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پیشگفتار
دانشمندان از مجاز، تشبیه، کنایه، استعاره و... در تعاریف علمی پرهیز می کنند اّما در هنر از شیوه های گوناگون و همه وسایل استفاده می شود تا 
معنی و مفهوم منتقل شود. یکی از مهمترین نیازهای بشر یعنی »نیاز به بیان« از طریق هنر به راحتی انجام پذیر است. هنر کتیبه  ای نیست که فقط واژ گان بر آن 
نقش بسته باشد بلکه رسانه ای است که هر کس معنایی را به گونه ای متفاوت از آن درک می نماید. الفبای تصویر و روابط و نیروهای بین آن ها اساس »بیان« 

را به عهده دارند. بنابراین این روابط غیر مادی هستند و هنر، ارتقا  مواد به نیرویی غیر مادی و مفاهیم است.
در دوران های مختلف، بشر برای »اظهار و بیان«، با توجه به شرایط به روش های مختلف متوسل شده است.

برای بررسی بیشتر، بر اساس مفاهیم، آثار هنری دوره های مختلف تا امروز به سه دوره تقسیم شده اند:
دوره هنر نمادین1،  در این دوره انتقال معنی به کمک نشانه های تصویری بوده است، دوره هایی چون هنر عصر سنگ، هنرتمدن های باستان و هنر 
تمدن های دینی دوره هنر نمادین محسوب می شوند. در آثار دوره نمادین نوعی واقع گرایی و ذهن گرایی وجود دارد اما در این نمونه ها بیان نمادین بیشترین 

اهمیت را دارا بوده است. 
دوره هنر واقع نما2، یا عینیت گرایی، تقلید از نمای طبیعت بوده است. هنر یونان و روم باستان از نظر تاریخی با هنر دوران رنسانس فاصله زیادی 
دارد، ولی از نظر شیوه واقع نمایی در یک دسته قرار می گیرند. در تاریخ هنر، دوران رنسانس به معنای تولّد هنر و ادبیات، بر اساس الگوهای هنر یونان باستان 
است و از نظر تاریخی به سه دوره تقسیم می شود: مرحله آغازین، مرحله پیشین، مرحله پسین که از لحاظ زمانی، اوایل قرن چهاردهم تا اوایل قرن شانزدهم 
میالدی اوج رواج آن بوده است. هنرمندان یونانی برای اولین بار در تاریخ، آثاری به تقلید از طبیعت بوجود آوردند. نمایش بدن انسان و حاالت و حرکات 
او از زوایای مختلف، مورد توجه خاص هنرمندان یونانی بود. آنها برای نمایش واقع نمایانه طبیعت، به کالبدشناسی، برجسته نمایی و فضای سه بعدی توجه 

کردند. از دوره رنسانس، هنرمندان نمایش تصاویر سه بعدی را به صورت علمی پایه ریزی کردند.
دوره هنر ذهنی3، یا ذهنیت گرایی، گرایش به نمایش تصاویر ذهنی در مقابل نمایش عینی طبیعت است و این روش برای ابداع زبان تصویری شخصی 
هنرمند است. انسان هنرمند از عصر پارینه سنگی تا عصر معاصر ، برای به تصویر کشیدن موضوع های خود، روش هایی را اتخاذ نموده است. در طی این 
مسیر، هنر به وجود آمد و بنا به شرایط متحول شد. مبانی هنرهای تجسمی را می توان به قواعد درک زبان و ابداع در هنرهای بصری تعبیر کرد. همان طور 
که دانستن واژگان بیشتر و دستور زبان موجب درک بهتری از زبان نوشتاری و تفهیم بهتر مطالب می شود، دانستن اصول زبان ارتباط بصری با قدرت ابداع 
و خالقیت و ادراک در هنر تجسمی ارتباط مستقیم دارد. اغلب آثار هنرهای تجسمی از عناصر معینی پیروی می کنند. که این عناصر در درون اثر، ارتباط 

