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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برنامه ریزی شده است: 

١ــ مفاهیم نظری
هدف های رفتاری
درس در یک نگاه

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

                               هنر اسالمی
2ــ کار  عملی

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

کارگروهی                           طراحی و اجرای سه بعدی

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

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

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

TEAMWORK ــ١



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

باشید.

Idea  ــ٢                          Collageــ١



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

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

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

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

هدف کلی

به کارگیری اصول و قواعد هنرهای تجسمی در اجرای آثار هنری
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کارگاه هنر 1

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان فصل بتواند :
1ـ بیان خطوط مختلف را توضیح دهد.

2ـ انواع خط )واقعی،  ذهنی   ( را بشناسد.
3ـ به کمک خطوط مختلف )واقعی، ذهنی( آثاری به وجود آورد.

4ـ انواع خط بر اساس جهت آن را نام ببرد.
5 ـ انواع خطوط با جهات مختلف را در آثارش به درستی به کار ببرد.

6 ـ بیان های مختلف خط را در آثارش به کار ببرد.
7ـ کاربرد خط در آثار نگارگری ایرانی را شرح دهد.

8  ـ به کمک خطوط، محیطی طراحی کند.
9ـ به کمک خط در طراحی سایه روشن های مختلف ایجاد کند.

10ـ کاربرد خط در نقاشی را شرح دهد.

1

درس دریک نگاه

 یک نقطه در حوزه تصویر، عالوه بر اندازه، نشان دهندٔه یک منبع انرژی است.
تبدیل می شود و  به خطوط قابل تشخیصی  بیننده  نقطه در صورت سامان داشتن، در چشم   

ساختارهای ارزش را به  وجود می آورد.
 خط پرکاربردترین و ملموس ترین عنصر تجسمی است.

 در هنر تجسمی خط دارای تعریف و محتوای خاص خود است.
 خط شامل انواع واقعی و ذهنی است.

ری
فتا

ف ر
هدا

ا
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 خط از نظر جهت به انواع افقی، عمودی و اریب تقسیم می شود.
داشته  شکسته  و  منحنی  راست،  صورت های  می تواند  مختلف  حاالت  بیان  بر اساس  خط   

باشد.
 خط در نگـارگری ایرانی از ظرافت  های خـاصی برخوردار است و تجانس بارز بـا  خوشنویسی 

نستعلیق دارد.
 خطوط در هنرهای تجسمی می توانند محیطی و یا بیانی باشند.

 کیفیت خط بیان های مختلفی را ایجاد کرده و تنوع و تأکید به وجود می آورد.
 به کمک خط می توان ایجاد تاریک و روشنی کرد.

 خط می تواند به وجود آورندٔه بافت های متنوع باشد.
 خط در نقاشی می تواند به صورت ملموس، واقعی و عینی و یا به صورت ذهنی به کار برده 

شود.

نقطه به تعبیری جزء جدا نشدنی از هنرهای تجسمی می  باشد و عناصر دیگر هر کدام به گونه ای 
از تکرار آن به  وجود آمده اند و به عبارت دیگر به نسبت عناصر درونی کادر قابلیت انعطاف تبدیل به 
عناصر دیگر هنر تجسمی را داراست، و می توان در تجربیات هنری و آثار هنرمندان به وفور آن را 

ـ 1(. مشاهده کرد که به  طور فزاینده ای حاوی نیروی درونی است )تصویر 1ـ
در تصویر نامبرده، هنرمند به کمک نقطه و تغییر اندازه و تکرار آن کل اثر را به وجود آورده است 

و تمام شکل ها و رنگ ها و سایه ها از نقاط به وجود آمده اند.

با  اثر  این  در  کاندینسکی  1ــ1ــ  تصویر 
و  خطوط  رنگارنگ،  نقطه های  از  استفاده 

اشکال را به وجود آورده است.
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خط1
قرارگیری  هم  کنار  در  یا  نقاط  هم چسبیدن  به  از 
نقطه  خط  ولی  می شود.  دیده  خط  آنها  امتداد  و  نقطه ها 
نیست و دارای وجودی مستقل و قوانین خاص خود بوده 
از  نقطه  وقتی  می باشد.  تجسمی  عناصر  اصلی ترین  از  و 
تبدیل  و  کرده  پیدا  بُعد  متحرک شود  و  تکثیر  یک جهت 
به عنصر جدیدی به نام خط می گردد. در هنرهای بصری 
خط به علت ماهیت خاصش دارای توان و انرژی بسیار 
اغلب ساکن و  اولیه  است، خط در طراحی و طرح  های 
همین  به  است.  کننده  آغاز  و  مهم  عنصری  نیست  ایستا 
بصری  آثار  بخشیدن  تجسم  برای  پر اهمیتی  عنصر  دلیل 

است  )تصویر 2ــ1(.

line ــ1

تصویر 2ــ1ــ خط می تواند دارای حاالت متفاوتی باشد که 
در این جا چند نمونۀ آن دیده می شود.

شاید خط از دیگر عناصر تجسمی آشناتر و ملموس تر باشد. زیرا اغلب افراد از دوران کودکی به کمک 
آن کشیدن نقاشی را تجربه کرده  اند. با استفاده از خصوصیات بیانی و روانی خط می توان تصاویر و احساس 

هنرمند را بیشتر درک کرد.

با قلم آهنی ــ در  تصویر 3ــ 1ــ آلبرشت دورر ــ طراحی 
این طراحی هنرمند با استفاده از خطوط آزاد و روان مهارت 

خود را به نمایش گذاشته است.

از  بعضی  است،  متفاوت  یکدیگر  با  خطوط  بیان 
هستند.  شکننده  و  خشک  برخی  و  رها  و  آزاد  خطوط 
ایجاد  به  خط  مختلف  حاالت  و  بصری  کیفیت های 
تصویر ها و طرح ها می انجامد. گاه به صورت محیطی دور 
تصویر حرکت می کند و گاه با تنیده شدن در هم به ایجاد 

حجم و تصویر منجر می گردد )تصاویر4 و 3ــ1(. 
هنرمندان مختلف در طول تاریخ در مکاتب هنری 
استفاده  طراحی  در  خط  متفاوت  حاالت  و  کیفیات  از 

کرده اند )تصاویر 6  و 5  ــ1(.
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تصویر4ــ1ــ در آثار حجمی خط می تواند صورتی سه بعدی به خود بگیرد.

تصویر 5  ــ1ــ پابلو پیکاسو در این تصویر به کمک نور به طراحی پرداخته است و از 
طریق عکاسی آن را به ثبت رسانده است. )ارزش نور به مثابه خط(

تصویر 6  ــ1ــ لئوناردو داوینچی
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انواع خط
همان طور که گفته شد خط می تواند از تکرار و یا حرکت نقطه به وجود  آید. اما نکته ای که در 
انواع  آمدن  به وجود  باعث  که  نقاط تشکیل دهنده  فاصلٔه  تغییر  اشاره شود،  آن  به  این جا الزم است 

خطوط واقعی و غیر واقعی می شود.
بعضی  هستیم.  مواجه  انواع خطوط  با  خود  پیرامون  محیط  در  روزانه  واقعی: ما  خطوط 
مانند درختان پایدار و بعضی مانند خطوط رعد و برق ناپایدارند. آیا می توانید خطوط پایدار و ناپایدار 
دیگری در طبیعت به یاد بیاورید؟ طبیعت همیشه به عنوان بهترین منبع الهام، مورد توجه هنرمندان در 

عرصه های مختلف بوده است  )تصاویر ٩ و ٨ و ٧ــ1(.
می گیرد،  شکل  حسی  یا  اجرای پیام  یا  و  بیان  برای  طراح  یک  ذهن  در  اندیشه  زمانی که 
روی  بر  را  خود  ذهن  بازتاب های  نخستین  دارد،  دست  در  که  وسیله ای  ابتدایی ترین  با  هنرمند 
است. داشته  استمرار  طراحی  آثار  در  امروز  تا  دور  زمان های  از  فرایند  این  می کند.  ثبت  سطح 
انسان های غار نشین نیز برای نمایش و بیان ذهن خود از ابزاری که محیط در اختیارشان قرار 
می داد )سنگ، زغال،....( استفاده می کردند، به کمک خطوط سیال و شفاف به طراحی می پرداختند 

)تصویر 10ــ1(.
تفاوت خطوط واقعی با خطوط مجازی در  وزن،  هویت و دیگر ارزش های بصری آن می باشد.  

تصویر 7ــ1ــ دیده شدن خط در کشیدن طبیعت بسیار گوناگون و زیبا است و در فصول مختلف جلوه های متفاوتی دارند.



9

دیده  درختان  طبیعت  در  خطوط  نوع  ملموس ترین  8  ــ1ــ  تصویر 
می شود که بر اساس نوع خود خطوط متفاوتی دارند.

تصویر9ــ1ــ رعد و برق نمونه ای از خطوط ناپایداری در طبیعت هستند.

تصویر 10ــ1ــ خطوط واضح حکاکی شده بر روی دیوار غارها ، هندوستان
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ـ در  ـ آب مرکب و قلم موـ  تصویر 11ــ1ــ سر آنتونی وان دایکـ 
این اثر تغییرات ضخامت خط و تیرگی و روشنایی های متفاوت در 

قسمت های مختلف به کار رفته است.
تصویر12ــ1ــ ارزش خطی در این اثر نگارگری معاصر به آن، زیبایی خاصی بخشیده 

است و در نمایش حجم نیز مؤثر بوده است. )اثر مجید مهرگان(

تصویر 13ــ1ــ کاندینسکی،گاهی هنرمندان خط را به صورت منظم و  هندسی در آثار خود به کار می گیرند.
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داشته  می توانند وجود  گونه  دو  به  از خط  نوع  این  1ــ خطوط غیر واقعی: 
باشند. خطوط منقطع و خطوط ذهنی این خطوط به وسیلٔه قرار گرفتن یک سری از نقاط 
در کنار یکدیگر به وجود می آید و ذهن آنها را به یکدیگر وصل می کند. به عنوان مثال، 
ایستادن افراد متعدد در خط ایستگاه اتوبوس و یا پرواز خطی دسته ای از پرندگان در 
آسمان نمونه ای از خطوط منقطع محسوب می باشند. گاهی در طبیعت باجلوه های زیبایی 
بر روی آن خطوط منقطع  تار عنکبوتی که قطرات شبنم  از خط روبرو می شویم. مانند 

زیبایی را به  وجود آورده است )تصاویر 15و  14ــ1(.
آنها جان  به  و  کرده  را جستجو  طبیعت، خطوط  در  رابطه  این  در  هنرمندان نیز 
دوباره بخشیده اند و هویت جدید این بخش ها در دل طبیعت، آنها را به اثر هنری تبدیل 

می کند )تصویر 16ــ1(.
و  می خورد  چشم  به  بسیار  ونسان ونگوگ  نقاش  هنرمند  آثار  در  خط  نوع  این 
خطوط اصلی و پر تحرک اثر نقاشی در اثر کنار هم قرار گرفتن خطوط منقطع به  وجود 

آمده اند )تصویر 1٧ــ1(.
در هنــر گرافیک نیز به کارگیری این نوع از خطوط باعث به وجودآمدن جلوه های 

خاص بصری می شود )تصویر 1٨ــ1(.
نمونه ای  شبنم  قطرات  تصویر 14ــ1ــ 

از خطوط منقطع می باشند.

تصویر 15ــ1ــ خطوط منقطع در طبیعت بسیار دیده می شود. در این تصویر خطوط منقطع با ضخامت های مختلف بافت زیبایی 
را به وجود آورده است.
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ما  عصر  اساسی  پیامدهای  از  یکی  16ــ1ــ  تصویر 
تعادل  جهانی  تهدید  و  طبیعت  با  بشر  شدۀ  مختل  رابطه 
اکولوژیکی است و هنرمندان در این زمینه تحت عنوان 
» لند آرت« به خلق آثاری در طبیعت با هدف گسترش بحث 
ارتقاء  به  کمک  و  طبیعت  یافته  تغییر  مفهوم  مورد  در 
ژرف اندیشی پرداخته اند. در تصویر از چیدمان قطعات 

در کنار هم خطوطی ایجاد شده است.

تصویر 17ــ1ــ )شب پر ستاره، ونگوگ( خطوط پیچان 
می باشد  ونگوگ  آثار  وجه مشخصۀ  رنگارنگ  و  منقطع 
به چشم  با موضوعات مختلف  او  آثار  از  بسیاری  در  که 

می خورد.

تصویر 18ــ1
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2ــ خطوط ذهنی: در این نوع خطوط، خط واقعی وجود ندارد ولی می توان وجود آن را 
احساس کرد. این خطوط از طریق اتصال و ارتباط ذهنی بین دو عنصر که در یک جهت باشند از طریق 
چشمان بیننده در ذهن به صورت ثابت شکل می گیرد و نتیجٔه آن خطوط نامرئی و ذهنی می  باشد، و در 

حقیقت مسیر ارتباطی بین دو نقطه می  باشد که به صورت بهتر در ذهن بیننده ایجاد می شود.
به تصویر 1٩ــ1ــ الف توجه کنید، همان طور که می بینید حرکت دست ها و چشم ها مسیری را 

نشان می دهند که در تصویر )ب( این خطوط مشخص شده اند.
به  می کنند.  استفاده  تصویر  در  حرکت  و  ارتباط  ایجاد  برای  خطوط  این گونه  از  هنرمندان 
طریقی این روش شبیه به حرکات غیر کالمی در بیان آدمی است. معموالًً هنرمندان برای بیان ا فکار و 

احساسات به صورت غیرمستقیم و همراه با ایهام، از این نوع خطوط کمک می گیرند.

تصویر19ــ1ــ الف، ب استنساخ، محمودخان 
تصویر  این  در  هجری،   1308 ملک الشعرا   ، 
برخـالف نقـاشی هـای آن دوران از نشان دادن 
جزئیات صرف نظر شد . با به کارگیری خطوط 
.آیا  است  کرده  ایجاد  را  زیبایی  ذهنی حرکت 
را  تصویر  این  دیگر  ذهنی  خطوط  می توانید 

پیدا کنید ؟

الف

ب
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جهت خط
قرار  توجه  مورد  باید  که  خط  مشخصه  های  مهم ترین  از  یکی 
نوع  سه  به  دارند  که  جهتی  براساس  خطوط  می باشد.  آن  جهت  گیرد، 

افقی، عمودی و اریب تقسیم می شوند.
بیان کنندٔه آسودگی  و  آرامش  ــ خط افقی: منعکس کننده حس 
می باشد. زیرا ما آن را در محیط با شخصی که در حال استراحت و خواب 
القا می کند  نیز خط افق همین حس را  است همانند می بینیم. در طبیعت 

)تصویر20ــ1(.
هنرمندان نیز برای القای فضای آرام و ساکت از کثرت و تنوع و 

هماهنگی خطوط افقی سود برده  اند )تصویر21ــ1(.

تصویر20ــ1ــ هنرمندان عکاس با دیدن خطوط در محیط پیرامون 
خود و انتخاب کادر مناسب آثار زیبایی را به ثبت رسانده اند.

تصویر21ــ1ــ به کارگیری ترکیب و خط افقی در نقاشی



15

ــ خط اریب: خط اریب به لحاظ نحؤه قرارگیری آن درکادر بیش ترین قدرت 
بیان حرکت را داراست بیش ترین نوع حرکاتی که ما در محیط اطراف و طبیعت می بینیم 
مانند حرکت گندم  زار در اثر باد و یا دویدن و یا اسکی کردن و... معرف خط اریب 

هستند )تصویر 22ــ1(.
ذهن ما نا آ گاهانه خطوط اریب را متحرک می  بیند و هنرمند ان با استفاده از کیفیت 
پویای خطوط اریب حرکت را در اجسام القا می  نمایند و ترکیبات متنوع و زیبایی به وجود 

می آورند )تصاویر 26و 25 و 24 و 23ــ1(.

تصویر 22 ــ1ــ در این تصویر حرکت باد بر روی 
شن ها به کمک خطوط اریب کامالًً قابل حس است.

تصویر23ــ1ــ هنرمندان در زمینه تبلیغات نیز ترکیب و خط اریب را برای 
بیان مفاهیم پرتحرک به کار می گیرند.

تصویر24ــ1ــ سهراب سپهری، آب مرکب
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ــ خطوط عمودی: خط عمودی معرف ایستایی 
و استحکام است و در تضاد کامل با خط افقی می باشد.

در طبیعت و محیط اطراف درختان بلند، ستون های 
متعدد در بناهای بزرگ و... معرف همین خطوط می باشند 

)تصویر2٧ــ1(.
معرف  هنرمندان  از  بسیاری  آثار  در  عمودی  خط 

ایستایی است.
در تصویر 2٨ــ1 نگارگر با تکرار و تأکید بر روی 
درختان نخل فضای خاصی به  وجود آورده است که کم تر 

در نگارگری ایرانی دیده می شود.
از  دیگری  نمونه  های  نیز  2٩ــ1  و  تصاویر30 

کاربرد خط عمودی در هنرهای تجسمی می  باشد.

ترکیب های  از  استفاده  با  نیز  خوشنویس  هنرمندان  امروزه  25ــ1ــ  تصویر 
پرتحرک و زیبای خطوط به صورت اریب آثار زیبایی به وجود آورده اند.

تصویر 26ــ1ــ  پویایی و حرکت خطوط اریب باعث شده است که در هنر گرافیک  
به ویژه پوستر بسیار مورد توجه قرار گیرد.

تصویر27ــ 1ــ درختان در طبیعت ساده  تــرین نمونـۀ  خـطـوط عـمـودی 
می  باشند که استواری و پایداری خط عمود را به خوبی به نمایش  می گذارند.
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تصویر28ــ1ــ مجنون در بیابان، نگارگری ایرانی



18

کارگاه هنر 1

تصویر29ــ1 هنرمندان بسیاری به گونه های مختلف خطوط عمودی را در کار 
خود استفاده کرده  اند .

تصویر 30ــ1ــ  هنرمند اینجا با استفاده از سبک فتوریسم ریتم خطوط عمودی به بیان حرکت و سرعت در زندگی ماشینی و مدرن پرداخته است.

بیان خط
ـ فقط تعدادی از گونه  های ممکن در مقولٔه  خط به وسیلٔه حرکت به  وجود می آید و از تنوع  بی شماری برخورد ار است. در  تصویر 2ــ1ـ

نا محدود خط نشان داده شده است.
قدرت بیان یکی از شاخص ترین ویژگی های خط می باشد، که به همین دلیل ابزار خوبی برای بیان افکار و تخیالت هنرمند است.

خطوط می توانند با کم ترین تالش و به سرعت ساخته شوند و بدون این که موضوعی ملموس را نمایش دهند، دارای کیفیت بیانی 
و حرکتی باشند. در هنر مدرن هنرمندان آثار بسیاری را با استفاده از عناصر خط به بیان احساسات و افکار درونی خود پرداخته اند 
مانند کاندینسکی،  آثار هنرمندان مطرحی  به  این رابطه می توان  به تصویر بکشند. در  به طور مشخص  و سعی نکرده اند موضوعی را 

جکسون پوالک و بریژیت رایلی اشاره کرد که هر کدام به شیؤه خاص خود از خط استفاده کرده  اند )تصاویر 32 و 31ــ1(.

بریژیت  آثار  در  خط  1ــ  31ــ  تصویر 
رایلی به صورت منظم و دقیق به کار رفته 
آورده  به وجود  آرام  حرکت  با  فضایی  و 

است.
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ما می توانیم بسیاری از تصورات و خیاالت ذهنی مان را به کمک خط نشان دهیم، زیرا خط می تواند 
برای بیان حاالت مختلف صورتی گوناگون به خود بگیرد. ما بارها از حاالت مختلف خطوط عصبی، برآشفته، 

شاد، آزاد، ساکت، بر انگیخته، آرام، دل پذیر و... برای توصیف و بیان ذهنیت مان استفاده کرده ایم.
قدرت بیان و تنوع حاالت این عنصر بنیادی خیلی زیاد است مانند تصویر 33ــ1 که استفاده از خط به 

صورت ساده و روان صورت گرفته است.

خط   )Actionpainting( کنشی  هنر  32ــ1ــ  تصویر 
هنرمندان  از  بسیاری  آثار  در  تنهایی  به  مدرن  هنر  در 
به  که  از هنرمند انی است  دیده می شود. جکسن پوالک 
عناصر تصویری  بدون  و  از خط  استفاده  با  آثاری  خلق 

مشخص پرد اخته است.

می تواند  خط  ،گاهی  کالدر  الکساندر  33ــ1ــ  تصویر 
بسیار ساده و راحت به کار رود.)اثری با مفتول(
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بعد  به  ایرانی در سده  های دهم  نگارگری  در 
هنرمندان  از  می آید.  به  وجود  طراحی ها  در  تغییراتی 
این دوران می توان از » رضا عباسی« نام برد. او هرگز 
پرسپکتیو  و  پردازی  سایه  از اسلوب  های  نکوشید 
بصری  ارزش های  اساس  بر  او  سبک  کند،  استفاده 
خط استوار بود. او طراح چیره دستی بود که با تغییر 
و  می توانست حجم  ها  نی  قلم  وسیلٔه  به  وزن خطوط 
طراحی  نشان دهد.  ظرافت  نهایت  در  را  شکن  ها 
پر پیچ و تاب او تجانسی بارز با خوشنویسی نستعلیق 

دارد )تصاویر 35 و34ــ1(. 

تصویر34ــ1ــ خط در آثار رضا عباسی از لطافت خاصی برخوردار است و 
استفاده از تغییر ضخامت خط در بیان فرم ها بسیار مؤثر بوده و زیبایی خاصی 

به اثر بخشیده است.

تصویر 35ــ1ــ رضا عباسی
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می تواند  آن  با  زیرا  است  مهم  بسیار  هنرمند  برای  خط  خط و شکل: 
اشکال را توصیف کند. ما نیز به کمک تصویر می توانیم موضوع  های مختلف را 

بازشناسی کنیم.
به طور مثال در  تصویر 36ــ1  شکل یک گل بی درنگ قابل شناسایی است. 
بافت  یا  و  به کارگیری رنگ  بدون  و  از کم ترین خطوط  استفاده  با  این طراحی  در 

شکل اصلی یک گل به نمایش در آمده است.
در این نوع طراحی هنرمندانه، استفاده درست و تطبیقی خطوط بسیار مهم 

است.
تصویر 3٧ــ1بر اساس عکس شماره  3٨ــ1ــ آنالیز شده است، به گونه ای 

که تمامی خطوط شکل های موجود در تصویر به خوبی قابل شناسایی هستند.
تصویر 36ــ1ــ در این تصویر با حداقل استفاده از خط 

هویت گل نمایان شده است.

این  در  مثالًً  می رود  کار  به  تصویر  نمایش  برای  خط  گاهی  37ــ1ــ  تصویر 
در  که  می شود  دیده  خطوطی  است  شده  کشیده   41 عکس  براساس  که  تصویر 

عکس وجود ندارند و در این جا برای نمایش اشکال از خط استفاده شده است.

تصویر 38ــ1
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خطوط بیانی1و محیطی در طراحی
به طور کلی وقتی خط عنصر اصلی یک تصویر باشد به 
آن طراحی گفته می شود و بر اساس نوع خط به کار رفته در اثر، 
دو نوع کلی طراحی وجود دارد: طراحی با خطوط محیطی و 

ـ 40ــ1(. طراحی با خطوط بیانی )تصاویر 42 ـ

Expersive ــ1

تصویر 39ــ1ــ در این تصویر سعی شده است با حداقل استفاده از 
خط پیکره ها و ترکیب طراحی گردد.

تصویر 40ــ1ــ »گیاه کنگر« نوع خطوط در نگارگری کامالًً مشهود است.

تصویر 41ــ 1ــ در طراحی اسب سوار اثر دومیه خطوط پرتحرک 
و دارای انرژی بسیارند.
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خطوط محیطی: به خطوطی که توصیف کنندٔه لبه های اشکال باشد و محیط بیرونی، لبه ها را 
به تصویر در آورد خطوط محیطی گفته می شود. که معمول ترین نوع استفاده از خط است.

تصویر 42ــ1ــ  طراحی با استفاده از خطوط محیطی است، که با مشاهدٔه دقیق هنرمند، یک 
کار تحسین بر انگیز به تصویر در آمده است.

خطوط بیانی: گونه ای دیگر از طراحی استفاده از خطوط بیانی است. در این شیوه فرقی 
نمی کند که طرح حرکت یا وضعیت پر تحرک را نشان  دهد، در هر صورت خطوط دور لبه شکل ایستا 

نیستند و بسیار پویا و در حال حرکتند  )تصاویر 44ــ و 43ــ1(.

ـ گاهی خطوط محیطی به صورت خیلی دقیق و ظریف تشکیل دهندۀ تصویر می شود. در تصویر  تصویر 42ــ1ـ
فوق اثر دومینیک انگر خطوط محیطی به دقت و مهارت خاصی استفاده شده است.
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تصویر 43ــ1ــ خطوط هیجانی بر خالف خطوط محیطی دور 
تنیدن  هم  در  و  حرکت  ایجاد  با  بلکه  نمی کنند  حرکت  اشکال 

تصویر را به وجود می آورند. انوره دومیه

تصویر 44ــ1ــ لئوناردو داوینچی نیز 
در این طراحی به کمک خطوط هیجانی 

به طراحی پرداخته است.
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در این شیوه، سوژه طراحی نمی شود، بلکه حرکت، 
طراحی  که  است  سوژه  و یا حالت  قرار گرفتن  طرز  و  وزن 
می شود. این نوع از طراحی ها همیشه بیش ترین حرکت را 

به  وجود می آورند.
اثر  بیانی  خطوط  کمک  به  45ــ1   طراحی  تصویر 
رامبراند می  باشد. در این اثر بیش تر خطوط حرکت دارند و 
وضعیت پر تحرک را القا می کنند. به طور کلی طراحی های 
انرژی  و  طراوت  از  سرشار  و  دارند  پویا  کیفیتی  رامبراند 
هستند و نشان دهنده این است که دست او دائم در حرکت 
بوده و حتی برای دقیق ترین و ظریف ترین قسمت های طرح 
از  که  را  یافته  ها  به سرعت  و  است  نشده  متوقف  لحظه ای 
طریق چشم به ذهن منتقل شده و در آنجا تحلیل یافته اند بر 

روی صفحه کاغذ منتقل کرده است.
استفاده از خطوط بیانی محدود به طراحی نمی باشد 
بلکه حتی در آثار حجمی نیز می تواند به کار رفته و حرکت و 

پویایی را به نمایش در آورد )تصویر 46ــ1(.

تصویر 45ــ1ــ رامبراند در این طراحی با استفاده از قلم  مو و آب مرکب به کمک 
خط و سطوح خاکستری با سرعتی که در تمام طراحی هایش به چشم می خورد به خلق اثر 

خود پرداخته است.

