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پيشگفتار
از  هنر  در  اّما  مي كنند  پرهيز  علمي  تعاريف  در   ... و  استعاره  كنايه،  تشبيه،  مجاز،  از 
شيوه هاي گوناگون و همه وسايل استفاده مي شود تا معني و مفهوم منتقل شود. يكي از 
مهمترين نيازهاي بشر يعني " نياز به بيان " از طريق هنر به راحتي انجام پذير است. هنر 
كتيبه  اي نيست كه فقط واژه گان بر آن نقش بسته باشد بلكه رسانه اي است كه هر كس 
نيروهاي بين آن ها  روابط و  الفباي تصوير و  درك مي نمايد.  معنايى را به گونه اي از آن 
اساس " بيان " را به عهده دارند. بنابراين اين روابط غير مادي هستند و هنر، ارتقا  مواد به 

نيرويى غير مادي و مفاهيم است.
در دوران هاى مختلف، بشر براي'' اظهار و بيان'' ، با توجه به شرايط به روش هاي مختلف 

متوسل شده است.
براي بررسي بيشتر، بر اساس مفاهيم، آثار هنرى دوران مختلف تا امروز به سه دوره تقسيم 

شده اند:
تصويرى بوده است،  انتقال معنى به كمك نشانه هاي  دوره  نمادين1 ،  در اين  دوره هنر 
دوره هايى چون هنر عصر سنگ، هنرتمدن هاى باستان و هنر تمدن هاى دينى دوره هنر 
نمادين محسوب مي شوند. در آثار دوره نمادين نوعى واقع گرايى و ذهن گرايى وجود دارد 

اما در اين نمونه ها بيان نمادين بيشترين اهميت را دارا بوده است. 
دوره هنر واقع نما2 ، يا عينيت گرايى، تقليد از نماى طبيعت بوده است. هنر يونان و روم 
باستان از نظر تاريخى با هنر دوران رنسانس فاصله زيادى دارد، ولى از نظر شيوه واقع نمايى 
در يك دسته قرار مى گيرند. در تاريخ هنر، دوران رنسانس به معناى تولّد هنر و ادبيات، 
بر اساس الگوهاى هنر يونان باستان است و از نظر تاريخى به سه دوره تقسيم مى شود: 
تا  چهاردهم  قرن  اوايل  زمانى،  لحاظ  از  كه  پسين  مرحله  پيشين،  مرحله  آغازين،  مرحله 
اوايل قرن شانزدهم ميالدى اوج رواج آن بوده است. هنرمندان يونانى براى اولين بار در 
تاريخ، آثارى به تقليد از طبيعت بوجود آوردند. نمايش بدن انسان و حاالت و حركات او 
از زواياى مختلف، مورد توجه خاص هنرمندان يونانى بود. آن ها براى نمايش واقع نمايانه 
طبيعت ، به كالبدشناسى، برجسته نمايى و فضاى سه بعدى توجه كردند. از دوره رنسانس، 

هنرمندان نمايش تصاوير سه بعدى را به صورت علمى پايه ريزى كردند .

 Symbolism .1

 Objectivism .2



دوره هنر ذهنى1 ، يا ذهنيت گرايى ، گرايش به نمايش تصاوير ذهنى در مقابل نمايش 
انسان  است .  هنرمند  شخصى  تصويرى  زبان  ابداع  براى  روش  اين  و  است  طبيعت  عينى 
هنرمند از عصر پارينه سنگي تا عصر معاصر ، براي به تصوير كشيدن موضوع هاي خود ، 
روش هايي را اتخاذ نموده است . در طي اين مسير هنر تعريف شد و بنا به شرايط متحول 
شد. مبانى هنرهاى تجسمى را مى توان به قواعد درك زبان و ابداع در هنرهاى بصرى 
تعبير كرد. همان طور كه دانستن واژگان بيشتر و دستور زبان موجب درك بهترى از زبان 
نوشتارى و تفهيم بهتر مطالب مى شود، دانستن اصول زبان ارتباط بصرى با قدرت ابداع 
و خالقيت و ادراك در هنر تجسمى ارتباط مستقيم دارد. اغلب آثار هنرهاى تجسمى از 
عناصر معينى پيروى مى كنند. كه اين عناصر در درون اثر، ارتباط فعالى با يكديگر دارند و 

هيچ گاه اين عناصر جدا از هم تلقى نمى شوند. 
در انتقال پيام اثر، عالوه بر استفاده از اين عناصر، تجربه  و دانش هنرمند نقش مهمي را 
دارا است. به بيان ديگر اثر هنرى خلق شده ، بيشتر حاصل تجارب هنرمند و شناخت او 
از مواد و ابزار كار هنرى است . هنرمند به طور ناخودآگاه درك زيبايى شناختى ، موقعيت 
اثرش  در  اطرافش  دنياى  با  را  خود  ارتباط  نهايت  در  و  روانشناختى  كيفيات  اجتماعى ، 
منعكس مى سازد . در هنگام بررسى يك اثر هنرى نبايد تنها به تجربه و تحليل عناصرى 
كه به چشم مى خورند و ظاهر كار  اكتفا كرد . بلكه از نظر زيبايى شناختى درك يك اثر 

و ارتباط برقرار كردن با آن به شناخت كليت اثر بستگى دارد. 
در يك اثر روابط بايد از لحاظ تناسب، هماهنگى و ريتم ... به شرايط قابل دركى رسيده 
باشد، زيرا كه به واسطه آنها ست كه يك اثر هنرى مى تواند از وحدت و يكپارچگى كه 
هنرهاي  مباني  شد  ذكر  كه  همان طور  شود.  برخوردار  مى باشد ،  ديزاين  اصل  مهمترين 
الفباي  نخست  مي باشد .  اصلي  وجه  دو  داراي  كه  است ،  ديزاين  اساس  و  پايه  تجسمي ، 

تصوير و بعد نيروهاي تصوير مى باشد.

Subjectivism .1

البته براي رسيدن به يك ديزاين موفق بايد روش تركيب تصاوير و طراحي به سه روش زير 
صورت گيرد. اصول ديزاين و بيان آن با تصّرف و تركيب و تغيير عناصر بوجود مي آيد. با 
خالصه كردن ، تنظيم و اغراق ، برش دادن و انتزاع كردن تصّرف شكل مي گيرد و با ارتباط 
دادن ، تعميم ، اتصال ، تلفيق ، تطبيق و تبديل مي توان اصول تركيب را ايجاد نمود. و با 

تغيير دادن خط ، بافت ، منبع نور و رنگ به تركيب بندي متفاوتي رسيد .  



سخن ناشرسخن ناشر

به نام آنكه هستي نام از او يافتبه نام آنكه هستي نام از او يافت

درنگ،  لحظه اي  كه  است  تعالي  و  رشد  و  پيشرفت  حال  در  چنان  بشري،  تمدن  و  فرهنگ  كاروان 

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.
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مقدمه

كتاب كارگاه هنر 1 ، براي تكميل مراحل شناخت و كسب دانش در زمينه الفباي هنرهاي 

با  آموخته  تجسمي  هنرهاي  مباني  در  كه  را  آنچه  هنرجويان  است .  شده  تهيه  تجسمي 

دانش افزوده اين كتاب همراه نمايد و با خالقيت خود شروع به كسب تجربه و خلق آثار 

هنري نمايد.

طبيعت و  از  معاصر  و  گذشته  هنرمندان  كه  الهاماتي   ، چون  مفاهيمى  با  بايد  هنرجويان 

هستى داشته اند و آنها را به آثار هنري تبديل كرده اند و روش هاي هنري  را در نقد و 

توصيف آنها به كار بگيرند تا در آثارشان بيان هنري شكل بگيرد و بتوانند با زبان تصوير 

پيامي را به ديگران برسانند . آنچه هنرجويان بايد خيلي توجه نمايند مطالعه طبيعت و در 

نتيجه تفكر در هستي است و درك حاصل را با تجارب خود ادغام كرده و حاصل را در آثار 

تجسمي  خود به نمايش بگذارند .

 در اين كارگاه هنرجويان نه تنها با اصول و قواعد ديزاين آشنا مي شوند بلكه بايد بتوانند 

آثار همديگر را نقد نمايند يعني اثر هنرى را به عناصر سازنده تجزيه و تحليل نمايند و با 

تركيب اصول و قواعد به آثار جديدي برسند . در اين مسير دو طرفه طراحي ذهني و عيني 

را توسعه دهند . 



سخنى با هنرآموزان محترم :

كتاب حاضر سعى دارد تا در فرايند آموزش، هنرجويان را براى رسيدن به پاسخ سؤاالت 
مطرح شده زير هدايت نمايد.

    آيا اشياء و پديده هاى طبيعى پيرامون ما آثار هنرى محسوب مى شوند؟
    هر چيزى كه ما مى خواهيم مى تواند هنر باشد يا هنر اصطالحى براى اشياء با هويتى  

ويژه است؟
   قبل از طبقه بندى چيزهايى به عنوان هنر، چه شرايطى براى ايجاد و ظهور هنر نياز 

است؟
   آيا كارهايى كه از دوران پيش از تاريخ يافت شده اند ارزش زيبايى شناسى دارند؟ آثار 

سنتى چطور؟ آيا زيبايى شناسى در دوره ها و فرهنگ هاى مختلف يكسان است؟
    بيان هنرى آثار چه تاثيرى بر روى خيال و ذهن هنرمندان دارد؟ آيا فقط آثار هنرى 

تاريخى و قدمت دار تأثيرگذار مؤثر هستند؟
    هنر چه خدمتى به فرد يا جامعه مى كند؟

چه  دانشمندان  و  هنرمندان  ديدگاه  دارد؟  وجود  ديگر  علوم  و  هنر  بين  تفاوتى  چه     
تفاوت هايى با هم دارند؟

    چگونه با هنر ارتباط برقرار كنيم؟ مهارت ها و دانش هنرى را چگونه گسترش دهيم؟  

كتاب كارگاه هنر (1) و (2) با در نظر گرفتن رويكردهاى فعال آموزشى تجديد نظر و تأليف 
مجدد گرديده است. با توجه به درخوا ست هاى هنر آموزان و بازخورد آموزشى آن در دوره 
چند ساله و نشست تخصصى با متخصصين امر و هنر آموزان خبره، مشكالت و كاستى هاى 
كتاب كارگاه هنر (1) و (2) بررسى شد و از آنجا كه نياز آن ها ساختار جديدى را مى طلبيد، 
اين كتاب ، با ساختار حاضر تأليف و در چرخه آموزش قرار گرفت. دركتاب جديد ساختار 

هر درس با توجه به موارد زير برنامه ريزى شده است: 



1- مفاهيم نظرى

     هدف هاى رفتارى
     درس در يك نگاه

     تعاريف و مصاديق در     
    

2-كار عملى
    كارگاه تفكر           با هم گفتگو كنيم ( نقد و توصيف )

    كارگاه اجرايى        با هم تجربه كنيم ( تمرينات و كار عملى )
    كارگروهى             طراحى و اجراى سه بعدى

مسير  در  كتاب  اين  مهّم  اهداف  از  تجسمى  هنرهاى  مبانى  اصول  با  طراحى  بر  تأكيد 
آموزش است. از آنجا كه هنرجويان اين مقطع دو دسته هستند، يا كسانى كه در هنرستان 
دانش آموزانى  يا  گذرانده اند  را  تجسمى  هنرهاى  مبانى  و   (2) و   (1) طراحى  درس هاى 
پيش  درس هاي  مى بايستى  هنر  پيش دانشگاهى  به  ورود  براى  و  داده اند  رشته  تغيير  كه 
نيازكه شامل طراحى (1) و (2) و مبانى هنرهاى تجسمى است را گذرانده باشند محتواى 
كتاب هاى كارگاه هنر (1) و (2) در تاليف جديد با هدف تكميل مباحث پيش نياز انجام 

شده است.
توصيه مي شود مراحل عملياتى و كارگاهى درس در هنرستان انجام شود. و يك 
اجرا  گروهى  كار  صورت  به  بايد  كه  شده  گرفته  نظر  در  نهايي  اجراي  براى  كار 
شود تا روند تعامل و همكارى گروهى در خلق و اجراى يك اثر را درك و تجربه 

نمايند. 
از هنرآموزان گرامى انتظار مى رود در تدريس اين كتاب از روش هاى فعال استفاده نمايند. 
زمانى،  بودجه بندى  اجراى  و  درس،  هر  واژه هاى  كليد  كردن  مشخص  و  مطالعه  از  بعد 
مفهومى و جهت  ارائه گام به گام آن ها الگوى تدريس تهيه و طبق آن عمل كنند، و آن چه 
كه هنرجو بايد انجام دهد را از چهار منظر 1- مباحث نظري 2- بخش اجرايي و عملي

1
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طبيعت 
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هنر  ايران

هنر اسالمى



3- توصيف يا نقد 4- نحوه ي ارتباط د ركار گروهي در جدولي به طور مستمر يادداشت شود.
درنتيجه براى هر دانش آموز يك فرم به عنوان سند پيشرفت كار و ارزشيابى در پايان سال 
تحصيلى به  وجود خواهد آمد كه بايد ضميمه كار پوشه شود . هنرجويان يك كار گروهى 
به صورت سه بعدى و پنج كار انفرادى به صورت دو بعدى براى نمايشگاه يا كار پوشه در 
پايان هر نيم سال تحصيلى تحويل دهند . در هر درس، مبانى نظرى به روش پرسش  به 
آموزش  گرفته شود .  كار  آموزش به  بازخورد  براي  گزينه اى ،  چهار  كوتاه و  پاسخ  صورت 
پانوشت  و  تصاوير  نويس  زير  كه  است  ذكر  به  الزم  مى باشد .  كتاب  اصلى  هدف  مفاهيم 
صفحات و بخش هاى ضميمه فقط براى وضوح بيشتر مطالب آمده است و هنگام ارزشيابى 

نبايد لحاظ گردند .  
از آن جا كه در كارگاه تفكر ، از هنرجويان توصيف و نقد خواسته شده است مطالبى درباره 
نظريه نقد ، انواع و ابزار و مراحل نقد در خور فراگيران در بخش ضميمه آورده شده است و 
هنرآموزان عزيز اين مباحث را با نمونه هاى موجود در جرايد و نمونه آثار چاپ شده از آثار 
هنرى به روز، توضيح دهند تا هنرجويان با واژه هاى كاربردى در  نقد و نحوه نگاه به آثار 
هنرى آشنا شوند. هنرآموز بايد ناقدى فعال در حين اجراى اثر باشد. بنابراين كار هنرى 
نمايان گر نوعى همكارى حساس و تعادل بخش ميان هنرجو و هنرآموز است. در صورتى كه 
هنر  هنرآموز  حقيقت  باشد. در  معلم  از  شاگرد  محض هنرى  تبعيت  صورت  به  هم  نبايد 
مى تواند استعداد هنرى هنرجو را بپروراند يا خموده و سرخورده كند و يا شالوده ى يك 

عمر ياغى گرى هنرى را در ذهن شاگرد به وجود بياورد.
در كارگاه  اجرايى ، تمرين ها از ساده به مشكل طراحى شده اند به طورى كه تمام مفاهيم 
درس را پوشش دهند. در طراحى كارهاى عملى، مباحث گذشته يادآورى مي شوند. از آنجا 
كه اجراى تمرين ها رابطه مستقيم با سطح مخاطبين و زمان و شرايط اجرا دارد، بنابراين 
بنا به مقتضيات كالس، الزامى براى اجراى تمامى تمرين هاى پيشنهادى نيست. 

در ضمن نحوه ارائه كار نيز مى تواند با توجه به شرايط تدريس تغيير نمايد. 
يكى از عناصر مشترك در اكثر رشته هاى هنرى عنصر حجم است. حجم سازى هنرى يا اثر 
سه بعدي نياز به قوه تخّيل خوب و شناخت كافى از كليه عناصر بصرى و مواد را مي طلبد. 
حجم هاى  در  تخّيل  ارزش   . است  بصرى  حافظه  تقويت  آن  روش هاى  از  يكى  بنابراين 
هنرى و توانايى تبديل تخيل به هنر دو بعدى، همچنين تبديل هنر دوبعدى به سه بعدى 
از مهارت هاى ويژه اى است كه هنرمند بايد در مسير تجّسم و تخّيل تا  اجرا ى نهايى از 



تمامى عناصر و اصول هنرهاى تجسمى بهره ببرد. چرا كه در مراحل اّوليه اجراى تجّسم 
به محصول هنرى ، هنرمند نياز به يك مدل دارد كه با توجه به طرح اوليه اصول حاكم بر 
ژرف نمايى، مقياس و تناسب را  با اطمينان در اثرش لحاظ كند. بخصوص در تصويرسازي، 

شخصيت پردازي براي پويانمايي و ... كه از زواياي اغراق آميز زياد استفاده مي شود.
حجم هاى هنرى را از لحاظ جنس مواد تشكيل دهنده ، روش ساخت ، اندازه ، متحرك يا 
ثابت بودن و يا محل قرارگيرى طبقه بندى مى كنند. در فصل هاى گذشته به مباحث عناصر 
هنر و اصول حاكم بر آن  پرداخته شده است و براى رشد و گسترش تجسم ،آشنايى با 
مواد و كسب مهارت روش هاي موزائيك، پاپيه ماشه، مفتول هاى سيمى ، تكه چسبانى و 
بازيافت معرفى مى گردد. در درك تصويرى مطلب ترتيب و توالى آثار از  ساده به مشكل 
رعايت شده  است.  هنرآموزان گرامى  براى ايجاد حساسيت روى خالقيت طرح، تميزى 
اجرا و نحوه ارائه توجه داشته باشند. البته در هر نيم سال تحصيلى هنرجويان به عنوان 
كار گروهى مى توانند يك روش را انتخاب و به صورت  حجم هنرى كه كامال عناصر خط 

و بافت ... در آن ها واضح و مشهود باشد، اثرى را ارائه نمايند. 

هنرجويان عزيز توجه نماييد :

      از ابزارهاى مختلف جهت اجراى تمرينات استفاده نماييد و تنها به مداد و راپيد اكتفا نكنيد.
     جعبه اى براى نگهدارى ابزارها و اشياء دور ريز داشته باشيد. بعضى اوقات مجموعه شدن قطعاتى نظير 
فرم،  و  خوش رنگ  سنگ ريزه هاى  ته مانده  مداد رنگى،  جالب،  بسته بندى  يا  شكالت  پوشش  برچسب ها، 
صدف ها، حشرات خشك شده، قسمت هايى از گياهان جنگلى ، دور ريز بعضى وسايل ،صنايع دستى آسيب 

ديده يا تزئينى منزل، سيم پيچ و . . . در تكه چسبانى يك حجم كمك بسزايى مى كنند.
     موادى چون تربانتين هميشه براى هنرجويان كارايى خوبى دارند عالوه بر رقيق كردن بعضى رنگ ها 
در انتقال تصاوير از فتوكپى تصاوير قابل استفاده هستند. وجود تينر فورى يا استن در مجموعه مواد و ابزار 

به هنرجو امكان انتفال تصوير از مجالت را مى دهد.
    دفتر طراحى كه در اين جا به آن دفتر ايده مى گوييم را از مجموعه كاغذهايى با رنگ ها و بافت هاى 
مختلف تهيه كنيد.  براى جلد آن مى توانيد از پارچه هاى طرح دار استفاده نماييد. اين دفتر را هميشه به 

همراه داشته باشيد موضوع ها در پيرامون شما هستند سعى كنيد آن ها را مشاهده و ثبت كنيد.
    تمرينات كتاب را در دفتر طراحى و پروژه ها را به صورت گروهى بر روى سطح بزرگ و به صورت 
مجزا انجام دهيد . آن چه به كار جان مى بخشد، حضور هويت طراح است، امضاء يا نام هنرجو قسمتى از 



اثر است، اما هويت كار چيز ديگريست، بكوشيد آثار بدون نام هنرجو هم اصالت ايرانى، اسالمى و شرقى خود 
را داشته باشد.

    عكس هايى از روزنامه ها يا مجالت كه فضاهاى سه وجهى  ، دو وجهى، تخيلى، مبهم، تخت و تركيبى در آن ها 
وجود داشته باشد را جمع آورى يا نسخه بردارى كنيد و در پوشه اى نگهدارى كنيد. در كنار هر برگه، صفحه اى 
براى شرح و توصيف تصاوير ضميمه نماييد. به كلمات مورد استفاده در نقد و گزارش نمايشگاه ها در روزنامه يا 
مجالت تخصصى توجه كنيد، در نوشته ها و توصيفات از اين كلمات بهره بردارى نماييد. اين پوشه در ايجاد و خلق 

پيش طرح هاى شما مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
     بهتر است هنگام طراحى بايستيد. از كاغذهاى كوچك در تمرين طراحى استفاده نكنيد. طراحى هاى ابتدايى 
را مى توان با ابزار خشك روى روزنامه ها انجام داد. از حركات بزرگ بازو در حركت دادن نوك ابزار بر روى سطح 

كاغذ طراحى استفاده كنيد تا خطوط بلند و يك دستى داشته باشيد.
     قبل از شروع كار حتما مطالعه و بررسى موشكافانه اى نسبت به موضوع داشته باشيد و اطالعات كافى درمورد 
اندازه، نسبت ها، جنسيت، رنگ، نور و . . . را كسب كنيد  آگاه باشيدكه دستان شما جستجو و حركات چشم تان 
را نسبت به موضوع بر روى كاغذ يا سطح اثرپذير ايجاد مى كنند. در مراحل طراحى نوك ابزار طراحى را از سطح 
اثرپذير جدا نكنيد  . مداوم چشم تان خطوط پيرامونى، داخلى و . . . موضوع را پى گيرى كند و فقط گاه گاهى به 
طراحى نگاه كنيد . البته  در شروع طراحى از خطوط پيرامونى پرهيز نماييد ، موضوع را از تركيب شكل هاى ساده 

ايجاد نماييد ، به طريقى كه فرم ها را شفاف ببينيد كه از هم پوشانى، شكل كلى موضوع پديدار شود.
     از كل سطح كاغذ استفاده كنيد. طرح شما فقط در شرايطى خاص و هدفمند مى تواند در يك محل از سطح 
يك پارچه  خطوط  روان ، در  ابزارهاى  كنيد  استفاده  منقطع  غير  خطوط  از  طراحى  شروع  شود. در  متراكم  كاغذ 

مؤثرند. خطوط را با ضخامت مختلف به صورت افقى و عمودى و مورب در يك صفحه روى هم كار كنيد.
      بين طول و عرض شكل ها و زمينه كار ارتباط برقرار كنيد. در فرايند طراحى اجازه دهيد خطوط از بين موضوع 
و اشياء بگذرند و با نفوذشان در فضاى منفى موجب انتشار ارتباط بين اشياء شوند. با تغيير ضخامت و وزن خطوط 

و شكل هاى تيره يا نقاط مورد تاكيد را به وجود بياورد.
هدف كلي

درك اصول و قواعد هنرهاي تجسمي و ايجاد انديشه براى به كارگيري آنها در اجراي آثار هنري
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خط1
اهداف رفتارى : از فراگير انتظار مى رود پس از پايان فصل بتواند:

1- در مورد بيان خطوط مختلف توضيح دهد .
2- انواع خط (واقعى، ذهنى) را بشناسد .

3- به كمك خطوط مختلف (واقعى،  ذهنى) آثارى به وجود آورد .
4- انواع خط بر اساس جهت آن را نام ببرد .

5 - انواع خطوط با جهات مختلف را در آثارش به درستى به كار ببرد .
6- بيان هاى مختلف خط را در آثارش به كار ببرد .

7- كاربرد خط در آثار نگارگرى ايرانى را شرح دهد .
8- به كمك خطوط، محيطى طراحى كند .

9- به كمك خط در طراحى سايه روشن هاى مختلف ايجاد كند .
10- كاربرد خط در نقاشى را شرح دهد .

درس دريك نگاه

عناصر اصلى و پايه در ديزاين، خط، شكل، بافت ، ارزش و رنگ هستند.
يك نقطه در حوزه تصوير، عالوه بر اندازه، نشان دهنده يك منبع انرژى است.

نقطه در صورت سامان داشتن، در چشم بيننده به خطوط قابل تشخيصى تبديل مى شود 
و ساختارهاى ارزش را به  وجود مى آورد.
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     خط پر كاربردترين و مملوس ترين عنصر تجسمى است.
     در هنر تجسمى خط داراى تعريف و محتوا خاص خود است.

     خط شامل انواع واقعى و ذهنى است.
     خط از نظر جهت به انواع افقى، عمودى و اريب تقسيم مى شود.

       خط بر اساس بيان حاالت مختلف مى تواند صورت هاى راست، منحنى و شكسته داشته باشد.
     خط د ر نگا رگر ى ا يرا نى ا ز ظرا فت  ها ى خا صى برخو رد ا ر ا ست و تجا نس با رز با  خو شنو يسى    

نستعليق     د  ا  ر د       .
     خطوط در هنرهاى تجسمى مى توانند محيطى و يا بيانى باشند.

     كيفيت خط بيان هاى مختلفى را ايجاد كرده و تنوع و تاكيد به وجود مى آورد.
      به كمك خط مى توان ايجاد تاريك و روشنى كرد.

     خط مى تواند به وجود آورنده ى بافت هاى متنوع باشد.
     خط در نقا شى مى تواند به صورت ملموس، واقعى و عينى و يا به صورت ذهنى به كار برده شود .

نقطه به تعبيرى جزء جدا  نشدنى از هنر تجسمى مى  باشد و 
عناصر ديگر هر كدام به گونه اى از تكرار آن به  وجود آمده اند 
و به عبارت ديگر به نسبت عناصر درونى كادر قابليت انعطاف 
تبديل به عناصر ديگر هنر تجسمى را داراست، و مى توان در 
تجربيات هنرى و آثار هنرمندان به وفور آن را مشاهده كرد 

كه به  طور فزاينده اى حاوى نيروى درونى است (تصاوير2 و 1- 1 ).
و  اندازه  تغيير  و  نقطه  كمك  به  هنرمند  مقابل،  تصوير   در 
و  شكل ها  تمام  و  است  آورده  به وجود  را  اثر  كل  آن  تكرار 

رنگ ها و سايه ها از نقاط به وجود آمده اند.

تصوير 1-1 كاندنيسكى در اين اثر با استفاده از نقطه هاى 
رنگارنگ، خطوط و اشكال را به وجود آورده است .
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تصوير 1-2 

از به هم چسبيدن نقاط يا در كنار هم قرار گيرى نقطه ها و امتداد آنها خط ديده مى شود. 
ولى خط نقطه نيست و داراى وجودى مستقل و قوانين خاص خود بوده و از اصلى ترين 
عناصر تجسمى مى باشد . وقتى نقطه از يك جهت تكثير و متحرك شود بعد پيدا كرده 
و تبديل به عنصر جديدى به نام خط مى گردد . در هنرهاى بصرى خط به علت ماهيت 
خاصش داراى توان و انرژى بسيار است ، خط در طراحى و طرح  هاى اوليه اغلب ساكن و 
ايستا نيست عنصرى مهم و آغاز كننده است . به همين دليل عنصر پر اهميتى براى تجسم 

بخشيدن آثار بصرى است  (تصوير 1-3 ).
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تصوير 3 -1 خط مى تواند داراى حاالت متفاوتى باشد كه در 
اين جا چند نمونه ى آن ديده مى شود.

شايد خط از ديگر عناصر تجسمى آشناتر و ملموس تر باشد. زيرا اغلب 
افراد از دوران كودكى به كمك آن كشيدن نقاشى را تجربه كرده  اند . 
با استفاده از خصوصيات بيانى و روانى خط مى توان تصاوير و احساس 

هنرمند را بيشتر درك كرد.
بيان خطوط با يكديگر متفاوت است ، بعضى از خطوط آزاد و رها و 
برخى خشك و شكننده هستند. كيفيت هاى بصرى و حاالت مختلف 
خط به ايجاد شكل ها و طرح ها مى انجامد. گاه به صورت محيطى دور 
ايجاد حجم و  تنيده شدن در هم به  حركت مى كند و گاه با  شكل 

شكل منجر مى گردد (تصاوير6-1 تا 4 -1 ). 
هنرمندان مختلف در طول تاريخ در مكاتب هنرى از كيفيات و حاالت 

متفاوت طراحى با خط استفاده كرده اند (تصاوير 9-1 تا 1-7).

تصوير5 - 1 در آثار حجمى خط مى تواند صورتى سه بعدى به خود بگيرد. تصوير 4-1 آلبرشت دورر - طراحى با قلم آهنى - در اين 
مهارت  روان  و  آزاد  خطوط  از  استفاده  با  هنرمند  طراحى 

خود را به نمايش گذاشته است.
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 تصوير 7-1 پابلو پيكاسو در اين تصوير به كمك نور به طراحى پرداخته است و از 
طريق عكاسى آن را به ثبت رسانده است. (ارزش نور به مثابه خط)

تصوير 8-1 لئوناردو داوينچى – قلم آهنى و مركب 

تصوير6 -1

تصوير 9-1 لئوناردو داوينچى 
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انواع خط
اما  مى آيد.  به وجود  نقطه  حركت  يا  و  تكرار  از  مى تواند  خط  شد  گفته  كه  همان طور 
نكته  اى كه در اين جا الزم است به آن اشاره شود، تغيير فاصله ى نقاط تشكيل دهنده ى 

خط است كه باعث به وجود آمدن انواع خطوط واقعى و غير واقعى مى شود.
بعضى  هستيم .  مواجه  خطوط  انواع  با  خود  پيرامون  محيط  در  روزانه  واقعى : ما  خطوط 
مانند درختان پايدار و بعضى مانند خطوط رعد و برق ناپايدارند . آيا مى توانيد خطوط پايدار 
و ناپايدار ديگرى در طبيعت به ياد بياوريد؟ طبيعت هميشه به عنوان بهترين منبع الهام، 

مورد توجه هنرمندان در عرصه هاى مختلف بوده است  (تصاوير12-1 تا 1-10 ) .
زمانى كه انديشه در ذهن يك طراح براى بيان و يا اجراى پيام يا حسى شكل مى گيرد ، 
هنرمند با ابتدايى ترين وسيله اى كه در دست دارد ، نخستين بازتاب هاى ذهن خود را بر روى 
سطح ثبت مى كند . اين فرايند از زمان هاى دور تا امروز در آثار طراحى استمرار داشته است.

انسان هاى غار نشين نيز براى نمايش و بيان ذهن خود از ابزارى كه محيط در اختيارشان 
قرار مى داد (سنگ، زغال، ....) استفاده مى كردند، به كمك خطوط سيال و شفاف به طراحى 

مى پرداختند (تصوير 1-13) .
تفاوت خطوط واقعى با خطوط مجازى در  وزن ،  هويت و ديگر ارزش هاى بصرى آن مى باشد.  

(تصاوير16-1 تا 1-14 ). 

تصوير 10-1 ديده شدن خط در كشيدن طبيعت بسيار گوناگون و زيبا است و در فصول 
مختلف جلوه هاى متفاوتى دارند.

درختان  طبيعت  در  خطوط  نوع  ملموس ترين   1-11 تصوير   
ديده مى شود كه بر اساس نوع خود خطوط متفاوتى دارند.
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تصوير12-1 رعد و برق نمونه اى از خطوط ناپايدارى در طبيعت هستند.

تصوير 13-1 خطوط واضح حكاكى شده بر روى ديوار غارها ، هندوستان 
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تصوير 14-1 سر آنتونى وان دايك – آب مركب و قلم مو – در اين 
اثر تغييرات ضخامت خط و تيرگى و روشنايى هاى متفاوت در 

قسمت هاى مختلف به كار رفته است.

تصوير15-1 ارزش خطى در اين اثر نگارگرى معاصر به آن، زيبايى خاصى بخشيده 
است و در نمايش حجم نيز مؤثر بوده است.

 تصوير 16-1 گاهى هنرمندان خط را به صورت منظم و هندسى در آثار خود به كار مى گيرند.
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مى توانند  گونه  دو  به  خط  از  نوع  اين  واقعى:  غير  خطوط   -1
وجود داشته باشند. خطوط منقطع و خطوط ذهنى اين خطوط 
به وسيله ى قرار گرفتن يك سرى از نقاط در كنار يكديگر به وجود 
مى آيد و ذهن آن ها را به يكديگر وصل مى كند. به عنوان مثال، 
خطى  پرواز  يا  و  اتوبوس  ايستگاه  خط  در  متعدد  افراد  ايستادن 
دسته اى از پرندگان در آسمان نمونه اى از خطوط منقطع محسوب 
روبرو  خط  از  زيبايى  باجلوه هاى  طبيعت  در  گاهى  مى باشند. 
مى شويم. مانند تار عنكبوتى كه قطرات شبنم بر روى آن خطوط 

منقطع زيبايى را به  وجود آورده است ( تصاوير 18 و1-17) .
هنرمندان نيز در اين رابطه در طبيعت خطوط را جستجو كرده و 
به آن ها جان دوباره بخشيده اند و هويت جديد اين بخش ها در دل 

طبيعت، آن ها را به اثر هنرى تبديل مى كند (تصوير 1-19) .
اين نوع خط در آثار هنرمند نقاش ونسان ونگوگ بسيار به چشم 
مى خورد و خطوط اصلى و پر تحرك اثر نقاشى در اثر كنار هم 

قرار گرفتن خطوط منقطع به  وجود آمده اند (تصوير 1-20) .

تصوير 17-1 قطرات شبنم نمونه اى از خطوط منقطع مى باشند.

تصوير 18- 1 خطوط منقطع در طبيعت بسيار ديده مى شود. در اين تصوير خطوط منقطع با ضخامت هاى مختلف بافت زيبايى را به وجود آورده است.
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تصوير 19-1 يكى از پيامدهاى اساسى عصر ما رابطه مختل شده ى بشر با طبيعت و تهديد جهانى تعادل اكولوژيكى است و هنرمندان در 
اين زمينه تحت عنوان « لند آرت» به خلق آثارى در طبيعت با هدف گسترش بحث در مورد مفهوم تغيير يافته طبيعت و كمك به ارتقاء 

ژرف انديشى پرداخته اند. در تصوير از چيدمان قطعات در كنار هم خطوطى ايجاد شده است.

تصوير 20-1خطوط پيچان منقطع و رنگارنگ وجه مشخصه ى آثار ونگوگ مى باشد كه در بسيارى از آثار او با موضوعات مختلف 
به چشم مى خورد.
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ــدن جلوه هاى خاص بصرى  ــن نوع از خطوط باعث به وجودآم ــر گرافيك نيز به كارگيرى اي در هن
مى شود (تصوير1-21) .

تصوير 1-21



32

وجود  مى توان  ولى  ندارد  وجود  واقعى  خط  خطوط ،  نوع  اين  در  ذهنى :  خطوط   -2
آن را احساس كرد. اين خطوط از طريق اتصال و ارتباط ذهنى بين دو عنصر كه در يك 
جهت باشند از طريق چشمان بيننده در ذهن به صورت ثابت شكل مى گيرد و نتيجه ى آن 
خطوط نامرئى و ذهنى مى  باشد ، و در حقيقت مسير ارتباطى بين دو نقطه مى  باشد كه به 

صورت بهتر در ذهن بيننده ايجاد مى شود (تصوير1-22) .
به تصوير 22-1 الف توجه كنيد، همان طور كه مى بينيد حركت دست ها و چشم ها مسيرى 

را نشان مى دهند كه در تصوير (ب) اين خطوط مشخص شده اند .
هنرمندان از اين گونه خطوط براى ايجاد ارتباط و حركت در تصوير استفاده مى كنند . به 
طريقى اين روش شبيه به حركات غير كالمى در بيان آدمى است. معموالً هنرمندان براى 
بيان ا فكار و احساسات به صورت غيرمستقيم و همراه با ايهام ، از اين نوع خطوط كمك 

مى گيرند .

تصوير22-1 الف ، ب استنساخ ، محمود خان ملك الشعرا ، 1308 هجرى ، در اين تصوير بر خالف نقاشى هاى آن دوران از نشان دادن جزئيات صرف نظر 
شد . با بكارگيرى خطوط ذهنى حركت زيبايى را ايجاد كرده است .آيا مى توانيد خطوط ذهنى ديگر اين تصوير را پيدا كنيد ؟
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جهت خط
يكى از مهم ترين مشخصه  هاى خط كه بايد مورد توجه قرار گيرد ، جهت آن مى باشد. 

خطوط براساس جهتى كه دارند به سه نوع افقى ، عمودى و اريب تقسيم مى شوند.
- خط افقى : منعكس كننده حس آرامش و بيان كننده ى آسودگى مى باشد. زيرا ما آن را 
در محيط با شخصى كه در حال استراحت و خواب است همانند مى بينيم . در طبيعت نيز 

خط افق همين حس را القا مى كند (تصوير1-23 ).
هنرمندان نيز براى القاى فضاى آرام و ساكت از كثرت و تنوع و هما هنگى خطوط افقى سود برده  اند 

(تصوير24- 1) .

تصوير23 -1 هنرمندان عكاس با ديدن خطوط در محيط پيرامون خود و انتخاب كادر مناسب آثار زيبايى را به ثبت رسانده اند.

تصوير24-1 به كارگيرى 
تركيب و خط افقى در نقاشى 
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- خط اريب: خط اريب به لحاظ طرز قرارگيرى آن دركادر 
بيش ترين قدرت بيان حركت را داراست بيش ترين نوع حركاتى 
كه ما در محيط اطراف و طبيعت مى بينيم مانند حركت گندم زار 
در اثر باد و يا دويدن و يا اسكى كردن و ... معرف خط اريب 

هستند (تصوير 1-25).
ذهن ما نا آ گاهانه خطوط اريب را متحرك مى  بيند و هنرمند ان با 
استفاده از كيفيت پوياى خطوط اريب حركت را در اجسام القا 
مى  نمايند و تركيبات متنوع و زيبايى به وجود مى آورند (تصاوير 29و 

28 و 27 و 1-26).
تصوير 25 -1  در اين تصوير حركت باد بر روى شن ها به كمك 

خطوط اريب كامًال قابل حس است.

تصوير26-1  هنرمندان در زمينه تبليغات نيز تركيب و خط اريب را 
براى بيان مفاهيم پرتحرك به كار مى گيرند.

تصوير27 -1  سهراب سپهرى
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تصوير 28-1  امروزه هنرمندان خوشنويس نيز با استفاده از تركيب هاى 
پرتحرك و زيباى خطوط به صورت اريب آثار زيبايى به وجود آورده اند.

هنر  در  كه  است  شده  باعث  اريب  خطوط  حركت  و  پويايى  تصوير 1-29  
گرافيك  به ويژه پوستر بسيار مورد توجه قرار گيرد.

- خطوط عمودى : خط عمودى معرف ايستايى و استحكام است و در تضاد كامل با خط 
افقى مى باشد .

در طبيعت و محيط اطراف درختان بلند ، ستون هاى متعدد در بناهاى بزرگ و ... معرف 
همين خطوط مى باشند (تصوير30 -1 ) .

خط عمودى در آثار بسيارى از هنرمندان معرف ايستايى است .
در تصوير31-1   نگارگر با تكرار و تاكيد بر روى درختان نخل فضاى خاصى به  وجود آورده 

است. كه كم تر در نگارگرى ايرانى ديده مى شود .
تجسمى  هنرهاى  در  عمودى  خط  كاربرد  از  ديگرى  نمونه  هاى  نيز   1-32 و  تصاوير33 

مى  باشد.
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نمونه ى خطوط  طبيعت ساده   ترين  در  درختان   1  - تصوير30   
باشند كه استوارى و پايدارى خط عمود را به خوبى به  عمودى مى    

نمايش مى گذارند.

تصوير31-1 نگارگرى ايرانى 

به  رى  بسيا ن  مندا هنر  1 -32 ير تصو
گونه هاى مختلف خطوط عمودى را در 

كار خود استفاده كرده  اند .

تصوير 33-1  هنرمند اينجا با استفاده از سبك فتوريسم ريتم خطوط عمودى به بيان حركت و سرعت در زندگى 
ماشينى و مدرن پرداخته است.
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بيان خط
خط به وسيله ى حركت به  وجود مى آيد و از تنوع  بى شمارى برخورد ار است. در  تصوير 1-3 

فقط تعدادى از گونه  هاى ممكن در مقوله ى نا محدود خط نشان داده شده است .
قدرت بيان يكى از شاخص ترين ويژگى هاى خط مى باشد، كه به همين دليل ابزار خوبى 

براى بيان افكار و تخيالت هنرمند است.
موضوعى  اين كه  بدون  و  شوند  ساخته  سرعت  به  و  تالش  كم ترين  با  مى توانند  خطوط 
ملموس را نمايش دهند ، داراى كيفيت بيانى و حركتى باشند . در هنر مدرن هنرمندان 
آثار بسيارى را با استفاده از عناصر خط به بيان احساسات و افكار درونى خود پرداخته اند و 
سعى نكرده اند موضوعى را به طور مشخص به تصوير بكشند. در اين رابطه مى توان به آثار 
هنرمندان مطرحى مانند كاندينسكى ، جكسون پوالك و بريژيت رايلى اشاره كرد كه هر 

كدام به شيوه ى خاص خود از خط استفاده كرده  اند (تصاوير 35 و 1-34) .

