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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پيروز شود باید دست از آستين 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
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کار است. باید کار کنيم تا خودکفا باشيم، بلکه ان شاءاهلل صادرات هم داشته 
باشيم. شما برادرها اآلن عبادت تان این است که کار بکنيد. این عبادت است.
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وضعيت دنيای کار و تغييرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا محتوای 
کتاب های درسی را همانند پایه های قبلی براساس نياز کشور خود و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغيير دهيم. مهم ترین تغيير در کتاب ها، 
آموزش و ارزشيابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور 
صحيح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می شود. در این 

برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته است:

1ـ شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار
2ـ شایستگی های غيرفنی برای پيشرفت و موفقيت در آینده

3ـ شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات
4ـ شایستگی های مربوط به یادگيری مادام العمر

بر این اساس دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد 
باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنيای کار مجموعه اسناد 
راهنمای  و  اصلی  نموده اند که مرجع  تدوین  را  برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای 
تأليف کتاب های درسی هر رشته است. برای تأليف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی 

قبل از آن انجام پذیرد.
رو  پيش  تحصيلی  در طول یک سال  و شما  است  هنـر  گروه  کتاب حاضـر مشتـرک 
شایستگی های فنی  و مهارتی طراحی و مبانی را آموزش خواهيد دید. کسب شایستگی های 
این کتاب برای موفقيت در شغل و حرفه برای آینده بسيار ضروری است و پایه ای برای 
دیگر دروس می باشد. هنرجویان عزیز سعی کنيد تمام شایستگی های آموزش داده شده 

در کتاب را کسب نمایيد و فرا گيرید.

سخني با هنرجویان عزیز



واحدهای  دارای  فصل  هر  و  است  فصل   8 شامل  بصری  زبان  و  طراحی  درسی  کتاب 
یادگيری متنوعی است و هر واحد یادگيری از چند مرحله کاری تشکيل شده است. شما 
هنرجویان عزیز پس از یادگيری هر فصل می توانيد شایستگی های مربوط به آن فصل را 
کسب نمایيد. عالوه بر این کتاب درسی شما می توانيد از بستۀ آموزشی نيز استفاده نمایيد.
فعاليت های یادگيری در ارتباط با شایستگی های غيرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق 
حرفه ای، حفاظت از محيط زیست و شایستگی های یادگيری مادام العمر و فناوری اطالعات 
و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و بستۀ آموزشی ارائه 
شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایيد این شایستگی ها را در کنار شایستگی های 

فنی آموزش ببينيد، تجربه کنيد و آنها را در انجام فعاليت های یادگيری به کار گيرید.
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصيه ها و تأکيدات 
هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل 

کاری جّدی بگيرید.
برای انجام فعاليت های موجود در کتاب می توانيد از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایيد. 
همچنين همراه با کتاب اجزای بسته یادگيری دیگری برای شما درنظر گرفته شده است 
که با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می توانيد از عناوین 

آن مطلع شوید.
اميدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، گام های 
مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربيت شایسته 

جوانان برومند ميهن اسالمی برداشته شود.
          دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 



10

هنر در انواع مختلف آن اعم از هنر هاي زیبا و هنرهاي کاربردي ، هنر هاي 
نمایشي، صنایع دستي هدف و اصول را دنبال مي کنند و در همه آنها تالش 
هنرمندان اصيل و خالق بر آن است که با مطالعه تفکر، شناخت و خالقيت و با 
استفاده از قالب هاي زیبا و جذاب افق هاي جدیدي را باز کنند، عوالم متعال تر 
و بهتري را به ظهور رسانند و قدم در فرداي مطلوب جامعه بگذارند و زندگي 

انسان ها را زیباتر کنند.
این هنر ها نه تنها از نظر هدف بلکه از نظر مباني و ابزار نيز نکات مشترک 
زیادي با هم دارند. مجموعه هنر هاي فوق اعم از  گرافيک ، معماري داخلي، 
و مجسمه سازي  نقاشي  تئاتر،  و  گرافيک- عکاسي، سينما  طراحي صنعتي، 
طراحي لباس و دوخت و صنایع دستي و ...  همه واجد ویژگي هاي بصري 
هستند و همه از طریق شکل دادن هدفمند و هنرمندانه به ماده و تصویر خلق 
مي شوند. لذا همه واجد عناصر بصري مانند نقطه، خط، سطح و حجم هستند 
و در آنها عناصري مانند شکل، بافت، رنگ و فرم ، نور و سایه هستند و هم 
از قواعد ترکيب خالقانه، اصيل و زیباي این عناصر به صورت هنرمندانه بر 

مي گيرند که به آن طراحي نيز  مي گویند.
پيدا  عملي  مهارت  و  دیده  آموزش  مهم  موضوع  در سه  کتاب شما  این  در 

مي کنيد که عبارتند از:

1- شناخت و مهارت در کاربرد عناصر بصري و اصول ترکيب بندي آنها 
2- شناخت و مهارت در طراحي دست آزاد از موضوع مختلف

3- آشنایي با رشته هاي هنري مختلف.

طراحي در هنرهاي بصري به معناي مختلفي به کار مي رود. در این کتاب 
از مهم ترین مهارت ها در هنر هاي بصري  طراحي دست آزاد به عنوان یکي 
مورد توجه قرار مي گيرد. هنرمندان با استفاده از مهارت هاي طراحي دست آزاد 

مقدمه 
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مي توانند اشياء و مجموعه طبيعي با مصنوعي و یا آثار هنري را با دید تحليلي 
بررسي کنند، ساختار هاي اصلي و ابعاد مهم آنها را مشخص سازند و با استفاده 
از ابزار هاي ساده  و با روش هاي مختلف به خوبي بر روي کاغذ طراحي کنند و 

ما را یک قدم به شناخت بهتر موضوع طراحي نزدیک تر سازند.
مهارت طراحي دست آزاد به همان اندازه که در طراحي از موضوعات موجود 
و شناخت عناصر تشکيل  دهنده اثر و اصول هم نشيني و ترکيب عناصر طرح 
اهميت دارد، به همان اندازه در ثبت گرافيکي پدیده هاي موجود و یا خلق آثار 

هنري بدیع و زیبا نيز کاربرد پيدا مي کنند. 
شما به عنوان هنرجویان این رشته هاي مختلف، براي یک موفقيت در هنر 
هنري  رشته هاي  با  خود،  تحصيلي  رشته  بر  عالوه  است  الزم  و حرفۀ خود 
دیگر، هدف، روش ها و ابزار هاي مورد استفاده در آنها آشنا شوید و مشخصات 
این کتاب در  اهداف فوق؛  تامين  بدانيد. در جهت  را  این هنرها  محصوالت 

هشت فصل تنظيم شده است.
در فصل اول، با انواع هنرها و اهداف و ویژگي هاي رشته هاي هنري مختلف 
آشنا شده و جایگاه »زبان بصري« و »هنر طراحي« در هنر هاي مختلف مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
در فصل دوم، طراحي دست آزاد به عنوان یکي از مهم ترین ابزار هاي درست 

دیدن پدیده ها و نقش آن در خلق آثار هنري بررسي خواهد شد.
فصل سوم به بررسي عناصر بصري ویژگي ها و کاربرد هاي نقطه و خط  در 

هنرهاي مختلف مي پردازد.
در فصل چهارم، عناصر بصري دیگر مانند سطح، شکل و حجم و کابرد هاي آنها 

آشنا شده و در نحوه استفاده از آنها مهارت پيدا مي کنيد.
فصل پنجم اصول ترکيب بندي عناصر بصري بررسي شده و کاربرد هاي آنها در 

هنرهاي مختلف به صورت عملي آموزش داده مي شود.
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ترسیم  روش هاي  و  عمق نمایي  روش هاي  از  استفاده  اصول  فصل ششم  در 
پرسپکتیو را تمرین خواهید کرد. مهارت در این موضوع شما را قادر به طراحي 

بهتر مي سازد.
پس از مهارت در ژرف نمایي ترسیم انواع فرم ها و فضاها، اثرات نور و سایه در 
کیفیت بصري سطوح فرم ها و فضاها مورد توجه قرار مي گیرد در نهایت با دو 
موضوع بسیار اثرگذار در خلق آثار هنري و کاربرد هاي رنگ و ارائه رنگي آثار 

هنري آشنا شده و مهارت پیدا مي کنید.
امید مي رود مطالب و آموزش هاي عملي این کتاب مکمل خوبي براي درس هاي 

تخصصي در سال دهم باشد. 
آموزش مطالب کتاب مبتني بر تجربة عملي شما هنرجویان عزیز در قالب 
تمرینات فردي یا گروهي انجام مي گیرد. پس از ورود به هر کدام از مباحث 
کتاب ابتدا توضیحات ضروري مختصري جهت آشنایي اولیه با آن موضوع ارائه 
مي شود، بالفاصله موضوع یک تجربه عملي جهت کارگروهي یا تجربه فردي 
ارائه مي گردد که باید در کمال دقت انجام شود. اما تجربه به تنهایي وسیله 
تولید دانش نیست بلکه تجربه همراه تفکر و تعمق است که وسیله مناسبي 

براي تولید دانش و نگارش متون علمي قرار مي گیرد. 
انجام هر تجربه با سه مرحله از تفکر و تحلیل همراه است. 

الف( تفکر راجع به موضوع تجربه، قبل از تجربه و انجام کار عملي.
ب( توجه آگاهانه و تفکر در تجربه حین انجام کار و فعالیت 

ج( تحلیل تجربة انجام یافته پس از پایان فعالیت تجربي

و در نهایت بازبیني و اصالح کار انجام شده و تدوین یافته هاي حاصل از تجربه در 
قالب یک متن مدون یا فهرستي از اصول انجام کار، یا نموداري در مورد فرایند انجام 

کار، و یا جدولي که بتوان مجموعه اطالعات بدست آمده را در آن خالصه کرد.
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قبل از شروع تجربة عملي مي توانیم از خود بپرسیم: 
در حین انجام فعالیت عملي و فرایند تجربه مي توانیم:

پس از اتمام کار عملي و کامل شدن و با تحلیل تجربه انجام شده مي توانیم 
بپرسیم:

بدین ترتیب است که دانش از طریق »تجربه« و »تحلیل تجربه« تولید شده 
کامل گشته و مدون مي شود.

هنرهاي  مباني   « کتاب  جمله  از  مختلفي  علمي  منابع  از  کتاب  تألیف  در 
تجسمي« و » طراحي« استفاده شده است.

راهنمایي هاي  با  یاد شده  موضوعات  در  مهارت  و کسب  بهتر  آموزش  براي 
هنرآموز:

1- بیندیشید.                                                                                                                    
 قبل از شروع هر موضوع درسي، راجع به آن فکر کنید. میزان دانش، نگرش، 

نظرات و سؤاالت  خود را یادداشت کنید.
2- متن را به دقت بخوانید.

3- پژوهش و تجربه کنید: حین انجام تمرین عملي، به نمونه انجام آن، مراحل 
اجرا، مشکالت احتمالي، ابهامات موجود توجه کرده و آنها را یادداشت کنید.

سؤاالت شما به نقطه شروع خوبي براي تالش هاي علمي بعدي شماست. یعني 
سؤاالت امروز، دانش فردا هستند.

4- پرسش را در کالس بررسي کرده و گفتگو کنید.
5- با تحلیل تجربه تولید دانش کنید.

6- یافته ها را بازنگري مدون کنید، شما یک نویسنده اید.
7- مرحله به مرحله کارپوشة خود را کامل سازید.

طبق فهرست تدریس بخش هایی از کتاب به صورت نیمه تجویزی)در اختیار 
هنرآموز( در نظر گرفته شده است.
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فصل 1

خلق هنری، » زبان بصری«  و » هنر طراحی«
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ُهنر برتر از گوهر آمد پديد

در فرهنگ، واژه » هنر« با نیکی و خوبی هم پیوند بوده 
و  است  و توانمندی  کمال  فضیلت  علم،  معنای  به  و 
همة عرصه های فرهنگ و تمدن ما را در بهترین و زیباترین 
غرب  فرهنگ  در  و  است  هنر عجین کرده  با  صورت ها 
واژة » هنر« به معنی صناعت به هم پیوسته و درست کردن 
آمده که همراه با نظریه پردازی منشأ بسیاری از هنرهای 

معاصر است.
آثار هنری مجموعه ای از تولیدات ذهنی یا ساخته هاي 
دست انسان است که در قالب آثار هنری مانند شعر و 
داستان، نقاشی و طراحی، فیلم و تصویر متحرک، عکاسی 
و چاپ، موسیقی و تئاتر و سایر هنرهای کاربردی مانند 
معماری، معماری داخلی، گرافیک و طراحی صنعتی و ... 
خلق می شوند تا بر اندیشه و عواطف و احساسات انسان 
اثر گذاشته و معاني و مفاهیم متعالي را در قالبي زیبا در 
اختیار مخاطبین قرار دهند و سبب ارتقاء سطح زندگي 
و  ماندگار  زماني  هنر  شوند. نقش  بشر  نیازهاي  رفع  و 
طوالني خواهد بود که نموِد » زیبا« داشته باشد و این به 
معنِي تاَلقي روح بزرگ و نبوغ و قدرت آفرینش هنرمند 

با ضمیر و روح مخاطب است.
هنر در قالب عناصر کاربردی ضمن اصالت و زیبایی و 
اثرات روحی از طریق عرصة محصوالت کارآمد با دوام 
و  جامعه  زندگی  ارتقای سطح  در خدمت  و کم هزینه 

رفع نیازهای فردی قرار می گیرد.

1ـ 1ـ هنر و انواع آن

تصوير1-1    
نگارگری، اثر محمود فرشچیان

تصوير1-2    
نقاشی، اثر پیر بونارد
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هنر جهِت هدایت، حرکت و رشد جامعه را تعریف می کند و 
بر غنا و کيفيت زندگی می افزاید.

هنر یا  پيرو  است و یا پيشرو )آوانگارد(. هنر پيرو تکنيک 
و  اخالقيات  تمایالت،  و  خواسته ها  خدمت  در  را  هنری 
و  می کند  تبعيت  آن  از  و  داده  قرار  متعارف  دانسته های 
ممکن است با سرگرمی در تخيالت و پاسخگویی صرف به 
بازار مصرف سر و کار پيدا کند. اّما هنر پيشرو خالف عادات 
روزمره به شناخت حقایق جدید و نقد و تصفيۀ  واقعيات 
ظهور  به  را  نوینی  و  کيفی  افقهای  می پردازد،  موجود 
می رساند. چنين هنری در استيالی حقيقت است و با بيان 
حيات  بستر  و  می یابد  تقدس  ارزش ها  تجسم  و  حقيقت 
زیبا و متعالی انسان را هموار می سازد. و یا مانند هنرهای 
کاربردی نيازهای ضروری جوامع انسانی را در زیباترین و 

بهترین شکل ممکن تأمين می کند.
دریافت های  و  شناخت  که  می دهد  امکان  انسان  به  هنر 
متعالی خود را به زبان و روشی که جز آن امکان پذیر نيست 
از یک  انتقال دهد. هنر  یعنی به » زبان هنر« به دیگران 
طرف با تفکر و تخيل و آفرینشگری همراه است و از سوی 
دیگر به مهارت فن و صناعت وابسته است. لذا اثر هنری هم 
واجد ارزشهای توصيفی بوده و هم دارای ارزش های مفهومی 
و نمادین است. و دارای واجد ابعاد تکنيکی و فنی می باشد 
سوی  به  انسان  رهگشای  هنری  مختلف  در رشته های  و 

زندگی بهتر و کمال مطلوب است.

1ـ 1ـ هنر و انواع آن

تصویر1-4    
نگارگری، شاهنامه شاه طهماسبی

تصویر1-3    
نقاشی مدرن، اثر  واسیلی کاندینسکی

فصل 1     خلق هنری، زبان بصری و هنر طراحی
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با نظر هنرآموز کالس، گروه های دو نفره تشکيل دهيد، فهرست رشته های هنری را 
تهيه کنيد و به شرح زیر اقدام کنيد:

1- برای هرکدام از رشته های هنری یک نمونه و مثال خوب انتخاب کرده و در کالس 
معرفی کنيد.

2- به نظر شما فواید و کاربرد هر یک از هنرها چيست؟
3- رشته های هنری را دسته بندی کرده و ویژگی های هر دسته را بيان کنيد.

4- از چه منابعی اطالعات مورد نياز در این فعاليت را به دست می آورید؟ )کتاب ها، مقاالت، 
سایت های تخصصی و شواهد و نمونه های عينی و... بيان کنيد.(

پس از ارائه کارها در کالس و تبادل یافته ها و بررسی دیدگاه های مختلف به سواالت 
زیر پاسخ دهيد:

1- تفاوتهای اصلی در کار تيم های مختلف چيست؟
2- هرکدام از گزارش های کالسی چه کمکی به تکميل کار شما می کند؟

3- کار خود را چگونه ارزیابی می کنيد؟

1- با توجه به مطالب و دستاوردهای کالسی، چه تغييراتی در کار تيم خود ایجاد می کنيد؟
2- گزارش خود را جهت تحویل نهایی در کارپوشه قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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هر کدام از شما هنرجویان گرامی، سه نمونه از عناصر زیبای طبيعی )مانند ميوه ها 
، گياهان و ...(، و سه نمونه زیبا از هنرهای کاربردی و هنرهای تزئينی انتخاب کرده و 

در کالس و در قطع A3 به شرح زیر ارائه دهيد:
1- ویژگی های هر کدام از نمونه ها را با دقت بررسی کرده و با استفاده از زبان نوشتار  و 

زبان تصویر به اختصار بيان کنيد.
2- چه ارزش ها و ویژگی هایی در  هر نمونه وجود دارند که در انتخاب شما اثرگذار بودند؟
3- هر کدام از نمونه های پيشنهادی چگونه می تواند در عرصۀ  هنرهای مختلف به کار 

برده شوند؟

 
1- با حضور هنرآموز خود مجموعه نمونه ها را بررسی و تحليل کنيد. روش های ارائه 

کارها را با هم مقایسه کنيد. 
2- ارزش ها و ویژگی های کيفی مطرح شده در نمونه ها را  فهرست و دسته بندی کنيد.

3- مطالب جدید مطرح شده را یادداشت کنيد.

طرح های خود را بازبينی کنيد، خالصه گزارش مطالب ارائه شده در کالس را آماده 
کرده و در قالب کارپوشه برای تحویل نهایی آماده کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 1     خلق هنری، زبان بصری و هنر طراحی
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کار هنر توسعه  آگاهی، زیباسازی و کيفيت بخشی به حيات آدمی است، 
فراتررفتن از واقعيات موجود، و گام نهادن در فردای مطلوب و تالش برای فهم، 
تجسم و ساختن آن است. هنرورزي روش خاصي از تفکر و فهم درست و عميق 
از دنياي پيرامون است و هنرمند حاصل دریافت خود را در قالبي زیبا و دلنشين 

و اثربخش یعني »اثر هنري« ارائه مي کند. 
یک  می شود.  مرتبط  همبسته  و  مهم  موضوع  دو  با  هنر  در  آفرینشگری 
محتوی، اندیشه و پيام نهفته در اثر و د یگری، صورت، شکل و نمود بيرونی 
اثر هنری است. » زبان بصری« در کنار » فن طراحی« از مهم ترین ابزارها در 

خلق و ارائه آثار هنری در رشته های مختلف هنری است.
زبان بصری: به بيان مبانی شکل گيری آثار هنری قابل رویت می پردازد، 

اثر هنری مانند نقطه، خط، شکل،  عناصر تشکيل دهندۀ  
بافت، حجم، رنگ و نور را تشریح کرده و اصول همنشينی و 
ترکيب  بندی عناصر بصری در هنرهای مختلف را مورد توجه 

قرار می دهد. 
فن طراحی: عالوه بر افزایش مهارت در طراحی درست آثار 
هنری، بيان راحت و شفاف ایده  ها با زبان ترسيم است وابزار 
مناسبی برای دیدن ، باز ترسيم و تحليل عناصر بصری در 
امکان  و  می باشد  هنری  آثار  و  بشری  مصنوعات  طبيعت، 
مناسبي براي خوب دیدن، بررسی دقيق روش هم  نشينی 

و ترکيب بندی عناصراست .

2ـ 1ـ  نقش زبان بصری و هنر طراحی در خلق آثار هنری

تصویر1-6    
استفاده از خط در طراحی صنعتی

تصویر1-5    
استفاده از فرم در معماری داخلی
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2ـ 1ـ  نقش زبان بصری و هنر طراحی در خلق آثار هنری

دو نمونه از آثار زیبای طبيعت را انتخاب کرده، معرفی کنيد و به سواالت زیر جواب دهيد.
1- عناصر تشکيل دهندۀ هر کدام از نمونه ها را شناسایی و با مداد و در قطع A3 ترسيم و 

معرفی کنيد.
2- با نگرشی کل به جزء، هر کدام از بخش های اثر دارای چه عناصری هستند؟
3- اصول به کار رفته در هم نشينی و ترکيب عناصر را بيان کرده و نمایش دهيد.

4- چه کيفيات و معانی ضمنی از اثر قابل برداشت است؟

1- نتایج حاصل از کارهاي ارائه شده کالس را خالصه و سازماندهي کنيد.
2- به طور مختصر درمورد انواع عناصر تشکيل دهندۀ آثار هنري توضيح دهيد.

3- اصول و نمونه هاي موفق ترکيب بندي عناصر هنري را بيان کنيد و کارها را جهت 
ارائه نهایي در کارپوشه قرار دهيد.

1-کارهاي انجام شده را در قالب عکس،  ترسيم و توضيحات خالصه ای در کالس ارائه دهيد.
2- عناصر تشکيل دهنده آثار ارئه شده را مشخص و دسته بندي کنيد.

3- اصول همنشيني و ترکيب عناصر را در هر یک از کار ها بررسي کنيد.
4-  سؤاالت خود را با دوستان طرح کرده و تبادل نظر کنيد.

