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Animation ـ 1
Comic strip ـ ٢
Illustration or Image-making ـ 3



تخيل،. و.هم.چنين.رشد. زيبايی.شناسي. و.تشخيص. آگاهي. افزايش. . تجربه.كنيم«. »با.هم. مباحث. ز. ا هدف.

مهارت.ها.و.تجارب.طراحي.است.و.هنرجو.بايد.مقصود.خودش.را.در.طراحي.منعكس.كند.و.با.كنجكاوي..آگاهي.اش.

را.نسبت.به.اطراف.خودش.عميق.تر.كند.و.توانايي.اش.را.در.اجراي.تمرينات.ارتقا.دهد.و.در.نتيجه.ديد.شخصي.اش.را.

افزايش.دهد..بايد.توجه.شود.كه.تمرينات.متعدد.به.صورت.پيشنهادی.مطرح.شده.است.و.حتی.هنر آموزان گرامی 

وي  فرهنگ  و  هنرجو  زندگي  محل  جغرافياي  با  كه  كنند  طرح  را  مشابهي  تمرينات  توانند  می  يز  ن خود 

از هر فصل  يا دو تجربه هنري  نيست و يك  الزامی  تمرينات  اجراي همه  باشد.  بيشتري داشته  مطابقت 

دركارگاه، به فرا خور حال كالس،كافي است.بايد توجه شود كه عناوين و مباحث كتاب بر اساس نياز هنرجو 

و  زمان تخصيص داده شده به درس تدارك ديده شده است و بايستي از پيرايه هاي اضافي پرهيز نمود.  

الزم است درتدريس اين كتاب از شيوه هاي فعال و ابزارهاي كمك آموزشي استفاده شود و در پايان 

نيم سال دّوم اجراي يك كار گروهي دو بعدي يا سه بعدي ضروري می باشد. انتظار می رود همكاران گرامی  

با تكيه بر تجربه و توانايي هاي خود، هنرجويان را بر انجام كارگاه هاي گفتگو و تجربه ترغيب نمايند و 

می بايست نتايج فعاليت آن ها را به عنوان مالك ارزشيابي كاراجرايي مورد توجه قرار دهند.

تالش.شده.است،.محتواي.اين.كتاب.به.منظور.ارتباط.عمودي.با.كتاب.هاي.تخصصي.سال.قبل.و.ارتباط.افقي.

مطالب.با.كتاب.هاي.سال.جاري.هنرجو.و.حتي.علوم.فيزيك.و.زيست.شناسي.ارتباط.منطقي.داشته.باشد..در.ضمن.

عالوه.بر.هدف.كلي.كتاب،.در.آغاز.هر.فصل.اهداف.رفتاري.تبيين..شده.است.تا.هنر.آموزان.و.هنرجويان.از.انتظارات.

آموزشي.و.برنامه.كتاب.آگاه.شوند.

ارزشمند. نظرات. دريافت. از. همواره. و. كوشيده.اند. زمين. ايران. هنر. به. خدمت. جهت. در. كتاب. ين. ا ن. لفا مؤ

هنرآموزان.محترم،.صاحب.نظران.و.هنرمندان.عزيز.جهت.رفع.نارسايي.هاي.احتمالي.به.گرمی.استقبال.مي.كنند.



هدف کلی
درک اصول قواعد هنرهای تجسمی  و ایجاد اندیشه برای به کارگیری آنها در اجرای آثار هنری
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ضرب آهنگ بصری



3



4

کارگاه هنر 2

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ ضرب آهنگ را تعریف کند.

2ـ از نمونه های ضرب آهنگ در طبیعت مثال بیاورد.
3ـ انواع ضرب آهنگ را نام ببرد. 

4ـ ضرب آهنگ یکنواخت را در طبیعت توصیف نماید. 
5ـ انواع ضرب آهنگ را در آثار هنری معاصر شرح دهد.

6ـ رابطه سکون و ضرب آهنگ را توضیح دهد.
7ـ ضرب آهنگ و زمان حرکت را در نقاشی مینیاتور ایرانی توصیف نماید.

8ـ رابطۀ ضرب آهنگ را با رنگ در آثار هنری شرح دهد.
9ـ آثاری با انواع ضرب آهنگ بوجود آورد.

10ـ عواملی که موجب ضرب آهنگ می شوند را در نقد و توصیف آثار هنری به کار گیرد.

درس دریک نگاه

 تکرار، اساس ضرب آهنگ و  از اصول دیزاین است و همچون نیروی بصری وحدت 
محسوب می شود.

  شالوده و اساس ضرب آهنگ تکرار است.

 تکرار تکامل یابنده از عوامل مهم در  غنی تر  شدن ترکیب بندی هنری است. در هنر مدرن 
خصوصاً در سبک های کوبیسم و آبستره این خصوصیات را می توان یافت.

 در اکثر نگا رگری ها، ضرب آهنگ به صورت حرکتی هما هنگ و نظم یافته در سرتاسر 

اثر به چشم می خورد و همین امر موجب وحدت و یکپارچگی خا صی در  این نوع آثار 
می شود .

 نوع دیگری از ضرب آهنگ بصری با تغییرات تدریجی و تکاملی خود  موجب ا لقاء خطای 
دید   می شود .

ضرب آهنگ بصری 1
ی

ف رفتار
اهدا
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تصویر1ـ1 ضرب آهنگ بصری در طبیعت 
در  که  حرکتی  و  رویش  جهت  خلق،  در  تفاوت 
باعث شده  است، خود  افتاده  اتفاق  رویش  هنگام 

ضرب آهنگ پدید آید.

 هنرمند ان با به بکارگیری عا ملی که نگا ه بیننده را به نقطه ای معطوف می کند ،  

و  مفهوم  مکث  با  مفاهیم  این   دهند.  می  نمایش  را  آهنگ  در ضرب  توقف  و  سکون 
ایستایی در هنرهای  مختلف  متفاوت   است  .

ضرب آهنگ١ بصری
تکرار  هنری،  اثر  هر  در  است.  تکرار  دیزاین٢،  اصول  در  آهنگ   ضرب  اساس   
موجب نیروی بصری وحدت می شود. بطور قطع، آن چه که با شنیدن موسیقی موجب 
تأثیر پذیرفتن در شنونده می شود و بی اختیار فرد شروع به "پا زدن"   3 می کند "ضرب آهنگ" 
است. درفن شاعری "نت" همان قافیه یا واژه ای است که در شعر تکرار می شود و نقش 
ضرب آهنگ را دارد. در احساس پیدایش یک تصویر آن چه که بصورت مشترک با شعر، 
موسیقی یا هنرهای تجسمی بوجود می آید ضرب آهنگ می باشد. در حقیقت ضرب آهنگ، 

حاصل تکرار یک عنصر اصلی است. بنابراین شالوده و اساس ضرب آهنگ، تکرار است.
حرکت چشم بیننده یا حس مخاطب نیز، به وسیله تکرار یک نقش، نت یا واژه 
اتفاق می افتد. یعنی خطای دیداری و شنیداری در بطن ضرب آهنگ است٤  )تصویر 4 

و 3 و 2 و 1ـ1(.

Rythme 1ـ ریتم
2ـ برای تعریف و تفاوت دیزاین و طراحی به کتاب طراحی یک مراجعه کنید.

3ـ باال و پایین رفتن پا
1  ثانیه در چشم می ماند و تصویر بعدی آن را ادامه می دهد و 

24
4ـ اصطالح خطای دید منظور دوام تصویری است که تا 

حرکت در تصویر را تداعی می کند. تداوم صوت نیز چنین خطایی را هنگام شنیدن موجب می شود.  
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تصویر2ـ1 ضرب آهنگ بصری در بافت آجری معماری و صنایع دستی )گره چینی در پنجره چوبی(   

تصویر 3ـ1 تکرار فرم برگ ، ضرب آهنگ بصری را در نقاشی و تصویرسازی از چوب بوجود آورده است.

ایجاد  شونده  تکرار  طرح  یک  صندلی،  تصویر  در  گاه  تکیه  نرده های  تقاطع  از 
صندلی  پشت  ترکیب خطوط  است.  آورده  به وجود  را  یکسانی  که خطوط  شده است 

ضرب آهنگ یکنواختی را بوجود آورده اند )تصویر 4ـ1(.



7

تصویر4ـ1 تصویر صندلی

از طریق تکرار منظم یک بخش تصویر و رنگ خاص در کل اثر یا بخشی از آن 
وحدتی حاصل شده که عنصر ضرب آهنگ  عامل آن بوده است.

در تصویر  5ـ1 آیات قرآنی و نود و نه اسم خداوند به صورت خوشنویسی  به صورت 
ضرب آهنگ یکنواخت اجرا گردیده است. اهمیت وجود شباهت یا توازن در یک اثر، با 

آگاهی از تأثیر ضرب آهنگ در نقش پارچه و فرش بهتر قابل فهم است )تصویر6ـ1(.

شمال  پیراهن،  روی  چاپ  تصویر5ـ1 
هند، اوایل قرن 16، جواهر، طال، کتان 

رنگ شده با رنگ گیاهی
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آن چه به عنوان تدبیری برای ساماندهی فرم ها و فضاها در معماری محسوب 
خطوط،  هماهنگ  و  منظم  تکرار  است.  آهنگ  ضرب  بنیادی  نظریه  شامل  شود،  می 

اشکال یا رنگ ها توسط عناصر سازنده ی بنا موجب ریتم می شود)تصویر 8ـ1(.
همانطورکه در  تصویر  دیده می شود وجود ستون ها، رواق ها، پنجره ها در سطح 
بنا، سوراخ های تکراری را ایجاد کرده است تا ورودی نور، هوا، مناظر و مردم را به آن 

تصویر7ـ1  نقش شمسه روی جلد قرآن، دوره تیموری، موزه استانبول   

تصویر6ـ1 ایقاط )ایکات(،  بافت، اسپانیا                                

ضرب آهنگ  در رنگ را با بررسی توالی و تناوب در چرخه رنگ در می یابیم، 
که رنگیزه ها در خانه های کناری بطور نامحسوس و تدریجی ادغام شده اند، تکرار این 
مسئله در یک اثر هنری موجب پویایی درکیفیت اثر می شود و به منظور هدایت آسان 
و سریع چشم ناظر بر کل اثر صورت می گیرد. در صورتی که حس آرامش را در بیننده 

ایجاد نماید، وحدت و کمال اثر را نیز به بیننده منتقل می کند.  
ضرب آهنگ در هنرهای تجسمی معنایی کاماًل تصویری دارد و شامل تکرار، تغییر 
و حرکت عناصر بصری در یک کادر است، به عبارت دیگر تکرار منظم و متوالی یک 

عنصر تصویری، ضرب آهنگ  به وجود می آورد )تصویر 7ـ1(.
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میسر سازند، با روش سادۀ تکرار حفره ها در بنا پیمانه های فضا را تشکیل می دهند. 
برای این که اجزا به طریقه تکرار، طبقه بندی یا دسته بندی شوند الزم نیست کاماًل 
مشابه باشند آن ها ممکن است دارای یک ویژگی مشترک یا همسان باشند. در عین 
حال که تک تک منحصر به فرد هستند، می توانند متعلق به یک خانواده باشند. ضرب 

آهنگ از دو راه به دست می آید:      
الف( تکرار یک عنصر بصری یا مجموعه ای از عناصر به صورت یکنواخت )متوالی 

و متناوب(
ب( ترتیب یا تغییر پیش رونده در یک عنصر یا مجموعه به صورت تدریجی ]افزایشی 

و کاهشی یا تکاملی)تغییر شکل([

تصویر8  ـ 1  ریتم در معماری اسالمی
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تصویر 9ـ1  تکرار یکنواخت شکل مربع به عنوان یک دیوار و حصار در یک مجموعه فضای سبز

ضرب آهنگ یکنواخت
در این نوع ضرب آهنگ بصری، عنصر تصویری 
به طور یکنواخت، متوالی و یا متناوب تکرار می شود. 
این ضـرب آهنگ باعث نـوعی جـا به جـایی و حرکت 
منظـم و عکـس العمل خـود بـه خـود می شـود و توجه 
بینـنده را بـه دنـبال خود هدایت می کند. امـا به علت 
عدم تنـوع، تأثـیر منفی برای بیننده دارد و کسالت آور 
است. بنابراین بهتر است در ترکیب هنری، تکرار وجوه 
این منظور که شکل  یابنده داشتـه باشد. به  تکـامل 
بـا ترکیب با شیء دیگر هر چه ممکن است غنی تـر 
شوند و پیوسته  ترکیـباتی تجسـمی  و جدید به وجود 
آید. در هنر مدرن خصوصاً در سبک کوبیسم و آبستره 

این خصوصیات را می توان یافت.
همیـشه ضـرب آهـنگ  منظم  نیست  و می تواند 
نامنظم و با حرکتی پیوسته، آزاد و روان باشد. ضرب 
آهنگ  در هنر تجسمی جلوه های مختلف دارد، در آثار 
دوبعدی به صورت سطح و در آثار سه بعدی به صورت 

حجم ظاهر می شود )تصویر 9ـ1(.

ضرب آهنگ تدریجی
در ضرب آهنگ تدریجی، عنصر بصری با تغییرات متناوبی موجب خواهد شد که 
نتیجه آن حس حرکت و  باشد که  را داشته  انتظار تکرار متنوع دیگری  بینـنده همواره 
جذابیت بیشتر در اثر بصری خواهد بود. ضرب آهنگ تدریجی دارای انواع افزایشی، کاهشی 
این گونه ضرب آهنگ در طبیعت بسیار دیده می شود. به عنوان  نیز می باشد.  و تکاملی 
به نسبت 2/3 است. تمام اجزای آن در  انسان دارای ضرب آهنگی  مثال ساختار دست 
پیوند با این ضرب آهنگ شکل گرفته است )تصویر10ـ1( و همچنین ضرب آهنگ  رویش 
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شاخه های درختان با یکدیگر متفاوتند و هر کدام زیبایی خاص خود را دارند. البته همیشه 
ضرب آهنگ  دارای تناسبات ریاضی گونه نمی باشد. در آثار نگارگری نیز ضرب آهنگ به 
امر  اثر به چشم می خورد و همین  یافته در سرتا سر  صورت حرکتی هماهنگ و نظم 
موجب وحدت و یکپارچگی خاصی در این آثار می شود. )تصویر  12 و11ـ1(           

تصویر10ـ1

تصویر11ـ1 تکرار منظم در چرخش و 
تغییر حرکت دست ها به صورت تدریجی 

در جشن اندرونی دیده می شود.
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   هرگاه مغز قادر به تشخیص ظهور مکرر و 
منظم عنصری می شود آن را به مثابه یک کل در 
نظر می گیرد و به عنوان یک واحد درک می کند. 
این نوع ضرب آهنگ در نقوش کاغذ دیواری که 
در آن یک نقش مایه رنگی با تناوب منظم تکرار 
می شود به خوبی مشاهده می شود)تصویر 13ـ1(.    

تصویر12ـ 1 نگارگری، شاهنامه

تصویر 13ـ1 کاغذ بسته بندی یا دیواری، 
بـا تـغییر رنـگ زمـینه تـأثیر بسـزایـی 
روی شخـصـیت طـرح مـی گذارد. تکرار 
ضرب آهنگ شکل گل در تصویر به وجود 

آمدن ضرب آهنگ متناوب شده است.
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در کل ماهیت توالی و تکرار، مستلزم وجود یک تغییر پیشرونده در عناصر و رنگ 
است چه به صورت عنصر منفرد چه با ترکیب چند عنصر، این توالی معنادار می شود.

از موارد دیگر می توان شکل ساختاری حلزون  را  بررسی کرد. که شکل آن براساس 
حرکت ضرب آهنگ افزایشی از لحاظ اندازه از درون به بیرون و بالعکس به صورت کاهشی 

از بیرون به درون کل، به وجود آمده است)تصویر 15و 14ـ1(.

 تصویر 15ـ 1 لندآرتتصویر 14ـ 1 حلزون

ایوان غربی مسجد جامع اصفهان از لحاظ طراحی و آرایش نیم قوس های مقرنس 
به صورت ضرب آهنگ، دارای حرکت از بیرون به درون و بالعکس می باشد)تصویر 16ـ1(. 

تصویر16ـ1 صفحه استاد، مسجد جامع اصفهان
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تصویر18ـ 1 ضرب آهنگ، 
بخشی از برج آزادی

در این نوع ضرب آهنگ یک تصویر و یا عنصر بصری از حالتی به حالت دیگر به تدریج 
تغییر می کند و به وضعیت یا حالتی تازه تر می رسد. به طوری که نوعی رشد و تکامل را 
در طول مسیر تغییرات خود دنبال می کند. در تصویر شن های صحرا نوع ضرب آهنگ از 
حرکت منحنی سطوح و خطوط به وجود می آید و از نوعی تناوب برخوردار است که نمونه 
کاملی از ضرب آهنگ تجسمی است. در طبیعت ضرب آهنگ های بصری بسیاری وجود 
دارد مانند ریتم بصری تکاملی شکل ماه و رگه های روی سطح کنده درخت که از ضرب 

آهنگ های تکاملی است )تصویر 18 و 17ـ1(.

تصویر17ـ1 تغییرات بصری درمسیر 
حرکت شکل ماه در شب های متوالی
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ضرب آهنگ  و سکون
سکون و توقف در ضرب آهنگ با مفهوم مکث و ایستایی در هنرهای مختلف، 
هم معنا است مانند سکوت در موسیقی. پاگرد در پله ها، میادین و گره های شهری از 
نمودهای کاربردی سکون بعد از یک ضرب آهنگ در معماری هستند. گاهی با ایجاد 
یک عامل یا عنصر در فضای معماری و جلب توجه بیننده عامل مکث و سکون را 
می توان به خوبی پدید آورد. در حقیقت در یک اثر بصری هنرمندان با به کارگیری 
کنار ضرب  در  طریق  این  از  و  می کنند  معطوف  نقطه ای  به  را  بیننده  نگاه  عاملی، 

آهنگ، ایجاد سکون می کنند و به اثرگذاری آن می افزایند  )تصویر 20 و 19ـ1(. 

تصویر 19ـ 1ـ سکون در منقار بسته 
پرنده و ضرب آهنگ منقارهای باز

تصویر 20ـ1 سکون پاگرد در کنار 
ضرب آهنگ پلکان
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تصویر 22ـ1 تصویر 21ـ1

 تکرار عناصر موجب احساس حرکت می شود و حرکت، مولد دوبُعد1 زمان و مکان 
است. بنابراین همواره باید عنصری در حال حرکت وجود داشته باشد تا در طول حرکت 
آن جسم، مفهوم زمان ایجاد شود. در حرکت ایجاد شد ه با استفاده از سکون و آرامش 
محدوده ای خاص یا مکان به وجود می آید. حرکت برخالف زمان و مکان که نمی توان 
ضدی را برای آن ها در نظر گرفت، ضد دارد و آن سکون است. حرکت می تواند به بعد 
دیگر در کنار زمان قرار بگیرد، نمونه بارز آن در نگارگری دیده می شود.از ویژگی های 
زمانی در نگارگری می توان به نمایش چند صفحه و زاویه در آن واحد اشاره کرد که به 
صورت متقابل با ویژگی مکانی نگارگری در ارتباط است. نگارگر ایرانی سعی در به تصویر 
کشیدن عالم مثال را دارد. در عالم مثال هر چیزی در گویاترین تعریف و کامل ترین 
وضعیت است. نگارگر، بهترین زاویه را جهت ترسیم منظره، پیکره های انسانی و حیوانی 
در نظر می گیرد.گویا ترین حالت زمانی را یعنی حالتی که نور کامل برای معرفی اشیاء و 
عناصر را در ترسیم نگاره های خود مجسم می کند، حتی اگر موضوع روایت مورد نظر 

صحنه ای از شب باشد) تصویر 21 و22ـ1(.

1ـ بُعدها شامل طول، عرض، عمق، زمان و مکان، حرکت و …
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از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید. 
تمرین ١

ـ چند قطعه مقوای متفاوت از لحاظ رنگ و اندازه در شکل های مستطیل، مربع، 
مثلث ببرید. حال ترکیب آن ها را در داخل کادر با انواع ضرب آهنگ ها تجربه کنیم.

 ـ عالوه بر موارد فوق به اصل تجمع و تراکم نیز توجه کنیم.
تمرین ٢

ـ برای مثال به درخت در طبیعت توجه کنید. در انبوه برگ های درهم و متنوع 
شاخه ها، نظم و ریتم خاصی حاکم است که اگر این اصول یاد شده در ترکیب بندی 

بکار گرفته شود ضرب آهنگی مناسب در کادر بوجود خواهد آمد. 
تمرین 3

ـ با ایجاد یک شکل ساده هندسی)مربع یا چند ضلعی منتظم( یک پیمانه ایجاد 
نموده و از تکرار آن ریتمی یکنواخت ایجاد نمایید.

ـ به نوع آهنگ خط در پیمانه ایجاد شده توجه نمایید.
ـ با تغییر یک فام به فام دیگر می توان روحیه و شخصیت کار را تغییر داد.

تمرین ٤
ـ برای ایجاد تنش )شوک( و القاء ترس، یک ضرب آهنگ بصری به وجود آورید.
ـ با به کارگیری حاالتی که از خط می دانید، یک پیمانه با حس خشونت ایجاد کنید.

ـ با تکرار  پیمانه  با هر حسی، می توانید آن احساس را اغراق نمایید. به عنوان مثال، برای 
نمایش شکستن شیشۀ پنجره در یک پویانمایی از ضرب آهنگ با پیمانه ای با خطوط 
شکننده و تیز  استفاده می شود یا برای نمایش رعد و برق از خطوط زاویه دار متناوب 

پیش رونده استفاده می شود. 

با هم تجربه کنیم

با هم گفتگو کنیم

ـ تصاویری از کتاب های درسی گذشته یا سیر هنر در تاریخ 1  و  2ـ  میراث فرهنگی 
هنری ایران و حتی کتاب های دیگر انتخاب کنید و آنها را به کالس بیاورید و با همراهی 
انواع آن را  همکالسی ها و هنر آموز محترم عنصر ریتم را در این آثار جستجو کرده و 

مشخص و به بحث بگذارید.    



18

کارگاه هنر 2

تکه چسبانی١ و بازیافت٢
با کمک یکی از روش های تکه چسبانی و بازیافت به صورت گروهی، اثری را ایجاد 
نمایید. تکه چسبانی در تولید آثار تجسمی  روشی است که در آن مصالح و مواد مختلف 
مانند کاغذهای رنگی، مقوا، پارچه، ریسمان، بریده روزنامه، عکس و ... را بر سطح بوم، 
تخـته یا مقـوا با ترکیب همزمان و مناسب می چسبانند. و گاه با نـقاشی و طراحی به 
تکمیل آن می پردازند. اگر تکه ها ی مورد استفاده 3 بعدی باشند، آن را تکنیک بازیافت 
می نامیم. به طور کلی چیدمان بافت های مختلف در کنار یکدیگر و خلق تصویری نو با 
مفهومی تازه کالژ نامیده می شود.  این روش در اوایل قرن بیستم به تکنیک محبوب 
هنرمندان نوگرا تبدیل شد. نقاشان کوبیست، دادائیست و سورئالیست این اسلوب را 
به کار می گرفتند. آنچه در تکـنیک کالژ حائز اهمیت است، حضور تـکه ها و بافت های 
گونـاگون، در کنـار هم و چسباندن آنها در کـنار یکدیگر برای رسیدن به یک تصویر 
جدید است. تکنیک کالژ نخستین بار در زمان اختراع کاغذ در چین در حدود سالهای 
200 قبـل از میـالد، به کار گرفته شد. ایـن روش به صورت بسیار مـحدود به حیات 
خود در شرق ادامه داد تا آنـکه در قرن دهم میالدی خوشنویسان ژاپنی برای چاپ 
اشعارشان از روش بریدن و چسباندن حروف بهره گرفتند. تکنیک قطاعی در ایران نیز 
به همین هنر ارتباط دارد. تکنیک کالژ در طی قرن سیزدهم میالدی به اروپا راه یافت 
و در تزیین کلیساهای گوتیک به کار بسته شد. با شروع قرن 19 کالژ در اروپا جنبه 
خیالی )فانتزی( به خود گرفت و در آلبوم های عکس و یا تصویرسازی برخی کتاب های 
داستان اسـتفاده شد. پابلو پـیکاسو، نقاش کوبیست، اولین فردی بود که این روش را 
برای نقاشی3 به کار برد.  هانری ماتیس، کازیمیر ماله ویچ، دیوید هاکنی و بسیاری دیگر 
نیز آثاری را با این اسلوب خلق کرده اند. به لحاظ استفاده بسیار از کالژ، سورئالیست ها 
این تکنیک را به نام "این ایمیج"4 مطرح کرده اند که معرف تکنیک کالژ منحصر به فرد 

با هم بسازیم

1ـ Collage واژه ای فرانسوی از ریشه کلر Coller است.
2ـ assembelage، به فارسی بازیافت یا جفت و جور کاری نامیده می شود.