تصوير 34 -1 خط در آثار بريژيت رايلى به صورت منظم و دقيق به كار 
رفته و فضايى با حركت آرام به وجود آورده است.

تصوير 35-1 خط در هنر مدرن به تنهايى در آثار بسيارى از هنرمندان ديده 
مى شود. جكسن پوالك از هنرمند انى است كه به خلق آثارى با استفاده از خط 

و بدون عناصر تصويرى مشخص پرد اخته است.
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ما مى توانيم بسيارى از تصورات و خياالت ذهنى مان را به كمك خط نشان دهيم، زيرا خط 
مى تواند براى بيان حاالت مختلف صورتى گوناگون به خود بگيرد. ما بارها از حاالت مختلف 
خطوط عصبى ، برآشفته ، شاد، آزاد ، ساكت ، بر انگيخته ، آرام ، دل پذير و ... براى توصيف 

و بيان ذهنيت مان استفاده كرده ايم.
قدرت بيان و تنوع حاالت اين عنصر بنيادى خيلى زياد است مانند تصوير 36-1 كه استفاده 

از خط به صورت ساده و روان صورت گرفته است.

تصوير 36-1 الكساندر كالدر ،گاهى خط مى تواند بسيار ساده و راحت به كار رود. 
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از  مى آيد.  به  وجود  طراحى ها  در  تغييراتى  بعد  به  ايرانى در سده  هاى دهم  نگارگرى  در 
هنرمندان اين دوران مى توان از « رضا عباسى» نام برد. او هرگز نكوشيد از اسلوب  هاى سايه 
پردازى و پرسپكتيو استفاده كند ، سبك او بر اساس ارزش هاى بصرى خط استوار بود . او 
طراح چيره دستى بود كه با تغيير وزن خطوط به وسيله ى قلم نى مى توانست حجم  ها و 
شكن  ها را در نهايت ظرافت نشان دهد. طراحى پر پيچ و تاب او تجانسى بارز با خوشنويسى 

نستعليق دارد (تصاوير38 و1-37) .
بعد از رضا عباسى ، وفادارترين شاگرد او، معين مصور در اواسط عمرش به برداشتى شخصى 
از سبك استاد دست يافت . او خطوط آزاد و شالقى به كار مى برد و اسلوب كارش بيش تر 

به طراحى با قلم مو و آب مركب شبيه بود . 

و  است  برخوردار  خاصى  لطافت  از  عباسى  رضا  آثار  در  خط  تصوير1-37 
زيبايى  و  بوده  مؤثر  بسيار  فرم ها  بيان  در  خط  ضخامت  تغيير  از  استفاده 

خاصى به اثر بخشيده است.

تصوير 38-1 رضا عباسى
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خط و شكل: خط براى هنرمند بسيار مهم است زيرا با آن مى تواند اشكال 
را  مختلف  موضوع  هاى  مى توانيم  شكل  كمك  به  نيز  ما  كند .  توصيف  را 

بازشناسى كنيم .
به طور مثال در  تصوير 39-1  شكل يك گل بى درنگ قابل شناسايى است. 
در اين طراحى با استفاده از كم ترين خطوط و بدون به كارگيرى رنگ و يا 

بافت شكل اصلى يك گل به نمايش در آمده است.
در اين نوع طراحى هنرمندانه ، استفاده درست و تطبيقى خطوط بسيار مهم 

است .
تصوير 40-1 بر اساس عكس شماره  41-1 آناليز شده است، به گونه اى كه 
تمامى خطوط شكل هاى موجود در تصوير به خوبى قابل شناسايى هستند.

تصوير 39 -1 در اين تصوير با حداقل 
استفاده از خط هويت گل نمايان شده است.

تصوير 40 -1 گاهى خط براى نمايش شكل به كار مى رود مثًال در اين 
تصوير كه براساس عكس 41 كشيده شده است خطوطى ديده مى شود كه 
در عكس وجود ندارند و در اين جا براى نمايش اشكال از خط استفاده شده 

است.

تصوير 41 -1 
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خطوط بيانى و محيطى در طراحى
به طور كلى وقتى خط عنصر اصلى يك تصوير باشد به آن طراحى گفته مى شود و بر اساس 
و  محيطى  خطوط  با  طراحى  دارد:  وجود  طراحى  كلى  نوع  دو  اثر،  در  رفته  كار  به  خط  نوع 

طراحى با خطوط بيانى (تصاوير 44-1 الى 1-42) .

تصوير 44 -1 در طراحى اسب سوار اثر 
دوميه خطوط پرتحرك و داراى انرژى 

بسيارند.

تصوير 43-1 در اين تصوير با نام «گياه كنگر» نوع 
خطوط در نگارگرى كامًال مشهود است.

تصوير 42-1 در اين تصوير سعى شده است با حداقل استفاده از خط 
پيكره ها و تركيب طراحى گردد.
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خطوط محيطى : به خطوطى كه توصيف كننده ى لبه هاى اشكال باشد و محيط بيرونى ، 
لبه ها را به تصوير در آورد خطوط محيطى گفته مى شود . كه معمول ترين نوع استفاده از 

خط است.
تصوير 45-1  طراحى با استفاده از خطوط محيطى است ، كه با مشاهده ى دقيق هنرمند ، 

يك كار تحسين بر انگيز به تصوير در آمده است.

تصوير 45 - 1 گاهى خطوط محيطى به صورت خيلى دقيق و ظريف تشكيل 
دهنده ى تصوير مى شود. در تصوير فوق اثر دومينيك انگر خطوط محيطى به 

دقت و مهارت خاصى استفاده شده است.

خطوط بيانى: گونه اى ديگر از طراحى استفاده از خطوط بيانى است . در اين شيوه فرقى 
نمى كند كه طرح حركت يا وضعيت پر تحرك را نشان  دهد ، در هر صورت خطوط دور لبه 

شكل ايستا نيستند و بسيار پويا و در حال حركتند  (تصاوير 47 و 1-46) .

تصوير 46-1 خطوط هيجانى بر خالف خطوط محيطى دور اشكال حركت نمى كنند بلكه با ايجاد حركت و در هم تنيدن شكل را به وجود 
مى آورند. انوره دوميه 
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و يا حالت  قرار گرفتن  طرز  و  وزن  حركت ،  بلكه  نمى شود ،  طراحى  سوژه  شيوه ،  در اين 
سوژه است كه طراحى مى شود . اين نوع از طراحى ها هميشه بيش ترين حركت را به  وجود 

مى آورند .
بيش تر  اثر  اين  در  مى  باشد .  رامبراند  اثر  بيانى  خطوط  كمك  به  طراحى   1-48 تصوير 
خطوط حركت دارند و وضعيت پر تحرك را القا مى كنند . به طور كلى طراحى هاى رامبراند 
كيفيتى پويا دارند و سرشار از طراوت و انرژى هستند و نشان دهنده اين است كه دست 
او دائم در حركت بوده و حتى براى دقيق ترين و ظريف ترين قسمت هاى طرح لحظه اى 
متوقف نشده است و به سرعت يافته  ها را كه از طريق چشم به ذهن منتقل شده و در آنجا 

تحليل يافته اند بر روى صفحه كاغذ منتقل كرده است .
استفاده از خطوط بيانى محدود به طراحى نمى باشد بلكه حتى در آثار حجمى نيز مى تواند 

به كار رفته و حركت و پويايى را به نمايش در آورد (تصاوير50 و 1-49) .

تصوير 47-1 لئوناردو داوينچى نيز در اين طراحى به كمك خطوط هيجانى به طراحى پرداخته است.
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مركب  آب  و  قلم  مو  از  استفاده  با  طراحى  اين  در  رامبراند  الف -    1-48 تصوير 
چشم  به  طراحى هايش  تمام  در  كه  سرعتى  با  خاكسترى  سطوح  و  خط  كمك  به 

مى خورد به خلق اثر خود پرداخته است.

تصوير 48-1 ب - اثرى از پيكاسو 

آثارشان  در  خط  مختلف  گونه هاى  از  مجسمه ساز  هنرمندان   1  -  49 تصوير 
استفاده كرده اند. در تصوير فوق خطوط فوالدى اثر داراى حس خطوط طراحى 

مى باشند.

تصوير 50 -1 خطوط محيطى و بيانى در آثار سه بعدى
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quality.1 

1كيفيت خط 

همان طور كه قبال اشاره شد خط متنوع ترين عنصر بصرى است ، بنابراين هميشه خطوط  
بكار رفته در آثار نشان دهنده حاالت و روحيات هنرمند نيست .هنرمند براى بيان ذهنيت 
مورد نظر خود از خطى با كيفيت مناسب آن بهره مى گيرد . خطوط: نازك ، ضخيم ، خشن ، 

نرم و ... داراى بيانى متفاوت مى باشند .
خطوط مختلف مى توانند حاالت متفاوتى را به  وجود آورند ، حركت ايجاد كنند و يا داراى 
ارزش بيانى و احساسى باشند ، آرام و روان ، ظريف و مطبوع ، دندانه دار و عصبى باشند و 
يا تاثيرات بى شمار ديگرى در يك اثر هنرى داشته باشند . اين تنوع در نمونه هايى كه در 
اين فصل آورده شده است ديده مى شود در ادامه نيز مثال هايى در مورد امكاناتى كه خط 

به هنرمند مى دهد آورده شده است (تصاوير 54 و 53 و 52 و 1-51) .

تصوير 51 - 1 به حاالت خطوط بكار رفته در نقش صورت توجه كنيد.
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تصوير 53 -1  اثر، هارتونگ تصوير 52 - 1 بكار گرفتن خطوط در عكاسى 

تصوير 54 - 1 استفاده از خط در وسايل كاربردى
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ارزش خط 

با استفاده از يك خط ساده محيطى مى توان تا حدى هويت يك شكل را نشان داد . اما 
اين خطوط محيطى نمى توانند جزئيات شكل مورد نظر را نيز نمايان كنند .

هنرمند مى تواند با استفاده از تكرار خط در يك فضاى بصرى ، خاكسترى هاى مختلف به  وجود 
آورد اين كار از طريق تغيير قطر خط و فاصله ى آن ها از يكديگر صورت مى گيرد .

تكنيك هاى  ويژه ى  ايجاد خط  و چگونگى آن ، مى تواند تغييرات زيادى را در ميان آثار 
هنرمندان مختلف به وجود آورد (تصاوير 57 الى 1-55) .

value. 1

1

تصوير56 -1  اثر مرتضى مميز تصوير 55 -1 اثر صدر



49

هاشور زدن:  وجود  محدوديت  در  چاپ  نشريات  روزانه  در سال هاى دور  باعث شد 
تصويرسازى مجالت به صورت تك رنگ و با جوهر سياه صورت گيرد و براى ايجاد سايه 
روشن از هاشور ساده و متقاطع استفاده شود. استفاده از اين شيوه امروزه نيز متداول است. 
تصاوير 59 و 58-1 در طراحى اسكيس (طراحى سريع ) و همين طور در طراحى هاى اوليه 

پويا نمايى ( انيميشن ) از اين روش زياد استفاده مى شود (تصوير 1-60) .
تصوير 61-1 اثر هنرمند طراح ، آلبرت دورر مى باشد . بسيارى از آثار وى را حكاكى روى 
تشكيل  مذهبى  موضوعات  با  مختلف  كتاب هاى  براى  دستى  چاپ هاى  و  فلزات  و  چوب 

مى دهند . در اين اثر به كار گيرى انواع هاشورها به خوبى قابل مشاهده است.

تصوير 57 - 1  اثر كته كل ويتس
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تصوير 1-59 ايجاد سايه روشن به كمك هاشور اثر فرانسيسكو گويا

تصوير 60 - 1 طراحان پويا نمايى (انيميشن) در مراحل اوليه ى 
كار به كمك خط به طراحى شخصيت ها مى پردازند.

(تصوير 1- 58 )

تصوير 61 - 1 حكاكى روى فلز اثر آلبرت دورر
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 خط به عنوان بافت : روش هاى استفاده از خط محدود به چاپ و طراحى نيستند بلكه 
مى توان  پارچه  يك  بافت  در  باشند . مثال   ... و  چوب  يا  و  نخ  جنس  از  مى توانند  خطوط 
آورد  به وجود  بصرى  مختلف  ارزش هاى  خط،  روشنى  و  تيرگى  و  تراكم  اختالف  ايجاد  با 

(تصاوير 65 الى 1-62) .

تصوير 62 - 1 پارچه يزدى 
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تصوير63 - 1 كاربرد خط در هنر فرش بافى

تصوير 64 -1  استفاده از عناصر چوبى به حالت خط در خلق اثر هنرى
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تصوير 65 -1  كاربرد خط در طراحى اشياء كاربردى

خط در نقاشى مى تواند عنصر مهمى باشد ، زيرا يك نقاشى با فضاى رنگى نسبت به 
طراحى از محدوديت كم ترى برخوردار است ، رنگ و خط مى توانند مكمل يكديگر باشند .

خط  مى گيرد ،  نظر  در  در نقاشى  محيطى  خطوط  عنوان  به  را  خط  عمدا  هنرمند  وقتى 
از ارزش زيادى برخوردار مى شود زيرا به وسيله تيره و ضخيم شدن آن شكل مورد نظر 

مشخص مى گردد (تصوير66 -1) .
به كمك تكرار و  تغيير در كيفيت  خط  در نقاشى مى توان  بافت  هاى متنوع  و بديعى به  وجود آورد.

(تصوير 1-67) .
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تصوير 67 -1 بخشى از اثر ونوس- بوتيچلىتصوير 66 -1 در طراحى فوق اثر ال گركو خطوط با ارزش هاى متفاوت ديده مى شود.

تصوير 68 -1 گاهى خط در نقاشى به صورت صريح به نمايش درآمده است.

خط صريح و روشن : گاهى خط در آثار نقاشى به طور واضح 
و صريح به كار مى  رود مانند تصوير 68-1 ، در اين تصوير از 
تنه درخت گرفته تا شاخه هاى نازك به عنوان خط شناخته 

مى شوند .
ديده  نيز  انيميشن  طراحى هاى  در  روشن  و  واضح  خط هاى 

مى شوند (تصوير 69 -1) .
در بعضى از نقاشى هاى طبيعت بى جان نيز خطوط لبه هاى 
خطوط  نبودن  وجود  با  و  مى كنند  معين  را  اشياء  گوناگون 
واقعى اين نقاشى ها نيز در رده  بندى نقاشى هاى خطى جا مى گيرد 

(تصاوير 71 و 1-70) .
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تصوير71 - 1  اثرى از ونگوگ 

تصوير 69 -1 ارزش هاى خطى متفاوت در طراحى هاى اوليه 

براى توليد شخصيت كارتونى يا تصويرى سازى

تصوير 70 -1 نقاشى رنگ و روغن با تاكيد بر روى خط 
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كاربرد رنگ : خطوط در نقاشى به روش هاى ديگرى نيز مى توانند شكل و فرم را نمايش 
دهند. بعضى از هنرمندان خط را با رنگ هاى فام دار به وجود مى آورند مانند آثار هنرمندان 
امپرسيونيست تصاوير 73 و 72-1 و يا مانند  تصوير 74-1 با استفاده از خطوط پهن و 
مارپيچى و رنگ و قلم مو اثرى به وجود آمده است كه ياد آور مفهوم خط به عنوان نقطه 

متكثر در حال حركت مى باشد .

تصوير 1-72 اثرى از ادوارد مونك
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تصوير 73-1  ادوارد مونك 

تصوير 74-1  خطوط در اين اثر تداعى كننده ى حركت نقطه است.
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تمرين 1- با انواع مداد ، قلم مو ، ماژيك(ماركر ) خط هاى متنوعى را طراحى كنيد .
-  توجه كنيد ، چطور يك خط مى تواند پوياتر باشد .

-  به چند روش عمل نماييد ، يك مرحله ابزار ثابت ، خطوط متفاوت باشند و مرحله بعد 
ابزار متفاوت و نوع ، جنس و آهنگ خط ثابت باشد .

-  با تنوع خطوط چه فضاهايى ايجاد مى شود؟ آيا تغيير شكل خط كافى است؟ تغيير ابزار 
چه شرايطى را به وجود مى آورد؟ آن ها را توصيف نماييد .

-  مى توانيد خط ها را جداگانه روى كادرهاى برابر اجرا كنيد و به صورت موزاييك كنار 
بافت  هم چنين  كادرها،  مابين  فضاى  كنيد.  ايجاد  برابر  فاصله  كادرها  بين  بچينيد .  هم 

كاغذ(صيقلى ، نرم ، زبر، . . .) در اثر تاثيرگذار هستند .

با هم تجربه كنيم 

آشكار شدن و محو شدن خطوط محيطى : در آثار بعضى از نقاشان، تاكيد بيشتر بر روى 
رنگ و ارزش تاريك روشنى است. در  تصوير 75-1  اثر كاراواجو قسمت هايى از هر شكل 
يه طور واضح ديده مى شود و بعد در تاريكى گم مى گردد ، هنرمند گوشه هايى از طرح را به 
عنوان راهنما قرار داده و ذهن ، قسمت هايى كه در تاريكى قرار دارند را احساس مى كند ، 
ولى در واقعيت آن ها را نمى بينيد و در واقع هنرمند به كمك خطوط ذهنى و آشكار شدن 

و محو شدن خطوط محيطى ، وضوح نسبى را فراهم كرده است .

تصوير 75-1  - كاراواجو
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تمرين 2- از موضوعات زير انتخاب و در دفتر طراحى كنيد.
هدف كسب تعادل در انتخاب اثرگذار و انواع خطوط ايجاد شده مى باشد .

- حيوانات (اهلى – وحشى)
- رخدادهاى ورزشى
- كودكان در پارك

- مردم در بازار
- مردم منتظر در ايستگاه ها حمل و نقل ( اتوبوس، قطار و . . . )

تمرين3- به موضوع هايى كه عالقه مند هستيد توجه كنيد(مانند پرندگان، اشياء، بلورجات 
و . . .) و به كمك يك منظره ياب مستقيما از روى موضوع يا عكس، بخشى از آن را انتخاب 

نماييد و طرح خطى را از تصوير اجرا و نهايتا در جايگاه آن روى تصوير بچسبانيد .

تمرين 4- طرح ايجاد شده در تمرين 3 را چندين بار تكرار كنيد ولى هر بار نوع و آهنگ 
خط را تغيير دهيد . آثار به وجود آمده را كنار هم بگذاريد و بنا به تعاريف درس در مورد 

فضاى خطوط، تصاويرتان را توصيف كنيد .

تمرين 5- يكى از موضوعات ارائه شده را انتخاب كرده و با انواع هاشور سطوح تيره و 
روشن آن را طراحى كنيد .

تمرين6- يكى از جهات خط ( افقى ، عمودى ، اريب ) را در نظر گرفته و موضوعى متناسب 
با آن را  انتخاب كرده و با حاكميت آن خط به طراحى بپردازيد .

با آكريليك سفيد و سياه و قلم مو يا رنگ هاى خاكى ( اُكر، اُخرايى تيره و روشن ) يكى 
از تمرين هاى انجام شده را مجددا اجرا كنيد . ( قبل از شروع كار روى مقوا را با اليه نازك 
و شفاف چسب چوب بپوشانيد و بعد از خشك شدن كامل، كار را انجام دهيد ) سعى كنيد 

در اين كار يكى از انواع خطوط نمايان تر باشد .

كارگروهى

گفتگو كنيم 

طراحى هاى انجام شده در گارگاه را از نظر قدرت بيانى خط با يكديگر مقايسه كنيد .
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احجام مفتولى و سيمى  

خصوصيت  كه  شود  مى  ايجاد  اى  توده  گيرند  مى  قرار  هم  كنار  در  خط ها  كه  هنگامى 
حجم و سطح را دارد اما مانند آن ها موجب مسدود شدن فضا  نمى شوند . بنابراين در 
ايجاد احجامى كه اين حالت اساس طرح در آن هاست، ساخت حجم هاى سيمى و مفتولى 

بهترين شيوه است.
در اين نوع احجام انواع خطوط موجود است، خطوط اصلى به صورت هاى مختلف، منحنى، 
مايل يا افقى بروز يابند. بايد توجه داشت در اين روش فضايى اشغال نمى شود و بيشتر 

فضايى محاط مى شود و اين از خصوصيات برجسته اين روش است.

حجم هاى خطى با مفتول سيمى  ( در آثار دو بعدى)

ابزار و مواد الزم : 

•  مفتول فلزى با ضخامتى كه به راحتى بتوان آن را خميده كرد .
•  انبردست ، دم باريك
•  تيز بر يا سيم چين 

•  گونيا ، خط كش 
•  پيش طرح

روش اجراء : 
پيش طرح كار را به روش طراحى خطى اجرا نمائيد . با خم كردن مفتول و پيچ و خم 
هاى الزم  طرح را بوجود آوريد . تا حد امكان از گره ها يعنى برش و اتصال پرهيز نمائيد. 
به تصاوير با دقت توجه كنيد . در اجراء به خطوط و تقسيم بندى ها در شكل توجه كنيد . 
حاالت انواع خطوط را به لحاظ هويت آن ها  را با استفاده از سيم (ضخيم، نازك،.....) بكار 

بگيريد . تصاوير
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تصوير76-1 لوازم اوليه 

تصوير1-79 

تصوير80 -1 

تصوير78-1 نحوه ى ايجاد حلقه ها جهت توليد فرم يا گره ، سيم

تصوير77-1  طرز كاربرد سيم چين ، دم باريك 
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تصوير81 -1 تركيب حالت دو بعدى و سه بعدى در اجراى طرح پرنده ها روى ديوار 

تصوير 82-1 مراحل ساده تبديل حجم و سه بعدى كار 

تصوير 83-1 استفاده از منجوق براى توليد بافت در احجام ساده 
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تصوير84 -1 با مفتول هاى نازك قرقره اى مى توان احجامى را به روش هاى مختلف توليد كرد در اين اين تصوير ايجاد حجم بوسيله قالب بافى اانجام شده است 

تصوير 1-85 
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با هم بسازيم 

به صفحه ى (  60  ) تكنيك مفتول سيمى رجوع كنيد و از طريق يكى از روش هاى مطرح 
شده يك حجم سيمى زير نظر هنرآموز اجرا نماييد.

سعى شود پيش طرح دقيق انجام شود و تمام گره ها و اتصاالت در طرح مشخص شود.
از سيم هاى رنگى هم مى توانيد استفاده كنيد.

در اجراى طرح از اندازه هاى كوچك پرهيز شود و تا آنجا كه امكان دارد و به زيبايى 
طرح آسيب نمى رساند ، در اندازه هاى بزرگ اجرا شود.
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نقد هنرى

دستيابى به مفاهيم و شايستگى هاى آثارهنرى نيازمند نگرش هدفمند بر آثار هنرى 
هنرمندان كمك به فهم  است. توجه به داده هاى باستان شناسان، تاريخ نويسان و زندگى 
مسائل مى كند، اما الزمه ى درك درست و يافتن آگاهى، همراه شدن نگرش با ارزيابى در 
آثار است. بنابراين درك كامل  يا شناخت چند بعدى توسط نقد اثر صورت مى پذيرد. لذتى 
كه از هنر نصيب شخص مى شود تابع دو امر است: يكى كيفيت خود اثر و ديگرى توانمندى 
شخص در بهره گيرى از آگاهى ها و تجارب هنگام تماشاى اثر. حال مى خواهيم بدانيم چرا 

و به چه ميزان؟

يكى از هدف هاى قابل قبول نقد، اظهار نظر تخصصى در باره ى ارزش يا درجه ى اثر هنرى 
است. اين جا مقايسه كردن چيزى با چيز ديگر پيش مى آيد و اظهار نظر و راى دادن به 

"خوب بودن". پس كدام اثر خوب يا بهتر است؟ چرا؟ اين سؤال اساسى در نقد هنرى است.
در مرحله اول نقد ، نياز درك هنرى است. اما در مراحل نهايى نياز ، ضابطه مندى انديشه ها 
و آراء انسانى است. بنابراين بايد كار نقادى در حد ممكن با درست انديشى و صدق گفتار 

به انجام برسد.

   ابزارهاى نقد
•  آشنايى گسترده به مقوالت هنرى به خصوص تاريخ هنر از ابزارهاى مهم نقادى است.

نياز  مورد  دانش  كسب  به  شايانى  كمك  نشر  توليدات  همچنين  موزه ها،  عميق  ديدار    •
مى كند.

زاد
ه آ

الع
مط
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•  حضور عوامل فنى و كار مواد كه اسلوب هنرمندان است نيز مفيد مى باشد.
•  ديدن نمايشگاه هاى هنرى روز، شاهكارهاى جهانى، نگارخانه ها، كارگاه هاى خصوصى 

ديد الزم را به نقاد مى دهد.
•  فراگيرى مبانى هنر تنها به ديدار آثار ماندگار منتهى نمى شود، بلكه شناخت كافى از 

زمينه هاى فرهنگى و اجتماعى خالق اثر هنرى يا دوره اى كه مى زيسته نيز مى باشد.

انواع نقد
گزارش و اظهار نظر كلى و  روزنامه نگار جهت  نقدگزارشگرانه :  براى مطبوعات توسط 

ساده در مورد اخبار هنرى و نمايشگاه هاى روز.
روى  اثربخشى  جهت  فن  اساتيد  توسط  دانشگاه ها  و  عالى  مدارس  در   : آموزشى  نقد 

آموزش گيرندگان.
نقد دانشورانه : در مجالت تخصصى توسط نقادان هنرمند كه اصولى ترين نقدها است.

نقد مردمى : نقدى كه اجراگر آن ، عامه مردم هستند و فاقد مبانى نقد است ولى در عين 
بى اعتبار بودن ، به علت داشتن راى اكثريت حائز اهميت است.

خود هنرمند هم با هر تصميمى كه در كارش بگيرد داراى بعدى از نقادى است.
از آن جا كه آموزش وظيفه اين كتاب است، نقادى آموزشى قابل بحث است.هدف از نقادى 
آموزشى پروراندن استعدادهاى هنرى و ادراك زيبايى شناختى در هنرجويان است. نقادى 

آموزشى نياز به طيف احساسى بسيار گسترده اى دارد.
يكى از وظايف مهم هنرآموز ، عبارت است از تجزيه و تحليل كار هنرجو براى خود هنرجو 

كه بايد هنرآموز بسيار حساس و وابسته به اصول بنيادين در نقد باشد.
در حال حاضر، فلسفه نقادى آموزشى تاكيد و اصرار خود را بر كاهش نفوذ هنرى هنرآموز در 
ذهن هنرجو دارد و به جاى آن روش آموزش بر پايه پرورش دادن معيارهاى نقادى نهفته در 

ذهنيت خودرا دارد، معيارهايى كه با رويش استعداد و شخصيت شاگرد هماهنگى دارد.
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اجراى نقد هنر
فرايند اجراى  نقد  هنر كه بر صالحيت فرد نقاد و دانش او كه همانند قاضى دادگاه است 

استوار است، چهار مرحله دارد.

Describe           1-  شرح و توصيف
Analyze         2-  تجزيه و تحليل

Interpretation           3-  تعبير و تاويل
Judgment      4-  قضاوت و داورى

 صورت بردارى يا ضبط تمامى عناصر مشهود در اثر هنرى كه نبايد با هرگونه استنباط، 
داورى يا بيان احساس شخصى همراه باشد را توصيف در نقد مى گوييم. در اين مرحله 
بيان نقد بايد موجز و بى بار عاطفى و عارى از داللت هاى ارزشى باشد. صرفا فقط صورت 
بردارى و جستار دقيق آن چه در اثر است ضبط و ثبت شود. از واژه هايى نظير زيبا، زشت، 
بى قواره يا متناسب بايد پرهيز كرد. بايد ويژگى هاى اجرايى اثر همان طور كه مشهود است، 

نقد شود.
مثال آيا رنگ يك ضرب گذارده شده، يا روى بوم غلتيده و تركيب شده و . . .

به  و  شده اند.  شگردهايى جذب  چه  با  و  گرفته اند.  شكل  چگونه  مصالح  آن  دريابد  بعد  و 
بارزترين ويژگى هاى اسلوب بپردازد و شرح جزئيات بايد به اختصار مطرح شود. بنابراين 
شالوده كار در توصيف كامال فنى است. در تجزيه و تحليل بصرى، ناقد بايد به كشف روابط 
ميان عناصر و اشياء در اثر بپردازد و از مشهودات پا فراتر نگذارد. در تجزيه صورى انتظارات 
يا كنجكاوى نگرنده اهميت به سزايى دارد. بر اساس آن چه به رؤيت درمى آوريم چه چيزى 

انتظار مى رود؟ يا بهتر است بگوييم عادات فرهنگى ما چه انتظارى را دارد.
تجزيه گرى از توصيف عينى شكل ها شروع مى شود و به بيان ادراك مى پردازد . بعد از اين 
مرحله وارد تعبير مى شويم، بنابراين بايد ناقد با توجه به توصيف و تجزيه اثر به مفهوم كلى 
پى ببرد، تا ناقد نمايه هاى اثر هنرى را نداند، از مفهوم كلى نمى تواند درك درستى داشته 
باشد. تعبير، كشف مبانى و نيات پنهان در اثر و همين طور ارتباط آن ها با زندگى امروز 

بشر را در بر مى گيرد.
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اصل مهم اين كه هنرمند هرچند صاحب راى در محتواى كار خويش است و ناقد هم به 
نظر هنرآفرين توجه دارد، اما درستى و اعتبار هر جزء از اثر را با روش هاى تجزيه و توجيه 

خود محك مى زند.
اما چگونه مى شود در مورد ابهاماتى كه در استفاده كالم و واژ گان در اصطالحات شكل، 
سطح، رنگ و بافت و مانند آن ها وجود دارد بحث كرد؟ در دو مرحله توصيف و تجزيه 
واقعى  عناصر  ديگر  و  شكل ها  رنگ ها،  بر  را  بينندگان  توجه  تا  برديم  كار  به  را  كلماتى 
گفتارمان ضوابطى  نيازمنديم كه داللت بر  ارائه  متمركز كنيم. اما اكنون براى  اثر هنرى 
دارد.  مى بينيد ،  آن چه  در  متفاوت  تاكيدهاى  يا  هنرى  آثار  از  نگرنده  ادراكى  تغييرهاى 
مدارك و مشهودات  ارادى با توجه به  ابتدا فرضيه اى مطرح مى شود و توجيهى  بنابراين 

گردآورى شده انطباق مى دهيم. در قدم اول ارائه شباهت خانوادگى اثر است.
پرده ى بعدازظهر يك شنبه، براى چند مخاطب معرفى مى گردد:

كودكان: شرح جرئيات موضوع نقاشى كه مردم در تعطيالت به تفرج مى پردازند و به هر سو 
قدم مى زنند، بعضى زير سايه ها آرميده اند، دوستانى همديگر را مالقات مى كنند و . . .

هنرجويان : كسانى كه به زبان هنر آشنا هستند. همان نقاشى با اعتبار ويژگى هاى عناصر 
هنرهاى تجسمى و كيفيات آن شرح داده مى شود: بازنمايى نور، شكل ها، پارس سگ ها، 
فرياد كودكان و . . . هنرآموز: آيا نقاشى سورا نمايان گر تحركى سكون يافته و سر و صدايى 
كه به صورت ناگهانى متوقف شده و پيوسته نيست و يا به خيال پردازى بينندگان بستگى 
دارد؟ نهايت داورى و نتيجه است. در داورى و قضاوت ذهن آدمى به دنبال سلسله مراتب 
مى گردد كه ارزش هاى آثار هنرى را درجه بندى كند. و واژگانى نظير نسبتا، "خوب  و   بهتر" 
پديدار مى گردند. در مورد آثار هنرى معاصر "  اصل بودن" مطرح نمى گردد. بلكه تاثير پذيرفتن و 

تقليد در مسير مقايسه سرمشق هاى تاريخى انجام مى شود.
اسلوب  جايگاه خاصى دارد اين كه هنرمند چقدر تسلط بر كاربرد مواد و روش ها دارد، به 
شعار قديمى " هنر همان ساختن است" بر مى گردد. يادآور مى شويم ، يونانيان اين معنا را از 
كلمه ى تخنه  برابر با فن و صناعت در ذهنيت دارند. در حقيقت براى هنر و فن همان يك كلمه

1. عرضه داشتن ابتكار در عين برقرار داشتن رابطه با محتوا و هدف اثر هنرى 
techne .۲

art .۳

2

1

3
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به كار مى رفت. هنر  عبارت است از انديشه به اضافه كار مواد كه لحظه اى با وساطت فن 
يا اسلوب هنرى به هم پيوسته و وحدتى به وجود مى آورد. شناسايى فن در خدمت انديشه 
تابعى است كه از آغاز تمدن يونان با خطايى فلسفى روبرو بوده است. به هر حال نقاد بايد 
اسلوب و روش را اول در نظر بگيرد. يعنى: چگونه اثرى از لحاظ اصول فنى خوب بوده 
است؟ بايد با هوشيارى به سودمندى و منطق و صرفه جويى كاربرد مواد و پيوستگى ميان 

شكل و هدف داورى شود. و به سؤاالتى نظيرمواردزير پاسخ گفته شود.

•  نقاش در چه سطحى و ميزانى از عهده اجرا برآمده است؟
•  آيا اسلوب هنرى وى نشانگر ابتكار و خالقيت و رسايى بيان در مصرف كار موادش هست؟

•  آيا اسلوب پيوستگى فرد را با طرح كلى اثر برقرار كرده است؟
•  آيا اسلوب موجب افزايش هم زمان آگاهى ما از كار مواد، شكل و محتوا مى شود؟

در نتيجه بايد از تصنع گرى[ زياده  روى در بهره جويى از چيره  دستى، ريزه كارى و شگرد نمايى] 
و  است  افزون  سرخوردگى ها  بر  خوشى ها  هميشه  كه  چرا  دورى كرد  مالل آور  و  پرگويى 
هيچ هنرمندى دست از كار بر نمى دارد و فرآيند آفرينش متناوبا افسردگى  زا يا نشاط انگيز 

است.

سواالت مطرح در چهار مرحله ى نقد هنر
بنابر آنچه گذشت ، با به كارگيرى اصطالحات مهم هنرى، عناصر هنرهاى تجسمى و 
اصول ديزاين ، قادر به نقد آثار هنرى مى شويد. سواالت ارزشمندى وجود دارند كه در هر 
شاخه هنرى مى توانند قابل استفاده باشند. اگر چهار مرحله كه معرفى خواهد شد مطالعه 
شود توانايى پاسخ گويى اين مراحل در هر نقد هنرى بوجود مى آيد. براى اين كه به راحتى 
اين مراحل را به كار گرفته شود ، مدتى زمان خواهد برد. البته اگر يك اثر هنرى را طبق 
اين تعاريف توسط هنرآموز نقد شود، هنرجويان قادر به درك بهترى از اين تعاريف خواهند 

بود.

شرح و توصيف اثر: آن چه كه مى بينيد بگوييد.
1-  نام هنرمندى كه اثر را خلق كرده چيست؟

2-  چه نوع اثر هنرى است؟
3-  نام اثر هنرى چيست؟



73

4-  اثر در چه زمانى و دوره اى خلق شده است؟*
5-  وقايع بزرگ و اصلى كه هم زمان خلق اثر بوده چه هستند؟

6-  موضوع و اشياء موجود در نقاشى را فهرست كنيد (درختان- مردم- . . . )
7-  اولين چيزى كه موجب جلب توجه شما شد چه بود؟ چرا؟

8-  چه رنگ هايى را مى بينيد؟ آن ها را نام ببريد؟
9-  چه شكل هايى را مى بينيد؟ دورگيرى يا كناره هاى شكل ها به چه صورتى هستند؟

10-  آيا خط در كار ديده مى شود؟ اگر وجود دارد، چه نوع خطى هستند؟
11-  چه قسمى از بافت را در اثر مى بينيد؟ آن ها را چه طور توصيف مى كنيد؟

12-  چه زمانى از روز يا شب است؟ در مورد آن چه مى توانيد بگوييد؟
13-  چه جلوه هاى بصرى و حالتى در اثر وجود دارد؟

تجزيه و تحليل موشكافانه
1-  چطور هنرمند از رنگ در اثرش استفاده كرده است؟

2-  رنگ ها به چه معنا و مفهومى در اثر به كار گرفته شده اند؟
3-  چطور هنرمند شكل ها را استفاده كرده است؟

4-  خطوط به چه طريقى در اثر وجود دارند؟ يا نقش ديگرى دارند؟ آيا هنرمند آن ها را 
به عنوان قسمت مهم و برجسته به كار گرفته است؟

5-  بافت چه نقشى در اثر دارد؟ هنرمند بافت را به روش خيالى و اشتباه بينايى به وجود 
آورده يا بافت قابل لمس و واقعى به وجود آورده است؟

6-  نور چگونه به كار رفته است؟ در تصور منظره، نور و سايه واقعى هستند يا آبستره؟
7-  در كل تاثير بصرى و حالت كار چگونه است؟

8-  هنرمند براى ويژه بودن كار با ايجاد تمركز روى اثرش چگونه عناصر هنر را ديزاين 
كرده است؟

تعبير و تاويل
در تعبير، معنى و مفهوم اثر جستجو مى شود و آن چه كه در اثر ديده مى شود ، شايد 
دور از آموزش هاى هنرى باشد. در حقيقت كوششى است براى وضوح آن چه كه هنرمند 

سعى در بيان آن داشته است.

*موارد 1 تا 4 متاسفانه در بعضى تصاوير اين كتاب رعايت نشده و در راهنماى معلمين خواهد آمد. و علت آن پرهيز از حجم 
زياد اطالعات شناسنامه اى جهت آزمون كنكور مى باشد. 
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1-  هنرمند چه چيزى را اظهار نموده است؟
2-  شما چه معنى از آن درك مى كنيد؟

3-  اثر چه معنايى دارد؟
4-  چه ارتباطى با شما و زندگيتان دارد؟

5-  وقتى اثر را تماشا مى كنيد ، چه احساسى داريد؟
6-  آيا چيزهايى در اثر وجود دارد كه نشان و سمبل چيز ديگرى باشد؟

7-  شما چه فكر مى كنيد چرا هنرمند اين روش يا مفهوم را انتخاب كرده و به چه علت يك 
اثر هنرى مطلوب و مشهورى تبديل شده است؟

8-  چرا هنرمند اين اثر هنرى را خلق كرده است؟

قضاوت و داورى
شما  بعد از مشاهده دقيق، تجزيه و تحليل و تعبير اثر هنرى، آمادگى براى داورى داريد. 
ــيابى از  اثر  ــطح دركتان از اصول و الفباى هنر مى توانيد ارزش بنابراين با توجه به فهم و س

بيان نماييد.
1-  چرا شما فكر مى كنيد كه ارزش هاى اثر حقيقى و يا مطلوب هستند؟ چه ارزش هايى را 
در كار، پيدا كرده ايد؟ (براى مثال، آيا اثر هنرى زيبا  است، پيام اجتماعى مهمى را انتقال 
مى دهد؟ آيا در عادات و روش هايى كه در دنيا وجود دارد تاثيرگذار است؟ در جهت تاكيد 

آگاهانه از باورهاى يك مذهب است؟)
2-  آيا اثر فايده و سودى براى گروه يا اجتماع ايجاد مى كند؟

3-  فكر مى كنيد چه تاثيرى روى ديگران خواهد داشت؟
مطلوب،  كيفيت  فقدان  دليل  آيا  چيست؟  آن  علل  است،  نامطلوب  اثر  معتقديد  اگر    -4

درست به كار نگرفتن عناصر هنرى است؟ يا داليل ديگرى دارد؟
5-  آيا يك اثر بهتر است كه  بسيار تاثيرگذار يا كامال بى ارزش باشد؟ يا اين كه بين دو حالت باشد 
و فقط قابل قبول باشد؟ بدون احساس شخصى باشد؟ بدون نقطه تمركز باشد؟  در نقد نظارت 

مثبت و منفى خود را واضح و روشن مشخص كنيد.



75

نمونه اى از نقد هنرى

اتاق قرمز اثر هنرى ماتيس
به اين اثر خوب توجه كنيد و مشاهدات خود را در چهار مرحله ثبت نمائيد.

