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پيشگفتار

از ميان حواس ما، حس بينايى اهميت خاصى در درك و فهم آدمى دارد. گرچه به كمك حواس ديگر هم به صورت 
طبيعى ارتباط برقرار مى شود. ميل و رغبت ما نسبت به پيام بصرى زياد است و به علل گوناگون همواره مى خواهيم 
دانش خود را با شواهد بصرى باال ببريم. البته بهره بردارى از حواس براى همه افراد يكسان نيست، ولى با پرورش و 
تعليم هر يك از حواس مى توان به توانايى بسيار باالترى از احساس و ادراك و فهم مسائل رسيد، زيرا از اين طريق 
مى توان توانايى هاى فوق العاده اى به دست آورد كه ساير حواس فاقد آن مى باشند. چرا كه حس بينايى سرعت 
عمل بااليى دارد و با تعليم و تربيت آن  پيام هاى بصرى را به طرز شگفت انگيزى دريافت مى كند. توسعه و تعامل توانايى ديدن 
به معنى گسترده تر ساختن توانايى خود براى فهم بيشتر تصوير است و مهم تر از آن اين است كه به ما در به وجود 
آوردن پيام بصرى يارى مى دهد. اين پيام متشكل از اجزاست و نحوه چگونگى كاربرد اجزا در اهميت و مفهوم كلى 

يك پيام تأثير به سزايى دارد.
هنرهاى تجسمى از عالى ترين تجليات زبان بصرى شمرده مى شود كه امروزه يكى از بهترين و مؤثرترين وسيله هاى 
ارتباطى شناخته شده است. زبانى همگانى كه در همه زمينه هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى، صنفى و 
... مورد استفاده قرار مى گيرد. اين زبان هم الفبا و قواعد دستورى خود را دارد و شناخت آن درك و فهم پيام هاى 
تصويرى را آسان مى سازد و به كمك آن قادر خواهيم هماهنگى موجود در طبيعت را بهتر مشاهده و درك كنيم و 

در ايجاد و خلق پيام هاى روشن بصرى از آن بهره ببريم.
ما از راه هاى گوناگون به درك تصوير مى پردازيم. ادراك حسى و نيروهاى درونى ما در اين جريان اهميت بسيار دارد. 
چگونگى وضعيت ما در حال ايستاده يا متحرك، در حالت متعادل يا نا متعادل، در نور يا تاريكى و ... در نوع دريافت 
ما از تصوير بسيار مؤثر است و اين واكنش ها تحت تاثير حاالت روانى، وضعيت فرهنگى است و حتى نحوه نگرش ما 

به بيان هم مؤثر است.
حس جهت يابى در ساكنان مناطق كوهستانى در مكان هاى مسطح و وسيع مانند كوير دچار اختالل   مى شود و به 

مدت زمانى براى سازگارى با محيط تازه نياز خواهد داشت.
 در هنر نقاشى اسكيموها به علت زندگى در محيطى بسيار پهناور و پوشيده از برف سفيد و آسمانى روشن خط افق 
مبهم و نامشخص خواهد بود و حتى ممكن است خط افق محو گردد و به همين منظور نقاشى هنرمندان اسكيمو 
آزادانه و بدون خط افق است و براى ما گاه معلق يا واژگون به نظر مى رسد. چرا كه اختالفات ناشى از محيط، جغرافيا 

و فرهنگ در نحوه درك افراد تأثير مى گذارد. 
با وجود اختالفات ناشي از محيط و فرهنگ كه در نحوه ديدن افراد تا ثير مي گذارد، اساس دريافت بصري در همه 

افراد بشر يكسان است.
شناخت رابطه متقابل موجود ميان عناصر بصرى و نحوه تركيب آن ها و دخل و تصرف در آن از طريق روابط بصري 
ضروري است و دريافت معناي تصوير را ميسر مي سازد. در ميان كليه وسايل ارتباطى فقط ادراك بصرى است كه 
ظاهرا فاقد هرگونه دستور و قاعده مشخص است. زيرا هيچ سيستم يا راهنما و دستور واحدى براى تبيين و فهم 
آن وجود ندارد مگر آن كه از دانش بصري (عناصربصري وروابط بصري) بهره مند شويم تا درك درستي از دنياي 
تصوير زمان خود داشته باشيم. امروزه ما بيش از هر زمان ديگر به درك بصرى بيشترى نياز داريم، چرا كه در زندگي 

امروزتصوير درمحيط، مطبوعات، رسانه هاي تصويري ،شبكه هاي جهاني و.... اهميت زيادي يافته است. 



سخن ناشر

به نام آنكه هستي نام از او يافت

كاروان فرهنگ و تمدن بشري، چنان در حال پيشرفت و رشد و تعالي است كه لحظه اي درنگ، رسيدن به اين قافله 
را نا ممكن مي سازد و از آنجايي كه آينده هر جامعه بستگي به تعليم و تربيت كودكان و جوانان آن جامعه دارد. دفتر 
برنامه  ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش سعي دارد با بهره گيري از دست آوردهاى دانش جهانى  و 
آموزه هاي اصيل اسالمي و ملي، تغيير و تحولي مبتني بر روش هاي نوين علمي و تكنولوژي در كتاب هاي درسي به 

وجود آورد.
در اين راستا انتشارات گويش نو افتخار تأليف و آماده سازي تعدادي از اين كتاب ها را بر عهده داشته و با همراهي 
استادان كوشا و نظارت دقيق و ارشادي كميسيون هاي تخصصي و ورزيدة دفتر تأليف و برنامه ريزي اين وظيفه ي 

خطير را به انجام رسانده است.
در پايان ضمن قدرداني از زحمات مولفان عزيز، خوشحال مي شويم كه مدرسان محترم ودانش پژوهان كوشا با ارائه 
پيشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در غنا بخشيدن اين متون و باال بردن كيفيت چاپ هاي بعدي ياري نمايند.

EmailEmail: : gooyesheno@yahoogooyesheno@yahoo..comcom

wwwwww..bookgnobookgno..irir
انتشارات گويش نوانتشارات گويش نو



مقدمه

گاه ممكن است، شيوه اجراي يك اثر هنري بسيار عالي باشد. اما اگر آن اثر فاقد يك تركيب بندي موفق 
باشد ، با ناكامي مواجه است . بر اين اساس كتاب حاضر به ارائه كيفيات بصري براي ايجاد يك اثر هنري 

موفق و همين طور فهم درست ازپيام هاي تصويري مي پردازد.
 در دوراني كه مقادير قابل توجه و روزافزون از پيام هاى گوناگون در سطح جهان به صورت تصوير انتقال 

مي يابد ، براي درست ديدن و درست استفاده كردن از آن بايد به يادگيري زبان تصوير پرداخت.
 در كتاب كارگاه هنر 1 به عناصر بصري هم چون خط ، شكل ، بافت ، ارزش و  رنگ پرداخته شد. مبحث 
فضا در كتاب انسان، فضا، طراحى پرداخته شده است، همچنين قواعد ژرف نمايي از حوزه فضا در كتاب 
كارگاه هنر يك يادآوري گرديد. اما  حيطه اين كتاب ها  فرصتي براي آشنايي با عنصر زمان به حد كفايت 
مطلب را ندارد و اين موضوع در رشته تخصصى پويانمايى، كميك استريپ و تصوير سازى و ... به صورت 

تخصصى پرداخته خواهد شد.. 
 در اين كتاب سعي شده است تا با استفاده از تصاوير متعدد آثار هنرمندان گذشته و معاصر ، سه هدف 
آهنگ  ضرب  چون  مباحثي  قدم  به  قدم  هنرجويان  و  گيرد  قرار  توجه  مورد  مهارتي  و  دانشي   ، نگرشي 
(ريتم) ، حركت ، مقياس ، تاكيد ، تعادل و وحدت بصري را فراگيرند . متاْسفانه اغلب اين مباحث  مورد 
كم توجهي  بوده است و در آموزش هنري به سادگي از آن گذشته اند چرا كه نمونه آثار كمي در اين 
زمينه در دسترس  بوده است . حال اميد است با آوردن نمونه هاي متعدد آثار هنرمندان از ابهام برخي 
از كيفيات بصري كاسته شود .  شناخت اين نكته كه چگونه هنرمندان از قواعد تركيب بندي تبعيت مي 
كنند، به هنرجو امكان مي دهد تا اصول تركيب بندي را بهتر بياموزد . بنابراين پيشنهاد مي شود، براي 

تفهيم اين موضوعات از تصاوير آثار هنرمندان بيشتري نيز استفاده شود . 
نكته قابل توجه اين است كه مفاهيمي كه در اين كتاب مورد بحث قرار مي گيرد ، اساسا محدود به زمان 
خاصي نيست . اين مفاهيم در آثار هنري قرون گذشته يافت مي شوند و هنر معاصر نيز روند تكاملي ، 

منطقي و طبيعي از هنر گذشته است .  
 براي تقويت مهارت هاي تفكر و ارتقا توانايي ذهني ،گفتاري و نوشتاري هنرجويان، تمريناتي تحت عنوان    
« با هم گفتگو كنيم» تنظيم شده است و هنرجويان عزيز مي بايست به ياري هنرآموز محترم نمونه هاي 
مناسبي را از كتابخانه ها جمع آوري و تحقيق كنند و  درباره آن ها به تفكر ، گفتگو و نقد بپردازند . الزم 
است  جهت نقد صحيح ،شيوه هاي نقد هنري را درضميمه ي كتاب كارگاه هنر 1 مطالعه نمايند . بايد 



يادآوري شودكه امروزه ديگر شرح  نيروي كشف و شهود هنرمندانه درايجاد اثر هنري كافي نيست ، زيرا 
اين نگرش مانع از تجزيه و تحليل دقيق آثار و آموزش هنري مي شود . در مقابل كتاب مي كوشد تا نشان 
دهد كه خلق اثر هنري نتيجه ي تفكر و تعقلي بسيار منضبط و دقيق است و هنرمند از اصول و قواعد 

بصري پيروي مي كند كه آن هم پس از تجربه هاى  بسيار به مهارت مي رسد . 
هدف از مباحث « با هم تجربه كنيم »  افزايش آگاهي و تشخيص زيبا شناسي وهم چنين رشد تخيل ، 
مهارت ها و تجارب طراحي است و هنرجو بايد مقصود خودش را در طراحي منعكس كند و با كنجكاوي  
آگاهي اش را  نسبت به اطراف خودش عميق تر كند و توانايي اش را در اجراي تمرينات ارتقا دهد و در 
نتيجه ديد شخصي اش را افزايش دهد . هنر آموزان گرامي خود نيز مي توانند تمرينات مشابهي 
را طرح كنند كه با جغرافياي محل زندگي هنرجو و فرهنگ وي مطابقت بيشتري داشته باشد. 
اجراي يك يا دو تجربه هنري از هر فصل دركارگاه ، به فرا خور حال كالس ،كافي است .بايد 
توجه شود كه عناوين و مباحث كتاب بر اساس نياز هنرجو و  زمان تخصيص داده شده به درس 

تدارك ديده شده است و بايستي از پيرايه هاي اضافي پرهيز نمود .  
الزم است درتدريس اين كتاب از شيوه هاي فعال و ابزارهاي كمك آموزشي استفاده شود و در 
پايان نيم سال دوم اجراي يك كار گروهي دو بعدي يا سه بعدي ضروري مي باشد .انتظار مي 
رود همكاران گرامي با تكيه بر تجربه و توانايي هاي خود ، هنرجويان را بر انجام كارگاه هاي 
گفتگو و تجربه ترغيب نمايند و مي بايست نتايج فعاليت آن ها را در جدول ارزشيابي از كتاب 
كارگاه هنر 1 براي هر هنرجو ثبت كنند و به عنوان مالك ارزشيابي كاراجرايي مورد توجه قرار  

دهند .
تالش شده است، محتواي اين كتاب به منظور رعايت ارتباط عمودي با كتاب هاي تخصصي سال قبل و 
ارتباط افقي مطالب با كتاب هاي سال جاري هنرجو و حتي علوم فيزيك و زيست شناسي ارتباط منطقي 
داشته باشد . در ضمن عالوه بر هدف كلي كتاب ، در آغاز هر فصل اهداف رفتاري تبيين  شده است تا 

هنر آموزان و هنرجويان از انتظارات آموزشي و برنامه كتاب آگاه شوند .
مؤلفان اين كتاب در جهت خدمت به هنر ايران زمين كوشيده اند و همواره از دريافت نظرات ارزشمند هنرآموزان 
محترم، صاحب نظران و هنرمندان عزيز جهت رفع نارسايي هاي احتمالي به گرمي استقبال مي كنند .

هدف كلى

درك اصول و قواعد هنرهاى تجسمى و ايجاد انديشه براى بكارگيرى آن ها در اجراى آثار هنرى



ضرب آهنگ بصرى
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اهداف رفتارى: از فراگير انتظار مى رود پس از پايان اين فصل بتواند:
1ـ ضرب آهنگ  را تعريف كند.

2ـ از نمونه هاى ضرب آهنگ  در طبيعت مثال بياورد.
3ـ انواع ضرب آهنگ را نام ببرد. 

4ـ ضرب آهنگ يكنواخت را در طبيعت توصيف نمايد. 
5ـ انواع ضرب آهنگ  را در آثار هنرى معاصر شرح دهد.

6ـ رابطه سكون و ضرب آهنگ  را توضيح دهد.
7ـ ضرب آهنگ و زمان حركت را در نقاشى مينياتور ايرانى توصيف نمايد.

8ـ رابطه ى ضرب آهنگ  را با رنگ در آثار هنرى شرح دهد.
9ـ آثارى با انواع ضرب آهنگ  بوجود آورد.

10ـ عواملى كه موجب ضرب آهنگ  مى شوند را در نقد و توصيف آثار هنرى به كار 
گيرد.

"تكرار" اساس ضرب آهنگ، از اصول ديزاين است و همچون عنصر وحدت محسوب مى شود.
 شالوده و اساس ضرب آهنگ  حركت است.

 تكرار وجوه تكامل يابنده از عوامل مهم در غنى تر شدن تركيب بندى هنرى است. در 
هنر مدرن خصوصا در سبك كوبيسم و آبستره اين خصوصيات را مى توان يافت.

درس در يك نگاه

ضرب آهنگ بصرى1
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در اكثر نگا رگرى ها ضرب آهنگ  به صورت حركتى هما هنگ و نظم يافته در سرتا سر اثر به چشم 
مى خورد  و  همين  امر موجب وحدت  و يكپارچگى خا صى در اين نوع آثار مى شود .

نوع ديگرى از ضرب آهنگ بصرى با تغييرات تدريجى و تكاملى خود موجب القاء خطاى ديد  مى شود.
هنرمند ان با به بكارگيرى عا ملى كه نگا ه بيننده را به نقطه اى معطوف مى كند ،  سكون و توقف 
در ضرب آهنگ را نمايش مى دهند اين  مفاهيم  با مفهوم  مكث و ايستايى در هنرهاى  مختلف  

متفاوت   است  .

ضرب آهنگ1 بصرى
 اساس ضرب آهنگ  در اصول "ديزاين"2 تكرار است. در هر اثر هنرى، تكرار موجب 
عنصر وحدت مى شود. بطور قطع، آن چه كه با شنيدن موسيقى موجب تأثير پذيرفتن 
در شنونده مى شود و بى اختيار فرد شروع به "پا زدن"3 مى كند "ضرب آهنگ " است. درفن 
شاعرى "نت" همان قافيه يا واژه اى است كه در شعر تكرار مى شود و نقش ضرب آهنگ 
را دارد. در احساس پيدايش يك تصوير آن چه كه بصورت مشترك با شعر، موسيقى يا 
هنرهاى تجسمى بوجود مى آيد ضرب آهنگ مى باشد. در حقيقت ضرب آهنگ حاصل 

تكرار يك عنصر اصلى است. بنابراين شالوده و اساس ضرب آهنگ  حركت است.
"حركت چشم بيننده" يا حس مخاطب نيز، بوسيله تكرار يك نقش، نت يا واژه اتفاق مى 
افتد. يعنى خطاى ذاتى  شنوايى و ديدارى در بطن ضرب آهنگ  است (تصوير4 و3 و2 و1-1).

1. ريتم 
2. براى تعريف و تفاوت  ديزاين و طراحى  به مقدمه يا كتاب طراحى يك مراجعه كنيد. 

3. باال و پايين رفتن پا 

تصوير1-1 ضرب آهنگ بصرى در طبيعت 
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تصوير2-1 ضرب آهنگ بصرى در بافت آجرى معمارى و صنايع دستى (گره چينى در پنجره چوبى)   

تصوير3-1  ضرب آهنگ بصرى در طراحى معمارى                                  
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كه  شده است  ايجاد  شونده  تكرار  طرح  يك  صندلى  تصوير  در  گاه  تكيه  نرده هاى  تقاطع  از 
خطوط يكسانى را بوجود آورده است تركيب خطوط پشت صندلى ضرب آهنگ يكنواختى را 

بوجود آورده اند (تصوير 1-5).

تصوير 4-1 تكرار فرم برگ ، ضرب آهنگ بصرى را در نقاشى وتصويرسازى از چوب بوجود آورده است.

تصوير5-1 تصوير صندلى
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از طريق تكرار منظم يك بخش تصوير و رنگ خاص در كل اثر يا بخشى از آن وحدتى 
حاصل شده كه عنصر ضرب آهنگ  عامل آن بوده است.

در تصوير  6-1 آيات قرآنى و نود و نه اسم خداوند به صورت خوشنويسى  به صورت ضرب 
آهنگ يكنواخت اجرا گرديده است. اهميت وجود شباهت يا توازن در يك اثر، با آگاهى از 

تأثير ضرب آهنگ در نقش پارچه و فرش بهتر قابل فهم است(8 و1-7).

تصوير6-1 چاپ روى پيراهن شمال هند، اوايل قرن 16، جوهر، طال ، كتان رنگ شده با رنگ گياهى
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ضرب آهنگ  در رنگ را با بررسى توالى و تناوب در چرخه رنگ در مى يابيم، كه رنگيزه ها 
در خانه هاى كنارى بطور نامحسوس و تدريجى ادغام شده اند، تكرار اين مسئله در يك اثر 
هنرى موجب پويايى دركيفيت اثر مى شود و به منظور هدايت آسان و سريع چشم ناظر 
بر كل اثر صورت مى گيرد. در صورتى كه حس آرامش را در بيننده ايجاد نمايد، وحدت و 

كمال اثر را به بيننده منتقل مى كند.  
و  تغيير  تكرار،  شامل  و  دارد  تصويرى  كامال  معنايى  تجسمى  هنرهاى  در  ضرب آهنگ  
حركت عناصر بصرى در يك كادر است، به عبارت ديگر تكرار منظم و متوالى يك عنصر 

تصويرى ضرب آهنگ  بوجود مى آورد (تصوير 1-9).

تصوير8-1  ايقاط(ايكات)،  بافت، اسپانيا                                

تصوير7-1  چهل تكه از پارچه
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آن چه به عنوان تدبيرى براى ساماندهى فرم ها و فضاها در معمارى محسوب مى شود.
شامل نظريه بنيادى ضرب آهنگ  است. تكرار منظم و هماهنگ خطوط، اشكال يا رنگ ها 

توسط عناصر سازنده ى بنا موجب ريتم مى شود(تصوير 1-10).
بنا،  سطح  در  پنجره ها  رواق ها،  ستون ها،  وجود  مى شود  ديده  تصوير  در  كه  همانطور 
سوراخ هاى تكرارى را ايجاد كرده است تا ورودى نور، هوا، مناظر و مردم را به آن ميسر 
تكرار  دهند.  مى  تشكيل  را  فضا  پيمانه هاى  بنا  در  حفره ها  تكرار  ساده ى  روش  با  سازند، 
فضاها اغلب براى تأمين نيازهاى عملكردى مشابه در بنا هستند. ساده ترين شكل تكرار، 
به  اجزا  كه  اين  براى  حال  هر  در  مى شود.  تشكيل  زيادى  اجزاى  از  كه  است  خطى  نوع 
طريقه تكرار، طبقه بندى يا دسته بندى شوند الزم نيست كامال مشابه باشند آن ها ممكن 
است داراى يك ويژگى مشترك يا همسان باشند. در عين حال كه تك تك منحصر به فرد 
هستند، مى توانند متعلق به يك خانواده باشند. ضرب آهنگ از دو راه به دست مى آيد:      

تصوير9-1  نقش شمسه روى جلد قرآن ، دوره تيمورى، موزه استانبول   
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الف) تكرار يك عنصر بصرى يا مجموعه اى از عناصر به صورت يكنواخت(متوالى و متناوب)
ب) ترتيب يا تغيير پيش رونده در يك عنصر يا مجموعه به صورت تدريجى [افزايشى 

و كاهشى يا تكاملى(تغيير شكل)]

تصوير10-1  ريتم در معمارى اسالمى
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ضرب آهنگ  يكنواخت
در اين نوع ضرب آهنگ بصرى، يك عنصر تصويرى به طور يكنواخت و متوالى تكرار 
مى شود. اين ضرب آهنگ  باعث نوعى جا به جايى و حركت منظم و عكس العمل خود 
مى كند.  هدايت  خود  دنبال  به  را  بيننده  توجه  و  مى شود  خود  به 
اما به علت عدم تنوع ،تأثير منفى براى بيننده دارد و كسالت آور 
است. بنابراين بهتر است در تركيب هنرى، تكرار وجوه تكامل يابنده 
هر  ديگر  شىء  با  تركيب  با  شكل  كه  منظور  اين  به  باشد.   داشته 
چه ممكن است غنى تر شوند و پيوسته تركيباتى تجسمى و جديد 
بوجود آيد. در هنر مدرن خصوصا در سبك كوبيسم و آبستره اين 

خصوصيات را مى توان يافت.
هميشه ضرب آهنگ  منظم نيست و مى تواند نامنظم و با حركتى 
پيوسته، آزاد و روان باشد. ضرب آهنگ  در هنر تجسمى جلوه هاى 
دوبعدى بصورت سطح و در سه بعدى به صورت  دارد در  مختلف 

حجم ظاهر مى شود(تصوير12 و1-11).

ضرب آهنگ تدريجى
در اين نوع تكرار يا ضرب آهنگ، يك عنصر بصرى با تغييرات متناوبى موجب خواهد 
شد كه بيننده همواره انتظار تكرار متنوع ديگرى را داشته باشد. كه نتيجه آن حس حركت 
و جذابيت بيشترى در اثر بصرى خواهد بود. اين گونه ضرب آهنگ  در طبيعت بسيار ديده 
مى شود. به عنوان مثال ساختار دست انسان داراى ضرب آهنگى به نسبت 2/3 است. و 

تصوير11-1  تكرار يكنواخت شكل مربع بعنوان يك ديوار و حصار در 
يك مجموعه فضاى سبز

تصوير1-12
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تمام اجزاى آن در پيوند با اين ضرب آهنگ شكل گرفته است(تصوير13-1) و همچنين 
ضرب آهنگ  رويش شاخه هاى درختان با يكديگر متفاوتند و هر كدام زيبايى خاص خود 
را دارند. البته هميشه ضرب آهنگ  داراى تناسبات رياضى گونه نمى باشد. در آثار نگارگرى 
چشم  به  اثر  سر  سرتا  در  يافته  نظم  و  هماهنگ  حركتى  صورت  به  آهنگ   ضرب  نيز 
مى خورد و همين امر موجب وحدت و يكپارچگى خاصى در اين آثار مى شود.(تصوير  

15 و1-14)           
                                         

                                                                          

تصوير1-13

تصوير14-1 تكرار منظم در چرخش و 
تغيير حركت دست ها به صورت تدريجى 

در جشن اندرونى ديده مى شود.
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هرگاه مغز قادر به تشخيص ظهور مكرر و منظم عنصرى مى شود آن را به مثابه يك كل 
در نظر مى گيرد و به عنوان يك واحد درك مى كند. اين نوع ضرب آهنگ  در نقوش كاغذ 
ديوارى كه در آن يك نقش مايه رنگى با تناوب منظم تكرار مى شود به خوبى مشاهده 

مى شود(تصوير 1-16).    

تصوير15- 1 نگارگرى، شاهنامه
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در كل ماهيت توالى و تكرار، مستلزم وجود يك تغيير پيشرونده در عناصر و رنگ است چه 

بصورت عنصر منفرد چه با تركيب چند عنصر اين توالى معنادار مى شود.
از موارد ديگر مى توان شكل ساختارى حلزون  را  بررسى كرد. كه شكل آن بر اساس 
حركت ضرب آهنگ افزايشى از لحاظ اندازه از درون به بيرون و بالعكس بصورت كاهشى 

از بيرون به درون كل، به وجود آمده است(تصوير 1-17).

تصوير 16-1  كاغذ بسته بندى يا ديوارى، با تغييررنگ زمينه تاثير بسزايى روى شخصيت طرح مى گذارد. تكرار ضرب آهنگ 
شكل گل در تصوير موجب بوجود آمدن ضرب آهنگ متناوب شده است.

تصوير 17- 1 حلزون
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ايوان غربى مسجد جامع اصفهان1  از لحاظ طراحى و آرايش نيم قوس هاى مقرنس2 به 
صورت ضرب آهنگ، داراى حركت از بيرون به درون و بالعكس مى باشد(تصوير 1-18). 

در اين نوع ضرب آهنگ يك تصوير و يا عنصر بصرى از حالتى به حالت ديگر به تدريج 
تغيير مى كند و به وضعيت يا حالتى تازه تر مى رسد. به طورى كه نوعى رشد و تكامل را 
در طول مسير تغييرات خود دنبال مى كند. در تصوير شن هاى صحرا نوع ضرب آهنگ از 
حركت منحنى سطوح و خطوط به وجود مى آيد و از نوعى تناوب برخوردار است كه نمونه 
كاملى از ضرب آهنگ تجسمى است. در طبيعت ضرب آهنگ هاى بصرى بسيارى وجود 
دارد مانند ريتم بصرى تكاملى شكل ماه و رگه هاى روى سطح كنده درخت3  از ضرب 

آهنگ هاى تكاملى است(تصوير20 و 1-19).

تصوير19- 1 تغييرات بصرى درمسير حركت شكل ماه در شب هاى متوالى

تصوير1-18  
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ضرب آهنگ  و سكون
سكون و توقف در ضرب آهنگ با مفهوم مكث و ايستايى در هنرهاى مختلف، هم معنا 
نمودهاى  از  شهرى  گره هاى  و  ميادين  پله ها،  پاگرد،  موسيقى.  در  سكوت  مانند  است 
كاربردى سكون بعد از يك ضرب آهنگ  در معمارى هستند. گاهى با ايجاد يك عامل يا 
عنصر در فضاى معمارى و جلب توجه بيننده عامل مكث و سكون را مى توان به خوبى 
پديد آورد. در حقيقت در يك اثر بصرى هنرمندان با به بكارگيرى عاملى نگاه بيننده را به 
نقطه اى معطوف مى كند و از اين طريق در ضرب آهنگ  اثر ايجاد سكون مى كنند و به 

اثرگذارى آن مى افزايند  (تصوير 23 و1-22). 