3ـ طبیعت بی جان با صندلی، 1912 
inimage 4ـ
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سورئالیست هاست. از دیگر روش های استفاده از تکنیک کالژ در هنر نقاشی می توان به 
کالژ بوم های نقاشی اشاره کرد که هنرمند، بوم های نقاشی شده را تکه تکه می کرد و 
از نو در کنار هم می چسباند. روش کالژ بوم های نقاشی زمینه پیدایش تکنیک مخلوط 
از روش هایی مشابه  "لوکوربوزیه"  به وجود آورد.گرچه  مواد )میکس مدیا1( را در هنر 
تکنیک کالژ در معماری استفاده می کرد ولی این تکنیک به عنوان یک تکنیک کاربردی 
تنها پس از چاپ مقاله "شهر کالژ" در هنر معماری رسمیت یافت. آنها در مقاله خود 
به مفهوم شکست فضایی که در تکنیک کالژ وجود دارد اشاره کرده بودند و کاربرد آن 
را در معماری بنا مفید می دانستند. دکوپاژ2 در معماری داخلی نیز بخشی از تکنیک 
کالژ محسوب می شود. ایجاد عمق از یک فرم به وسیله تکرار همان فرم در پس زمینه 
تکنیک  است. وجه هنری  داخلی)دکوراسیون(  تزیینات  در  از روش های دکوپاژ  یکی 
کالژ بیشتر در آثار تلفیق عکس)فوتومونتاژ3( دیده می شود. فوتومونتاژ در اصطالح به 
اثری که به وسیله تکه های یک عکس یا بخش های انتخاب شده از عکس های مختلف 
ساخته شده باشد گفته میشود. تصویر ترکیب شده )کامپوزیت4( در نهایت می تواند از 

نو عکاسی شود و حتی در نرم افزارهای ویرایش عکس، تغییر و بهبود یابد.

mixed media .1
Decopage .2

photomontage .3
composite .4
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تصویر 25ـ1 تصویر 24ـ1 اثر فرشید مثقالی

تصویر 23ـ1 اثر فرشید مثقالی
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تصویر 27ـ1تصویر 26ـ1

تصویر 28ـ1
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حجم های نیم برجسته باتکه چسبانی و بازیافت مواد
ابزار و مواد الزم : 

چسب بی رنگ فوری، نخ، سیم و ...
مواد بازیافتی یا موادی که قابلیت احیاء مجدد را دارند.

خط کش فلزی
رنگ بنا به پیش طرح

روش اجرا:  
با کمک قوۀ تخّیل و تجّسم، حجم جدید با مواد جمع آوری شده از وسایل دور ریز یا 
غیر مستعمل پیرامون، به وجود آید. این طرح را می توان به صورت طراحی خطی و سریع 
روی کاغذ اجرا نمود و چیدمانی با دخل و تصرف یا تغییر آن به وجود آورد. باید در ترکیب 

مواد در کنار هم کوشش شود که هماهنگی ایجاد شده باشد. 

تصویر 29ـ1 حجم سازی با دور ریختنی ها
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تصویر 30ـ1 حجم سازی با دور ریختنی ها

تصویر 31ـ1 حجم سازی با دور ریختنی ها



حرکت
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از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ حرکت و ضرورت وجود حرکت در آثار هنری را شرح دهد.

2ـ به وسیلۀ عناصر بصری ایجاد حرکت کند.
3ـ راه های نمایش حرکت را شرح دهد.

4ـ راه های مختلف نمایش حرکت را در به وجود آوردن آثار هنری به کار بندد.
5ـ شیوه ها و ابزارهای مختلف برای ایجاد حرکت را توضیح دهد.

6ـ هنگام طراحی با استفاده از خطوط )منظور فقط به وسیلۀ خطوط است( القای 
حرکت نماید یا این که هنگام طراحی به حرکت توجه داشته باشد.

 حرکت یکی از ضروریات زندگی انسان است.

 حرکت موجود در آثار تجسمی بر پایۀ حافظه و تجربۀ بصری شکل می گیرد.
فوتوریسم  یکی از سبک های نقاشی است که جنبش و حرکت را جوهر زندگی 

امروزی می داند.
به  را  حرکت فرم در فضا حرکت  از  استفاده  با  برخی هنرمندان مجسمه ساز    

صورت آشکارتری در آثارشان به نمایش گذاشته اند.
 تکرار و برش دو شیوۀ متداول القای حرکت در آثار تجسمی هستند.

القای حرکت در نگارگری ایرانی از طریق تکرار، برش و با استفاده از خطوط مورب 
صورت گرفته است .

 اُپ  آرت شیوۀ نقاشی است که در آن هنرمند از طریق خطای دید به وسیلۀ 
شکل های ایستا، رنگ و نور القای حرکت می کند. از هنرمندان این سبک می توان 

به ویکتور وازارلی و بربُریت رایلی اشاره کرد.

حرکت 2

درس دریک نگاه

ی
ف رفتار

اهدا
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تصویر1ـ2 حرکت در طبیعت

Action ـ1 

حرکت١
یکی از مشخصه های طبیعت و زندگی، حرکت و تغییر است و جهان پیرامون ما از 
تحرکی درونی برخوردار است. ما نیز به عنوان جزئی از این طبیعت دائم در حال تغییر 
می باشیم و تحمل یک وضعیت ثابت برایمان دشوار است. به طوری که حتی در حالت 
خواب نیز وضعیت مان را تغییر می دهیم. به همین دلیل هنرمندان از دیرباز عالقه مند 
به بیان و ثبت حرکت در آثارشان بودند و این امر به شیوه های مختلف در آثار هنری 

به چشم می خورد )تصویر1ـ2(.

چنان که  است  بوده  مطرح  مسئله  حرکت  در  آثار  نقاشی  دوره های  گذشته  کم  و  بیش 
در  آثار  حجاری شده مصر باستان، نقاشی های دوره بیزانس و خصوصاً آثار دوره رنسانس 

و باروک می توان این مسئله را به صورت روشن تری مشاهده کرد )تصویر3 و2ـ2(.
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تصویر3ـ2 اثر ژاک لویی داوید، رنگ روغن روی بوم تصویر2ـ2 حرکت در حجاری های مصر باستان

تصویر4ـ2 تداوم حرکت در فضا، برنز، اثر بوچیونی 

القای  فیزیکی،  حرکت  است:  نوع  دو  حرکت 
جابه جایی از نقطه ای به نقطۀ دیگر و دیگری همان روند 

حرکت طبیعت است و هنرمندان سعی در القای نوع 
اول و گاه نوع دوم را داشته اند )تصویر 4ـ2  (.

بحث حرکت می تواند به همراه ضرب آهنگ 
باشد زیرا ریتم و انواع آن خود نوعی حرکت 

به شمار می آیند ) تصویر 5  ـ2  (.
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2 نشان دادن حرکت از طریق ضرب آهنگ تصویر5ـ 

نمایش ناپایداری
نمایش دهند، که  را  از رنسانس کوشش کردند حرکت  از دوران پیش  هنرمندان 

نمونه هایی از آن در دفتر طراحی های لئوناردو داوینچی دیده می شود )تصویر 6 ـ2(.

تصویر6 ـ2 لئوناردو داوینچی
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تصویر8  ـ2 عکاسی با سرعت باال برای ثبت حرکت

در زمان های اخیر با پیشرفت هنر عکاسی حرکات تندی که با چشم به راحتی 
قابل دیدن نیستند را می توان به تصویر درآورد )تصویر8 و 7ـ2(.

مطمئناً فن آوری)تکنولوژی( آثاری به غیر از عکاسی را نیز شامل می شود مانند 
فیلم، سینما و انواع ساخته های رایانه ای که نشان دهنده حرکت هستند. در این قسمت 

قصد داریم حرکت در طراحی و هنرهای تجسمی را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

تصویر7ـ2 ثبت حرکت با دوربین عکاسی با سرعت خیلی زیاد
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تصویر  9ـ2

حرکت موجود در یک اثر تجسمی بیشتر بر پایۀ حافظه و تجربه بصری شکل می گیرد.
وقتی ما شکلی را در وضعیت ناپایدار می بینیم منتظر تغییری قریب الوقوع هستیم.

در شکل 9ـ2 مربع قرمز در وضعیت پویایی قرار دارد و یکی از زوایای آن آماده افتادن 
است و در تصویر 10ـ2 همۀ شکل ها در حال تغییر و حرکت به نظر می رسند )تصویر 10ـ2 
ـ  2(. به عبارت دیگر هرچه وضعیت عناصر موجود در یک اثر بصری ناپایدارتر باشند  و 9 
به  نسبت  و حرکاتشان  عناصر  قرارگیری  البته طرز  بیشتر صورت می گیرد.  القای حرکت 

یکدیگر می تواند به وجودآورنده حرکت کلی در یک اثر تجسمی باشد. 

تصویر10ـ2

القای حرکت
ما با دیدن صحنه های متحرک مانند حرکات ورزشی در ضمیر ناخود آگاه حرکت را 
درک می کنیم. در هنر نیز این حرکات توسط خطوط واقعی و یا ذهنی به وجود می آیند.
هنرمندان  که  است  باعث شده  اخیر  قرن  در  ارتباطات  و  نقل  و  وجود سرعت حمل 

بسیاری موضوع کارشان را حرکت و سرعت قرار دهند.
یکی از سبک های نقاشی که جنبش و حرکت را جوهر زندگی امروزی می دانستند 

فوتوریسم بود.
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 فوتوریست ها می خواستند هنر را به زندگی نزدیک تر کنند. معتقد بودند برای تجسم 
استحکام  باعث می شوند که  نور و حرکت  زیرا  تأکید کرد،   نور  و حرکت  بر  باید  پویایی 
صوری اشیا کاهش یابد و چیزها  در یکدیگر  و در محیط شان نفوذ کنند، که این امر در 

تصویر صفحه مقابل قابل مشاهده است )تصویر 11ـ2(. 

تصویر11ـ2  مارسل دوشان، زنی از پله ها پایین می آید.
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تصویر12ـ2 گرنیکا، پابلو پیکاسو

نقاشان نوگرا نیز مفهوم حرکت را به صورت یک عنصر مهم و فعال در اثر خود به کار 
برده اند. برای مثال در تابلو معروف پابلو پیکاسو به نام گرنیکا به خاطر نیاز موضوع و مفهوم 
تابلو از بیان تصویری حرکت به بهترین وجه بهره گرفته شده است و در ترکیب بندی کل 

تابلو نیز بین تمام قسمت ها ارتباطی قوی برقرار می باشد )تصویر 12ـ 2(.

نمایش حرکت
از قرن ها پیش هنرمندان سعی می کردند به گونه های مختلف حرکت را در آثارشان 
به وجود آورند. که از بین این روش ها می توان به شیوه ها ی متداول تکرار و برش و محو 

کردن لبه های شکل در آثار تجسمی  اشاره کرد.

ایجاد حرکت به وسیلۀ تکرار
این شیوه که از طریق تکرار صورت می گیرد از قدیم برای القای حرکت به کار گرفته 
شده است، از جمله در غار السکو در فرانسه برای نمایش حرکت، حیوانات متعدد را 

نقاشی کرده اند )تصویر 13ـ 2(.
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تصویر14ـ2 نقش برجستۀ ایران، دوره ساسانی

به  برای توجه  نیز گواه مناسبی  نقاشی های مصری  و  ایران  برجسته های  نقش 
حرکت در تاریخ هستند )تصویر15 و14ـ2(.

تصویر13ـ2 دیوارنگاری غار السکو
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تصویر15ـ2 نقاشی جزیره ِکِرت

تصویر16ـ2 سوگند هوراتی ها، اثر ژاک لویی داوید

مسئلۀ حرکت را می توان در آثار نقاشان کم و بیش مشاهده کرد و این مسئله به سبک 
و شیوه و حتی موضوع اثر ارتباطی ندارد و ممکن است به همان اندازه که در آثار اندام وار1 
رعایت شده، در تابلو منظره یا طبیعت بی جان نیز مورد نظر قرار گرفته باشد. برای نمونه 
در یکی از آثار ژاک لویی داوید به نام سوگند هوراتی ها مفهوم حرکت را در ساختمان بندی و 

آرایش کلی تابلو با تکرار پیکره ها و گردش شکل ها مشاهده می کنیم )تصویر 16ـ 2(.

1ـ فیگوراتیو
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تصویر17ـ2 موقع گلشن، نیمه اول قرن دهم هجری، استفاده مکرر شعله های آتش به صورت انگاره موجب القای حرکت 
شده است.

شیوۀ القای حرکت از طریق تکرار به صورت گسترده در هنر شرق دیده می شود. 
در تصویر 17ـ2 که نمونه ای از هنر نگارگری می باشد مفهوم حرکت از طریق تکرار، 
نمایش داده شده است. هنرمندان نگارگر دوره معاصر نیز به گونه های مختلفی از این 

شیوه برای القای حرکت استفاده کرده اند )تصویر18 و17ـ2(.
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تصویر18ـ2 نگارگری، معاصر

نشان دادن حرکت به طور کامل بر روی سطح دو بعدی به وسیلۀ قلم مو و رنگ 
نمایش  بعدی  سه  به صورت  و  مجسمه سازی  در  تا حدودی  تنها  و  نمی باشد  ممکن 

حرکت تجسم یافته است ) تصویر22 و21 و20 و 19ـ2(.

تصویر20ـ2 القای حرکت با به کارگیری حجمتصویر19ـ2 نمایش حرکت به وسیلۀ ریتم حرکات خطی سه بعدی
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تصویر21ـ2 ایجاد حرکت از 
طریق سطح در فضا

تصویر22ـ2 حرکت فرم در 
فضا، الکساندر کالدر

الکساندر کالدر از اولین هنرمندانی بود که به صورت جدی مسئلۀ حرکت را 
مد نظر و هدف کار خود قرار داد. آثار او بیش تر از نظر “حرکت فرم در فضا” مورد 
توجه می باشد. شکل ها و سطوح رنگی به کمک میله های فلزی نازک با حالتی معلق 

در فضا توازن می یابند )تصویر2ـ22(.
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آثار  این  که  آورده اند  به وجود  را  متنوعی  آثار  شیوه  این  در  هنرمندان  از  بسیاری 
معموالًً به وسیلۀ جریان هوا، موتور برق یا اهرم هایی به حرکت در می آیند و با استفاده از 

نور و صدا، نمایش های چشمگیر و فضاهای با شکوهی ایجاد می نمایند )تصویر23ـ2(.
در نگارگری ایرانی حرکت به شیوه های مختلف مطرح شده است، چه از طریق 
تکرار و برش عناصر و چه با به کارگیری خطوط و ترکیب مورب، در تصویر25ـ2 که 
فضای  اریب  خطوط  و  سطوح  از  استفاده  با  می باشد،  باسینقری  شاهنامۀ  به  مربوط 
حماسی و پر تحرکی به وجود آمده است. همین طور به کارگیری شیوه برش در پایین 

کادر در نمایش بهتر حرکت بسیار مؤثر بوده است )تصویر24ـ2(.
در تصویر25ـ2 نیز با استفاده از تکرار و برش به القای حرکت پرداخته شده است. 
تغییر جهت پرواز پرندگان و برش آن ها در باالی کادر و همین طور تکرار آنها بیانگر 
نیز  پیکره های تصویر  از برش در  استفاده  با  است  نموده  است. هنرمند سعی  حرکت 

تأکید بیش تری بر این امر داشته باشد.

تصویر23ـ2 موج ایستاده، نائوم کابو

تصویر24ـ2 شاهنامه بایسنقری، 
" کشتن اسفندیار ارجاسب را"
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از  القای حرکت  نگارگری  این  در  تصویر25ـ2 
طریق تکرار و تغییر جهت صورت گرفته است.

ایجاد حرکت از طریق برش
راه دیگر ایجاد حرکت در هنرهای تجسمی،  برش شکل در حال حرکت است.

در تصویر26ـ2 با برشی که به وسیلۀ کادر صورت گرفته است بیان حرکت قوی تر شده 
است. این شیوه در تصاویر داستان های مصور دنباله دار )کمیک استریپ1( بسیار مورد 

استفاده قرار می گیرد )تصویر 27ـ 2(.

1ـ کمیک استریپ )Comic strip( مجموعه ای از داستان های مصور است که به صورت دنباله دار و کنار هم در یک یا 
چند صفحه، موضوع داستان را بیان می کند. 
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محو کردن لبه های شکل
همان طور که می دانید در عکاسی از یک موضوع متحرک، اگر هدف تأکید بر حرکت 
باشد، معموالًً عکس با سرعت پایین و دوربین متحرک گرفته می شود و نتیجۀ آن خطوط 

محو در لبه های تصویر است که به بیان حرکت، بسیار کمک می کند) تصویر28ـ2(.
در آثار طراحی و نقاشی نیز می توان با محو کردن خطوط لبه های تشکیل دهنده شکل، 

حرکت به وجود آورد.

تصویر26ـ2 با استفاده از برش 
تصویر، تأکید بیشتری بر روی 

حرکت ورزشی صورت گرفته است.

تصویر27ـ2 برش در داستان های 
مصور دنباله دار، حرکت و ارتباط 

خاصی بین تصاویر برقرار می نماید.

تصویر28ـ2 القاء حرکت توسط 
عکاسی با سرعت پایین
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نمایش  به  دیگر  گونه ای  به  را  خطوط  شدن  محو  شیوۀ  نیز  هنرمندانی 
درآورده اند.به طور مثال تصویر29ـ2 اثر بریژیت رایلی  یک تکرار ساده از خطوط منحنی 
است اما با نگاه کردن به آن، لبه های شکل شروع به محو شدن می کنند و فضای سیاه 
و سفید، حالت لرزان و شناور یافته و سطح نقاشی شروع به حرکت مواج می نماید. این 

شیوه از نقاشی" اُپ آرت"1نامیده می شود.

تصویر29ـ2 بریژیت رایلی، اُپ آرت

در شیوۀ اُپ آرت نقاشی، هنرمند از طریق خطای دید به وسیلۀ شکل های ایستا 
حرکت تصویری به وجود می آورد.

نقاشان وابسته به جنبش اُپ آرت مجموعه ای از خط ها، شکل های خرد و سطح های 
و  پیش آینده  لرزنده،  در می آورند که  نظم  متمرکز تحت  به صورت  را  رنگی درخشان 

پس رونده جلوه کند )تصویر 31 و 30ـ2(.

1ـ الزم به توضیح است که اُپ آرت )Op Art( نام مکتب  است و اُپتیکال آرت )Optical Art( به هنرهایی گفته می شود 
که براساس حس دیداری است.
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نمونه هایی از القاء حرکت در سبک اپ آرت

تصویر30ـ2

تصویر31ـ2



44

کارگاه هنر 2

تصویر32ـ2 القاء حرکت با استفاده از خطوط پویا و هیجانی

این  بوده است که  از دیرباز مورد توجه هنرمندان  نیز  ایجاد حرکت در طراحی 
امر به گونه ای مختلف در آثار به چشم می خورد) به تصویر 24ـ2 رجوع شود(. یکی از 

بهترین شیوه ها، استفاده از تکرار خطوط هیجانی می باشد ) تصویر32ـ2(.
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از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید.

تمرین ١
ـ به کمک ابزار دلخواه و بدون نمایش تصویری مشخص، حرکت را القاء کنید. 
بهتر است این کار را در قطع بزرگ و با سرعت انجام دهید، حرکت و سرعت دستان 

شما در اثرتان منتقل خواهد شد.

تمرین 2
این کار می تواند در  بر روی کاغذ  طراحی کنید.  افراد در حال حرکت،  از  ـ 
فضای کارگاه انجام شود. سپس به اندازه یک کادر )از وسط مقوای A4 خالی کنید( 
و به کمک آن قسمت هایی از طراحی خود که دارای حرکت های جالبی می باشد را 
انتخاب کنید. این قسمت ها را ببرید و در کنار هم بر روی مقوا بچسبانید. با انتخاب 
جای مناسب برش می توانید بر حرکت، تأکید بیش تری داشته باشید. دیدن تصاویر 

کتاب های مصور در این زمینه می تواند به شما کمک کند.

تمرین 3
ـ موضوع ثابتی مانند یک گلدان را انتخاب کرده و به کمک خطوط هیجانی و پر 

تحرک آن را طراحی کنید، به گونه ای که حرکت در طرح نشان داده شود.
با در نظر گرفتن  بر به کارگیری خطوط پر تحرک  باشید عالوه  توجه داشته  ـ 

خطوط ذهنی می توانید حرکات زیبایی در اثر خود به وجود آورید.
ـ این طراحی را یک بار دیگر به کمک آب مرکب بر روی مقوای خیس انجام دهید.

در پایان کارها را با یکدیگر مقایسه کنید.

تمرین 4
ـ از مراحل یک حرکت در طی زمان بندی منظم عکاسی کنید. می توانید برای 
این منظور از چیدمان اشیاء یا عروسک ها و حرکت دادن آن توسط خودتان و حتی 

حرکت ماشین ها در شب استفاده کنید.

ـ به نظر شما کدام یک از شیوه های القای حرکت مؤثرتر است؟ چرا؟

با هم تجربه کنیم

با هم گفتگو کنیم



مقیاس و تناسب
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 درفضای یک اثر تجسمی،  اندازه شکل ها را نسبت به یکدیگر، مقیاس می نامند.

 مقیاس یا بزرگی و کوچکی عناصر امری نسبی است و بستگی به اندازه شکل های 

دیگر دارد.
 محیط از عوامل قابل توجه مقیاس محسوب می شود.

 دانسته ها و مقیاس های ذهنی ما از اندازه های اشیاء، مرجعی برای قضاوت ما است.

 انسان به عنوان برترین پدیده دارای نظمی بسیار دقیق است. تناسبات طالیی بدن 
انسان توسط هنرمندان و دانشمندان و فالسفه مورد تحلیل قرار گرفته است.

 آثار هنري و معماري که با مقیاس بزرگ به وجود آمده اند و تعمدي در بزرگي 
آن ها وجود دارد، هرکدام مفهوم متفاوتي را نشان مي دهد.

 یکی از روش های معمول برای نشان دادن فضای طبیعی به کار گرفتن مقیاس متفاوت 
است.

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ مفهوم مقیاس را شرح دهد.

2ـ مقیاس انسانی را توضیح دهد.
3ـ مقیاس را در آثار هنری را بیان کند.

4ـ نتیجه تغییر در مقیاس را در آثار هنری توضیح دهد.
5ـ نسبت های طالیی را بشناسد.

6ـ دراجراي تمرینات عملي )به صورت فردي یا گروهي( با توجه به هدف کار، از 
مقیاس و تناسب صحیح استفاده نماید.

7ـ در آثار هنري، تناسبات طالیي را تشخیص بدهد.    

مقیاس و تناسب 3

درس دریک نگاه

ی
ف رفتار

اهدا
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 فواصل دور و نزدیک در طبیعت، به دلیل خطای دید انسان، تغییراتی در اندازه 
اشیاء به وجود می آورد که آن را ژرف نمایي)پرسپکتیو( می نامند.

 درنقاشی های ایران، پرسپکتیو طبیعی با توجه به اصول علمی  ژرف نمایي در غرب 

اجرا نمی شود.
 در نگارگری، هنرمند با توجه به مقام فرد و اهمیت موضوع فضای بیشتری برای 

آن در نظر می گیرد.
 نادیده گرفتن، کوچکی و بزرگی در نقاشی کودکان دارای معانی عاطفی است و به 

کمک علم روانشناسی می توان به درون کودک و انگیزه های او از این کار پی برد.
 اغراق در نسبت ها این امکان را به هنرمند می دهد که دنیایی عجیب خلق کند.

