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دانش آموز عزیز

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

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

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

کوتاه سخن اینکه:

هـنـر بـرتــر از گـوهر آمـد پـدیـدسـخن زین درازی چه باید کشید

»حکیم ابوالقاسم فردوسی«



بخش اوّل :

هنرهای تجسمی

فصل اّول :  طّرا حی 
فصل  د و م  :  تصویرسازی  
فصل  سوم  :  عکا سی  
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 فصل اوّل : طرّاحی
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                                اهمیت  و کاربرد طراحی در هنر

در	پایان	این	درس	انتظار	می	رود:
	به	اهمیت	یادداشت	های	شخصی	برای	ثبت	مشاهدات،	ایده	ها	و	افکار	جالب	و	مفید	خود	پی	ببرید	و	برخی	از	

آنها	را	با	روش	تصویری	ثبت	کنید.
	با	مفهوم	و	اهمیت	پیش	طرح	و	اتود	برای	انجام	هر	فعالیت	هنری	آشنا	شوید.

	تفاوت	بین	انواع	کاربردهای	طراحی	را	درک	و	بیان	کنید.
	مهارت	استفادٔه	برخی	از	انواع	طراحی	را	متناسب	با	هدف	خود	به	دست	آورید.

          فکر کنید
ــ	آیا	تا	به	حال	برای	شما	پیش	آمده	است	که	هنگام	نوشتن	
به	»متن«	 تا	 بار	مطالبی	را	نوشته	و	خط	زده	باشید	 انشا،	چندین	

اصلی	مورد	نظرتان	دست	یابید؟
ــ	چیدن	وسایل	یک	اتاق	چطور؟	آن	قدر	آنها	را	جابه	جا	

کرده	باشید	تا	حالت	دلخواه	و	مناسب	را	یافته	باشید؟
ــ	یا	به	طور	کلی	برای	حّل	مسئله	ای،	راه	حل	های	مختلف	
را	امتحان	کرده	باشید	تا	در	نهایت	به	مفیدترین	و	درست	ترین	راه	

دست	پیدا	کنید؟

درس اوّل

یک طراحی از رضا عباسی  که برخی قسمت های آن رنگ آمیزی شده / قرن دهم هجری شمسی
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اینها	شبیه	به	مراحلی	است	که	هنرمندان	برای	ایجاد	یک	اثر	هنری	طی	می	کنند.	آنها	برای	یادداشت	و	بررسی	ایده	های	
خود	معموالً	از	طراحی	استفاده	می	کنند	)به	این	کار	پیش	طرح	یا	اتود	گفته	می	شود(	و	آن	قدر	طرح	های	خود	را	تغییر	می	دهند	تا	

به	نتیجٔه	مناسب	دست	پیدا	کنند.	به	همین	دلیل	طراحى،	اغلب	مقدمٔه	کار	است.
آنچه	نقاش	مى	خواهد	به	تصویر	بکشد،	ابتدا	با	مداد،	یا	ذغال	روى	کاغذ،	یا	بوم	طراحى	می	کند	تا	در	مرحلٔه	بعد	آن	را	
رنگ	آمیزى	کند.	در	گرافیک،	طراحى	صنعتى	و	معمارى،	تصاویری	که	در	ذهن	هنرمند	شکل	می	گیرد	به	وسیلٔه	طراحی	اجرا	
می	شود.	در	واقع	بیشتر	چیزهایی	که	در	اطراف	خود	می	بینید،	قبل	از	ساخته	شدن،	طرحی	از	آن	روی	کاغذ	یا	در	یک	برنامٔه	

رایانه	ای	ایجاد	شده	است.	

به	طور	مثال،	یک	طراح	خودرو،	ایده	ها	و	افکار	خود	را	در	مورد	شکل	بدنه	و	داخل	خودرو،	به	صورت	طراحی	ارائه	
می	کند.

پیش طرح های رافائل برای تابلوی مادر و کودک طراحی برای یک بال زن پدالی توسط داوینچی

پیش طرح برای یک خودرو
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طراحى	چند	کاربرد	دارد:
ــ	وقتى	بخواهیم	از	طبیعت	یا	دنیاى	بیرون	نقاشى	کنیم،	کار	را	با	طراحى	آغاز	می	کنیم.

ــ	وقتى	فکر	و	ایده	اى	در	مورد	ساخت	چیزى	در	ذهن	ماست،	با	طراحى	آن	را	در	قالب	تصویر	در	می	آوریم.	
هنگامی	که	بخواهیم	به	وسیلٔه	مجموعه	ای	از	وسایل،	مواد	و	ابزار	براى	هدفى	خاص	چیزى	بسازیم،	آن	را	به	وسیلٔه	
طراحى	اجرا	می	کنیم.	مانند	طرح	یک	ساختمان	در	معمارى،	طرح	یک	محصول	در	طراحى	صنعتى	یا	طرح	یک	تبلیغ	روزنامه	

در	طراحى	گرافیک.
این	نوع	طراحى	در	واقع	مانند	حل	مسئله	است؛	مسئلٔه	اینکه	چه	مواد	و	تجهیزاتی،	چگونه	و	با	چه	نسبت	با	هم	ترکیب	
شوند	تا	مطلوب	ما	به	دست	آید.	در	نتیجه	طراحى،	هم	به	معناى	به تصویر کشیدن ایده و فکر	است	و	هم	به	معناى	طرح ریزی 

مراحل کامل شدن ایده و فکر.

طراحی برج آزادی و پیدا کردن نسبت های آن بر اساس دایره ،توسط معمار ایرانی »حسین امانت«
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یک طراح صنعتی در حال طراحی و بررسی ساخت یک صندلی تاشو با دستگیره هایی که کاماًل جمع می شود

مراحل بررسی و کامل شدن ایده ها برای طراحی یک کفش
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طراحی کنید
یک	پاکت	نامه	درست	کنید!	روی	یک	کاغذ	A3	نمای	باز	شده	)گسترده(	یک	پاکت	نامه	در	ابعاد	11	در	22	سانتی	متر	
را	ترسیم	کنید.	به	طوری	که	از	طریق	برش	دادن	آن	و	با	استفاده	از	چسب،	یک	پاکت	نامٔه	واقعی	درست	شود.	پیش	طرح	های	

تصویری	به	همراه	توضیحات	نوشتاری	امتیاز	دارد.

هنگام	طراحى،	همیشه	از	طرح	کلی	شروع،	و	کم	کم	به	جزئیات	پرداخته	مى	شود؛	برای	مثال،	طرح	یک	گل،	با	ساده	ترین	
اشکال	هندسی	مثل	بیضى،	دایره،	مربع	یا	مستطیل	شروع،	و	سپس	جزئیات	آن	ساخته	و	پرداخته	مى	شود.	

یک	طراح	معمار	با	در	نظر	گرفتن	مسائل	مختلف،	مانند	کاربرد	ساختمان،	ابعاد	زمین،	وضعیت	محیطی	و	موارد	متعدد	
و	 دقیق	تر	 اندازه	های	 وارد	جزئیات،	 تدریج	 به	 و	 می	کند	 آغاز	 کلی	ساختمان	 مورد	شکل	 در	 با	طرح	هایی	 را	 کار	خود	 دیگر،	

بخش	های	داخلی	بنا	می	شود.
غیر	از	رشتٔه	نقاشی،	پس	از	یک	سری	پیش	طرح	ها	و	اتودها،	نتایج	نهایی	کار	به	وسیلٔه	طراحی	های	دقیق	تر،	به	مجریان	
و	مخاطبان	دیگر	ارائه	می	شود.	در	برخی	رشته	ها،	طراحی	نهایی	با	رایانه	اجرا،	و	از	روی	آن	با	دست	یا	چاپگر	سه	بعدی	یک	

ماکت	تهیه	می	شود.

طراحی بخش فوقانی برج میالد، اجرا به صورت سه بعدی
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نزدیک	ترین	 یکسان	 مربع	 چهار	 وسیلٔه	 به	 می	توان	 چگونه	
شکل	را	به	دایره	ایجاد	کرد؟

با	 کردن	 طراحی	 معنای	 به	 همیشه	 زدن	 اتود	 یا	 )پیش	طرح	
مداد	روی	کاغذ	نیست.	مهم	این	است	که	شما	به	هر	وسیله	ای	که	
می	توانید،	آنچه	را	در	ذهن	دارید	تجسم	کنید	و	آن	را	مورد	تغییر	و	

اصالح	قرار	دهید.(	
روش	 دو	 از	 می	توانید	 موضوع	 این	 در	 زدن	 اتود	 برای	 	
استفاده	کنید:	ابتدا	با	مداد	و	کاغذ	تمرین	کنید	و	سپس	از	یک	طلق	
شفاف،	چهار	عدد	مربع	هم	اندازه	برش	بزنید	و	با	جابه		جا	کردن	آنها	
راه	حل	را	پیدا	کنید.	همچنین	می	توانید	نتیجٔه	نهایی	را	با	طراحی	

استفاده از الگوی کاغذی برای تشخیص و طراحی فرم های معماریدقیق	تر	یا	به	کمک	نرم	افزار	رایانه	ای	اجرا	کنید.

