ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

در پایاناین پودمان
ازشــماانتـظارمـیرود

با عناصر ساختاری آثار هنری آشنا شوید و ارزشهای زیباییشناختی آنها را

ادراک کنید و براساس آن بتوانید آثار هنری را مورد تحلیل قرار دهید.

با انتخاب آثار هنری مختلف ،آنها را با معیارهای زیباییشناختی و ارزشی فراگرفته

شده در این پودمان مورد تحلیل ،نقد و بررسی قرار دهید.
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ

فضا

ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

در این بخش به هنرهایی میپردازیم که ساختار آنها در فضای مکانی شکل میگیرد .این هنرها
میتوانند در دو یا سه بُعد شکل بگیرند .مهمترین هنرهایی که در فضای دوبُعدی شکل میگیرند نقاشی،
خوشنویسی ،تصویرسازی و عکاسیاند و بسیاری از هنرهای دستی و سنتی ایران به همراه پیکرهسازی و
معماری ،هنرهایی هستند که در سه بُعد شکل میگیرند .در اینجا ما بهصورت تحلیلی به هنرهای دوبُعدی
میپردازیم؛ چرا که بسیاری از قوانین عمومی حاکم بر آنها در هنرهای سهبُعدی نیز مؤثر است.

الف) فضای دو بعدی

عناصر و فضا

در شکلگیری یک اثر هنری در فضا ،دو متغیر اصلی وجود دارد( :الف) اینکه چه عنصر دیداری برای

قرارگرفتن در فضا انتخاب شود و (ب) این عنصر در چه نقطهای از فضا و با چه فاصلهای از سایر عناصر قرار
گیرد .مث ً
ال اگر از میان بیشمار اشکال موجود در طبیعت ما سه عنصر دایره ،مثلث و مربع را اختیار کنیم،
معین شده است .حال باید تصمیم بگیریم این عناصر را در کجای کادر قرار دهیم تا اثر
مؤلفه اول برای ما ّ

هنری ما تشکیل شود.
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

با بهرهبرداری از همین سه شکل انتخابی ،میتوان بیشمار ترکیب متنوع در فضای دو بُعدی خلق کرد.

به نمونههای زیر نگاه کنید و سعی کنید شما هم با همین سه عنصر بصری ،ترکیبهای متنوع خلق کنید.

در بهرهبرداری مناسب از فضا در خلق آثار مکانمند ،شما باید از یکسو با حساسیت به کوچکترین
جزئیات اثر دقت و آنها را بهصورت مینیاتوری تحت نظر داشته باشید و از سوی دیگر فضای عمومی حاکم
بر تابلو و ارتباط عناصر اصلی سازنده کلّیت ترکیببندی را تحت کنترل داشته باشید .این فرایند معموالً با
تشخیص کلّیات تابلو توسط چشم ،شروع میشود .پس از ادراک ساختمان کلّی اثر ،چشم شروع به حرکت در
تابلو میکند تا ارتباط عناصر اصلی را باهم بازشناسی کند .در مرحله آخر توجه به جزئیات معطوف میشود.
اینکه چه عناصری جزئیات محسوب میشوند و چه عناصری کلّیات ،مستقیماً به شیوه قاببندی ،قرارگرفتن
عناصر ،رنگآمیزی و سایر اصول طراحی مربوط است .برای مثال به عکسهای صفحه بعد ،که همگی از یک
منظرهاند ،نگاه کنید .تعریف عناصر جزئی و کلّی در سه تابلوی ارائهشده کام ً
ال متفاوت است؛ تابلوی « ب»
جزئی از صحنه به نمایش درآمده در تابلوی « الف» است و تابلوی « ج» جزئی از تصویر « ب» است.
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
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سعی کنید عناصر ک ّلی را در سه تابلوی نمایش دادهشده بازشناسی کنید.

شکل 3-1الف) منظره روستایی
کوهستانی در منطقه کردنشین
در مرز ایران و عراق

شکل3-1ب) قسمتی از تصویر
الف .عناصری که در تابلوی قبلی
جزئیات محسوب میشدند در
این تصویر نقش عناصر اصلی را
به خود گرفتهاند.

شکل 3-1ج) قسمتی از تصویر
ب .عناصری که در تابلوی ب
جزئیات محسوب میشدند در
این تصویر نقش عناصر اصلی را
به خود گرفتهاند.
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
همانگونه که در سه تصویر صفحۀ قبل دیده میشود معنای عناصر کلّی و جزئی با تغییر اندازه قاب

تغییر میکند .در واقع مرزهای شکلدهنده قاب ،یکی از مهمترین عوامل ادراکی ما از تابلو است.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

انتخاب عناصر درون قاب توسط چشم

گاهی اوقات چشم ما بخشی از محتوای درون کادر را برای دیدن انتخاب میکند .این امر همانگونه که

در بخش پایانی این فصل خواهیم دید تا حد زیادی به زمینه اجتماعی که ما در آن قرار داریم بستگی دارد.

شکل )3-2بازار کابل
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شکل  )3-3انتخاب جزئیات یک تابلو توسط چشم (برشهایی از تصویر بازار کابل)
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

سعی کنید در تصویر زیر ،با ترسیم قابهایی درون قاب اصلی اجزای شکلدهنده تابلو را تعیین کنید.

شکل )3-4بازار شب عید در گیالن (عکس :ر.خانزاده)

ّ
از مناظر محیط زندگی خود عکس بگیرید یا آنها را نقاشی کنید و سپس آثار خود را از نظر عناصر

اصلی شکلدهنده قاب تحلیل کنید.
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

4

از یک منظره با دو شکل « قاببندی افقی» و « قاببندی عمودی» عکسبرداری و آنها را با هم مقایسه

کنید.

هنرمندان در ثبت مناظر طبیعت ،بیش از آنکه از قابهای عمودی استفاده کنند از قابهای افقی
افقی مناظر طبیعی ،احساس آرامش و راحتی را القا میکنند؛ حال آنکه خطوط
بهرهجویی میکنند .خطوط ِ
عمودی در قاب ،هیجان و قدرت بیشتری را القا میکنند.

شکل )3-5خطوط افقی در قاب ،احساسی از آرامش و سکون را به همراه دارد (عکس طبیعت ایران).
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شکل )3-6خطوط عمودی
در قاب ،احساسی از قدرت
و استواری را به همراه دارد
(عکس طبیعت ایران).

ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

مورب و شکسته در قاب تصویر
شکل )3-7خطوط ّ
ایجاد حالتی از حرکت ،هیجان و بیثباتی میکنند.