 هنرمندان سعی کرده اند تا برای به وجود آوردن پیام بصری مناسب، اندازه ها را با 

مقصود خودشان از طرح مطابقت بدهند.
 نسبت های طالیی، دارای قواعد هندسی ظریف و زیبایی بصری بسیار است. 

قامت  اندازه  آن،  تمام مقیاس های  اصلی  واحد  پیمانه سازی)مدوالر( که  سیستم   

انسان است، توسط معمار فرانسوی لوکوربوزیه ابداع شده است.
 در طراحی صنعتی و هنرهای کاربردی استفاده از تناسب انسان، موجب باال بردن 

کارآیی لوازم ساخته شده می شود.

مقیاس و تناسب 
مهم ترین عامل تأثیرگذار عناصر بصری روی یکدیگر، مقیاس یا اشل١ است. مقیاس 
یا بزرگی و کوچکی عناصر امری نسبی است و بستگی به اندازه شکل های دیگر دارد. 
عنصری کوچک به نظر نمی رسد مگر این که در مجاورت عنصری بزرگ قرار گرفته 

باشد و میزان کوچکی آن بستگی به اندازه شکل های دیگر دارد )تصویر1ـ3(.

scale 1ـ

تصویر1ـ3  
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تصویر2ـ3  

b

تصویر3ـ3  تصویر4ـ3  

کوچک  شکل  یک  کنار  آن  دادن  قرار  با  شکل  یک  بزرگی  وقتی  حتی  ولی 

ایجاد شود، اندازه هر دو آن ها می تواند به وسیله عنصری دیگر دستخوش تغییر شود 
)تصویر 2ـ3(.

عالوه بر آن که مقیاس از راه اندازه نسبی شکل ها نسبت به هم تغییر می کند، 
از راه اندازه آنها نسبت به کادر یا زمینه ای که در آن قرار گرفته اند نیز به آسانی دچار 
تغییر می شوند. بنابراین محیط از عوامل قابل توجه مقیاس محسوب می شود.                                                                   
در تصویر 3ـ3 مربع a بزرگتر به نظر می رسد اما درحقیقت مربع b و a در تصویر 
4 و 3ـ3 هم اندازه است. این خطای تصویری فقط به علت آن است که مربع b تصویر 
4ـ3 در زمینه ای بزرگتر قرار گرفته است و به نظر کوچک تر می آید. هنرمند باید توجه 
داشته باشد که می خواهد چه تأثیری را ایجاد کند، زیرا تغییر در مقیاس یک طرح، در کل 

اثر تغییر به وجود می آورد.

a
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تصویر5ـ3 پویانمایی سه بعدی رایانه ای

در هر صورت دانسته ها و مقیاس های ذهنی ما از اندازه های اشیا مرجعی برای 
قضاوت ما است. بزرگی اندازه یک حیوان هیچ معنایی ندارد مگر این که اندازه آن حیوان 

را در خاطر داشته باشیم)تصویر5ـ3(.                                

مقیاس انسانی
ما اغلب کلمه نسبت را در ریاضی و اعداد به یاد می آوریم. پایه و اساس این نسبت ها همان 
طبیعت است که خداوند متعال در خلق جهان به کار بسته است. هنرمندان در این زمینه 
تالش های بسیاری کرده اند تا نسبت های صحیح را براساس اندازه های بدن انسان به دست 
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تصویر7ـ3  تناسبات قامت انسانی مرد ـ زن ـ کودکتصویر6 ـ3  واحد پیمانه سازی )مدوالر( قامت انسان ـ لوکور بوزیه

بیاورند. انسان به عنوان برترین پدیده دارای نظمی بسیار دقیق است. تناسبات بدن انسان 
توسط هنرمندان و دانشمندان و فالسفه مورد تحلیل قرار گرفته است. اولین و کامل ترین 
نمونه، انسان است که به عنوان احسن مخلوقات دارای نظمی بسیار دقیق است و دارای 
با نسبت های بدن انسان سنجیده اند.  از تناسبات طالیی را  تعادل می باشد. برخی 
مشهورترین روش، سیستم پیمانه سازی)مدوالر(1 است که توسط معمار فرانسوی 
لوکوربوزیه ابداع شده است. واحد اصلی تمام مقیاس های او اندازه قامت انسان است. 
اجزای معماری از قبیل: ارتفاع، سقف، اندازه در و پنجره و... براساس نسبت های بدن 

انسان تعیین می شود )تصویر 6ـ 3(.
از این رو هنگام ساختن معماری یا اشیای مورد استفاده انسان همیشه اندازه یک 
انسان متناسب با تناسبات عالی در نظر گرفته می شود. هم چنین آثار هنری کوچک یا 
بزرگ در مقایسه با اندازۀ انسانی سنجیده می شود. یکی از راه های درک مقیاس توجه به 
اندازه های اثر نسبت به قامت انسان است. در طراحی صنعتی و هنرهای کاربردی استفاده 
از تناسب انسان موجب باال بردن کارآیی لوازم ساخته شده می شود)تصویر9 و 8 و7ـ3 (.

1ـ مدوالر)modular( یا واحد پیمانه سازی، اندازه قامت انسانی بالغ است که دستش را باال برده و از ناف به دو 
قسمت مساوی تقسیم شده است. فاصله میان کف پا تا فرق سر بر اساس تقسیمات طالیی و به نسبت محل استقرار ناف 
تقسیم می شود. این دو نسبت با نظام ریاضی فیبوناچی تطبیق می کند. نسبت طالیی در سری فیبوناچی که هر عدد جدید 
از جمع دو عدد قبلی به دست می آید، یافت می شود... و 21و 13و 8 و5 و3 و2 و1و1 نسبت های طالیی در مثال های 
بیشماری از طبیعت، بدن انسان و هارمونی موسیقی و هنر نقاشی و معماری دیده می شود. در هنر نسبت 3:5 معمول تر 

است. نسبت های رایج عبارتند از: 2:3، 5:6،3:5، 5:8
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تصویر9ـ3 صندلی راحتیتصویر8ـ3 طراحی صندلی بر اساس تناسبات انسان

مقیاس هاي بزرگ
در میان آثار هنري و معماري و حتي آثار بجامانده از گذشتگان، نمونه هایي وجود 
دارد که با مقیاس بزرگ به وجود آمده اند وتعمدي در بزرگي آن ها وجود دارد که هرکدام 
مفهوم متفاوتي را نشان مي دهد. بررسي تمام این آثار مقدور نیست ولي به چند مورد 

آن مي توان اشاره کرد.
در تصویر10ـ3 چهارپایه برای ما شناخته شده است و مرجعی برای قضاوت ما در 
بزرگی اندازۀ کره است. اگر چهارپایه در کنار این حجم نبود، ما تصور درست و مطمئني از 
اندازه کره نداشتیم. مقیاس بزرگ این حجم به زندگي ماشیني امروز اشاره دارد. به دنبال 
سادگي و ناب گرایي من هنرمند از آن زدوده شده و به ساده ترین شکل دست یافته است.
وقتی ما نقاشی دیواری های سقف کلیسای سیستین را می بینیم، به خاطر میدان 
دید وسیع و عظمت آن متحیر می شویم. در این اثر افکار و ذوق شخصي نقاش تا حدود 
داستان  مصور  نقاشي ها شرح  این  است.  گرفته  قرار  کلیسا  نیازهاي  تاثیر  تحت  زیادي 
تا بینندگان که اغلب بي سواد یا کم سواد بودند آن را  آفرینش به روایت انجیل است 
مجسم نمایند و بفهمند. نقاشی های سقف نمازخانه کلیسای سیستین را نیز با نقاشی 
دیواری کاخ چهل ستون مقایسه کنید. ظرافت نقاشی های دیوار و سقف کاخ چهل ستون 
نیز، تحسین بشر را برمی انگیزد. این گونه است که مقیاس اثر هنری می تواند جذابیت 
بصری ایجاد کند ظرافت نقاشی های دیوار و سقف کاخ چهل ستون نیز تحسین بشر را 

برمی انگیزد )تصویر 12 و11ـ3(.
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تصویر10ـ3 ریچارد روت، بدون 
شرح، کره با چهارپایه ترمز

تصویر11ـ3  نمازخانه کلیسای 
سیستین، میکل آنژ
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تصویر12ـ3 کاخ چهل ستون، 
نقاشی دیواری دوره صفویه

فراعنه مصر باستان، اهرام و تندیس های واقع در محیط آن را غول پیکر و عظیم 
می ساختند تا موجب ُرعب آمیخته با احترام در باورهای مردم باشد. عظمت نمایی در 
آثار معماری ایران در دوره هخامنشی و ساسانی و میان رودان در دوره آشوری نیز 

انجام می شد )تصویر14و13ـ3(. به همین منظور 
در دوران اسالمی، به خصوص دوره تیموری عظمت نمایی در معماری به کمک 
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بزرگی بنا، ارتفاع سر در یا بزرگی حجم گنبد به کار گرفته شد تا با القای عظمت، اوج 
کمال را نشان دهد. تناسبات خاص معماری اسالمی احساس آرامش و امنیت را برقرار 
می کند. البته تناسبات صحیح همراه با رنگ و نقش و حضور نور به چنین کارکردی 

می رسد)تصویر15ـ3(.

تصویر13ـ3 ـ یکی از اهرام مصر باستان

تصویر14ـ3 عظمت در آثار هخامنشی، 
ایران باستان ـ سر ستون
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تصویر15ـ3 گنبد سلطانیه، دوره ایلخانی

در معماری گوتیک اروپا، عظمت نمایی برای تسلط بر انسان و نشان دادن قدرت 
الیزال خداوندی به کار گرفته شد. بناهای مرتفع آن با طاق های جناقی و برج های نوک 
تیز و شیشه های رنگی نماد گوتیک است و انسان در مقابل کشیدگی و عظمت بنا و 
تاریکی آن احساس ترس و غربت می کند. آن گاه نوری حیرت انگیز و چشمگیر از میان 
شیشه های منقوش رنگی به درون می تابد و حالتی غیر مادی پیدا می کند و نور به 

برانگیختن احساسات مذهبی می پردازد. )تصویر 16ـ3(

تصویر16ـ3 کلیسای شارتر 
ـ دوره گوتیک ـ فرانسه
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قابل توجه است، نقوش کنده شده در  آثاری که مقیاس آن  اعجاب آورترین  از 
قابل  زمین  از روی  نقش های عظیم  این  است.  پرو  در  ناسکا  غیرقابل کشت  صحرای 

رؤیت نیست و تنها می توان از دید باال به آن نگریست و به شکل نهایی آن پی برد.
اشکال  کنیم،  نگاه  خاک  دل  در  کنده شده  شیارهای  این  به  هواپیما  با  اگر 
اشکال  با  و... همراه  نهنگ، سوسمار  پرندگان، عنکبوت، سگ، ماهی،  از  اغراق آمیزی 
این  محققان  برخی  نظر  به  می شود.  دیده  ضلعی  چند  و  مستطیل  ستاره،  هندسی 
نقش ها، نقشه ای کهن از سماوات و نجوم است و به نظر بعضی دیگر امری عبادی و 
مظهری از نیایش افراد بشر است. امروزه چنین اشکالی را با استفاده از ماشین آالت 

بزرگ می توان برجای گذاشت)تصویر17ـ3(.

تصویر17ـ3 ب( صحرای ناسکا ـ شکل میمونتصویر17ـ3 الف( صحرای ناسکا ـ عنکبوت 

تصویر17ـ3 ج( طراحی پرنده
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تغییر در مقیاس 
مقیاس  گرفتن  کار  به  فضای طبیعی  دادن  نشان  برای  معمول  روش های  از  یکی 
متفاوت است. فواصل دور و نزدیک در طبیعت، به دلیل خطای دید انسان، تغییراتی در 
اندازه اشیا دارد که آن را ژرف نمایي)پرسپکتیو( می نامند. همچنین از کوچکی و بزرگی 
پیکرها برای نشان دوری و نزدیکی استفاده می شود. )تصویر 21 و20 و 19 و 18ـ3(.

در نقاشی های ایران، پرسپکتیو طبیعی با توجه به اصول علمی ژرف نمایي در غرب 
اجرا نمی شود. مقیاس انسان ها در دوری و نزدیکی تغییر نمی کند و حتی پرسپکتیو 
عمارت به صورت آکسومتریک1 اجرا می شود تا بهترین زاویه دید را فراهم نماید. اصوالً 
ایرانی توجهی به طبیعی جلوه دادن فضا، پیکره ها، سایه روشن، چهره ها و...  نگارگر 

ندارد و دنیایی جدید و جاودانی خلق می کند )تصویر 20ـ3(.

1ـ هندسه ترسیمی دو بعد نمایی بارعایت محور افقی و عمودی و خطوط مورب بدون نقطه گریز  

تصویر18ـ3 شی اواکز ـ نقاشی از منظره
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تصویر19ـ3 تصویرسازی کتاب کودک ـ اثر علیرضا کاویان راد

تصویر21ـ3 مریم و کودک ـ چیمابو ـ تمپرا روی چوبتصویر20ـ3 بهرام گور   در عمارت ـ شیخی ـ خمسه نظامی مکتب تبریز



61

گاه برای اهمیت دادن به موضوعی از تغییر اندازه بهره می گیریم. یکی از نمونه های 
به  توجه  با  این معنی که هنرمند  به  است.  تغییر مقیاس موضوعی، شرح مقامی١ 
بیشتری برای آن در نظر می گیرد. در حجاری های  فضای  موضوع  اهمیت  و  فرد  مقام 
هخامنشی و ساسانی ایران، نقاشی ها و حجاری های مصر باستان، شمایل های مذهبی 
ایران و... نمونه هایی از آن دیده  )قهوه خانه ای(  نقاشی خیالی نگاری  و  اروپا  میانه  سده 

می شود )تصویر22 و 21ـ3(.
هدف از بزرگي افراد خاص در این نقاشی ها، برتری شخصیت مذهبی یا سیاسی 

است و این نوع تغییر مقیاس موجب تأثیر بر بیننده و باورهاي او می شود.

1ـ در متونی به غلط پرسپکتیو مقاومی آمده است. چرا که واژه پرسپکتیو به معنای بعدنمایی و عمق نمایی است و مقام 
یک ویژگی و ارادت انسانی است.

تصویر22ـ3 تابلو رنگ روغنی، چهره آقامیرمحمد مهدی امام جمعه، با رقم »حسن کلک رجبعلی زعلیت 1256« نکارگر، رجبعلی. 
85×119 سانتیمتر ـ اصفهان ـ نحوۀ پرسپکتیو مقامی در نقاشی قهوه خانه
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تصویر24ـ3 ارزش های شخصی رنگ روغن روی بوم، اثر رنه ماگریت

کودک نیز چون تابع احساسات خود است، هنگام نقاشی آن چه را که عالقه 
یا اهمیت بیشتری دارد، بزرگ تر می کشد و آنچه را که دوست ندارد یا برایش مهم 
نیست، کوچک می کشد و یا حتي حذف می کند. نادیده گرفتن، کوچکی و بزرگی در 
نقاشی کودکان دارای معانی عاطفی است و به کمک علم روانشناسی می توان به درون 

کودک و انگیزه های او از این کار پی برد. )تصویر 23ـ3(
در بسیاری از آثار، اندازه های غیرمعمول باعث ایجاد فضاهای تخیلی، سورئالیستی، 
اسرارآمیز، فانتزی1، هزل)مسخره(، عجیب و یا وحشتناک شده است. اغراق در نسبت ها 
این امکان را به هنرمند می دهد که دنیایی عجیب خلق کند. در هر صورت سعی می کند 
تا برای به وجود آوردن پیام بصری مناسب اندازه ها را با مقصود خودش از طرح مطابقت 

بدهد.
هنرمند در تابلوی 24ـ3 لوازم شخصی اش را به اندازه نامتعارف نقاشی کرده است 
ناشی  اتاق  به  اشیاء  نسبت  از  که  )سورئالیستی( هستیم  فراواقعی  فضایی  ما شاهد  و 

می شود. گویی هنرمند لوازم شخصی اش را در اتاق عروسک ها جای داده است.

1ـ فانتزی جهانی است که هنرمند می آفریند و متفاوت از دنیاي واقعی است که در آن زندگي می کند.

تصویر23ـ3 نقاشی کودک
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تصویر25ـ3 تلفیق عکس بر اساس 
تغییر اندازه ـ بن گوسنس

تصویر27ـ3  فرناندو بوترو، مونالیزا، رنگ روغن روی بومتصویر26ـ3 تغییر اندازه در اشیاء ـ تصویرسازی با اهداف سیاسی

در انواع نقاشی، تصویرسازی و عکاسی، گاه براساس داستان و اغلب به دلیل ذوق 

و حتی  )فانتزی(  تخیلی  کاریکاتوری،  دنیای  وارد  اندازه ها  نامتعارف  تغییر  با  هنرمند 
تمسخرآمیز می شویم )تصویر31 تا 25ـ3(.
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تصویر28ـ3 تصویرسازی برای کودکان بر اساس اندازه های نامتعارف و فانتزی

تصویر29ـ3 فضاسازی خاص با کمک اندازه های نامتعارف
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یکی از راه های جالب برای جلب توجه، استفاده اغراق آمیز 
در کوچکی یا بزرگی اندازه های معمول است. هنرمند با استفاده 
از این روش می تواند ترس، هجوم، اضطراب و.... را به مخاطب القا 
کند. اندازه اغراق آمیز حشره در این اثر حس وحشت را بوجود 
آورده است. در اغلب فیلم ها با موضوعات وحشت یا تخیلی از 

تغییر غیرمعمولی مقیاس بهره می گیرند )تصویر30ـ3  (.

نسبت های طالیی
و  شکیل  نسبت های  به  اندازه ها  از  برخی  تعیین  برای 

است.  بوده  قواعد مختلفی مرسوم  زیبا، 
معروف ترین آن شیوه یونانیان باستان در نسبت های طالیی 

است و دارای قواعد هندسی با ظرافت و زیبایی بصری است.
دو  به  مربع  ضلع  دو  بر  عمود  خطی  با  را  مربع  روش  این  در 
مستطیل مساوی تقسیم می کنیم. سپس محل تقاطع آن خط با 
یکی از اضالع مربع را مرکز دایره ای به شعاع قطر مستطیل قرار 

می دهیم. با ترسیم این دایره و تعیین محل تقاطع آن با امتداد ضلع، مستطیل طالیی 
به دست می آید. در این مستطیل عرض برابر با ضلع مربع است و نسبت این طول و 

عرض ثابت است و این نسبت را این گونه بیان می کنند.
a:b=c:a

برده اند.)تصویر  به کار  را  قاعده  این  خود  معابد  از  بسیاری  بنای  ساختن  در  یونانیان 
33ـ32ـ31ـ3(

a b

c
تصویر31ـ3 ترسیم مستطیل طالیی با کمک مربع

تصویر30ـ3 مارک فنسی ـ اثر شماره 4 مرکب
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در)تصویر35 و 34ـ 3( براساس سطوح مربع و مستطیل منطبق بر نقاط طالیی 
ترکیب بندی شده است. این تابلو مفهوم نسبت را به خوبی نشان می دهد.

تصویر32ـ3 معبد یونانی پارتنون ـ معبد یونانی با ترسیم تقسیمات طالیی بر آن

تصویر33ـ3 مازاتچو، نقدینه حراج و ترسیم تقسیمات طالیی بر آن
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تصویر35ـ3 قرمز، آبی، زرد ـ پی یت موندریان

تصویر34ـ3 ب( روابط بصری و تقسیمات طالیی بر اساس تصویر مقابلتصویر34ـ3 الف( عروج، اثر رافائل ـ  قصر واتیکان، رم 
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از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید.

تمرین ١
ـ با استفاده از قوه تخیل خود هنگام طراحی، تغییراتی در اندازه موضوع اصلی ایجاد 

کنید. سعی کنید تغییر اندازه در آن فضایی تخیلی یا عجیب ایجاد کند.
ـ با تغییر غیر عادی در مقیاس می توانید فضایی فانتزی وکودکانه ایجاد کنید.

تمرین 2
به  آنها  دادن  قرار  و  از مجالت  تصاویری  و  ها  )کوالژ( عکس  تکه چسبانی  با  ـ 

صورت غیرمعمول، فضایی نامتعارف و جالب ایجاد کنید.

ـ در نمونه آثاری از تصویر سازی کودکان یا آثار سورئالیستی و.... جستجو کنید. 
درباره تصاویری که با استفاده از تغییر مقیاس پرداخت شده است، گفتگو کنید.

در اینجا چند روش برای ایجاد حجم ارائه شده است که می بایست به فراخور کالس، 
به صورت کار گروهی و با توجه به مقیاس موردنظر و روش مناسب انتخاب و اجرا شود.

احجام خمیری
خمیر پالپ )خمیر دستمال کاغذی(

یک حلقه دستمال کاغذی ضخیم را به قطعات کوچک پاره کنید، هر قدر قطعات 
کوچک تر باشد، بهتر است. آنها را در یک سطل ریخته روی آن آب جوش بریزید و 
بخیسانید. زمانی که کاماًل خیسانده شدند با فشار دست آنها را تبدیل به خمیر کنید. 
آب آن را مرتباً تعویض کرده و آب تازه بریزید. با یک عدد چنگال آن را هم بزنید 
به طوری که یکدست شود. زمانی که خمیر آماده شد آب آن را صاف کرده و دور بریزید. 
سپس رنگی که حالل در آب باشد مانند گواش، را به همراه چسب کاغذ دیواری به آن 

اضافه کنید. موارد باال راکاماًل مخلوط کرده و استفاده نمایید.

با هم تجربه کنیم

با هم گفتگو کنیم

با هم بسازیم
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توجه کنید: همانطور که در شکل زیر دیده می شود به عنوان قالب، از روش تهیه 
قالب منفی با گل نیز می توان استفاده کرد.

1 2 3

654

حجم های سطحی با پاپیه ماشه
پاپیه ماشه واژه ای فرانسوی است و در فرهنگ لغت به معنی کاغذ فشرده شده است. این 
روش در گذشته به عنوان بستر، برای نقاشی روغنی یا نقاشی زیر الکی استفاده می شد و 
در عهد صفویه رونق و اعتبار زیادی گرفت. با آنکه پیشینه زیادي از آن در دست نیست، 
اما اسنادی مستدل موجود است که نه تنها این صنعت از خارج به ایران نیامده است بلکه 
در سرزمین ایران ازدوران باستان معمول بوده و در دوره های مختلف به ممالک همجوار 
مانند امپراتوری روم شرقی و کشورهای اسالمی و هندوستان و ترکستان نیز نفوذ کرده و 

در آن ممالک آثار زیادی از خود به یادگار گذاشته است.
ـ روزنامه یا کاغذ های باطله یا شانه تخم مرغ

ـ مایع ظرفشویی، صابون مایع یا وازلین
ـ تیزبر)کاتر(

ـ سریشم، چسب چوب یا چسب کاغذ دیواری
ـ قالب
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ـ مل یا بتونه 
ـ سنباده

نخست مطابق طرح مورد نیاز قالبی از چوب یا ظرف یا میوه تهیه کنید. روی 
قالب مورد نظر را به طور کامل با وازلین چرب یا با مایع صابون آغشته کنید. تکه های 
بریده شدۀ روزنامه را با استفاده از سریش روی قالب بچسبانید. وقتی کاماًل اطراف قالب 
با روزنامه پوشیده شد، صبر کنید تا الیه اول خشک شود. بعد الیه بعدی را بچسبانید. 
این کار باید چندین بار تکرار شود تا به ضخامت مناسب برسد. بعد از پایان  کار  با 
کاتر دور تا دور ظرف را ببرید و قالب را از داخل آن خارج کنید. با چسباندن الیه های 
دیگری از  روزنامه روی درزها را کامال بپوشانید. با ترکیبی از مل و سریش و آب، خمیر 
بتونه بسازید و ظرف را بتونه کنید. پس از خشک شدن، سطح آن راکاماًل سنباده نرم 

بزنید تا صاف و یکدست شود. با رنگ دلخواهی آن را رنگ آمیزی کنید.
 توجه کنید کاغذ را باید الیه الیه استفاده کنید. سطح هر الیه را می توان با خمیر 
کاغذ دیواری یا چسب آهار داغ شده صاف کرد. این کار برای الیه های خیلی نازک به 

خصوص در کناره های کار ضروری است تا به پایه اثر بچسبد.
از به وجود آوردن الیه های بسیار ضخیم اجتناب باید کرد. برای مثال ضخامت های 
بیش از100 میلیمتر توصیه نمي شوند چرا که خمیر کاغذ شما به سرعت  تمام شده 
و رطوبت آن باعث چروک  خوردگی می شود. برای ساخت احجامی که ضخامت زیادی 
دارند، از تور سیمی که شکل داده شده یا کاغذ مچاله شده و یا مقوا استفاده می شود. 
زمانی که کار شکل دهی تمام شد باید صبر کنید ترک های ناشی از تجمع کاغذ را 
زمانی که کاماًل خشک شد با بتونه پر کنید. برش های الزم را در اثر به وجود آورید و 
آن را مطابق طرح اصالح کنید. الزم به ذکر است که می توان از مخلوط شانه تخم مرغ 
خیس خورده و چسب چوب برای ایجاد خمیر کاغذ استفاده کرد. البته از ظرافت کار 

کاسته خواهد شد.  
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تأکید بصری
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 تأکید یکی از روابط بصری است که به جلب توجه بیننده کمک می کند.
به  بصری  تأکید  درنتیجه  و  بیشتری می شود  بصری  بیان  قدرت  باعث  تضاد   

همان نسبت بیشتر و برقراری ارتباط آسان تر خواهد شد.
 استفاده از انواع تضاد)کنتراست(، محل استقرار، زاویه دید و... از راه های ایجاد 

تأکید بصری است.
)پرسپکتیو(،  نمایي  ژرف  پرتوهای شعاعی،  مانند  عوامل هدایت کننده چشم،   

زاویه دید، جهت حرکت موضوع، اغراق و سمت نگاه و....به هدایت چشم کمک 
می کند.