طراحی کنید

مراحل طراحی اّولیه تا اجرای نهایی، دو شخصیت از مجموعه پویانمایی طوطی نامه
تهیه کننده: محمد شعشعی
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تجربه های بیشتر

	قرار	است	برای	بوفٔه	مدرسه	یک	تابلوی	راهنما	درست	شود	که	روی	آن	لیست	
غذاها،	انواع	خوراکی	ها	و	قیمت	آنها	نشان	داده	شود.	شما	چه	پیشنهادی	برای	این	تابلو	
ارائه	می	دهید؟	)طراحی	به	گونه	ای	باشد	که	امکان	تغییر	آسان	در	لیست	غذاها	و	قیمت	ها	

وجود	داشته	باشد.(
به	 از	دیوارهای	داخل	مدرسه	 معلّم	هنر	یک	دبستان	تصمیم	دارد	روی	یکی	 	
طول	4	متر	و	ارتفاع	2/5	متر،	یک	کار	هنری	در	مورد	ریاضیات	انجام	دهد	تا	از	این	
با	تعدادی	میخ	 به	درس	ریاضی	عالقه	مند	کند.	او	تصمیم	دارد	 طریق	دانش	آموزان	را	
ضخیم	چوبی	و	مقداری	طناب	نازک	با	رنگ	های	مختلف	شکل	های	چهار	عمل	اصلی	

و	بعضی	از	اعداد	را	نشان	دهد.
اکنون	سعی	کنید	برای	این	منظور،	طراحی	های	خود	را	در	ابعاد	یک	دهم	)40	در	

25	سانتی	متر(	ارائه	دهید.
	فرض	کنید	سازمانی	در	خارج	از	کشور	مسابقه	ای	بین	المللی	با	عنوان	»سالم«	
زبان	 به	 را	 »سالم«	 کلمٔه	 می	توانند	 کشورها	 همٔه	 دانش	آموزان	 که	 است	 کرده	 برگزار	
خودشان	در	ابعادی	که	طول	آن	حداکثر	60	سانتی	متر	باشد	)افقی	یا	عمودی(	با	طراحی	
و	تزیینات	دلخواه	به	مسابقه	بفرستند.	الزم	نیست	حتماً	کار	نهایی	در	کادر	مستطیل	یا	
باشد.	در	 تعیین	شده	 باشد،	ولی	جایی	را	که	اشغال	می	کند	در	همان	حدود	 مربع		شکل	
این	مسابقه	استفاده	از	نمادهای	فرهنگی	و	محلی	هر	شهر	یا	کشور	یک	ارزش	محسوب	

می	شود.	شما	»سالم«	را	با	چه	خطی	و	چگونه	طراحی	و	رنگ	آمیزی	می	کنید؟

خود ارزیابی
	مزیت	ها	و	معایب	روش	های	مختلف	انجام	پیش	طرح	را	بررسی	کنید	و	دربارٔه	آن	در	گروه	بحث	کنید.
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                                               طراحی از اشیا

در	پایان	این	درس	از	شما	انتظار	می	رود:
توانایی	های	خود،	موضوع	را	 نیازها	و	 به	 با	توجه	 به	درستی	مشاهده	و	 پیرامون	خود	را	 	اشیای	

طراحی	کنید.	
	روش	های	مشاهده	در	طراحی	را	بیاموزید	و	پیش	از	شروع	طراحی،موضوع	مورد	طراحی	را	از	

زوایای	مختلف،	مورد	تجزیه	و	تحلیل	قرار	دهید.
	با	تقویت	حرکت	انگشتان،	مچ	دست،	آرنج	و	بازو،	قدرت	ترسیم	خطوط	را	در	خود	تقویت	کنید.	
	هنگام	طراحی	به	اهمیت	هماهنگی	ذهن،	دست	و	احساس	خود	پی	ببرید	و	سعی	کنید	به	درستی	از	

آنها	استفاده	کنید.

درس دوم

         فکر کنید
آیا	تا	به	حال	فکر	کرده	اید	چرا	ابتدای	طراحی	نمی	توانیم	به	راحتی	آن	چیزی	را	که	به	چشم	می	بینیم	روی	کاغذ	ترسیم	

کنیم؟	چرا	دست	ما	از	چشم	و	ذهنمان	پیروی	نمی	کند؟
فکر	می	کنید	برای	باال	بردن	مهارت	طراحی،	غیر	از	تقویت	دست	و	قدرت	ترسیم	خطوط،	چه	تمرینات	دیگری	باید	انجام	

داد	و	چه	مهارت	های	دیگری	مورد	نیاز	است؟
در	سال	های	گذشته	با	طراحی	سادٔه	اشیا	آشنا	شده	اید،	به	ویژه	کاربرد	آن	در	خلق	آثار	با	ارزش	هنری	که	حاصل	مشاهدٔه	
دقیق	پدیده	های	طبیعی	و	به	کارگیری	ساختار	و	شکل	های	ساده	شدٔه	آنها	در	معماری،	صنایع	دستی	و	هنرهای	تجسمی	است.	
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با	توجه	به	آنچه	در	درس	گذشته	در	مورد	کاربرد	طراحی	در	
مراحل	مختلف	ساخت	پروژه	ها	مطرح	شد،	امروزه	در	موارد	متعددی	
به	تجّسم	سه	بعدی	و	طراحی	واقع	گرا	نیاز	داریم	و	الزم	است	با	اصول	

این	روش	طراحی،	آشنایی	اّولیه	پیدا	کنید.
برای	یادگیری	این	نوع	طراحی	تمرینات	متعددی	الزم	است	تا	
به	تدریج	چشم	و	ذهن،	دست	و	احساس	در	هماهنگی	با	هم	قرار	گیرند	
و	بتوانیم	تصویر	اشیا	را	ابتدا	در	ذهن	خود	تجّسم	کرده	و	سپس	ترسیم	

دقیقی	از	آن	را	ارائه	دهیم.		

بخشی از یک تابلو ــ فرشچیان

یک طراحی سه بعد نما

 بخشی از یک تابلو ــ رضا عباسی قرن دهم
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»یادگیری طراحی در اصل، یادگیری چگونه دیدن است.«	)عادل	قلی	زاده	مدرس	هنر(	
در	واقع	نگاه	طراح	با	نگاه	معمولی	متفاوت	است.	اّولین	نکته	ای	که	باید	به	آن	توجه	کرد	این	است	که	معموالً	مدل	در	
فضای	باز	قرار	دارد.	اما	روی	کاغذ	طراحی،	فضای	شما	محدود	به	لبه	های	کاغذ	است	)کادر(.	بنابراین	قبل	از	هرچیز	الزم	

است	به	این	پرسش	پاسخ	دهید	که	می	خواهید	طرح	خود	را	چگونه	در	این	کادر	جای	دهید.
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شکل نشان می دهد که طراح ،با دقت نسبت ها و اندازه های مدل را مورد بررسی قرار داده است. می توانید طول و عرض 
لیوان را موردسنجش قرار دهید و به همان طریق، ابعاد بطری را با لیوان بسنجید و نسبت آن را در طراحی خود رعایت کنید. 

آیا می توانید تحلیل های دیگری دربارٔه تصویر انجام دهید؟

در شکل زیر شما با یک مهارت دیگر در نحؤه نگاه کردن طراح، آشنا می شوید. او سعی می کند اشیا را به شکل های 
هندسی ساده تبدیل کند. شما هم به تدریج می توانید این کار را برای هر چیزی از ساده تا پیچیده انجام دهید؛ زیرا از طریق 

شکل های هندسی ساده می توانید سریع تر و ساده تر، شکل اشیا را درک کنید، به ذهن بسپارید و ترسیم کنید.

ــ پس از تعیین محل طرح در کادر، باید با مشاهدٔه دقیق، ابتدا ذهن خود را برای درک موضوع آماده کنید.
 تصاویر زیر شما را با برخی از روش های مشاهده آشنا می کند:

،
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با	 )که	 آن	 از	 قسمت	 هر	 شکل	های	 و	 گرفته	 قرار	 بیشتر	 دقت	 مورد	 خالی	 فضای	 مختلف	 قسمت	های	 زیر	 شکل	 در	
رنگ	های	مختلف	نشان	داده	شده(	تشخیص	داده	می	شود.

شکل	زیر	نشان	می	دهد	که	طراح،	فضاهای	خالی	)قسمت	های	آبی	رنگ(	موضوع	را	مورد	توجه	قرار	داده	است.	نگاه	
شما	باید	به	تدریج	،این	فضا	ها	را	با	دقت	بیشتری	ببیند	و	همچون	دیگر	اجزای	موضوع،	شکل	آن	را	به	ذهن	بسپارد.	
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طراحی کنید
برای	درک	بهتر	رابطٔه	اشیا	با	فضای	اطراف،	شـکل	های	زیر	را	داخل	کادر	قرار	داده،	فـضا	های	خالی	اطراف	شکل	
را	به	رنگ	های	متفاوت	رنگ	آمیزی	کنید	)کادر	باید	به	لبه	های	شکل	مماس	شود(.	خطوط	کناری	اشیا	در	واقع	محل	اتصال	

خود	شیء	با	فضای	خالی	اطراف	آن	است.		