تصوير20- 1 ضرب آهنگ در ميدان آزادى
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تصوير 22-1 پاگرد

تصوير 21- 1
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مولد  حركت  و  شود  مى  حركت  احساس  موجب  عناصر  تكرار  كلى،  قاعده  يك  عنوان  به 
دوعنصر زمان و مكان است بنابراين همواره بايد عنصرى در حال حركت وجود داشته باشد 
تا در طول حركت آن جسم، مفهوم زمان ايجاد شود. و در حركت ايجاد شد ه با استفاده از 
سكون و آرامش محدوده اى خاص  يا مكان به وجود مى آيد. حركت برخالف زمان و مكان 
كه نمى توان ضدى را براى آن ها در نظر گرفت، ضد دارد و آن سكون است. و مى تواند 
به عنوان عنصر سوم در كنار زمان قرار بگيرد، نمونه بارز آن در نگارگرى ديده مى شود.از 
ويژگى هاى زمانى در نگارگرى مى توان به نمايش چند صفحه و زاويه در آن واحد اشاره 
كرد كه به صورت متقابل با ويژگى مكانى نگارگرى در ارتباط است. نگارگر ايرانى سعى در 
به تصوير كشيدن عالم مثال را دارد. در عالم مثال هر چيزى در گوياترين تعريف وكامل 
ترين وضعيت است . نگارگر بهترين زاويه را جهت ترسيم منظره ، پيكره هاى انسانى و 
حيوانى در نظر مى گيرد .گويا ترين حالت زمانى را يعنى حالتى كه نور كامل براى معرفى 
اشياء  و عناصر را در ترسيم نگاره هاى خود مجسم مى كند حتى اگر موضوع روايت مورد 

نظر صحنه اى از شب باشد( تصوير 25 و1-24).

تصوير 24-1تصوير 1-23
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تمرين 1
- چند قطعه مقواى متفاوت از لحاظ رنگ و اندازه در شكل هاى مستطيل، مربع ، مثلث 

ببريد. تركيب آن ها در داخل كادر با انواع ضرب آهنگ ها تجربه كنيم.
 - عالوه بر موارد فوق به اصل تجمع و تراكم نيز توجه كنيم.

تمرين 2
- براى مثال به درخت در طبيعت توجه كنيد. در انبوه برگ هاى درهم و متنوع شاخه ها، 
نظم و ريتم خاصى حاكم است كه اگر اين اصول ياد شده را در تركيب بندى بكار گرفته 

شود ضرب آهنگى مناسب در كادر بوجود خواهد آمد. 
تمرين 3

- با ايجاد يك شكل ساده هندسى(مربع يا چند ضلعى منتظم) يك پيمانه1 ايجاد نموده 
و از تكرار آن ريتمى يكنواخت ايجاد نماييد.

- به نوع آهنگ خط در پيمانه ايجاد شده توجه نماييد.
- با تغيير يك فام به فام ديگر مى توان روحيه و شخصيت كار را تغيير داد.

تمرين 4
- براى ايجاد تنش (شوك) و القا ترس يك ضرب آهنگ بصرى بوجود آوريد.

- با بكارگيرى حاالتى كه از خط مى دانيد، پيمانه يا مدولى با حس خشونت ايجاد كنيد.
- با تكرار  پيمانه  با هر حسى مى توانيد آن احساس را اغراق نماييد به عنوان مثال، براى نمايش 
شكستن شيشه ى پنجره در يك پويانمايى از ضرب آهنگ با پيمانه اى با خطوط شكننده و تيز استفاده 

مى شود يا براى نمايش رعد و برق از خطوط زاويه دار متناوب پيش رونده استفاده مى شود. 

- تصاويرى از كتاب هاى درسى گذشته (سير هنر در تاريخ 1 و 2 - ميراث فرهنگى هنرى 
ايران) انتخاب كنيد و آن ها را به كالس بياوريد و با همراهى همكالسى ها و هنر آموز محترم 

عنصر ريتم را در اين آثار جستجو كرده و انواع آن را مشخص و به بحث بگذاريد.    

با هم تجربه كنيم

با هم گفتگو كنيم
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تكه چسبانى4 در توليد آثار تجسمى روشى است كه در آن مصالح و مواد مختلف مانند 
تخته  بوم،  سطح  بر  را   ... و  عكس  روزنامه،  بريده  ريسمان،  پارچه،  مقوا،  رنگى،  كاغذهاى 
يا مقوا با تركيب توامان و مناسب مى چسبانند. و گاه با نقاشى و طراحى به تكميل آن 
استفاده 3 بعدى باشند، آن را تكنيك بازيافت5 مى ناميم.  مى پردازند.اگر تكه ها ى مورد 
به طور كلى چيدمان بافت هاى مختلف در كنار يكديگر و خلق تصويرى نو با مفهومى تازه 
كالژ ناميده مى شود.  اين روش در اوايل قرن بيستم به تكنيك محبوب هنرمندان نوگرا 
تبديل شد. نقاشان كوبيست، دادائيست و سورئاليست اين اسلوب را بكار مى گرفتند.آنچه در 
تكنيك كالژ حائز اهميت است حضور تكه ها و بافت هاى گوناگون در كنار هم و چسباندن 
آنها در كنار يكديگر براى رسيدن به يك تصوير جديد است. تكنيك كالژ نخستين بار در 
زمان اختراع كاغذ در چين در حدود سالهاى 200 قبل از ميالد، به كار گرفته شد. اين 
روش به صورت بسيار محدود به حيات خود در شرق ادامه داد تا آنكه در قرن دهم ميالدى 
خوشنويسان ژاپنى براى چاپ اشعارشان از روش بريدن و چسباندن حروف بهره گرفتند. 
تكنيك كالژ در طى قرن سيزدهم ميالدى به اروپا راه يافت و در طول قرن هاى 15 و 16 
ميالدى به عنوان يكى از روش هاى معمول در تزئين كليساهاى گوتيك به كار بسته شد. 
با شروع قرن 19 كالژ در اروپا جنبه خيالى (فانتزى) به خود گرفت و در آلبوم هاى عكس 
و يا تصويرسازى برخى كتاب هاى داستان استفاده شد. پابلو پيكاسو، نقاش كوبيست، اولين 
فردى بود كه اين روش را براى نقاشى6 بكار برد. هانرى ماتيس، كازيمير ماله ويچ، ديويد 
هاكنى و بسيارى ديگر نيز آثارى را با اين اسلوب خلق كرده اند. به لحاظ استفاده بسيار از 
كالژ، سورئاليست ها اين تكنيك را به نام "اين ايميج"7 مطرح كرده اند كه معرف تكنيك 
كالژ منحصر به فرد سورئاليست هاست. از ديگر روش هاى استفاده از تكنيك كالژ در هنر 
نقاشى مى توان به كالژ بوم هاى نقاشى اشاره كرد كه، هنرمند بوم هاى نقاشى شده را 
تكه تكه مى كرد و از نو در كنار هم مى چسباند. روش كالژ بوم هاى نقاشى زمينه پيدايش 
تكنيك مخلوط مواد (ميكس مديا) را در هنر بوجود آورد.گرچه "لوكوربوزيه" از روش هايى 
مشابه تكنيك كالژ در معمارى استفاده مى كرد ولى اين تكنيك به عنوان يك تكنيك 

Collage .4 واژه اى فرانسوى از ريشه كلر Coller است 
assembelage .5، به فارسى بازيافت ياجفت و جور كارى ناميده مى شود. 

6. طبيعت بى جان با صندلى، 1912 
inimage .7

تكه چسبانى و بازيافت 
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كاربردى تنها پس از چاپ مقاله "شهر كالژ" در هنر معمارى رسميت يافت. آنها در مقاله 
خود به مفهوم شكست فضايى كه در تكنيك كالژ وجود دارد اشاره كرده بودند وكاربرد آن 
را در معمارى بنا مفيد مى دانستند. دكوپاژ در معمارى داخلى نيز بخشى از تكنيك كالژ 
محسوب مى شود. ايجاد عمق از يك فرم بوسيله تكرار همان فرم در پس زمينه يكى از 
روش هاى دكوپاژ در تزيينات داخلى(دكوراسيون) است. وجه هنرى تكنيك كالژ بيشتر در 
آثار تلفيق عكس(فوتومونتاژ) ديده مى شود. فوتومونتاژ در اصطالح به اثرى كه بوسيله تكه 
هاى يك عكس يا بخش هاى انتخاب شده از عكس هاى مختلف ساخته شده باشد گفته 
مى شود. تصوير تركيب شده (كامپوزيت) در نهايت مى تواند از نو عكاسى شود و حتى در 

نرم افزارهاى ويرايش عكس، تغيير و بهبود يابد.

تصوير 23-1 اثر فرشيد مثقالى



تصوير 24-1 اثر فرشيد مثقالى

تصوير 27-1تصوير 1-26

تصوير 25-1 اثر فرشيد مثقالى
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تصوير 29-1 اثر محمدعلى ترقى جاهتصوير 1-28

تصوير 31-1تصوير 1-30
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حجم هاى نيم برجسته باتكه چسبانى و بازيافت مواد
ابزار و مواد الزم : 

چسب بى رنگ فورى، نخ ، سيم ....
مواد بازيافتى يا موادى كه قابليت احياء مجدد را دارند.

خط كش فلزى
رنگ بنا به پيش طرح

روش اجراء:  
با كمك قوه ى تخّيل و تجّسم، حجم جديد با مواد جمع آورى شده از وسايل دور ريز 
يا غير مستعمل پيرامون، بوجود آيد. اين طرح را مى توان به صورت طراحى خطى و 
سريع روى كاغذ اجراء نمود وچيدمانى با دخل و تصرف يا تغيير آن بوجود آورد. بايد 

در تركيب مواد در كنار هم كوشش شود كه هماهنگى ايجاد شده باشد. 

تصوير 32-1 حجم سازى با دور ريختنى ها
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تصوير 33-1 حجم سازى با دور ريختنى ها

تصوير 33-1 حجم سازى با دور ريختنى ها



حركت
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هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود در پايان فصل بتوانيد:
1ـ حركت و ضرورت وجود حركت در آثار هنرى را شرح دهد.

2ـ به وسيله ى عناصر بصرى ايجاد حركت كند.
3ـ راه هاى نمايش حركت را شرح دهد.

4ـ راه هاى مختلف حركت نمايش را در به وجود آوردن آثار هنرى به كار بندد.
5ـ شيوه ها و ابزارهاى مختلف براى ايجاد حركت را توضيح دهد.

6ـ هنگام طراحى با استفاده از خطوط (منظور فقط به وسيله ى خطوط است) القاى 
حركت نمايد. يا اين كه هنگام طراحى به حركت توجه داشته باشد.

حركت يكى از ضروريات زندگى انسان است.
حركت موجود در آثار تجسمى بر پايه ى حافظه و تجربه ى بصرى شكل مى گيرد.

"فوتوريسم" يكى از سبك هاى نقاشى است كه جنبش و حركت را جوهر زندگى امروزى مى داند.
برخى هنرمندان مجسمه ساز با استفاده از "حركت فرم در فضا" حركت را به صورت 

آشكارترى در آثارشان به نمايش گذاشته اند.
"تكرار" و "برش" دو شيوه ى متداول القاى حركت در آثار تجسمى هستند.

القاى حركت در نگارگرى ايرانى از طريق " تكرار" ، "برش" و با استفاده از خطوط مورب 
صورت گرفته است.

حركت2

درس در يك نگاه
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وسيله ى  به  ديد  خطاى  طريق  از  هنرمند  آن  در  كه  است  نقاشى  شيوه ى  آرت  اُپ 
شكل هاى ايستا، رنگ و نور القاى حركت مى كند.

حركت
از  ما  پيرامون  جهان  و  است  تغيير  و  حركت  زندگى،  و  طبيعت  مشخصه هاى  از  يكى 
تحركى درونى برخوردار است. ما نيز به عنوان جزئى از اين طبيعت دائم در حال تغيير 
مى باشيم و تحمل يك وضعيت ثابت برايمان دشوار است. به طورى كه حتى در حالت خواب 
بيان  به  عالقه مند  ديرباز  از  هنرمندان  دليل  به همين  مى دهيم.  تغيير  را  وضعيت مان  نيز 
و ثبت حركت در آثارشان بودند و اين امر به شيوه هاى مختلف در آثار هنرى به چشم 

مى خورد. (تصوير1- 2)

تصوير1-2 (ب) حركت در طبيعت
تصوير1-2 (ج) حركت در طبيعت

تصوير1-2 (الف) حركت در طبيعت
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مسئله ى حركت در آثار نقاشى دوران هاى گذشته كم و بيش مطرح بوده است چنان كه 
آثار دوره رنسانس  در آثار حجارى شده مصر باستان، نقاشى هاى دوره بيزانس و خصوصاً 

مى توان اين مسئله را به صورت روشن ترى مشاهده كرد( تصوير3 و2-2).

حركت دو نوع است: يكى القاى جابه جايى از نقطه اى به نقطه ى ديگر و ديگرى همان روند 
حركت طبيعت است و هنرمندان سعى در القاى نوع اول و گاه نوع دوم را داشته اند( تصوير 4- 2 ).

بحث حركت مى تواند به همراه ضرب آهنگ باشد زيرا ريتم و انواع آن خود نوعى حركت به 
شمار مى آيند( تصوير 5- 2 ).

تصوير3-2 اثر ژاك لويى داويد، رنگ روغن  روى بومتصوير2-2 حركت در حجارى هاى مصر باستان
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تصوير4-2 تداوم حركت در فضا، برنز، اثر بوچيونى 

تصوير5-2 نشان دادن حركت از طريق ضرب آهنگ
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نمايش ناپايدارى
كه  دهند،  نمايش  را  حركت  كردند  كوشش  رنسانس  از  پيش  دوران  از  هنرمندان 

نمونه هايى از آن در دفتر طراحى هاى لئوناردو داوينچى ديده مى شود (تصوير 6 -2).
در زمان هاى اخير با پيشرفت هنر عكاسى حركات تندى كه با چشم به راحتى قابل ديدن 

نيستند را مى توان به تصوير درآورد (تصوير8 و 2-7).
مطمئناً فن آورى(تكنولوژى) چيزهاى وراى عكاسى را نيز شامل مى شود مانند فيلم، سينما 
داريم  قصد  قسمت  اين  در  هستند.  حركت  نشان دهنده  كه  رايانه اى  ساخته هاى  انواع  و 

حركت در طراحى و هنرهاى تجسمى را بيش تر مورد بررسى قرار دهيم.

تصوير7-2 ثبت حركت با دوربين عكاسى با سرعت خيلى زيادتصوير6-2 لئوناردو داوينچى
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حركت موجود در يك اثر تجسمى بيش تر بر پايه ى حافظه و تجربه بصرى شكل مى گيرد.
وقتى ما شكلى را در وضعيت ناپايدار مى بينيم منتظر تغييرى قريب الوقوع هستيم.

در شكل 9-2 مربع قرمز در وضعيت پويايى قرار دارد و يكى از زواياى آن آماده افتادن 
تصوير  مى رسند(  به نظر  حركت  و  تغيير  حال  در  شكل ها  همه ى  تصوير 10  در  و  است 

10و 9- 2).

تصوير8-2 عكاسى با سرعت باال براى نمايش حركت

تصوير10-2تصوير2-9



القاى حركت
ما با ديدن صحنه هاى متحرك مانند حركات ورزشى در ضمير ناخود آگاه حركت را 

درك مى كنيم. در هنر نيز اين حركات توسط خطوط واقعى و يا ذهنى به وجود مى آيند.
وجود سرعت حمل و نقل و ارتباطات در قرن اخير باعث شده است كه هنرمندان بسيارى 

موضوع كارشان را حركت و سرعت قرار دهند.
يكى از سبك هاى نقاشى كه جنبش و حركت را جوهر زندگى امروزى مى دانستندفوتوريسم

بود. فوتوريست ها مى خواستند هنر را به زندگى نزديك تر كنند.   معتقد بودند براى تجسم 
استحكام  كه  مى شوند  باعث  حركت  و  نور  زيرا  كرد،   تاكيد  حركت  و  نور   بر  بايد  پويايى 
صورى اشيا كاهش يابد و چيزها  در يكديگر  و در محيط شان نفوذ كنند، كه اين امر در 

تصوير صفحه مقابل قابل مشاهده است(تصوير 11- 2). 
به كار  خود  اثر  در  فعال  و  مهم  عنصر  يك  صورت  به  را  حركت  مفهوم  نيز  نوگرا  نقاشان 
برده اند. براى مثال در تابلو معروف پابلو پيكاسو به نام "گرنيكا" به خاطر نياز موضوع و مفهوم 
تابلو از بيان تصويرى حركت به بهترين وجه بهره گرفته شده است و در تركيب بندى كل 

تابلو نيز بين تمام قسمت ها ارتباطى قوى برقرار مى باشد (تصوير 12- 2).
تصوير12-2 گرنيكا، پابلو پيكاسو

تصوير11-2  مارسل دوشان، زنى از پله ها پايين مى آيد
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نمايش حركت
از قرن ها پيش هنرمندان سعى مى كردند به گونه هاى مختلف حركت را در آثارشان 
به وجود آورند. كه از بين اين روش ها مى توان به شيوه ها ى متداول "تكرار" و "برش" و "محو 

كردن لبه هاى شكل" در آثار تجسمى اشاره كرد.

- ايجاد حركت به وسيله ى تكرار
اين شيوه كه از طريق تكرار صورت مى گيرد از قديم براى القاى حركت به كار گرفته 
شده است، از جمله در غار السكو در فرانسه براى نمايش حركت، حيوانات متعدد را نقاشى 

كرده اند (تصوير 13- 2).

تصوير13-2 ديوارنگارى غار السكو
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نقش برجسته هاى ايران و نقاشى هاى مصرى نيز گواه مناسبى براى توجه به حركت در 
تاريخ هستند (تصوير15 و2-14).

مسئله ى حركت را مى توان در آثار نقاشان كم و بيش مشاهده كرد و اين مسئله به سبك 
و شيوه و حتى موضوع اثر ارتباطى ندارد و ممكن است به همان اندازه كه در آثار اندام وار1 
رعايت شده در تابلو منظره يا طبيعت بى جان نيز مورد نظر قرار گرفته باشد. براى نمونه 
در يكى از آثار ژاك لويى داويد به نام سوگند هوراتى ها مفهوم حركت را در ساختمان بندى و 

آرايش كلى تابلو با تكرار پيكره ها و گردش شكل ها مشاهده مى كنيم (تصوير 16- 2).

1. نيكوراتيو

تصوير14-2 نقش برجسته ى ايران، دوره ساسانى



تصوير15-2 نقاشى مصرى مصرى

تصوير16-2 سوگند هوراتى ها، 
اثر ژاك لويى داويد
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در  مى شود.  ديده  شرق  هنر  در  گسترده  صورت  به  تكرار  طريق  از  حركت  القاى  شيوه ى 
تصوير 17-2 كه نمونه اى از هنر نگارگرى مى باشد مفهوم حركت از طريق تكرار، نمايش 
داده شده است. هنرمندان نگارگر دوره معاصر نيز به گونه هاى مختلفى از اين شيوه براى 

القاى حركت استفاده كرده اند (تصوير18 و2-17).  
مكرر  استفاده  تصوير2-17 
انگاره  بصورت  آتش  شعله هاى 
موجب القاى حركت شده است.
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نشان دادن حركت به طور كامل بر روى سطح دو بعدى به وسيله ى قلم مو و رنگ ممكن 
نمى باشد و تنها تا حدودى در مجسمه سازى و به صورت سه بعدى نمايش حركت تجسم 

يافته است ( تصوير22 و21 و20 و 2-19).

تصوير18-2 نگارگرى، معاصر
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مد  را  حركت  مسئله ى  جدى  صورت  به  كه  بود  هنرمندانى  اولين  از  يكى  كالدر  الكساندر 
نظر و هدف كار خود قرار داد. وى اولين آثار متحرك خود را در سال 1932 ميالدى به نمايش 
درآورد. اين آثار بيش تر از نظر ”حركت فرم در فضا“ مورد توجه مى باشد. شكل ها و سطوح 

رنگى به كمك ميله هاى فلزى نازك با حالتى معلق در فضا توازن مى يابند (تصوير23-2).

تصوير19-2 نمايش حركت به وسيله ى ريتم حركات خطى سه بعدى

تصوير20-2 القاى حركت به كمك سطح به صورت سه بعدى

تصوير20-2 القاى حركت با به كارگيرى حجم
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تصوير22-2 ايجاد حركت از طريق سطح در فضا

تصوير23-2 حركت فرم در فضا، الكساندر كالدر
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بسيارى از هنرمندان در اين شيوه آثار متنوعى را به وجود آورده اند كه اين آثار معموالً به 
وسيله ى جريان هوا، موتور برق يا اهرم هايى به حركت در مى آيند و يا استفاده از نور و 
صدا، نمايش هاى چشم گير و فضاهاى با شكوهى ايجاد مى نمايند( تصوير 25 و 2-24).

تصوير25-2 ايجاد ارتباط در فضاى طبقات با استفاده از حركت فرم در فضاتصوير24-2 موج ايستاده
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در نگارگرى ايرانى حركت به شيوه هاى مختلف مطرح شده است، چه از طريق تكرار و برش 
عناصر و چه با به كارگيرى خطوط و تركيب مورب، در تصوير26 كه مربوط به شاهنامه ى 
باسينقرى مى باشد، با استفاده از سطوح و خطوط اريب فضاى حماسى و پر تحركى به وجود 
آمده است. همين طور به كارگيرى شيوه برش در پايين كادر در نمايش بهتر حركت بسيار 

موثر بوده است( تصوير 26- 2).
در تصوير27 نيز با استفاده از تكرار و برش به القاى حركت پرداخته شده است. تغيير جهت 
پرواز پرندگان و برش آن ها در باالى كادر و همين طور تكرار آن ها بيان گر حركت است.هنرمند 

سعى نموده است با استفاده از برش در پيكره هاى تصوير نيز تاكيد بيش ترى بر اين امر داشته باشد.
بايسنقرى،  شاهنامه  تصوير2-26 

" كشتن اسفنديار ارجاسب را"
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القاى  نگارگرى  اين  در  تصوير2-27 
جهت  تغيير  و  تكرار  طريق  از  حركت 

صورت گرفته است.
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- ايجاد حركت از طريق برش
راه ديگر ايجاد حركت در هنرهاى تجسمى برش شكل در حال حركت است.

در تصوير28-2 با برشى كه به وسيله ى كادر صورت گرفته است بيان حركت قوى تر شده 
است. اين شيوه در تصاوير داستان هاى مصور(كميك استريپ) بسيار مورد استفاده قرار 

مى گيرد(تصوير 29- 2).
تصوير28-2 با استفاده از برش تصوير، تأكيد بيشترى بر روى حركت ورزشى صورت گرفته است.

تصوير29-2 برش در داستان هاى مصور، حركت و ارتباط خاصى بين تصاوير برقرار مى نمايد.
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- محو كردن لبه هاى شكل
همان طور كه مى دانيد در عكاسى از يك موضوع متحرك، اگر هدف تاكيد بر حركت 
باشد، معموالً عكس با سرعت پايين و دوربين متحرك گرفته مى شود و نتيجه ى آن خطوط 
محو در لبه هاى تصوير است كه به بيان حركت، بسيار كمك مى كند( تصوير31 و2-30).

در آثار طراحى و نقاشى نيز مى توان با محو كردن خطوط لبه هاى تشكيل دهنده شكل 
حركت به وجود آورد.

تصوير30-2 برقرارى ارتباط عناصر كادر از 

طريق محو كردن آن ها

تصوير31-2 القاء حركت توسط عكاسى با 

سرعت پايين
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هنرمندانى نيز شيوه ى محو شدن خطوط را به گونه اى ديگر به نمايش درآورده اند.به طور 
نگاه  است اما با  منحنى  خطوط  از  ساده  تكرار  رايلى  يك  بريژيت  اثر  تصوير2-32  مثال 
كردن به آن لبه هاى شكل شروع به محو شدن مى كنند و فضاى سياه و سفيد حالت لرزان 
اُپ  نقاشى"  از  شيوه  اين  مى نمايد.  مواج  حركت  به  شروع  نقاشى  سطح  و  يافته  شناور  و 

آرت"ناميده مى شود.

در اين شيوه ى نقاشى، هنرمند از طريق خطاى ديد به وسيله ى شكل هاى ايستا حركت 
تصويرى به وجود مى آورد.

نقاشان وابسته به جنبش اُپ آرت مجموعه اى از خط ها، شكل هاى خرد و سطح هاى رنگى 
لرزنده، پيش آينده و  متمركز تحت نظم در مى آورند كه  متقارن و  درخشان را به طريق 

پس رونده جلوه كند(تصوير 33-2 الى 2-36).

تصوير32-2 بريژيت رايلى
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نمونه هايى از القاء حركت در سبك اپ آرت

تصوير34-2تصوير2-33

تصوير36-2تصوير2-35
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ايجاد حركت در طراحى و خوشنويسى نيز از ديرباز مورد توجه هنرمندان بوده است كه 
اين امر به گونه اى مختلف در آثار به چشم مى خورد( به تصوير 25-2 رجوع شود).يكى از 

بهترين شيوه ها، استفاده از تكرار خطوط هيجانى مى باشد( 2-37).

تصوير37-2 القاء حركت با استفاده از خطوط پويا و هيجانى
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تمرين 1
- به كمك ابزار دلخواه و بدون نمايش تصويرى مشخص، حركت را القا كنيد. بهتر است 
اين كار را در قطع بزرگ و با سرعت انجام دهيد، حركت و سرعت دستان شما در اثرتان 

منتقل خواهد شد.
تمرين 2

- از افراد در حال حركت، بر روى كاغذ  طراحى كنيد. اين كار مى تواند در فضاى كارگاه 
انجام شود. سپس به اندازه يك كادر   (از وسط مقواى A4 خالى كنيد) و به كمك آن 
قسمت هايى از طراحى خود كه داراى حركت هاى جالبى مى باشند را انتخاب كنيد. اين 
قسمت ها را ببريد و در كنار هم بر روى مقوا بچسبانيد. با انتخاب جاى مناسب برش 
مى توانيد بر حركت تاكيد بيش ترى داشته باشيد. ديدن تصاوير كتاب هاى مصور در اين 

زمينه مى تواند به شما كمك كند.
تمرين 3

- موضوع ثابتى مانند يك گلدان را انتخاب كرده و به كمك خطوط لرزان و پر تحرك 
آن را طراحى كنيد، به گونه اى كه حركت در طرح تان حضور پيدا كند.

- توجه داشته باشيد عالوه بر به كارگيرى خطوط پر تحرك با در نظر گرفتن خطوط 
ذهنى مى توانيد حركات زيبايى در اثر خود به وجود آوريد.

- اين طراحى را يك بار ديگر به كمك آب مركب بر روى مقواى خيس انجام دهيد.
در پايان كارها را با يكديگر مقايسه كنيد.

تمرين 4
اين  براى  مى توانيد  كنيد.  عكاسى  منظم  زمان بندى  طى  در  حركت  يك  مراحل  از   -

منظور از چيدمان اشياء يا عروسك ها و حركت دادن آن توسط خودتان استفاده كنيد.

- به نظر شما كدام يك از شيوه هاى القاى حركت موثر تر است؟ چرا؟

با هم تجربه كنيم

با هم گفتگو كنيم



مقياس و تناسب 
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اهداف رفتارى: از فراگير انتظار مى رود پس از پايان اين فصل بتواند:
1ـ مفهوم مقياس را شرح دهد.

2ـ مقياس انسانى را توضيح دهد.
3ـ مقياس را در آثار هنرى را بيان كند.

4ـ نتيجه تغيير در مقياس را در آثار هنرى توضيح دهد.
5ـ نسبت هاى طاليى را بشناسد.

6ـ دراجراي تمرينات عملي (به صورت فردي يا گروهي) با توجه به هدف كار، از مقياس 
و تناسب صحيح استفاده نمايد.

7ـ در آثار هنري ، تناسبات طاليي را تشخيص بدهد.           

درفضاى يك اثر تجسمى اندازه شكل ها نسبت به يكديگر را مقياس مى نامند.
شكل هاى  اندازه  به  بستگى  و  است  نسبى  امرى  عناصر  كوچكى  و  بزرگى  يا  مقياس 

ديگر دارد.
محيط از عوامل قابل توجه مقياس محسوب مى شود.