 به وسیله جداسازی محل استقرار یک عنصر از میان عناصر دیگر نیز می توان 
به روش های دیگری از تأکید دست یافت. 

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ راه های رسیدن به تأکید بصری را نام ببرد.

2ـ کاربرد انواع تضاد در ایجاد نقطه تأکید را توضیح دهد.
3ـ نوع تأکید به کار رفته در آثار ارائه شده در درس را تشخیص بدهد.

4ـ تأثیر زاویه دید، خطوط هدایت چشم، محل استقرار و.... را در آثار ارائه شده 
توضیح دهد.

5ـ در اجراي تمرینات عملي )به صورت فردي یا گروهي( از تأکید بصري به درستي 
بهره بگیرد.

تأکید بصری 4

درس دریک نگاه

ی
ف رفتار

اهدا
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 استفاده از زاویه دید خاص برای هدایت چشم به سوی موضوع، کل اثر را هم 
مورد توجه قرار می دهد.

 نقطه تمرکز می تواند متعدد باشد یا وجود نداشته باشد، نقطه تأکید فقط یک 
روش است که هنرمند ممکن است از آن استفاده کند. بعضی از هنرمندان عقیده 

دارند، که باید کل اثر بر اجزا مؤثر باشد.

تأکید بصری1
بیشتر هنرمندان یا طراحان عالقه مند هستند که آثارشان مورد توجه قرار بگیرد و 
تأکید یکی از روابط بصری است که به جلب توجه بیننده کمک می کند. امروزه ما در 
کتاب ها، مجله ها، روزنامه ها، اینترنت و..... با هزاران تصویر مواجه می شویم و در این 
میان تصویری موفق است که به خوبی از تأکید بر موضوع بهره مند شده باشد. راه های 
مختلفی برای جلب توجه وجود دارد. برای القای تأکید بصری استفاده از انواع تضاد 
)کنتراست(2، محل استقرار، زاویه دید و... توصیه می شود و زماني می توان در این امر 
موفق بود که نقطه یا نقاط تأکید به کل اثر وابسته بماند و در اثر تمرکز شدید، دچار 

پراکندگی یا اغتشاش و کمبود وحدت نشود.
برجسته  طریق  از  اثر  یک  بودن  خوب  که  دارند  اعتقاد  روانشناسی3  در  گروهی 
کردن، تضاد و تأکید بر نقش نیز حاصل مي شود. با آنکه انسان به تعادل و آرامش نیاز 

دارد، ولي تأکید بصري نیز از نیاز هاي اوست. 

تضاد
بدون  ما می شود.  قوای حسی  باعث حساس شدن  یا کنتراست در طبیعت  تضاد 

سرما، گرمایی وجود ندارد و بدون تلخی، شیرینی معنا نخواهد داشت.
اهمیتی  از  و  قرار می گیرند  یکدیگر  مقابل  در  تضاد  و  هماهنگی  که  باید گفت 
فوق العاده برخوردارند. تضاد باعث می شود قدرت بیان بصری بیشتر شود و درنتیجه 
برقراری ارتباط آسان تر خواهد شد. برای تأکید کردن، استفاده از کنتراست، نه تنها 

 Focal Point .1
 Contrast .2

Geschtalt .3 مکتبی در روانشناسی که در زمینه ادراک بصری نظریاتی ارائه داده اند. 
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تصویر1ـ4  رامبراند، ون راین، چهره خودش ـ قرن 
هفدهم ـ رنگ روغن روی بوم 

تصویر2ـ4  رامبراند، ون راین ـ بازگشت پسر نافرمان ـ رنگ روغن روی بوم 

باعث جلب توجه بیننده می شود، بلکه به معنا و مفهوم پیام نیز اهمیت و تحرکی خاص 
بتوانیم  تا  است  غیر ضروری  عناصر  تضاد حذف  در  موفقیت  رموز  از  یکی  می بخشد. 
عناصر  حذف  و  مهم  عناصر  سازمان دهی  با  شویم.  متمرکز  است  مهم  واقعاً  آنچه  به 
بی اهمیت تر می توان تأثیر پیام را تشدید کرد. از انواع تضاد می توان به تضاد تاریکی 
و روشنایی، تضاد بافت، تضاد رنگ، تضاد جهت، تضاد شکل، تضاد اندازه و … 

اشاره کرد.
رامبراند، در آثارش از جمله نقاشی های رنگ روغن و چاپ های فلزی، اغلب از تضاد 
روشنایی و تاریکی استفاده می کرد ولی طیف کمی از سایه روشن های بین سیاه و سفید را به 
کار می گرفت، درنتیجه تأکید زیادی بر موضوعات اصلی به وجود آورده است و آثارش حالت 
برجسته و زنده ای پیدا کرده اند. آثار وی بهترین دلیل برای نشان دادن اهمیت فوق العاده تضاد 

در هنرهای بصری است.
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به تصویر صفحه قبل نگاه کنید، وی در چهره خودش با استفاده از تضاد شدید تاریکی 
و روشنایی، بیشترین تأکید بصری را به وجود آورده است)تصویر1ـ4(. 

در پردۀ پسر نافرمان، پسرک که در آغوش پدری بخشنده به نرمی جای گرفته، با پشیمانی 
غرق  مالیم  سایه  از  ی  متفاوت درجات  در  دیگر  پیکره های  حال  همان  در  و  است  زده  زانو 
شده اند. کانون تابلو، چهرۀ روحانی پدر پیر است. هنرمند با بهرۀ درست از تیرگی و روشنایی 

نقاط تأکید را براساس اهمیت موضوع یکی یکی به بیننده نشان می دهد )تصویر2ـ4(.
تضاد تاریکی و روشنایی اغلب با روش های متنوعی مورد استفاده هنرمندان قرار 
گرفته است. درمعماری اسالمی، نورگیرها نقش خیره کننده ای در جلب توجه افراد دارند. نور 
نقش مهمی را در ایجاد مفهوم کمال ایفا می کند. وقتی وارد معماری می شویم نور، چشم ما را 
به سمت خود هدایت می کند و خیلی ظریف اشاره به حضور متعالی خداوند دارد)تصویر 3ـ 4(.
در تصویر زیر هنرمند با نورپردازی خاص و ظریف در طراحی اش جلوه ای مطلوب 
به چهره بخشیده است. جالب اینکه بر خالف اغلب طراحی ها، چهره در تاریکی قرار گرفته 
است. انعکاس نور به چهره، طراحی زن در پیش زمینه، همراه با پس زمینه ای بی اهمیت، 

همگی از هدف هنرمند تبعیت می کند)تصویر4ـ4(.

تصویر3ـ4 نورگیر سقفی ـ کاشان

تصویر4ـ4 زن جوان، امبرتو بوتچیونی
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تصویر5ـ4 قیام، انوره دومیه، رنگ روغن روی بوم  

در تصویر 5ـ 4 که با سبک رئالیسم اجتماعی خلق شده است، روشنایی رنگ لباس 
مردی که اعتراضات را رهبری می کند موجب تأثیر بر هدف وی در این اثر شده است. 

فریادها و چهره های بی رنگ، نشان می دهد که توفانی در راه است.

وقتی شکلی روشن در زمینه ای تیره قرار بگیرد و یا شکلی تیره در زمینه ای 
روشن قرار بگیرد، کاماًل می تواند توجه را به خود جلب کند. استفاده از تضاد نیز این 
امکان را فراهم می کند که توجه مخاطب به سوی موضوع جلب شود. نکته مهم حذف 
عناصر غیرالزم و پرداختن به ضروریات است. )تصویر 8  ، ٧ و ٦ـ4( در عکاسی، با استفاده 
از تنظیمات دوربین، تغییراتی در وضوح و عدم وضوح به وجود می آورند که موجب 
 بی اهمیت شدن عناصر غیرضروری می شود و توجه به هدف تصویر جلب می شود 

)تصویر 9ـ4(.
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تصویر٧ـ4 کنتراست تاریک روشنایی و اندازه در کودک و چادر سیاه پس زمینۀ آنتصویر٦  ـ4 کاغذ بری ـ کنتراست سطوح مثبت و منفی

تصویر8  ـ4 طراحی روی زمینـ اندی گلدزورثی
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تصویر10ـ4 یک حجم فلزی براق با انعکاس فضای اطراف خود ابعاد تازه و تأکید بصری را ایجاد کرده  است. تصویر9ـ4 تأکید به واسطۀ عمق میدان وضوح

تصویر11ـ4 ب( تأکید بصری به واسطۀ رنگتصویر11ـ4 الف( هماهنگی رنگ و استتار در طبیعت

تضاد بافت نیز تأکید بصری ایجاد می کند. در تصویر10ـ4 جنس براق و صیقلی 
در حجم فلزی باعث شده است تا انعکاسی از محیط اطراف به وجود آید و ابعاد بصری 

تازه ای ایجاد گردد.
تضاد رنگ توانایی زیادی در ایجاد تأکید و جلب توجه دارد. چنان که می تواند 
تأثیر عناصر دیگر را هم کنترل کند. تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید. هندوانه به لحاظ 
هماهنگی رنگ در میان برگ ها استتار شده است، ولی کدو تنبل به دلیل رنگ متفاوت 

خودنمایی می کند)تصویر الف و ب 11ـ4(.
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تصویر12ـ4 هنرهای ارتباطی لینو، فرانسه1

تأثیر رنگ و قدرت  از تأکید بصری قوی هم قابل اجراست. به واسطۀ  استفاده 
در  می شود.  انجام  مشخص  و  واضح  نمایی  برجسته  گرافیکی،  طراحی  در  آن  بصری 
تصویر 12ـ4 هدف هنرمند جلب توجه مخاطب به لب قرمز رنگ است که خروش او 
فریاد صلح را سر می دهد. در تصاویر )14 و 13ـ4( کنتراست شکل و رنگ هر دو وظیفه 

تأکید را به عهده گرفته اند.
 در پردۀ پسری با جلیقه قرمز، منطقه قرمز رنگی به شکل هندسی به سمت جلو 
کشیده می شود و پس از آن است که با شکل تخم مرغی سر پسرک و سطوح بدن و 
پرده ها مواجه می شویم. سزان سعی می کند که همه عناصر تابلو زیر سلطه جلیقه قرمز 

باقی نماند و ابزاری برای سازماندهی سطوح مختلف تصویر باشد)تصویر15ـ4(.
استفاده به جا از تضادهای دیگر از قبیل تضاد بافت، تضاد جهت، تضاد شکل و...
نیز می تواند امکانات بیشماری را برای جلب توجه فراهم کند. یک نماد گرافیکی را در 

میان اشکال طبیعی تجسم کنید، آیا توجه را به خود جلب نمی کند؟

1. Communication Art

تصویر13ـ4 منظره پائیزی ـ امدادیان

تصویر14ـ4 عکس ـ رضا وهمی

قرمز،  جلیقه  با  پسرک  سزان،  پل  تصویر15ـ4 
رنگ روغن روی بوم
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محل استقرار
غیر از انواع تضاد، به وسیله جداسازی یک عنصر از میان عناصر دیگر، می توان به 
روش های دیگری از تأکید دست یافت. زیرا محل استقرار متفاوت و فضای منفی اطراف 
آن باعث جلب توجه مخاطب می شود تا جایی که بدون متمرکز شدن روی موضوع 

مورد نظر نمی توانیم به اثر نگاه کنیم)تصویر 1٧ و 1٦ـ4(.

تصویر1٦ـ4 میشل بیروت ـ پوستر )بهترین نما را بگیر(

تصویر1٧ـ4 پوستر بزرگداشت جالل الدین محمد مولوی ـ علی خورشیدپور

در هر دو تصویر فوق چنین رابطه ای وجود دارد. هنرمند با جدا کردن یک واحد 
از کل به تأکید بصری دست یافته است.
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مجلس نگارگری بارگاه کیومرث در ترکیبی مدور، ریتمی از انسان ها، توجه را به 
بارگاه کیومرث در باالی تصویر هدایت می کند، نقطه اوج مجلس در باالی تصویر قرار 

گرفته است زیرا کیومرث به عنوان یک واحد از کل جدا شده است. )تصویر18ـ4(

تصویر18ـ4  نگارگری، بارگاه کیومرث اثر سلطان محمد
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گاه محل استقرار موضوع در مرکز یک شکل، نیز از چنین هدفی تبعیت می کند. در 
تصویر زیر، بزرگی دایره و رنگ آن، استقرار مکعب در مرکز دایره موجب تأکید بر موضوع 

شده است)تصویر 19ـ4(.

تصویر19ـ4 پوستر نمایشگاه هنر معنوی

نقاشی های جهان غرب شکل  در  رنسانس  از  دوران پس  در  باال  نقطه  در  تأکید 
گرفت، به گونه ای که هنرمندان زیادی از چنین تأکیدی بهره گرفته اند) تصویر 20ـ 4(.
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عوامل هدایت کننده چشم
اشاره به موضوع اصلی توسط یک یا چند عنصر، توجه را مستقیم 
یا غیر مستقیم به سمت آنها هدایت می کند و تأثیر دلخواه را به سادگی 
ایجاد می کند.معموالً عنصر خط بهتر از بقیه عناصر به هدایت چشم 
نمایي)پرسپکتیو(، زاویه دید،  شعاعی، ژرف  پرتوهای  می کند.  کمک 
این  از  و....همه مثال هایی  نگاه  اغراق و سمت  جهت حرکت موضوع، 

نوع هستند)تصویر 23 و22 و21ـ4(.

تصویر20ـ4 پرده نقاشی دوره باروک

تصویر21ـ4 عکس ـ تأکید بصری به 
واسطۀ خطوط هدایت کنندۀ چشم
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تصویر23ـ4 طراحی برای انیمیشن )قسمتی از استوری بُرد(

تصویر22ـ4 طراحی پوســتر چهارمین نمایشگاه دوساالنۀ آثار طراحان گرافیک 
ایران ـ هنرمند معاصر
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طرف  به  را  چشم  غیرمستقیم  و  موشکافانه  هنرمند  موسیقی،  درس  پردۀ  در 
موضوع هدایت می کند. بهره مندی از زاویه دید و پرسپکتیو مناسب در میان تاریکی ها 

این امکان را فراهم آورده است که موضوع چشمگیرتر به نظر برسد) تصویر 24ـ 4(.

تصویر24ـ4 درس موسیقی ـ یان 
ورمیر ـ رنگ روغن روی بوم

در پرده سوم ماه مه، کشتار با مفهوم انقالبی پیوند خورده است. سربازان ارتش 
فرانسه با حرکت اسلحه ها و سرنیزه در ضرب آهنگی مورب و افقی به سوی مردم قرار 
گرفته اند و روشنایی فانوسی که قهرمان صحنه را نورانی کرده، از همه مهم تر است، 
استفاده از رنگ های تند و زننده در میان تاریکی شب همه نمایشی از فجایع جنگ 
اسپانیایی  مبارزین  مظلومیت  بر  بیشتر  تأکید  جهت  عناصر،  همه  از  هنرمند  است. 

استفاده کرده و اثری ماندگار آفریده است )تصویر 25ـ 4(.
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تصویر2٦ـ4 پرسپکتیو ساختمان ها ـ 
اسون فِِنما ـ نمای نمای 

ساختمان های شهری با پرسپکتیو

در تصاویر )2٧ و2٦ـ4( عکاس ضمن استفاده از زاویه دید خاص برای هدایت 
چشم به سوی موضوع، کل اثر را هم مورد توجه قرار داده است.

در تصویر) 28ـ 4(  ساک دستی به گونه ای طراحی شده تا تصویر آن با زاویه 
دید از باال موجب جلب توجه شود. درنتیجه، این شیوه از طراحي گسترش تبلیغات را 

به دنبال خواهد داشت.

تصویر25ـ4 سوم ماه مه، فرانسیس 
گویا  ـ رنگ روغن روی بوم
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تصویر2٧ـ4 عکس از  نمای ساختمان با پرسپکتیو و اعوجاج، موضوع را تحت الّشعاع قرار داده است. توماس هولتکوئنز

تصویر28ـ4 در تصویر فوق ساک دستی به واسطۀ طراحی خاص موجب تأکید و جلب توجه شده است.
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در نقاشی زیر، پرسپکتیو اغراق آمیز و نورپردازی قوی، چشم بیننده را از دخترک 
به سایه آدمی پشت دیوار هدایت می کند. هنرمند به این ترتیب توجه مخاطب را به هدف 

خود از نقاشي هدایت مي کند) تصویر29ـ4(.

درتصاویر 30 و  31ـ4  از جهت نگاه در ایجاد نقطه کانونی)تأکید بصري( استفاده 
شده است. اغلب جهت نگاه، موجب تأکید بر آنچه که موضوع نگاه مي کند، مي شود و چشم به آن 

سو هدایت مي گردد.

تصویر29ـ4 راز مالیخولیای یک خیابان، جورجیو دکریکو رنگ روغن روی بوم
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امکاناتی که می تواند موجب تأکید بر موضوع شود، تقریبًا بی پایان هستند و هنرمندان 
تاکنون راه های بسیاری را کشف کرده اند. از آن جمله جیمز انسور1 هنرمندی است که 
درمیان یک بیان اکسپرسیونیستی2 منسجم، یکباره با یک تصویر واقع گرا، همۀ نظرها را به 
خود جلب می کند. وی با وجود ازدحام و شلوغی عناصر، راه حلی جدید یافته است )تصویر 

32ـ 4(. در تصویر 33ـ 4 عکاس با ترفندی خاص، ما را به دیدن چهره دعوت می کند.

به  و  است  نمادین  آثارش  اگرچه  می شود،  مطرح  اکسپرسیونیسم  پیشگامان  از  یکی  عنوان  به  جیمزانسور   .1
سورئالیسم هم نزدیک است. 

2. اکسپرسیونیسم: شیوه بیان حالت و هیجان از طریق خطوط ضخیم و نیرومند با رنگ های تند و تیره  و اشکال 
تغییر یافته )در قرن بیستم(، برای اطالعات بیشتر به ضمائم کتاب مراجعه کنید. 

تصویر30ـ4 احمد عالی )نقاش( ـ عکس از مریم زندی

تصویر31ـ4 در این تصویرسازی زاویه دید و جهت نگاه موجب ایجاد تأکید بصری شده است.
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تصویر32ـ4 جیمز انسور ـ پرتره خودش احاطه شده با 
ماسک ها ـ رنگ روغن روی بوم

تصویر33ـ4 علی اصغر معصومی ـ عکاس مریم زندی

نقاط تأکید متعدد 
در شب پرستاره اثر ون گوگ نقاط تأکید متعدد هستند. ستاره های درخشان، پیچیدن 
کهکشانی از انفجار ستارگان، خطوط رنگی درهم تنیده شده و سروی که با رقصی شورانگیز 
قد برافراشته است. دراینجا هنرمند منظره ای کاماًل شخصی می آفریند. اما او با وجود نقاط 

تأکید متعدد، از این اثر یک کل واحد را به وجود آورده است ) تصویر 34ـ4(.

تصویر34ـ4 وینسنت ون گوگ، شب 
پرستاره، رنگ روغن روی بوم
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همیشه برای خلق اثر موفق الزم نیست که نقطه تمرکز مشخصی داشته باشیم. 
به یاد داشته باشیم که نقطه تأکید فقط یک روش است که هنرمند ممکن است از آن 

استفاده کند. بعضی از هنرمندان عقیده دارند، که باید کل اثر بر اجزا مؤثر باشد.
در بسیاری از نقاشی های هندسی و آبستره1 موندریان، هیچ نقطه مرکزی که چشم را 
نگه دارد، وجود ندارد. حاشیه های آثارش به اندازۀ مرکز آنها دارای اهمیت هستند، خط های 
افقی و عمودی که استفاده کرده است، اغلب نوعی سکون، آرامش وتعلیق را تداعی می کند 

که از دو نیروی متقابل و متضاد که یکدیگر را در تعادل نگه می دارند، ناشی می شود.
در تصویر 35ـ4 شبکه  ای سیاه در پس زمینه  ای سفید نقاشی شده است و سطوح 
یک دست با رنگ های اصلی بر آن اضافه شده اند. تابلو هیچ نقطۀ مرکزی ندارد. موندریان 
اصطالح "حاشیه ای" را بر آن گذاشته بود، به آن معنا که مرکز زدایی شده و مانند شهری 
بدون مرکز است. البته در این گونه آثار، موندریان با استفاده از تضاد رنگ های اصلی، 

نقش بسیار مهمی  در تأکید بر کل اثر داشته است.
نقطه تأکید می تواند متعدد باشد یا حتي وجود نداشته باشد، مهم این است که با 
تمرکز بیش از حد روی یک موضوع یا چند موضوع ویا حتي با عدم تمرکز موجب کم شدن 

وحدت و انسجام عناصر نشویم و موضوع اصلی وابسته به کل طرح باقی بماند.

1. آبستره: آن گونه از آثار هنری که از هرگونه تقلید طبیعت یا شبیه سازی آن دوری می کند.برای اطالعات بیشتر به 
ضمائم کتاب مراجعه نمایید. 

تصویر35ـ4 ترکیب بندی قرمز، آبی و زرد ـ 
پیت موندریان ـ رنگ روغن روی بوم
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از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید.
تمرین1

ـ تصویری از یک مکان را انتخاب کنید. )عکس از طبیعت، خیابان، پارک، فضای 
داخلی و....(

ـ در کارگاه چند اسکیس از فیگور متناسب با تصویر مورد نظر طراحی کنید.
ـ از میان طرح هایتان یک یا چند فیگور را به تصویر اضافه کنید. به گونه ای که 

در آن تأکید بصری ایجاد کند.
)نکته: توجه کنید که انتخاب ابزار به جنسیت تصویر شما بستگی دارد.(

تمرین2
ـ از یک گلدان گل به صورت اسکیس طراحی کنید.

ـ طرح را روی مقوای بافت دار و ضخیم با رنگ های محلول در آب ) مانند آبرنگ، 
مرکب رنگی و....( اجرا نمایید.

ـ طرح را با شیوه خیس در خیس اجرا کنید و فضای اطراف را ساده رنگ آمیزی کنید.

ـ بخشی از طرحتان را با جزئیات و تضاد تاریک و روشنایی، جلوه بیشتری بدهید.
تمرین3

ـ در طبیعت جستجو کنید.
ـ به یافته های خود از زاویه دیدهای مختلف نگاه کنید. می توانید خودتان آن را 

چیدمان کنید. هنگام چیدن آنها به ایجاد تضاد مناسب توجه کنید.
کادرهای متفاوتی از آن انتخاب کنید.

ـ با توجه به عمق میدان وضوح و برخی از انواع تضاد که در متن درس اشاره 
شده است از آن عکاسی کنید.

تمرین4
ـ یک موضوع مانند بند رخت، میز صبحانه و پشت بام ها یا... انتخاب کنید.