ــ	برای	ساده	کردن	اشیا	سعی	کنید	یک	کامیون،	گل	سر،	قوری،	برس	مو،	پایه	چسب	و	یک	شارژر	تلفن	همراه	را	با	
اشکال	هندسی	ساده	نشان	دهید.	حال،	با	ترکیب	دو		یا	چند	شکل	هندسی	ساده،	تالش	کنید	شکل	های	پیچیده	تر	ایجاد	کنید؛	

شکل	هایی	که	به	اشیای	واقعی	شبیه	باشند،	یا	شکل	های	ذهنی	دلخواه.
تقویت	ذهن	و	تقویت	دست	باید	به	موازات	هم	انجام	شود.	شما	باید	بتوانید	آنچه	را	چشم	تشخیص	می	دهد،	ترسیم	کنید.	
برای	تقویت	دست	باید	به	طور	مکّرر	و	پیوسته	تمرین	کنید.	این	گونه	تمرینات	می	تواند	با	موضوعات	ذهنی،	یا	خط	خطی	های	
انبوه	)دایره	ای،	چهارگوش،	زیگزاگ	یا	حلزونی	و...(	روی	کاغذ	سفید	یا	باطله،	انجام	شود	و	یا	با	تمرینات	پی	در	پی	شامل	
امان	 در	 از	دست	طراح	 کرد	 کار	 آن	 بتوان	روی	 که	 هیچ	سطحی	 معموالً	 گیرد.	 متنوع	صورت	 و	 از	مدل	های	ساده	 طراحی	

نمی	ماند.	اما	همراه	داشتن	کتابچه	طراحی	بسیار	مفید	خواهد	بود.
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نیز	عامل	مهم	دیگری	در	ایجاد	خطوط	طراحی	و	همچنین	درک	درونی	موضوعی	است	که	از	آن	طراحی	 احساس	
می	کنیم.	هیچ	دو	نفری	را	نمی	توان	یافت	که	دقیقاً	مثل	هم	طراحی	کنند.	به	همین	دلیل	در	کنار	تحلیل	های	مشاهده	و	تمریناتی	
که	برای	مهارت	دست	انجام	می	دهیم،	یکی	از	روش	های	مفید	یادگیری،	این	است	که	بدون	ترس	و	با	اتکا	به	توانایی	حسی	خود	

شروع	به	طراحی	کنیم	و	در	حین	آن	تحلیل	های	مشاهده	را	هم	در	نظر	داشته	باشیم.

 بخشی از یک اثر نگارگری برای مشاهدۀ تمرین خط

تمرین طراحی خطوط با الهام از طبیعت بازی با خط و شکل روی کاغذ باطله

طراحی اثر پیکاسوتمرین خط با استفاده از شکل حیوانات
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	تمرین	زیر	به	شما	در	این	مورد	کمک	می	کند:
ــ	به	اشیای	مختلفی	که	در	محیط	اطراف	شما	هست	فکر	کنید.	چند	شیء	را	از	میان	آنها	انتخاب	کنید.	در	گروه	های	
پنج	نفره،	پنج	عدد	از	اشیای	انتخابی	خود	را	به	عنوان	مدل	ترکیب	کنید	و	برای	طراحی	آماده	شوید	)هر	نفر	یک	انتخاب(.	سپس	
یک	قطعه	مقوا	یا	یک	بشقاب	یک	بار	مصرف	را	از	وسط	سوراخ	کرده	و	در	انتهای	مداد	خود	قرار	دهید	به	طوری	که	مانع	دید	

شما	شود	و	نتوانید	طراحی	خودتان	را	ببینید.
سعی	کنید	فقط	با	نگاه	کردن	به	مدل،	به	طراحی	ادامه	دهید.	

فقط	خطوط	کناری	اشیا	را	بکشید	و	نگرانی	از	خراب	شدن	طرح،	به	خود	راه	ندهید.	سعی	کنید	مدل	را	کامالً	حس	
کنید.	مثل	اینکه	با	نگاهتان	آن	را	لمس	می	کنید	و	روی	خطوط	آن	حرکت	می	کنید.	مداد	را	محکم	در	دست	بگیرید	و	تا	جایی	

که	ممکن	است	دست	خود	را	از	روی	کاغذ	برندارید.	

خود ارزیابی
 توانایی	خود	را	در	سه	قسمت	ذهن	)و	مشاهده(،	دست	و	احساس،	چگونه	ارزیابی	می	کنید؟	
	تجربٔه	کدام	یک	برای	شما	جذاب	تر	است	و	در	کدام	مهارت	احتیاج	به	تمرین	بیشتری	دارید؟

نحوۀ پوشاندن انتهای مداد برای جلوگیری از مشاهدۀ صفحۀ طراحی
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تجربه های بیشتر

	در	میانٔه	یک	کاغذ	A4	یک	خط	عمودی	رسم	کنید	به	گونه	ای	که	سطح	کاغذ	را	به	دو	قسمت	تقسیم	
کند.	حال	فرض	کنید	این	خط	از	وسط	یک	گلدان	عبور	کرده	است.	با	این	فرض	و	از	یک	سمت،	خط	
کناری	نیمی	از	گلدان	را	با	مداد	به	صورت	پررنگ	طراحی	کنید	)توجه	کنید	که	گلدان	در	نیمٔه	پایینی	کاغذ	
قرار	گیرد(.	اکنون	از	روی	خط	عمودی،	کاغذ	را	تا	کنید	و	روی	سایٔه	طرحتان	که	از	پشت	معلوم	است	خط	
بکشید	تا	طراحی	تان	روی	طرف	مقابل	کپی	شود.	دوباره	کاغذ	را	باز	کنید	و	طرف	مقابل	گلدان	را	هم	پررنگ	

کنید	تا	گلدان	کامل	شود.
در	این	مرحله	با	استفاده	از	نقوش	مختلف	که	نمونه	هایی	از	آن	در	تصویر	آمده	است	یا	نقوش	دلخواه	
دیگر،	سطح	گلدان	را	تزیین	کنید.	سپس	با	الهام	از	گلدان	های	خانه	یا	بیرون،	برگ	ها	یا	گل	هایی	را	داخل	آن	

طراحی	کنید	و	با	خطوط	طرح	خود	را	کامل	کنید.	
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	پنج	مستطیل	با	ابعاد	مختلف،	کوتاه	و	پهن،	بلند		و	باریک	رسم	کنید.	آنها	را	برش	دهید	و	با	مداد،	
خط	دورشان	را	پررنگ	کنید	تا	کادر	آنها	مشخص	تر	شود.	آن	گاه	از	میان	وسایل	مختلف	خانه	اشیایی	را	پیدا	

کنید	که	متناسب	با	ابعاد	این	مستطیل	ها	باشند	و	سپس	آنها	را	درون	مستطیل	ها	طراحی	کنید.

	تصاویر	مختلفی	از	روزنامه	یا	مجالت	تهیه	کنید.	فضاهای	خالی	داخل	تصاویر	را	با	ماژیک	یا	
مداد	رنگ	کنید.	یکی	از	آنها	را	انتخاب	کنید	و	از	روی	آن	طرحی	ساده	شده	و	دو	بعدی	از	شکل	ها	و	
فضاهای	خالی،	روی	یک	کاغذ	A4	ایجاد	کنید.	داخل	سطوح	طرح	را	با	نقوش	یا		هاشورهای	موازی	و	

در	جهات	مختلف	پر	کنید.



26

                                        آشنایی با ترکیب بندی

در	پایان	این	درس	انتظار	می	رود:
	مفهوم	ترکیب	بندی	را	درک	و	اهمیت	آن	را	در	خلق	آثار	هنری	تشخیص	دهید.

	با	آشنایی	با	برخی	از	اصول	ترکیب	بندی،	تصاویر	و	آثار	هنری	را	با	توجه	به	این	اصول،	بررسی	و	
تجزیه	و	تحلیل	کنید.	

	با	بعضی	از	انواع	ترکیب	بندی	آشنا	شده	باشید	و	بتوانید	آثار	هنری	را	تجزیه	و	تحلیل	کنید.
	با	استفاده	از	بعضی	از	انواع	ترکیب	بندی،	آثار	هنری	متفاوت	خلق	کنید.

درس سوم

          فکر کنید
چه	 می	کنید؟	 انتخاب	 کار	 این	 برای	 را	 نقطه	 کدام	 بنویسید،	 خود	 کتاب	 یا	 دفتر	 جلد	 روی	 را	 نامتان	 بخواهید	 اگر	 ــ	

مالحظاتی	را	ممکن	است	برای	این	کار	در	نظر	بگیرید؟
ــ	به	نظر	شما	چرا	یک	قاب	کج	شده	روی	دیوار	توجه	بیشتری	را	به	خود	جلب	می	کند؟

ــ	فرض	کنید	قرار	است	از	معلم	و	چهار	نفر	از	هم	کالسی	هایتان	عکس	یادگاری	بگیرید،	آیا	در	ترتیب	ایستادن	آنها	تفاوتی	
احساس	می	کنید؟

پرسش	های	فوق	به	موضوعی	اشاره	می	کند	که	در	همٔه	هنرها	نقش	مهمی	دارد.	موضوعی	که	به	ارتباط	بین	اشیا	و	اجزا،	
حالت	و	ترتیب	قرارگیری	آنها	مربوط	می	شود	و	در	دنیای	هنر	به	آن	»ترکیب	بندی«	می	گویند.	ترکیب	بندی	نقش	مهم	و	ضرورت	
زیادی	در	زندگی	دارد،	از	هماهنگی	در	پوشیدن	لباس،	نحؤه	چیدن	اسباب	و	لوازم	خانه	یا	محل	کار،	تا	شکل	ظاهری	انواع	
و	شهرها.	 محله	ها	 پارک،	 برای	سیمای	خیابان،	 برنامه	ریزی	طراحان	شهری	 و	حتی	 می	کنیم	 استفاده	 آنها	 از	 که	 وسیله	هایی	

درهرکدام،	الزم	است	در	مورد	ترکیب	بندی	آنها	تصمیم	گیری	شود.	
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تصمیم	گیری	مناسب	در	مورد	ترکیب	بندی،	نه	تنها	در	زیبایی	موضوع	مؤثر	است	بلکه	فایده	و	کارایی	آن	را	نیز	افزایش	
می	دهد.	بنابراین	الزم	است	هنرمند،	زیبایی	و	کارایی	را	در	کنار	هم	مورد	توجه	قرار	دهد.

