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هدف کلى

آشنايى با تعاريف و مفاهیم رشته هاى مختلف هنرهاى تجسمى )طّراحى، نّقاشى، مجسمه سازى ، 

معمارى، گرافیک، عکاسى و طراحى صنعتى(.
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طر احى چيست؟

طراحى، يکى از اولين فعاليت هر هنرمند در روند پديدآوردن اثر هنرى است. در مرحلٔه طراحى، تغيير و تحوالت ضرورى »از 
انديشه تا عمل« ُرخ مى دهد. آن  چه در طراحى اهمّيت دارد جريان و روند خلق هنرى يا شيؤه هنرمندانه است. در آثار طراحان بزرگ، 
طراحى نه  تنها منبعى از الهام هنرمندانه به شمار مى آيد که خود به  ابزارى بيانگرانه بدل مى شود. طراحى بيانگر ظرافت، خشونت، غم، 

شادى و به ديگر سخن،  آينٔه تمام نماى مکنوناِت قلبى هنرمند است )تصوير 1(.

طّراحى

هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل هنرجو بايد بتواند:
ـ طراحی را تعريف کند.

ـ تاريخچۀ طراحی را به اختصار شرح دهد.
ـ نقش طراحی در هنرهاى ديگر را توضيح دهد.

Leonardo Davinci ــ1

ـ  لئوناردو  داوينچى١، مطالعاتى در نبرد سوارکاران، 1503م ــ قلم و مرکب ــ 120 * 83 سانتى متر تصوير 1 ـ

فصل اول
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طراحى امکان دارد به  صورت طرح مقدماتى )اسکيس(1، يا خط خطى هاى به ظاهر بى هدف يا به صورت اتود2 )تصوير 2 الف و ب( 
باشد. چنين آثارى، راهى بسيار اساسى، براى بيان احساسات هنرمند است؛ بى آن که بتواند آرزوها و اميال درونى خود را به عمد کتمان 

يا مخفى کند.

Lucas Cranach  ــPisanello   4 ــ3               ) مطالعه ــ study  ( Etude ــ2  )پيش طرح( Sketch ــ1

تصوير 2 ــ الف ــ داوينچى ــ مطالعۀ يک اسب ــ به سال 1490ــ 
قلم فلزى روى کاغذ آبى رنگ )15/5 * 21 سانتى متر( 

تصوير 2 ــ ب ــ پيزانّلو٣ )1455 ــ 1397م: ايتاليا( مطالعۀ گل ها ــ قلم و مرکب ــ موزۀ 
لوور پاريس   ــ )نمونه اى از طراحى مطالعاتى يا اُتود(

بـا  قلم و مـرکب  ــ  آلمـان(، گـراز وحشى سياه  کرانـاخ٤ )1553 ــ 1472:  لوکاس  تصوير ٣ــ 
ـ نمونه اى از طراحى دقيق ُپرکار آبرنگ )25 * 17 سانتى متر( )از 1945 اين اثر مفقود شده است(ـ 
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طراحى  در ابتدا جزء وسايلى کمکى براى به تحّقق رسيدِن کاِر نهايى يا اثِر هنرى به شمار مى آمد و نزد هنرمندان کار هنرِى مستقل 
تلقى نمى شد، امروزه اغلب طراحى ها مستقل بوده، نبوغ، سبک و روحئه خالق به گونه اى کامل و شخصى در آن نمودار مى شود؛ از 

اين رو، اهداف و عملکردها در ايجاد طراحى متفاوت بوده، مى توان تمامى آنها را به دو گروه کلى تقسيم کرد:
گروه اّول: اين گروه شامل طرح هاى تمرينِى طراحان شرقى از جمله ايرانى ها مانند مشق و تکرار حروف خوش نويسى که به 
منظور آمادگِى ذهن و دسِت طراح انجام مى گيرد. )تصوير 4 الف و ب( هم چنين آثارى که به مطالعٔه بخش ها و اجزاى يک اثر نهايى 
مانند تابلو يا مجسمه مى پردازد. )تصوير ٥( يا طرح هايى که نشانگر نوعى روند و جرياِن خاص و جرقه هاى اّولئه ايجاد و خلق يک اثر 
هنرى يا حتى فنى هستند )تصوير ٦ الف و ب(. نکتٔه گفتنى در اين طرح ها اين است که آنها بيشتر در ارتباط با هنرهاى ديگر ترسيم 
مى شوند. اين اثر نهايى ممکن است نسبت به طرح اّوليه کامالً تغيير بيابد و با مواد و مصالح متفاوتى اجرا شده باشد )تصوير ٧ الف و 

ب(. طرح مقدماتى )تصوير 2الف( و طراحى مطالعه )اتود تصوير ٥( سبب مى شود هنرمند شکل نهايى کارش را بهتر دريابد.

نويسى  خوش  تمرين  ــ  الف  ـ  4ـ تصوير 
ميرزا  اثر  مشق  سياه  نستعليق(،  )شکستۀ 

غالمرضا اصفهانى. 
به شباهت خطوط طراحى دورۀ صفويه و اين 
مجموعۀ  از  کنيد.  توجه  خوش نويسى  قطعۀ 
آقاى اديب برومند، 19/5 * 13/3 سانتى متر



٥

تصوير٤ــ ب ــ دخترى در حال مطالعه، دورۀ صفويه يک مشق ايرانى )اسکيس(

تصوير 5  ــ لئوناردو داوينچى، مطالعۀ دست ــ قلم فلزى و 
گچ سياه روى کاغذ



٦

ـ الف  ــ لئوناردو داوينچى؛ طراحى براى يک ماشين تصوير6  ـ

ـ ب ــ ماشين آسياب دستی ساخته شده   تصوير 6  ـ
براساس طرح ابتکارى تصوير 7   الف



٧

ـ الف ــ لئوناردو داوينچى؛ يکى از اسکيس هاى مربوط به تصوير 7 ب  تصوير 7ـ
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تصوير 7ــ ب ــ لئوناردو داوينچى؛ رنگ روغن؛ به سال 1508م؛ موزۀ لوور؛ پاريس



9

بعد از رنسانس1 )قرن 15م( طراحى تا حدودى داراى ارزِش مستقل گرديد. قبل از آن هنرمندان بيشتر براساس طرح ها و الگوهاى 
استادان پيشين يا استادکارهايشان کار مى کردند؛ از اين رو، مانند زمان  ما به هنر خالقه و مستقل، نگاه امروزى نداشتند. اين به معناى 
بى ارزش بودن کار آنها نيست بلکه فقط نشانگر نگرش در ايجاد و خلق آثار در طول تاريخ است. بعضى از طراحى هاى قبل از رنسانس فقط 
به منظور گذاشتن اليه هاى رنگى روى آثار انجام مى گرفتند که در نگارگرى يا نقاشى ايران به اين نوع طرح ها »بيرنگ« مى گويند )تصوير 8(.