• شرح و توصيف اثر:  چه چيزهايى در اثر ديده مى شوند؟
اتاق قرمز، صندلى چوبى با نشيمن گاه بافت كنفى، ميز و روميزى، زن، ميوه و نوشيدنى، 
ساختمان،  و  ها،  بوته  درختان،  پنجره،  پشت  منظره  پنجره،  گلدان،  در  گل  شاخه هاى 

رنگهاى : قرمز آبى ، سبز، زرد، سفيد و سياه
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• تجزيه و تحليل اثر: دوباره با دقت بيشترى اثر را مورد توجه قراردهيد . چطوراجزاء اثر 
سازماندهى شده اند؟

عناصر هنرى بكار رفته :
1. رنگ : قرمز، آبى ، زرد، سبز، سياه و سفيد

2. خط : خطوط صاف در محيط ميز و صندلى – خطوط منحنى در گلها و نگاره ها( پترن)
3. شكل : هندسى و غيرهندسى و اندام وار

4. فضا : فضاى شلوغ و ژرف نمايى اندك و تخت
5. بافت : نگاره هاى روميزى و كاغذ ديوارى 

اصول و قواعد ديزاين به كار رفته :
1. وحدت : رنگ ، شكل و خط

2. تعادل : زن- صندلى، اتاق – پنجره
 - ها  منحنى  تخت ،  نقوش  پيچ دار-  نگاره هاى  سفيد،  سياه -  سبز ،  قرمز-  تباين :   .3

خطوط صاف
4. تاكيد : زن و ميوه هاى چيده شده

5. حركت : مورب از سمت راست پائين ، باالى سمت چپ خطوط منحنى و قوس دار 
نگاره  ها و درختان

و  روميزى  و  ديوارى  كاغذ  نقش  قوس دار  نگاره هاى  در  تكرار  بصرى :  ضرب آهنگ   .6
درختان-  رنگ در ليموها و گلها

7. تناسب در مربع بزرگ و كوچك

• تفسير و تعبير اثر:  چه تالش هايى هنرمند براى ايجاد ارتباط كرده است؟
از آنچه كه در دو مرحله گذشته جمع آورى كرده ايد چه  ايده و احساسى داريد؟ در ذهن 

شما چه اثرى گذاشته است؟
هنرى ماتيس با استفاده آگاهانه از رنگ گرم قرمز به عنوان عنصر غالب و مسلط استفاده 
كرده است و از آنجا كه رنگ قرمز تداعى كننده ى،گرمى آتش و خورشيد و همچنين رنگ 
خون است و موجب باال رفتن تپش قلب و نبض مى شود در بيننده اثر خوشايندى حاصل 
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مى شود. بيشترين تحريك و انتقال انرژى درون به بيرون در انسان توسط رنگ هاى گرم 
گسترش  را  احساس  اين  اثر  در  قرمز  و  زرد  نارنجى  رنگ  هاى  انتخاب  و  مى گيرد  صورت 
مى دهند. در سراسر تاريخ هنر، هنرمندان از تاثيرات رنگ براى تشديد و يا اغراق در انتقال 
مفهوم و انرژى بهره برده اند. چنانچه در اوايل قرن بيستم در فرانسه گروهى كه تاكيد 
زيادي روى انتخاب و كاربرد رنگ ها داشتند '' فوو '' ناميده شده و در تاريخ هنر سبك آنها 

فوويسم ثبت شد. '' هنرى ماتيس و آندره درين'' از هنرمندان پيشرو فوويسم بودند.

• قضاوت در مورد اثر: آيا اين اثر هنرى موفقى بوده است؟ احساس شما از تركيب قرمز 
و آبى چيست؟

سه موفقيت جالب در اثر به چشم مى خورد ، مهمترين موفقيت اين اثر انتخاب رنگ قرمز 
بنابراين  شود.  آويخته  رستورانى  سبز   – آبى  ديوارهاى  روى  بوده  قرار  اينكه  براى  است 
تهيج و تحريك رنگ هاى گرم  موجب گرسنگى بيشتر يا درخواست كسب انرژى بيشترى 
مى شود و در روند كار رستوران بسيار موثر بوده است. شوك دوم كه باعث ماندگارى اثر 
در ذهن مى شود استفاده ژرف نمايى خاصى در اثر است. ماتيس خطوط محيطى ميز و 
صندلى و پنجره را شكسته و پرسپكتيو آنها را تغيير داده است و اين حركت موجب فراخى 
و وسعت اتاق نشيمن شده است و از طرف ديگر  همنشينى سبز در پنچره به صورت مربع 

كوچك تر در كنار اتاق مربع بزرگتر قرمز موجب پختگى اثر شده است.
آيا اثر موفق است؟ بله .

داليل شما چيست ؟
نظرات و آراء موافق و مساعد و مخالف را واضح و شفاف اعالم فرماييد ؟



شكل
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شكل2
اهداف  رفتارى : از فراگير انتظار مى رود ، پس از پايان اين فصل بتواند :

1- شكل را تعريف كند .
2- اهميت عنصر شكل در هنرهاى تجسمى را شرح دهد .

3- تفاوت شكل به صورت سطح و حجم را بيان كند .
4- طبيعت گرايى و اغراق را در هنرهاى تجسمى شرح دهد .

5- شكل هاى طبيعت گرايانه و اغراق آميز را در آثارش به كار برد .
6- به شيوه ى آبستره، يك اثر هنرى به وجود آورد .

7- ويژگى شكل هاى بنيادى را شرح دهد .
8- از شكل هاى بنيادى در آثارش به درستى استفاده كند .

9- از شكل هاى مثبت و منفى در آثارش به خوبى استفاده نمايد .
10- در آثار هنرمندان و مشاهير شكل هاى اغراق آميز را توصيف نمايد .

11- نقلى از آثار خود با توجه به شرايط و كاربرد شكل هاى بنيادى ارائه نمايد .
12- حاالت شكل ها مثبت و منفى را با ذكر خصوصيات آن، شرح دهد .

درس در يك نگاه

 شكل از طريق محصور شدن محيطى و يا لكه  ى رنگ به   وجود  مى آيد.
 شكل مى تواند به صورت دو بعدى (سطح) و يا سه بعدى (حجم) باشد.
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 وقتى شكل مثبت  وضوح پيدا  مى كند كه اطراف آن را شكل منفى يا بافت احاطه كند.
 هرگاه شكل مثبت و منفى به يك اندازه انرژى داشته باشند وارونگى شكل و زمينه    

اتفاق مى افتد. 
 در يك اثر هنرى فضاهاى منفى نيز به اندازه ى فضاهاى مثبت ارزشمند مى باشند.

 وقتى درجه بندى سايه و روشن صورت گيرد حجم به وجود مى آيد.
اغراق در آثارشان  طراحان به  امروزه پيشرفت هنر عكاسى باعث شده است كه نقاشان و  اما 

بيش تر روى آوردند و از عين گرايى پرهيز مى كنند.
  آبستره نوعى ساده سازى تصاوير طبيعى به كمك اشكال هندسى و غير هندسى است.
 گاهى،هنرمندان از ويژگى بصرى اشكال پايه ( مثلث ، مربع ، دايره ) براى القاء مفاهيم 

استفاده مى كنند.
 « آرت نوو » سبكى مربوط به قرن نوزدهم است كه تاكيد بر روى خطوط منحنى با 

شكل هاى طبيعى دارد .

ما در محيط پيرامونمان به صورت  هاى مختلفى با شكل مواجه مى شويم و بسيارى از 
ادراكاتمان از طريق اشكال صورت مى گيرد.

و  مى شوند .  ديده  غير هندسى  يا  و  هندسى  صورت  به  اشكال  طبيعت  در  طور كلى  به 
مى توانند دو بعدى يا سه بعدى باشند. به عبارت ديگر اشكال از نظر بعد به دو صورت سطح 

و حجم مطرح مى شوند (تصوير 2 و 2-1) .

اهميت شكل 

تصوير 2-2  تنوع سطح و حجم در طبيعتتصوير 1-2  سطح در طبيعت
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در هنرهاى بصرى هر محدوده اى كه از طريق بسته شدن يك خط و يا رنگ به  وجود آيد ، 
شكل ناميده مى شود.

در به   وجود آوردن يك اثر بصرى نحوه چيد مان اشكال در كادر از ارزش بااليى برخوردار 
است ، زيرا يك تصوير مى تواند رنگ و يا بافت ند اشته باشد ، اما براى تشكيل آن وجود 

شكل ضرورى است.
مى گيرد .  صورت  شكل  به  وسيله ى  نور  معانى  و  بيان  بيش ترين  تصا و ير  با زنمايى  در 
به وجود  را  اشكال  سايه ها ،  و  نورها  مى باشد  امپرسيونيستى  اثر  يك  درتصوير3-2  الف كه 
آورده اند . و اگر اين تصوير را از نزديك و دقيق بررسى كنيم نقاط بسيارى را مى بينيم كه 
اشكال و تصاوير را ساخته اند و در نهايت با تشكيل شكل ، تصوير قابل شناخت و ادراك 

شده است (تصوير 3-2 ب ).

تصوير 3-2 ب تصوير 3-2 الف - كلودمونه
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شكل به صورت سطح يا حجم
با شنيدن واژه ى شكل معموال به ياد عنصر دو بعدى مى افتيم، هر چند كه در مواردى 
نيز شكل هاى مسطح به صورت سه بعدى (مجازى) ظاهر مى شوند  (تصوير 4-2) . و وقتى 

صحبت از حجم مى شود توده اى سه بعدى در نظرمان مجسم مى شود.

تصوير 4-2  ايجاد حجم مجازى بر روى سطح

1

 1. همان طور كه در سال هاى قبل آموخته  ايد در هنرهاى بصرى دو بعدى، ايجاد حجم و بعد سوم، در اثر نوعى خطاى چشمى
 به وجود مى آيد، به اين معنى كه در كليه ى تصاوير دو بعدى مانند نقاشى، طراحى، عكاسى و ...، عمق و بعد سوم با استفاده از
 فن پرسپكتيو به دست مى آيد كه نوعى خطاى بصرى به شمار مى رود. ولى حجم در هنرهاى سه بعدى، مانند مجسمه سازى

.معمارى و ...،واقعيتى قابل لمس است

به بيان ديگر شكل در آثار دو بعدى به صورت سطح و در آثار سه بعدى به صورت حجم 
مطرح مى شود. و در اين رابطه نور عامل مهمى مى باشد، زيرا نور نقش تعيين كننده اى در 

بيان حجم دارد.
اشكال در آثار دو بعدى مانند نقاشى معموال ثابت هستند زيرا زاويه ى ديد ناظر در آن تاثير 
زيادى ندارد. اما در آثار حجمى زاويه ى ديد از اهميت بااليى برخوردار است و با حركت در 

اطراف يك اثر حجمى و بررسى اشكال مى توان تغييرات آن را بررسى كرد.
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همين امر سبب شده است كه طراحان مجسمه ساز از زواياى مختلف به بررسى اثر خود 
بپردازند و گاهى به علت محل قرارگيرى حجم آن را از زواياى پايين و باال نيز كامال مورد 

بررسى و توجه قرار دهند (تصوير 6 و 2-5) .

تصوير 6 -2 گاهى احجام در فضايى قرار مى گيرند كه زاويه ى ديد باال نيز داراى اهميت مى شود.تصوير 5 -2

تصوير 7 -2  نقش برجسته 

سه  يا  بعدى  دو  كار  كه  كرد  مشخص  نمى توان  قاطع  طور  به  بصرى  آثار  از  بعضى  در 
دارند ،  كمى  برجستگى  يا  و  عمق  نقش ها  حكاكى ،  آثار  در  مثال  طور  به  است .  بعدى 
هم داراى خصوصيات كارهاى حجمى هستند و هم از بعضى جهات دو بعدى محسوب 

مى شوند (تصوير 2-7 ) .
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امروزه بسيارى از هنرمندان كوشش مى كنند مرز بين نقاشى ، طراحى ، مجسمه سازى و 
معمارى را شكسته و با روش هاى مختلفى عناصر دو بعدى و سه بعدى را با يكديگر تركيب 
اين  در  يكديگرند.  مكمل  شده  ارائه  حجم  و  طراحى  در تصوير 2-8  مثال  طور  به  كنند. 
تصوير يك نقاشى رنگ و روغن از قايق ها در كنار يك كار سه بعدى گذاشته شده است. 
و به نظر مى رسد اثر حجمى گونه ى ديگرى از همان نقاشى است. عناصر حجمى در اين 
نقاشى بيش تر اشاره به سطح دارد و توسط كادر بريده شده است. در اثر حجمى نيز هنرمند 
شكل را به همان صورت بريده و به نمايش در آورده است، و از اين طريق هنرمند تمايل 

هميشگى به وجود آوردن «سه بعد» در آثار نقاشى را مورد توجه قرار داده است .
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اغراق درشكل
بسيارى از مردم فكر مى كنند تصاوير اغراق آميز و انتزاعى مربوط به هنرمندان مى باشد. 
اما همانطور كه تصاوير و طراحى هاى باقى مانده در غارها گواهى مى دهند، استفاده از اغراق 

از ابتداى تاريخ وجود داشته است (تصوير 2-9) .

تصوير 9 - 2
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البته تا قبل از اخترا ع عكا سى هنرمند ان تمايل بيش ترى به كشيد ن 
تصا وير  طبيعت گرايا نه   دا شتند .

مشهود  خوبى  به  شيوه  اين  پيكاسو  نقاشى هاى  و  طرح  ها  در 
است (تصوير 2-10) .

اغراق  طريق  از  آثارشان  در  معموال  نيز  مجسمه ساز  هنرمندان 
مورد آثار  اين  مى پردازند كه در  احساساتشان  و  افكار  بيان  به 

آلبرت جاكومتى گوياى اين مطلب مى باشند (تصوير 2-11).
اغراق در هنر گرافيك نيز براى بيان بهتر مفاهيم به كار گرفته 
مى شود. در تصوير 12-2  فرم انسانى به صورت اغراق آميزى 
كشيده شده است و دليل آن ويژگى هاى بازى بسكتبال است، 
كه بازيكنان در آن دائم در حال حركت و پرش هستند و اين 

تصوير نيز به صورت اغراق آميزى بر اين امر تاكيد دارد.

تصوير 10- 2 اثر پيكاسو

تصوير 12- 2 - اغراق در تصاوير گرافيكىتصوير 11- 2 - جاكومتى
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طبيعت گرايى  و آرمان گرايى 
در طبيعت گرايى با ظاهر اشياء به همان صورت كه در جهان پيرامون با آن ها روبرو 
هنر  در  ديگرى  شيوه ى  تصوير،  با  برخورد  نوع  اين  با  تضاد  در  مى شويم .  مواجه  هستيم، 
وجود دارد به نام آرمان گرايى ، در اين شيوه هنرمند جهان را دوباره مى سازد نه آن گونه 
كه هست ، بلكه آن گونه كه بايد باشد و به اصالح كاستى ها و ناسازگارى هاى جهان بصرى 
مى پردازد . هنرمندان رنسانسى در نقاشى هايشان در پى نمايش آرمان ها بودند ، نه از آن 
جهت كه از نگريستن به دنيا پرهيز داشتند ، بلكه از آن رو كه مى خواستند حقيقت مطلق 

و پنهان در اين جهان را بيابند .
و  تاريخ مند  بدن _كه مادى  از  فراتر  روان  يا  ذهن  (ايده آليسم) ، روح ،  آرمان گرايى  در 
در  ايده آليسم  دارد.  كم ترى  اهميت  ذهن  به  نسبت  فيزيكى  جهان  و  مى باشد   _ است 
با  بدن ها  ميكل آنژ  آثار  در  مى شود .  ديده  تفاوت هايى  با  ميكل آنژ  داوينچى ، رافائل ،  آثار 
استفاده از عظمت در تناسبات به صورت آرمانى در مى آيند ، در آثار او پيكرها اغلب به 
داشت ،  تفاوت  نيز  داوينچى  لئوناردو  آرمان گرايى  هستند .  عضالنى  حيرت  انگيزى  شكل 
ويژگى هنر او تاكيد بر يافتن عنصر الهى و ملكوتى در وجود انسان هاى كامل و بى نقص 
بود. نمايش حاالت ظريف و دقيق در چهره ها ، هماهنگى پيكر با محيط اطرافش و حذف 
جزئيات غير ضرورى براى القاى حركت ، همگى جنبه  اى از آرمان گرايى لئوناردو داوينچى 

هستند (تصوير 2-13) .
شكوه  و  عظمت  از  بيش  اما  هستند،  آرمانى  ميزان  همان  به  پيكرها  نيز  رافائل  آثار  در 
در  زيبايى  و  خط  در  وضوح  زيبايى،  و  لطافت  وقار،  و  آرامش  بيان،  شيرينى  با  جسمانى، 
رنگ ترسيم شده اند. در اثر رافائل تصوير 14-2 پيكرها به صورت آرمانى تصور شده اند و 
از لحاظ شكل و رنگ بسيار زيبا هستند. تركيب بندى حس سادگى و وضوح را در مخاطب 
تقويت مى كند. سادگى و وضوح دو آرمان عمده اى هستند كه رافائل پيوسته در آثارش 

دنبال مى كند.

Naturalism . ۱

Idealism .  2

12
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همه ى ما به گونه  اى آرمان گرا هستيم و براى رسيدن به كمال مى كوشيم . مدارك به جا 
مانده در آثار تاريخى گواه اين مسئله است كه انسان باور دارد كه مى تواند جهانى بسازد 
مدينه ى  اين  آشكار  و  دوره اى  صورت  به  هنر  و  و  بى عدالتى  بيمارى ،  فقر ،  جنگ ،  بدون 

فاضله را بازنمايى مى كند .

تصوير 14- 2 اثر رافائلتصوير13- 2 اثر لئوناردو داوينچى 

ماهيت شكل
بسيار  مى تواند  مى آيد  به وجود  آن  در  كه  تغييراتى  با  شكل  ماهيت  هنرى  آثار  در 
متفاوت شود. نوع به خصوصى از تغيير در هنر كه با ساده سازى تصاوير طبيعى همراه است 

« آبستره » ناميده مى شود .
مى شود ساده  دارد  امكان  كه  جايى  تا  معموالً  و  شده  گرفته  ناديده  جزئيات  شيوه  اين  در 

(تصوير 2-15).
در يك اثر آبستره آن چه كه مهم و آشكار است سادگى آن است . البته درجه ساده سازى 
مى تواند متفاوت باشد مثال در تصوير 15-2 جزئيات تصوير حذف شده و فرم  ها به اشكال 

هندسى نزديك شده اند اما هنوز موضوع اصلى به راحتى قابل شناسايى است .
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هنر آبستره تكنيك جديدى نيست و در قرن ها پيش نيز به كار مى  رفته است در تصوير ماسك 
چوبى ( 16-2). فرم  ها ساده شده و هندسى هستند و يك اثر آبستره محسوب مى شود هر 
چند كه با تصوير 15-2 خيلى متفاوت است . از اين مقايسه مى توان به اين نتيجه رسيد 
كه ، يكى از قاعده هاى هنر آبستره تقريباً  هندسى كردن اشكال در ساده سازى است . البته 
همانطور كه گفته شد ميزان اين ساده سازى مى تواند متفاوت باشد و هميشه موضوع اصلى 
تصوير  يادآور  شكل ها  نيز  مواردى  در  نيست .  شناسايى  قابل  به  راحتى  آبستره  كار  يك 
خاصى نيستند . در تصاوير 20  الى 17-2  درجات متفاوتى از آبستره قابل مشاهده است .

تصوير 16- 2 ماسك چوبى تصوير 2-15
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تصوير18-2  اثر نائوم گابوتصوير 17-2  اثر حجمى ، آبستره 

تصوير 20-2  مفرغ لرستان    تصوير 19-2 به وجود آمدن تصاوير آبستره توسط خطوط غير هندسى
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انواع شكل
نيز  سطح  مورد  در  مى آيد .  به وجود  خط  نقطه  تكرار  از  كه  شد  گفته  خط  مبحث  در 
مى توان گفت كه از تكرار و حركت خط در فضا در جهتى مخالف حركت اصلى خود به وجود 
مى آيد . و يا همان طور كه دو نقطه در فاصله ى مرتبط با هم مطرح شوند خط ذهنى را 
هم  با  مرتبط  فاصله  اى  در  نقطه  سه  حداقل  صورتى كه  در  نحو  همين  به  مى كنند .  القا 
مطرح گردند ، فضايى را مشخص مى كنند كه به صورت سطح ذهنى قابل درك مى باشد. 
همان طور كه در ابتداى مبحث گفته شد، از بسته شدن يك خط نيز سطح به وجود مى آيد 

كه مى تواند به صورت غير هندسى و يا هندسى باشد (تصوير 2-21) .

تصوير 21 - 2 نمونه هايى از اشكال در طبيعت 
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سطح هندسى در سه شكل بنيادى مربع، مثلث و دايره خالصه مى شود كه هر كدام از نظر 
بصرى داراى ويژگى هاى خاص خود مى باشند و جهت بصرى خاص و معنا دارى را بيان 
مى كنند، مربع جهت افقى و عمودى، مثلث جهت اريب و دايره جهت دورانى و هنرمندان 

نيز از اين ويژگى ها براى القاء مفاهيم مورد نظر خود بهره مى گيرند .
مثال شكل مربع به علت داشتن زواياى 90 درجه و خطوط عمود ، محكم و استوار ديده 
مى شود و نمودار سكون، منطق و مردانگى است  (تصوير 22-2) . مربع كه چهار ضلع دارد 
نمادين آن چه را كه  است و به طور  جهان مادى  گيتى و  وابسته به نظم  فلسفى  نظر  از 
براى ساختن جهان ضرورى است، نمايش مى دهد. شواهد تاريخى نشان مى دهد الگوى 
چهار ايوانى از دوره ساسانى اشاره به چهار جهت اصلى ، چهار عنصر  و چهار فصل و چهار 
دوره ى عمر آدمى دارد . الگوى چهار پس از اسالم در مساجد چهار ايوانى و چهار باغ و... 

ادامه مى يابد . (2-23)

12

1. شمال ، جنوب ، مشرق ، مغرب
2 . آب ، باد ، خاك ، آتش

تصوير 22 - 2
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تصوير 23- 2

دايره از بعضى جهات معنايى متضاد با شكل مربع دارد . مثال دايره بيانگر حركت و احساس 
است و مى تواند نمادى از زنا نگى باشد .

دايره مانند كره نمادى است براى كيهان و آسمان ها ، دايره چون داراى آغاز و پايانى نيست 
داللت، بر ابديت دارد . شكل دايره به صورت نماد در فرهنگ هاى مختلف ديده مى شود . 
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شكل مثلث به علت دارا بودن زواياى متفاوت و نحوه ى قرار گيرى ، داراى حاالت متغيرى 
است و مى تواند القا كننده ى ايستايى و استحكام و يا تزلزل باشد .

نماد  استحكام  با مى تواند  و  بوده  پايدار  شكلى  باشد  ،  پايين  قا عده  اش  كه  مثلثى  مثال 
شد  و  بر  عكس هرگاه  بر  يكى  از رئوس خود  قرار گيرد حالت  ناپايدار  و  متزلزل  به  خود 

مى گيرد  (تصوير 24- 2 ) . 
هنرمندان از حركت اريب و پر انرژى مثلث در آثار خود بسيار بهره برده اند (تصوير 2-25). 

تصوير 24- 2  نمايش حركت با استفاده از شكل مثلث
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كاربرد خط در ايجاد شكل
به تصاوير 28 و 27 و 26-2  نگاه گنيد . چه خطوطى در اين تصاوير ديده مى شوند؟

همان طور كه مشاهده مى شود روحيه ى خطوط منحنى و شكسته در اين آثار كامال تاثير 
گذار است.

تصوير 26- 2

تصوير 2-27

تصوير 25-2 شاهنامه بايسنقرى ،كشتن اسفنديار ارجاسب را 

تصوير 2-28
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شكل صندلى با استفاده از خطوط منحنى منتقل كننده ى حس راحتى و نرمى مى باشد.
در تصوير 29-2  تاكيد بر روى خطوط و سطوح منحنى تيره و روشن است . اين پوستر 
سبك  اين  است .  نوو»  « آرت  سبك  معرف  مى باشد  ميالدى  نوزدهم  قرن  به  مربوط  كه 
تزئينى در مقابل هنر آكادميك مرسوم در سده نوزدهم ، از بطن آزمايش گرى هاى نقاشان، 

معماران ، صنعت گران و طراحان سر برآورده بود .

تصوير29-2 پوستر ، آرنوو
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تصوير30-2  به كارگيرى پويايى خطوط مثبت و منفى در آثار گرافيك

هنرمندان اين جنبش عالوه بر آميختن رشته  هاى مختلف هنرى 
با يكديگر مى كوشيدند هنرى نو را پديد آوردند و به همين منظور 
به بهره گيرى از سبك هايى رو آوردند كه كمتر شناخته شده بود . 
انتزاع  جست  وجوى  با  كه  را  شيوه هايى  يا  شكل ها  ترتيب  بدين 
قرون  شرقى،  هنر  از  بود ،  سازگار  خطى،  حركت هاى  بر  مبتنى 

وسطايى و يا ازگوتيك الهام گرفته و در آثار خود به كار بردند .
در اين سبك تاكيد تصوير بر روى خطوط منحنى با شكل هاى 
طبيعى است. اصوال نرمى و لطافت خط منحنى يادآور طبيعت  اند 
اشكال  كننده ى  تداعى  بيش تر  زاويه  دار  شكل هاى  حالى كه  در 

هندسى و منظم و همين طور اشياء مصنوع و صنعتى است .
نمايش  به  مختلف  خط هاى  روحيه ى  از  استفاه  با  هنرمندان 
به  را  خود  احساسات  و  افكار  طريق  اين  از  و  مى پردازند  اشكال 
نمايش مى گذارند به طور مثال در تصوير 30-2 به كارگيرى  ريتم 
خطوط مثبت و منفى حركت و پويايى منظم و هندسى به وجود 

آورده است .

شكل هاى مثبت و منفى
در يك كادر تصويرى فضاى اشغال شده به وسيله ى شكل را فضاى مثبت و به اطراف 

آن فضاى منفى گفته مى شود . شكل و فضاى اطراف آن هر دو داراى اهميت هستند .
در نقاشى با موضوع معين فضاى مثبت و منفى معموال واضح و روشن بوده و نقطه ى تاكيد 
بر روى تصوير است . در حالى كه فضاى منفى نيز به همان اندازه داراى اهميت مى باشد . 
اين موضوع در نگارگرى هاى ايرانى مورد توجه بوده است به گونه اى كه در آن ها فضاى 
مثبت و منفى داراى يك ارزش اند  و نمى توان سوژه ى اصلى و زمينه را به راحتى از هم 
تفكيك كرد . تمام اجزاء ، تشكيل يك كل واحد را مى دهند و به يكديگر مرتبط و وابسته اند 

(تصوير 2-31) .
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اما نكته اى كه اينجا قابل بيان مى باشد اين است كه، گاهى در آثار هنرى فضاى منفى 
تصوير 32-2  اثر   در   مثال  عنوان  به  هستند  خاص  و  معين  شكل  داراى  دو  هر  مثبت  و 
فضاى مثبت و منفى هر دو داراى شكل هستند و هم  زمان قابل مشاهده و ادراك هستند  و 
در بيان اثر هنرى به يك ميزان مؤثر مى باشند. اين شيوه ى شكل مثبت ، منفى در بين 
هنرهاى ايرانى در گره چينى ها و مشبك كارى ها يافت مى شود (تصوير 33-2 ) . در اين هنرها 
نيز شكل هاى مثبت و منفى در كنار هم قرار گرفته و هر دو به يك ميزان توجه بيننده را به 

خود جلب مى كنند و به صورت متناوب ديده مى شوند.

شكل هاى مثبت و منفى در طراحى حروف نيز بسيار نمود پيدا مى كنند ، حروف فضاى 
مثبت ، و بيرون آن فضاى منفى محسوب مى شود و طراحانى كه در اين زمينه به فعاليت 
مى پردازند به زيبايى و فرم شكل هاى منفى بين حروف بسيار توجه دارند (تصوير 2-34) .

تصوير 32-2 اثر موريس اشر

تصوير 31-2 كماالدين بهزاد ، مجلس يوسف و زليخا 

تصوير 33-2 شكل هاى مثبت و منفى دركره چينى ايرانى 
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تصوير 2-34
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اشكال منفى در احجام سه بعدى نيز مطرح است و در تركيب بندى كلى آن بسيار مؤثر 
است و در بعضى از آثار هنرى حجمى از شكل منفى براى القاء مفهوم اصلى استفاده شده 

است  (تصاوير 36 و 2-35) .
شكل هاى مثبت و منفى مى توانند داراى تركيبى باشند كه چشم ما به طور مداوم بينشان 
و  مى بيند  را  سفيد  فضاى  لحظه اى  تصوير 37-2  چشم  در    مثال  طور  به  كند .  حركت 
لحظه اى فضاى سياه را درك مى كند و اين حركت هم چنان ادامه دارد، زيرا فضاى مثبت 

و منفى هم ارزش بوده و هر كدام شكل آشنايى را به نمايش درآورده اند.

تصوير35-2 استفاده از فضاى خالى به 
عنوان يكى از  عناصر اصلى اثر

تصوير 37-2 هم ارزش بودن فضاى مثبت 
است  مشهود  كامال  اثر  اين  در  منفى  و  تصوير36-2 گونه ى جالبى از فضاى منفى در مجسمه سازى
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با هم تجربه كنيم 

تمرين 1- از طراحى سايه وار1 و كامال سياه دو شكل ، يك شكل مركب خلق كنيد . در 
يك الى دو نقطه از محيط ، اشكال به همديگر وصل شوند و خط بسته آن ها  فضاى مثبت 

و فضاى بيرون منفى خواهد بود .
براى مثال تصوير يك گلدان را طورى طراحى كنيد كه محل هم  پوشانى برگ ها و گلدان 

به هم وصل شوند .
با  مبهم  و  مات  طرح  يك  شاهد  آخر  در  دهيد.  انجام  را  كار  اين  آكريليك  يا  مركب  با 

لبه  هاى كامال واضح خواهيد بود .

تمرين 2- چند شكل را در كنار هم با تاكيد بر فضاى منفى به گونه اى طراحى كنيد تا 
اهميت فضاى مثبت و منفى يكسان باشد، در طراحى دوم تاكيد بر فضاى منفى به گونه اى 
باشد كه هرگاه به يك فضا نگاه كنيد چشم به فضاى ديگر حركت كند و تشخيص فضاى 

منفى و مثبت راحت نباشد .

تمرين 3- يك كادر از طبيعت بى جان (مستقيما يا از روى تصوير) انتخاب كنيد و اشياء 
را يك بار با فرم هاى هندسى مثلث و مربع و سپس همان كادر را با اشكال هندسى بيضى 

و دايره طراحى كنيد .
حاال دقت كنيد ؛ كدام يك از اشياء دقيقا در طرح وجود دارند؟ براى كدام اشياء محدوديت 

ايجاد شده است؟ در هر دو طرح كدام شىء برجسته تر از بقيه است ؟

تمرين 4- صورت خودتان را به عنوان موضوع در نظر بگيريد ، يك تصوير كامال مسطح 
با مداد نوك تيز به صورت خطى از آن ايجاد كنيد، به تناسب توجه كنيد. دوباره طراحى 
را تكرار كنيد اما اين بار قسمت هاى بزرگ تر مثل پيشانى، گونه و چانه را از تناسب خارج 
كنيد و بزرگ تر بكشيد و قسمت هاى كوچك تر مثل چشم، بينى و گوش ها را كوچك تر از 
اندازه واقعى طراحى كنيد. طرح ايجاد شده را مى توانيد به ماسك تبديل كنيد دو ماسك 
ايجاد شده را با هم مقايسه كنيد . تصوير يك حيوان را انتخاب كرده، با توجه به روحيه ى 

بارز آن با اغراق در اجزاء به طراحى بپردازيد .

silhouette  .۱
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كار گروهى

يكى از اشكال هندسى (دايره ، مربع ، مثلث ) را انتخاب كرده با اندازه يكسان برش 
بزنيد حال قسمت هايى از اين شكل را به وسيله ى برش خالى كنيد . طرح شما مى تواند 
بچينيد  هم  كنار  در  را  گروه  ى  شده  آماده  قطعات   . باشد  ايران  سنتى  نقوش  از  الهام  با 
هنگام چيدمان به فضاهاى منفى ما بين اشكال توجه كنيد و بهترين حالت را انتخاب كرده 
و شكل ها را بر روى يك زمينه بچسبانيد . تغيير رنگ و جنس زمينه و قطعات مى تواند 

حاالت متفاوتى را به وجود آورند . 

باهم كفتگو كنيم 

كداميك از اشكال هندسى در طبيعت بيشتر يافت مى شود ؟ در مورد دليل آن 
گفتگو كنيد .



بافت
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بافت3
اهداف  رفتارى : از فراگير انتظار مى رود پس از پايان فصل بتواند:

1- انواع بافت را نام ببرد.
2- نگاره را توضيح دهد.

3- با استفاده از بافت يك اثر هنرى بيافريند.
4- كاربرد بافت در انواع هنرهاى تجسمى را بشناسد.

5- با استفاده از بافت طراحى كند.
6- ارتباط بافت و موضوع را شرح دهد.

7- با استفاده از بافت مناسب به ساخت اثر تجسمى بپردازد.
8- ارتباط بافت و فرهنگ را توضيح دهد.

درس در يك نگاه

 بافت به عنوان يكى از عناصر هنرهاى تجسمى قابليت به   وجود آوردن جلوه هاى بصرى 
بسيارى دارد.

 بافت به دو صورت بصرى و بصرى المسه اى وجود دارد.
 به بافتى كه از تكرار يك نقش مايه به وجود آيد نگاره (پترن ) گفته مى شود.

 بافت در هنرهاى مختلف به گونه هاى متفاوتى ظاهر مى شود.
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 براى نقاشان امپرسيونيست بافت رنگى ارزش خاصى دارد .
 نقاشان مدرن (پيكاسو و براك) مهم ترين تحول در كاربرد بافت را با تركيب مواد و كالژ 

به وجود آوردند .
 در نگارگرى ايرانى بافت هاى زيبا و ظريفى به كار رفته است كه از طريق ضربات قلم مو، 

افشان گرى تكرار يك نقش مايه و ... به دست آمده اند .
 در هنر طراحى به علت محدوديت ابزار، بافت مى تواند در بيان افكار و احساسات بسيار 

مؤثر باشد .
 بافت در انتقال مفهوم و يا حس خاص بسيار تاثيرگذار است .

 بافت نشان دهنده ى ويژگى هاى فرهنگى و عقيدتى هنرمند  و جامعه اش مى باشد .

بافت
انسان از دوران كودكى تجربياتى را از طريق لمس كردن به دست مى آورد و انواع آن را 
از طريق مشاهده ادراك مى كند و با توجه به اين تجربيات در هنگام برخورد با نمونه  هاى 

تصويرى اظهار نظر مى نمايد .
بصرى  جلوه هاى  آوردن  به وجود  قابليت  تجسمى  هنرهاى  عناصر  از  يكى  عنوان  به  بافت 

بسيارى دارد و به همين دليل مورد توجه هنرمندان زيادى است (تصوير3-1 ) .

تصوير 1- 3جكسون پوالك ، هنر كنشى 
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طريقه ى ايجاد بافت بسيار متنوع و وسيع است، بعضى از انواع بافت فقط جلوه ى بصرى 
مى باشند  درك  قابل  نيز  حس المسه  طريق  از  بصرى  جلوه ى  بر  عالوه  برخى  اما  داشته 

(تصوير 3-2 ) .

تصوير 2-3  نمونه هايى از بافت هاى بصرى و بصرى المسه اى 

تصوير 4-3تصوير 3-3 كاربرد خط در فرهنگ افريقايى

تصوير 5 -3 نقش برجسته دوره ساسانى ، اردشير اول ، فيروز آباد فارس 

بافت از ديرباز مورد توجه فرهنگ هاى مختلف بشرى بوده است (تصوير 3-3 ) . در تاريخ 
ايران نيز گونه هاى مختلف بافت (بصرى و بصرى المسه اى) در آثار مختلف ديده مى شود 

(تصاوير5 و3-4 ) .



111



112

ارائه  نحوى  به  حجم  در  يا  سطح  در  را  خود  هنرى  آثار  نوگرا  هنرمندان  از  برخى  امروزه 
مى دهند كه عالوه بر جنبه هاى بصرى ، از طريق المسه نيز ارتباط را به گونه  اى ديگر برقرار 
مى سازد و ممكن است يك اثر مجسمه  سازى يا نقش برجسته به نحوى به   وجود آيد كه 
كامال يا بخشى از آن از طريق حس المسه قابل درك و فهم باشد . البته اگر ميدان عمل 
هنرهاى تجسمى را گسترده تر تصور كنيم و زمينه هاى جديدى را كه برخى از مواد امروزى 
بگيريم،  نظر  در  است  ساخته  فراهم  كاربردى  هنرهاى  و  صنعتى  طراحى  براى  خصوصا 

اهميت موضوع را بهتر درك مى كنيم (تصوير3-6 ) .
 گاهى بافت از تكرار يك نقش مايه   به   وجود مى آيد كه به اين نوع از بافت نگاره   گفته 
استفاده  زيبا  بسيار  ايرانى  معمارى  تزئينات  در  بافت  از  اين گونه  مى شود (تصوير 3-7 ) . 
شده است ، گاهى به صورت نقش و گاهى كاشى معرق و يا به صورت گچ  برى و آينه كارى 
در واقع اين گونه بافت قابليت اجرا با انواع مواد را دارد و اين هنرمند است كه براساس فضا 

و موضوع كار خود نوع اجرا آن را انتخاب مى كند (تصوير 3-8 ) .

تصوير 7- 3 - نقش مايه ايرانى تصوير 6 - 3 خط در طراحى صنعتى 

Motif . ۱ 

12

Pattern  . ۲
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تصوير 8 - 3 - در معمارى به كارگيرى بافت هماهنگ با فرهنگ و محيط مى تواند جاذبه ى خاصى به وجود آورد

كاربرد بافت
كيفيت  هاى جذابى كه مواد  مختلف  مى توانند  به   وجود آورند  باعث شده است كه 
هنرمند ان براى خلق آثارشان از ابزار و مواد متفاوتى استفاده كنند كه اين ابزار و مواد در 
هنرهاى مختلف تفاوت هاى كاربردى دارند . مثال بافت در معمارى ممكن است از تركيب آجر ، 
كاشى و شيشه و ... به  وجود آيد (تصوير 9-3 ) .  و يا در مجسمه  سازى به وسيله ى كنده كارى 

بر روى چوب ، سنگ ، گل و ... نمايان شود (تصوير 3-10 ) .
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تصوير 9 - 3 استفاده از بافت در تزيين فضاى معمارى 

تصوير 10 - 3 تنوع بافت در آثار حجمى 
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تصوير 11-3 ونسان  ون گوگ 

در نقاشى نيز استفاده از هر كدام از ابزار و مواد از قبيل رنگ و روغن ، آبر نگ ، پاستل ، 
بوم ، مقوا و ... بافت خاصى را به   وجود مى آورد كه داراى كيفيت و بيان مخصوص به خود 
مى باشند . با اين تفاوت كه در آثار حجمى كيفيات بصرى از قبيل زبرى ، نرمى و ... بافت 
قابل لمس مى باشد در صورتى كه در آثار دو بعدى به صورت ترسيمى نمايش داده مى شوند.

توجه بيشتر به بافت در نقاشى تا حدودى با اولين كوشش هايى كه در رابطه با هنر مدرن 
انجام گرفت هم  زمان مى باشد.

براى نقاشان امپرسيونيست كيفيت تصويرى بافت رنگى كه از ضربات قلم مو بر روى بوم 
به   وجود مى آمد ارزش خاصى داشت . از ميان نقاشان اين سبك پل سزان ، وينسنت ون گوگ 

را مى توان نام برد (تصوير 12 و 3-11 ) .
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اما مهم ترين تحول در رابطه با كاربرد بافت در نقاشى ، مربوط به زمانى است كه براى اولين 
بار نقاشان مدرن از جمله پابلو پيكاسو و ژرژ براك عالوه بر استفاده از مواد رنگى مرسوم، 
تركيبات  در  غيره  و  شن  دانه  هاى  تخته ،  روزنامه ،  كاغذ ،  سطوح  مانند  را  جديدى  اشياء 
نقاشى خود به كار گرفتند تا كيفيت تصويرى جديدى را ارائه دهند  و براى نمايان شدن 

بافت هاى بسيار متنوع در آثار نقاشان اين شروع جديدى بود (تصوير 14 و 3-13) .

