشنامه  ها و مسائلی که در آن مطرح می  شوند؛ مانند مسائل و مشکالت پیرامون ماست و می توانیم 
به راحتی آن ها را درک و با آن ارتباط برقرار کنیم. گاهی تأثیر نمایشنامه  ها بر تماشاگران، بسیار جدی و گاهی 
غم انگیز است و گاهی اجرای نمایشنامه  ها موجب شادی، سرگرمی و خنده می شود.گاهی نیز هر دو بخش 

شادی و غم در یک اثر توأمان وجود دارد.
توجه به نیازها و احساسات مخاطب از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب یک نمایشنامه است. 

1. Comedy

خود ارزیابی:
از یک نمایشنامهٔ  جدی، بخشی را انتخاب کنید و با مقایسٔه این بخش با بخشی از یک نمایشنامٔه خنده دار 

)کمدی(، تفاوت  های آن ها را شناسایی کنید.

تجربیات بیشتر:
چند نمایشنامه تهیه کنید و متن آن ها را بخوانید . سپس خالصٔه داستان آن ها را بنویسید و دربارهٔ  موضوع و 

اشخاص و ماجرای آن ها با دوستانتان بحث کنید.
 نمایشنامه  های مختلف را در گروه  های گوناگون کالسی، با هم بخوانید و سپس دربارهٔ  میزان تأثیر و جذابیت 

آن ها با یکدیگر گفت و گو کنید.
 با خواندن یک اثر ایرانی و مقایسٔه آن با اثری غیرایرانی، تفاوت  های احساسی و فرهنگی بین آثار را بررسی 

کنید. 
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در پایان این درس انتظار می رود:
  با شیوه  های خواندن یک نمایشنامه آشنا شوید و بتوانید متون مختلف نمایشی را با شیؤه مناسب بخوانید.

  مفهوم خوانش یا دورخوانی گروهی را درک و اجرا کنید.
  معیارهای انتخاب بازیگران برای اجرای یک نمایشنامه را بدانید و با توجه به این معیارها بازیگران را انتخاب کنید.

  به اهمیت هدایت کارگردان در خوانش یک اثر پی ببرید و بتوانید یک نمایش را به روش دورخوانی اجرا کنید. 

انتخاب بازیگر و خواندن متندرس دوم

فکر کنید:
به نظر شما مهم ترین اقدام کارگردان بعد از انتخاب نمایشنامٔه مناسب چیست؟

به نظر می رسد با انجام مراحل زیر بهتر بتوانید به پرسش مورد نظر پاسخ دهید.
 چند صحنه از یک نمایشنامه را به دقت بخوانید.

 تصور کنید کدام یک از هم کالسی  های شما می  توانند شخصیت  های اثر منتخب شما را بازی کنند.
 برای انتخاب بازیگران مناسب برای ایفای نقش هر یک از اشخاص نمایشنامه، چه ویژگی  هایی را در نظر 

می  گیرید؟
و  بازیگران  ظاهر  و  فردی  ویژگی های  به  هر شخصیت،  برای  مناسب  بازیگران  انتخاب  برای  کارگردان   
نقش  ایفای  برای  را  افراد  مناسب  ترین  تا  می  کند  دقت  آن ها  گویش  و  بیان  نوع  و  چهره  شان  خصوصیات 

شخصیت  های نمایشنامه برگزیند.
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تجربه کنید:
گفت  وگوی  یک  از  بخش  هایی  یا  قطعات  کاری  گروه های  در 
نمایشی را انتخاب کنید. این گفت  و گوهای نمایشی را می  توانید از 
آثار منتشر شده یا نوشته شده توسط هم کالسی هایتان انتخاب کنید. 

بعد از انتخاب این بخش ها، چند بار آن ها را مطالعه و مرور کنید.
شخصیت  های  تعداد  به  خود  هم کالسی های  میان  از  سپس 
حاضر در بخش های گفت  و گو، افرادی را برگزینید که مناسب 

اشخاص نمایشنامه باشند.
تا  بدهید  آن ها  به  و  کنید  تکثیر  افراد  تعداد  به  را  و گو ها  گفت 
در حضور شما با صدای بلند بخوانند. شما باید در مقام یک 

هدایت کنندٔه گروه، به بازیگرانی که انتخاب کرده  اید، نقاط قّوت و ضعف )مثل قدرت، لحن صدا و... ( آن ها را 
در خوانش نمایش بگویید.