ـ در میان موضوع انتخابی خود بخشی از طرح را با استفاده از نوعی تضاد، ویژه کنید.
تمرین ٥

با استفاده از ویژه کردن محل استقرار یا به کمک عوامل هدایت کننده چشم، مفهومی 
را طراحی کنید. )به گونه ای که با تأکید بصری بر موضوع، پیام را بهتر درک کنیم.(

با هم تجربه کنیم
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ـ چند اثر هنری از نقاشان مشهور که در آن تأکید بصری خاصی به کار رفته 
باشد، انتخاب کنید.

درباره نوع تأکید به کار رفته در آنها گفتگو کنید.
ـ آثار زیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

درباره تفاوت شیوه تأکید در آنها گفتگو کنید.

تصویر3٧ـ4 نقاشی آبرنگ از گل های شیپوری

تصویر38ـ4 عکس از هیجان پیروزی در ورزشگاه

تصویر3٦ـ4 دختری با کاله قرمز، 
اثر یان ورمیر

با هم گفتگو کنیم



تعادل
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از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ مفهوم تعادل را شرح دهد.

2ـ نیرو هاي بصري در محدوده كادر را بشناسد.
3ـ انواع تعادل را نام ببرد.

4ـ تعادل متقارن را تشخیص دهد.
5ـ شیوه ایجاد تعادل نامتقارن در هر تصویر را توضیح دهد.

6ـ شیوه هاي ایجاد وزن ذهني و بصري در تصویر را بداند.
7ـ علت بهره گیري از تعادل ناپایدار در بعضي آثار هنري را تشخیص دهد.

8ـ در اجراي تمرینات )به صورت فردي یا گروهي( با توجه به هدف كار،تعادل 
مناسب ایجاد كند.  

 مهم  ترین عامل فیزیکی و مؤثر بر حواس بشر، حفظ تعادل است.

 انسان آگاه یا ناخودآگاه، در ارزیابی های بصری خود، به وجود تعادل و توازن توجه 
می كند.

 یک محور عمودی بر یک پایه افقی، از مهم  ترین عوامل سنجش تعادل هستند.
 با تقسیم وزن بصری به طور مساوی در طرفین محور عمودی بر خط افق احساس 

تعادل می كنیم.
 به خاطر حسی كه ما از مركز ثقل و تجربه هایمان از جاذبه زمین داریم، بیشتر به 
دیدن وزن روی زمین عادت داریم و احساس آرامش و ثبات را براساس محور افقی 

بهتر احساس می كنیم.

تعادل ٥

درس دریک نگاه

ی
ف رفتار

اهدا
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زنجیره  و  رابطه متقابل میان چرخه زندگی  بقاء، در  توازن  و  تعادل  در طبیعت   

غذایی جانداران و گیاهان معنا پیدا می  كند.
 در فیزیک، تعادل مبتنی بر قوانین بقای نیروهاست.                                      

 در هنرهای تجسمی تعادل امری بصری است و نتیجۀ مجموعه شرایطی از قبیل 

وزن، ایستایی، تضاد نیروها و یا ویژگی ها و شرایطی كه انسان از راه حواس خود 
درک  می  كند، می باشد.

 محدوده )كادر( و فضای اثر بر نیروهای بصری تأثیر می گذارد و نیروهای بصری را 

محصور می سازد و از ورود نیروهای بیرون از آن به داخل جلوگیری می  كند.
 با پیدایش هر اثر خوب بصري یک كل متعادل و متوازن به وجود می آید كه نتیجه 

تركیب اجزاي آن است. 
 تعادل را به دو روش كلی متقارن و نامتقارن می توان به دست آورد.

 ساده ترین راه به دست آوردن تعادل استفاده از تقارن است.

 در تعادل متقارن همه عناصر نسبت به محورهای افقی و عمودی و حتی مورب 

سنجیده می شوند.
 تركیب قرینه معرف زمان، محیط و ذهنیتی آرام، متعادل، متوازن و ایستا است.

 امروزه هنرمندان با ذهنی پویا و پرتحرک و متفاوت  تر از گذشته، از تركیب متقارن 
برای رسیدن به تعادل، كمتر بهره می گیرند. 

 درک بصری طرح های پیچیده با تزئینات زیاد دشوار است، اما تقارن از دشواری 

درک آن می كاهد.
 در برخي آثار نوعی تقارن به نام »قرینه در بی قرینگی« مطرح است.

 نوعی تعادل به نام شعاعی در زیر مجموعه تعادل متقارن وجود دارد كه درآن تمام 
عناصر از یک مركز مشترک به صورت شعاعی یا مدور خارج می شوند.

 در طراحی صنعتی، در ساخت اشیای زیادی همچون چتر، چرخ دوچرخه، پروانه 

هواپیما و... از این ساختار متعادل بهره می گیرند.
 در صنایع دستی و طراحی سنتی خصوصاً شمسه در تذهیب و برخی از نقوش در 

طراحی فرش نیز ساختارشعاعي مشاهده می شود.
 چشمگیر بودن همه اجزا به تعادل سراسری )تکراریکنواخت( می انجامد. این شیوه 

در حقیقت نوعی تعادل متقارن است.
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تصویر1ـ5  محور عمودی و 
افقی در پیام بصری

 دومین نوع تعادل، نامتقارن نامیده می شود كه عناصر براساس وزن، ارزش یا انرژی 

بصری آن متعادل می شوند. عدم تقارن دارای تحرک، تنوع، هیجان وجذابیت بصری 
بیشتری است.

 تعادل نامتقارن در شرق دور از طریق فضاهای خالی)خأل ( صورت می گرفت و هدف 
هنرمند وادار كردن انسان به تفکر و هدایت به درونیات و فضای عارفانه است.

 توازن، تعادلی است كه براساس وزن یا سنگینی به وجود می آید. 
 علم فیزیک و درک بصری، هر دو از قانون موازنه با وزنه و اهرم بر تکیه  گاه پیروی 

می كنند.
 مدت زمان توجه و نگاه كردن با دقت در بخشی از تصویر، موجب افزایش وزن 

ذهنی آن بخش از تصویر می شود كه با وزن بصری بخش دیگری از تصویر، تعادل 
نامتقارن ایجاد می كند. 

تعادل1 بصري
مهم  ترین عامل فیزیکی و مؤثر بر حواس بشر، حفظ تعادل است. ریشه و اساس همه 
توانایی های انسان بستگی به حس تعادل دارد و چنانچه این حس در انسان كاهش یابد، 
حركات بدن وی فاقد تعادل خواهد شد. حتی می توانیم تأثیر عدم تعادل را در چهره 

شخصی كه به طور ناگهانی تعادلش به هم خورده است تماشا كنیم!
توجه  توازن  و  تعادل  به وجود  بصری خود  ارزیابی های  در  غریزی  به صورت  انسان 
می كند و سریع تر از آنکه به صورت علمی،  مركز ثقل تصاویر را محاسبه كند، آن را دریافت 
می نماید. زیرا هنگام دیدن یا بیان یک پیام بصری، ابتدا برای آن یک محور عمودی بر 
یک پایه افقی، در نظر می گیرد. این دو محور از مهم ترین عوامل سنجش تعادل هستند. 
همان گونه كه در طراحی نیز فراگرفته ایم برای ترسیم اشیاء از محور عمودی و افقی استفاده 
می نماییم چرا كه با تقسیم وزن بصری به طور مساوی در طرفین محور عمودی، بر خط افق 

احساس تعادل می كنیم )تصویر 1ـ5(.

balance ـ 1
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تصویر2ـ5  طراحی شیر، رامبراند ون راین، آب مركب روی كاغذ

به خاطر حسی كه ما از مركز ثقل و تجربه هایمان از جاذبه زمین داریم، بیشتر 
به دیدن وزن روی زمین عادت داریم و احساس آرامش و ثبات را براساس محور افقی 

بهتر احساس می  كنیم.
افق طراحی  با كشش  آرام  را در حالتی  رامبراند، شیر وحشی  در طراحی شیر 
نموده است. البته نگاه نافذ شیر و چند ضربه قلم تیره به ما می گوید كه این شیر همیشه 

آرام نخواهد بود)تصویر2ـ5(.
و   4 و  ببینید)تصویر5  را  متفاوت  هنرمندانی  از  افقی  محور  روی  چند طراحی 
مقایسه  را  تنها  و سنگین كرگدن  كند  و حركت  آرامش كرگدن های خوابیده  3ـ5(. 
كنید. قرار گرفتن آنها بر روی محور افقی حس توازن و آرامش را به ما القاء می كند.                    
در طبیعت تعادل و توازن بقاء در رابطه متقابل میان چرخه زندگی و زنجیره 
غذایی جانداران و گیاهان معنا پیدا می كند و در فیزیک، تعادل مبتنی  بر قوانین  بقای 

نیروهاست )تصویر 6ـ5(.
از قبیل  در هنرهای تجسمی تعادل امری بصری است و نتیجۀ مجموعه شرایطی 
وزن، ایستایی، تضاد نیروها و یا ویژگی ها و شرایطی كه انسان از راه حواس خود درک 
می كند،  می باشد. اگر یک اثر طراحی یا نقاشی از تعادل كافی برخوردار نباشد، ما با دیدن 
آن احساس آرامش و توازن نمی كنیم. در یک اثر هنری، تعادل زمانی حس می شود كه 
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تصویر3ـ5  طراحی از كرگدن ها، بلک رینوس

تصویر5ـ5 طراحی از انسان در حالت خوابیده ـ كادر افقی با حالت خواب هماهنگی مناسبی دارد.

تصویر4ـ 5 طراحی از كرگدن در راه رفتن

كنش و واكنش تمام نیروهای بصری )تضاد نیروها( منجر به یک موازنه شود، به طوری كه 
برای ایجاد تعادل بیشتر نتوان هیچ تغییری در تركیب آن به وجود آورد. هنرمندان برای 
القای حس تعادل درآثارشان همواره نیروهای بصری را براساس فضای مورد نظر یا محدوده 
)كادر(، موازنه می كنند. محدوده و فضای اثر بر نیروهای بصری تأثیر می گذارد و نیروهای 

بصری را محصور می سازد و از ورود نیروهای بیرون از آن به داخل جلوگیری می كند.
با توجه به شکل محدوده و یا فضای اثر هنرمند نیروهای بصری را سامان دهی و 
روابط نیروها را بایکدیگر تركیب می كند هر عنصر بصری می تواند نیروهای درون محدوده 

را فعال كند.
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تصویر6ـ 5 لینا گانوان ـ عکس از پرنده

انواع تعادل
تعادل را به دو روش كلی متقارن و نامتقارن می توان به دست آورد و انواع دیگري 
از آن  به نام تعادل شعاعي و الگوي سراسري )تکرار یکنواخت (وجود دارد كه اغلب از 

آنها به عنوان زیر مجموعۀ روش متقارن یاد می كنند.

تعادل متقارن
ساده ترین راه به دست آوردن تعادل، استفاده از تقارن است زیرا  همه عناصر نسبت به 
محورهای افقی و عمودی و حتی مورب سنجیده می شوند. درک این نوع تعادل ساده 
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است و همین امر باعث شده تا در طول تاریخ اغلب در هنرهای تجسمی و معماری، 
كاربردی و دستی و... مورد استفاده قرار گیرد. در آثار هنری ایران قبل از اسالم و پس 
از اسالم تقارن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تركیب قرینه معرف زمان، محیط و 
ذهنیتی آرام، متعادل، متوازن و ایستا است. )تصویر 7ـ5( امروزه هنرمندانی كه با ذهنی 
پویا، پرتحرک و متفاوت تر از گذشته از این روش برای رسیدن به تعادل كمتر بهره 
می گیرند، سعی در به كارگیری شیوه های جدیدتری از تركیب بندی در آثارشان دارند 

)تصاویر 8ـ5 الی 11ـ5(.

تصویر7ـ5  خیال، َهری هركا، نقاشی رنگ روغن روی بوم، تقارن برای نشان 
دادن زمان )كهولت سن(، خاموشی، بی تحركی و اندوه

تصویر8 ـ5  ماسک آفریقایی
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تصویر11ـ5  كاغذبُری، شاپرک

تصویر10ـ5  بشقاب زیر لعابی، خط كوفی تزئینی، ایران

تصویر12ـ5  رودوزی سنتی

تصویر9ـ5  بازوبند زرین، دوره هخامنشی
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در آثار معماری دوران باستان و آثار مذهبی اغلب از تقارن بهره گرفته شده است. 
تعادل قرینه در این آثار موجب فضایی آرام و موزون و پایدار می شود)تصویر 14 و13ـ5(.

تصویر13ـ5  تخت جمشید

تصویر14ـ5  تاج محل، مقبره ممتاز محل بیگم)همسر شاه جهان(، آگرا، هند

به كمک سازماندهی متقارن، نقش های پركار و شلوغ، متصل به هم به نظر 
می رسند و به وحدت می رسند. به این  معنی كه عناصر متعدد واقع در هر نیمۀ 
تصویر در مقابل نیمه انعکاس یافته خود، به نحوی شگفت  انگیز، نظمی منطقی و 
فضایی رسمی، حتی خاموش می یابند. درک بصری طرح های پیچیده با تزئینات 

زیاد دشوار است، اما تقارن از دشواری درک آن می كاهد )تصاویر 16و 15ـ 5(.
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تصویر16ـ5  پوستر، 25 سال پوستر تئاتر ایرانتصویر15ـ5  قالی محرابی ـ ایران

تصویر17ـ5  منظره
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امروزه در نقاشی و عکاسی، تعادل متقارن كاربرد كمتری دارد، مگر اینکه تصویری 
تقارن وجود داشته  برای نشان دادن  یا تعمدی  باشد و  یافته  انعکاس  آینه  یا  در آب 
باشد)تصویر 17ـ 5 (. زیرا هنرمند معاصر، دیگر با تركیبات متوازن و قرینه نمی تواند 

دنیای پرتحرک این عصر را به تصویر كشاند. 

قرینه در بی قرینگی
در بعضی از آثار ضمن اینکه هنرمند از تقارن بهره گرفته است، اما برای پرهیز 
عامل  آثار  گونه  این  در  وارد كرده است.  در جزئیات  تغییراتی  تکرار،  و  یکنواختی  از 
نام  به  تقارن  نوعی  ولی  نیست،  دریافت  قابل  آن  متعارف  و  به شکل هندسی  تقارن 
قرینه در بی قرینگی در آن مطرح است. در آثار نگارگری اغلب تقارن به این شیوه 
ایجاد می شود. در آثار هنرمندان دیگر نیز )تصویر 19و 18 ـ 5( از این شیوه استفاده 

می شده است.

تصویر18ـ5 شاهنامه، رزم رستم و اشکبوس  
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تصویر19ـ5 ریا پوشکین، نقاشی آبرنگ  

تعادل شعاعی 
نوعی تعادل به نام شعاعی در زیر مجموعه تعادل متقارن وجود دارد كه درآن تمام 
عناصر از یک مركزمشترک به صورت شعاعی یا مدور خارج می شوند)تصویر 20ـ5(. 
خورشید با پرتوهای نوری كه از آن سرچشمه می گیرد نماد آشنایی است كه اساس 

این نظر را بیان می كند. 

تصویر20ـ5 تعادل شعاعی ـ كودكان افریقایی
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ها  برگ  ایجاد می  كند. گل  پرتاب سنگی در آب ساكن، موج های متحدالمركز 
در گل های شکفته طرحی شعاعی دارد. در تعادل شعاعی معموالً احساسی از حركت 
چرخشی و دّوار در چشم انسان به وجود می آید. الگوهای شعاعی در طبیعت فراوان 

دیده می شوند )تصویر22 و 21ـ 5(. 
در ایران هنرمندان بسیاری از ساختار شعاعی ایده گرفته اند. در صنایع دستی و طراحی 
 سنتی خصوصاً شمسه در تذهیب  و  برخی از نقوش در  طراحی فرش نیز این ساختار مشاهده می شود

)تصویر 25 و 24 و 23ـ5(.

تصویر21ـ5  تقارن شعاعی در قاصدک ها

تصویر22ـ5  تقارن شعاعی در امواج 
ناشی از حركت زنبور در آب
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تصویر23ـ5 آندرجا ـ عکس از میز و صندلی فرفورژه ـ ساختار شعاعی در طراحی میز و صندلی به كار رفته است.

تصویر24ـ5 ظرف سنگی، هنر سنگ تراشی خراسان ـ تعادل شعاعی

تصویر25ـ5 تعادل شعاعی در طرح كاشی



114

کارگاه هنر 2

تصویر26ـ5  تزیینات كاربندی 
شعاعی

در معماری اسالمی برای تزیین سقف گنبدها با هر مصالحی مانند: آجركاری، 
كاشی كاری، مقرنس كاری، كاربندی و... از این نوع تعادل استفاده فراوان شده است 
)تصویر26ـ5(. در جهان غرب نیز ساختار شعاعی دست مایه هنرمندان قرار گرفته 

است )تصویر27ـ5(.

یخی  های  قندیل  تصویر27ـ5 
شعاعی ـ اندی گلدزورثی
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الگوی سراسری )تکرار یکنواخت(
یکی از انواع خاص تعادل متقارن، بهره گیری از تأكید مساوی همه اجزا می باشد. 
در این موارد تساوی وزن و یا چشمگیر بودن همه اجزا به تعادل سراسری )یکنواخت( 
می انجامد. این شیوه در حقیقت نوعی تعادل متقارن است كه با تکرار یکنواخت در 
همه جای طرح صورت می گیرد، نقطه شروع و پایان ندارد و به این سبب كه حس 
تأكید بر كل را دارد یک مجموعه بزرگ را ایجاد می كند)تصویر30 و 29 و 28ـ5(.  

تصویر28ـ5 دراگان جودان سویک ـ 
عکاسی از نمای ساختمان

تصویر29ـ5 چیدمان گیاهی در الگوی سراسری
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تصویر30ـ5 تصویرسازی با الگوی سراسری ـ محمدعلی بنی اسدی

تعادل نامتقارن
یا  ارزش  وزن،  براساس  عناصر  كه  نامیده می شود  نامتقارن  تعادل  نوع  دومین 
خود  بصری  آثار  آفرینش  در  هنرمندان  شوند.  اغلب  می  متعادل  آن  بصری  انرژی 
از تعادل غیر قرینه بهره می گیرند زیرا عدم تقارن دارای تحرک، تنوع، هیجان و 

جذابیت بصری بیشتری است.
تعادل نامتقارن حالت غیر رسمی و نیرومندتری نسبت به تعادل متقارن ایجاد می كند 
و حس جالب و اغلب دوست داشتنی تری به تصویر می بخشد. به نظر می رسد كه این 
نوع تعادل اتفاقی به دست می آید و یا ممکن است در نگاه اول نامتعادل به نظر برسد 
اما با كمی دقت می توان دریافت كه این نوع تعادل برخالف تعادل متقارن نیاز به تالش 

و دقت و موشکافی بیشتر هنرمند و مخاطب دارد )تصویر32 و 31ـ5(.
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تصویر32ـ5 تصویرسازی كتاب كالغ ها، اثر نورالدین زرین ِكلک

تصویر31ـ5 جوزف آلبرزـ طراحی كتابخانه ـ نامتقارن

تصویر33ـ5 تصویرسازی ـ محمدعلی بنی اسدی

تصویر34ـ5 طراحی با ماژیک ـ ریچارد بولتون



118

کارگاه هنر 2

تصویر35ـ5 مراسم خاكسپاری زیر چترها، ِهنری ریویر، چاپ فلزی اچینگ

درتابلوی مراسم خاكسپاری زیر چترها، موقعیتی 
خاص وجود دارد. تعـادل نامتـقارن از آن یک تصویر 
غـیـرمعمولی سـاخـته است. همه پیـکره ها در سمت 
راست تصویر متمركز شده اند و سمت چپ را فضای 
منفی فراگرفته است. دید مورب نسبت به صف منظم 
شركت كنندگان در مراسم به وسیله باران مورب، بسیار 
ظریف متعادل شده است )تصویر35ـ5(. باید گفت كه 
دراین نوع تعادل گاه كفۀ ترازو به یک سمت سنگینی 
می كند و هنرمند آگاهانه سعی دارد از این نوع توازن 
نامتقارن برای القای مفهوم در اثر بهره گیرد. البته الزم 
به ذكر است كه در آثار هنری كه تعادل نامتقارن دارند، 
جداسازی شیوۀ متعادل سازی آن كمی پیچیده است. 
بصری چندین روش همزمان  آثار  بیشتر  در  چرا كه 
به كار گرفته می شود اما باید بدانیم كه همیشه شیوۀ 

اصلی برتری پیدا می كند.
در تابلوی مادر، ابتدا سر پیکره، توجه ما را به خود جلب 
می كند. سپس متوجه صندلي راحتي، پرده و قاب روي 
دیوار در كناره هاي تابلو می شویم. چشم ما به ترتیب آنها را مرور می كند و به سر پیکره 
باز می گردد. با آنکه تیرگي لباس چشم را به صورت قطري حركت می دهد، اما به واسطه 
روشني دست، دستمال و تور سر آستین متوقف می شود. سپس متوجه تیرگي قرنیز دیوار 
و پرده شده و به سمت باال حركت مي كند و با قاب درگیر مي شود و این گونه با یک 
گردش چشم به سر پیکره برمي گردیم و تعادل نامتقارن اثر را در مي یابیم )تصویر 36ـ 5(.

تعادل نامتقارن در شرق دور از طریق فضاهای خالی)خأل( صورت می گرفت و هدف 
هنرمند وادار كردن انسان به تفکر و هدایت به درونیات و فضای عارفانه بوده است. این 
خصوصیت در آثار دوره سونگ بیشتر دیده می شود. آنها از فضاهای خالی وسیع )فضای 
منفی( برای ایجاد تعادل در مقابل فضاي پر)سطوح مثبت( استفاده می كنند. در نقاشی 
این دوره هیچ گاه موقعیت  تماشاگر نسبت به منظره معین نیست، زیرا هنرمند، تماشاگر 
را در درون منظره می پندارد نه اینکه از خارج به آن نگاه كند. نقاشی این دوره بیانگر 
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تصویر36ـ5 مادر هنرمند، جیمز مک نایل ویسلر 

1ـ سونگ یکی از سلسله های پادشاهی چین است.برای مطالعه بیشتر به كتاب سیر هنر در تاریخ 1، تمدن چین 
مراجعه كنید.

ذن  آیین  در  است.  یگانگی   و  صلح 
گسترش  حال  در  » مراقبه  آن  به  نیز 
با  و آرامش مطلق« می گویند و نقاش 
سکوت، مراقبه و تأمل نقاشی می كند و 
از فضای خأل برای اندیشه و تأمل بهره 

می گیرد )تصویر 37ـ 5(.
یـکي از نـقاشان بزرگ سلـسله 
سونـگ1 مـی گـویـد: »مـنظـره هـای 
نقاشی شده ای وجود دارد كه می توان 
تأمل  آنها  یا در  آنها گذشت  از میان 
كرد، در برخی از آنها می توان پرسه 

زد، اما در بعضی از آنها آدمی  میل دارد بماند یا زندگی 
از كمال دست  این منظره ها به درجاتی  از  كند. هركدام 
یافته اند اما آنهایی كه آدم دوست دارد در آنها زندگی كند، 

برتر است.«

تصویر37ـ5 قرقاول در میان درختان، مایوآن 
كه  است  چینی  زاده ای  نجیب  نماد  خیزران 
در روزگار تنگ دستی و فالكت خم می شود 

ولی نمی شکند.
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توازن
تعادلی كه براساس وزن یا سنگینی به 
وجود می آید، یادآور قانون اهرم و تکیه گاه یا 

همان االكلنگ، بازی دوران كودكی می باشد.
شاید این چیستان كودكانه را به خاطر 
بیاورید كه یک كیلو پنبه سنگین تر است یا 
یک كیلو آهن؟ البته كه وزن هردو یکی است 
ولی مقدار حجم آن ها و فضایی را كه اشغال 

می كنند متفاوت است.
در یک اثر هنری تعادل بر اثر موازنه نیروهای بصری متضاد ایجاد می شود. به طوری 

كه نتوان برای موازنه بیشتر هیچ تغییری در تركیب آن به وجود آورد.
علم فیزیک و درک بصری هر  دو از قانون موازنه با وزنه و اهرم بر تکیه گاه پیروی 
می كنند. چنانکه از نظر بصری انسان ناخواسته مركز تصویر یا میدان دید را به جای  تکیه گاه 
در نظر می گیرد و برهمان اسا س دو شیء با وزن نامساوی به شرطی روی اهرم به حالت 
موازنه قرار می گیرد كه شیء سنگین به مركز نزدیک تر باشد و شیء سبک تر دورتر از 

مركز باشد) تصویر 38ـ 5(.