فعالی با یکدیگر دارند و هیچ گاه این عناصر جدا از هم تلقی نمی شوند. 
در انتقال پیام اثر، عالوه بر استفاده از این عناصر، تجربه  و دانش هنرمند نقش مهمی را دارا است. به بیان دیگر اثر هنری خلق شده ، بیشتر حاصل 
تجارب هنرمند و شناخت او از مواد و ابزار کار هنری است. هنرمند به طور ناخودآگاه درک زیبایی شناختی، موقعیت اجتماعی، کیفیات روانشناختی و در 
نهایت ارتباط خود را با دنیای اطرافش در اثرش منعکس می سازد. در هنگام بررسی یک اثر هنری نباید تنها به تجزیه و تحلیل عناصری که به چشم می خورند 

و ظاهر کار  اکتفا کرد. بلکه از نظر زیبایی شناختی درک یک اثر و ارتباط برقرار کردن با آن به شناخت کلیت اثر بستگی دارد. 
در یک اثر روابط باید از لحاظ تناسب، هماهنگی و ریتم... به شرایط قابل درکی رسیده باشد، زیرا که به واسطٔه آنهاست که یک اثر هنری می تواند 
از وحدت و یکپارچگی که مهمترین اصل دیزاین می باشد، برخوردار شود. همان طور که ذکر شد مبانی هنرهای تجسمی، پایه و اساس دیزاین است، که دارای 

دو وجه اصلی می باشد. نخست الفبای تصویر و بعد نیروهای تصویر می باشد.
البته برای رسیدن به یک دیزاین موفق باید روش ترکیب تصاویر و طراحی به سه روش زیر صورت گیرد. اصول دیزاین و بیان آن با تصّرف و ترکیب و 
تغییر عناصر به وجود می آید. با خالصه کردن، تنظیم و اغراق، برش دادن و انتزاع کردن تصّرف شکل می گیرد و با ارتباط دادن، تعمیم، اتصال، تلفیق، تطبیق 

و تبدیل می توان اصول ترکیب را ایجاد نمود. و با تغییر دادن خط، بافت، منبع نور و رنگ به ترکیب بندی متفاوتی رسید.

SUBJECTIVISM ــ٣                        OBJECTIVISM ــ٢                    SYMBOLISM ــ١
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ساله و نشست تخصصی با متخصصین امر و هنر آموزان خبره، مشکالت و کاستی های کتاب کارگاه 
هنر )1( و )2( بررسی شد و از آنجا که نیاز آنها ساختار جدیدی را می طلبید، این کتاب ، با ساختار 
حاضر تألیف و در چرخه آموزش قرار گرفت. درکتاب جدید ساختار هر درس با توجه به موارد زیر 

برنامه ریزی شده است: 

١ــ مفاهیم نظری
هدف های رفتاری
درس در یک نگاه

تعاریف و مصادیق در             طبیعت                                   هنر جهان
                                            تاریخ هنر و فرهنگ                 هنر ایران

                               هنر اسالمی
2ــ کار  عملی

کارگاه تفکر                         با هم گفتگو کنیم ) نقد و توصیف (
کارگاه اجرایی                     با هم تجربه کنیم ) تمرینات و کار عملی (

کارگروهی                           طراحی و اجرای سه بعدی

این کتاب در مسیر آموزش  از اهداف مهّم  با اصول مبانی هنرهای تجسمی  بر طراحی  تأکید 
است. از آنجا که هنرجویان این مقطع دو دسته هستند، یا کسانی که در هنرستان درس های طراحی )1( 
و )2( و مبانی هنرهای تجسمی را گذرانده اند یا دانش آموزانی که تغییر رشته داده اند و برای ورود به 
پیش دانشگاهی هنر می بایستی درس های پیش نیازکه شامل طراحی )1( و )2( و مبانی هنرهای تجسمی 
است را گذرانده باشند محتوای کتاب های کارگاه هنر )1( و )2( در تألیف جدید با هدف تکمیل مباحث 