مورب در قاب تصویر معموالً حالتی از حرکت ،هیجان و بیثباتی ایجاد میکنند .این وضعیت
خطوط ّ
در زمانی که سایر عوامل پسزمینه در وضعیت متعادل افقی یا عمودی قرار دارند بیشتر احساس
میشود.
59
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
در برخی اوقات اگرچه قاب ما بهصورت افقی است ،اما چشم بیننده بهصورت عمودی در آن به حرکت
درمیآید .در اینگونه موارد عناصری در کادر قرار دارند که خودآگاه یا ناخودآگاه باعث حرکت چشم از باال
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
به پایین یا پایین به باال میشوند .به نمونههای ارائهشده در زیر نگاه کنید؛ در این تصویر حرکت چشم بیشتر
بهصورت عمودی و حرکت به عمق است.
شکل )3-8حرکت عمودی
چشم بهواسطه حضور عناصر
بصری عمودی در یک قاب
افقی و همچنین حرکت به
عمق ،بنای چهلستون در
اصفهان .نگاه کنید چگونه
وجود عناصر قائم باعث ایجاد
ثبات در تابلو میشود (عکس:
محمد سلطانالکتابی).

در مقابل گاهی در قابهای عمودی حرکت چشم بهصورت افقی در عرض یا عمق تابلو حرکت میکند.
مث ً
ال به تصویر زیر نگاه کنید:
شکل )3-9حرکت چشم به عمق در یک
تابلو با قاب عمودی ،بنای سیوسهپل
اصفهان (عکس :محمد سلطانالکتابی)
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
قاب در قاب ،شیوهای از محدودکردن مرزهای تماشای یک سوژه در تابلو است .هنرمندان با بهرهگیری

ّ
خلقانه از عناصر موجود در صحنه ،در برخی موارد از این عناصر بهمنزله ابزار قاببندی استفاده میکنند.
برای مثال نگاه کنید به قاببندی منارهها در تصویر زیر.

شکل  )3-10قاببندی با بهرهگیری از عناصر درون صحنه ،منارههای ورودی مسجد امام
در میدان نقشجهان اصفهان .نگاه کنید چگونه وجود عناصر قائم باعث ایجاد ثبات در تابلو
میشود (عکس :محمد سلطانالکتابی).
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
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5

با بهرهگیری از قابهای افقی و عمودی تصاویری را نقاشی یا عکاسی کنید و در آنها خصوصیات انواع

خطهای افقی ،عمودی و مورب را نمایش دهید.

6
تصاویری ایجاد کنید که سوژههای آن با بخشهایی از خود تصویر قاببندی شده باشد.

موضوع(سوژه) و زمینه

زمینۀ تابلو نقش بسیار مؤثری در دریافت ما از تصویر دارد .در برخی از آثار ،ذهن ما دچار این ابهام
میشود که در عناصر موجود در تابلو کدامیک موضوع و کدامیک زمینۀ تابلو هستند .برای مثال به تصویر زیر
نگاه کنید و سپس با دوستان خود گفتوگو کنید که کدامیک از اشکال حاصله ،موضوع و کدام زمینه است.
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شکل )3-11به تصویر فوق بهدقت نگاه کنید و سعی کنید سوژه را از پسزمینه تشخیص دهید.

ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
نقوش اسالمی این خصوصیت را دارند که بیننده میتواند ،با تغییر شیوه نگاه ،سوژه و زمینههای

متنوعی در آن ببیند .به چهار شیوه مختلف نگاه ،که میتواند سه سوژۀ مختلف را در تابلوی صفحه قبل
شکل دهد نگاه کنید.

شکل )3-12نقوش اسالمی ،تنوع زیادی در زمینه شکلگیری سوژه و زمینه ایجاد میکنند.
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
مهمترین عواملی که باعث میشود تصمیم بگیرید کدام عناصر سوژهاند و کدامیک زمینه ،عبارتند از:
• چشم ما برای تشخیص سوژه از زمینه به دنبال عناصری است که به ما نزدیکتر باشند یا جلوتر به
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
نظر برسند.
• خطوطی که سوژه را از زمینه جدا میکنند متعلق به سوژهاند نه پسزمینه.
• سوژه ثبات کمتری نسبتبه زمینه دارد و ممکن است هر لحظه حرکت کند.
• به نظر میرسد زمینه در پشت سوژه نیز ادامه مییابد.
• سوژه معموالً واضحتر از پسزمینه است.

7
به تصویر زیر نگاه کنید و سعی کنید در آن سوژه را از زمینه تشخیص دهید و عوامل پنجگانه یادشده

فوق را در آن تحلیل کنید.

شکل )3-13عوامل مختلفی
در برجستهسازی سوژه
از زمینه وجود دارند که
شماری از آنها در این تصویر
دیده میشود( .آیینی سنتی
با بهرهگیری از شمشیر در
خراسان).
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عوامل جهت دار

ﻣﻘـﺪﻣـﻪ

عوامل جهتدار از هر نوع که باشند چشم ما را در تابلو حرکت میدهند .این حرکت میتواند به چپ،
راست ،باال ،پایین یا عمق باشد .عوامل جهتدار درون قاب به سه دسته تقسیم میشوند:
• عوامل جهتدار گرافیکی
• نشانگرها
• عوامل جهتدار حرکتی
در تصویر مقابل از پل طبیعت
تهران ،عناصر گرافیکی شکلگرفته
از سازۀ پل ،نگاه شما را به عمق
هدایت میکنند .حال آنکه احساس
حرکت در تصویر سوارکار چشم شما
را در جهت حرکت ،به سمت چپ
هدایت میکند .در تصویر صفحه بعد
نشانگرهای کف خیابان چشم شما را
در جهت مشخصشده توسط عالئم
حرکت میدهد.

ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

شکل  )3-14عناصر جهتدار خطی ،نگاه بیننده را همراه با سازههای پل به سمت
عمق و پایهها حرکت میدهند (پل طبیعت تهران ،عکس :محمدرضا آزادهفر).

شکل )3-15عناصر جهتدار حرکتی نگاه
بیننده را به سمت چپ تابلو حرکت میدهد.
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شکل )3-16نشانگرهای
کف خیابان نگاه را به
چپ و راست هدایت
میکند.

درنظرداشتن خصوصیات عوامل جهتدار ،به هنرمند کمک میکند عناصر داخل قاب را در موقعیت
بهتری قرار دهد .برایمثال زمانی که یک سوژه انسانی در حال نگاه به سمت چپ یا راست است ،بایستی
فضای بیشتری از قاب را متناسب با سمت نگاه او در نظر گرفت .به دو نمونه زیر نگاه کنید و قاببندی مناسب
را از قاببندی نامناسب تشخیص دهید.

شکل )3-17فضای پیشروی سوژه باید در جهت نگاه او گستردگی بیشتری داشته باشد (شهید محمدرضا قربانپور ،هورالعظیم).
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 -در محیط پیرامون خود عوامل جهتدار خطی را بیابید و سعی کنید آنها را درون قاب تصویر ثبت

کنید.