تصوير 8  ــ مالقات شاه و شاعر؛ مکتب تبريز؛ صفوى؛ )ق 16م( موزۀ متروپوليتين )آمريکا( نمونه اى از  »بيرنگ« 
که مختصر رنگى هم دارد.

Renaissance ــ1
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در دورٔه قبل از رنسانس ــ با توجه به اين که طراحى همانند امروزه معناى مستقلى نداشت  ــ بسيارى از طرح هاى ارزشمند به 
دست خود هنرمندان نابود مى شدند. طرح هايى نيز وجود دارند که بيشتر نمايانگر روند خلق آثار ديگر هنرى، جزييات معمارى، شناخت 

اعضاى انسان )آناتومى( و حتى نشانگر مشخصات دقيق ماشين هاى علمى و فنى )دياگرام يا نمودار( هستند )تصوير 6 الف و ب(.
گاه اتفاق مى افتد که هنرمند، حالت ها و شکل هاى مختلف يک موضوع را روى کاغذ، براى شناخت و مطالعٔه بهتر، ترسيم 
مى کند )تصوير 9(. امروزه اين آثار ارزش زيادى يافته اند، زيرا باعث درک صحيح از روند و جريان خلق يک اثر شده اند؛ ايده هاى 

بسيار پيچيده اى ممکن است در همين انديشه هاى اّوليه و به ظاهر خام و ابتدايى شکل بگيرد و توسعه يابد.

تصوير 9ــ لئوناردو داوينچى ــ طرح هايى براى مطالعۀ اسب و حالت هاى آن
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گروه دوم: اين گروه به  طور کلى شامل طرح هايى مى شود که فقط با هدف ساخت طراحى، به مثابٔه يک کار هنرى مستقل، انجام 
مى گيرد،  حتى اگر به موضوع و مفهوم خاصى اشاره نداشته باشد. اين طرح ها، بر اساس حس ّ زيباشناختى طّراح ساخته مى شود. امروزه 
هنرمندان براى طراحى بسيار ارزش قائل اند، زيرا با توجه به  تحوالت گسترده در معناى طراحى، اين هنر، اصل اساسى همٔه هنرهاى 
تجسمى به شمار مى آيد. به  طور کلى تعاريف متعددى که از طراحى داده شده تنها گوياى بخشى از ويژگى هاى آن است. خاطرنشان 
مى کنيم که خطوط و نشانه ها، اساس طراحى هستند. خطوط و نشانه ها به  وسيلٔه اشياى متحرک و اثرگذار )قلم، زغال، مداد و...( 
و با دست طراح، کشيده مى شوند، از اين رو يک حالت حرکت در تمامِى آثاِر طراحى مشهود است. گاه اين حرکت آرام و روان بوده 
)تصوير 10( گاهى نيز تند، خشن و هيجانى است )تصوير 11(. بر اين اساس، طراح با توجه به شخصيت و روحئه خود به يکى از اين 

نمونه ها گرايش دارد. 

تصوير 10ــ پابلوپيکاسو1 )1973 ــ 1881م؛ اسپانيا( چهرۀ والر، مداد گرافيتى  ، )32 * 47 سانتى متر( موزۀ متروپوليتين نيويورک

 Picasso ــ1
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تصوير 11ــ ويليام دکونينگ3 متولد 1904: هلندى ــ آمريکايى ــ قلم و مرکب ــ گالرى ملى هنر واشنگتن

طراحى به معناى دراوينگ1

طراحى عبارت است از محصول و نتيجٔه عملى که از کشيدن خطوط بر روى سطح انجام مى گيرد.
زباِن طراحى براى ضبط و کشيدن خطوط کلى، نيز ثبت تصاويرى به  کار مى رود که طراح آن را مشاهده، تصور و تخيل کرده و 
سپس اجرا نموده است. طراحى به ديگر سخن، »گونه اى بازنمايى تصويرى يا نقش آفرينى است، عمدتاً با تأکيد بر عنصر خط«2. طراحى 
همواره يکى از درونى ترين و شخصى ترين انواع هنرها شناخته شده است. از اوايل رنسانس، هر گونه طراحى مقدماتى، قسمت اصلى 

جرياِن خلِق هنرمندانه به شمار مى آمده است، زيرا فکر و تخيل، نخست از طريق طراحى به ظهور مى رسد و نمايان مى گردد. 

Drawing ــ1
2ــ روئين پاکباز ــ دائرة  المعارف هنر ــ ص 348.

Willem dekooning ــ3
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يادآور مى شود که با توجه به آغاز سدهٔ بيست و يکم ميالدى، برخى دامنٔه طراحى را وسيع تر 
از آن چه ذکر شد مى دانند و معتقدند بسيارى ديگر از فعاليت هاى خالّ قه که مبتنى بر تعريف هاى 
کالسيِک طراحى نيست، بايد آنها را با معانى و تحوالت امروزى سنجيد؛ از اين رو نمى توان 
نمونه، مواردى از کالژ1 )تصوير  براى  آنها ترسيم کرد.  براى  تعيين کننده و مشخصى  روش 
12(، هنر مفهومى2 )تصوير 13 الف( و بسيارى از نقاشى ها و آثار متفاوت امروزى را طراحى 
مى دانند )تصوير13ب (. بسيارى از تعاريف، با توجه به تحوالت روز در همٔه زمينه ها، جامع و 
مانع نيستند و بسيارى از مفاهيم نيز با يکديگر ادغام شده، مفاهيم جديدى پديد آمده اند، مى توان به 
اين آثار، که با اين نگر ش ها ساخته شده اند، توجه کرد و آنها را نيز در تعاريف طراحى جاى داد.

Joseph Beuys ــGlokner   4 ــConceptuall art   3 ــ2  تکه چسبانى - Collage ــ1

تصوير 12ــ گلوکنر3   کاغذ قرمز و سفيد تا شده 
روى کاغذ ابرى، قهوه اى، 1935م، متشکل از 
کوالژ ــ کاغـذ تـا شده و الک  الکل، گالرى 

گونار باِوتل، برلين

ـ جوزف بويز4 )آلمان(، انسان، 1972م، يک  تصوير 13ــ الفـ 
اثر اينستالشن )چيده مان(، پانل ورنى خورده روى چوب فشرده، 

گچ، اتو!، کوارتز و تلفن! 80 * 150 * 200 سانتى متر
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تصوير 13 ــ ب ــ رزمارى تروکل1 )آلمان( نام اثر، مادر، 1994، ماسک گچى با 8 طرح آويخته در فرم دايره

طراحى در نزد هنرمندان و طراحان، به داليل متفاوتى صورت مى گيرد و نسبت ارزش گذارى و توجه به آن، در نزد طراحان 
متفاوت است. برخى، به گونه اى طراحى مى کنند که گويى مشغول نقاشى هستند. طراحِى برخى ديگر نيز به نظر مى رسد با نقاشى هايشان 
از نظر روش کار متفاوت است. به هر حال، اين موضوع نسبى است، گاهى در بين آثار طراحى يک هنرمند به تصاويرى برمى خوريم 

که ارتباطى با آثار شناخته شدٔه هنرمند ندارد، به طورى که به نظر مى آيد در حّد مشق )اتود( هايى براى يک حرکت يا يک فکر باشد.
آثار طراحى يا نقاشى برخى از هنرمندان دقيقاً برگرفته از آثار ديگران است.