تصویر 46ــ1ــ دبورا باترفیلد،   هنرمندان مجسمه ساز از گونه های مختلف خط در آثارشان استفاده کرده اند. در تصویر 
فوق خطوط فوالدی اثر دارای حس خطوط طراحی می باشند.
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کیفیت1خط 
همان طور که قبالً اشاره شد خط متنوع ترین عنصر بصری است، بنابراین همیشه خطوط  بکار 
رفته در آثار نشان دهنده حاالت و روحیات هنرمند نیست.هنرمند برای بیان ذهنیت مورد نظر خود 
بیانی  با کیفیت مناسب آن بهره می گیرد. خطوط: نازک، ضخیم، خشن، نرم و... دارای  از خطی 

متفاوت می باشند.
یا دارای  و  ایجاد کنند  آورند، حرکت  به  وجود  را  متفاوتی  خطوط مختلف می توانند حاالت 
ارزش بیانی و احساسی باشند، آرام و روان، ظریف و مطبوع، دندانه دار و عصبی باشند و یا تأثیرات 
بی شمار دیگری در یک اثر هنری داشته باشند. این تنوع در نمونه هایی که در این فصل آورده شده 
است دیده می شود در ادامه نیز مثال هایی در مورد امکاناتی که خط به هنرمند می دهد آورده شده است 

)تصاویر 4٧ــ1 الی50(.

quality ــ1

تصویر 47ــ1ــ به حاالت خطوط بکار رفته در نقش صورت توجه کنید.
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تصویر49ــ1ــ اثر، هارتونگتصویر 48ــ 1ــ بکار گرفتن خطوط در عکاسی

تصویر50 ــ1ــ استفاده از خط در وسایل کاربردی



28

کارگاه هنر 1

ارزش1 خط 
با استفاده از یک خط ساده محیطی می توان تا حدی هویت یک تصویر را نشان داد. اما این 

خطوط محیطی نمی توانند جزئیات تصویر مورد نظر را نیز نمایان کنند.
هنرمند می تواند با استفاده از تکرار خط در یک فضای بصری، خاکستری های مختلف به  وجود 

آورد این کار از طریق تغییر قطر خط و فاصلٔه آنها از یکدیگر صورت می گیرد.
تکنیک های  ویژهٔ  ایجاد خط  و چگونگی آن، مـی تواند تغییرات زیادی را در میان آثار هنرمندان 

مختلف به وجود آورد )تصاویر53  ــ الی51  ــ1(.

value ــ1

تصویر 51  ــ1ــ اثر صدر

تصویر52 ــ1ــ  اثر مرتضی ممیز
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هاشور زدن:  وجود  محدودیت  در  چاپ  نشریات  روزانه  در سال های دور  باعث شد 
تصویرسازی مجالت به صورت تک رنگ و با جوهر سیاه صورت گیرد و برای ایجاد سایه روشن از 
هاشور ساده و متقاطع استفاده شود. استفاده از این شیوه امروزه نیز متداول است. تصاویر 55 و     54  ــ1 
در طراحی اسکیس )طراحی سریع ( و همین طور در طراحی های اولیه پویا نمایی ) انیمیشن ( از این روش 

زیاد استفاده می شود )تصویر 56   ــ1(.
تصویر 5٧  ــ1ــ اثر هنرمند طراح، آلبرت دورر می باشد. بسیاری از آثار وی را حکاکی روی 
چوب و فلزات و چاپ های دستی برای کتاب های مختلف با موضوعات مذهبی تشکیل می دهند. در 

این اثر به کارگیری انواع هاشورها به خوبی قابل مشاهده است.

تصویر 53 ــ1ــ  اثر کته کل ویتس
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تصویر 54ــ1ــ چاپ سنگـی،طراحـی بـــه کمک 
هاشورزدن )شبیه پرداز نگارگری ایران(

تصویر 55ــ1ــ ایجاد سایه روشن به کمک هاشور اثر فرانسیسکو گویا

تصویر 56  ــ1ــ طراحان پویا نمایی )انیمیشن( در مراحل اولیۀ کار به کمک خط 
به طراحی شخصیت ها می پردازند
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 خط به عنوان بافت: روش های استفاده از خط محدود به چاپ 
و...  چوب  یا  و  نخ  جنس  از  می توانند  خطوط  بلکه  نیستند  طراحی  و 
باشند. مثالً در بافت یک پارچه می توان با ایجاد اختالف تراکم و تیرگی 
و روشنی خط، ارزش های مختلف بصری به وجود آورد )تصاویر 5٩ و 

5٨ ــ1(.

تصویر 57  ــ1ــ حکاکی روی فلز اثر آلبرشست دورر

تصویر58 ــ1ــ پارچه یزدی
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خط در نقاشی می تواند عنصر مهمی باشد، زیرا یک نقاشی با فضای 
رنگی نسبت به طراحی از محدودیت کم تری برخوردار است، رنگ و خط 

می توانند مکمل یکدیگر باشند.
وقتی هنرمند عمدًا خط را به عنوان خطوط محیطی در نقاشی در 
نظر می گیرد، خط از ارزش زیادی برخوردار می شود زیرا به وسیلٔه تیره و 

ضخیم شدن آن تصویر مورد نظر مشخص می گردد.
به کمک تکرار و  تغییر در کیفیت  خط  در نقاشی می توان  بافت  های 

ـ  1(. متنوع  و بدیعی به  وجود آورد.)تصویر60 ـ 

تصویر 59 ــ1ــ  کاربرد خط در طراحی اشیاء کاربردی

تصویر 60 ــ1ــ بخشی از اثر تولد ونوس ــ ساندروبوتیچلی
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خط صریح و روشن: گاهی خط در آثار نقاشی به طور واضح و صریح به کار می رود.
در بعضی از نقاشی های طبیعت بـی جان نیز خطوط لبه هـای گـوناگون اشیاء را معین می کنند و 
بــا وجـود نبودن خـطوط واقـعی این نقاشی هــا نیز در رده  بندی نـقـاشی هـای خطی جـا مـی گیرد )تصاویر 

62 و61ــ1(.

تصویر 61 ــ1ــ نقاشی رنگ و روغن با تأکید بر روی خط

تصویر62 ــ1ــ  اثری از ونگوگ
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دیگری  روش های  به  نقاشی  در  کاربرد رنگ: خطوط 
از هنرمندان  نمایش دهند. بعضی  نیز می توانند تصویر و فرم را 
خط را با رنگ های فام دار به وجود می آورند مانند آثار هنرمندان 
با  65  ــ1  تصویر  مانند   یا  و63ــ1و   64 تصاویر  امپرسیونیست 
استفاده از خطوط پهن و مارپیچی و رنگ و قلم مو اثری به وجود 
در حال  متکثر  نقطه  عنوان  به  مفهوم خط  یادآور  است که  آمده 

حرکت می باشد.

تصویر63ــ1ــ اثری از ادوارد مونک )مونش(

تصویر65ــ1ــ خطوط در این اثر تداعی کنندۀ حرکت نقطه است.تصویر64ــ1ــ فریاد ادوارد مونک )مونش(
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آشکار شدن و محو شدن خطوط محیطی: در آثار بعضی از نقاشان، تأکید بیشتر بر روی 
رنگ و ارزش تاریک روشنی است. در  تصویر 66  ــ1 اثر کاراواجو قسمت هایی از شکل به طور 
واضح دیده می شود و بعد در تاریکی گم می گردد، هنرمند گوشه هایی از طرح را به عنوان راهنما قرار 
داده و ذهن، قسمت هایی که در تاریکی قرار دارند را احساس می کند، ولی در واقعیت آنها را نمی بینید 
و در واقع هنرمند به کمک خطوط ذهنی و آشکار شدن و محو شدن خطوط محیطی، وضوح نسبی 

را فراهم کرده است.

تصویر66ــ1ــ کاراواجو

با هم تجربه کنیم

 )از میان تمرین های زیر یکی را انتخاب و اجرا نمایید(
تمرین 1ــ با انواع مداد، قلم مو، ماژیک )مارکر( خط های متنوعی را طراحی کنید.

ــ توجه کنید، چطور یک خط می تواند پویاتر باشد.
ــ به چند روش عمل نمایید، یک مرحله ابزار ثابت، خطوط متفاوت باشند و مرحله بعد ابزار 

متفاوت و نوع، جنس و آهنگ خط ثابت باشد.
ــ با تنوع خطوط چه فضاهایی ایجاد می شود؟ آیا تغییر شکل  خط کافی است؟ تغییر ابزار چه 

شرایطی را به وجود می آورد؟ آنها را توصیف نمایید.
ــ می توانید خط ها را جداگانه روی کادرهای برابر اجرا کنید و به صورت موزاییک کنار هم 
بچینید. بین کادرها فاصله برابر ایجاد کنید. فضای مابین کادرها، هم چنین بافت کاغذ)صیقلی، نرم، 

زبر،...( در اثر تأثیرگذار هستند.
تمرین 2ــ از موضوعات زیر یکی را انتخاب و در دفتر طراحی کنید.

هدف کسب تعادل در انتخاب اثرگذار و انواع خطوط ایجاد شده می باشد.
ــ حیوانات )اهلی ــ وحشی(

ــ رخدادهای ورزشی
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ــ کودکان در پارک
ــ مردم در بازار

ــ مردم منتظر در ایستگاه های حمل و نقل ) اتوبوس، قطار و... (
تمرین3ــ به موضوع هایی که عالقه مند هستید توجه کنید )مانند پرندگان، اشیاء، بلورجات 
و...( و به کمک یک منظره یاب مستقیما از روی موضوع یا عکس، بخشی از آن را انتخاب نمایید 

و طرح خطی را از تصویر اجرا و نهایتاً در جایگاه آن روی تصویر بچسبانید.
تمرین 4ــ طرح ایجاد شده در تمرین 3 را چندین بار تکرار کنید ولی هر بار نوع و آهنگ خط 
را تغییر دهید. آثار به  وجود آمده را کنار هم بگذارید و بنا به تعاریف درس در مورد فضای خطوط، 

تصاویرتان را توصیف کنید.
و  تیره  انواع هاشور سطوح  با  و  انتخاب کرده  را  ارائه شده  از موضوعات  یکی  تمرین 5ــ 

روشن آن را طراحی کنید.
تمرین6 ــ یکی از جهات خط )افقی، عمودی، اریب( را در نظر گرفته و موضوعی متناسب با 

آن را  انتخاب کرده و با حاکمیت آن خط به طراحی بپردازید.
تمرین7ــ با آکریلیک سفید و سیاه و قلم مو یا رنگ های خاکی )  ُاکر، ُاخرایی تیره و روشن ( 
یکی از تمرین های انجام شده را مجددًا اجرا کنید. ) قبل از شروع کار روی مقوا را با الیه نازک و 
شفاف چسب چوب بپوشانید و بعد از خشک شدن کامل، کار را انجام دهید( سعی کنید در این کار 

یکی از انواع خطوط نمایان تر باشد.

با هم گفتگو کنیم 

طراحی های انجام شده در گارگاه را از نظر قدرت بیانی خط با یکدیگر مقایسه کنید.

با هم بسازیم  

به صفحٔه  )60( تکنیک مفتول سیمی رجوع کنید و از طریق یکی از روش های مطرح شده یک 
حجم سیمی زیر نظر هنرآموز اجرا نمایید.

سعی شود پیش طرح دقیق انجام شود و تمام گره ها و اتصاالت در طرح مشخص شود.
از سیم های رنگی هم می توانید استفاده کنید.

در اجرای طرح از اندازه های کوچک پرهیز شود و تا آنجا که امکان دارد و به زیبایی طرح 
آسیب نمی رساند ، در اندازه های بزرگ اجرا شود.
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احجام مفتولی و سیمی
و  ایجاد می شود که خصوصیت حجم  توده ای  قرار می گیرند  هنگامی که خط ها در کنار هم 
بنابراین در ایجاد احجامی که این  آنها موجب مسدود شدن فضا نمی شوند.  سطح را دارد اما مانند 

حالت اساس طرح در آنهاست، ساخت حجم های سیمی و مفتولی بهترین شیوه است.
در این نوع احجام انواع خطوط موجود است، خطوط اصلی به صورت های مختلف، منحنی، 
مایل یا افقی بروز یابند. باید توجه داشت در این روش فضایی اشغال نمی شود و بیشتر فضایی محاط 

می شود و این از خصوصیات برجسته این روش است.
حجم های خطی با مفتول سیمی  )در آثار دو بعدی(

ابزار و مواد الزم: 
 مفتول فلزی با ضخامت 1 یا 2 میلی متر که به راحتی بتوان آن را خمیده کرد.

 انبردست، دم باریک یا سیم چین
 گونیا ، خط کش 

 پیش طرح
روش اجراء: 

پیش طرح کار را به روش طراحی خطی اجرا نمایید. با خم کردن مفتول و پیچ و خم های الزم  
طرح را بوجود آورید. تا حد امکان از گره ها یعنی برش و اتصال پرهیز نمایید. به تصاویر با دقت توجه 
کنید. در اجرا به خطوط و تقسیم بندی ها در تصویر توجه کنید. حاالت انواع خطوط را به لحاظ 

هویت آنها  را با استفاده از سیم )ضخیم، نازک،.....( به کار بگیرید. )تصاویر 76 الی 67  ــ1(

تصویر67 ــ1ــ لوازم اولیه

ـ  1ــ طرز کاربرد سیم چین ، تصویر 68ـ
 دم باریک
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تصویر70ــ1تصویر69ــ1ــ نحوۀ ایجاد حلقه ها جهت تولید فرم یا گره ، سیم

تصویر71ــ1
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تصویر72ــ1ــ ترکیب حالت دو بعدی و سه بعدی در 
اجرای طرح پرنده ها روی دیوار
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تصویر 73ــ1ــ مراحل ساده تبدیل حجم و سه بعدی کار

تصویر 74ــ1ــ استفاده از منجوق برای تولید بافت در احجام ساده
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تصویر75 ــ1ــ با مفتول های نازک قرقره ای می توان احجامی را به روش های مختلف تولید کرد در این تصویر ایجاد حجم بوسیله قالب بافی انجام شده است.

تصویر 76   ــ1
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به  توجه  است.  هنری  آثار  بر  هدفمند  نگرش  نیازمند  آثارهنری  شایستگی های  و  مفاهیم  به  دستیابی 
اما الزمٔه درک  می کند،  فهم مسائل  به  در کمک  هنرمندان  زندگی  و  تاریخ نویسان  باستان شناسان،  داده های 
درست و یافتن آگاهی، همراه شدن نگرش با ارزیابی در آثار است. بنابراین درک کامل  یا شناخت چند بعدی 
توسط نقد اثر صورت می پذیرد. لذتی که از هنر نصیب شخص می شود تابع دو امر است: یکی کیفیت خود 
اثر و دیگری توانمندی شخص در بهره گیری از آگاهی ها و تجارب هنگام تماشای اثر. حال می خواهیم بدانیم 

چرا و به چه میزان؟
یکی از هدف های قابل قبول نقد، اظهار نظر تخصصی در بارهٔ ارزش یا درجٔه اثر هنری است. اینجا مقایسه 
کردن چیزی با چیز دیگر پیش می آید و اظهار نظر و رای دادن به »خوب بودن«. پس کدام اثر خوب یا بهتر است؟ 

چرا؟ این سؤال اساسی در نقد هنری است.
در مرحله اول نقد ، نیاز درک هنری است. اما در مراحل نهایی نیاز، ضابطه مندی اندیشه ها و آراء 

انسانی است. بنابراین باید کار نقادی در حد ممکن با درست اندیشی و صدق گفتار به انجام برسد.
   ابزارها و عوامل نقد

 آشنایی گسترده به مقوالت هنری به خصوص تاریخ هنر از ابزارهای مهم نقادی است.
 دیدار عمیق موزه ها، همچنین تولیدات نشر کمک شایانی به کسب دانش مورد نیاز می کند.

 توجه خاص به صورت مستمر، آثار چاپ شده.
 دیدن نمایشگاه های هنری روز، شاهکارهای جهانی، نگارخانه ها، کارگاه های خصوصی.

 فراگیری مبانی هنر تنها به دیدن آثار ماندگار منتهی نمی شود، بلکه شناخت کافی از زمینه های فرهنگی 
و اجتماعی خالق اثر هنری )دوره ای که می زیسته( نیز الزم است.

1ــ نقد هنری برای آموزش نقد ساده در نظر گرفته شده و متن آن نباید مورد آزمون قرار گیرد. بلکه با کمک این روش نقد، در مورد دیگر آثار 
هنری در کالس کارگاه با هم گفتگو کنید و مورد نقد قرار دهید.
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انواع نقد
نقدگزارشگرانه: برای مطبوعات توسط روزنامه نگار جهت گزارش و اظهار نظر کلی و ساده در مورد 

اخبار هنری و نمایشگاه های روز کاربرد دارد.
نقد آموزشی : در مدارس عالی و دانشگاه ها توسط اساتید جهت اثربخشی روی آموزش گیرندگان 

ارائه می شود.
نقد دانشورانه : در مجالت تخصصی توسط نقادان هنرمند اصولی ترین نقدها انجام می شود.

نقد مردمی : نقدی که اجراگر آن، عامه مردم هستند و فاقد مبانی نقد است ولی در عین بی اعتبار بودن، 
به علت داشتن رأی اکثریت حائز اهمیت است.

خود هنرمند هم با هر تصمیمی که در کارش بگیرد دارای بعدی از نقادی است.
از آن جا که آموزش وظیفه این کتاب است، نقادی آموزشی قابل بحث است.هدف از نقادی آموزشی 
طیف  به  نیاز  آموزشی  نقادی  است.  هنرجویان  در  شناختی  زیبایی  ادراک  و  هنری  استعدادهای  پروراندن 

احساسی بسیار گسترده ای دارد.
باید  یکی از وظایف مهم هنرآموز، عبارت است از تجزیه و تحلیل کار هنرجو برای خود هنرجو که 

هنرآموز بسیار حساس و وابسته به اصول بنیادین در نقد باشد.
در حال حاضر، فلسفه نقد آموزشی تأکید و اصرار بر کاهش نفوذ هنری هنرآموز در ذهن هنرجو دارد و به 
جای آن روش آموزش بر پایه پرورش دادن معیارهای نقادی نهفته در ذهنیت خودرا دارد، معیارهایی که با رویش 

استعداد و شخصیت شاگرد هماهنگی دارد.

اجرای نقد هنر
فرایند اجرای  نقد  هنر که بر صالحیت فرد نقد کننده و دانش او که همانند قاضی دادگاه است استوار 

است، چهار مرحله دارد.
 Describe           1ــ  شرح و توصیف

Analyze         2ــ  تجزیه و تحلیل
 Interpretation           3ــ  تعبیر و تأویل

Judgment      4ــ  قضاوت و داوری
 صورت برداری یا ضبط تمامی عناصر مشهود در اثر هنری که نباید با هرگونه استنباط، داوری یا بیان 
احساس شخصی همراه باشد را توصیف در نقد می گوییم. در این مرحله بیان نقد باید موجز و بی بار عاطفی و 
عاری از داللت های ارزشی باشد. صرفاً فقط صورت برداری و جستار دقیق آن چه در اثر است ضبط و ثبت 
شود. از واژه هایی نظیر زیبا، زشت، بی قواره یا متناسب باید پرهیز کرد. باید ویژگی های اجرایی اثر همان طور که 

مشهود است، نقد شود.
مثالً آیا رنگ یک ضرب گذارده شده، یا روی بوم غلتیده و ترکیب شده و...

بارزترین  به  و  شده اند.  شگردهایی جذب  چه  با  و  گرفته اند.  تصویر  چگونه  مصالح  آن  دریابد  بعد  و 
ویژگی های اسلوب بپردازد و شرح جزئیات باید به اختصار مطرح شود. بنابراین شالوده کار در توصیف کامالً 
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فنی است. در تجزیه و تحلیل بصری، نقد کننده باید به کشف روابط میان عناصر و اشیاء در اثر بپردازد و از 
مشهودات پا فراتر نگذارد. در تجزیه صوری انتظارات یا کنجکاوی نگرنده اهمیت به سزایی دارد. یا بهتر 

است بگوییم عادات فرهنگی ما چه انتظاری را دارد؟
تجزیه گری از توصیف عینی شکل ها شروع می شود و به بیان ادراک می پردازد. بعد از این مرحله وارد 
تعبیر می شویم، بنابراین باید نقدکننده با توجه به توصیف و تجزیه اثر به مفهوم کلی پی ببرد، تا او نمایه های اثر 
هنری را نداند، از مفهوم کلی نمی تواند درک درستی داشته باشد. تعبیر، کشف مبانی و نیات پنهان در اثر و 

همین طور ارتباط آنها با زندگی امروز بشر را در بر می گیرد.
نظر  به  هم  نقد کننده  و  است  خویش  کار  محتوای  در  رای  صاحب  هرچند  هنرمند  این که  مهم  اصل 

هنرآفرین توجه دارد، اما درستی و اعتبار هر جزء از اثر را با روش های تجزیه و توجیه خود محک می زند.
سطح،  شکل،  اصطالحات  در  واژ گان  و  کالم  استفاده  در  که  ابهاماتی  مورد  در  می شود  چگونه  اما 
رنگ و بافت و مانند آنها وجود دارد بحث کرد؟ در دو مرحله توصیف و تجزیه کلماتی را به کار بردیم تا توجه 
بینندگان را بر رنگ ها، تصویر ها و دیگر عناصر واقعی اثر هنری متمرکز کنیم. اما اکنون برای ارائه گفتارمان 
ضوابطی  نیازمندیم که داللت بر تغییرهای ادراکی نگرنده از آثار هنری یا تأکیدهای متفاوت در آن چه می بینید، 
دارد. بنابراین ابتدا فرضیه ای مطرح می کنیم و توجیهی ارادی با توجه به مدارک و مشهودات گردآوری شده 

انطباق می دهیم.
پردهٔ بعدازظهر یکشنبه، برای چند مخاطب معرفی می گردد )تصویر44ــ4صفحه114(:

کودکان: شرح جزئیات موضوع نقاشی که مردم در تعطیالت به تفرج می پردازند و به هر سو قدم می زنند، 
بعضی زیر سایه ها آرمیده اند، دوستانی همدیگر را مالقات می کنند و...

هنرجویان : کسانی که به زبان هنر آشنا هستند همان نقاشی با اعتبار ویژگی های عناصر هنرهای تجسمی 
و کیفیات آن شرح داده می شود: بازنمایی نور، شکل ها، پارس سگ ها، فریاد کودکان و... 

نیست؟  پیوسته  صدایی  و  سر  آیا  و  است  یافته  سکون  تحرکی  نمایان گر  سورا  نقاشی  آیا  هنرآموز: 
همه این ها به خیال پردازی بینندگان بستگی دارد؟ نهایت داوری و نتیجه است. در داوری و قضاوت، ذهن 
نسبتاً،  نظیر  واژگانی  و  کند.  درجه بندی  را  هنری  آثار  ارزش های  که  می گردد  مراتب  سلسله  دنبال  به  آدمی 
»خوب  و   بهتر« پدیدار می گردند. در مورد آثار هنری معاصر » اصل بودن « مطرح نمی گردد. بلکه تأثیر پذیرفتن 

و تقلید در مسیر مقایسه سرمشق های تاریخی انجام می شود.
اسلوب1 جایگاه خاصی دارد این که هنرمند چقدر تسلط بر کاربرد مواد و روش ها دارد، به شعار قدیمی 
» هنر همان ساختن است« بر می گردد. یادآور می شویم، یونانیان این معنا را از کلمٔه تخنه2 برابر با فن و صناعت 
در ذهنیت دارند. در حقیقت برای هنر و فن3همان یک کلمه به کار می رفت. هنر  عبارت است از اندیشه به اضافه 
کار مواد که لحظه ای با وساطت فن یا اسلوب هنری به هم پیوسته و وحدتی به وجود می آورد. شناسایی فن 

1ــ روش و تکنیک ابتکاری با حفظ محتوا و هدف اثر هنری

art ــtechne                          3 ــ2
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در خدمت اندیشه تابعی است که از آغاز تمدن یونان با خطایی فلسفی روبرو بوده است. به هر حال نقد کننده 
باید اسلوب و روش را ابتدا در نظر بگیرد. یعنی: چگونه اثری از لحاظ اصول فنی خوب بوده است؟ باید با 
هوشیاری به سودمندی و منطق و صرفه جویی کاربرد مواد و پیوستگی میان شکل و هدف داوری شود. و به 

سؤاالتی نظیرموارد زیر پاسخ گفته شود.
 نقاش تا چه اندازه از عهده اجرا برآمده است؟

 آیا اسلوب هنری وی نشانگر ابتکار و خالقیت و رسایی بیان در مصرف کار موادش هست؟
 آیا اسلوب پیوستگی فرد را با طرح کلی اثر برقرار کرده است؟

 آیا اسلوب موجب افزایش هم زمان آگاهی ما از کار مواد، شکل و محتوا می شود؟
در نتیجه باید از تصنع گری ]زیاده  روی در بهره جویی از چیره  دستی، ریزه کاری و شگرد نمایی[ و  پرگویی 
مالل آور دوری کرد چرا که همیشه خوشی ها بر سرخوردگی ها افزون است و هیچ هنرمندی دست از کار بر 

نمی دارد و فرآیند متناوب آفرینش افسردگی  زا یا نشاط انگیز است.

سؤاالت مطرح در چهار مرحلۀ نقد هنر
بنابر آنچه گذشت، با به کارگیری اصطالحات مهم هنری، عناصر هنرهای تجسمی و اصول دیزاین، قادر 
آثار هنری می شوید. سؤاالت ارزشمندی وجود دارند که در هر شاخه هنری می توانند قابل استفاده  به نقد 
نقد هنری  این مراحل در هر  توانایی پاسخ گویی  باشند. اگر چهار مرحله که معرفی خواهد شد مطالعه شود 
بوجود می آید. برای این که به راحتی این مراحل به کار گرفته شود، مدتی زمان خواهد برد. البته اگر یک اثر 
هنری را طبق این تعاریف توسط هنرآموز نقد شود، هنرجویان قادر به درک بهتری از این تعاریف خواهند بود.