دانسته ها و مقياس هاى ذهنى ما از اندازه هاى اشيا مرجعى براى قضاوت ما است.
بدن  طاليى  تناسبات  است.  دقيق  بسيار  نظمى  داراى  پديده  برترين  عنوان  به  انسان 

انسان توسط هنرمندان و دانشمندان و فالسفه مورد تحليل قرار گرفته است.

مقياس و تناسب 

درس در يك نگاه

3
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آثار هنري و معماري كه با مقياس بزرگ به وجود آمده اند وتعمدي در بزرگي آن ها 
وجود دارد كه هركدام مفهوم متفاوتي را نشان مي دهد.

يكى از روش هاى معمول براى نشان دادن فضاى طبيعى به كار گرفتن مقياس متفاوت است.
فواصل دور و نزديك در طبيعت، به دليل خطاى ديد انسان، تغييراتى در اندازه اشيا 

دارد كه آن را ژرف نمايي(پرسپكتيو) مى نامند.
غرب  در  ژرف نمايي  علمى  اصول  به  توجه  با  طبيعى  پرسپكتيو  ايران  درنقاشى هاى 

اجرا نمى شود.
در نگارگرى، هنرمند با توجه به مقام فرد و اهميت موضوع فضاى بيشترى براى آن در 

نظر مى گيرد.
به  و  است  عاطفى  معانى  داراى  كودكان  نقاشى  در  بزرگى  و  كوچكى  گرفتن،  ناديده 

كمك علم روانشناسى مى توان به درون كودك و انگيزه هاى او از اين كار پى برد.
اغراق در نسبت ها اين امكان را به هنرمند مى دهد كه دنيايى عجيب خلق كند.

هنرمندان سعى كرده اند تا براى به وجود آوردن پيام بصرى مناسب اندازه ها را با مقصود 
خودشان از طرح مطابقت بدهند.

نسبت هاى طاليى، داراى قواعد هندسى ظريف و زيبايى بصرى بسيار است . 
سيستم پيمانه سازى(مدوالر) كه واحد اصلى تمام مقياس هاى آن اندازه قامت انسان 

است، توسط معمار فرانسوى لوكوربوزيه ابداع شده است.
بردن  باال  موجب  انسان  تناسب  از  استفاده  كاربردى  هنرهاى  و  صنعتى  طراحى  در 

كارآيى لوازم ساخته شده مى شود.

مقياس و تناسب 
همه  مى نامند.  مقياس  را  يكديگر  به  نسبت  شكل ها  اندازه  تجسمى  اثر  يك  درفضاى 
تأثيرگذارى  اين  عامل  مهم ترين  و  بگذارند  تأثير  يكديگر  روى  مى توانند  بصرى  عناصر 
مقياس يا "اشل"1 است. مقياس يا بزرگى و كوچكى عناصر امرى نسبى است و بستگى 
به اندازه شكل هاى ديگر دارد. عنصرى كوچك به نظر نمى رسد مگر اين كه در مجاورت 
ديگر  شكل هاى  اندازه  به  بستگى  آن  كوچكى  ميزان  و  باشد  گرفته  قرار  بزرگ  عنصرى 

دارد(تصوير3-1).
scale  .1
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ولى حتى وقتى بزرگى يك شكل با قرار دادن آن كنار يك شكل كوچك ايجاد شود، اندازه 
هر دو آن ها مى تواند به وسيله عنصرى ديگرى دستخوش تغيير شود(تصوير 3-2).

عالوه بر آن كه مقياس از راه اندازه نسبى شكل ها نسبت به هم تغيير مى كند، از راه اندازه 
آن ها نسبت به كادر يا زمينه اى كه در آن قرار گرفته اند نيز به آسانى دچار تغيير مى شوند. 
بنابراين محيط از عوامل قابل توجه مقياس محسوب مى شود.                                                                   

در تصوير 3-3 مربع a بزرگتر به نظر مى رسد اما درحقيقت مربع b در تصوير 4-3 بزرگتر 
است. اين خطاى تصويرى فقط به علت آن است كه مربع b تصوير 4-3 در زمينه اى بزرگتر 
قرار گرفته است و به نظر كوچك تر مى آيد. هنرمند بايد توجه داشته باشد كه مى خواهد چه 

تأثيرى را ايجاد كند، زيرا تغيير در مقياس يك طرح، در كل اثر تغيير به وجود مى آورد.

تصوير3-1  

تصوير3-2  



قضاوت  براى  مرجعى  اشيا  اندازه هاى  از  ما  ذهنى  مقياس هاى  و  دانسته ها  صورت  هر  در 
ما است. بزرگى اندازه يك حيوان هيچ معنايى ندارد مگر اين كه اندازه متوسط آن حيوان را 

در خاطر داشته باشيم(تصوير3-5).                                

مقياس انسانى
ما اغلب كلمه نسبت را در رياضى و اعداد 
نسبت ها  اين  اساس  و  پايه  مى آوريم.  ياد  به 
همان طبيعت است كه خداوند متعال در خلق 
اين  در  هنرمندان  است.  بسته  كار  به  جهان 
زمينه تالش هاى بسيارى كرده اند تا نسبت هاى 
صحيح را براساس اندازه هاى بدن انسان به دست 
بياورند. انسان به عنوان برترين پديده داراى نظمى 
انسان توسط  تناسبات بدن  بسيار دقيق است. 
هنرمندان و دانشمندان و فالسفه مورد تحليل 
قرار گرفته است. اولين و كامل ترين نمونه، انسان 

b

تصوير3-4  

a

تصوير3-3  

تصوير5-3 پويانمايى سه بعدى رايانه اى
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است كه به عنوان احسن مخلوقات داراى نظمى بسيار دقيق است و داراى تعادل مى باشد. 
روش،  مشهورترين  سنجيده اند.  انسان  بدن  هاى  نسبت  با  را  طاليى  تناسبات  از  برخى 
سيستم پيمانه سازى(مدوالر)1 است كه توسط معمار فرانسوى لوكوربوزيه ابداع شده است. 
واحد اصلى تمام مقياس هاى او اندازه قامت انسان است. اجزاى معمارى از قبيل: ارتفاع، 
سقف، اندازه در و پنجره و ... براساس نسبت هاى بدن انسان تعيين مى شود (تصوير 6- 3).

از اين رو هنگام ساختن معمارى يا اشياى مورد استفاده انسان هميشه اندازه يك انسان 
بزرگ  يا  كوچك  هنرى  آثار  هم چنين  مى شود.  گرفته  نظر  در  عالى  تناسبات  با  متناسب 
به  توجه  مقياس  درك  هاى  راه  از  يكى  مى شود.  سنجيده  انسانى  اندازه ى  با  مقايسه  در 
اندازه هاى اثر نسبت به قامت انسان است. در طراحى صنعتى و هنرهاى كاربردى استفاده 
از تناسب انسان موجب باال بردن كارآيى لوازم ساخته شده مى شود(تصوير9 و 8 و3-7 ).

1. مدوالر(modular) يا واحد پيمانه سازى، اندازه قامت انسانى بالغ است كه دستش را باال برده و از ناف به دو قسمت مساوى 
تقسيم شده است. فاصله ميان كف پا تا فرق سر بر اساس تقسيمات طاليى و به نسبت محل استقرار ناف تقسيم مى شود. اين 
دو نسبت با نظام رياضى فيبوناچى تطبيق مى كند. نسبت طاليى در سرى فيبوناچى كه هر عدد جديد از جمع دو عدد قبلى 
به دست مى آيد، يافت مى شود ... و 21و 13و 8 و5 و3 و2 و1و1 نسبت هاى طاليى در مثال هاى بيشمارى از طبيعت، بدن 
انسان و هارمونى موسيقى و هنر نقاشى و معمارى ديده مى شود. در هنر نسبت 3:5 معمول تر است. نسبت هاى رايج عبارتند 

از: 2:3، 3:5 ،5:6، 5:8

تصوير7-3  تناسبات قامت انسانى مرد - زن - كودكتصوير6-3  واحد پيمانه سازى (مدوالر) قامت انسان - لوكور بوزيه
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مقياس هاي بزرگ
وجود  نمونه هايي  گذشتگان،  از  بجامانده  آثار  حتي  و  معماري  و  هنري  آثار  ميان  در 
دارد كه با مقياس بزرگ به وجود آمده اند وتعمدي در بزرگي آن ها وجود دارد كه هركدام 
مفهوم متفاوتي را نشان مي دهد. بررسي تمام اين آثار مقدور نيست ولي به چند مورد آن 

مي توان اشاره كرد.
در تصوير10-3 چهارپايه براى ما شناخته شده است و مرجعى براى قضاوت ما در بزرگى 
اندازه ى كره است. اگر چهارپايه در كنار اين حجم نبود، ما تصور درست و مطمئني از 
اندازه كره نداشتيم. مقياس بزرگ اين حجم به زندگي ماشيني امروز اشاره دارد. به دنبال 
سادگي و ناب گرايي"من" هنرمند از آن زدوده شده و به ساده ترين شكل دست يافته است.

ديد  ميدان  به خاطر  مى بينيم،  را  سيستين  كليساى  سقف  ديوارى هاى  نقاشى  ما  وقتى 
حدود  تا  نقاش  شخصي  ذوق  و  افكار  اثر  اين  در  مى شويم.  متحير  آن  عظمت  و  وسيع 
داستان  مصور  شرح  نقاشي ها  اين  است.  گرفته  قرار  كليسا  نيازهاي  تاثير  تحت  زيادي 
را  آن  بودند  سواد  كم  يا  بي سواد  اغلب  كه  بينندگان  تا  است  انجيل  روايت  به  آفرينش 
مجسم نمايند و بفهمند. در مقابل آن ظرافت و كوچكى نگارگرى ايرانى تحسين بشر را بر 
مى انگيزد(11-3). نقاشى هاى سقف نمازخانه كليساى سيستين را نيز با نقاشى ديوارى 
جذابيت  مى تواند  هنرى  اثر  مقياس  كه  است  گونه  اين  كنيد.  مقايسه  ستون  چهل  كاخ 

بصرى ايجاد كند(تصوير 13 و3-12).

تصوير9-3 صندلى راحتىتصوير8-3 طراحى صندلى بر اساس تناسبات انسان
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تصوير10-3 ريچارد روت، بدون شرح، 

كره با چهارپايه ترمز

تصوير11-3  نگارگرى، خسرو، شيرين مرا نظاره مى كند، سلطان محمد، 

خمسه نظامى

تصوير12-3  نمازخانه كليساى سيستين، ميكل آنژ
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فراعنه مصر باستان، اهرام و تنديس هاى واقع در محيط آن را غول پيكر و عظيم مى ساختند 
تا موجب رعب آميخته با احترام در باورهاى مردم باشد. عظمت نمايى در آثار معمارى ايران 
منظور  همين  به  نيز  آشورى  دوره  در  رودان  ميان  و  ساسانى  و  هخامنشى  دوره  در 

تصوير13-3 كاخ چهل ستون، نقاشى ديوارى
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مى شد(تصوير15و3-14). انجام 
در دوران اسالمى، به خصوص دوره تيمورى عظمت نمايى در ايجاد گنبد به كار گرفته شد 
تا با القاى ارتفاع اوج كمال را نشان دهد. تناسبات خاص معمارى اسالمى احساس آرامش 
و امنيت را بر قرار مى كند. البته تناسبات صحيح همراه با رنگ و نقش و حضور نور به چنين 

كاركردى مى رسد(تصوير3-16).

تصوير14-3 اهرام مصر باستان

تصوير15-3 عظمت در آثار هخامنشى، 
ايران باستان - سر ستون
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در معمارى گوتيك اروپا، عظمت نمايى براى تسلط بر انسان و نشان دادن قدرت اليزال 
خداوندى به كار گرفته شد. بناهاى مرتفع آن با طاق هاى جناقى و برج هاى نوك تيز و 
شيشه هاى رنگى نماد گوتيك است و انسان در مقابل كشيدگى و عظمت بنا و تاريكى آن 
احساس ترس و غربت مى كند. آن گاه نورى حيرت انگيز و چشمگير از ميان شيشه هاى 
منقوش رنگى به درون مى تابد و حالتى غير مادى پيدا مى كند و نور به برانگيختن احساسات 

تصوير16-3 گنبد سلطانيه، دوره ايلخانى
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مذهبى مى پردازد. يكى از محققان معتقد است:
«پنجره هاى داراى شيشه منقوش، همان تصاوير كتاب مقدس اند و .... و چون درخشندگى 
حاضران  شدن  روشن  باعث  مى دهد،  را  بنا  درون  به  راه يابى  امكان  راستين  نور  به  آن ها 

مى شوند» (تصوير 18 و3-17).  

تصوير17-3 شيشه هاى منقوش گوتيك

تصوير18-3 كليساى شارتر - دوره گوتيك - فرانسه
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صحراى  در  شده  كنده  نقوش  است،  توجه  قابل  آن  مقياس  كه  آثارى  آورترين  اعجاب  از 
غيرقابل كشت ناسكا در پرو است. اين نقش هاى عظيم از روى زمين قابل رؤيت نيست و 

تنها مى توان از ديد باال به آن نگريست و به شكل نهايى آن پى برد.
اگر با هواپيما به اين شيارهاى كنده شده در دل خاك نگاه كنيم، اشكال اغراق آميزى از 
پرندگان، عنكبوت، سگ، ماهى، نهنگ، سوسمار و... همراه با اشكال هندسى ستاره، مستطيل 
و چند ضلعى ديده مى شود. به نظر برخى محققان اين نقش ها، نقشه اى كهن از سماوات 
و نجوم است و به نظر بعضى ديگر امرى عبادى و مظهرى از نيايش افراد بشر است. امروزه 

چنين اشكالى را با استفاده از ماشين آالت بزرگ مى توان برجاى گذاشت(تصوير3-19).

تغيير در مقياس 
يكى از روش هاى معمول براى نشان دادن فضاى طبيعى به كار گرفتن مقياس متفاوت 
است. فواصل دور و نزديك در طبيعت، به دليل خطاى ديد انسان، تغييراتى در اندازه اشيا 

دارد كه آن را ژرف نمايي(پرسپكتيو) مى نامند(تصوير23 و22 و21 و3-20).
در تصوير 20- 3 از كوچكى و بزرگى پيكرها براى نشان دورى و نزديكى استفاده شده است.

اجرا  غرب  در  ژرف نمايي  علمى  اصول  به  توجه  با  طبيعى  پرسپكتيو  ايران  درنقاشى هاى 
نمى شود. مقياس انسان ها در دورى و نزديكى تغيير نمى كند و حتى پرسپكتيو عمارت به 
صورت آكسومتريك1 اجرا مى شود تا بهترين زاويه ديد را فراهم نمايد. اصوال نگارگر ايرانى 

    Earth Works    1. هندسه ترسيمى دو بعد نمايى با رعايت محور افقى و عمودى و خطوط مورب بدون نقطه گريز

تصوير19-3 الف صحراى ناسكا - عنكبوت 

تصوير19-3 ج طراحى پرنده

تصوير19-3 ب صحراى ناسكا - شكل ميمون
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توجهى به طبيعى جلوه دادن فضا، پيكره ها، سايه روشن، چهره ها و ... ندارد و دنيايى 
جديد و جاودانى خلق مى كند و صحنه هاى آن همواره سرشار از نور است(تصوير 3-24).

تصوير20-3 طراحى براى پويانمايى

تصوير21-3 ژرف نمايى با استفاده از 

دورى و نزديكى
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تصوير22-3 شى اواكز - نقاشى از منظره

تصوير25-3 مريم و كودك - چيمابو - تمپرا روى چوبتصوير24-3 بهرام گور در عمارت - شيخى - خمسه نظامى مكتب تبريز

تصوير23-3 تصويرسازى كتاب كودك - اثر عليرضا كاويان راد
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گاه براى اهميت دادن به موضوعى از تغيير اندازه بهره مى گيريم. يكى از نمونه هاى تغيير 
مقياس موضوعى، شرح مقامى1 است. به اين معنى كه هنرمند با توجه به مقام فرد و 
اهميت موضوع فضاى بيشترى براى آن در نظر مى گيرد. در حجارى هاى هخامنشى و ساسانى 
ايران، نقاشى هاى مصر باستان، شمايل هاى مذهبى سده ميانه اروپا و نقاشى قهوه خانه اى 

ايران و .... نمونه هايى از آن ديده مى شود(تصوير27 و 26 و 3-25).
هدف از بزرگي افراد خاص در اين نقاشى ها، برترى شخصيت مذهبى يا سياسى است و 
اين نوع تغيير مقياس موجب شيفته و مبهوت كردن بيننده مى شود و بر باورهاي او تاثير 

مي گذارد. 

1. در متونى به غلط پرسپكتيو مقاومى آمده است. چرا كه واژه پرسپكتيو به معناى بعدنمايى و عمق نمايى است و مقام يك 
ويژگى و ارادت انسانى است.

تصوير26-3 قولر آقاسى - نقاشى قهوه خانه اى
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كودك نيز چون تابع احساسات خود است، هنگام نقاشى آن چه را كه عالقه يا اهميت 
بيشترى دارد، بزرگ تر مى كشد و آنچه را كه دوست ندارد يا برايش مهم نيست، كوچك 
مى كشد و يا حتي حذف مى كند. ناديده گرفتن، كوچكى و بزرگى در نقاشى كودكان داراى 
معانى عاطفى است و به كمك علم روانشناسى مى توان به درون كودك و انگيزه هاى او از 

اين كار پى برد.
در بسيارى از آثار، اندازه هاى غيرمعمول موجب شده است تا فضاهاى تخيلى، سورئاليستى، 
اسرارآميز، فانتزى1، هزل(مسخره)، عجيب و يا وحشتناك بوجود آيد. اغراق در نسبت ها اين 

امكان را به هنرمند مى دهد كه دنيايى عجيب خلق كند.
به تصاوير صفحه مقابل نگاه كنيد. هنرمندان سعى كرده اند تا براى بوجود آوردن پيام 

بصرى مناسب اندازه ها را با مقصود خودشان از طرح مطابقت بدهند.
هنرمند در تابلو 28-3 لوازم شخصى اش را به اندازه نامتعارف نقاشى كرده است و ما شاهد 
گويى  مى شود.  ناشى  اتاق  به  اشيا  نسبت  از  كه  هستيم  (سورئاليستى)  فراواقعى  فضايى 

هنرمند لوازم شخصى اش را در اتاق عروسك ها جاى داده است.
در تصوير 29-3 نيز هنرمند از تغيير مقياس براى مفهوم جديد استفاده كرده است.

درتصوير0 3-3 اغراق در مقياس قلم براى اهداف سياسى به كار برده شده است و در تصوير 
31-3 استفاده از تناسبات عجيب و غريب، موجب تأثيرى تمسخر آميز شده است. 

1. فانتزى جهانى است كه هنرمند مى آفريند و متفاوت از دنياي واقعى است كه در آن زندگي مي كند.

تصوير27-3 داورى اخروى - برگى از كتاب مردگان بر روى پاپيروس - هنر مصر باستان
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تصوير28-3 ارزش هاى شخصى رنگ روغن 

روى بوم، اثر رنه ماگريت

تصوير29-3 تلفيق عكس بر اساس تغيير 

اندازه - ربن گوسنس
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تغيير  با  هنرمند  ذوق  دليل  به  اغلب  و  داستان  براساس  گاه  تصويرسازى،  انواع  در 
مى شويم(تصوير35  (فانتزى)  كاريكاتورى،تخيلى  دنياى  وارد  اندازه ها  نامتعارف 

و34 و33 و3-32).

تصوير30-3 تغيير اندازه در اشياء - تصويرسازى با اهداف سياسى

تصوير32-3 تغيير اندازه در جزئيات

تصوير33-3 تصويرسازى براى كودكان 

بر اساس تغيير اندازه

تصوير31-3  فرناندو بوترو، موناليزا، رنگ روغن روى بوم
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تصوير34-3 تصويرسازى براى كودكان بر اساس اندازه هاى نامتعارف و فانتزى

تصوير35-3 فضاسازى خاص با كمك اندازه هاى نامتعارف
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اغراق آميز در كوچكى يا  استفاده  يكى از راه هاى جالب براى جلب توجه، 
بزرگى اندازه هاى معمول است. هنرمند با استفاده از اين روش مى تواند ترس، 
هجوم، اضطراب و .... را به مخاطب القا كند. اندازه اغراق آميز حشره در اين 
اثر حس وحشت را بوجود آورده است. در اغلب فيلم ها با موضوعات وحشت 

يا تخيلى از تغيير نابجاى مقياس بهره مى گيرند (تصوير 3-36 ).

نسبت هاى طاليى
قواعد  زيبا،  و  شكيل  نسبت هاى  به  اندازه ها  از  برخى  تعيين  براى 

است.  بوده  مرسوم  مختلفى 
داراى  است و  طاليى  نسبت هاى  در  باستان  يونانيان  شيوه  معروف ترين آن 

قواعد هندسى با ظرافت و زيبايى بصرى است.
در اين روش مربع را با خطى عمود بر دو ضلع مربع به دو مستطيل مساوى 
تقسيم مى كنيم. سپس محل تقاطع آن خط با يكى از اضالع مربع را مركز دايره اى به شعاع 
قطر مستطيل قرار مى دهيم. با ترسيم اين دايره و تعيين محل تقاطع آن با امتداد ضلع، 
مستطيل طاليى به دست مى آيد. در اين مستطيل عرض برابر با ضلع مربع است و نسبت 
a: b=c: a             .اين طول و عرض ثابت است و اين نسبت را اين گونه بيان مى كنند

(تصوير 37- 3 )
يونانيان در ساختن بناى بسيارى از معابد خود اين قاعده را به كار برده اند.(تصوير 3-38 )

تصوير36-3 مارك فنسى - اثر شماره 

4 مركب

c

a b
تصوير37-3 ترسيم مستطيل طاليى با كمك مربع



به تصاوير 42 والف و ب41 و الف و ب40 و 39-3 توجه كنيد.
تابلو قرمز، آبى، زرد(تصوير 42- 3) براساس سطوح مربع و مستطيل منطبق بر نسبت هاى 

طاليى تركيب بندى شده است. اين تابلو مفهوم نسبت را به خوبى نشان مى دهد.   

تصوير38-3 معبد يونانى پارتنون - معبد يونانى با ترسيم تقسيمات طاليى بر آن

تصوير39-3 مازاتچو، نقدينه حراج و ترسيم تقسيمات طاليى بر آن
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تصوير40-3 ب روابط بصرى و تقسيمات طاليى بر اساس تصوير مقابلتصوير40-3 الف، عروج، اثر رافائل، قصر واتيكان، رم 

تصوير41-3 ب روابط بصرى و تقسيمات طاليى بر اساس تصوير مقابلتصوير41-3 الف، سوگند هوراتى ها - لويى داويد
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تمرين 1
- با استفاده از قوه تخيل خود هنگام طراحى، تغييراتى در اندازه موضوع اصلى ايجاد كنيد.

- سعى كنيد با تغيير اندازه در آن فضايى تخيلى يا عجيب ايجاد شود.
- با تغيير غير عادى در مقياس مى توانيد فضايى فانتزى وكودكانه ايجاد كنيد.

- با شيوه (تكنيك) دلخواه اجرا نماييد.
تمرين 2

- با تكه چسبانى (كوالژ) عكس ها و تصاويرى از مجالت و قرار دادن آن ها به صورت 
نابه جا، فضايى نا متعارف و جالب ايجاد كنيد.

- تصوير را روى بستر مناسب (از قبيل مقوا و ...) منتقل كنيد.
- با ابزار مناسب به صورت دلخواه با خطوط آزاداجرا نماييد.

- در تصوير سازى كودكان، آثار سورئاليستى و .... جستجو كنيد. درباره تصاويرى كه با 
استفاده از مقياس پرداخت شده است، گفتگو كنيد.

- درباره تناسبات طاليى در تصوير 43-3 گفتگو كنيد. 

تصوير43-3 مرگ سقراط - لويى داويد

تصوير42-3 قرمز، آبى، زرد، پى يت موندريان

با هم تجربه كنيم

با هم گفتگو كنيم
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انواع خميرها

خمير پليمر كلى
- پودر نشاسته ذرت : 1 پيمانه 

- چسب چوب : 1 پيمانه 
- گليسرين : 1 قاشق غذاخوري 

- وازلين : 1 قاشق غذاخورى 
- آبليمو : 1 قاشق غذاخورى

احجام خميرى

1

6

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

2

7

3

8

4

9

5

10



91

قاشق  يك  با  نچسب  فلزى  ظرف  يك  داخل  چوب  چسب  با  را  آبليمو  وازلين،  گليسرين، 
چوبي مخلوط كنيد و روي حرارت ماليم بگذاريد و بعداز حل شدن وازلين نشاسته را اضافه 
كنيد و مرتب هم بزنيد تا خمير نرمي بدست بيايد (تقريبا 5 دقيقه طول مي كشد). با دست 
به مدت يك دقيقه در حالتى كه هنوز گرم است آن را ورز بدهيد. خمير را به شكل يك 
توپ گرد كنيد و بالفاصله در كيسه فريزر قرار دهيد و خوب هواگيري كنيد و 24 ساعت 
درهواي معمولي اتاق قرار دهيد. نشاسته و چسب را در ظرفي بريزيد و كامًال با هم مخلوط 
كنيد. سپس مخلوط  گليسرين و آبليمو را به اين مواد اضافه كنيد و روي حرارت ماليم 
آنقدر ورز دهيد تا به صورت خميري يكنواخت در آيد. روي حرارت ماليم به مدت 20 
دقيقه بغلطانيد. سپس به اندازه يك بند انگشت از وازلين به خمير اضافه كرده ، خوب ورز 

دهيد تا صاف و يك دست شود. خمير را در مشمع نگه داري كنيد تا خشك نشود. 

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40
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خمير پالپ

يك حلقه دستمال كاغذى ضخيم را به قطعات كوچك پاره كنيد، هر قدر قطعات كوچكتر 
باشد، بهتر است. آنها را در يك سطل ريخته روى آن آب جوش بريزيد و بخيسانيد. زمانى 

كه كامال خيسانده شدند با فشار دست آنها را تبديل به خمير كنيد . 
آب آن را مرتبا تعويض كرده و آب تازه بريزيد . با يك عدد چنگال آن را هم بزنيد به طورى 
كه يكدست شود. زمانى كه خمير آماده شد آب آن را صاف كرده و دور بريزيد. سپس رنگى 
كه حالل در آب باشد مانند گواش، را به همراه چسب كاغذ ديوارى به آن اضافه كنيد . 

موارد باال راكامال مخلوط كرده و استفاده نماييد.
توجه كنيد: همانطور كه در شكل زير ديده مى شود به عنوان قالب، از روش تهيه قالب 

منفى با گل نيز مى توان استفاده كرد.

1

4

2

5

3

6
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حجم هاى سطحى با پاپيه ماشه

پاپيه ماشه واژه اى فرانسوى است و در فرهنگ لغت به معنى كاغذ فشرده شده است. اين 
روش در گذشته به عنوان بسته، براى نقاشى روغنى يا نقاشى زير الكى استفاده مى شد و 
در عهد صفويه رونق و اعتبار زيادى گرفت. با آن كه پيشينه زيادي از آن در دست نيست، 
اما اسنادى مستدل موجود است كه نه تنها اين صنعت از خارج به ايران نيامده است بلكه 
در سرزمين ايران ازدوران باستان معمول بوده و در دوره هاى مختلف به ممالك همجوار 
مانند امپراتورى روم شرقى و كشورهاى اسالمى و هندوستان و تركستان نيز نفوذ كرده و 

در آن ممالك آثار زيادى از خود به يادگار گذاشته است.