تصویر1-8    
استفاده از سطوح مختلف در نقاشی

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

تصویر1-7    
استفاده از رنگ در طراحی گرافیک

فصل 1     خلق هنری، زبان بصری و هنر طراحی
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فصل 2

   طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری  
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زمان  از  کوتاهی  لحظۀ  در  انسان  چشم  می بينيم؟  را  همه چيز  آیا 
محيط  در  مختلف  و  متنوع  پدیده های  از  را  نوری  شعاع  ميليون ها 
پيرامونی دریافت می کند ولی آیا انسان همۀ آنچه را که برای او قابل 

رؤیت است می بيند؟
برای درک بهتر موضوع براساس دیده های قبلی خود به سواالت زیر 

پاسخ دهيد:
1- پيراهن یا مانتو شما چند دکمه دارد؟

کفش  بند  برای  سوراخ  یا  قالب  چند  شما  ورزشی  کفش  در   -2
پيش بينی شده است و فاصله تقریبی آنها چقدر است؟

3- از خانه تا کالس درس هر روز چند پله را طی می کنيد؟
4- نسبت ارتفاع چراغ راهنمایی و رانندگی به پایهء آن چقدر است؟
5- هر کدام از موارد فوق دارای چه مشخصات و جزئيات دیگری است؟
مشاهده می کنيد که پاسخ دقيق به سواالت فوق عموماً مشکل است 
در حاليکه هر کدام از آنها را بارها و بارها دیده ایم. چرا جزئيات این 
تصاویر آشنا را ندیده ایم. همه نگاه می کنند ولی همه نمی بينند و 
ابعاد ظاهری مسائل را می بينند. ساختمان  از آنها هم، فقط  خيلی 
حقيقی اجسام را نمی توان با یک نگاه گذرا تشخيص داد. پژوهش های 
علمی اثبات کرده اند که واقعيت طبيعت، پوسته ظاهری آن نيست. 
داوینچی 1و ميکل آنژ2     از اولين هنرمندانی بوده اند که برای دستيابی 
به واقعيت طبيعت اجزای آنرا شکافتند، ویژگی های آن را با طراحی 
ثبت کردند تا بهتر بشناسند. به همين دليل هنرمند به عنوان خليفه 
الهی باید سعی کند به جای نسخه برداری صرف از ظاهر پدیده های 
خلقت، پدیده ای به موازات آفرینش طبيعت بيافریند. چشم هنرمند 

شاهراه برخورد عميق با همه واقعيات است.
تقویت چشم فقط از راه ورزش دائمی ) نگاه کردن، فکر کردن و تحليل 
کردن ( صورت می گيرد. تحليلی که ممکن است با ترسيمات تحليلی 

همراه باشد.

Leonardo Davinci.1
Micitel Angelo.2

1ـ2ـ  دیدن

تصویر2-1    
طراحی از اشیاء، اثر داوینچی

تصویر2-2    
طراحی از جزئیات بدن انسان، اثر داوینچی
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1ـ2ـ  دیدن
چهار موضوع مطرح شدة قبلی را با استفاده از مداد و برروی کاغذ A3 طراحی کرده 

و به سواالت زیر پاسخ دهيد:
1- ميزان دقت شما در دیدن جزئيات چقدر افزایش یافته است؟

2- چه اطالعات دیگری راجع به موضوعات مطرح شده می توانيد ارائه دهيد.
3- این تجربه را چگونه تحليل می کنيد؟

از دیدن  بعد  تفکر  و  پدیده ها  بهتر  دیدن  در  ترسيم  نقش  خوب،  نمونه هاي   -1
انتخاب کنيد. 

2- طرح ها و یافته  های خود را در کالس ارائه دهيد. نتایج و دیدگاه ها را دسته بندی 
کنيد. نکات مشترک و تفاوت ها را  مشخص کنيد.

از  نتایج را سازماندهی و تدوین کنيد. آیا به عنوان یکی  با نظر هنرآموز کالس   -1
نتایج می توانيم بگویيم »ما با طراحی کردن می بينيم« و اگر از چيزی طراحی نکنيم 
صورت  دراین  و  نيست؟  مشاهده  قابل  ما  برای  آن  جزئيات  و  ویژگيها  از  بسياری 
امکان تفکر و شناخت ویژگی ها  و اجزای ترکيب بندی آنها برای ما به خوبی ميسر 

نخواهد شد؟
2- نتيجه کار را بازبيني کرده و جهت ارائه نهایي در کارپوشه قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 2     طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری 
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2ـ2ـ  انواع طراحی

واژۀ طراحی در هنرهای مختلف به معانی متفاوتی به کار رفته است، که 
در تمامی آنها استفاده از زبان ترسيم مشترک است. زمانيکه در کودکی از 
سر تفنن برروی برف تازه، شيشه بخارزده یا ماسه های ساحل طرح یا نقشی 
ایجاد می کنيم در واقع به نوعی طراحی می کنيم. زمانيکه برای بيان اندیشه 
بيان می کنيم،  قالب ترسيمات سریع و ساده  ایده ای مفهوم آن را در  یا 
طراحی می کنيم. زمانيکه جهت افزایش مهارت، سرمشق زیبا و اصيلی را 
باز ترسيم و تکرار می کنيم، طراحی می کنيم و یا زمانيکه با مراحل هدفمند 
مرحله به مرحله و دقيق قصد توليد و ارائه طرح یک محصول ابتکاری و 
جدید را داریم طراحی می کنيم. در جهان امروز طراحی به دو معنا به کار 

می رود:
الف(  به معناي طراحي کردن چیزي)Design(،که به معنای طراحی 
طراحی  مانند  کاربردی،  فرآوردۀ  معموالً  یک  مرحله  به  مرحله  و  دقيق 
داخلی یک اتاق، طراحی صحنۀ یک فيلم و یا طراحی یک محصول ویا 
صنایع دستی و یا طراحي یک آرم است.که شامل طراحی دست آزاد نيز 
می شود. این نوع از طراحی معموالً در هنرهاي کاربردي با شناخت وضع 
موجود، تعيين اهداف، تهيۀ طرح هاي اوليه، ارزیابي و انتخاب و توسعه و 

تکميل طرح همراه است. )تصاویر 3-2 تا 2-5(

تصویر2-3    

تصویر2-4    

تصویر2-4    
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ب( به معناي طراحي دست آزاد از چیزي)Drowing (،که به معنای طراحی دست آزاد از یک پدیده یا ارائه ساده یک ایده در قالب 2ـ2ـ  انواع طراحی
خطوط ساده است. که به انواع مختلف تقسيم پذیر است.)تصاویر 6-2 تا 2-8( 

تصویر2-6     تصویر2-7    
تصویر2-8    

فصل 2     طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری 
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 ج( اسکیس یا یادداشت های تصویری: نوعی طراحی سریع است 
که ادراک یا احساس لحظه ا ی و موضوع اصلی طرح را بيان می کند 
مقدماتی  جنبۀ  اسکيس ها  از  بعضی  است،  جزئيات  فاقد  معموالً  و 
دارند و برای خلق اثر هنری یا طرح محصول از آن استفاده می شود. 

)تصاویر 12-2 تا 2-9(

تصویر2-9    
مطالعه حاالت مختلف دست

تصویر2-10    
اسکیس فضای خارجی

تصویر2-11    
اسکیس یک تابلوی نقاشی 

تصویر2-12    
اسکیس یک اثر نقاشی 
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د( اتود، پیش طرح  و تمرین های طراحی: تهيۀ یک طرح زیبا، اصيل 
با معنی و اثربخش در هنرهای تجسمی یا کاربردی مستلزم مطالعه، 
تفکر و تهيۀ طرحهای اوليه یا پيش طرح است. اتود یا پيش طرح نسبت 
برای مثال در تصاویر 13-2  تا  بيشتری الزم دارد.  به اسکيس زمان 
15-2 طراح گزینه های مختلفی را برای انتخاب طرح نهایی توليد و 
موضوع با دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت و خالقانه بررسی می کند که 

زمينه برای بهترین تصميم گيری فراهم آید.

تصویر2-13    
پیش طرح یک اثر نقاشی
تصویر2-13    
پیش طرح یک اثر نقاشی

تصویر2-14   
پیش طرح های یک شخصیت انیمیشنی 

تصویر2-15    

فصل 2     طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری 
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 هـ( طرح نهایی: طرح کاملی است که پس از تهيه طرح های اوليه و 
انتخاب بهترین گزینه آماده می شود.شامل مجموعۀ مشخصات اصلی 
و جزئيات و ویژگی ها مهم طرح است. برای مثال در تصویر2-16 
شامل  مختلف  اجزای  از  کامل  مجموعۀ  داوینچی  کار  تا 2-17 
فضای انسان، حيوان بر پایۀ اصول آناتـومی عمق نمایی و حجم  پردازی 

نمایش داده می شود.
آثار هنری در رشته های مختلف ممکن  درست است که در طراحی 
است فرایندهای متفاوتی طی شود و با توسعه علوم و فناوری و تغيير 
و  مفاهيم  فضاها،  پدیده های جهان  به  نسبت  هنرمندان  دیدگاه های 
آنها  درهمۀ  اّما،  می شوند  وارد  طراحی  فرایند  در  جدیدی  ابزارهای 
طراحی دست آزاد به استفاده از ابزارهای ساده، مانند مداد، کاغذ و انواع 

قلمها به عنوان عنصر پایه و مشترک همۀ هنرها است.

تصویر2-17   
طرح نهایی یک فضای داخلی 

تصویر2-16    
طرح نهایی یک مجسمه
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تصویر2-18    
طرح نهایی یک پل بر اساس پیش طرح آن

تصویر2-20    
نمونه طراحی لباس

تصویر2-19    
طراح نهایی یک پوستر

تصویر2-21   
طرح نهایی یک اثر نقاشی 

فصل 2     طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری 
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یک تيم سه نفره تشکيل دهيد. و برای هنرستان خود یک نيمکت، یک تابلو راهنما و 
یک روپوش کار طراحی کنيد. مراحل انجام، مشورت و تکميل کار را یادداشت کنيد 

و به سواالت زیر پاسخ داده و در کالس ارائه دهيد.
1- در هر مورد کار طراحی را چگونه شروع کردید؟

2- ویژگی های اصلی مورد نظر در طراحی هر پروژه چيست؟
3- اقدامات مشترک در فرایند تکميل طرح ها کدام است؟

4- ویژگی های خاص روش تهيۀ هر کدام از طرح ها چيست؟
5- از مهارت های طراحی دست آزاد در کدام موارد بهره گرفتيد؟

1- طرح ها را در کالس ارائه کنيد مراحل انجام کارها را مرور کنيد.
2- کيفيت طرح هاي ارائه شده را بررسي کنيد سؤاالت را به بحث بگذارید.

3- چه الگوها و آموزه هاي جدیدي در کار دوستان شما وجود دارد؟

1- کار خودتان را ارزیابي کنيد.
2- کمبودهاي احتمالي کار خود را رفع کنيد.

3- نکات و آموزه هاي مطرح شده را مّدون کنيد.
4- جهت ارائه نهایي در کارپوشه خود آماده کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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با اینکه انسانها بیش از حواس دیگر به حس بینایی وابسته هستند اّما 
بسیاری چیزها را نمی بینند و یا مثل هم نمی بینند. انسان هاي دقیق تر 
نگاهي جست و جو گرایانه داشته و با تفکر و مقایسه اشیای پیرامون 

خود را مي بینند.
طراحان با توجه به رسالت حرفه ای و اجتماعی که دارند براي دیدن 
بهتر به طراحي مي پردازند که به ارتباط همزمان و هماهنگ چشم، 

مغز و دست نیاز دارد.
این  مي کند  دریافت  را  هاي حسي  داده  انسان  چشم 
داده هاي تصویري در ذهن از نظر تناسبات و نظم یا 
بوسیله  آنگاه دسِت طراح  و  بي نظمي درک مي شوند 
عیني  تصاویر  به  را  ذهني  تصاویر  طراحي  ابزارهاي 

بصورت طرح و ترسیم و نقش ارائه مي دهد.

3ـ2ـ   تقویت حساسیت بصری

برگ در نگاه اول رگ های برگ رگ های برگ

پشت برگ حفره های پوسیده شبکه های برگ

تصویر2-22    
تفاوت دیدن  در پدیده های اطراف

فصل 2     طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری 
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چهار مورد از لوازم شخصی خود را در نظر گرفته و طرح دقيق آنها با  را مداد و در 
قطع A3 و به صورت ذهنی اجرا کنيد. پس از اتمام طراحی، طرح های تهيه شده را 

با لوازم خودمقایسه کرده و  به سواالت زیر پاسخ دهيد:
1- نسبت به انجام این تمرین چقدر آمادگی دارید؟

2- اصلی ترین کمبودها در طرح های تهيه شده کدام اند؟ 
3- انجام بهتر این کار مستلزم تقویت چه مهارتهایی است؟

4- در این تجربه با چه سؤاالتي مواجه شدید؟

1- کارهاي تهيه شده را در کالس ارائه کنيد.
2- عنوان موضوعات طراحي شده را فهرست و دسته بندي کنيد.
3- چه موضوعاتي بيشتر در ذهن هم کالسي ها باقي مانده است.

4- چه موضوعاتي بيشتر فراموش شده بودند.
5- اصلي ترین پرسش هاي بحث شده کدام ها بودند.

1- مباحث کالس و تجربۀ خودتان را خالصه و سازماندهي کنيد. 
2- طرح خود را بازبيني و کامل کنيد.
3- کار خود را مرور و ارزیابي کنيد.

4- نتيجه را براي ارائه نهایي در کارپوشه قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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و سبزیجات،  میوه ها  درونی  بخش  و  پوست  گلبرگها،  برگها،  از  متنوع  1- نمونه های 
پوستة درختان، بال حشرات، بافت پوست دست انسان را انتخاب کنید. نمونه ها را 
با دقت ببینید. و ویژگی های اصلی آنها را در قالب اسکیس های ساده و توضیحات 

مختصر بیان کرده  و با هم مقایسه کنید.
ویژگی های  و  تفاوت ها  چه  کنید  مشاهده  را  نمونه ها  ذره بین  با  دیگر  یکبار  2- اگر 

جدیدی را کشف می کنید؟
3- نمونه ها را بر روی مقوا با قطع A3ترسیم و همراه با توضیحات الزم در ابعاد مختلف 

در کالس ارائه دهید.

1- موضوعات ارائه شده در کالس را دسته بندي کنید.
2- هر کدام از موضوعات در چه ابعادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند؟

3- ترسیمات ارائه شده چقدر به معرفي کیفي موضوعات کمک مي کند؟
4- کارهاي ارائه شده در کالس را ارزیابي کنید.

5- کار خود را با کارهاي همکالسي ها مقایسه کنید.

1- نتایج حاصل از این تجربه را خالصه کنید.
2- کار خود را ارزیابي و بازبیني کنید و براي ارائه نهایي در کارپوشة خود قرار دهید.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 2     طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری 



36



37

فصل 3

   نقطه، خط و طراحی خطی  
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همة اشیـایی که دراطـراف ما قـرار دارند سـه بعدی 
هستند. نقطه سازندة همة فرم هاست. وقتی نقطه حرکت 
می کند خط را بوجود می آورد که عنصری یک بعدی 
است. وقتی خط در جهتی غیر از امتداد خود حرکت 
از  و  است  دوبعدی  که  می آید  بوجود  سطح  می کند 
جابه جایی صفحه حجم سه بعدی ایجاد می شود. نقطه، 
خط، سطح و حجم عناصر تشکیل دهنده فرم هستند. 
عناصر تشکیل دهندة  فرم همراه با بافت و رنگ، نور و 

سایه، عناصر بصری را تشکیل می دهند.

1ـ3ـ  عناصر بصری

2ـ3ـ  نقطه

در هنرهای تجسمی و کاربردی منظور از نقطه چیزی 
است نسبتاً کوچک و قابل رؤیت که دارای تیرگی یا 
آن  به  که  است  و حجم  گاهی جرم  و  اندازه  روشنی، 
نقطة تجسمی می گویند. در ریاضیات نقطه موضوعی 

ذهنی است که در فضا یا برصفحه تصور می شود. 
نقطه تجسمی ممکن است به وسیلة یک ابزار اثر گذار 
فشار  یا  قلم مو  یک  مداد،  یک  اثر  مثل  آید.  وجود  به 
و ضربة چیزی سخت به روی یک سطح یا مثل یک 
لکه ی روشن بر سطح تیره و بالعکس. نقطه ی تجسمی 
ممکن است به وسیله ی جسمی که دارای حجم نسبتاً 
کوچکی است در فضا شکل بگیرد و یا بخش فرورفته 
یا برجستة یک اثر حجمی باشد، یا با توجه به انتها و 
محل تقاطع خطوط درک شود. بنابراین، نقطه در زبان 
هنر تجسمی چیزی است کاماًل ملموس و بصری که 

تصویر3-1    

تصویر3-2    



39

بخشی از اثر تجسمی را تشکيل می دهد و دارای شکل و اندازه ی نسبی است. نقطه تجسمی نه تنها در آثار هنرمندان دیده 1ـ3ـ  عناصر بصری
می شود بلکه در طبيعت محيط پيرامون ومحصوالت هنرهای کاربردی نيز به وفور دیده شده و نقش آفرین است مثاًل ستاره ها 

و هالل ماه در آسمان شب، ردیف پرندگان و هواپيما در آسمان روز به مثابه نقطه دیده می شوند.)تصاویر 2-3 تا 3-6(.

تصویر3-3    تصویر3-4    

تصویر5-3    تصویر3-6    

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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مانند تصاویر، نمونه های قابل توجه از حضور نقطه در طبيعت، در آثار هنری و هنرهای 
کاربردی را انتخاب و با استفاده از تصویر در کالس معرفی کنيد. آنگاه از طریق پاسخ 

به سواالت زیر ابعاد موضوع را بيشتر بررسی کنيد.
1- در هر نمونه پيشنهادی شما چند نقطه قرار دارد. و اندازۀ نسبی آنها با توجه به 

زمينه و عناصر هم جوار چقدر است؟
2- رابطۀ نقاط با یکدیگر و دیگر عناصر چگونه است؟

3- از نظر بصری نقاط واقع شده در هر تصویر چه تأثيری دارند؟
4- با استفاده از نقطه یا نقاط چه ویژگيهایی را می توان در اثر تقویت کرد؟

5- در این تجربه با چه پرسش هایی مواجه شدید؟

1- کارها را در کالس ارائه داده، بررسي و تحليل کنيد.
2- کارهاي شاخص را مشخص کنيد.

3- سؤاالت مطرح شده را دسته بندي و مورد بحث قرار دهيد.

1- دریافتهاي خود را دربارۀ  نقطه و کاربردهاي آن در طبيعت، آثار هنري و هنرهاي 
کاربردي تدوین کنيد. 

2- کارهاي خود را ارزیابي و بازبيني کنيد.
3- کارها را جهت ارائه نهایي در کارپوشه قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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3ـ3ـ رابطة نقطه با فضا،  زمینه و کادر

یا  ترسيم  هنگام  دارند.  قرار  واقعی  فضای  در  ها  پدیده  طبيعت،  در 
می گيرند.  قرار  کادر  بنام  محـدودی  فضای  در  موضوعات  طراحی 
اندازۀ نسبی نقاط و خطوط با توجه به فضا یا کادری که در آن قرار 

دارند سنجيده می شود.
متفاوتی  و حالت های  ویژگی ها  فضا  یا  کادر  در  نقطه  استقرار  محل 
به وجود می آورد. یک نقطه در فضا یا کادر جلب توجه کرده و ایجاد 
تمرکز می کند. نقاط متعدد در یک کادر یا فضا براساس روابطی که 
از نظر شکل، اندازه، تيرگی، روشنی، رنگ، بافت دوری یا نزدیکی به 

یکدیگر دارند اثرات بصری متفاوتی بوجود می آورند. 

 
 در هر کدام از کادرهای مربع در شکل های زیر نقطه در موقعيتهای متفاوتی قرار دارد. 
به نظر شما ویژگيهایی مانند سبکی، سنگينی، تعليق، اوج، فرود و... را با کدام یک از 
اشکال می توان مرتبط کرد؟ آیا نمونه های واقعی برای هر کدام سراغ دارید؟ با توجه 
کمک  به  است.  چقدر  دیدگاه ها  تفاوت  و  نظری  هم  ميزان  همکالسی ها  نظرات  به 

هنرآموز درس ویژگی های هر کدام را  مشخص و دسته بندی کنيد.

تصویر3-7    

از آنجا که نقاط بصری، از انرژی و تأثير بصری زیادی برخوردارند، تنظيم رابطۀ نقاط در فضا یا کادر جهت 
پرهيز از آشفتگی و اثرگذاری بيشتر بر مخاطب و تمرکز بصری قوی تر، از اهميت خاصی برخوردار است.

نکته

تجربه و دانش

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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1- به تصاویر دوگانه زیر توجه کنيد.کدام ویژگی را به کدام تصویر نسبت می دهيد.
مشخص کرده و تشریح کنيد. 

                                                                       

 

2- آیا می توانيد نمونه های دیگری اضافه کنيد؟ 
3- چه ویژگی دیگری را می توان در تصاویر در نظر گرفت؟

یکنواختی و جاذبه بصری،
حرکت و سکون

تيرگی یکسان و حالت مسطح یا تنوع 
تيره و روشن،عمق و حرکت بيش تر

1- کارهاي تهيه شده را در کالس ارائه کنيد.
2- به تنوع نمونه ها توجه کرده، آنها را دسته بندي کنيد.

3- به نظر شما هر کدام از نمونه ها از نظر بصري چه کيفيتي دارند؟
4- چه کاربردي براي هر کدام از آن ها مي توان در نظر گرفت؟

1- نتایج کار را خالصه و دسته بندي کنيد.
2- کارهاي خود را ارزیابي و نقد کنيد.

3- کارهاي خود را براي ارائه نهایي آماده کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

تأثير بصری قوی یا ضعيف     تمرکز و پراکندگی      



43

خط عنصر بصری یک بعدی است.  خط نشانگر حرکت، جهت، رشد 
طبيعت، خط حضور  در  و  روزمره  زندگی  در  است.  بصری  پویایی  و 
چشمگيری دارد. ما با خط و جلوه های گونا گون آن زندگی می کنيم. 
منظور از خط تجسمی معنایی نسبی از خط است و آن نشان دادن یک 
حرکت ممتد و پيوسته بر سطح یا در فضاست. خط می تواند دو بُعدی 
باشد. مثاًل یک قطار در حال حرکت از فاصله ای دور به صورت یک خط 
ممتد دیده می شود. در حالی که  وقتی با قطار مسافرت می کنيم و در 
داخل آن هستيم دیگر این برداشت بصری رانداریم. بخش هایی از یک 
نقش برجسته ، خط و مرز پيرامون یک سطح یا حجم، محل برخورد دو 
سطح با دو زاویه مختلف مثل دیوار کالس و سقف، مرز حاصل از تباین 
دو سطح با رنگ مختلف یا با تيرگی متفاوت و اثر حرکت مداد، قلم مو 

یا یک شیء نوک تيز بر یک صفحه خط قابل مشاهده است. 

4ـ3ـ خط و عناصر خطی در هنر

تصویر3-8    

تصویر3-9     تصویر3-10    

تصویر3-11    

تصویر3-12    

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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3ـ  انواع خط  5ـ 

 خط از نظر جهت، شکل و حالت قرار گیری به خطوط افقی، عمودی، 
مایل و منحنی تقسیم می شود. خط ها از نظر کیفیت به خط پیرامونی 

و خط بیانی تقسیم می شوند.