پیش نیاز انجام شده است.
توصیه می شود از هر فصل کتاب یک تمرین اجرا شود و انجام همه تمرین ها ضرورتی 
ندارد. در ضمن مراحل عملیاتی و کارگاهی درس در هنرستان انجام شود. و فقط یک کار 
برای اجرای نهایی در نظر گرفته شده که باید به صورت کار گروهی اجرا شود تا روند تعامل 

و همکاری گروهی١در خلق و اجرای یک اثر را درک و تجربه نمایند. 
از  هنرآمـوزان گـــرامــی  انتظار  مـــی رود  در  تدریس  این  کتاب  از  روش هــای  فــعــال  استفاده  
نمایند.در طرح درس بعد از مطالعه و مشخص کردن کـلید واژه های هر درس، و اجرای بـودجـه بندی زمـانـی، 
مـفـهـومــی و جهت  ارائه گـام  بــه  گـام آنـهـا الــگــوی تـدریس تهیه و طبق آن عمل کنند، و آن چه 
 کـه هنرجو باید انجام دهــد را از چهار منظر 1ــ مباحث نـظری 2ــ بخش اجــرایی و عـملـی 
3ــ توصیف یا نقد  4ــ نحوۀ ارتباط در کار گروهی در جدولی به طور مستمر یادداشت شود. 

TEAMWORK ــ١



درنتیجه برای هر دانش آموز یک فرم به عنوان سند پیشرفت کار و ارزشیابی در پایان سال تحصیلی 
به  وجود خواهد آمد که باید ضمیمه کار پوشه نمایند. هنرجویان یک کار گروهی به صورت سه بعدی 
تحصیلی  نیم سال  هر  پایان  در  پوشه  کار  یا  نمایشگاه  برای  بعدی  دو  صورت  به  انفرادی  کار  پنج  و 
تحویل دهند. در هر درس، مبانی نظری به روش پرسش  به صورت پاسخ کوتاه و چهار گزینه ای، برای 
بازخورد آموزش به کار گرفته شود. آموزش مفاهیم هدف اصلی کتاب می باشد. الزم به ذکر است که 
زیر نویس تصاویر و پانوشت صفحات و بخش های ضمیمه فقط برای وضوح بیشتر مطالب آمده است 

و هنگام ارزشیابی نباید لحاظ گردند.  
از آن جا که در کارگاه تفکر، از هنرجویان توصیف و نقد خواسته شده است مطالبی درباره نظریه 
نقد، انواع و ابزار و مراحل نقد در خور فراگیران در بخش ضمیمه آورده شده است و هنرآموزان 
عزیز این مباحث را با نمونه های موجود در جراید و نمونه آثار چاپ شده از آثار هنری به روز، توضیح 
دهند تا هنرجویان با واژه های کاربردی در  نقد و نحوه نگاه به آثار هنری آشنا شوند. متن نقد هنری 
جهت نحؤه نقد کردن آمده است و دانش آموز با استفاده از آن بتواند نقد خوبی داشته باشد. نباید از 
متن نقد هنری سؤال و آموزه انجام شود. هنرآموز باید ناقدی فعال در حین اجرای اثر باشد. بنابراین 
کار هنری نمایان گر نوعی همکاری حساس و تعادل بخش میان هنرجو و هنرآموز است. در صورتی که 
نباید هم به صورت تبعیت محض هنری شاگرد از معلم باشد. در حقیقت هنرآموز هنر می تواند استعداد 
هنری هنرجو را بپروراند یا خموده و سرخورده کند و یا شالودٔه یک عمر یاغی گری هنری را در ذهن 

شاگرد به وجود بیاورد.
در کارگاه  اجرایی ، تمرین ها از ساده به مشکل طراحی شده اند به طوری که تمام مفاهیم درس را پوشش 
دهند. در طراحی کارهای عملی، مباحث گذشته یادآوری می شوند. از آنجا که اجرای تمرین ها رابطه 
مستقیم با سطح مخاطبین و زمان و شرایط اجرا دارد، بنابراین بنا به مقتضیات کالس، الزامی 
با  نیز می تواند  برای اجرای تمامی تمرین های پیشنهادی نیست. در ضمن نحوۀ ارائه کار 