به این روش خواندن گفت و  گو یا نمایشنامه، دور)هم( خوانی می  گویند.
دور خوانی شاید ده  ها بار تکرار شود تا بازیگران به راحت  ترین و روان  ترین شکل موجود، یک اثر را بخوانند.

خود ارزیابی:
به نظر شما چه نکات و معیارهایی در انتخاب بهتر بازیگران برای خواندن اثر و ایفای نقش تأثیرگذارتر است؟

تجربیات بیشتر:
 از میان آثار ادبی کهن و معاصر کشورمان، بخش  هایی را که به حالت گفتم، گفت )نظم یا نثر مثل اشعار 

پروین اعتصامی( است انتخاب کرده و به هم کالسی  های خود بدهید تا هر کدام یک بخش را بخوانند.
 به دیدن نمایش  های روی صحنه بروید و دقت کنید که هر کدام از بازیگران، چگونه به ایفای نقش می  پردازند.
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در پایان این درس انتظار می رود:
   چگونگی ارتباط بازیگران با وسایل و ابزارهای روی صحنه را درک و تجزیه و تحلیل کنید و برای اجرای یک نمایش به 

طور مؤثر از آن استفاده کنید. 
   ابزارهای کارگردان برای ایجاد صحنه  های گوناگون یک نمایش را بشناسید و برای ایجاد صحنٔه مورد نظر، از آن ها استفاده 

کنید.  
  مفهوم حرکت روی صحنه را درک کنید و بتوانید حرکات خود را بر اساس نقش مورد نظر  ،کنترل و هدایت کنید. 

   شیوه های هدایت بازیگران روی صحنه را بشناسید و به عنوان کارگردان، مهارت هدایت بازیگران را برای اجرای نقش 
مورد نظر داشته باشید. 

حرکت و چیدمان روی صحنهدرس سوم

فکر کنید:
به اطراف خود به دقت نگاه کنید: چه رابطه ای بین چیدمان وسایل و ابزار مختلف در یک محیط و نحؤه 

حضور اشخاص در بین این وسایل و چگونگی استفاده از آن ها وجود دارد؟
افراد مختلف در مکان  های گوناگون، با وسایل و ابزار ویژه و مخصوص آن مکان ها همواره ارتباط برقرار 

می کنند.
خانه  وارد  و  آمده  سرکار  از  وقتی  پدرتان  مثالً  بگیرید؛  نظر  زیر  را  خود  خانوادهٔ   اعضای  از  هریک  رفتار 
می شود، سلسله اعمالی را انجام می  دهد که هریک از آن ها دلیل و منطق خاص خودش را دارد: خوش و بش 
مبل،  یا  صندلی  زمین،  روی  نشستن  لباسی،  چوب  به  آن  آویزان کردن  و  لباس  درآوردن  خانواده،  افراد  با 

برداشتن دور فرمان )کنترل(1 تلویزیون  و دیدن شبکه  های مختلف و   ... . 
اکنون به آثار نمایشی با دقت نگاه کنید. اشخاص و بازیگران در صحنه  های گوناگون، در مکان های متفاوتی 

هستند.

1. Remote Control
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کارگردان باید با دقت به شیوه  های زندگی و رفتار افراد در واقعیت، بتواند در صحنهٔ  نمایش نیز بازیگران را به نحوی 
هدایت کند تا زندگی آن ها بر صحنه  نمایشی نیز، منطقی و باورپذیر جلوه کند.

تجربه کنید:
در گروه های کاری، بخشی از یک نمایشنامه را انتخاب کنید. بازیگران این بخش را از میان هم کالسی های 
خود برگزینید. از آن ها بخواهید ابتدا بخش مورد نظر را چندین بار دورخوانی کرده تا بتوانند گفت  و  گوها را 

روان و راحت و مسلط بخوانند.
پس از تسلط و حفظ نسبی گفت  و  گوها، از آن ها بخواهید قسمت مورد نظر را بازی کنند. شما باید آن ها را به 
نحوی هدایت کنید تا هنگام بازی در فضای پیشنهادی نمایشنامه، متناسب با نقش حرکت کرده و یک زندگی 