تصویر3-18    
خطوط منحنی

تصویر3-17    
خطوط مورب

تصویر3-19    
خطوط بیانی

تصوی3-14    
خطوط افقی

تصویر3-15    
خطوط عمودی

تصویر3-16    
انـواع خـطوط

تصویر3-13    
خطوط پیرامونی
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تصویر3-21    
خطوط بیانی

تصویر3-20    
خطوط بیانی

تصویر3-23    
خطوط پیرامونی

تصویر3-22    
خطوط پیرامونی

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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3ـ جهت خط  6ـ 

خطوط تجسمی براساس جهت حرکت مداوم در یک مسير کلی به 
چهار دستۀ اصلی تقسيم می شوند که عبارت اند از: 

الف(خطوط عمودی: در طبيعت به شکل تنه درختان، تيرهای برق 
و ساختمان های مرتفع دیده می شوند. این نوع خط در یک اثر تجسمی 
ممکن است به مفهوم ایستادگی، مظهر مقاومت و استحکام باشد و یا 
صرفاً رابطۀ مناسبی را از نظر بصری و زیبایی شناسی با سایر خطوط و 

اشکال یک ترکيب به وجود بياورد.

ب( خطوط افقی: در طبيعت به صورت سطح زمين، خط افق، پهنه 
اثر  این نوع خط در یک  انسان خوابيده دیده می شود.  یا یک  دریا، 
تجسمی ممکن است برای نشان دادن آرامش، سکون و اعتدال باشد 
با سایر  زیبایی شناسی  و  نظر بصری  از  را  رابطۀ مناسبی  یا صرفاً  و 

خطوط و عناصر یک ترکيب به نمایش بگذارد.

تصویر3-24    
خطوط عمودی

تصویر3-25    
خطوط عمودی

تصویر3-26    
خطوط عمودی

تصویر3-27    
خطوط افقی
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تصویر3-32    

تصویر3-30    

تصویر3-31    

ج( خطوط مایل: معموالً در طبيعت به شکل کناره های کوه، خط رعد 
در آسمان و سراشيبی دیده می شوند و در یک اثر تجسمی ممکن است 
برای نشان دادن تحرک، پویایی، خشونت و عدم سکون و ثبات اختيار 
با سایر عناصر یک  از نظر بصری  را  این که رابطۀ مناسبی  یا  شوند. 

ترکيب ایجاد کنند.

تصویر3-28    
خطوط افقی در عکاسی

تصویر3-29    
خطوط افقی درطراحی داخلی 

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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انتشار  ماهور  تپه  شکل  به  طبيعت  در  منحنی: معموالً  د( خطوط 
امواج، پستی و بلندی زمين و حرکت بعضی از جانوران دیده می شوند 
و در یک اثر تجسمی ممکن است برای نمایش حرکت سيال و مداوم، 

مالیمت و مالطفت به کار گرفته شوند.

تصویر3-33    
خطوط منحنی  در طبیعت

تصویر3-34    
خطوط منحنی در مجسمه سازی

تصویر3-36    
خطوط منحنی در 
طراحی داخلی

تصویر3-35    
خطوط منحنی 
در اثر هنری
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3ـ حاالت خطوط  7ـ 

خطوط می توانند از نظر ضخامت و وزن، ظرافت و خشونت، نرمی و 
سختی، صافی و زبری حاالت مختلفی به خود بگیرد.خطوط ممکن 
است ضخیم یا نازک، قوی یا ضعیف، تیره یا روشن شوند. به صورت 
خطوط باریک و یا ضخیم یکنواخت باشند. می توانند در جهت مسیر 

اصلی خود به صورت بریده بریده، متغیر و یا ممتد باشند. 

در جهت مسیر اصلی خود به شکل زیگزاک، شکسته 
یا  و  منظم  صورت  به  می توانند  درآیند.  موجی  یا  و 
نامنظم در مسیر اصلی حرکت خود تغییر جهت دهند. 
کیفیات  و  حاالت  انتقال  با  را  مناسبی  ابزار  بتوانند  و 

متفاوت ایجاد کنند.

تصویر3-37    
حاالت مختلف خطوط

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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1- حاال که با انواع خطوط و مصادیق آن در طبیعت و هنر آشنا شدید در قالب تیم 
دونفره و در قطع A3 از انواع خط چند نمونة طبیعی خوب پیدا کرده معرفی کنید و 

حالت و ویژگیهای بصری آن  را  از طریق طراحی و عکاسی بیان کنید.
2- عنوان پنج رشته از رشته های هنری را با نظر هنرآموز کالس مشخص کنید، و دو 
اثر خوب از هر رشته هنری انتخاب کنید. کاربرد انواع خط را در هر کدام از آثار بررسی 

کنید و نتیجه را  در قطع A3 در کالس ارائه دهید.

1- از نمونه های انتخابی خود در کاغذ A3 و A4 طراحی کنید و آنها را در کارگاه 
خود نصب کنید.

2- درباره طرح های یکدیگر گفتگو کنید.

و طراحی  نقوش سنگی  و طراحی  از طبیعت  در طراحی  انواع خط  از  گزارشی   -1
معماری  از کارهای کالسی تهیه کنید.

2- طراحی ها و گزارش ها را در کارپوشه خود قرار دهید. 

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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 در تصاویر زیر کاربرد خط در انواع مختلف هنر دیده می شود. با توجه به محتوا یا 
توضيحات هر اثر، نوع خطوط، حالت، کيفيت و نظم خطوط از نظر ضخامت، نازکی، 
تيرگی، روشنی، تجمع و پراکندگی و نرمش و خشونت آن ها را بررسی کنيد، روش و 

ابزار احتمالی ترسيم خطوط را در کنار هر کدام بنویسيد.

تجربه و دانش

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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طرحهای زیر را که هر کدام حالت روحی و احساسی طراح به موضوع را بيان می کند را به 
دقت بررسی کنيد. کيفيت خطوط را از نظر نوع، ضخامت، وزن، تداوم، سنگينی، نرمش، 
تجمع و... دقت کنيد. برروی کاغذ A3 ، نحوۀ ترسيم انواع خطوط را با استفاده از مداد 

یا قلم روان نویس تمرین کنيد و نتایج کار را در کالس ارائه دهيد:
1- ازهر نوع خط برای نمایش چه ویژگيهایی استفاده شده است؟

2- آیا می توانيد آثاری مشابه آنها طراحی کنيد؟

 تمرین های خود را که از چهار نوع طراحی حالت انجام داده اید در کارگاه طراحی 
نصب کنيد و درباره هریک با سایر هنرجویان گفتگو کنيد.

1- طراحی ها و نيز نتایج گفتگوی کالس را در کارپوشه قرار دهيد.
2- نتایج حاصل از طراحی ها را به صورت گزارش کار تهيه کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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3ـ  طراحی خطی  8ـ 

در  صدا  و  نقاشی  در  رنگ  ارزش  همپایة  طراحی،  در  خط  اهمیت 
موسیقی است. در طراحی خطی درونمایة اصلی اشیا به شکل خالصه 
بهترین  از  یکی  می شوند.  داده  نمایش  ساده  از خطوط  استفاده  با  و 
روش های نمایش اشیا، نمایش آنها با استفاده از خط پیرامون آنهاست، 
که آنها را از زمینة خود متمایز می سازد. نحوة ساده کردن موضوع به 
نوع نگرش، حساسیت بصری، نظم ذهنی و دید شخصی طراح بستگی 
دارد. همان گونه که هر فردی دست خط خاصی برای نوشتن دارد. در 
طراحی خطی هم ویژگی های شخص طراح در نوع و کیفیت خطوط 

آثارش نمایان می شود.

براي کسب مهارت   در استفاده از ابزارهاي مختلف، استفاده 
از مداد و قلم طراحي را در حالت هاي مختلف تمرین و 
امتحان کنید. کار طراحي را همزمان با استفاده از مچ، 

آرنج و بازو تجربه کنید، و کیفیت خطوط طراحي شده 
را بررسي کنید تا از کنترل بر دست خود اطمینان پیدا 

کنید.

کنترل دست و استفاده از مداد در طراحی:
است.  انسان  افکار  و  احساسات  بیان  واسطة  طراحی 
مهارت دست در ترسیم انواع خطوط و اشکال به توان 
است.  وابسته  مختلف  هاي  حالت  در  دست،  کنترل 
از مهم ترین عوامل طراحی  لذا کنترل حرکت دست 

خوب است.

وقتی حرکت دست از مچ کنترل می شود 
امکان ترسیم خطوط پررنگ کوتاه ودقیق 

فراهم می شود مانند نوشتن.

منتقل  آرنج  به  مچ  از  حرکت  وقتی   
و    شده  آزادتر  دست  حرکت  می شود 
با سرعت به تمام سطح کار دسترسی 

می یابد.

وقتی حرکت از آرنج به بازو  و شانه منتقل 
می شود امکان کار روی زمینه های بزرگ 
فراهم می آید. با جابجایی انگشتان فشار 

وارده و تیرگی خطوط تغییر می کنند.

تصویر3-38    
کنترل دست در طراحی
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بر روی شش  است.  انواع خطوط الزمة طراحی  و کیفیت  مهارت در طراحی دست 
را  بیانی  و  منحنی  مستقیم،  خطوط  انواع  کالس،  معلم  نظر  با  و   A3 کاغذ  صفحه 
ترسیم کنید. استفاده کامل از تمام سطح کاغذ را مورد توجه قرار دهید و به سواالت 

زیر پاسخ دهید.

1- آیا خطوط مستقیم اعم از قائم، افقی و مایل در پهنای کاغذ از استقامت خوبی 
برخوردار هستند؟

2- آیا وزن و ضخامت خطوط در طول خط همسان است؟
3- آیا خطوط منحنی از تداوم پیوستگی و نرمش و تنوع الزم برخوردارند؟

بیان  را   ... و  نرمش، خشونت  سنگینی،  سبکی،  مانند  بیانی کیفیاتی  آیا خطوط   -4
می کنند؟

از  استفاده  با  دارید؟  بیشتری  تمرین  به  نیاز  خطوط  از  دسته  کدام  ترسیم  در   -5
کاغذهای باطله و روزنامه و قلم روان نویس تمرین را ادامه دهید.

پس از ارائه و تحلیل کارها در کالس، کیفیت و روش کار دوستان خود را دقیقاً بررسی 
کنید. برای انجام بهتر کار از چه روش هایی می توان استفاده کرد؟

با توجه به مجموعة تجارب، ترسیمات خود را بازبینی و کامل کنید. نتیجة کار را با 
شرح مختصری از نکات مهم و عملی،در قالب کارپوشه برای تحویل نهایی آماده کنید.

تجربه و دانش

تحلیل و  نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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3ـ  ساده سازی موضوعات در طراحی خطی  9ـ 

و  مهم  ما  برای  که  موضوعات  از  بخش  آن  به  فقط  دیدن  هنگام  در  ما 
معنی دار است توجه می کنیم. هنگام ترسیم و نمایش موضوعات مختلف 
ابعاد  باید جزئیات غیر مهم حذف شده و مهم ترین و اساسی ترین  نیز 
موضوع ترسیم شوند. طراح با حذف جزئیات به درک بهتری از کل موضوع 
نزدیک می شود. حالت ساده شده موضوعات مختلف را اغلب با سطوح یا 
با دیدن دقیق و  فرایند کار طراحی  لذا  احجام هندسی نشان می دهند. 
بررسی ویژگی های موضوع و ساده کردن آن به کمک خطوط و اشکال 
انجام می شود. هنگامی که بتوانیم اشیا  و موجودات مختلف را به شکل ساده 

شده آنها ببینیم طراحی از همة موضوعات آسان می شود.

تصویر3-40  
حالت ساده شده برگ ها

تصویر3-39  
مراحل طراحی اشیا از کل به جزء
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1- مطالعه و بررسی دقيق پدیده های متنوع خلقت و ساده سازی آنها، نقطۀ  آغاز خوبی 
برای توسعۀ توان طراحی است. 

و  سبزیجات  گل ها،  انواع  درختان،  برگ  از  زیبایی  نمونه های  هنرآموز کالس  نظر  با 
بوته های خشک یا ميوه ها و ميوه های برش خورده انتخاب کنيد آنها را روی یک پارچه 
سفيد یا دستمال کاغذی بچينيد، در فاصله و زاویۀ دید مناسب از آنها قرار بگيرید. پس 
از خطوط  استفاده  با  تناسبات، هندسۀ شکلی،  قرارگيری  بررسی محل  و  از سنجش 
آزمایشی و کمرنگ بر روی کاغذ A3 از آنها طراحی کنيد. موضوع طرح شما در قالب 
کداميک از اشکال هندسی قابل خالصه شدن است. سطوح و یا احجام اصلی به نظر شما 

کدام اند. پس از کنترل کار، خطوط اصلی را پررنگ کنيد.

نتيجۀ تمرینات را در کالس ارائه دهيد. پرسشهای خود را با معلم کالس و هم کالسی ها 
به بحث بگذارید. روش کار و نتيجۀ کار همدیگر را بررسی کنيد و در پایان ضمن تنظيم 

گزارش کار به سواالت زیر پاسخ دهيد.
1- به نظر شما کار طراحی را از کجا باید آغاز کرد؟

2- در انجام کدام قسمت نياز به تمرین بيشتری دارید؟ و کدام مهارت را باید تقویت کنيد؟
3- آیا مقياس طرح ها و رابطۀ آن ها با زمينه درست انتخاب شده است؟

4- آیا تناسبات، اندازه ها و زوایا به درستی رعایت شده اند؟
5- آیا خالصه سازی طرح در قالب اشکال و احجام هندسی موفقيت آميز است؟

1- مطالب کالس را خالصه کنيد.
2- طرح هاي خود را ارزیابي نمایيد.

3- طرح های تهيه شده و پاسخ سواالت و گزارش انجام کار را در قالب کارپوشه جهت 
تحویل نهایی گزارش آماده کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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 همیشه قبل از شروع طراحی، ترسیم خطوط مستقیم، مورب و منحنی را تمرین کنید. 
ارتباط  و  تناسبات  آنها،  بر مهمترین ویژگی  تأکید  و  از روش ساده کردن  استفاده  با 
میان اجزا بهتر درک می شود. با نظر دبیر کالس پنج نمونه از اشیا در دسترس مانند، 
و  گلدان  لیوان،  قاشق،  خودکار،  کاتر،  گیره های کاغذ،  کلید،  پایه چسب،  جامدادی، 
وسایل آشپزخانه و... را انتخاب کنید. و از آنها بر روی کاغذ A3 ساده سازی کرده و 

طراحی کنید.

طرح های تهیه شده را در کالس ارائه دهید. پس از بررسی دقیق کارهای انجام شده به 
سواالت زیر پاسخ دهید:

1- کدام قسمت از طرح شما موفق تر است؟
2- کدام یک از کارهای ارائه شده در کالس را می پسندید؟

3- چه تفاوتی در کارهای شاگردان مختلف از نظر فرایند انجام و نتیجه کار وجود دارد؟

 گزارش کار را تدوین و به همراه طرح های تهیه شده در قالب کاربرگ، جهت تحویل 
نهایی آماده کنید.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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3ـ  محور تقارن در طراحی  10ـ 

قلم  نوار چسب،  گلدان،  لیوان،  مانند  اطراف  طبیعی  عناصر  از  بسیاری 
تقارن می تواند  تقارن هستند. محور  یا محور  ... دارای محور  و  ماژیک 
در درک و ساده سازی موضوعات طراحی به ما کمک کند. محور تقارن 
ممکن است قائم، افقی یا مایل باشد. برخی از اشیا  به جای محور تقارن 

صفحة تقارن دارند:

 پنج موضوع مصنوعی یا طبیعی انتخاب کنید که دارای محور یا صفحه تقارن هستند و 
با استفاده از محور تقارن و ساده سازی آن را ساده کرده و سپس طرح آن را کامل کنید. 
محصول کار را بر روی کاغذ A3 تنظیم و در کالس ارائه دهید. تمرین فوق را یکبار دیگر 

با ترکیب موضوعات مختلف در کنار هم تکرار کنید. 

1- اشیای معرفي شده که داراي محور تقارن هستند را فهرست کنید.
2- اشیائي را که داراي صفحة  تقارن هستند معرفي کنید.

3- به روش تولید و کارکرد آن ها توجه کرده و  ویژگي هاي مشترک هر دسته را  مشخص کنید.
4- آیا با روش دیگري مي توان ساده سازي فرم موضوعات را انجام داد؟

5- کدام نمونه ها از نظر شما بهتر هستند؟ کدام روش ارائه را در کارهاي کالسي بهتر 
مي دانید؟

1- با توجه به کارها و مباحث مطرح شده در کالس کار خودتان را ارزیابي کنید.
2- خالصة مطالب مهم را تدوین کنید.

3- نواقص کار خود را رفع و براي ارائه نهایي آماده کنید.

تصویر3-41  
محور تقارن در طراحی اشیا

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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3ـ  اندازه گیری در طراحی  11ـ 

عالوه بر ساده سازی و استفاده از محور تقارن، استفاده از اندازه گیری درک 
را آسان می سازد و  اجزا و نسبت های موضوعات طراحی  ا رتباط میان 

امکان می دهد طرح کلی موضوع را، ارزیابی و اصالح کنیم.
نظر  در  معیار  عنوان  به  را  موضوع  از  بخشی  اندازة  اندازه گیری،  برای 
می گیریم و آن را معیار سنجش اندازه های بزرگتر قرار می دهیم یا نسبت 
طول و عرض موضوع را می سنجیم. برای اندازه گیری در جای ثابتی قرار 
گرفته دست را به صورت کشیده و به سمت موضوع دراز کرده و با استفاده 
از یک شاخص ساده عمودی مانند مداد طراحی، اندازة نسبی بخش های 
مختلف را می سنجیم. با استفاده از اندازة نسبی بخش های مختلف و یا 
استفاده از خطوط افقی و عمودی فرضی و خط چین ، اندازه ها و نسبت ها 

را در طراحی کنترل کرده و طرح را کامل می کنیم.

 چند شیء ساده مانند » گلدان، پارچ و...« انتخاب کنید. روی کاغذ A3 با دقت از آنها 
طراحی کنید. قبل از تکمیل طرح با روش اندازه گیری اندازه ها تناسبات طرح را کنترل 
اندازه های واقعی اشیا را  انجام طراحی،  از  کنید و سپس طرحها را کامل کنید. پس 

اندازه گیری کرده و میزان خطای خود را محاسبه کنید.

1- طرح ها را در کالس ارائه داده و نقاط قوت و ضعف کارها را بررسي کنید.
2- اندازه ها و نسبت هاي واقعي را با طرح هاي تهیه شده تطبیق دهید، موارد اشکال و 

دالیل آن را بررسي کنید.

1- خالصه مطالب و مباحث مطرح شده در کالس را تدوین کنید.
2- کار خود را ارزیابي کنید.

3- کارهاي خود را بازبیني کرد و جهت تحویل نهایي آماده نمایید.

تصویر3-42  
اندازه گیری در طراحی

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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 به ویژگی ها و نحوۀ طراحی در مثال های ارائه شده دقت کنيد. تحليل و برداشت خود 
را از هرکدام بنویسيد. برای هر نمونه، تمرین مشابه طراحی و اجرا کنيد. از تکرار عينی 

تمرین خودداری نمایيد.

تجربه و دانش

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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3ـ   طراحی خطی از مناظر  12ـ 

مناظر طبيعی و شهری معموالً ترکيب متنوعی از عناصر مختلف مانند پستی 
بلندی زمين، خط افق درخشان، بوته ها، صخره ها و... را شامل می شود. برای 
طراحی بهتر از مناظر، ابتدا نحوۀ ساده سازی طراحی از تک تک عناصر را به 

خوبی تمرین کنيد.
 برای طراحی از درختان، به فرایند رویش و شکل و نسبت بخش های مختلف 
آن مانند شکل تاج درخت، نسبت تاج به تنه، ساختار و شکل شاخه ها و الگوی 
رویش و پراکندگی برگ ها توجه کنيد. برای طراحی از درختان و بوته های 
مختلف، شکل آنها را ساده کرده و در محدودۀ کادر پياده کنيد. آنگاه از طریق 
اندازه گيری و استفاده از خطوط فرضی افقی و عمودی آنها را تصحيح و تکميل 
کنيد.در لبه ها نزدیک آسمان خطوط کم رنگ و محو می شوند و در ال به الی 

برگ ها، بخش هایی از شاخه ها و آسمان دیده می شود. 
و   اصلی  عناصر  و  بزرگ  شکل های  ابتدا  است  بهتر  مناظر  از  طراحی  برای 
موقعيت آنها نسبت به یکدیگر و خط افق در نظر گرفته شوند و سپس اشکال 
کوچک تر به طرح اضافه شوند. هنگام طراحی می توان بخشهای غير اساسی را 
حذف  رابطۀ ميان بخش های اصلی را تقویت کرد. در طراحی خطی عالوه بر 
مداد و قلم می توانيد از گچ، زغال، خودنویس نيز برای طراحی استفاده کنيد. 

)تصاویر 43-3 تا 3-46(

تصویر3-43  

تصویر3-44  

تصویر45-3  تصویر3-46  
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 با نظر هنرآموز کالس چهار منظره مشابه مناظر روبه رو از مناظر واقعی محيط طبيعی 
یا  فضاهای شهری را انتخاب کرده و از آنها طراحی کنيد. 

پس از انجام تمرین و ارائه نتایج کار در کالس، مجموعۀ کارهای کالس را بررسی کنيد، 
نکات مهم کارهای شاخص کالس را یادداشت کنيد  و به سواالت زیر پاسخ دهيد:

1- موضوع طراحی شما، چه شباهت و تفاوتی با نمونه های ارائه شده دارد؟
2- در طرحهای ارائه شده عناصر اصلی کدام اند؟

3- رابطۀ عناصر اصلی با یکدیگر با خط افق و زمينه کار چگونه است؟
4- برای انجام کدام قسمت نياز به تمرین بيشتر دارید؟

 طرح های تهيه شده و یافته های خود را در قالب گزارش تنظيم و در قالب کاربرگ برای 
تحویل نهایی آماده کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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3ـ   طراحی خطی از انسان  13ـ 

حاالت بدن انسان عالوه بر ساختار استخوان ها، عضالت، نظام حرکتی 
به شدت تحت تاثير حاالت روحی و کيفيات رفتاری قرار دارد. به همين 
دليل طراحی از انسان و نمایش ویژگيهای جسمانی و شرایط عاطفی و 

رفتاری به مهارت دست نياز دارد. 
طراحی از معصوميت و شادابی کودکانه، فعاليت و تالِش رقابتی یک 
محبت  و  مادر  یک  صبورانه  تالش  رزمنده،  یک  صالبت  ورزشکار، 
دوستانه و... نيازمند مطالعه و تمرین زیادی است که با استفادۀ به جا از 

خطوط عملی می شود.
در طراحی از انسان، سه موضوع مهم باید در نظر گرفته شود. اندازۀ 
افراد که بسته به سن و جنسيت آنها تغيير می کند. تناسبات بدنی که 
رابطه بين بخشهای مختلف بدن است و در نهایت نوع فعاليت و حالتی 

که فرد در آن قرار دارد. 