شرح و توصیف اثر : آن چه که می بینید بگویید.
1ــ نام هنرمندی که اثر را خلق کرده چیست؟

2ــ اثر هنری در چه قالبی ارائه شده است؟ )نقاشی،پیکره سازی و...( 
3ــ نام اثر هنری چیست؟

4ــ اثر در چه زمانی و دوره ای خلق شده است؟٭
5 ــ وقایع بزرگ و مهمی که خلق اثر هم زمان  بوده چه هستند؟

6ــ موضوع و اشیاء موجود در نقاشی را فهرست کنید )درختان ــ مردم...(
7ــ اولین چیزی که موجب جلب توجه شما شد چه بود؟ چرا؟

8  ــ چه رنگ هایی را می بینید؟ آنها را نام ببرید؟
9ــ چه تصویر هایی را می بینید؟ دورگیری یا کناره های تصویر ها به چه صورتی هستند؟

٭ موارد 1 تا 4 متأسفانه در بعضی تصاویر این کتاب رعایت نشده و در راهنمای معلمین خواهد آمد. و علت آن پرهیز از حجم زیاد اطالعات 
شناسنامه ای جهت آزمون کنکور می باشد.
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10ــ آیا خط در کار دیده می شود؟ اگر وجود دارد، چه نوع خطی است؟
11ــ در کدام قسمت اثر بافت را مشاهده می کنیم؟ آنها را چه طور توصیف می کنید؟

12ــ چه زمانی را نشان می دهد. در مورد آن چه می توانید بگویید؟
13ــ  چه جلوه های بصری و حالتی در اثر وجود دارد؟

14ــ چه تکنیک و شیوه ای به کار گرفته شده است؟
تجزیه و تحلیل موشکافانه

1ــ چطور هنرمند از رنگ در اثرش استفاده کرده است؟
2ــ رنگ ها به چه معنا و مفهومی در اثر به کار گرفته شده اند؟

3ــ چطور هنرمند شکل ها را استفاده کرده است؟
4ــ چگونه خطوط دراثر به کار گرفته شده است؟ خطوط چه نقش دیگری دارند؟ آیا هنرمند آنها را به 

عنوان قسمت مهم و برجسته به کار گرفته است؟
5  ــ بافت چه نقشی در اثر دارد؟ هنرمند بافت را به روش خیالی و اشتباه بینایی به وجود آورده یا از بافت 

قابل لمس و واقعی استفاده کرده است؟
6ــ نور چگونه به کار رفته است؟ در تصویر منظره، نور و سایه واقعی هستند یا آبستره؟

7ــ در کل تأثیر بصری و حالت کار چگونه است؟
8 ــ هنرمند برای ویژه بودن کار با ایجاد تمرکز روی اثرش چگونه عناصر هنر را دیزاین کرده است؟

تعبیر و تأویل
در تعبیر، معنی و مفهوم اثر جستجو می شود و آن چه که در اثر دیده می شود، شاید دور از آموزش های 

هنری باشد. در حقیقت کوششی است برای وضوح آن چه که هنرمند سعی در بیان آن داشته است.
1ــ هنرمند چه چیزی را اظهار نموده است؟

2ــ شما چه معنی از آن درک می کنید؟
3ــ اثر چه معنایی دارد؟

4ــ چه ارتباطی با شما و زندگیتان دارد؟
5 ــ وقتی اثر را تماشا می کنید، چه احساسی دارید؟

6 ــ آیا چیزهایی در اثر وجود دارد که نشان و سمبل چیز دیگری باشد؟
7ــ چرا هنرمند این روش یا مفهوم را انتخاب کرده و به چه علت به یک اثر هنری مطلوب و مشهوری 

تبدیل شده است؟
8  ــ چرا هنرمند این اثر هنری را خلق کرده است؟
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قضاوت و داوری
شما  بعد از مشاهده دقیق، تجزیه و تحلیل و تعبیر اثر هنری، آمادگی برای داوری دارید. بنابراین با توجه 

به فهم و سطح درک خود از اصول و الفبای هنر، می توانید ارزشیابی خود را از  اثر بیان نمایید.
1ــ  چرا شما فکر می کنید که ارزش های اثر حقیقی و یا مطلوب هستند؟ چه ارزش هایی را در کار، پیدا 
کرده اید؟ )برای مثال، آیا اثر هنری زیبا  است، پیام اجتماعی مهمی را انتقال می دهد؟ آیا در عادات و روش هایی 

که در دنیا وجود دارد تأثیرگذار است؟ در جهت تأکید آگاهانه از باورهای یک مذهب است؟(
2ــ آیا اثر فایده و سودی برای گروه اجتماع ایجاد می کند؟

3ــ فکر می کنید چه تأثیری روی دیگران خواهد داشت؟
به کار  آیا دلیل فقدان کیفیت مطلوب، درست  نامطلوب است، علل آن چیست؟  اثر  4ــ اگر معتقدید 

نگرفتن عناصر هنری است؟ یا دالیل دیگری دارد؟
5ــ  آیا یک اثر بهتر است که  بسیار تأثیرگذار یا کامالً بی ارزش باشد؟ یا این که بین دو حالت باشد و فقط قابل 

قبول باشد؟ بدون احساس شخصی باشد؟ بدون نقطه تمرکز باشد؟  در نقد نظر مثبت   و منفی خود را واضح  بگویید.
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نمونه ای از نقد هنری
اتاق قرمز اثر هنری ماتیس )سبک فوویسم(

به این اثر خوب توجه کنید و مشاهدات خود را در چهار مرحله ثبت نمائید.
 شرح و توصیف اثر: چه چیزهایی در اثر دیده می شوند؟

نوشیدنی،  و  میوه  زن،  رومیزی،  و  میز  کنفی،  بافت  نشیمن گاه  با  چوبی  صندلی  قرمز،  اتاق 
شاخه های گل در گلدان، پنجره، منظره پشت پنجره، درختان، بوته ها، و ساختمان، رنگ های: قرمز، 

آبی ، سبز، زرد، سفید و سیاه
  تجزیه و تحلیل اثر: دوباره با دقت بیشتری اثر را مورد توجه قراردهید. چطوراجزاء اثر 

سازماندهی شده اند؟
عناصر هنری به کار رفته:

1ــ رنگ: قرمز، آبی ، زرد، سبز، سیاه و سفید
ـ خطوط منحنی در گل ها و نگاره ها   )پترن ( 2ــ خط: خطوط صاف در محیط میز و صندلیـ 

3ــ شکل: هندسی و غیرهندسی و اندام وار
4ــ فضا: فضای شلوغ و ژرف نمایی اندک و تخت

5  ــ بافت: نگاره های رومیزی و کاغذ دیواری 
اصول و قواعد دیزاین به کار رفته :

1ــ وحدت: رنگ ، شکل و خط
2ــ تعادل: زن ــ صندلی، اتاق ــ پنجره

3ــ تباین: قرمزــ سبز، سیاه ــ سفید، نگاره های پیچ دار ــ نقوش تخت، منحنی ها ــ خطوط 
صاف

4ــ تأکید: زن و میوه های چیده شده
قوس دار  و  منحنی  خطوط  چپ  سمت  باالی   ، پایین  راست  سمت  از  مورب  حرکت:  5 ــ 

نگاره  ها و درختان
و  رومیزی  و  دیواری  کاغذ  نقش  قوس دار  نگاره های  در  تکرار  بصری :  ضرب آهنگ  6  ــ 

درختان ــ رنگ در لیموها و گل ها
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7ــ تناسب در مربع بزرگ و کوچک
 تفسیر و تعبیر اثر:  هنرمند چه تالش هایی برای ایجاد ارتباط کرده است؟

از آنچه که در دو مرحله گذشته جمع آوری کرده اید چه  ایده و احساسی دارید؟ در ذهن شما 
چه اثری گذاشته است؟

هنری ماتیس آگاهانه از رنگ گرم قرمز به عنوان عنصر غالب و مسلط استفاده کرده است و از 
آنجا که رنگ قرمز تداعی کنندٔه گرمی آتش و خورشید همچنین رنگ خون است و موجب باال رفتن 
تپش قلب و نبض می شود، در بیننده اثر خوشایندی حاصل می شود. بیشترین تحریک و انتقال انرژی 
درون به بیرون در انسان توسط رنگ های گرم صورت می گیرد و انتخاب رنگ  های نارنجی زرد و قرمز 
در اثر، این احساس را گسترش می دهند. در سراسر تاریخ هنر، هنرمندان از تأثیرات رنگ برای تشدید 
و یا اغراق در انتقال مفهوم و انرژی بهره برده اند. چنانچه در اوایل قرن بیستم در فرانسه گروهی که 
تأکید زیادی روی انتخاب و کاربرد رنگ ها داشتند »فوو« نامیده شد و در تاریخ هنر سبک آنها فوویسم 

ثبت شد. » هنری ماتیس« و »آندره درین« از هنرمندان پیشرو فوویسم بودند.
 قضاوت در مورد اثر: آیا این اثر هنری موفقی بوده است؟ احساس شما از ترکیب قرمز 

و آبی چیست؟
سه موفقیت جالب در اثر به چشم می خورد ، مهمترین موفقیت تابلو اتاق قرمز، انتخاب رنگ 
قرمز است برای اینکه قرار بود این دو روی دیوارهای آبی ــ سبز رستورانی آویخته شود. بنابراین 
تهیج و تحریک رنگ های گرم  موجب گرسنگی بیشتر یا درخواست کسب انرژی بیشتری می شود 
و در روند کار رستوران بسیار مؤثر بوده است. شوک دوم که باعث ماندگاری اثر در ذهن می شود 
استفاده ژرف نمایی خاصی در اثر است. ماتیس خطوط محیطی میز و صندلی و پنجره را شکسته و 
پرسپکتیو آنها را تغییر داده است و این حرکت موجب فراخی و وسعت اتاق نشیمن شده است و از 
طرف دیگر  همنشینی سبز در پنجره به صورت مربع کوچک تر در کنار اتاق مربع بزرگ تر قرمز موجب 

پختگی اثر شده است.
آیا اثر موفق است؟ بله.

دالیل شما چیست ؟
نظرات و آراء موافق و مساعد و مخالف را واضح و شفاف اعالم فرمایید.
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ری
فتا

ف ر
هدا

ا

درس در یک نگاه

شکلازطریقمحصورشدنمحیطیویالکٔهرنگبهوجودمیآید.
شکلمیتواندبهصورتدوبعدی)سطح(ویاسهبعدی)حجم(باشد.

وقتیشکلمثبتوضوحپیدامیکندکهاطرافآنراتصویرمنفییابافتاحاطهکند.
اتفاق باشندوارونگیشکلوزمینه انرژیداشته اندازه بهیک هرگاهشکلمثبتومنفی

میافتد.
دریکاثرهنریفضاهایمنفینیزبهاندازهٔفضاهایمثبتارزشمندمیباشند.

2
 از فراگیر انتظار می رود، پس از پایان این فصل بتواند :

1ـ شکل را تعریف کند.
2ـ اهمیت عنصر شکل در هنرهای تجسمی را شرح دهد.

3ـ تفاوت شکل به صورت سطح و حجم را بیان کند.
4ـ طبیعت گرایی و اغراق را در هنرهای تجسمی شرح دهد.

5 ـ  شکل های طبیعت گرایانه یا اغراق آمیز را در آثارش به کار برد.
6 ـ  ویژگی شکل های بنیادی را شرح دهد.

7ـ از شکل های بنیادی در آثارش به درستی استفاده کند.
8ـ از شکل های مثبت و منفی در آثارش به خوبی استفاده نماید.

9ـ در آثار هنرمندان و مشاهیر  شکل های اغراق آمیز را توصیف نماید.
10ـ نقدی از آثار خود با توجه به شرایط و کاربرد  شکل های بنیادی ارائه نماید.

11ـ حاالت  شکل های مثبت و منفی را با ذکر خصوصیات آن، شرح دهد.
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وقتیدرجهبندیسایهوروشنصورتگیرد،حجمبهوجودمیآید.
اماامروزهپیشرفتهنرعکاسیباعثشدهاستکهنقاشانوطراحانبهاغراقدرآثارشان

بیشتررویآوردندوازعینگراییپرهیزمیکنند.
آبسترهنوعیسادهسازیتصاویرطبیعیبهکمکاشکالهندسیوغیرهندسیاست.

گاهی،هنرمندانازویژگیبصریاشکالپایه)مثلث،مربع،دایره(برایالقاءمفاهیماستفاده
میکنند.

»آرتنوو«سبکیمربوطبهقرننوزدهماستکهتأکیدبررویخطوطمنحنیباشکلهای
طبیعیدارد.

Formــ1

تصویر 1ــ2ــ سطح در طبیعت

تصویر 2ــ2ــ تنوع سطح و حجم در طبیعت

شکل1
با بهصورتهایمختلفی پیرامونمان درمحیط ما
شکلمواجهمیشویموبسیاریازدریافتهایمان

ازطریقاشکالصورتمیگیرد.
صورت به اشکال طبیعت در طورکلی به
میتوانند و میشوند. دیده غیرهندسی یا و هندسی
دوبعدییاسهبعدیباشند.بهعبارتدیگراشکال
ازنظربعدبهدوصورتسطحوحجممطرحمیشوند

)تصویر2و1ــ2(.



54

کارگاه هنر 1

درهنرهایبصریهرمحدودهایکهازطریقبستهشدنیکخطویارنگبهوجودآید،شکل
نامیدهمیشود.

دربهوجودآوردنیکاثربصری،نحوهچیدماناشکالدرکادرازارزشباالییبرخوردار
است،زیرایکشکلمیتواندرنگویابافتنداشتهباشد،امابرایتشکیلآنوجودشکلضروری

است.
بـــهوسیلٔهشـکلصورتمــیگیرد. نــور بیانمعـانـیو بـازنمـایـیتصاویربیشترین در
درتصویر3ــ2الفکهیکاثرامپرسیونیستیمیباشدنورهاوسایهها،اشکالرابهوجودآوردهاند.و
نقاطبسیاریرامیبینیمکهاشکالوتصاویررا بررسیکنیم نزدیکودقیق از اینتصویررا اگر
ساختهاندودرنهایتباتشکیلشکل،تصویرقابلشناختوادراکشدهاست)تصویر3ــ2ــب(.

تصویر 3ــ2ــ بخشی از اثر کلودمونه
)ب( )الف(
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1ــهمانطورکهدرسالهایقبلآموختهایددرهنرهایبصریدوبعدی،ایجادحجموبعدسوم،دراثرنوعیخطایچشمی
بهوجودمیآید،بهاینمعنیکهدرکلیٔهتصاویردوبعدیمانندنقاشی،طراحی،عکاسیو...،عمقوبعدسومبااستفادهازفنپرسپکتیوبه
دستمیآیدکهنوعیخطایبصریبهشمارمیرود.ولیحجمدرهنرهایسهبعدی،مانندمجسمهسازیمعماریو...،واقعیتیقابللمس

است.

تصویر 4ــ2ــ  ایجاد حجم مجازی بر روی سطح

شکل به صورت سطح یا حجم
باشنیدنواژٔهشکلمعموالًبهیادعنصردوبعدیمیافتیم،هرچندکهدرمواردینیزشکلهای
مسطحبهصورتسهبعدی)مجازی(ظاهرمیشوند1)تصویر4ــ2(.وقتیصحبتازحجممیشود

تودهایسهبعدیدرنظرمانمجسممیشود.

به بعدی آثارسه در و بهصورتسطح بعدی دو آثار در دیگرشکل بیان به
صورتحجممطرحمیشود.ودراینرابطهنورعاملمهمیمیباشد،زیرانورنقش

تعیینکنندهایدربیانحجمدارد.
اشکالدرآثاردوبعدیمانندنقاشیمعموالًثابتهستندزیرازاویٔهدیدناظردر
آنتأثیرزیادیندارد.امادرآثارحجمیزاویٔهدیدازاهمیتباالییبرخورداراست
وباحرکتدراطرافیکاثرحجمیوبررسیاشکالمیتوانتغییراتآنرابررسی

کرد.
همینامرسببشدهاستکهطراحانمجسمهسازاززوایایمختلفبهبررسی
اثرخودبپردازندوگاهیبهعلتمحلقرارگیریحجمآنرااززوایایپایینوباالنیز

کامالًموردبررسیوتوجهقراردهند)تصویر6و5ــ2(.

تصویر 5 ــ2
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بعدی یاسه بعدی نمیتوانمشخصکردکهکار،دو قاطع بهطور آثاربصری از بعضی در
است.بهطورمثالدرآثارحکاکی،نقشهاعمقویابرجستگیکمیدارند،همدارایخصوصیات

کارهایحجمیهستندوهمازبعضیجهاتدوبعدیمحسوبمیشوند)تصویر7ــ2(.

تصویر 6 ــ2ــ گاهی احجام در فضایی قرار می گیرند که زاویۀ دید باال نیز دارای اهمیت می شود.

تصویر 7 ــ2ــ  نقش برجسته
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نقاشی، بین مرز میکنند کوشش هنرمندان از بسیاری امروزه
طراحی،مجسمهسازیومعماریراشکستهوباروشهایمختلفیعناصر
دوبعدیوسهبعدیرابایکدیگرترکیبکنند.بهطورمثالدرتصویر8ــ2
نقاشی یک تصویر این در یکدیگرند. مکمل شده ارائه وحجم طراحی
رنگوروغنازقایقهادرکناریککارسهبعدیگذاشتهشدهاست.وبه
نظرمیرسداثرحجمیگونٔهدیگریازهماننقاشیاست.عناصرحجمی
درایننقاشیبیشتراشارهبهسطحداردوتوسطکادربریدهشدهاست.در
اثرحجمینیزهنرمندشکلرابههمانصورتبریدهوبهنمایشدرآورده
است،وازاینطریقهنرمندتمایلهمیشگیبهوجودآوردن»سهبعد«در

آثارنقاشیراموردتوجهقراردادهاست.

اغراق در شکل
بسیاریازمردمفکرمیکنندتصاویراغراقآمیزوانتزاعیمربوط
بههنرمندانمیباشد.اماهمانطورکهتصاویروطراحیهایباقیماندهدر
داشته وجود تاریخ ابتدای از اغراق از استفاده میدهند، گواهی غارها

است)تصویر9ــ2(.

تصویر 8 ــ2ــ  به کارگیری حجم واقعی در کنار حجم مجازی

تصویر 9 ــ 2 ــ نقاشی ،غار السکو فرانسه،دورۀ پارینه سنگی



58

کارگاه هنر 1

البتهتــــاقبلازاختراععــکـــاسیهنرمندانتمایل
بیشتریبهکشیدنتصاویرطبیعتگرایانهداشتند.

درطرحهـاونقاشیهــایپیکـاسواینشیوهبـهخـوبی
مشهوداست)تصویر10ــ2(.

ازطریق آثارشان در نیزمعموالًً هنرمندانمجسمهساز
اغـراقبــهبیانافـکــارواحساساتشانمـیپردازندکهدراین
)تصویر مطلبمیباشند گویایاین آلبرتوجاکومتی موردآثار

11ــ2(.
بیانبهترمفاهیمبهکار نیزبرای اغراقدرهنرگرافیک
گــرفتهمــیشود.درتصویر12ــ2فـرمانسانــیبــهصورت
بازی ویژگیهای آن دلیل و است شده کشیده اغراقآمیزی
بسکتبالاست،کهبازیکناندرآندائمدرحالحرکتوپرش
هستندواینتصویرنیزبهصورتاغراقآمیزیبراینامرتأکید

دارد.
تصویر 10ــ2ــ اثر پیکاسو،طراحی و آنالیز شکل گاو

تصویر 12ــ2ــ  اغراق در تصاویر گرافیکیتصویر 11ــ2ــ  جاکومتی
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طبیعت گرایی1  و آرمان گرایی2
درطبیعتگراییباظاهراشیاءبههمانصورتکهدرجهانپیرامونباآنهاروبروهستیم،مواجه
میشویم.درتضادباایننوعبرخوردباتصویر،شیؤهدیگریدرهنروجودداردبهنامآرمانگرایی،
به و باشد باید که آنگونه بلکه هست، که آنگونه نه میسازد دوباره را جهان هنرمند شیوه این در
نقاشیهایشان در رنسانسی هنرمندان میپردازد. بصری جهان ناسازگاریهای و کاستیها اصالح
درپینمایشآرمانهابودند،نهازآنجهتکهازنگریستنبهدنیاپرهیزداشتند،بلکهازآنروکه

میخواستندحقیقتمطلقوپنهاندراینجهانرابیابند.
ــ ازبدنــکهمادیوتاریخمنداست یاروانفراتر )ایدهآلیسم(،روح،ذهن درآرمانگرایی
داوینچی،رافائل، آثار در ایدهآلیسم دارد. کمتری اهمیت ذهن به نسبت فیزیکی جهان و میباشد
میکلآنژباتفاوتهاییدیدهمیشود.درآثارمیکلآنژبدنهابااستفادهازعظمتدرتناسباتبهصورت
لئوناردو آرمانگرایی هستند. عضالنی حیرتانگیزی شکل به اغلب پیکرها و میآیند در آرمانی
داوینچینیزتفاوتداشت،ویژگیهنراوتأکیدبریافتنعنصرالهیوملکوتیدروجودانسانهای
کاملوبینقصبود.نمایشحاالتظریفودقیقدرچهرهها،هماهنگیپیکربامحیطاطرافشو
داوینچی لئوناردو آرمانگرایی از القایحرکت،همگیجنبهای برای غیرضروری حذفجزئیات

هستند)تصویر13ــ2(.

IdealismــNaturalism2ــ1

تصویر13ــ2ــ اثر لئوناردو داوینچی
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در آثار رافائل نیز پیکرها به همان میزان آرمانی هستند، اما بیش از 
عظمت و شکوه جسمانی، با شیرینی بیان، آرامش و وقار، لطافت و زیبایی، 
تصویر  رافائل  اثر  در  شده اند.  ترسیم  رنگ  در  زیبایی  و  خط  در  وضوح 
14ــ2ــ پیکرها به صورت آرمانی تصور شده اند و از لحاظ شکل و رنگ 
بسیار زیبا هستند. ترکیب بندی حس سادگی و وضوح را در مخاطب تقویت 
می کند. سادگی و وضوح دو آرمان عمده ای هستند که رافائل پیوسته در 

آثارش دنبال می کند.
همٔه ما به گونه  ای آرمان گرا هستیم و برای رسیدن به کمال می کوشیم. 
مدارک به جا مانده در آثار تاریخی گواه این مسئله است که انسان باور دارد 
که می تواند جهانی بسازد بدون جنگ، فقر، بیماری، بی عدالتی و هنر  و به 

صورت دوره ای و آشکار این مدینٔه فاضله را بازنمایی می کند.

تصویر 14ــ 2ــ اثر رافائل

ماهیت شکل 
در آثار هنری ماهیت تصویر با تغییراتی که در آن به وجود می آید می تواند بسیار متفاوت شود. 

نوع به  خصوصی از تغییر در هنر که با ساده سازی تصاویر طبیعی همراه است. 
در این شیوه جزئیات نادیده گرفته شده و معموالً تا جایی که امکان دارد ساده می شود )تصویر 

15ــ2(.
در چنین اثری آنچه که مهم و آشکار است سادگی آن است. البته درجه ساده سازی می تواند 
نزدیک  به اشکال هندسی  در تصویر 15ــ2 جزئیات تصویر حذف شده و فرم ها  باشد مثالً  متفاوت 

شده اند اما هنوز موضوع اصلی به راحتی قابل شناسایی است. 
ساده کردن تکنیک جدیدی نیست و در قرن های پیش نیز به کار می رفته است در تصویر ماسک 
با  که  آبستره محسوب می شود هرچند  اثر  فرم ها ساده شده و هندسی هستند و یک  چوبی )1٦ــ2( 
تصویر 15ــ2 خیلی متفاوت است. از این مقایسه می توان به این نتیجه رسید که، یکی از قاعده های 
البته همانطور که گفته شد میزان این  هنر آبستره تقریباً هندسی کردن اشکال در ساده سازی است.  
ساده سازی می تواند متفاوت باشد و همیشه موضوع اصلی یک کار آبستره به راحتی قابل شناسایی 
نیست. در مواردی نیز شکل ها یادآور تصویر خاصی نیستند. در تصاویر 1٧ــ2 الی 2٠ ــ2 درجات 

متفاوتی از آبستره قابل مشاهده است.
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تصویر 16ــ2ــ ماسک چوبی،آبستره،هنرآالسکاتصویر 15ــ2ــ پاول رسیکا،رنگ روغن،نیویورک

تصویر18ــ2ــ اثر نائوم گابوتصویر 17ــ2ــ اثر حجمی، آبستره،مردان سیاست
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انواع شکل
درمبحثخطگفتهشدکهازتکرارنقطهخطبهوجود
میآید.درموردسطحنیزمیتوانگفت،کهازتکراروحرکت
بهوجود اصلی،خود مخالفحرکت درجهتی فضا در خط
با مرتبط فاصلٔه در نقطه دو اگر که همانطور یا و میآید.
در نحو همین به میکنند، القا را ذهنی خط شوند مطرح هم
مطرح هم با مرتبط فاصلهای در نقطه سه حداقل صورتیکه
بهصورتسطحذهنی گردند،فضاییرامشخصمیکنندکه
قابلدرکمیباشد.همانطورکهدرابتدایمبحثگفتهشد،
میتواند که میآید بهوجود سطح نیز خط یک شدن بسته از

بهصورتغیرهندسیویاهندسیباشد)تصویر21ــ2(.

تصویر 19ــ2ــ به وجود آمدن تصاویر آبستره توسط خطوط غیر هندسی 
آرشیل گورکی،رنگ روغن،موزه هنر مدرن نیویورک

تصویر 20ــ2ــ مفرغ لرستان   

تصویر 21ــ  2ــ نمونه هایی از اشکال در طبیعت



63

بصری نظر از کدام هر که میشود دایرهخالصه و مثلث مربع، بنیادی شکل سه در هندسی سطح
دارایویژگیهایخاصخودمیباشندوجهتبصریخاصومعناداریرابیانمیکنند،مربعجهتافقی
وعمودی،مثلثجهتاریبودایرهجهتدورانی.هنرمنداننیزازاینویژگیهابرایالقاءمفاهیمموردنظر

خودبهرهمیگیرند.
بهعلتداشتنزوایای90درجهوخطوطعمود،محکمواستواردیدهمیشودو مثالًشکلمربع
نمودارسکون،منطقومردانگیاست)تصویر22ــ2(.مربعکهچهارضلعداردازنظرفلسفیوابستهبهنظم
گیتیوجهانمادیاستوبهطورنمادینآنچهراکهبرایساختنجهانضروریاست،نمایشمیدهد.
شواهدتاریخینشانمیدهدالگویچهارایوانیازدورهساسانیاشارهبهچهارجهتاصلی1،چهارعنصر2
وچهارفصلوچهاردورٔهعمرآدمیدارد.الگویچهارپسازاسالمدرمساجدچهارایوانیوچهارباغ

و...ادامهمییابد.)23ــ2(

1ــشمال،جنوب،مشرق،مغرب
2ــآب،باد،خاک،آتش

تصویر 22ــ2  

تصویر23ــ2  
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دایره از بعضی جهات معنایی متضاد با تصویر مربع دارد. مثالً دایره بیانگر حرکت و احساس است و 
می تواند نمادی از زنانگی باشد.

دایره مانند کره نمادی است برای کیهان و آسمان ها، دایره چون دارای آغاز و پایانی نیست داللت، بر 
ابدیت دارد. شکل دایره به صورت نماد در فرهنگ های مختلف دیده می شود. 

و  است  متغیری  حاالت  دارای  قرارگیری،  نحؤه  و  متفاوت  زوایای  بودن  دارا  علت  به  مثلث  شکل 
می تواند القا کنندهٔ ایستایی و استحکام و یا تزلزل باشد.

مثالً مثلثی کــه قــاعـده  اش پایین بــاشد، شکـلـی پایدار بــوده و مـی تــواند نماد استحکـــام بـاشد  و
برعکس هرگاه  بر  یکی  از رئوس خود قرار گیرد حالت ناپایدار و متزلزل به خود می گیرد )تصویر24ــ2(. 

هنرمندان از حرکت اریب و پر انرژی مثلث در آثار خود بسیار بهره برده اند )تصویر 25ــ2(. 

تصویر 25ــ2ــ شاهنامه بایسنقری، کشتن اسفندیار ارجاسب ــ دوره تیموریتصویر 24ــ2ــ  نمایش حرکت با استفاده ازشکل مثلث
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کاربرد خط در ایجاد شکل
بهتصاویر28و27و26ــ2نگاهکنید.چهخطوطیدراینتصاویردیدهمیشوند؟

همانطورکهمشاهدهمیشودروحیٔهخطوطمنحنیوشکستهدراینآثارکامالًتأثیرگذاراست.

تصویر 27ــ 2  

تصویر 26ــ 2  

 تصویر28ــ2
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شکلصندلیبااستفادهازخطوطمنحنیمنتقلکنندٔهحسراحتیونرمیمیباشد.
پوسترکه این تیرهوروشناست. بررویخطوطوسطوحمنحنی درتصویر29ــ2تأکید

مربوطبهقرننوزدهممیالدیمیباشدمعرفسبک»آرتنوو1«است.
هنرمنداناینجنبشعالوهبرآمیختنرشتههایمختلفهنریبایکدیگرمیکوشیدندهنرینو
راپدیدآوردندوبههمینمنظوربهبهرهگیریازسبکهاییروآوردندکهکمترشناختهشدهبود.بدین
ترتیبشکلهایاشیوههاییراکهباجستوجویانتزاعمبتنیبرحرکتهایخطی،سازگاربود،از

هنرشرقی،قرونوسطاییویاازگوتیکالهامگرفتهودرآثارخودبهکاربردند.
نرمی طبیعیاست.اصوالً باشکلهای منحنی بررویخطوط تصویر تأکید اینسبک در
ولطافتخطمنحنییادآورطبیعتانددرحالیکهشکلهایزاویهداربیشترتداعیکنندٔهاشکال

هندسیومنظموهمینطوراشیاءمصنوعوصنعتیاست.
هنرمندانبااستفاهازروحیٔهخطهایمختلفبهنمایشاشکالمیپردازندوازاینطریقافکار
واحساساتخودرابهنمایشمیگذارندبهطورمثالدرتصویر30ــ2بهکارگیریریتمخطوطمثبت

ومنفیحرکتوپویاییمنظموهندسیبهوجودآوردهاست.

ArtNouveauــ1

تصویر30ــ2ــ  به کارگیری پویایی خطوط مثبت و منفی در آثار گرافیکتصویر29ــ2ــ پوستر، آرت نوو
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شکل های مثبت و منفی
آن اطراف به مثبت1و رافضای تصویر وسیلٔه به اشغالشده تصویریفضای کادر دریک

فضایمنفی2گفتهمیشود.شکلوفضایاطرافآنهردودارایاهمیتهستند.
درنقاشیباموضوعمعینفضایمثبتومنفیمعموالًواضحوروشنبودهونقطٔهتأکیدبر
رویتصویراست.درحالیکهفضایمنفینیزبههماناندازهدارایاهمیتمیباشد.اینموضوع
درنگارگریهایایرانیموردتوجهبودهاستبهگونهایکهدرآنهافضایمثبتومنفیداراییک
ارزشاندونمیتوانسوژٔهاصلیوزمینهرابهراحتیازهمتفکیککرد.تماماجزاء،تشکیلیککل

واحدرامیدهندوبهیکدیگرمرتبطووابستهاند)تصویر31ــ2(.

NegativeــPosetive2ــ1

تصویر 31ــ2ــ کمال الدین بهزاد ، مجلس یوسف و زلیخا ــ مکتب هرات
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امانکتهایکهاینجاقابلبیانمیباشدایناستکه،گاهیدرآثارهنریفضایمنفیومثبت
هردودارایشکلمعینوخاصهستندبهعنوانمثالدرتصویر32ــ2فضایمثبتومنفیهردو
دارایشکلهستندوهمزمانقابلمشاهدهوادراکهستندودربیاناثرهنریبهیکمیزانمؤثر
میباشند.اینشیؤهشکلمثبت،منفیدربینهنرهایایرانیدرگرهچینیهاومشبککاریهایافت
میشود)تصویر33ــ2(.دراینهنرهانیزشکلهایمثبتومنفیدرکنارهمقرارگرفتهوهردوبهیک

میزانتوجهبینندهرابهخودجلبمیکنندوبهصورتمتناوبدیدهمیشوند.