تصوير 13 -3  پابلو پيكاسو ، تركيب نقاشى و كالژ

تصوير 12-3 پل سزان

تصوير 14-3   ژرژ براك

در نگارگرى ايرانى نيز بافت از اهميت ويژه اى برخوردار است و در دوران مختلف متفاوت 
بوده است. با مقايسه در تصاوير 16 و 15-3  مى توان تغيير نوع بافت در نگارگرى ايرانى 
را مشاهده كرد . بافت به صورت هاى مختلفى از قبيل : ضربات نوك قلم مو ، افشان گرى ، 
تكرار يك نقش مايه ى هندسى و يا به وسيله ى ريتم خطوط به وجود مى آيد . و اين شيوه ها 
در طول تاريخ باعث به   وجود آمدن آثار بديع و قابل توجهى بوده است. در تصوير 3-17 
كه توسط هنرمند معاصر صورت گرفته است به كمك همين شيوه  ها كار شده اما جلوه اى 

كامال متفاوت به وجود آورده است .
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تصوير 15 -3 گونه اى بافت 
در نگارگرى

بافت  گونه اى   3- 16 تصوير 
در نگارگرى
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تصوير 17 -3  به كارگيرى بافت در نگارگرى معاصر
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هنرمندان نقاش ايرانى امروزه نيز در آثارشان از بافت به شيوه هاى مدرن يعنى از طريق 
تركيب مواد ، بسيار بهره مى گيرند و جلوه هاى بصرى ويژه و گاهى خاص خود به  وجود 

مى آورند . تصاوير زير نمونه هايى از اين آثار مى باشند (تصاوير 21و20و19و3-18 ) .

تصوير 18 -3 هنر محيطى، احمد نادعليان
        تصوير 19 -3 بافت در نقاشى
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تصوير 20 -3 بافت در تصوير سازى 
تصوير 21 -3 بافت در تصويرسازى
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باشد .  مؤثر  بسيار  مى تواند  بصرى  بافت هاى  ابزار،  محدوديت  علت  به  طراحى  هنر  در 
هنرمندان از طريق به كارگيرى بافت هاى مختلف به بيان افكار و عواطف خود مى پردازند و 

جلوه هاى بصرى متفاوتى را پيش روى مخاطب قرار مى دهند (تصوير3-22) .
هنرمندان خوشنويس نيز به گونه هاى مختلف بافت را به كار برده اند ، گاهى به شكل نقش 
و نگارهاى كاغذهاى ابر و بادو گاهى افشان گرى ذرات رنگ در صفحه و ... (تصوير3-23)

ضخامت هاى  تغيير  و  تكرار  با  حروف  خود  مشق  سياه  صورت  به  در شيوه ى خوشنويسى 
متنوع به  وجود آورنده ى بافت مى شوند (تصاوير26 و 25 و 3-24 ) .

تصوير 22 -3 تغيير بيان طراحى از طريق بافت
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تصوير 23 -3 خوشنويسى به عنوان بافت

تصوير 26 -3 بافت سياه مشقتصوير 25 -3 ايجاد ارزش بصرى با استفاده از خوشنويسى

تصوير 24 -3 بافت به عنوان تزيين اثر خوشنويسى 
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در هنرهاى كاربردى نيز نقش بافت بسيار مهم است و مى توان گفت در بسيارى از اين 
هنرها تنوع بافت الياف مختلف باعث دگرگونى شده است (تصاوير 28 و 27-3 ) .  به طور 
مثال با دقت در دست بافته هاى مناطق مختلف كشورمان مى توانيم به اين نتيجه برسيم 
كه حتى با استفاده از مواد يكسان نيز مى توان بافت هاى متفاوت ايجاد كرد . كه اين تنوع 

در اثر تفاوت هاى محيطى ، جغرافيايى و فرهنگى است (تصوير3-29 ) . 

تصوير 28 -3تصوير 27 -3 ايجاد بافت متنوع با استفاده از نخ

تصوير 29 -3
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بافت به عنوان يك عنصر تصويرى قوى به تنهايى و بدون داشتن تصويرى خاص مى تواند 
به عنوان يك اثر هنرى مطرح شود . البته الزم به ذكر است كه خود بافت نيز تركيبى از 

عناصر ديگر (نقطه ، خط ، رنگ و ...) مى باشد (تصاوير 31 و 3-30 ) .

تصوير 31 -3تصوير 30 -3 به كارگيرى بافت در پوستر

بافت و موضوع
بافت به عنوان يك عنصر ويژه در انتقال مفهوم و يا حس خاص ، مى تواند بسيار موثر باشد.

ابزار و مواد با توجه به خاصيت وجودى و نوع به كارگيرى شان اثرات متفاوتى در بيننده 
به وجود مى آورند . و هنر استفاده از بافت مناسب براى هر موضوع به ارزش اثر مى افزايد و 
مى توان گفت علت موفقيت بسيارى از هنرمندان شناخت صحيح بافت و به كارگيرى آن 

مى باشد (تصاوير 33 و3-32 ) .
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نوع بافت به كار رفته در آثار هنرى عالوه بر بيان موضوع مى تواند معرف فرهنگ و باورهاى 
مورد نظر هنرمند نيز باشد.

و  رنگ ها  و  فرم ها  زيرا  است  بسيارى  اهميت  داراى  مختلف  فرهنگ هاى  در  بافت  تنوع 
نقش هاى به كار رفته در آن ها منتقل كننده ى افكار و ساليق هر جامعه بوده و در مواردى 
مى تواند نمايان گر روند تاريخى يك تمدن باشد (تصاوير37و 36 و 35و34-3) .  و هنرمند 
مى تواند از طريق هنر خود در بقا و رشد فرهنگ جامعه و انتقال آن به جوامع ديگر مؤثر باشد.

تصوير33 -3تصوير 32 -3  هماهنگى موضوع و بافت در پوستر
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تصوير 34 -3
تصوير 37 -3

تصوير35 -3 

تصوير3-36
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با هم تجربه كنيم 

سايه  طراحى  هنگام  كنيد .  طراحى  فلزى  قلم  با  و  كرده  انتخاب  را  موضوعى   -1 تمرين 
روشن ها را به كمك بافت خاصى به  وجود آوريد . سعى كنيد بافتى منحصر به فرد به  وجود 

آوريد .

طرح هاى  آن  از  و  كارگاه بچينيد  در  را  بى جان  طبيعت  و  اشياء  از  تركيبى  تمرين 2- 
مختلفى بزنيد . به كمك هنرآموز بهترين طرح را انتخاب كرده و با استفاده از بافت هاى 

مختلف تكميل كنيد . براى ايجاد بافت ها مى توانيد از انواع چاپ كمك بگيريد .

تمرين 3- نمونه هايى از كاربرد بافت در هنرهاى مختلف از قبيل : مجسمه سازى ، طراحى 
صنعتى، معمارى و . . . را انتخاب كرده و از آن ها عكاسى كنيد . عكس ها را به كالس آورده 

و به نمايش در آوريد و در مورد آن ها به گفتگو بپردازيد .
كنيد.  جمع آورى  را  شماست  استان  يا  شهر  فرهنگ  نشان دهنده ى  كه  عكس هايى   -
بخش هايى از اين تصاوير را انتخاب كنيد و در كنار هم بچسبانيد به گونه اى كه ديدن كل 

اثر القا كننده ى بافت فرهنگى مورد نظر باشد . اين كار مى تواند در قطع A3 ارائه شود .

با هم گفتگو كنيم 

در مورد علت بكارگيرى تنوع بافت در هنرهاى مختلف گفتگو كنيد .

در تصاوير فوق نقش بافت هماهنگ با موضوع ديده مى شود.
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حجم هاى بافت دار و موزائيك

هنر نقاشى موزائيك عبارت است از قرار دادن قطعات سنگ ، سنگهاى قيمتى ، سراميك ، 
يا  منظم  شكل هايى  ايجاد  و  يكديگر  كنار  در  غيره  و  شكسته  كاشى  فلز،  چوب ،  شيشه ، 
نامنظم (طبق طرح اوليه ) كه يك طرح يگانه اى را به وجود بياورند . ( رجوع شود به فصل 

رنگ _ كاربرد رنگ از گذشته تا كنون )

 ابزار و مواد الزم : 
 كا شى 

 تخته سه اليى ، در صورت ارائه كار به صورت تابلو
 انبر مخصوص خرد كردن 

 چسب كاشى يا چسب چوب 
 سيمان سفيد و پودر سنگ نرم

 رنگ هاى پودرى مخصوص 

 روش اجراء :
ابتدا بستر كار ، اين هنر را مى توان روى هر بسترى از جمله چوب ، ديوار، كف ،كوزه يا 

مجسمه ها انجام داد . 
آغشته كردن سطح پاك شده با چسب چوب و براى تزئين روى يا كف ديوار از چسب 

كاشى استفاده نمائيد . 
كاشى هاى مورد نظر را با انبر به اشكال مورد نظر خرد و كوچك مى كنيم و در جاى خود 

مى چسبانيم .
بعد از اتمام كارچسباندن قطعه هاى موزائيك ، بين آن ها را باتركيب آب و پودرهاى آماده 
( مالط) مى گيريم به صورتى كه تمام منافذ و خلل و فرج بين قطعه هاى چسبانده شده 
پاك  دوار  صورت  به  و  آرامى  به  را  كار  سطح  زبر  پارچه  يك  با  آخر  ودر  شود.   پوشانده 

مى كنيم .

 (شيشه هاى به نام اسمالتى كه يك طرف اين شيشه ها زبر و درون اين شيشه هاى ضخيم حباب هايى وجود داشت و گاهاً 
ورقه هايى از نقره و طال براى بازتاب و شكست نور در آن ها به كار مى رفت . (Smalti). كه به اين هنر زيليج Zilij  گفته 

مى شود و در اشكال پيش ساخته انجام و  در محيط نصب  مى گردد.)

تصوير 3-38

تصوير 3-39
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تصوير 3-40

تصوير 3-41
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تصوير3-42

تصوير 3-43
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تصوير 45-3تصوير 3-44
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تصوير 3-47
تصوير 3-46
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تصوير 3-48



ارزش بصرى 
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ارزش بصرى4
اهداف رفتارى : از فراگير انتظار مى رود، پس از پايان درس بتواند:

1- ارزش بصرى را تعريف كند.
2- تاثير جنسيت اشيا را در سايه روشن توضيح دهد.

3- درجات نور را بشناسد.
4- ارزش بصرى نور را در فرهنگ هاى مختلف بيان كند.

5- ارزش نور را در آثار هنرمندان تحليل كند.
6- تاثير فضاى مثبت و منفى را در آثار مختلف بررسى كند.

7- ارزش بصرى رنگ را شرح دهد.
8- ارزش بصرى نور و رنگ در نگارگرى ايرانى را بيان كند.

9- تاثير ارزش بصرى بر جو را شرح دهد.
10- ارزش نور در معمارى مذهبى را شرح دهد.

11- از ارزش هاي بصري در آثارش بهره مند شود.

 ارزش بصري يا رنگ مايه ، ميزان شدت تاريكى و روشنايى است.
 توانايى ديدن به علت وجود نسبى نور است. 

 جنس و بافت اشيا در ميزان بازتاب نور دخالت دارند.
 در طبيعت بين نور و تاريكى مطلق درجات مختلفى وجود دارد ، اين درجات را رنگ  مايه يا 

توناليته  مى نامند.

درس در يك نگاه 
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 يكى از مؤثرترين روش ها براى نشان دادن بعد سوم است.
 با سايه روشن بدون توجه به رنگ ، تصاوير سياه و سفيد يا طراحى هاى سايه روشن دار 

از طبيعت را مطابق واقعيت مى بينيم .
از  را  خود  روشنى  كه  ماه  و  وزمين  بود  مردانگى  مظهر  نور  باستانى  تمدن هاى  در   

خورشيد مى گرفتند ، از جنس ماده به شمار مى  رفتند .
 درفلسفه كهن چين ، يين مظهر تاريكى و يانگ مظهر نور است . 

 براى ايجاد حجم  پردازى و برجسته  نمايى در طراحى و نقاشى از سايه روشن كارى 
بهره مى گيرند .

 خاصيت نمادين نور از ذهن خيال پرداز انسان سرچشمه مى گيرد .
 نور مظهر دفع ظلمت است . 

 هنگامى كه تاريكى و روشنايى به حداكثر شدت خود برسند و نيم سايه ها حذف يا 
بى اهميت شوند ، فضاى مثبت و منفى ايجاد مى شود.

 رنگ  ها در درجه روشنى و تاريكى با هم تفاوت دارند . 
 هرگاه رنگ ها در درجه يكسان از تاريكى و روشنايى كنار هم قرار  گيرند، تنها براساس 

خاصيت رنگى آن ها را از يكديگر تشخيص مى دهند .
 در نقاشى نوين سعى مى كنند كاربرد نور را به رنگ بسپارند .

 در ايران باستان و ايران اسالمى همواره نور از جايگاه ويژه اى برخوردار است و آن را 
نمادى از ذات باريتعالى مى دانند .

در نگارگرى ايرانى نور منتشر است  و در جهانى به دور از سايه ها ، طبيعت پردازى و سايه پردازى 
نمى شوند . براى خلق پرسپكتيو جوى مى توان از ارزش هاى بصرى استفاده كرد .

 نقاط زياد كنار هم مى توانند تصورى از رنگ  مايه (خاكسترى هاى بصرى) و رنگ هاى 
مختلف را در ذهن پديد آورند . خورشيد يك منبع غنى نور براى روشن نمودن فرم ها 

و فضاها در معمارى است.
  به كمك نور ، فضاها دگرگون مى شود . فضاهاى كوچك ، بزرگ جلوه مى كند يا فضاهاى 

بزرگ ، كوچك تر ديده مى شود . با آن مى توان فضايى را شاد يا دلگير كرد .
 نور در معمارى مذهبى نقش مهمى را ايفا مى كند و نقش هدايت كننده به سوى كمال 

را به عهده مى گيرد .
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ارزش بصري
ارزش بصري يا رنگ مايه ، ميزان شدت تاريكى و روشنايى است. توانايى ديدن به علت 
وجود نسبى نور است. نه در تاريكى مطلق و نه در نور محض چيزى نخواهيم ديد. در يك 
اتاق تيره در شب ما چيزى نمى بينيم و به اشياء و ديوارها برخورد مى كنيم. صفحه اى كه 
شما در حال خواندنش هستيد، خواناست چرا كه تيرگى هاى خطوط تايپ شده با روشنايى 
زمينه در تضاد است. از طريق نور و تاريكى است كه موفق به ديدن اشيا مى شويم. وقتى 
نور طبيعى يا مصنوعى محيط را فرا مى گيرد، اشيا آشكار مى گردند. ولى همه ى محيط 
دخالت  نور  بازتاب  ميزان  در  اشيا  بافت  و  جنس  نمى شود.  روشن  يكنواخت  صورت  به 
دارند (تصاوير 3 و2 و 1-4 ) .  بازتاب نور از اشياى صيقلى و درخشان با شدت بيش ترى به 
چشم ما مى رسد . اشياى زبر و خشن بازتاب نور كم ترى دارند. حال تاثير بافت را در دو اثر 

از ميكل آنژ با هم مقايسه مى كنيم .

تصوير 2-4 تاثير تاريك و روشن بر جنسيت و بافت تصوير 1-4 تاثير تاريك و روشن برجنسيت و بافت 

1

 value .1
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تصوير 4-3

در تصوير 4-4 چهره حضرت مريم به لحاظ صيقلى بودن سنگ مرمر نور لطيف و 
ماليم ديده مى شود و انعكاس هاى ظريفى در آن ديده مى شود اما در اثرى ديگر از 

همان هنرمند بافت درشت سنگ به كمك نور ديده مى شود (تصوير 4-5 ).
تصوير  6-4  حجمى صيقلى و درخشان است و بازتاب اطرافش را نشان مى دهد . 
اين اثر به لحاظ شكل اعوجاج يافته اش ، موجب انعكاسات جالبى شده است و نظر 
مردم را به خود جلب نموده است . حال اگر آن را با حجمى ديگر از لحاظ بافت 
بود .  نخواهد  يكسان  آن ها  بر  نور  تاثير  كه  ديد  كنيم ، خواهيم  مقايسه  جنسيت  و 
زيرا صرف نظر از شكل آن ها با در نظر گرفتن جنسيت و بازتاب نور متفاوت عمل 

مى كنند (تصاوير 6 و 4-5 ) .

تصوير 4-4 حضرت مريم بخشى از مجسمه ، ميكل آنژ
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تصوير 5 -4 برده اسير ، ميكل آنژ ، بافت درشت

تصوير 6 -4  حجم صيقلى از جنس استيل، شيكاگو

تصوير  6 -4 بخشى از همان اثر 
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درجات نور و تاريكى
در طبيعت بين نور و تاريكى مطلق درجات مختلفى وجود دارد، اين درجات را توناليته 
يا رنگ مايه مى نامند. مطالعات نشان داده است كه چشم انسان به طور متوسط مى تواند تا 
40 درجه از آن را تشخيص دهد. اغلب هنرمندان در هنرهاى بصرى تعداد محدودى از اين 

درجات متفاوت رنگ مايه را استفاده مى كنند.
در تصوير 7-4 درجات رنگ  مايه ها به ترتيب مجاور يكديگر قرار گرفته اند و يك رنگ مايه 
ميزان  داده شده است . جالب اين است كه  معين با ارزش متوسط در ميان آن ها نشان 
تاريك و روشنايى اين رنگ  مايه ثابت در زمينه هاى مختلف كاهش يا افزايش مى يابد و 

متغير به نظر مى رسد .

جهانى كه در آن زندگى مى كنيم سه بعدى است . سايه روشن يكى از مؤثرترين روش ها 
براى نشان دادن بعد سوم است. البته در ژرف نمايي (پرسپكتيو) روش هاى زيادى براى 
نمايش بعد سوم وجود دارد ، ولى بدون سايه روشن مشكل مى توان تصويرى نزديك به 
واقعيت ارائه داد . افزودن رنگ مايه به تصوير به مراتب آن را واقعى تر جلوه مى دهد ، زيرا 
احساسى شبيه به انعكاسات متنوع نور در طبيعت به وجود مى آورد . تاثير سايه روشن در 
شكل هاى ساده مثل دايره ، بهتر قابل تشخيص است. زيرا به كمك سايه روشن حجم كره 

را از دايره مى سازد (تصوير 4-8 ) .
اهميت درجات تاريكى روشنى براى ما چنان است كه بدون توجه به رنگ ، تصاوير سياه و سفيد 

يا طراحى هاى سايه روشن دار از طبيعت را مطابق واقعيت مى بينيم (تصوير 10و 4-9 ) .
در  تصوير11-4  هنرمند با مهارت درجات متنوعى از تاريك و روشنايى را به كمك مداد 

كنته نشان داده است. ظرافت ديد هنرمند در استفاده از مداد كنته قابل تحسين است.

تصوير 7-4 درجات نور و تاريكى 
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تصوير 8 -4  هپورت ، سه فرم، مرمر، گالرى لندن

تصوير 9-4 درجات نور و تاريكى در طبيعت

تصوير 11-4  درباز، مداد كنته روى كاغذ تصوير 10-4  تضاد تاريك و روشنايى درطبيعت 
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درطول تاريخ درباره روشنايى ، نظرات زيادى ارائه شده است. چنان كه شاعر آلمانى گوته، 
در لحظه فرا رسيدن مرگ خود كلمات "روشنى بيش تر" را به زبان مى آورد (تصوير 4-12 
) و  در سده هجدهم فيلسوفان مكتب روشنگرى عموماً از نور خرد سخن گفته اند . از نظر 
آن ها نور مظهر دفع ظلمت است و به اين معنى نمادين اشاره مى كند كه عقل و انديشه 
مى تواند تاريكى ها را روشن كند . در تمدن هاى باستانى نور مظهر مردانگى بود و خداى 
خورشيد ، از جنس نر انتخاب مى شد ، مانند : ميترا در ايران باستان، شمش در بين النهرين 
و هوروس در مصر باستان ، آپولون در يونان باستان و بر خالف آن زمين و ماه  كه روشنى 
خود را از خورشيد مى گرفتند ،  از جنس ماده به شمار مى رفت و به اعتقاد آنان خورشيد 
بدون زمين و ماه امكان مرئى شدن نمى يافت . بنابراين نياز به تاريكى و نياز به روشنايى 
بارزتر  چين  كهن  فلسفه  در  يكديگر ،  به  روشنايى  و  تاريكى  نياز  اين  مى باشد.  يكسان 
است ، در فصل دوم اشاره شد يين مظهر تاريكى و يانگ مظهر نور  است . تركيب متقارن 
يين و يانگ حركتى چرخشى ، پيوسته و نيرومند است . به اعتقاد آن ها يانگ چرخ زنان به 

مبدا خود باز مى گردد و وقتى يين به اوج خود رسيد جايش را به يانگ مى سپارد .

تصوير 4-12



147

برجسته نمايي

براى ايجاد حجم پردازى و برجسته نمايى  در طراحى و نقاشى از سايه روشن كارى  بهره 
مى گيرند . طراحي هاي مقابل با استفاده از هاشور حجم پردازي شده است (تصوير 4-13). 

Modelling .۱

Chiaroscuro .۲

12

تصوير 13- 4 الف 

ب

ج
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الزم به ذكر است كه نقاشان چيره دست رنسانس اين شيوه را به اوج كمال رساندند . در 
اثر معروف موناليزا (لبخند ژكوند) داوينچى اين چهره را درون يك هرم قرار داده است . سه 
لكه بزرگ روشنايى ديده مى شود كه درجات 
است .  كرده  تغيير  تدريح  به  آن ها  روشنايى 
نورى كه از سمت چپ باال تابيده ، پيشانى ، 
گونه ها و چانه را برجسته نموده و در عوض 
كرده  تاريك  را  گردن  و  بينى  ابروان،  زير 
است. داوينچى روشنايى چهره را با موهاى 
تيره چنان متمركز ساخته كه چشم بيننده را 
در اولين نگاه جذب مى كند . نور روى سينه 
شده  محدود  گردن  تيرگى  و  موها  و  يقه  با 
موها  يا  بود ،  روشن  لباس  رنگ  اگر  است . 
در باالى سرش جمع مى شد ، تمركز نور آن 
هم  ماليم ترى  نور  مى يافت .  كم ترى  قدرت 
بر روى دست ها تابيده و بدين ترتيب نظم و 
تعادل بين روشنايى ها و تاريكى ها ايجاد شده 
است . تابش نور در پشت سر آن نيز با دقت 
تنظيم شده است . اليه هاى مختلف تاريكى 
و روشنايى كه از موضوع اصلى خاموش ترند ، 
فضاى  به  را  الزم  عمق  ديگرى  از  پس  يكى 
را  اثر  سراسر  در  نور  گردش  و  داده  منظره 
تامين كرده است . البته زاويه ديد داوينچى 
را  موناليزا  چهره  زيرا  است .  مهم  بسيار  هم 
چهره  عظمت  تا  كرده  نگاه  پايين  از  كمى 
را چند برابر كند ، اما منظره را كمى از باال 
ديده است . گويى نقاش از بلندى به منظره نگاه كرده است تا اهميت و عظمت خارق العاده اى 

به آن ببخشد (تصوير4-14 ) .

تصوير14- 4 موناليزا (لبخند ژكوند) – 
لئوناردو داوينچى
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تاريك و روشن متضاد، تمركز نور و ايجاد عمق در نقاشى را "داوينچى" آغاز كرد ولى در 
آثار "كاراوجو" و "رامبراند" تجلى يافت.

شدت  عاطفى  جنبه هاى  به  و  رسيدند  نورپردازى  در  اغراق  و  مبالغه  به  هنرمندان  اين 
بخشيدند. در تابلو فراخوانده شدن قديس متى نورى كه از دست راست بر صحنه تابيده، 
جنبه اى كامًال نمايشى دارد. بخش بزرگى از پيكره ها در تاريكى قرار دارند. نقاش از نور به 
عنوان نيرويى رهايى بخش استفاده كرده است (تصوير 15-4 ) . آثار رامبراند در نورپردازى 
به اوج خود رسيد . وى براى نفوذ در ژرفاى روان آدمى از نور و تاريكى بهره گرفت . گم 
شدن نور در سايه ها داللتى بر خصوصيات انسانى و آسيب پذيرى و حالت روان متغير آدمى 
است (تصوير 16-4 ) . اين خصوصيات روانى در آثار حكاكى رامبراند نيز قابل تشخيص است.

در تصوير 17-4 هنرمند به كمك مجموعه خطوط متفاوت در روى گراوور مسى درجات 
گوناگون و بسيار ظريف سايه روشن را به وجود آورده است و سه گروه اصلى نور و تاريكى 
و نيم سايه در آن ديده مى شود. شخصيت دوگانه دكتر فاوست  با درجات مختلف سايه ها 
نور  كه با  است  زندگى  عمق  جستجوى  در  او  است  شده  داده  نشان  پنجره  نور  مقابل  در 

و  سايه به صورت نمايشى بيان شده است.

تصوير 16-4 فيلسوف - رامبراندتصوير 15- 4 فراخوانده شدن قديس متى - كاراواجيو

1.شخصيت دو گانه دكتر فاوست در ترديد و دو دلى ميان خير و شر بود .

1
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 منبع نور از باال يا پايين و ... در احساسات و عواطف بيننده تاثير عمده اى دارد. مقدار نور و 
جهت تابش آن دگرگونى هاى متنوعى را در اثر به وجود مى آورد. خصوصاً با تغيير زاويه نور 

در چهره تفاوت هاى چشمگيرى در حالت افراد به وجود مى آيد (تصاوير 20 الى 18 -4 ) .

تصوير17- 4 ب دكتر فاوست – رامبراند - حكاكىتصوير 17-4 ا لف  بخشى از يك اثر حكاكى - رامبراند

تصوير 19-4  تاثير زاويه ى نور در حالت چهرهتصوير 18-4  والترهاك ،چهره خودش، مداد روى كاغذ
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هنگامى كه ارزش بصرى تاريك و روشنايى به حداقل برسد و تغيير درجات تاريكى و روشنايى 
به هم نزديك باشد تاثير لطيف و ظريفى مى آفريند ( تصوير21-4 ).  و در مقابل اگر تضاد 
ارزش بصرى شدت يابد تا به همان نسبت حس شورانگيزى را به بيننده منتقل مى كند .

بخش عمده خاصيت نمادين نور از ذهن خيال پرداز انسان سرچشمه مى گيرد. انتقال نور 
در  مى انگيزد.  بر  را  متفاوتى  عاطفى  واكنش هاى  خشونت  ماليمت يا  با  تاريكى  به 
تصوير22-4  توازن نور در ميان تاريكى حسى از يك آهنگ ماليم را از سوى نوازنده 

مى كند. ايجاد 
درتصوير  23-4  بازتاب نور از كتاب به چهره دخترى كه مطالعه مى كند، باعث شده تا از 
شدت نورى كه از سمت چپ تابيده، كاسته شود و لطافت بيش ترى را در چهره به نمايش 
گذاشته است. هنرمند با حداقل رساندن تضاد تاريكى و روشنايى به فضايى آرام و متوازن 

دست يافته است .
شدت  تابيده،  دختر  چهره  به  پنجره  از  كه  نورى  كمك  با  هنرمند  تصوير 4-24   در  اما 

بيش ترى در سايه روشن آن پديد آورده است.

تصوير 20-4 تاثير زاويه ى نور در حالت چهره



152

تصوير 22-4 آندره وايت- نوازنده پيانو

تصوير 24- 4 سروف- الگا كنار پنجرهاتصوير 23 - 4  آگوست رنوار- دخترى در حال مطالعه

تصوير 21-4 كلودمونه ، كليساى روئن 



153

فضاى مثبت و منفى
هنگامى كه تاريكى و روشنايى به حداكثر شدت خود برسند و نيم سايه ها حذف يا بى 
اهميت شوند ، فضاى مثبت و منفى ايجاد مى شود. برخى هنرمندان در هنر نوين، عناصر 
توصيفى و انتزاعى را در هم مى آميزند. اميل نولده در اثرى به نام پيام آور رنج كشيده با 
حذف نيم سايه ها شديداً بر تاثير عاطفى اثر افزوده است. طراحى روى لوح چوبى براى اين 
منظور مناسب به نظر مى رسد. بينى يك سره سياه است، در حالى كه با نورى كه بر صورت 
تابيده شده بر خالف منطق عمل كرده است. بينى به كمك ابروها و سبيل حالتى مصمم 

، پرخاشگر و اندوهگين به چهره بخشيده است ( تصوير 25 -4 ) .

تصوير 25-4 اميل نولده- پيام آور رنج كشيده
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روشنايى به قدرى است كه گاهى  در برخى از آثار چاپى كته كل ويتس شدت تاريكى و 
نيم سايه ها از ميان رفته اند و فضايى كامًال مثبت و منفى به وجود آمده است  و حس خشونت 
و هيجان در آن تشديد شده است . خطوط ضخيم نيز نقش مهمى را در ايجاد هيجان ايفا 

مى كند ( تصوير 26- 4 ) .

در اثرى ديگر از وى مادر و كودك با اين كه از شدت تاريكى و روشنايى برخوردار شده اند 
ولى نيم سايه ها به لطافت حسى اثر كمك قابل توجهى كرده اند ( تصوير 4-27 ) .

تصوير 26- 4 كته كل ويتس- حكاكى از چهره خودش



155

منفى  فضاى  بر  مى تواند  يابد  شدت  روشنايى  و  تيرگى  تفاوت  هرگاه  بصرى  هنرهاى  در 
اطراف طرح تاثير بگذارد. در تصوير 28-4  چنين تاثيرى وجود دارد . پيش از آن كه به 
جزئيات طرح دقيق شويم، فضاى اطراف پيكره ها را مى بينيم كه نيروى فضاى منفى به 
اندوه پيكره ها مى افزايد. در تصوير29-4 هنرمند بدون دوربين با استفاده از سايه ها و نيم سايه ها 

به چنين تاثيرى دست يافته است .

تصوير28- 4 كته كل ويتس- اندوه و سوگوارىتصوير 27-4 كته كل  ويتس- حكاكى روى فلز- مادر و فرزند

در طراحى گاو ،  از اين شدت تضاد در ارزش بصرى بهره گرفته شده است ولى به دليل 
نيم سايه هاى جزئى روى عضالت گاو از خشونت و هيجان آن كاسته شده است. با اين كه فضاى 

اطراف گاو زود به چشم مى خورد اما كاركردى خاص پيدا نكرده است(تصوير 4-30 ).
در  تصوير31-4  ماسك با نورپردازى خاص روشن شده است و در نتيجه سايه يك چهره 
ديگر بر پس زمينه، نقش بسته است. به كمك سايه ها ، فضاى منفى طرح مفهوم جديدى 

1يافته اند . سايه ها و پس زمينه آن با هم موضوع جديدى را به   وجود آورده اند.

تصوير 29-4 موهولى ناگى ، فتوگرام1. در فصل '' شكل '' تصوير (36 ) ، نيز چنين مفهوم جديدى به كمك فضاى منفى به وجود آمده است .
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دقت تصوير 30 - 4 اثر محمد سياه  قلم - گاو آن  زير  شده  تشكيل  سايه  به  ماسك،   4  -  31 تصوير 
كنيد.

سورا در بيش تر آثارش به ارزش هاى تاريك و روشن توجه فراوان نموده و از آن 
براى برانگيختن احساسات رقيق و آرام بهره استفاده نموده است (تصوير 4-32 ) .

 در تصوير  33-4 الف  پيكره  با توجه به تضاد سياه و سفيد طراحى شده و براى 
نشان دادن حجم ، از تغيير ماليم سياه تا سفيد بهره گرفته است . ادامه روشنايى 
روى شانه راست به سمت پايين ، به آرامى رو به تاريكى رفته و در پايين تصوير 
با زمينه سياه پيوند خورده است . در پارچه گره خورده روى كمر سطح سياه با 
سفيدى زمينه در حالت تضاد قرار دارد . اين اثر را با كار ديگرى از وى مقايسه 
كنيد . پيكره به صورت سايه اى در زمينه اى روشن قرار گرفته است و به اندازه تصوير 

فوق جذابيت بصرى ندارد( تصوير 33-4 ب ) .

تصوير32 - 4 ژرژ سورا- مادر هنرمند درحال خياطى- مداد كنته- موزه متروپولتين
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تصوير 33 -4 ب . ژرژ سورا- سايه يك زن مداد تصوير 33-4  الف . ژرژ سورا- روبه تاريكى  

تضاد ارزش بصري
يكى از موارد استفاده تضاد تيره و روشن خلق نقطه تاكيد يا جلب توجه است . مى دانيم 

كه تضاد ارزش بصرى به سرعت چشم را به سوى خود مى كشاند .
در تصوير 34-4  هنرمند  جهش يك ماهى قزل آال را نشان مى دهد و از طريق تضاد ارزش ، 
روى ماهى تاكيد مى نمايد . روشنايى ماهى در مقابل پس زمينه تيره قرار گرفته است و دم 

تيره در مقابل نور منعكس شده از آب جاى مى گيرد.
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بسيارى از هنرمندان قبل از آن كه به رنگ بپردازند به تضاد ارزش هاى بصرى فكر مى كنند. 
چنان كه درتصوير 35- 4 رنگ قدرت زيادى را به نمايش نمى گذارد و بيش تر تضاد تيره 

و روشن موجب جاذبه بصرى آن شده است.
در تابلوى  نامه ، هنرمند ازگردش روشنايى بر  چهره ، روسرى و باالتنه براى تاكيد روى نامه 
در دست زن اشرافى بهره گرفته است . در حالى كه خدمتكار وى در تاريكى زير چتر اهميت 
كم ترى يافته است و زنان رخت شوى در پس زمينه قرار گرفته اند . روشنايى سگ ، وفادارى 

فرستنده نامه را مورد تاكيد قرار مى دهد ( تصوير 36- 4 ) . 

تصوير 34 - 4 
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ارزش بصرى و رنگ
روشنى و  درجه  در  رنگ ها  چرا كه  دارند  مستقيم  ارتباط  بصرى با هم  ارزش  رنگ و 
زرد  از  تاريك تر  است . آبى ناب  قرمز  از  روشن تر  خالص  زرد  دارند .  تفاوت  تاريكى با هم 
است و كنار هم تضاد به وجود مى آورند . اما گاهى رنگ ها در درجه يكسان از تاريكى و 
روشنايى كنار هم قرار مى گيرند ، كه در آن صورت تنها براساس خاصيت رنگى آن ها را از 
يكديگر تشخيص مى دهيم . بنفش با يك خاكسترى تيره مطابقت دارد و قرمز خالص با يك 

خاكسترى متوسط هم تراز است  ( تصوير 37 -4 ) .
در طراحى اثر پيكاسو تصوير 38 - 4   از رنگ ها به جاى تضاد تاريك و روشنايى استفاده 
شده است. اين اثر را با تابلو دختر جوان  تصوير 39 - 4   مقايسه كنيد. هنرمند از رنگ و 

تضاد تيرگى و روشنى هم زمان براى به وجود آوردن چهره دختر جوان بهره گرفته است .
امروزه در نقاشى نوين سعى مى كنند كاربرد نور را به رنگ بسپارند( تصاوير 41و 4-40 ) . 

ولى هنوز سايه روشن جايگاه خود را از دست نداده است .

تصوير 36- 4  فرانسيس گويا- نامهتصوير  35-4 ويليام ترنر
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تصوير 37- 4  جورجيو موراندى - طبيعت بى جان بطرى ها 
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تصوير39-4  بولدينى- طراحى از دختر جوانتصوير38- 4 پيكاسو

تصوير 40-4 جوزف آلبرز، مربع هاى كوچك شونده 

تصوير 41 - 4 كلى - قرمز ، آبى ، سبز 
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را  آن  و  است  برخوردار  ويژه اى  جايگاه  از  نور  همواره  اسالمى  ايران  و  باستان  ايران  در 
نمادى از ذات باريتعالى مى دانند . هم چنين به لحاظ دستورات اسالمى و دورى از تصوير 
و  مى كنند  خوددارى  سايه پردازى  و  واقع گرايى  طراحى  از  نگارگرى  در  انسان ،  طبيعى 

جهانى تمثيلى را مى آفرينند ( تصاوير 43و4-42 ) .
بنابراين نگارگرى ايرانى نور منتشر دارد و در جهانى به دور از سايه ها است و  طبيعت 
پردازى و سايه پردازى نمى شوند. اما از حيث ارزش بصرى به دليل استفاده از تضاد رنگ ها 
و كاربرد مناسب رنگ هاى مكمل به تاريك و روشنايى الزم دست مى يابد و از اين نظر 
نقصى به وجود نمى آيد ، زيرا هنگامى كه سنگ هاى معدنى و فلزات گرانبها چون طال و نقره 
به كار مى برند ، انوار الهى را در رنگ هاى نقاشى مى آورند و گويى به سوى نور مطلق گام 

برمى دارند .

تصوير 42- 4 كليله و دمنه
تصوير43- 4 شاهنامه فردوسى 
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ارزش بصرى در جو
براى خلق پرسپكتيو جوى مى توان از ارزش هاى بصرى استفاده كرد. دوميه در اين اثر 
از سايه پيكره براى دور و نزديك كردن سطوح و ايجاد حالت عاطفى خاص استفاده كرده 
است. وى با تاريك كردن مادر و كودك در پيش زمينه ، آن ها را از زمينه اى روشن جدا 
ساخته و با اين ترفند ، هم فاصله را نشان داده و هم خستگى مادر و كودك را از كار روزانه  

به نمايش گذاشته است ( تصوير 4-44 ) .
در تصوير45-4  هنرمند به كمك تضاد شديد ، پيش زمينه و پس زمينه را از هم جدا كرده 
است و فاصله به وجود آمده است . پيكره و صخره به شدت تيره هستند . امواج آب روشن تر 
است و از نظر ارزش بصرى به آسمان نزديك است . نمايش عمق به وسيله اين تضاد به سادگى 

انجام پذيرفته است .

تصوير45- 4 تصوير 44-4  انوره دوميه- مادر و كودك
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درجات خاكسترى
اگر نقاط زيادى كنار هم قرار گيرند ، در ذهن بيننده با يكديگر تركيب و همراه مى شوند 
ذهن  در  را  مختلف  رنگ هاى  و  بصرى)  (خاكسترى هاى  رنگ مايه  از  تصورى  مى توانند  و 
مى دهد .  افزايش  را  چشم  هدايت  قابليت  هم  به  نزديك  و  زياد  نقاط  تعداد  آورند .  پديد 
روى  كنته  مداد  وسيله  به  را  نقاط  تصوير  زير  در  بصرى  خاكسترى هاى  توليد  براى  سورا 
بافت ضخيم كاغذ به وجود آورده است. بدين طريق يك حس بصرى را از خاكسترى ها ارائه 
مى دهد. وى در اين اثر تاريكى را به سمت روشنايى مى كشاند و با نور لرزنده اى در نقاط 
برجسته ى كاغذ، شكل ها را ايجاد مى كند . او روشنايى را در پشت مدل قرار داده است تا 
جلوه بيش ترى به پيكره بدهد ( تصوير 46 -4 )  . گاه سورا نقاشى هايش را به شيوه ى ، 
نقطه پردازى (پوينتيليسم ) انجام داده و فقط از چهار رنگ خالص بهره گرفته است . زرد ، 
قرمز، آبى و سياه را به صورت نقاط ريزى روى تابلو به كار برده است كه در چشم و ذهن 
بيننده نقاط رنگى با هم مخلوط مى شوند و به نظر مى رسد انواع رنگ ها با سايه روشن روى 
تابلو به كار رفته اند . بعدها در جريان فرآيند چاپ عكس هاى چهار رنگ ، از اين روش بهره 

گرفته شد (تصاوير 48 و 47 -4 ) . 

تصوير 64 - 4 ژورژ سورا ، طراحى با مداد كنته روى كاغذ

Pointilism .۱

1
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تصوير48- 4 

نور در معمارى
خورشيد يك منبع غنى نور براى روشن نمودن فرم ها و فضاها در معمارى است. كيفيت 
نور خورشيد در اوقات مختلف روز و از فصل به فصل تغيير مى كند، و تغيير رنگ و حالت 

آسمان و هوا را به معمارى منتقل مى كند .
فضاهاى  جلوه مى كند يا  بزرگ  كوچك،  فضاهاى  دگرگون مى شود،  فضاها  نور،  به كمك 
بزرگ ، كوچك تر ديده مى شود . با آن مى توان فضايى را شاد يا دلگير كرد . اندازه و ميزان 

نورگير يا پنجره مقدار نور را كنترل مى كند و با توجه به جغرافيا طراحى مى شود .
لوكوربوزيه معمار معاصر مى گويد : معمارى بازى استادانه ، صحيح و باشكوهى از احجام 
تركيب شده زير نور مى باشد . چشمان ما تربيت شده اند كه فرم ها را زير نور ببينند ، سايه 

روشن ، اين فرم ها را آشكار مى كند ( تصوير 4-49 ) .