تصویر3-49  
به کارگیری تناسبات در طراحی از انسان

تصویر3-47  

تصویر3-48  
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طراحی سریع بدون توجه به جزئيات همراه با ساده کردن موضوع و 
خطوط راحت بهترین راه طراحی حالت بدن در شرایط مختلف است. 
آشنایی با ساختار استخوان بندی، و آناتومی بدن و رابطه آن با حاالت 
بسيار  انسان  از  درسـت  در طراحی  بدن  فعاليت و حـرکت  مختلف 

است.  مؤثـر 

تصویر3-50  
طراحی سریع از بدن انسان

تصویر3-51  
به ایستایی بدن و سنگینی وزن در طراحی باید توجه شود

تصویر3-52  
آشنایی با اسکلت  بدن انسان

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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تصویر3-54  

تصویر3-55  

تصویر3-53  
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 حاالت بدن انسان را از روبه  رو مانند زمانيکه در ایستگاه اتوبوس آمادۀ سوار شدن هستند 
و یا زمانيکه قصد گرفتن عکس را دارند در نظر بگيرید و با استفاده از مداد بر  روی کاغذ 
A3 طراحی کنيد. بار دیگر حاالت بدن انسان را در حالت نيمرخ مانند زمانی که در 
صف وارد موزۀ علوم می شوند در نظر بگيرید و بر کاغذ A3 طراحی کنيد.) این حاالت را 
می توانيد به کمک هم کالسی ها دوستان یا اعضای خانواده ایجاد کنيد( تمرین را آن قدر 

تکرار کنيد تا در طراحی تناسبات و حاالت بدن مهارت کافی پيدا کنيد. 

با  خود  دستاوردهای  و  تجارب  مشکالت،  به  راجع  دهيد  ارائه  در کالس  را  کار  نتایج 
هنرآموز  و هم کالسی ها صحبت کنيد. و به سواالت زیر پاسخ دهيد:

1- در هر مورد کار طراحی از کجا شروع شده و چه فرایندی را طی کردید. رابطۀ کل و 
جزء چگونه در طراحی مورد توجه قرار گرفته است؟

2- در ساده سازی موضوعات طراحی، به کدام عناصر توجه بيشتری داشتيد؟
3- نسبت اعضا بدن به یکدیگر تا چه ميزان درست است؟

4- در چه وجهی از خطوط پررنگ استفاده می کنيد؟
5- برای رفع نقاط ضعف چکار باید انجام دهيد؟

 گزارش حاصل از تجارب خود و بازخورد تجارب دوستان خود را در قالب کارپوشه تنظيم 
و همراه با طرحهای تهيه شده جهت تحویل نهایی آماده نمایيد. شيوه نامه ای را حاوی 

اصول و فرایند طراحی از انسان برای خود تنظيم و ارائه کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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1- در طراحی از افراد به حالت بدن، نوع حرکت، زاویه سر، زاویۀ  محور شانه ها و لگن 
در محيط  افراد  از حاالت مختلف  و  کنيد  بدن دقت  تقارن  به محور  نسبت  خاصره 
اطراف خود طراحی کنيد. تا به کمک تجارب پی در پی  و از طریق هماهنگی کامل 
چشم، دست و مغز، مهارت الزم را به دست آورید و در صورت لزوم از روش اندازه گيری 
مورد  قسمت ها  بقيۀ  اندازه گيری  واحد  عنوان  به  را  سر  اندازهء  یا  و  کنيد  استفاده 

استفاده قرار دهيد. 

1- مهارت در طراحي از افراد، مستلزم تمرین و تجربۀ زیاد است.
2- طرح هاي تهيه شده را در کالس ارائه کرده و کارها را از نظر صحت ترسيم و کيفيت 

کار نهایي بررسي کنيد.
3- دوستان شما در طراحي از چه روش هایي استفاده کرده اند؟

4- کارها در چه بخش هایي واجد کيفيت هستند؟
5- مشکالت مشترک در طراحي از افراد به کدام بخش مربوط مي شود و چه اقدامات 

تکميلي را براي رفع نواقص باید در نظر گرفت؟
6- در منابع علمي دیگر براي طراحي از نفرات چه روش هایي پيشنهاد شده است؟

1- طرح ها را بازبيني و براي ارائه نهایي آماده کنيد.
2- اصول طراحي از افراد را براي خود مدون کنيد.

3- کار خود را ارزیابي کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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3ـ   طراحی خطی با دیگر وسایل ترسیم 14ـ 

عالوه بر مداد، قلم و روان نویس یا خود نویس برای طراحی، از ابزارهای 
ترسيمی دیگری مانند زغال، گچ پاسِتل، آبرنگ و قلم فلزی، آب مرکب 
و ... نيز می توان استفاده کرد و زغال و گچ پاسِتل از نظر امکانات طراحی 
تفاوت چندانی با مداد ندارند ولی تغيير ميزان فشار، تفاوت ملموسی 
در کيفيت خطوط ایجاد می کند. متنوع ترین خطوط در طراحی با آب 
مرکب ایجاد می شود که با استفاده از مرکب سياه یا قهوه ای، قلم موی 
مناسب و نرم. پالت مخصوص آبرنگ با خانه های گود، ظرف آب و کاغذ 
با مقوای ضخيم که آب مرکب را به خوبی جذب کند و برروی تخته 
شاسی محکم گردد، انجام می شود. در طراحی با آب مرکب، پس از آنکه 
کليات طرح با مواد کمرنگ برروی کاغذ مشخص شد. طراحی ابتدا از 
سطوح کم رنگ شروع می شود. پس از خشک شدن هر الیه از رنگ، 

الیه های پررنگ تر به طرح اضافه می شود. 

تصویر3-58  
طراحی با آب مرکب

تصویر3-57  
طراحی با آب مرکب

تصویر3-56  
طراحی با گچ سیاه و قلم

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 
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 به نمونه طرح های ارائه شده در تصاویر زیر دقت کنيد با چه ابزاری می توان خطوط با 
کيفيت مشابه ایجاد کرد؟ به نظر شما هر کدام از خطوطی مناسب برای بيان چه حالت 
یا کيفيتی هستند؟ پس از تمرین ترسيم انواع خطوط از ميان نمونه های ارائه شده سه 
مورد انتخاب کنيد و با مدل قراردادن افراد یا اشيای واقعی محيط خود، آثار مشابهی 

طراحی کرده در کالس ارائه دهيد.

تجربه و دانش
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1- طرح ها را در کالس ارائه کرده و بررسي کنيد.
2- چند خط بياني در طرح ها به کار رفته است؟ از هر نوع خط، در بيان چه موضوعي 

استفاده شده است؟
3- نمونه کارهاي ارائه شده در کالس در چه مواردي موفق هستند؟

4- سؤاالت و مشکالت اصلي به چه مواردي مربوط مي شود؟
5- از بررسي تجارب کالسي چه نتایجي به دست مي آید؟

1- نتایج را خالصه کنيد.
2- طرح خود را بازبيني و کامل کرده جهت تحویل نهایي آماده کنيد.

3- کارهاي خود را  ارزیابي کنيد.

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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 حال که با انواع خط و کاربردهای آن در هنرها و طراحی خطی آشنا شدید در قالب این 
تمرین با راهنمایی هنرآموز کالس یک اثر شاخص از هر کدام از هنرها انتخاب کنيد. 
 A3 هر کدام از آنها را معرفی کنيد و پس از خالصه سازی، طرح خطی آنها را در کاغذ

ارائه دهيد.

پس از ارائه طرح ها در کالس درس و بررسی کارهای کالس و مقایسه دستاوردها به 
سؤاالت زیر پاسخ دهيد:

1- در هر کدام از آثار از چه خطوطی استفاده شده است؟
2- وجه تشابه و تفاوت هنرها در استفاده از خط کدام است؟
3- در رشتۀتحصيلي شما، انواع خطوط چه کاربردي دارند؟

4- به نظر شما آشنایي با رشته هاي دیگر چه کمکي به کارهاي تخصصي شما مي کند؟

1- با مقایسۀ کارهاي کالسي کار خود را ارزیابي کنيد.
2- مطالب مفيد مطرح شده در کالس را خالصه و مدون کنيد.

3- طرح هاي خود را بازبيني و براي ارائه نهایي در کارپوشه قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 3     نقطه،خط و طراحی خطی 



76



77

فصل 4

   سطح، شکل وحجم  
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 مقدمه 

4ـ   سطح  1ـ 

در فصل قبل با عناصری بصری  نقطه و خط و کاربرد آن در هنرهای 
را  خطی  طراحی  در  خط  از  استفاده  روش  و  شدیم  آشنا  مختلف 
بررسی کردیم. در این فصل با سطح، شکل و حجم به عنوان دیگر 

عناصر بصری و کاربرد آنها در هنرهای مختلف آشنا خواهيم شد. 

سطح عنصری دو بعدی است که »شکل آن« اصلی ترین ویژگی آن را 
بيان می کند. شکل واقعی یک سطح فقط زمانی رؤیت پذیر است که به 

آن نگاه کنيم.
از آن  تابع ماده ای است که  عامل مهم دیگر کيفيت سطح است، که 
اثر  ویژگی های  به  زمينه  و  الگو  بافت،  رنگ،  نوع  است.  شده  ساخته 

گذاشته و کيفيت آن را مشخص می کند. 
کيفيت سطوح، اصلی ترین عنصر در شکل گيری بسياری از هنرهاست: 
در بافت، چاپ پارچه، در طراحی محصوالت صنعتی، در معماری داخلی، 
بر  اساسی  تأثير  نقاشی و در صنایع دستی، کيفيت سطوح،  گرافيک، 

کيفيت آثار و محصوالت دارد. 
در هنر تجسمی سطح را به صورت های  مختلف می توان تجّسم بخشيد 
وبه وجود آورد. به عنوان مثال از حرکت یک پاره خط در فضا یا روی 
صفحه در یک جهت خاص سطح ساخته می شود. همچنين اگر نقطه ای 
را در دو بُعد گسترش دهيم سطح تشکيل می شود و به همين ترتيب 
فضای تجسمی ميان حداقل سه نقطه ی جدا از هم و یا فضای بين دو 

پاره خط می تواند سطح را تداعی کند.
سطح ممکن است مانند دیوار یا کف اتاق، روی جلد یک کتاب، سطح 
تابلوی نقاشی یا کارت ویزیت صاف و یکنواخت باشد و همچنين سطح 
ماشين  رویۀ  پيکره،  یک  سطح  گنبد،  یک  سطح  مانند  است  ممکن 

جاروبرقی یا کوزه،  برجسته و به شکل منحنی یا کروی باشد. 

        الگو                     رنگ                    بافت                      ماده

تصویر4-2  
عوامل اثرگذار بر کیفیت سطح

تصویر4-1  

تصویر4-3  
کیفیت مناسب سطوح، کف، دیوارها و سقف بر فضای 
معماری شکل داده و کیفیت آن را مشخص می کند.
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تصویر4-4  
کیفیت سطح در صنایع دستی

تصویر4-5  

تصویر4-6  
کاربرد سطوح در یک اثر گرافیکی

تصویر4-7  
کاربرد سطوح در نقاشی

فصل 4     سطح، شکل، حجم 
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4ـ   شکل 2ـ 

اصلی ترین ویژگی سطح ، شکل آن است. شکل های طبيعی، اشکال 
دنيای طبيعی اطراف ما را نشان می دهند. صورت ساده شده این اشکال 

در هنرهای تجسمی کاربردی  وسيع دارند.
 بعضی از اشکال هندسی هستند که براساس کيفيت بصری، بر احساس 
و ادراک انسان تأثير می گذارند. مثلث، مربع و دایره اصلی ترین شکل های 
هندسی هستند. این اشکال در بعد سوم هرم، مکعب، مخروط و استوانه را 

ایجاد می کنند. 
بيان  برای  اشکال  انواع  از  کاربردی  هنرهای  و  تجسمی  هنرهای  در 

مفاهيم و کيفيات مورد نظر بهره می گيریم.

تصویر4-8  
کاربرد شکل در تصویرسازی

تصویر4-10  
کاربرد شکل های پایه هندسی در اثر نقاشی

تصویر4-9  
کاربرد شکل در صنایع دستی
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تصویر4-12  
به کارگیری شکل در طراحی گرافیک

تصویر4-14  
به کارگیری شکل در طراحی گرافیک

تصویر4-11  
به کارگیری شکل در نقاشی

تصویر4-13  
به کارگیری شکل در طراحی لباس

فصل 4     سطح، شکل، حجم 



82

الف( دایره و شکل های منحنی:  دایره شکلی است متمرکز و درونگرا 
تکرار،  لطافت، سیالّیت،  نرمی،  نماد  دایره  دارد.  تاکید  که مرکز خود 
درون گرایی، آرامش روحانی و آسمانی، پاکی و صمیمّیت و آن جهانی 
بودن به شمار می آید. به همین دلیل دایره همیشه به عنوان یک شکل 

کامل مورد توجه هنرمندان بوده است. 
دایره در ترکیب با سایر اشکال و خطوط، پویا و پرتحرک ظاهر می شود. 
اشکال و فرمهای دایره ای شکل کاربرد زیادی در هنرهای تجسمی و 
کاربردی دارند و بیانگر نرمی در فرم و سیالیت در حرکت اند و رشد 

بیولوژیک را القا می کنند.
و بسیاری از هنرمندان در شرق و غرب سعی کرده اند آثار خود را بر 
مبنای دایره و یا ترکیب هایی از دایره به وجود بیاورند ) شکل 16-  4 تا 
17-4( به ویژه در هنر ایرانی نقاشان بزرگ برای ساختن آثار خود از 

تصویر15-4  ترکیب هایی براساس حرکت چرخشی دایره الهام گرفته اند. 
دایره و ترکیب آن در کادر

تصویر4-16  
دایره به عنوان شکل زیرساخت در ترکیب پیکره ها در نقاشی ایرانی

تصویر4-17  
دایره نماد حرکت جاودانه، تکرار و تبدیل. 
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ب( مربع  و شکل های چهارگوشه : مربع به عنوان یک عنصر بصری 
بيانگر خلوص و عقالنيت است. تساوی چهار ضلع و چهار زاویه بيانگر 
قانونمندی و وضوح آن است. از تغييرات زاویه ها و ضلع های آن، اشکال 
چهارگوش متنوعی به وجود می آید. مربع بر خالف دایره نماد صالبت، 
استحکام و سکون است. این شکل مظهر قدرت زمين و مادی و در عين 

حال از زیباترین اشکال هندسی است.

تصویر4-20  
ترکیب مربع در طراحی گرافیک

تصویر4-19  
ترکیب مربع در
 طراحی دکوراسیون داخلی

تصویر4-18  
استفاده از ترکیب مربع
 در کاشیکاری

فصل 4     سطح، شکل، حجم 
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ج( مثلث و شکل های سه گوش: مثلث شکلی سه ضلعی در انواع 
مختلف است. مثلث به واسطۀ زوایای تندی که دارد سطحی مهاجم 
و شکلی ستيزنده به نظر می رسد که همواره در حال تحول و پویایی 
است. هنگامی که این شکل بر سطح قاعده اش قرار بگيرد پایدارترین 
شکل هندسی است و مثل یک کوه استوار به نظر می رسد اما چنانچه 
متزلزل  و  ناپایدار  کاماًل  بگيرد حالی  قرار  رأس های خود  از  یکی  بر 

دارد. 
براساس ترکيب هایی از مثلث، می توان ترکيب های ساختاری بسياری 
به وجود آورد. استفاده از مثلث و شبکه های مثلثی یک اصل ساختاری 
در طبيعت و در معماری به شمار می رود. از تکرار و ترکيب شکل های 
دایره می توان سطح های متعدد منظم وغير منظمی  و  مثلث، مربع 
به دست آورد. همچنان که اگر اشکال پيچيده و آلی طبيعت را تجزیه 
و ساده کنيم مجدداً به اشکال ساده دایره، مثلث و مربع خواهيم رسيد.

تصویر4-22  
ترکیب سطوح مثلث در کاشیکاری

تصویر4-23  
ترکیب سطوح مثلث در وسایل کاربردی)روتختی(

تصویر4-24  
ترکیب سطوح مثلث در نمای معماری

تصویر4-21  
در صورتی که مثلث بر قاعده اش
 قرارنگیرد، ناپایدار به نظر می رسد.
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شکل ها یا هندسی و ساده هستند، مثل دایره، مثلث و چهار گوش و یا 
تلفيقی پيچيده و مرکب از شکل های ساده می باشند، مثل شکل های 

آلی موجودات زنده، سنگ ها و درختان. 
اشکال بصری از ترکيب یا تغيير شکل اشکال ساده هندسی پدید می آید 

و در هنرهای مختلف به کار گرفته می شوند.
در طبيعت شکل های متنوع و زیادی وجود دارد که هر کدام به نحوی 
ذهن و احساسات ما را تحت تأثير قرار می دهند. در هنرهای تجسمی 
شکل های  آورد  به وجود  می توان  ساده  یک  در  که  تغييراتی  با  نيز 

جدیدی ساخته می شود:

تصویر4-25  
شکل آلی یک نمونه سنگ در طبیعت

تصویر4-26  
شکل های مختلف

تصویر4-27   تصویر4-28  

الف( با حذف قسمتهایی از شکل می توان به اشکال جدیدی 
دست یافت. 

فصل 4     سطح، شکل، حجم 
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ب( با ترکیب، کنار هم قرار دادن و تکرار دو یا چند شکل ساده 
می توان به شکل های جدید و بسيار متنوعی دست یافت که هر یک 

ماهّيت مستقل و ویژه خود را داشته باشد. 

ج( از طریق برش دادن و یا اصطالحاً شکستن اشکال ساده و 
با حالت های  تازه تر  ترکیب مجدد آن به صورت دیگر، شکل های 
بصری متنوع و خالقانه  تری به دست می آید که می تواند در هر کدام از 

رشته های هنری به تناسب مورد استفاده قرار گيرد.

تصویر4-29  

تصویر4-31  

تصویر4-30  

تصویر4-32  
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تمرین: در کاغذ A3 ،شش مربع به ابعاد تقریبی 10 ×10 سانتی متر ترسيم کنيد. با 
استفاده از برش مقوا و با استفاده از روش حذف، روش ترکيب و روش برش و جابه جایی 

سطوح متنوع زیبا بسازید.

4ـ   حجم 3ـ 

در عالم خلقت، همۀ اشيای مادی دارای حجم هستند و بخشی از فضا 
را اشغال می کنند. احجام طبيعی گاهی مانند حجم برخی از درختان، 
ميوه ها، تخم پرندگان نظم نسبی دارند و گاه مانند صخره ها و گياهان 
و حيوانات غير منظم هستند. در هنرها حجم یک عنصر بصری سه 
یک  ویژه  فرم  است.  آن  ویژگی  اصلی ترین  »فرم«  که  است  بعدی 
حجم شکل ظاهری و ساختار بصری آن را نشان می دهد که حاصل 

رابطۀ  متقابل خطوط، اشکال، سطوح مرزی آن می باشد.

تجربه و دانش

تصویر4-33  

تصویر4-34   تصویر4-35  

فصل 4     سطح، شکل، حجم 
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در معماری و مجسمه سازی طراحی صنعتی و سفالگری، حجم به عنوان 
عنصر سه بعدی می تواند توده ای توپر باشد که با ماده اشغال شده است و 
یا به صورت فضای خالی باشد که با سطوح محدود و تعریف شده است. 
نيز منتـقل  اتاق که مفهوم فضاي مثبت و منفي را  مانند حجم یک 

مي کند.

تصویر4-36  

تصویر4-38  
فضای مثبت و منفی در معماری

تصویر4-40  
فضا و توده در معماری

تصویر4-37  
حجم توپر و توخالی

تصویر4-39  
حجم اشیا در طراحی صنعتی
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ل  تصا ا بصری،  ن  با ز ی  ها یژگی  و ز  ا ه  د ستفا ا با  حجم مجازی: 
سنجيدۀ خطوط و تغيير شکلها، احساسی از عمق نمایی و توهم حجم و 
دوری و نزدیکی به وجود می آید. لذا در هنرهای تجسمی، حجم ممکن 
است ملموس و مادی نباشد ولی از نظر بصری وجود داشته باشد که به 
آن  حجم مجازی گفته می شود. مثاًل زماني که یک اطاق یا یک جعبه 
مقوایي یا یک توپ پالستيکي را طراحي مي کنيم حجم مجازي را به 

نمایش گذاشته ایم.)تصاویر 41-4 تا 4-44(
ثبت سه بُعدی اشيا و طبيعت در عکاسی به واسطۀ وجود نور و سایه  
روشن صورت می گيرد. درحالی که با نوعی نورپردازی خاص می توان 
برجستگی و فرورفتگی اجسام را از ميان برد و آن ها را به صورت دو 
بُعدی و مسطح نمایش داد و یا در نمایش فرورفتگی و برجستگی آن ها 

اغراق نمود.

تصویر4-41   تصویر4-42  

تصویر4-44  

تصویر4-43  

فصل 4     سطح، شکل، حجم 
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تصویر4-46  
نمایش حجم به صورت نقش برجسته

به  مثلث  و  مربع  دایره،  شکل  سه  که  همان طور  پایه:   حجم های 
عنوان اشکال پایه برای سطح نام برده شدند، کره، مکعب و هرم را نيز 
می توان به عنوان احجام هندسی پایه نام برد. این سه نوع حجم به 
طور کاماًل منظم به ندرت در طبيعت دیده می شوند. اما به طور کلی 
همۀ حجم های طبيعت از ترکيب یا تغيير شکل این سه حجم پایه و 
هندسی به وجود می آیند. پس می توان گفت از چرخش مثلث به دور 

بدست می آید .از حرکت  محور عمودی خود مخروط 
دورانی سطوح مربع و مستطيل استوانه و از چرخش 

دایره به دور محور قطری خود کره حاصل می شود. 
احجام گاهي به صورت نقش برجسته از یک سمت بسته 
و محدود بوده و گاهي مانند مجسمه ها حجم هاي کامل 

و قابل رؤیت از همۀ جهات هستند.