 -با درنظرداشتن فضای نگاه سوژه تصاویری را طراحی یا عکاسی کنید.

نسبت عناصر داخل قاب

اندازه سوژه نسبت به قاب و تناسب آن با دنیای واقعی ازجمله مواردی است که رعایتنکردن آن
بیننده را با مشکل درک ابعاد واقعی اشیا مواجه میکند .مث ً
ال به دو مداد عکسبرداریشده در تصویر زیر نگاه
کنید .کدامیک از این دو مداد در اندازه معمول و کدامیک در ابعاد غیرمعمولاند؟

شکل )3-18آیا تصویر باال می تواند نشان دهد کدامیک از دو مداد در اندازه معمول است؟
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برای ایجاد امکان تخمین ابعاد ،تماشاگر نیازمند عامل آشنا است .مهمترین چیزی که در این زمینه
کمککننده است استفاده از عوامل آشنای انسانی است .نگاه کنید که چگونه با حضور دست یک انسان امکان
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
تشخیص واقعی ابعاد دو مداد نشان دادهشده در شکل قبل میسر میشود.

شکل )3-19عامل انسانی باعث میشود ابعاد واقعی اشیای درون قاب برای مخاطب قابل تخمین شود.

تماشاگر معموالً عامل انسانی را مبنای اندازه طبیعی اشیا قلمداد میکند .حال اگر عامل انسانی در دو
نسبت کام ً
ال متفاوت ارائه شود ،ممکن است عوامل انسانی بزرگتر را غول بپندارد یا عوامل انسانی کوچکتر
را آدم کوچولوهای افسانهای قلمداد کند .برای مثال در اثر داستانی گالیور ،تفاوت نسبت ابعاد عوامل انسانی
چنین احساسی را به تماشاگر میدهد.
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

شکل )3-20تفاوت نسبت ابعاد عوامل انسانی در قاب باعث میشود تماشاگر احساس کند عوامل بزرگتر غولآسا و عوامل
کوچکتر آدمهای کوتولهاند(مجموعه تخیلی سفرهای گالیور).

تصویر در تصویر و تصاویر چند موضوعی

قاب تصویر این اجازه را به هنرمند میدهد که همزمان چند تصویر مختلف را در یک موضوع یا
چند موضوع پیوسته یا گسسته را درون خود جای دهد .استاد محمود فرشچیان در بسیاری از آثار خود از
جلوههای تصویر در تصویر استفاده میکند .ضامن آهو اثر این نگارگر ایرانی را نگاه کنید و در برشهایی که
در ادامه ارائه شده اند ،وجود تصاویری را که در جنب تصویر اصلی قرارگرفتهاند بررسی کنید.
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
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شکل )3-21ضامن آهو اثر استاد محمود فرشچیان
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

شکل  )3-22برشهایی از نگاره ضامن آهو اثر استاد محمود فرشچیان

در این شیوه تصویر در تصویر ،هنرمند تصاویر اضافهشده بر تصویر اصلی را بهنوعی در زمینه قرار میدهد
که سوژه اصلی همچنان در مرکز توجه قرا گیرد .گونهای دیگر از تصویر در تصویر وجود دارد که هنرمند براساس
آن چند موضوع مختلف را در یک قاب ارائه میکند .در طراحی پردههایی که پردهخوانان برای ن ّقالی استفاده
میکنند ،اغلب ،هنرمند نقاش موضوعات مختلفی را که ن ّقال داستان آنها را نقل میکند ،در نقاط مختلف قاب
نقاشی میکند.
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9

به نقاشی قهوهخانهای زير كه گوشههایی از داستانهای شاهنامه را نمایش میدهد توجه كنيد .سعی

کنید موضوعات مختلف روایتشده در این تصویر را ،که همگی روی یک پرده به نمایش درآمدهاند،

بازشناسی کنید .اين اثر را با اثر ضامن آهو مقايسه کنید و تفاوتها و شباهتهاي شیوه بیانی تصویر در
تصویر را در آن دو بیان کنید.

شکل )3-23تصویر در تصویر در پرده نقالی (نمونه داستانهای شاهنامه فردوسی ،اثر قوللر آغاسی)
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

10

به تصویر زیر نگاه کنید و بگویید چشم شما عناصر موجود در آن را به چند شیوه میتواند دستهبندی

کند.

برای درک عناصر موجود در تابلو ،نیازمندیم که آنها را دستهبندی کنیم .ما در زندگی روزمره خود
دائماً در حال دستهبندیکردن پدیدهها هستیم .دستهبندی امکان ایجاد ارتباط بین عناصر را فراهم میکند
و قرارگرفتن آنها را کنار همدیگر برای ما منطقی میکند .شیوهای که ما با آن پدیدهها را دستهبندی میکنیم
مبتنیبر قانونی است که اصطالحاً به آن «گِشتالت» گفته میشود و عبارت است از شرایطی که براساس آن
عناصر مختلف در یک گروه قرار میگیرند .براساس تئوری گشتالت ،عوامل ادراکی در فرایند دریافت و درک
به یکدیگر ملحق میشوند و تشکیل یک کلّیت واحد را میدهند .این گروه یا کلّیت از اصول خاصی پیروی
میکند که به آن اصول گشتالت میگویند .مهمترین این اصول« نزدیکی» است (دو عامل زمانی ،که به اندازه
کافی به هم نزدیک باشند ،بهمنزله یک کلّیت درک میشوند) .اصل دیگر عبارت است از تشابه (دو عامل،
کلیت دریافت میشوند) .اصل مهم دیگر عبارت است از
که به اندازه کافی به هم شبیه باشند ،بهمنزله یک ّ
اتصال منطقی (دو عامل زمانی که یکی خاصیتی داشته باشد که از لحاظ منطقی تداوم مناسبی برای دیگری
محسوب شود ،بهمنزله کلّیتی متعلق به یکدیگر درک میشوند).
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گشتالت پنج قانون کلی دارد که بدین شرح است:
 .1مجاورت؛
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
 .2مشابهت؛
 .3تداوم؛
 .4خاتمه؛
 .5وضعیت عمومی.
در شکل زیر نمونههایی برای نمایش عملکرد هریک از قوانین پنجگانه فوق برای شکلگیری گروهها
در ذهن بیننده ارائه میشود.