وزن ذهنی و بصری 
تعادل نامتقارن به كمک تحریک حس كنجکاوی بیننده ایجاد می شود. به این ترتیب 
كه مدت زمان توجه و نگاه كردن با دقت در بخشی از تصویر، موجب افزایش وزن ذهنی 
آن بخش از تصویر می شود كه با وزن بصری بخش دیگری از تصویر، تعادل نامتقارن ایجاد 
می كند. الزم است برای كنترل وزن ذهنی و بصری عناصر، نکات زیر را به خاطر بسپاریم:                                                                                                                  

بزرگی یا كوچکی اشکال باعث ایجاد نیروی بیشتری در تصویرمی شود. 
در تصویر 39ـ 5 حروف بزرگتر قدرت بصری بیشتری نسبت به حروف كوچک تر دارند.

موقعیت و قرارگیری شکل دور از مركز كادر یا باالی كادر، آن را قوی تر از شکل 
مركزی جلوه می دهد. اغلب این نوع تعادل كیفیتی دور از انتظار و حالت غیر معمولی 
به تركیب بندی می دهد و حتی ممکن است در نگاه اول آن را نامتعادل جلوه دهد. در 
تصویر40ـ 5 سه پیش خدمت سمت چپ قرار گرفته اند. پیش بندهای سفید، وزن آنها 
را سبک می كند. دو میز با بشقاب های روی هم انباشته شده در سمت راست به تصویر 

نامساوی به كمک  تصویر38ـ5 توازن دو وزنۀ 
تنظیم نسبت به تکیه گاه
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تعادل كافی می بخشد. جهت شکل به سمت خروج از كادر قوی تر 
از شکل ساكن یا حركت به درون كادر است.  

شکل های متراكم و فشرده، قوی تر از شکل های سست 
و درهم ریخته و پراكنده عمل می كنند )تصویر41ـ5(.

شکل های هندسی و گوشه دار، قوی تر از شکل های بدون 
گوشه و نرم هستند. همین طور شکل های بسته قوی تر از شکل های 
باز هستند. سکون و پایداری در مثلث بر قاعده یا مربع روی یکی 

از اضالع بیشتر از دایره و یا مثلث و مربع بر رأس یا لوزی است. 
 شـکل های پیچیده و موضوعات غیر معمولی از قدرت و 
نیروی بصری ویژه  ای نسبت به شکل های ساده برخوردارند. موضوع 
غیرعادی در تصویر 42ـ5 موجب جلب نـگاه و وزن بصری شده است. 
در بیشتر مواقع شکل ها و تصاویر تیره قوی تر از شکل های 

روشن هستند. البته این امر بستگی به زمینه تیره و روشن هم دارد. در تصویر43ـ5 خواننده 
اپرا، زن با لباس روشن در نور قرار گرفته است. بنابراین خز دور یقه و آستین و دستکش ها 
مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه در قطار درجه سوم،  زن ها در روشنایی قرار گرفته اند 
و پس زمینه نسبتاً تاریک است و موجب قدرت بصری موضوع اصلی شده  اند )تصویر44ـ5(.

 balance تصویر39ـ5 تركیب بندی حروف بر اساس معنا و القای توازن، حروف

تصویر40ـ5 سه پیش خدمت ـ اوبری بردزلی

تصویر41ـ5 بافت سست و درهم ریخته
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تصویر42ـ5 طراحی ویژه ـ رافائل گارینو

تصویر44ـ5 انوره دومیه، قطار درجه سوم 

تصویر43ـ5 ادگاردگا، خوانندۀ اپرا، پاستل گچی، بخشی از اثر 
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تعادل به وسیله ارزش بصری یکی از بهترین روش هاست. در تصویر 45ـ5 بدن 
در یک طرف قرار گرفته، ولی به واسطه هم رنگی و ارزش بصری مشابه آن، با فضای 

پس زمینه در حال موازنه است.

تصویر45ـ5 با وجود قرارگیری طرح در یک سمت كادر تن رنگی مشابه و خطوط ظریف با 
تاریک و روشنایی بخش هایی از طرح، موجب ایجاد تعادل شده است.

رنگ های متضاد، قوی تر از رنگ های هماهنگ و مالیم عمل می كنند. البته نیروی 
رنـگ بستگی به اثرات ذهنی و روانی آن هم دارد. انـواع تضاد رنگ از قبیل فام، مکمل، 
تاریک، روشنایی و كمیت رنگ و وسعت رنگ و … دارای نیروهای بصری هستند )تصویر47 

و 46ـ5(.   
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تصویر47ـ5 تعادل بر اساس فام و تاریک و روشناییتصویر46ـ5 تعادل طرح و رنگ و متن در تصویرسازی

كه  دارند  ویژه ای  بصری  قدرت  بافت ها 
نسبت به یکدیگر یا سطوح ساده، تضاد بصری ایجاد 
قرار می گیرند.  اغلب زودتر مورد توجه  و  می كنند 
در منظره ای از كوه فوجی هنرمند به وسیلۀ بافت، 
ابرها را در آسمان و جنگل را پای كوه نشان می دهد 
و با استفاده از آن بافت، كوه بزرگ و قرمز رنگ را 

متعادل می كند )تصویر48ـ5(.
حركت سریع تصاویر و شکل ها موجب 
القای قدرت بصری بیشتری نسبت به حركت 
آهسته آنها می شود. در تصویر 49ـ5 یوزپلنگ 
هنگام دویدن، عالوه بر حركت سریع، به لحاظ جهت حركت مورب، نیروی بصری 

بیشتری یافته است.

تصویر48ـ5 كوه فوجی ـ اثر هوكوسای ـ یکی از 36 منظره كوه های فوجی
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زاویه دید خاص یا تركیب بندی خاص نیز می تواند قدرت بصری ویژه ای ایجاد  كند  كه 
ـ 5(. شیوه های دیگری نیز  در زاویه دید عادی این قدرت  كاهش  می یابد )تصویر52 و51 و50 
در زمینه ایجاد توازن وجود دارد كه باید با جستجو و تجربه، آنها را به دست آورد. در ضمن 

می توان از یک یا چند روش و تركیب آن ها با هم برای القای تعادل نامتقارن بهره گرفت.

تصویر49ـ5 حركت سریع و جهت موّرب نیروی بصری ویژه ای را آفریده است.

تصویر 50ـ5 طراحی ویژه برای تبلیغات ورزشی

تصویر51ـ5 زاویۀ دید ویژه
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تصویر 52ـ5 رحمت مولیونو ـ عکس ویژه

تعادل ناپایدار
آثار هنری بسیاری وجود دارد كه به لحاظ انتخاب یک موضوع خاص، از عدم 
تعادل بهره گرفته باشند. در این گونه از آثار ناپایداری به عنوان یک ابزار برای پیام 
بصری به كار رفته است. ناپایداری در تعادل زمانی حس می شود كه از لحاظ بصری، 

در بخش هایی از تركیب بندی نیاز به تغییر یا تعویض احساس شود.
تعادل ناپایدار بیان گر عدم استواری است كه موجب تحرک و نشاط می شود. در 
شخصیت بندباز، دلقک و... ناپایداری می تواند ویرانگر، جالب، هیجان انگیز، مضحک و 

سّیال باشد كه در ضمن جاذبه بصری هم ایجاد می كند)تصویر54 و 53ـ5(.  
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ایتالیا شهرت جهانی  فلورانس  نزدیکی  پیزا در  برج كج 
دارد زیرا از تعادل قائم خارج شده است و به نظر می رسد كه در 
حال فروریختن می باشد كه البته تاكنون پابرجا ایستاده است. 
توجه  قابل  اثری  آن،  از  ناپایدار  تعادل  كنید،  نگاه  اثر  این  به 

ساخته است )تصویر 55ـ5(.

تصویر 53ـ5 بندباز، پل كلی، رنگ لیتوگرافی 

تصویر54ـ5  دلقک، كوالژ كاغذرنگی
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تصویر55ـ5 طراحی با طبیعت
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از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید.

تمرین 1
ـ در یک ساختار مشخص )شبکه ای، شطرنجی و....( به صورت الگوی سراسری 

به  طراحی آزاد بپردازید. 
و  را در طرح مشخص می كند و نظم  قرارگرفتن شکل ها  نکته: ساختار، محل 

ارتباط بین شکل ها را در طرح برقرار می شود.
تمرین 2

ـ بخشی از حروف یا اعداد فارسی را انتخاب كنید.
ـ شکل ها را در یک ساختار منسجم به صورت قرینه شعاعی یا نامتقارن تركیب 

كنید.
ـ از تركیب یک یا دو جفت مکمل، خاكستری های رنگی به دست بیاورید و طرح  

خود را اجرا كنید.
تمرین 3

ـ در كارگاه، از چند فیگور به صورت خطوط محیطی طراحی كنید.
ـ سپس طرح ها را به صورت دور و نزدیک به یک فضای واقعی یا غیرواقعی انتقال 

دهید.) فضای واقعی مانند صف اتوبوس، انتظار كنار كیوسک تلفن و....(
ـ در تركیب بندی طرح سعی كنید از تعادل نامتقارن بهره بگیرید.

ـ چند تصویر از آثار سنتی و آثار هنری معاصر ایران انتخاب كنید.
ـ نحوه ایجاد تعادل را در آنها بررسی كنید.

ـ 5 مراجعه كنید و درباره علت استفاده از تعادل ناپایدار در آنها  ـ به تصویر 55 
گفتگو كنید.

با هم تجربه کنیم

با هم گفتگو کنیم
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وحدت
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از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ اصل وحدت را تعریف کند.

2ـ وحدت در طبیعت را توضیح دهد.
3ـ تأثیر هماهنگی در ایجاد وحدت را شرح دهد.

4ـ اصل "وحدت در کثرت" و "کثرت در وحدت" را بیان کند.
5ـ وحدت در هنر اسالمی  را با ذکر نمونه شرح دهد.

6ـ از میان آثار هنری چند اثر هنري را که به وحدت رسیده است، انتخاب کند.
7ـ در اجراي تمرینات عملي )به صورت فردي یا گروهي( به ایجاد وحدت بصري 

توجه داشته باشد.

 در هنرهای بصری وحدت به معنی با هم یکی شدن است که اصل عمده سامان دهی 

بصری است و سایر اصول به کار گرفته شده در هنرهای تجسمی در خدمت به کمال 
رساندن وحدت هستند.

 در یک مجموعه وحدت یافته ویژگی ای به وجود می آید که آن ویژگی در هیچ یک 

از عناصر آن به صورت مجزا دیده نمی شود.
 برای رسیدن به وحدت بصری باید در ساختار طرح از انسجام عناصر، هماهنگی، 

ریتم و تداوم )دنبال هم قرار گرفتن( میان آن ها کمک گرفت. 
 انسجام نوعی ارتباط بصری است که بین دو یا چند عنصر مجزا معنا می یابد.

 ریتم یا ضرب آهنگ به معنی تکرار عناصر است و در آثار هنری ریتم و تکرار 

موجب وحدت بخشیدن و با هم دیده شدن عناصر می شود.

وحدت 6
ی

ف رفتار
اهدا

درس دریک نگاه
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در  چشم  گردش  باعث  که  است  عناصر  گرفتن  قرار  هم  دنبال  معنی  به  تداوم   

محدوده یا فضای اثر می شود و با تداوم و حرکت چشم از بخشی به بخش دیگر 
تصویر، وحدت به کمال می رسد.

 طبیعت، یک طراحی فوق العاده است و دارای راز و رمزهایی برای درک و فهم 

زیبایی است که هنرمندان بسیاری را به سوی خود جذب می نماید. 
 روان شناسان نه فقط نحوه دریافت هاي حسي را بررسي کرده اند، بلکه کیفیت 

اجزاي بصري و شیوه وحدت بخشیدن به آن ها را به صورت یک کل تمام شده مورد 
تحقیق قرار داده اند. 

 در برخی آثار هنری موفق، عناصر به کمک هماهنگی )هارمونی( انسجام می یابند، 

تا جایی که از هم جدا نشدنی به نظر برسند. برای رسیدن به این منظور، هنرمند از 
هر نوع مشابهت در شکل، اندازه، رنگ، بافت و... بهره می گیرد. 

 کثرت به معنی تعدد، بسیاری و تنوع است، اما وحدت به معنی یکی شدن و واحد است.

اجزایی که در  و  قرار می گیرند  یافته  نظام  اجزای متنوع و کوچک در یک کل   
کوچک ترین جزء هم قابل رؤیت هستند به صورت یک نظام واحد در می آیند.
 هنر اسالمی نتیجه تجلی وحدت در کثرت و دست یابی به اندیشه توحیدی است.

 وحدت در فرهنگ های متفاوت به شیوه های مختلف تجربه می شود.

 در هنراسالمی، پدیدۀ "وحدت در کثرت" و "کثرت در وحدت" وجود دارد و این 

پدیده وابسته به فلسفه نظم گیتی است.

وحدت1 بصری
در هنرهای بصری وحدت به معنی با هم یکی شدن است که اصل عمده سامان دهی 
بصری است و سایر اصول به کار گرفته شده در هنرهای تجسمی در خدمت به کمال 
رساندن وحدت هستند. هنرمند می کوشد با ساماندهی مناسب، عناصر مختلف یا مشابه 
را به نحوی ترکیب کند که عناصر متعلق به یکدیگر و تبدیل به یک کل واحد شوند. 
اگر عنصری تغییر کند یا جابه جا شود کل را تحت تأثیر قرار می دهد. در یک مجموعه 
وحدت یافته ویژگی به وجود می آید که آن ویژگی در هیچ یک از عناصر آن به صورت 

مجزا دیده نمی شود. این بیت شعر این مفهوم را روشن می کند:

Unity .1



134

کارگاه هنر 2

تصویر1ـ6  ضرب آهنگ با نظم 
پیچیده در گل آفتاب گردان

قطره دریاست اگر با دریاست        ورنه قطره همان قطره و دریا، دریاست
برای رسیدن به وحدت بصری باید در ساختار طرح از انسجام عناصر، هماهنگی، 
ریتم و تداوم )دنبال هم قرار گرفتن( میان آن ها کمک گرفت. نکته مهم این است که کل 
باید نسبت به اجزا برتر باشد و قبل از آن که اجزا دیده شود، کل اثر دیده شود. باید گفت 
که انسجام نوعی ارتباط بصری است که بین دو یا چند عنصر مجزا معنا می یابد. و در اثر 
انسجام عناصر، به سرعت موجبات ایجاد وحدت را خواهیم داشت. ریتم یا ضرب آهنگ 
به معنی تکرار عناصر است و در آثار هنری ریتم و تکرار موجب وحدت بخشیدن و با هم 

دیده شدن عناصر می شود.
در  باعث گردش چشم  که  است  عناصر  قرار گرفتن  دنبال هم  معنی  به  تداوم 
محدوده یا فضای اثر می شود و با تداوم و حرکت چشم از بخشی به بخش دیگرتصویر، 

وحدت به کمال می رسد.

وحدت در طبيعت
ُهَو اهلُل الخالُق البارئُ المصّوُر....... )سوره حشر آیه 24(

اوست خدای آفریننده عالم امکان و پدیدآورنده جهان و نگارنده صورت مخلوق.....
طبیعت یک طراحی فوق العاده است و دارای راز و رمزهایی برای درک و فهم زیبایی 
است که هنرمندان بسیاری را به سوی خود جذب می نماید. نظم پیچیده و شگفت انگیز 
رسند  می  به نظر  نشدنی  هم جدا  از  انسجام،  و  آهنگ  به کمک ضرب  آفتاب گردان  گل 
)تصویر1ـ6(. در ساختار میوه کاج نیز اجزا تکرار می شوند تا کل را خلق کنند. ضرب آهنگ 
تدریجی و انسجام اجزا به آن شکل خاصی بخشیده است و از آن یک کل واحد ساخته است 

)تصویر 2ـ6(. به گل ها نگاه کنید آنها هم از همین قانون تبعیت می کنند )تصویر 3ـ6(.
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تصویر3ـ6 نظم و تداوم در ضرب آهنگ مارپیچتصویر2ـ6  انسجام و ضرب آهنگ در میوه کاج و گل 

اسحاق نیوتون می گوید: »طبیعت تمایل خاصی به تولید صورت های کروی 

و گرد دارد و به موجب قانون طبیعت، از فشردگي وحداقل فضا بهره می گیرد. 
دایره ها در مجاورت یکدیگر به هم فشرده می شوند و سطوح شش گوشه را پدید 
می آورند«. آیا در کندوی عسل و مجموعه حباب های صابون، ریتم و انسجام و 

فشردگي اشکال را نمی بینیم )تصویر4ـ6(؟ 
نظام مولکول ها در جهان هستی ترکیب زیبایی دارد. وقتی از نزدیک به علم 
توجه کنیم می بینیم که حکمت خداوندی در آفرینش هستی از کوچکترین اجزا 
مانند مولکول ها تا بزرگترین کهکشان ها را از نظم فوق العاده ای برخوردار نموده 

است )تصویر 5ـ6(.

DNA تصویر5ـ6  نظم مولکولی در ساختار

تصـویـر4ـ6 ضـرب آهنگ و انسجام در 
حباب های صابون به هم
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هماهنگی
در برخی آثار هنری موفق، عناصر به کمک هماهنگی )هارمونی( انسجام می یابند، تا 
جایی که از هم جدا نشدنی به نظر برسند. هنرمند از هر نوع مشابهت در شکل، اندازه، 
رنگ، بافت و ارزش بصری و... برای رسیدن به این منظور بهره می گیرد. هماهنگی باعث 

می شود تا هنرمند هرچه زودتر در آثار خود به وحدت دست یابد. 
لئوناردو داوینچی، مشهورترین شبیه سازی از چهره انسان در جهان را خلق کرده 
است. شهرت جهانی تابلو مونالیزا1 به لحاظ ترکیب بندی صحیح، رنگ پردازی مناسب، 
حجم پردازی موشکافانه، با تاریک و روشنایی های نرم به هماهنگی رسیده و بیان حاالت 
عاطفی رمزآلود به دست آمده است. سطوح چهره و دست ها با دقت و ظرافت خاصی در 
پس نور و سایه ای وهم انگیز قرار گرفته است که موجب تداوم حرکت چشم از بخشی 

به بخش دیگر می شود )تصویر6ـ6(.

1.  به دلیل لزوم درس، تصویر دوباره ارائه شده است. 

تصویر6ـ6 لبخند ژوکوند ـ اثر لئوناردو داوینچی
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نقاشی های پل سزان از نظم و سادگی به خصوصی برخوردار است. در طراحی و 
نقاشی های او شکل های هندسی و سطوح مختلف که از حجم های طبیعی الهام گرفته 
شده اند، با روابطی منطقی و هماهنگ ترکیب گردیده اند. انسجام طرح، تداوم، گردش 
رنگ و تشابه اشکال در آن مشهود است و این تابلوی طبیعت بی جان از این نظر دارای 
اهمیت ویژه ای می باشد. خصوصاً این که براساس تناسبات صحیح نظم داده شده و به 

وحدت بصری دست یافته است )تصویر 7ـ6(.

تصویر7ـ6 طبیعت بی جان ـ اثر پل سزان

در تصویر ٨  ـ6 هنرمند از سنگ های صیقل یافته رودخانه استفاده کرده است. شکل 

و بافت و رنگ و نوع شکستگی سنگ ها مشابه است و تأثیر مهمی در هماهنگی آن ایجاد 
کرده است و برای رسیدن به وحدت از انسجام، تداوم و ضرب آهنگ تدریجی در ترکیب 

حلزونی بهره گرفته است.
در تصویر ٩ ـ6 قوطي هاي رنگ، وحدت خوبي را به نمایش گذاشته است. در این 
اثر، همۀ اشیاء مشابه و هماهنگ هستند. تکرار در قوطي ها، سایه هاي مورب، چوب هاي 
هم زن رنگ، جنسیت فلزي و رنگ خاکستري آن ها در ترکیب بندي نا متقارن موجب 

به وحدت رسیدن اثر شده است.
هماهنگی می تواند در نوع رنگ، فرم، جنس )بافت( و هر نوع تشابهی ایجاد شود. 

)تصویر 11و 10ـ6(
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تصویر ٩ـ6 قوطی های رنگتصویر٨  ـ6 هنر زمین ـ حرکت حلزونی، سنگ های صیقلی و مشابه

از  هنرمند  تصویر)10ـ6(  در 
تکرار و تشابه چترها، انسجام جمعیت، 
ترکیب بندي  و  خانواده  هم  رنگ هاي 
اثر  رسیدن  وحدت  به  براي  متعادل 

بهره گرفته است. 
با  هنرمند   )6 تصویر)11ـ  در 
از خطوط تیره و مقطع به  استفاده 
نقاشی  در  هماهنگی  و  بافت  نوعی 
رسیده است و این هماهنگی موجب 

شده تا کل اثر به وحدت برسد. 

تصویر10ـ6 بانوی جوان در بازار ـ اگوست رنوار
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به خاطر داشته باشید اگر عناصر با هم هماهنگی نداشته باشند و جدا از هم به 
نظر برسند، ترکیب دچار پراکندگی می شود و وحدت عناصر بصری از میان خواهد  رفت. 
اما هماهنگي زیاد نیز می تواند خسته کننده باشد و بر خالف آن، تنوع جذابیت بصري 
بیشتري ایجاد می کند. البته تنوع فراوان هم موجبات شلوغي، پراکندگي و تشویش را 
فراهم می نماید. حال با توجه به این مسائل براي رسیدن به وحدت همراه با تنوع چه 
باید کرد؟ آیا اساس آن آگاهي هنرمند است یا به صورت ناخود  آگاه در آثارش پدیدار 

می شود؟ در واقع جوابي براي این سؤال وجود ندارد. 
مجسمه ها در تصویر صفحۀ بعد از سه شکل متفاوت تشکیل شده اند. وحدت 
در ریتم پیچ خوردگي ها، نوع منحني، جنس و رنگ آن ها قابل مشاهده است و تنوع 
ندازه ها و تفاوت در تناسب اشکال منحني ها به دست  ا به وسیله موقعیت اشکال، 

آمده است.)تصویر 12ـ6(                                                                      
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وحدت در کثرت 
کثرت به معنی تعدد و بسیاری و تنوع است، اما وحدت به معنی یکی شدن 
و واحد است. مسلم این است که مشابهت موجب وحدت می شود و از آن جا که 
مشابهت بیش از حد موجب یکنواختی و دلزدگی می شود نیاز به تنوع نیز هست. 
نسانی نقش عمده ای  جستجوی وحدت از طرفی و تمایل به تنوع در احساسات ا
دارد. وحدت و تنوع باهم رابطه نزدیکی با هم دارند و از آن به عنوان وحدت در 
کثرت یاد می کنند اجزای متنوع و کوچک در یک کل قرار می گیرند و به صورت 
یک واحد در می آید. به جامعه انسانی نگاه کنیم ظاهر انسان ها متفاوت است، اما 
از نظر فطری، در باطن یکی هستند. همین انسان های متفاوت در مراسم مذهبی 
حج مسلمانان به وحدت می رسند. نماد وحدت در کثرت و اندیشه توحیدی زمانی 
پدیدار می شود که میلیون ها انسان در طواف کعبه به حرکت در می آیند. از این عدۀ 
کثیر یک کل سازماندهی شده به وجود می آید و این گونه در مراسم حج، وحدت 
در کثرت معنا می یابد. در ضمن از نظر معنوی نیز هر انسان به عنوان جزئی از کل 
غرق در عالم معنا می شود و خود را فراموش می کند و غیر از ظاهر، در باطن هم به 

وحدت می رسد)تصویر13ـ 6(. 

تصویر12ـ6  مخلوق منطقی، مخلوط مواد  
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1. یکی دیگر از محققان، منشأ هنر اسالمی را توحید، عدل و کرم خداوندی می داند و معتقد است که این سه 
به صورت وحدت، توازن و کثرت در آثار هنر اسالمی بازتاب یافته است.