           مکعب                                 هرم                           مخروط                      استوانه                               کره
تصویر4-45  
حجم های پایه هندسی

تصویر4-47  
 حجم در مجسمه سازی
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ــه  ــرده و ب ــف را انتخــاب  ک ــای مختل ــار هنره ــه از آث ــار نمون ــم کالس چه ــا نظــر معل  ب
ــد. ــی کني ــرح زیر معرف ش

1- ابعاد و اندازه های کار چقدر است و از چه موادی ساخته شده است؟
2- ویژگی های شکلی، سطوح چگونه است، و چگونه در کنار هم قرار گرفته اند؟

3- کيفيت سطوح از نظر نوع بافت، تيره و روشنی و رنگ چگونه است؟
ــب  ــده اند و ترکي ــه ش ــکار گرفت ــار ب ــه در آث ــی چگون ــق و برآمدگ ــا، عم ــوده و فض 4- ت

ــت؟ ــه اس ــی چگون ــار انتخاب ــام در آث احج
5- کدام بخش از اثر از نظر شما چشم گيرتر و زیباتر است و چرا؟

6- از تحليل آثار فوق چه نتایجی می توان به دست آورد؟

ــت  ــه دق ــود را ب ــتان خ ــای دوس ــه داده و کاره ــده را در کالس ارائ ــی ش ــار معرف 1- آث
ــد. ــی کني بررس

2- تفاوت های کار دیگران و نکات برجسته کار آنها چيست؟
3- آیا می توانيد دسته بندی جامعی از ویژگی های سطوح در آثار هنری ارائه دهيد؟

 پــس از مــرور و تحليــل مجموعۀتجربيــات، نظــرات خــود را در خصــوص اســتفاده از ســطح 
ــی آمــاده  ــل نهای ــب کارپوشــه جهــت تحوی ــواع اشــکال در هنرهــا جمع بنــدی و در قال و ان

کنيــد. آیــا الزم اســت در تمریــن انجــام شــده اصــالح یــا بازبينــی کنيــد؟

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 4     سطح، شکل، حجم 



92

4ـ   بافت 4ـ 

با نگاه یا لمس خارجی ليوان شيشه ای، یک ميز چوبی و یا یک قالی 
بارز دارند. هر  تفاوت  با هم  آنها  مشاهده می کنيم که کيفيت سطح 
ماده ای سطح و رویه ای دارد که کيفيت آن منحصربه فرد است. بافت 
یعنی ویژگی خاص یک سطح که به ماده و ساختار آن مربوط است. 
بافت، بيانگر نرمی یا سختی نسبی سطح و گویای کيفيت ظاهری مواد، 
و  صاف  الستيک،  نرمی  چوب،  لطافت  و صالبت سنگ،  زبری  مانند 

صيقلی بودن شيشه، و... می باشد. 
بافت بر دو نوع است: 

الف( بافت های قابل لمس: که واقعيت فيزیکی داشته و اجزای آن 
دارای طول و عرض و عمق است، و با لمس کردن درک شده و قابل 
رؤیت است. » بافت بصری« که فقط از طریق چشم مشاهده می شود. 
مانند نقش روی یک صفحه صاف که بافت خاصی را نشان می دهد. 
در هنر های تجسمی، درک بافتهای مختلف و مقایسۀ آنها با یکدیگر 
معموالً با دیدن و به صورت بصری اتفاق می افتد. حس بينایی و المسه 
ما بسيار نزدیک و مرتبط با هم عمل می کنند. وقتی بافتی را مشاهده 
می کنيم به دليل تجارب قبلی، مانند این است که آن را لمس می کنيم. به 
همين دليل بافت مواد موجود در آثار هنری تأثير ادراکی عميقی بر انسان دارد.
نظر  از  یک  هر  بافِت  دربارۀ  را  خود  حِس  و  کنيد  نگاه  تصاویر  به 

نرمي، زبري، صافي، صيقلي و ... بيان کنيد.

تصویر4-48  
 بافت در طبیعت

تصویر4-50  
 بافت قابل لمس

تصویر4-49  
بافت در گفتگوی همزمان با حس المسه و باصره ما قرار دارد.
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تصویر4-51   

تصویر4-52  

تصویر4-53  

ب( بافت های ترسیمی: این بافت ها به روش های گوناگون تجربی و 
برای ایجاد تأثيرات بصری خاصی به وجود می آیند. بدون این که هدف 
از ایجاد آن ها نمایش شبيه سازانه اشيا در طبيعت باشد. بخش قابل 
آثار  آثار حجمی و  انتزاعی،  آثار نقاشی  تأثيرات بصری در  از  توجهی 
گرافيک معاصر ناشی از به کار گرفتن بافت های ترسيمی است که به 
روش های گوناگونی توسط هنرمندان با استفاده از مواد مختلف ابداع 

می شوند. 
بافت های ترسيمی با استفاده از تراکم و تکرار خطوط در ترکيب های 
متنوع و یا با استفاده از لّکه های تيره روشن و رنگی و یا با به کار گرفتن 
 )4-53 تا   4-51 ) تصاویر  می آیند  به وجود  مختلف  ابزارهای  و  مواد 
برخی از بافت ها از طریق بکارگيری مواد مختلف مانند ماسه، کاهگل، 

سيمان، چوب و رنگ ها با حالت های متنوع به دست می آیند.

فصل 4     سطح، شکل، حجم 



94

تصویر4-54  
کاربرد بافت در مجسمه سازی

تصویر4-55  
کاربرد بافت در تصویرسازی

تصویر4-57  
کاربرد بافت در نمایش طراحی داخلی

تصویر4-56  
کاربرد بافت در صنایع دستی
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 بافت های بصری به روشهای مختلف توليد می شوند. در تصاویر زیر نمونه هایی از آنها 
به  توجه  با  بگيرید،  نظر  در  را  بافتها  از  و کيفيت هر کدام  توليد  ارائه شده اند. روش 
نمونه های  توليد کنيد، چه  نمونه ها  از  الهام  با  نمونه های دیگری  رشتۀ  تحصيلی خود 

متفاوتی را اضافه می کنيد؟ و در هر نمونه چه تغييراتی می توان اعمال کرد؟
ایجاد بافت با ترسيم و 
تکرار خط و اضافه کردن نقاط ریز

ایجاد بافت با تکرار یک نقش مایه
 با خط ضخيم و خط باریک

ایجاد بافت به وسيلۀ 
چکاندن قطره های مرکب روی کاغذ

ایجاد بافت با کشيدن و 
ماليدن رنگ روی سطح با کاردک نقاشی 

ایجاد بافت با استفاده از
 نقش در بطری و غلتک چاپ

بافت بتن در یک قالب گيری حجمی

ایجاد بافت با برگرداندن یک سطح مرکب مالی شده 
روی کاغذ به کمک غلتک چاپ  

ایجاد بافت به وسيلۀخراشيدن سطح مقوای گالسه که 
از قبل با مرکب سياه پوشيده شده است

تجربه و دانش

فصل 4     سطح، شکل، حجم 
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نمونه کارهای توليد شده را در کالس ارائه و با هم مقایسه کنيد. آیا می توان دسته بندی 
خاصی برای روشهای توليد بافت ارائه کرد؟

1- نتایج کار را در کالس ارائه کرده و مورد بررسی قرار دهيد.
2- بافت های ارائه شده در کالس را چگونه می توان دسته بندی کرد.

3- نمونه کارهای برجستۀ کالس کدام اند و چه ویژگی ای دارند؟
4- با توجه به رشتۀ هنری شما هر کدام از بافتهای ارائه شده چه کاربردی ممکن است 

داشته باشند؟
5- برای انجام بهترین تمرین چه توصيه هایی دارید؟

 طرح های تهيه شده را به همراه نتایج برگرفته از کالس تدوین و جهت ارائه نهایی 
آماده کنيد.

 
 در محيط اطراف خود به سطح خارجی عناصر طبيعی مانند پوستۀ درختان، سطح 
برگ ها و یا سطح سنگهای طبيعی توجه کنيد و یا سطح انواع مصنوعات مانند پارچه، 
ميز، آجرکاری، کاشی، انواع ظروف را مورد توجه قرار دهيد و یا کيفيت سطوح بافت 
استفاده شده در آثار نقاشی و گرافيک را با دقت مورد بررسی قرار دهيد. دوازده نمونه 
از آنها را انتخاب کنيد. با استفاده از کاغذ نازک و مداد بافت آنها را برروی کاغذ منتقل 
کنيد. نتيجه کار را که می تواند شامل قطعاتی از سطوح بافت دار و نيز طرح بافت آنها 
برروی کاغذ باشد را برروی مقوا به ابعاد A3 قرار دهيد. از نظر کيفی برداشت و احساس 

خود را در مورد هر کدام از بافت ها بيان کنيد.

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

پرسش وگفتگوی کالسی

تجربه و دانش
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1- با استفاده از شکل های سادۀ  هندسی در سه کادر 15×15 سانتی متر، ترکيب هایی 
دلخواه از شکل ها را به روش ترسيم و کالژ طراحی و اجرا کنيد.

2- با استفاده از هر یک از روش های سه گانه  تغيير و ابداع شکل های جدید )برداشتن 
قسمتی از یک شکل/ تکرار و در کنار هم قرار دادن یک شکل/ شکستن شکل( در سه 

کادر جداگانه چند شکل جدید ایجاد کنيد.
3- برای هر کدام از ترکيب های متقارن و غيرمتقارن دو نمونه تصویری پيدا کنيد.

4- با استفاده از بریده های مقوای خاکستری و سياه به صورت اشکال ساده هندسی 
و استفاده از خطوط در کادر 25× 20 سانتی متر سه نمونه از ترکيب نامتقارن به وجود 

آورید.
5- با استفاده از یک شکل ساده  هندسی )چهارگوش، سه گوش یا دایره( و تغييراتی که 
از نظر اندازه، تيرگی- روشنی، بافت یا تناسبات آن به وجود می آورید، دو نمونه ترکيب 

متقارن و دو نمونه ترکيب نامتقارن در کادر 20×20 سانتی متر به وجود آورید.
6- در ده کادر 10×10 سانتی متر، ده نمونه بافت ترسيمی با استفاده از ابزارهای اثرگذار 
متنوع و به شيوه های مختلف به وجود آورید. تالش شود حداقل نيمی از تعداد بافت ها به 

روش های ابداعی باشد که ممکن است در کتاب هم توضيح داده نشده باشند.
7- با استفاده از روش های مختلف به کارگيری مواد طبيعی از قبيل چوب، فلز، گچ، 

سيمان، کاهگل، ماسه و... تعدادی بافت با راهنمایی هنرآموز به وجود آورید.

نواقص احتمال تمرین خود را رفع کنيد و همراه با گزارش فنی حاصل مباحث کالسی 
مجموعۀ یافته ها را به صورت مدون در قالب کاربرگ تنظيم و برای ارائه نهایی آماده 

سازید.

تحلیل و نتیجه گیری

تجربه و دانش

فصل 4     سطح، شکل، حجم 
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فصل 5
  به کارگیری اصول ترکیب بندی در خلق آثار هنری  
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1ـ  5ـ    ترکیب بندی

به خلقت زیبا و باشکوه گل هاي زیبا، بوته هاي کویر، درختان سر افراز 
و ... دقت کنید. آنچه سبب بقا و رشد و تداوم حیات است، همنشیني 
دقیق، ترکیِب مناسب اجزاء تشکیل دهندة آنها با کِل وجود آنهاست. 
از  وحدت و هماهنگي در طبیعت پیرامون ما مثاِل آشکار و روشني 

واژة» ترکیب بندي« است. )تصاویر 1-5 تا 5-3(.
در بوجود آوردن آثار هنري در تمام رشته ها، همین اصل همنشیني و 

ترکیب درسِت عناصر بصري مهم و مؤثر هستند.
نقش  هنري  اثر  یک  در معناي  هم  و  شکل  در  هم  بندي  ترکیب 

بسزایي دارد. 
به نظر شما اصول ترکیب بندي هنري بُعد شکل و صورت آن را شامل 
مي شود یا مفهوم و معنا را نیز در بر دارد؟ دربارة آن در کالس با یکدیگر 

گفتگو کنید. 
ایجاد یک ترکیب موفق هم در جلب توجه مخاطب و بیننده و هم در 

رساندن پیام هنری مورد نظر به مخاطب موثر است.
همچنین زمینه یا کادری که عناصر بصری در آن قرار می گیرند در 
نظر  در  بدون  اثرمی گذارند.  طرح،   کیفیت  بر  طرح  عناصر  با  تعامل 
ترکیب  اثر،  و  زمینه و کادر یک  ارتباط میان عناصر بصری  گرفتن 
نمی تواند به وجود بیاید و در نهایت ترکیب و سامان بخشی به عناصر 
بصری درارتباط با شکل کادر است که انجام می شود. به همین ترتیب 
بسته به اینکه کادر، مستطیل، مربع یا مدور باشد، ترکیب خاص خود 
را خواهد داشت. از انواع ترکیب بندي ها مي توان به ترکیب متقارن 

)بر اساس محورهاي تقارن( و ترکیب نا متقارن را نام برد.

تصویر5-1  

تصویر5-3  

تصویر5-2  
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تصویر5-4  
ترکیب متقارن در معماری داخلی

تصویر5-6  
نمایش مربع سیاه در کادر مستطیل و روابط بصری
 آن در موقعیت ها و جهت های مختلف با کادر

تصویر5-8  
ترکیب نامتقارن در نمای معماری

تصویر5-7  
ترکیب متقارن درطراحی فرش

تصویر5-5  
ترکیب نامتقارن درنقاشی

فصل 5    به کارگیری ترکیب بندی در خلق آثار هنری 
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1- شناخت اجزای اثر هنری مقدمة بررسی اصول ترکیب بندی آنهاست. چهار نمونة زیر 
را از جهات مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار دهید، عناصر آنها و اجزای تشکیل دهنده 

و ویژگی های آنها را بررسی کنید و سپس دسته بندی و معرفی نمایید. 

2- با استفاده از انواع خط ) ضخیم و نازک، تیره و روشن، بلند و کوتاه یا صاف و ناصاف( 
دو نمونه ترکیب نامتقارن و دو نمونه ترکیب متقارن در کادر 20×20 سانتی متر به وجود آورید.
3- در دو کادر 25×20 دو نمونه ترکیب با طراحی از پیرامون خود با ترکیب متقارن و 

نامتقارن انجام دهید.

1- در کالس دربارة نمونه های ترکیب بندی که بررسی کردید، گفتگو کنید.
2- آیا می توان برای ترکیب بندی های مذکور دسته بندی خاصی  را   ارائه داد؟

پس از مرور و بررسی انواع ترکیب بندی ها با موضوع ترکیب بندی، چند کار طراحی 
انجام دهید و در کار پوشة خود قرار داده و پس از به نمایش گذاشتن آن ها در کارگاه،

در صورت نیاز آن ها را اصالح کنید.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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2ـ  5ـ    تناسب

تناسب، مفهومی ریاضی است که در هنر تجسمی بر کیفیت رابطة 
کاربرد  دارد.  اثر داللت  با کل  و  یکدیگر  با  اثر  اجزای  میان  مناسب 
تناسبات به دلیل ایجاد زیبایی بصری در هنرهای تجسمی از اهّمیتی 
تناسب  نوعی  براساس  هنری  آثار  همة  تقریباً  است.  برخوردار  ویژه 
به وجود آمده اند. یکی از دالیل زیبایی یک اثر تجسمی، وجود تناسب 

میان رنگ ها، خط ها، سایه روشن و شکل های آن است. 
سّیال  میان خطوط  متناسبی  روابط  نقاشی  تابلوی  یک  در  می توان 
... برقرار کرد و یا در یک اثر حجمی،  خیال  انگیز، رنگ ها، فرم ها و 
منفی  فضای  برجستگی ها،  و  فرو رفتگی ها  میان  مناسبی  روابط 
که  همان طور  کرد  ایجاد  مختلف  و سطوح  بافت ها  مثبت،  فضای  و 
گوش یک نوازنده بالفاصله وجود یک نت خارج را تشخیص می دهد، 
و  رنگ ها  در  تناسب  به سرعت عدم  کارآزموده  و  دیدة حساس  یک 

شکل های یک اثر تجسمی را می بیند )تصویر5-9(.
تناسب  نیز  زنده  موجودات  و  طبیعت  پدیده های  ُکِل  در  و  اجزا  در 
نمونة  پیچیده ترین  و  موزون ترین  دارد.  وجود  متناسب  روابط  و 
و در کل  اجزا  در  بسیار دقیق  تناسبی  از  است که  پیکرة انسان  آن 

برخوردار است. 
اندازة قسمت های مختلف بدن و تناسبات آن، از دیرباز مورد توجه 
را  انسان  پیکره  کرده اند  سعی  همواره  آن ها  است.  بوده  هنرمندان 
دوران  در  ویژه  به  موضوع  این  کنند.  طراحی  تناسبات  زیباترین  با 
رنسانس، بسیار مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است )تصویر5-10(.

تصوير5-9  
زيبايی اثر خوان میرو بیشتر مربوط به روابط 
متناسب میان رنگ ها، سطوح و خطوط است.

تصوير5-10  
جست و جوی تناسبات زيبا در اندام انسان، 
يکی از  اهداف نقاشان در دوره های مختلف 
بوده است. 

فصل 5    به کارگیری ترکیب بندی در خلق آثار هنری 
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ایجاد تناسب ميان رنگ ها و سایه رنگ های یک تابلوی نقاشی در عين 
حال تناسب در اندازه ها از قوانين خاصی پيروی می کند که به آن ها 
اصول و قواعد تقسيمات طالیی و یا تناسبات طالیی گفته می شود. 
براساس تناسبات طالیی یک پاره خط را می توان طوری به دو قسمت 
تقسيم کرد که نسبت قسمت کوچک تر به قسمت بزرگ تر مساوی با 
از نظر  با کل پاره خط باشد. این نوع تقسيم  نسبت قسمت بزرگ تر، 
بصری و همين طور از نظر منطقی، نسبت های زیبایی را ميان اجزا با 
یکدیگر و با کل پدید می آورد که هم در معماری و هم در هنرهای 

بصری از آن استفادۀ بسيار شده است.
نسبت  به   AB الف و ب یا  پاره خط  تقسيم  مراحل  مقابل  شکل  در 
می توان  ازنسبت های طالیی  استفاده  با  را مشاهده می کنيد.  طالیی 
هم  که  آورد  به دست  طالیی  نسبت های  با  منظم  چهارگوش های 
در هنرهای  بصری  عناصر  ترکيب  در  و هم  آثار هنری  کادربندی  در 

کاربردی از آنها استفاده می شود. 

3ـ  5ـ    تناسب طالیی

تصویر5-11  
تناسب در طبیعت

تصویر5-12  
1- ابتدا پاره خط الف-ب را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

 2- ســپس از مرکــز الــف بــه شــعاع نصــف پــاره خــط الــف-ب 
قــوس مــی زنیــم بــه طــوری کــه خــط عمــود ج-الــف بوجــود بیاید. 
ــا مثلــث الــف-ب-ج  ــه ب وصــل مــی کنیــم ت 3- نقطــه ج را ب
ســاخته شــود. 
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تصویر5-13  
تناسب تقسیم بندی اجزای این اثر در ساختار درونی آن و تناسب اجزای 
آن با کادر اصلی نشان می دهد که نگارگران ایرانی زیباترین ترکیب های 
ساختاری را در آثار خود مورد توجه قرار داده اند. 

فصل 5    به کارگیری ترکیب بندی در خلق آثار هنری 

تصویر5-14  
چگونگی استفاده از
 تناسبات طالیی
 در بناهای مربوط به
 یونان باستان. 
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با دقت به پدیده های طبیعی، هنری و مصنوعات اطراف خود نگاه کنید. با نظر معلم 
کالس تعدادی از آنها را انتخاب کرده و با دقت از آنها در قطع A3 طراحی کنید، با 
اندازه گیری خطای طرحهای خود را اصالح کنید حال در ابعاد مختلف، تناسبات موجود 

در آنها را بررسی کنید و به سؤاالت زیر جواب دهید:
1- آیا موضوعات انتخابی شما از الگوهای هندسی خاصی پیروی می کنند؟

2- آیا نسبت خاصی وجود دارد که اندازة بخش های مختلف طرح مضرب یا تابعی از 
آن باشد؟

3- در کدامیک از کارهای انتخابی شما نسبت های طالیی صدق می کند؟
4- با توجه به مطالعة تجربی که انجام دادید نظر شما راجع به موضوع تناسبات چیست؟
5- در موضوع تناسبات و  تناسبات طالیی چه نظراتی داده شده و کدام نمونه های بارز 

را می شناسید؟

کارهای انجام شده را درکالس ارائه کرده و مورد بررسی قرار دهید. چه نمونه های دیگری 
از تناسبات زیبا توجه شما را جلب می کند؟ آیا قواعد تازه ای برای تناسبات زیبا می توان 

بدست آورد؟

طرح های خود را بازبینی و کامل کنید. با توجه به نمونه ها و مطالب ارائه شده در کالس، 
اصول و قواعد استفاده از تناسبات در هنر و طراحی را خالصه و مدّون کنید و برای 

تحویل نهایی در کارپوشه وارد کنید.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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Balance  4ـ  5ـ    تعادل

تعادل  واژة  وقتی  دارد؟  کاربردی  چه  تعادل  می فهمیم؟  چه  تعادل  واژة  از 
اساسی ترین  از  یکی  تعادل،  به ذهن شما می رسد؟  را می شنوید چه چیزی 
وضروری ترین قوانینی است که تداوم حیات موجودات زنده، توسعة اجتماعی، 

رشد فردی و کار هنری هم زمان به آن نیاز دارند.
اصوالً تعادل به طور فطری در زندگی و در طبیعت و در حیات و قوای فکری و 
در ساختمان اندام انسان و سایر موجودات وجود دارد. در طبیعت، همه چیز به 
شکل متعادلی جریان دارد. در آمدن شب و روز از پی یکدیگر، تغییرات فصل ها 
و ... . چنانچه یک رویداد غیر منتظره یا زلزله این تعادل را بر هم بزند همه 
چیز درهم می شود و انسان در این وضعیت، احساس سردرگمی و پریشانی 
خواهد کرد. همان گونه که برای حرکت یا ایستادن انسان ،تعادل فیزیکی الزم 
است و اگر تعادل او به  هم بخورد مشکالتی برای وی به وجود می آید. بنابر این 
تعادل حاصل از خنثي شدن نیروهاي بصری اثرگذار در یک اثر هنري است که 

احساس ثبات و توازني خوشایند را ایجاد مي کند.
در هنر نیز تعادل اجزای اثر، نقش عمده ای دارد. در یک اثر تجسمی، وجود 
است. در  و الزم  بر مخاطبان ضروری  مثبت  تأثیر  ایجاد  برای  بصری  تعادل 
صورت عدم تعادل میان نیروهای بصری مختلف پیام اثر خدشه دار می شود. به 
طور طبیعی انسان هنگام مشاهدة  چیزها آن ها را با محورهای افقی و عمودی 
دید در ذهن خود مقایسه می کند و وجود یا عدم تعادل را در آن ها تشخیص 
می دهد )شکل 16-5( و در می یابد که آیا مجموعه عناصر در حال موازنه و 
آرامش هستند یا نه؟ و آیا بخشی از عناصر بر دیگر عناصر غلبه و سنگینی 
می کنند؟ و یا حس توازن در ترکیب برقرار است؟ هر کدام از عناصر بصری، 
برحسب اندازه، رنگ، بافت و یا تعداد، وزن بصری خاصی پیدا می کنند. در 
طرح هنری، تعادل به سه روش ایجاد می شود. تعادل نامتقارن، تعادل متقارن 
و تعادل مرکزی و نیز به واسطه، وزن یعني با ایجاد توازِن عناصر بصري در یک 

اثر هنري، نوعي تعادل موزون پدید مي آید.