نمود بسیار نیز طراحیحروف در منفی و مثبت شکلهای
پیدامیکنند،حروففضایمثبت،وبیرونآنفضایمنفیمحسوب
میشودوطراحانیکهدراینزمینهبهفعالیتمیپردازندبهزیباییو
فرمشکلهایمنفیبینحروفبسیارتوجهدارند)تصویر34ــ2(.

تصویر 33ــ2ــ تصویر های مثبت و منفی درگره چینی ــ ایرانی؛ طرح گره تصویر 32ــ2ــ اثر موریس اشرــ خزندگان
چینی،نمونه ای از نقوش هنری ایران 

تصویر34ــ2ــ پوستر نمایشگـاه تایپوگـرافـی،بیژن 
صفوری ــ شکل های مثبت و منفی متناوب
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 تصویر 37ــ2ــ هم ارزش بودن فضای مثبت و منفی 
در این اثر کامالً مشهود است

اشکالمنفیدراحجامسهبعدینیزمطرحاستودرترکیببندیکلیآنبسیارمؤثراستو
دربعضیازآثارهنریحجمیازتصویرمنفیبرایالقاءمفهوماصلیاستفادهشدهاست)تصاویر

36و35ــ2(.
شکلهایمثبتومنفیمیتواننددارایترکیبیباشندکهچشممابهطورمداومبینشانحرکت
کند.بهطورمثالدرتصویر37ــ2چشملحظهایفضایسفیدرامیبیندولحظهایفضایسیاه
رادرکمیکندواینحرکتهمچنانادامهدارد،زیرافضایمثبتومنفیهمارزشبودهوهرکدام

تصویرآشناییرابهنمایشدرآوردهاند.

تصویر35ــ2ــ استفاده از فضای خالی 
به عنوان یکی از  عناصر اصلی اثر

تصویر36ــ2ــ گونۀ جالبی از فضای منفی در مجسمه سازی برای القای مفهوم
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با هم تجربه کنیم

 )از میان تمرین های زیر، یکی را انتخاب و اجرا نمایید(
تمرین 1ــازطراحیسایهوار1وکامالًسیاهدوشکل،یکشکلمرکبخلقکنید.دریک
الیدونقطهازمحیط،اشکالبههمدیگروصلشوندوخطبستهآنهافضایمثبتوفضایبیرون

منفیخواهدبود.
برایمثالتصویریکگلدانراطوریطراحیکنیدکهمحلهمپوشانیبرگهاوگلدانبههم

وصلشوند.
بامرکبیاآکریلیکاینکارراانجامدهید.درآخرشاهدیکطرحماتومبهمبالبههای

کامالًواضحخواهیدبود.
تمرین 2ــچندشکلرادرکنارهمباتأکیدبرفضایمنفیبهگونهایطراحیکنیدتااهمیت
فضایمثبتومنفییکسانباشد،درطراحیدومتأکیدبرفضایمنفیبهگونهایباشدکههرگاهبه
یکفضانگاهمیکنیدچشمبهفضایدیگرحرکتکندوتشخیصفضایمنفیومثبتراحتنباشد.
تمرین 3ــیککادرازطبیعتبیجان)مستقیماًیاازرویتصویر(انتخابکنیدواشیاءرا
یکباربافرمهایهندسیمثلثومربعوسپسهمانکادررابااشکالهندسیبیضیودایرهطراحی

کنید.
حاالدقتکنید؛کدامیکازاشیاءدقیقاًدرطرحوجوددارند؟برایکداماشیاءمحدودیت

ایجادشدهاست؟درهردوطرحکدامشیءبرجستهترازبقیهاست؟
تمرین 4ــصورتخودتانرابهعنوانموضوعدرنظربگیرید،یکتصویرکامالًمسطحبا
مدادنوکتیزبهصورتخطیازآنایجادکنید،بهتناسبتوجهکنید.دوبارهطراحیراتکرارکنید
امااینبارقسمتهایبزرگترمثلپیشانی،گونهوچانهراازتناسبخارجکنیدوبزرگتربکشید

silhouetteــ1
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کار گروهی

یکیازاشکالهندسی)دایره،مربع،مثلث(راانتخابکردهبااندازٔهیکسانبرشبزنیدحال
قسمتهاییازشکلرابهوسیلٔهبرشخالیکنید.طرحشمامیتواندباالهامازنقوشسنتیایران
باشد.قطعاتآمادهشدٔهگروهرادرکنارهمبچینید،هنگامچیدمانبهفضاهایمنفیمابیناشکال
توجهکنیدوبهترینحالتراانتخابکردهوشکلهارابرروییکزمینهبچسبانید.تغییررنگو

جنسزمینهوقطعاتمیتواندحاالتمتفاوتیرابهوجودآورد.

با هم گفتگو کنیم 

کدامیکازاشکالهندسیدرطبیعتبیشتریافتمیشود؟درمورددلیلآنگفتگوکنید.

وقسمتهایکوچکترمثلچشم،بینیوگوشهاراکوچکترازاندازهواقعیطراحیکنید.طرح
ایجادشدهرامیتوانیدبهماسکتبدیلکنیددوماسکایجادشدهراباهممقایسهکنید.تصویریک

حیوانراانتخابکرده،باتوجهبهروحیٔهبارزآنبااغراقدراجزاءبهطراحیبپردازید.
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کارگاه هنر 1

از فراگیر انتظار می رود پس از پایان فصل بتواند :
1ـ انواع بافت را نام ببرد.

2ـ نگاره را توضیح دهد.
3ـ با استفاده از بافت یک اثر هنری بیافریند.

4ـ کاربرد بافت در انواع هنرهای تجسمی را بشناسد.
5 ـ با استفاده از بافت طراحی کند.

6 ـ ارتباط بافت و موضوع را شرح دهد.
7ـ با استفاده از بافت مناسب به ساخت اثر تجسمی بپردازد.

8  ـ ارتباط بافت و فرهنگ را توضیح دهد.

3

ری
فتا

ف ر
هدا

ا

درس دریک نگاه

به   وجود آوردن جلوه های بصری  قابلیت  به عنوان یکی از عناصر هنرهای تجسمی  بافت    
بسیاری دارد.

  بافت به دو صورت بصری و بصری المسه ای وجود دارد.
  به بافتی که از تکرار یک نقش مایه به وجود آید نگاره گفته می شود.

  بافت در هنرهای مختلف به گونه های متفاوتی ظاهر می شود.

  برای نقاشان امپرسیونیست بافت رنگی ارزش خاصی دارد.
  نقاشان مدرن )پیکاسو و براک( مهم ترین تحول در کاربرد بافت را با ترکیب مواد و کالژ به 
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وجود آوردند.
به کار رفته است که از طریق ضربات قلم مو،  بافت های زیبا و ظریفی  ایرانی    در نگارگری 

افشان گری تکرار یک نقش مایه و... به دست آمده اند.
  در هنر طراحی به علت محدودیت ابزار، بافت می تواند در بیان افکار و احساسات بسیار 

مؤثر باشد.
 بافت در انتقال مفهوم و یا حس خاص بسیار تأثیرگذار است.

 بافت نشان دهندٔه ویژگی های فرهنگی و عقیدتی هنرمند  و جامعه اش می باشد.

بافت1
انسان از دوران کودکی تجربیاتی را از طریق لمس کردن به دست می آورد و انواع آن را از 
طریق مشاهده ادراک می کند و با توجه به این تجربیات در هنگام برخورد با نمونه  های تصویری اظهار 

نظر می نماید.
بافت به عنوان یکی از عناصر هنرهای تجسمی قابلیت به وجود آوردن جلوه های بصری بسیاری 

دارد و به همین دلیل مورد توجه هنرمندان زیادی است )تصویر1ــ3(.

Texture ــ1

)Action Painting( ـ 3ــ جکسون پوالک ، هنر کنشی تصویر 1ـ
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طریقٔه ایجاد بافت بسیار متنوع و وسیع است، بعضی از انواع بافت فقط جلؤه بصری 
داشته اما برخی عالوه بر جلؤه بصری از طریق حس المسه نیز قابل درک می باشند )تصویر 

2ــ3(.
صورت  دو  به  و  است  بوده  بشری  مختلف  فرهنگ های  توجه  مورد  دیرباز  از  بافت 
بصری و المسه ای وجود دارد )تصویر 3ــ3(. در تاریخ ایران نیز گونه های مختلف بافت در 

آثار مختلف دیده می شود )تصاویر5 و4ــ3(.

ـ  نمونه هایی از بافت های  تصویر 2ــ3ـ
بصری و بصری المسه ای

تصویر 3ــ3ــ نقاشی دیوار خانه برای جشن جنوب افریقا

تصویر 4ــ3
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تصویر 5 ــ3ــ نقش برجسته دورۀ ساسانی ، اردشیر اول ــ فیروزآباد فارس

در  را  هنری خود  آثار  نوگرا  هنرمندان  از  برخی  امروزه 
سطح یا در حجم، به نحوی ارائه می دهند که عالوه بر جنبه های 
برقرار  دیگر  گونه ای  به  را  ارتباط  نیز  المسه  طریق  از  بصری، 
می سازد و ممکن است یک اثر مجسمه  سازی یا نقش برجسته به 
نحوی به   وجود آید که کامالً یا بخشی از آن از طریق حس المسه 
البته اگر میدان عمل هنرهای تجسمی  قابل درک و فهم باشد. 
از  برخی  که  را  جدیدی  زمینه های  و  کنیم  تصور  گسترده تر  را 
مواد امروزی خصوصاً برای طراحی صنعتی و هنرهای کاربردی 
فراهم ساخته است در نظر بگیریم، اهمیت موضوع را بهتر درک 

می کنیم )تصویر6ــ3(.

تصویر 6 ــ 3ــ خط در طراحی صنعتی ــ صندلی راحتی
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 گاهی بافت از تکرار یک نقش مایه1 به   وجود می آید که به این نوع از بافت نگاره2 گفته می شود 
به  استفاده شده است،گاهی  زیبا  بسیار  ایرانی  تزئینات معماری  بافت در  از  این گونه  )تصویر 7ــ3(. 
صورت نقش و گاهی کاشی معرق و یا به صورت گچ  بری و آینه کاری در واقع این گونه بافت قابلیت 
اجرا با انواع مواد را دارد و این هنرمند است که براساس فضا و موضوع کار خود نوع اجرای آن را 

انتخاب می کند )تصویر 8  ــ3(.

Pattern ــMotif                                    2 ــ1

بـــا  بــافت  تـصویر7ــ3ــ ایجاد 
تکرار نقش مایه،گره چینی اسالمی

تصویر 8 ــ 3ــ در معماری به کارگیری بافت هماهنگ با فرهنگ و محیط می تواند جاذبۀ خاصی به وجود آورد

کاربرد بافت
کیفیت های جذابی کـه مواد  مختلف  مـی تـوانند  بـه وجود آورند  باعث شده است  کـه هنرمند ان 
مختلف  هنرهای  در  مواد  و  ابزار  این  که  کنند  استفاده  متفاوتی  مواد  و  ابزار  از  آثارشان  برای خلق 
بافت در معماری ممکن است از ترکیب آجر،کاشی و شیشه و...  تفاوت های کاربردی دارند. مثالً 
به  وجود آید )تصویر 9ــ3(.  و یا در مجسمه  سازی به وسیلٔه کنده کاری بر روی چوب،سنگ،گل و... 

نمایان شود )تصویر 10ــ3(.

)الف(

)ب(

)ج(

)د(
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تصویر 9 ــ 3ــ استفاده از بافت در تزیین فضای معماری

تصویر 10ــ3ــ بافت در آثار حجمی،مشهدی اسماعیل
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در نقاشی نیز استفاده از هر کدام از ابزار و مواد از قبیل رنگ و روغن، آبر نگ، پاستل، بوم، 
مقوا و... بافت خاصی را به   وجود می آورد که دارای کیفیت و بیان مخصوص به خود می باشند. 
با این تفاوت که در آثار حجمی کیفیات بصری از قبیل زبری، نرمی و... بافت قابل لمس می باشد در 

صورتی که در آثار دو بعدی به صورت ترسیمی نمایش داده می شوند.
توجه بیشتر به بافت در نقاشی تا حدودی با اولین کوشش هایی که در رابطه با هنر مدرن انجام 

گرفت هم  زمان می باشد.
برای نقاشان پست امپرسیونیست کیفیت تصویری بافت رنگی که از ضربات قلم مو بر روی بوم 
به   وجود می آمد ارزش خاصی داشت. از میان نقاشان این سبک پل سزان و ونسان ون گوگ را می توان 

نام برد )تصویر 12 و 13ــ3(. تصویر 11 ــ 3ــ پرویز تناولی

تصویر13ــ3ــ پل سزان،پسری با جلیقه قرمزتصویر12ــ3ــ ونسان  ون گوگ،پرتره هنر

اما مهم ترین تحول در رابطه با کاربرد بافت در نقاشی،مربوط به زمانی است که برای اولین بار 
نقاشان مدرن از جمله پابلو پیکاسو و ژرژ براک عالوه بر استفاده از مواد رنگی مرسوم، اشیاء جدیدی 
تا  گرفتند  کار  به  نقاشی خود  ترکیبات  در  غیره  و  کاغذ،روزنامه،تخته،دانه  های شن  مانند سطوح  را 
کیفیت تصویری جدیدی را ارائه دهند  و برای نمایان شدن بافت های بسیار متنوع در آثار نقاشان این 

شروع جدیدی بود )تصویر 14 و   15ــ3(.
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ـ پابلو پیکاسو، ترکیب نقاشی و کالژ ـ  ژرژ براکتصویر 14 ــ3ـ تصویر 15ــ3ـ

برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  بافت  نیز  ایرانی  نگارگری  در 
در  مقایسه  با  است.  بوده  متفاوت  مختلف  دوران  در  و  است 
تصاویر 16  و 15ــ3 می توان تغییر نوع بافت در نگارگری ایرانی را 
نوک  قبیل: ضربات  از  مختلفی  به صورت های  کرد. بافت  مشاهده 
ریتم  وسیلٔه  به  یا  و  هندسی  نقش مایٔه  یک  قلم مو،افشان گری،تکرار 
خطوط به وجود می آید. و این شیوه ها در طول تاریخ باعث به   وجود 
آمدن آثار بدیع و قابل توجهی بوده است. در تصویر18ــ3 که توسط 
هنرمند معاصر صورت گرفته است به کمک همین شیوه  ها کار شده 

اما جلوه ای کامالً متفاوت به وجود آورده است.

تصویر 16 ــ3ــ گونه ای بافت در نگارگری
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از  آثارشان  در  نیز  امروزه  ایرانی  نقاش  هنرمندان 
مواد،بسیار  ترکیب  طریق  از  یعنی  مدرن  شیوه های  به  بافت 
بهره می گیرند و جلوه های بصری ویژه و گاهی خاص خود 
به  وجود می آورند. تصاویر زیر نمونه هایی از این آثار می باشند 

)تصاویر 21و20و19ــ3(.
بافت های  ابزار،  محدودیت  علت  به  طراحی  هنر  در 
به  طریق  از  هنرمندان  باشد.  مؤثر  بسیار  می تواند  بصری 
خود  عواطف  و  افکار  بیان  به  مختلف  بافت های  کارگیری 
می پردازند و جلوه های بصری متفاوتی را پیش روی مخاطب 

قرار می دهند )تصویر22ــ3(.
بافت  مختلف  گونه های  به  نیز  خوشنویس  هنرمندان 
را به کار برده اند،گاهی به شکل نقش و نگارهای کاغذهای 
و...  در صفحه  ذرات رنگ  افشان گری  گاهی  و  باد  و  ابر 

)تصویر23ــ3(.

تصویر 17ــ3ــ گونه ای بافت در نگارگری

بافت  کارگیری  به  18ــ3   تصویر 
در نگارگری معاصر،مجید مهرگان



83 تصویر 21 ــ3ــ بافت در تصویر سازی

تصویر20ــ3ــ بافت در نقاشی،مرتضی گودرزی،نقاشی معاصرتصویر 19ــ3ــ هنر محیطی، احمد نادعلیان
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در شیوهٔ خوشنویسی به صورت سیاه مشق خود 
به  وجود  متنوع  ضخامت های  تغییر  و  تکرار  با  حروف 

آورندٔه بافت می شوند )تصاویر26 و 25 و 24ــ3(.
مهم  بسیار  بافت  نقش  نیز  کاربردی  هنرهای  در 
است و می توان گفت در بسیاری از این هنرها تنوع بافت 
الیاف مختلف باعث دگرگونی شده است )تصاویر 28 و 
27ــ3(.  به طور مثال با دقت در دست بافته های مناطق 
مختلف کشورمان می توانیم به این نتیجه برسیم که حتی 
با استفاده از مواد یکسان نیز می توان بافت های متفاوت 
محیطی،  تفاوت های  اثر  در  تنوع  این  که  کرد.  ایجاد 

جغرافیایی و فرهنگی است )تصویر29ــ3(. 

تصویر 23ــ3ــ خوشنویسی به عنوان بافتتصویر22ــ3ــ تغییر بیان طراحی از طریق بافت طراحی با مداد و ایجاد سایه روشن

تصویر24ــ3ــ ایجاد ارزش بصری با استفاده از 
نقاشی خط،فرامرز پیل آرام
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تصویر 26تصویر25ــ3ــ ایجاد بافت متنوع با استفاده از نخ

تصویر 27
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بدون داشتن تصویری خاص می تواند  تنهایی و  به  به عنوان یک عنصر تصویری قوی  بافت 
به عنوان یک اثر هنری مطرح شود. البته الزم به ذکر است که خود بافت نیز ترکیبی از عناصر دیگر 

)نقطه،خط،رنگ و...( می باشد )تصاویر 29 و 28ــ3(.

بافت و موضوع
بافت به عنوان یک عنصر ویژه در انتقال مفهوم و یا حس خاص، می تواند بسیار مؤثر باشد.

بیننده  در  متفاوتی  اثرات  کارگیری  شان  به  نوع  و  وجودی  خاصیت  به  توجه  با  مواد  و  ابزار 
به وجود می آورند. هنر استفاده از بافت مناسب برای هر موضوع به ارزش اثر می افزاید و می توان گفت 

علت موفقیت بسیاری از هنرمندان شناخت صحیح بافت و به کارگیری آن می باشد )تصویر 30ــ3(.

تصویر29ــ3 ــ ایجاد بافت از طریق چهل تکه پارچه ایتصویر 28 ــ3ــ به کارگیری بافت در پوستر
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نوع بافت به کار رفته در آثار هنری عالوه بر بیان موضوع می تواند 
معرف فرهنگ و باورهای مورد نظر هنرمند نیز باشد.

تنوع بافت در فرهنگ های مختلف دارای اهمیت بسیاری است 
زیرا فرم ها و رنگ ها و نقش های به کار رفته در آنها منتقل کنندٔه افکار و 
سالیق هر جامعه بوده و در مواردی می تواند نمایان گر روند تاریخی یک 
تمدن باشد )تصاویر 32 و 31ــ3(.  و هنرمند می تواند از طریق هنر خود در 

بقا و رشد فرهنگ جامعه و انتقال آن به جوامع دیگر مؤثر  باشد.

تصویر 30 ــ3ــ هماهنگی موضوع و بافت در پوستر

تصویر 32ــ3  تصویر 31ــ3  
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 با هم تجربه کنیم
 )از میان تمرین های زیر یکی را انتخاب و اجرا نمایید(

تمرین 1ــ موضوعی را انتخاب کرده و با قلم فلزی طراحی کنید. هنگام طراحی سایه روشن ها 
را به کمک بافت خاصی به  وجود آورید. سعی کنید بافتی منحصر به فرد به  وجود آورید.

تمرین 2ــ ترکیبی از اشیاء و طبیعت بی جان را در کارگاه بچینید و از آن طرح های مختلفی 
بزنید. به کمک هنرآموز بهترین طرح را انتخاب کرده و با استفاده از بافت های مختلف تکمیل کنید. 

برای ایجاد بافت ها می توانید از انواع چاپ کمک بگیرید.
قبیل : مجسمه سازی،طراحی  از  بافت در هنرهای مختلف  از کاربرد  نمونه هایی  تمرین 3ــ 
صنعتی، معماری و... را انتخاب کرده و از آنها عکاسی کنید. عکس ها را به کالس آورده و به نمایش 

در آورید و در مورد آنها به گفتگو بپردازید.
ــ عکس هایی که نشان دهندٔه فرهنگ شهر یا استان شماست را جمع آوری کنید. بخش هایی از 
این تصاویر را انتخاب کنید و در کنار هم بچسبانید به گونه ای که دیدن کل اثر القا کنندٔه بافت فرهنگی 

مورد نظر باشد. این کار می تواند در قطع A3 ارائه شود.

 با هم گفتگو کنیم 
در مورد علت بکارگیری تنوع بافت در هنرهای مختلف گفتگو کنید.

با هم بسازیم 

حجم های بافت دار و موزائیک
سرامیک،  قیمتی،  سنگ،سنگ های  قطعات  دادن  قرار  از  است  عبارت  موزائیک  نقاشی  هنر 
شیشه، چوب،فلز، کاشی شکسته و غیره در کنار یکدیگر و ایجاد شکل هایی منظم یا نامنظم )طبق طرح 

اولیه( که یک طرح یگانه ای را به وجود بیاورند. 
 ابزار و مواد الزم: 

 کاشی 
 تخته سه الیی،در صورت ارائه کار به صورت تابلو

 انبر مخصوص خرد کردن 
 چسب کاشی یا چسب چوب 

 سیمان سفید و پودر سنگ نرم
 رنگ های پودری مخصوص 
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 روش اجراء:
آماده کردن بستر کار: این هنر را می توان روی هر بستری از جمله چوب، دیوار، کف، کوزه یا 

مجسمه ها انجام داد. 
آغشته  با چسب چوب  را  پاک شده  می کنیم. سطح  منتقل  بستر  و روی  کرده  آماده  را  طرح 

می کنیم برای تزئین دیوار یا کف زمین از چسب کاشی استفاده نمائید. 
کاشی ها را با انبر به اشکال مورد نظر خرد و کوچک می کنیم و در جای خود می چسبانیم.

بعد از اتمام کارچسباندن قطعه های موزائیک، بین آنها را باترکیب آب و پودرهای آماده )مالط( 
مـی گیریم بـه صورتی که تمام منافذ و خلل و فـرج بین قطعه های چسبانده شده پوشانده شود. و در آخر 

با یک پارچه زبر سطح کار را به آرامی و به صورت دوار پاک می کنیم.

 )شیشه هایی به نام اسمالتی که یک طرف این شیشه ها زبر و درون این شیشه های ضخیم حباب هایی وجود دارد و گاهاً ورقه هایی 
از نقره و طال برای بازتاب و شکست نور در آنها به کار می رود. )Smalti(. که به این هنر زیلیج Zilij  گفته می شود و در اشکال پیش ساخته 

انجام و  در محیط نصب  می گردد.(

تصویر33ــ3  

تصویر34 ــ3  

تصویر36ــ3  

تصویر35ــ3  
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تصویر37ــ3  

تصویر38ــ3  
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تصویر39ــ3  
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4

ری
فتا

ف ر
هدا

ا

درس در یک نگاه

 ارزش بصری یا رنگ مایه ، میزان شدت تاریکی و روشنایی است.
 توانایی دیدن به علت وجود نسبی نور است. 

 جنس و بافت اشیا در میزان بازتاب نور دخالت دارند.
یا  رنگ  مایه  را  درجات  دارد،این  وجود  مختلفی  درجات  مطلق  تاریکی  و  نور  بین  طبیعت  در   

تونالیته  می نامند.
 یکی از مؤثرترین روش ها برای نشان دادن بعد سوم است.

  با سایه روشن بدون توجه به رنگ،تصاویر سیاه و سفید یا طراحی های سایه روشن دار از 
طبیعت را مطابق واقعیت می بینیم.

 از فراگیر انتظار می رود، پس از پایان درس بتواند :
1ـ ارزش بصری را تعریف کند.

2ـ تأثیر جنسیت اشیا را در سایه روشن توضیح دهد.
3ـ درجات نور را بشناسد.

4ـ ارزش بصری نور را در فرهنگ های مختلف بیان کند.
5ـ ارزش نور را در آثار هنرمندان تحلیل کند.

6ـ تأثیر فضای مثبت و منفی را در آثار مختلف بررسی کند.
7ـ ارزش بصری رنگ را شرح دهد.

8  ـ ارزش بصری نور و رنگ در نگارگری ایرانی را بیان کند.
9ـ تأثیر ارزش بصری بر جو را شرح دهد.

10ـ ارزش نور در معماری مذهبی را شرح دهد.
11ـ از ارزش های بصری در آثارش بهره مند شود.
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  در تمدن های باستانی نور مظهر مردانگی بود و زمین و ماه که روشنی خود را از خورشید 
می گرفتند،از جنس ماده به شمار می  رفتند.

 درفلسفه کهن چین،یین مظهر تاریکی و یانگ مظهر نور است. 
 برای ایجاد حجم  پردازی و برجسته  نمایی در طراحی و نقاشی از سایه روشن کاری بهره 

می گیرند.
 خاصیت نمادین نور از ذهن خیال پرداز انسان سرچشمه می گیرد.

 نور مظهر دفع ظلمت است. 
 هنگامی که تاریکی و روشنایی به حداکثر شدت خود برسند و نیم سایه ها حذف یا بی اهمیت 

شوند،فضای مثبت و منفی ایجاد می شود.
 رنگ ها در درجه روشنی و تاریکی با هم تفاوت دارند. 

براساس  تنها  قرار  گیرند،  هم  کنار  روشنایی  و  تاریکی  از  یکسان  درجه  در  رنگ ها  هرگاه   
خاصیت رنگی آنها را از یکدیگر تشخیص می دهند.

 در نقاشی نوین سعی می کنند کاربرد نور را به رنگ بسپارند.
 در ایران باستان و ایران اسالمی همواره نور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و آن را نمادی 

از ذات باریتعالی می دانند.
 در نگارگری ایرانی نور منتشر در جهانی به دور از سایه ها است و طبیعت پردازی و سایه پردازی 

نمی شوند. 
رنگ های  و  بصری(  )خاکستری های  مایه  رنگ   از  تصوری  می توانند  هم  زیاد کنار  نقاط   

مختلف را در ذهن پدید آورند. 
یا فضاهای  نور، فضاها دگرگون می شود. فضاهای کوچک،بزرگ جلوه می کند  به کمک   

بزرگ،کوچک تر دیده می شود. با آن می توان فضایی را شاد یا دلگیر کرد.
را  کمال  سوی  به  کننده  هدایت  نقش  و  می کند  ایفا  مهمی را  نقش  مذهبی  معماری  نور در   

به عهده می گیرد.

ارزش بصری
ارزش بصری یا رنگ مایه١، میزان شدت تاریکی و روشنایی است. توانایی دیدن به علت وجود 
نسبی نور است. نه در تاریکی مطلق و نه در نور محض چیزی نخواهیم دید. در یک اتاق تیره در شب 
ما چیزی نمی بینیم و به اشیاء و دیوارها برخورد می کنیم. صفحه ای که شما در حال خواندنش هستید، 
خواناست چرا که تیرگی های خطوط تایپ شده با روشنایی زمینه در تضاد است. از طریق نور و تاریکی 
است که موفق به دیدن اشیا می شویم. وقتی نور طبیعی یا مصنوعی محیط را فرا می گیرد، اشیا آشکار 
می گردند. ولی همٔه محیط به صورت یکنواخت روشن نمی شود. جنس و بافت اشیا در میزان بازتاب 

value ــ١
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نور دخالت دارند )تصاویر 3 و 2و ١ــ4 (.  بازتاب نور از اشیای صیقلی و درخشان با شدت بیش تری 
به چشم ما می رسد. اشیای زبر و خشن بازتاب نور کم تری دارند. حال تأثیر بافت را در دو اثر از میکل 

آنژ با هم مقایسه می کنیم.

تصویر 2ــ4ــ تأثیر تاریک و روشن بر جنسیت و بافتتصویر 1ــ4ــ تأثیر تاریک و روشن برجنسیت و بافت

تصویر 3ــ4 ــ فرانکوئیز کاسانوا
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در تصویر 4ــ4 چهره حضرت مریم به لحاظ صیقلی بودن سنگ مرمر نور لطیف و مالیم دیده 
می شود و انعکاس های ظریفی در آن دیده می شود اما در اثری دیگر از همان هنرمند بافت درشت سنگ 

به کمک نور دیده می شود )تصویر 5  ــ4(.