در	تصاویر	زیر	نمونه	هایی	از	ترکیب		بندی	در	موضوعات	مختلف	را	مشاهده	می	کنید.

دو	نوع	جاروی	برقی	با	اجزای	مشابه	و	ترکیب	بندی	متفاوت.	کارایی	و	زیبایی	را	در	مورد	هر	طرح	بررسی	کنید.

طراحی	یک	صفحه	نرم	افزاری	مربوط	به	تلفن	همراه	و	برخی	مواردی	که	باید	در	مورد	ترکیب	بندی	آنها	تصمیم	گیری	شود.	
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  خانۀ تاریخی مهینستان راهب ــ کاشان

گل های آفتاب گردان ــ ونسان ونگوگ معراج حضرت رسول)ص( ــ سلطان محمد

در تصاویر زیر نمونه های زیبایی از ترکیب بندی در نقاشی و معماری را مالحظه می کنید:
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ترکیب	بندی	در	هنرهای	تصویری	نقش	اساسی	دارد	و	با	یک	تعریف	ساده	عبارت	است	از	حالت و نحوۀ قرارگیری 
اجزای تصویر نسبت به یکدیگر و نسبت به کادر،	برای		آنکه	مفهوم	یا	احساس	مورد	نظر	هنرمند	بهتر	منتقل	شود	و	تصویر	

هر	چه	زیباتر	و	خوشایندتر	شود.
با	دقت	به	این	تصاویر	به	پرسش	های	زیر	پاسخ	دهید:

ــ	کدام	دایره	در	لحظه	اّول	بیشتر	چشم	را	جذب	می	کند؟

ــ	از	میان	چهار	تصویر	،	کدام	یک	احساس	استحکام	و	استواری	بیشتری	را	انتقال	می	دهد؟
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ــ	در	تصویر	زیر	چشم	شما	در	چه	مسیری	روی	تصویر	حرکت	می	کند؟

ــ	کدام	یک	از	دو	تصویر	زیر	برای	شما	خوشایندتر	است؟
آیا	می	توانید	دلیلی	برای	آن	بیابید؟

برای	پاسخ	های	خود	به	این	پرسش	های	تصویری	چه	دالیلی	داشته	اید؟	در	مورد	آنها	در	گروه	صحبت	کنید.
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طراحی اثر دومینیک انگر نقاش فرانسوی، 
قرن نوزدهم

طراحی پوستر اثر مرتضی ممیز سال 1343

طراحی آبرنگ)بخشی از اثر( چین ، قرن نوزدهم 

بررسی و تحلیل کنید 
جلب	 را	 توجه	 بیشتر	 که	 نقطه	ای	 این	صفحه	 تصاویر	 در	
می	کند	پیدا	کنید	و	در	مورد	دالیل	و	شیؤه	تأکید	هر	کدام،	در	گروه	

صحبت	کنید.	
است.	 »تأکید«	 موضوع	 ترکیب	بندی،	 اصول	 از	 یکی	
از	 یکی	 روی	 است	 الزم	 هنری	 آثار	 بیشتر	 در	 معمول	 به	طور	
اجزای	موضوع	یا	روی	نقطه	ای	در	سطح	اثر،	تأکید	صورت	گیرد	
آن	قسمت	 به	 همه	 از	 بیش	 را	 بیننده	 توجه	 دارد	 هنرمند	قصد	 که	

معطوف	نماید.
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نگارگری مربوط به کتاب

با توجه به تصاویر باال در گروه راجع به دو نوع ترکیب بندی قرینه و غیر قرینه بحث کنید.

ترکیب بندی متقارن ، اثر موریس اشر

یکی دیگر از مهم ترین اصول ترکیب بندی »تعادل« است. بدین ترتیب که اگر به وسیلٔه یک خط فرضی تصویر را به دو 
بخش مساوی تقسیم کنیم، باید وزن دو طرف تصویر در تعادل با یکدیگر برابر باشد.

به آن وزن  اینجا نوعی از سنگینی مطرح می شود که  بلکه در  ندارد؛  برای تصویر معنا  واضح است که وزن فیزیکی 
دیداری می گویند. وزن دیداری در واقع میزان اهمیت و جلب توجه اجزای تصویر است. هرچیزی که چشم را بیشتر جذب 

کند، وزن دیداری بیشتری دارد. این ممکن است به دلیل اندازه، رنگ، تیرگی یا روشنی، بافت، شکل و... باشد. 
ایجاد تعادل نقش خیلی مهمی در زیبایی و خوشایندی اثر دارد. تعادل از راه های مختلف انجام می گیرد. اما دو روشی 

که خیلی بیشتر استفاده شده است عبارت اند از: ترکیب بندی قرینه و ترکیب بندی غیر قرینه. 
به تصاویر زیر نگاه کنید و با کشیدن یک خط عمودی در وسط 

تصویر برابری وزن دیداری را در دو سوی تصاویر بررسی کنید.
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تجربه های بیشتر

طراحی کنید
پنج عدد شکل هندسی ساده با ابعاد مختلف از یک مقوا برش بزنید. به وسیلٔه آنها روی یک کاغذ A3 دو ترکیب بندی 
دلخواه، یکی قرینه و دیگری غیر قرینه، ایجاد کنید. در این ترکیب بندی، مشخص کردن خط افق الزامی است. یکی از شکل ها 
را در ذهن خود انتخاب کنید و به صورت تصویری تدابیری بیندیشید که آن شکل بیش از همه بتواند نظر بیننده را به خود جلب 

کند. استفاده از خط و سطح )رنگی، هاشور و یا بافت های تصویری درس قبل( آزاد است.

خود ارزیابی
دو هدف مهم ترکیب بندی و بعضی از انواع آن را بیان کنید. به نظر شما چه تفاوت هایی بین آثار هنری ایرانی ــ اسالمی 

و آثار هنری مغرب زمین در زمینٔه ترکیب بندی وجود دارد؟ 

 

                                   
                                        

 روی یک کاغذ A4 کارهای زیر را انجام دهید:
  چهار خط راست در جهت افقی از یک طرف کاغذ به طرف دیگر رسم کنید به طوری که این خط ها 

همدیگر را قطع نکنند.
  دو خط راست یا منحنی در جهت عمودی رسم کنید به طوری که خط های قبلی را قطع کند.

 یک خط منحنی رسم کنید به طوری که از یک طرف صفحه وارد کادر شود و یک جایی در میان 
کادر )به انتخاب خودتان( قطع شود.

  پنج دایره با اندازه های دلخواه و در محل دلخواه رسم کنید.
 سه تا از دایره ها را انتخاب کنید و با رنگ دلخواه پر کنید )می توانید به جای رنگ از نقش و نگار 

یا حتی تکه چسبانی استفاده کنید(.
  از تقاطع خط هایی که در ابتدا روی کاغذ کشیدید، کاغذ شما به بخش های مختلفی تقسیم شده 

است. چهار بخش از این قسمت ها را به دلخواه با رنگ پر کنید.
 یک کادر عمودی را انتخاب کنید و با تعدادی دایرهٔ کوچک و بزرگ سعی کنید مفهوم پرواز را 

نشان دهید.
تصاویر مختلفی را از کتاب، مجله یا روزنامه جمع آوری کنید. این تصاویر می تواند عکس، نقاشی 
یا آگهی تبلیغاتی ) گرافیک ( باشد. به ترکیب بندی آنها و نحؤه قرارگیری اجزای تصویر دقت کنید. موضوع 
تعادل و تأکید را در آنها بررسی کنید. در مرحلٔه بعد، یکی از تصویر ها را انتخاب کنید و با کشیدن کادری به 

همان اندازه روی کاغذ، سعی کنید یک ترکیب بندی دیگر با همان اجزای تصویر تهیه کنید.



 فصل دوم :گرافیک

3٤
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                                                گرافیک و تبلیغات 

درس اوّل

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

	مهارت	نوشتن	یک	شعار	تبلیغاتی	مناسب	را	داشته	باشید.
به	 پیام	 برای	رساندن	 تبلیغات،	 مناسب	 ابزارهای	 و	 از	روش	ها	 اهداف	خود،	 و	 نیازها	 به	 توجه	 با	 بتوانید	 	

شیوه	ای	مؤثر	استفاده	کنید.
	با	مفهوم	گرافیک	آشنا	شوید	و	نقش	این	هنر	را	در	تبلیغات	و	در	انواع	دیگر	هنرهای	دیداری	درک	کنید.	