تصویر5-15  
تعادل در حرکت ورزشی

تصویر5-17  
Balance :تعادل در تایپوگرافی کلمه

تصویر5-16  
تعادل 

فصل 5    به کارگیری ترکیب بندی در خلق آثار هنری 



108



109

فصل 6
  فضا، زمینه و عمق نمایی در هنرهای بصری  
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1ـ  6ـ    عمق نمایی

در طراحی خطی، با خط کشیدن پیرامون اشیا، شکل با مرز مشخصی 
محدود و به صورت سطح دوبعدی نشان داده می شود. طراحان در ادوار 
مختلف سعی کرده اند تا حجم اشیا و عمق آن را روی سطح دوبعدی 
نمایش دهند. ساده ترین راه درک عمق تصویری هنگامی است که دو 
شکل جلوی هم قرار می گیرند و با دیدن یکی پس از دیگری، دور و 

نزدیکی آن ها را درک می کنیم.
با استفاده از تغییر حالت رنگ و با استفاده از سایه  روشن نیز طراحان 

برای ایجاد ژرفا استفاده می کنند.
با ساده کردن موضوعات طراحی به صورت حجم های هندسی می توان 
عمق  و  حجم  کرده،  طراحی  مختلف  اشیای  و  فضاها  از  به سادگی 
فضای آن ها را نشان داد لذا طراحی از مکعب، زیربنای طراحی از تمام 
حجم هاست. برای ترسیم کره، هرم، استوانه نیز از مکعب هم اندازة  آن ها 

استفاده می کنند.
اشیای سه بعدی تشکیل می شود؛ درحالی که تصویر  از  جهان خلقت 
روی سطح دوبعدی شکل می گیرد. پرسپکتیو یعنی ترسیم تصویر اشیاء 

بر روی صفحة تصویر دوبعدی. 
اگر به اشیای در حالت نشسته، ایستاده و یا از روی بلندی نگاه کنیم 
برحسب تغییر تراز دید ما، شکل آن ها تغییر می کند. از این   روی در 
ترسیم پرسپکتیو اشیا، خط افق که تراز دید ناظر را نشان می دهد مهم 
است. در طراحی از مناظر طبیعی، خط افق بر محل اتصال زمین و 

آسمان در دوردست منطبق می شود.

تصویر6-1  
تفاوت در به کارگیری عمق نمایی در نمایش اشیاء

تصویر6-2  
کارگیری عمق نمایی در طراحی

تصویر6-3  
به کارگیری قواعد سه بعد نمایی در مربع
 و تبدیل آن به مکعب  مربع
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تصویر6-4  
ساده کردن موضوعات طراحی به اشکال سادۀ هندسی

تصویر6-5  
مکعب، پایۀ ترسیم دیگر شکل های هندسی است.

تصویر6-6  
خط افق، خط جداکنندۀ بین زمین و آسمان است که با توجه به ارتفاع ناظر تغییر می کند.

فصل 6    فضا، زمینه و عمق نمایی در هنرهای بصری 
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سه تصویر متفاوت شامل، تصویر از فضای شهری، تصویر از فضای داخلی    و تصویر از 
مناظر طبیعی را انتخاب کنید و بر روی تصاویر:

1- موقعیت خط افق و تراز دید ناظر را مشخص کنید.
2- بر روی خط افق نقطة دید ناظر را مشخص کنید.

3- امتداد خط مختلف، عمودی، افقی و مایل را بررسی کنید و نقطة گریز خطوط موازی 
را مشخص کنید.

4- سؤاالت خود را یادداشت کنید.
5- تصویر را به صورت ترسیم خطی خالصه کرده و در کالس ارائه دهید.

 دربارة خط افق، تراز دید ناظر، ارتفاع ناظر و تأثیر آن بر طرح و نیز روش های درک بهتر 
پرسپکتیو، در کالس با یکدیگر گفتگو کنید.

تجارب خود را در طراحی پرسپکتیو، به صورت یک کاربرگ ارائه کنید و در کارپوشة 
خود قرار دهید.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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6ـ  پرسپکتیو  یک نقطه ای   2ـ 

اگر به مکعب  به گونه ای نگاه کنیم که محور دید ما بر یکی از سطوح 
و نماهای آن عمود باشد در این صورت: یک دسته از خطوط مکعب با 
صفحة تصویر موازی هستند. یک دسته به صفحة تصویر عمود هستند 
یعنی با محور دید ناظر موازی هستند و دسته سوم خطوطی هستند 

که بر صفحة تصویر عمود می شوند.
 خطوط قائم در پرسپکتیو یک نقطه ای قائم باقی می مانند و خطوطی 
که با صفحة تصویر موازی هستند در پرسپکتیو افقی ترسیم می شوند.
با محور  با محور دید موازی هستند به خطوط موازی  خطوطی که 
دید، نقطة گریز) VP( می گویند. می توان نتیجه گرفت که برای به 

از چشم  باید خطی  دست آوردن نقطة گریز هر خط 
ناظر به  موازات آن خط ترسیم کرد تا صفحة تصویر را 
قطع کند. محل تقاطع نقطة گریز آن خط و خطوط 

موازی با آن می باشد. 
مالحظه می کنید سطوحی که با صفحة تصویر موازی 
هستند شکل واقعی خود را حفظ می کنند اما سطوحی 
که از ناظر دور می شوند تغییر شکل می دهند و عناصر 
ناظر  ارتفاع  تغییر  با  ترسیم می شوند  دورتر کوچک تر 

نسبت به جسم، شکل آن تغییر می کند.

تصویر6-7  
ترسیم فضای داخلی با استفاده از قواعد پرسپکتیو یک نقطه ای

فصل 6    فضا، زمینه و عمق نمایی در هنرهای بصری 
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کوچک تر  آن ها  اندازۀ  ناظر،  از  اشيا  فاصله  افزایش  با  پرسپکتيو،  در 
می شود و عمق فضا افزایش می یابد )تصویر 6-8(.

در طراحی، ترسيم مکعب یا مکعب مستطيل را با ترسيم وجهی که 
به ناظر نزدیکتر است شروع می کنيم. این وجه چون با صفحۀ تصویر 

موازی است، شکل و تناسبات خود را حفظ می کند. 
آنگاه، با توجه به ارتفاع دید ناظر، خط افق را مشخص می کنيم. با توجه 
به موقعيت ناظر، نقطۀ گریز را مشخص کرده و از چهار رأس مربع به 
نقطۀ گریز وصل می کنيم. با رعایت تناسبات و با ترسيم خط افقی، 

عمق را مشخص کرده و ترسيم را کامل می کنيم.)تصویر 6-9(.

vp

vp

vp

خط افق

خط افق

خط افق

تصویر6-8  

تصویر6-9  
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محل قرارگيری اّولين وجه،  نسبت به نقطۀ گریز و خط افق، وضعيت های 
مختلف مکعب را در پرسپکتيو یک نقطه ای نشان می دهد. در این نمودار 
چهار مکعب دو وجهی دیده می شوند. اگر ناظر در ارتفاع خط افق به 
حجمی در سمت راست یا چپ نقطه گریز نگاه کند آن را دووجهی 
می بيند. همچنين اگر حجم در راستای دید ناظر باال و پایين نقطه گریز 
دیگر  می شود. حجم های  دیده  دو وجهی  به صورت  باشد،  داشته  قرار 

عالوه بر اینکه باالتر یا پایين تر از خط افق هستند در 
سمت راست یا چپ ناظر قرار دارند و به همين دليل 
به صورت سه وجهی دیده می شود؛ بنابراین با جابه جایی 
ناظر اینکه تعداد و وسعت وجوه و زاویۀ خطوطی که به 
عمق می روند تغيير می کند. در همه حالت ها آنچه دورتر 
قرار دارد کوچک تر و کوتاه تر دیده می شود )تصویر 6-10(.

تصویر6-10  
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به نحوی که  باراهنمایی هنرآموز کالس، در موقعيت مناسبی در کالس مستقر شوید   
محور دید شما بر یکی از دیواره های کالس عمود باشد. با توجه به موقعيت خود و به 
ارتفاع دید خود، برحسب اینکه ایستاده یا نشسته باشيد پرسپکتيو یک نقطه ای از کالس 
ترسيم کرده و به سؤاالت زیر پاسخ دهيد. در این تمرین، موقعيت و جهت دید و ارتفاع 
هرکدام از شما ممکن است متفاوت باشد و می توانيد از ترسيم عناصر فرعی صرف نظر 

کنيد. 
1-آیا تراز خط افق را به درستی انتخاب کرده اید؟ و آیا نقطۀ گریز، با موقعيت شما در 

کالس هماهنگ است؟
2-آیا خطوط قائم در ترسيم به درستی ترسيم   شده اند؟
3-آیا عمق فضا به درستی در ترسيم تعيين شده است؟

با رعایت  را  برد و المپ  4-آیا می توانيد محل عناصر موجود در فضا مانند ميز، وایت 
تناسبات تعيين کنيد؟

مشکل  با  آسان  شما  برای  کار  از  قسمت  کدام  کنيد  یادداشت  را  خود  5-سؤاالت 
است؟ ترسيمات در کالس را ارائه داده و یا نتایج را با هم مقایسه کنيد .

1- در طراحی مکعب ها چه مشکالتی موجب می شود تا وجوه مکعب به خوبی طراحی  نشوند؟
2- درک نقطه گریز و ارتفاع دید ناظر در این طراحی ها چه نقشی دارند؟
3- درباره این موضوعات با هم کالسی ها و هنرآموز خود، گفتگو کنيد. 

به  را  کرده اید  تهيه  با طراحی  که هم زمان  هایی  گزارش  نيز  و  تهيه شده  طرح های 
کارپوشۀ خود اضافه کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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با کمک گرفتن از پرسپکتيو مکعب می توان از انواع موضوعات به صورت 
خطوط  با  را  مکعب  طراحی  کرده  طراحی  نقطه ای  یک  پرسپکتيو 

کم رنگ و از سطوحی که به شما نزدیک تر است شروع کنيد.
با تمرین طراحی از  نيازی به پاک کردن این خطوط کمکی نيست. 
استوانه و مخروط، طراحی دقيق انواع ظروف و بطری ها آسان می شود 
)تصویر 11-6  (. به کمک این روش، حالت سه بعدی آن ها بهتر نمایش 
داده می شود )تصویر 12-6 (. طراحی استوانه را با ترسيم بيضی، داخل 
به پرسپکتيو  وجه رویه مکعب شروع کنيد. بيضی دایره ای است که 
رفته و می توان به کمک محور تقارن های عمودی و افقی آن را ترسيم 

کرد )تصویر 6-13(.

تصویر6-11  
به کمک قطرها، دو بیضی وجوه باال و پایین مکعب ترسیم می شود. با 
خطوط عمود، دو بیضی به هم وصل می شوند و استوانه کامل می شود.

تصویر6-12   تصویر6-13  

فصل 6    فضا، زمینه و عمق نمایی در هنرهای بصری 



118

با رعایت اصول پرسپکتيو یک نقطه ای و استفاده از مکعب مستطيل، از انواع ظروف مانند، 
بطری ، پارچ، گالب پاش، کاسه و ... به صورت خطی طراحی کنيد ، و به سؤاالت زیر پاسخ 

دهيد:
1- ترسيم خط چين اضالع و وجوهی که دیده نمی شوند، چه کمکی به طراحی شما می کند؟

2- چگونه می توان با ترسيم قطرهای مربع، دایره را در پرسپکتيو نشان داد؟ 
3- محور تقارن در ترسيمات پرسپکتيو یک نقطه ای چه نقشی پيدا می کند؟

4- در طراحی با چه مشکالت و سؤاالتی مواجه شدید و برای طراحی بهتر نياز به تقویت 
چه مهارت هایی دارید؟

طراحی های خود را در کارگاه به صورت نصب بر روی دیوار و یا بر روی ميز قرار داده و در 
مورد  آنها با هم کالسی های خود صحبت کنيد.

1- در طراحی هایی که توسط گروه در کارگاه ارائه شد، به چه نتيجه ای رسيدید؟
2-  می توانيد نتایج خود  را در قالب کاربرگ در کارپوشۀ خود ضميمه کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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3ـ  6ـ    پرسپکتیو یک نقطه ای در طراحی از فضای داخلی

به کمک قواعد پرسپکتیو داخلی می توان عالوه بر اشیا و حجم های کوچک 
از فضاهای مختلف داخلی نیز به شرح زیر طراحی کرد:

1- فرض کنیم که دیوار روبروی  شما همان صفحة تصویر در پرسپکتیو 
ترسیم  آن  تناسبات  با حفظ  را  روبرو  دیوار  این صورت صفحة  در  باشد 
می کنیم. )صفحه روبه رو را با تناسبات واقعی ترسیم می کنیم(. )تصویر 

)6-14
را   گریز  نقطة  و  افق  وی خط  موقعیت  و  ناظر  دید  تراز  به  توجه  با   -2
تقسیم  مساوی  قسمت های  به  را  دیوار  پائین  خط  و  می کنیم  مشخص 

می کنیم.)تصویر 6-15(
3- از نقطه گریز به چهارگوشة دیوار مقابل وصل کرده و امتداد می دهیم. 

)تصویر 6-16(
افق         خط  روی  بر  را   A نقطة  روبرو  دیوار  از  ناظر  فاصلة  به اندازة   -4
مشخص کرده و به گوشة دیوار وصل می کنیم و )A نقطه گریز خط و 

45درجه است( تا تقسیم بندی های کف را قطع کند. )تصویر 6-17(
5- با استفاده از نقاط تقاطع تقسیمات کف را کامل می کنیم تا کف به صورت 
شطرنجی به مربع های کوچک تقسیم شود. با استفاده از تقسیمات کف 
طرح را کامل می کنیم این تقسیم بندی کمک می کند جای عناصر مختلف 
را در عمق فضا روی دیوارها و سقف به دقت مشخص کنیم. )تصویر 6-18(
در تصاویر 19-6 تا 21-6 نمونه هایی از پرسپکتیو یک نقطه ای را می بینید.

تصویر17-6  تصویر6-18  

تصویر6-15  

تصویر6-14  

تصویر6-16  
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تصویر6-19   تصویر6-20  

تصویر6-21  
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4ـ  6ـ    پرسپکتیو یک نقطه  ای در طراحی از طبیعت و انسان

اگرچه پرسپکتیو بیشترین کاربرد را در ترسیم احجام هندسی دارد؛ 
قواعد آن در مورد طبیعت نیز صدق می کند. طول درختان در عمق 
منظره و اندازة اعضای بدن انسان در زوایای خاص تغییر می کند. در 
)تصاویر 22-6 و 23-6( ، خط افق و نقطة گریز و زاویه خطوطی که به 
عمق می روند را پیدا کنید. چنانکه می بینید درختان در عمق کوچک 
و بافاصلة کمتر به نظر می رسند و نوک آن ها با خط افق زاویه درست 
هرچه  و  بیشتر  جزئیات  با  نزدیک  هنگام طراحی، درختان  می کند. 
دورترند با اهمیت کمتر نشان داده می شوند. تناسبات بدن انسان در 
پرسپکتیو تغییر می کند. تقسیم بندی طول بدن و استفاده از خط وسط 

بدن به طراحی درست بدن کمک می کند)تصاویر 24-6 تا 6-26(.

تصویر6-22  
تصویر6-23  
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تصویر6-24  

تصویر6-25 
به کارگیری پرسپکتیو در طراحی گرافیک  تصویر6-26 
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5ـ  6ـ    پرسپکتیو دو نقطه ای 

اگر هیچ کدام از دیواره های مکعب با صفحة تصویر موازی نباشد پرسپکتیو 
دونقطه گریز پیدا می کند. مراحل ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای به شرح 

زیر است:
 A 1- خط افق را ترسیم می کنیم و بافاصله مناسب دونقطه  گریز مانند

و B  بر روی آن انتخاب می کنیم.
2- با توجه به ارتفاع مکعب و تراز دید ناظر یال جلو مکعب را به صورت 

یک خط قائم ترسیم می کنیم. 
3- ابتدا و انتهای یال قائم را به نقطه های گریز وصل می کنیم.

را ترسیم کرده و حجم  یال های مکعب  تناسبات دیگر  با رعایت   -4
مکعب را کامل می کنیم.

 در صورت نیاز به جای حجم مکعب می توان فضای داخلی مکعب را 
ترسیم کرد. در پرسپکتیو احجام اساس زاویة دید، ارتفاع چشم و فاصلة 

ناظر ترسیم می شوند.

تصویر6-27  

تصویر6-28  

تصویر6-29  

تصویر6-30   تصویر6-31  

A                                                                                                                     B      GL  

A                                                                                                                     B      GL  

A                                                                                                                     B      GL  

A                                                                                                                     B      GL  A                                                                                                                     B      GL  

K

H

K

H

K

H

K

H

فصل 6    فضا، زمینه و عمق نمایی در هنرهای بصری 



124

برای طراحی از اشیا در پرسپکتیو دونقطه ای نقاط گریز را خارج از 
صفحة کاغذ تصور کنید. با خطوط کمرنگ و متعدد حالت قرارگیری 
خطوط  )روابط  شده  ارائه  روش  کمک  به  و  کنید  جستجو  را  شیء 
موازی( از آن طراحی کنید. )تصویر 33-6( بدون پاک کردن خطوط 
ایجاد کنید.  نزدیک تر  اولیه خطوط پررنگ تری روی اضالع  کم رنگ 
هنگام طراحی از اشیای مختلف آن ها را به صورت مکعب ساده کنید. 
در تصویر 34-6 ترکیبی از حجم های مختلف با طرح های مقدماتی 
انتخاب شده است قواعد پرسپکتیو برای طراحی این حجم ها به کار 
گرفته شده است این روش برای طراحی اشیا و حجم های گوناگون 
برای  را  پرسپکتیو  قواعد  از  استفاده   6-35 تصویر  است.  مناسب 
طراحی از کفش و پوتین نشان می دهد. به کمک تجسم احجام به 
صورت مکعب و با استفاده از قواعد پرسپکتیو می توان اشیای دیگر 

مانند پله ها را هم به سادگی طراحی کرد. )تصویر 6-36(

تصویر6-32  
در پرسپکتیو احجام بر اساس زاویة دید، ارتفاع چشم و فاصلة ناظر ترسیم می شوند.

تصویر6-33  
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تصویر6-34  

تصویر6-36  

تصویر6-35  
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در) تصاویر 37-6 تا 39-6 ( فضای داخلی به کمک قواعد پرسپکتيو 
ترکيب بندی  جستجو برای  دید  زاویه  انتخاب  به  است  شده  طراحی 

مناسب و ترکيب سطوح دقت کنيد.

تصویر6-38  

تصویر6-37  

تصویر6-39  
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ابتدا عکسی از یک خيابان را که عمق خيابان و ساختمان های طرفين را نشان می دهد 
انتخاب کرده، احجام و خطوط اصلی خط افق و نقطۀگریز آن ها را مشخص کنيد.سپس 
با مشورت هنرآموز کالس محيط مناسبی در حياط مدرسه یا منزل و یا فضای شهری 
انتخاب کنيد. زاویۀ دید خود را عمود بر یکی از دیواره ها تنظيم کنيد و با استفاده از قواعد 

پرسپکتيو یک نقطه ای، از آن طراحی کنيد.

1- در طراحی از پرسپکتيو چه مشکالتی داشتيد؟
2- در پرسپکتيو یک نقطه ای، رسم و طرح کدام دسته از خطوط برای شما مشکل تر 

بود؟ آیا پاسخی برای آن دارید؟
3- برای انجام بهتر طراحی با پرسپکتيو چه پيشنهادی دارید؟

نتایج حاصل از طراحی پرسپکتيو و مشکالت در این نوع از طراحی را به صورت یک 
کاربرگ ضميمه کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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فصل 7
  نور و سایه در هنرهای بصری  
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1ـ  7ـ    نور و دیدن اشیا

با  وجود نور است که پدیده های خلقت برای انسان قابل رؤیت می شوند. 
بدون نور چیزی دیده نمی شود. با تغییر شدت رنگ یا جهت نور اشیاِء 

اطراف ما تغییر می کنند.
اشیا  بر حسب جنس و نوع سطوحي که دارند وقتي در مسیر تابش نور 
قرار مي گیرند یا نور را جذب مي کنند، یا نور از آنها عبور مي کند و یا نور 
را باز مي تابانند؛ به همین سبب اجسام به » ِکِدر«،» نیمه شفاف«    و 
»شفاف« تقسیم مي شوند. همین ویژگي دربارة رنگ اشیا و اجسام 

وجود دارد.
تصویر7-1  

تصویر7-2  
تأثیر نور بر سطوح مختلف

انتقال تا پراکنده از میان مصالحی شفاف     انتقال پراکنده از میان مصالحی نیمه         بازتاب آینه ای، زمانی رخ می دهد که نور    مصالح مات، انتقال نور را مانع می شوند
و صاف چون شیشه و برخی پالستیک ها    شفاف چون شیشة مات صورت می گیرد.   از سطحی درخشان و کدر بازتابد.             و سایه را تشکیل می دهند.

صورت می پذیرد.                                 منبع نوری آشکارا دیده نمی شود.

بازتاب های چندگانه و یا پراکنده هنگامی 
رخ می دهد که نور از سطحی مات یا 

جال نیافته بازتابد.

زاویة تابش برابر با زاویة 
بارتاب است.