- روزنامه يا كاغذ هاى باطله
- مايع ظرفشويى ، مايع صابون  يا وازلين

- تيزبر(كاتر)
- سريشم،  چسب چوب يا چسب كاغذ ديوارى

- قالب
- مل يا بتونه 

- سنباده

نخست مطابق طرح مورد نياز قالبى از چوب يا ظرف يا ميوه تهيه كنيد. روى قالب مورد 
نظر را به طور كامل با وازلين چرب يا با مايع صابون آغشته كنيد. با تكه هاى بريده شده ي 
روزنامه  با  قالب  اطراف  كامال  وقتى  بچسبانيد.  قالب  روى  سريش  از  استفاده  با  و  روزنامه 
پوشيده شد، صبر كنيد تا اليه اول خشك شود. بعد اليه بعدى را بچسبانيد. اين كار بايد 
چندين بار تكرار شود تا به ضخامت مناسب برسد . بعد از پايان  كار  با كاتر دور تا دور 
ظرف را ببريد و قالب را از داخلش خارج كنيد. با چسباندن اليه هاى ديگرى از  روزنامه 
روى درزها را كامال بپوشانيد. با تركيبى از مل و سريش و آب، خمير بتونه بسازيد و ظرف 
را بتونه كنيد. پس از خشك شدن سطح آن راكامال سنباده نرم بزنيد تا صاف و يكدست 

شود. با رنگ دلخواهى آن را رنگ آميزى كنيد.
 توجه كنيد خمير كاغذ را بايد اليه اليه استفاده كنيد. سطح هر اليه را مى توان با خمير 
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به  نازك  خيلى  اليه هاى  براى  كار  اين  صاف كرد.  شده  داغ  آهار  چسب  يا  ديوارى  كاغذ 
خصوص در كناره هاى كار ضرورى است تا به پايه اثر بچسبد.

از به وجود آوردن اليه هاى بسيار ضخيم اجتناب بايد كرد. براى مثال ضخامت هاى بيش 
از100 ميليمتر توصيه نمي شوند چرا كه خمير كاغذ شما به سرعت  تمام شده و رطوبت 
آن باعث چروك خوردگى مى شود. براى ساخت احجامى كه ضخامت زيادى دارند، از تور 
سيمى كه شكل داده شده يا كاغذ مچاله شده و يا مقوا استفاده مى شود. زمانى كه كار 
شكل دهى تمام شد بايد بگذاريد. ترك هاى ناشى از تجمع كاغذ را زمانى كه كامال خشك 
شد با بتونه پر كنيد . برش هاى الزم را در اثر به وجود آوريد و آن را مطابق طرح اصالح 

كنيد.
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3
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تاكيد بصرى
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اهداف رفتارى: از فراگير انتظار مى رود در پايان فصل بتواند:
1- راه هاى رسيدن به تأكيد بصرى را نام ببرد.

2- كاربرد انواع تضاد در ايجاد نقطه تأكيد را توضيح دهد.
3- نوع تأكيد به كار رفته در آثار ارائه شده در درس راتشخيص بدهد.

شده  ارائه  آثار  در  را   .... و  استقرار  محل  چشم،  هدايت  خطوط  ديد،  زاويه  تأثير   -4
توضيح دهد.

5- در اجراي تمرينات عملي (به صورت فردي يا گروهي) از تاكيد بصري به درستي 
بهره بگيرد.

       

تأكيد يكى از روابط بصرى است كه به جلب توجه بيننده كمك مى كند.
تضاد باعث مى شود قدرت بيان بصرى بيشتر شود و درنتيجه برقرارى ارتباط آسان تر 

خواهد شد.
استفاده از انواع تضاد(كنتراست)، محل استقرار، زاويه ديد و ... از راه هاى ايجاد تاكيد 

بصرى است.
عوامل هدايت كننده چشم مانند پرتوهاى شعاعى ،ژرف نمايي(پرسپكتيو)، زاويه ديد، 

جهت حركت موضوع، اغراق و سمت نگاه و....به هدايت چشم كمك مى كند.
به  مى توان  نيز  ديگر  عناصر  ميان  از  عنصر  يك  استقرار  محل  جداسازى  وسيله  به 

درس در يك نگاه

تاكيد بصرى4
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روش هاى ديگرى از تأكيد دست يافت. 
استفاده از زاويه ديد خاص براى هدايت چشم به سوى موضوع، كل اثر را هم مورد 

توجه قرار مى دهد.
نقطه تمركز مى تواند متعدد باشد يا وجود نداشته باشد، نقطه تأكيد فقط يك روش 
است كه هنرمند ممكن است از آن استفاده كند. بعضى از هنرمندان عقيده دارند، كه 

بايد كل اثر بر اجزا مؤثر باشد.

تأكيد بصرى
و  بگيرد  قرار  توجه  مورد  آثارشان  كه  هستند  عالقه مند  طراحان  يا  هنرمندان  بيشتر 
در  ما  مى كند.امروزه  كمك  بيننده  توجه  جلب  به  كه  است  بصرى  روابط  از  يكى  تأكيد 
كتاب ها، مجله ها، روزنامه ها، اينترنت و ..... با هزاران تصوير مواجه مى شويم و در اين ميان 
تصويرى موفق است كه به خوبى از تأكيد بر موضوع بهره مند شده باشد. راه هاى مختلفى 
براى جلب توجه وجود دارد. استفاده از انواع تضاد(كنتراست)، محل استقرار، زاويه ديد و 
... از آن راه هاست و زماني مى توان در اين امر موفق بود كه نقطه يا نقاط تأكيد به كل اثر 

وابسته بماند و در اثر تمركز شديد، دچاركمبود وحدت، پراكندگى يا اغتشاش نشود.

نظريه گشتالت1
حاصل  نيز  نقش  بر  تاكيد  و  تضاد  كردن،  برجسته  طريق  از  اثر  يك  بودن  خوب 
دارد، ولي تاكيد بصري نيز از نياز هاي  مي شود. با آن كه انسان به تعادل و آرامش نياز 
اوست. تعادل به صورت نامتقارن به وجود مي آيد و الزامي در حالت تقارن آن نيست. در 
نتيجه طرح از حالت سادگي در مي آيد عمل ديدن، تشخيص و قضاوت درباره آن به سرعت 

انجام مي گيرد و بيننده واكنش نشان مي دهد.

تضاد
تضاد يا كنتراست در طبيعت باعث حساس شدن قواى حسى ما مى شود. بدون سرما، 

گرمايى وجود ندارد و بدون تلخى، شيرينى معنا نخواهد داشت.
بايد گفت كه هماهنگى و تضاد در مقابل يكديگر قرار مى گيرند و از اهميتى فوق العاده 

Geschtalt .1 مكتبى در روانشناسى كه در زمينه ادراك بصرى نظرياتى ارائه داده اند. 



برخوردارند. تضاد باعث مى شود قدرت بيان بصرى بيشتر شود و درنتيجه برقرارى ارتباط 
توجه  جلب  باعث  تنها  نه  كنتراست،  از  استفاده  كردن،  تأكيد  براى  شد.  خواهد  آسان تر 
بيننده مى شود، بلكه به معنا و مفهوم پيام نيز اهميت و تحركى خاص مى بخشد. يكى از 
رموز موفقيت در تضاد حذف عناصر غير ضرورى است تا بتوانيم به آنچه واقعا مهم است 
متمركز شويم. با سازمان دهى عناصر مهم و حذف عناصر بى اهميت تر مى توان تأثير پيام 

را تشديد كرد.
رامبراند، در آثارش از جمله نقاشى هاى رنگ روغن و چاپ هاى فلزى، اغلب از روشنايى و تاريكى 
استفاده مى كند ولى طيف كمى از سايه روشن هاى بين سياه و سفيد را به كار مى گيرد، درنتيجه 
تأكيد زيادى بر موضوعات اصلى به وجود آورده است و آثارش حالت برجسته و زنده اى پيدا 
كرده اند. آثار وى بهترين دليل براى نشان دادن اهميت فوق العاده تضاد در هنرهاى بصرى است.

تصوير2-4  رامبراند، ون راين، بازگشت پسر نافرمان، رنگ روغن روى بوم تصوير1-4  رامبراند، ون راين، چهره خودش، قرن هفدهم، رنگ روغن روى بوم 
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به تصوير صفحه قبل نگاه كنيد، وى در چهره خودش با استفاده از تضاد شديد تاريكى و 
روشنايى، بيشترين تأكيد را به وجود آورده است(تصوير4-1). 

در پرده ى پسر نافرمان، پسرك كه در آغوش پدرى بخشنده به نرمى جاى گرفته، با پشيمانى 
زانو زده است و در همان حال پيكره هاى ديگر در درجات متفاوتى از سايه ماليم غرق 
تيرگى  از  درست  بهره ى  با  هنرمند  است.  پير  پدر  روحانى  چهره ى  تابلو،  كانون  شده اند. 
مى دهد  نشان  بيننده  به  يكى  يكى  موضوع  اهميت  براساس  را  تأكيد  نقاط  روشنايى  و 

(تصوير4-2).
تضاد تاريكى و روشنايى اغلب با روش هاى متنوعى مورد استفاده هنرمندان قرار گرفته است. 
درمعمارى اسالمى، نورگيرها نقش خيره كننده اى در جلب توجه افراد دارند. نور نقشي را مهم در 
ايجاد مفهوم كمال ايفا مى كند. وقتى وارد معمارى مى شويم نور چشم ما را به سمت خود هدايت 

مى كند و خيلى ظريف اشاره به حضور متعالى خداوند دارد(تصوير 3- 4).
در تصوير زير هنرمند با نورپردازى خاص و ظريف در طراحى اش جلوه اى مطلوب به چهره 
بخشيده است. جالب اينكه بر خالف اغلب طراحى ها چهره در تاريكى قرار گرفته است. انعكاس 
نور به چهره، طراحى زن در پيش زمينه همراه با پس زمينه اى بى اهميت، همگى از هدف 

هنرمند تبعيت مى كند(تصوير4-4).

تصوير3-4   نورگير سقفى - يكى از خانه هاى كاشان

تصوير4-4 زن جوان، امبرتو بوچيونى - پاستل گچى
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در تصوير 5- 4 كه با سبك رئاليسم اجتماعى خلق شده است، روشنايى رنگ لباس مردى 
كه اعتراضات را رهبرى مى كند موجب تأثير بر هدف وى در اين اثر شده است. فريادها و 

چهره هاى بى رنگ نشانى از آرامش پيش از توفان دارد.

در تابلوى كاغذبرى شده كنتراست سطوح مثبت و منفى به خوبى توجه را جلب مى كند. 
نكته ديگر در اين اثر حذف عناصر غير الزم و پرداختن به ضروريات است(تصوير4-6).

گاه چند تضاد به كمك هم چنين تأثيرى را مى آفرينند. در عكسى از نماز جماعت چادر 
مشكى درميان چادرهاى روشن موجب تمركز شده است. سپس كودك با تضاد اندازه و 

گردش بدن و واقع شدن سطح مثبت در زمينه منفى جلب نظر مى كند(تصوير 4-7).
وقتى شكلى روشن در زمينه اى تيره قرار بگيرد و يا شكلى تيره در زمينه اى روشن قرار 

تصوير5-4 قيام، انوره دوميه، رنگ روغن روى بوم  
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بگيرد، كامال مى تواند توجه را به خود جلب كند. استفاده از تضاد نيز اين امكان را فراهم 
با  عكاسى،  در   (4-8 (تصوير  شود.  جلب  موضوع  سوى  به  مخاطب  توجه  كه  كند  مى 
استفاده از تنظيمات دوربين، حاالتى را به وجود مى آورند كه موجب جلب توجه مى شود 

(تصوير12و11و10و 4-9).

سياه تصوير6-4 كاغذ برى  چادر  و  كودك  در  اندازه  و  روشنايى  تاريك  كنتراست  تصوير4-7 
پس زمينه ى آن

تصوير8-4 طراحى روى زمين - 
اندى گلدزورثى
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تصوير10-4 تأكيد به واسطه ى ضدنورتصوير9-4 تأكيد به واسطه ى عمق ميدان وضوح

تصوير12-4 يك حجم فلزى براق با انعكاس فضاى اطراف خود ابعاد تازه و تاكيد بصرى را ايجاد كرده است. تصوير11-4 تأكيد به واسطه ى عمق ميدان وضوح
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تضاد بافت نيز تأكيد بصرى ايجاد مى كند. در تصوير12-4 جنس براق و صيقلى در حجم 
فلزى باعث شده است تا انعكاسى از محيط اطراف به وجود آيد و ابعاد بصرى تازه اى ايجاد گردد.

تضاد رنگ توانايى زيادى در ايجاد تأكيد و جلب توجه دارد. چنان كه مى تواند تأثير عناصر 
هماهنگى  لحاظ  هندوانه به  كنيد.  مقايسه  هم  با  را  زير  تصاوير  كند.  كنترل  هم  را  ديگر 
رنگ در ميان برگ ها استتار شده است، ولى كدو تنبل به دليل رنگ متفاوت خودنمايى 

مى كند(تصوير الف و ب 4-13).

استفاده از تأكيد بصرى قوى هم قابل اجراست. به واسطه ى تأثير رنگ و قدرت بصرى آن در 
طراحى گرافيكى برجسته نمايى واضح و مشخص مى تواند انجام شود.در تصوير 14-4 هدف 
هنرمند جلب توجه مخاطب به لب قرمز رنگ است كه خروش او فرياد صلح را سر مى دهد. 
در تصاوير (16 و 15-4) كنتراست شكل و رنگ هر دو وظيفه تأكيد را به عهده گرفته اند.

 در پرده ى پسرى با جليقه قرمز، منطقه قرمز رنگى به شكل هندسى به سمت جلو كشيده 
مى شود و پس از آن است كه با شكل تخم مرغى سر پسرك و سطوح بدن و پرده ها مواجه 
و  نماند  باقى  قرمز  جليقه  سلطه  زير  تابلو  عناصر  همه  كه  مى كند  سعى  سزان  مى شويم. 

ابزارى براى سازماندهى سطوح مختلف تصوير باشد(تصوير4-17).
نيز   .... و  شكل  تضاد  جهت،  تضاد  بافت،  تضاد  قبيل  از  ديگر  تضادهاى  از  جا  به  استفاده 
مى تواند امكانات بيشمارى را براى جلب توجه فراهم كند. يك نماد گرافيكى را در ميان 

تصوير13-4 ب تأكيد بصرى به واسطه ى رنگتصوير13-4 الف هماهنگى رنگ و استتار در طبيعت

تصوير14-4 هنرهاى ارتباطى لينو، فرانسه1

1. Communication Art
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اشكال طبيعى تجسم كنيد، آيا توجه را به خود جلب نمى كند؟
در پرده مكاشفه پل گوگن با يك تركيب بندى جسورانه ، تقسيم فضا و قرار دادن آن ها در 
سطوح متفاوت، كوچك جلوه دادن موضوع و تضاد رنگى ، يعقوب و فرشته را در تأكيد قرار 

داده است(تصوير4-18).

 
تصوير17-4 پل سزان، پسرك با جليقه قرمز، رنگ روغن تصوير16-4 عكس - رضا وهمىتصوير15-4 منظره پائيزى - امداديان

روى بوم

تصوير18-4 پل گوگن، مكاشفه، رنگ 
روغن روى بوم
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تضاد اندازه در فضاى عرفانى كعبه و امر طواف موجب تأكيد است. عظمت كعبه باعث مى شود 
كه انسان به عنوان جزئى از كل قرار بگيرد و تأكيدى بر فرديت وى نباشد(تصوير4-19).

در تصوير (20-4) بزرگى و كوچكى كودكان در تضاد با يكديگر قرار گرفته و موجب تأكيد 
و اهميت چهره بزرگ كودك در پس زمينه ى كوالژ عكس شده است.

       

تصوير19-4 مراسم حج در كعبه - مكه معّظمه

تصوير20-4 كوالژ عكس - تأكيد بصرى به واسطه ى تضاد و اندازه
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محل استقرار
غير از انواع تضاد، به وسيله جداسازى يك عنصر از ميان عناصر ديگر نيز مى توان به 
روشهاى ديگرى از تأكيد دست يافت. زيرا محل استقرار متفاوت و فضاى منفى اطراف آن 
باعث جلب توجه مخاطب مى شود تا جايى كه بدون متمركز شدن روى موضوع مورد نظر 

نمى توانيم به اثر نگاه كنيم(تصوير 22 و 4-21).

در هر دو اثر فوق چنين رابطه اى وجود دارد. هنرمند با جدا كردن يك واحد از كل به تأكيد 
بصرى دست يافته است.

مجلس نگارگرى بارگاه كيومرث در تركيبى مدور، ريتمى از انسان ها، توجه را به بارگاه 
كيومرث در باالى تصوير هدايت مى كند نقطه اوج مجلس در باالى تصوير قرار گرفته است 

زيرا كيومرث به عنوان يك واحد از كل جدا شده است. (تصوير4-23)

تصوير22-4 پوستر بزرگداشت جالل الدين محمد مولوى - على خورشيدپورتصوير21-4 ميشل بيروت - پوستر (بهترين نما را بگير)

تصوير23-4  نگارگرى، بارگاه كيومرث اثر سلطان محمد
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گاه محل استقرار موضوع در مركز يك شكل نيز از چنين هدفى تبعيت مى كند. در تصوير 
زير، بزرگى دايره و رنگ آن، استقرار مكعب در مركز دايره موجب تاكيد بر موضوع شده 

است(تصوير24-4).

تصوير4-24 پوستر نمايشگاه هنر معنوى



تأكيد در نقطه باال در دوران پس از رنسانس در نقاشى هاى جهان غرب 
بهره  تأكيدى  چنين  از  زيادى  هنرمندان  كه  به گونه اى  گرفت،  شكل 

گرفته اند( تصوير 52- 4).

عوامل هدايت كننده چشم
اشاره به موضوع اصلى توسط يك يا چند عنصر توجه را مستقيم يا 
غير مستقيم به سمت آن ها هدايت مى كند و تأثير دلخواه را به سادگى 
ايجاد مى كند.معموال عنصر خط بهتر از بقيه عناصر به هدايت چشم كمك 
مى كند. پرتوهاى شعاعى، ژرف نمايي(پرسپكتيو)، زاويه ديد، جهت حركت 
موضوع، اغراق و سمت نگاه و....همه مثال هايى از اين نوع هستند(تصوير 

28 و27 و4-26).
رفته  كار  به  انيميشن  فيلم  ساخت  براى   4-29 تصوير  طراحى  مراحل 
است. هنرمند سعى كرده براى جلوه بيشتر زاويه ديد را كمى از پايين در 

تصوير25-4 پرده نقاشى دوره باروكنظر بگيرد تا قدرت و حركت گاوها آشكارتر شود.

تصوير26-4 عكس - تأكيد بصرى به واسطه ى خطوط هدايت كننده ى چشم



تصوير27-4 تصويرگرى كتاب كودك - اثر سارا ايروانى    

تصوير29-4 طراحى براى انيميشن (قسمتى از استورى بُرد)

تصوير28-4 طراحى پوستر چهارمين نمايشگاه دوساالنه ى 
آثار طراحان گرافيك ايران - هنرمند معاصر

الف

ج

ب
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موضوع  طرف  به  را  چشم  مستقيم  غير  و  موشكافانه  هنرمند  موسيقى  درس  پرده ى،  در 
هدايت مى كند. بهره مندى از زاويه ديد و پرسپكتيو مناسب در ميان تاريكى ها اين امكان 

را فراهم آورده است كه موضوع چشمگيرتر به نظر برسد( تصوير 30- 4).

در پرده سوم ماه مه، كشتار با مفهوم انقالبى پيوند خورده است. سربازان ارتش فرانسه با 
حركت اسلحه ها و سرنيزه در ضرب آهنگى مورب و افقى به سوى مردم قرار گرفته اند و 
روشنايى فانوسى كه قهرمان صحنه را نورانى كرده، از همه مهم تر است، استفاده از رنگ هاى 
تند و زننده در ميان تاريكى شب همه نمايشى از فجايع جنگ است. هنرمند از همه 

تصوير30-4 درس موسيقى - يان ورمير - رنگ روغن روى بوم
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عناصر جهت تأكيد بيشتر بر مظلوميت مبارزين اسپانيايى استفاده كرده و اثرى ماندگار 
آفريده است( تصوير 31- 4).

در تصاوير(35 و 34 و 33 و32-4) عكاس ضمن استفاده از زاويه ديد خاص براى هدايت 
چشم به سوى موضوع، كل اثر را هم مورد توجه قرار داده است.

در تصوير( 36- 4)  ساك دستى به گونه اى طراحى شده تا تصوير آن با زاويه ديد از باال 
موجب جلب توجه شود. درنتيجه، اين شيوه از طراحي گسترش تبليغات را به دنبال خواهد 

داشت.

تصوير31-4 سوم ماه مه، فرانسيس گويا، رنگ روغن روى بوم



تصوير32-4 پرسپكتيو ساختمان ها - اسون فِِنما - نماى نماى ساختمان هاى شهرى با پرسپكتيو

تصوير33-4 قطار مترو
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تصوير34-4 نماى ساختمان با پرسپكتيو و اعوجاج، موضوع را تحت الّشعاع قرار داده است. توماس هولتكوئنز

ــل به  ــتى مقاب ــاك دس ــر36-4 س تصوي
ــطه ى طراحى خاص موجب تأكيد و  واس

جلب توجه شده است.

تصوير35-4 برج ايفل - زاويه ديد پايين
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در نقاشى زير ، پرسپكتيو اغراق آميز و نورپردازى قوى، چشم بيننده را از دخترك به سايه 
آدمى پشت ديوار هدايت مى كند. هنرمند به اين ترتيب توجه مخاطب را به هدف خود از 

نقاشي هدايت مي كند( تصوير4-37).

درتصاوير 39 و  38-4  از جهت نگاه در ايجاد نقطه كانونى(تأكيد بصري) استفاده شده است. اغلب 
جهت نگاه، موجب تأكيد بر آنچه كه موضوع نگاه مي كند، مي شود و چشم به آن سو هدايت مي گردد.

تصوير37-4 راز ماليخولياى يك خيابان، جورجيو دكريكو رنگ روغن روى بوم
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هنرمندان  و  هستند  بى پايان  تقريبا  شود،  موضوع  بر  تأكيد  موجب  مى تواند  كه  امكاناتى 
كه  است  هنرمندى  انسور  جيمز  جمله  آن  از  كرده اند.  كشف  را  بسيارى  راه هاى  تاكنون 
درميان يك بيان اكسپرسيونيستى1 منسجم يكباره با يك تصوير واقع گرا همه نظرها را به 
خود جلب مى كند. وى با وجود ازدحام و شلوغى عناصر، راه حلى جديد يافته است (تصوير 
40- 4). در تصوير 41- 4 عكاس با ترفندى خاص ما را به ديدن چهره دعوت مى كند. در 
تابلو ديگر هنرمند با قرار دادن نابجاى گورخر در جنگل باعث جلب توجه نسبت به موضوع 

شده است ( تصوير 42- 4). 

1. اكسپرسيونيسم: شيوه بيان حالت و هيجان از طريق خطوط ضخيم و نيرومند با رنگ هاى تند و تيره  و اشكال تغيير يافته 
( در قرن بيستم)، براى اطالعات بيشتر به ضمائم كتاب مراجعه كنيد. 

تصوير39-4 در اين تصويرسازى زاويه ديد و جهت نگاه موجب ايجاد تأكيد بصرى شده است.تصوير38-4 احمد عالى (نقاش) - عكس از مريم زندى
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تصوير41-4 على اصغر معصومى - عكاس مريم زندىتصوير40-4 جيمز انسور - پرتره خودش احاطه شده با ماسك ها رنگ روغن روى بوم

ــتابز - گورخر -  تصوير42-4 جورج اس
رنگ روغن روى بوم
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نقاط تأكيد متعدد 
درخشان،  ستاره هاى  هستند.  متعدد  تأكيد  نقاط  ون گوگ  اثر  پرستاره  شب  در 
سروى  و  تنيده شده  درهم  رنگى  خطوط  ستارگان،  انفجار  از  كهكشانى  پيچيدن 
شخصى  منظره اى كامال  هنرمند  دراينجا  است.  برافراشته  قد  شورانگيز  رقصى  با  كه 
وجود  به  را  واحد  كل  يك  اثر  اين  از  متعدد،  تأكيد  نقاط  وجود  با  او  اما  مى آفريند. 

آورده است ( تصوير 4-43).

به  داشته باشيم.  مشخصى  تمركز  نقطه  كه  نيست  الزم  موفق  اثر  خلق  براى  هميشه 
آن  از  است  ممكن  هنرمند  كه  است  روش  يك  فقط  تأكيد  نقطه  كه  داشته باشيم  ياد 

باشد. مؤثر  اجزا  بر  اثر  كل  بايد  كه  دارند،  عقيده  هنرمندان  از  بعضى  استفاده كند. 
را  چشم  كه  مركزى  نقطه  هيچ  موندريان  آبستره1  و  هندسى  هاى  نقاشى  از  بسيارى  در 
هستند،  اهميت  داراى  ها  آن  مركز  اندازه ى  به  آثارش  حاشيه هاى  ندارد.  وجود  نگه دارد 
خط هاى افقى و عمودى كه استفاده كرده است، اغلب نوعى سكون، آرامش وتعليق را 

1. آبستره: آن گونه از آثار هنرى كه از هرگونه تقليد طبيعت يا شبيه سازى آن دورى مى كند.براى اطالعات بيشتر به ضمائم 
كتاب مراجعه نماييد. 

تصوير43-4 وينسنت ون گوگ، شب پرستاره، رنگ روغن روى بوم



123

ميدارند،  نگه  تعادل  در  يكديگر  كه  متضاد  و  متقابل  نيروى  دو  از  كه  مى كند  تداعى 
شوند. مى  ناشى 

در تصوير 44- 4 شبكه اى سياه در پس زمينه اى سفيد نقاشى شده است و سطوح 
يك دست با رنگ هاى اصلى بر آن اضافه شده اند. تابلو هيچ نقطه ى مركزى ندارد. 
موندريان اصطالح "حاشيه اى" را بر آن گذاشته بود. به آن معنا كه مركز زدايى شده 
و مانند شهرى بدون مركز است. البته در اين گونه آثار، موندريان با استفاده از تضاد 

است. داشته  اثر  كل  بر  تأكيد  در  مهمى  بسيار  نقش  اصلى،  هاى  رنگ 
با  است كه  اين  مهم  باشد ،  نداشته  وجود  حتي  باشد يا  متعدد  تواند  تأكيد مي  نقطه 
تمركز بيش از حد روى يك موضوع يا چند موضوع ويا حتي با عدم تمركز موجب كم 
شدن وحدت و انسجام عناصر نشويم و موضوع اصلى وابسته به كل طرح باقى بماند.

تصوير44-4 تركيب بندى قرمز، آبى و زرد - پيت موندريان - رنگ روغن روى بوم
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تمرين1
- تصويرى از يك مكان را انتخاب كنيد. (عكس از طبيعت، خيابان، پارك، فضاى داخلى و ....)

- در كارگاه چند اسكيس از فيگور متناسب با تصوير مورد نظر طراحى كنيد.
- از ميان طرح هايتان يك يا چند فيگور را به تصوير اضافه كنيد.

(نكته: توجه كنيد كه انتخاب ابزار به جنسيت تصوير شما بستگى دارد.)
تمرين2

- از يك گلدان گل به صورت اسكيس طراحى كنيد.
- طرح را روى مقواى بافت دار و ضخيم با رنگ هاى محلول در آب ( مانند آبرنگ، مركب 

رنگى، اكولين و ... .)اجرا نماييد.
- طرح را با شيوه خيس در خيس اجرا كنيد و فضاى اطراف را ساده رنگ آميزى كنيد.