         

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

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

روش	هایی	استفاده	می	شود؟
همان	طور	که	می	دانید	ما	از	طریق	تبلیغات	است	که	درمی	یابیم	کاال	و	خدمات	مورد	نیاز	ما،	چه	عملکردی	دارند،	چه	

تأثیری	بر	ما	می	توانند	داشته	باشند	و	چگونه	می	توان	به	آن	دست	یافت.	
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با	دقت	به	این	تصاویر	نگاه	کنید،	ویژگی	مشترک	آنها	چیست؟	
هریک	از	این	تصاویر،	محصول	یا	رخدادی	فرهنگی	و	اجتماعی	را	به	ما	معرفی	می	کند؛	به	عبارتی	گونٔه		مختلفی	از	تبلیغ	
است.	تبلیغات	همیشه	سعی	دارد	به	مخاطبان	خود	پیامی	را	برساند	و	اهدافی	را	درنظر	دارد.	از	طریق	این	پیام	ها،	اطالعات	و	

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

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

طراحی اعالن برای دومین جشنوارۀ بین المللی نمایش های طنز

طراحی بیلبورد برای شرکت رنگ سازی
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درگذشته	تبلیغات	به	سه	روش	صورت	می	گرفت:

1ــ عالئم تجاری	
استادکاران	برای	معرفی	محصول	خود	از	نشان	و	عالمت	های	مشخصی	استفاده	می	کردند.	این	عالئم	برروی	ظروف	
سفالی،	نقره	ای	و	غیره	به	کار	برده	می	شد،	درست	همانند	نشانه	های	تجاری	کنونی	که	به	خریداران	کمک	می	کنند	تا	محصول	یا	

خدمات	مورد	عالقٔه	خود	را	پیدا	و	خریداری	کنند.

طراحی جلد مجله ماهنامه هنری سوره ــ  اثر فرزاد ادیبیطراحی جلد کتاب شعر مقدس ــ  اثر ساعد مشکی

 تلویزیونی خبرــ  اثر مصطفی اسداللهی طراحی برای نشان شبکهٔ طراحی آرم اداره کل پژوهش و آموزش سیما ــ  اثر محمد شعشعی
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2ــ تبلیغ بردیوارها
تبلیغ،	از	دیوارهای	جانبی	که	جنس،	یا	خدمت،	فروخته،	یا	عرضه	می	شد	برای	نوشتن	پیام	استفاده	 در	این	شیوه	از	

می	شده	است.	درست	مانند	تبلیغاتی	که	اکنون	برروی	دیوارها،	ویترین	یا	سردر	مغازه	ها	مشاهده	می	شود.

طراحی اعالن برای سومین نمایشگاه دوساالنهٴ نقاشی ایران ــ
 اثر مصطفی اسداللهی

طراحی گرافیک محیطی برای خودرو
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3ــ جارچی ها
درگذشته	جارچی	ها	در	شهر	می	گشتند	و	به	وسیلٔه	نواختن	طبل	یا	شیپور	مردم	را	به	سوی	خود	جلب	می	کردند	و	اخبار	

مهم	و	رخدادهای	مورد	توجه	مردم	را	به	آنها	عرضه	می	داشتند.
به	نظر	شما	نقطٔه	اشتراک	همٔه	این	وسیله	های	تبلیغاتی	چیست؟

اگر	دقت	کنید	درمی	یابید	این	تبلیغات	بر	پایٔه	حواس	دیداری	و	شنیداری	استوار	بوده	اند.	امروزه	نیز	تقریباً	به	همین	گونه	
به	عهده	دارند	و	مخاطبان	 اینترنت	نقش	مهم	تری	را	 و	 تلویزیون،	رادیو،	روزنامه،	مجله	 مانند:	 ابزارهای	جدیدی	 اما	 است،	

وسیع	تری	را	پوشش	می	دهند.	به	نظر	شما	کدام	رسانه	بیشترین	تأثیر	را	دارد؟	

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

سه	عامل	مهم	در	انتقال	یک	پیام	توجه	کنید.	

طراحی جلد برای مجلهٴ هفتگی سروش ــ اثر علی وزیریان

طراحی اعالن برای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( ــ اثر قباد شیوا
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تلویزیون	مشاهده	 و	 تبلیغ،	شعار	مناسب	است.	شعارهایی	که	در	روزنامه	ها،	مجله	ها،	رادیو	 از	مهم	ترین	عناصر	 یکی	
می	کنید	اغلب	توسط	متخصصان	با	تجربه	تهیه	می	شود.	یک	شعار	خوب	می	تواند	به	خوبی	در	ذهن	ما	ماندگار	شود.	آیا	از	این	
نوع	شعارها	چیزی	به	یاد	دارید؟	پدر	یا	مادرتان	شعاری	از	دوران	کودکی	خود	به	یاد	دارند؟	شعار	تبلیغاتی	سعی	می	کند	تا	پیام	را	

به	بهترین،	مؤثرترین	و	کوتاه	ترین	زمان	به	مخاطب	برساند.
به	یاد	داشته	باشید	تبلیغ	خوب،	تبلیغی	است	که	به	منافع	شرکت	یا	سفارش	دهنده،	منابع	جامعه	و	خواسته	های	مصرف	کننده	
توجه	کند.	تبلیغات	می	تواند	همانند	چاقوی	دولبه	هم	در	جهت	رشد	و	اعتالی	جامعه	یا	در	جهت	فریب	مردم	باشد.	صداقت	و	

راستگویی	در	تبلیغات	از	اصول	اّولیه	و	ارزش	های	اخالقی	است.
آیا	می	دانید	تبلیغات	توسط	چه	افرادی	تهیه	و	طراحی	می	شود؟	آیا	می	دانید	آنها	از	چه	روش	هایی	برای	انجام	تبلیغات	استفاده	
می	کنند؟	طراح	گرافیک،	عناصر	گرافیکی	مانند	تصویر،	نوشتار	و	سایر	عناصر	دیداری	و	گاه	شنیداری	را	در	کنار	هم	قرار	می	دهد	

تا	پیامی	را	به	خوبی	به	مخاطب	خود	انتقال	دهد.
با	آگاهی	و	شناخت	شاخه	های	مختلف	هنری	)مثل	نقاشی،	تصویرگری،	عکاسی،	خوشنویسی	و...(	 طراح	گرافیک	
سعی	می	کند	عناصر	تجسمی	متفاوت	را	درکنار	هم	قرار	دهد	تا	به	مفهومی	نو	و	تازه	دست	یابد.	رشتٔه	گرافیک،	خود	زمینه	های	
مختلفی	همانند:	تصویرسازی،	نشانه،	اعالن	)پوستر(،	صفحه	آرایی،	بسته	بندی،	گرافیک	تلویزیونی	وگرافیک	محیطی	را	شامل	

می	شود.	در	یک	کالم	می	توان	گفت	گرافیک	یعنی	تبلیغات	و	تبلیغات	با	زبان	گرافیک	است	که	معنا	پیدا	می	کند.

طراحی برای بروشور ــ اثر علی دوراندیش

طراحی برای نشان انتشارات سروش ــ اثر قباد شیوا
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تجربه های بیشتر

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

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

  در سطح شهر خود چند نوع تبلیغات مشاهده می کنید؟ کدام یک از آنها تأثیر 
بیشتری بر شما دارند؟ آنها را با هم مقایسه کنید.

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

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

طراحی برای اعالن نخستین دوساالنه بین المللی نقاشی جهان اسالم ــطراحی برای جلد مجلۀ سوره »شعر«  ــ اثر فرزاد ادیبی
 اثر علی وزیریان
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                                            اعالن و صفحه آرایی

در	پایان	این	درس	انتظار	می	رود:
	نقش	گرافیک	را	در	انواع	دیگر	هنرهای	دیداری	درک	کنید.	

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

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

درس دوم

طراحی اعالن برای هنر سقاخانه ــ اثر قباد شیواطراحی اعالن برای فیلم ــ اثر ابراهیم حقیقیطراحی اعالن برای چشم انداز شعر معاصر فارسی ــ

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

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

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

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

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

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

یا در ترکیب با تصویر( طراحی کنید.
در عصر کنونی پوستر ها ابزاری بسیار مناسب برای پیام رسانی می باشند و عالوه بر نصب بر دیوار و سطوح شهرگاه در 

فضای دیجیتال نیز، نشر و توزیع می گردند که میزان مخاطبان بیشتری را پوشش می دهد.

طراحی اعالن ــ اثر فرشید مثقالی

طراحی اعالن ــ رضا عابدینی
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درگذشته	اعالن	ها	در	اندازه	های	مختلف	به	چاپ	می	رسید	از	کاغذهای	کوچک	تا	کاغذهایی	در	اندازٔه	2/5	متر،	اما	
درحال	حاضر،	اندازٔه	رایج	اعالن	ها	70	×	50	و	یا	70	×	100	سانتی	متر	است.

اعالن	ها	به	چند	نوع	دسته	بندی	می	شوند:	1ــ	تجاری		2ــ	فرهنگی			3ــ	سینمایی
اعالن های تجاری:	هدف	اصلی	از	چاپ	این	اعالن	ها	معرفی	تبلیغ	برای	یک	محصول	و	کاال	و	تشویق	مردم	به	خرید	

بیشتر	است.	

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

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

اعالن های فرهنگی:	این	نوع	از	اعالن	ها	فّعالیت	های	فرهنگی	وهنری	را	به	جامعه	معرفی	و	عرضه	می	کنند؛	همانند	
اعالن	برای	شب	شعر،	نمایشگاه	ها	و	ارج	گذاری	مشاهیر	علم	و	ادب.
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اعالن های سینمایی:	این	نوع	از	اعالن	ها	همان	گونه	
که	از	نامشان	پیداست	برای	فیلم	های	سینمایی	طراحی	می	شوند،	

تا	مردم	به	دیدن	فیلم	مورد	نظر	تشویق	شوند.
	