روشنایی
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در پدیده های طبيعی و هنری و وسایل انسان ساخت، انواع منابع توليد نور را شناسایی 
و معرفی کنيد. انواع سطوح که در معرض تابش نور قرار می گيرند را انتخاب کرده و در 

کاغذ A3 معرفی کنيد. 
1- منابع توليد نور را با توجه به طبيعی یا مصنوعی بودن، با توجه به شدت و کيفيت نور 

با توجه به نوع کاربرد دسته بندی کنيد.
2- انواع سطوح را با توجه به نوع ماده ای که از آن ساخته   شده اند، نوع رنگ، و از نظر 

کدر و نيمه شفاف بودن دسته بندی کنيد. 
3- کيفيت سطوح را در رابطه با نور و ازنظر شکل سطح، بافت و انعکاس، بررسی کنيد.
4- در هرکدام از محورهای فوق، کدام کيفيات و ویژگی ها برای شما جالب و مهم است 

و چرا؟
5- نور در فرهنگ ها و تمدن های مختلف از چه جایگاهی برخوردار است؟

6- در انجام تمرین چه سؤاالتی برای شما مطرح   شده است؟

پس از ارائۀ کارها در کالس، پرسش های مطرح شده را به بحث بگذارید تفاوت ها و نکات 
مشترک کارها را مشخص کنيد و به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.

در نحوه ارائه دوستان هم کالسی چه نکات آموزنده ای مشاهده می کنيد به شکل خالصه 
بيان کنيد در کارهای ارائه شده در کالس، چه نمونه های جالب و ارزشمند قابل توجهی 

وجود دارند؟
از طرح سؤاالت و مباحث داخل کالس چه نکات جدیدی به دست می آید؟ 

به صورت  را  تجربه  این  از  یافته های حاصل  کار خود مجموعۀ  نواقص  تکميل  ضمن 
مدّون در کارپوشۀ خود وارد کرده و برای تحویل نهایی آماده کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 7    نور و سایه در هنرهای بصری 



132

 
 واژه های معادل و ترکيبات واژۀ »  نور« را در فرهنگ پيدا کنيد. از نمونه های اشعار شاعران 
ایرانی در مورد هر چند نمونه انتخاب کنيد. از ضرب المثل ها و عبارات حکيمانۀ  مرتبط 
نور  اهميت  مطالعات جمع آوری شده  تحليل  با  کنيد.  را جمع آوری  نمونه هایی  نور،  با 
ابعاد مفهومی نور، کيفيات نور و جایگاه فرهنگی نور را در قالب یک گزارش حداکثر 

دو صفحه ای تنظيم کرده در کالس ارائه دهيد. 

 با نظر هنرآموز کالس، کارهای ارائه شده را ارزیابی کنيد و از منتخب آثار دانش آموزان 
یک پوستر بزرگ برای ارائه در تابلوی اعالنات مدرسه آماده کنيد.

 رأی شخصی خود را به   عنوان جمع  بندی در کارپوشۀخود وارد کرده و برای ارائۀ نهایی 
آماده کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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2ـ  7ـ    نور و سایه در هنر و طراحی

با توجه به اهميت و ابعاد چند بعدی اثرات نور و سایه آیا نحوۀ  استفاده از 
نور وسایه در همۀ هنرها یکسان است؟ چه تفاوتی ميان استفاده از نور و 
سایه در معماری داخلی با نور در نقاشی، نور در عکاسی، نور در تئاتر و نور 
در تصویر متحرک وجود دارد؟ نور چه تأثيری بر انتخاب مصالح، رنگ و 

بافت محصوالت طراحی صنعتی دارد؟ 
در عکاسی به کارگيری درست نور به اندازۀ ترکيب بندی اهميت دارد. برای 
مثال »  نورباال« که درست ميان روز می تابد، برای عکاسی از صورت، نور 
خوبی نيست زیرا سایه می اندازد؛ درحالی که  »  نور جانبی« در هنگام صبح 
ایجاد می کند.  زیبایی  روشن های  و سایه  است  بسيار شاعرانه  غروب  یا 
با »  نور زمينه« مانند تصویر یک منظره در حالت غروب می توان تصاویر 

نمایشی زیبایی گرفت. 
برای عکاسی در شب و عکاسی با استفاده از نور مصنوعی یا 
عکاسی در سرعت باال و ... نيز باید مالحظات هرکدام رعایت 
شود. در عکاسی باید با توجه به تغييرات نور با برنامه ای از 
پيش تعيين شده اقدام نمود. نور در عکاسی عالوه بر آشکار 
و  عمق  دادن  نشان  دارد:  مهم  کاربرد  سه  سوژه  ساختن 
حجم، حالت دادن به عکس، و ایجاد طرح های سياه  و سفيد 

که بسته به جهت شدت نور، کيفيت آن ها متفاوت است.
در ) تصاویر3-7 تا 5-7( به کارگيری نور در عکاسی را نشان 

می دهند.

تصویر7-4  

تصویر7-3   تصویر7-5  
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ما بخش قابل مالحظه ای از ساعات شبانه روز را در فضاهای داخلی سپری 
می کنيم. کيفيت زندگی ما باکيفيت این فضاها بستگی پيدا می کند. در 
معماری داخلی، نور اصلی ترین عامل کيفيت، پویایی و سرزندگی فضای 
معماری است نور هم ازنظر مفاهيم کيفی، سمبليک و زیبایی شناختی و 
هم از نظر کارکرد عملی از جایگاه ویژه ای در ميان عناصر تشکيل دهنده و 

فضای معماری برخوردار است.
بدون نور هيچ فرم، رنگ یا بافتی وجود ندارد اّولين وظيفه ی نور روشن 
کردن فضا وفرم های ساختمانی است تا امکان زندگی، حرکت و فّعاليت را 
برای استفاده کننده فراهم آورد و بتواند با سهولت، سرعت و دقت به انجام 
امور روزمره بپردازد. در طراحی معماری سعی می شود از نور طبيعی روز، 
حداکثر استفادۀ ممکن به عمل آید و از نور مصنوعی به عنوان مکمل در 
ساعات دیگر شبانه روز استفاده شود )تصاویر 6-7 و 7-7(.  نورپردازی فضا 

با توجه به ویژگی های معماری فضا، نياز استفاده کننده و 
ایجاد کيفيت بصری مناسب در فضا انجام می گيرد.

اجسام نورانی و روشن، به طور طبيعی توجه ما را به خود 
جلب می کنند. این اصول کاربرد زیادی در نورپردازی فضاهای 

داخلی مثالً موزه ها و مراکز تجاری دارند.)تصویر 7-8(
اگر به منظرۀ ساحل دریا در هنگام طلوع یا غروب و نيز 
وسط روز توجه کنيد تفاوت به خوبی قابل درک است. نور 

و سایه در هنرهای نمایشی نقش تعيين کننده ای دارند.
انتقال مفاهيم واال و  نور و سایه در سينما نه تنها عامل 
ایجاد حاالت عاطفی-  بلکه عامل  زیبایی شناختی است؛ 
احساسی متفاوت مانند ترس، اميد، سرور، وحشت، اجبار 

و... است)تصویر 7-9(.

تصویر7-6  

تصویر7-8   تصویر7-9  

تصویر7-7  
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3ـ 7ـ   طراحی با استفاده از   نور و سایه

انسان،  اشيا  از  طراحی خطی  و  خط  با  قبلی  در فصل های 
ساختمان ها و عناصر طبيعی آشنا شدیم در این با نور و سایه و طراحی 
اشيا استفاده از نور و سایه را تجربه خواهيم کرد طراحان عالوه بر خط، 
استفاده  نيز  سایه روشن  از  آن ها  سطوح  رنگ  و  اشيا  نمایش  برای 
می کنند. یعنی انواع خاکستری را جایگزین رنگ کرده و رنگ ها با توجه 

به درجۀ تيرگی و روشنی آن ها نشان می دهند.
استفاده از تضاد سطوح تيره و روشن، جذابيت کار را بيشتر می کند. 
سطوح خاکستری مشابه، حالت محو و مالیمی در کار ایجاد کرده و در 
کار ایجاد تحرک می کند و چشم بيننده را از یک بخش طرح به بخش 
دیگر آن هدایت می کند )تصاویر 10-7 تا 12-7(.  نمایش حجم اشياء 

به کمک سایه روشن به سه عامل بستگی دارد:

الف( نوع فرم و آشنایی با نحوۀ نورگیری احجام 
ب( معادل سازی رنگ ها با درجات خاکستری 

از  استفاده  با  خاکستری  متنوع  و  متفاوت  تن های  ج( ایجاد 
ابزارهای طراحی

تصویر7-11   تصویر7-12  

تصویر7-10  

فصل 7    نور و سایه در هنرهای بصری 
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طراحان برای نمایش حجم اشيا اغلب از سایه روشن استفاده می کنند. آثار هنری زیر 
را مطالعه و تحليل کنيد و به سؤاالت زیر پاسخ دهيد: 

1- با استفاده از چه روش هایی فرم ها و احجام سه بعدی بر روی سطح دوبعدی نمایش 
داده شده اند؟ 

2- به نظر شما کدام درجه از سطوح خاکستری جایگزین عناصر سطوح رنگی شده 
است؟ و برای ایجاد سطوح خاکستری از چه روشی استفاده  شده است؟

 3- کدام یک از اصول ترکيب بندی در طرح ارائه  شده، استفاده  شده است؟

تجربه و دانش
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4ـ 7ـ  نمایش حجم از طریق سایه روشن 

نمایش حجم اشيا بسته به نوع فرم و نحوۀ تابش نور، متفاوت است 
زاویۀ تابش نور، برجستگی ها و فرورفتگی احجام را نمایان می کند و 

بدون سایه  روشن حجم اشيای سطح به نظر می رسد. 
برای تشخيص بهتر درجات خاکستری، می توان با چشم نيمه باز به 
احجام نگاه کرد برای نمایش احجام، حداقل از سه درجۀ خاکستری 

استفاده می شود.

تصویر7-13   تصویر7-14  

برای مهارت در طراحی از اشيا پيچيده، باید یاد بگيریم آن ها را در قالب اشکال و احجام 
ساده تصور کرده و طراحی کنيم. اشيای مختلف با احجام ساده را انتخاب کنيد نور را از 
زوایای مختلف به آن بتابانيد. نحوۀ نورگيری آن ها را باهم مقایسه کنيد. با دقت و چشم 
نيمه  باز درجات خاکستری روی سطوح آن ها را تشخيص دهيد و با استفاده از مداد، از 

آن ها طراحی کنيد طرح های تهيه  شده را در قطع A3  در کالس ارائه دهيد.

تجربه و دانش
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5ـ  7ـ    معادل سازی رنگ ها با درجات خاکستری

 اگرچه تصور جهان بدون رنگ ناممکن است؛ طراحان با جایگزین کردن 
درجات خاکستری به جای رنگ ها، موضوعات مختلف را نمایش می دهند. 
با  طراحی  در  مهم  مباحث  از  یکی  رنگ  هر  خاکستری  تُن  تشخيص 
سایه روشن است سایه روشن ها درواقع ارزش خاکستری با تيرگی و روشنی 
رنگ ها را نمایش می دهند ارزش خاکستری ها،  به رنگ، موضوع، ميزان 

تابش نور، جنس و بافت اشيا بستگی دارد.
در معادل سازی رنگ های اصلی با جدول خاکستری )تن های خاکستری از 
سفيد تا سياه( زرد اصلی معادل روشن ترین و بنفش اصلی معادل تيره ترین 
درجات خاکستری هستند. تيرگی خاکستری ميانه یا خنثی )که فاصله آن 
از سياه  و سفيد به یک اندازه است( معادل تيرگی سبز و قرمز اصلی است. 
نيست حساسيت  ساده ای  کار  رنگ ها  روشنی  و  تيرگی  درجه  تشخيص 
با  می یابد  افزایش  به مرور  رنگ ها  معادل  خاکستری  انتخاب  برای  طراح 
با  آسان می شود.  رنگ  معادل هر  ایجاد درجات خاکستری  زیاد،  تمرین 
انواع  و... می توان  یا پهنای مداد، زغال، گچ، آب مرکب  از نوک  استفاده 

سطوح خاکستری را ایجاد کرد.

تصویر7-15  

تصویر7-16  
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1- انواع ميوه و مواد غذایی مانند تخم مرغ، سيب زرد، گوجه فرنگی، خيار و بادمجان را 
انتخاب کنيد. آن ها را ازنظر فرم و رنگ موردبررسی قرار دهيد. آن ها را در یک مجموعه 
کنار هم بچينيد و با استفاده از درجات متفاوت خاکستری و سایه روشن در قطع A3 از 

آن ها طراحی کنيد.
2- به یک مکعب نور بتابانيد و سطوح تيره و روشن کلّی آن را روی طرح خطی حجم 

پياده کنيد.
3- یک استوانه را در نور مناسب قرار دهيد و سطوح تيره و روشن کلّی حجم را روی 
طرح خطی آن پياده کنيد )در تصویر 13-6 حالت نورگيری استوانۀ توپر و توخالی را 

باهم مقایسه کنيد(.
4- یک توپ سفيد یا تخم مرغ را در نور به کمک سطوح تيره و روشن کلّی نمایش دهيد.
5- سطوح کلّی تيره و روشن گلدان ،پارچ ، کاسه،فنجان، و... را روی طرح خطی پياده 
کنيد. برای نشان دادن سایه روشن ها از کدام خاکستری های جدول استفاده کرده اید؟ در 

هر طرح چند نوع خاکستری به کاربرده اید؟
6- با پهنای مداد، دو موضوع تيره و روشن را سایه بزنيد )برای این تمرین می توانيد از 

سيب زرد و قرمز استفاده کنيد(
7-  سه شیء مختلف را کنار هم بچينيد و به آن ها نور بتابانيد و از آن ها طراحی کنيد. 
قبل از اجرای سطوح تيره  و روشن اسکيس های کوچکی برای بررسی رابطۀ سطوح تيره 

و روشن در کادر تهيه کنيد.
8- ترکيبی از حجم های هندسی و اشيا را در فضای کالس بچينيد و به کمک سایه  روشن 
طراحی کنيد. برای انجام این تمرینات بهترین زاویۀ دید را انتخاب کنيد و نور مناسب 
به آن ها بتابانيد )درصورتی که نور طبيعی وجود نداشته باشد(. طرح کلی موضوع را با 
خطوط کم رنگ در کادر پياده کنيد. برای ترسيم دقيق اشيا از محور تقارن خطوط رابط 
و اندازه گيری استفاده کنيد. با چشم نيمه  باز به مدل نگاه کنيد تا اهميت جزئيات و 
سایه  روشن های فرعی از بين برود. ابتدا تيره ترین سطوح را اجرا کنيد زیرا تشخيص 
سطوح روشن روی کاغذ سفيد آسان نيست. اگر از سطوح تيره به روشن حرکت کنيد 
تشخيص درجات خاکستری آسان تر می شود درجۀ تيرگی خاکستری را با توجه به رنگ 
و نحوه نورپردازی موضوع انتخاب کنيد. اگر می خواهيد، بامداد ترسيم خطوط عمودی 

افقی و موّرب )45 درجه( را تمرین کنيد.
 9- جدول خاکستری یازده خانه را به کمک خطوط هاشوری اجرا کنيد.

10- از مکعب کره و استوانه به صورت جداگانه طراحی کنيد و آن ها را به کمک هم 
مدل  ویژگی های  با  متناسب  را  هاشوری  خطوط  بزنيد )زاویۀ  سایه  هاشوری  خطوط 
انتخاب کنيد(. برای نمایش مکعب سه درجه خاکستری را به کمک خطوط هاشوری 
روی طرح خـطی اجرا کنـيد. برای ایـجاد ارتباط ميان سطـوح تيره و روشن  در کره و

تجربه و دانش
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 استوانه از درجات خاکستری ميانۀ جدول استفاده کنيد. برای تشخيص درجۀ تيرگی 
سایه ها، با چشم نيمه باز کارکنيد. 

11- با استفاده از روش هاشور زدن، از وسایل شخصی خود طراحی کنيد. در طراحی 
از طبيعت با سایه روشن، ایجاد یک ترکيب بندی مناسب با حذف و اضافۀ اجزا انجام 
می شود)تصویر 23-6(. بررسی موضوع، از زوایای مختلف و تهيۀ اسکيس های متعدد 
بخش ها  از  برخی  حذف  تصویر،  اجزای  کردن  کوچک  و  بزرگ  جابه جایی  و  تغيير 
عالوه بر ترکيب بندی خطی در مورد ارتباط سطوح تيره و روشن هم انجام می شود. 
در)تصویر 24-6 ( به تعادل ميان سطوح تيره و روشن، تنوع خاکستری ها، تأکيد روی 
بعضی بخش ها و رها کردن بعضی از قسمت ها دقت کنيد.در ) تصویر25 -6 ( از هاشور 
برای نمایش سطوح تيره و روشن استفاده شده است . به کمک هاشورزنی یک طرفه 
) استفاده از خطوط موازی در یک جهت ( سطوح تيره و روشن موضوع با ظرافت کارش 

است. به طرح کلی سطوح تيره و روشن موضوع با دو درجۀ خاکستری توجه کنيد. 
 12- ميوه ها ، سبزی ها، کتاب ها و... را با هاشور سایه بزنيد. 

13- تصاویر طبيعت را با هاشور سایه بزنيد.



141

6ـ  7ـ    طراحی و ایجاد درجات خاکستری با مداد

ازنظر نرمی و سختی، ميزان تيرگی باهم متفاوت اند مدادهای  مدادها 
 B دسته بندی می شوند مدادهای گروه HBوBوH,طراحی به سه گروه

نرم و تيره هستند و درجات خاکستری متنوعی به وجود می آورند. 
 با استفاده از پهنای مداد و با تنظيم ميزان فشار دست می توان اقدام به 
ایجاد سطوح تيره و روشن در درجات مختلف کرد بسته به نوع مداد و نوع 
کاغذ کيفيت این سطوح متفاوت می شود برای انجام کار طراحی می توان 
طرح اوليه را با خطوط کمرنگ پياده کرد و سپس با استفاده از پهنای مداد 

و بهره گيری از توناليته های مختلف خاکستری طرح را کامل کرد. 

تصویر7-17  

تصویر7-19  
تصویر7-18  

تصویر7-20  
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با استفاده از نوک مداد و ترسيم خطوط نزدیک به هم با فواصل یکسان 
و  روشن  و  تيره  سطوح  طراحی  به  اقدام  می توان  نيز  هاشور  انواع  و 
درجات متفاوتی از انواع خاکستری نمود با تغيير ميزان تيرگی و وزن 
خطوط و یا با تغيير فاصلۀ خطوط موازی ارزش های متفاوت تيرگی 
و روشنی ایجاد کرده با ترکيب چند دسته خط موازی که در جهات 

مختلف ترسيم می شوند می توان سطح تيره تری توليد کرد.

تصویر7-21  

تصویر7-22  

تصویر7-23  
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به روش استفاده از خطوط، جهت هاشورها، ميزان تيره و روشن آن ها در نمایش عناصر 
مختلف مصنوع و طبيعی، جامد و جاندار دقت کنيد. در محيط مدرسه فضای شهری یا 
فضاهای اطراف شهر مناظر مشابه را انتخاب کرده و با استفاده از مداد و در قطع A3 از 

آن ها طراحی کنيد و به سؤاالت زیر پاسخ دهيد: 
1- عناصر اصلی تشکيل دهنده هرکدام از مناظر کدام است و چگونه می توان آن ها را در 

قالب اشکال هندسی خالصه کرد و رابطه ميان بخش های مختلف را سنجيد؟
2- چه رنگ هایی در منظره وجود دارند و کدام درجه از تيرگی را در طراحی از آن ها 

به کار می گيرید؟
3- جهت نور چگونه است و چه تأثيری بر طرح شما دارد؟

4- نحوه تبدیل سطوح تيره و روشن به یکدیگر چگونه است؟ از کدام بخش طراحی 
رضایت بيشتری دارید؟ برای طراحی بهتر نياز به تقویت چه مهارت هایی دارید؟

تجربه و دانش
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طرح های خود را در کالس به نمایش گذاشته و دربارۀ جهت هاشورها و استفاده از انواع 
خطوط و تاثير بصری آنها، با یکدیگر گفتگو کنيد.

 سه طرح هاشوری خود را به کارپوشه اضافه کنيد.
تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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7ـ  7ـ    طراحی و ایجاد درجات خاکستری با زغال و گچ

مهم ترین ویژگی زغال و گچ استفاده از پهنای آنها برای ایجاد سطوح 
بزرگ خاکستری با سرعت زیاد است برای ایجاد درجات متفاوتی از 
تیرگی عالوه بر میزان فضا، می توان چندین الیه را بر روی یک سطح 

تکرار کرد.
عالوه بر پهنای زغال و گچ یا استفاده از نوک آنها می توان اقدام به 
ترکیب  با  نمود  مختلف  و ضخامت های  وزن  با  انواع خطوط  ترسیم 
متوازن سطوح و خطوط می توان از موضوعات مختلف طرح های خوبی 
تهیه کرد. قبل از کار طراحی، ترسیم انواع خطوط و سطوح تمرین کنید. 
هنگام طراحی از موضوعات گوناگون، ابتدا با اسکیس های کوچک و 

انتخاب  را  ترکیب  بهترین  و  بندی  کادر  الگوی  سریع، 
کنید سعی کنید ارتباط بین اشیای مختلف و بخش های 
نظم  قالب  در  را  آنها  و  کرده  درک  را  ترکیب  مختلف 
بین موضوع و زمینه  تعادل  به  هندسی خالصه کنید. 
توجه کنید آنگاه طرح را روی کاغذ اصلی و اندازه بزرگ 
از خطوط کمرنگ طرح های  استفاده  با  و  پیاده کنید. 
خود آغاز کرده و ابتدا تناسبات کلی طرح را مورد توجه 
قرار دهید. با تمرینات پی در پی موفق می شوید میان 

سطوح تیره و روشن تعادل ایجاد کنید.

تصویر7-25  

تصویر7-26  
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 ترکیب بندی قطری

ترکیب بندی زیگزاگی

ترکیب بندی جزء و کل

ترکیب بندی بیضی نامتقارن

تصویر7-28  

تصویر7-27  
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در تصاویر زیر عنوان  به  نمونه پانزده اثر از آثار هنرمندان ارائه شده است که با زغال یا 
گچ طراحی شده اند روش ها و ظرافت های به کار رفته در هر اثر تجربيات خوبی را با 
خود به همراه دارد پس از بررسی و تحليل یک یک آثار و ارائه شرح مختصر در مورد 
کادربندی عناصر ترکيب بندی نور و نحوه ارائه هر کدام از آثار سه مورد از آنها را انتخاب 
کرده و از روی آن طراحی کنيد مطابق یکی از نمونه ها یک نمونه واقعی انتخاب کرده و 
از روی آن طراحی کنيد نتيجه کار را در قطع A3 برای ارائه در کالس آماده کرده و به 

سواالت مطرح شده پاسخ دهيد.