تصویر 5 ــ4ــ برده اسیر ، میکل آنژ ، بافت درشتتصویر 4ــ4ــ حضرت مریم بخشی از مجسمه ، میكل آنژ

درخشان  و  صیقلی  6ــ4حجمی  تصویر 
است و بــازتاب نـور اطرافش را نشان مــی دهد. 
دارای  یافته اش،  اعوجاج  شکل  لحاظ  به  اثر  این 
انعکاسات جالبی شده است و نظر مردم را به خود 
جلب نموده است. حال اگر آن را با حجمی دیگر 
از لحاظ بافت و جنسیت مقایسه کنیم ، خواهیم دید 
که تأثیر نور بر آنها یکسان نخواهد بود. زیرا صرف 
نظر از شکل آنها با در نظر گرفتن جنسیت و بازتاب 

نور متفاوت عمل می کنند )تصاویر 6 و 5  ــ4(.

الف ــ حجم صیقلی از جنس 
استیل، شیکاگو

تصویر 6 ــ4

ب ــ بخشی از همان اثر
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درجات نور و تاریکی
در طبیعت بین نور و تاریکی مطلق درجات مختلفی وجود دارد، این درجات را تونالیته١ یا رنگ مایه 
تا 40 درجه از آن را تشخیص  به طور متوسط می تواند  می نامند. مطالعات نشان داده است که چشم انسان 
دهد. اغلب هنرمندان در هنرهای بصری تعداد محدودی از این درجات متفاوت رنگ مایه را استفاده می کنند.
با  معین  رنگ  مایه  یک  و  گرفته اند  قرار  یکدیگر  مجاور  ترتیب  به  رنگ  مایه ها  تصویر 7ــ4درجات  در 
ارزش متوسط در میان آنها نشان داده شده است. جالب این است که میزان تاریک و روشنایی این رنگ  مایه 

ثابت در زمینه های مختلف کاهش یا افزایش می یابد و متغیر به نظر می رسد.
جهانی که در آن زندگی می کنیم سه بعدی است. سایه روشن یکی از مؤثرترین روش ها برای نشان دادن 
بعد سوم است. البته در ژرف نمایی )پرسپکتیو( روش های زیادی برای نمایش بعد سوم وجود دارد،ولی بدون 
سایه روشن مشکل می توان تصویری نزدیک به واقعیت ارائه داد. افزودن رنگ مایه به تصویر به مراتب آن را 
تأثیر سایه  به وجود می آورد.  نور در طبیعت  انعکاسات متنوع  به  واقعی تر جلوه می دهد، زیرا احساسی شبیه 
روشن در تصویر های ساده مثل دایره، بهتر قابل تشخیص است زیرا به کمک سایه روشن حجم کره را از دایره 

می سازد )تصویر 8  ــ4(.
اهمیت درجات تاریکی روشنی برای ما چنان است که بدون توجه به رنگ، تصاویر سیاه و سفید یا طراحی های 

سایه روشن دار از طبیعت را مطابق واقعیت می بینیم ) تصویر 9ــ4(.
در تصویر١0ــ4  هنرمند با مهارت درجات متنوعی از تاریک و روشنایی را به کمک مداد کنته نشان 

داده است. ظرافت دید هنرمند در استفاده از مداد کنته قابل تحسین است.
در سده هجدهم فیلسوفان مکتب روشنگری عموماً از نور خرد سخن گفته اند. از نظر آنها نور مظهر 
دفع ظلمت است و به این معنی نمادین اشاره می کند که عقل و اندیشه می تواند تاریکی ها را روشن کند. در 
تمدن های باستانی نور مظهر مردانگی بود و خدای خورشید ، از جنس نر انتخاب می شد،مانند: میترا در ایران 
باستان، شمش در بین النهرین و هوروس در مصر باستان، آپولون در یونان باستان و بر خالف آن زمین و ماه  
که روشنی خود را از خورشید می گرفتند، از جنس ماده به شمار می رفت و به اعتقاد آنان خورشید بدون زمین 
به کمک نور،  به روشنایی یکسان می باشد.  نیاز  تاریکی و  به  نیاز  بنابراین  و ماه امکان مرئی شدن نمی یافت. 
فضاها دگرگون می شود، فضاهای کوچک، بزرگ جلوه می کند یا فضاهای بزرگ،کوچک تر دیده می شود. با 
آن می توان فضایی را شاد یا دلگیر کرد. اندازه و میزان نورگیر یا پنجره مقدار نور را کنترل می کند و با توجه 

به جغرافیا طراحی می شود.
همچنین نور در معماری مذهبی نقش مهمی را ایفا می کند و نقش هدایت کننده به سوی کمال را به عهده 
می گیرد.نور از البه الی پنجره های مشبک چربی،جداره های گچی و مرمری و شیشه ای منقوش عبور می کند 
و نقوش را روی سطح زمینه پدیدار می نماید.و پوششی متغیر از رنگ و سایه در زمان ایجاد می نماید.نور 

موجب پویایی بنا می شود و شکل و طرح ها را به درون زمان می کشد.نور و سایه به سطوح بافت می بخشد.
نورپردازی که در معماری اسالمی به کار گرفته شده خارق العاده به نظر می رسد، چرا که همه جلوه های 

آن راهی برای رسیدن به خلوتی آرام و متفکرانه و کمال معرفت ایجاد می کند.

tonality ــ١
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تصویر 7ــ4ــ درجات نور و تاریکی

تصویر 8 ــ4ــ  باربارا هپورت ، سه فرم، مرمر، گالری لندن

تصویر 9ــ4ــ درجات نور و تاریکی در طبیعت،آلنس الپین ــ عکس منظره

ـ  چارلز شیلر،درباز، مداد کنته روی  تصویر10ــ4ـ
ـ   موزه متروپولیتن کاغذ  ـ
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الف ـ شیشه رنگی

تصویر11ــ4

ج ــ مسجد امام در اصفهانب ــ بنایی در کاشان

تصویر12ــ4ــ مسجد شیخ  لطف اله
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برجسته نمایی
برای ایجاد حجم پردازی و برجسته نمایی١ در طراحی و نقاشی از سایه روشن کاری2  بهره می گیرند. 

طراحی های مقابل با استفاده از هاشور حجم پردازی شده است )تصویر١3ــ4(.

Chiaroscuro ــModelling                                    2 ــ١

تصویر 13ــ4

 الف ــ طراحی با مداد،آنتونی  وان دایک

 ب ــ طراحی با مداد کنته

 ج ــ طراحی با مداد
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الزم به ذكر است كه نقاشان چیره دست رنسانس این شیوه را به اوج کمال رساندند. در اثر 
معروف مونالیزا )لبخند ژکوند( داوینچی این چهره را درون یک هرم قرار داده است. سه لکه بزرگ 
روشنایی دیده می شود که درجات روشنایی آنها به تدریح تغییر کرده است. نوری که از سمت چپ باال 
تابیده،پیشانی، گونه ها و چانه را برجسته نموده و در عوض زیر ابروان، بینی و گردن را تاریک کرده 
است. داوینچی روشنایی چهره را با موهای تیره چنان متمرکز ساخته که چشم بیننده را در اولین نگاه 
جذب می کند. نور روی سینه با یقه و موها و تیرگی گردن محدود شده است. اگر رنگ لباس روشن 
بود،یا موها در باالی سرش جمع می شد،تمرکز نور آن قدرت کمتری می یافت. نور مالیم تری هم بر 
روی دست ها تابیده و بدین ترتیب نظم و تعادل بین روشنایی ها و تاریکی ها ایجاد شده است. تابش نور 
در پشت سر آن نیز با دقت تنظیم شده است. الیه های مختلف تاریکی و روشنایی که از موضوع اصلی 
خاموش ترند، یکی پس از دیگری عمق الزم را به فضای منظره داده و گردش نور در سراسر اثر را 
تأمین کرده است. البته زاویه دید داوینچی هم بسیار مهم است زیرا چهره مونالیزا را کمی از پایین نگاه 
کرده تا عظمت چهره را چند برابر کند،اما منظره را کمی از باال دیده است. گویی نقاش از بلندی به 

منظره نگاه کرده است تا اهمیت و عظمت خارق العاده ای به آن ببخشد )تصویر ١4ــ4(.
تاریک و روشن متضاد، تمرکز نور و ایجاد عمق در نقاشی را »داوینچی« آغاز کرد ولی در آثار 

»کاراوجو« و »رامبراند« تجلی یافت.
این هنرمندان به مبالغه و اغراق در نورپردازی رسیدند و به جنبه های عاطفی شدت بخشیدند. 
در تابلو فراخوانده شدن قدیس متی نوری که از دست راست بر صحنه تابیده، جنبه ای کامالًً نمایشی 
رهایی بخش  نیرویی  عنوان  به  نور  از  نقاش  دارند.  قرار  تاریکی  در  پیکره ها  از  بزرگی  بخش  دارد. 
استفاده کرده است )تصویر ١5ــ4(. آثار رامبراند در نورپردازی به اوج خود رسید. وی برای نفوذ 
در ژرفای روان آدمی از نور و تاریکی بهره گرفت. گم شدن نور در سایه ها داللتی بر خصوصیات انسانی 
و آسیب  پذیری و حالت روان متغیر آدمی است )تصویر١6ــ4(. این خصوصیات روانی در آثار حکاکی 

رامبراند نیز قابل تشخیص است.
درجات  گراوور مسی  روی  در  متفاوت  خطوط  مجموعه  کمک  به  تصویر١7ــ4هنرمند  در 
گوناگون و بسیار ظریف سایه روشن را به وجود آورده است و سه گروه اصلی نور و تاریکی و نیم سایه 
در آن دیده می شود. شخصیت دوگانه دکتر فاوست١ با درجات مختلف سایه ها در مقابل نور پنجره 
نشان داده شده است او در جستجوی عمق زندگی است که با نور و  سایه به صورت نمایشی بیان شده 

است.

١ــ شخصیت دوگانه دکتر فاوست در تردید و دو دلی میان خیر و شر بود.

ژکوند(  )لبخند  مونالیزا  تصویر14ــ4ــ 
ــ لئوناردو داوینچی
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تصویر 16ــ4ــ فیلسوف ــ رامبراندتصویر 15ــ4ــ فراخوانده شدن قدیس متی ــ کاراواجو

تصویر 17ــ4

ب  ــ دکتر فاوست ــ رامبراند ــ حکاکیا لف ــ  بخشی از یک اثر حکاکی ــ رامبراند
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منبع نور از باال یا پایین و... در احساسات و عواطف بیننده تأثیر عمده ای دارد. 
مقدار نور و جهت تابش آن دگرگونی های متنوعی را در اثر به وجود می آورد. خصوصاً 
با تغییر زاویه نور در چهره تفاوت های چشمگیری در حالت افراد به وجود می آید )تصاویر 

١9 الی ١8ــ4(.
هنگامی که ارزش بصری تاریک و روشنایی به حداقل برسد و تغییر درجات تاریکی و 
روشنایی به هم نزدیک باشد تأثیر لطیف و ظریفی می آفریند )تصویر20ــ4(.  و در مقابل اگر 
تضاد ارزش بصری شدت یابد تا به همان نسبتش حس شورانگیزی را به بیننده منتقل می کند.
می گیرد.  انسان سرچشمه  ذهن خیال پرداز  از  نور  نمادین  بخش عمده خاصیت 
انتقال نور به تاریکی با مالیمت یا خشونت واکنش های عاطفی متفاوتی را بر می انگیزد. 
تصویر2١ــ4  توازن نور در میان تاریکی حسی از یک آهنگ مالیم را از سوی نوازنده 

ایجاد می کند.
درتصویر 22ــ4 بازتاب نور از کتاب به چهره دختری که مطالعه می کند، باعث 
شده تا از شدت نوری که از سمت چپ تابیده، کاسته شود و لطافت بیش تری را در چهره 
به نمایش گذاشته است. هنرمند با حداقل رساندن تضاد تاریکی و روشنایی به فضایی آرام 

و متوازن دست یافته است.
اما در تصویر 23ــ4 هنرمند با کمک نوری که از پنجره به چهره دختر تابیده، شدت 

بیش تری در سایه روشن آن پدید آورده است.

مداد  خودش،  ـ  والترهاک ،چهره  تصویر 18ــ4ـ
روی کاغذ

در  نور  زاویۀ  تأثیر  19ــ4ــ  تصویر 
حالت چهره

تصویر 20ــ4ــ کلودمونه ، کلیسای روئن
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تصویر 21ــ4ــ آندره وایت ــ نوازنده پیانو

تصویر23ــ 4ــ سروف ــ الگا کنار پنجرهتصویر 22ــ4ــ  آگوست رنوارــ دختری در حال مطالعه
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فضای مثبت و منفی
برسند  به حداکثر شدت خود  روشنایی  و  تاریکی  که  هنگامی 
ایجاد  منفی  و  مثبت  شوند،فضای  بی اهمیت  یا  حذف  سایه ها  نیم  و 
انتزاعی  و  توصیفی  عناصر  نوین،  هنر  در  هنرمندان  برخی  می شود. 
را در هم می آمیزند. امیل نولده در اثری به نام پیام آور رنج کشیده با 
حذف نیم سایه ها شدیدًا بر تأثیر عاطفی اثر افزوده است. طراحی روی 
بینی یک سره  می رسد.  نظر  به  مناسب  منظور  این  برای  لوح چوبی 
بر خالف  تابیده شده  بر صورت  نوری که  با  سیاه است، در حالی که 
منطق عمل کرده است. بینی به کمک ابروها و سبیل حالتی مصمم ، 

پرخاشگر و اندوهگین به چهره بخشیده است )تصویر 24ــ4(.
در برخی از آثار چاپی کته کل ویتس شدت تاریکی و روشنایی به 
قدری است که گاهی نیم سایه ها از میان رفته اند و فضایی کامالًً مثبت و 
منفی به وجود آمده است  و حس خشونت و هیجان در آن تشدید شده 
است. خطوط ضخیم نیز نقش مهمی را در ایجاد هیجان ایفا می کند 

)تصویر25ــ4(.
در اثری دیگر از وی مادر و کودک با این که از شدت تاریکی 
و روشنایی برخوردار شده اند ولی نیم سایه ها به لطافت حسی اثر کمک 

قابل توجهی کرده اند )تصویر 26ــ4(.
تصویر 24ــ4ــ امیل نولده ــ پیام آور رنج کشیده

تصویر 25ــ4ــ کته کل ویتس ــ حکاکی از چهره خودش،اکسپرسیونسیم
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در هنرهای بصری هرگاه تفاوت تیرگی و روشنایی شدت یابد می تواند بر فضای 
منفی اطراف طرح تأثیر بگذارد. در تصویر 27ــ4 چنین تأثیری وجود دارد. پیش از 
آن که به جزئیات طرح دقیق شویم، فضای اطراف پیکره ها را می بینیم که نیروی فضای 
با استفاده از  منفی به اندوه پیکره ها می افزاید. در تصویر 28ــ4 هنرمند بدون دوربین 

سایه ها و نیم سایه ها به چنین تأثیری دست یافته است.
در تصویر 29ــ4 ماسک با نورپردازی خاص روشن شده است و در نتیجه سایٔه 
یک چهره دیگر بر پس زمینه١ نقش بسته است. به کمک سایه ها،فضای منفی طرح مفهوم 

جدیدی یافته اند. سایه ها و پس زمینه آن با هم موضوع جدیدی را به   وجود آورده اند2.

Background  ــ١
2ــ در فصل »شکل« تصویر )36(، نیز چنین مفهوم جدیدی به کمک فضای منفی به وجود آمده است.

تصویر 26ــ4ــ کته کل  ویتس ــ 
حکاکی روی فلز  ــ مادر و فرزند

 تصویر27ــ4ــ کته کل ویتس ــ اندوه و سوگواری

تصویر 29 ــ4ــ ماسک، به سایه تشکیل شده زیر آن دقت کنید.تصویر 28ــ4ــ موهولی ناگی ، فتوگرام
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سورا در بیش تر آثارش به ارزش های تاریک و روشن توجه فراوان نموده 
و از آن برای برانگیختن احساسات رقیق و آرام استفاده نموده است )تصویر30ــ4(.

طراحی  سفید  و  سیاه  تضاد  به  توجه  با  پیکره   الف  3١ــ4ــ  تصویر  در   
شده و برای نشان دادن حجم،از تغییر مالیم سیاه تا سفید بهره گرفته است. ادامه 
روشنایی روی شانه راست به سمت پایین، به آرامی رو به تاریکی رفته و در پایین 
تصویر با زمینه سیاه پیوند خورده است. در پارچه گره خورده روی کمر سطح 
سیاه با سفیدی زمینه در حالت تضاد قرار دارد. این اثر را با کار دیگری از وی 
به صورت سایه ای در زمینه ای روشن قرار گرفته است و به  پیکره  مقایسه کنید. 

اندازه تصویر فوق جذابیت بصری ندارد)تصویر 3١ــ4ــ ب(.

تصویر30ــ4ــ ژرژ سوراــ مادر هنرمند درحال خیاطی ــ 
مداد کنته ــ موزه متروپولتین

الف(  ژرژ سوراــ روبه تاریکی

تصویر31ــ4

 ب(  ژرژ سوراــ سایه یک زن ــ مداد
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تضاد ارزش بصری
یکی از موارد استفاده تضاد تیره و روشن خلق نقطه تأکید یا جلب توجه است. می دانیم که 

تضاد ارزش بصری به سرعت چشم را به سوی خود می کشاند.
در تصویر 32ــ4 هنرمند  جهش یک ماهی قزل آال را نشان می دهد و از طریق تضاد ارزش، 
روی ماهی تأکید می نماید. روشنایی ماهی در مقابل پس زمینه تیره قرار گرفته است و دم تیره در مقابل 

نور منعکس شده از آب جای می گیرد.

بسیاری از هنرمندان قبل از آن که به رنگ بپردازند به تضاد ارزش های بصری فکر می کنند. 
و روشن  تیره  تضاد  بیش تر  و  نمی گذارد  نمایش  به  را  زیادی  قدرت  درتصویر 33ــ4  رنگ  که  چنان 

موجب جاذبه بصری آن شده است.

تصویر  33ــ4ــ ویلیام ترنر،رومانتی سیسم

تصویر 32ــ 4
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در تابلوی  نامه، هنرمند ازگردش روشنایی بر چهره، روسری و باالتنه برای 
تأکید روی نامه در دست زن اشرافی بهره گرفته است. در حالی که خدمتکار وی 
در تاریکی زیر چتر اهمیت کم تری یافته است و زنان رخت شوی در پس زمینه قرار 

گرفته اند. )تصویر 34ــ4(. 

ـ  قسمتی از اثر نامه تصویر34ــ4ــ  فرانسیس گویا  ـ

ارزش بصری و رنگ
رنگ و ارزش بصری با هم ارتباط مستقیم دارند چرا که رنگ ها در درجه روشنی و تاریکی با 
هم تفاوت دارند. زرد خالص روشن تر از قرمز است. آبی ناب تاریک تر از زرد است و کنار هم تضاد 
به وجود می آورند. اما گاهی رنگ ها در درجٔه یکسان از تاریکی و روشنایی کنار هم قرار می گیرند،که در 
آن صورت تنها براساس خاصیت رنگی آنها را از یکدیگر تشخیص می دهیم. بنفش با یک خاکستری 

تیره مطابقت دارد و قرمز خالص با یک خاکستری متوسط هم تراز است  )تصویر35ــ4(.
در طراحی اثر پیکاسو تصویر 36ــ4 از رنگ ها به جای تضاد تاریک و روشنایی استفاده شده 
است. این اثر را با تابلو دختر جوان  تصویر37ــ4 مقایسه کنید. هنرمند از رنگ و تضاد تیرگی و روشنی 

هم زمان برای به وجود آوردن چهره دختر جوان بهره گرفته است.
امروزه در نقاشی نوین سعی می کنند کاربرد نور را به رنگ بسپارند)تصاویر 38ــ4(. ولی هنوز 

سایه روشن جایگاه خود را از دست نداده است.

تصویر35ــ4ــ  جورجیو موراندی ــ طبیعت بی جان بطری ها
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تصویر37ــ4  بولدینی ــ طراحی از دختر جوانتصویر36ــ4ــ پیکاسو،طراحی با پاستل

ـ  سوپر ماتیسم تصویر38ــ4ــ جوزف آلبرز  ــ مربع های کوچک شونده ـ
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در ایران باستان و ایران اسالمی همواره نور از جایگاه 
ویژه ای برخوردار بوده است و آن را نمادی از ذات باریتعالی 
از  دوری  و  اسالمی  دستورات  لحاظ  به  هم چنین  می دانند. 
و  واقع گرایی  طراحی  از  نگارگری  انسان،در  طبیعی  تصویر 
سایه پردازی خودداری می کنند و جهانی تمثیلی را می آفرینند 

)تصاویر 40و39ــ4(.
بنابراین نگارگری ایرانی نور منتشر دارد و در جهانی 
به دور از سایه ها است. اما از حیث ارزش بصری به دلیل 
استفاده از تضاد رنگ ها و کاربرد مناسب رنگ های مکمل 
به تاریک و روشنایی الزم دست می یابد و از این نظر نقصی 
فلزات  و  معدنی  هنگامی که سنگ های  زیرا  نمی آید،  به وجود 
در  را  الهی  می برند،انوار  کار  به  نقره  و  طال  چون  گرانبها 
گام  مطلق  نور  سوی  به  گویی  و  می آورند  نقاشی  رنگ های 

برمی دارند.
تصویر39ــ4ــ کلیله و دمنه،مکتب هرات

تصویر40ــ 4ــ شاهنامه فردوسی
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ارزش بصری در جو
برای خلق پرسپکتیو جوی می توان از ارزش های بصری استفاده کرد. دومیه در این اثر از سایه پیکره برای 
دور و نزدیک کردن سطوح و ایجاد حالت عاطفی خاص استفاده کرده است. وی با تاریک کردن مادر و کودک 
در پیش  زمینه،آنها را از زمینه ای روشن جدا ساخته و با این ترفند ، هم فاصله را نشان داده و هم خستگی مادر و 

کودک را از کار روزانه  به نمایش گذاشته است )تصویر4١ــ4(.
در تصویر 42ــ4 هنرمند به کمک تضاد شدید، پیش زمینه و پس زمینه را از هم جدا کرده است و فاصله 
به وجود آمده است. پیکره و صخره به شدت تیره هستند. امواج آب روشن تر است و از نظر ارزش بصری به آسمان 

نزدیک است. نمایش عمق به وسیله این تضاد به سادگی انجام پذیرفته است.

تصویر42ــ4ــ  گاسپار دیوید، فریدریش  ،   مهاجر بر فراز موج هاتصویر 41ــ4ــ  انوره دومیه ــ مادر و کودک

درجات خاکستری
می توانند  و  می شوند  همراه  و  ترکیب  یکدیگر  با  بیننده  ذهن  در  قرار  گیرند،  هم  کنار  زیادی  نقاط  اگر 
تصوری از رنگ مایه )خاکستری های بصری( و رنگ های مختلف را در ذهن پدید آورند. تعداد نقاط زیاد و 
نزدیک به هم قابلیت هدایت چشم را افزایش می دهد. سورا برای تولید خاکستری های بصری در تصویر 43ــ4 
نقاط را به وسیله مداد کنته روی بافت ضخیم کاغذ به  وجود آورده است. بدین طریق یک حس بصری را از 
خاکستری ها ارائه می دهد. وی در این اثر تاریکی را به سمت روشنایی می کشاند و با نور لرزنده ای در نقاط 
برجستٔه کاغذ، تصویر ها را ایجاد می کند. او روشنایی را در پشت مدل قرار داده است تا جلوه بیش تری به 
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نقطه پردازی  شیؤه  به  را  نقاشی هایش  گاه سورا  بدهد ) تصویر 43ــ4(.  پیکره 
)پوینتیلیسم١( انجام داده و فقط از چهار رنگ خالص بهره گرفته است. زرد، 
قرمز، آبی و سیاه را به صورت نقاط ریزی روی تابلو به کار برده است که در 
چشم و ذهن بیننده نقاط رنگی با هم مخلوط می شوند و به نظر می رسد انواع 
رنگ ها با سایه روشن روی تابلو به کار رفته اند. بعدها در جریان فرآیند چاپ 

عکس های چهار رنگ، از این روش بهره گرفته شد )تصاویر45 و 44ــ4(. 

Pointilism  ــ١

تصویر43ــ 4ــ ژورژ سورا، طراحی با مداد کنته روی کاغذ

تصویر 45ــ4تصویر 44ــ4ــ  ژورژ سورا، بعدازظهر یک شنبه در جزیره گراندژات،پوینتیلسم

با هم تجربه کنیم

 )از میان تمرین های زیر یکی را انتخاب و اجرا نمایید( 
تمرین 1ــ یک موضوع از طبیعت بی جان انتخاب کنید و دو طراحی، به شیوه زیر انجام دهید:

الف( با چهار رنگ سفید، سیاه و دو خاکستری به صورت اختیاری آنها را رنگ آمیزی کنید. 
ارزش های سایه روشن را به صورت لکه  کنار هم بگذارید و سایه گذاری نامنظمی شبیه نقطه اجرا کنید. در 

این حالت موضوع زیاد واضح نخواهد شد.
به کار بگیرید تا موضوع به صورت  ب( در طراحی دوم از همان موضوع، سایه روشن ها را 
حجمی پدیدار شود. حال دو طراحی را توصیف نمایید چه چیزی موجب مبهم شدن طرح اول شده 

است؟
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تمرین ٢ــ همان طور که در شرح درس آمده است، وزن، نور و فضا از طریق سایه روشن 
پدیدار می شوند.

الف( ازیک پیکر با دو ارزش رنگی سفید و سیاه در دو موقعیت روبرو و نیم  رخ طراحی کنید.
ضخامت و وزن خطوط طرح ، به عمق، دوری و نزدیکی آنها کمک می کند. از سفیدی کاغذ به 

عنوان ارزش های سفید و عناصر به کار برده را به عنوان ارزش های تیره به کار بگیرید.
تمرین ٣ــ یک شیء را با خطوط ضخیم، تیره و زبر طراحی کنید.

لبه های اشکال نامعین و کرکی باشد و مرکز تصویر تیره شود. طراحی را با ترکیب مداد، قلم و 
جوهر و مداد شمعی انجام دهید، به طریقی که وزن و حجم شکل را نشان دهد، با تکنیک چاپ انگشتی 
سومین طراحی را از همان موضوع اجرا کنید. انگشت را با مرکب آغشته و فقط با چند حرکت شکل 

را مشخص کنید.
تمرین 4ــ چند شیء متفاوت تهیه کنید. یک شیء نیمه براق و بافت دار و سطوح آنها را زیر 
یک نور موضوعی بررسی کنید. یک کادر یا بخشی از یک هر کدام اجزاء و ارزش های خاکستری را 
اجرا کنید. در کدام شکل ها تعداد گام های ارزش های خاکستری بیش تر است؟ ) ارزش ها از 1 تا 5 

روشن و از 5 تا 10 تیره تا سیاه هستند(.
تمرین 5: از یک ترکیب بندی با تابش نور مصنوعی با مداد به صورت خطی طراحی کنید.

بخش های کامالً تیره را با آکریلیک سیاه بپوشانید و خطوط مدادی را پاک کنید، یک طرح آبستره 
ایجاد خواهد شد. البته نیازی به اجرای دقیق طرح نیست و می توانید در سایه ها دخل و تصرف کنید.

تمرین 6: موضوعی را انتخاب کرده و با استفاده از خطوط موازی سایه روشن هاشور ایجاد 
کنید.

ابتدا یک موضوع را با مداد طراحی کنید  و   با  قلم نی )خوشنویسی( سایه ها را به صورت خطوط 
کنید.) سطح  استفاده  خراش  تکنیک  از  یا  بیاورید  به  وجود  فاصله های مختلف  ضخامت  با  موازی 
با ابزارهای حکاکی )هر  با مرکب چاپ  بپوشانید  و بعد از خشک شدن سطح مرکب آن را  یک مقوا  را 
جسم نوک تیز مثل سوزن، میخ، ُمغار، تیغ و...( با خطوط موازی ضخیم و یا نازک خراش ایجاد کنید و 

طرح مخفی پدیدار شده سفید خواهد بود.
تمرین 7: ترکیبی از اشیاء را بچینید )پیکرٔه یک یا دو نفر نیز می تواند در ترکیب موجود باشد( 
و به کمک قلم مو و مرکب و یا قلم و جوهر شروع به طراحی کنید در هنگام طراحی به آهنگ بی کالم 

گوش کنید. با تغییر آهنگ خطوط شما هم می تواند تغییر کند!