طراحی اعالن برای »ششمین نمایشگاه نگارگران قم« ــ اثر مسعود نجابتی و  کودکان  فیلم های  بین المللی  فستیوال  دهمین   « برای  اعالن  طراحی 
نوجوانان« ــ اثر فرشید مثقالی

طراحی برای اعالن فیلم »به رنگ خدا« ــ اثر علی وزیریان
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صفحه آرایی 
حاال	به	کتابی	که	در	دستتان	است	به	دقت	نگاه	کنید.	آیا	می	دانید	این	کتاب	توسط	چه	کسانی	تهیه	شده	است؟	ویژگی	های	

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

اثر  ــ  برای مجله »شعر« سوره  طراحی 
فرزاد ادیبی

تصویرسازی کتاب کودک ــ اثر فرشید مثقالی

طراحی برای صفحه آرایی کتاب ــ اثر فرزاد  ادیبی

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

تذهیب، تزیین می شد.

نمونه  ای از هنر کتاب آرایی ایرانی

هنر خوشنویسی ایرانی

هنر جلد سازی ایرانی
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جلد کتاب طراحی کنید
به طرح جلد کتاب های گوناگون توجه نمایید. چند نمونٔه مختلف را تا به حال مشاهده کرده اید؟ آنها را با هم مقایسه 
کنید. حال طرحی ساده برای یک کتاب بکشید و محل قرارگیری تصویر، نوشتار، نشانه و نقش مایه های تزیینی را اجرا نمایید.

صفحه آرایی در عصر حاضر، دیگر به صورت دستی اجرا نمی شود؛ بلکه با رایانه و نرم افزارهای تخصصی صورت 
می گیرد. صفحه آرایی عالوه بر زیبایی طرح جلد و صفحه های داخلی به ما کمک می کند تا بهتر و راحت تر مطالب یک کتاب یا 

مجله را مطالعه کنیم. حروف در اندازه ها و ضخامت های مختلف نیز نقش مهمی در این امر به عهده دارند.

هنر کتاب آرایی ایرانی  

 عالوه برکتاب و مجله، ما در طراحی دفترچه های راهنمای 
محصوالت  ، آگهی ها، بسته بندی، اوراق اداری و تابلوهای تبلیغاتی 
دلیل  همین  به  هستیم،  صفحه آرایی  کارگیری  به  شاهد  نیز 
مطالب  مناسب  ارائٔه  در  مهم  نقشی  ی تواند  م صفحه آرایی 
مناسب  جای  در  نوشته  و  تصویر  قرار گرفتن  با  باشد.  ه  داشت
اندازه های  به کارگیری  نوشتاری،  مطالب  اهمیت  به  توجه  با  و 
متفاوت حروف می تواند به خوبی به مخاطب در درک بهتر پیام 

کمک کند.

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

طراحی برای جلد مجلۀ »فصلنامۀ هنر« ــ اثر بیژن جناب



٤9

تجربه های بیشتر

	به	نمونه	های	مختلف	صفحه	آرایی	در	پیرامون	خود	توجه	کنید	و	آنها	را	از	نظر	
طرح	جلد،	صفحه	های	داخلی	و	به	کارگیری	حروف	مختلف،	با	یکدیگر	مقایسه	کنید.

	نمونه	های	مختلف	اعالن	های	سطح	شهر	را	مشاهده	کنید	و	در	مورد	ویژگی	های	
مهم	آنها	با	دوستان	خود	صحبت	کنید.

	با	استفاده	از	تکه	چسبانی	)کالژ(	اعالنی	برای	یک	فیلم	کودکانه	طراحی	کنید.
	براساس	مشاهده	های	خود	از	نمونه	ها،	طرح	جدیدی	طراحی	کنید	و	آنها	را	با	
سایر	هم	کالسی	هایتان	مورد	بحث	و	گفت		و		گو	قرار	دهید.	با	مشورت	هم،	بهترین	نمونه	ها	

را	انتخاب	کنید.	با	مشورت	معلم	خود	طرح	را	تکمیل	نمایید.
	کتاب	آرایی	ایرانی	)سنتی(	را	با	کتاب	آرایی	کشورهای	غربی	مقایسه	کنید.تفاوت	ها	

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

و	شباهت	هایی	در	آنها	دیده	می	شود؟
	درکتاب	های	مختلف	درسی	خود	به	دقت	مشاهده	کنید.آیا	صفحه	آرایی	کتاب	ها	
با	هم	تفاوت	دارد؟	به	نظر	شما	آیا	با	توجه	به	نوع	درس،	صفحه	آرایی	و	طرح	جلد	کتاب	ها	

متناسب	طراحی	شده	اند؟

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

کدام	روش	و	در	چه	اندازه	ای	تهیه	شده	اند؟
	عالوه	بر	آثار	چاپ	شده،	سایر	مواردی	که	صفحه	آرایی	در	آنها	نقش	مهمی	دارد	را	مشاهده	کنید	و	تفاوت	آنها	را	با	نمونٔه	

چاپ	شده	مقایسه	کنید.
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                                            گرافیک محیطی

در	پایان	این	درس	انتظار	می	رود:
	مفهوم	گرافیک	محیطی	و	نقش	آن	در	محیط	زندگی	خود	را	درک	و	چگونگی	کاربرد	آن	را	در	انواع	

محیط	ها	تشخیص	دهید.
 بتوانید	با	توجه	به	اهداف	گرافیک	محیطی	در	مکان	های	گوناگون،	کاربرد	انواع	گرافیک	محیطی	)محیط	های	

باز	و	بسته(	را	مورد	تجزیه	و	تحلیل	قرار	دهید.
 شیوه	های	مختلف	اجرا	درگرافیک	محیطی	را	بشناسید	و	مهارت	استفاده	از	آنها	را	با	توجه	به	نیازها	و	

اهداف	خود	)زیباسازی	محیط	و	پیام	رسانی(	داشته	باشید.

درس سوم

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

دارند؟
تمامی	عناصر	تصویری	در	محل	زندگی	ما	مانند	نقشه	ها،	نشانه	ها،	عالئم	راهنمایی	و	رانندگی،	ایستگاه	اتوبوس،	آب	نماها،	
پیکره	ها،	نقاشی	های	دیواری،	تابلوهای	بزرگ	وکوچک،	تبلیغات	بدنٔه	اتوبوس	ها،	وسایل	حمل	و	نقل	و...	جزء	آثار	گرافیک	

محیطی	به	شمار	می	آیند.	
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در	 سعی	 انسان	ها	 کنون	 تا	 دور	 گذشته	های	 از	 است.	 گرافیک	 هنر	 مهم	 عرصه	های	 از	 دیگر	 یکی	 محیطی،	 گرافیک	
زیبا	کردن	محیط	اطراف	خود	داشته	اند.	عالوه	بر	زیبایی،	گاه	برای	ثبت	وقایع	و	پیام	رسانی	از	صخره	ها	و	کوه	ها	یا	ایجاد	ستون	ها	

استفاده	کرده	اند.

طراحی گرافیک محیطی برای »کاخ تخت جمشید« ــ روایت گری و پیام رسانی

طراحی گرافیک محیطی برای تزیین ساختمان

طراحی گرافیک محیطی برای ایستگاه اتوبوس

طراحی گرافیک محیطی دورۀ ساسانی برای پیام رسانی
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در دوران حاضر عالوه بر یادمان یا زیبایی محیط، اطالع رسانی و تبلیغات نقش مهمی در زندگی ما پیدا کرده است.
از این رو، این شاخه از هنر گرافیک رشدی قابل توجه یافته است و در این دو دهٔه اخیر در ایران نیز حضوری پررنگ تر 

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

1ــ آثاری که بیشتر جنبٔه زیباسازی محیطی دارند و قصد و مفهوم خاصی ندارند.

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

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

طراحی گرافیک محیطی )بیلبورد( برای ششمین دو ساالنۀ  نقاشی 
طراحی اعالن برای بزرگداشت میراث فرهنگی ــ اثر مصطفی اسداللهیمعاصر تهران ــ اثر مصطفی اسداللهی 
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طراحی کنید
ــ	به	کمک	دوستان	و	با	راهنمایی	معلم	خود	برای	زیباسازی	کالس،	سالن	و	یا	حیاط	مدرسه	چند	طرح	در	نظر	بگیرید.	

سپس	در	گروه	های	کاری	مختلف	آنها	را	اجرا	کنید	تا	شما	نیز	سهمی	در	زیبا	سازی	محیط	خود	داشته	باشید.
ــ	برای	ورود	به	مکان	های	مختلف	مدرسه	خود،	تابلوهای	راهنما	طراحی	کنید.

گرافیک	محیطی	از	لحاظ	فضا	خود	به	دو	دستٔه	کلی	تقسیم	می	شوند:
نمای	 بزرگراه	ها،	 خیابان	ها،	 میدان	ها،	 پارک	ها،	 مثل	 مکان	هایی	 شامل	 بیشتر	 فضاها	 از	 گونه	 این	 باز:	 فضای  1ــ 
ساختمان	ها	و	دیوارهای	شهری	است.	طراحان	گرافیک	بیشتر	آثار	خود	را	در	این	فضا	ها	و	برای	دید	عموم	به	وجود	می	آورند.