همين امر سبب مى شود تا هنرمند بتواند ريزه کارى ها و عناصر تشکيل دهندٔه اثر هنرمند اصلى را کشف و بازآفرينى کند )تصوير 14 
الف و ب(.

Rosemarie Trockle ــ1



1٥

تصوير 14ــ الف ــ انگر1 )1867ــ  1780م ؛ فرانسه( 
ـ مـداد گرافيتى  پرترۀ مادام هايارد )Hayard(، 1812مـ 
ــ  سانتى متر(   23 *18( بـافت دار  کاغـذ سفيد  بر روى 

)Fogg( موزۀ هنر فوگ

تصوير 14ــ ب ــ ويليام کادى2 مطالعه و تمرين از روى 
طراحى انگر )1٤ الف(، ترسيم به سال 1961م ــ با مداد 

)yale( گرافيتى ــ از مجموعۀ   گالرى دانشگاه يل

Cuday ــIngres      2 ــ1



1٦

عده اى از هنرمندان، براى اجراى نهايى کارشان موضوعات مختلفى را در هم مى آميزند. اين طرح ها ممکن است نتيجٔه مشاهدٔه 
دقيق جزييات طبيعت، زندگى، مرگ يا ترکيبى از کلّئه آنها بوده )تصوير 15 الف، ب  و ج ( و حتى ترکيبى از تراوشات ذهنى هنرمند باشند.

ـ تابلوى گرنيکا )مربوط به فجايع جنگ هاى داخلى اسپانيا(،  تصوير 15ــ پابلوپيکاسو )1973 ــ 1881م؛ اسپانيا(. الفـ 
تصاوير ب و ج ــ اسکيس ها و طراحى حالت هاى اوليه مربوط به تابلوى اصلى )تصوير الف(

تصوير 15ــ ب

تصوير 15ــ ج



1٧

طرح هايى هستند که تنها به قصد طراحى انجام مى شوند؛ يعنى: طراحى آزادانه به شيوه اى مستقل براى بيان احساسات فردى 
)تصوير 16(. طراحى براى طراحى، که ابتدا در خاور دور )چين و ژاپن( به اوج خود رسيد. آنان براى حفظ تأثير ضربه هاى قلمشان، از 
به کار بردن رنگ هاى تيره و مات خوددارى مى کردند. )تصوير 17 الف و ب( طراوت بيشتر آثار »آب مرکبى« ناشى از همين امر است. 

تصوير 16 ــ پيکاسو، چهرۀ الگا )همسرش( به  سال 1921م، زغال، مرکب و پاستل )63 * 48 سانتى متر(
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ـ الف ــ مياموتو موساشى )ژاپن(: هوتى، جنگ خروس را تماشا مى کند ــ مرکب روى کاغذ تصوير 17ـ

تصوير 17ــ ب ــ کاتسوشيکاهوکوساى )1849 ــ 1760م. ژاپن( قلم مو و مرکب روى کاغذ )39 * 37 سانتى متر(

در ايران نيز افرادى چون »رضا عباسى« )1635 ــ 1565م( و پيروانش، به طراحى توجه اى خاص داشته اند )تصوير 18(. 
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ـ گـالـرى فـريـر )Freer( واشنگتن ــ  ـ سال تـرسيم طراحى 1598مـ  تصوير 18ــ رضاعباسى، )دورۀ صفـوى(ـ 
)هماهـنگى خـطوط منحنى پيرمرد و خط نستعليق در اين طرح مشهود است(.
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تصوير 19ــ پيکاسو ــ چهرۀ استراوينسکى )آهنگساز روس( نمونه اى از طراحى خطوط محيطى

سرعِت دسِت طراح بسته به نوع طراحى ممکن است کند يا تند باشد. در طراحى »خطوط محيطى«، حرکت ابزار طراحى و 
چشم در يک هماهنگى، خطوطى آرام، تدريجى و ثابت دارد. )تصاوير 19  و  20( اما در طراحى »اسکيس« يا طراحى حالت، سرعِت 
کار براى ثبت حس و حالت کلِى مدل به حساب مى آيد )تصوير 21(. ارزش هر طراحى معموالً به موضوع آن چندان ربطى ندارد، 
نکتٔه مهم نحؤه برخورد طراح با عناصر بصرى در کادر تصوير است و داشتن احساس و شناخت قوى و نيز داشتن دانش کافى دربارٔه 
موضوعى است که قرار است ترسيم کند. در طراحى، موضوعات و مفاهيم عالى تر لزوماً ارزش باالتر از موضوعات پست تر يا ساده تر 
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ـ ماتيس1 )1954ــ 1869م فرانسه(،  تصوير 20ـ 
نمونۀ خطوط محيطى ) خطوطى که سرعت حرکت 
دست و ترسيم خطوط در آن آرام و کند است(.

تصوير 21 ــ طراحى اسکيس )حالت( از منظره، اثر آلفرد سيسلى )فرانسه، قرن 19م(

Matisse ــ1
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ندارند مگر به جهت ارزش هاى بصرى و تجسمى.  براى مثال مى توان به »پوتين هاى کهنه« ون گوگ1 )تصوير 22(، که ظاهرًا موضوع 
بى ارزشى دارد اشاره نمود، روحيه و احساس هنرمند نيز در انتخاب وسيله و نوع کار دخالت دارد و از اين رو، او را به سمت آن وسيله 
و ابزارى مى کشاند که با روحيه اش سازگارى داشته باشد. به همين علت، گاه نسخه بردارى از آثار استادانى که به سبب روحى و روانى، 
و شخصيت خطوط به کار رفته در آثارشان، به روحئه ما نزديک تراند در انتخاب صحيح و شيوهٔ کار، بسيار تأثيرگذار و مناسب است.

طراحى ممکن است به درجات متفاوتى از واقعيت، دور )خيالى( يا به آن نزديک باشد. طراحى خيالى موجب مى شود تا از تکئه 
بيش از حد به مدل يا موضوع کار، دورى کنيم و زمينه هاى رشد تخّيل خود را فراهم آوريم. ضمن آن که طراحى از واقعيت ممکن 
است توانايى و اعتماد به نفس ما را در طراحى و ديدن دقيق محيط پيرامون تقويت سازد که همين امر، به اندازٔه تخيل الزم و ضرورى 

به نظر مى رسد.
برخى از طراحان به حذف جزييات غيرالزم تمايل دارند و طراحِى خود را به ساده ترين اجزاى ممکن و به  حداقل مى رسانند 
)تصوير 17 الف و ب( عده اى نيز به طراحى هاى پرکار و با جزييات بيشتر گرايش دارند. )تصاوير 3، 25 و 27(. با اين همه، طراحى 
اعم از پرکار يا ساده، نبايد عناصر اضافى داشته باشد، بلکه بايد  عناصر آن به کم ترين مقدار برسد. هر هنرمندى، متناسب با احساس و 
روحئه خود، به نوع خاصى از طراحى و شيوهٔ  ايجاد خطوط گرايش بيشترى دارد؛ براى مثال، تمايل به طرح ها و خطوط بسيار حساس 
و عاطفى، از هنرمندى با خصوصيات روانى و روحى  »ون گوگ« بر مى آيد )تصوير 23(، همان گونه که تمايل به آرامش و روانى خطوط 

در آثار »ماتيس«، ناشى از آرامش روحيه و شخصيت اوست )تصوير 20(.