تداوم

مشابهت

وضعیت عمومی
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خاتمه

ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
در برخی از موارد یک خصوصیت به دلیل استیالی بیشتر در تابلو ،خصوصیت دیگر را از معرکه بهدر

میکند؛ مث ً
ال اگر دو خصوصیت مجاورت و تشابه سعی کنند هر یک گروهبندی متفاوتی از عناصر را به طور
هم زمان ،در یک قاب تشکیل دهند ،خصوصیت تشابه در اغلب اوقات پیروز میدان خواهد بود.
با بهرهگیری از قوانین شکلگیری گروه ،از این پس شما قادرید عناصر موجود در قاب تصاویر را
گروهبندی کنید .به عکسهای زیر نگاه کنید و تالش کنید گروههای تشکیلشده در قاب را برای خود تحلیل
کنید.

مجاورت :نزدیکی و دوری
عناصر عامل مهمی است که براساس
آن عناصر نزدیک باعث ایجاد گروه
میشود (عکس مجموعۀ اقوام ایرانی).

مشابهت :عناصر مشابه تشکیل
گروه میدهند .در این تصویر دو
شخصیت با لباس و نحوۀ ایستادن
مشابه تشکیل یک گروه دوعضوی
را در مقابل یک گروه تکعضوی در
پشت سر آنها داده است (عکس :رضا
دهداری).
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
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تداوم :عناصر بصری که متداوم
پیوسته؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
احساس میشوند.
باشند به هم
کاروان در حال حرکت به دلیل متدوام
بودن ،همگی تشکیل یک گروه را
دادهاند (عکس از مجموعه اقوام ایرانی).

خاتمه :عناصر مانند حلقهای به
هم متصل میشوند و مرزهای پایانی
گروه شکلگرفته را تعیین میکنند
(عکس از مجموعه اقوام ایرانی).

وضعیت عمومی :تقارن حاصل
از عناصر درون قاب باعث شده است
که مرتبط با هم احساس شوند(عکس
از مجموعۀ اقوام ایرانی).
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رنـگ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

11

عامل رنگ در هنرهای دیداری عالوه بر زیبایی ،کارکردهای دیگری نیز دارد .به نظر شما این کارکردها

چه چیزهایی میتوانند باشند؟

در سالهای گذشته با انواع رنگهای اصلی و خصوصیات آنها آشنا شدیم .رنگها براساس تابش نور به
اجسام به چشم ما میرسند .زمانی که نور خورشید ،که درون خود مجموعه هفترنگ رنگینکمان را دارد،
به یک شیء میتابد ،آن شیء همۀ فرکانسهای رنگی بهجز یک فرکانس را جذب میکند که آن را مانند
آیینه بازتاب میکند .دریافت بازتاب حاصله توسط چشم باعث میشود که ما آن شیء را به آن رنگ معین
ببینیم .با ترکیب رنگها میتوان میلیونها طیف مختلف رنگی حاصل کرد .این طیف با تغییر غلظت رنگ،
گسترهای وسیعتر مییابد .همانگونه که رنگهای مختلف تأثیری متفاوت دارند ،غلظتهای مختلف رنگی
نیز تأثیرات متفاوتی بر مخاطب میگذارند.

شکل  )3-24همانگونه که رنگهای مختلف تأثیری متفاوت دارند ،غلظتهای مختلف رنگی نیز تأثیراتی متفاوت بر مخاطب میگذارند.
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غلظت رنگها با افزودهشدن تدریجی رنگ سفید یا افزودهشدن تدریجی رنگ سیاه نیز تغییر
میکنند .به نمونههای زیر نگاه کنید و ببینید چگونه با افزودهشدن رنگدانههای سفید یا سیاه میزان
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
شفافیت رنگ تغییر میکند.
شکل )3-25با افزودهشدن
تدریجی رنگ سفید یا سیاه
میزان شفافیت رنگ تغییر
میکند.

ترکیب رنگهای مختلف با غلظتهای متفاوت ابزاری در دست هنرمند است که برای مقاصد مختلف
هنری مورد استفاده قرار میگیرند .در این بخش ،مهمترین کاربردهای رنگ را بهاختصار بررسی میکنیم.

شدن
دیده شدن
دیده

اولین و مهمترین کاربرد رنگ آن است که امکان دیدهشدن را برای چشم ما فراهم میآورد .شدت
نور اگر از آستانه بینایی ما خارج شود ،دیگر قادر به دیدن نخواهیم بود .حساسیت چشم موجودات مختلف
در زمینه آستانه بینایی متفاوت است .در این زمینه ،بعضی از حیوانات حساسیت بینایی بیشتری نسبتبه
انسان دارند .اینگونه جانداران معموالً حیواناتیاند که از تاریکی شب برای شکار استفاده میکنند .سلولهای
دریافت نور در چشم ما به دو دسته اصلی تقسیم میشوند .سلولهایی که حساسیت باالیی در زمینه دریافت
دقیق اطالعات ورودی دارند و سلولهایی که حساسیت باالیی در زمینه دریافت نور کم دارند .سلولهای
نوع اول در مرکز بینایی ما قرار دارند .شما این متن را با کمک آن دسته سلولها میتوانید مطالعه کنید.
سلولهای پیرامونی حساسیت باالیی در زمینه دریافت نور دارند و شما در هنگام شب و در جاهای نیمهتاریک
با کمک آنها میتوانید اطراف خود را ببینید .ما برای ادامه حیات خود به هر دو دسته این سلولها نیازمندیم.
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انتقال اطالعات

ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
بسیاری از اطالعات موردنیاز ما از پیرامون ،از طریق رنگها به ما میرسد .در بسیاری از موارد
طیفهای خاکستری و رنگهای سیاهو سفید قادر نیستند اطالعات الزم برای شناسایی را در اختیار ما قرار
دهند؛ برایمثال شما در یک عکس سیاهو سفید بهراحتی قادر به تشخیص رنگ چشم یک بازیگر نیستید.
نگاه کنید چگونه تصویر رنگی زیر قادر است تفاوت انواع مختلف سیبها را به شما نشان دهد ،حالآنکه در
تصویر سیاهوسفید امکان دریافت این اطالعات بسیار ضعیف شده است.

شکل  )3-26رنگها تأثیر مهمی در اطالعات دریافتی ما از صحنه دارند.
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تشخیص
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
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رنگ عامل مهمی برای کدگذاری است .شما با انتخاب رنگ جلدهای مختلف برای دفترهای
درس های مختلف ،آنها را از هم تشخیص میدهید و بهسرعت بدون آنکه نیازمند خواندن نام درس
روی آنها باشید به خاطر میسپارید که هر رنگ جلد مربوط به دفترچه چه درسی است .کارکنان
مخابرات با رنگها و طرحهای رنگی کابلهای تلفن قادرند تشخیص دهند کدام کابل مربوط به تلفن
منزل کدام مشترک است.