طراحی گرافیک محیطی برای زیباسازی محیط

طراحی گرافیک محیطی برای زیباسازی مکان های عمومیطراحی گرافیک محیطی برای زیباسازی فضای پارک
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2ــ فضای بسته: این گونه از فضاها بیشتر شامل مکان های بسته همانند: فضاهای نمایشگاهی، سالن های اجتماعات، 
ویترین مغازه ها، محیط های اداری، آموزشی، مکان های ورزشی و عمومی است. اما آنچه آثار گرافیک محیطی را از سایر 
شاخه های گرافیک متفاوت تر می کند، آمیختگی آن با زندگی روزمرٔه مردم و مشاهده آن توسط افرادی بیشتر است. عالوه براین 
نوع اجرا و ارائٔه آثار نیز مانند طراحی اعالن، تصویرسازی یا سایر آثار چاپ شده برکاغذ نیست بلکه عالوه بر چاپ بر روی 
کاغذ، این امکان وجود دارد که بر روی بالن های تبلیغاتی، ایستگاه های اتوبوس، بدنٔه اتوبوس، پیراهن، کاله، لیوان، انواع 

ظروف ، ساک های دستی و... نیز صورت گیرد.

طراحی گرافیک محیطی برای تمبر طراحی گرافیک محیطی برای ساک دستی

طراحی گرافیک برای ارائۀ مبلمان جدید

طراحی گرافیک محیطی برای برج میالد ــ اثر فرشید  مثقالی

طراحی گرافیک محیطی برای بدنهٴ اتوبوس
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تجربه های بیشتر

شما	چند	نمونٔه	دیگر	از	آثار	گرافیک	محیطی	را	می	شناسید	که	با	چاپ	بر	روی	سایر	اشیا	و	وسایل	ایجاد	شده	باشند؟
یکی	دیگر	از	تفاوت	های	اجرا	در	گرافیک	محیطی	ارائٔه	آثار	به		صورت	حجم	)سه	بعدی(،	کاشیکاری،	نقاشی	دیواری،	
اشیای	متحرک	و	وسایل	حمل	و	نقل	است.	این	امر	موجب	شده	تا	عرصٔه	آثار	گرافیک	محیطی	در	جامعه	نسبت	به	سایر	آثار	
گرافیکی	بیشتر	باشد	و	نقش	مهمی	در	پیام	رسانی	و	ارتباط	با	افراد	جامعه	داشته	باشد	و	در	زندگی	تک	تک	ما	نقش	بسزایی	ایفا	

کند.
عالوه	بر	آثار	ذکر	شده،	شما	شاهد	کاربرد	کدام	یک	از	روش	های	گرافیک	محیطی	در	محل	زندگی	خود	هستید؟

خودارزیابی 
	به	آثار	گرافیک	محیطی	که	در	محّل	زندگی	شما	وجود	دارد	با	دقت	نگاه	کنید.	چند	نمونٔه	خوب	را	انتخاب	و	برای	بحث	

درکالس	از	آنها	عکاسی	کنید.
	بیشترین	آثار	گرافیک	محیطی	محّل	زندگی	شما	با	چه	روشی	اجرا	شده	اند؟

دربارٔه	 و	 کنید	 عکاسی	 دارند	 زیباسازی	 جنبٔه	 که	 محیطی	 گرافیک	 آثار	 از	 	
ویژگی	های	آنها	با	دوستان	خود	گفت			و		گو	کنید.

	از	ویترین	مغازه	ها	و	سر	در	آنها	عکاسی	کنید	و	با	ارائٔه	آن	به	کالس	در	مورد	
بهترین	نمونه	با	یکدیگر	گفت			و		گو	کنید.	به	نظر	شما	چه	عواملی	موجب	جذاب	تر	شدن	

بعضی	از	موضوع	ها	نسبت	به	دیگر	موارد	شده	است.	
	چند	نمونه	از	آثار	گرافیک	محیطی	قدیمی	محّل	خود	را	به	دوستان	خود	معرفی	

و	دربارهٔ	آنها	با	یکدیگر	گفت		و	گو	کنید.



 فصل سوم :عکاسی
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درس اوّل

                                            عکس  های ترکیبی

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

روش		های	مختلف	ارائٔه	عکس		های	ترکیبی	به	نمایش	بگذارید.
	چگونگی	ترکیب	عکس		ها	در	یک	قاب	را	فراگرفته	و	توانایی	چیدمان	عکس		هایی	که	از	یک	موضوع	با	

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

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

عکس		های	مختلف	در	کنار	یکدیگر	به	شما	در	ارائٔه	بهتر	برخی	از	ایده	هایتان	کمک	می		کند؟
در	دنیای	هنر	با	توجه	به	شرایط	مختلف	فرهنگی	و	اجتماعی،	هنرمندان	شیوه		های	متفاوتی	را	برای	بیان	ایده		های	خود	به	
کار	می		گیرند.	استفاده	از	روش		های	خاّلقانه	در	ارائٔه	آثار	هنری	از	جمله	روش		هایی	است	که	تأثیر	بسیار	زیادی	بر	جاودانه	شدن	

آنها	دارد.
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به روش  های ارائٔه این آثار دقت کنید.

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

عنوان: عصاره  گیر

از  عکس  هایی  ترکیب  با  اثر  این  در  هنرمند 
انسان  به دست  طبیعت و ماشین  آالت، تخریب طبیعت 

را مورد تأکید قرار داده است.

عکاس: احمد عالی )منبع:کتاب عالی(
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عکاسی کنید
هستند  مشابه  موضوع  نظر  از  که  را  کنید. عکس  هایی  گرفته  اید جست  و جو  تاکنون  که  مختلفی  میان عکس  های  از 
انتخاب کنید و روی یک مقوای بزرگ قرار دهید. با تغییر مکان عکس  ها بر روی مقوا جلوه  های بصری متفاوتی را شاهد 
خواهید بود. پس از انجام تغییرات، مناسب  ترین چیدمان را برای عکس  های خود انتخاب کرده و آن ها را با استفاده از چسب 

روی مقوا ثابت کنید. با توجه به مفهوم به دست آمده از ترکیب عکس  ها، برای اثر خود یک عنوان انتخاب کنید.

عکس  های خود را در کالس به نمایش بگذارید و دربارٔه پرسش  های زیر با هم کالسی  هایتان گفت   و  گو کنید.
ــ ویژگی  های یک چیدمان موفق در ارائٔه عکس  های ترکیبی کدام اند؟ 
ــ آیا بیننده با مشاهدٔه عکس شما، متوجه ایدهٔ مورد نظرتان شده است؟

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

متناسب با ایدٔه اّولیه و هماهنگی در چگونگی چیدمان آن هاست.
انتخاب عکس  هایی متناسب با ایدٔه اّولیه به این معناست که بیننده با دیدن نتیجٔه کار متوجه هدف شما از خلق اثر شود. 
به هر اثر ترکیبی  با یکدیگر ارتباط دارند، مهم  ترین گام در راستای رسیدن  پس استفاده از عکس  هایی که از نظر موضوعی 

عکاس: سعیدرضا مقصودی

موفق است. هماهنگی در ترکیب عکس  ها باید به گونه  ای 
صورت گیرد که چشم بیننده در همٔه اثر گردش کند و از 
تجّمع و تفّرق بی  مورد در نحؤه قرارگیری عکس  ها پرهیز 
شود. استفاده از رهنمودهای ترکیب  بندی که در سال  های 
به  ایده  هایتان  بهتر  اجرای  در  شد،  اشاره  آن  به  گذشته 
از  عکس  های  میان  جست  و جو  می رساند.  یاری  شما 
مجالت  روزنامه  ها،  در  شده  چاپ  )تصاویر  پیش آماده 
و …( و استفاده از آن ها نیز می  تواند تأثیر بسزایی در ارائٔه 

یک اثر ترکیبی موفق داشته باشد.
دقت   ، بعد  صفحه  و  صفحه  این  در  آثار  این  به 
عکس ها  سایر  از  را  آنها  که  دارد  ویژگی ای  چه  کنید،  

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

اثر نهایی نمایان نشود؛ مانند نمونٔه صفحٔه قبل.
حال به تصویر رو به رو نگاه کنید و بگویید این 

عکس چه تفاوتی با عکس صفحٔه قبل دارد.
کنار  در  عکس  ها  ترکیب  هنرمندان  گاهی 
این  می  دهند.  انجام  منظم  کامالً  به طور  را  یکدیگر 

روش ارائه را به اصطالح فتوموزاییک نامیده  اند.

خودارزیابی
به  ارائه دهید.  ترکیبی  اثر  از زوایای دید مختلف عکاسی کنید. عکس  ها را در قالب یک  موضوع دلخواه خود را 
تفاوت  های چیدمان در عکس  هایی که از زوایای دید مختلف یک موضوع گرفته  اید با عکس  هایی که از موضوعات مختلف 

گرفته و با یکدیگر ترکیب کرده  اید به خوبی دقت کنید و دربارٔه آن با هم کالسی های خود گفت   و  گو کنید.

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

استفاده کنید.
داشته  توجه  کنید.  تهیه  محیط زیست  از  حفاظت  موضوع  با  ترکیبی  عکس  یک   
باشید که شما در خلق عکس  های ترکیبی می  توانید از هر چیزی که بیننده را در رسیدن به ایدٔه 

ذهنی تان یاری می  رساند )مانند نوشته  ها، اشیا، برگ  های گیاهان و …( استفاده کنید.

عکاس: احمد عالی )منبع: کتاب عالی(

تجربه های بیشتر



                                             عکاسی روایی

درپایانایندرسانتظارمیرود:
مفهومعکاسیرواییرادرکوبتوانیدداستانیاگزارشخودرابااستفادهازعکسبیانکنید.