تصوير 22ــ ونسان ون گوگ )1890 ــ 1853م، هلند( ــ طراحى از پوتين

Gogh ــ1
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کسانى که به نظم و تعديِل هم زمان عناصر تصويرى عالقه مندند، ممکن است به آثار هنرمندانى چون  »انگر« توجه نشان دهند 
)تصوير 14 الف( و افرادى هم که به خطوطى با ضربات سريع و ناگهانى تمايل دارند، به کار هنرمندانى چون »رامبراند« عالقه مند شوند 

)تصاوير 2 الف و3(.

تصوير 23ــ ونسان ون گوگ ــ ترسيم به سال 1888ــ قلم نى و مرکب )24 * 32 سانتى متر(. موزۀ گوگن هايم )نيويورک(

پاره اى از طرح ها، کنترل شده تر )تصوير 25( و بعضى نيز آزادترند و شايد به همين سبب، داراى خطوط و حرکات پيش بينى 
ناپذير و هيجان انگيزترى باشند )تصاوير 2 الف و 3(. پاره اى ديگر از آثار هم داراى هر دو ويژگى هستند )تصوير 26 الف و ب(.

طراحى آزادانه يا فى البداهه را براى دست يابى به جوهرهٔ مدل و تسخير و بيرون کشيدن آن نياز داريم؛ هم چنين به مهارت کنترل 
شده يا تحليل گرايانه نيز براى آراستن و برجسته کردن يک موضوع نيازمنديم )براى مثال در برخى آثار، امرفى البداهه بودن بر تحليل و 
دقت غلبه دارد و از اين رو داراى خطوط شتاب آلود و به اصطالح »پرتابى« هستند.( اين گونه طراحان در اسکيس هاى خود، کار را 
با مجموعه اى از خطوط آزاد و تصادفى آغاز مى کنند، اما به تدريج از ميان همان خطوط تصادفى، براى مثال شکل سِر يک شير، يک 
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انسان يا هر چيز ديگرى پيدا مى شود. شايد خطوط اوليه در ابتدا فى البداهه باشند، اما سرانجام به خطوط دقيق تر و کنترل شده تر تبديل 
مى شوند )تصوير 26 الف(. در طراحى، تغيير ضخامت هاى خطوط و حالت پرتابى و سريع، حاکى از انرژى هاى آزاد شده، طراوت و 

سر زندگى است )تصاوير 2 الف، 3 و 11(.
خطوط بعضى ديگر از هنرمندان مانند »ون گوگ«، نيرومند هستند و از درونى پر التهاب و دردناک سرچشمه مى گيرند که بسا 

ناشى از زندگى تلخ و پر درد هنرمند باشد )تصاوير 23 و 24(.

تصوير 24 ــ ون گوگ، منظره اى از آرل )Arles( ترسيم به سال 1888م ــ قلم و مرکب )55 * 43 سانتى متر( 

تصوير 25ــ ُجرجو ُمراندى1  )1964 ــ 1890( ــ ايتاليا، طبيعت بى جان، 1933م ــ چاپ تيزابى )اچينگ(، موزۀ هنر مدرن نيويورک

Morandi ــ1



2٥

تصوير26ــ ب  ــ ُاژن دالکروا2 )1863 ــ 1798م؛ فرانسه( ــ سر يک 
شير با قلم فلزى و مرکب )16 * 20 سانتى متر(   ــ مجموعۀ خصوصى

فرانسه(  1834م،  ــ   1917( د گا1  ادگار  ــ  الف  تصوير26ــ 
چهرۀ ادوارد مانه )نقاش( )تعادل بين فى البداهگى و کنترل شدگى(

Delacroix ــDegas      2 ــ1
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موضوعات انتخابِى طراح، رابطٔه مستقيمى با محيِط اطراف او دارد. دليل توجه خاِص »بروگل«1 به روستانشينان 
)تصوير 27( و  »موراندى«2 به اشيا و طبيعت بى جان پيرامون )تصوير 25(، جملگى به علت لّذت خاصى است که هنرمند 

از اين مضامين بر مى گيرد و به همين سبب، شناخت بيشترى از آنها دارد.

Morandi ــBruegel (Brueghel - Breugel)   2 ــ1

تصوير 27ــ پيتر بروگل )1569 ــ 1525/30(، بهار ــ ترسيم به سال 1565م ــ طراحى ــ آلبرتينا ــ وين )اتريش(

موضوع طراحى بسيار متنوع است. براى نمونه، گاه بيانگر واقعه اى است )تصاوير 2 الف و 15 و22(، گاهى توصيف گر مردم 
و مکان ها مى باشد )تصاوير 23 ، 16 و 27( و برخى نشانگر حرکت و سرعِت تحوالت جامعه است )تصاوير 28 الف و ب، 29 و 13 
الف و ب(. تعدادى ديگر نيز نشان دهندٔه احساس هنرمند به اشيا و محيط پيرامون )تصوير 25( و هم چنين تعدادى نمايانگر خواب ها 

و رؤياها هستند )تصوير 30(.
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تصوير 28ــ ب ــ اسکيس براى مجسمۀ فوتوريستى )ج( اثر بوْتچونى ــ مداد روى کاغذ. )12/4 * 15/5 سانتى متر(   ــ 
موزۀ هنرهاى مدرن، نيويورک )فوتوريست ها سعى در نشان دادن حرکت داشتند(.