با هم گفتگو کنیم

دو نمونه اثر هنری را انتخاب نموده که از حیث ارزش بصری توان باالیی داشته باشند درباره 
هدف استفاده از ارزش بصری در آن گفتگو کنید.
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از فراگیر انتظار می رود پس از پایان فصل بتواند :
1ـ دربارهٔ فیزیک رنگ توضیح دهد.

٢ـ رنگ به عنوان نماد را تعریف نماید.
٣ـ معنای نمادین رنگ ها را در هنر اسالمی شرح دهد.

٤ـ خصوصیات بعضی رنگ ها را در هنر درمانی نام ببرد.
5ـ مفاهیم و هویت رنگ ها را در آثار مشاهیر به اختصار شرح دهد.

درس دریک نگاه

برای  جدیدی  تجربیات  زمینٔه  مواد،  و  نور  فیزیکی  خصوصیات  به  دستیابی  با  دانشمندان   
هنرمندان به وجود آوردند.

آن  و کاربرد  زیبایی شناسی  رنگدانه ها،  خواص  رنگ،  تئوری  از  شناخت  به  رنگ  انتخاب   
بستگی د ارد.

 خالقیت فردی، اقتباس از طبیعت، درک آثار فرهنگی و هنری عوامل مؤثر در زیبایی شناسی 
رنگ هستند.

 واکنش های فردی و اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی، و نمادهای اعتقادی همه برمیزان تأثیر رنگ  
مؤثر هستند.

 پرتوهای رنگی قابل رؤیت، نه تنها بر جنبه های فیزیکی بلکه بر جنبه های ذهنی و روانی و روح 
انسان نیز مؤثر هستند.

 رنگ وسیلٔه اصلی شناخت هویت و شخصیت انسان هم می تواند باشد.
 بازتاب درمانی توسط رنگ می تواند در درمان بیماری ها مؤثر باشد.
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رنگ
ـ سبز اقیانوس ها،  قرمز و نارنجی آتش،  پرهای رنگارنگ پرندگان،  آبی آسمان، سبزی گیاهان، آبیـ 
برای  بشر  در تالش  نخستین،  از دوران  دارند.  ماست رنگ  در اطراف  آنچه  هر  و  گل های رنگارنگ 
با  دستیابی به رنگینه های ماندگار و دائمی  برای استتار وایمن بودن،  تغییر وضع ظاهری و شبیه شدن 

حیوانات یا ایجاد ترس در بیننده  بوده است ) تصویر 1ــ 5(.
کاربرد رنگ های گیاهی از دوره غارنشینی آغاز و تا امروز گسترش پیدا کرد، امروزه با پیشرفت 
گسترش  گیاهی  رنگدانه های  به  شیمیایی نسبت  رنگ های  ریز  دانه های  یا   گرد   کاربرد  گسترٔه  علم ، 

بیشتری پیدا کرده است.
آثار بــه جا مـانده از دوره پیش تـاریخـی نشان دهنده این امر است که در این دوران نقاشی، 

ـ   5 (. مجسمه، حجم، سفال و بناها شروع به شکل گیری کرده اند ) تصویر٢ـ

پنهان  برای  بشر  ـ   سال ها  ـ    ٥ـ ١ـ تصویر 
اطرافش،  محیط  با  شدن  یکی  یا  شدن 
رنگدانه ها  به وسیله  را  خود  موی  و  بدن 

رنگ آمیزی می کرد. 

ـ    رنـگـدانـه روی سنگ  ـ    ٥  ـ تصویر 2ـ
دیواره،  غارآلتامیرا
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نظریه رنگ 
در اواخر قرن شانزده اسحاق نیوتن تئوری رنگ ها را بررسی و  نظریه خود را ارائه داد. او با 
آزمایش ساده نشان داد »رنگ از تجزیه نور« بوجود می آید. با عبور باریکه ای از نور زاویه دار توسط 
یک منشور موجب تقسیم آن به طیف رنگ های مختلف رنگین کمان شد.  در واقع او موفق به کشف 

این واقعیت شد که رنگ نور است ) تصویر ٣ــ 5 (.

1ــ  رنگ های اصلی :  زرد، قرمز، آبی 
       رنگ های درجه دوم : ترکیب مقادیر مساوی دو رنگ اصلی ) نارنجی، سبز، بنفش ( 

 رنگ های درجه سوم : دو رنگ اصلی را به نسبت 1و ٢ مخلوط کنیم.) زرد نارنجی(
 رنگ های تکمیلی : ترکیب دو رنگی که به نسبت معین یک خاکستری رنگی ایجاد نماید.

 با ترکیب سه نورهای  اصلی رنگی، رنگ سفید ایجاد می شود که به آن ترکیب های  افزایشی گفته می شود.  ولی با ترکیب سه رنگ  
اصلی، رنگ سیاه بوجود می آید.

 تصویر ٣ــ٥  

 هنرمندان هم با کشف های جدید و به موازات آزمایش های علمی دانشمندان فیزیک، جلوه های 
بصری آنها را تجربه می کردند. برخی عالقه مند به معنای نمادین از رنگ  و برخی هم مجذوب اثرات 

نور شدند و عواطف و احساسات را با رنگ نشان دادند.1 
 در پایان قرن نوزدهم، نقاشان فرانسوی سبک جدید امپرسیونیسم را پدید آوردند. آنها عالقه مند 
با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق تر در تصرف چشم اندازهای  به اثرات نور در حال تغییر بودند و 
طبیعی با تغییرات نور تالش می کردند و ایده هایشان را با تئوری های دانشمندان هم عصر خود تغییر 
می دادند و این چنین اطالعات سنتی و قدیمی رنگ ها را متحول کردند. آنها دیگر برای نشان دادن سایه 
اجسام از ترکیب رنگ شیء با برخی از قهوه ای ها یا سیاه و سفید استفاده نمی کردند، بوم خودشان 
را با روش های نو و جدید علمی  )ترکیب رنگ خالص با رنگ مخالف( برای سایه ها، به روز کردند. 
به عنوان مثال طبق تئوری های جدید برای نمایش سایٔه جسم زرد رنگ، رنگ بنفش به کار بردند. که 
در اثر طبیعی تر جلوه می کرد و در عین حال موجب افزایش نشاط در اثر می شد. امپرسیونیست ها با 
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سرعت از آگاهی های جدید از اثرات زودگذر نور آشنا شدند و برخی خصوصیات سنتی کاربرد رنگ ها 
را حذف کردند و همین امر موجب طراوت در شیؤه آنها شد. هنرمند توانمند این سبک، کلودمونه، 
ـ  5 یکـی از بیست مجموعٔه مطرح ترین نقاشی های متأثر از کشف اثر نـور را بــه وجود آورد   تصویر4ـ

کلیسای جـامع روئن را  نشان مـی دهــد کــه ساختمان کلیسا در زمان هـای مختلف روز از فصل های 
مختلف سال و تحت شرایط آب و هوایی متفاوت نقاشی شده است. 

ـ  ٥     تصویر٤ـ

رنگ به عنوان نماد
درک نسبتًا درستی از مفهوم رنگ ها از زمان های قدیم وجود داشته است. در بسیاری از 
فرهنگ ها و بنا به طبیعت جغرافیایی و مفاهیم فرهنگی اعتقادی، همچنین روابط اجتماعی، رنگ ها 
نماد معنایی پیدا کرده اند، الزم به یادآوری است که فهرست فوق نه به عنوان اصل ثابت ولی به عنوان 
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مفاهیم نمادین رنگ قابل توجه می باشد. تفاسیر مختلف تئوری رنگ ها در طیف وسیعی از کشورها 
و فرهنگ ها وجود دارد که بعضًا مشترک نمی باشد و به اختصار آنچه در مبانی هنرهای تجسمی گفته 

شده مرور می شود :
رنگ قرمز به علت تداعی آتش و خون، برای نشان دادن خطر، خشم، خشونت، عشق و شور 

ـ  5(. معنا شده است. به همین دلیل این رنگ را با امور قلبی ارتباط داده اند )تصویر 5  ـ
حمایت از زندگی در سیاره زمین به عهده خورشید است. رنگ زرد، رنگ خورشید است. 
بنابراین برای  نمایش  زندگی، انرژی، شادابی، امید و حکمت و تفکر   از  نماد زرد استفاده می کنیم 

ـ  5 (. )تصویر6ـ
نارنجی به عنوان یک رنگ ثانویه از ترکیب قرمز و زرد به وجود می آید، اتحاد شور خالق با 
وضوح و حکمت زرد  از خصوصیات هر دو رنگ می باشد. بنابراین نارنجی نماد خالقیت و استقامت 

ـ 5(. می باشد ) تصویر7ـ
سبز به عنوان رنگ گیاهان، رنگ طبیعت است که نشان سالمت و رشد می باشد. البته سبز با ته 
رنگ زرد که نسبتًا روشن و درخشان است نماد حسادت و بی تجربگی است و سبز تیره حالت قداست 

ـ 5(. دارد و  نماد اسالم محسوب می شود ) تصویر  8 ـ

ـ  ٥  تصویر ٥  ـ

ـ  ٥ــ بخشی از اثر سزان  تصویر6  ـ

ـ  ٥ تصویر ٧ـ

ـ  ٥ تصویر 8    ـ



1٢٣

آنها  محبوب ترین  و  رنگ ها  آرام ترین  عنوان  به  مختلف  های  ملت  نزد  در  آسمان،  رنگ  آبی 
به عنوان نماد بهشت استفاده می شود. در اساطیر کالسیک رنگ آبی نشان  شناخته شده است  و 
ونوس و مشتری و  در مسیحیت نماد حضرت مریم است. از آنجا که همرنگ اقیانوس است، می تواند 

نشان طراوت و پاکی و بهداشت باشد ) تصویر ٩ ــ 5 (.
چون تهیه رنگ بنفش در گذشته بسیار سخت بود، بنابراین رنگ های خانواده بنفش نادر و 
گران بودند و فقط ثروتمندان و قدرتمندان قادر به پوشیدن لباس بنفش مجلل بودند. بنابراین بنفش 

رنگ خانواده سلطنتی، ثروت و قدرت شناخته شده است )تصویر 10ــ 5 (.
قهوه ای رنگ زمین، سنگ و چوب است.  به این ترتیب، آن را تداعی کننده ساخت و ساز 

می دانند. به علت زمینی بودن برای نشان دادن صفت فروتنی هم به کار می رود ) تصویر 11 ــ 5 (.
برخی  نماد مرگ می دانند. خاکستری رنگ طبیعی  را  آنها  و تضاد  رنگ های سیاه و سفید 
فلزات و سنگ ها است اما به عنوان نماد تابع، انجمن های منفی، آب و هوای متغیر و خستگی و پیری 
و بعضی اوقات خنثی به کار رفته می شود. ارتباط سفید با نور، به نمایندگی صلح، پاکی، خوبی به کار 

برده می شود ) تصویر 1٢ــ 5 (.

ـ  ٥ تصویر 9  ـ
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ـ  ٥ ـ  ٥تصویر ١0    ـ ـ  ٥تصویر ١١    ـ تصویر ١2    ـ

بیان همیشه در هنر به صورت نمادگرا بوده است. چنانکه سبز و سفید و آبی و بی رنگی مظهر تازگی، 
فراتر  دارند، در هنر دینی حد مظهریت رنگ ها  دیگری  معنای  و مذاهب  فرهنگ ها  پاکی است. رنگ ها در 
نیکـویی است و  رنگ سبز متضمن  نماد جـاودانگـی و  مـی رود.بـرای مثال در فـرهنگ اسالمی، رنگ سبز 
عالی ترین معانی عرفانی است و به این صورت باالخص در اطراف نام حضرت خضر )ع( تجلی می کند، خضر، 

سبز پوش جاوید است.
رنگ سرخ، نـماد خــون و تجدید حیات و همچنین حــال خشم، غـضب و جنگ است و شیاطین و 

دیوسیرتان در لباسی قرمز در نظر آمده اند. و زرد رنگ تقدس است.
در هنر اسالمی  استاد شاگردی مرسوم  بوده و استاد در هر مرحله به اقتضای روحیه شاگرد راز و رمز 
ساخت رنگ را مرحله به مرحله به شاگرد می آموخت. هر مرحله از این مراحل از سنگ سایی تا طالکاری و 
آماده کردن قلم و کاغذ با نشانه و رمزی ترتیب پیدا می کرد. شاگرد اینجا سالک و استاد مراد بود و کار چون 
سیر و سلوکی معنوی، و بسان مراحل ریاضت، سالک مراتب معنوی و منازل و مقامات روحانی عالم هنری را 

طی می نمود. نور و رنگ نیز در حکم رمزی برای سیر و سلوک به کار می آمد.
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تأثیر رنگ بر جسم و روان 
بشر اولیه شش هزار سال پیش رنگ سرخ را کشف کرد، عالوه بر پوشش بدن خود با رنگ، 
برای مراسم ارواح و زینت کردن دیوارهای خانه استفاده می کرد. هندوها هم در مراسم تشییع جنازه 
گاو سیاه را به نشانٔه مرگ این جهانی به همراه می برند. اغلب مردم دنیا رنگ آبی را حاصل خوشبختی 
و سفید را قدسی و آسمانی می دانند و عالقه ای به سیاه ندارند.  همچنین مردم چین سفید  را  در مراسم 
عزاداری استفاده می کنند. آنها برای بدرقه روح متوفی به قلمرو خلوص، سفید را انتخاب کرده اند.  

مردم خاورمیانه برای تأمین سالمت و روح و جسم به یک دسته نوسانات نورهای رنگی، صوتی 
و غذایی که موجب تحریکات الزم برای سالمتی می شوند، توجه یافته اند. ناهنجاری بعضی رنگ ها ، 
نورها یا صوت ها نظام هدایت ساز درون بدن را نامتعادل می سازند و حتی بعضی از آنها ایجاد آلرژی 

می کنند و یا آرامش می بخشند.
رنگ آبی تیره را به صورت نمادین، به آرامش سنگین دریایی متالطم تعبیر کرده اند و کسی را که 
عالقه مند به این رنگ است دارای خلق و خوی آرام و عاطفی معرفی می کند. رنگ سبز ناهماهنگی 

موجود در بدن را تنظیم و فشار خون را کاهش می دهد.
بید  درخت  سبز  های  برگ  میان  در  را  او  بیمار  تب  آوردن  پایین  برای  ایران  سنتی  طب  در 
می خوابانیدند. بعضی از اقوام مثل هندوها رنگ نارنجی را شفابخش سوخت و ساز بدن می دانند و 

با آفتاب درمانی، نور زرد نارنجی آفتاب، بعضی امراض را مداوا می کردند.
 امروزه علم ثابت کرده است که هر فردی دارای  هالٔه رنگین در وجودش می باشد، ترکیب  هالٔه 
هر فرد به اعمال، خلقیات، فرهنگ عمومی و تغذیه وابسته است. این رنگ ها که از هالٔه فرد به صورت 
رنگی ظاهر می شود، قابل تفسیر، معنی و تعبیر اثرپذیری، اثر دهی الهام گیری و القاء هستند. بنابراین 

رنگ وسیلٔه اصلی شناخت هویت و شخصیت انسان هم می تواند باشد.
سال هاست که رنگ در معالجه بشر با نتایج قابل مالحظه ای همراه بوده است. احساس ما بـا 
رنگ هـای متفاوت تغییر مـی کند، ممکن است آرامش را بــا سبز،  خشم را سرخ  و افسردگــی یا 
سرخوردگی را با خاکستری نمایش دهند. ذهن آدمی، نشانه های بسیاری در خاطره دارد و از طریق 

آنها توانسته خود را مطرح کند. 
تحقیقات نشان مـی دهد کـه پرتوهای رنگـی قـابل رؤیت، نـه تنها بر جنبه های فیزیکـی بلکه بر 
جنبه های ذهنی و روانی و روح  انسان نیز مؤثر هستند. محققان نشان داده اند که رنگ آبی باعث کاهش 
فشار خون، کاهش حمالت آسم، کمک به رفع بی خوابی و ایجاد آرامش و ثبات در فرد می شود. رنگ 
قرمز دارای اثرات مخالف است، یعنی افزایش فشار خون و پرحرکتی بدن که برای کم خونی مفید 

است.
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بازتاب درمانی با استفاده از رنگ ها
رنگ مکملبیماریعضو مؤثرنشانه بین المللیرنگ

ریه ها، روده بزرگ، آتشقرمز
رحم

عدم تعادل،کم خونی،
یبوست، ذات الریه

فیروزه ای

سر، کلیه ها، روده انرژینارنجی
کوچک، تیرویید

سرماخوردگی، 
سنگ ها،درمان عمومی

آبی

عقل و خردزرد
ستون مهره ها، کبد، 
غددپاراتیرویید، 

معده،   مفصل  خاجی

فلج، یرقان،
پوکی استخوان ها،

سوء ها ضمه، آرتریت
بنفش

همدلی و توازنسبز
هیپوفیز، ریه ها، 
معده، پستان ها، 

ستون مهره ها
تومور،سرطان، اختالالت 

قرمز تیرهپشتی

صلح و ایثارآبی
سر، سینوس ها، 
چشمها، قلب، 

معده، روده بزرگ، 
پروستات

صرع، درد سینوس ها، 
آب سیاه و خستگی 

چشم ها،  طپش قلب، 
زخم ها ،   اسهال، بزرگی 

پروستات  و سرطان

نارنجی

»روسو1« می گوید : در لندن پل سیاه رنگی به نام »  فریازر« وسیلٔه خودکشی افراد زیادی بود 
اما با تغییر رنگ آن به سبز، آمار خودکشی روی آن به یک سوم رسید. آزمایشات٢ نشان می دهد که 
نورهای رنگی در زمینٔه رنگ گرم باعث حرکت بازو و زانو به طرف نور می شوند. در حالی که نورهای 

آبی و سبز در زمینه رنگ سرد موجب حرکت مخالف اعضای بدن هستند. 
در آزمایشات بالینی از تحلیل های یونگ بهره می برند. یونگ در تحلیل رویایی، قرمز را در 
مشکل عـاطفی و سمبل احساس تعبیر کرده، رنگ آبـی را نشان دنیای روشنفکرانه و جامٔه سفید را 
سمبل احساس تفسیر و رنگ سیاه را بـه دور از روشنگـری می داند. دانشمندان دیگر ٣ هم به نتایج 
مثبتی رسیده اند. برای مثال : رنگ قرمز با ترکیب اندکی از نارنجی موجب شادمانی و شوک سازی 

خون هستند. آنان فقدان رنگ زرد را به معنای قطع امید می دانند.
دانشمندی کــه آزمایش هـای رنگ درمـانی را در زمینٔه رنگ آبی سیر ــ نیلی انجام داده، بـه 
بـرای خنثی کردن هیدروژن و کـربن اضافی تولید  نتیجه رسیده کـه این رنگ اکسیژن الزم را  این 
می کند. همچنین رنگ خاکستری عاری از هر تحرک روانی است4، نه عینی، نه ذهنی و نه درونی و نه 

نمونه ای از جدول رنگ درمانی وابسته به تحقیقات  از 1902 تا کنون

1ــ روانشناس
٢ــ آیرانوالدو کلداشتاین

٣ــ کادمن، راتمن، کادیویی و شلینگ
4ــ در آزمایش لوشر
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بیرونی است. نه اضطراب بخش و نه آرام بخش، خاکستری فاقد حیطه رنگی است. ثابت شده است 
که رنگ سبز که رگ های آبی داشته باشد موجب خودآگاهی و اراده است. 

عزم و مقاومت در حین انعطاف پذیری، غرور و بردباری از صفات رنگ سبز تیره است. اما در 
دراز مدت استفاده از رنگ سبز تغییراتی در متابولیسم بدن ایجاد می کند. رنگ قرمز در آزمایشات 
آنان، تسریع کننده نبض خون، باال برنده فشار خون و نیروی حیات است و شوق، رقابت و خالقیت 

ایجاد می کند. رنگ زرد شادمانی زود گذر و تلقینی دارد.

هویت رنگ
وینسنت ون گوگ  در اثر معروفش گل های آفتابگردان، با استفاده رنگ گرم زرد برای ایجاد 
یک تصویر پر انرژی با مفهوم  و  قصد اینکه هنوز هم در زندگی احساس امید و شادی جریان دارد، 
استفاده کرده است. از سوی دیگر استفاده آگاهانه از تئوری رنگ ها را در نقاشی های »دوره آبی« پابلو 
پیکاسو شاهد هستیم. در اثر » تراژدی« با انتخاب رنگ های سرد و نحوه کاربرد آنها موفق به بیرون 

کشیدن حالت لرزیدن با غم و اندوه و ناامیدی در این کار شده است ) تصویر1٣ــ 5 (.

ـ  ٥ تصویر١٣ ـ
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آندره درین با استفاده از تضادها میان رنگ های گرم و سرد، سر و صدا  را  در این کارخانه 
به نمایش درآورده است. ایجاد توهم عمق استفاده از رنگ های گرمتر در پیش زمینه  کشتی سازی 
آندره درین در  آمده است.  به وجود  ه زمینه هستند،  ب نسبت  به رنگ های سردتر  تبدیل  تدریج  به  که 
گروه هنرمندانی که با  نام  مستعار جانوران وحشی ) فوویسم(، عضو بود. این عنوان توسط منتقدی 
خشمگین که تحت تأثیر رنگ های خشن  و  بی احتیاط، جسورانه، گستاخانه که در این اثر هنری بود 
به کار برده شد  ) تصویر14 ــ 5(. در حقیقت  هنرمند  با ابراز احساسات خود از رنگ تبعیت می کرد و 
نه توصیف موضوع.  هنرمندان استفاده آزاد  از رنگ در  آثار جدید خود  و کشف رنگ به عنوان یک 
موضوع را حق خود می دانستند. اینجا هنرمند با استفاده از ترکیبی از رنگ های شفاف و خصوصیت 
انرژی تابشی رنگ ها،  به عنوان موضوع انتخاب کرده و  در سراسر اثرش از این طیف برای ایجاد یک 

تصویر انتزاعی بهره برده است.

ـ  ٥ تصویر١٤ ـ

با هم تجربه کنیم

 )از میان تمرین های زیر یکی را انتخاب و اجرا نمایید( 
1ــ چرخه رنگ را با شیوه خودتان بوجود آورید )تصویر 15 ــ 5 (.

یک بار رنگ ها را روی تخته رنگ )پالت( و در اثر دیگر روی مقوا )یا هر بستر انتخابی مثل 
پارچه، چوب،...( ترکیب کنید حتی می توانید در روش دوم آثار ابزار ترکیب کننده که به صورت خط 
خطی های به جا می ماند را محو نکنید یا اصراری به یکدست شدن سطح و ترکیب رنگ نداشته باشید. 

چگونگی و حاالت بوجود آمده را توصیف نمایید. )به مبحث نقد مراجعه کنید (
٢ــ رنگ ها را با مواد گوناگون در کنار هم تجربه کنید.
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روی مقوای رنگی با یک اثرگذار مثل خودکار  به صورت تک رنگ،  هاشور کار کنید.
همین تمرین را روی بسترهای مختلف )انواع کاغذ، نایلون، طلق، پارچه های درشت بافت یا 

ریز( ولی با ابزار ثابت )مثل ماژیک( انجام دهید.
برای بار سوم همین تمرین را با ابزارهای مختلف اما در یک طیف رنگی روی مقوا یا کاغذ 

اجرا کنید.
قطعات مربع شکل 5×5 سانتی متر از آثار بوجود آمده بریده و در کنار هم ترکیب متعادلی ایجاد 

ـ  5 (. نمایید )تصویر 16ـ

ـ  ٥ تصویر ١٥ـ

ـ  ٥ تصویر١6ـ
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٣ــ طرحی را یک بار با رنگ های گرم و یک بار با رنگ های سرد اجرا کنید. از آنها کپی تهیه 
کنید و به قطعات نابرابر برش بزنید. سپس دو اثر را با هم ترکیب کنید و انعکاس حسی آن را توصیف 

نمایید  ) تصاویر  18 و 17ــ4 (.

ـ  ٥ تصویر١٧ـ

ـ  ٥ تصویر١8ـ

رنگ های گرم

رنگ های سرد
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4ــ از آثار تمام رنگی یکی از هنرمندان مثل اندی وارهول ــ ماتیس یا ون گوگ یکی را انتخاب 
ـ   5(. و بعد از مثنی برداری رنگ آمیزی کنید ) تصویر 1٩ـ

5ــ حال، زاویه ای از شهرمان را که کسی به آن دقت نداشته ترسیم خواهیم کرد.
 برای کسب مهارت انتخاب زوایا، چشمانتان را ورزیده کنید. با یک منظره   یاب به اطراف 
بنگرید تا به تدریج ذهن و چشمتان این مهارت را کسب کند و بدون منظره یاب هم بتواند کادری از 
چشم انداز را انتخاب کند.تصویر)منظره یاب( به این ترتیب یک زاویه از اطرافتان که کمتر کسی به آن 

ـ  5(. توجه کرده است، شاید بتوان گفت زاویه ویژه را انتخاب و طراحی کنید ) تصویر٢0ـ
روش اول: طرح را با تمام اثرگذارهای رنگـی مختلفی مثل مداد، خودکـار، گچ یا هر ابزاری 
که در اختیار دارید که فقط در یک رنگ از تیره تا روشن باند اجرا کنید، البته می توانید در مراحل 

مختلف از مواد نام برده به صورت ترکیبی در یک اثر استفاده ببرید.
روش دوم: یک طیف رنگی مثل رنگ های بین قرمز تا زرد یا آبی تا سبز را در چرخه رنگ 
انتخاب کنید و کارتان را هر بار فقط با به کارگیری یک طیف رنگی با یک مواد یا تلفیق چند مواد اجرا 

نمایید.
 یک قسمتی از یک پارچٔه نخی یا کتانی که طرح های سنتی و درشت دارد را با الیه ای نازک 
از جسو بپوشانید و بـا پاستل طرح ها را بـه صورت آنالیز شده اجرا نمایید از دویدن رنگ ها در هم 

جلوگیری نکنید. مـی توانید قسمتی را برای تأکید پر رنگ تر یا کم رنگ تر نمایید.
 برای انجام تمرین، سه پاستل گچی از یک رنگ ــ به صورت تیره، متوسط، کم رنگ ــ را 
انتخاب کنید. ابتدا با کم رنگ ترین آنها طراحی را دوباره سازی نمایید و به ترتیب با تیره ترین کار را 
کامل کنید. البته در آبرنگ و پاستل از رنگ های کمرنگ شروع و به پررنگ ترین رنگ ها می رسیم. 
ممکن است شما فقط با یک درجه از رنگ کار کنید. بنابراین همیشه گچ تیره و پررنگ را برای تأکید 

بر جاهای مورد نظر در آخر نگه دارید.

ـ  ٥ تصویر١9ـ

ـ  ٥ تصویر20ـ
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perspective ــ1

از فراگیر انتظار می رود، پس از پایان فصل بتواند :
1ـ ژرف نمایی، )علم مناظر و مرایا یا پرسپکتیو1(را تعریف کند.

2ـ ایجاد توّهم عمق را توضیح دهد.
3ـ نقطه گریز و خط افق را توضیح دهد.

4ـ خطای بینایی را توضیح دهد.
5ـ ژرف  نمایی یک نقطه ای، دونقطه ای و سه نقطه ای را توضیح دهد.

6ـ انواع ژرف نمایی یک نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای را رسم کند.
7ـ عوامل مؤثر در ایجاد عمق را نام ببرد.

 8  ـ اصول ژرف نمایی را در نقاشی ها بررسی کند.
9ـ اثرات درجه های  رنگی را در ژرف نمایی توضیح دهد.

10ـ اثرات نور و سایه را در ژرف نمایی توضیح دهد.
11ـ اثرات ترکیب نوری و دید باال یا پایین را در هنرهای تجسمی تحلیل نماید.

12ـ ژرف نمایی مفهومی  را شرح دهد.
13ـ ژرف نمایی در نگارگری ایرانی را شرح دهد.

14ـ یک مجلس نگارگری ایرانی را از نظر ژرف نمایی بررسی نماید.
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درس دریک نگاه

  پرسپکتیو در ادبیات فارسی معادل معنایی »ژرف نمایی یا علم مناظر و مرایا« است. از ریشه 
التین به معنای »نگاه کردن از« می باشد.