شکل )3-27رنگهای مختلف کابلهای تلفن امکان تشخیص خطوط مشترکهای متفاوت را فراهم میسازند.
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رنگها قادرند نمادهای مختلف را منتقل کنند .مث ً
ال در کشورهای مسلمان بهصورت سنتی
استفاده از شال سبز نشانه سادات و رنگ قرمز نمادی از خون شهید است .رنگ قرمز همچنین نماد
بسیاری از جمعیتهای امدادرسانی مانند هاللاحمر و صلیب سرخ است .تقریباً در نزد همه ملل،
رنگ سفید نشانه صلح است.

نماد رنگها در نزد فرهنگهای مختلف میتواند بسیار
متفاوت باشد .مث ً
ال اغلب ایرانیان در زمانی که سوگوارند از رنگ
سیاه استفاده میکنند ،اما هندیان در چنین زمانی از رنگ
سفید استفاده میکنند .در اغلب شهرهای ایران لباسی که برای
عروس استفاده میکنند سفید است ،اما در هند بیشتر به عروس
لباس قرمز میپوشانند.

شکل )3-28رنگ قرمز نماد
جمعیتهای امدادرسانی مانند
هاللاحمر است.

بیان حسی

رنگها از مهمترین ابزارهای بیان حسی در دست هنرمندند .همانگونه که یک منظره طبیعی با تغییر
رنگ در فصول مختلف احساسات متفاوتی را به تماشاگر منتقل می کند ،هنرمند نیز با بهکارگیری ترکیب
رنگهای مختلف قادر است احساسهای متفاوتی را به مخاطب اثر هنری خود انتقال دهد .تصویر زیر چهار
نما از یک منظره طبیعی را در فصول مختلف بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به نمایش میگذارد.

شکل )3-29چهارفصل در یک منطقۀ طبیعی در کشور سوئد (عکس از عکاسی محلی)
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

ﻣﻘـﺪﻣـﻪگها عالوه بر خصوصیات روانشناختی ،جنبههای فرهنگی و اجتماعی نیز دارند .مجموعۀ این
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ رن
خصوصیات باعث میشود مردم یک فرهنگ نسبت به فرهنگ دیگر ادراک و احساس متفاوتی از رنگها
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
داشته باشند .برای مثال یک فرد در شهری مانند اصفهان ،که اغلب بناهای تاریخی به رنگ آبی است،
احساس متفاوتی نسبتبه فردی دارد که در منطقهای است که اغلب بناها به رنگ خشتاند.

12

دو اثر هنری با موضوع مشابه را که یکی سیاهو سفید و دیگری رنگی خلق شده است انتخاب کنید و

تفاوتهای حسی آن دو را با هم مقایسه کنید.

ب) فضای سه بعدی

13
به آثار هنري صفحه بعد نگاه كنيد .كداميك دوبُعدي و كداميك س هبُعدي است؟ آيا ميدانيد چه

تفاوتي بين فضاي دوبُعدي و س هبُعدي وجود دارد؟ آيا ميتوانيد نمونههايي از هنرهاي دوبُعدي و س هبُعدي
را نام ببريد؟
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

شکل )3-30نگارگری عصر صفوی

شکل )3-31شیرسنگی بختیاری

شکل )3-32خط ثلث اثر حبیباهلل فضائلی

شکل )3-33گنبد مسجد جامع یزد
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
زمانی که ما پا را از دو بُعد قاب تصویر بیرون میگذاریم و به عنصر بصری حجم میدهیم ،وارد بُعد
سوم شدهایم .مهمترین رشتههای هنری که در سه بُعد شکل میگیرند معماری و حجمسازیاند .بسیاری از
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
آثار تاریخی ایران ،از هنر معماری و حجمسازی همزمان استفاده کردهاند که مهمترین آنها بنای تختجمشید
است .این بنا ضمن آنکه از معماری بیبدیلی برخوردار است در جایجای خود نقشبرجستههای سنگی
زیبایی را جای داده است .احساس ما از فضا در هنرهای سهبُعدی یک تفاوت عمده با فضا در هنرهای دوبُعدی
دارد؛ در هنرهای سهبُعدی ،میتوانیم فضا را عالوه بر حس بینایی ،با حس المسۀ خود درک کنیم .بسیاری
از هنرهای سنتی ایران مانند گرهچینی ،منبتکاری و قلمزنی نیز ازجمله هنرهاییاند که در فضای سهبُعدی
خلق میشوند .بسیاری از قواعدی که در مورد هنرهای شکلگرفته در قاب دوبُعدی گفته شد در این دسته
هنرها نیز مصداق دارد و به همین دلیل از تکرار آنها در این بخش خودداری میکنیم .شکل زیر تفاوت عمده
هنرهای مربوط به فضای دوبُعدی و سهبُعدی را ازلحاظ بُرداری به نمایش میگذارد.

شکل )3-34تفاوت هنرهای بهرهمند از سه بُعد با هنرهای دوبُعدی
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
همانطور که در هنرهای دوبُعدی اَشکال اهمیت دارند ،در هنرهای سهبُعدی احجام برای هنرمند

اهمیت مییابند .هنرمند با ترکیب احجام ساده ،احجامی نوین خلق میکند که زاییدهٔ هنر وی است .در
بررسی هنرهای مختلف سهبُعدی میتوانیم عناصر سازندهٔ فضا را شناسایی کنیم و نحوهٔ ترکیب آنها را با
یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم .در شکل های زیر عناصر ایجادشده ترکیبی از استوانه ،مکعب مستطیل و
هرماند.

شکل )3-35نمونۀ ترکیببندی حجمی با عناصر ساده

14

مکعب یکی از احجام اصلی است .با توجه به ّ
خلقیت خود ،یک مکعب را با عناصر مختلف بسازید.
میتوانید از عناصر نقطه ،خط ،صفحه و حجم استفاده کنید و از مصالح مختلف بهرهبرداری کنید.

15

از احجام اصلی مکعب ،کره ،هرم ،استوانه ترکیبی حجمی بسازید ،سپس برای آن نامی مناسب بگذارید

(نام منتخب میتواند پدیدهای مثل جاذبه یا صفتی مانند تهاجم باشد).
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
فضا در هنرهای مختلف به گونههای متفاوت تفسیر و دستهبندی میشود .برای مثال در هر دو
گونه هنرهای دو و سهبُعدی ما با دو فضای مثبت و منفی روبهرو میشویم که فضای مثبت به عناصر
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
مختلف اختصاص دارد و فضای منفی فضای خالی بین فضاهای مثبت است .همانطور که گفته شد،
در هنرهای سهبُعدی حس المسه ما نیز به کار گرفته میشود .در هنر معماری ،میتوانیم در فضای
منفی حرکت کنیم و بر این اساس ادراکمان همواره محصول بازی فضاهای مثبت و منفی است.
مث ً
ال شما همچنانکه ستونها ،دیوارها و سقفها را بهمنزله عناصر مثبت فضا در یک بنا میبینید
میتوانید در فضاهای خالی بین آنها حرکت کنید .در هنر معماری نیز فضا را میتوان از دیدگاههای
متفاوتی توصیف و طبقهبندی کرد .دیوارها ،کفها ،سقفها ،ستونها و سایر عناصر بنا و فضاهای
خالی احاطهشده بین آنها جوهر فیزیکی فرم در معماری به شمار میروند.