تازه را در برابر شما بیافرینند.
در صحنه  ای که شما برای بازیگرانتان تعریف کرده  اید، وسایل و ابزاری وجود دارد؛ مثالً اگر صحنهٔ  مورد نظر 

یک اتاق اداری است، میز و صندلی و وسایل اداری در آن است. 
شما ابتدا از وسایل مورد نظر کالس استفاده کرده و این فرض و تصور را به آن ها منتقل می  کنید که کالس 
درس، همان اتاق اداری مورد نظر در نمایش است و به این نحو به تمرین نمایش می  پردازید. فرض و تخیل 
یکی از مهم ترین ابزار بازیگران است که کارگردان بر این مبنا به هدایت آن ها می  پردازد و به تدریج بازیگران 

شما همان اشخاصی می  شوند که در گفت  و گوهای متن نمایشنامه، شکل گرفته  اند.
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هدایت بازیگران توسط کارگردان یعنی اینکه کارگردان به بازیگران می  گوید از کدام نقطٔه صحنه به کدام نقطه حرکت 
کنند و در هر نقطه از صحنه، چه احساس و رفتاری از خود بروز دهند. حرکات بازیگران روی صحنه و نحوهٔ  استفاده 

از وسایل و ابزار را صحنه بندی )میزانسن(1 می  گویند.

خود ارزیابی:
به نظر شما، کارگردان چه ویژگی  ها و خصوصیاتی باید داشته باشد تا بتواند بازیگران و دیگر عوامل صحنه، 

از جمله طراح صحنه، طراح لباس و موسیقی را برای ارائٔه یک نمایش هماهنگ کند؟

تجربیات بیشتر:
 از معلم خود بخواهید چند نمایش در حال اجرا را به شما معرفی کند تا شما به همراه دوستانتان به دیدن 
آن نمایش  ها بروید. پس از تماشای آن  ها، ) اگر امکان دارد با کارگردان و دیگر عوامل صحنه ( دربارهٔ  نمایش 

گفت و گو کنید.
 بخش  های کوتاه چند نمایش را در گروه  های کوچک کالسی با یکدیگر تمرین کنید و پس از اجرای هر 

بخش، با یکدیگر دربارهٔ  ویژگی  های کارگردانی آن بخش  ها بحث و گفت و گو کنید.

1. Mise-en-scène = چیدمان و حرکت روی صحنه
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معادل مصّوب فرهنگستانمعادل در کتابواژۀ بیگانهردیف

1graphistنگاشتارگرطراح گرافیک

2web site, siteوبگاهوب سایت

3graphicنگاشتارگرافیک

4melodyلحنملودی ، لحن

5ideaاندیشه، فکر، آرمان، نظر، عقیده )بنا به مورد می توانند یکی از گزینه ها را در بافت ایده
به کار ببرند(

6maquetteنمونکماکت

7formشکلُفرم

8listفهرستلیست

9frame, cadreپیرابندکادر

10battery chargerباتری پُرکن، انبارندهشارژر

11copyرونوشت، روگرفتکپی

12iconدر اینجا( نقشکآیکون(

13collage)در اینجا( چسبانه کاریتکه چسبانی )کالژ(

14billboardآگهی نمابیلبورد

15arm, armesنشانهآرم

16brochureدفترکبروشور

واژگان



17digitalرقمیدیجیتال

18festivalجشنوارهفستیوال

19photomosaicپاره چین عکسیفتوموزاییک

20portraitتک چهرهپرتره

21albumُجنگآلبوم

22miniatureنگارگری، )در اینجا( ُخردنگارهمینیاتور

23paletteتخته رنگپالت

24cutterدستگاه برش، تیغهکاتر

25rhythmicریتمی، موزون، ضربیریتمیک، وزنی

26rhythmریتموزن )ریتم(، ضرب آهنگ

27modeمقاممقام، ُمد

28set decoratorصحنه آراطراح صحنه

29decoratorآرایه گرطراح دکور

30themeدرون مایهِتم

31comedy ،نمایشنامٔه شادی آور، کمدی
کمدی، شوخ نامهنمایشنامٔه خنده آور

32remote controlدورفرمانکنترل

33mise-en-scèneصحنه بندیمیزانسن
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