- بخشى از طرحتان را باجزئيات و تضاد تاريك و روشنايى، جلوه بيشترى بدهيد.
تمرين3

- در طبيعت جستجو كنيد.
را  آن  خودتان  توانيد  مى  كنيد.  نگاه  مختلف  ديدهاى  زاويه  از  خود  هاى  يافته  به   -

چيدمان كنيد.هنگام چيدن آن ها به ايجاد تضاد مناسب توجه كنيد.
كادرهاى متفاوتى از آن انتخاب كنيد.

- با توجه به عمق ميدان وضوح و برخى از انواع تضاد كه در متن درس اشاره شده است 
از آن عكاسى كنيد.

تمرين4
- يك موضوع مانند بند رخت، ميز صبحانه و پشت بام ها يا ... انتخاب كنيد.

- در ميان موضوع انتخابى خود بخشى از طرح را با استفاده از نوعى تضاد ويژه كنيد.

با هم تجربه كنيم
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- چند اثر هنرى از نقاشان مشهور كه در آن تأكيد بصرى خاصى به كار رفته باشد، 
انتخاب كنيد.

درباره نوع تاكيد به كار رفته در آن ها گفتگو كنيد.
- تصوير45-4 را به صورت ساده تفكيك (آناليز)كنيد.

تصويراصلى و طرح تفكيك شده خود را به بحث بگذاريد و از نوع تأكيد بصرى به كار 
رفته در آن صحبت كنيد.

- دو اثر زير را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد.
درباره تفاوت شيوه تاكيد در آن ها گفتگو كنيد.

 

با هم گفتگو كنيم

تصوير46-4 نقاشى آبرنگ از گل هاى شيپورى

تصوير47-4 عكس از هيجان پيروزى در ورزشگاه

تصوير45-4 دخترى با كاله قرمز، 
اثر يان ورمير



تعادل
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اهداف رفتارى: از فراگير انتظار مى رود پس از پايان اين فصل بتواند:
1- مفهوم تعادل را شرح دهد.

2- نيرو هاي بصري در محدوده كادر را بشناسد.
3- انواع تعادل را نام ببرد.

4- تعادل متقارن را تشخيص دهد.
5- شيوه ايجاد نا متقارن در هر تصوير را توضيح دهد.

6- شيوه هاي كنترل وزن ذهني و بصري در تصوير را بداند.
7- علت بهره گيري از تعادل ناپايدار در بعضي آثار هنري را تشخيص دهد.

8- در اجراي تمرينات (به صورت فردي يا گروهي) با توجه به هدف كار،تعادل مناسب 
ايجاد كند.  

مهم ترين عامل فيزيكى و مؤثر بر حواس بشر، حفظ تعادل است.
انسان آگاه يا ناخودآگاه در ارزيابى هاى بصرى خود به وجود تعادل و توازن توجه مى كند.

يك محور عمودى بر يك پايه افقى، از مهم ترين عوامل سنجش تعادل هستند.
با تقسيم وزن بصرى به طور مساوى در طرفين محور عمودى بر خط افق احساس تعادل   

مى كنيم.
 به خاطر حسى كه ما از مركز ثقل و تجربه هايمان از جاذبه زمين داريم، بيشتر به 

درس در يك نگاه

تعادل5
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ديدن وزن روى زمين عادت داريم و احساس آرامش و ثبات را براساس محور افقى بهتر 
احساس مى كنيم.

در طبيعت تعادل و توازن بقاء، در رابطه متقابل ميان چرخه زندگى و زنجيره غذايى 
جانداران و گياهان معنا پيدا مى كند.

در فيزيك، تعادل مبتنى  بر قوانين  بقاى نيروهاست.                                      
در هنرهاى تجسمى تعادل امرى بصرى است و نتيجه ى مجموعه شرايطى از قبيل 
خود  حواس  راه  از  انسان  كه  شرايطى  و  ويژگى ها  يا  و  نيروها  تضاد  ايستايى،  وزن، 

درك مى كند، مى باشد.
را  بصرى  نيروهاى  و  مى گذارد  تأثير  بصرى  نيروهاى  بر  اثر  فضاى  و  (كادر)  محدوده 

محصور مى سازد و از ورود نيروهاى بيرون از آن به داخل جلوگيرى مى كند.
با پيدايش هر اثر خوب بصري يك كل متعادل و متوازن به وجود مي آيد كه نتيجه تركيب 

اجزاي آن است. 
تعادل را به دو روش كلى متقارن و نامتقارن مى توان به دست آورد.

ساده ترين راه به دست آوردن تعادل استفاده از تقارن است.
در تعادل متقارن همه عناصر نسبت به محورهاى افقى و عمودى و حتى مورب 

سنجيده مى شوند.
تركيب قرينه معرف زمان، محيط و ذهنيتى آرام، متعادل، متوازن و ايستا است.

امروزه هنرمندان با ذهنى پويا و پرتحرك و متفاوت تر از گذشته كمتر از تركيب متقارن 
براى رسيدن به تعادل بهره مى گيرند. 

درك بصرى طرح هاى پيچيده با تزئينات زياد دشوار است، اما تقارن از دشوارى 
درك آن مى كاهد.

در برخي آثارنوعى تقارن به نام «قرينه در بى قرينگى» مطرح است.
نوعى تعادل به نام شعاعى در زير مجموعه تعادل متقارن وجود دارد ودرآن تمام عناصر 

از يك مركز مشترك به صورت شعاعى يا مدور خارج مى شوند.
در طراحى صنعتى، در ساخت اشياى زيادى همچون چتر، چرخ دوچرخه، پروانه هواپيما 

و ... از اين ساختار متعادل بهره مى گيرند.
نيز  فرش  طراحى  و  شمسه  تذهيب  خصوصا  سنتى  طراحى  و  دستى  صنايع  در 



130

ساختارشعاعي مشاهده مى شود.
چشمگير بودن همه اجزا به تعادل سراسرى (تكراريكنواخت) مى انجامد. اين شيوه در 

حقيقت نوعى تعادل متقارن است .
دومين نوع تعادل نامتقارن ناميده مى شود كه عناصر براساس وزن، ارزش يا انرژى بصرى آن 

متعادل مى شوند. عدم تقارن داراى تحرك، تنوع، هيجان وجذابيت بصرى بيشترى است.
تعادل نامتقارن در شرق دور از طريق فضاهاى خالى(خالء) صورت مى گرفت. و هدف 

هنرمند وادار كردن انسان به تفكر و هدايت به درونيات و فضاى عارفانه است.
توازن، تعادلى كه براساس وزن يا سنگينى به وجود مى آيد. 

علم فيزيك و درك بصرى هر دو از قانون موازنه با وزنه و اهرم بر تكيه گاه پيروى مى كنند.
مدت زمان توجه و نگاه كردن با دقت در بخشى از تصوير، موجب افزايش وزن ذهنى آن 

بخش از تصوير مى شود كه با وزن بصرى بخش ديگرى از تصوير، تعادل نامتقارن ايجاد مى كند.

تعادل بصري
مهم ترين عامل فيزيكى و مؤثر بر حواس بشر، حفظ تعادل است. ريشه و اساس همه 
كاهش  انسان  در  حس  اين  چه  چنان  و  دارد  تعادل  حس  به  بستگى  انسان  هاى  توانايى 
يابد، حركات بدن وى فاقد تعادل خواهد شد. حتى مى توانيم تأثير عدم تعادل را در چهره 

شخصى كه به طور ناگهانى تعادلش به هم خورده است تماشا كنيم!
انسان آگاه يا ناخودآگاه در ارزيابى هاى بصرى خود به وجود تعادل و توازن توجه مى كند 
و سريع تر از آن كه به صورت علمى مركز ثقل تصاوير را محاسبه كند، به صورت غريزى 
آن را دريافت مى نمايد. زيرا هنگام ديدن يا بيان يك پيام بصرى، ابتدا براى آن يك محور 
عمودى بر يك پايه افقى، در نظر مى گيرد. اين دو از مهم ترين عوامل سنجش تعادل 
هستند. همان گونه كه در طراحى نيز فراگرفته ايم براى ترسيم اشياء از محور عمودى و 
افقى استفاده مى نماييم ... چرا كه با تقسيم وزن بصرى به طور مساوى در طرفين محور 

عمودى بر خط افق احساس تعادل مى كنيم(تصوير 5-1).  
ــودى و افقى در  تصوير1-5  محور عم

پيام بصرى
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به خاطر حسى كه ما از مركز ثقل و تجربه هايمان از جاذبه زمين داريم، بيشتر به ديدن 
وزن روى زمين عادت داريم و احساس آرامش و ثبات را براساس محور افقى بهتر احساس 

مى كنيم.
در طراحى شير اثر رامبراند، هنرمند شير وحشى را در حالتى آرام با كشش افق طراحى 
نموده است. البته نگاه نافذ شير و چند ضربه قلم تيره به ما مى گويد كه اين شير هميشه 

آرام نخواهد بود(تصوير5-2).
چند طراحى روى محور افقى از هنرمندانى متفاوت را ببينيد(تصوير5 و 4 و 3-5). آرامش 
كرگدن هاى خوابيده و حركت كند و سنگين كرگدن تنها را مقايسه كنيد. قرار گرفتن آن 

ها بر روى محور افقى حس توازن و آرامش را به ما القاء مى كند.                    
غذايى  زنجيره  و  زندگى  چرخه  ميان  متقابل  رابطه  در  بقاء  توازن  و  تعادل  طبيعت  در 
بر  مبتنى   تعادل  فيزيك،  در  اما   كند(تصوير 6 - 5).  پيدا مى  معنا  گياهان  جانداران و 

قوانين  بقاى نيروهاست.
در هنرهاى تجسمى تعادل امرى بصرى است و نتيجه ى مجموعه شرايطى از قبيل وزن، 

تصوير2-5  طراحى شير، رامبراند ون راين، آب مركب روى كاغذ



درك مى  راه حواس خود  انسان از  شرايطى كه  ويژگى ها و  نيروها و يا  ايستايى، تضاد 
كند،  مى باشد. اگر يك اثر طراحى يا نقاشى از تعادل كافى برخوردار نباشد، ما با ديدن 
آن احساس آرامش و توازن نمى كنيم. در يك اثر هنرى تعادل زمانى حس مى شود كه 
كنش و واكنش تمام نيروهاى بصرى(تضاد نيروها) منجر به يك موازنه شود. به طورى كه 
براى ايجاد تعادل بيشتر نتوان هيچ تغييرى در تركيب آن به وجود آورد. هنرمندان براى 
القاى حس تعادل درآثارشان همواره نيروهاى بصرى را براساس فضاى مورد نظر يا محدوده 
(كادر)موازنه مى كنند. محدوده و فضاى اثر بر نيروهاى بصرى تأثير مى گذارد و نيروهاى 

بصرى را محصور مى سازد و از ورود نيروهاى بيرون از آن به داخل جلوگيرى مى كند.
با توجه به شكل محدوده و يا فضاى اثر هنرمند نيروهاى بصرى را سامان دهى مى كند و 
روابط نيروها را بايكديگر تركيب مى كند هر عنصر بصرى مى تواند نيروهاى درون محدوده 

را فعال كند.

تصوير3-5  طراحى از كرگدن ها ، بلك رينوس

تصوير5-5 طراحى از انسان در حالت خوابيده - كادر افقى با حالت خواب هماهنگى مناسبى دارد.

تصوير4- 5 طراحى از كرگدن در راه رفتن
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نظريه گشتالت
در مكتب روان شناسي گشتالت، زماني كه يك اثر از پيچيدگي كمتر وسادگي بيشتري 
برخوردار باشدو از نظر عاطفي كمتر تحريك كننده باشند، آن را خوب مي دانند. طرح 

هايي با تعادل از طريق محور  مركزي متقارن و ساده هستند وسهل تر اجرا مي شود . 
اصل  ديگر  يك  به  نسبت  عناصر  جاذبه  و  كشش  نيروي  تصوير،  يك  در  موجود  روابط 
ديگري از نظريات اين مكتب است. با تغيير يكي از اجزا همه آن ها دچار تغيير مي شوند و با 

تصوير6- 5 لينا گانوان - عكس از پرنده
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پيدايش هر اثر خوب بصري يك كل متعادل و متوازن به وجود مي آيد كه نتيجه  ى تركيب اجزاي آن است.

انواع تعادل
تعادل را به دو روش كلى متقارن و نامتقارن مى توان به دست آورد وانواع ديگري از 
آن  به نام تعادل شعاعي و الگوي سراسري (تكرار يكنواخت )وجود دارد كه اغلب ازآن ها به 
عنوان زير مجموعه ى روش متقارن ياد مي كنند.در اين جا به معرفي اين موارد مي پردازيم.

تعادل متقارن
ساده ترين راه به دست آوردن تعادل استفاده از تقارن است. زيرا  همه عناصر نسبت به 
محورهاى افقى و عمودى و حتى مورب سنجيده مى شوند. درك اين نوع تعادل ساده است 
و همين امر باعث شده تا در طول تاريخ اغلب در هنرهاى تجسمى و معمارى، كاربردى و 
دستى و ... مورد استفاده قرار گيرد.در آثار هنرى ايران قبل از اسالم و پس از اسالم تقارن از 
جايگاه ويژه اى برخوردار است. تركيب قرينه معرف زمان، محيط و ذهنيتى آرام، متعادل، 
متوازن و ايستا است. امروزه هنرمندان با ذهنى پويا و پرتحرك و متفاوت تر از گذشته از 
اين تركيب براى رسيدن به تعادل كمتر بهره مى گيرند. و سعى در به كارگيرى شيوه هاى 

جديدترى از تركيب بندى در آثارشان دارند (تصاوير 7-5 الى 5-12).

تصوير8-5  قلم زنى روى فلز - نمونه اى از آثار معاصرتصوير7-5  ماسك آفريقايى
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تصوير11-5  كاغذبُرى، شاپرك

تصوير10-5  بشقاب زير لعابى، خط كوفى تزئينى، ايرانتصوير9-5  بازوبند زرين، دوره هخامنشى
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در آثار معمارى دنياى باستان و آثار مذهبى اسالمى و مسيحى اغلب ازتقارن بهره گرفته 
شده است. تعادل قرينه در اين آثار موجب فضايى آرام و موزون و پايدار مى شود(تصوير 

و 15و 14 و5-13).                      

تصوير13-5  تخت جمشيد

تصوير 14-5  ارستئون - آكروپوليس 
- آتن

تصوير12-5  رودوزى سنتى
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به كمك سازماندهى  متقارن، نقش هاى پركار و شلوغ، متصل به هم به نظر مى رسند و به 
وحدت مى رسند. به اين  معنى كه عناصر متعدد واقع در هر نيمه ى تصوير در مقابل نيمه 
انعكاس يافته خود،  به نحوى شگفت انگيز ،نظمى منطقى و فضايى رسمى، حتى خاموش 
مى يابند. درك بصرى طرح هاى پيچيده با تزئينات زياد دشوار است، اما تقارن از دشوارى 

درك آن مى كاهد (تصاوير 16- 5 الى 5-19).

تصوير15-5  تاج محل، مقبره ممتاز محل بيگم(همسر شاه جهان)، آگرا، هند
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تصوير16-5  قالى محرابى - ايران

تصوير19-5  پوستر، 25 سال پوستر تئاتر ايرانتصوير18-5  آكريليك روى بوم، چهل تكه دوزى شده - رينگ ُگلد

تصوير17-5  قالى لچك ترنج بيجار - ايران
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تصوير20-5  منظره

تصوير21-5  مسجد َگنگ، مالزى
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امروزه در نقاشى و عكاسى تعادل متقارن كاربرد كمترى دارد، مگر اين كه تصويرى در آب 
يا آينه انعكاس يافته باشد و يا تعمدى براى نشان دادن تقارن وجود داشته باشد(تصوير21  
و 20- 5 ). زيرا هنرمند معاصر ديگر با تركيبات متوازن و قرينه نمى تواند دنياى پرتحرك 
اين عصر را به تصوير كشاند. در تصوير زير از تقارن براى نشان دادن زمان (كهولت سن)، 

خاموشى، بى تحركى و اندوه استفاده شده است (تصوير5-22 ).

تصوير22-5  خيال، َهرى هركا نقاشى رنگ روغن روى بوم
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قرينه در بى قرينگى
در بعضى از آثار ضمن اين كه هنرمند از تقارن بهره گرفته است، اما براى پرهيز از 
يكنواختى و تكرار، تغييراتى در جزئيات وارد كرده است. در اين گونه آثار عامل تقارن به 
بى  در  "قرينه  نام  به  تقارن  نوعى  ولى  نيست  دريافت  قابل  آن  متعارف  و  هندسى  شكل 
مى شود  ايجاد  شيوه  اين  به  تقارن  اغلب  نگارگرى  آثار  در  است.  مطرح  آن  در  قرينگى" 
(تصوير 26 و 25-5). در آثار رنسانس و حتى قبل و بعد از آن نيز از اين شيوه استفاده 

مى شده است. 

تصوير24-5 جنيد سلطانى، پاسخ دادن هماى به همايون  تصوير23-5 شاهنامه، رزم رستم و اشكبوس  
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تصوير25-5 لئوناردو داوينچى، شام آخر - نقاشى ديوارى

تصوير26-5 ريا پوشكين، نقاشى آبرنگ  
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تعادل شعاعى 
تمام  ودرآن  دارد  وجود  متقارن  تعادل  مجموعه  زير  در  شعاعى  نام  به  تعادل  نوعى 
عناصر از يك مركزمشترك به صورت شعاعى يا مدور خارج مى شوند(تصوير 27-5). خورشيد 
با پرتوهاى نورى كه از آن سرچشمه مى گيرد نماد آشنايى است كه اساس اين نظر را بيان 

مى كند. 

پرتاب سنگى در آب ساكن، موج هاى متحدالمركز ايجاد مى كنند. گل برگ ها در گل هاى 
شكفته طرحى شعاعى دارد. در تعادل شعاعى معموال احساسى از حركت چرخشى و دّوار 
در چشم انسان به وجود مى آيد. الگوهاى شعاعى در طبيعت فراوان ديده مى شوند(تصوير  

30 و 29 و 5-28). 
در طراحى صنعتى،در ساخت اشياى زيادى همچون چتر، چرخ، دوچرخه و پروانه هواپيما 

و ... از ساختار شعاعى تبعيت مى كنند. (تصاوير31-5 الى 5-33).
و  دستى  صنايع  در  اند.  گرفته  ايده  شعاعى  ساختار  از  بسيارى  هنرمندان  ايران  در 
طراحى سنتى خصوصا تذهيب شمسه و طراحى فرش نيز اين ساختار مشاهده مى شود

(تصاوير34-5 الى 5-36). 

تصوير27-5 تعادل شعاعى - كودكان افريقايى
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تصوير29-5  تقارن شعاعى در امواج ناشى از حركت زنبور در آبتصوير28-5  تقارن شعاعى در قاصدك ها

تصوير30-5 ساختار شعاعى ميوه ى گيالس



تصوير31-5  ساختار شعاعى در چتر - البته به لحاظ نحوه تركيب بندى در هنگام عكسبردارى تعادل شعاعى مشاهده نمى شود.

تصوير32-5 ساختار شعاعى در پره هاى دوچرخه
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تصوير33-5 آندرجا - عكس از ميز و صندلى فرفورژه - ساختار شعاعى در طراحى ميز و صندلى به كار رفته است.

تصوير35-5 تعادل شعاعى در كاشىتصوير34-5 ظرف سنگى، هنر سنگ تراشى خراسان - تعادل شعاعى

تصوير36-5 شمسه در كاشيكارى يزد
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در معمارى اسالمى براى تزئين سقف گنبدها با هر مصالحى مانند: آجركارى، كاشيكارى، 
مقرنس كارى، كاربندى و... از اين نوع تعادل استفاده فراوان شده است (تصوير37-5).در 
جهان غرب نيز ساختار شعاعى دست مايه هنرمندان قرار گرفته است(تصوير40 و 39 و 

  .(5-38

تصوير5-37
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تصوير39-5 تعادل شعاعى با برگ  تصوير83-5 بدون شرح، فريدمن با چوب هاى خالل دندان

تصوير40-5 قنديل هاى يخى شعاعى  - 
اندى گلدزورثى
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الگوى سراسرى (تكرار يكنواخت)
يكى از انواع خاص تعادل متقارن، بهره گيرى از تأكيد مساوى همه اجزا مى باشد. در 
اين موارد تساوى وزن و يا چشمگير بودن همه اجزا به تعادل سراسرى (يكنواخت) مى 
انجامد. اين شيوه در حقيقت نوعى تعادل متقارن است كه با تكرار يكنواخت در همه جاى 
طرح صورت مى گيرد، نقطه شروع و پايان ندارد و به اين سبب كه حس تأكيد بر كل را 

دارد يك مجموعه بزرگ را ايجاد مى كند(تصوير44 و43 و 42 و 5-41).

تصوير41-5 دراگان جودان سويك - عكاسى از نماى ساختمان

تصوير42-5 نماى مزرعه از زاويه ى ديد باال
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تصوير43-5 چدمان گياهى در الگوى سراسرى

ــرى  ــازى با الگوى سراس ــر44-5 تصويرس تصوي
محمدعلى بنى اسدى
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تعادل نا متقارن
انرژى  ارزش يا  وزن،  براساس  عناصر  شود كه  مى  ناميده  نامتقارن  تعادل  نوع  دومين 
بصرى آن متعادل مى شوند. اغلب هنرمندان در آفرينش آثار بصرى خود از تعادل غير 

قرينه بهره مى گيرند زيرا عدم تقارن داراى تحرك، تنوع، هيجان وجذابيت بصرى بيشترى است.
تعادل نامتقارن حالت غير رسمى و نيرومندترى نسبت به تعادل متقارن ايجاد مى كند و 
حس جالب و اغلب دوست داشتنى ترى به تصوير مى بخشد. به نظر مى رسد كه اين نوع 
تعادل اتفاقى به دست مى آيد و يا ممكن است در نگاه اول نامتعادل به نظر برسد اما با 
كمى دقت مى توان دريافت كه اين نوع تعادل برخالف تعادل متقارن نياز به تالش و دقت 

و موشكافى بيشتر هنرمند و مخاطب دارد (تصوير5- 45 و 46 و 47 و48 و 49 و50).

تصوير46-5 تصويرسازى كتاب كالغ ها، اثر نورالدين زرين ِكلك

تصوير45-5 جوزف آلبرز طراحى كتابخانه - نامتقارن

تصوير47-5 تصويرسازى براى گونگورا



تصوير48-5 تصويرسازى - محمدعلى بنى اسدى

تصوير50-5 طراحى با ماژيك - ريچارد بولتون

تصوير49-5 تصويرسازى كتاب



موقعيتى  چترها،  زير  خاكسپارى  مراسم  تابلو  در 
يك  آن  از  نامتقارن  تعادل  دارد.  وجود  خاص 
ها  پيكره  همه  است.  ساخته  معمولى  غير  تصوير 
سمت  و  اند  شده  متمركز  تصوير  راست  سمت  در 
مورب  ديد  است.  فراگرفته  منفى  فضاى  را  چپ 
مراسم  در  كنندگان  شركت  منظم  صف  به  نسبت 
شده  متعادل  ظريف  مورب،بسيار  باران  وسيله  به 
است (تصوير15-5). بايد گفت كه دراين نوع تعادل 
كند  مى  سنگينى  سمت  يك  به  ترازو  ى  كفه  گاه 
نا  توازن  نوع  اين  از  دارد  سعى  آگاهانه  هنرمند  و 
متقارن براى القاى مفهوم در اثر بهره گيرد. البته 
تعادل  كه  هنرى  آثار  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
نامتقارن دارند، جداسازى شيوه ى متعادل سازى 
آن كمى پيچيده است. چرا كه در بيشتر آثار بصرى 
اما  شود  مى  گرفته  كار  به  همزمان  روش  چندين 
بايد بدانيم كه هميشه شيوه ى اصلى برترى پيدا 

مى كند (تصوير 52- 5).
خود  به  را  ما  ،توجه  پيكره  سر  ابتدا  مادر،  درتابلو 
جلب مي كند.سپس متوجه صندلي راحتي، پرده و 
قاب روي ديوار در كناره هاي تابلو مي شويم.چشم ما به ترتيب آن ها را مرور مي كند و به 
سر پيكره باز مي گردد. با آن كه تيرگي لباس چشم را به صورت قطري حركت مي دهد، 
اما به واسطه روشني دست، دستمال و تور سر آستين متوقف مي شود.سپس متوجه تيرگي 
قرنيز ديوار و پرده شده و به سمت باال حركت مي كند و با قاب درگير مي شود. اين گونه 
با يك گردش چشم به سر پيكره بر مي گرديم و تعادل نا متقارن اثر را در مي يابيم(تصوير 

.(5 -53
تعادل نامتقارن در شرق دور از طريق فضاهاى خالى(خالء) صورت مى گرفت و هدف هنرمند 
وادار كردن انسان به تفكر و هدايت به درونيات و فضاى عارفانه است. اين خصوصيت در آثار 

تصوير51-5 مراسم خاكسپارى زير چترها

تصوير52-5 پوستر
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دوره سونگ بيشتر ديده مى شود. آن ها از فضاهاى خالى وسيع (فضاى منفى) براى ايجاد 

دوره ى سونگ بيشتر ديده مى شود. آن ها از فضاهاى خالى وسيع (فضاى منفى) براى ايجاد 
تعادل در مقابل فضاي پر(سطوح مثبت) استفاده مى كنند.در نقاشى اين دوره هيچ گاه 
موقعيت تماشاگر نسبت به منظره معين نيست .زيرا هنرمند، تماشاگر را در درون منظره 
يگانگى   و  صلح  بيانگر  دوره  اين  نقاشى  كند.  نگاه  آن  به  خارج  از  كه  اين  نه  پندارد  مى 
و  مى گويند.  مطلق»  آرامش  و  گسترش  حال  در  آن «مراقبه  به  نيز  ذن  آيين  در  است. 
نقاش با سكوت، مراقبه و تأمل نقاشى مى كند و از فضاى خالء براى انديشه و تأمل بهره 

مى گيرد(تصوير56 و 55 و54- 5).
يكي از نقاشان بزرگ سلسله سونگ 1مى گويد: «منظره هاى نقاشى شده اى وجود دارد 
كه مى توان از ميان آن ها گذشت يا در آن ها تأمل كرد، در برخى از آن ها مى توان پرسه 
زد، اما در بعضى از آن ها آدمى ميل دارد بماند يا زندگى كند. هر كدام از اين منظره ها 
به درجاتى از كمال دست يافته اند. اما آن هايى كه آدم دوست دارد در آن ها زندگى كند، 

برتر است.»

تصوير52-5 مادر هنرمند، جيمز مك نايل ويسلر 

مراجعه  چين  تمدن  تاريخ 1،  در  هنر  سير  كتاب  به  بيشتر  مطالعه  است.براى  چين  پادشاهى  هاى  سلسله  از  يكى  1.سونگ 
كنيد. 
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توازن

تصوير54-5 مركب روى ابريشم - هركو

تصوير55-5 خيزران نماد نجيب زاده اى 
چينى است كه در روزگار تنگ دستى 
و فالكت خم مى شود ولى نمى شكند.