تصوير  47-4  ژورژ سورا ، بعدازظهر يك شنبه در جزيره گراندژات
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تصوير 49-4 الف

تصوير49-4 ب
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همچنين نور در معمارى مذهبى نقش مهمى را ايفا مى كند و نقش هدايت كننده به سوى 
و  گچى  جداره هاى  چوبى،  مشبك  پنجره هاى  البه الى  از  نور  مى گيرد .  عهده  را به  كمال 
مرمرى و شيشه هاى منقوش عبور مى كند و نقوش را روى سطح زمينه پديدار مى نمايد 
و پوششى متغير از رنگ و سايه در زمان ايجاد مى نمايد . نور موجب پويايى بنا مى شود و 
شكل و طرح ها را به درون زمان مى كشد . نور و سايه به سطوح بافت مى بخشد. در معمارى 

گوتيك اروپا نور از پنجره هاى شيشه اى منقوش وارد مى شود ( تصوير 4-50 ) .

تصوير 50-4 معمارى دوره گوتيك 
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تاكيد  اسالمى  معمارى  در  نور  با  بازى  و  نورى  منابع  دقيق  نظارت  به  محققان  از  بعضى 
و  مى شود  بنا  وارد  تدريج  به  و  است  الهى  وحدت  نماد  افراد  اين  نظر  در  نور  ورزيده اند . 
و  منعكس  را  نور  معمارى  تزئينات  و  عناصر  حال  همان  در  مى يابد .  فوق العاده  كاركردى 
منكسر و منتقل مى نمايد . به عنوان مثال از سطح براق و درخشنده كف و ديوارها براى 
كه  دارد  بازتاب  مقرنس كارى  سقف هاى  از  طورى  نور  گاه  مى شود .  استفاده  نور  انتقال 
انعكاس نور داشته باشد . مقرنس ها نور را گرفته و مى شكنند. نور نقوش را متحرك جلوه 
ديوارهاى مشبك با سنگ يا آجر لعاب دار نور را با يك طرح روى طرح هاى  مى دهد. يا 

تزئينى ديوار و كف و گنبد مى اندازد و جلوه هاى منحصر به فردى ايجاد مى كند .
نورپردازى كه در معمارى اسالمى به كار گرفته شده خارق العاده به نظر مى رسد ، چرا كه 
ايجاد  معرفت  كمال  و  متفكرانه  و  آرام  خلوتى  به  رسيدن  براى  راهى  آن  جلوه هاى  همه 

مى كند.
آيينه كارى ها، كاشى هاى زرين فام، درهاى طالكوب، مرمرهاى صيقل خورده، مشبك ها، 
مقرنس ها و ... همه به انتقال نور مى پردازند. طراحى نور در تقسيمات فضاهاى معمارى 
متنوع است. عبور از داالن ها، رواق ها و فضاهايى كه قبل از رسيدن به فضاى زير گنبد به 
نسبت تاريك تر است ، باعث مى شود تا نور زير گنبد اشتياق به دعا و مناجات را بيش از 

پيش افزايش دهد .
نورگير  كمك  به  نور  طراحى  زيباترين  از  نيز  كويرى  سنتى  خانه هاى  و  سنتى  بازارهاى 

سقفى برخوردار است (تصوير4-51  ) .
و  زيبا  كاشى كارى هاى  با  مسجد  راهروى  ورودى ،  در  از  پس  لطف اله  شيخ  مسجد  در 
پنجره هاى سنگى مشبكى در تاريكى نسبى قرار گرفته است . وقتى وارد شبستان مسجد 
مى شويم، با طراحى فوق العاده اى از نور مواجه مى شويم. از روزنه هاى اطراف گنبد نور در 
فواصل منظم به داخل مى تابد و زيبايى و جلوه اى بى نظير به شبستان مى بخشد ( تصوير 4-52 ) . 
آرتور اپهام پوپ گفته است : « مسجد شيخ لطف اله توافقى است بين يك دنيا شور و هيجان 
در سكوت و آرامشى با شكوه كه نماينده ى ذوق سرشار و زيبايى شناسى ايرانيان است و 

منبعى جز ايمان مذهبى و الهام آسمانى نمى تواند داشته باشد».
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تصوير 4- 51  الف -  شيشه رنگى 

تصوير 52- 4 مسجد شيخ لطف اله  

ج - مسجد امام در اصفهان ب - بنايى در كاشان
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با هم تجربه كنيم 

تمرين 1- يك موضوع از طبيعت بى جان انتخاب كنيد و دو طراحى، به شيوه زير انجام 
دهيد :

الف) با چهار رنگ سفيد ، سياه و دو خاكسترى به صورت اختيارى آن ها را رنگ آميزى 
سايه گذارى  و  بگذاريد  هم  كنار  تخت  لكه اى  صورت  به  را  روشن  سايه  ارزش هاى  كنيد. 

نامنظمى شبيه نقطه لكه اى اجرا كنيد. در اين حالت موضوع زياد واضح نخواهد شد.

ب) در طراحى دوم از همان موضوع، سايه روشن ها را به كار بگيريد تا موضوع به صورت 
حجمى پديدار شود. حال دو طراحى را توصيف نمايد چه چيزى موجب مبهم شدن طرح 

اول شده است؟

تمرين 2- همان طور كه در شرح درس آمده است، وزن، نور و فضا از طريق سايه روشن 
پديدار مى شوند.

الف) ازيك پيكر با دو ارزش رنگى سفيد و سياه در دو موقعيت روبرو و نيم  رخ طراحى كنيد.
ضخامت و وزن خطوط طرح ، به عمق، دورى و نزديكى آن ها كمك مى كند. از سفيدى كاغذ 

به عنوان ارزش هاى سفيد و عناصر به كار برده را به عنوان ارزش هاى تيره به كار بگيريد.

تمرين 3- يك شىء را با خطوط ضخيم، تيره و زبر طراحى كنيد.
لبه هاى اشكال نامعين و كركى باشد و مركز شكل تيره شود. طراحى را با تركيب مداد ، 
قلم و جوهر و مداد شمعى انجام دهيد ، به طريقى كه وزن و حجم شكل را نشان دهد، با 
تكنيك چاپ انگشتى سومين طراحى را از همان موضوع اجرا كنيد. انگشت را با مركب 

آغشته و فقط با چند حركت شكل را مشخص كنيد .

تمرين 4- چند شىء متفاوت تهيه كنيد . يك شىء نيمه براق و بافت دار سطوح آن ها را 
زير يك نور موضوعى بررسى كنيد . يك كادر يا بخشى از يك هر كدام اجزاء و ارزش هاى 
بيش تر  خاكسترى  ارزش هاى  گام هاى  تعداد  شكل ها  كدام  در  كنيد.  اجرا  را  خاكسترى 

است؟ ( ارزش ها از 1 تا 5 روشن و از 5 تا 10 تيره تا سياه هستند).
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تمرين 5- از يك تركيب بندى با تابش نور مصنوعى با مداد به صورت خطى طراحى كنيد.
بخش هاى كامال تيره را با آكريليك سياه بپوشانيد و خطوط مدادى را پاك كنيد ، يك طرح 
آبستره ايجاد خواهد شد . البته نيازى به اجراى دقيق طرح نيست و مى توانيد در سايه ها 

دخل و تصرف كنيد .

تمرين 6- موضوعى را انتخاب كرده و با استفاده از خطوط موازى سايه روشن هاشور ايجاد 
كنيد.

ابتدا يك موضوع را با مداد طراحى كنيد و با قلم نى(خوشنويسى) سايه ها را به صورت 
خطوط موازى با ضخامت فاصله هاى مختلف به  وجود بياوريد يا از تكنيك خراش استفاده 
كنيد .( سطح يك مقوا  را با مركب چاپ  بپوشانيد  و بعد از خشك شدن سطح مركب آن را با 
ابزارهاى حكاكى(هر جسم نوك تيز مثل سوزن، ميخ، ُمغار، تيغ و . . .) با خطوط موازى 

ضخيم و يا نازك خراش ايجاد كنيد و طرح مخفى پديدار شده سفيد خواهد بود.

تمرين 7- تركيبى از اشياء را بچينيد(پيكره ى يك يا دو نفر نيز مى تواند در تركيب موجود 
باشد) و به كمك قلم مو و مركب و يا قلم و جوهر شروع به طراحى كنيد در هنگام طراحى 

به آهنگ بى كالم گوش كنيد. با تغيير آهنگ خطوط شما هم مى تواند تغيير كنند!

با هم گفتگو كنيد 
دو نمونه اثر هنرى را انتخاب نموده كه از حيث ارزش بصرى توان بااليى داشته باشند 

درباره هدف استفاده از ارزش بصرى در آن گفتگو كنيد . 



رنگ
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5كاربرد  و مفهوم  رنگ
اهداف رفتارى : از فراگير انتظار مى رود پس از پايان فصل بتواند :

1- نخستين كاربرد رنگ ها را در دوران پيش ازتاريخ توضيح دهد.
2- كاربرد رنگ را در بين النهرين ، آشور و بابل شرح دهد .

3- در هنركرت جايگاه  و  نمونه هاى رنگى را نام ببرد و شرح دهد .
4- كاربرد رنگ و انواع آن ها را در هنر يونان و روم باستان توضيح دهد.

5- كاربرد رنگ در دوران كالسيك را توضيح دهد .
6-  رنگ در هنر رنسانس را توصيف كند .

7- كاربرد رنگ در قرن 17 و 18 را توصيف نمايد .
8- تحول در كاربرد رنگ در دوران امپرسيونيسم  و  پست امپرسيونيسم را به اختصار 

شرح دهد .
9- كاربرد رنگ در ايران باستان را با ذكر نمونه ها توضيح دهد .

10- تحول كاربرد رنگ را در ايران اسالمى شرح دهد .
11- رنگ به عنوان نماد را تعريف نمايد .

12- معناى نمادين رنگ ها را در هنر اسالمى شرح دهد .
13- خصوصيات بعضى رنگ ها را در هنر درمانى نام ببرد .

14- مفاهيم و هويت رنگ ها را در آثار مشا هير به اختصار شرح دهد .
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 بنا به كشفيات باستان شناسان  ، شناخت محدود ما از كاربرد رنگ در تاريخ  به حدود  15 
هزار سال قبل از ميالد مى رسد. ( نقاشى هاى غارهاى آلتاميرا در اسپانيا  و السكو در جنوب 

فرانسه و مير مالس لرستان)
 با شروع عصركشاورزى ،  با اختراع سفال و سفالگرى حدود 7-6 هزار سال قبل از ميالد كاربرد 

رنگ شكل جدى ترى پيد ا كرد . ( سفال هاى ايرانى برنگ خاكسترى و نخودى خود رنگ ) 
 سفال رنگى در تمام تمدن ها حدود 3 هزار سال قبل از ميالد شناخته شده است. 

 3000-1500  سال قبل از ميالد كشف فلز و سنگ هاى تزئينى ( الجورد ، فيروزه ، يشم) و 
ساخت جواهرات به عنوان عنصر زيبا ساز  شكل گرفت . 

 با شناخت تدريجى و امكان استفاده از رنگيزه ها و بست مايه ها ،  بشر از بسترهاى متفاوتى 
براى ثبت نقش ها بهره برد . تا قرن 15 ميالدى تقريبا همه آثار خلق شده در خدمت اهداف 
اديان و اعتقادات بويژه كليسا بوده است . با تحوالت اجتماعى  و  رشد علمى  و توليد مواد اوليه 

مناسب ، شرايط براى  روش ها و شيوه  هاى مختلف بوجود آمد .
 دانشمند ان با دستيابى به خصوصيات فيزيكى نور و مواد ، زمينه ى تجربيات جديدى براى 

هنرمندان به وجود آوردند.
 انتخاب رنگ به شناخت از تئورى رنگ ، خواص رنگدانه ها ، زيبايى شناسى و كاربرد آن بستگى 

د ارد.
  خالقيت فردى ، اقتباس از طبيعت ، درك آثار فرهنگى و هنرى عوامل موثر در زيبايى شناسى 

رنگ هستند .
 واكنش هاى فردى و اجتماعى ، فرهنگى و اقليمى ، و نمادهاى اعتقادى همه برميزان تاثير 

رنگ  موثر هستند .
پرتوهاى رنگى قابل رويت ، نه تنها بر جنبه هاى فيزيكى بلكه بر جنبه هاى ذهنى و 

روانى و روح انسان نيز موثر هستند .
 رنگ وسيله ى اصلى شناخت هويت و شخصيت انسان هم مى تواند باشد .

 بازتاب درمانى توسط رنگ مى تواند در درمان بيمارى ها موثر باشد .

درس در يك نگاه
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1 - 5 سال ها بشر براى پنهان شدن يا يكى شدن با محيط اطرافش ، بدن و موى خود را به وسيله رنگدانه ها رنگ آميزى مى كرد.

مختصرى از كاربرد رنگ از گذشته تا كنون 
نارنجى آتش ،  پرهاى  و  اقيانوس ها ،  قرمز  سبز   - آبى  گياهان ،  سبزى  آسمان ،  آبى 
دوران  از  دارند .  رنگ  ماست  در اطراف  آنچه  هر  و  گل هاى رنگارنگ  رنگارنگ پرندگان ، 
استتار  براى  دائمى  و  ماندگار  رنگينه هاى  به  دستيابى  براى  تالش  بشر  در  نخستين ، 
وايمن بودن ،  تغيير وضع ظاهرى و شبيه شدن با حيوانات يا ايجاد ترس در بيننده  بوده 

است ( تصوير 1- 5) .
امروزه  كرد ،  پيدا  گسترش  امروز  تا  و  آغاز  غارنشينى  دوره  از  گياهى  رنگ هاى  كاربرد 
به  نسبت  بيشترى  شيميايى گسترش  رنگ هاى  ريز  دانه هاى  يا   گرد   علم  ،  پيشرفت  با 
رنگدانه  ها ى گياهى پيدا كرده اند ، به صورتى كه  نسبت رنگ شيميايى به گياهى مانند 

نسبت رنگ در كامپيوتر به رنگ هاى شيميايى است .
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 بخش اعظم تاريخ هنر جهان ، با جمع آورى آثار و توليدات انسانى از اين سو و آن سوى 
دنيا مربوط به دوران تاريخى تا امروز پديد آمده است.  كشفيات جديد نشان مى دهندكه 
شده  شروع  غارها  ديوارى  نقاشى ها  از  بشر  حيات  تاريخ  طى  در  رنگ  كاربرد  نخستين 

است (تصوير2 - 5 ) .
آثار به جا مانده از دوره پيش تاريخى نشان دهنده اين امر است كه در اين دوران نقاشى ، 

مجسمه ، حجم ، سفال و بناها شروع به شكل گيرى كرده اند ( تصاوير 4و 5-3 ) .

3 -  5  ماموت خانه - اكراين- حدود 16-10 هزار سال ق . م 

4 -5 پيكره زن و مرد - گل پخته 

شده - سرناودا (رومانى امروزى)  

چهار هزار سال ق.م

تصوير 2 - 5
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5-5  هنر پيش تاريخى ايران- 
هندسى  نقش ها  با  سفالينه 

انتزاعى و پرنده ها 

آثار اين دوران رنگ آميزى نشده اند اما مواد  اوليه آن ها داراى رنگ هاى طبيعى بوده است 
و  بيشتر به رنگ گل پخته هستند و با تغيير خاك ، طيفى از  رنگ هاى خاكى تا  قهوه اى 
را دارا مى باشند . طرح ها هم ابتدايى ترين رنگ هاى يك تخته رنگ را دارند .  مواد به كار 
گرفته شده در آثار پيش تاريخى از تركيب چربى حيوانات و رنگينه هاى طبيعى خاك هاى 
ابزار  شكل  كه  است  اين  دهنده  نشان  كرده اند  ايجاد  كه  خطوطى  نوع  مى باشد .  رنگى 

اثرگذار   به شكل ميله اى بوده است  (تصوير 6 و 5 - 5 ) .
قدرت ،  عجايب ،  با  او  كه  وقتى  داشته است ،  پستانداران  ديگر  با  متفاوتى  آغاز  انسان   
وحشت و پديده هاى اطرافش روبرو شد و هنگامى كه با اولين تالش ها  ، سعى در كنترل 
با  و  باشد  قدرتمندتر   اطرافش   چيز  هر  از  بايد  كه  شد  متوجه  داشت ،   ها  پديده  اين 

6 -5  رنگدانه روى سنگ ديواره- غار آلتاميرا 

1. قهوه اى  ، قرمز قهوه اى ، بنفش خاكسترى و سياه دودى

1
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دست هايش چيزهايى كه تصور مى كند را بسازد ، سپس او با گل رس چيزهايى را ساخت 
و با تراش استخوان و سنگ ، جانوران عظيم الجثه را شكار كرد و آنچه كه بايد مى شد يا 
انتظار داشت را روى ديوار غارها به تصوير كشيد . در اين طرح هاى واقع گرايانه خودش 
در  كه  طبيعى  رنگ  از  مى تواند  كه  دريافت  زودى  به  او  مى يافت .  بيشترى  قدرت  با  را 
عنوان  به  آن ها  كاربرد  و  ديواره  روى  برجستگى هاى  از  او  كند .  استفاده  است ،  اطرافش 
برجستگى هاى عضالنى حيوان مورد شكار بهره برد . خطوط محيطى را با سياه دودى  و 
درون آن ها را لكه هاى رنگى ، رنگ گذارى كرد . هنگامى كه روغن و چربى گوشت كباب 
شده بر روى چوب هاى سوخته مى چكيد و زغال چرب شده را انسان در طراحى تجربه 
تخم  سفيده  مروركاربرد  به  كرد .  پيدا  را  رنگ  براى  بست مايه  اولين  او  حقيقت  در  كرد ، 
مرغ  ، موم طبيعى و روغن بزرك و صمغ عربى و چسب را نيز آشنا شد . انسان در مسير 
تجربه دريافت كه ماندگارى رنگ ها با هم متفاوت است و  درجستجوى بست مايه اى جديد 
كوشش كرد ، به طورى كه  هنوز هم بشر به دنبال بست مايه اى جديد با ماندگارى باالتر 

مى باشد ( تصوير7- 5 ) . 

7 - 5 نقاشى هاى غار آلتاميرا - اسپانيا  در 
اكثر نقاشى غا رهاى دنيا ، خطوط محيطى 
و لكه هاى رنگى محو شده ، به كار گرفتن 
برجستگى سطح مورد نظر به عنوان نشان 
دادن حجم آناتومى حيوانات به كار گرفته 

شده اند .
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در مصر باستان رنگ ها مثل ديگر ويژگى هاى هنر ، 
داشت.   دوران  آن  عقايد  و  مذهب  با  محكمى  ارتباط 
نقاشى ،  و  رفته  فراتر  هنرى  توليدات  دوران  اين  در 
نساجى و  و جواهر ،  زينت آالت  ساخت  طراحى ، 
است .  مى شده  شامل  را  معمارى  و  لباس  طراحى 
آن ها رنگ هاى سفارشى را بدون هيچ  دخل و تصرفى 
نور  از  مطمئن  غير  و  بردند و ناخود آگاه  مى  كار  به 
ديوارى  نقاشى هاى  كرده اند . اولين  استفاده  سايه  و 
با رنگ هاى طبيعى بر بستر دوغاب  آهك متعلق  به  
اين  دوران در مصر است كه  در قرن14ميالدى توسط 
مصرى  هنرمندان  كارگرفته  شد .  به  دوباره   جيوتو  
رنگ هاى روشن و تخت را در نقاشى هاى مذهبى و 
آئينى ، تزئين بناها و اسباب زندگى و مرگ ، پيكره ها 
و موضوعات  فراوان بر روى ديوارهاى معابد شان به كار 

مى بردند (تصوير 9 و  8- 5 ) .
در آثار بجا مانده ، تركيب رنگ هايى مثل مرمر سبز يا 
كربنات مس با رنگ هاى رقيق شده در آب و سفيده 
تخم مرغ و ژالتين به عنوان چسب كه روى ديواره از 
آهك كار شده بعد روى آن تخم مرغ ماليده شده است . 
همانطور كه در نقاشى ها و مجسمه ها ديده مى شود ، چشم و موهاى سياه ، با خطوط 
محيطى سياه كار شده اند ، سبك و آرايش زندگيشان در اين طرح ها مبين وجود آرايش و 
پيرايش افراد مى باشد  ،  تغيير رنگ پوست فقط در  زنان كه به رنگ زرد  روشن  انجام  شده ،  در 
حاليكه پوست بدن مردان قرمز دودى  كار شده است  ،  همچنين خطوط بلند و ضخيم سياه 
يا سبز تيره براى خط چشم سند اين ادعا هستند .  جواهر ات نيز بخش مهمى از زندگى 

نقاشى  آبى ،  اسب  شكار  مصر،  هنر   5-  8
 ، شده حكاكى  آهك  سنگ  روى  ديوارى 

پادشاهى قديم  

1. رنگ هاى به كار گرفته شامل ده رنگ سفيد ، خاكسترى ، زرد ، نارنجى تيره، قهوه اى ، قرمز، سبز، آبى ، بنفش و سياه دودى 
مى باشد.
 2.  اكر  

3. اخرايى 

1

2

3
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9 -  5 هنرمصر، چشم انداز شكار ، معبد نبامون3 

10- 5  هنر مصر ، گردنبند با شيشه و سنگ به رنگ هاى طبيعى و نقاشى ، پادشاهى جديد

فراوان طال ، تاكيد بر  كاربرد  مصريان بوده است . 
ثروت  و  با  قدرت  زندگى  احساس  به  آن ها  عالقه 
بوده است .  به كارگيرى رنگ هاى قرمز و آبى براى 
سنگ ها و زرد براى نور شمع يا چراغ هاى دستى 
( فانوس ) در معابد يا خانه براى رساندن مفاهيمى 
كاربرد داشته اند ، اين روش در شرق دور هنوز هم 
ادامه دارد . رنگ ها معموال غنى ، ماهرانه ، ظريف و 

محدود به كار مى رفتند ( تصوير11و10- 5 ) .
آثار متعلق به دو هزار سال پيش روى بسترهاى 
متفاوتى كارشده اند ، همچنين داراى نقاشى هايى 
با رنگ هاى رقيق 1 است كه دليل تاثير پذيرى  از 

تمدن2 مينوسى  است (تصاوير 15 الى12- 5 ) 

 Nebamun .۳

1. رنگ هاى لعابى چسبناك 
2. به كتاب تاريخ هنرجهان مراجعه شود. 
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11 - 5 مجسمه زن و مرد مصرى در حالى كه آرايش شده اند. 

13 - 5 ماسك صورت جسد توت عنخ آمون ، طال و لعاب و سنگ

14 - 5  صند و قچه توت عنخ آمون ، نقاشى روى چوب

12 -5 مجسمه نيم تنه ملكه اخناتون  (نفرتى تى )- نقاشى روى سنگ آهك
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ايران  مرز  مجاورت  در  فرات  و  دجله  رود  دو  بين  سرزمين 
تمدن  خاستگاه  كه  مى شود  ناميده  النهرين  بين   ، امروزى 
بزرگى بوده است . كتاب ارژنگ يا ارتنگ كه داراى طراحى 
تك رنگ است  و ندرتا رنگ آميزى در آن ديده مى شود اثر 
از مانى پيشواى ايرانى تبار از منطقه بين النهرين مى باشد، 

كه تقريباً چيزى از آن باقى  نمانده است (تصوير16 - 5).
پيكره هاى بابلى مربوط به دو هزار سال قبل از ميالد ، رنگى 
وجود  به  نقاشى  مالزمت  و  سنگ  كند ه كارى  از  و  بوده اند 
آمده اند . نقش ها با مضامين مذهبى و زندگى روزمره هم بر 
وجود  بابل  مارى  زنده در كاخ  تزئينى با رنگ هاى  روى گچ 

داشته است ( تصوير ب17و الف 5-17 ) .
نقاشى هاى  نظير  هم  آشوريان  برجسته هاى  نقش  البته 
ديوارى رنگ آميزى مى شده اند . بيشتر نقاشى هاى ديوارى 
مضامين مذهبى و غير مذهبى شامل صحنه هاى جنگ در 
است.  بوده  جانوران  و  گياهى  و  هندسى  هاى  طرح  شكار، 
از  سومر  و  بابل  و  آشور  النهرين ،  بين  مناطق  در  همچنين 
لعاب براى تزئين نماى معابد استفاده شده است . همين طور 

16-5  آثار مانوى، سده سوم هجرى در تورفان يكى از برگ نوشته ها به خط سغدى

15- 5 آخرين قضاوت ازيريس ، نقاشى روى پاپيروس 
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17 - 5 جعبه صلح (پرچم اور ) ، مقبره سلطنتى شهر اور، بكارگيرى چوب، صدف، سنگ ريزه، سنگ آهك قرمز ، سنگ الجورد به روش كالژ

كاربرد رنگ ها را در طراحى لباس تشريفات و آداب و رسوم و گياهان خيالى مقدس به 
وفور مى توان ديد ( تصاوير 19و 18- 5) .

 در شرق دور براى نشان دادن شكوه و عظمت و يا ترس، رنگ هاى متنوعى در لباس اشراف 
و مردان مذهبى و جنگ آوران به كار رفته است . لوازم منزل را هم رنگارنگ مى ساختند و 
نقاشى آن ها اغلب بر روى طومارهاى از جنس الياف گياهى يا ابريشم با خطوط پيرامونى 
سياه ، تنها با مختصر لكه هاى رنگى به وجود آمده اند . اين نقاشى هاى طومارى در قطع 

بلند و ندرتا كوچك هم كار شده اند . 
نقاشى به مانند يك پنجره روى ديوار يك خانه قرار مى گرفت. البته خصوصيت بارز ديگر 
نقاشى اين دوران نداشتن ارتباط مستقيم با مفاهيم مذهبى بود و  به طور قابل مالحظه اى 
و  ديوارها  بر  تزئينات  ويرايش  نگارينه ها  شكل  حلزونى  و  پيچيده  واقع گرا  بودند . خطوط 

ستون ها و سقف ها به وفور ديده مى شوند ( تصاوير22 الى 20- 5 ) .

19- 5  مجسمه با چشمان مرصع ، تل اسمر
 

18 - 5  آجر لعابدار، دروازه ايشتار ، بابل ، عراق

from Eshnunna (modern Tell Asmara .۱ 

1
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را  دنيا  هنرى  مكتب  اولين  ولى  داشته  ايران  امپراتورى  آثار  در  ريشه  اينكه  با  يونان  هنر 
به يونان نسبت مى دهند.  بيشتر آثارهنرى آنان در آن زمان نقاشى مجسمه و جواهرات 
آنان  نقاشى  اما  مى كنند  پيگيرى  يونان  نقاشى  در  را  كالسيك  ريشه  امروزه  است.  بوده 

20 - 5  نقاشى گاو بازى ، از مجموعه كاخ كنوسيوس،كرت 

 21- 5   فرسك دلفين ها ، رنگدانه گياهى روى بستر آهك  اندود شده  با  روكش تخم مرغ  ، – كاخ كنوسيوس ،كرت

 

 1. نمونه آن را مى توان عبور ارتش خشايارشاه در ايونى نام برد ، كه فقط توصيف كامل آن در كتاب ها و متون تاريخى ايونى  
به جا مانده است ولى به دليل ثبت و تاريخ نگارى پليجنوس * (Polygnous) به نام يونانيان انجام شده است.

1
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22 - 5 گلدان اختاپوس ، كرت 

هرگز مانند مجسمه سازى و معمارى آن منطقه نبوده است . كوشش آن ها  بيشتر براى 
نشان دادن مهارت در بافت و چين و شكن پارچه ها و لباس ها بوده  و هيچ گونه رنگ يا 
رنگ آميزى در آن ها وجود ندارد ، به جز چند نقاشى ديوارى و توصيفاتى از آنان كه در 

ادبيات يونان موجود است ، چيزى باقى نمانده است . 
و  شده  اجرا  ساده  خيلى  و  قرمز  رنگ  با  آن  طرح  كه  ديوارى  نقاشى  پستوم  ،  شهر  در   
با  رنگ هاى زرد ، سفيد و سياه زينت شده است وجود دارد . آنچه به وفور باقى مانده هزاران 
گلدان با تزئينات و پيكره هاى رومى هستند .  اغلب اين گلدان ها دو رنگ و ندرتا سه رنگ 
كه  است  سفال  خود رنگ  آجرى  قرمز  زمينه ى  از  استفاده  آن ها  طراحى  اساس  هستند. 
تكنيك سايه نما و قرمز اجرا شده اند . كاربرد آن ها براى دفن خاكستر مردگان و نوشيدنى 

بوده است ( تصوير 25 الى 23- 5 ) .

1. جنوب ايتاليا محل استقرار كوچ نشينان يونانى 

1
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يونانيان رنگ را در نقاشى روى بسترى از سنگ ، برنز و ستون هاى مرمر خيلى واقع گرايانه 
به  را  بود  فام  زرد  يا  سفيد  مرمر  مجسمه هاى  پشت  معابد كه  ديوار  آن ها  مى كردند  كار 
عنوان زمينه با قرمز يا آبى بسيار غليظ و تيره مى پوشا ندند تا وضوح مجسمه ها بيشتر 

شود ( تصاوير28  الى26 - 5 ) .

23 - 5 كوزه ى هندسى با دسته 
در شكم ، هندسى ، ديپيلون

24 - 5 آمفوره ( amphora) ، سفال با 
نقش سياه (سياهگون )

25 - 5  سفال سياهگون ، آشيل و آژاكس در حال بازى 
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بودند  نشده  رنگ  كه  معابد  بيرونى  ديوارهاى  و  رنگ  خود  مجسمه هاى  بين  همچنين    
از نور استفاده مى كردند . تا حالت هاى متفاوتى را داشته باشند . هر چند فالسفه بزرگ 
كه در يونان مى زيستند ، از ژرف  نمايى آگاه بودند ، اما يونانيان در آثارشان پيرو اصول 
روميان باستان بودند و مبانى نظرى آن ها را به كار مى گرفتند1 . در رنگ گذارى از تمدن 
مصر پيروى مى كردند و فقط تغييرات كمى درنوع آن رنگ ها به  وجود مى آوردند . ارغوانى 
و شنگرف  كه نشان دهنده ى پيدا كردن جيوه است ،  به رنگ هاى آن ها اضافه شده بود . 
روميان  كه  شد  موجب  مجلل  ويالهاى  قصرها ،  در  شكوه  به  آن ها  عالقه  باستان،  روم  در 

28 - 5 چهره فالوين ، امپراتور روم ، 26 - 5  آگوستين ، امپراتور روم ، سنگ مرمر زمينه الجورى
سنگ مرمر زمينه ارغوانى

تصوير27 - 5

1.  البته قابل ذكر است تا فروپاشى امپراطورى يونان روميان پيرو آثار يونانى بوده اند و ظهور روم جديد وهنر رومى دوباره 
مورد توجه قرار گرفت.
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متقاضى نقاشى ديوارى و هنر موزائيك بر روى ديوار باشند. اغلب نقاشى ها با پودرهاى 
قطعات  رنگ  خود  هاى  رنگ  طيف  با   موزائيك  هنر  در  شده اند.  اجرا  داغ  موم  و  رنگى 
مرمر و سنگ هاى رنگى ديگر كه داراى سايه هاى رنگى هستند ، اثرى شبيه يك نقاشى 
از  بعضى  هستند .در  موجود  هركوالنيوم  پمپئى،  در  آثار  اين  البته  به وجود مى آوردند .  را 
اينها قطعات موزائيك به قدرى ظريف و كوچك در كنار هم نشسته اند كه مانند ضربه هاى 
قلم مو مى مانند و به كاربرد ماهرانه سايه و جزئيات كامال توجه شده اند . هنوز نقاشى آويزان 
كردنى يا تابلو وجود نداشته، اما نقاشى ديوارى اين دوران بيشتر موضوعات مناسك بت پرستى، 
داستان هاى اسطوره اى و تصاوير عيش و بزم بوده است . هدف از كاربرد و انتخاب رنگ ها در اين 
آثار نخست ، ايجاد حالت يك روز گرم  و درخشان كردن اتاق هاى كوچك كم پنجره بوده و دوم 

جلوه بخشيدن ، ايجاد نوآورى و زيبايى بوده است( تصاوير 31 الى 29 -  5 ) .

29-5 هنر موزائيك ، حمله يونانيان به ايران، اسكندر و داريوش سوم، پمپئى 
Pompeii ، 310 ق.م

30 - 5 فرسك طبيعت بى  جان ، هلوها و پارچ، 
هركوالنيوم

31 - 5 نقاشى ديوارى در ويال ، باغ ، پمپئى
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رنگ در اوايل مسيحيت در بيزانس - استانبول امروزى-  به صورت موزائيك شيشه نه انواع 
سنگ مرمر جلوه مى نمود ، در گوتيك نقاشى روى سطح چوب به عنوان بستركار شروع 
شد .  رنگ در مسيحيت قرون وسطى با ظهور وكار برد ژرف نمايى و رنگ به عنوان نماد 
در بناهاى مذهبى و شيشه رنگى جلوه مى نمايد . در آن دوره رنگ ها بسيار طبيعى بودند 
قرمز  طاليى،  زرد ،  رنگ هاى  داشتند .  كودكانه  گاه  و  ابتدايى  و  ساده  نسبتاً  و  ژرف نمايى 
آبى و سبز در شيشه هاى رنگى نماد كليسا بوده است . در حاليكه بنايى كه در پنجره اش 
از صورتى ، قهوه اى و بنفش ، سبز با خطوط سياه كار رفته باشد حتما كاربردى مسكونى 

داشته و مربوط به شهروندان مطرح  شهر بوده است ( تصوير 32- 5 ) .

32 -  5 پنجره شيشه رنگى كليساى 
نتردام ، شارتر، سده 13 ميالدى

 1. عصر تاريكى

1
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روى  بنفش  و  آبى  درجه هاى  با  نقره  و  طال  لعابى  رنگ  م -  قرن 6  اوايل  تمپرا ،  ، بخشى از تصوير  انجيل  از  رقعه اى   5 - 33
پوست

بنفش  و  طال  رنگ  با  همراه  هشتم  قرن  در  انجيل  تذهيب  در  بار  اولين  الجوردى  رنگ 
استفاده شد . اين رنگ ها از ايران به اروپا منتقل مى شدند . هدف از نقاشى هاى انجيل،  
تاثيرگذارى بر  براى  طبيعى  بسيار قابل فهم و  مضامين آن به صورت  كشيدن  تصوير  به 

غيرمسيحى يا مسيحى بيسواد بود  ( تصوير 33-  5 ) .

 34 - 5 دوخت روى پارچه ، انگلستان

رنگ در رنسانس ،  اواخر گوتيگ در بافته هاى مليله دوزى ديواركوب هاى رنگارنگ رايج 
شد .  البته كاربرد رنگ در قالب دوزى ها طالكارى و فرش ، رخت و جامه همچنين تزئين 
لوازم منزل مهمتر از كاربرد اسرار آميز و مرموزانه رنگ در نقاشى بوده است . رنگ ها بسيار 
طبيعى هستند و ژرف نمايى نسبتاً ساده و ابتدايى دارند و  به گونه اى ساده و بچه گانه به 
نظر مى رسند . مى توان  بهترين اين آثار را « به دنبال اسب تك شاخ » دانست  (تصوير 34- 5 ). 

2. در آن رنگ هاى نيلى، قرمز روناسى، سرخابى، زرد، آبى تيره، سرمه اى، آبى خاكسترى – سفيد – سبز جنگل به كار رفته 
شده است

1

1. يونيكورن 

 2



195

دوره  اين  كردند .  آغاز  پانزدهم  قرن  در  هنرمندان  را  جديد  ديدگاه هاى  جستجو  در 
دوران شكوفايى شيوه هاى هنرى جديد بوده است . ظهور ژرف نمايي علمى ، نور و سايه 
اين  هنري  آثار  است .  دوران  اين  بارز  خصوصيات  از  روغن  رنگ  پيدايش  واقع گرايانه ، 

شدن رنگ  دهنده ى اضافه  نشان  دوران 
خاكى  قرمزهاى  انواع  بنفش مصرى  زرد ، 
از  وفور  به  استفاده  همچنين  باشد .   مى 
خشك  از  بعد  كه  رنگين  شفاف  لعاب هاى 
تمپراهايى  و  نمى دادند  رنگ  تغيير  شدن 
ايجاد  امكان  و  مى شدند  خشك  سريع  كه 
تصاوير را با سرعت بيشتر نسبت به گذشته 
چند  هر  شود.  مى  ديده  آوردند،  وجود  به 
رنگينه ها پيشرفته شده بودند اما همچنان 
رنگي  هماهنگي  داشتن  و  رنگ ها  تركيب 
سختى  به  هنرمند  و  بود  مشكل  هم  هنوز 
اين عمليات را انجام مى داد به همين دليل 
بيشترشيوه ي سايشى در آثار باقيمانده ديده 
مى شود.  در اين دوران لئوناردو داوينچى 
ساخت  و  نموده  تفسير  را  رنگ  تهيه  شرح 
رنگ را از چهار رنگ اصلى قرمز، سبز، زرد، 
آبى نوشته است .  چرخه رنگ را براى آن 
رسم و ژرف نمايي و اصول تهيه هماهنگي 
رنگ ها را مكتوب كرده است.  در همان زمان 
«يان وان آيك»  از تركيب ماهرانه رنگيزه با 
روغن هاى ابتدايى، احساسات را درآثارش  

به نمايش درآورد ( تصوير 35- 5 ) .

35 - 5 چهره ى آرنولفينى ، رنگ روغن ، يان وان آيك، قرن 15 ميالدى  1. قرمز- آبى غليظ  

1
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فضاى آفرينش،  روز  ديوارى  نقاشى   5 -36 
 داخلى نمازخانه سيستين ، ميكل آنژ

ميكل آنژ در نقاشي ديواري كليساى واتيكان1 ،  اوج كاربرد رنگ در آن دوران را نشان مى دهد. 
او فضا را با تضاد و پرداخت دقيق رنگ ها بوجود آورده ولى اهميت اين اثر هنرى داشتن  
«پيام» است.  به طور كلى در اينجا تركيب بندى ممتاز ، اجراي دقيق و كاربرد ماهرانه رنگ 

مهمتر از پيام اثر نبوده است و اين شروع تحول اساسى در هنر مى باشد( تصوير36- 5 ).
رنگ در قرون 17 و 18 را مى توان در آثارنقاشان هلند  بهتر بررسي كرد كه به تذهيب 
و تزئين انجيل محدود مى شود ، همچنين نقاشى اسطوره ها ، نقاشى مكان هاى تاريخى و 
نقاشى سه پايه در حد تزئين اتاق هاى كوچك ، نقاشي از چهره افراد با رنگ هاى درخشان 
و روشن و سليقه و سفارش شخصى ديده مى شود . موضوعات مورد توجه اين دوران پيش 
پا افتاده  ، مبتذل ، جسمانى   ،   قحطى و مرگ بوده است  .  مثل آثار را مبراند كه به موضوعات 
و   باروك  شيوه ي  با  اروپا   17 قرن  در  مهيج  موضوعات  مى پرداخت .  مرگ   و  گرسنگى 
اوايل قرن 18 با شيوه   روكوكو گسترش مى يابند، از خصوصيات مهم  اين دوران دوباره به 
كارگيرى واداشتن چشم به حركت2، شيوه اى كه 800 سال پيش در پمپئى و هركوالنئوم 

به كار مى رفته ، مى باشد ( تصوير 37- 5 ) .