شکل  )3-36قرار گرفتن انسان در فضای سهبُعدی با توجه به دیوارهها ،کف و سقف
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
فضاها در مقیاسهای مختلفی چون اتاق ،خانه ،کوچه ،میدان ،شهر و ...در اطراف ما وجود دارند و شما

همواره آنها را در زندگی خود تجربه میکنید .این فضاها از عناصر جزئی تا کلی تشکیل شدهاند که با نحوه
قرارگیری خود ،فضای اطراف را شکل میبخشند .نگاهی به اطرافتان بیندازید ،اتاقی که در آن قرار دارید
از عناصر کلی شامل دیوارها ،سقف و کف و عناصر جزئی شامل در ،پنجره ،میز ،صندلی ،گلدان ،فرش و...
تشکیل شده است .تغییر هر یک از این عناصر ،فضایی متفاوت را برای شما ایجاد خواهد کرد.

16

اتاق خود را از باال تصور کنید و همه عناصر آن را از باال ،روی کاغذ بکشید ،از عناصر کلی شروع

کنید و به عناصر جزئیتر برسید ،آیا شیوه چیدمان اتاقتان را از باال میپسندید؟ اگر تغییری آن را بهتر

میکند ،آن را روی طرح کشیدهشده ا ِعمال کنید.

احساس بعد سوم در آثار دو بعدی

در آثار نقاشی نیز با بهرهگیری از خطای دید حاصل از دید دوچشمی انسان ،قوانینی تحت عنوان
هندسه مناظر و مرایا (پرسپکتیو) وضع کردهاند که بهوسیله آنها توهمی از بُعد سوم را برای تماشاگر ایجاد
میکنند .عالوه بر بهرهگیری از این قانون ،با اختالف میزان وضوح سوژه نسبت به پسزمینه نیز تا حدی
توهم وجود بُعد در قاب دوبُعدی ایجاد میشود .تفاوت نگاه آن دسته از نقاشان ایرانی نیز که براساس مکاتب
نقاشی غربی به آفرینش آثار هنری میپردازند با نقاشانی که براساس سنت نگارگری ایرانی خلق اثر میکنند
در همین است؛ مث ً
ال در آثار کمالالملک استفاده از هندسه مناظر و مرایا را ،که به ایجاد توهم عمق منجر
میشود ،به سهولت میتوان دید ،حالآنکه در آثار نگارگری سنتی ایرانی مانند آثار بهزاد چنین خصوصیتی
دیده نمیشود .در نگارگری سنتی ایرانی ،شما افراد را چه در فاصلهای دورتر ایستاده باشند چه در فاصلهای
نزدیکتر به یک اندازه میبینید .دو تابلوی صفحه بعد را در این زمینه با هم مقایسه کنید.
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

شکل )3-37در آثار نگارگران سنتی
ایرانی توهم بُعد سوم ایجاد نمیشود،
اما در آثار نقاشانی مانند کمالالملک
توهم عمق با بهرهمندی از هندسه
مناظر و مرایا ایجاد میشود (تابلوی
تاالر آیینه اثر کمالالملک ،رنگروغن
روی کرباس ،سال  1274ش/
   1313ق).

شکل )3-38در نگارگری سنتی
ایرانی ،برخالف نقاشیهایی که
براساس قوانین هندسۀ مناظر و
مرایا ترسیم میشوند ،با دوری
و نزدیکی سوژه ،تغییر اندازه
رخ نمیدهد .این امر یکی از
خصوصیات جذاب نقاشی ایرانی
برای مردم سایر ملل است
(تصویری از شاهنامۀ طهماسبی
مربوط به دورۀ صفوی).
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
بهرغم اینکه در نگارگری ایرانی پرسپکتیو خطی و نقطهای به شیوه نقاشیهای کالسیک غربی وجود

ندارد ،نگارگر ایرانی از عوامل دیگری برای نمایش نسبت فاصله عمقی اشیا از همدیگر استفاده میکند.
یکی از مهمترین این عوامل نسبت قرارگرفتن عمودی سوژههاست .معموالً سوژه هایی که در پایین تابلو
قرارگرفته اند ،به ما نزدیکترند و سوژههایی که در قسمت فوقانی تابلو قرار گرفته اند ،از ما دورترند .عامل
دیگری که هنرمند نگارگر از آن برای نمایش نسبت عمقی اشیا از هم استفاده میکند ،پوشش سوژههای در
عمق بهوسیله سوژههای پیشروی ناظر است.
دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری بهگونهای طراحیشدهاند که خودبهخود امکان تجسم بُعد سوم را در
نمایش فضا حاصل میکنند .البته هنرمند میتواند با بهرهگیری مناسب از محل استقرار دوربین و نورپردازی
مناسب ،این خصوصیت را بهتر به نمایش بگذارد .عالوه بر آن ،با وجود آنکه تصویر از نظر عرضی و طولی در
قاب تصویر محدودیت دارد ،لیکن از نظر عمق محدودیتی وجود ندارد و دوربینها قادرند تا دوردستها حتی
فراتر از آنجا که چشم کار میکند را نمایش دهند.
احساس عمق در آثار دوبُعدی مانند نقاشی و عکاسی با بُعد سوم در دنیای واقعی مانند معماری
و مجسمهسازی از یک نظر تفاوت عمده دارد .احساس دوری یا نزدیکی اشیا در قاب دوبُعدی نقاشی یا
عکاسی براساس تصوری است که از فاصلۀ شیء درون قاب از صفحۀ آن داریم ،حال آنکه احساس بُعد در
آثار سهبُعدی واقعی مانند نقش برجسته یا معماری براساس احساس دوری و نزدیکی عناصر اثر هنری به
ما ،در جایگاه ناظر است .از طرف دیگر ،امکان دیدن عمق در آثار دوبُعدی صرفاً از نقطه دید نقاش یا محل
قرارگرفتن دوربین میسر است ،اما امکان دیدن کلیه ابعاد در آثار سهبُعدی به میل و تصمیم ما در جایگاه
ناظر بستگی دارد.