تصوير56-5 دورنمايى از منظره كوه ها مايوآن، سلسله سونگ 
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توازن
تعادلى كه براساس وزن يا سنگينى به وجود مى آيد، يادآور قانون اهرم و 

تكيه گاه يا همان االكلنگ، بازى دوران كودكى مى باشد.
شايد اين چيستان كودكانه را به خاطر بياوريد كه يك كيلو پنبه سنگين تر 
است يا يك كيلو آهن؟ البته كه وزن هردو يكى است ولى مقدار حجم آن ها و 

فضايى را كه اشغال مى كنند متفاوت است.
در يك اثر هنرى تعادل بر اثر موازنه نيروهاى بصرى متضاد ايجاد مى شود. به 

طورى كه نتوان براى موازنه بيشتر هيچ تغييرى در تركيب آن به وجود آورد.
گاه  تكيه  بر  اهرم  وزنه و  با  موازنه  قانون  از  دو  هر  بصرى  درك  فيزيك و  علم 

پيروى مى كنند.چنان كه از نظر بصرى انسان ناخواسته مركز تصوير يا ميدان ديد را به 
جاى تكيه گاه در نظر مى گيرد و برهمان اساس دو شىء با وزن نامساوى به شرطى روى 
اهرم به حالت موازنه قرار مى گيرد كه شىء سنگين به مركز نزديك تر باشد و شىء سبك تر 

دورتر از مركز باشد( تصوير 57- 5).

تأكيد و وزن بصرى 
تعادل نامتقارن به كمك تحريك حس كنجكاوى بيننده ايجاد مى شود. به اين ترتيب 
كه مدت زمان توجه و نگاه كردن با دقت در بخشى از تصوير، موجب افزايش وزن ذهنى 
آن بخش از تصوير مى شود كه با وزن بصرى بخش ديگرى از تصوير، تعادل نامتقارن ايجاد 
مى كند. الزم است براى كنترل وزن ذهنى و بصرى عناصر نكات زير را به خاطر بسپاريم:                                                                                                                  
بزرگى يا كوچكى اشكال باعث ايجاد نيروى بيشترى درتصويرمى شود(تصوير5-58). 
كوچكتر  حروف  به  نسبت  بيشترى  بصرى  قدرت  بزرگتر  حروف   5  -59 تصوير  در 

دارند.
موقعيت و قرارگيرى شكل دور از مركز كادر يا باالى كادر آن را قوى تر از شكل مركزى 
به  معمولى  غير  حالت  و  انتظار  از  دور  كيفيتى  تعادل  نوع  اين  اغلب  دهد.  مى  جلوه 
تركيب بندى مى دهد و حتى ممكن است در نگاه اول آن را نامتعادل جلوه دهد. در 
تصوير60- 5 سه پيش خدمت سمت چپ قرار گرفته اند. پيش بندهاى سفيد وزن آن ها 

را سبك مى كند. دو ميز با بشقاب هاى روى هم انباشته شده در سمت راست 

تصوير57-5 توازن دو وزنه ى نامساوى 
به كمك تنظيم نسبت به تكيه گاه
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به تصوير تعادل كافى مى بخشد. جهت شكل به سمت خروج از كادر قوى تر از شكل 
ساكن يا حركت به درون كادر است(تصوير 5-58).  

تصوير58-5 نيروى بصرى به واسطه ى 
كوچكى و بزرگى عناصر
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شكل هاى متراكم و فشرده قوى تر از شكل هاى سست و درهم 
ريخته و پراكنده عمل مى كند( تصوير5-61).

شكل هاى هندسى و گوشه دار قوى تر از شكل هاى بدون گوشه 
هاى  شكل  از  تر  قوى  بسته  هاى  شكل  همينطور  هستند.  نرم  و 
روى  مربع  يا  قاعده  بر  مثلث  در  پايدارى  و  سكون  هستند.  باز 
يكى از اضالع بيشتر از دايره و يا مثلث و مربع بر رأس يا لوزى 
است. در ميان احجام  هرم پايدارترين حجم است. هرمى از فلز و 
شيشه متأثر از اهرام ثالثه مصر چنين پايدارى را نشان مى دهد                                                                                                                                            

(تصوير63 و 5-62).
نيروى  و  قدرت  از  معمولى  غير  موضوعات  و  پيچيده  هاى  شكل   
موضوع  برخوردارند.  ساده  هاى  شكل  به  نسبت  اى  ويژه  بصرى 
شده  بصرى  وزن  و  نگاه  جلب  موجب  مقابل  تصوير  در  غيرعادى 

است (تصوير 65 و 5-64). 
دربيشتر مواقع شكل ها و تصاوير تيره قوى تر از شكل هاى روشن هستند. البته اين امر 
بستگى به زمينه تيره و روشن هم دارد. در تصوير66-5 خواننده اپرا، زن با لباس روشن 
در نور قرار گرفته است. بنابراين خز دور يقه و آستين و دستكش ها مورد توجه قرار 

تصوير59-5 تركيب بندى حروف بر اساس معنا، حروف balance به معنى تعادل 

تصوير60-5 سه پيش خدمت - اوبرى بردزلى

تصوير61-5 بافت سست و درهم ريخته
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مى گيرد. در حالى كه در قطار درجه سوم زن ها در روشنايى قرار گرفته اند و پس زمينه 
نسبتا تاريك است و موجب قدرت بصرى موضوع اصلى شده اند(تصوير5-67). 

تصوير62-5 حس سكون و پايدارى در هرم و حس حركت در كره

تصوير63-5 ا.م.پاى، هرمى از فلز و شيشه با الهام از اهرام مصر، موزه لوور پاريس
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تصوير65-5 طراحى ويژه - رافائل گارينوتصوير64-5 طراحى ويژه براى تبليغات لوازم ورزشى

تصوير67-5 انوره دوميه، قطار درجه سوم 

تصوير66-5 ادگار، خواننده ى اپرا، پاستل گچى، بخشى از اثر 
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تعادل به وسيله ارزش بصرى يكى از بهترين روش هاست. در تصوير مقابل بدن در يك 
طرف قرار گرفته، ولى به واسطه انتخاب تن رنگى مشابه و ارزش بصرى آن با فضاى 

پس زمينه در حال موازنه است( تصوير 5-68).

طرح  قرارگيرى  وجود  با  تصوير5-68 
مشابه  رنگى  تن  كادر  سمت  يك  در 
روشنايى  و  تاريك  با  ظريف  خطوط  و 
ايجاد  موجب  طرح،  از  بخش هايى 

تعادل شده است.



163

رنگ هاى متضاد قوى تر از رنگ هاى هماهنگ و ماليم عمل مى كنند. البته نيروى 
رنگ بستگى به اثرات ذهنى و روانى آن هم دارد. انواع تضاد رنگ از قبيل فام، مكمل، 

تاريك . روشنايى و كميت رنگ و وسعت رنگ داراى نيروهاى بصرى هستند.
( تصوير69-70 و5).   

   

                                               
بافت ها قدرت بصرى ويژه اى دارند كه نسبت به يكديگر يا سطوح ساده، تضاد بصرى 
فوجى  كوه  از  اى  منظره  در  گيرند.  مى  قرار  توجه  مورد  زودتر  اغلب  و  ميكنند  ايجاد 
هنرمند به وسيله ى بافت ابرها را در آسمان و جنگل را پاى كوه نشان مى دهد و با 

استفاده از آن كوه بزرگ و قرمز رنگ را متعادل مى كند( تصوير5-71 ).
حركت سريع تصاوير و شكل ها موجب قدرت بصرى بيشترى نسبت به حركت آهسته 
آن ها را القاء مى كند. در تصوير 72-5 يوزپلنگ هنگام دويدن به كمك جهت حركت 

مورب نيروى بصرى بيشترى يافته است.

تصوير70-5 تعادل بر اساس فام و تاريك و روشنايىتصوير69-5 تعادل طرح و رنگ و متن در تصويرسازى
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زاويه ديد خاص با تركيب بندى خاص نيز مى تواند قدرت بصرى ويژه اى ايجاد كند 
كه در زاويه ديد مقابل اين قدرت كاهش مى يابند(تصوير76 و 75 و 74 و 5-73).

شيوه هاى ديگرى نيز در زمينه ايجاد توازن وجود دارد كه بايد با جستجو و تجربه آن ها 
را به دست آورد. در ضمن مى توان از يك يا چند روش و تركيب آن ها با هم براى القاى 

تعادل نامتقارن بهره گرفت.

تصوير71-5 كوه فوجى - اثر هوكوساى - يكى از 36 منظره كوه هاى فوجى

تصوير72-5 حركت سريع و جهت موّرب نيروى بصرى ويژه اى را آفريده است.
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تصوير 73-5 طراحى ويژه براى تبليغات ورزشى

تصوير75-5 زاويه ى ديد ويژهتصوير 74-5 رحمت موليونو - عكس ويژه
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تعادل ناپايدار
آثار هنرى بسيارى وجود دارد كه به لحاظ انتخاب يك موضوع خاص، از عدم تعادل 
بهره گرفته باشند. در اين گونه از آثار ناپايدارى به عنوان يك ابزار براى پيام بصرى به كار 
رفته است. ناپايدارى در تعادل زمانى حس مى شود كه از لحاظ بصرى، در بخش هايى از 

تركيب بندى نياز به تغيير يا تعويض احساس شود.
قدم زدن به سوى آسمان، اثرى است كه از تعادل ناپايدار بهره گرفته تا مقصد را مهم تر 

جلوه دهد(تصوير 5-77).
در اثرى ديگر، موقعيت بندباز در ارتفاع بيان گر عدم استوارى است كه موجب تحرك و 

تصوير76-5  زاويه ديد و انحناى ساختمان ها، تأثير ويژه اى ايجاد مى كند.
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نشاط مى شود. در شخصيت بندباز، دلقك و ... ناپايدارى مى تواند هيجان انگيز، مضحك و 
سّيال باشد كه در ضمن جاذبه بصرى هم ايجاد مى كند(تصوير 79 و 5-78).  

 

برج كج پيزا در نزديكى فلورانس ايتاليا شهرت جهانى دارد زيرا از تعادل قائم خارج شده 
است و به نظر مى رسد كه در حال فروريختن مى باشد كه البته تاكنون پابرجا ايستاده 
است. در اين آثار نگاه كنيد تعادل ناپايدار از آن ها آثارى قابل توجه ساخته است ( تصوير  

82 و81 و 80-5). اين گونه آثار بيشتر نمايان گر حالتى سيال هستند.

تصوير 77-5  قدم زدن به سوى آسمان، جاناتان بروفسكى، فلزاستيل و فايبرگالس،
 پنسيلوانيا

تصوير 78-5 بندباز، پل كلى، رنگ ليتوگرافى 

تصوير79-5  دلقك، كوالژ كاغذرنگى
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تصوير80-5 طراحى با طبيعت

تصوير82-5 طراحى با طبيعت، اندى گلدزورثى

تصوير81-5  طراحى با طبيعت
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تمرين 1
- يك پياز يا كلم رابرش بزنيد به طورى كه مقطع آن را ببينيد. 

- با يك ماده رنگى از مقطع آن چاپ بزنيد.
- خطوط منسجم و ريتم متدرج منظم يا نامنظم آن را درك كنيد.

به   سراسرى  الگوى  صورت  به   (.... و  شطرنجى  اى،  (شبكه  مشخص  ساختار  يك  با   -
چاپ زدن با آن بپردازيد. به تدريج مى تواند رنگ ها را تغيير دهيد.

- نكته: ساختار، محل قرارگرفتن شكل ها را در طرح مشخص مى كند و نظم و ارتباط 
بين شكل ها را در طرح برقرار مى كند.

تمرين 2
- بخشى از حروف يا اعداد فارسى را انتخاب كنيد.

- شكل ها را در يك ساختار منسجم به صورت قرينه شعاعى يانامتقارن تركيب كنيد.
- از تركيب يك يا دو جفت مكمل ،خاكسترى هاى رنگى به دست بياوريد و طرح  خود 

را اجرا كنيد.
تمرين 3

- در كارگاه از چند فيگور به صورت خطوط محيطى طراحى كنيد.
- سپس طرح ها را به صورت دور و نزديك به يك فضاى واقعى يا غيرواقعى انتقال دهيد.

( فضاى واقعى مانند صف اتوبوس، انتظار كنار كيوسك تلفن و ....)
- در تركيب بندى طرح سعى كنيد از تعادل نا متقارن بهره بگيريد.

- چند تصوير از آثار سنتى و آثار هنرى معاصر ايران انتخاب كنيد.
- نحوه ايجاد تعادل را در آن ها بررسى كنيد.

- به تصاوير مقابل (82 و 81 - 80-5) مراجعه كنيد و درباره علت استفاده از تعادل 
ناپايدار در آن ها گفتگو كنيد.

با هم تجربه كنيم

با هم گفتگو كنيم



وحدت
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اهداف رفتارى: از فراگير انتظار مى رود پس از پايان اين فصل بتواند:
1ـ اصل وحدت را تعريف كند.

2ـ وحدت در طبيعت را توضيح دهد.
3ـ تأثير هماهنگى در ايجاد وحدت را شرح دهد.

4ـ اصل "وحدت در كثرت" و "كثرت در وحدت" را بيان كند.
5ـ وحدت در هنر اسالمى را با ذكر نمونه شرح دهد.

6ـ از ميان آثار هنرى چند اثرهنري را كه به وحدت رسيده است، انتخاب كند.
7ـ در اجراي تمرينات عملي (به صورت فردي يا گروهي) به ايجاد وحدت بصري توجه 

داشته باشد.

در هنرهاى بصرى وحدت به معنى با هم يكى شدن است كه اصل عمده سامان دهى 
بصرى است و ساير اصول به كار گرفته شده در هنرهاى تجسمى در خدمت به كمال 

رساندن وحدت هستند.
در يك مجموعه وحدت يافته ويژگى به وجود مى آيد كه آن ويژگى در هيچ يك از 

عناصر آن به صورت مجزا ديده نمى شود.
تداوم  ريتم و  عناصر،  انسجام  از  ساختار طرح  در  بصرى بايد  وحدت  رسيدن به  براى 

(دنبال هم قرار گرفتن) ميان آن ها كمك گرفت. 

درس در يك نگاه

وحدت6
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انسجام نوعى ارتباط بصرى است كه بين دو يا چند عنصر مجزا معنا مى يابد.
ريتم يا ضرب آهنگ به معنى تكرار عناصر است و در آثار هنرى ريتم و تكرار موجب 

وحدت بخشيدن و با هم ديده شدن عناصر مى شود.
تداوم به معنى دنبال هم قرار گرفتن عناصر است كه باعث گردش چشم در محدوده 
يا فضاى اثر مى شود و با تداوم و حركت چشم از بخشى به بخش ديگر، تصوير، وحدت 

به كمال مى رسد.
طبيعت يك طراحى فوق العاده است و داراى راز و رمزهايى براى درك و فهم زيبايى 

است كه هنرمندان بسيارى را به سوى خود جذب مى نمايد. 
روان شناسان نه فقط نحوه دريافت هاي حسي را بر رسي كرده اند ، بلكه كيفيت اجزاي 
بصري و شيوه وحدت بخشيدن به آن ها را به صورت يك كل تمام شده مورد تحقيق 

قرار داده اند. 
در برخى آثار هنرى موفق عناصر به كمك هماهنگى (هارمونى) انسجام مى يابند، تا 
جايى كه از هم جدا نشدنى به نظر برسند. براى اين منظور هنرمند از هر نوع مشابهت 

در شكل، اندازه، رنگ، بافت و ... براى رسيدن به اين منظور بهره مى گيرد. 
كثرت به معنى تعدد و بسيارى و تنوع است، اما وحدت به معنى يكى شدن و واحد است.

اجزاى متنوع و كوچك در يك كل نظام يافته قرار مى گيرند و اجزايى كه در كوچك ترين 
جزء هم قابل رؤيت هستند به صورت يك نظام واحد در مى آيد.

هنر اسالمى نتيجه تجلى وحدت در كثرت و دست يابى به انديشه توحيدى است.
وحدت در فرهنگ هاى متفاوت به شيوه هاى مختلف تجربه مى شود.

در هنراسالمى، پديده "وحدت در كثرت" و "كثرت در وحدت" وجود دارد و اين پديده 
وابسته به فلسفه نظم گيتى است.

وحدت بصرى
در هنرهاى بصرى وحدت به معنى با هم يكى شدن است كه اصل عمده سامان دهى 
كمال  به  خدمت  در  تجسمى  هنرهاى  در  شده  گرفته  كار  به  اصول  ساير  و  است  بصرى 
رساندن وحدت هستند. هنرمند مى كوشد با ساماندهى مناسب، عناصر مختلف يا مشابه را 
به نحوى تركيب كند كه عناصر متعلق به يكديگر و تبديل به يك كل واحد شوند. اگر 
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عنصرى تغيير كند يا جابه جا شود كل را تحت تأثير قرار مى دهد. در يك مجموعه وحدت 
يافته ويژگى به وجود مى آيد كه آن ويژگى در هيچ يك از عناصر آن به صورت مجزا ديده 

نمى شود. اين بيت شعر اين مفهوم را به روشن مى كند:
قطره درياست اگر با درياست                     ورنه قطره همان قطره و دريا، درياست

براى رسيدن به وحدت بصرى بايد در ساختار طرح از انسجام عناصر، ريتم و تداوم (دنبال 
هم قرار گرفتن) ميان آن ها كمك گرفت. نكته مهم اين است كه كل بايد نسبت به اجزا برتر 
باشد و قبل از آن كه اجزا ديده شود، كل اثر ديده شود. بايد گفت كه انسجام نوعى ارتباط 
بصرى است كه بين دو يا چند عنصر مجزا معنا مى يابد. و در اثر انسجام عناصر، به سرعت 
موجبات ايجاد وحدت را خواهيم داشت. ريتم يا ضرب آهنگ به معنى تكرار عناصر است و در 

آثار هنرى ريتم و تكرار موجب وحدت بخشيدن و با هم ديده شدن عناصر مى شود.
تداوم به معنى دنبال هم قرار گرفتن عناصر است كه باعث گردش چشم در محدوده يا فضاى اثر 

مى شود و با تداوم و حركت چشم از بخشى به بخش ديگرتصوير،وحدت به كمال مى رسد.

نظريه گشتالت
به نظر مي رسد كه انسان خواهان هماهنگي و آرامش است .گروهي به نام روان شناسان 
مكتب گشتالت معتقدند ما نيازمند آن هستيم كه از تشنج و تنش بكاهيم، تا بتوانيم ابهام 
وسردر گمي را از پديده ها برداريم. اين مكتب توجه خاصي به نحوه سازمان يافتن دريافت 

هاي حسي دارد وآن را اين طور بيان مي كند :
"اگر دوازده نفر هر كدام يكي از نت هاي آهنگ كوتاهي را بشنوند ، مجموع آن چه آن ها 
تجربه كرده اند با حاصل تجربه كسي كه به تنهايي تمام آن نت ها را پشت سر هم شنيده 

است ، برابر نخواهد بود."
اين روان شناسان نه فقط نحوه دريافت هاي حسي را بر رسي كرده اند ، بلكه كيفيت اجزاي 
بصري و شيوه وحدت بخشيدن به آن ها را به صورت يك كل تمام شده مورد تحقيق قرار داده 
اند. در تمام موارد و انواع پديده هاي بصري ، عالوه بر اين كه معنا در تصاوير واقعي و عالئم و 
نمادها وجود دارد ، بلكه در تركيب بندي آن ها نيز يافت مي شود. زيرا با آن كه عناصر به خودي 
خود فاقد حركت هستند ولي نيرو هاي فيزيكي و رواني به واسطه آن ها برانگيخته مي شود 

و فضا را دگرگون مي كند.
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وحدت در طبيعت
ُهَواهللا الخالُق البارٌى المّصوُر ....... (سوره حشر آيه 24)

اوست خداى آفريننده عالم امكان و پديدآورنده جهان و نگارنده صورت خلقان .....
طبيعت يك طراحى فوق العاده است و داراى راز و رمزهايى براى درك و فهم زيبايى است 
كه هنرمندان بسيارى را به سوى خود جذب مى نمايد. نظم پيچيده و شگفت انگيز گل 
آفتاب گردان به كمك ضرب آهنگ و انسجام از هم جدا نشدنى به نظر مى رسند(تصوير 
1-6). در ساختار ميوه كاج نيز اجزا تكرار مى شوند تا كل را خلق كنند. ضرب آهنگ تدريجى 
و انسجام اجزا به آن شكل خاصى بخشيده است و از آن يك كل واحد ساخته است(تصوير 

2-6). به گل ها نگاه كنيد آن ها هم از همين قانون تبعيت مى كنند(تصوير 6-3).

تصوير1-6  ضرب آهنگ با نظم پيچيده در گل آفتاب گردان

تصوير2-6  انسجام و ضرب آهنگ در ميوه كاج
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دارد  اريك نيوتون مى گويد: "طبيعت تمايل خاصى به توليد صورت هاى كروى و گرد 
و به موجب قانون طبيعت، از فشردگي وحداقل فضا بهره مى گيرد. دايره ها در مجاورت 
يكديگر به هم فشرده مى شوند و سطوح شش گوشه را پديد مى آورند ". حال در كندوى 
را  اشكال  وفشردگي  انسجام  و  ريتم  آيا  كنيم  نگاه  صابون  هاى  حباب  مجموعه  و  عسل 

بينيم؟(تصوير6-4)  نمى 
نظام مولكول ها در جهان هستى تركيب زيبايى دارد. وقتى از نزديك به علم توجه كنيم 
مى بينيم كه حكمت خداوندى در آفرينش هستى از كوچكترين اجزا مانند مولكول ها تا 

بزرگترين كهكشان ها را از نظم فوق العاده اى برخوردار نموده است(تصوير 6-5).

تصوير4-6 ضرب آهنگ و انسجام در حباب هاى صابون به همتصوير3-6  نظم و تداوم در ضرب آهنگ مارپيچ

DNA تصوير5-6  نظم مولكولى در ساختار
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جانوران يكى ديگر از نمونه هاى زيبايى وحدت در طبيعت هستند. هرگاه عضوى از بدن 
آن ها از هم جدا شود، از يگانگى خارج مى شود و عضو بريده شده از حيوان، همان حيوان 
نيست. زيرا جدا از يگانگى كل قرار گرفته است. از اين رو زندگى جانورى زيباتر از زندگى 
گياهى است. زيرا جانور زنده يگانگى را به نحوى كامل تر از گياه نشان مى دهد. چرا كه 
بعضى از گياهان پس از جدا شدن از اندام اصلى مى توانندزندگى جديدى را آغاز كنند 

(تصوير6-6). 

هماهنگى
در برخى آثار هنرى موفق، عناصر به كمك هماهنگى (هارمونى) انسجام مى يابند، تا 
جايى كه از هم جدا نشدنى به نظر برسند. براى اين منظور هنرمند از هر نوع مشابهت در 
شكل، اندازه، رنگ، بافت و ارزش بصرى و ... براى رسيدن به اين منظور بهره مى گيرد. 

هماهنگى باعث مى شود تا هنرمند هرچه زودتر در آثار خود به وحدت دست يابد. 
لئوناردو داوينچى، مشهورترين شبيه سازى از چهره انسان در جهان را خلق كرده است. 
شهرت جهانى تابلو موناليزا1 به لحاظ تركيب بندى صحيح، رنگ پردازى مناسب، حجم 
پردازى موشكافانه با تاريك و روشنايى هاى نرم و بيان حاالت عاطفى رمزآلود به دست 
آمده است. سطوح چهره و دست ها با دقت و ظرافت خاصى در پس نور و سايه اى و هم انگيز 
قرار گرفته است كه موجب تداوم حركت چشم از بخشى به بخش ديگر مى شود. (تصوير6-7)

1.  به دليل لزوم درس، تصوير دوباره ارائه شده است. 

تصوير6-6  
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نقاشى هاى پل سزان از نظم و سادگى به خصوصى برخوردار است. در طراحى و نقاشى 
هاى او شكل هاى هندسى و سطوح مختلف كه از حجم هاى طبيعى الهام گرفته شده اند، 
با روابطى منطقى و هماهنگ تركيب گرديده اند. انسجام طرح، تداوم،گردش رنگ و تشابه 
اشكال در آن مشهود است و اين تابلو طبيعت بى جان از اين نظر داراى اهميت ويژه اى 

تصوير7-6 لبخند ژوكوند - اثر لئوناردو داوينچى
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به  شده و  داده  نظم  طاليى1  تقسيمات  و  ها  نسبت  براساس  كه  اين  خصوصا  شده است. 
وحدت بصرى دست يافته است (تصوير 6-8).

در تصوير 9-6 هنرمند از سنگ هاى صيقل يافته رودخانه استفاده كرده است. شكل و 
بافت و رنگ و نوع شكستگى سنگ ها مشابه است و تأثير مهمى در هماهنگى آن ايجاد 
كرده است و براى رسيدن به وحدت از انسجام، تداوم و ضرب آهنگ تدريجى در تركيب 

حلزونى بهره گرفته است.
در تصوير10-6 قوطي هاي رنگ وحدت خوبي را به نمايش گذاشته است.در اين اثر، همه 
رنگ،  هاي  چوب  مورب،  هاي  ،سايه  ها  قوطي  در  هستند.تكرار  هماهنگ  و  مشابه  اشيا 
جنسيت فلزي و رنگ خاكستري آن ها در تركيب بندي نا متقارن موجب به وحدت رسيدن 

اثر شده است.

1. در فصل مقياس به آن اشاره مى شود.

تصوير8-6 طبيعت بى جان - اثر پل سزان
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در تصوير (11-6) درهاي مشابه  با ضرب آهنگ (ريتم) تدريجى در تداوم يك ديگر قرار 
گرفته اند. در ضمن رنگ و جنسيت هماهنگ آن ها و ايجاد تركيب منسجم نقش مهمى 

را در رسيدن  به هدف به عهده گرفته اند.
سنگ ها در تصوير 12- 6 اثر از يك رنگ و جنس انتخاب شده اند و حتى نوع شكستگى 
آن ها هماهنگى دارد و اندازه آن ها به هم نزديك است و ساختار منسجم آن در شكل دايره 

براى رسيدن اثربه وحدت ايجاد شده است.
در تصوير(13-6) هنرمند از تكرار و تشابه چترها ، انسجام جمعيت ، رنگ هاي هم خانواده 

و تركيب بندي متعادل براي به وحدت رسيدن اثر بهره گرفته است. 
در تصوير(14- 6) هنرمندبا استفاده از خطوط تيره و مقطع به نوعى بافت و هماهنگى در 

نقاشى رسيده است و اين هماهنگى موجب شده تا كل اثر به وحدت برسد. 
در تصوير(15-6) يكپارچگى سنگ، سطوح صيقلى و حركت پيچشى آن باعث شده است 

تا اثر با هماهنگى به وحدت برسد.