ـ 1913م  )24/1*15/1 سانتى متر(  ــ  ـ قلم فـلزى و مـرکب روى کاغـذـ  ـ ديناميسم1 ]پـويـايى [ يک دوچـرخه سوارـ  ـ الـفـ  تصوير 28ـ 
اثر آمبرتو بوْتچونى2 هنرمند فوتوريست

Boccioni ــdynamism     2 ــ1
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تصوير ٣٠ ــ مارک شاگال١ ــ گل ها، زن وپرنده ــ به سال 53 ــ 1952ــ گواش 

تصوير 29ــ آمبرتو بوْتچونى ــ شکل هاى بديع تداوم در فضا 1913

Chagall ــ1 
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اصطالحات طراحى

پيش طرح )اسکيس(١: پيش طرح يا طرح کم پرداخت عبارت است از نوعى طراحى اوليه، تند و مقدماتى )بدون ريزه کارى 
از يک ترکيب، يا بخشى از يک ترکيب، يا نمونه اى مقدماتى و غالباً کوچک از يک نقاشى( که شناخت و تصور کلى از اثر در دست 
تهيه شکل مى گيرد. پيش طرح، براى کار در اندازٔه کامل استفاده مى شود؛ از اين رو نبايد آن را با مطالعه يعنى اتود يا مشق هنرى اشتباه 
گرفت. پيش طرح نقاشِى منظره، معموالً يادداشت هاى سريع و کوچک، براى مطالعه تأثيرات نور در يک صحنٔه خاص، يا حل مسايل 

هنرى و ترکيب بندى يا نورپردازى است و به اين قصد تهيه مى گردد که در آينده به آنها مراجعه شود.
پيش طرح هاى برخى از هنرمندان بسيار با اهميت تلقى مى شوند و نوعى روان بودن و آزادى عمل در آنها وجود دارد که شايد 
در تابلوهاى رنگى و تمام شدهٔ آنها مشاهده نشود )تصوير 31(. دفتر پيش طرح، نوعى آلبوم کوچک است که در جيب جاى مى گيرد 

و براى ثبت آنى، از يک حالت خاص، همواره در دسترس است )تصوير 32(.

تصوير 31ــ جان کنستايل )1837 ــ 1776؛ انگلستان(، مطالعۀ ابرها ــ 1830م ــ مداد گرافيتى و آبرنگ )23 * 19 سانتى متر( موزۀ ويکتوريا 
و آلبرت )لندن(

Sketch ــ1 
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تصوير 32ــ دفترچه هاى اسکيس طراحى و پيش طرح هاى نقاشى
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يا  طرح  از  است  عبارت  اجزا1:  مطالعۀ  يا  )اتود(  مشق 
نقاشى اى از يک جزء، براى مثال بخشى از يک پيکره يا دست يا 
پارچه، به منظور مطالعه و استفاده از آن در يک ترکيب بندى بزرگ تر 
که آن را نبايد با طرح کم پرداخت يا اسکيس اشتباه گرفت، زيرا مطالعٔه 
اجزا يا اتود ممکن است گاه اجرا يا پرداختى کامالً دقيق داشته و 

تنها بخشى از يک ترکيب باشد.
طرح خط خطى2: طرحى سريع از حالت بدن و موضوعات 
ديگر است که در آن ابزار طراحى از روى کاغذ برداشته نمى شود در 
نتيجه، طراحى به خط خطى کردن کاغذ شباهت دارد )تصوير 33(.

Giacometti ــScribble drawing  3 ــStudy   2 ــ1
Arp ــ٦   Doodle ــ٥   Automatism ــ4

روش خـودکارى يـا اتـومـاتيسم4: يـکى از شيوه هـاى 
سوررئاليست ها براى طراحى است که در آن چشم را مى بنـدنـد و 
بـه دست مـجال مى دهند تا آزادانه و فارغ از هدايت آگاهانه، به کار 

طراحى بپردازد )تصوير 34(.
طراحى سرسرى و غيرارادى5: طرحى که طراح معموالً 
عامدانه طراحى نمى کند و بيشتر حالتى ناخودآگاه دارد مانند طرح هايى 
که هنگام صحبت هاى تلفنى کشيده مى شوند يا طرح هايى که در حالتى 

کامالً ناخودآگاه حاصل خط خطى هاى بازى گونه باشد.

تصوير 33ــ آلبرتو جاکُِمتى3 )1946 ــ 1901م. سوئيس(، چهرۀ 
هربرت اليست در اورکت پدرش  ــ 1961ــ قلم روان نويس روى 
ـ )32 * 50 سانتى متر( )نمونه اى از خطوطى که با حرکت مداوم  کاغذـ 

روان نويس خلق شده اند(.

فرانسه(  ـ   1841م؛  آرپ6  ) 1966ـ )هـانس(  ژان  تـصـويـر 34  ــ 
ـ 1916م. قلم مو و مرکب روى کاغذ خاکسترى ــ  طراحى اتوماتيسمـ 

موزۀ هنرمدرن، نيويورک )نمونه اى از طراحى اتوماتيسم(
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ـ براى مشخص  زير کار سايه روشن دار1: به طرحى مى گويند که معموالً به صورت تک رنگ و با استفاده از رنگ هاى خنثىـ 
ساختن تيرگى ها و روشنايى هاى نقاشى رنگ روغن، قبل از مرحلٔه رنگ گذارى ــ اجرا شود )تصوير 35(.

Vermeer ــLayin     2 ــ1

تصوير 35ــ يان ِورِمر2 )1675ــ1632م؛ هلند( تصوير )الف( طرح زيرساخت تابلوى نهايى )تصوير ب( است. سايه روشن کلى 
روى طرح اوليه زده مى شود و در نهايت، کار اتمام نقاشى براساس همان سايه هاى دقيق اوليه پيش مى رود.

الف

ب
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طراحى حالت، طراحى از بدن1: نوعى طراحى است که هنرمند به طراحى از حرکات و حاالت بدن، براى شناخت 
بهتر و استفادهٔ آنها در کار مانند نقاشى، مجسمه سازى و نظاير آن، مشغول مى شود )تصوير 36(.

تـصوير 36ــ ميکل آنژ2 )1564 ــ 1475م ؛ ايتاليا( ، گچ طـراحى )32 * 25 سانتى متر( ــ موزۀ لوور، پاريس

 Design ــMichelangelo  3 ــGestural drawing 2 ــ1

ـ  ٥ Disegno ــ4 Dessin ـ

طراحى به معناى ديزاين3

واژٔه انگليسى »ديزاين« ، از واژٔه ايتاليايى »دى سيکنو«4 و لغت فرانسوى »دَسن«5 هر دو به معناى »طراحى« گرفته شده است. 
طراحى به معناى ديزاين به طور کلى داراى دو مفهوم جداگانه است. مفهوم نخست، بر رونِد سازمان دهى »عناصر بصرى«؛ )خط، رنگ، 
بافت و مانند آن( با تکيه بر »اصول طرح«. )تعادل، ريتم، تناسب، هماهنگى، وحدت و نظاير آن( داللت دارد. بدين ترتيب، روندى است 
براى آفرينش هر کار هنرى و سازمان دهى آن در حيطٔه هنرهاى تجسمى )نقاشى، مجسمه سازى و...(، هم  چنين معادلى است براى 
»ترکيب بندى« يا »کمپوزيسيون« در نقاشى. اما امروزه در معناى دوم و به طور کلى در اشاره به »هنر تجارى«، »طراحى صنعتى« و 
»گرافيک« به کار مى رود و از آن به صورت قسمت اصلِى مراحل ساخت، بازاريابى و فروش محصوالت داراى توليد انبوه، ياد مى شود. 
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براى رسيدن به اين معنا و مفهوم، ديزاين با سير تحول طوالنى اى در غرب همراه بوده است. پيشينٔه اين تحول، به زمان انقالب صنعتى 
در اروپا و کشورهاى غربى در اواخر قرن 17 و اوايل قرن 18 ميالدى مى رسد؛ يعنى حرفه و توليد محدود به توليد انبوه انجاميد و اين 
امر از طريق سازمان دهى مجدد کار و استفاده از نيروى ماشين )حذف مراحل سنتِى توليد کاال( صورت گرفت. به  تدريج مراحل ديزاين 
يا طراحى محصول از مرحلٔه ساخِت آن جدا شد. اين جدايى بدين معنا بود که هر محصول قبل از توليد، طراحى و برنامه ريزى شود که 
همين کار به حرفٔه خاصى منجر شد، يعنى، کار مشخصى که فقط شامل طراحى محصول بود و با مراحل توليدِى کاال چندان ارتباطى 