هنر اسالمی نتیجه تجلی وحدت در کثرت و دست یابی به اندیشه توحیدی است 
و همیشه به کمک وحدت بصری، توحید و یگانگی را به نمایش گذاشته است تا با تمام 
توان آدمی  را به سوی ذکر توحید سوق دهد1. در هنر اسالمی نمادها با کمک ریتم تکرار 
می شوند و این تکرار در نظمی خارق العاده منجر به وحدت می شود که جلوه ای از کثرت 

در وحدت به شمار می روند.
تزیینات هندسی و گیاهی و خط نوشته ها، فرم های اصلی معماری را تأکید می کنند 
و با حرکت و گردش در سطوح دیوارها و حجم های پر و خالی همراه می شوند. نقش های 
متنوع با ضرب آهنگ بصری به گونه ای ساماندهی شده اند که به صورت یک کل واحد 
به نظر می رسند )تصویر14ـ6(. تزیینات کاشی کاری مسجد شیخ لطف اله بسیار غنی و 
متنوع است. هر گوشه ای در این مسجد از لحاظ طراحی و ترکیبات تزیینی، حاوی نکات 
بسیار ریز و دقیق هنری است. مهم ترین قسمت آن، شمسه بسیار عظیم زیر گنبد است. 
ترکیبی موزون از اسلیمی ها و ختایی ها به صورتی خارق العاده نظم داده شده است تا 

پهنۀ آسمانی مجلل و فضایی بی انتها از شکل و رنگ به وجود آید )تصویر15ـ6(.

تصویر13ـ6  مکه معّظمه ـ مراسم حج
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تصویر14ـ6  کاشی کاری معّرق ـ طرح شمسه

تصویر16ـ6  نمای داخلی مسجد شیخ لطف اله ـ اصفهانتصویر15ـ6  نمایش پشت بام خانه بروجردی ها ـ کاشان
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آثار هنری  آمد،  میان  به  از آن سخن  آثار معماری که  از  غیر 
بسیاری در این زمینه موفق بوده اند که به چند نمونه از آن ها اشاره 

می کنیم.
در آثار هنری سنتی ایران،  هماهنگی بین شکل های ساده با 
نقوش تزیینی تکرار شدۀ آن از نظر طراحی ارزش باالیی دارد. طراحان 
این آثـار به اصول طراحی آگاهی داشـته و توانسـته اند ترکیب بندی 
متناسب با موضوع، ضرب آهنگ در جزئیات و وحدت در کل طرح را 

ایجاد کنند )تصویر 1٨ و 17ـ6(.

تصویر17ـ6  جلد الکی ـ چهار مثنوی هاتفی ـ هرات

تصویر1٨ـ6  خط نقاشی ـ اثر محمد احصائی
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در نگارگری معراج حضرت محمد )ص(، اثر سلطان محمد حرکت اجزاي تصویر 
از سمت راست پایین آغاز می شود و با گردشی حلزونی به حضرت محمد)ص( ختم 
می شود. کثرت فرشتگان و ابرهای پیچ در پیچ با این گردش حلزونی در اشاره به پیامبر 
به وحدت در کثرت مبدل شده است. ترکیب بندی بدیع  و خالق هنرمند، همه اجزا را 
با استفاده از هماهنگی در حرکت، ضرب آهنگ، انسجام و تداوم در خدمت تجلی معراج 

قرار داده است )تصویر1٩ـ 6 (.

تصویر20ـ6  کمال الدین بهزاد، یوسف و زلیخا بوستان سعدی تصویــر1٩ـ 6 معراج حضرت محمد )ص(، ســلطان محمد، خمســه نظامی شــاه 
طهماسب، مکتب تبریز، سده دهم هجری

در نگارۀ یوسف در حال گریختن از دام زلیخا، نشان می دهد. پلکان های پیچ در پیچ 
نشان از مشکالت متعدد یوسف دارد. عمارت با کثرت فضاها و تزیینات متعدد مطرح 

می شود ولی در عین حال دارای وحدت است ) تصویر 20ـ6(.
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لباس قرمز زلیخا با آگاهی و ظرافت خاصی انتخاب شده است که بر شناخت بهزاد 
از روانشناسی رنگ داللت می کند. لباس حضرت یوسف )ع( به رنگ سبز روشن در گردش 
با رنگ های سبز و فیروزه  ای کل تصویر، فضایی ملکوتی ساخته است و همچنین فضای 
متعلق به زلیخا به واسطه قرار گرفتن در خارج از جدول بندی و رنگ گرم آن از عمارت 
جدا شده است. لباس گرم زلیخا نشان از اشتیاق وی دارد و  هاله روحانی یوسف با لباس 
سبزش به معصومیت وی اشاره می کند. تقسیم بندی کادر و فضای تابلو بر اساس تقسیمات 
منطقی و روابط هماهنگ سطوح به نحوی ساماندهی شده اند که یک کل واحد را به وجود 

آورده اند.
در آثارهنري معاصرنیز با کمک ترکیب بندی های دقیق و حساب شده و خالقیت 
هنرمند در بهره گیري از اشیاء، آثار موفقی به وجود آمده است. به چند نمونه از این 

آثار توجه کنید:

تصویر22ـ6 مرد پلیس، قطعات بازیافتیتصویر21ـ6 ماه، قطعات بازیافتی

در تصاویر 22 و21ـ6 هنرمند قطعات پالستیکی را بازیافت کرده است و آن را 
با چیدمانی منسجم به طرحی وحدت یافته تغییر داده است. وی برای رسیدن به این 
ساختار از هماهنگی رنگی کمک قابل توجهی گرفته است. آیا در این آثار تنوع و تعدد 

قطعات پالستیکي اثر را شلوغ و نا هماهنگ جلوه می دهد؟
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تصویر23ـ6 هماهنگی و انسجام 
در چوب ـ سعید شهالپور

مهم ترین جنبه بصری وحدت این است که باید کل نسبت به اجزا غالب باشد. 
برای رسیدن به این منظور باید قبل از هر چیز به کل توجه کرد تا تمام جزئیات به یک 
سازمان تبدیل شوند. در تصویر مقابل هنرمند از چند راه برای رسیدن به وحدت بصری 
کمک گرفته است انسجام جزئیات، ضرب آهنگ متنوع و نامنظم، تداوم میان اجزاء در 
هر ردیف موجب شده تا به یک کل واحد دست یابد. در این گونه آثار نیز وحدت در 

کثرت را می توان مشاهده نمود )تصویر 23ـ6(.

در این اثر هنرمند با بازیافت )جفت و جورکاری(1 تخته ها و کتاب ها به کمک 
توجه  در خور  اثري  و  ایجاد وحدت  به  موفق  مکعب،  در شکل  اشیاء  تداوم  و  انسجام 

شده    است )تصویر 24ـ 6(.
در طراحی شهری، اجزاء شهر، شامل خانه ها، مجتمع های مسکونی با خیابان ها و 
کوچه ها می شوند و یک کل واحد به نام شهر را به وجود می آورند، عناصر سازمان یافته 
عامل  ترین  مهم  که  است  شده  تشکیل  متنوع  سطوح  و  حجم ها  کرار  ت از  شهر  یک 

شکل دهی وتقسیم بندي فضاهاي معماري است )تصویر 25 و 24ـ6(.

1.برای اطالعات بیشتر به ضمائم کتاب مراجعه کنید. 
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تصویر24ـ6 جفت و جورکاری )اسمبالژ(

تصویر25ـ 6 شهر قابل حمل، چمدان و پارچه

در عصر حاضر، نوآوران معماري نوین به خوبي موفق شده  اند تا آثار چشمگیري 
به وجود بیاورند. در سال هاي اخیر برخي نمونه هاي معماری ساخته شده به منزله اتحاد 

موفق خالقیت هنری و فن آوری جدید محسوب می شوند)تصویر27 و 26ـ6(. 
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برگزیده ای  آثار  بسیارند  اما  قانونی کلی است،  زیبایی شناسی  اصل وحدت در 
به  متفاوت  فرهنگ های  از طرفی دیگر وحدت در  نادیده گرفته اند.  را  اصول  این  که 
قابل  فردی هندی  تجربه  در  معبد هندی  تجربه می شود. وحدت  شیوه  های مختلف 
به دیده  ابهت خود  با همه  اروپا  نظر دیگران است. حتی معماری گوتیک  از  درک تر 
آن هایی که به معماری کالسیک یونان و روم باستان عادت کرده بودند، زشت و عاری 
از وحدت دیده می شد. باتوجه به این موضوع اصول وحدت بر عادات مشترک میان 

عموم و درک تجربه های بصری آنان بنا شده است!
در هنراسالمی، پدیده »وحدت در کثرت« و »کثرت در وحدت« وجود دارد و این 
پدیده وابسته به فلسفه نظم گیتی است و به طور نمادین آن چه را که برای ساختن 

جهان ضروری است نمایش می دهد و این استعاره ای از نظم جهانی است.

تصویر27ـ6  نمای درونی موزه سالمون گوگنهایمتصویر26ـ6  فرانک لویدرایت، نمای بیرونی موزه سالمون گوگنهایم
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از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید.
تمرین 1

ـ درطبیعت جستجو کنید. عناصر مشابهی از طبیعت انتخاب کنید. این انتخاب 
می تواند  شامل برگ یا قلوه سنگ یا.... باشد وبا این اشیاء یک چیدمان انجام دهید.

ـ عناصر طبیعی خود را می توانید به صورت دو بعدی روی مقوایی محکم )مقوای 
کارتن یا ماکت( بچسبانید و یا حتی از آن ها به صورت سه بعدی حجم به وجود آورید.
ـ با ابزار دلخواه از قبیل اسپری رنگ، رنگ روغن یا اکریلیک آن را رنگ آمیزی 

کنید. یا فقط از اسپری براق کننده استفاده کنید.
تمرین 2 

ـ با دقت در طبیعت یک واحد ساختاری تهیه کنید. متناسب فصل از میوه های 
مختلف، میوه کاج، قاصدک، شاخه درخت سرو، گل ها و.... تهیه کنید.

ـ حال انتخاب های خود را از زوایای مختلف طراحی کنید.
ـ با تغییراتی در طرح آن یک گیاه یا شیء کاماًل جدید خلق کنید. )ممکن است 

این نوع گیاه یا وسیله طرح شدۀ شما قبال" مشاهده نشده باشد.(
تمرین 3

ـ تصاویری از ساختمان های شهر یا استان خود انتخاب کنید.
ـ در یک کادر مستطیل طویل ) طول 2 یا 3 برابر عرض ( آن ها را چیدمان کنید 

و شهری جدید بسازید.
ـ به کمک کپی برداری طرح را با ماژیک یا روان نویس به روی بستری از قبیل 

بوم یا مقوا و.... منتقل کنید.
ـ با رنگ های شفاف )ترانسپارنت( مانند ماژیک، مرکب رنگی و آبرنگ و پاستل 

گچی و ..... به صورت آزادانه و یا ضربه های قلم، رنگ آمیزی کنید. 
تمرین 4

ـ قطعات دور ریز و بازیافتی پالستیک یا فلزی از قبیل پیچ و مهره یا مدادهای 
کوتاه شده و... را جمع آوری کنید.

ـ از یک فیگور یا طبیعت بی جان طراحی محیطی کنید. طوری که فقط فضای 
مثبت و منفی دیده شود.

قطعات دور ریز را در طرح طوری بگنجانید که مفهوم مورد نظر را نشان دهد.

با هم تجربه کنیم
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ـ تصویر مناسبی از آثار هنری را انتخاب کنید. شیوۀ به وحدت رسیدن اثر یا 
ایجاد وحدت در کثرت را در آن بررسی کنید.

ـ دربارۀ تفاوت نگاه هنر مندان شرق و غرب بحث و تبادل نظر کنید.
به وحدت رسیدن آن در کالس گفتگو کنید  این تصاویر و چگونگی  دربارۀ  ـ 

)تصویر 2٨ و 2٩ـ6(. آیا هر یک از اجزای آن همان کل اثر است؟
ایجاد  انتخاب کنید و دربارۀ چگونگی  را  آثار گرافیکی  از  ـ یک تصویر مناسب 

هماهنگی )هارمونی( در آن گفتگو کنید. 

تصویر2٨ـ6 ترکیب بندی دست ها

تصویر2٩ـ6  ویلی کول ـ جفت و جورکاری از قطعات دوچرخه

با هم گفتگو کنیم
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سبک در لغت به معنای طور و عمل و طرز و روش و قاعده و شیوه است.دو نوع 
سبک شناسی وجود دارد:

1. ایستا )static(:سبک هر طبقه اجتماعی جدا از تغییرات دائمی خود و مداخالت 
سبک  های طبقات دیگر مورد توجه قرار می گیرد.

۲. پویا)dynamic(:جریان سبک ها و طبقات اجتماعی از لحاظ تحوالت داخلی 
خود و مناسبات متقابلی که با یکدیگر و نیز با سایر شئون زندگی عملی و نظری جامعه 

دارند بررسی می شود.
تحوالت  تأثیر  تحت  که  می باشد  هنری  حرکت  و  جریان  یک  هنری،  جنبش 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا عوامل دیگر شکل گرفته  است و برای مدتی 
گروهی از هنرمندان را به تفکر و عملکرد مشابه می کشاند. این جنبش ها بسته به بنیان 
و زمینه های به وجود آورنده و توسعه دهنده آن ها می توانند کوتاه مدت یا نسبتاًً پایدار 
باشند. همچنین جنبش های هنری ممکن است در یک منطقه جغرافیایی خاص و تنها 
در یک رشته هنری رایج شوند یا به صورت فراگیر، بخش وسیعی از دنیای هنر را تحت 

تأثیر خود قرار دهند.
در این جا سبک هایی مطرح شده اند که به نوعی در متن به آن ها اشاره شده است.

Impressionism                             امپرسیونیسم یا دریافتگری
درآخرین دهه های قرن 1۹ میالدی در فرانسه حرکتی در نقاشی آغاز شد که 
مبتنی بر نور که به عنوان مادر رنگهاست، شکل گرفت و به زودی هنرهای دیگر نظیر 
موسیقی، مجسمه سازی و... را تحت تأثیر قرار داد. نام این جنبش از نام یک نقاشی از 
کلود مونه به نام »دریافتی از طلوع آفتاب« گرفته شده است. این شیوه مبتنی است بر 
نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از نور زودگذر با به کار بردن رنگ های 

سبک ها ومکاتب هنری

ی مطالعه(
ضمائم )برا
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سنگ شکنان ـ گوستاو کوربه

تجزیه شده و تابناک برای نمایش لرزش های نور خورشید. در این روش اصول مکتبی 
طراحی دقیق و سایه روشن کاری و ژرفانمایی )پرسپکتیو( فنی و ترکیب بندی متعادل 
و معمارانه رعایت نمی شود.در این سبک نقاشان از ضربات »شکسته« و کوتاه قلم مو 
استفاده  رنگ ها  ظریف  ترکیب های  جای  به  نامخلوط  و  خالص  رنگ های  به  آغشته 
می کنند. مثاًل، به جای ترکیب رنگ های آبی و زرد برای تولید سبز، آنها دو رنگ آبی 
تا رنگ ها »حس« رنگ سبز را در  و زرد را مخلوط نشده بر روی بوم قرار می دهند 
نظر بیننده به وجود بیاورد. آنها در نقاشی صحنه های زندگی مدرن در عوض جزئیات، 
تأثیرات کلی واضح را نشان می دهند. آنها از ارائه اشکال با خطوط محیطی واضح سر باز 
زدند و از رنگ آمیزی به پیروی از عرف و طبیعت سرپیچی کردند. استفاده از رنگ های 
خالص و شفاف با ضرب قلم های مستقل و تا حدی سریع از ویژگی های بارز آثار نقاشی 

امپرسیونیست است.
هنرمندان برجسته: ژرژ سورا، کلود مونه، پیر آگوست رنوار، آلفرد سیسلی، کامی 

پیسارو، ادگار دگا، پل سزان 

     Realism                                                          رئالیسم یا واقع گرایانه
رئالیسم به صورت جامع و کلی به مفهوم حقیقت، واقعیت و وجود مسلم، و نیز 
نفی تخیالت و امور ناممکن و غیر عملی است. رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، 
نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه هستند بدون هرگونه آرایش یا تعبیر 
افزون. در این شیوه از نقاشی هنرمند باید در نمایش طبیعت )طبیعت بدون انسان وبا 
انسان( از هرگونه احساساتی  گری خودداری کند. که در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه 

رواج پیدا کرد.
هنرمندان برجسته: گوستاوکوربه، انوره دومیه 

 Post Impressionism                 پُست امپرسیونیسم یا پسادریافتگری
درباره گرایش های مختلف در نقاشی و به ویژه در فرانسه و در امتداد امپرسیونیسم 
1۹۰۵ـ1۸۸۰  زمانی  فاصله  در  سبک  این  است.  آن  برابر  در  واکنشی  عنوان  به  یا 
انگلیسی  منتقد  و  نقاش  فرای  راجر  توسط  بار  نخستین  اصطالح  این  داشت.  وجود 
)1۹۳۴ـ1۸۶۶( در عنوان نمایشگاهی به کار رفته بود که در 11ـ1۹1۰ در نگارخانه 

بانویی با چتر ـ کلود مونه
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گرافتن لندن برگزار شد و فرای آن را ))مانه و پست امپرسیونیست ها(( نامید.
هنرمندان برجسته: پل سزان، ونسان ونگوگ و پل گوگن در میان این هنرمندان سزان 
شهرت خاصی دارد. شیوۀ کاری وی به گونه ای بود که او را باز کننده راه برای سبک 

کوبیسم می دانند.

Abstract Art                                                  )هنر انتزاعی )آبستره
این جنبش در 1۹1۰ در روسیه توسط واسیلی کاندینسکی مطرح شد. در این 
جنبش هنرمندان با استفاده از عدم بازنمایی عینی و بیان تجسمی نوین خط و رنگ و 
با خالصه نمودن مضامین و موضوعات به عناصر بنیادین چون خط و سطح برای بیان 

کلّیت و کلی گویی سود می جستند. 
هنرمندان برجسته: واسیلی  کاندینسکی، پیت موندریان، کوپکا، پیکابیا، فرنان لژه، 

هنری مور، کنستانتین برانکوزی، هپورت، الکساندر کالدر. 

انتزاع هندسی
بر  تأکید  و  ناب هندسی  به وسیله سطوح  انتزاعی که  از  جنبشی منشعب شده 

رئالیسم فرم در صدد بیان تفاسیر و تعابیر شخصی است. 
هنرمندان برجسته: پیت موندریان، مارک روتکو، جوزف آلبرز، بورگان دیلر.

   Conceptual Art                             کانسپچوآل آرت یا هنر مفهومی
این جنبش دراواخر دهه 1۹۶۰ مطرح شد. در این جنبش مفهوم مهم تر از ابزار 

و چگونگی اجزا است و هدف اصلی، رسانیدن مفهوم یا ایده  ای به مخاطب است.
هنرمندان برجسته: سل لویت، داگالس هیوبر، جوزف کاسوت، بروس نومان

     Minimal Art                                                              مینیمال آرت
جنبشی آغاز شده از امریکا که هدف پیروانش پژوهشی دوباره با انواع ساختارهای 
و  است  مقیاس  و  فرم  فضا،  مفاهیمی چون  توضیح  برای  و شبکه ای،  فضایی  مدولی، 

هرگونه بیان گری و توهم بصری را مردود می داند.
هنرمندان برجسته: رونالد جاد، کارل آندره

شب پُر ستاره ـ ون گوگ

یک و سه صندلی ـ جوزف کاسوت

مرگ ـ تونی اسمیت
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چهره نقاش، چاک کلوس

Photorealism                                                                فتورئالیسم
این جنبش در آمریکا مطرح شده و به »رئالیسم اغراق آمیز« نیز معروف است.دراین 
جنبش با هنر عکاسی رقابت می شود. موضوع عمده این آثار، انسان می باشد. در این آثار 
از تکنیک هایی چون آکلریلیک روی بوم و پلی استرهای شیشه رنگی استفاده می شود.

هنرمندان برجسته: چاک کلوس، آلفرد لزلی 
 

New Realism                                                                نئورئالیسم
انتزاعی است که گاه واقع  گرائی اجتماعی  با اکسپرسیونیسم  جنبشی در تقابل 
نیز خوانده می شود. در این جنبش هنرمند با استفاده از اصول هنر تجسمی و کاربرد 
 اسلوب های نوین در صدد تجسم فضایی ابداعی با معانی غیر وابسته به مظاهر عینی واقعیت

می باشند.
از هنرمندان: فرناند لژه، بن شان، داوید آلفارو سیکه ایروس، دیه گو ریورا

                   Pop Art                                                        پاپ آرت یا هنر مردمی
این جنبش در قرن بیستم، توسط اندی وارهول و روی لیشتن اشتاین، درانگلستان 
و امریکا مطرح شد. هنرمندان این جنبش با استفاده از ملزومات دور ریختنی جامعه 
)قوطی نوشابه، عکس و...( درصدد بیان هر چه قوی تر سنت ها و فرهنگ های بومی  و 

اعتقادات قبیله ای می باشند.
هنرمندان برجسته : اندی وارهول، روی لیشتن اشتاین، رشن برگ، جاسپرجونز

Abstract Expressionism                           اکسپرسیونیسم انتزاعی
نیز  کنشی  نقاشی های  به  که  گردید  مطرح  امریکا  در  انتزاعی  اکسپرسیونیسم 
معروف است. هنرمندان این سبک با عدم تأکید بر ساختار شکل و فرم، رنگ گذاری 
براساس حرکات بدنی و کنش روانی نقاش به طور آنی و تصادفی، درصدد  بیان هیجانات 

و احساسات لحظه ای و آنی هستند.
هنرمندان برجسته: جکسون پاالک، ویلهم دکونینگ و هانس هوفمان.
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رنسانس
آمد.  وجود  به  رنسانس  فلورانس،  در  ایتالیا  مرکزیت  به  میالدی،   1۴ قرن  در 
رنسانس به معناي نوزایی مي باشد. از ویژگي هاي این دوره استفاده از ویژگي هاي یونان و 
روم، انسان گرایي،  فردیت گرایي، عقل گرایي، ناتورالیسم و مضامین مسیحي را می توان 
نام  برد.  ویژگي هاي تجسمی آثار این دوره شامل استحکام ساختار ترکیب بندي، استفاده 
از رنگ هاي روشن و تابناک، تأکید بر پرسپکتیو علمی و هنري، سایه روشن کاري، تأکید 

بر فضا با فعال کردن عامل مکان می باشد. رنسانس به سه دوره تقسیم مي شود:
ـ آغازین 1۴م: جوتو، چیمابوئه، مارتین، پینرانلو

ـ  اوچلو ـ دالفرانچسکا  ـ    مازاتچو   ـ میاني 1۵م دورۀ اول: آنجلیکو 
ـ در پیکر تراشي: دوناتلوـ ستي نیانو گیلبرتي

ـ اوج رنسانس 1۶ م: میکل آنژ ـ لئوناردوداوینچی و رافائل

Dadaism                                                                           دادائیسم
گرفته شد.  لغت نامه  از  اتفاقی  به طور  ن  کودکا اسب چوبی  معنای  به  دادا  واژه 
این جنبش در آلمان و با دیدگاهی پوچ گرا و گرایشی ضد هنری و اعتراضی، درصدد 
تمسخر و ریشخند تمدن و هنر معاصر و ارزش های مرسوم زمانه می باشد. شعار هنری 
این جنبش حاصل  نابودگری خود آفرینندگی« است.  این سبک »بی شکلی مطلق و 
فشارهای ناشی از جنگ جهانی اول است. عنصر تصادف در این جنبش نقش بسزایی 

دارد. تکنیک »فوتومونتاژ« توسط هنرمندان این جنبش ابداع شده است.
هنرمندان برجسته : ماکس ارنست، رائول هوسمن، هانس ژان آرپ، مارسال دوشان

Surrealism                           سورئالیسم، فرا واقع گرایی یا وهم گری
یکی از جنبـش های معروف هنری در قرن بیستم است. زمانی که دادائیسم در 
حال از بین رفتن بود، پیروان آن به دور آندره برتون که خود نیز زمانی از دادائیست ها 
بود، گـرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را ریختند که در سال 1۹۲۲ به طور رسمی 
فرا واقع گرایی نامیده شد. این جنبش در عمل با انتشار مجله  انقالب فرا واقع گرا توسط 
برتـون آغاز شد. سورئالیسم با جایگزینی مفـهوم واقعیت برتر به جای عصیان و نفی 
موجود در دادائیسم شکل گرفت. این مسلک در حوزه های مختلف فلسفی رویکردهای 

سوزان، لئوناردو داوینچی
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زیر را اختیار کرده است:
ـ فلسفه علمی که همان رویکرد فروید به روانکاوی است. 