تصوير10-6 قوطى هاى رنگتصوير9-6 هنر زمين - حركت حلزونى، سنگ هاى صيقلى و مشابه

تصوير6-11



تصوير12-6 ريچارد النگ، دايره اى از تخته سنگ هاى قرمز

تصوير14-6تصوير13-6 بانوى جوان در بازار - اگوست رنوار
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هم  از  جدا  و  باشند  نداشته  هماهنگى  هم  با  عناصر  اگر  باشيد  داشته  خاطر  به 
به نظر برسند، تركيب دچار پراكندگى مى شود و وحدت عناصر بصرى از ميان 
خواهد رفت. اما هماهنگي زياد نيز مي تواند خسته كننده باشد و بر خالف آن 
موجبات  هم  فراوان  تنوع  البته  كند.  مي  ايجاد  بيشتري  بصري  جذابيت  تنوع 
شلوغي ، پراكندگي و تشويش را فراهم مي نمايد. حال با توجه به اين مسائل 
براي رسيدن به وحدت همراه با تنوع چه بايد كرد ؟ آيا اساس آن آگاهي هنرمند 
است يا به صورت نا خود آگاه در آثارش پديدار مي شود؟ در واقع جوابي براي 

اين سوال وجود ندارد. 
مجسمه ها در تصوير زير از سه شكل متفاوت تشكيل شده اند. وحدت در ريتم 
پيچ خوردگي ها، نوع منحني ، جنس و رنگ آن ها قابل مشاهده است و تنوع 
دست  به  ها  منحني  اشكال  تناسب  در  تفاوت  و  ها  اندازه   ، اشكال  موقعيت  وسيله  به 

آمده است.(تصوير 6-16)                                                                      

تصوير16-6  مخلوق منطقى، مخلوط مواد  

تصوير6-15
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وحدت در كثرت 
كثرت به معنى تعدد و بسيارى و تنوع است، اما وحدت به معنى يكى شدن و واحد 
است. مسلم اين است كه مشابهت موجب وحدت مى شود و از آن جا كه مشابهت بيش 
از حد موجب يكنواختى و دلزدگى مى شود نياز به تنوع نيز هست جستجوى وحدت از 
باهم  تنوع  و  وحدت  دارد.  اى  عمده  نقش  انسانى  احساسات  در  تنوع  به  تمايل  و  طرفى 
رابطه نزديكى با هم دارند و از آن به عنوان وحدت در كثرت ياد مى كنند. اجزاى متنوع 
و كوچك در يك كل نظام يافته قرار مى گيرند و اجزايى كه در كوچكترين جزء هم قابل 
رؤيت هستند به صورت يك نظام واحد در مى آيد. به جامعه انسانى نگاه كنيم ظاهر انسان 
ها متفاوت است، اما از نظر فطرى، در باطن يكى هستند. گويى از خميره اى واحد، اشكال 
گوناگونى ساخته شده است. همين انسان هاى متفاوت در مراسم مذهبى حج مسلمانان به 
وحدت مى رسند. نخستين نمود عينى وحدت در كثرت و انديشه توحيدى زمانى پديدار 
مى شود كه ميليون ها انسان در طواف كعبه به حركت در مى آيند. از اين عده ى كثير يك 
كل سازماندهى شده به وجود مى آيد و اين گونه در حج، وحدت در كثرت معنا مى يابد. 
در ضمن از نظر معنوى نيز هر انسان به عنوان جزئى از كل غرق در عالم معنا مى شود و 

خود را فرامو ش مى كند و غير از ظاهر، در باطن هم به وحدت مى رسد(تصوير17- 6).
يكى از محققان1 نوشته است: وحدت جويى احساسى از يك طرف و تمايز قائل شدن منطقى 
از طرف ديگر با يكديگر رابطه ى نزديكى دارندكه جزءاصول اوليه شكل هاست و از قديم به 

آن "وحدت در كثرت" مى گفتند. 
هنر اسالمى نتيجه تجلى وحدت در كثرت و دست يابى به انديشه توحيدى است و هميشه 
به كمك وحدت بصرى، توحيد و يگانگى را به نمايش گذاشته است تا با تمام توان آدمى را 
به سوى ذكر توحيد سوق دهد. يكى ديگر از محققان2، منشأ هنر اسالمى را توحيد، عدل 
و كرم خداوندى مى نامد و معتقد است كه اين سه به صورت وحدت، توازن و كثرت در 
آثار هنر اسالمى بازتاب يافته است در هنر اسالمى نمادها با كمك ريتم تكرار مى شوند و 
اين تكرار در نظمى خارق العاده منجر به وحدت مى شود و از جلوه هاى كثرت در وحدت 

به شمار مى روند.
تزئينات هندسى و گياهى و خط نوشته ها، فرم هاى اصلى معمارى را تأكيد مى كنند و

1. سوزان النگر 
2. تيتوس بوركهارت
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نقش  مى شوند.  همراه  خالى  و  پر  حجم هاى  و  ديوارها  سطوح  در  گردش  و  حركت  با 
هاى متنوع به گونه اى ساماندهى شده اند كه به صورت يك كل واحد به نظر مى رسند 

(تصوير19 و 6-18).

تصوير18-6  كاشيكارى معّرق - طرح شمسه

17-6  مكه معّظمه - مراسم حج
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نظر  از  است.  ايرانى  مساجد  معمارى  شاهكارهاى  از  يكى  اله  لطف  شيخ  مسجد  معمارى 
تزئينات نيز بى نظير بوده و داراى نكته هاى هنرى ارزشمندى است، خصوصا كه از لحاظ 
طراحى و آرايش اسليمى و ختايى به كمك انسجام و ريتم به اوج وحدت رسيده است   
تزئينات كاشى كارى آن بسيار غنى و متنوع است. هر گوشه اى در اين مسجد از لحاظ 
طراحى و تركيبات تزئينى، حاوى نكات بسيار ريز و دقيق هنرى است. مهم ترين قسمت 
آن تركيب شمسه بسيار عظيم زير گنبد است. تركيبى موزون از اسليمى ها و ختايى ها 
به صورتى خارق العاده نظم داده شده است تا پهنه ى آسمانى مجلل و فضايى بى انتها از 

شكل و رنگ به وجود آيد(تصوير 21 و6-20).

تصوير20-6  نماى داخلى مسجد شيخ لطف اله - اصفهانتصوير19-6  نمايش پشت بام خانه بروجردى ها - كاشان
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با نگاهى به آثار معمارى قبل از اسالم نيز مى توان دريافت كه اين گونه تفكر تا حدودى 
در ايرانيان باستان رشد كرده بود. براى نمونه، در آثار حجارى شده تخت جمشيد قدرت 
طراحى و ساده سازى آگاهانه هنرمندان آن دوره را مى توان ديد. هماهنگى شكل هاى 
ساده همراه با تكرار ساده و يكنواخت نقوش تزئينى،قابل تحسين است. هماهنگى و ضرب 

آهنگ نقش برجسته ها با فضاى معمارى نيز در خور توجه مى باشد(تصوير6-22)
غير از آثار معمارى كه از آن سخن به ميان آمد، آثار هنرى بسيارى در اين زمينه موفق 

بوده اند كه به چند نمونه از آن ها اشاره مى كنيم.

تصوير21-6  مسجد شيخ لطف اله - اصفهان
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تصوير22-6  نقش برجسته اى از تخت جمشيد
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در آثار هنرى سنتى ايران،  هماهنگى شكل هاى ساده با نقوش تزئينى تكرار شده ى آن از 
نظر طراحى ارزش بااليى دارد. طراحان اين آثار به خوبى با اصول طراحى آگاهى داشته و 
توانسته اند به تركيب بندى متناسب با موضوع، ضرب آهنگ در جزئيات و وحدت در كل 

طرح دست يابند(تصوير29 و 28 و27 و26 و 25 و24 و6-23).

تصوير23-6  جلد الكى - چهار مثنوى هاتفى - هرات

تصوير24-6  قلم زنى با خط ثلث - معاصر

تصوير24-6  طاووس - طالكوبى روى فوالد

تصوير25-6  شمسه با شرفه و سر ترنج ها
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تصوير27-6  خط نقاشى - اثر محمد احصائى

تصوير29-6  سوره ى توحيد، تذهيب كارى شده، اثر ميرعمادالحسنى قزوينىتصوير28-6  برگى از نسخه خطى، دوره صفويه
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در نگارگرى معراج حضرت محمد (ص) اثر سلطان محمد حركت اجزاي تصوير از سمت 
شود.  مى  ختم  محمد(ص)  حضرت  به  حلزونى  گردشى  با  و  شود  مى  آغاز  پايين  راست 
كثرت فرشتگان و ابرهاى پيچ در پيچ با اين گردش حلزونى در اشاره به پيامبر به وحدت 
در كثرت مبدل شده است. تركيب بندى بديع  و خالق هنرمند، همه اجزا را با استفاده از 
هماهنگى در حركت، ضرب آهنگ، انسجام و تداوم در خدمت تجلى معراج قرارده است.

(تصوير30- 6 )     
تصوير30- 6 معراج حضرت محمد (ص)، سلطان 
ــب، مكتب  ــاه طهماس ــه نظامى ش محمد، خمس

تبريز، سده دهم هجرى
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پلكان هاى پيچ در پيچ  نشان مى دهد.  زليخا،  دام  گريختن از  نگاره ى يوسف در حال  در 
نشان از مشكالت متعدد يوسف دارد. عمارت با كثرت فضاها و تزئينات متعدد مطرح مى شود 

ولى در عين حال داراى وحدت است( تصوير 6-31)

تصوير31-6  كمال الدين بهزاد، يوسف و زليخا بوستان سعدى
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از  بهزاد  شناخت  بر  كه  است  شده  انتخاب  خاصى  ظرافت  و  آگاهى  با  زليخا  قرمز  لباس 
روانشناسى رنگ داللت مى كند. لباس حضرت يوسف (ع) به رنگ سبز روشن در گردش 
چنين  هم  و  است  ساخته  ملكوتى  فضايى  تصوير،  كل  اى  فيروزه  و  سبز  هاى  رنگ  با 
فضاى متعلق به زليخا به واسطه قرار گرفتن در خارج از جدول بندى و رنگ گرم آن از 
عمارت جدا شده است. لباس گرم زليخا نشان از اشتياق وى دارد و هاله روحانى يوسف با 
لباس سبزش به معصوميت وى اشاره مى كند. تقسيم بندى كادر و فضاى تابلو بر اساس 
تقسيمات منطقى و روابط هماهنگ سطوح به نحوى ساماندهى شده اند كه يك كل واحد 

را به وجود آورده اند.
در آثارهنري معاصرنيز با كمك تركيب بندى هاى دقيق و حساب شده و خالقيت هنرمند 
توجه  آثار  اين  از  نمونه  چند  به  است.  آمده  وجود  به  موفقى  آثار  اشيا،  از  گيري  بهره  در 

كنيد:

تصوير33-6 مرد پليس، قطعات بازيافتىتصوير32-6 ماه، قطعات بازيافتى
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در تصاوير 33 و32-6 هنرمند قطعات پالستيكى را بازيافت كرده است و آن را با چيدمانى 
منسجم به طرحى وحدت يافته تغيير داده است. وى براى رسيدن به اين ساختار از هماهنگى 
رنگى كمك قابل توجهى گرفته است. آيادر اين آثار تنوع و تعدد قطعات پالستيكي اثر را 

شلوغ و نا هماهنگ جلوه مي دهد؟
مهم ترين جنبه بصرى وحدت اين است كه بايد كل نسبت به اجزاغالب باشد. براى رسيدن 
به اين منظور بايد قبل از هر چيز به كل توجه كرد تا تمام جزئيات به يك سازمان تبديل 
شوند. در تصوير مقابل هنرمند از چند راه براى رسيدن به وحدت بصرى كمك گرفته است 
انسجام جزئيات، ضرب آهنگ متنوع و نامنظم، تداوم ميان اجزاء در هر رديف موجب شده 
تا به يك كل واحد دست يابد. در اين گونه آثار نيز وحدت در كثرت را مى توان مشاهده 

نمود(تصوير 6-34).
در  انسجام  و  هماهنگى  تصوير6-34 

چوب - سعيد شهالپور
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باغ استوايى با تكه چوب هايى از ميان زباله ها ساخته شده است. زيرا هنرمند قدرت خريد 
مصالح هنرى گران قيمت را نداشت. او كامال با شيوه  بازيافت (جفت و جور كارى) آثار 
دادائيست1 ها آشنا بود و با شجاعت چنين اثرى را ارائه داد. فشردگى عناصر در اين اثر 
كامال مشهود است و فضاى منفى لبه ى باال موجب تنوع در ضرب آهنگ آن شده است. 
هماهنگى در جنسيت، شكل و اندازه تخته ها و نوع كنده كارى آن موجب هماهنگى در 

كل اثر شده است(تصوير 53- 6).

1. دادائيسم: سبك هنرى با هدف پوچ گرايى، بهره بردارى از حاضر و آماده ها، تخريب و رهايى، تصادف و اتفاق.براى اطالعات 
بيشتر به ضمائم كتاب مراجعه نماييد.

تصوير35-6 باغ استوايى، اثر لوئيس نِِولُسن چوب رنگ شده، موزه هنرهاى ملى پاريس، فرانسه
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در اين اثر هنرمند با بازيافت (جفت و جوركارى)1 تخته ها و كتاب ها به كمك انسجام و تداوم 
اشيا در شكل مكعب، موفق به ايجاد وحدت و اثري در خور توجه شده است(تصوير 36- 6).

در طراحى شهرى اجزاء شهر شامل خانه ها مجتمع هاى مسكونى با خيابان ها و كوچه ها 
مى شوند و يك كل واحد به نام شهر را به وجود مى آورند، عناصر سازمان يافته يك شهر از 
تكرار حجم ها و سطوح متنوع تشكيل شده است. كه مهم ترين عامل شكل دهى وتقسيم 

بندي فضاهاي معماري است(تصوير 40 و 39 و 38 و 6-37).

1.براى اطالعات بيشتر به ضمائم كتاب مراجعه كنيد. 

تصوير37- 6 شهر قابل حمل، چمدان و پارچهتصوير63-6 جفت و جوركارى (اسمبالژ)

تصوير38- 6
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تصوير39- 6 نماى شهرى

تصوير40- 6 نماى شهرى



198

در عصر حاضر ، نوآوران معماري نوين به خوبي موفق شده اند تا آثار چشمگيري به وجود 
بياورند. در سال هاي اخير برخي نمونه هاي  معمارى ساخته شده به منزله اتحاد موفق 

خالقيت هنرى و فن آورى جديد محسوب مى شوند(تصوير  42 و6-41). 

اين  كه  برگزيده اى  آثار  بسيارند  اما  است،  كلى  قانونى  شناسى  زيبايى  در  وحدت  اصل 
هاى  شيوه  به  متفاوت  فرهنگ هاى  در  وحدت  ديگر  طرفى  از  گرفته اند.  ناديده  را  اصول 
مختلف تجربه مى شود. وحدت معبد هندى در تجربه فردى هندى قابل درك تر از نظر 
ديگران است. حتى معمارى گوتيك اروپا با همه ابهت خود به ديده آن هايى كه به معمارى 
مى شد.  ديده  وحدت  از  عارى  و  زشت  بودند،  كرده  عادت  باستان  روم  و  يونان  كالسيك 
باتوجه به اين موضوع اصول وحدت بر عادات مشترك ميان عموم و درك تجربه هاى بصرى 

آنان بنا شده است!
در هنراسالمى، پديده «وحدت در كثرت» و «كثرت در وحدت» وجود دارد و اين پديده 
جهان  ساختن  براى  كه  را  چه  آن  نمادين  طور  به  و  است  گيتى  نظم  فلسفه  به  وابسته 

ضرورى است نمايش مى دهد و اين استعاره اى از نظم جهانى است.

تصوير42-6  نماى درونى موزه سالمون گوگنهايمتصوير41-6  فرانك لويدرايت، نماى بيرونى موزه سالمون گوگنهايم
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تمرين 1
- درطبيعت جستجو كنيد. عناصر مشابهى از طبيعت انتخاب كنيد. اين انتخاب مى تواند  

شامل برگ يا قلوه سنگ يا .... باشد وبا اين اشياء يك چيدمان انجام دهيد.
- عناصر طبيعى خود را مى توانيد به صورت دو بعدى روى مقوايى محكم (مقواى كارتن 

يا ماكت) بچسبانيد و يا حتى از آن ها به صورت سه بعدى حجم به وجود آوريد.
- با ابزار دلخواه از قبيل اسپرى رنگ، رنگ روغن يا اكريليك آن را رنگ آميزى كنيد. يا 

فقط از اسپرى براق كننده استفاده كنيد.
تمرين 2 

- با دقت در طبيعت يك واحد ساختارى تهيه كنيد. متناسب فصل از ميوه هاى مختلف، 
ميوه كاج، قاصدك، شاخه درخت سرو، گل ها و .... تهيه كنيد.

- يكى ازموارد انتخابى را با دقت مشاهده كنيد و به كوچكترين  واحدى كه گياه به آن 
تجزيه مى شود تقسيم كنيد.

- حال بقيه انتخاب هاى خود را از زواياى مختلف طراحى كنيد.
- با تغييراتى در طرح آن يك گياه يا شىء كامال جديد خلق كنيد. (ممكن است اين نوع 

گياه يا وسيله طرح شده ى شما قبال" مشاهده نشده باشد.)
تمرين 3

- تصاويرى از ساختمان هاى شهر يا استان خود انتخاب كنيد.
- در يك كادر مستطيل طويل ( طول 2 يا 3 برابر عرض ) آن ها چيدمان كنيد و شهرى 

جديد بسازيد.
- به كمك كپى بردارى طرح را با ماژيك يا روان نويس به روى بسترى از قبيل بوم يا 

مقوا و .... منتقل كنيد.
- با رنگ هاى شفاف (ترانسپارنت) مانند ماژيك، اكولين و آبرنگ و پاستل گچى و  ..... 

به صورت آزادانه و يا ضربه هاى قلم رنگ آميزى كنيد. 
تمرين 4

- قطعات دور ريز و بازيافتى پالستيك يا فلزى از قبيل پيچ و مهره يا مدادهاى كوتاه 

با هم تجربه كنيم
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شده و... را جمع آورى كنيد.
- از يك فيگور يا طبيعت بى جان طراحى محيطى كنيد. طورى كه فقط فضاى مثبت 

و منفى ديده شود.
قطعات دور ريز را در طرح طورى بگنجانيد كه مفهوم مورد نظر را نشان دهد.

- تصويرى از اشياى هنر اسالمى ايران را انتخاب كنيد.
شيوه به وحدت رسيدن اثر يا ايجاد وحدت در كثرت را در آن بررسى كنيد.

مى توانيد از مبحث هنر و تمدن اسالمى در سير هنر در تاريخ1 و يا آشنايى با ميراث 
فرهنگى و هنرى ايران بهره بگيريد.

- يك تصوير از هنر شرق و يك تصويرديگر از هنر غرب از كتاب هاى سير هنر در تاريخ 
1و2 را انتخاب كنيد.

تصاوير را از نظر چگونگى ايجادهماهنگى (هارمونى) در آن ها بررسى كنيد.
درباره تفاوت نگاه هنر مندان شرق و غرب بحث و تبادل نظر كنيد.

- درباره اين تصاوير و چگونگى به وحدت رسيدن آن در كالس گفتگو كنيد( تصوير47 
و46 و 45 و44 و43-6). آيا هر يك از اجزاى آن همان كل اثر است؟

  

با هم گفتگو كنيم
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تصوير43-6 تركيب بندى دست ها

ــول - جفت و  ــى ك ــر44-6  ويل تصوي
جوركارى از قطعات دوچرخه
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تصوير45-6  كره با قطعات موزاييك

تصوير46-6  كوالژ مقواهاى رنگارنگ
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تصوير47-6 چهل تكه از پارچه هاى متنوع
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سبك در لغت به معناى طور و عمل و طرز و روش و قاعده و شيوه است.دو نوع سبك شناسى 
وجود دارد:

1. ايستا (static):سبك هر طبقه اجتماعى جدا از تغيرات دائمى خود و مداخالت سبكهاى 
طبقات ديگر مورد توجه قرار مى گيرد2. پويا(dynamic):جريان سبك ها و طبقات اجتماعى 
از لحاظ تحوالت داخلى خود و مناسبات متقابلى كه با يكديگر و نيز با ساير شئون زندگى 

عملى و نظرى جامعه دارند بررسى مى شود.
فرهنگى،  تحوالت  تاثير  تحت  كه  مى باشد  هنرى  حركت  و  جريان  يك  هنرى  جنبش 
اقتصادى، سياسى و يا عوامل ديگر شكل گرفته است و براى مدتى گروهى از  اجتماعى، 
هنرمندان را به تفكر و عملكرد مشابه مى كشاند. اين جنبش ها بسته به بنيان و زمينه هاى 
به وجود آورنده و توسعه دهنده آن ها مى توانند كوتاه مدت يا نسبتاً پايدار باشند. همچنين 
جنبش هاى هنرى ممكن است در يك منطقه جغرافيايى خاص و تنها در يك رشته هنرى 

رايج شوند يا به صورت فراگير بخش وسيعى از دنياى هنر را تحت تاثير خود قرار دهند.

Impressionism                                 امپرسيونيسم يا دريافتگرى
درآخرين دهه هاى قرن 19 ميالدى در فرانسه حركتى در نقاشى آغاز شد كه مبتنى 
بر نور كه به عنوان مادر رنگهاست،شكل گرفت و به زودى هنرهاى ديگر نظير موسيقى، 
مجسمه سازى و... را تحت تأثير قرار داد. نام اين جنبش از نام يك نقاشى از كلود مونه به 

سبك ها و مكاتب هنرى

ائم
ضم
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نام دريافتى از طلوع آفتاب گرفته شده است.اين شيوه مبتنى است بر نشان دادن دريافت 
و برداشت مستقيم هنرمند از ديده هاى زودگذر با به كار بردن لخته رنگ هاى تجزيه شده 
و تابناك براى نمايش لرزش هاى نور خورشيد. در اين روش اصول مكتبى طراحى دقيق و 
سايه روشن كارى و ژرفانمايى (پرسپكتيو) فنى و تركيب بندى متعادل و معمارانه رعايت 
نمى شود.در اين سبك نقاشان از ضربات «شكسته» و كوتاه قلم مو اغشته به رنگهاى خالص 
و نامخلوط به جاى تركيب هاى ظريف رنگها استفاده مى كنند. مثال، به جاى تركيب رنگهاى 
آبى و زرد براى توليد سبز آنها دو رنگ آبى و زرد را مخلوط نشده بروى بوم قرار مى دهند تا 
رنگها «حس» رنگ سبز را در نظر بيننده به وجود بياورد. آنها در نقاشى صحنه هاى زندگى 
مدرن در عوض جزئيات، تأثيرات كلى واضح را نشان مى دهند.آنها از ارائه اشكال با خطوط 
محيطى واضح سربازدند و از روال رنگ آميزى به پيروى از عرف و طبيعت سرپيچى كردند. 
استفاده از رنگهاى خالص و شفاف با ضرب قلم هاى مستقل و تا حدى سريع از ويژگى هاى 

بارز آثار نقاش امپرسيونيست است.
هنرمندان برجسته: ژرژ سورا، كلود مونه، پير آگوست رنوار، آلفرد سيسلى، كامى پيسارو ، 

ادگار دگا ، پل سزان 

     Realism                                                          رئاليسم يا واقع گرايانه
رئاليسم به صورت جامع و كلى به مفهوم حقيقت، واقعيت و وجود مسلم، و نيز نفى تخيالت 
و امور ناممكن و غير عملى است. رئاليسم در هنرهاى تصويرى و ادبيات نمايش چيزها به 
شكلى است كه در زندگى روزانه هستند بدون هرگونه آرايش يا تعبير افزون. در اين شيوه 
ازهرگونه  انسان)  وبا  انسان  بدون  (طبيعت  طبيعت  هنرمندبايددرنمايش  درآن  نقاشى  از 

احساساتى گرى خوددارى كند . كه در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه رواج پيدا كرد.
هنرمندان برجسته: گوستاوكوربه ، انوره دوميه 

 Post Impressionism                 پُست امپرسيونيسم يا پسادريافتگرى
درباره گرايش هاى مختلف در نقاشى و به ويژه در فرانسه و در امتداد امپرسيونيسم يا به 
عنوان واكنشى در برابر آن است. اين سبك در فاصله زمانى 1905-1880 وجود داشت. 

اين اصطالح نخستين بار توسط راجر فراى نقاش و منتقد انگليسى (1934-1866)در 

بانويى با چتر - كلود مونه

سنگ شكنان - گوستاو كوربه



عنوان نمايشگاهى به كار رفته بود كه در 11-1910 در نگارخانه گرافتن لندن برگزار شد 
و فراى آن را ((مانه و پست امپرسيونيست ها)) ناميد.

سبك  اين  هنرمندان  از  را  گوگن  پل  و  ونگوگ  ونسان  سزان،  پل  برجسته:  هنرمندان 
مى نامند. در ميان اين هنرمندان سزان شهرت خاصى دارد. شيوهكار وى به گونه اى بود كه 

او راباز كننده راه  براى سبك كوبيسم مى دانند.

Abstract Art                                                هنر مجرد يا هنر انتزاعى
به معناى كلى، توصيف هر هنرى است كه هيچ صورت يا شكل طبيعى در جهان در 
آن قابل شناسايى نيستو فقط از رنگ و فرم هاى تمثيلى و غير طبيعى براى بيان مفاهيم 
خود بهره مى گيرد و  معموال درمقابل هنر فيگوراتيو استفاده مى شود و تصوير بازنمودى 
مدرن  هنر  آفرينش هاى  از  گونه  آن  به  عموماً  نيست،  شناخت  قابل  رخدادهاى  و  اشيا  از 
اطالق مى گردد كه از هر گونه تقليد طبيعت يا شبيه سازى آن، به مفهوم مرسوم آن در هنر 
اروپايى، روى مى گردانند. اين واژه بيشتر براى مكاتب هنرى چون كوبيسم و فوتوريسم 
بكار مى رفت چراكه در اينگونه مكاتب طبيعت در صورت هاى ساده يا مبالغه شده - تنها 
هدف  سبك ها  گونه  اين  نقاشى هاى  در  مى شد.  بيان   - اصلى  طبيعى  موضوع  از  تصورى 
عموماً ضبط و روايت حقيقت اشياء بود نه لزوما شكل ظاهرى آنها.  به گفته مورخان هنر 
كامًال  نقاشى  نخستين  سال 1910  حدود  كه  است  نقاشى  نخستين  كاندينسكى  مدرن، 

غير- بازنما را عرضه كرده است. 

   Conceptual Art                                كانسپچوآل آرت يا هنر مفهومى
و  ابزار  از  مهمتر  مفهوم  جنبش  اين  در  شد.  مطرح  دهه 1960  دراواخر  جنبش  اين 

چگونگى اجزاى است و هدف اصلى ، رسانيدن مفهوم يا ايده اى به مخاطب است .
هنرمندان برجسته: سل لويت، داگالس هيوبر، جوزف كاسوت ، بروس نومان

     Minimal Art                                                                  مينيمال آرت
ساختارهاى  انواع  با  دوباره  پژوهشى  پيروانش  هدف  كه  امريكا  از  شده  آغاز  جنبشى 
مدولى، فضايى و شبكه اى، براى توضيح مفاهيمى چون فضا، فرم و مقياس است و هر گونه 

شب پُر ستاره - ون گوگ

يك و سه صندلى - جوزف كوموت

مرگ - تونى اسميت



207

بيان گرى و توهم بصرى را نفى را مردود مى داند.
هنرمندان برجسته: رونالد جاد، كارل آندره

Photorealism                                                                    فتورئاليسم
اين جنبش در آمريكا مطرح شده و به «رئاليسم اغراق آميز» نيز معروف است.دراين 
جنبش با هنر عكاسى رقابت مى شود. موضوع عمده اين آثار، انسان مى باشد. در اين آثار 

از تكنيك هايى چون آكلريليك روى بوم و پلى استرهاى شيشه رنگى استفاده مى شود.
هنررمندان برجسته: چاك كلوس، آلفرد لزلى 

 
New Realism                                                                    نئورئاليسم

اجتماعى  گرائى  واقع  گاها  كه  است  انتزاعى  اكسپرسيونيسم  با  تقابل  در  جنبشى 
كاربرد  و  تجسمى  هنر  اصول  از  استفاده  با  هنرمند  جنبش  اين  در  مى شود.  خوانده  نيز 
اسلوب هاى نوين در صدد تجسم فضايى ابدائى با معانى غير وابسته به مظاهر عينى واقعيت

مى باشد.
از هنرمندان: فرناند لژه، بن شان، داويد آلفارو سيكه ايروس، ديه گو ريورا

                   Pop Art                                                           پاپ آرت يا هنر مردمى
اشتاين،  ليشتن  روى  و  وارهول  اندى  ،توسط  بيستم  قرن   50 دهه  در  جنبش  اين 
درانگلستان و امريكا مطرح شد. هنرمندان اين جنبش با استفاده از ملزومات دور ريختنى 
جامعه (قوطى نوشابه ، عكس و...) در صدد بيان هر چه قوى تر سنت ها و فرهنگ هاى 

بومى و اعتقادات قبيله اى مى باشند.
هنرمندان برجسته : اندى وارهول ، روى ليشتن اشتاين ، رشن برگ ، جاسپرجونز

Abstract Expressionism                               اكسپرسيونيسم انتزاعى
اكسپرسيونيسم انتزاعى در امريكا مطرح گرديد كه به نقاشى هاى كنشى نيز معروف است. 
هنرمندان اين سبك با عدم تأكيد بر ساختار شكل و فرم ، رنگ گذارى بر اساس حركات بدنى و 
كنش روانى نقاش به طور آنى و تصادفى، درصدد بيان هيجانات و احساسات لحظه اى و آنى هستند. 