نداشت. به افرادى که چنين کارى را بر عهده دارند طراح صنعتى يا »ديزاينر«1 مى گويند.
ديزاين در قرن بيستم، مانند هر هنر ديگر با تحوالت بسيارى رو  به  رو گشت؛ براى مثال، تأثيرات مدرسٔه »باوهاوس«2 که سعى 
در وحدت هنرمند و صنعتگر و معمار داشت، يا نظريه هاى مدرن در اواخر قرن بيستم که به انتقاد از ديزاين و بازنگرى انديشه هاى 
مربوط به آن مى پرداخت جملگى در تحول ديزاين مؤثر بودند. با همٔه اين تحوالت آن چه مسلم است، وجود انکار ناپذير انواع و 
اقسام محصوالت طراحى شده در زندگِى روزمرهٔ ماست، زيرا طراحى ديزاين يا طراحى محصول به يقين به صورت جزيى از فرهنگ 

اجتماعى بشر درآمده است )تصوير 37(.

Bauhaus ــDesigner                         2 ــ1
مدرسه و مکتب هنرى که »گروپيوس«، هنرمند آلمانى آن را در اوايل قرن بيستم به منظور وحدت هنرمند و صنعتگر، تأسيس کرد، اما در دوران نازى ها به کارش خاتمه داد. با اين 

همه،  تأثيرات آن در طراحى صنعتى و ديزاين محصول هم چنان پابرجاست.
Carlo Vigano ــ3

تصوير 37 ــ کارلـوويگـانو3 ايتـاليـايـى ــ 1968ــ يک مـيـز چند کاره
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نقش طراحى در هنرهاى ديگر

هنرمندان رشته هاى مختلف براى رسيدن به هدف نهايى خود با کشيدن طرح ها و تجربه هاى بصرى به شکلى که دقيقاً مورد 
نظر آنهاست، به اين مهم مى رسند. در ضمن، با اين کار، راحت تر و سريع تر انديشه هاى خويش را مطرح مى سازند و گسترش 
مى دهند؛ نيز اشتباهات احتمالى خود را برطرف مى کنند. در آثار تمام هنرمندانى که در هنرهاى ديگرى چون نقاشى، مجسمه  سازى، 
معمارى، طراحى صحنه، طراحى صنعتى و مانند آن فعاليت دارند، طراحى نقش عمده و اساسى دارد. جريان خلق يک اثر تجسمى 
و هنرى، به  طور خالصه، شامل مراحل متعددى از طرح هاى اجمالى و تجربى است که به تدريج پالوده مى شود و به انتخاب نهايى 

نزديک تر مى گردد.
در ادامه به نقش طراحى در بعضى از هنرها مى پردازيم.

نقاشى: بخش اعظم کاربرد طراحى در زمينٔه هنر نقاشى است. طراحى و نقاشى تقريباً مسير مشترکى طى نموده اند؛ ضمن 
آن که داراى ويژگى هاى مشترک فراوانى هستند. پيش از آن که نقاش به تصوير کردن نهايِى اشيا يا اشکال موردنظر خويش بپردازد، 
طرح هاى مختلفى از آن تهيه مى کند. اين امر نشانگر آن است که نقاش در پى به دست آوردن تسلط و نظارت بيشتر و کامل تر بر 
کار خود است. او در ابتداى کار، پاره اى طراح هاى اجمالِى خيالى يا واقعى تهيه مى کند؛ سپس عناصر و اصول بصرى1 مختلفى 
که ممکن است در اثر خود بگنجاند را مى آزمايد؛ آن گاه ترکيب بندى هاى احتمالِى کارش را بررسى مى کند و در آنها عناصر هنرِى 

الزم را مى آزمايد.
در يک تابلو، نقاش مى تواند برخى از عناصر موجود در تابلو را تا حدودى خالصه کند، جزييات زايد بصرى را حذف نمايد و 
در نتيجه، تصويرى روشن به بيننده عرضه کند. او در اين کار همانند طراح است؛ با اين تفاوت که ابزار متفاوت ترى، در اختيار دارد که 
همان »رنگ« است؛ هرچند که گاهى عنصر رنگ نيز نمى تواند تفاوت واقعى بين طرح يا نقاشى باشد. امروزه گاهى با عناصرى رو به  رو 

مى شويم که مرز سنتِى بين طراحى و نقاشى در آنها تا حدود زيادى از بين  رفته است.
مجسمه  سازى: مجسمه  سازى مى تواند نوعى طراحى سه بعدى باشد که در آن به جاى ابزار طراحى از ابزار کار مجسمه  سازى 
مانند: چکش، سنگ، چوب؛ گِل نرم و نظير آن استفاده مى شود. عالوه بر آن، طرح هايى که به صورت اتود يا طرح مقدماتى يک مجسمه، 
از جهت هاى مختلف تهيه مى شوند )تصوير 40 ( و يا در هنگام تراش و حجم دادن به سنگ يا چوب، يا کار با ِگل و گچ و افزودن يا کاستن 
مواد، همه به نوعى طراحى به شمار مى آيند. از طريق طراحى، مى توان اصالحات فراوانى در مجسمه انجام داد. مجسمه ساز با کم و زياد 
کردن ِگل يا موم، حجم مورد نظر را به دست مى آورد و در واقع آن را طراحى مى کند. حتى هنگامى که يک مجسمٔه مفتولى ساخته مى شود 
آن هم به نوعى طراحى به شمار مى آيد. هر مجسمه مانند تمام اشياى سه  بعدى و حجم دار داراى زواياى متعدد قابل رؤيت است و از هر 

زاويه اى مانند تابلوى نقاشى يا طراحى است که در سطح دو بعدى مى توان آن را ترسيم کرد )تصوير 38(.