شکل  )3-39تجسم عمق در آثار دوبُعدی براساس فاصله شیء به صفحه نمایش ایجاد میشود ،درصورتیکه در دنیای واقعی دوری و نزدیکی
به نسبت فاصله اشیا به چشم ناظر بازشناسی میشود.
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
نزدیکشدن خطوط افقی به یکدیگر در عمق خاصیتی است که ما براساس تجربه طبیعی چشم خود
از نگاه به مناظر دوردست داریم .نزدیکشدن خطوط افقی در عمق تابلو باعث میشود ما بهسهولت به تلقی
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
بُعد در یک عکس از منظره طبیعی دست پیدا کنیم.

شکل )3-40نزدیکشدن خطوط افقی در دوردست باعث احساس فاصله در عمق تابلو میشود.

از عوامل دیگری که به ناظر
احساس فاصلۀ عمقی در تابلو میدهد،
شفافیت سوژههای نزدیک و مهآلود بودن
سوژههای دوردست است .این خصوصیت
نیز بر بنیان تجربههای چشم ما از مناظر
طبیعی حاصلشده است.

شکل  )3-41شفافیت سوژههای نزدیک و مهآلودبودن
سوژههای دوردست باعث احساس عمق در تابلو میشود
(جنگل ابر).

٢90 ٢

ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
از عوامل مهمی که در زمینۀ احساس ما از عمق در آثار ثبتشده بهوسیلۀ دوربینهای عکاسی و

فیلمبرداری مؤثر است ،نوع لنز مورد استفاده است .هرچه زاویۀ لنزها بازتر باشد (لنزهای واید) ،احساس
فاصلۀ عمقی بیشتری پیدا می کنیم و هرچه زاویۀ لنزها بستهتر باشد (لنزهای ت ِله فوتو) ،احساس ما از عمق
کمتر است.

شکل  )3-42هرچه زاویۀ لنزها بازتر باشد ،احساس فاصلۀ عمقی سوژهها از هم بیشتر و هرچه زاویۀ لنزها بستهتر باشد ،احساس ما از
عمق کمتر است .تصویر پایینی لنز با زاویه باز عکس برداری شده است؛ به همین دلیل در آن فاصلۀ ستون ها بیشتر به نظر می رسد
(شبستان مسجد وکیل ،شیراز).
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ

فضاهای بسته ،باز و نیمه باز

ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

فضاهای معماری با توجه به محصور بودن خود به سه دستۀ باز ،بسته و نیمهباز طبقهبندی میشوند.
فضاهای باز فضاهاییاند که از همه طرف باز هستند ،فضاهای بسته فضاهاییاند که با دیوارها ،سقف و کف
محصور شدهاند و فضاهای نیمهباز فضاهاییاند که از جوانبی محصورند اما با محیط اطراف نیز در ارتباطاند،
مانند فضاهای زیر سایبان ،بهارخواب ،رواق و . ...این سه نوع فضا همواره تنوعی از محیطزیست را برای ما
فراهم میآورند .در معماری ایرانی ،همواره ارتباط این سه نوع فضا بهصورت سلسلهمراتبی از فضاهای باز به
نیمهباز و بسته وجود داشته است.

شکل  )3-43آرامگاه سعدی (شیراز) نمونهای زیبا در سلسلهمراتب فضایی از فضای باز در اطراف ،فضای نیمهباز ورودی به شکل
رواق و فضای بسته داخل آرامگاه را نشان میدهد.
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

شکل )3-44آرامگاه حافظ (حافظیه) در شیراز شامل فضاهای باز و نیمهباز

17
نحوۀ ورود خود را به مدرس ه از لحظۀ ورود از کوچه یا خیابان تا رسیدن به داخل کالس شرح دهید.

هر آنچه میبینید و فضایی را که از آن عبور میکنید توصیف کنید .سپس مسیر عبورتان را به فضاهای

مختلف تقسیم کنید .به نظر شما فضاهایی که ذکر کردید در کدامیک از طبقهبندی فضاهای باز ،بسته و
نیمهباز قرار میگیرند.
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فضاهای عمومی ،خصوصی و نیمه خصوصی
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آيا مي توانيد فضاهايي را كه در ف ّعاليت صفحه قبل به فضاهای باز ،بسته و نیمهباز تقسيم كرديد در

سه دستۀ عمومی ،خصوصی و نیمهعمومی( نیمهخصوصی) قراردهيد؟

در یک طبقه بندی دیگر ،فضاهای معمارانه با توجه به کاربردشان و براساس استفادهکنندگان آنها
به سه دستۀ عمومی ،خصوصی و نیمهعمومی(نیمهخصوصی) تقسیم میشوند .فضاهای عمومی شامل
معابر ،خیابانها ،بناهای عمومی (مسجد ،موزه ،بانک و ،)...فضاهای خصوصی شامل خانهها و فضاهای
نیمهعمومی(نیمهخصوصی) فضاهای رابط دو فضای عمومی و خصوصیاند که شامل ورودیها ،تراسها،
فضای موجود در مسکنهای شهری و ...میشوند .در ترکیب فضایی ،این سه دسته با توجه به سلسلهمراتب
مناسب باید با یکدیگر در ارتباط باشند .رعایت این سلسلهمراتب در معماری و شهرسازی ایرانی بهوفور مورد
توجه هنرمندان این حرفه قرارگرفته است .در شکل 3-45مرکز اصلی شهر یزد و سپس در شکل 3-46بخش
کوچکتری از آن نشان داده میشود که سلسلهمراتب و نحوۀ قرارگیری فضاهای عمومی و خصوصی شهر
در آن بهخوبی دیده میشود.
در معماری شهرهای دوران اسالمی ایران فضاهای عمومی شامل مسجد ،مدرسه ،بازار ،حمام ،آبانبار،
باغ و فضای خصوصی نیز شامل خانهها بودهاند .همواره بین این فضاها سلسلهمراتب مشخصی رعایت شده
و هریک مکانی مناسب یافتهاند .مساجد را میتوان قلب،کانون و نماد برجستۀ محالت و شهرهای اسالمی
دانست که در کلیۀ مناظر شهری دیده میشدند و برای جهتیابی مورد استفاده قرار میگرفتند.

94
٢ ٢

ﻣﻘـﺪﻣـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟

شکل )3-45مجموعۀ مرکزی شهر
یزد که محل استقرار فضاهای
عمومی شهر است .این فضاها به
ترتیب عبارتند از .1 :مسجد جامع،
 .2بازار و چارسو .3 ،مدرسۀ علمیه،
   .4مقبرۀ سید رکنالدین،

3

2

4

1
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ت دیگر،
اساس طراحی و ساخت بناها در معماری اسالمی اندیشۀ عبادی  -زیستی انسان است .بهعبار 
معماری اسالمی از هرچیز بیهوده و غیرمفیدی عاری است و درعینحال سعی بر تأمین مجموع نیازهای
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
مادی و معنوی انسان دارد .معماری مساجد از این امتیاز برخوردار است که عناصر معنوی و هنری با هم
آمیخته میشوند و بنا را برای انسان بسیار دلپذیر میکند .به همین دلیل ،یکی از مهمترین جذابیتهای
کشورهای اسالمی برای مردم سایر کشورهاست .مساجد جلوهای از ظهور معماری و هنر اسالمیاند  ،این
معماری و هنر آمیخته با مهندسی ،گچبری ،آجرکاری ،موزاییکسازی ،کاشیکاری ،سفالگری ،سنگتراشی،
مقرنسسازی ،آیینهکاری ،کندهکاری ،منبتکاری ،خاتمکاری ،نگارگری ،خوشنویسی و ...است.