ـ فلسفه اخالقی که با هرگونه قرارداد مخالف است. 
فلسفه اجتماعی که می خواهد با ایجاد انقالب سوررئالیستی بشریت را آزاد کند. 
هنرمندان برجسته: سالوادوردالی، خوان میرو، مارک شاگال، رنه ماگریت، آندره 

ماسون، ماکس ارنست، آلبرتو جاکومتی

Fauvism                                                            فوویسم یا ددگری
عنصر رنگ درآثار نقاشان پیشگام قرن بیستم بویي فردي و شخصي گرفت. این نقاشان 
خواست هاي دروني خود را به انعکاس واقعیت بیروني ترجیح دادند. آنها با استفاده پرشور 
غیرواقعي از رنگ، تابلوهایي کشیدند و آثارشان را درسال 1۹۰۵ در سالن پاییز پاریس 
به نمایش گذاشتند. یکي از منتقدان معروف فرانسوي پس از مشاهده این آثار به ایشان 
لقب فوو )fauves( داد. این واژه فرانسوي به معناي »دد« یا »جانور وحشي« است. این 
لقب به واسطه برخورد زمخت و جسورانه با رنگ برایشان نهاده شد. بعدها نام فوویسم یا 
ددگري براي این شیوه از نقاشي ثبت شد و رفته رفته از آن به عنوان یک سبک نقاشي 

یاد شد. از مهم ترین دستاورد فوویست ها استقالل رنگ و فرم در آثارشان بود.
هنرمندان برجسته:  هانري ماتیس، سردمدار این سبک، وان دونگن، مارکه، دوفي، 

والمینگ

  Op Art                                                       اُپ آرت یا هنر دیدگانی
با  جنبش  این  هنرمندان  گردید.  مطرح  وازارلی«  »ویکتور  توسط  جنبش  این 
استفاده از نقطه و خط و به مدد رنگ گذاری و سایه روشن کاری با استفاده از خطای 
باصره و توهم دید مخاطب، درصدد القای مفاهیمی چون ریتم، حرکت، حجم مجازی، عمق 

و.....  می باشند.
هنرمندان برجسته: ویکتور وازارلی، بریژیت رایلی، استانلی تایگر من

                  Cubism                                                           کوبیسم یا حجم گری
از اشیاء  بازنمایی نمی کردند که منظری  کوبیست ها جهان مرئی را به طریقی 
در زمان و مکانی خاص تجسم یابد. آنان به این نتیجه رسیده بودند که نه فقط باید 
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چیزها را همه جانبه دید، بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست. نمایش 
واقعیت چند وجهی یک شیء مستلزم آن بود که از زوایای دید متعدد به طور همزمان 
به تصویر در آید، یعنی کل نمودهای ممکن شیء مجسم شود. ولی دستیابی به این کل 
عماًل غیر ممکن بود. بنابراین بیشترین کاری که هنرمند کوبیست می توانست انجام 
دهد، القای بخشی از بی نهایت امکاناتی بود که در دید او آشکار می شد. روشی که او 
به کار می برد تجزیه صور اشیاء به سطح های هندسی و ترکیب مجدد این سطوح در 
یک مجموعه به هم بافته بود. بدین سان، هنرمند کوبیست ادعای واقعگرایی داشت، 
که بیشتر نوعی واقعگرایی مفهومی  بود تا واقعگرایی بصری. کوبیسم دارای ۳ مرحله 
بود وآثار کوبیسم در طی زمان، خیلی دچار تغییر شدند. هر چند به طور خالصه هدف 
اولیه سبک توجه به چند موضوع به صورت همزمان بود، مثاًل عکس را هم نیم رخ و 
هم تمام رخ نمایش دهد و برای این کار شکل را به اشکال هندسی تقسیم می کردند.

هنرمندان برجسته:  ژرژ براک، پابلو پیکاسو، خوان گریس

                         Post Modernism                                                        پست مدرنیسم
پست مدرن به مجموعه پیچیده ای از واکنش هایی مربوط می شود که در قبال 
عقاید  اصول  در  که  آن  بدون  گرفته اند،  صورت  آن  های  فرض  پیش  و  مدرن  فسلفه 
اساسی کم  ترین توافقی بین آنها وجود داشته باشد. فلسفه پست مدرن اساساً به معارضه 
با شالوده گرایی مورد اعتقاد مشترک فالسفه برجسته قرون شانزده، هفده و هجدهم 
میالدی برخاست که این پیش فرض ها باید مردود شناخته شده و کنار گذارده شوند.  

به واقع، آنچه در نقاشی پست مدرن می گذرد، مدرنیسم متأخر در لباس مبدل 
است. در هیچ یک از این اتفاقات هنری مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد. نقاشی 
پست مدرن، تا آنجا که اصوالً بتوان موجودیتی برای آن قائل شد، پیامد مفهوم گرایی، 
هنر پاپ و نو اکسپرسیونیسم است. در هنر پست مدرن از تکنولوژی رایانه، عکاسی 
دیجیتال و ویدئو و… بهره می گیرند. اما در این میان به نمادها، موضوعات اساطیری 

و … نیز توجه دارند.
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گاسپار دیوید فریدریش

Expressionism                                   اکسپرسیونیسم یا هیجان نمایی
اکسپرسیونیسم شیوه ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای 
هیجانات شدید خود از رنگ های تند و اشکال َکجَوش )معوج( و خطوط زمخت بهره 
می گیرد. دورۀ شکل گیری این مکتب از حدود سال 1۹1۰ تا 1۹۳۵ میالدی بود ولی 
دوره های  در  و  بوده  همراه  تجسمی  هنرهای  با  دور  از گذشته های  این شیوه  در کل 
گوناگون به گونه هایی نمود یافته  است. اکسپرسیونیسم بین سال های 1۹۰۵و 1۹۳۰، 
جنبش مسلط هنری در آلمان بود و رهبری آن را هنرمندان همبسته با گروه پل و 

سوار آبی بر عهده داشتند.
هنرمندان برجسته: جیمز انسور، ادوارد مونک، امیل نولده 

              Romanticism                                            رمانتی سیسم، تخیل گرایی
رمانتی سیسم، مهمترین جنبش هنری و ادبی قرن 1۹ است، که در تقابل با خردگرایی 
نئوکالسیک، در انگلستان و آلمان مطرح شد. هنرمندان این جنبش، با استفاده از رنگ ها 
و خطوط درون نما و با هویتی خردگریز، سعی در بیان احساسات و هیجانات خود دارند. 
مهم ترین مرکز تولید آثار تجسمی رمانتی سیسم، انگلستان است. شعار هنر برای هنر، اولین 
بار توسط پیروان این مکتب )و پس از آنها توسط پیروان مکتب سمبولیسم( مطرح می شود. 
هنرمندان برجسته : جان کاتمن، جان کنستابل، ویلیام ترنر، اوژن دالکروا ، تئودورژریکو، 

فریدریش، گویا،  ویلیام بلیک، فرانسوا رود )با اثر معروف المارسیز(

Abstract Art             )آبستره )هنر انتزاعی
در اوایل قرن بیستم تغییر و برخورد اندیشه ها در هنر اروپا موجب طرد بازنمایی 
طبیعت مشهود گشت و هنر را به سوی انتزاع هدایت کرد. انتزاع در هنر، زبده گزینی 
از طبیعت معنا می دهد و روش های گوناگون دارد. در این میان دو گرایش عمده را در 

جهت گیری هنر انتزاعی می توان شناسایی کرد:
1ـ روشـی  که وجـه عاطفی و احسـاس برانـگـیـز رنـگ و فـرم ریـتـم غـالـب دارد 
)آثـار واسـیلی کانـدینسـکی( و   اکسـپوسـیونیسـم    انتـزاعی   از   آن منـشعب شـده است 

.)Abstract     Experssionism(
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مرگ اسکندر ـ شاهنامه ایلخانی ـ تبریز

پیت  )آثار  است  انتزاعی  به صورت  رنگ  و  اشکال  هندسی  نظام  هماهنگی  ۲ـ 
موندریان(

 assembelage                 1اسمبالژ

 Collage                 ۲کالژ

Art nouveau                آرنوو
جنبشی منشعب شده از سمبولیسم به مرکزیت انگلستان که پیروانش با استفاده از 
صور گیاهی پر پیچ و تاب، با تأکید بر جنبه ها ی تزیینی  و معماري، به صورت ساده شده 

اجرا نمایند. مهم ترین آثار این جنبش در قالب لیتوگرافی وحکاکی ایجاد شدند.
هنرمندان برجسته: ویلیام موریس، گوستاو مورو، آلفونس موشا

مکاتب نگارگری:
مکتب سلجوقی

ویژگی های این مکتب عبارتند از: رنگ های روحی و شفاف، رعایت ترکیب بندی به 
صورت انباشته و روی هم، قلم گیری مشکی در مرز پیکره ها.

مکتب اولیه تبریز )ایلخانی(
با حاکمیت مغوالن بر ایران که گسترۀ امپراطوري آنها بسیار وسیع بود، نقاشان 
وافر  عالقۀ  پذیرفتند،  تأثیر  هم  از  ایراني  و  بیزانسي  از جمله چیني،  متفاوت  ممالک 

مغوالن به نقاشي چیني باعث رواج عناصر نقاشي چیني درایران شد.
در این دوره با مرکزیت تبریز، مکتبي در ایران پا گرفت که به مکتب اولیه تبریز 
معروف گردید. این مکتب آمیزه اي از عناصر چیني، بیزانسي و ایراني است. از آثار مهم 

این مکتب شاهنامه ایلخانی )دموت( می باشد.
ویژگي هاي این مکتب:

ـ ساماندهي عناصر در کادر افقي

1.  به صفحۀ 1۸ رجوع شود.
۲. به صفحۀ 1۸ رجوع شود.
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زال و سیمرغ

ـ تأثیرات نقاشي چیني دورۀ تانگ و سونگ
ـ واقع گرایي و دقت در طراحي مضامین
ـ استفاده از رنگ نقره اي به مقدار زیاد

ـ نمایش توأم فضاي داخل و خارج )فضاي همزماني(
ـ عناصر تصویري تیره تر از پس زمینه

ـ عدم قرینه سازي در ترکیب بندي
ـ ترکیب بندي عناصر به صورت دسته دسته در چند سطح

ـ تنوع و وسعت رنگي و تداوم به کاربردن رنگ تخت و خطوط کناره نما
نگارگران برجستۀ مکتب: احمد موسي، خواجه  عبدالحي، امیردولت یار،   خواجه   

شمس الدین 
آثار مهم مکتب: منافع الحیوان، جامع    التواریخ، ابوسعید نامه

نکته: مجلس سازي، شیوۀ نوین توسط احمد موسي در این دوره ابداع شد و وجه 
مشترک نگاره هاي مکتب اولیه تبریز عناصر تیره تر نسبت به پس زمینه مي باشد.

مکتب بغداد – تبریز )جالیري(
در انتهاي حکومت ایلخاني با مرکزیت شهر بغداد، هنرمندان تصویرگر با تلفیق 
دستاوردهاي مکاتب بغداد، تبریز یا مغولي و شیراز مکتبي را ایجاد نمودند که بعدها به 

مکتب جالیري یا مکتب بغداد – تبریز معروف گشت.
ویژگي هاي مکتب:

ـ اختصاص یک صفحه کامل به نگارگری
ـ استفاده از تعداد محدود پیکره ها

ـ ایجاد فضاي بیکران
ـ نمایش طبیعت شاعرانه

ـ وسعت و تنوع رنگي
ـ ایجاد اسلوب نوین در نمایش عناصر معماري

ـ طبیعت پردازي
ـ گزینۀ رنگي )رنگ پردازي(

نگارگران  برجسته  مکتب: جنید بغدادي با تخلص سلطاني
آثار مهم مکتب: دیوان خواجوي کرماني
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مکتب شیراز
عدم هجوم مغوالن به شیراز و بازسازي آن باعث گردید شیراز نیز مانند تبریز 
ایلخاني گردد و تا دوره تیموری نیز ادامه یافت.  تبدیل به یک مرکز هنري در دورۀ 

هنرمندان شیراز سعي در حفظ سنت هاي هنر تصویرسازي ایراني داشتند.
تبریز  مکتب  با  گرفت  شکل  شیراز  در  که  مکتبي  تمایز  وجه  مهم ترین  نکته: 

حداقل تأثیرپذیری از عناصر بیگانه )چین و بیزانس( بوده است.
ویژگي هاي مکتب:

ـ الگو برداري از مکتب سلجوقي
ـ ساده گرایي

ـ استفاده از افق بلند و رفیع
ـ عدم توجه به منظره پردازي

ـ توجه و تأکید بر موضوعات انساني و زندگي انسان
ـ استفاده از کتیبه در فضاي تصویر

خاورنامه  مونس االحرار،  تیموری:  دوره  با  مقارن  شیراز  مکتب  مهم  آثار 
)قدیمي ترین نسخۀ مکتب( شاهنامۀ ابراهیم سلطان، گلچین اسکندر  سلطان، شاهنامۀ 

قوام الدین حسن

مکتب هرات
اواخر قرن هشتم با شکل گیري مکتب هرات عناصرچیني و بیزانس از نگارگري 

ایراني حذف گردیدند و این مکتب به غناي ناب ایراني نزدیک گردید.
ویژگي هاي مکتب:
ـ غني شدن رنگ ها

ـ ترکیب بندي منسجم بر اساس دایره
ـ روایت گري و توصیفي

ـ ایجاد حاالت رواني در پیکره ها
ـ تأکید و تمرکز بر شخصیت اصلي تصویر

ـ اندازه بر اساس مقام
ـ رقم زدن نام هنرمند

شیرین در حال آبستن کردن و نظاره خسرو

ساختن کاخ خورنق، بهزاد
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بارگاه کیومرث، سلطان محمد

نگارگران برجسته مکتب: روح اهلل میرک، میرخلیل، موال علي مصور، کمال الدین 
بایسنقري. دمنۀ  و  کلیله  بایسنقري،  شاهنامۀ  معراج نامه،  مکتب:  مهم  آثار  بهزاد. 

نکته: شاهنامۀ بایسنقري شاهکار مکتب اولیۀ هرات است.
حضور کمال الدین بهزاد در این عصر باعث تحوالتي درنگارگري ایران گردید که 
گاه خود در مکتبي مجزا بررسي مي گردد. بهزاد را سردمدار واقع گرایي در نگارگري 

ایراني مي دانند و  نخستین تک چهره سازي توسط بهزاد ایجاد شده است.
از جمله تحوالت ایجاد شده توسط بهزاد:

ـ نوآوري در مضامین و موضوعات به ویژه انسان
ـ نوآوري در تکنیک و اسلوب

مکتب تبریز صفوي 
در  تنوع  پیکره ها،  در  تحرک  عامل  ایجاد  از:  عبارتند  مکتب  این  هاي  ویژگي 

ترکیب بندي، ایجاد فضاي آرماني، پوشش سر اشخاص به صورت کاله قزلباش.

مکتب اصفهان
»رضا عباسي« را پایه گذار این مکتب می دانند. از ویژگي هاي دیگر این مکتب 
مي توان از نقاشي به صورت رقعه، استفاده از خطوط منحني، استفاده از حداقل رنگ و 

استفاده از حالت توصیفي و بیاني خطوط نام برد.



163

واژه نامه

     
A

Abstract   مجرد، انتزاعي، چکیده، چکیده کردن
Abstract art هنر انتزاعی
Abstraction  انتزاع
Achromatic colour بی رنگ
Acrylic رنگ آکریلیک
Afterimage تصویر بعدی چیزی شبیه رنگ
Airbrush رنگ پاش
Analogue colours رنگ های هم خانواده
Anatomy کالبدشناسی
Animated cartoon  نقاشی متحرک ـ  کاریکاتور
Anti ـ art ضد هنر
Aquarelle آبرنگ، آب و رنگ، نقاشی آب و رنگی
Art deco هنر دکو
Art for art’s sake  هنر برای هنر
Art history تاریخ هنر
Artist هنرمند

B
Balance  تعادل
Baroque art* هنر باروک
Basic design اصول و قواعد طراحی

ی مطالعه(
ضمائم )برا
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Basic shapes شکل های بنیادی
Basic visual elements اصول و قواعد هنر های تجمسی
Billboard تخته  اعالنات  وآگهي  ها
Book binding صحافی
Book illustrator تصویرساز کتاب
Brightness درخشندگی
Bronze age دوران مفرغ
Brush قلم مو

C
Calligrapher  خوشنویس
Calligraphy خوشنویسی
Canvas کرباس ، پارچه  مخصوص  نقاشی ، پرده  نقاشی ، بوم
Caricaturist تصویرساز صحنه های مضحک و اغراق آمیز، کاریکاتوریست 
Ceramics سفال سازی
Chalcography هنر حکاکی روی برنج یا مس
Chromatic colour  رنگ فام دار
Chromatic scale گام رنگی
Classicism سبک باستانی  )در ادبیات  وهنر(، پیروی  از سبک  های یونان  و روم،  کالسی سیسم
Collage کالژ ، تکه چسبانی
Collection گردآوری ، مجموعه
Colour value ارزش رنگی
Composition ترکیب بندی
Computer graphic گرافیک کامپیوتری
Conceptual art هنر مفهومی
Connoisseur  خبره، کارشناس هنری
Construction ساختمان، ساخت بندی
Construe ساختار
Contemporary Art هنر معاصر
Contrast تضاد، تباین
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Cool colour رنگ سرد
Critic نقد
Cube مکعب
Cubism کوبیسم

D
Dada دادا
Decoration تزیین
Decorative تزیینی
Design طراحی
Designer طراح
Dimension بعد
Draw طرح
Dye رنگینه

E
Earth art هنر خاکی
Easel سه  پایه نقاشی
Effigy پیکره
Egyptian art هنر مصری
Elaborate پرکار
Emblem نشانه، آرم
Enamel paint رنگ لعابی
Engraving حکاکی
Etcher چاپگر با سمه کار
Expressionism سبک اکسپرسیونیسم
Expressional هنرمند اکسپرسیونیست

F
Faience لعابی
Fauvism  ددگری
Figurative   اندام وار، پیکر نما
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Figure پیکر
Fine art  هنرهای زیبا
Flat  تخت ، پهن ، مسطح
Folk art هنر بومی
Form شکل
Formal art هنر قراردادی
Format   قالب ، هیئت ، قالب  بندی کردن
Frame work  چهارچوب کار
Freehand drawing طراحی دست آزاد
Function عملکرد، تابع
Futurism آینده  گرائی

G
Gallery نگارخانه
Grey   خاکستری
Grisaille  نقاشی  برجسته  نما روی  شیشه  به رنگ  خاکستری
Ground زمینه

H
Handicraft صنایع دستی
Hand ـ made دست ساز
Harmonious colours رنگ های هماهنگ
Harmony   هارمونی ، تطبیق ، توازن ، هم  آهنگی ، همسازی
Hatching حکاکی
Head  سرصفحه ، سرستون ، موضوع
Heading  عنوان  گذاری، عنوان، سرصفحه ، سرنامه، تاریخ  و نشانی  نویسنده

 I
Icon  شمایل ، تمثال ، تندیس
Ideogram تجسم  و نمایش  عقاید و افکار و اجسام  با تصویر
Illusionism  وهم  گرائی ، نقاشی  از مناظر خیالی
Illustration تصویرسازی
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Image تصویر
Impressionism       سبک هنری امپرسیونیسم یا تئوری هیوم hume درباره ادراک، مکتب تجسم
Industrial design طراحی صنعتی
Intense colour  رنگ شدید، قوی
Interface روبه رو
Isomorphic هم ریخت

L
Litho graph چاپ سنگی
Landscape منظره، چشم انداز
Last supper بازپسین ، پسین ، آخر، آخرین  شام
Lettering  حروف  گذاری ، عالمت  گذاری  باحروف
Line خط
Linear composition ترکیب بندی خطی

M
Manner  راه ، روش، طریقه، شیوه
Mannerism  اطوار و اخالق  شخصی، سبک  به خصوص ، شیوه گرایی
Mass حجم
Master دانشور، چیره  دست ، استاد
Material جنس، ماده، مصالح
Miniature کوچک ، مینیاتور
Mixed colour رنگهای ترکیبی
Mixture   آمیزه، مخلوطی
Modernism   اصول  امروزی ، اصول  تجدد، نوگرائی، نوین  گرائی
Monogram طغرا، امضاء، حروف اختصاری
Monotone تک رنگ
Mould قالب، کالبد، فطرت ، الگو
Mural painting نقاشی روی دیوار
Myth افسانه ، اسطوره
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N
Narration  گویندگی، داستان، داستان سرایی ، توصیف ، روایت
Naturalism طبیعت گرائی، فلسفه  طبیعی 
Natural texture بافت طبیعی
Neo ـ classicism کالسیسم نو
Neo ـ expressionism اکسپرسیونیسم  نو
Neo ـ impressionism  امپرسیونیسم نو
Neolithic وابسته  به  عصر حجر جدید، نوسنگي 
Non ـ figurative art هنر تمثیلی جدید، هنر اندام گرایی نو

O
Objected art هنر عینی
Oil paint  رنگ روغن
Opaque  مات ، غیر شفاف ، مبهم ، کدر، شیشه  یا رنگ  مات
Open form شکل گشوده
Optical Art  هنر وابسته  به  بینایی
Optical mixing ترکیب بصری

P
Patch سیم  سرهم  بندي، سیم  رابط 
Patron الگو، حامی
Pattern بافت ریتمی، انگاره
Persian art هنر ایران قبل از اسالم
Philosophy of art فلسفه هنر
Photo realisim فوتورئالیسم
Pictography صورت  نگاري، تصویر نگاري، رمز نگاري
Picture plane مجسم  کردن   تصویر
Postـmodernism پسا مدرنیسم
Primary colours  رنگ  های اولیه
Primitive   پیشین، قدیم ، بدوی، انسان  اولیه
Principles of design اصول و قواعد طراحی
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Printmaking چاپ دستی
Profile  برش  عمودی  ، نقشه  برش  نما ، عکس  نیمرخ  ، برجسته
Proportion  تناسب ، نسبت ، درجه ، سهم  ، قسمت
Pyramid  اهرام  ، شکل  هرم  ساختن

R
Raised  برجسته ، ورآمده
Realist  واقع  بین، تحقق  گرای
Renaissance رنسانس
Rendering  ترجمه ، تعبیر، اندود بار اول
Repetition تکرار
Restoration  اعاده ، ترمیم
Rhythm ضرب آهنگ
Rhythmic  دارای  وزن  یا آهنگ
Richness of colour خوش رنگی

S
Salon Scale مقیاس فضا
Script  دست خط
Sculptor مجسمه ساز
Secondary colours رنگ های ثانویه
Section do نیروی کار
Serigraph   استحکام  سنج  تار ابریشم
Serigraphy سریگرافی
Shade تاریک، تیره  گی
Shape شکل، سطح
Silhouette نیمرخ  ، نیمرخ  هر چیزی  به رنگ  سیاه  یا به رنگ  یک دست
Simultaneous contrast   کنتراست  باهم  واقع  شونده ، همزمان
Sketch پیش  طرح
Solid حجمي ، سه  بعدی 
Space فضا
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 Statue تندیس ، پیکره ، مجسمه ، هیکل ، پیکر، تمثال ، پیکرسازی  
Stillـlife روش و سبک زندگی، طبیعت بی جان
Strong colour رنگ قوی
Structure ساختار، سازه
Style روش  و سبک
Surface سطح
Surrealism   سبک  نگارش  خیالی ، سوررئالیسم ، فراواقعیت  گرائی
Symbol نشانه، نماد
Symbolism مکتب  رمزي ، نشان پردازي، نمادگرایی 

V
Value ارزش بصری
Value pattern ارزش بصری انگاره
Vision دید ، بینائی
Visual art هنرهای تجسمی
Visual communication ارتباط بصری

W
Warm colour رنگ های گرم
Water colour آبرنگ
Weight  سنگینی  ، سنگ  وزنه
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ـ  امیدی، فریدون – کارگاه نقاشی – فنی و حرفه ای )گروه هنر( رشته  نقاشی، 
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