ویژگیهایعمدٔهعکاسیرواییرادرکوتفاوتهاوشباهتهایبینگزارشتصویریوعکاسی
داستانیرابیانکنید.

          فکر کنید
آیاتاکنونبهبیانیکداستانبااستفادهازتعدادیعکساندیشیدهاید؟باتوجهبهامکاناتدوربینعکاسی،چهراههایی
برایبیانیکداستانباکمکعکاسیوجوددارد؟بهنظرشماویژگیهایعکسهاییکهبیانگریکداستانهستند،کداماند؟

درس دوم
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 )ترتیب قرارگیری عکس  ها از چپ به راست است(

عکاس: سعیدرضا مقصودی

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

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

داستانی )عکاسی روایی( کسب کنید.
 

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

تصویری خود استفاده کنید.

عکاس: دوئین مایکلز
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عکاس: دوئین مایکلز

)ترتیب قرارگیری عکس  ها از چپ به راست می  باشد(

عکاس: حسن غیاث آبادی

)ترتیب قرارگیری عکس  ها از چپ به راست می  باشد(

مجموعه	عکس		های	زیر	را	با	دقت	ببینید.	سپس	راجع	به	پرسش		های	زیر	با	هم	کالسی		هایتان	گفت			و		گو	کنید.



65

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

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

می		تواند	بسیاری	از	این	مشکالت	را	برطرف	نماید.

خودارزیابی
و	 نوشته	 کاغذ	 بر	روی	 را	 نظر	 مورد	 داستان	 بپرورانید.	سپس	 را	در	ذهن	خود	 داستانی	 تخّیل،	 از	قدرت	 استفاده	 با	
بر		اساس	روایت	آن	یک	مجموعه	عکس	تهیه	کنید.	انتخاب	عنوان	برای	مجموعه	عکس		تان	بینندگان	را	در	درک	ایدٔه	ذهنی	

شما	یاری	می	رساند.

تجربه های بیشتر

	در	میان	مجموعه	عکس		های	منتشر	شده	در	روزنامه	ها،	مجله	ها،	کتاب	ها	و	…	
تصویری	 گزارش	 قالب	 در	 مجموعه		ها	 این	 از	 کدام	یک	 شما	 نظر	 به	 کنید.	 جست		و	جو	
نمونه		های	 این	 از	 تعدادی	 می		شوند؟	 طبقه		بندی	 داستانی	 عکاسی	 قالب	 در	 کدام	یک	 و	

تصویری	را	با	هم	کالسی		هایتان	به	اشتراک	بگذارید.
	مجموعه	عکسی	با	موضوعاتی	مانند	قانون	مداری	،مسئولیت	اجتماعی،	صلح	یا	
عدالت	تهیه	کنید.	در	صورت	لزوم	می		توانید	برای	بیان	بهتر	ایدٔه	خود	از	نوشتن	یا	نقاشی	

کردن	روی	عکس	یا	پخش	آوای	خاصی	هنگام	نمایش	عکس	تان	استفاده	کنید.	
	یکی	از	داستان		هایی	را	که	تا	کنون	در	کتاب		های	درسی	خود	مطالعه	کرده		اید	با	
عکاسی	به	تصویر	بکشید.	سپس	نتیجٔه	کار	خود	را	به	دوستانتان	نشان	داده	و	از	آن	ها	بخواهید	

نام	داستان	را	حدس	بزنند.
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                                       گرایش  های عکاسی

در	پایان	این	درس	انتظار	می		رود:
	اهمیت	هنر	عکاسی	را	در	دنیای	امروز	و	علوم	مختلف	درک	کنید	و	گرایش	های	مختلف	عکاسی	

را	بشناسید.
ایده		های	ذهنی	 بیان	 با	عکس		هایی	که	در	راستای	 	تفاوت	ویژگی		های	عکاسی	در	علوم	مختلف	را	

عکاس	گرفته	می		شوند،	درک	و	آن	را	بیان	کنید.
	با	توجه	به	عالیق	و	نیازهای	خود	و	با	فعالیت	در	زمینٔه	بعضی	از	شاخه	های	عکاسی	ایده	ها	و	نظرات	

خود	را	بیان	کنید.	
	مفهوم	عکاسی	مفهومی	را	درک	و	تفاوت	آن	را	با	دیگر	انواع	عکاسی	بیان	کنید.

درس سوم

         فکر کنید
به	نظر	شما	عکاسی	چه	نقشی	در	علوم	مختلف	مثل	پزشکی،	مهندسی،	نجوم	و	…	ایفا	می	کند؟	آیا	می		توان	عکس		هایی	را	

که	هر	روز	در	دنیا	گرفته	می		شود	طبقه		بندی	کرد؟	به	نظر	شما	این	طبقه		بندی		ها	بر	چه	اساسی	صورت	می		گیرد؟
پیشرفت	تجهیزات	عکاسی	و	سهولت	استفاده	از	آن	ها	باعث	فراگیر	شدن	رسانه	عکاسی	شده	است.امروزه	مردم	با	توجه	
به	دغدغه		های	شخصی	یا	نیازهای	شغلی	خود	به	عکاسی	روی	می		آورند.	برخی	نیز	برای	ثبت	لحظه		ها	عکاسی	می		کنند	و	برای	
به	حّل	معضالت	اجتماعی	 برای	کمک	 از	عکاسی	 به	عنوان	سند	استفاده	می	کنند.	همچنین	گاهی	 از	عکس	 ارائٔه	گزارشات	

استفاده	می		شود	و…	.
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به	این	عکس		ها	با	دقت	نگاه	کنید:	

حافظیه، شیراز ــ عکاس: سروش کیایی طبیعت جاده الموت ــ عکاس: سروش کیایی

	اصلی		ترین	شاخه		های	عکاسی	عبارت	اند	از:	عکاسی	طبیعت،	عکاسی	مستند،	عکاسی	پرتره،	عکاسی	تبلیغات	و	عکاسی	
معماری.	در	کشورهای	مختلف	با	توجه	به	فرهنگ		ها	و	نیازهای	مختلف	جامعه	شاخه		های	دیگری	از	عکاسی	نیز	رواج	دارد.	
این	رسانه	در	بسیاری	از	علوم	مانند	پزشکی،	نجوم	و	…	کاربرد	دارد	و	بسیاری	از	دانشمندان	برای	اثبات	تحقیقات	خود	از	
عکس	به	عنوان	سند	استفاده	می		کنند.	زمانی	که	جنبٔه	سندیت	عکس	مطرح	است	عکاس	می		بایست	تمام	تالش	خود	را	در	جهت	
بیان	صریح	و	پرهیز	از	مبهم	بودن	مفهوم	عکس	به	کار	گیرد؛	زیرا	در	چنین	مواردی	بیننده	در	انتظار	دریافت	پیامی	مستقیم	است.	
گاهی	هنرمندان	از	عکس	برای	انتقال	مفاهیمی	چون	صلح،	دوستی،	بخشندگی،	میهن	دوستی	و	…	استفاده	می		کنند	که	با	توجه	
به	شیؤه	ارائٔه	این	آثار،	می		توان	آن	ها	را	در	گروه	عکاسی	مفهومی	طبقه		بندی	کرد.	در	این	گونه	تصاویر،	عکاس	می		تواند	از	بیان	

مستقیم	در	آثار	خود	استفاده	نکند	و	با	آوردن	نشانه		های	گوناگون	در	تصویر،	بیننده	را	متوجه	ایده	خود	سازد.

عکاسی کنید
یکی	از	شاخه		های	عکاسی	را	که	به	آن	عالقه	مند	هستید	انتخاب	کرده	و	به	مدت	دو	هفته	فقط	در	شاخٔه	مورد	نظرتان	
فعالیت	کنید.	سپس	تجربیاتتان	را	با	دوستانتان	به	اشتراک	گذاشته	و	راجع	به	ویژگی		ها	و	مشکالت	موجود	در	کارتان	صحبت	

کنید.
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به این عکس  ها با دقت نگاه کنید و سپس با هم کالسی  هایتان دربارهٔ پرسش  های زیر گفت   و  گو کنید:
به نظر شما هر یک از عکس  ها، زیر مجموعٔه کدام یک از شاخه  های عکاسی هستند؟ ــ 

شما به فعالیت در کدام یک از شاخه  های عکاسی عالقٔه بیشتری دارید؟ ــ 

عکاس: مصطفی نظر

 عکاس: حسن کمالیعکاس: یوسف کارش



خودارزیابی 
ویژگی	های	عکاسی	به	عنوان	یک	رسانه	را	بیان	و	تفاوت	آن	را	با	عکاسی	مفهومی	بررسی	کنید.

تجربه های بیشتر

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

	از	میان	تصاویر	موجود	در	نشریات،	مجالت،	سایت		های	اینترنتی	و	…	عکس		هایی	
را	پیدا	کنید	که	همزمان	زیر	مجموعه	دست	کم	دو	شاخه	از	شاخه		های	معرفی	شده	به	شما	

باشند.
	یکی	از	هنرمندان	معاصر	مورد	عالقٔه	خود	را	در	هر	رشته		ای	به	جز	عکاسی	انتخاب	
کرده	و	آثارش	را	به	دقت	بررسی	کنید.	آیا	هنرمند	مورد	عالقٔه	شما	از	عکاسی	در	راستای	

آفرینش	و	ارائٔه	آثار	خود	استفاده	کرده	است؟	
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