  در ژرف نمایی، شکل ظاهری و نحوه دیده شدن اشیاء سه بعدی )حجم یا عمق دار( و نشان 
دادن آنها روی صفحه دو بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

  خطوطی که در واقعیت با هم موازیند در نقطه ای دور از چشم ناظر به هم می رسندکه این نقطه 
معمواًل روی خط افق است و »نقطه گریز« نام دارد.

  جزییات از نزدیک قابل رؤیت هستند و با ایجاد فاصله بین تصویر و بیننده موجب محو شدن 
تصویر می شود.

  خطوط و کناره های اشیاء در واقعیت با هم موازیند، ولی در فواصل دورتر به هم نزدیک تر 
می شوند.

  خط یا سطحی که بدون زاویه با چشم ناظر باشد بزرگترین اندازه خود را داراست و هرچه 
نسبت به صفحه تصویر کج شود، کوتاه تر به نظر می آید.

  اشیاء جلوتر و نزدیک تر، نه تنها بزرگ ترند بلکه با اشیاء پشتی هم پوشانی دارند که احساس 
عمق را به وجود می آورند.

  نور آسمان منبع اصلی برای درجات رنگی است.
  دو عنصر مهم در انتقال احساس، درجه ها و هماهنگی رنگ ها است که فضا و روحیه اثر را 

تغییر می دهد. به طورکلی رنگ های گرم از رنگ  های سرد جلوتر به  نظر می رسند.
  در نقاشی ایرانی خطوط از اشیاء به نقطه گریز نمی روند و تعریف خط افق در ژرف نمایی 

غربی را ندارد.

ژرف نمایی 
پرسپکتیو در ادبیات فارسی معادل معنایی »ژرف نمایی یا علم مناظر و مرایا« است. از ریشه 
التین به معنای »نگاه کردن از« می باشد و اولین بار با ترجمه »کتاب علم نور و بصر« ارسطو استفاده 

شده است. 
در ژرف نمایی، شکل ظاهری و نحوه دیده شدن اشیاء سه بعدی1و بهترین راه نشان دادن آن ها 
روی صفحه دو بعدی کاغذ یا بوم مورد بررسی قرار می گیرد. اصول و کاربرد آن تأثیر به سزایی در 

ترسیم و تصویر کشیدن مناظر و مرایا٢ دارد.

1ــ حجم یا عمق دار
٢ــ چه به روش واقع گرایانه و چه به روش انتزاعی
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صنعتی  ژرف نمایی  استاندارد  به  مربوط  کاوالیر،...  دیمتریک،  ایزومتریک،  نظیر  واژگانی 
است. اما ژرف نمایی که هنرمندان در هنرهای تجسمی از آن استفاده می کنند با اصول نقطه گریز و یا  
ژرف نمایی با  جو  و رنگ است. معمواًلً اجرای ژرف نمایی ها چه در محیط داخلی و چه بیرونی القا 

حس عمق و ارتفاع را  امکان پذیر می کنند.
اگر در محیطی مثل پارک یا خیابان و در فواصل مختلف افرادی باشند، متوجه خواهیم شد 
هر چه آنها به ما نزدیک تر باشند بزرگ تر و هرچه دورتر باشند کوچک تر به نظر می رسند. البته از این 
محو  شدگی برای نقطه تمرکز هم استفاده می شود نقاشان با استفاده از محو شدگی پس زمینه چشم ناظر 

را به قسمت واضح اثر،حرکت می دهند.
در نقاشی برای ایجاد فضایی سه بعدی در حالت دوبعدی نظیر آنچه در واقعیت وجود دارد، 

باید از روش سایه و روشن استفاده کنیم، یا از اصول و قوانین ژرف نمایی که منجر به عمق شود.

بیشتر مطالعه کنیم

شاهکار ابن هیثم  

تا قرن 17 میالدی یگانه منبع علم مناظر و مرایا اثر ابن هیثم تحت عنوان المناظر و تنقیح 
المناظر بوده است که در سال )411.     هـ / 1012 م ( نگاشته شده است.

دقت و خلوص، به عقل و اندیشه ابن هیثم چنان قدرتی بخشید که او توانست دقیق ترین 
استدالل ها و علمی ترین نتایج را مورد مسائل علمی  هنری در آن دوره ارائه دهد، از دیدگاه ابن 

هیثم عوامل زیبایی بیست و دو مورد بوده که مواردی در زیر آمده : 
نور، رنگ، بعد و فاصله، وضع و مکان، تجسم، شکل ویژه و خاص، بزرگی و کوچکی، تفرق، 

اتصال، تعدد، حرکت و سکون، نرمی  و صیقلی، شفافیت و کدری، سایه و تاریکی، اختالف.

نقطه گریز و ایجاد عمق مجازی
خطوطی که در واقعیت با هم موازیند در نقطه ای دور از چشم ناظر به هم می رسند. که این نقطه 

معمواًلً روی خط افق است و »نقطه گریز« نام دارد )تصویر1ــ6 (. 
هرگاه چند گروه خطوط موازی با جهت های مختلف در تصویر وجود داشته باشد، هر گروه، 
نقطه گریز مختص به خود را دارد و تمام خطوط موازی در نقاطی بر روی خط افق همدیگر را قطع 
می نمایند. تعیین کننده خط افق، محل تالقی صفحه ای عمود بر سطح زمین با صفحه ای افقی موازی 
با سطح زمین به ارتفاع چشم ناظر است. هنگامی که باال، پایین یا افقی نگاه می کنیم خط افق هم تغییر 

می نماید ) تصویر ٢ــ6 (.     
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تصویر ١ــ٦ــ چشم با پی روی طناب های پل به نقطه ای می رسد که نقطه گریز است. 

تصویر ٢ــ٦ــ حاالت مختلف اشیا به خط افق
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ژرف نمایی در جو                                                         
جزییات و بافت علف ها، پوست درختان، برگ های درختان و اجزاء بدن از نزدیک قابل رؤیت 
می باشد و با ایجاد فاصله بین تصویر و بیننده موجب محو شدن تصویر می شود. و این قانون از مهم ترین 
شگردها در طراحی و نقاشی در ایجاد فضا است  )تصویر 3ــ6 (.                                                                            

عوامل محیطی بر میزان و شرایط، نحوه عبور پرتو نور مؤثر هستند و ویژگی سیستم بینایی انسان 
دلیل بروز خطای چشم می شود و خطای بینایی موجب تشخیص فواصل و اندازه و رنگ هاست.

دانش ژرف نمایی، چگونگی ترسیم اشیاء سه بعدی را برروی سطح دو بعدی امکان پذیر می کند. 
هر چند در قرن ها قبل از میالد تا حدودی یونانیان از ژرف  نمایی در آثارشان استفاده کرده اند اما در 
نوزایی1 دوباره  آنان  شاهد هستیم و در عصر  آثار  قرون وسطی کاربرد کمتری از ژرف نمایی را در 

هنرمندان در خلق آثارشان از ژرف نمایی خطی با ظرافت استفاده نمودند.
ایتالیایی٢ طبق قوانین ریاضی، ژرف نمایی یک نقطه ای و نقطه گریز را کشف کرد. و  معمار 
مازاچو قوانین او را در نقاشی هایش به کار بست و موجب گسترش آن شد به طوری که در قرن 19 
کاربرد اصول ژرف نمایی همه گیر شد و هنوز هم برای رسم تصاویر سه بعدی و ایجاد فضاهای داخلی 

و خارجی در، معماری، طراحی، طراحی صنعتی و نقاشی از این قوانین استفاده می کنند.

1ــ رنسانس
٢ــ فلیپوبرونلسکی

   تصویر ٣ــ٦      
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با دور شدن هر شیء از ناظر، تصویر آن هم روی پرده1 رفته رفته کوچک می شود. عامل خیلی 
مهم زاویه بین شیء و پرده تصویر است و دو حالت دارد یا یکی از اضالع یا قطر شیء با پرده تصویر 
موازی است و یا هیچ یک از آنها موازی پرده تصویر نیست و شیء نسبت به آن زاویه دار است. برای 

یافتن نسبت و تناسب اضالع و جایگاه آنها از عالئم اختصاری مختلفی استفاده می شود.
 برای ترسیم٢ و درک صحیح از تناسب اشیاء از یک خط کش که با انگشت شست روی آن 
نشانه گذاری می شود استفاده می شود. به این ترتیب نسبت طول و عرض و ارتفاع )ابعاد شیء( را در 
محل پرده تصویر به دست می آورند و هنگام مقایسه و به دست آوردن تناسب حتمًاً باید دست کاماًلً 

کشیده باشد تا برای شرایط بعدی فاصله چشم با نشانه گذاری کردن تغییر نکند) تصویر 4ــ6 (.

1ــ پرده تصویر: به پرده فرضی بین چشم ناظر و شیء مورد نظر گفته می شود، در حقیقت می توانیم پرده تصویر را همان کاغذ یا 
سطح طراحی در نظر بگیریم.

VP  نقطه گریز ،P.P پرده تصویر ،HL خط افق ،GL خط افق ،sp ٢ــ چشم ناظر

تصویر ٤ــ٦ــ حاالت مختلف گرفتن نشانه گذار و تعیین تناسب اضالع و ابعاد

بــرای درک این نظریه، دست تان را کشیده و صاف جلـوی صورت تان نگـه دارید و از بین 
انگشتانتان  به پیرامون توجه کنید هرچه افـراد نزدیک تر باشند اندازه دستتان و اگر دورتر باشند اندازه 
انگشتانتان و دورترین آن ها، انـدازه ناخن تان خواهند شد. همین طور اگر به ریل راه آهن ، واگن های 
قطار یا اتومبیل های متوقف شده توجه کنیم در حالی کـه یک اندازه بـودن آن ها برای ما مسّلم و محرز 
است، طبق خـطای چشم آن ها در عمق ، کوچک تر دیده می شوند ، رنگ هـا و درجات سیاه و سفید 
هنگـامی کـه از نزدیک دیده می شوند وضوح بیش تری دارند . ولی هر چه فاصله شان از بیننده دورتر 

می شود  کدر و خفه تر و ضعیف تر دیده می شوند .

اندازه گیری پهنا

اندازه گیری ارتفاع
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ژرف نمایی یک نقطه ای
پرده  با  یا  قطر آن، موازی  باید در حالتی قراربگیرد که اضالع  در این نوع ژرف نمایی، شیء 

تصویر باشد. در ژرف نمایی یک نقطه ای در کل سه نوع خط موجود است : ) تصاویر 5  الی7 ــ6 (
 خطوطی که موازی پرده تصویرند و عمود برسطح زمین می باشند. 

 خطوطی که موازی سطح زمین و موازی پرده تصویر هستند.
 خطوطی که با یکدیگر موازیند و از ناظر دور می شوند و عمود بر پرده تصویر هستند و به نقطه 

گریز می رسند.

تصویر ٥ ــ٦  ــ خط افق و خطوط عمودی وافقی نقطه گریز

تصویر ٦ــ٦ــ نقطه گریز روی خط افق و خطوط دیواره عرضی جعبه موازی خط افق است

تصویر ٧ــ٦   

 خط افق

ود
عم

حه 
صف
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ژرف نمایی دونقطه ای
وقتی که اضالع شیء یا قطر آن موازی پرده تصویر )pp( نباشد. ژرف نمایی دو نقطه ای 

پیش می آید در این حالت دوگروه خط موجود می باشد.
  به جز خطوط عمودی، هیچ یک از اضالع و قطرجعبه موازی پرده تصویر نیست.

  تمام اشیاء مـوازی صفحه زمین هستند و خطوطی کـه از ناظر دور می شوند دو سطح 
سمت چپ و راست شی زوایای متفاوتی با صفحه تصویر به وجود خواهند آورد) تصویر 8 ــ6(.

ژرف نمایی سه نقطه ای
طرز قرار گیری شیء به گونه ای است که موجب تشکیل زاویه با پرده تصویر می شود، برای 
دیدن نمای جایی یا چیزی حتمًا سر بیننده به عقب یا پایین باید حرکت کند، تا تصویر در ذهن ایجاد 
مایل می باشد همچنین، فاصله خطوط  به صفحه زمین  پرده تصویر نسبت  این حالت  شود. در 
عمودی از مرکز دید زیاد می شود به طوری که )Vp3( خطوط به سمت یک نقطه گریز عمودی 
سوق پیدا می کند. در ضمن هیچ یک از سطوح، موازی پرده تصویر نیستند. از این حالت در 

عکاسی، تصویرسازی،... برای ایجاد اغراق در تصویر استفاده می شود) تصاویر 10 و 9ــ6(.

تصویر ٨ــ٦

  تصویر ٩ــ٦ــ اغراق 

زی
سا

ویر
تص

ــ 
ـ٦

١ـ
ر ٠

صوی
 ت
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اصولی که در ژرف نمایی حاکم است
به هم نزدیک شدن : خطوط و کناره های اشیاء در واقعیت بـا هم مـوازیند، ولـی در 

فواصل دورتر به هم نزدیک تر می شوند )خطای دید( تصویر )تصویر 1ــ6 (.
کوتاه شدن: خط یا سطحی که بدون زاویه با چشم ناظر باشد ) اصطالحًا  تخت باشد( 
بزرگترین اندازه خود را داراست و هرچه نسبت به صفحه تصویر کج شود، کوتاه تر به نظر می آید 

)تصویر 11ــ6(.                                             
یا  به خط  نهایتًا  آن  بیضی  آن کوتاه تر می شود. مقطع  تغییر زاویه یک استوانه طول  با 

سطحی تخت تبدیل می شود )13و 1٢ــ6 (.
جلو هم قرار گرفتن یا هم پوشانی: اشیاء جلوتر و نزدیک تر، نه تنها بزرگترند بلکه 

با اشیاء پشتی هم پوشانی دارند که احساس عمق را بوجود می آورند مانند مجتمع آپارتمانی.

تصویر ١١ــ٦

  تصویر ١٢ــ٦ــ شکل دایره هم درحالت تخت و هم در حالت عمق نمایی 

         تصویر ١٣ــ٦ــ شکل استوانه هم در حالت تخت و هم در حالت عمق نمایی 

نور و سایه 
در اثر تابش نور خورشید، ما می توانیم اشیاء را ببینیم بنابراین در ایجاد عمق بسیار مؤثر 
ناظر در مرکز دیده می شود. این ترکیب  هستند. در تصویر 14ــ6 اثر ون گوگ، خط چشم 
بسیار ساده ای است که تصویر به تقسیمات مورب حاوی ستاره های روشن و چراغ های روشن 

تقسیم می شود و بهترین نمونه برای منظره یک نقطه ای است.
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نقاشی  این  پنجره متوجه می شویم که سطح چشم در  از حالت  اثر ورمیر،  در تصویر15ــ6  
درست باالی دست خدمتکار آشپزخانه است و ژرف نمایی مرکزی کاماًل به وضوح دیده می شود و دلیل 
نشسته بودن بیننده )چشم ناظر( می باشد و بیننده در صحنه حضور دارد و جایگاهی راحت و آرام دارد 

و این آرامش در سطح اثر منتشر شده است و موجب افزایش فضای آرام در اثر شده است.

تصویر ١٤ــ٦ــ اثر ون گوگ

تصویر ١٥ــ٦ــ دوشیزه در آشپزخانه )١٦٥٨( ژان ورمیر ــ موزه آمستردام
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 در اثر خیابان پاریس تصویر 16ــ6،  توهم ایستادن یا راه رفتن بخاطر عبور خط افق از چشم 
بیننده ایجاد شده است. خط افق دقیقًا از بین تمام چهره های افراد موجود در صحنه عبور کرده است. 
فضای مثلث شکل روی بافت سنگ فرش خیایان و تکرارهای نسبت فضای مثلثی در باالی 
خط افق، تعادل و ایستایی در صحنه بوجود آورده است. چشم از یک نقطه به نقطه دیگر در حال 
حرکت و جستجو می باشد و این موجب ارتباط بین بیننده و تصویر شده و اثر را مورد توجه قرار داده 

است.

تصویر ١٦ــ٦ــ خیابان پاریس، روز بارانی )١٨٧٧( ــ گوستاو کای بوت ــ موزه هنر شیکاگو

خط افق در وسط تصویر با خط عمودی تیر چراغ برق موجب تقسیم  اثر به چهار مستطیل شده 
است و هر کدام عناصر رنگی متفاوتی دارند.

 مستطیل پایین سمت راست، شامل قوی ترین خطوط و اشکال می باشد و مستطیل پایین سمت 
چپ، با حضورسه نقطه )سه شخص( با ارزش رنگی تقریبًا برابر موجب حرکت چشم به صورت مثلثی 
شده و این یعنی ارتباط پیش زمینه و پس زمینه که چشم بیننده را از سطح به عمق هدایت می نماید. در 

مستطیل سمت چپ باال چشم به سمت بلوک ساختمان ها و نهایتًا چشم ها می شود.
از آنجا که موضوعات روزمره از ویژگی های آثار امپرسیونیست ها می باشد،در تصویر 16ــ6 
زندگی متوسط شهری قرن نوزده به تصویر کشیده شده است. شهر از کوچه های تنگ و باریک به 
شرایط مدرن سوق پیدا کرده را به نمایش می گذارد. با روش عمق نمایی مرکزی چیدمان شبکه مانند 

در فضا و فریم های شعاعی به حرکت چشم بیننده کمک می کند.
در تصویر 17ــ6  دید از باال، از داخل هواپیما به منظره و تپه ها  دیده  می شود، چشم به طور 
طبیعی به سمت افق کشیده می شود. بافت قسمت جلوی کار و پیش زمینه و خطوط مواج و موازی 

میان اثر و حجم انبوه و درهم درختان چشم را به عمق و محل اتصال آسمان و زمین می رساند.
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تصاویر پرده عریض1بهترین انتخاب برای ژرف نمایی٢ از باال است.  نقاشان غربی اغلب از دید 
باال بهره جسته اند و اینجا هنرمند فضایی حاصل از تخّیل کودکانه، آرام و ساکت خاطرات گذشته و 

قبل از انقالب صنعتی و دلتنگی برای آن دوران را نشان می دهد.
از دیگر تصاویر مطرح با دید از باال اثر  بازی کودکان، کاری از »پیتر بروگل« را می توان نام 
برد)تصویر 18ــ6 ( که در نگاه اول، کاروانی از کودکان در حال جنب و جوش و روابط اجتماعی آنان 
احساس می شود. با این حال هرچه نگاه کنید سؤاالت احتمالی شما بیشتر پاسخ می یابند. چرا بروگل 
بزرگساالن را در بازی کودکان کشیده است و چرا سالن عمومی شهر را به عنوان ساختمان صحنه 
انتخاب نموده است؟ آیا این تصویر که فضا و زمینه آن کالسیک کار شده واقع گرا است؟ آیا دید باال 

معنای ویژه به آن داده است؟  شما چه فکر می کنید؟

1ــ پاناروما
٢ــ دید از باال

Burgle ــ3

تصویر ١٧ــ٦  ــ ذرت های جوان )١٩٣١( ــ گرانت وود موزه هنر ملی

تصویر ١٨ــ٦ ــ پیتربروگل٣ ــ بازی کودکان )١٥٦٠( ــ موزن وین 
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وقتی دراثری ژرف نمایی از نوع دید از پایین باشد، قسمت اعظم سطح صحنه کار، مربوط به 
آسمان می شود. بنابراین بر مقیاس و تناسب1، درجه های رنگی و خلق اثر تأثیر زیادی می گذارد.

رنگ ها و ژرف نمایی 
نــور آسمان منبع اصلی بـرای درجات رنگـی است. بـا تضادهای متفاوت و یـا هماهنگ از 
درجه های رنگی با تأثیرات احساسی رنگ ها، قابلیت یک فضای آرام یا نمایشی بوجود می آید. به عنوان 
تیره موجب حس  تازه و شاد می شود در حالی که رنگ های  مثال رنگ های روشن موجب فضای 
عذاب و تاریکی در فضای اثر می شود. دو عنصر مهم در انتقال احساس، درجه  ها  و هماهنگی )تن و 
هارمونی ( رنگ  ها است که فضا و روحیه اثر را تغییر می دهد. به طور کلی رنگ  های گرم از رنگ های 
سرد جلوتر به نظر می رسند. چنانچه این حس در کاربرد فام های اصلی نیز مشهود است،  رنگ قرمز از 
رنگ های آبی و زرد جلوتر احساس می شود. علت علمی این جریان به طول موج فیزیکی رنگ مربوط 

می شود. )برای مطالعه بیشتر به کتاب مبانی هنرهای تجسمی مراجعه کرد(.
در تصویر 19ــ6 موج بزرگ، دید پایین است و تأکید بر عظمت موج که در پیش زمینه قرار 
گرفته می باشد. طیف رنگی خالص و شفاف اثر،حساسیت بیشتری در عمق ایجاد نموده و به طریقی 
نقطه تمرکز روی کوه پشت موج، ایجاد شده است. با هر میزان اضافه کردن سفید و یا خاکستری به 
رنگ از خلوص رنگ  کاسته شود، تأثیر و ماندگاری آن نیز از ذهن کمتر می شود و جلوه عمق بیشتری 

حاصل می شود.
یکی از رویایی ترین  شب ها در آثار نقاشی، شب پرستاره ون گوگ است. ارتباط محسوسی بین 

1ــ مقیاس : با پایین آمد ن نقطه چشم ناظر موجب محو تأکید بر قد اشیای پیش زمینه می شود.

تصویر ١٩ــ٦ــ موج بزرگ 
کاناگاوا، هوکوسای ــ نمایشی 
از کوه فوجی در پس زمینه اثر



147

ریتم چشم نواز با چرخش نور ستارگان در آسمان بوجود آمده است و انتقال انرژی آشفته از جهان 
به آرامش شب را نشان می دهد. در یونان باستان، پیروان فیثاغورث در حوزه موسیقی معتقد بودند 
با هم هماهنگ یک نوای آسمانی را  که هر سیاره در منظومه شمسی صدایی1 ساطع می شود و همه 
به وجود می آورند. ون گوگ با این تفسیر می خواهد اوج موسیقی و قدرت عظیم طبیعت را که حاکم بر 
این تپه ها، درختان و روستا است به تصویر بکشد. امروزه در زندگی شهری وجود نورهای تجاری و 
آلودگی های نور،  درک قدرت و زیبایی نور ستارگان در شب را تحت الشعاع قرار داده اند و حتی در 
شب های صاف، تعداد کمی ستاره قابل رؤیت می باشد. اما در شب های روستا صور فلکی به راحتی 
تشخیص داده  می شوند. در حقیقت ون گوگ با ایجاد احساس عمق، عظمت و در عین حال جدال 
قدرت  و حیرت از دامنه بی نهایت را در ریتم های فوق العاده ای از رنگ، در یک شب درخشان غیر 
واقع گرا را توصیف کرده است. هیچ توصیفی با این قدرت از آسمان شب، در تاریخ نقاشی وجود 
ندارد. به دلیل کاربرد ژرف  نمایی سه نقطه ای، سطح وسیعی از کادر، متعلق به آسمان بیکران و قدرت 
تکان دهنده نور ستارگان است و قسمت پایین کادر به شهر تعلق دارد. شهر در منطقه کوچک زیر 

آسماِن وسیع با فشردگی نشان داده شده است ) تصویر٢0ــ6( .
تنها عنصر  مقایسه،  این  ادامه  او در  نظم طبیعت مواجه کرده است.  با  را  انسان  ون گوگ، 
عمود در تصویر را با نماد کلیسا٢  به نمایش درآورده او خواسته تالش و پیگیری انسان برای رسیدن 
به ستارگان را با قدردانی انسان از آفرینش آسمان و تالش برای رسیدن به نقطه اوج و نور الیتناهی، 
مقایسه کند. او با کوتاه نشان دادن درختان و تفاوت آنها با حجم مخروطی سرو، توهم فضای مورد 

نظر را ایجاد نموده و بافت و نگارینه ها را فدای آن کرده است.                                  

Orbited ــ 1
٢ــ در نقاشی غرب درخت مخروطی سرو نماد کلیسا است.

تصویر ٢٠ــ٦ــ شب پرستاره 
وینسنت ون گوگ ــ موزه هنر 

مدرن نیویورک
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ژرف نمایی مفهومی
در تاریخ هنر با نقاشی های اولیه تا قبل از پیدایش اصول ژرف نمایی آشنا شده اید. بشر برای 
نشان دادن اهمّیت و ارزش موضوع به عنصر مکان در اثر پرداخته است و از ژرف نمایی مقامی استفاده 

نموده  البته تا آثار گوتیک هم این روش دیده می شود.
در نقاشی قهوه خانه ای و نگارگری ایرانی هم این شیوه و سبک را  می توان دید اما تفاوت آنها 

بسیار است ) تصویر ٢1ــ6 (.                        

تصویر ٢١ــ٦ــ نقاشی قهوه خانه ای
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ریشه و شالوده اولیه نگاه به زمان و مکان در هنر ایران باستان و هنر ایران دوره اسالمی تقریبًا 
یکسان بوده است. سه عالم مادی، برزخ  و عالم غیب1 در آثار نمود داشته است. عالم مثال دارای 
هر دو خصوصیت مادی و مجرد است.در ترسیم و تجسم فضای عالم مثال، محدود نبودن به زمان 
و مکان سبب مـی شود کـه نگارگر در یک زمان، اشیاء را از چند زاویه مختلف رؤیت کند٢.این امر 
موجب در اختیار گذاشتن امکانات مختلفی برای نگارگر می شود و همچنین بین واقع گرایی فیزیکی 
و واقع گرایی نگارگر فاصله و تفاوت وجود دارد. بدین گونه که »روایی« براساس واقع گرایی فیزیکی 
صورت مـی گیرد ولی طبیعت پردازی ، شباهت سازی اشخاص براساس آنچه بــاید باشند، مورد نظر 

است  و اجرا می گردد3.
در ترکیب  بندی  یکی از نگارگری های زیبای شاهنامه  شاه طهماسب است. تعادل  تصویر٢3ــ6 
مینیاتور، بیشتر با وجود کادرهای خوشنویسی که حامل اشعار متن آن هستند، انجام شده است،  به 
طوری که این کادرها یا جدول ها با فواصل یکسان و سنجیده در حاشیه بیرونی چیده شده اند و از 
درون کادر بلند و کوتاهی آنها روی مسیر منحنی ایجاد شده توسط سربازان بهرام چوبین به هنگام باال 
رفتن از کوه، موازی شده و این گونه در حفظ تعادل ترکیب بندی بسیار مؤثر بوده است. از آنجا که 
فرشتگان مقربین درگاه خداوند هستند  و جایگاه خاصی به لحاظ احترام و شأن دارند، قراردادن فرشته 
در کانون ترکیب بندی به عنوان با شکوه ترین و زیباترین عنصر تصویری در این رقعه محسوب می شود 
که این نوع تأکید در نگاره های قبلی مشاهده نشده است. یکی  از ویژگی های این اثر در حرکت بودن 

چشم در سطح کار است که معمواًل این خصوصیت در بیشتر آثار برجسته وجود دارد.
زمان،  دادن  نشان  از عوامل  است.  ارتباط  در  زمان  و  مکان  با  ارسطو حرکت  بنابه سخنان 
شرایط متغیر آب و هوایی و ژرف نمایی جو است، مبنای آن فیزیکی است و انسان به طور غیر ارادی 
مراحلی را رعایت می کند، آفتاب طلوع می کند، غروب می کند، و اجزایی مثل دقیقه و ثانیه دارد و 
هرچیزی هم مکان خاص برای فرد دارد و جابجایی مکانی موجب حرکت در زمان می شود. اما در 
نگارگری ایرانی مکان ثابتی وجود ندارد و خطوط گریزنده از اشیاء به نقطه گریز نمی روند و تعریف خط 
افق در ژرف نمایی غربی را ندارد و در ترکیب بندی افق رفیع صورت گرفته است  و عمده سطح اثر به 
زمین خاکی تعلق دارد و در فضای کمتر از یک سوم  باالی آسمان به نمایش در آمده است. البته اگر 
نگارگر بطور کل عنصر مکان را در اثر خود از بین ببرد، باید عناصر در حالت تعلیق به نمایش در آیند 
بنابراین نگارگر روش بینابین را به کار می برد و قوانین تازه ای برای نمایش سنگینی، سبکی، رنگ، نور 

و سایه ایجاد نموده است )تصویر ٢3ــ6 (.

1ــ )معقول، مثال، محسوس(
٢ــ مطلق بودن زمان در عالم مثال، سبب داشتن نوری یک دست در تمامی صحنه ها حتی در صحنه تاریک شب است.