توجه به شرایط تدریس تغییر نماید. 
یکی از عناصر مشترک در اکثر رشته های هنری عنصر حجم است. حجم سازی هنری یا اثر 
سه بعدی نیاز به قوه تخّیل خوب و شناخت کافی از کلیه عناصر بصری و مواد را می طلبد. بنابراین 
یکی از روش های آن تقویت حافظه بصری است. ارزش تخّیل در حجم های هنری و توانایی تبدیل 
تخیل به هنر دو بعدی، همچنین تبدیل هنر دوبعدی به سه بعدی از مهارت های ویژه ای است که هنرمند 
باید در مسیر تجّسم و تخّیل تا  اجرا ی نهایی از تمامی عناصر و اصول هنرهای تجسمی بهره ببرد. چرا 
که در مراحل اّولیه اجرای تجّسم به محصول هنری ، هنرمند نیاز به یک مدل دارد که با توجه به طرح 
اّولیه اصول حاکم بر ژرف نمایی، مقیاس و تناسب را  با اطمینان در اثرش لحاظ کند. بخصوص در 
تصویرسازی، شخصیت پردازی برای پویانمایی و... که از زوایای اغراق آمیز زیاد استفاده می شود.

حجم های هنری را از لحاظ جنس مواد تشکیل دهنده ، روش ساخت ، اندازه ، متحرک یا ثابت بودن 
و یا محل قرارگیری طبقه بندی می کنند. در فصل های گذشته به مباحث عناصر هنر و اصول حاکم بر آن  
پرداخته شده است و برای رشد و گسترش تجسم ،آشنایی با مواد و کسب مهارت روش های موزائیک، 



پاپیه ماشه، مفتول های سیمی ، تکه چسبانی و بازیافت معرفی می گردد. در درک تصویری مطلب ترتیب 
و توالی آثار از  ساده به مشکل رعایت شده  است.  هنرآموزان گرامی  برای ایجاد حساسیت روی 
خالقیت طرح، تمیزی اجرا و نحوه ارائه توجه داشته باشند. البته در هر نیم سال تحصیلی هنرجویان 
به عنوان کار گروهی می توانند یک روش را انتخاب و به صورت  حجم هنری که کامالًً عناصر خط و 

بافت... در آنها واضح و مشهود باشد، اثری را ارائه نمایند.
هنرجویان عزیز توجه نمایید: 

 از ابزارهای مختلف جهت اجرای تمرینات استفاده نمایید و تنها به مداد و راپید اکتفا نکنید.
 جعبه ای برای نگهداری ابزارها و اشیاء دور ریز داشته باشید. بعضی اوقات مجموعه  شدن 
سنگ ریزه های  ته مانده  مداد رنگی،  جالب،  بسته بندی  یا  شکالت  پوشش  برچسب ها،  نظیر  قطعاتی 
خوش رنگ و فرم، صدف ها، حشرات خشک شده، قسمت هایی از گیاهان جنگلی، دور ریز بعضی 
تکه چسبانی1 یک حجم کمک  در  و...  سیم پیچ  منزل،  تزئینی  یا  دیده  آسیب  دستی  وسایل، صنایع 

بسزایی می کنند.
 موادی چون تربانتین همیشه برای هنرجویان کارایی خوبی دارند عالوه بر رقیق کردن بعضی 
رنگ ها در انتقال تصاویر از فتوکپی تصاویر قابل استفاده هستند. وجود تینر فوری یا َاِسُتن در مجموعه 

مواد و ابزار به هنرجو امکان انتقال تصویر از مجالت را می دهد.
با رنگ ها و  از مجموعه کاغذهایی  ایده2می گوییم را  به آن دفتر  این جا   دفتر طراحی که در 
بافت های مختلف تهیه کنید.  برای جلد آن می توانید از پارچه های طرح دار استفاده نمایید. این دفتر را 
همیشه به همراه داشته باشید موضوع ها در پیرامون شما هستند سعی کنید آنها را مشاهده و ثبت کنید.