1ــ به عناصرى چون: خط، نقطه، سطح و… عناصر بصرى و اصولى همچون: تعادل، تناسب، هماهنگى، وحدت و ... »اصول طراحى« مى گويند.
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تصوير 38ــ ميکل آنژ )دورۀ رنسانس(، مجسمۀ سنگى ــ بردۀ جوان
تصوير 39ــ ساختن مجسمه از 

طريق افزايشى )گِل(

روش ِگل يا موم، به نسبت ساير روش هاى مجسمه سازى آزادتر و تجربى تر است و پيکر تراش مى تواند هرگونه اصالحى در آن 
صورت دهد؛ از اين رو، مجسمه سازى با اين مواد، به طرح هاى مقدماتى و اوليه در طراحى بيشتر شبيه است )تصوير39(.  هر چند 
مجسمه ساز معموالً در مراحل اوليه و قبل از ساخت نيز همانطور که ذکر شد براى مطالعه بهتر و تصحيح معايب احتمالى اثر نهايى خود 

از اتودها و طرح هاى اوليه بسيار سود مى جويد )تصاوير 28ــ ب و 40(.
معمارى: وجه اشتراک معمارى و پيکر تراشى، سه  بعدى بودن آنهاست در معمارى، موضوع اصلى و اوليه، ايجاد فضاهاى 
بسته اى است که انسان را از مخاطرات محيط محفوظ نگاه دارد. ابتدايى ترين واحد ساختمانى يعنى خانه، مکانى است سقف  دار که 
در آن، انسان مى تواند بخوابد، غذا تهيه کند، کار کند و از گرما و سرما محفوظ بماند. بعدها با گسترش شهرنشينى و پيشرفت فرهنگ 
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و تمدن، معمارى با اشکال و کارکردهاى ديگرى پديدار گرديد؛ از جمله: ساخت بناهاى تفريحى، بهداشتى، زيارتى و مانند آن که 
به کارکردهاى قبلِى معمارى افزوده شد. در شکل و سبک ساخت بناهاى عمومى و خصوصى، عالوه بر کارکرد و کاربرد اجتماعى 
خاص، سليقه و خواستٔه گروه يا افرادى که آن را طراحى مى کنند دخالت دارد. افزون بر آن، سنت هاى فرهنگى جامعٔه مورد نظر که 
اغلب آنها تحت تأثير عوامل ملى، جغرافيايى و مذهبى جامعه هستند، در شکل دهِى اثر معمارى نقش دارند. هر قدر شناخت هنرى و 
زيباشناختى و ذوق معمار زيادتر باشد به همان اندازه جنبٔه هنرى و زيباشناختى آثار افزون تر خواهد شد، بنابراين، ديگر کاربرد آثار و بناها 
درنظر نخواهد بود، بلکه آن چه توجه آدمى را جلب مى کند زيبايى آن آثار است و تنها از منظر زيباشناختى ارزيابى مى شوند )تصاوير 
41 و42(. با اين همه، معمار مجبور است به هر دو جنبٔه فنى و هنرى، احاطه کافى داشته باشد. معماران از طراحى براى ساخت 
پروژٔه بنا استفاده مى کنند. طرح ها ابتدا ممکن است اسکيس هاى خامى بيش نباشند، اما در ادامه ظريف تر و کامل تر مى شوند و به 

تصوير 40ــ هنرى مور، اسکيس رنگى براى مجسمه
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تصوير 42    ــ لوکوربوزيه2 ــ نمازخانۀ نوتردام دومات ــ بين سال هاى 1950 الى 1955ــ نماى جنوبى

ـ  1898م( نـمونۀ معمارى خالقانه. گائودى مى خواست  ـ )1914ـ ـ نـمازخانۀ کلونياگوئل بـارسلوناـ  تصوير 41  ــ آنتونى گائودى1ـ 
به صورتى امروزى و با ترکيب خالقه، آثار بزرگ معماران سده هاى ميانه »گوتيک« را ادامه دهد.

Lecorbusier ــAntoni Gaudi      2 ــ1
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شکل مطلوب در مى آيند. هنگام طراحى و ترسيم نقشه براى ساختمان، هرچه به مراحل نهايى نزديک تر مى شويم جزيياتى نظير محل 
درها، پنجره ها و مانند آن، هم چنين ابعاد آنها بايد با دقت بيشترى مشخص شود. اين امر بسيار مهم است که نقشه دقيقاً بيانگر ابعاد و 
مقياس ها باشد، زيرا بيننده يا سفارش دهنده بايد بتواند به وسيلٔه نقشه، وضع و حالت ساختمان را مجسم نمايد )تصوير 43 الف، ب و 
ج( معموالً سفارش دهندگان طرح يا معمارى، توانايى تجسم فضايى را ندارند و يا براى اين کار تعليم نديده اند. معماران گاهى همراه 
نقشٔه کار، يک طرح يا نقاشى را ضميمه مى کنند تا به وسيلٔه آن بتوانند ساختمان را به صورت سه  بعدى و تمام شده مشاهده نمايند. 

حتى گاهى مدل هاى کوچک )ماکت( نيز تهيه مى کنند.

تصوير 43   ــ ب

تصوير 43  ــ الف
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تصوير 43    ــ ج ــ جورن اوتزن1 طراحى براى اپراخانۀ سيدنى، 1956ــ شامل نقشه )الف(، نماى شرقى )ب( و فضاى داخلى )ج( ساختمان

عکاسى: عوامل متغير و بسيارى وجود دارند که عکاس با انتخاب آنها مى تواند ديدگاه خود را در تصوير اعمال کند. بيشتر 
عکاسان حرفه اى طراحى کارشان را در ذهن خود ترسيم مى کنند. تفاوت طراح با عکاس شايد در اين است که طراح، گستره و صفحٔه 
سفيدى در اختيار دارد تا تصاوير ذهنى اش را به آن بکشد، اما عکاس از تصويرى شروع مى کند که پيشاپيش کامل است و رو  به  روى 
آن قرار دارد. عکاس با »ديدن« و  »يافتِن« تصوير به ظاهر کامل زمينه اى در اختيار دارد که براى مثال، نقاش، بوم سفيد يا يک صفحٔه 
خالى را پيش روى خود دارد. ذهن عکاس در هنگام عکاسى داراى عملکردى بسيار فعال است که عکاس را قادر مى سازد در يک 
لحظه تصوير را در اختيار بگيرد. رسيدن به اين حالت، با سعى و تالش ميّسر است. او در نتيجٔه اين حالت ذهنى، کم کم به سمت 
موضوعات خاصى پيش مى رود که به آن تمايل بيشترى دارد. در عکاسى، ساختمان تصويرى عکس را مى توان براساس غريزٔه فطرى 
و هنرى پرورش يافته به نمايش درآورد و با استفاده صحيح از ابزار عکاسى و نمايش عناصر بصرى )تجسمى( جهت داده شده، به نتايجی 
شبيه يک طراحى يا هر وسيله تجسمى ديگر رسيد. با همٔه شباهت هاى موجود ناگزير بين عکاسى و ساير هنرهاى بصرى، عکس نه 

طراحى است، نه معمارى. عکاسى بيش از هر چيز، نوعى گزينش و انتخاب است )تصوير 44(. 

 jorn Utzon ــ1
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تصوير 44   ــ هانرى کاتيه برسون ــ فرانسوى ــ عکس به سال 1932م