چهره نقاش، چاك كلوز
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هنرمندان برجسته: جكسون پاالك ، ويلهم دكونينگ و هانس هوفمان.
نسانس

رنسانس  آمد.  وجود  به  رنسانس  درفلورانس،  ايتاليا  مركزيت  به  ميالدى،  قرن 14  در 
روم،  و  يونان  ويژگي هاي  از  استفاده  دوره  اين  ويژگي هاي  از  مي باشد.  نو زايى  معناي  به 
نام  مى توان  را  مسيحي  مضامين  ناتوراليسم،  عقل گرايي،  گرايي،  فرديت  گرايي،   انسان 
برد.  ويژگي هاي تجسمي آثار اين دوره شامل  استحكام ساختار تركيب بندي، استفاده از 
رنگ هاي روشن و تابناك، تأكيد بر پرسپكتيو علمي و هنري، سايه روشن كاري، تأكيد بر 

فضا با فعال كردن عامل مكان مى باشد. رنسانس به سه دوره تقسيم مي شود:
- آغازين 14م: جوتو، چيمابوئه، مارتين، پينرانلو

- مياني 15م دوره ي اول: آنجليكو –مازاتچو– اوچلو – دالفرانچسكا 
- در پيكر تراشي: دوناتلو– ستي نيانو گيلبرتي

Dadaism                                                                               دادائيسم
اين جنبش در آلمان و با ديدگاهى پوچ گرا و گرايشى ضد هنرى و اعتراضى، درصدد 
تمسخر و ريشخند تمدن وهنر معاصر و ارزش هاى مرسوم زمانه مى باشد.شعار هنرى اين 
سبك «بى شكلى مطلق و نابودگرى خود آفرينندگى» است. اين جنبش حاصل فشارهاى 
ناشى از جنگ جهانى اول است. عنصر تصادف در اين جنبش نقش بسزايى دارد. تكنيك 

«فوتومونتاژ» توسط هنرمندان اين جنبش ابداع شده است.
هنرمندان برجسته : ماكس ارنست ، رائول هوسمن ، هانس ژان آرپ، مارسال دوشان

Surrealism                               سورئاليسم، فراواقع گرايى يا وهم گرى
يكى از جنبش هاى معروف هنرى در قرن بيستم است. زمانى كه دادائيسم در حال از 
بين رفتن بود، پيروان آن به دور آندره برتون كه خود نيز زمانى از دادائيست ها بودگرد آمدند و 
طرح مكتب جديدى را ريختند كه در سال 1922 به طور رسمى فراواقع گرايى ناميده شد. 
اين جنبش در عمل با انتشار مجله  انقالب فراواقع گرا توسط برتون آغاز شد. سورئاليسم با 
جايگزينى مفهوم واقعيت برتر به جاى عصيان و نفى موجود در دادائيسم شكل گرفت. اين 

مسلك در حوزه هاى مختلف فلسفى رويكردهاى زير را اختيار كرده است:

سوزان، لئوناردو داوينچى
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- فلسفه علمى كه همان رويكرد فرويد به روانكاوى است. 
- فلسفه اخالقى كه با هرگونه قرارداد مخالف است. 

فلسفه اجتماعى كه مى خواهد با ايجاد انقالب سوررئاليستى بشريت را آزاد كند 
هنرمندان برجسته: سالوادوردالى، خوان ميرو ، مارك شاگال ، رنه مارگريت ،آندره ماسون، 

ماكس ارنست، آلبرتو جاكومتى

Fauvism                                                                 فوويسم يا ددگرى
عنصر رنگ درآثار نقاشان پيشگام قرن بيستم بويي فردي و شخصي گرفت. اين نقاشان 
خواست هاي دروني خود را به انعكاس واقعيت بيروني ترجيح دادند. آن ها بااستفاده پرشور 
غيرواقعي ازرنگ، تابلوهايي كشيدند و آثارشان را درسال 1905 در سالن پاييز پاريس به 
نمايش گذاشتند. يكي از منتقدان معروف فرانسوي پس از مشاهده اين آثار به ايشان لقب 
فو(fauves)داد. اين واژه فرانسوي به معناي «دد» يا «جانور وحشي» است. اين لقب به 
واسطه برخورد زمخت و جسورانه با رنگ برايشان نهاده شد. بعدها نام فوويسم يا ددگري 
براي اين شيوه از نقاشي ثبت شد و رفته رفته از آن به عنوان يك سبك نقاشي يادشد. از 

مهم ترين دستاورد فوويست ها استقالل رنگ و فرم در آثارشان بود.
هنرمندان برجسته: هانري ماتيس، سردمدار اين سبك، وان دونگن، ماركه، دوفي، والمينك

    Op Art                                                          اپ آرت يا هنر ديدگانى
از  استفاده  با  جنبش  اين  هنرمندان  گرديد.  مطرح  وازارلى»  توسط «ويكتور  جنبش  اين 
نقطه و خط و به مدد رنگ گذارى و سايه روشن كارى با استفاده از خطاى باصره و توهم 

ديد مخاطب، درصدد القاى مفاهيمى چون ريتم، حركت، حجم مجازى، عمق و.....  مى باشند.
هنرمندان برجسته: ويكتور وازارلى، بريژيت رايلى، استانلى تايگر من

                  Cubism                                                               كوبيسم يا حجم گرى
كوبيست ها جهان مرئى را به طريقى بازنمايى نمى كردند كه منظرى از اشيا در زمان 
را  چيزها  بايد  فقط  نه  كه  بودند  رسيده  نتيجه  اين  به  آنان  يابد.  تجسم  خاص  مكانى  و 
همه جانبه ديد، بلكه بايد پوسته ظاهر را شكافت و به درون نگريست. نمايش واقعيت چند



210

وجهى يك شى مستلزم آن بود كه از زواياى ديد متعدد به طور همزمان به تصوير در آيد، 
يعنى كل نمودهاى ممكن شىء مجسم شود. ولى دستيابى به اين كل عمال غير ممكن 
بود. بنابراين بيشترين كارى كه هنرمند كوبيست مى توانست انجام دهد، القاى بخشى از 
بى نهايت امكاناتى بود كه در ديد او آشكار مى شد. روشى كه او به كار مى برد تجزيه صور 
اشياء به سطح هاى هندسى و تركيب مجدد اين سطوح در يك مجموعه به هم بافته بود. 
بدين سان، هنرمند كوبيست داعيه واقعگرايى داشت، كه بيشتر نوعى واقعگرايى مفهومى 
بود تا واقعگرايى بصرى. كوبيسم داراى 3 مرحله بود وآثار كوبيسم در طى زمان خيلى دچار 
تغيير شدند. هر چند به طور خالصه هدف اوليه سبك توجه به چند موضوع به صورت 
همزمان بوده مثال عكس هم نيمرخ نمايش دهد و هم تمام رخ و براى اين كار شكل را به 

اشكال هندسى تقسيم مى كردند.
هنرمندان برجسته:  ژرژ براك ، پابلو پيكاسو ، خوان گريس

                         Post Modernism                                                        پست مدرنيسم
پست مدرن به مجموعه پيچيده اى از واكنش هايى مربوط مى شود كه در قبال فسلفه 
مدرن و پيش فرض هاى آن صورت گرفته اند، بدون آن كه در اصول عقايد اساسى كمترين 
توافقى بين آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساسا به معارضه با شالوده گرايى 
مورد اعتقاد مشترك فالسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم ميالدى همان پيش 
فرض هايى هستند كه بايد مردود شناخته شده و كنار گذارده شوند. نيچه، هايدگر، فوكو 

و ژاك دريدا 
به واقع، آن چه در نقاشى پست مدرن مى گذرد، مدرنيسم متاخر در لباس مبدل است. در 
هيچ يك از اين اتفاقات هنرى مرز مشخصى بين اين دو وجود ندارد. نقاشى پست مدرن، 
تا آن جا كه اصوال بتوان موجوديتى براى آن قائل شد، پيامد مفهوم گرايى، هنر پاپ و 
نو اكسپرسيونيسم است. با اين حال در يك جنبه اساسى با آن ها تفاوت دارد. در اين جا 
نقاشى شبيه متنى ساختارشكن مى كند كه پر شده از مفهوم، همواره عارى از هر چيزى 
تجربه اش  مان  پيش دانسته هاى  توسط  آزاد  مشاركتى  طريق  از  مگر  بر گزينيم  كه  است 

كنيم.
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Expressionism                                   اكسپرسيونيسم يا هيجان نمايى
القاى  براى  هنرمند  آن  در  كه  است  تجسمى  بيان  از  نوين  شيوه اى  اكسپرسيونيسم 
بهره  زمخت  خطوط  و  (معوج)  َكجَوش  اشكال  و  تند  رنگ هاى  از  خود  شديد  هيجانات 
مى گيرد. دوره شكل گيرى اين مكتب از حدود سال 1910 تا 1935 ميالدى بود ولى در 
كل اين شيوه از گذشته هاى دور باهنرهاى تجسمى همراه بوده و در دوره هاى گوناگون به 
گونه هايى نمود يافته است. اكسپرسيونيسم بين سال هاى 1905و 1930، جنبش مسلط 
هنرى در آلمان بود و رهبرى آن را هنرمندان همبسته با گروه پل و سوار آبى بر عهده داشتند.

هنرمندان برجسته: جيمز انسور، ادوارد مونك، اميل نولده 

              Romanticism                                            رمانتى سيسم، تخيل گرايى
خرد  تقابل با  ادبى قرن 19 است ، كه در  هنرى و  جنبش  مهمترين  رمانتى سيسم ، 
گرايى نئوكالسيك ، در انگلستان و آلمان مطرح شد. هنرمندان اين جنبش با استفاده از 
رنگ ها و خطوط درون نما و با هويتى خرد گريز، سعى در بيان احساسات و هيجانات خود 
را دارند. مهمترين مركز توليد آثار تجسمى رمانتى سيسم ،انگلستان است.شعار هنر براى 
هنر، اولين بار توسط پيروان اين مكتب ( و پس از آنهاتوسط پيروان مكتب سمبوليسم) 
مطرح مى شود. هنرمندان برجسته : جان كاتمن، جان كنستابل، ويليام ترنر، اوژن دالكروا ، 

تئودورژريكو، فريدريش، گويا،  ويليام بليك، فرانسوا رود (با اثر معروف المارسيز)

Abstract Art        (هنر انتزاعى) آبستره
در اوايل قرن بيستم تغيير و برخورد انديشه ها در هنر اروپا موجب طرد بازنمايى طبيعت 
مشهود گشت و هنر را به سوى انتزاع هدايت كرد. انتزاع در هنر، زبده گزينى از طبيعت 
معنا مى دهدع و روش هاى گوناگون دارد. در اين ميان دو گرايش عمده را در جهت گيرى 

هنر انتزاعى مى توان شناسايى كرد:
1- روشى كه وجه عاطفى و احساس برانگيز رنگ و فرم ريتم غالب دارد. (آثار واسيلى كاندينسكى) 
(Abstract Experssinnism) است.  شده  منشعب  آن  از  انتزاعى  اكسپوسيونيسم  و 
2- هماهنگى نظام هندسى اشكال و رنگ به صورت انتزاعى است (آثار پيت موندريان)

گاسپار ديويد فريدريش
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 assembelage           1اسمبالژ

 Callage كالژ2         

آرنوو
استفاده از  پيروانش با  انگلستان كه  مركزيت  جنبشى منشعب شده از سمبوليسم به 
صور نباتى و پر پيچ و تاب و با تأكيد بر جنبه ها ى تزئينى  و معماري، درصدد خلق آثار 

خود بودند. مهمترين آثار اين جنبش در قالب ليتوگرافى وحكاكى ايجاد شدند.
هنرمندان برجسته: ويليام موريس، گوستاو مورو ، آلفونس موشا

مكاتب نگارگرى:
مكتب هرات

اواخر قرن هشتم با شكل گيري مكتب هرات عناصرچيني و بيزانس از نگارگري ايراني 
حذف گرديدند و اين مكتب به غناي ناب ايراني نزديك گرديد.

ويژگي هاي مكتب:
- غني شدن رنگ ها

- تركيب بندي منسجم بر اساس دايره
- روايت گري و توصيفي

- ايجاد حاالت رواني در پيكره ها
- تأكيد و تمركز بر شخصيت اصلي تصوير

- اندازه بر اساس مقام
- رقم زدن نام هنرمند

نگارگران برجسته مكتب: روح اهللا ميرك، ميرخليل، موال علي مصور، كمال الدين بهزاد. 
بايسنغري. دمنه ي  و  كليله  بايسنغري،  شاهنامه ي  نامه،  معراج  مكتب:  مهم  آثار 

نكته: شاهنامه ي بايسنغري شاهكار مكتب اوليه ي هرات است.
حضور كمال الدين بهزاد در اين عصر باعث تحوالتي درنگارگري ايران گرديد كه گاهاً خود 

1.  به صفحه ى 32 رجوع شود.
2. به صفحه ى 32 رجوع شود.

ساختن كاخ خورنق، بهزار
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در مكتبي مجزا بررسي مي گردد. بهزاد را سردمدار واقع گرايي در نگارگري ايراني مي دانند 
و  نخستين تك چهره سازي توسط بهزاد ايجاد شده است.

از جمله تحوالت ايجاد شده توسط بهزاد:
- نوآوري در مضامين و موضوعات

- نوآوري در تكنيك و اسلوب

مكتب بغداد – تبريز (جاليري)
تلفيق  با  تصويرگر  هنرمندان  بغداد،  شهر  مركزيت  با  ايلخاني  حكومت  انتهاي  در 
دستاوردهاي مكاتب بغداد، تبريز يا مغولي و شيراز مكتبي را ايجاد نمودند كه بعدها به 

مكتب جاليري يا مكتب بغداد – تبريز معروف گشت.
ويژگي هاي مكتب:

- استفاده از تعداد محدود پيكره ها
- ايجاد فضاي بيكران

- نمايش طبيعت شاعرانه
- وسعت و تنوع رنگي

- ايجاد اسلوب نوين در نمايش عناصر معماري
- طبيعت پردازي

- گزينه ي رنگي (رنگ پردازي)
نگارگران  برجسته  مكتب: جنيد بغدادي با تخلص سلطاني

آثار مهم مكتب: ديوان خواجوي كرماني

مكتب شيراز
عدم هجوم مغوالن به شيراز و بازسازي آن باعث گرديدشيراز نيز به مثابه ي تبريز تبديل 
به يك مركز هنري در دوره ي ايلخاني گردد. هنرمندان شيراز سعي در حفظ سنت هاي هنر 

تصويرسازي ايراني داشتند.
نكته: مهم ترين وجه تمايز مكتبي كه در شيراز شكل گرفت بامكتب تبريز عدم الگو برداري 

از عناصر بيگانه (چين و بيزانس) بوده است.

زال و سيمرغ
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ويژگي هاي مكتب:
- الگو برداري از مكتب سلجوقي

- ساده گرايي
- استفاده از افق بلند و رفيع

- عدم توجه به منظره پردازي
- توجه و تأكيد بر موضوعات انساني و زندگي انسان

- استفاده از كتيبه در فضاي تصوير
آثار مهم مكتب: مونس االحرار، خاور نامه كه قديمي ترين نسخه ي مكتب است ،شاهنامه ي 

ابراهيم سلطان، گلچين اسكندر سلطان، شاهنامه ي قوام الدين حسن

مكتب اوليه تبريز (ايلخانى)
نقاشان  بود،  وسيع  بسيار  آنها  امپراطوري  گستره ي  كه  ايران  بر  مغوالن  حاكميت  با 
وافر  عالقه ي  پذيرفتند،  تأثير  هم  از  ايراني  و  بيزانسي،  چيني،  جمله  از  متفاوت  ممالك 

مغوالن به نقاشي چيني باعث رواج عناصر نقاشي چيني درايران شد.
در اين دوره با مركزيت تبريز مكتبي در ايران پاگرفت كه به مكتب اوليه تبريز معروف 
گرديد. اين مكتب آميزه اي از عناصر چيني،بيزانسي و ايراني است. از آثار مهم اين مكتب 

شاهنامه ايلخانى (دموت) مى باشد.
ويژگي هاي اين مكتب:

- ساماندهي عناصر در كادر افقي
- تأثيرات نقاشي چيني دوره ي تانگ و سونگ

- واقع گرايي و دقت در طراحي مضامين
- استفاده از رنگ نقره اي به مقدار زياد

- نمايش توأم فضاي داخل و خارج (فضاي همزماني)
- عناصر تصويري تيره تر از پس زمينه

- عدم قرينه سازي در تركيب بندي
- تركيب بندي عناصر به صورت دسته دسته در چند سطح

- تنوع و وسعت رنگي

شيرين در حال آبستن كردن و نظاره خسرو

شاهنامه ايلخانى ـ تبريز مرگ اسكندر - 
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خواجه  دولت يار،  امير  عبدالحي،  خواجه  موسي،  احمد  برجسته ي مكتب:  نگارگران 
شمس الدين

آثار مهم مكتب: منافع الحيوان، جامع التواريخ، ابوسعيد نامه
وجه  و  كردند  ابداع  دوره  اين  در  موسي  احمد  توسط  نوين  شيوه ي  مجلس سازي،  نكته: 

مشترك نگاره هاي مكتب اولي تبريز عناصرتيره تر نسبت به پس زمينه مي باشد.

مكتب اصفهان
«رضا عباسي» را پايه گذار اين مكتب مي دانند. از ويژگي هاي ديگر اين مكتب مي توان 
از نقاشي به صورت رقعه، استفاده از خطوط منحني، استفاده از حداقل رنگ و استفاده از 

حالت توصيفي و بياني خطوط نام برد.

مكتب سلجوقي 
ويژگي هاي اين مكتب عبارتند از : رنگ هاي روحي وشفاف ، رعايت تركيب بندي به 

صورت انباشته و رويهم ، قلم گيري مشكي در مرز پيكره ها.

مكتب تبريز صفوي 
ويژگي هاي اين مكتب عبارتند از : ايجاد عامل تحرك در پيكره ها ، تنوع در تركيب 

بندي، ايجاد فضاي آرماني، پوشش سر اشخاص به صورت كاله قزلباش.

بارگاه كيومرث، سلطان محمد
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A
Abstract    مجرد، انتزاعي ، چكيده ، چكيده كردن   
Abstract art هنر انتزاعى
Abstraction  انتزاع
Achromatic colour بى رنگ
Acrylic رنگ آكريليك
Afterimage تصوير بعدى چيزى شبيه رنگ
Airbrush رنگ پاش
Analogue colours رنگ هاى هم خانواده
Anatomy كالبدشناسى
Animated cartoon نقاشى متحرك -  كاريكاتور 
Anti - art ضد هنر
Aquarelle آبرنگ ، آب و رنگ، نقاشى آب و رنگى
Art deco هنر دكو
Art for art’s sake  هنر براى هنر
Art history تاريخ هنر
Artist هنرمند

واژه نامه

ائم
ضم
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B
Balance تعادل 
Baroque art* هنر باروك
Basic design اصول و قواعد طراحى
Basic shapes شكل هاى بنيادى
Basic visual elements اصول و قواعد هنر هاى تجمسى
Billboard تخته  اعالنات  وآگهي  ها
Book binding صحافى
Book illustrator تصويرساز كتاب
Brightness درخشندگى
Bronze age دوران مفرغ
Brush قلمو

C
Calligrapher  خوشنويس
Calligraphy خوشنويسى
Canvas كرباس ، پارچه  مخصوص  نقاشي  ، پرده  نقاشي ، بوم
Caricaturist  تصويرساز صحنه هاى مضحك و اغراق آميز، كاريكاتوريست
Ceramics سفال سازى
Chalcography هنر حكاكى روى برنج يا مس
Chromatic colour  رنگ فام دار
Chromatic scale گام رنگى
Classicism  سبك  باستاني  (در ادبيات  وهنر)، پيروي  از سبك  هاي يونان  و روم، 

كالسى سيسم
Collage كالژ ، تكه چسبانى
Collection گردآوري ، مجموعه
Colour value ارزش رنگى
Composition تركيب بندى
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Computer graphic گرافيك كامپيوترى
Conceptual art هنر مفهومى
Connoisseur خبره ، كارشناس هنرى 
Construction ساختمان، ساخت بندى
Construe ساختار
Contemporary Art هنر معاصر
Contrast تضاد، تباين
Cool colour رنگ سرد
Critic نقد
Cube مكعب
Cubism كوبيسم

D
Dada دادا
Decoration تزئين
Decorative تزئينى
Design طراحى
Designer طراح
Dimension بعد
Draw طرح
Dye رنگينه

 
E
Earth art هنر خاكى
Easel سه  پايه نقاشى
Effigy پيكره
Egyptian art هنر مصرى
Elaborate پركار
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Emblem نشانه ، آرم
Enamel paint رنگ لعابى
Engraving حكاكى
Etcher چاپگر با سمه كار
Expressionism سبك اكسپرسيونيسم
Expressional هنرمند اكسپرسيونيست

F
Faience لعابي
Fauvism ددگرى 
Figurative  اندام وار، پيكر نما 
Figure پيكر
Fine art  هنرهاى زيبا
Flat  تخت  ، پهن  ، مسط ح 
Folk art هنر بومى
Form شكل
Formal art هنر قراردادى
Format  قالب  ، هيئت  ، قالب  بند ي  كردن 
Frame work چهارچوب كار 
Freehand drawing طراحى دست آزاد
Function عملكرد ، تابع
Futurism آينده  گرائي

G
Gallery نگارخانه
Grey خاكستري  
Grisaille نقاشي  برجسته  نما روي  شيشه  به رنگ  خاكستري 
Ground زمينه 
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H
Handicraft صنايع دستى
Hand-made دست ساز
Harmonious colours رنگ هاى هماهنگ
Harmony هارموني  ، تط بيق  ، توازن  ، هم  آهنگي  ، همسازي  
Hatching حكاكى
Head سرصفحه ، سرستون ، موضوع 
Heading عنوان  گذاري، عنوان، سرصفحه ، سرنامه، تاريخ  و نشاني  نويسنده  

I
Icon شمايل  ، تمثال  ، تنديس 
Ideogram تجسم  و نمايش  عقايد و افكار و اجسام  با تصوير
Illusionism وهم  گرائي  ، نقاشي  از مناظ ر خيالي 
Illustration تصويرسازى
Image تصوير
Impressionism سبك  هنري  امپرسيونيسم  يا تئوري  هيوم humeدر باره  ادراك  ، مكتب  

تجسم  

Industrial design طراحى صنعتى
Intense colour رنگ شديد ، قوي 
Inter face روبرو
Isomorphic هم ريخت

L
Litho graph چاپ سنگى
Landscape منظره، چشم انداز
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Last supper بازپسين  ، پسين  ، آخر ، آخرين  شام
Lettering حروف  گذاري  ، عالمت  گذاري  باحروف 
Line خط
Linear composition تركيب بندى خطى

M
Manner راه ، روش، ط ريقه، شيوه 
Mannerism اط وار و اخالق  شخصي، سبك  بخصوص   ، شيوه گرايى 
Mass حجم
Master دانشور، چيره  دست ، استاد
Material جنس، ماده، مصالح
Miniature كوچك  ، مينياتور
Mixed colour رنگهاى تركيبى
Mixture  آميزه، مخلوطى 
Modernism  اصول  امروزي ، اصول  تجدد، نوگرائي  ، نوين  گرائي 
Monogram طغرا، امضاء، حروف اختصارى
Monotone تك رنگ
Mould قالب، كالبد، فطرت ، الگو
Mural painting نقاشى روى ديوار
Myth  افسانه  ، اسطوره 

N
Narration گويندگي، داستان، داستان سرايي ، توصيف ، روايت 
Naturalism  طبيعت گرائي، فلسفه  طبيعى
Natural texture بافت طبيعى
Neo-classicism كالسيسم نو
Neo - expressionism اكسپرسيونيسم  نو
Neo-impressionism امپرسيونيسم نو 
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Neolithic  وابسته  به  عصر حجر جديد، نوسنگي
Non-figurative art هنر تمثيلى جديد، هنر اندام گرايى نو

O
Objected art هنر عينى
Oil paint رنگ روغن 
Opaque مات  ، غير شفاف  ، مبهم  ، كدر ، شيشه  يا رنگ  مات 
Open form شكل گشوده
Optical Art هنر وابسته به بينايي 
Optical mixing تركيب بصرى

P
Patch سيم  سرهم  بندي، سيم  رابط 
Patron الگو، حامى
Pattern بافت ريتمى، انگاره
Persian art هنر ايران قبل از اسالم
Philosophy of art فلسفه هنر 
Photo realisim فوتورئاليسم
Pictography صورت  نگاري، تصوير نگاري، رمز نگاري
Picture plane مجسم  كردن   تصوير
Post-modernism پسا مدرنيسم
Primary colours رنگ  هاى اوليه 
Primitive پيشين، قديم ، بدوي، انسان  اوليه  
Principles of design اصول و قواعد طراحى
Printmaking چاپ دستى
Profile برش  عمودي  ، نقشه  برش  نما ، عكس  نيمرخ  ، برجسته 
Proportion تناسب ، نسبت ، درجه ، سهم  ، قسمت 
Pyramid اهرام  ، شكل  هرم  ساختن 
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R
Raised برجسته ،ورآمده 
Realist واقع  بين، تحقق  گراي 
Renaissance رنسانس
Rendering ترجمه ،تعبير،اندودباراول 
Repetition تكرار
Restoration اعاده  ، ترميم 
Rhythm ضرب آهنگ
Rhythmic داراي  وزن  يا آهنگ 
Richness of colour خوش رنگي

S
Salon Scale مقياس فضا
Script دستخط 
Sculptor مجسمه ساز
Secondary colours رنگ هاى ثانويه
Section do نيروى كار
Serigraph استحكام  سنج  تار ابريشم  
Serigraphy سريگرافى
Shade تاريك، تيره  گى
Shape شكل، سطح
Silhouette نيمرخ  ، نيمرخ  هر چيزي  برنگ  سياه  يا برنگ  يكدست 
Simultaneous con-
trast

كنتراست  باهم  واقع  شونده  ،همزمان  

Sketch پيش  طرح
Solid  حجمي ، سه  بعدي
Space فضا
 Statue   تنديس  ، پيكره  ، مجسمه  ، هيكل  ، پيكر ، تمثال  ،پيك پيكر سازي
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Still-life روش و سبك زندگى، طبيعت بى جان
Strong colour رنگ قوي
Structure ساختار، سازه
Style روش  و سبك
Surface سطح
Surrealism سبك  نگارش  خيالي  ، سوررئاليسم  ، فراواقعيت  گرائي  
Symbol نشانه، نماد
Symbolism مكتب  رمزي ، نشان پردازي، نمادگرايى  

V
Value ارزش بصرى
Value pattern ارزش بصرى انگاره
Vision ديد ، بينائي
Visual art هنرهاى تجسمى
Visual communication ارتباط بصرى

W
Warm colour رنگ هاى گرم
Water colour آبرنگ
Weight سنگيني  ، سنگ  وزنه 
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