1.  نمازخانه سيستين
 (Trampe-l oeil) يا  (Eye cheating) .2
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37- 5   بازگشت پسر نافرمان ، رامبراند ، رنگ روغن روى بوم

رنگ در كالسيك  نو   را مى توان بعد از انقالب فرانسه بررسى 
كرد. انقالب فرانسه مبتنى بر عقايد آزاد  منشا   نهى  يونان و روم 
باستان بود  ، مردم خواهان آزادى در راى و گفتار و اعتقاداتشان 
شده بودند و درخواست حكومت جمهورى مردمى را داشتند . 
نقاشان هم مثل نويسندگان در تصوير كشيدن اين صحنه ها 
تالش مى كردند .  آنان  در رنگ آميزى دنباله رو سبك كالسيك 
در  بود .  طراحيشان  در  آنان  هدف  « رئاليسم»  روش  و  بودند 
نيمه اول قرن 19سبك كالسيسم حكمفرما بود اما با نگاه كامال 
طبيعت گرايانه بطورى كه فرم پيكره هاى سبك باستانى ، در آن 
هنرمندان قبل از امپرسيو نيست ها  ،  نقاشى  ديده نمى شود .  
بيرون كارگاه را با اين روش كار مى كردند، به اين ترتيب كه 
در محيط باز با قلم يا مداد مومى روى بستركار طراحى كرده 
و بعدا  در محيط آتليه با رنگ قرمز قهوه اى مجددا طرح را 
ذهن  در  باقيمانده  تصوير  با  را  نقاشى  و  نمودند  مى  بازسازى 
كامل مى كردند،  چرا كه در محيط باز نياز به دقت بيشترى در 
ارائه سايه و روشن نور بودند  ( تصوير 38-5) .  مستقيما حالت 
و حركت را كه با رنگ هاى غليظ روى بوم به كار مى گرفتند ، 
   .   (  5  -39 تصوير  كنستابل   (  و  ترنر  مى كشيد ،  تصوير  به 
هنرمندان امپرسيونيسم در زير برف و باران  و آفتاب به كارشان 
ادامه مى داد ند  و  تخته رنگ  را حذف كردند و مستقيما رنگ را 
روى بستر كار تركيب مى كردند بدين ترتيب ايده هاى جديدى 
را ارائه دادند .  پل سزان با تركيب بندى دقيق و سنجيده و كاربرد 
جديد رنگ و د قت در همنشينى رنگ ها موجب پيدايش سبك  
پست امپرسيونيسم شد . او متوجه شد كه براى درخشش بيشتر 
كند  استفاده  آبى  پيرامونى  خطوط  از  است  بهتر  « ليمو »  يك  

(تصوير 40-  5 )  . 
 38- 5 توفان در راه است- در كشتى بردگان مريض و مردنى ها را 

بيرون مى اندازند، ويليام ترنر ، رنگ روغن روى بوم  Classic – Revival .۱

1
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42- 5 تولوز لوترك 41- 5 ژورژ سورا  

39- 5 منظره ظهر، جان كنستابل ، رنگ روغن روى بوم ، مكتب رمانتيسم،  
قرن 18 ميالدى

40 - 5 منظره كوه سن ويكتور، پل سزان ، رنگ روغن روى بوم ، 
وجود خط هاى عمود به كار عمق مى بخشد . هنگامى كه رنگ هاى 
زرد و قرمز براى ايجاد حس لطافت بكار برده شده  كمى رنگ آبى 

هم براى خلق حس هوا استفاده شده است.
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ژورژ سورا  روش نقاشى با  نقطه  هاى رنگ  را به وجود آورد سبك او اوج به كارگيرى رنگ 
است . او معتقد بود كه اثر رنگ ها  زمانى كه به لحاظ بصرى در چشم مى آميزند ، شديدترند 
تا هنگامى كه روى بستر كار هستند .  در نتيجه او براى ساختن سطح نقاشى ، ابتدا يك 
اليه نازك از تركيب رنگ هاى موضعى قرار مى داد و اليه بعدى را از ته رنگ هاى مربوطه 
انتخاب مى كرد. براى مثال ديگر سبز را براى نمايش علف ها، چمن ها و سبزه ها به كار 
نمى گرفت . او با صد ها نقطه زرد و آبى علف ها را بوجود مى آورد، و تصوير آن ها  از فاصله 

كوتاهى ، سبز ديده مى شد ( تصوير41- 5 ) .  
در آثار تولوز لوترك هم تركيب هاى ساده ولى جالبى از رنگ را مى توان ديد (تصوير 5-42).   
البته هنرمندان با تعاريف جديد دانشمندان از رنگ ، دست به تجارب و تمرين هاى زيادى 
مختلف  نسبت هاى  و   تعادل  با  را   رنگ  قوانين  هنرمندان  گوناگون  روشهاى  در  زدند .  
تجربه كردند و حاصل آن آثار امپرسيونيست ها ، پست امپرسيونيسم ها ، آبستره ( انتزاعى) ، 
كوبيسم ، فوتوريسم ، دادا و ... مى باشد . معموال مكاتب با مكتب قبلى و بعدى خود همپوشانى 
دارند. درحاليكه مردم و هنرمندان هنوز گيج نقد و تحليل آن ها هستند ، به سرعت مكتب 
جديدى متولد مى شود ، و جايگزين مى گردد. در مكتب جديد چه اتفاقى خواهد افتاد و 
در تركيب بندى و تناسبات و بازشناخت مفاهيم چه انتظارى مى رود؟ حال ما آثار آنان را 

مى بينيم و به راحتى قياس و قضاوت مى كنيم .
 پيرامون ما مملو از رنگ هاى گوناگون است اما رنگ هايى كه  در آثار هنرى وجود دارند 
آگاهانه و هدف مند بكارگرفته شده اند بطورى كه  فرياد مى زنند ، آواز مى خوانند ، و گاهى 
هم فقط حرف مى زنند...شما بايد صرفاً گوش كنيد تا بشنويد ولى بايد ابتدا زبان رنگ ها 
را بدانيد .  درس اول ، در حاليكه چشمهايتان را در اختيار داريد اجازه دهيد در اثر بگردد 
و قضاوت كند. درس دوم،  نقاشان و هنرمندان به جز ظاهر آثارى كه خلق مى كنند معنا و 
مفهومى در پنهان دارند كه پيرو اين موضوع ،  اين جمله ى گاليله معروف است :  « منظور 

از راه شيرى ، شير نيست » .

  Gearges Sovra .۱

Pointilism .۲

12
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43 - 5 سوار كار ، نقاشى ديوار هوميان ، لرستان ، حدود هزاره ى 8-6 ق.م ،ارتفاع 20 سانتى متر - تك رنگ به رنگ قرمز اخرايى ، سياه و زرد 

رنگ در هنر ايران باستان
بعضى منابع نشانه هاى سكونت در ايران را مربوط به 200 تا 400 هزار سال پيش 
تخمين زده اند . قديمى ترين اثر رنگى متعلق به  خرم آباد لرستان مى باشد  . غار لرستان 
داراى تصاوير نقش هايى با رنگ زرد ، سياه و قرمز با نقش ها جانورى و انسانى خيلى ساده و 
نامنظم  مى باشد .  اين نقاشى ها مانند تمام غارهاى همزمان در قاره هاى ديگر به دليل مقابله 

با ترس از حيات وحش و بيم ها و اميدهاى انسانى ايجاد شده اند ( تصوير44و 5-43 ) . 
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44 -5 گلدان نقاشى شده از شوش ، 5 - 4 هزار سال ق.م،  
3/ 28 سانتى متر ، لوور پاريس 

45-5 پارچ با دهانه ناودانى ( ظروف منقارى) نقش ها هندسى و حيوانى قرمز رنگ بر زمينه كرم ، عصر 
آهن دو،( 800-1000 ق.م ) تپه سيلك ، بلندى 19/4 سانتى متر

46- 5 كاشى گلى، بابا جان لرستان - شامل 176 
عدد در كف تاالر 47* 41/5

در منابع مختلف ، زمان هاى متفاوت در مورد اعصار زيستى و فعاليت هاى 
مثال  براى  هستند.  هم  نزديك  حدوداً  همه  اما  است  شده  نگاشته  بشر 
هزاره ى هفتم ق. م. سنگ هاى صيقل خورده و هزاره ششم ق. م. كشاورزى 
و اهلى كردن و  در هزاره پنجم ق. م. مس و سنگ و اوايل هزاره چهارم ق. 
م. سفالگرى اشاره دارند . سفالينه هاى سده چهارم پيش از ميالد داراى 
رنگ هاى خود رنگ و طرح هاى بسيار ساده و هندسى نامنظم بوده است .   
در سده هاى نخستين هزاره چهارم ق. م  تزئينات واقع گرايانه جايگزين 
اشكال ساده و نامنظم روى سفالينه شدند. به دليل اختراع چرخ سفالگرى 
و پخت سفالينه رنگ هاى متنوع و شكل هاى گوناگون و پيچيده اى توليد 
،گسترش پيداكرد. به تدريخ انسان توانست ظروف سفالينه ى بهترى به رنگ 
سرخ و تصاوير حيوانات با رنگ خطوط سياه ايجاد كند ( تصوير 5-45  ) .

سفالينه ى ظريف و زيباى شوش به رنگ نخودى و با نقش هاى كه از 
طبيعت الهام گرفته شده كامًال گرافيكى و بسيار مشهور هستند . هم زمان 
با آن حجارى با نقش هاى برجسته،  فلزكارى و آجرهاى لعابدار طرح دار 

در دوره  ايالميان رايج بوده است ( تصوير 46 -  5 ) . 
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ديوارهاى  روى  نقاشى  آثار  است .  ايالميان  مانده  به جا  آثار  قديمى ترين  از  پيكر  هفت 
مكشوفه ، قسمت باال را تزئين كرده اند و نقاشى ها روى بستر گلى انجام شده اند و متاسفانه 
قطعات بزرگ كه نشان دهنده مضامين آن ها باشد به جاى نمانده است. عالوه بر نقش هاى هندسى 
دايره، مربع، مثلث و چهار گوش تصاويرى هم از طبيعت بر ديوارها نقش شده است . رنگ ها شامل 

زرد ، قرمز ، خاكسترى ، آبى ، سياه و سفيد بوده كه داراى شكوه و جالل بوده اند . 
در دوران مادها شهر هگمتانه داراى شگفتى هايى بوده است . هفت باروى آن هر كدام رنگ 
خاص داشته است . بنا به گفته هرودت : اولى سفيد ، دومى سياه ، سومى ارغوانى ، چهارمى 
آبى و پنجمين آن ها نارنجى و دوتاى آخر يكى با نقره و ديگرى با طال پوشانده شده بودند 

و شيوهاى نمادين و مرموز از آسمان و هفت اختر گردان بوده است .
زمستانى  كاخ  از  دارد .  جهانى  آوازه  هم  هخامنشى  در دوران  شهر شوش  آپاداناى  كاخ 
آجرهاى  بر  متنوع  رنگ هاى  و  پركار  لباس هاى  و  جاويد  سربازهاى  تصاوير  با  امپراتورى 

رنگين و لعابدار باقى مانده اند ( تصوير 5-47 ) .

 47- 5 كاخ آپاداناى شوش ، هخامنشى،  آجرهاى رنگين و لعابدار
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48- 5 شاهزادگان، نقاشى ديوارى كوه خواجه، دوره اشكانيان، سده اول ميالدى-  تركيب بندى ساده و در اندازه بزرگ ، پيكره هاى بزرگ با رنگ هاى 
تخت و ساده بر بستر گچ اندود شده  ديوار شده است. 

به  فقط  هم  جمشيد  تخت  در  بودند .  شده  رنگ آميزى  روشن  زرد  رنگ  به  ستون ها   

آثار باقى مانده ى قالب  هاى گچى با رنگ قرمز كه در كاخ تچر باقى مانده ، مى توان اشاره 
كرد . البته تصويرى هم از فروهر رنگارنگ كار شده باقى مانده كه همگى نشان از رنگ هاى 

متنوع و كاربرد آن ها است . 
محققى آثار مربوط به قرن اول ميالدى و اشكانيان را در كاخ شاهى كوه خواجه ، چنين 
توصيف مى كند :  در اين گالرى با وجود تخريب فراوان رنگ هاى به جامانده بر سطح طاق 
و ديوارها به چشم مى خورد و حاكى از نقش ها مجلل و گسترده است . كه از رنگ هاى 
زرد ، سرخ ، قهوه اى ، سبز و آبى استفاده شده است .  در اين نقش ها كه بخش و قسمتى 
از پيكر فرشته  ها  پشت پيكر ديگرى قرار گرفته است.  همه به صورت تمام رخ ايستاده 
اند . كه علت كاربرد آن ايجاد عمق مى باشد. در يك ديوار شاه و ملكه و در ديوار ديگر الهه 
اروس ديده مى شود كه سوار بر اسب سرخ رنگ است و چهره ها به صورت نيمرخ و تمام 

رخ هستند (  تصوير 5-48) .

1. هرتسفلد

1



204

ساسانيان با پيروى از هنر هخامنشى عالقه مند به نقش برجسته بوده اند و اين دوران اوج 
هنر گچبرى است . اما همچنان از رنگ براى تزئين ابنيه استفاده مى شد . روى بستر گچى 
در داخل ابنيه  داراى تزئينات نقاشى و هنر موزائيك موجود بوده است .  اين نقش ها شامل، 
انسان ، حيوان ، شكارگاه ، گل و گياه و نقش هاى هندسى رنگارنگ بودند (تصوير 5-49) .

به نقل از پروفسور پوپ كه درنقد طاق بستان كرمانشاه نگاشته است ، آثار رنگ هاى قرمز، 
زرد ، فيروزهاى ، آبى پررنگ ، سبز كمرنگ ، ارغوانى ، بنفش ، نارنجى ، صورتى و سپيد در 
اين بنا قابل مشاهده است. موضوعات نقاشى ديوارى موجود در سطوح ديوارها صحنه هايى 
از جنگ، شكار وگردش، است.   در كل ايرانيان پيش از اسالم از رنگ و رنگرزى اطالعات 
خوبى داشته اند. از كتاب آرايى قبل اسالم مى توان نقاشى هاى كتاب ارژنگ را نام برد. در 
نقش ها  از  زيادى  هاى  گفته  گيريشمن  رمان  كاوش هاى  همينطور  و  ويل دورانت  تاريخ 

ديوارى و رنگ هاى آن ها آمده است ( تصاوير53 الى5-50 ) .

49 - 5 هنر موزائيك ، كاخ بيشاپور ، دوره ساسانى 
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50 - 5  طاق كسرى ( ايوان مدائن ) ، تصوير سازى رايانه اى 

52 - 5  بخشى از شكارگاه ، نقاشى ديوارى، شوش 

51 - 5 برگه هايى از كتاب مصور ارژنگ ، ناحيه ى تورفان در 
غرب تركستان چين
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تيرانداران با جامه هاى درخشان و چند رنگ ، فرش پازيريك ،  و رنگ آميزى گياهى نخ ها 
و نقش هاى موجود در گنجينه استرآباد و گنجينه ماد و فرش تاريخى بهارستان متعلق به 
دوره ساسانى بود. فرش كف ايوان كسرى را مى پوشاند  داراى نقش باغ بهشت بوده  و اين 
فرش با نخ هاى طال و نقره بافته شده ، و با جواهراتى نظير زمرد و مرواريد به كار رفته 
است . در كاخ تيسفون كه به يك افسانه شبيه است . اين ها  نمونه هايى از نقش ها و رنگرزى 

دوران باشكوه قبل از اسالم در ايران هستند ( تصوير 5-54) .
رنگ در ايران اسالمى

54 - 5  فرش پازيريك قديمى ترين فرش دست بافت جهان است كه سرگى رودنكو آن 
را سال 1949 در گور يخ زده فرمانروايان سكايى يافت. اين فرش مربع شكل در اندازه ى  
1/98 * 1/89 متر مى باشد . تصوير آن سواركاران ، آهوهاى در حال چرا، جانوران افسانه اى با 

سرعقاب ، حاشيه گلدار و نگاره هايى شبيه به نقش هاى تخت جمشيد  دارد .

و  تحول  به  هنرمندان  اسالمى  قرون  اوايل  در  انسانى ،  نقش هاى  حرمت  به  توجه  با 
گسترش نقش هاى گياهى پرداختند و از تصويركردن نقش هاى انسانى پرهيز مى كردند  و 
روش كارشان بر اساس هنر پارتيان و ساسانيان بوده است .  مصادف با عصر سلجوقيان ، 
هرچند  كردند .  پيدا  جديدى  خصوصيات  و  شكوفا  اسالمى  تفكر  با  ايرانى  علوم  و  هنر 

53 - 5 سربازان جاويدان، نقاشى ديوارى به شيوه برجسته لعابدار شده، شوش ، سده 5 ق.م
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شدند  ديوارنگارى  جايگزين  تدريج  به  كتاب آرايى  و  گچ برى   ، خوشنويسى  هنرهاى 
اسالمى  حكومت هاى  و  دوره ها  به  مانويان  كتاب  آرايى  سنت   و  ساسانى  نقاشى  سنت  اما 
و  محدود  رنگ ها  و  داشت  مشابهت  ساسانى  دوره ى  حجارى هاى  با  تصاوير  منتقل شد. 
به صورت تخت همراه با خطوط كناره نما مورد استفاده قرارگرفت . بدليل تحريم ظروف 
طال و نقره در اسالم ساخت سفال و لعاب پيشرفت نمود ، سفالگران سلجوقى نامشان را 
بر سفال ها مى نگاشتند . در حاليكه كاتبان و نگارگران نامشان را به روى اثر از سده نهم 

ثبت مى كردند (تصاوير59 الى 5-55 ) .

55 - 5 برگى از نسخه ورقه و گلشاه ،  اواخر سده ششم هجرى قمرى – مكتب شيراز : بزرگ نمايى ، زمينه ساده با رنگ تخت ، 
فضاى كم عمق و رنگ هاى محدود

 56 - 5 كاشى هاى ستاره و چليپاى( صليبى)  فيروزه اى 
با كتيبه قرآنى، نيمه سده هفتم هجرى قمرى، دوره ى 
ايران  ملى  موزه ى  مجموعه  از  لعابدار-  سفال  ايلخانى، 

دوره ى اسالمى

 57 - 5 كاشى، كتيبه تزئينى با نقش سيمرغ، نقاشى شده با لعاب 
درخشان، تخت سليمان
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58 - 5 كاسه مينايى با نقش دو دلدار و درخت سرو، اواخر سده ى ششم هجرى قمرى، دوره ى سلجوقى، نقاشى روى لعاب، 
رى ، از مجموعه موزه ى ملى ايران دوره ى اسالمى 

59 - 5 برگى از كتاب خطى مشهور به « االغانى»  
ابوالفرج اصفهانى كه از بيست جلد آن فقط 

شش جلد باقى مانده است.

بيزانسى  نسبى  واقع گرايى  و  ساسانى  تركيب بندى هاى   تلفيق  از  نيز  هفتم  سده ى  در 
رنگ  كاربرد  و  شد . تهيه  ايجاد  عباسى  بين المللى  مكتب   ، عربى  موضوعات  و  پوشاك  و 
در سده هاى هفتم و هشتم عبارت بود از : رنگ آبى كمرنگ ، شنگرف متمايل به آبى ، 
ارغوانى  ،  زرد كم  رنگ ، بنفش ، طاليى سوخته و كدر متمايل به خاكسترى كه با تركيبى 
از پودر طال ساخته مى شد و در نقاشى چينى هم بكار مى  رفت . خاكسترى هم بستگى به 
فام و سفيدى كاغذ داشت . آبى را از حرارت دادن الجورد و خردكردن و ساييد ن در آب 
بدست مى آوردند . البته آبى فيروزه اى نيز بعد از فتوحا ت مغوالن وارد نقاشى ايرانى شد . 
رنگ شنگرف را هم از اشباع گوگرد بدست مى آوردند و سفيد را از سفيداب  سرب و سياه 
را از دوده چراغ توليد مى ساختند . در اين دوره كاربرد رنگ  را در گچبرى نيز به وفور مى 
توان ديد كه خصوصيات روش معمارى ايلخانى بوده است. شاهنامه بزرگ  ايلخانى نمونه اى 
از اوج پيشرفت نقاشى و كاربرد رنگ در دوره ايلخانى به شمار مى آيد( تصوير 60 -  5 ). 
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60 - 5 نگاره  اى از نسخه شاهنامه بزرگ ايلخانى : زارى بر تابوت اسكندر ، مكتب بغداد ، نيمه نخست سده هشتم هجرى قمرى يا قرن 14 ميالدى 
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. غني  گرديدند  حذف  ايراني  نگارگري  از  بيزانس  و  چيني  عناصر  هشتم ،  قرن  اواخر  در 
شدن رنگ ها ، ايجاد حاالت رواني در پيكره ها از ويژگى هاى برجسته آثار اين دوران است 
شاهكار مكتب  بايسنغري  نزديك گرديد . شاهنامه ي  ايراني  هرات به غناي ناب  و مكتب 
اوليه ي هرات است . نوآوري در مضامين و موضوعات همچنين نوآوري در تكنيك و اسلوب 
از تحوالت ايجاد شده توسط بهزاد مى باشد . بهزاد را پيشرو  واقع گرايي در نگارگري ايراني 

مي دانند ( تصوير 61 - 5 ) .

تصوير 61 - 5 
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اواخر حكومت ايلخانى  در ديوان خواجوي كرماني كه از مهمترين آثار اين دوران است ،  
است.  نوين  رنگى  مواد  از  استفاده  نشانه  آن  رنگ پردازي  نوع  و  رنگي  تنوع   ، وسعت 
رنگ  تخته  به  سوخته  و  كدر  سبز  نوعى  و  سرنج   ، چهاردهم  تا  درحقيقت  سده  هشتم 
ايرانيان اضافه شد. سرنج از پخت سفيد آب سرب و سبز كدر را از تركيبات مس بوجود 
و  قرمز  مى شد . كاربرد  استفاده  وسيع  سطوح  پوشش  براى  طال  ورقه  هاى  از  مى آوردند . 
طاليى هم عموميت داشت . براى تيره تر كردن الجورد از نيل استفاده مى كردند . هم  زمان 
با اين تحوالت در مكتب شيراز ، هنرمندان سعي در حفظ سنت هاي هنر تصويرسازي ايراني 
همچنين   و  بيگانه  عناصر  از  برداري  الگو  عدم   ، سلجوقي  مكتب  از  برداري  الگو  داشتند . 
تيره  تر بودن عناصر  از پس زمينه ، ساده گرايي ، عدم القاي بعد حجم و فضا  ،  استفاده از 

كتيبه در فضاي تصوير با بررسى شاهنامه  ي قوام الدين حسن از مكتب شيراز مشهود است . 
بلند  تارهاى  كاغذ  بافت  چون   . ياد گرفتند  چينى ها  از  را  كاغذ  توليد  و  ساخت   ايرانيان 
داشت ، مناسب چسباندن طال و بستر مناسبى براى نگارگرى بود . بدين ترتيب با سنگ 
عقيق با بشم سطح موم اندود شده آن را صيقل و با تكه ابريشم نرمى سطح موم اندود 
شده كاغذ را جال مى دادند .  در اين زمان عناصر چيني ، بيزانسي و ايراني در مكتب اوليه 
تبريز موج مى زند  . وتنوع و وسعت رنگي  ، ساماندهي عناصر در كادر افقي  ، نمايش فضاي 
همزماني برجسته ترين خصوصيات آثاراين دوران مى باشد . البته در نگارگرى از رنگ هاى 
معدنى كه كدر هستند استفاده مى شد چرا كه رنگ هاى گياهى شفاف هستند و سايه  هاى 
فرعى را در رنگ ايجاد مى كنند . هنرمندان نگارگر پودر مواد معدنى را بعد از خرد كردن و 
ساييدن با ماده چسبناك مى آميختند . ميزان زيبايى رنگ به ميزان سايش آن و در درجه 
دوم به نوع ماده بست آن داشت . سفيده تخم مرغ يا سريشم يا صمغ عربى نقش ماده بست 
چسبناك را بازى مى كرد . البته گاهى با تركيب زاج سفيد ، حالت ميناگون را در تركيب 

رنگى بوجود مى آوردند. 

1. هنرمندان با تلفيق دستاوردهاي مكاتب بغداد، تبريز يا مغولي و شيراز مكتبي را ايجاد نمودند كه بعدها به مكتب جاليري 
يا مكتب بغداد – تبريز معروف گشت 

1

2.چين و بيزانس

2
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كاربرد رنگ هاي روحي و شفا ف ، رعايت تركيب بندي به صورت انباشته و روي هم ، قلم گيري 
مشكي در مرز پيكره ها  استفاده  از نقاشي به صورت رقعه ، استفاده از خطوط منحني ، استفاده از 
حداقل رنگ و استفاده از حالت توصيفي  و  بياني خطوط  در آثار رضا عباسى سرآمد هنرمندان 

دوران مكتب اصفهان مى باشد ( تصاوير 63 و 62- 5 ) .

كتاب   ، سليمان  حضرت  جلوس    5  -  62
منطق الطير ، تبريز
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استفاده از كاغذ ابرى و زرافشان هم براى بستر نگارگرى رواج داشت . در انتخاب رنگ نه 
تنها نوع رنگيزه ، ساخت و در دسترس بودن  ، بلكه احساس و نمادين بودن آن رنگ هم 
موثر بود . از نظر انديشمندان اسالمى رنگ سفيد نماد وجود مطلق خداوند و رنگ سياه 
كه پوشش كعبه است نماد اصلى تعالى و فرا وجودى است كه خانه كعبه با آن ارتباط 
دارد. سفيد رنگ محبوب پيامبر بود . همراهى سفيد با بى رنگى و بى نقشى سطح با  نوعى 

خلوت، تفكر و سكوت همراه است و الهام گر نوعى بزرگى، پاكى انديشه و بالندگى است.
نشان   است كه  آبى الجوردى  فيروزه اى و  رنگ  اسالمى  رنگ هاى  اصيل ترين  از  يكى 
مراقبه و مشاهده و  بيانگر بى كرانگى آسمان آرام و تفكر برانگيز سحرگاهان صاف وصميمى 
هستند . در كل رنگ هاى آبى فيروزه اى و طاليى در نگاره هاى اسالمى و ايرانى ، جلوه هايى 
از معانى باطنى هستند . بيشترين سطوح استفاده شده در هنر اسالمى رنگ هاى مربوط 
به رنگ هاى سردى چون آبى زنگارى ، فيروزه اى و الجوردى است كه عمق دارند و انسان 
را به بى نهايت و جهانى خيالى و دست نيافتنى مى برند .  همچنين نشانه صلح و رنگ 
و  است  درون  متوجه  همواره  آبى  است .  آرامش  موجب  آبى  نور   . مى باشد  بى گناهى 
جنبه هاى گوناگون روح آدمى را نشان مى دهد . آبى معناى ايمان است و آبى سمبل 
جاودانگى است .  همچنين رنگ زرد را براى انبساط خاطر ناظر بكار مى گيرند و سبز نشانه 
سيادت فرزندان حضرت على ( ع ) و حضرت فاطمه (س)  محسوب مى شود . به طور كلى 
كاربرد رنگ در هنر اسالمى سعى دارد تا احديت را البه الى رنگ ها ، فرم ها ، نورها و اصوات 

متجلى نمايند .
در دوران صفويه نقش هاى اسليمى و ختايى گل و گياه جانوران به بلوغ خود مى رسد و 
رنگرزى پس از ركود در دوران مغول ، در دوران صفويه به اوج خود مى رسد . ِگل ، خاك 
رس ، زاج ، روناس ، نيل و صمغ حاصل از درختان و پوست و ميوه درختان مانند پوست 
گردو ، انار ، كاه ، حنا ، برگ مو و عصاره ليمو ، مواد اوليه براى تهيه  بوده اند . به  طورى كه 
در قرن هاى دهم و يازدهم ، رنگ هاى گياهى به كار رفته در فرش هاى ايرانى شاهكارهاى 

جهانى به شمار مى آمدند (تصاوير67 الى 64- 5 ) .

 63 - 5  جشن عيد فطر ، به امضاى سلطان محمد، تبريز،آبرنگ و طال اندازى ، 15* 20 سانتى متر
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64 - 5 پارچه با نقش گل و گلدان، سده يازدهم هجرى قمرى، دوره صفويه 

قرن هاى 12 و 13 دوران درخشان ادوار در هنر  قلمكار ايران است نقش زدن روى پارچه 
در اين دوران آغاز گرديد . پشم گوسفندان را بارنگ هاى زرد شفاف ، قرمز و بنفش رنگرزى 
مى كردند و كاغذ را هم با به كار بردن مواد طبيعى همچون دوده و صمغ عربى ، مازو ، 
حنا ، سريشم ، سركه انگور ، آب ماست ، دوغ ، صمغ رنگ آميزى مى كردند تا بسترى براى 
در  مشخص  رنگ  تعدادى  ايرانى  هنرمندان  بنابراين  سازند .  آماده  نقاشى  و  خوشنويسى 

زمينه كاشيكارى و منسوجات ، تذهيب و تشعير مورد استفاده قرار مى دادند . 
« در مساجد اسالمى ، به كار گرفتن فيروزه اى، الجوردى و سورمه اى كاشى ها عمق تپش 
عرضه  را  فكرى  جوشش حيات  وشنگرف  ياقوتى  رنگ هاى  و  مى كنند  توجيه  را  حيات 
مى كنند . در مجموع آن ها را شكوهمندتر كرده اند و يكپارچگى وحدت و شكوه همگانى 

به مانند همنوازى عظيم فراگير ، انديشه را به اوج عروج مى رسانند» 
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 66 - 5 فرش با نقش درخت هستى ( در همه اديان به درخت مقدس اشاره شده  65 - 5 فرش دوره ى صفويه ، رنگرزى گياهى
است، درخت طوبى در قرآن، درخت دانش در انجيل ، درخت كيهانى در اوستا)

 67 - 5 اقتباس طرح نقشه فرش از خمسه نظامى ، مكتب تبريز، 931 هجرى قمرى 
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ايتن مى گويد : « يكى از ويژگيهاى رنگ آميزى ايرانيان دوره اسالمى ، به كارگيرى رنگ ها 
در كاشى بناها ، به ويژه مساجد است كه با رنگ آميزى مناسب ، خشونت مواد را زدوده اند . 
و چنان تركيبى را به وجود آورده اند كه توزيع رنگ هاى آبى فيروزه اى و الجوردى ، در 
مجاورت سفيد ، زرد ، قهوه اى و سبز زيتونى هماهنگى چشم نوازى پيدا كند و كه نمادى 

با اثر روانى جذاب به خود بگيرد »  (تصوير 68 -  5 ) .

تصوير68 - 5 
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دوده چراغ و صمغ عربىمركب خوشنويسى   

نيل سورمه اى با جوهر مازو و زاج زردمشكى سير   

پوست بلوط و پوست اناررنگ شترى

سولفات آهن و روغن مازوتوتيا ( مركب ضد آب) 

شنگرف ، سولفيد جيوه ، روناسرنگ هاى قرمز

مرمر سبز، تركيبات مسرنگ سبز 

گل رنگ ، شيره پوست انار، برگ مورنگ زرد 

الجورد و آزوريت ، نيل ( گياه وسمه)رنگ آبى

انواع اخرا ، پوست گردورنگ هاى قهوه اى و سرخ

گچ يا كربنات سربرنگ سفيد

زرورق طال يا براده آهن با چسب حيوانىطاليى

صمغ عربى ماده اصلى تمام رنگ ها بوده است  

 *انواع كاغذ مورد استفاده عبارت بودند از : كاغذ ابرى همدان و كشمير  در دوره تيمورى ، كاغذ 
خان باليغ ، كاغذ زرافشان ، كاغذ زرنشان ، كاغذ سمرقندى و كاغذ شامى ، كه هركدام كاربرد 

متفاوتى داشتند.

تركيبات نسبى مواد در ايجاد رنگ ها در نقاشى ايرانى و هنرهاى سنتى:
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نظريه رنگ 
دراواخر قرن شانزده  اسحاق نيوتن تئورى رنگ ها را بررسى و  نظريه خود را ارائه داد . 
او با آزمايش ساده نشان داد « رنگ ازتجزيه نور» بوجود مى آيد . با عبور باريكه اى از نور 
زاويه دار توسط يك منشور موجب تقسيم آن به طيف رنگ هاى مختلف رنگين كمان شد .  

در واقع او موفق به كشف اين واقعيت شد كه رنگ نور است ( تصوير 69- 5 ) .

• رنگ هاى اصلى :  زرد، قرمز ، آبى 
• رنگ هاى درجه دوم : تركيب مقادير مساوى دو رنگ اصلى ( نارنجى ، سبز ، بنفش ) 
• رنگ هاى درجه سوم : دو رنگ اصلى را به نسبت 1و 2 مخلوط كنيم .( زرد نارنجى)

•  رنگ هاى تكميلى : تركيب دو رنگى كه به نسبت معين يك خاكسترى رنگى ايجاد نمايد.
• با تركيب سه نورهاى  اصلى رنگى، رنگ سفيد ايجاد مى شود كه به آن تركيب هاى  افزايشى گفته مى شود.  ولى با تركيب سه رنگ  

اصلى ، رنگ سياه بوجود مى آيد .

 هنرمندان هم با كشف  هاى جديد و به موازات آزمايشات علمى دانشمندان فيزيك ،  جلوه 
هاى بصرى آن ها را تجربه مى كردند. برخى عالقه مند به معناى نمادين از رنگ  و برخى 
هم مجذوب اثرات نور شدند و عواطف و احساسات را با رنگ نشان دادند . به طور خالصه، 

تئورى رنگ ها در هنر تحت سرفصل «   نور، نماد ، احساسات »  خالصه مى شود . 

تصوير 69 - 5 
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 در پايان قرن نوزدهم ، نقاشان فرانسوى سبك جديد امپرسيونيسم را پديد آوردند . آن ها 
عالقه مند به اثرات نور در حال تغيير بودند و با استفاده از تجزيه و تحليل دقيق تر در 
تصرف چشم اندازهاى طبيعى با تغييرات نور تالش مى كردند و ايده هايشان را با تئورى هاى 
دانشمندان هم عصر خود تغيير مى دادند و اين چنين اطالعات سنتى و قديمى رنگ ها 
را متحول كردند . ديگر براى نشان دادن سايه اجسام از تركيب رنگ شىء با برخى از قهوه اى 

ها يا سياه و سفيد استفاده نمى كردند ، آن ها 
بوم خودشان را با روش هاى نو و جديد علمى 
براى  مخالف )  رنگ  با  خالص  رنگ  ( تركيب 
مثال طبق  عنوان  به  به روزكردند.  سايه ها، 
تئورى هاى جديد براى نمايش سايه ى جسم 
زرد رنگ ، رنگ بنفش بكار بردند . كه در اثر 
طبيعى تر جلوه مى كرد و در عين حال موجب 
افزايش نشاط در اثر مى شد . امپرسيونيست ها 
با سرعت از آگاهى هاى جديد از اثرات زودگذر 
سنتى  خصوصيات  برخى  و  شدند  آشنا  نور 
امر  همين  و  كردند  حذف  را  رنگ ها  كاربرد 
موجب طراوت در شيوه ى آن ها شد . هنرمند 
مطرح ترين  كلودمونه ،  سبك ،  اين  توانمند 
نقاشى هاى متاثر از كشف اثر نور را به  وجود 
مجموعه ى  بيست  از  يكى  آورد   تصوير5-70 
ا  نشان مى دهد كه  روان   ر كليساى جامع 
ساختمان كليسا در زمان هاى مختلف روز از 
فصل هاى مختلف سال و تحت شرايط آب و 

هوايى متفاوت نقاشى شده است . 

تصوير70- 5  
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رنگ به عنوان نماد
درك نسبتاً درستى از مفهوم رنگ ها از زمان هاى قديم وجود داشته است . در بسيارى 
روابط  همچنين  اعتقادى ،  فرهنگى  مفاهيم  و  جغرافيايى  طبيعت  به  بنا  و  فرهنگ ها  از 
فوق  فهرست  كه  است  يادآورى  به  الزم  اند ،  كرده  پيدا  معنايى  نماد  رنگ ها  اجتماعى، 
تفاسير  قابل توجه مى باشد .  رنگ  نمادين  مفاهيم  عنوان  ثابت ولى به  اصل  عنوان  نه به 
مختلف تئورى رنگ ها در طيف وسيعى از كشورها و فرهنگ ها وجود دارد كه بعضا مشترك 

نمى باشد و به اختصار آنچه در مبانى هنرهاى تجسمى گفته شده مرور مى شود :

رنگ قرمز به علت تداعى آتش و خون، براى نشان دادن خطر، خشم، خشونت، عشق و شور 
معنا شده است . به همين دليل اين رنگ را با امور قلبى ارتباط داده اند (تصوير 71- 5 ) .

حمايت از زندگى در سياره زمين به عهده خورشيد است. رنگ زرد، رنگ خورشيد است. 
بنابراين براى  نمايش  زندگى ، انرژى ، شادابى ، اميد و حكمت و تفكر   از  نماد زرد استفاده مى كنيم 

(تصوير 5-72 ) .

تصوير 72- 5 تصوير 71 - 5 
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نارنجى به عنوان يك رنگ ثا نويه از تركيب قرمز و زرد به وجود مى آيد ، اتحاد شور خالق 
با وضوح و حكمت زرد  از خصوصيات هر دو رنگ مى باشد . بنابراين نارنجى نماد خال قيت و 

استقامت مى باشد ( تصوير5-73 ) .

تصوير 5-73 

تصوير 5-74 

سبز به عنوان رنگ گياهان ، رنگ طبيعت است كه نشان سالمت و رشد مى باشد. البته 
روشن و درخشان است نماد حسادت و بى تجربگى است و  سبز با ته رنگ زرد كه نسبتاً 

سبز تيره حالت قداست دارد و  نماد اسالم محسوب مى شود ( تصوير 5-74 ) .
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آبى رنگ آسمان ، در نزد ملت هاى مختلف به عنوان آرام ترين رنگ ها و محبوب ترين 
آن ها شناخته شده است  و به عنوان نماد بهشت استفاده مى شود . در اساطير كالسيك 
رنگ آبى نشان ونوس و مشترى و  در مسيحيت نماد حضرت مريم است . از آنجا كه همرنگ 

اقيانوس است ، مى تواند نشان طراوت و پاكى و بهداشت باشد ( تصوير75 - 5 ) .

چون تهيه رنگ بنفش در گذشته بسيار سخت بود ، بنابراين رنگ هاى خانواده بنفش 
بنفش  لباس  پوشيدن  به  قادر  قدرتمندان  و  ثروتمندان  فقط  و  بودند  گران  و  نادر 
شده  شناخته  قدرت  و  ثروت  سلطنتى ،  خانواده  رنگ  بنفش  بودند.بنابراين  مجلل 

است (تصوير 76- 5 ) .

تصوير 76- 5 تصوير 75- 5 
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قهوه اى رنگ زمين، سنگ و چوب است.  به اين ترتيب، آنرا تداعى كننده ساخت و 
ساز مى دانند. به علت زمينى بودن براى نشان دادن صفت فروتنى هم به كار مى رود 

( تصوير 77 - 5 ) .

رنگ  هاى سياه و سفيد و تضاد آن ها را نماد مرگ مى دانند . خاكسترى رنگ طبيعى 
برخى فلزات و سنگ ها است اما به عنوان نماد تابع ، انجمن هاى منفى ، آب و هواى متغير 
به  نور،  با  سفيد  ارتباط  مى شود .  رفته  به كار  خنثى  اوقات  بعضى  و  پيرى  و  خستگى  و 

نمايندگى صلح ، پاكى ، خوبى به كار برده مى شود ( تصوير 78- 5 ) .

تصوير 78- 5 تصوير 77- 5 
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بيان هميشه در هنر به صورت نماد گرا بوده است . چنانكه سبز و سفيد و آبى و بى رنگى 
دارند ،  ديگرى  معناى  مذاهب  و  فرهنگ ها  در  رنگ ها   . است  پاكى  مظهر تازگى ، 
اسالمى،  فرهنگ  در  مثال  براى  مى رود .   فراتر  رنگ ها  حد مظهريت  در هنر دينى 
معانى عرفانى  عالى ترين  متضمن  سبز  است و  رنگ  نيكويى  جاودانگى و  نماد  رنگ سبز 
است و به اين صورت باالخص در اطراف نام حضرت خضر (ع) تجلى مى كند ، خضر ، سبز 

پوش جاويد است .
و  است  جنگ  و  غضب   ، حال خشم  همچنين  و  حيات  تجديد  و  نماد خون  سرخ ،  رنگ 

شياطين و ديو سيرتان در لباسى قرمز در نظر آمده اند . و زرد رنگ تقدس است .
در هنر اسالمى استاد شاگردى مرسوم  بوده و استاد در هر مرحله به اقتضاى روحيه شاگرد 
راز و رمز ساخت رنگ را مرحله به مرحله به شاگرد مى آموخت . هر مرحله از اين مراحل 
از سنگ سايى تا طالكارى و آماده كردن قلم و كاغذ با نشانه و رمزى ترتيب پيدا مى كرد . 
شاگرد اينجا سالك و استاد مراد بود و كار چون سير و سلوكى معنوى ، و بسان مراحل 
رياضت، سالك مراتب معنوى و منازل و مقامات روحانى عالم هنرى را طى مى نمود . نور و 

رنگ نيز در حكم رمزى براى سير و سلوك به كار مى آمد .

تاثير رنگ بر جسم و روان 

بشر اوليه شش هزار سال پيش رنگ سرخ را كشف كرد ، عالوه بر پوشش بدن خود با 
رنگ ، براى مراسم ارواح و زينت كردن ديوارهاى خانه استفاده مى كرد . هند و ها هم در 
اغلب  مى برند .  همراه  جهانى به  اين  مرگ  نشانه ى  را به  سياه  گا و  جنازه  تشييع  مراسم 
مردم دنيا رنگ آبى را حاصل خوشبختى و سفيد را قدسى و آسمانى مى دانند و عالقه اى 
به سياه ندارند.  همچنين مردم چين سفيد  را  در مراسم عزادارى استفاده مى كنند . آن ها 

براى بدرقه روح متوفى به قلمرو خلوص ، سفيد را انتخاب كرده اند .  
مردم خاورميانه براى تامين سالمت و روح و جسم به يك دسته نوسانات نورهاى رنگى ، 
صوتى و غذايى كه موجب تحريكات الزم براى سالمتى مى شوند ، توجه يافته اند.    ناهنجارى 
بعضى رنگ ها  ، نورها يا صوت ها نظام هدايت ساز درون بدن را نامتعادل مى سازند و حتى 

بعضى از آن ها ايجاد آلرژى مى كنند و يا آرامش مى بخشند .
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و  تعبير كرده اند  متالطم  دريايى  سنگين  آرامش  به  نمادين ،  صورت  به  را  تيره  آبى  رنگ 
كسى را كه عالقه مند اين رنگ است را داراى خلق و خوى آرام و عاطفى معرفى مى كند.