طراحى گرافيک و تصوير  سازى: با ابداع حروف مخصوص حروف چينى براى چاپ و توسعٔه اين صنعت )از اواسط 
قرن 15 م(، به طور کلى زمينه براى پيدايش طراحى گرافيک مهّيا شد. طراحى گرافيک يکى از ده ها کارى بود که پيشگامان اولئه 
چاپ، خود ناگزير آن را انجام مى دادند. طراحى گرافيک به صورتى که امروزه مى شناسيم، تا زمان انقالب صنعتى در اروپا، وجود 
نداشت، در اين زمان با پيشرفت فنون چاپ و کاغذ سازى، امکان استفاده از تزيينات و تصاوير بديع همراه با متن نوشته شده، ميّسر 
شد. کم کم طراحان گرافيک سعى کردند تا اصول چاپ را فراگيرند و کار خود را با چاپ خانه ها هماهنگ سازند. اين همکارى، دليل 
اصلى پيشرفت و بهبود طراحى براى چاپ در دورٔه معاصر است. طراحى گرافيک شاخه هاى بسيارى را در بر مى گيرد؛ از جمله:
طراحى حروف، نشانه )آرم(، پوستر، تصويرسازى، بسته بندى، سربرگ، طرح روى جلد کتاب و نظير آن. طراح گرافيک يا 
گرافيست براى يافتن راه حل نهايى در کار خود، پيش طرح هاى کوچکى از کار تهيه مى کند که در واقع کوچک شده يا نمونه اى از طرح 
اصلى است. اين طرح هاى اوليه، در مرحلٔه شروع کار گرافيست بسيار سودمند هستند، زيرا آنان به وسيلٔه آن، راه حل هاى مختلف يا 
تغييرات الزم را مى آزمايند. بسيارى از طرح ها را به سبب کوچکى مى توان در زمان کوتاهى تهيه کرد، تغييرداد يا يک جا و يک باره 
آنها را کنار هم چيد و براساس آنها، در نهايت تصميم گرفت. پس از تهئه طرح هاى کوچک، از ميان آنها طرح مناسبى انتخاب مى گردد 
و از روى آن در مقياس نهايى و اصلى، طرح يا کار نهايى اجرا مى شود؛ سپس با متن ترکيب مى گردد. اين نوع طرح ها را »لى  آوت«1 

مى نامند، که معناى تقريبِى آن، آرايش کلى صفحه است )تصوير 45(.

 Layout ــ1
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پاگوفسکى1  آندره  45  ــ  تصوير 
يک  براى  پوسترى  ــ  )لهستان( 
و  طرح ها  با  لى آوت  )يک  فيلم 

پيش طرح هاى اوليه(

تصويرسازى )ايلوستراسيون(: برخى از طراحان و نقاشان، افزون بر خلق تابلوهاى نقاشى يا طراحى، به تصويرسازى و 
مصور سازى مطبوعات يا کتاب مى پردازند، اما هنرمندان متخصص اين کار، پابه پاى طراحان گرافيک، به  صورت حرفه اى، صرفاً به 
تصوير سازى مشغول اند. تصويرسازى انواع گوناگونى دارد که از آن جمله است شرح نحؤه کار ماشين تا تصويرسازى يک قطعه شعر 
يا داستان يا يک کتاب خاص که هر يک با شيوه اى خاص صورت مى گيرد )تصوير 46  الف و ب(. هنرمندان، نقاشان و طراحان بزرگى 
در مقاطعى از زندگى و هنرشان به تصويرسازى روى آورده اند. نتيجٔه فعاليت آنها در اين حيطه داراى ارزش هاى فراوانى است که در 
واقع تجربه گرى و غنا را به اين رشته افزوده اند. آن آثار با آن که به قصد تصويرسازى آفريده شده اند، امروزه آثارى با  ارزش مستقل 

تلقى مى شوند که در واقع کارکردى زيبا شناختى يافته اند، و در گالرى ها، موزه ها و ساير مراکز حفظ و نگه دارى مى شوند.

Andrzey Pogowski ــ1
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تصوير 46 ــ الف ــ براد هالند1

تصوير 46 ــ ب ــ طراح تمبر ــ مارک ِهس ــ تصوير سازى به مناسبت بيستمين کنگرۀ جهانى ُپست

Brad Holland ــ1
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1ــ طراحى صنعتى ــ جان هسکت ــ ترجمٔه غالمرضا رضايى نصر، انتشارات سمت ــ ص 3.

تصوير 48ــ صندلى دسته دار ــ طرح از 
فرانک لويدرات، 1895م

تصوير 47ــ کازيمير ماله ويچ ــ فنجان و قورى براى » سفال سازى دولتى « ــ پطرز بورگ 1920م

منظور  به  طراحان،  و  هنرمندان  بى وقفٔه  تالش  بررسِى  صنعتى،  طراحى  تاريخ  کلى،  »به  طور  )ديزاين(:  طراحى صنعتى 
نزديک  سازى مهارت ماشين و تفکر هنرمند طراح با درنظر گرفتن خواسته هاى استفاده کنندگان در ابعاد مختلف است«1 طراحى صنعتى 
نشانگر رابطه  با محيط و موقعيت کار، نيز تطبيق دستگاه ها و تجهيزات فنى با نيازهاى جسمانى مصرف کننده است؛ مانند طراحِى 
گوشِى تلفن که متناسب با دست و صورت ساخته شده است. در طراحى صنعتى، فرايند طراحى هميشه فردى نبوده گاهى نيز گروهى 
و جمعى است. قدمت تاريخ طراحى صنعتى، به ايجاد اولين اتحاديه هاى صنفى در قرون وسطى برمى گردد. در اواسط قرن هيجدهم 
ميالدى، در طراحى محصول، به جنبٔه تجارى بيشتر از جنبٔه هنرى توجه شد، از اين رو، کيفيت محصوالت پايين آمد. در قرن 19 
و به هنگام انقالب صنعتى، بين طراحى و توليد محصول، بسيار فاصله افتاد، زيرا طراحى و تزيينات ناشيانه، شکافى بيِن سبک کار و 
کارکرد محصول ايجاد نمود. هستٔه اولئه طراحى صنعتى مربوط به مدرسٔه »باوهاوس« در آلمان است. اين مدرسه در اوايل قرن بيستم 
تأسيس شد و تعاليم آن برگرفته از جنبش انگليسى هنرها و صنايع دستى در قرن 19 بود. در باوهاوس، تالش هايى به منظور ايجاد 

وحدت بين هنرمند و صنعتگر صورت گرفت که تأثير آن هنوز نيز پابرجاست. 
به تدريج، طراحى صنعتى در نزد صنعتگران و مردم اهميت روزافزونى يافت؛ به گونه اى که محصوالت توليدى بخشى از جهان 
تصويرى اطراف ما شدند. برخى از صنعتگران و کارخانه داران نيز دريافتند که لزوماً توليد محصوالت طراحى شده از محصوالت 

طراحى نشده گران تر تمام نمى شود.