 تمرینات کتاب را در دفتر طراحی و پروژه ها را به صورت گروهی بر روی سطح بزرگ و به 
صورت مجزا انجام دهید. آن چه به کار جان می بخشد، حضور هویت طراح است، امضاء یا نام هنرجو 
قسمتی از اثر است، اما هویت کار چیز دیگریست، بکوشید آثار بدون نام هنرجو هم اصالت ایرانی، 

اسالمی و شرقی خود را داشته باشد.
 عکس هایی از روزنامه ها یا مجالت که فضاهای سه وجهی ، دو وجهی، تخیلی، مبهم، تخت و 
ترکیبی در آنها وجود داشته باشد را جمع آوری یا نسخه برداری کنید و در پوشه ای نگهداری کنید. در 
کنار هر برگه، صفحه ای برای شرح و توصیف تصاویر ضمیمه نمایید. به کلمات مورد استفاده در نقد و 
گزارش نمایشگاه ها در روزنامه یا مجالت تخصصی توجه کنید، در نوشته ها و توصیفات از این کلمات 
بهره برداری نمایید. این پوشه در ایجاد و خلق پیش طرح های شما مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
بایستید. از کاغذهای کوچک در تمرین طراحی استفاده نکنید.   بهتر است هنگام طراحی 
طراحی های ابتدایی را می توان با ابزار خشک روی روزنامه ها انجام داد. از حرکات بزرگ بازو در 
حرکت دادن نوک ابزار بر روی سطح کاغذ طراحی استفاده کنید تا خطوط بلند و یک دستی داشته 

باشید.

Idea  ــ٢                          Collageــ١



و  باشید  داشته  به موضوع  نسبت  موشکافانه ای  بررسی  و  مطالعه  کار حتماً  از شروع  قبل   
اطالعات کافی درمورد اندازه، نسبت ها، جنسیت، رنگ، نور و... را کسب کنید  آگاه باشیدکه دستان 
شما جستجو و حرکات چشم تان را نسبت به موضوع بر روی کاغذ یا سطح اثرپذیر ایجاد می کنند. در 
مراحل طراحی نوک ابزار طراحی را از سطح اثرپذیر جدا نکنید. مداوم چشم تان خطوط پیرامونی، 
داخلی و... موضوع را پی گیری کند و فقط گاه گاهی به طراحی نگاه کنید. البته  در شروع طراحی از 
خطوط پیرامونی پرهیز نمایید، موضوع را از ترکیب شکل های ساده ایجاد نمایید، به طریقی که فرم ها 

را شفاف ببینید که از هم پوشانی، شکل کلی موضوع پدیدار شود.
 از کل سطح کاغذ استفاده کنید. طرح شما فقط در شرایطی خاص و هدفمند می تواند در 
یک محل از سطح کاغذ متراکم شود. در شروع طراحی از خطوط غیر منقطع استفاده کنید. ابزارهای 
روان، در خطوط یک پارچه مؤثرند. خطوط را با ضخامت مختلف به صورت افقی و عمودی و مورب 

در یک صفحه روی هم کار کنید.
 بین طول و عرض شکل ها و زمینه کار ارتباط برقرار کنید. در فرایند طراحی اجازه دهید 
خطوط از بین موضوع و اشیاء بگذرند و با نفوذشان در فضای منفی موجب انتشار ارتباط بین اشیاء 

شوند. با تغییر ضخامت و وزن خطوط و شکل های تیره یا نقاط مورد تأکید را به وجود بیاورد.

هدف کلی

به کارگیری اصول و قواعد هنرهای تجسمی در اجرای آثار هنری