رنگ سبز ناهماهنگى موجود در بدن را تنظيم و فشار خون را كاهش مى دهد.
در طب سنتى ايران براى پايين آوردن تب بيمار او را در ميان برگ هاى سبز درخت بيد 
مى خوابانيدند . بعضى از اقوام مثل هندوها رنگ نارنجى را شفابخش سوخت و ساز بدن 

مى دانند و با آفتاب درمانى ، نور زرد نارنجى آفتاب ، بعضى امراض را مداوا مى كردند .
مى باشد ،  وجودش  در  رنگين  هاله ى  داراى  فردى  هر  كه  است  ثابت كرده  علم  امروزه   
اين  است .  وابسته  تغذيه  و  عمومى  فرهنگ  خلقيات ،  اعمال ،  به  فرد  هر  هاله ى  تركيب 
تعبير  و  معنى  تفسير ،  قابل  مى شود ،  ظاهر  رنگى  صورت  به  فرد  هاله ى  از  كه  رنگ ها 
اثرپذيرى ، اثر دهى الهام گيرى و القاء هستند . بنابراين رنگ وسيله ى اصلى شناخت هويت 

و شخصيت انسان هم مى تواند باشد .
سال هاست كه رنگ در معالجه بشر با نتايج قابل مالحظه اى همراه بوده است. احساس ما با 
رنگ هاى متفاوت تغيير مى كند ، ممكن است آرامش را با سبز ،  خشم را سرخ  و افسردگى 
يا سرخوردگى را با خاكسترى نمايش دهند . ذهن آدمى ، نشانه هاى بسيارى در خاطره 

دارد و از طريق آن ها توانسته خود را مطرح كند . 
تحقيقات نشان مى دهد كه پرتوهاى رنگى قابل رؤيت ، نه تنها بر جنبه هاى فيزيكى بلكه 
بر جنبه هاى ذهنى و روانى و روح  انسان نيز مؤثر هستند . مجققان نشان داده اند كه رنگ 
آبى باعث كاهش فشار خون ، كاهش حمالت آسم ، كمك به رفع بى خوابى و ايجاد آرامش 
و ثبات در فرد مى شود . رنگ قرمز داراى اثرات مخالف است ، يعنى افزايش فشار خون و 

پرحركتى بدن كه براى كم خونى مفيد است .
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- نمونه اى از جدول رنگ درمانى وابسته به تحقيقات  از 1902 تا كنون

بازتاب درمانى با استفاده از رنگ ها

رنگ مكملبيمارىعضو موثرنشانه بين المللىرنگ

قرمز
آتش

ريه ها ، روده بزرگ ، 
رحم

عدم تعادل ،
كم خونى ،
يبوست ،

 ذات الريه

فيروزه اى

سر، كليه ها ، روده انرژىنارنجى
كوچك ، تيروييد

 ، گى د ر خو ما سر
ن  ما ر د ، ها سنگ 

عمومى

آبى

ستون مهره ها، كبد، عقل و خردزرد
ــد،  غددپاراتيروئي
معده، مفصل خاجى 

فلج ، يرقان ،
پوكى استخوان ها ،

سوء ها ضمه ، 
آرتريت

بنفش

هيپوفيز ، ريه ها ، همدلى و توازنسبز
معده ، پستان ها ، 

ستون مهره ها

 ، ن طا سر ، ر مو تو
اختالالت پشتى

قرمز تيره

سر ، سينوسها ، صلح و ايثارآبى
چشمها ، 

قلب ، معده ، 
روده بزرگ ، 

پروستات

صرع ، درد سينوسها ، 
آب سياه  و خستگى 

چشمها ،  طپش قلب ، 
زخمها  ،   اسهال ، 

بزرگى پروستات  و 
سرطا ن

نارنجى
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خودكشى افراد  وسيله ى  «  فريازر»  نام  به  رنگى  سياه  پل  لندن  در  مى گويد :  «روسو1» 
رسيد .  سوم  يك  به  آن  روى  خودكشى  آمار  سبز،  به  آن  رنگ  تغيير  با  اما  بود  زيادى 
آزمايشات2 نشان مى دهد كه نورهاى رنگى در زمينه ى رنگ گرم باعث حركت بازو و زانو 
به طرف نور مى شوند . در حاليكه نورهاى آبى و سبز در زمينه رنگ سرد موجب حركت 

مخالف اعضاى بدن هستند . 
قرمز  رويايى ،  تحليل  در  يونگ  مى برند.  بهره  يونگ  تحليل هاى  از  بالينى  آزمايشات  در 
را در مشكل عاطفى و سمبل احساس تعبير كرده ، رنگ آبى را نشان دنياى روشنفكرانه 
مى داند.  روشنگرى  از  دور  به  را  سياه  رنگ  و  تفسير  احساس  سمبل  را  سفيد  جامه ى  و 
دانشمندان ديگر 3 هم به نتايج مثبتى رسيده اند . براى مثال : رنگ قرمز با تركيب اندكى 
از نارنجى موجب شادمانى و شوك سازى خون هستند . آنان فقدان رنگ زرد را به معناى 

قطع اميد مى دانند .
دانشمندى كه آزمايشات رنگ درمانى را در زمينه ى رنگ آبى سير- نيلى انجام داده ، به 
اين نتيجه رسيده كه اين رنگ اكسيژن الزم را براى خنثى كردن هيدروژن و كربن اضافى 
نه  عينى ،  نه  است4 ،  روانى  تحرك  هر  از  عارى  خاكسترى  رنگ  مى كند . همچين  توليد 
ذهنى و نه درونى و نه بيرونى است . نه اضطراب بخش و نه آرام بخش ، خاكسترى فاقد 
موجب  باشد  داشته  آبى  رگ هاى  كه  سبز  رنگ  كه  است  ثابت شده  است .  رنگى  حيطه 

خودآگاهى و اراده است . 
عزم و مقاومت در حين انعطاف پذيرى ، غرور و بردبارى از صفات رنگ سبز تيره است . 
اما در دراز مدت استفاده رنگ سبز تغييراتى در متابوليسم بدن ايجاد مى كند . رنگ قرمز 
در آزمايشات آنان ، تسريع كننده نبض خون ، باال برنده فشار خون و نيروى حيات است و 
شوق رقابت ، خالقيت و رقابت ايجاد مى كند . رنگ زرد شادمانى زود گذر و تلقينى دارد .

2. آيرانوالد و كلداشتاين
3. كادمن، راتمن، كاديويى و شلينگ

4. در آزمايش لوشر

1. روانشناس
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هويت رنگ
وينسنت ون گوك  در اثر معروفش گل هاى آفتابگردان  ، با استفاده رنگ گرم زرد براى 
ايجاد يك تصوير پر انرژى با مفهوم  و  قصد اينكه هنوز هم در زندگى احساس اميد و شادى 
جريان دارد ، استفاده كرده است . از سوى ديگر استفاده آگاهانه از تئورى رنگ ها را در 
نقاشى هاى «دوره آبى» پابلو پيكاسو شاهد هستيم . در اثر « تراژدى» با انتخاب رنگ هاى 
سرد و نحوه كاربرد آن ها موفق به بيرون كشيدن حالت لرزيدن با غم و اندوه و نا اميدى در 

اين كار شده است ( تصوير 79 - 5 ) .

تصوير 79 - 5  
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آندره درين با استفاده از تضادها ميان رنگ هاى گرم و سرد ، سر و صدا  را  در اين كارخانه 
كشتى سازى به نمايش درآورده است .  ايجاد توهم عمق استفاده از رنگ هاى گرمتر در 
پيش زمينه كه به تدريج تبديل به رنگ هاى سردتر نسبت به زمينه هستند ، به وجود آمده 
است . آندره درين در گروه هنرمندانى كه با  نام  مستعار جانوران وحشى ( فوويسم ) ، عضو 
و  بي احتياط،  خشن   رنگ هاى  تاثير  تحت  كه  خشمگين  منتقدى  توسط  عنوان  اين  بود . 
حقيقت   در   . ( تصوير80 - 5)  شد   ابداع  بود  هنرى  اثر  اين  در  كه  گستاخانه   ، جسورانه 
هنرمندان  موضوع .   توصيف  نه  و  مى كرد  تبعيت  رنگ  از  خود  احساسات  ابراز  هنرمند  با 
استفاده آزاد  از رنگ در  آثار جديد خود  و كشف رنگ به عنوان يك موضوع را حق خود 
مى دانستند . اينجا هنرمند با استفاده از تركيبى از رنگ هاى شفاف و خصوصيت انرژى 
تابشى رنگ ها ،  به عنوان موضوع انتخاب كرده گرفته و  در سراسر اثرش از اين طيف براى 

تصوير 80 - 5 ايجاد يك تصوير انتزاعى بهره برده است . 



232

با هم تجربه كنيم

1- چرخه رنگ را با شيوه خودتان بوجود آوريد (تصوير81 - 5 ) .

يكبار رنگ ها را روى تخته رنگ (پالت ) و بار ديگر مستقيما در هنگام كار روى مقوا 
( يا هر بستر انتخابى مثل پارچه ، چوب،... ) تركيب كنيد حتى مى توانيد در روش دوم 
آثار ابزار تركيب كننده كه به صورت خط خطى هاى به جا مى ماند را محو نكنيد يا اصرارى 

به يكدست شدن سطح و تركيب رنگ نداشته باشيد . 

چگونگى و حاالت بوجود آمده را توصيف نماييد. (به مبحث نقد مراجعه كنيد )

تصوير 81 - 5 



233

تصوير 82 - 5 

2- چند رنگ را روى كاغذ بچكانيد و به نحوه ى تركيب آن ها دقت داشته باشيد. همين 
حركت را روى كاغذهايى با جنس هاى متفاوت داشته و حاالت آن ها را توصيف نماييد .

3 -رنگ ها را با مواد گوناگون در كنار هم تجربه كنيد.
روى مقواى رنگى با يك اثرگذار مثل خودكار  به صورت تك رنگ ، هاشور كاركنيد.

همين تمرين را روى بسترهاى مختلف ( انواع كاغذ ، نايلون ، طلق ، پارچه هاى درشت 
بافت يا ريز) ولى با ابزار ثابت (مثل ماژيك ) انجام دهيد .

براى بار سوم همين تمرين را با ابزارهاى مختلف اما در يك طيف رنگى روى مقوا يا كاغذ 
اجرا كنيد .

قطعات مربع شكل 5  5 سانتى متر از آثار بوجود آمده بريده و در كنار هم تركيب متعادلى 
ايجاد نماييد (تصوير 5-82 ) .

x
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4- طرحى را يكبار با رنگ هاى گرم و يكبار ا رنگ هاى سرد اجرا كنيد. از آن ها كپى تهيه 

كنيد و به قطعات نابرابر برش بزنيد . سپس دو اثر را با هم تركيب كنيد و انعكاس حسى 
آن را توصيف نماييد  ( تصاوير  84 و 4-83 ) .

تصوير83 - 5 

تصوير 84 - 5  
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تصوير 85 - 5 

تصوير 86 - 5 

5- از آثار تمام رنگى يكى از هنرمندان مثل اندى وارهول - ماتيس يا ون گوگ يكى را 
انتخاب و بعد از مثنى بردارى رنگ آميزى كنيد ( تصوير 85 -5  ) .

حال ، زاويه اى از شهرمان را كه كسى به آن دقت نداشته را ترسيم خواهيم كرد .

     قبل از شروع، حتماً چشمانتان را به مطالعه آنچه كه پيرامون دارد عادت دهيد و در 
ذهن، عناصر هنر را در كادر مورد نظر تحليل كنيد.

براى كسب مهارت انتخاب زوايا، چشمانتان را ورزيده كنيد. با يك منظره ياب به اطراف 
بنگريد تا به تدريج ذهن و چشمتان اين مهارت را كسب كند و بدون منظره ياب هم 
بتواند كادرى از چشم انداز را انتخاب كنيد.تصوير(منظره ياب) به اين ترتيب يك زاويه 
از اطرافتان كه كم كسى به آن توجه كرده است، شايد بتوان گفت «زشت ترين زاويه» 

را انتخاب كنيد ( تصوير 5-86 ) .

كار عملى
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در يك كادر  cm  50×35   از كاغذ سفيد با مداد ، طراحى خطى ايجاد نماييد .

در تناسب اشياء دقت داشته باشيد. در ايجاد فضاى منفى به مواردى كه موجب اغراق 
عالئم  گذشته،  تاريخ  شهرى  آگهى هاى  سيم ها،  و  كابل ها  مثل   - مى شود  معنا  در 
خيابانى كج و معوج، زباله هاى شهرى نابجا و ... به جزئيات توجه كامل داشته باشيد. 
اين كليد موفقيت شما است يعنى بايد پيام كارتان به وضوح مشخص باشد. مهمترين 

عنصر در كارتان هماهنگى و وحدت است.

شما اكنون يك مرحله از كار را انجام داده ايد و پيش طرح و اصلى ترين مرحله شما 
آماده است. روى يك كاغذ يا مقواى رنگى با همان اندازه، با ابزارى كه مى توانيد يك 

اجراى رنگى تميز ارائه دهيد، طرح خطى را دوباره اجرا كنيد.

روش اول : طرح را با تمام اثرگذاره اى رنگى مختلفى مثل مداد، خودكار، گچ يا هر ابزارى 
كه در اختيار داريد كه فقط در يك رنگ از چرخه رنگ از تيره تا روشن  اجرا كنيد، البته 
مى توانيد در مراحل مختلف از مواد نام برده به صورت تركيبى در يك اثر استفاده ببريد 

(تصوير 4-87) .

تصوير 87 - 5
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روش دوم:   يك طيف رنگى مثل رنگ هاى بين قرمز تا زرد يا آبى تا سبز را در چرخه 
رنگ انتخاب كنيد و كارتان را هر بار فقط با بكارگيرى يك طيف رنگى با يك مواد يا تلفيق 

چند مواد اجرا نماييد.

ابزار پاستل را انتخاب كنيد براى شروع كار مجموعه 12 رنگ آن كافى است.

بعد از چند روز كار خطى را با پاستل اجرا كنيد. تجربه بسيار لذت بخشى خواهد بود 
( رجوع شود به بخش ابزار شناسى ) .

يا  رنگ  تركيب  دشوارى  نظير  كارى،  سختى هاى  با  نشدن  روبرو  براى  نقاشى  شروع  در 
در  آن ها  مهار  و  تربانتين  چون  حالل هايى  از  استفاده  يا  رنگ  و  بوم  كشش  بين  تعامل 
ابزارهاى مثل رنگ روغن ، پاستل از راحتى بيشترى برخوردار است و به راحتى مى توان 
روى بستر كار رنگ ها را روى هم كار كرد و با انگشت ، پنبه يا تكه پارچه اى  رنگ ها را به 
خوبى محوكرد . به همين دليل پاستل ابزار بسيار مناسبى براى انتقال از مرحله ى طراحى 

به نقاشى و كاربرد رنگ است .

يك قسمتى از يك پارچه ى نخى يا كتانى كه طرح هاى سنتى و درشت دارد را با اليه 
اى نازك از جسو بپوشانيد . و با پاستل طرح ها را بصورت آناليز شده اجرا نماييد از دويدن 
رنگ ها در هم جلوگيرى نكنيد . مى توانيد قسمتى را براى تاكيد پر رنگ تر يا كمرنگ تر 

نماييد .

براى انجام تمرين، سه پاستل گچى از يك رنگ - به صورت تيره، متوسط، كمرنگ- را 
انتخاب كنيد . ابتدا با كمرنگ ترين آن ها طراحى را دوباره سازى نمايد و به ترتيب با 
تيره ترين كار را كامل كنيد . البته در آبرنگ و پاستل از رنگ هاى كمرنگ شروع و به 
پررنگ ترين رنگ ها مى رسيم . ممكن است شما فقط با يك درجه از رنگ كار كنيد. 
نگه  آخر  در  نظر  مورد  جاهاى  بر  تاكيد  براى  را  پررنگ  و  تيره  گچ  هميشه  بنابراين 

داريد.
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ژرف نمايى 6
اهداف رفتارى :  از فراگير انتظار مى رود، پس از پايان فصل بتواند:
1- ژرف نمايى ، ( علم مناظر و مرايا يا پرسپكتيو ) را تعريف كند.

2- ايجاد توَهم عمق را توضيح دهد .
3- نقطه گريز و خط افق را توضيح دهد .

4- خطاى بينايى را توضيح دهد .
5- ژرف  نمايى يك نقطه اى ، دونقطه اى و سه نقطه اى را توضيح دهد .

6- انواع ژرف نمايى يك نقطه اى و دو نقطه اى و سه نقطه اى را رسم كند .
7- عوامل مؤثر در ايجاد عمق را نام ببرد .

8- اصول ژرف نمايى را در نقاشى ها بررسى كند .
9- اثرات درجه هاى  رنگى را در ژرف نمايى توضيح دهد .

10- اثرات نور و سايه را در ژرف نمايى توضيح دهد .
11- اثرات تركيب نورى و ديد باال يا پايين را درهنرهاى تجسمى تحليل نمايد .

12- ژرف نمايى مفهومى را شرح دهد .
13- ژرف نمايى در نگارگرى ايرانى را شرح دهد .

14- يك مجلس نگارگرى ايرانى را از نظر ژرف نمايى بررسى نمايد .

perspective .۱

1
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درس در يك نگاه 

پرسپكتيو در ادبيات فارسى معادل معنايى" ژرف نمايى يا علم مناظر و مرايا " است . 
از ريشه التين به معناى'' نگاه كردن از'' مى باشد .

در ژرف نمايى ، شكل ظاهرى و نحوه ديده شدن اشياء سه بعدى (حجم يا عمق دار) و 
نشان دادن آن ها روى صفحه دو بعدى مورد بررسى قرار مى گيرد .

خطوطى كه در واقعيت با هم موازيند در نقطه اى دور از چشم ناظر به هم مى رسند. 
كه اين نقطه معموال روى خط افق است و " نقطه گريز " نام دارد .

 جزئيات از نزديك قابل رؤيت هستند و با ايجاد فاصله بين تصوير و بيننده موجب محو 
شدن تصوير مى شود .

خطوط و كناره هاى اشياء در واقعيت با هم موازيند، ولى در فواصل دورتر بهم نزديك تر 
مى شوند .

خط يا سطحى كه بدون زاويه با چشم ناظر باشد بزرگترين اندازه خود را داراست و 
هرچه نسبت به صفحه تصوير كج شود ، كوتاه تر به نظر مى آيد.

اشياء جلوتر و نزديك تر، نه تنها بزرگ ترند بلكه با اشياء پشتى هم پوشانى دارند كه 
احساس عمق را بوجود آورند.

نور آسمان منبع اصلى براى درجات رنگى است .
 دو عنصر مهم در انتقال احساس ، درجه ها و هماهنگى رنگ ها است كه فضا و روحيه اثر 
را تغيير مى دهد . به طور كلى رنگ  هاى گرم از رنگ  هاى سرد جلوتر به  نظر مى رسند .

در نقاشى ايرانى خطوط از اشياء به نقطه گريز نمى روند و تعريف خط افق در ژرف نمايى 
غربى را ندارد .

ژرف نمايى 
پرسپكتيو در ادبيات فارسى معادل معنايى" ژرف نمايى يا علم مناظر و مرايا " است. از 
ريشه التين به معناى نگاه كردن از مى باشد و اولين بار با ترجمه "كتاب علم نور و بصر" 

ارسطو استفاده شده است . 
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در ژرف نمايى، شكل ظاهرى و نحوه ديده شدن اشياء سه بعدى و بهترين راه نشان دادن 
آن ها روى صفحه دو بعدى كاغذ يا بوم مورد بررسى قرار مى گيرد. اصول و كاربرد آن تأثير 

بسزايى در ترسيم و تصوير كشيدن مناظر و مرايا  دارد.
واژگانى نظير ايزو متريك ، ديمتريك ، كاوالير ، ... مربوط به استاندارد ژرف نمايى صنعتى 
است . اما ژرف نمايى كه هنرمندان در هنرهاى تجسمى از آن استفاده مى كنند با اصول 
نقطه گريز و يا  ژرف نمايى با  جو  و رنگ است . معموال اجراى ژرف نمايى ها چه در محيط 

داخلى و چه بيرونى القا حس عمق و ارتفاع را  امكان پذير مى كنند.
اگر در محيطى مثل پارك يا خيابان و در فواصل مختلف افرادى باشند ، متوجه خواهيم شد 
هر چه آن ها به ما نزديكتر باشند بزرگتر و هرچه دورتر باشند كوچكتر به نظر مى رسند. البته 
از اين محو شدگى براى نقطه تمركز هم استفاده مى شود نقاشان با استفاده از محو شده گى 

پس زمينه چشم ناظر را به قسمت واضح اثر ، حركت مى دهند .
در نقاشى براى ايجاد فضايى سه بعدى در حالت دوبعدى نظير آنچه در واقعيت و جود دارد، بايد 

از روش سايه و روشن استفاده كنيم ،يا از اصول و قوانين ژرف نمايى كه منجر به عمق شود.

1

1. حجم يا عمق دار
2. چه به روش واقع گرايانه و چه به روش انتزاعى

2

 شاهكار ابن هيثم :  
تا قرن 17 ميالدى يگانه منبع علم مناظر و مرايا اثر ابن هيثم تحت عنوان المناظر و تنقيح المناظر 

بوده است كه در سال (411 .ه / 1012 م ) نگاشته شده است .
دقت و خلوص ، به عقل و انديشه ابن هيثم چنان قدرتى بخشيد كه او توانست دقيق ترين استدالل 
ها و علمى ترين استنتاجات را مورد مسائل علمى هنرى در آن دوره ارائه دهد ، از ديدگاه ابن هيثم 

عوامل زيبايى بيست و دو مورد بوده كه مواردى در زير آمده : 
نور ، رنگ ، بعد و فاصله ، وضع و مكان ، تجسم ، شكل ويژه و خاص ، بزرگى و كوچكى ، تفرق ، 

اتصال ، تعدد ، حركت و سكون ، نرمى و صيقلى ، شفافيت و كدرى ، سايه و تاريكى ، اختالف .

بيشتر مطالعه كنيم :
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نقطه گريز و ايجاد عمق مجازى
خطوطى كه در واقعيت با هم موازيند در نقطه اى دور از چشم ناظر به هم مى رسند. كه 

اين نقطه معموال روى خط افق است و " نقطه گريز " نام دارد (تصوير6-1 ). 
هر  باشد،  داشته  وجود  تصوير  در  مختلف  هاى  جهت  با  موازى  خطوط  گروه  چند  هرگاه 
گروه، نقطه گريز مختص به خود را دارد وتمام خطوط موازى در نقاطى بر روى خط افق 
همديگر را قطع مى نمايد. تعيين كننده خط افق، محل تالقى صفحه اى عمود بر سطح 
زمين با صفحه اى افقى موازى با سطح زمين به ارتفاع چشم ناظر است. هنگامى كه باال، 

پايين يا افقى نگاه مى كنيم خط افق هم تغيير مى نمايد ( تصوير 6-2 ) .     

تصوير 1-6 چشم با پى روى روى طنابهاى پل به نقطه اى مى رسد كه نقطه گريز است .
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تصوير 2-6 حاالت مختلف اشيا به خط افق 

 ژرف نمايى در جو                                                         
جزئيات و بافت علف ها ، پوست درختان برگ هاى درختان ، اجزاء بدن از نزديك قابل 
رؤيت مى باشد و با ايجاد فاصله بين تصوير و بيننده موجب محو شدن تصوير مى شود . و 
اين قانون از مهم ترين شگردها در طراحى و نقاشى در ايجاد فضا است  (تصوير 6-3 ).                                                                            
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عوامل محيطى بر ميزان و شرايط ، نحوه عبور پرتو نور مؤثر هستند و ويژگى سيستم بينائى 
انسان دليل بروز خطاى چشم مى شود و خطاى بينائى موجب تشخيص فواصل و اندازه 

و رنگ ها ست.
دانش ژرف نمايى ، چگونگى ترسيم اشياء سه بعدى را به دو بعدى امكان پذير مى كند. هر 
چند در قرن ها قبل از ميالد تا حدودى يونا نيان از ژرف  نمايى در آثارشان استفاده كرده اند. 
اما در قرون وسطى كاربردكمترى از ژرف نمايى را در آثار آنان  شاهد هستيم و در عصر نوزايى 

دوباره هنرمندان در خلق آثارشان از ژرف نمايى خطى با ظرافت استفاده نمودند.
معمار ايتاليايى  طبق قوانين رياضى ، ژرف نمايى يك نقطه اى و نقطه گريز را كشف كرد. 
و مازاچو قوانين او را در نقاشى هايش بكار بست و موجب گسترش آن شد بطورى كه در 
قرن 19 كاربرد اصول ژرف نمايى همه گير شد و هنوز هم براى رسم تصاوير سه بعدى و 
ايجاد فضاهاى داخلى و خارجى در، معمارى ، طراحى ، طراحى صنعتى و نقاشى از اين 

قوانين استفاده مى كنند.

1. رنسانس

1

2

تصوير 6-3

2. فليپوبرونلسكى
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با دور شدن هر شىء از ناظر، تصوير آن هم روى پرده رفته رفته كوچك مى شود. عامل 
خيلى مهم زاويه بين شىء و پرده تصوير است و دو حالت دارد يا يكى از اضالع يا قطر 
شىء با پرده تصوير موازى است و يا هيچ يك از آن ها موازى پرده تصوير نيست و شىء 
نسبت به آن زاويه دار است. براى يافتن نسبت و تناسب اضالع و جايگاه آن ها از عالئم 

اختصارى مختلفى استفاده مى شود.
 براى ترسيم و درك صحيح از تناسب اشياء از يك خط كش كه با انگشت شست روى آن 
نشانه گذارى مى شود استفاده مى شود. به اين ترتيب نسبت طول و عرض و ارتفاع (ابعاد 
شىء) را در محل پرده تصوير به دست مى آورند و هنگام مقايسه و به دست آوردن تناسب 
حتما بايد دست كامال كشيده باشد تا براى شرايط بعدى فاصله چشم با نشانه گذارى كردن 

تغيير نكند( تصوير 6-4 ) .

VP  نقطه گريز ، p.p پرده تصوى ، HL خط افق ،GL خط افق ، sp 2. چشم ناظر

1

2

تصوير4-6 حاالت مختلف گرفتن نشانه گذار و تعيين تناسب اضالع و ابعاد 

1.پرده تصوير: به پرده فرضى بين چشم ناظر و شىء مورد نظر گفته مى شود، در حقيقت مى توانيم پرده تصوير را همان كاغذ 
يا سطح طراحى در نظر بگيريم.

براى درك اين نظريه، دست تان را كشيده و صاف جلوى صورت تان نگه داريد و از بين 
انگشتانتان  به پيرامون توجه كنيد هرچه افراد نزديك تر باشند اندازه دستتان و اگر دورتر 
باشند اندازه انگشتانتان و دورترين آن ها، اندازه ناخن تان خواهند شد. همين طور اگر ريل 
راه آهن ، واگن هاى قطار يا اتومبيل هاى متوقف شده توجه كنيم در حاليكه يك اندازه 
بودن آن ها براى ما مسلّم و محرز است، طبق خطاى چشم آن ها در عمق ، كوچك تر 
ديده مى شوند ، رنگ ها و درجات سياه و سفيد هنگامى كه از نزديك ديده مى شوند وضوح 
بيشترى دارند . ولى هر چه فاصله شان از بيننده دورتر مى شود  كدر و خفه تر و ضعيف تر 

ديده مى شوند .
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ژرف نمايى يك نقطه اى
در اين نوع ژرف نمايى، شىء بايد در حالتى قراربگيرد كه اضالع يا  قطر آن، موازى با پرده تصوير 

باشد. در ژرف نمايى يك نقطه اى در كل سه نوع خط موجود است : ( تصاوير7 الى5 -6 )

خطوطى كه موازى پرده تصويرند و عمود برسطح زمين مى باشند . 
خطوطى كه موازى سطح زمين و موازى پرده تصوير هستند .

خطوطى كه با يكديگر موازيند و از ناظر دور مى شوند و عمود بر پرده تصوير هستند 
وبه نقطه گريز مى رسند .

تصوير5-6  خط افق و خطوط عمودى و افقى نقطه گريز

تصاوير6-6 نقطه گريز روى خط افق و خطوط ديواره عرضى جعبه موازى خط افق است.
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تصوير 7- 6

ژرف نمايى دونقطه اى
وقتى كه اضالع شىء يا قطر آن موازى پرده تصوير (pp) نباشد. ژرف نمايى دو نقطه اى 

پيش مى آيد در اين حالت دوگروه خط موجود مى باشد.

     به جز خطوط عمودى، هيچ يك از اضالع و قطرجعبه موازى پرده تصوير نيست.
     تمام اشياء موازى صفحه زمين هستند و خطوطى كه از ناظر دور مى شوند دو سطح 
سمت چپ و راست شى زواياى متفاوتى با صفحه تصوير به وجود خواهند آورد( تصوير 6-8 ).

تصوير 6-8 

ژرف نمايى سه نقطه اى
طرز قرار گيرى شىء بگونه اى است كه موجب تشكيل زاويه با پرده تصوير مى شود ، 
براى ديدن نماى جائى يا چيزى حتما سر بيننده به عقب يا پائين بايد حركت كند ، تا 
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تصوير در ذهن ايجاد شود . در اين حالت پرده تصوير نسبت به صفحه زمين مايل مى باشد 
همچنين ، فاصله خطوط عمودى از مركز ديد زياد مى شود بطورى كه (Vp3) خطوط 
به سمت يك نقطه گريز عمودى سوق پيدا مى كند. در ضمن هيچ يك از سطوح، موازى 
پرده تصوير نيستند . از اين حالت در عكاسى ، تصويرسازى ، ... براى ايجاد اغراق در تصوير 

استفاده مى شود( تصاوير 10 و 6-9 ) .

تصوير 9- 6  اغراق 

تصوير 10 - 6 تصوير سازى 
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اصولى كه در ژرف نمايى حاكم است: 
بهم نزديك شدن :  خطوط و كناره هاى اشياء در واقعيت با هم موازيند، ولى در فواصل 

دورتر بهم نزديكتر مى شوند (خطاى ديد) تصوير ريل راه آهن (تصوير 6-1 ) .

كوتاه شدن :  خط يا سطحى كه بدون زاويه با چشم ناظر باشد ( اصطالحا  تخت باشد) 
بزرگترين اندازه خود را داراست و هرچه نسبت به صفحه تصوير كج شود، كوتاه تر به نظر 

مى آيد(تصوير 6-11 ) .                                             
يا  خط  به  نهايتا  آن  بيضى  مى شود . مقطع  كوتاه تر  آن  طول  استوانه  يك  زاويه  تغيير  با 

سطحى تخت تبديل مى شو د(13و 6-12 ).

جلو هم قرار گرفتن يا هم پوشانى: اشياء جلوتر و نزديك تر، نه تنها بزرگترند بلكه با 
اشياء پشتى هم پوشانى دارند كه احساس عمق را بوجود آورند مانند مجتمع آپارتمان ها.

تصوير6-11

تصوير 12- 6 شكل دايره هم در حالت تخت و هم در حالت عمق نمايى

تصوير13-6 شكل استوانه هم در حالت تخت و هم در حالت عمق نمايى
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نور و سايه 
 در اثر تابش نور خورشيد، ما مى توانيم اشياء را ببينيم بنابرين در ايجاد عمق بسيار 
مؤثر هستند . در تصوير 14- 6  اثر وينست ون گوگ ، خط چشم ناظر در مركز ديده مى 
ستاره هاى  حاوى  مورب  تقسيمات  به  تصوير  كه  است  اى  ساده  بسيار  تركيب  اين  شود . 
اى نقطه  يك  منظره  براى  نمونه  بهترين  و  مى شود  تقسيم  روشن  هاى  چراغ  و  روشن 

 است .

تصوير14- 6 اثر وينسنت ون گوگ
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در تصوير16-6  اثر ورمير ، از حالت پنجره متوجه مى شويم كه سطح چشم در اين نقاشى 
درست باالى دست خدمتكار آشپزخانه است و ژرف نمايى مركزى كامال به وضوح ديده مى 
شود و دليل نشسته بودن بيننده (چشم ناظر) مى باشد و بيننده در صحنه حضور دارد و 
جايگاهى راحت و آرام دارد و اين آرامش در سطح اثر منتشر شده است و موجب افزايش 

فضاى آرام در اثر شده است.

تصوير15- 6 دوشيزه در آشپزخانه (   1658) ژان ورمير – موزه آمستردام

 در اثر خيابان پاريس تصوير 16-6 ،  توهم ايستادن يا راه رفتن بخاطر عبور خط افق از 
چشم بيننده ايجاد شده است. خط افق دقيقا از بين تمام چهره هاى افراد موجود در صحنه 

عبور كرده است. 
فضاى مثلث شكل روى بافت سنگ فرش خيايان و تكرارهاى نسبت فضاى مثلثى در باالى 
خط افق، تعادل و ايستايى در صحنه بوجود آورده است. چشم از يك نقطه به نقطه ديگر 
در حال حركت و جستجو مى باشد و اين موجب ارتباط بين بيننده و تصوير شده و اثر را 

مورد توجه قرار داده است.
خط افق در وسط تصوير با خط عمودى تير چراغ برق موجب تقسيم  اثر به چهار مستطيل 

شده است و هر كدام عناصر رنگى متفاوتى دارند.
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تصوير16- 6 خيابان پاريس، روز بارانى (1877) – گوستاو كاى بوت – موزه هنر شيكاگو

 مستطيل پائين سمت راست، شامل قوى ترين خطوط و اشكال مى باشد و مستطيل پائين 
سمت چپ، با حضورسه نقطه (سه شخص) با ارزش رنگى تقريبا برابر موجب حركت چشم 
بصورت مثلثى شده و اين يعنى ارتباط پيش زمينه و پس زمينه كه چشم بيننده را از سطح 
به عمق هدايت مى نمايد. در مستطيل سمت چپ باال چشم به سمت بلوك ساختمان ها 

و نهايتاً چشم ها مى شود.

تصوير 16  باشد،در  مى  امپرسيونيست ها  آثار  مشتركات  از  روزمره  موضوعات  كه  آنجا  از 
زندگى متوسط شهرى قرن نوزده به تصوير كشيده شده است. شهر از كوچه هاى تنگ و 
باريك به شرايط مدرن سوق پيدا كرده را به نمايش مى گذارد . با روش عمق نمايى مركزى 

چيدمان شبكه مانند در فضا و فريم هاى شعاعى به حركت چشم بيننده كمك مى كند.
در تصوير 17-6  ديد از باال ، از داخل هواپيما به منظره و تپه ها  ديده  مى شود ، چشم 
بطور طبيعى به سمت افق كشيده مى شود. بافت قسمت جلوى كار و پيش زمينه و خطوط 
مواج و موازى ميان اثر و حجم انبوه و درهم درختان چشم را به عمق و محل اتصال آسمان 

و زمين مى رساند.
تصاوير پرده عريض بهترين انتخاب براى ژرف نمايى از باال است .  نقاشان غربى اغلب از ديد 

1. پاناروما
2. ديد از باال

12
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باال بهره جسته اند و اينجا هنرمند فضايى حاصل از تخّيل كودكانه ، آرام و ساكت خاطرات 
گذشته و قبل از انقالب صنعتى و دلتنگى براى آن دوران را نشان مى دهد .

تصوير17- 6 ذرت هاى جوان (1931) – گرانت وود موزه هنرملى  

       
از ديگر تصاوير مطرح با ديد از باال اثر  بازى كودكان، كارى از "پيتر بروگل " را مى توان 
نام برد(تصوير 19-6 ) كه در نگاه اول ، كاروانى از كودكان در حال جنب و جوش و روابط 
اجتماع آنان احساس مى شود. با اين حال هرچه نگاه كنيد سؤاالت بيشتر پاسخ مى يابند. 
چرا بروگل بزرگساالن را در بازى كودكان كشيده است و چرا سالن عمومى شهر را به عنوان 
ساختمان صحنه انتخاب نموده است؟ آيا اين تصوير كه فضا و زمينه آن كالسيك كار شده 

واقع گرا است؟ آيا ديد باال معناى ويژه به آن داده است؟  شما چه فكر مى كنيد؟
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تصوير18-6  پيتر بروگل - بازى كودكان  (1560) - موزه وين

وقتى دراثرى ژرف نمايى از نوع ديد از پايين باشد ، قسمت اعظم سطح صحنه كار، مربوط 
به آسمان مى شود . بنابراين بر مقياس و تناسب  ، درجه هاى رنگى و خلق اثر تأثير زيادى 

مى گذارد .

رنگ ها و ژرف نمايى 
نور آسمان منبع اصلى براى درجات رنگى است . با تضاد هاى متفاوت و يا هماهنگ 
از درجه  هاى رنگى با تأثيرات احساسى رنگ ها، قابليت يك فضاى آرام يا نمايشى بوجود 
مى آيد . به عنوان مثال رنگ هاى روشن موجب فضاى تازه و شاد مى شود در حاليكه رنگ هاى 
تيره موجب حس عذاب و تاريكى در فضاى اثر مى شود. دو عنصر مهم در انتقال احساس، 
درجه  ها  و هماهنگى (تن و هارمونى ) رنگ  ها است كه فضا و روحيه اثر را تغيير مى دهد. 
به طور كلى رنگ  هاى گرم از رنگ هاى سرد جلوتر به نظر مى رسند . چنانچه اين حس در 
كاربرد فام هاى اصلى نيز مشهود است ،  رنگ قرمز از رنگ هاى آبى و زرد جلوتر احساس 
مى شود . علت علمى اين جريان به طول موج فيزيكى رنگ مربوط مى شود . ( براى مطالعه 

بيشتر به كتاب مبانى هنرهاى تجسمى مراجعه كرد) .

Burgle .۱

2.   مقياس : با پايين آمد ن نقطه چشم ناظر موجب محو تأكيد بر قد اشياى پيش زمينه مى شود.

2

1
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در تصوير 19-6  موج بزرگ ، ديد پائين است و تأكيد بر عظمت موج كه در پيش زمينه 
قرار گرفته مى باشد . طيف رنگى خالص و شفاف اثر ،حساسيت بيشترى در عمق ايجاد 
نموده و به طريقى نقطه تمركز روى كوه پشت موج ، ايجاد شده است . با هر ميزان اضافه 
كردن سفيد و يا خاكسترى به رنگ از خلوص رنگ  كاسته شود ، تأثير و ماندگارى آن نيز 

از ذهن كمتر مى شود و جلوه عمق بيشترى حاصل مى شود .

تصوير19-6 موج بزرگ كاناگاوا  ،  هوكو ساى – نمايشى از كوه فوجى در پس زمينه اثر

يكى از رويايى ترين  شب ها در آثار نقاشى ، شب پرستاره   ون گوگ است . ارتباط محسوسى 
بين ريتم چشم نواز با چرخش نور ستارگان در آسمان بوجود آمده است و انتقال انرژى 
آشفته از جهان به آرامش شب را نشان مى دهد. در يونان باستان ، پيروان فيثاغورث در 
حوزه موسيقى معتقد بودند كه هر سياره در منظومه شمسى صدايى  ساطع مى شود و همه 
با هم هماهنگ يك نواى آسمانى را بوجود مى آورند. ون گوگ با اين تفسير مى خواهد اوج 

orbited .۱

1
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موسيقى و قدرت عظيم طبيعت را كه حاكم بر اين تپه ها، درختان و روستا است به تصوير 
بكشد . امروزه در زندگى شهرى وجود نورهاى تجارى و آلودگى هاى نور ،  درك قدرت و 
زيبايى نور ستارگان در شب را تحت الشعاع قرار داده اند و حتى در شب هاى صاف ، تعداد 
كمى ستاره قابل رؤيت مى باشد . اما در شب هاى روستا صور فلكى به راحتى تشخيص 
داده  مى شوند . در حقيقت ون گوگ با ايجاد احساس عمق ، عظمت و در عين حال جدال 
قدرت  و حيرت از دامنه بى نهايت را در ريتم هاى فوق العاده اى از رنگ ، در يك شب 
درخشان غير واقع گرا را توصيف كرده است . هيچ توصيفى با اين قدرت از آسمان شب ، در 
تاريخ نقاشى وجود ندارد . به دليل كاربرد ژرف  نمايى سه نقطه اى ، سطح وسيعى از كادر ، 
متعلق به آسمان بيكران و قدرت تكان دهنده نور ستارگان است و قسمت پايين كادر به 
شهر تعلق دارد . شهر در منطقه كوچك زير آسماِن وسيع با فشردگى نشان داده شده است 

( تصوير 6-20 )  .
ون گوگ، انسان را با نظم طبيعت مواجه كرده است. او در ادامه اين مقايسه، تنها عنصر 
عمود در تصوير را با نماد كليسا  به نمايش درآورده او خواسته تالش و پيگيرى انسان براى

1. در نقاشى غرب درخت مخروطى سرو نماد كليسا است .