شکل )3-46معماری برجستۀ مسجد امام (میدان نقش جهان) ،اصفهان.
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شکل )3-47فضای زیبای شبستان مسجد نصیرالملک ،شیراز

همچنین در مقیاس کوچکتر در بناها و خانهها ،فضاهای جمعی و خصوصی با سلسلهمراتبی از
فضاها با یکدیگر ارتباط داشتهاند .در اقلیمهای مختلف ایران ،این فضاها به شکلهای گوناگون معماری دیده
میشوند .در بخشهای مرکزی ایران ،با وجود اقلیم گرم و خشک عمدتاً فضاهای جمعی خانه در مرکز و به
شکل حیاط مرکزی نشان داده میشوند و فضاهای بسته با توجه به تناسب خصوصی یا عمومی بودنشان در
اطراف آنها قرار میگرفتهاند.
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شکل )3-48فضای داخلی خانهها در معماری اسالمی ـ ایرانی از فضاهای جمعی در مرکز و فضاهای
خصوصی در اطراف تشکیلشدهاند ،خانۀ طباطباییها در کاشان.

در پایان باید این نکته را یادآوری کرد که فضا با توجه به هنرهای مختلف به گونههای متفاوت تقسیم
میشود و در هر یک از هنرها به شیوهای خاص برای بیان زیبایی مورد استفاده قرار میگیرد .هنرمندان
فضای موردنظر خود را در دو و سه بعد برای مخاطب میآفرینند و ما در جایگاه کاربر انسانی با این فضاهای
خلقشده روبهرو هستیم.
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در گروههای سه تا پنجنفری با استفاده از حنجرۀ خود سعی کنید اصواتی با خصوصیات زیر ،متوسط
و بم تولید کنید .هربار هریک از این سه نوع صدا را از نظر مدتزمان کشش به ترتیب چهار ،دو ،یک
و نیمثانیه اجرا کنید .این کار را در ابتدا انفرادی و سپس گروهی تمرین کنید .در زمان انجام تمرین به
صورت گروهی سعی کنید از نظر زیر و بمی کام ً
ال با هم هماهنگ باشید.

بنیان هنرهای صوتی ،توليد و ترکیب صداهاست .ساختمان این دسته هنرها براساس عرضهكردن
اصوات در نقاط مختلف تابلوی زمان است که به ایجاد ساختمانی انتزاعی در گسترۀ محدود زمانی منجر
میشود .این ساختمان صوتی باید به گونهای طراحی شود که ذهن انسان توانایی درک آن را بهمنزلۀ یک
کلیت واحد داشته باشد .اگرچه صدا و فضا دو عنصر کام ً
ال متفاوت بیانی در هنرند ،اما با توجه به آنکه در
ّ
بخش قبل با ترکیببندی عناصر در فضا و بیان هنرهای دیداری آشنا شدیم در این بخش ابتدا مقایسهای بین
ساختمان بیانی هنرهای دیداری و شنیداری میکنیم .این امر ما را برای ادراک راحتتر ساختمان هنرهای
صوتی یاری میرساند.
تشابهات و تفاوت های بیانی در هنرهای دیداری و شنیداری

همانگونه که طیفهای رنگی میتوانند انتقالدهندۀ معنا و احساس باشند ،صداها نیز میتوانند
انتقالدهندۀ معنا و احساس باشند .گوش ما قادر است طیف وسیعی از صداهای مختلف را بشنود .در یک
طبقهبندی کلی ما صدا را به دو شکل به خدمت میگیریم :کالم و آوا .کالم عنصر شکلدهندۀ زبان است و
باعث ایجاد ارتباط معنایی میشود .در مقابل ،آوا بهتنهایی نمیتواند معنایی را انتقال دهد و صرفاً برای بیان
احساس انسانی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .ارتباط کالمی بین افراد فرهنگهای مختلف نیازمند ترجمه
است لیکن برقراری ارتباط آوایی ،به دلیل آنکه صرفاً به بیان حسی انسان مربوط میشود ،نیازمند ترجمه
نیست .البته ما همواره کالم خود را با آوای حسی نیز همراه میکنیم و به این وسیله منظور خود را بهتر
انتقال میدهیم .مث ً
ال در گفتن کلمۀ «آب» میتوانیم این واژه را به گونهای ادا کنیم که مخاطب احساس کند
ما تشنهایم و طلب آب میکنیم و به گونهای ادا کنیم که جایی آتش گرفته است و برای خاموشکردن آن
طلب آب میکنیم .در این بخش ،ما بیشتر بر نقش انتقال احساس در آواها متمرکز میشویم.
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صوت در موسیقی جایگاهی مشابه رنگ در هنرهای تجسمی دارد ،بدین معنا که بدون وجود رنگ
اولین ضرورت ایجاد اثر تجسمی از میان میرود و بدون وجود صوت شکلگیری موسیقی غیرممکن میشود.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ؟؟؟؟
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رنگها و اصوات هر دو به شکل امواج در فضا منتشر میشوند و تفاوتهای طیفهای مختلف آنها نیز بهواسطه
تفاوت طول و شکل موج آنهاست ،لیکن اولی با حس بینایی درک میشود و دومی با حس شنوایی .تفاوتها
و تشابهات خصوصیات فیزیکی اصلی آثار شنیداری و دیداری در فرایند خلق و ادراک را میتوان بدینترتیب
دستهبندی کرد:
• عدم موجودیت جسمانی نور و صدا
• انتقال به حواس انسانی از طریق واسطهها
• محدودیت فیزیولوژیک انسان در ادراک
• دریافت همزمان بهوسیلۀ عنصر حسی مضاعف (دو چشم و دو گوش)
• تفاوتهای توانایی افراد در دریافت درک و دادهپردازی اطالعات
• نسبیبودن

ترکیب بندی آواها و شکل گیری اثر هنری

عناصر اصلی در آثار هنرهای صوتی
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سعی کنید مجموعه عواملی را که باعث ایجاد تفاوتها و تنوع صوتی در یک آواز میشود توصیف
کنید.
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