3ــ )عرفا قائل به عالم سه گانه معقول، محسوس و مثال هستند. آنان عالم محسوس را جایگاه مادی و عالم معقول را جایگاه روح 
می دانند و عالم مثال بین این دو عالم است )پاکباز، رویین، 1378( که به به آن عالم معلقه هم گفته می شود. حکمای اسالمی عوالم را بر؛ عالم 
ملک )جهان(، ملکوت )برزخ(، جبروت )مقام فرشتگان مقرب( عالم الهوت ) اسماء و صفات الهی( و عالم ذات )غیب الغیوب ذات الهی( تقسیم 

می کنند.( گیرشمن ــ 1350 ــ 4   و جنسن ــ 1359
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تصویر ٢٢ــ٦ــ سربازان بهرام چوبین درحال جستجو



151 تصویر ٢٣ــ٦ــ حمله به اردوگاه ایرانیان ــ شاهنامه شاه طهماسب ــ مکتب تبریز
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با هم تجربه کنیم 

 )از میان تمرین های زیر یکی را انتخاب و اجرا نمایید(
تمرین 1ــ ژرف نمایی در طراحـی را  از منظره ای بـا ابـزارهـای مختلف بـه صورت خطـی و 

بزرگ نمایی شده ایجاد کنید. 
ــ  منظره ای از تنه درختان را انتخاب کنید کــه بخشی ازشاخه ها  بـه صورت بزرگ نمایی شده 

در کادر دیده شود.
ــ پیش طرح را با مداد کم رنگ به صورت خطی بوجود آورید.

   ــ  با کاربرد ابزارهای مختلف به صورت خطوط نازک و پهن عمق نمایی با درجات متفاوتی 
ایجاد نمایید.

تمرین 2ــ ژرف نمایی را به وسیله سطوح با ارزش های رنگی بوجود آورید.
ــ منظره ای از یک دشت را که با تعدادی تپه  مواج شده است انتخاب کنید. 

ــ با استفاده از کاغذ پوستی یا کالک سطوح آن را آنالیز نمایید.
ــ و با کمک سطوح تاریکی و روشنی ژرف نمایی را در تصویر ایجاد نمایید.

تمرین 3ــ عکس سیاه و سفید1 از مجله یا روزنامه انتخاب کنید که حداقل 5 ارزش خاکستری 
داشته باشد و اندازهٔ آن کمتر از ٢سانتی متر نباشد.

 ــ طرح خطی تصویر را منتقل نمایید.
ـ بدون اینکه  به  شکل ها  و جزییات آنها  بپردازید  توسط ارزش های رنگی عمق  ایجاد  نمایید.   ـ 

 ــ از اثر خودتان کپی سیاه وسفید بگیرید و موفقیت در ایجاد عمق را توصیف نمایید.
تمرین 4ــ یکی از نقاشی های کتاب سیر هنر در تاریخ )1( یا )٢(  که با اصول ژرف نمایی انجام 

شده را نقد و توصیف نمایند. 
ــ ابتدا کپی سیاه و سفید و با اندازهٔ بزرگتر از اثر انتخابی تهیه نمایید.
ــ در اثر خط افق را پیدا نموده،  نوع ژرف نمایی را مشخص نمایند.

 ــ  و اصول حاکم از نوع کوتاه شدن، دور شدن، نور و تاریکی در رنگ را در ژرف نمایی  را 
طبق اصول نقد شرح دهید.

تمرین 5ــ از نگارگری های پیوست زیر انتخاب و طرح مورد نظر را از لحاظ ژرف نمایی شرح 
دهید.

1ــ منظور عکسی که دارای طیف رنگی سیاه تا سفید است.
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با هم گفتگو کنیم

چند اثر هنری با انواع پرسپکتیو را انتخاب کنید و در کالس نصب کنید با بحث گروهی خط 
افق، نقطه گریز را در آن ها تعیین و مورد بحث قرار دهید. در آثاری که هدف اغراق بوده پرسپکتیو در 

آنها چگونه است؟ دید باال یا پایین چه تأثیری در احساس بیننده دارد،  بحث کنید.

ابزارشناسی
ابزارها انرژی های نهفته ای هستند که انتظار می کشند هنرمندان با انتخاب 
آنها شانس تبدیل شدن به یک اثر هنری را به آنها بدهند. هر ابزاری بیان خاص خود 
رادارد، یک هنرمند در حین ریختن عسل روی صد هزار سکٔه پول خرد، فیلم پر 
سرعتی از غوطه ورشدن آنها وحباب های ایجاد شده تهیه کرد. و هنرمندی دیگر از 

ترکیب گل، روغن، رزین  و عطر کارش راخلق کرد. 
به عنوان بستر کار استفاده  در طراحی از مواد گوناگون و سطوح مختلف 
انتخاب و هدف  با  بستری طرح اجرا شود  ابزاری روی چه  با چه  اینکه  می شوند 
هنرمند صورت می گیرد. خصوصیاتی همچون رطوبت یا خشکی، ارتجاع یا سفتی، 

سختی با نرمی، مقاومت یا شکنندگی، آگاهانه انتخاب می شوند.

تصویر ٢٤ــ٦   

ضمائم
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اساس و پایه هنر در ارتباط بین شکل، محتوا و موضوع، ابزار و تکنیک است. هنرجویان قبل 
از شروع تمرینات باید توانایی ها ومحدودیت ها ی ابزارها و مواد را بشناسند واطالعاتشان را با تجربیات 

شخصی توسعه دهند. آنها باید در  روش ها وابزارهای سنتی و مدرن تجربه کسب کنند. 
با گذشت زمان ابزارها و مواد هنری پیشرفت کردند و دیگر امروزه هنرمند محدود به چند مادٔه 
رنگی به صورت دست ساز و طبیعی نیست. آنچه در هنر تجسمی بکار می رود به شکل زیر طبقه بندی 

می شود: 

بستر ها 
 چوب: که معمواًل سطح آن را اندود می کردند.

 پارچه: مصریان، چینیان و ژاپنی ها از این بستر بیشتر استفاده کرده اند.
 کاغذ: هرچند چینیان کاغذ را اختراع کردند ولی بعدًا در سمرقند رواج پیدا کرد اما کیفیت 

کاغذ سمرقند بهترین کاغذ بوده است.

زمینه ها 
 معمواًل پوششی است بر بستر کـار یعنی سطحی کــه روی آن طراحـی اجرا مـی شود. انـواع 
آنـهـا عمومًا از یک ماده پرکننده )گل سفید( و یک مـاده چسبنده )سریشم( تشکیل شده، امروزه از 

جسو آکریلیک استفاده می شود. 

١ ٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩
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رنگیزه ها 
رنگیزه  هــا مــاده اصلـی تشکیل دهنده رنگ مــاده 
هستند. رنگیزه های نخستین: دوده   ، گچ سفید    ، خاک های 
سرخ و زرد بـودنـد. مصریان شنگـرف و مــرمـر سبز را 
افـزودند  و درپی آن یونانیان سفید سرب و زنگـار مس را 
یافتند. عـصر نــوزایی اروپا  رنگ هـای آبـی اولترامارین، 
ورمیلیون، آمبرخام و سوخته استفاده می شد که رنگیزه  آبی 
یا  یا  شنگرف،  یون  یا سنگ الجورد، ورمیل ـارین  اولترام

زرنیخ زرد و زرنیخ قرمز از ایران به اروپا می رسید.

بست ها 
مــاده ای کــه مـوجب همبستگــی رنگیزه و زمینه 
می شود. بهترین آنها موم، صمغ، روغن و زرده تخم مرغ 
برای  مذاب  موم  و  رنگیزه  از  باستان  دوران  در   . است

نقاشی روی چوب استفاده می کردند.
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ماده رنگ 
عبارت است از ترکیب رنگیزه به اضافٔه واسطه چسبان مانند روغن بزرک 

که با حاللی مانند تربانتین  آن را رقیق و در نقاشی به کار می برند. 
آن  شبیه  که حاصل  واسطه چسبانی  با  ترکیب جوهر  از  ایرانی  نگارگران 
گواش می شود بهره می بردند و در آخر سطح کار را صیقل می دادند تا ظاهری 
لعاب گونه پیدا کند. همانطور که در فصل رنگ آمده در مصریان باستان رنگیزه 
با موم مذاب روی چوب یا دیوار با گچ زمینه سازی شده رواج داشته است و در 
اروپای قـرون وسطی بیشتر تمپرا روی بستر چوبین اجرا می شد . بعدها  نقاشان 
اروپای شمالی از روغن در رنگ استفاده کردند. در سال های اخیر رنگ آکریلیک 
)که کاربرد آن مانند رنگ وروغن می باشد و از ترکیب رنگیزه و رزین مصنوعی به 
وجود آمد که تنوع رنگی باالیی دارد و همچنین حالل آن آب است( جای خود را 

در بازار مواد هنری باز کرده است.
افشانگری، چاپ اسپری، چاپ ترافارد، چاپ سایه رنگ، روش های مؤثر 
بـرای استفاده ازحالت نقطه، ترسیم نقطه ای هستند. در طراحـی های بـزرگ از 
وسایلی که با مرکب کار می کنند مثل انواع راپید، قلم فلزی یا قلم رسم، قلمو با 

مرکب به تنهایی یا به همراهی روش های ذکر شده استفاده می شود.
خطوط همواره شخصیت خاص خود را دارند )ارجاع به فصل خط(. 
این موضوع ارتبا ط مستقیم بـا نـوع ابزار اثرگـذار و نظر طراح برای ارائه شدن 
مطلب دارد.  برای دور گیری بــا حالت بـی روح وخشک خطوط مکانیکی، کـه 
معمواًل بـه وسیلٔه راپید، قلم فلزی کــه حـالت یکنواخت ایجاد مـی کنند استفاده 
می شود. ضخامت های گوناگون با وزن و آهنگ های متفاوت با تغییر فشار و شدت 
کاربرد نوک ابزار ایجادکننده خطوط دارد و کیفیت احساسی همراه با این شرایط 
با  یا قلموهای نرم وگرد ایجاد می شود. هنگامی که خطوط  ابزاری مثل مداد  با 
سرعت شروع می شوند و پایان می یابند و یا مسیر عوض می شود یا درحین پایان 
یافتن سرعت دست، تغییر می کند احساس فشار متفاوتی را القاء می کند و می تواند 
نی،  قلم  فرانسوی،  قلم  انواع  آورد.  به وجود  اثر  در  و انبساط گوناگونی  کشش 
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برای طراحی اشیاء جالب هستند. این نوع کارها را در طراحی ون گوگ می توان دید. 
بنابراین الزم است یک هنرآموز به طور دقیق ابزار و تأثیرات آنها را مطالعه و تجربه نماید.

مداد
یک  می باشد.  گرافیتی(  مغز  با  چوبی  )جداره  مداد  طراحی  ابزار  ترین  رایج 
شیمیدان  با ترکیب گرافیت با ُرس نرم در دمای باال موفق به ساخت مداد شد. چرا که 
قباًل بشر فقط از گرافیت در ساخت قالب گلوله های توپ استفاده می برد، هم به لحاظ 
فیزیکی هم نوع کاربرد، مدادها انواع متفاوتی دارند. فیزیک ظاهری مداد در طراحی 
تا 60 درجه  و  ندارند  به راحتی  را  قابلیت چرخاندن  مؤثر است مدادهای چند وجهی 
می چرخند در حالی که مدادهای گرد به راحتی در میان انگشتان امکان چرخش دارند 
از  یکدست  زنی  سایه  برای  است.  استفاده  قابل  آن  مغز  قسمت های  همه  همین طور  و 
وسیع  سایه زنی  در  مغز  پهنای  از  تا  می شود  استفاده  دارند  بزرگتری  مغز  که  مدادهایی 
استفاده شود باید همواره پهنای مغز با چرخاندن در میان انگشتان با سطح کاغذ در تماس 
باشد. درجه بندی مغز مداد براساس نرمی وسختی آنها که مستقیمًا مؤثر بر نوع اثر گذاری 
 HB  , F 9 درجه بندی می شوند ومدادهایB 9  تاH آنهاست دسته بندی شده اند و از

میان این طیف قرار می گیرند.
تراش  مداد  به جای  کاتر  از  طراحی  در  البته  می کنند،  تیز  تراشیدن  با  را  مداد ها 

استفاده می شود و همچنین سنباده برای تیز کردن نوک مداد کاربرد دارد.
برای تغییر، اصالح و پاک کردن از انـواع پاکن های خمیری )در طراحی زغال 

کاربرد بیشتری دارد(، الستیکـی، آرت گام، پالستیکی استفاده می شود.
کیفیت خطوط مدادها در همراهی نـوع کـاغذ بیشتر مشخص مـی شود. طراحی 
بر کـاغذ صاف بــا فشار دست ثابت، بـه یکنواختی رنگ خـط کمک مــی کند و لبه ها 
و خطوط آن واضح و  شفاف باقی می ماند. در صورتی که طراحی با مداد روی کاغذ زبر 
با فشار دست ثابت رنگ سایه ای تیره تر حاصل می شود و اگر فشار دست ثابت نباشد 

ضخامت های متفاوتی ایجاد می نماید و تیرگی و روشنی خط را شدت می بخشد.



158

کارگاه هنر 1

حالت وکیفیت خطکاربردنام مداد

B, H, HBخطوط  ممتد و نازکطراحی سریع ومستقیم از مدل زنده

B7, B3نرم، ضخیم، مخملیسایه زدن ، تیرگی  و روشنی ایجا د کردن

Bپر کاربرد ترین مدادها٢

٢H, H
در صورت گـرفتن انتهای مـداد واجرای طراحی سریع وضربه هـای پراکنده، زیر ساخت اثر ایجاد 

می گردد. برای کاغذ پوستی وکالک و میکروفیلم عالی هستند.

طراحی های سریع و فی البداههکنته

اسلوب های ایجاد رنگ سایه 

سایه زنی چندسویه
روی بستر زبر = خطوط نامنظم تر 

روی بستر نرم = ردٔه خطوط واضح و مشخص

حرکت مچ دست با تکیه دادن آرنج روی تخته طراحی و ایجاد خطوط موازی پی درپی سایه زدن یکسویه
فشرده ایجاد می شود. 

سایه زدن و محو کردن 
در حین یا بعد از سایه زنی می توان توسط انگشت یا پاک کن خطوط را مالیم تر کرد و 
سایه یکپارچه ای ایجاد می شود. البته به جا گذاشتن سفیدها در هاشورزنی، تنوع مطلوبی 

در ایجاد وضعیت بافت های خشن و انعکاس نور دارد. 
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تکنیک رنگاب
بعد از اتمام طرح مدادی به عنوان زیر ساخت که باید فقط در حد سایه ای روشن کار اجرا شود، 
مراحل بعدی با ایجاد سایه های تیره تر توسط آب مرکب یا ابزار های رنگی مثل آبرنگ و آکریلیک انجام 

می شود. این روش برای رنگی کردن عکس های سیاه وسفید هم به کار برده می شود. 
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تکنیک طراحی پاکنی 
ابتدا روی بستر طراحی را رنگ سایه ای خاکستری ایجاد و بعد با برش هایی از پاکن به عنوان 
خاکستری  سطح  برداشتن  از  و  می کنند.  ایجاد  مداد  نوک  با  خط  ایجاد  مثل  حرکاتی  ابزار،  نوک 

کاغذی زمینه منفی از بستر کار پدیدار می گردد. 

زغال
زغال های طراحی را )از حرارت دادن جعبه های فلزی حاوی ترکه های بید در شن( در کوره 
تهیه می کنند. اما زغال فشرده را از دودٔه چراغ بدست می آورند. که از زغال بید سنگین تر است 

وبافت مخملی ایجاد می نماید.

انواع زغال 
برای تثبیت اثر ایجاد شدٔه از زغال از اسپری کردن محلول صمغ کاج در الکل استفاده می شود. 
می  توان اسپری  PVA  و یا آکریلی را از بازار تهیه کرد که مخصوص آثار قطع بزرگ هستند. زغال را 
روی هر بستری به جز بستر های صاف و روکش دار می شود استفاده کرد اما کاغذهای لفافه، کاهی و 

گراف برای تمرین بهتر هستند  و  بستر های پارچه ای هم مناسب هستند.
بهتر است 24  البته  آورد.  بزرک می توان زغال روغنی بدست  از خیساندن زغال در روغن 
ساعت قبل از استفاده روغنی شوند چون بزودی خشک می شوند. برخی از هنرمندان عالقه زیادی 

به ایجاد طراحی های پیش طرح با زغال وزغال روغنی داشتند. 
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ماژیک و خودکار
ماژیک ها بنا به نوع و جنس نوک آنها متفاوت هستند. نوک ماژیک ها با نمد، نایلون و فیبر 
ساخته می شوند و در اندازٔه نوک مختلف هستند؛ خیلی باریک، باریک، متوسط، پهن و خیلی پهن با 

قطع گرد یا تخت موجود هستند.
ماژیک های قلم مویی هم در بازار موجود می باشند. نوک آنها هم می توانند روغنی یا خشک 
باشند که بستگی به نوع بستر و هدف کار، قابل انتخاب هستند. ماژیک هایی که مرکب آنها محلول در 
آب هستند، به وفور مورد استفادٔه هنرمندان به خصوص تصویرسازان می باشند. البته مرکب ماژیک  
را بنا به ثابت و یا غیرثابت بودن هم می توان در انتخاب کاربرد مورد توجه قرار داد. ماژیک با مرکب 
مناسب می باشند و در اسالید و تصاویر  فیلم پالستیکی و طلق های شفاف  برای طراحی روی  ثابت 
پروژکتور و اورهد مورد استفاده دارند. ماژیک هایی که شفاف و تابناک هستند را برای مشخص کردن 
با نوک غلطان ساچمه ای دارای  به کار می برند. خودکارها هم  یا متون چاپی  بخش هایی از خطوط 
مرکب ثابت و پاک نشدنی هستند و آنها دارای ساچمه های نایلون یا کاربید تنگستن هستند مرکب هایی 
محلول در آب دارند که در طراحی لباس و اسکیس های معماری کاربرد فراوان دارند. برای ایده های 

تازه و سرعت انتقال طرح انتخاب مناسبی هستند. 
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مدادهای رنگی 
که  شدنی  حل  رنگی  مدادهای  و  معمولی  رنگی  مدادهای  هستند،  نوع  دو  رنگی  مدادهای 
جلوه های متفاوتی دارند هرچند مثل مدادهای گرافیتی اثرات آنها را می توان با توجه به نوع و شرایط 

بستر کار شدت بخشید یا برعکس. 
به هرحال در مداد رنگی خصوصیت آمیزش بصری رنگ بسیار مهم است. به این منظور که 
با کنار هم آمدن رنگ های مختلف به صورت  هاشور اثر آنها در ذهن بیننده ترکیب می شود و  رنگ 
سایه ای متفاوتی ایجاد می کند. در مداد  رنگی بیشتر سایه زنی یکسویه انجام می شود، به خصوص اگر 
تکنیک خشک اجرا گردد. در تکنیک های مرطوب، نقاط سفید کاغذ پوشانده می شود و مرزها درهم 
برای اجرای اهداف خاصی از روش های  می دوند. کار وضوح خود را از دست می دهد و هنرمند 

مرطوب استفاده می کند.

طرح  روی  یکباره  مرطوبی  طرح   ،   قلمو  از  رنگسایه  اجرای  از  بعد 
کشیده می شود.

درهم  حدی  تا  هم  رنگ ها  است  باقی  رنگی  مداد  اثر  حالی که  در 
می روند

در روش خشک و سایشی،در حین انجام کار و گاهی نوع مداد را 
خیس می کنند.

روش های مرطوب
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تکنیک مداد رنگی
طرح با رنگسایه ای مختلف از یک رنگ ساخته می شود و سپس روی آن رنگی متفاوت به کار 
می رود. عمق وحالت خاصی در اثر آمیزش دو مرحله ایجاد می شود. ترکیب مداد رنگی روی تمپرا یا 

مختلط با گچ های رنگی هم طرح های جذابی ایجاد می نماید. 

رعایت کنید
1ــ برای پیش گیری از کثیف شدن اثر:

 قبل از شروع کار دست ها کاماًلً تمیز شوند.
 از باالی صفحه شروع و پایان زمان کار مربوط به قسمت های پایین اثر باشد.

 قسمت های زمینه و اطراف اثر با کاغذ سفید یا پوستی پوشانده شود.
 برای برداشتن یا اصالح خطوط نفوذ کرده در کـاغذ از پاک کن های برش زده یا شیب دار 

پالستیکی سفت استفاده شود.
مایع  اسپری  یا  دار  سلفون های چسب  پوشش  از  اثر،  سایش  و  کثیفی  از  برای جلوگیری   
چسبنده اینست )مثل چسب مایع ُاهو با الکل صنعتی(  به وسیله فوتک انجام شود. تثبیت کننده هایی 
آماده جهت اسپری در بازار موجود هستند )مزیت این فیکساتیوهای آماده، چند بار کارکردن بعد از 

خشک شدن الیه اسپری شده می باشد(.
2ــ به نکات زیر در هنگام کاربرد مدادهای قابل حل در آب توجه شود:

 برای روشن شدن رنگ ها، از رنگ های روشن استفاده ودر مرحله آخر از رنگ سفید روی 
آنها استفاده شود.

 برای تیره کردن رنگ ها، نخست کمی از رنگ سیاه به عنوان زمینه به کار می رود سپس روی 
این الیه تیره رنگ های روشن به کاربرده می شود. 



164

کارگاه هنر 1

پاستل روغنی 
با موم  ترکیب رنگ دانه های غلیظ  از  یا شمعی  مدادهای مومی 

تهیه می شوند و با فشار دست غلظت اثرگذاری آنها تغییر می یابد.
یا مرکب، طرح های مختلط  با آبرنگ  با ترکیب مدادهای مومی 
خوبی بوجود می آید. به دلیل اینکه آب را به خود جذب نمی کنند برای 

رنگ های ثابت و ماسکه کردن عالی هستند.

تکنیک خراشیدن
ابتدا بستر اثر با رنگ های روشن به طور ضخیم کار می شود. در مرحله بعدی الیه یکدست تیره 
که ترجیحًا سیاه است ایجاد می شود. با نوک ابزار تیزی مثل چاقو طرح روی آن خراش داده می شود.
تکنیک بدل رنگ روغن  را با رقیق کردن مدادهای مومی با الکل سفید می توان مانند رنگ 
روغن، نقاشی کرد. البته تلفیق پاستل روغنی یا مومی با آکریلیک حالت های زیبایی را بوجود می آورد.
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روش کار با پاستل گچی
 نخست کـاغذ طراحـی را روی صفحٔه نسبتًا مقاومی  )زیر دستی( بـا چسب نـواری یا گیرٔه 

طراحی ثابت نمایید. البته می توانید روی سه پایه بگذارید و کار را انجام دهید. 
 بـه دلیل کیفیت همپوشانی، از رنگ هـای روشن پاستل شروع و روی آنها رنگ هـای تیره 
به کار ببرید. البته می شود روی رنگ های تیره هم رنگ های روشن آورد ولی ممکن است قدری  سایه 

بیاندازد و رنگ های روشن را کمی  تغییر دهد. 
 برای رنگ آمیزی سطوح بـزرگ یا خطوط پهن از پهنای پاستیل گچی استفاده کنید. و به 
کمک انگشت شصت و سبابه و انگشت وسط، پهنای آن را روی بستر کار هدایت و کنترل نمایید. 

برای خطوط نازک دقیقًاً مثل مداد می شود نوک پاستل گچی را با تیغ یا سنباده نرم تیز کنید.
 بــه عنوان پاک کـن از پـارچه یــا پنبه تمیز استفاده نمایید.در شیوهٔ محـوسازی، خـط و 

نقش گذاری با پاستل به کار می روند. 
 محوسازی های سطحی را با انگشت انجام دهید. 

 برای ترکیب، دو یا چند رنگ را به صورت خطی کنار هم گذاشته و محوسازی نمایید. 
 برای ساختن رنگ هـای ترکیبی، از ترکیب رنگ های پاستل تا آنجا که ممکن است پرهیز 

نمایید و از پاستل ها با درجه های مختلف بهره ببرید.
18 رنگ نیاز است، اما اینجا در این نوع کار چندگچ تک   در کـارهای حرفه ای حداقل 

رنگ یا یک طیف رنگی کافی است.
 در هنگام کار غبار رنگی حین کار را بـا فوت کردن و بدون دست کشیدن از روی کار دارید.
 بعد از اتمام کار از ثابت کننده استفاده نموده و در نگهداری اثر از  قاب یا لفافه استفاده کنید.
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قلم موها 
قلم موهای ویژٔه رنگ های محلول در آب )آبرنگ، مرکب، تمپرا، پوستر، گواش و آکریلیک( 
ـ000ــ0000(.  4/ 3 و 2 و 1 / 0ـ  00ـ  انواع نرم و زبر و در سایزهای متفاوت موجودند)14 ـ .......ـ 

قلم موهای گرد آب را به خوبی نگه می دارند. 
قلم موهای تخت برای ایجاد خطوط و لبه های مشخص و صاف، همین طور برای ضربت  ایجاد 
کردن عـالی هستند. قلم موهای زبر بـا مـوهـای سفت برای رنگ هایی که در آب رقیق نمی شوند به کار 

می روند. قلم موهای پارویی  و  ژاپنی در موارد خاص برای تکنیک های خاص قابل استفاده اند.

مرکب ها و رنگ ها 
ــ رنگ هایی که با الکل سفید رقیق می شوند :

 رنگ روغن: بیشتر تیوپی هستند.
 رنگ الکیدی: ترکیب رنگ دانه با رزین های الکید، شبیه رنگ روغن است ولی به سرعت 

خشک می شوند و در برابر شرایط جوی مقاوم هستند. 

اثر انواع قلم فلزی برای کار با جوهر و مرکب
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ــ رنگ هایی که در آب رقیق می شوند: 
 آبرنگ: شفاف هستند،قوطی یا تیوپی شکل هستند.کاغذهای آبرنگ که جاذب آب هستند: 

ــ حرفه ای  )شفاف تر و درخشان تر هستند(
ــ آماتور )کمتر تصفیه شده اند( 

 رنگ های پوششی 
ــ تمپرا )ترکیب رنگ دانه با تخم مرغ (

ــ گواش )مایع پرمالت شکل( 
رنگ های پوششی به صورت متالیک هم وجود دارند. 

 رنگ های معدنی: به صورت تیوپ یا قوطی های شیشه ای کوچک به فروش می  رسند برای 
بستر کاغذ مناسبند. 

مراحل تکنیک تمپرا

در  کشیدگی  ایجاد  طریقه 
کردن  ثابت  نحوۀ  و  کاغذ 

برای نقاشی با آبرنگ



168

کارگاه هنر 1

 رنگ آکریلیک : رنگ شیمیایی که هنرمندان برای شیوه های خاصی استفاده می کنند. طرز 
کار آنها هم مانند رنگ روغن و هم آبرنگ است، اما با آب حل می شوند. الیه گذاری ضخیم امکان پذیر 

است و به مرور زمان مقاوم هستند و زرد نمی شوند.

کارکرد اسکوئجیی و کلیشه

کاردک ها،تیغه هایی محکم هستند 
و قابل اطمینان که عالوه بر ابزار 
کردن  مخلوط  و  برداشتن  جهت 
هم  طراحی  ابزار  عنوان  به  رنگ 

قابل استفاده هستند.

مغارها انواع مختلفی دارند و برای ایجاد خراش شیار و یا برداشتن قسمت هایی از لوحه استفاده می شوند.
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منابع و مآخذ
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انتشارات دانشگاه  قراگزلوــ  ترجمه زهره  ــ  نظم  و  فرم فضا  ــ معماری  فرانسیس  ــ د.ک.چینگ، 
تهران، چاپ سوم 1373

ــ کالیر، گراهام ــ دید  فرم  فضاــ ترجمه مریم مدنی، انتشارات مارلیک، چاپ اول 1386
ــ ولکانوک، لوییس ــ کمپوزیسیون ــ ترجمه مریم مدنی، انتشارات مارلیک، چاپ سوم 1387

ــ  هافمن،ف آرمین ــ طراحی گرافیک ) تئوری و عملی( ــ ترجمه محمد خزایی، سید محمد آوینی، 
انتشارات برگ 1369

کشاورزی،  محمدرضا  ترجمه  ــ  اشر  موریس  جادویی  و  علمی  دنیای  ــ  کارولین  گیالوی،  مک  ــ  
انتشارات بهار

ــ  لیتل، استفان ــ گرایش های هنری، ترجمه مریم خسرو شاهی، انتشارات کتاب آبان 1387
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