1

تصوير 6- 21 شب پرستاره  وينسنت ون گوگ -  موزه هنر مدرن نيويورك       
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رسيدن به ستارگان را با قدردانى انسان از آفرينش آسمان و تالش براى رسيدن به نقطه 
اوج و نور اليتناهى ، مقايسه كند . او با كوتاه نشان دادن درختان و تفاوت آن ها با حجم 
مخروطى سرو ، توهم فضاى مورد نظر را ايجاد نموده و بافت و نگارينه ها را فداى آن 

                                                                 كرده است .

ژرف نمايى مفهومى
در تاريخ هنر با نقاشى هاى اوليه تا قبل از پيدايش اصول ژرف نمايى آشنا شده ايد. بشر 
براى نشان دادن اهمّيت و ارزش موضوع به عنصر مكان در اثر پرداخته است و از ژرف نمايى 

مقامى استفاده نموده  البته تا آثار گوتيك هم اين روش ديده مى شود.
در نقاشى قهوه خانه اى و نگارگرى ايرانى هم اين شيوه و سبك را  مى توان ديد اما تفاوت 

آن ها بسيار است ( تصوير 6-21 ) .

تصوير 21 -6 نقاشى  قهوه خانه اى
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ريشه و شالوده اوليه نگاه به زمان و مكان در هنر ايران باستان و هنر ايران دوره اسالمى 
تقريبا يكسان بوده است . سه عالم مادى ، برزخ  و عالم غيب  در آثار نمود داشته است. 
عالم مثال داراى هر دو خصوصيت مادى و مجرد است . در ترسيم و تجسم فضاى عالم 
مثال ، محدود نبودن به زمان و مكان سبب مى شود كه نگارگر در يك زمان ، اشياء را از 
چند زاويه مختلف رؤيت كند .  اين امر موجب در اختيار گذاشتن امكانات مختلفى براى 
نگارگر مى شود و همچنين بين واقع گرايى فيزيكى و واقع گرايى نگارگر فاصله و تفاوت 
ولى  مى گيرد  صورت  فيزيكى  گرايى  واقع  براساس   " روايى   " كه  گونه  بدين  دارد.  وجود 
طبيعت پردازى  ، شباهت سازى اشخاص براساس آنچه بايد باشند ، مورد نظر است  و اجرا 

مى گردد .
تصوير23-6  يكى از نگارگرى هاى زيباى شاهنامه  شاه طهماسب است . تعادل در تركيب  بندى 
مينياتور ، بيشتر با وجود كادرهاى خوشنويسى كه حامل اشعار متن آن هستند انجام شده 
است ،  به طوريكه اين كادرها يا جدول ها با فواصل يكسان و سنجيده در حاشيه بيرونى 
چيده شده اند و از درون كادر بلند و كوتاهى آن ها روى مسير منحنى ايجاد شده توسط 
سربازان بهرام چوبين به هنگام باال رفتن از كوه ، موازى شده و اين گونه در حفظ تعادل 
تركيب بندى بسيار مؤثر بوده است .از آنجا كه فرشتگان مقربين درگاه خداوند هستند  و 
جايگاه خاصى به لحاظ احترام و شأن دارند، قراردادن فرشته در كانون تركيب بندى بعنوان 
با شكوه ترين و زيباترين عنصر تصويرى در اين رقعه محسوب مى شود كه اين نوع تاكيد 
در نگاره هاى قبلى مشاهده نشده است .  يكى  از ويژگى هاى اين اثر در حركت بودن چشم 

در سطح كار است كه معموال اين خصوصيت در بيشتر آثار برجسته وجود دارد .
 بنابه سخنان ارسطو حركت با مكان و زمان در ارتباط است . از عوامل نشان دادن زمان، 

1. (معقول، مثال، محسوس)

2. مطلق بودن زمان در عالم مثال، سبب داشتن نورى يك دست در تمامى صحنه ها حتى در صحنه تاريك شب است

3. (عرفا قائل به عالم سه گانه معقول، محسوس و مثال هستند. آنان عالم محسوس را جايگاه مادى و عالم معقول را جايگاه 
روح مى دانند و عالم مثال بين اين دو عالم اسست (پاكباز، روئين، 1378) كه به به آن عالم معلقه هم گفته مى شود. حكماى 
اسالمى عوالم را بر؛ عالم ملك (جهان)، ملكوت (برزخ)، جبروت (مقام فرشتگان مقرب) عالم الهوت ( اسماء و صفات الهى) و 

عالم ذات (غيب الغيوب ذات الهى) تقسيم مى كنند.) گيرشمن – 1350 – 4   و جنسن - 1359

2

1

3
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شرايط متغير آب و هوايى و ژرف نمايى جو است، مبناى آن فيزيكى است و انسان بطور 
اجزايى  و  كند،  مى  غروب  كند ،  مى  طلوع  آفتاب  كند،  مى  رعايت  را  مراحلى  ارادى  غير 
مكانى  جابجائى  و  دارد  فرد  براى  خاص  مكان  هم  هرچيزى  و  دارد  ثانيه  و  دقيقه  مثل 
موجب حركت در زمان مى شود. اما در نگارگرى ايرانى مكان ثابتى وجود ندارد و خطوط 
گريزنده از اشياء به نقطه گريز نمى روند و تعريف خط افق در ژرف نمايى غربى را ندارد 
و در تركيب بندى افق رفيع1 صورت گرفته است  و عمده سطح اثر به زمين خاكى تعلق 

تصوير22- 6 سربازان بهرام چوبين درحال جستجو 

1. افق رفيع
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دارد و در فضاى كمتر از يك سوم  باالى آسمان به نمايش در آمده است. البته اگر نگارگر 
بطور كل عنصر مكان را در اثر خود از بين ببرد ، بايد عناصر در حالت تعليق به نمايش در 
آيند بنابراين نگارگر روش بينابين را بكار مى برد و قوانين تازه اى براى نمايش سنگينى ، 

سبكى ، رنگ ، نور و سايه ايجاد نموده است (تصوير 6-23 ) .
                                           

تصوير 23-6 حمله به اردوگاه ايرانيان – شاهنامه شاه 
طهماسب-  مكتب تبريز.
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با هم تجربه كنيم 

تمرين 1- ژرف نمايى در طراحى را  از منظره اى با ابزارهاى مختلف به صورت خطى و 
بزرگ نمايى شده ايجاد كنيد . 

-  منظره اى از تنه درختان را انتخاب كنيد كه بخشى ازشاخه ها  به صورت بزرگنمايى 
شده در كادر ديده شود .

- پيش طرح را با مداد كمرنگ بصورت خطى بوجود آوريد .
   -  با كاربرد ابزارهاى مختلف بصورت خطوط نازك و پهن عمق نمايى با درجات متفاوتى 

ايجاد نماييد .

تمرين 2- ژرف نمايى را به وسيله سطوح با ارزش هاى رنگى بوجود آوريد.
- منظره اى از يك دشت را كه با تعدادى تپه  مواج شده است را انتخاب كنيد. 

- با استفاده از كاغذ پوستى يا كالك سطوح آن را آناليز نماييد .
- و با كمك سطوح تاريكى و روشنى ژرف نمايى را در تصوير ايجاد نمايند.

ارزش  حداقل 5  كه  كنيد  انتخاب  روزنامه  يا  مجله  از  سفيد1  و  سياه  عكس  تمرين 3- 
خاكسترى داشته باشد و اندازه ى آن كمتر از 2 سانتى متر نباشد .

 -  از تصوير يك طرح خطى پياده نماييد .
 - بدون اينكه  به  شكل ها  و  جزئيات آن ها  بپردازيد  توسط ارزش هاى رنگى عمق  ايجاد  نماييد.  
 - از اثر خودتان كپى سياه وسفيد بگيريد و موفقيت در ايجاد عمق را توصيف نماييد .

تمرين 4- يكى از نقاشى هاى كتاب سير هنر در تاريخ (1) يا (2)  كه با اصول ژرف نمايى 
انجام شده را نقد و توصيف نمايند. 

- ابتدا كپى سياه و سفيد و با اندازه ى بزرگتر از اثر انتخابى تهيه نماييد.
- در اثر خط افق را پيدا نموده،  نوع ژرف نمايى را مشخص نمايند.

 -  و اصول حاكم از نوع كوتاه شدن، دور شدن، نور و تاريكى در رنگ را در ژرف نمايى  
را طبق اصول نقد شرح دهيد.

1. منظور عكسى كه داراى طيف رنگى سياه تا سفيد است.
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تمرين 5- از نگارگرى هاى پيوست انتخاب و طرح مورد نظر را از لحاظ ژرف نمايى شرح 
دهيد (تصاوير 24 و 23 ) .

باهم گفتگو كنيم

چند اثر هنرى با انواع پرسپكتيو را انتخاب كنيد و در كالس نصب كنيد با بحث گروهى 
خط افق، نقطه گريز را در آن ها تعيين و مورد بحث قرار دهيد. در آثارى كه هدف اغراق 
بوده پرسپكتيو در آن ها چگونه است ، ديد باال يا پايين چه تاثير احساسى در پيش دارد ،  

بحث كنيد . 

تصوير24-6تصوير6-23
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ابزارشناسى
آن ها  انتخاب  با  هنرمندان  كشند  مي  انتظار  كه  هستند  اي  نهفته  هاي  انرژي  ابزارها 
شانس تبديل شدن به يك اثر هنري را به آن ها بدهند . هر ابزاري بيان خاص خود رادارد، 
يك هنرمند در حين ريختن عسل روي صد هزار سكه ى پول خرد ، فيلم پر سرعتي از 
گل،  تركيب  از  ديگر  هنرمندى  و  كرد.  تهيه  شده  ايجاد  وحبابهاي  آن ها  ورشدن  غوطه 

روغن ، رزين  و عطر كارش راخلق كرد. 
در طراحي از مواد گوناگون و سطوح مختلف بعنوان بستر كار استفاده مى شوند اينكه با 
مى گيرد.  صورت  هنرمند  وهدف  انتخاب  با  شود  اجرا  طرح  بستري  چه  روي  ابزاري  چه 
يا  مقاومت  نرمي،  با  سختي  سفتي،  يا  ارتجاع   ، خشكي  يا  رطوبت  همچون  خصوصياتي 

شكنندگي، آگاهانه انتخاب مي شوند.
اساس و پايه هنر در ارتباط بين شكل ، محتوا و موضوع ، ابزار و تكنييك است. هنرجويان 
قبل از شروع تمرينات بايد توانايي ها ومحدوديتها ي ابزارها ومواد را بشناسند واطالعاتشان 
را باتجربيات شخصي توسعه دهند . آن ها بايد در  روش ها وابزارهاي سنتي ومدرن تجربه 

كسب كنند. 
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با گذشت زمان ابزارها و مواد هنري پيشرفت كردند وديگر امروزه هنرمند محدود به چند 
مادة  رنگي بصورت دست ساز وطبيعي نيست . آنچه درهنر تجسمي بكار مي رود به شكل 

زير طبقه بندي مي شود: 

بستر ها :
• چوب : كه معموال سطح آن را اندود مي كردند.

• پارچه :   مصريان ، چينيان وژاپني ها از اين بستر بيشتر استفاده كرده اند.
• كاغذ : هرچند چينيان كاغذ را اختراع كردند ولى بعدآ در سمرقند رواج پيدا كرد اما 

كيفيت كاغذ سمرقند بهترين كاغذ بوده است .

زمينه ها : 
 معموال پوششي است بر بستر كار يعنى سطحي كه روي آن طراحي اجرا مي شود. انواع 
آن ها عموما از يك ماده پر كننده ( گل سفيد) و يك ماده چسبنده ( سريشم ) تشكيل 

شده، امروزه از جسو آكريليك استفاده مي شود. 
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رنگيزه ها :
رنگيزه  ها ماده اصلي تشكيل دهنده رنگ ماده هستند. رنگيزه هاي نخستين : دوده، گچ 
سفيد ، خاك هاي سرخ و زرد بودند. مصريان شنگرف و مرمر سبز را افزودند  و درپى آن 
يونانيان سفيد سرب و زنگار مس را يافتند. عصر نوزايي اروپا  رنگ هاى آبي اولترامارين ، 
ورميليون ، آمبرخام و سوخته استفاده مى شد كه رنگيزه  آبي اولترامارين يا سنگ الجورد ، 

ورميليون يا  شنگرف، يا زرنيخ زرد و زرنيخ قرمز از ايران به اروپا مى رسيد .



267

بست ها :
ماده اى كه موجب همبستگى رنگيزه و زمينه مى شود. بهترين 
آن ها موم، صمغ ، روغن و زرده تخم مرغ است. همانطور كه در 
فصل رنگ آمده است در دوران باستان از رنگيزه و موم مذاب براى 

نقاشى روى چوب استفاده مى كردند.

ماده رنگ :
عبارت است از تركيب رنگيزه به اضافه ى واسطه چسبان مانند روغن بزرك كه با حاللي 

مانند تربانتين  آن را رقيق ودر نقاشي بكار مي برند. 
نگارگران ايراني از تركيب جوهر با واسطه چسبانى كه حاصل آن  شبيه گواش مي شود 
كند.  پيدا  لعاب گونه  ظاهري  تا  مي دادند  صيقل  را  كار  سطح  آخر  در  و  بردند  مي  بهره 
همانطور كه در فصل رنگ آمده در مصريان باستان رنگيزه با موم مذاب روي چوب يا ديوار 
روي  تمپرا  بيشتر  وسطي  قرون  اروپا ي  در  و  است  داشته  رواج  شده  سازي  زمينه  گچ  با 
بستر چوبين اجرا مى شد  . بعدها  نقاشان اروپاي شمالي از روغن در رنگ استفاده كردند. در 
سال هاى اخير رنگ آكريليك كه كاربرد آن مانند رنگ وروغن مي باشد و از تركيب رنگيزه 
و رزين مصنوعي به وجود آمد كه تنوع رنگى بااليي دارد و همچنين حالل آن آب است 

جاي خود را در بازار مواد هنري باز كرده است.
افشانگري ، چاپ اسپري ، چاپ ترافارد ، چاپ سايه رنگ ، روش هاى مؤثر براي استفاده 
ازحالت نقطه ، ترسيم نقطه اي هستند. در طراحي هاي بزرگ از وسايلي كه با مركب كار 
مي كنند  مثل انواع راپيد، قلم فلزي يا قلم رسم ، قلمو با مركب به تنهايي يا به همراهي 

روش هاى ذكر شده استفاده مى شود.
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خطوط همواره شخصيت خاص خود را دارند ( ارجاع به فصل خط).   اين موضوع ارتبا ط 
مستقيم با نوع ابزار اثرگذار و نظر طراح براى ارائه شدن مطلب دارد .  براي دور گيري با 
حالت بيروح وخشك خطوط مكانيكي ، كه معموآل به وسيلة راپيد ، قلم فلزي كه حالت 
يكنواخت ايجاد مي كنند استفاده مى شود. ضخامتهاي گوناگون با وزن و اهنگهاي متفاوت 
با تغيير فشار وشدت كاربرد نوك ابزار ايجادكننده خطوط دارد و كيفيت احساسي  همراه 
با اين شرايط با ابزارى مثل مداد يا قلموهاى نرم وگرد ايجاد مى شود. هنگامي كه خطوط 
پايان  درحين  يا  مي شود  عوض  مسير  ويا  مى يابند  پايان  و  شوند  مي  شروع  سرعت  با 
يافتن سرعت دست ,تغيير مي كند احساس فشار متفاوتي را القاء مي كند ومي تواند كشش 
و انبساط گوناگوني در اثر بوجود آورد. انواع قلم فرانسوي، قلم ني، براي طراحي اشياء جالب 
هستند. اين نوع كارها را در طراحي ون گوگ مي توان ديد. بنابراين الزم است يك هنرآموز 

بطور دقيق ابزار و تاثيرات آن ها را مطالعه و تجربه نمايد .
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مداد
رايج ترين ابزار طراحي مداد ( جداره چوبي با مغز گرافيتي ) مي باشد . يك شيميدان  
با تركيب گرافيت با ُرس نرم در دماي باال موفق به ساخت مداد شد. چرا كه قبآل بشر فقط 
از گرافيت در ساخت قالب گلوله هاي توپ استفاده مي برد ، هم به لحاظ فيزيكي هم نوع 
كاربرد، مدادها انواع متفاوتي دارند.  فيزيك ظاهري مداد در طراحي مؤثر است مدادهاي 
حاليكه  در  چرخند  مي  درجه  وتا 60  ندارند  راحتي  به  را  چرخاندن  قابليت  وجهي  چند 
مدادهاي گرد به راحتي در ميان انگشتان امكان چرخش دارند وهمينطور همه قسمت هاي 
مغز آن قابل استفاده است. براي سايه زني يكدست از مدادهايي كه مغز بزرگتري دارند 
استفاده مي شود تا از پهناي مغز در سايه زني وسيع استفاده شود بايد همواره پهناي مغز با 
چرخاندن در ميان انگشتان با سطح كاغذ در تماس باشد . درجه بندي مغز مداد براساس 
نرمي وسختي آن ها كه مستقيماً مؤثر بر نوع اثر گذاري آن هاست دسته بندي شده اند و از 

9H  تا 9B در جه بندي مي شوند ومدادهاي HB  , F ميان اين طيف قرار مي گيرند .



270

حالت وكيفيت خطكاربرد نام مداد 

B, H, HBخطوط ممتد و نازكطراحي سريع ومستقيم از مدل زنده

B7, B3نرم ، ضخيم ، مخمليسايه زدن  ، تيرگي  و     روشني ايجا د كردن

B2پر كا ربرد ترين مدادها

2H, H ، در صورت گرفتن انتهاي مداد واجراي طراحي سريع وضربه هاي پراكنده
زير ساخت اثر ايجاد مي گردد. براى كاغذ پوستي وكالك و ميكروفيلم عالي 

هستند.

طراحي هاي سريع وفي البداههكنته

مداد ها را با تراشيدن تيز مي كنند ، البته در طراحي از كاتر بجاي مداد تراش استفاده مي شود 
و همچنين سنباده براي تيز كردن نوك مداد كاربرد دارد .

كاربرد  زغال  طراحي   در   ) خميري  پاكن هاي  انواع  از  كردن  پاك  و  اصالح  تغيير،  براي 
بيشتري دارد ) ، الستيكي ، آرت گام ، پالستيكي استفاده مي شود.

بر كاغذ  طراحي   . مي شود  مشخص  بيشتر  كاغذ  نوع  همراهي  در  مدادها  خطوط  كيفيت 
صاف با فشار دست ثابت ، به يكنواختي رنگ خط كمك مي كند و لبه ها و خطوط آن واضح 
و  شفاف باقى مى ماند . در صورتي كه طراحي با مداد روي كاغذ زبر با فشار دست ثابت 
رنگ سايه اي تيره تر حاصل مي شود واگر فشار دست ثابت نباشد ضخامت هاي متفاوتي 

ايجاد مي نمايد و تيرگي و روشنى خط را شدت مي بخشد.
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روى  بستر زبر= خطوط نامنظم تر  سايه زني چند سويه

روى بستر نرم = رده ى خطوط واضح ومشخص

حركت مچ دست با تكيه دادن آرنج روي تخته طراحي وايجاد خطوط 
موازي  پي درپي فشرده ايجاد مي شود. 

سايه زدن يكسويه   

در حين يا بعد از سايه زني مى توان توسط انگشت يا پاك كن خطوط 
را ماليم تر كرد و سايه يكپارچه اي ايجاد مى  شود . البته بجا گذاشتن 
سفيدها در هاشورزنى ، تنوع مطلوبى در ايجاد وضعيت بافتهاى خشن 

و انعكاس نور دارد. 

سايه زدن ومحو كردن

اسلوب هاى ايجاد رنگ سايه
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 تكنيك رنگاب
بعدا ز اتمام طرح مدادي بعنوان زير ساخت كه بايد فقط در حد سايه اي روشن كار 
اجرا شود ، مراحل بعدي با ايجادي سايه هاي تيره تر توسط آب مركب يا ابزار هاي رنگي 
مثل آبرنگ وآكريليك انجام مي شود. اين روش براي رنگي كردن عكس هاي سياه وسفيد 

هم بكار برده مي شود. 
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تكنيك طراحي پاكني 
ابتدا روي بستر طراحي را رنگ سايه اى خاكستري ايجاد و بعد با برش هايي از پاكن 
بعنوان نوك ابزار ، حركاتى مثل ايجاد خط با نوك مداد ايجاد مي كنند . و از برداشتن سطح 

خاكستري كاغذي زمينه منفي از بستر كار پديدار مي گردد. 

زغال
زغال هاي طراحي را (از حرارت دادن جعبه هاي فلزي حاوي تركه هاي بيد در شن ) 
در كوره تهيه مي كنند . اما زغال فشرده را از دودة چراغ بدست مي آورند. كه از زغال بيد 

سنگين تر است وبافت مخملي ايجاد مي نمايد.

انواع زغال 
الكل  در  صمغ كاج  محلول  كردن  اسپري  از  زغال  از  شده ى  ايجاد  اثر  تثبيت  براي 
استفاده مي شود . مى  توان اسپري  PVA  و يا آكريلي را از بازار تهيه كرد كه مخصوص 
آثار قطع بزرگ هستند . زغال را روي هر بستري بجز بستر هاي صاف و روكش دار مي 
شود استفاده كرد اما كاغذهاي لفافه، كاهي وگراف براي تمرين بهتر هستند  و  بستر هاي 

پارچه اي هم مناسب هستند.
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از خسياندن زغال در روغن بزرك مي توان زغال روغني بدست آورد . البته بهتر است 24 
ساعت قبل از استفاده روغني شوند چون بزودي خشك مي شوند . برخى از هنرمندان 

عالقه زيادي به ايجاد طراحي هاي پيش طرح با زغال وزغال روغني داشته است . 

ماژيك و خودكار
ماژيك ها بنا به نوع و جنس نوك آن ها متفاوت هستند . نوك ماژيك ها با نمد ، نايلون 
و فيبر ساخته مي شوند و در اندازه ي نوك مختلف هستند؛ خيلي باريك ، باريك ، متوسط 

، پهن و خيلي پهن با قطع گرد يا تخت موجود هستند.
ماژيك هاي قلمويي هم در بازار موجود مي باشند . نوك آن ها هم مي توانند روغني يا خشك 
باشند كه بستگي به نوع بستر و هدف كار ، قابل انتخاب هستند. ماژيك هايي كه مركب 
آن ها محلول در آب هستند ، به وفور مورد استفاده ي هنرمندان به خصوص تصويرسازان 
انتخاب  در  مي توان  هم  بودن  غيرثابت  يا  و  ثابت  به  بنا  را  ماژيك   مركب  البته  مي باشند. 
و  پالستيكي  فيلم  روي  طراحي  براي  ثابت  مركب  با  ماژيك  داد.  قرار  توجه  مورد  كاربرد 
طلق هاي شفاف مناسب مي باشند و در اساليد و تصاوير پروژكتور و اورهد مورد استفاده 



275

دارند. ماژيك هايي كه شفاف و تابناك هستند براي مشخص كردن بخش هايي از خطوط 
يا متون چاپي به كار مي برند. خودكارها هم با نوك غلطان ساچمه اي داراي مركب ثابت و 
پاك نشدني هستند و آن ها داراي ساچمه هاي نايلون يا كاربيد تنگستن هستند مركب هاي 
محلول در آب دارند كه در طراحي لباس و اسكيس هاي معماري كاربرد فراوان دارند . براي 

ايده هاي تازه و سرعت انتقال طرح انتخاب مناسبي هستند. 
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بعد از اجراي رنگسايه از طرح ، قلمو مرطوبي يكباره روي طرح كشيده 
مي شود .

روش هاي مرطوب    

درهم  حدي  تا  هم  رنگ  ها  است  باقي  رنگي  اثرمداد  حا لي كه  در 
مي روند .

را  مداد  گاهى نوع  كار و  انجام  در حين  روش خشك و سايشي ،  در 
خيس مى كنند .  

مدادهاي رنگي 
مدادهاي رنگي دو نوع هستند ، مدادهاي رنگي معمولي و مدادهاي رنگي حل شدني 
كه جلوه هاي متفاوتي دارند هرچند مثل مدادهاي گرافيتي اثرات آن ها را مي توان با توجه 

به نوع و شرايط بستر كار شدت ببخشيد يا برعكس . 
به هرحال در مداد رنگي خصوصيت آميزش بصرى رنگ بسيار مهم است. به اين منظور 
كه با كنار هم آمدن رنگ هاي مختلف بصورت هاشور اثر آن ها در ذهن بيننده تركيب مي 
شود و  رنگ سايه اي متفاوتي ايجاد مي كند. در مداد  رنگي بيشتر سايه زني يكسويه انجام 
مي شود، به خصوص اگر تكنيك خشك اجرا گردد. در تكنيك هاي مرطوب ، نقاط سفيد 
كاغذ پوشانده مى شود و مرزها درهم مي دوند. كار وضوح خود را از دست مي دهد وهنرمند 

براي اجراي اهداف خاصى از روش هاي مرطوب استفاده مي كنند.
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تكنيك مداد رنگي
طرح با رنگسايه اي مختلف از يك رنگ ساخته مي شود وسپس روي آن رنگي متفاوت 
بكار مي رود . عمق وحالت خاصي در اثر آميزش دو مرحله ايجاد مي شود. تركيب مداد 

رنگي روي تمپرا يا مختلط با گچ هاي رنگي هم طرح هاي جذابي ايجاد مي نمايد. 

رعايت كنيد:

1. براي پيش گيري از كثيف شدن اثر:
• قبل از شروع كار دست ها كامًال تميز شوند.

• از باالي صفحه شروع و پايان زمان كار مربوط به قسمت هاى پايين اثر باشد.
• قسمت هاي زمينه و اطراف اثر با كاغذ سفيد يا پوستي پوشانده شود.

• براي برداشتن يا اصالح خطوط نفوذ كرده در كاغذ از پاكن هاي برش زده يا شيب دار 
پالستيكي سفت استفاده شود.

اسپري  يا  دار  چسب  سلفون هاي  پوشش  از   ، اثر  سايش  و  كثيفى  از  جلوگيري  براي   •
مايع چسبنده اينست (مثل چسب مايع اُهو با الكل صنعتي)  به وسيله فوتك انجام شود. 
فيكساتيوهاي  اين  (مزيت  هستند  موجود  بازار  در  اسپري  جهت  آماده  تثبيت كننده هايي 

آماده ، چند بار كاركردن بعد از خشك شدن اليه اسپري شده مي باشد .
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2. به نكات زير در هنگام كاربرد مدادهاي قابل حل در آب توجه شود:
• براي روشن شدن رنگ ها ، از رنگ هاي روشن استفاده ودر مرحله آخر از رنگ سفيد روي 

آن ها استفاده شود.
• براي تيره كردن رنگ ها، نخست كمي از رنگ سياه بعنوان زمينه بكار مي رود سپس روي 

اين اليه تيره رنگ هاي روشن بكاربرده مى شود. 

پاستل روغنى 
مدادهاى مومى يا شمعى از تركيب رنگ دانه هاي غليظ با موم تهيه مي شوند و با فشار 

دست غلظت اثرگذاري آن ها تغيير مى يابد.
با تركيب مدادهاى مومى با آبرنگ يا مركب ، طرح هاى مختلط خوبى بوجود مى آيد. بدليل 

اينكه آب را به خود جذب نمى كنند براى رنگ هاى ثابت و ماسكه كردن عالى هستند.
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تكنيك خراشيدن
ابتدا بستر اثر با رنگ هاى روشن بطور ضخيم كار مى شود. در مرحله بعدى اليه يكدست 
آن  روى  طرح  چاقو  مثل  تيزى  ابزار  نوك  با  مى شود.  ايجاد  است  سياه  ترجيحاً  كه  تيره 

خراش داده مى شود.
تكنيك بدل رنگ روغن  را با رقيق كردن مدادهاى مومى با الكل سفيد مى توان مانند رنگ 
روغن ، نقاشى كرد. البته تلفيق پاستل روغنى يا مومى با آكريليك حالت هاى زيبايى را 

بوجود مى آورد.
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روش كار با پاستل گچى
يا  نوارى  چسب  دستى) با  (زير  مقاومى  نسبتاً  صفحه ى  روى  را  طراحى  كاغذ  نخست   •

گيره ى طراحى ثابت نماييد. البته  مى توانيد روى سه پايه بگذاريد و كار را انجام دهيد. 
• به دليل كيفيت همپوشانى، از رنگ هاى روشن پاستل شروع و روى آن ها رنگ هاى تيره 
بكار ببريد. البته مى شود روى رنگ هاى تيره هم رنگ هاى روشن آورد ولى ممكن است 

قدرى  سايه بياندازد و رنگ هاى روشن را كمى تغيير دهد. 
• براى رنگ آميزى سطوح بزرگ يا خطوط پهن از پهناى پاستيل گچى استفاده كنيد. و 
به كمك انگشت شصت و سبابه و انگشت وسط، پهناى آنرا روى بستر كار هدايت و كنترل 
مثل مداد ميشود نوك پاستل گچى را ا تيغ يا سنباده  نماييد. براى خطوط نازك دقيقاً 

نرم تيز كنيد.
• به عنوان پاك كن از پارچه يا پنبه تميز استفاده نماييد. در شيوه ى محوسازى، خط و 

نقش گذارى با پاستل بكار مى روند. 
• محوسازى هاى سطحى را با انگشت انجام دهيد. 

• براى تركيب ، دو يا چند رنگ را به صورت خطى كنار هم گذاشته و محوسازى نماييد. 
• براى ساختن رنگ هاى تركيبى ، از تركيب رنگهاى پاستل تا آنجا كه ممكن است پرهيز 

نماييد و از پاستل ها با درجه هاى مختلف بهره ببريد.
• در كارهاى حرفه اى حداقل 18 رنگ نياز است ، اما اينجا در اين نوع كار چندگچ تك رنگ 

يا يك طيف رنگى كافى است.
• در هنگام كار غبار رنگى حين كار را با فوت كردن و بدون دست كشيدن از روى كار داريد.
• بعد از اتمام كار از ثابت كننده استفاده نموده و در نگهدارى اثر از  قاب يا لفافه استفاده كنيد.
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قلموها 
قلموهاي ويژه ي رنگ هاى محلول در آب (آبرنگ ، مركب ، تمپرا ، پوستر ، گواش و 
آكريليك ) انواع نرم و زبر و در سايزهاي متفاوت موجودند(14 ـ  ....... ـ4/ 3 و 2 و 1 / 0 

ـ 00 -0000-000). 
قلموهاي بيضي آب نگهداري خوبي دارند. 

قلموهاي تخت براي ايجاد خطوط و لبه هاي مشخص و صاف ، همين طور براي ضربت ايجاد 
كردن عالي هستند. قلموهاي زبر با موهاي سفت براي رنگ هايي كه در آب رقيق نمي شوند 
قابل  خاص  به كار مي روند. قلموهاي پاروئي  و  ژاپني در موارد خاص براي تكنيك هاي 

استفاده اند.

مركب ها و رنگ ها : 

- رنگ هايي كه با الكل سفيد رقيق مي شوند :

•  رنگ روغن : بيشتر تيوپي هستند         
به  ولي  است  روغن  رنگ  شبيه   ، الكيد  رزين هاي  با  رنگ دانه  تركيب   : الكيدي  •  رنگ 

سرعت خشك مي شوند و در برابر شرايط جوي مقاوم هستند. 

اثر انواع قلم فلزى براى كار با جوهر و مركب 
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- رنگ هايي كه در آب رقيق مي شوند: 

آب  جاذب  كه  آبرنگ  كاغذ   . هستند  شكل  تيوپي  يا  قوطي   ، هستند  شفاف  آبرنگ :   •
هستند : 

- حرفه اي  (شفاف تر و درخشانتر هستند)
- آماتور (كمتر تصفيه شده اند) 

• رنگ هاي پوششي :
- تمپرا (تركيب رنگ دانه با تخم مرغ )

- گواش (مايع پرمالت شكل) 
رنگ هاي پوششي به صورت متاليك هم وجود دارند. 

• رنگ هاي معدني : به صورت تيوپ يا قوطي هاي شيشه اي كوچك به فروش مي  رسند 
براي بستر كاغذ مناسبند . 
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مراحل تكنيك تمپرا

كاربرد اسكوئجيى و كليشه 
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• رنگ آكريليك : رنگ شيميايي كه هنرمندان براي شيوه هاي خاصي استفاده مي كنند. 
طرز كار آن ها هم مانند رنگ روغن و هم آبرنگ است ، اما با آب حل مي شوند . اليه  گذاري 

ضخيم امكان پذير است و به مرور زمان مقاوم هستند و زرد نمي شوند. 

كاردك ها ، تيغه هايى محكم و قابل اطمينان هستند كه عالوه بر ابزار جهت برداشتن و مخلوط كردن رنگ به عنوان ابزار 

طراحى هم استفاده هستند .

مغار ها انواع مختلفى دارند و براى ايجاد خراش شيار و يا برداشتن قسمت هايى از لوحه استفاده مى شوند .
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-  آيت الهى، حبيب اهللا – هنر چيست؟، مركز نشر فرهنگى رجاء
- كيانى، محمد يوسف- تاربخ هنر معمارى ايران در دوره اسالمى، سازمان مطالعه و تدوين 

كتب علوم انسانى دانشگاه ها
مترجم، عربعلى شروه- انتشارات عصر جديد، چاپ اول  نقاشى ايران –  - گرى، بازل – 

1369
- پوپ، آرتوراپهام- معمارى ايران پيروزى شكل و رنگ- ترجمه كرامت اله افسر، انتشارات 

يساولى 1365 
- پاكباز روئين- نقاشى ايران از ديروز تا امروز- چاپ اول 1379

- بوكهارت، تيتوس- هنر اسالمى زبان و بيان_ ترجمه مسعود رجب نيا، سروش چاپ اول 
1365

- د.ك.چينگ، فرانسيس- معمارى فرم فضا و نظم- ترجمه زهره قراگزلو- انتشارات دانشگاه 
تهران ، چاپ سوم 1373

- كالير، گراهام- ديد  فرم  فضا- ترجمه مريم مدنى، انتشارات مارليك ، چاپ اول 1386
سوم  چاپ   ، مارليك  انتشارات  مدنى،  مريم  ترجمه  كمپوزيسيون-  لوئيس-  ولكانوك،   -

1387
سيد  خزايى،  محمد  ترجمه   – عملى)  و  تئورى   ) گرافيك  طراحى  آرمين-  هافمن،ف   -

محمد آوينى، انتشارات برگ 1369

منابع و ماخذ
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-  مك گيالوى، كارولين- دنياى علمى و جادوئى موريس اشر- ترجمه محمدرضا كشاورزى، 
انتشارات بهار

آبان  كتاب  انتشارات  شاهى،  خسرو  مريم  ترجمه   ، هنرى  گرايش هاى  استفان-  ليتل،    -
1387

-  پيرنيا، محمدكريم و دكتر غالمحسين معماريان- سبك شناسى معمارى ايران- نشر 
سروش دانش 1386

- كرايگ، جيمز و بروس برتون- سى قرن طراحى گرافيك – ترجمه ملك محسن قادرى، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 1382

-  كن، باى شيال- نقاشى ايرانى- ترجمه مهدى حسينى، دانشگاه هنر 1378
-  اِ. دانديس، دونيس- مبادى سواد بصرى- ترجمه مسعود سپهر، سروش 1368

-  ميشل ، جرج- معمارى جهان اسالم تاريخ و مفهوم اجتماعى آن- ترجمه يعقوب آژند 
1380

-  برند، باربارا- هنر اسالمى- ترجمه دكتر مهناز شايسته فر، انتشارات موسسه مطالعات 
هنر اسالمى 1383

-  تجويدى ، اكبر- نگاهى به هنر نقاشى ايران از آغاز تا سده دهم هجرى- وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى 1386

- اكبرى ، تيمور و پوريا كاشانى- تاريخ هنر و نقاشى و مينياتور ايران- نشر سبحان نور 
1388

-  نامى ، غالمحسين- مبانى هنرهاى تجسمى- انتشارات توس ، چاپ ششم 1387
-  ريد، هربرت – معنى هنر- ترجمه نجف دريابندرى ، 1351

- هگل، فردريش- مقدمه اى بر زيبايى شناسى- ترجمه محمود عباديان، 1363
- فيشر، ارنست- ضرورت هنر در روند تكامل اجتماعى- ترجمه فيروز شيروانلو 1348

-  كاسيرر، ارنست- فلسفه و فرهنگ – ترجمه بزرگ نادرزاده 1360
-  وزيرى مقدم، محسن- شيوه طراحى –سروش 1366

-  ونگ ، وسيوس- اصول فرم و طرح- ترجمه آزاده بيداربخت و نسترن لواسانى ، نشرنى
-  حليمى، محمد حسين- اصول و مبانى هنرهاى تجسمى، چاپ افست 1372
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-  اتين، يوهانس- كتاب رنگ- ترجمه محمدحسين حليمى- نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 1367
-  گودرزى ، مرتضى- روش تجزيه و تحليل آثار نقاشى – نشر عطايى 1378

-  آلياتوف، م- تاريخچه ى كمپوزيسيون نقاشى- ترجمه نازلى اصغرزاده، نشردنياى نو 1372
-  سميع آذر، عليرضا- اوج و افول مدرنيسم- موسسه فرهنگى پژوهشى نشر نظر 1388

-  بورك فلدمن، ادموند- تنوع تجارب تجسمى- ترجمه پرويز مرزبان، سروش 1388
-  د.ك.چينگ، فرانسيس- اصول و مبانى طراحى- ترجمه فرهاد گشايش و محمد حسن اثباتى، 

انتشارات مارليك 1386
-  كربن، هانرى- انسان  نورى در تصوف ايرانى-  ترجمه 

-  آدامز، لورى- روش شناسى هنر- ترجمه على معصومى، موسسه فرهنگى پژوهشى چاپ و نشر 
نظر ، چاپ اول 1388

-  وتيز، گرهارد- طراحى بيان خويشتن- نشر برگ 1368
-  پاكباز ، رويين- راهنماى مواد و اسلوب ها ( طراحى و نقاشى) – فرهنگ معاصر، چاپ اول 1385

-  حسينى ، سيد مهدى- كارگاه هنر1 ( پيش دانشگاهى هنر) ، كد 1423-چاپ سال  1378 
-  حسينى ، سيد مهدى- كارگاه هنر2 ( پيش دانشگاهى هنر) ، كد 1423-چاپ سال  1378 

-  حسينى راد، عبدالمجيد- مبانى هنرهاى تجسمى ( هنر فنى وحرفه اى) ، كد-چاپ سال  1388 
-  راش، مايكل- رسانه هاى نوين در قرن بيستم- ترجمه بيتا روشنى، موسسه چاپ و نشر نظر نوبت 

اول 1389
-  گودرزى، مرتضى- تاريخ نقاشى ايران از آغاز تا عصر حاضر- سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 

انسانى دانشگاهها ( سمت) ، چاپ اول 1384
-  ميرزايى محمد، على اصغر- آشنايى با مكاتب نقاشى- فنى و حرفه اى هنر- كد 450/1- چاپ 

سال 1389
-  هيداكى شى جى وا- همنشينى رنگ ها – ترجمه فريال دهدشتى شاهرخ – نشر كارنگ ، چاپ 

اول شهريور 77
-  اميدى ، فريدون – كارگاه نقاشى – فنى و حرفه اى ( گروه هنر) رشته  نقاشى، چاپ و نشر كتابهاى 

درسى، كد 3721 ،  چاپ سال 1385
-  حسن پور، محسن- تصويرسازى – موسسه فرهنگى فاطمى ، چاپ اول 1388

-  ويلز، پوپلين – رنگ درمانى – ترجمه مرجان فرجى ، نشر درسا، چاپ هفتم، 1389
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-  ملكى، توكا- هنر نوگراى ايران – چاپ و نشر نظر ، چاپ اول 1389
-  الور ، ديويد و استفان پنتاك ، اصول و قوائد ديزاين -كيفيات بصرى - ترجمه آناهيدحجازى اصل

-  بختيارى فرد ، حميد رضا- رنگ و ارتباطات ، نشر فخرايكا، چاپ اول 1388
-  نعمت الهى ، مينا- استاندارد آموزشى نقاشى- انتشارات جهاد دانشگاهى اصفهان ، چاپ اول 1381
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