تجربه و دانش



149

فصل 7    نور و سایه در هنرهای بصری 



150



151

  با توجه به نمونه های بخش تجربه و دانش، درباره این موارد گفتگو کنيد:
مناظر،  اشياء،  مانند  مختلف  موضوعات  در  روشن  از خطوط سایه  استفاده  تفاوت   -1

فضاهای معماری،آناتومی بدن
2- روش طراحی و استفاده از خطوط

3- کادر بندی
4- شيوه ترکيب بندی

5- الگوهای هندسی و نظم خطوط
6- جهت و کيفيت نور

7- بيان هنری و کيفيت بصری

1-  نتایج حاصل از گفتگوی خود را در قالب کاربرگ در کارپوشه خود قرار دهيد.
2- سه نمونه طراحی انجام شده از روی آثار بخش تجربه و دانش را برای ارائه نهایی 

در کارپوشه خود قرار دهيد.

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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1- ترسيم انواع خطوط زغالی را تجربه کنيد. سپس آن ها را برای طراحی از موضوعات 
دلخواه به کارگيرید.

2- ایجاد درجات متنوع خاکستری را با پهنای زغال تمرین کنيد. 
3- جدول خاکستری را با زغال اجرا کنيد. باکم و زیاد کردن فشار دست ميزان تيرگی 
و روشنی سطوح را کنترل کنيد تا درجه دلخواه تيرگی به دست آید اجرای این روش به 

تجربه و تمرین زیاد نياز دارد.
4- سه حجم اصلی را در نور مناسب با زغال سایه بزنيد در قطع بزرگ طراحی کنيد. 
فضای اطراف حجم ها را به کمک سایه روشن با کادر مرتبط کنيد. )مراحل طراحی را در 

حين کار رعایت کنيد.(.
5- مجسمه های گچی دست وپا را با سایه روشن طراحی کنيد.در تمرین هایی که انجام 
دادید با عضالت و استخوان بندی بدن  انسان آشنا شدید. طراحی از انسان به کمک 
شناخت آناتومی بدن صورت می گيرد. ارتباط ميان موضوع و کادر و سنجش رابطه ميان 

سطوح تيره و روشن در کل ترکيب حائز اهميت زیاد است. 
6- مجموعه هماهنگی از وسایل و اشيای مختلف را کنار هم بچينيد و نور مناسب به 
آن ها بتابانيد ابتدا ترکيب بندی خطی و سپس ترکيب بندی سطوح تيره روشن را با زغال 
در کاغذ A3 ایجاد کنيد برای این کار در هر مرحله اسکيس های کوچک تهيه کنيد پس 

از رعایت تناسبات و استفاده از خطوط رابطه به جزئيات طرح بپردازید.

تجربه و دانش
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8ـ  7ـ    طراحی و ایجاد سایه روشن با مرکب

و  قهوه  ای  یا  سياه  مرکب  و  آب  با  می توان  را  خاکستری  متنوع  درجات 
قلم  موی نرم ایجاد و روی سطح زمينه پياده کرد .

قلم  مو را یک  بار با نوک و بار دیگر با پهنا روی کاغذ بکشيد. بافت و خط و 
سطح ایجادشده را مقایسه کنيد با تمرین  زیاد می توانيد به قلم مو تسلط 
پيداکرده و انواع خطوط و سطوح را ایجاد کنيد کيفيت ترسيمات عالوه 
بر ترسيمات  به ميزان غلظت مرکب بافت کاغذ و حرکت دست بستگی 
با شيب  یا  افقی  به صورت  شاسی  تخته  از  مرکب  آب  با  کار  هنگام  دارد 
است  کاغذ مشکل  روی  از  مرکبی  پاک کردن سطوح  کنيد  استفاده  کم 

لبۀ تيغ برای تصحيح یا تغييرات جزئی مناسب است اما از 
روش شستشوی سطوح مرکبی نيز در صورت لزوم می توان 
یا  با دستمال  استفاده کرد رنگ خيس اضافی را می توان 
با قلم موی شسته شده  را  برداشته و لکۀ رنگ  نرم  پارچه 

پخش کرد. 
در طراحی با آب مرکب پس از پياده کردن کليات طرح با 
خطوط خيلی کم رنگ بر روی زمينه طرح الیه ها به تدریج 
از خشک شدن  پررنگ کامل می شود پس  به  از کم رنگ 
طرح مرحله قبلی، طراحی الیه های بصری ادامه می یابد لذا 

طراحی با آب مرکب نياز به دقت و حوصله دارد.

تصویر7-29  

فصل 7    نور و سایه در هنرهای بصری 
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ميزان تيرگی رنگ ها را ابتدا درروی کاغذ کوچکی امتحان کنيد تا پس 
از خشک شدن از درجۀ خاکستری آن اطمينان پيدا کنيد. برای محو 
کردن خطوط که در فاصله الیه های مختلف ایجاد می شود از قلم موی 
خيس بدون مرکب استفاده می کنيم از آب مرکب در طراحی موضوعات 
مختلف استفاده می شود و با تمرین های پی درپی پياده کردن الیه های 

دست  حرکت  روش های  تيره  به  روشن  از  مرکب  آب 
روش های ضربه زنی با قلم درجات مختلف برای توليد 
طرح های موردنظر آسان می شود در تصویر زیر مراحل 

تکميل طرح دست را مشاهده می کنيد.

تصویر7-30  
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با استفاده از آب مرکب از درختان مختلف گياهان یا گل های تزئينی از انواع ميوه در 

قطع A3  طراحی کرده و به سؤاالت زیر پاسخ دهيد.

1- هنگام طراحی با آب مرکب، به چه مشکالتی برخورده اید؟
2- ابزار و کاغذ ها و مقواها در این نوع از طراحی چه نقشی دارند؟

3- دربارۀ این موارد با سایر هنرجویان گفتگو کنيد.

طرح های آب مرکبی خود را با تهيه گزارش های کوتاه شامل:
تاریخ و مکان طراحی؛ طراحی از منظره یا عکس و.. رادر کارپوشه خود قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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9ـ  7ـ   دیگر ابزارها و روش های طراحی

کردن  اضافه  به جای  روش  این  در  مرکب:  آب  الیه برداری  روش 
الیه های آب مرکب از کم رنگ به پررنگ ابتدا سطح کاغذ را با قلم موی 
پهن از آب مرکب می پوشانیم سپس با قلم موی شسته شده الیه به الیه آب 
مرکب را از روی کاغذ برمی داریم و قلم مو را با دستمال خشک می کنیم تا 
به درجات مختلف خاکستری دست یابیم این روش برای طراحی ابرها 

بسیار مناسب است.

 روش نقطه نقطه)ترام(: از طریق ضربه زدن بر روی زمینه با هر کدام 
از ابزارهای ترسیم مانند مداد، قلم مو و قلم فلزی مجموعه ای از نقاط 
در روی صفحه شکل می گیرند که با اندازه یا دوری و نزدیکی نقاط 

می توان به درجات مختلفی از تیرگی و روشنی دست یافت.

تصویر7-31  

تصویر7-32  

تصویر33-7  تصویر7-34  
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 روش هاشور زنی یک طرفه: با استفاده از خطوط موازی که به وسيله مداد، 
قلم، راپيد و گراف، روان نویس و... ایجاد می شود می توان ارزش های کيفی 
ایجاد کرده برحسب ضخامت خطوط و دوری خطوط موازی  تيره روشن 
ایجادشده ارزش تيرگی و روشنی سطوح هاشوری را تغيير می دهد بنابراین 
متناسب با موضوع و ميزان تيرگی و روشنی آن می توان از ابزارهای مناسب 
و تغيير فاصله خطوط موازی استفاده کرد. در تصاویر 35-7 و 36-7 نمونه 
طراحی با خطوط موازی را می بينيد در طراحی اغلب از خطوط هاشوری 
45درجه استفاده می شود اما گاه طراح برای نمایش موضوع و ویژگی های آن 

از خطوط هاشوری در جهات مختلف استفاده می کند. 
- با ابزارهای مختلف و مرکب ترسيم خطوط موازی افقی عمودی و مورب 

را تمرین کنيد. 
- چند کتاب را کنار هم بچينيد و به کمک خطوط هاشور یک طرفه جهت 
آن ها را نمایش دهيد. با تمرین پی درپی می توانيد تجربه کافی در این زمينه 

به دست آورید. 

تصویر7-36  

تصویر7-35  
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روش هاشور زنی متقاطع: به کمک این روش هم می توان درجات متنوع 
دودسته  ترکيب  از  کم رنگ  سایه های  مثال  برای  کرد  ایجاد  خاکستری 
چند  در  موازی  خطوط  ترکيب  از  پررنگ تر  سایه های  و  موازی  خطوط 
دارد  زیاد  حوصله  و  زمان  به دقت  نياز  روش  این  می شوند  ایجاد  جهت 
)تصاویر 37-7 و38-7( طراحی با این روش چندین ساعت و گاه چندین 

روز طول می کشد. 

فلزی،  قلم  مانند  ابزارهایی  نوک  با  متنوع:  بافت های  ایجاد  روش 
راپيد و گراف و ... می توان از خطوط آزاد پهن و نازک، خطوط منحنی 
درهم پيچيده، خطوط شکسته، خطوط مواج و .... برای ایجاد درجات 
متنوع تيره و روشن استفاده کرد. به این ترتيب عالوه بر نمایش درجات 
تيرگی و روشنی سطوح بافت خاصی متناسب با ویژگی های موضوع 
با  کار  به عالوه چون  دارد.  زیادی  تصاویر  جذابيت  که  می شود  ایجاد 
این ابزارها روی کاغذهای صيقلی و بدون بافت انجام می شود با این 
روش بافت های متنوع بصری به وجود می آید تصاویر 39-7 تا 7-41 

نمونه هایی از انواع بافت را نشان می دهد.

تصویر37-7  تصویر7-38  

تصویر7-39  
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تصویر7-40  

تصویر7-41  
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به نمونه کارهای ارائه شده توجه کنيد. کيفيت آن ها را بررسی کنيد به نظر شما در 
از  الهام  با  چگونه؟  و  است  استفاده شده  ابزارهایی  چه  از  آن ها  از  هرکدام  از  طراحی 
نمونه های ارائه شده و با استفاده از ابزارهای مختلف از طبيعت، اشيا  فضاهای معماری 
طراحی کنيد در صورت لزوم به جای نمونه های واقعی می توانيد از تصاویر استفاده کنيد.

تجربه و دانش
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1- کارها را در کالس ارائه دهيد. احساس و برداشت شما نسبت به کار ارائه  شده در 
کالس چيست؟

2- ابزارهای مختلف در کجا به خوبی استفاده شده است؟
3- ارائه کدام کارها برای شما آموزنده بود؟

 طرح های خود را بازبينی کنيد و مجموعه تجربيات و یافته های خود را برای ارائه نهایی 
در کارپوشه آماده نمایيد.

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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10ـ  7ـ    طراحی و نمایش جنس اشیا 

چنان که می دانيد اشيا و پدیده های طبيعی ازنظر نوع جنس همان گونه 
اجرای  می کند  نمایان  را  آن  حجم  موضوع  کلی  سایه روشن های  که 
کوچک ترین و ظریف ترین تن های خاکستری هم بافت و جنس موضوع 
را نمایش می دهد به اشيا مختلف با دقت نگاه کنيد با مقایسه نحوه 
قرارگيری سطوح تيره و روشن روی حجم های مختلف درمی یابيد که 

جنس اشيا بر اساس شيوه قرارگيری خاکستری ها مشخص می شود.
اغلب طراحان بزرگ توصيه می کنند که برای شناخت دقيق اشيای 
مختلف از حس المسه کمک بگيریم به این ترتيب درک ما از موضوع 
کامل تر می شود و تجربه عميق تری پيدا می کنيم برای نمایش جنس 
و بافت موضوعات مختلف مانند حجم نمایی به نورپردازی مناسب نياز 

داریم زیرا بافت در سایه یا طرح تيره چندان نمایان نيست. 
و  دقيق تر  سایه روشن های  مختلف  موضوعات  جنس  نمایش  برای 
دارد  بيشتری  زمان  به  نياز  مرحله  این  اجرای  کنيد  اجرا  را  جزئيات 
ارتباط  ایجاد  و  نمایش درجات خاکستری  به حساسيت  کار  کيفيت 

مناسب ميان آن ها بستگی دارد.

تصویر7-44  

تصویر7-43  

تصویر7-42  
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تصویر7-45  

تصویر7-46   تصویر7-47  

در طراحی پارچه طرح خطی چين وچروک ها به دقت ترسيم می شود. 
نمایش حجم این چين ها با حساسيت نسبت به درجه تيرگی و روشنی 
خاکستری ها و نحوه ارتباط آن ها صورت می گيرد. اگرچه چروک ها 
شکل های مشخصی دارند اما لبه آن ها محو می شود. روی هر چين 
پارچه خاکستری های مختلف متناسب بارنگ پارچه اجرا می شوند. به 

همين دليل حرکت از یک درجه خاکستری به درجه 
نمایش  پارچه  حالت  و  می گيرد  انجام  نرمی  به  دیگر 
درجات  این  ارتباط  نحوۀ  دادن  نشان  می شود  داده 

مهم ترین عامل نمایش پارچه است.

فصل 7    نور و سایه در هنرهای بصری 
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 از موضوعات زیر طراحی کنيد:
1- از بافت یک برگ را با سایه روشن و همراه با ميوه ها و سبزیجات طراحی کنيد.

2- سطوح کلی تيره و روشن پارچه یا لباس را متناسب بارنگ آن اجرا کنيد. سپس به 
کمک محو کردن درجات خاکستری حجم آن را نمایش دهيد و خاکستری های جزئی و 
چين وچروک های کوچک را روی آن پياده کنيد )برای این تمرین به کمک سایه روشن 

کاری جنس یک شیء شيشه ای را نمایش دهيد. 
3- از یک شیء صيقلی و براق مانند سماور، قوری ليوان استيل را به کمک سایه روشن 

کاری طراحی کنيد و انعکاس فضای اطراف را در آن نشان دهيد. 
4- موضوعات مختلف را در اطراف خود جستجو کنيد. ویژگی آن ها را ازنظر جنس، 

بافت، سطوح تيره روشن و ... بررسی کنيد از یک موضوع بارها طراحی کنيد.
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1- رابطه سایه روشن و جنسيت اشيا چيست؟
2- در طراحی برای جنسيت اشياء و موضوعات، فضای اطراف)پس زمينه( چه نقشی 

دارد؟
3-  در مورد این موضوعات با یکدیگر گفتگو کنيد.

 از موضوعات با محوریت بافت، سایه روشن و جنسيت طراحی کنيد و در کارپوشه 
خود قرار دهيد.

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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فصل 8
 رنگ و کاربرد آن در هنر  
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1ـ  8ـ    مفهوم و جایگاه رنگ

مشاهده و دیدن هر چيزی در نور امکان پذیر است. دیدن در نور با 
مشاهده و ادراک رنگ همراه است رنگ در عالم طبيعت هميشه به 
نور بستگی دارد. زیرا هر نوری بسته به طول موجی که دارد دارای 
را  تابد  بر آن ها مي  نوري که  از  اشيا قسمتي  ویژه می باشد.  رنگی 
اشيا  بنابراین  کنند.  مي  را جذب  دیگر  قسمتي  و  کنند  مي  بازتاب 
زندگی  شوند.  تصور  مي  دیده  بازتابي  نورهاي  از  دسته  آن  رنگ  به 
بدون نور غيرممکن است. پدیده نور موهبت شگفت انگيز و شکوهمند 
می دهد.  سرزندگی  و  غنا  احساس  انسان  زندگی  به  و  است  هستی 
لذا نور و رنگ عالوه بر رؤیت پذیری و دیدن اشيا  یکی از مهم ترین 
عوامل تشخيص و شناخت اشيا هستند.رنگ کاربردهای گسترده در 
همه شئون فرهنگ زندگی دارد و در همۀ هنرهای بصری به عنوان یک 
قرار می گيرد )تصاویر  توجه  عنصر مّهم کيفی ، با معنی و کارآمد مورد 

1-8 تا 8-3(.

تصویر8-2   تصویر8-3  

تصویر8-1  
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واژه ی رنگ و کليدواژه های مرتبط با آن را از فرهنگ لغات پيدا کنيد ضرب المثل ها و 
اشعاری که در آن ها واژه ی رنگ یا ترکيبات آن به کار رفته است را جمع آوری کنيد. 

پس از بررسی و دسته بندی آن ها به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:
1. در فرهنگ و ادبيات ما کدام رنگ ها بيشتر موردتوجه قرارگرفته است؟

2. کدام ارزش های زیبایی شناختی و کيفی به رنگ ها نسبت داده شده است؟
3. بين مفاهيم مطرح شده در مورد رنگ و پدیده های زندگی روزمره یا کاربرد رنگ در 

هنر و صنعت چه ارتباطی وجود دارد؟
4. کدام موضوعات مربوط به رنگ ازنظر شما مهم است در فرایند این تجربه چه سؤاالتی 

برای شما مطرح شده است؟

1- آیا رنگ در نوع ذائقه و عالئق شخصی  و حتی رفتار و ارتباط اجتماعی ما تأثيرگذار است؟
2- در مورد تاثيرات روان شناسی رنگ ها با هم کالسی های خود گفتگو کنيد.

از نمونه کارهای اجرایی رنگی خود، نمونه ای را انتخاب کرده و در کارپوشه قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 8    رنگ و کاربردآن در هنر 
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2ـ  8ـ    فیزیک رنگ

 رنگ و شکل اشيا در تاریکی دیده نمی شوند اشيا زمانی دیده می شوند 
که در معرض تابش نور قرار گيرند. وقتی نور سفيد بر شیء مات می تابد 
برحسب رنگ دانه های سطح شیء برخی از طول موج های آن را جذب 
و باقی را می تاباند که همان رنگ شیء است این رنگ دانۀ سطح است 
که تعيين می کند کدام طول موج نور جذب و کدام یک به عنوان رنگ 
شیء بازتابيده شود سطح قرمز جلوه ای قرمز دارد زیرا بيشتر نور آبی و 

سبز همراه با نور سفيد را جذب و قرمز را بازمی تاباند. 
می آیند  دست  به  خورشيد  سفيد  نور  تجزیه  از  رنگی  نورهای  همه 

رنگ های قرمز زرد و آبی سه نور اصلی هستند. 
با عبور نور خورشيد از منشور نور تجزیه شده و به صورت طيف های 

رنگين کمان دیده می شود.)تصویر 8-5(

تصویر8-4  
طول موج نورهای مختلف

تصویر8-5  



171

3ـ  8ـ    ترکیب افزایشی رنگ

در صورتی که طیف رنگ های حاصل از شکست و تجزیه نور به وسیله 
ترکیب  باهم  به کمک یک عدسی همگرا )محدب(  دوباره  را  منشور 
نور سفید حاصل می شود، بنابراین سه رنگ اصلی نور:  کنیم مجدداً 
قرمز با طول موج بلند، سبز با طول موج متوسط و بنفش با طول موج 
کوتاه وقتی با یکدیگر ترکیب می شوند نور سفید حاصل می شود این 

تصویر8-6  
وقتی سه منبع نور بنفش، سبز و قرمز با یکدیگر تالقی کنند. در محل تالقی 
آن ها روی صفحه سفید از طریق ترکیب افزایشی نور سفید حاصل می شود زیرا 

هر سه طیف کوتاه متوسط و بلند نور را در خود دارنــد.

تصویر8-8 
ــا قرمــز کــه مجموعــه ی طول  موج هــا متوســط   از ترکیــب افزایشــی ســبز ب

و بلنــد اســت رنــگ زرد حاصــل می شــود.   قرمــز + ســبز = زرد 

تصویر8-7  
از ترکیب افزایشی بنفش با قرمز که مجموعة طول موج های کوتاه و بلنداست 

رنگ قرمز ارغوانی )ماژنتا( حاصل می شود.   
        بنفش + قرمز= قرمز ارغوانی

تصویر8-9  
ــاه و متوســط  ــای کوت ــه طول موج ه ــا ســبز ک ــب افزایشــی بنفــش ب از ترکی

اســت رنــگ آبــی فیــروزه ای )ســایان( خــاص می شــود.   
 سبز + بنفش= آبی مایل به فیروزه ای

نوع ترکیب رنگ را که در آن میزان روشنی نور پس از 
ترکیب اشعه های مختلف آن با یکدیگر افزایش می یابد 
ترکیب افزایشی می گویند نورهای رنگین وقتی دوبه دو 
با یکدیگر ترکیب می شوند از طریق افزایشی رنگ های 

دیگر را به وجود می آورند )شکل های6-8 تا 8-9(.

فصل 8    رنگ و کاربردآن در هنر 



172

4ـ  8ـ    ترکیب کاهشی رنگ

کاهش دهندة  آن هاست زیرا فیلترهای رنگی فقط اجازه عبور 
طیف نور همرنگ خود را می دهند به این نوع ترکیب رنگی که 
باعث تیره شدن رنگ می شود اصطالحاً ترکیب کاهشی رنگ 
می گویند. ترکیب مواد رنگی را نیز ترکیب کاهشی  می گویند. 
زیرا وقتی سه رنگ اصلی را با یکدیگر مخلوط کنیم یک رنگ 

کاماًل تیره حاصل می شود)تصویر8-12(.
از الیه های  استفاده  با  را  ترکیب کاهشی رنگ ها  خصوصیت 
شفاف رنگ های آبرنگ ماژیک یا اکولین نیز می توان نشان داد.

اگر دوالیه از رنگ های اصلی شفاف روی یکدیگر قرار بگیرند 
رنگ جدیدی به دست می آید و اگر سه رنگ اصلی روی هم 

قرار بگیرند کاماًل تیره دیده می شوند.)تصویر 8-13(

تصویر8-10  
در این تصویر رنگ 
نورتابشی سفید 
است فیلتر قرمز 
فقط نور قرمز را 
منتقل می کند. 
بقیه طیف های نور 
خورشید را جذب 
می کنند. 

تصویر8-11  
فیلتر آبی همه 
نور قرمز را جذب 
می کند لذا سطح 
فیلتر 
تیره دیده می شود.

تصویر8-12  
نتیجه ترکیب 
کاهشی در اثر 
روی هم قرار گرفتن 
دوالیه شفاف 
به رنگ قرمز و 
فیروزه ای رنگی کاماًل 
تیره است. تصویر8-13  

چنانچه در مقابل نور خورشید فیلتر قرمزرنگی و یا سطحی با رنگ دانه های 
به جز  رنگ ها  )همه  متوسط  و  کوتاه  طول موج های  تابش  جلوی  دهیم  قرمز 

قرمز قرمز( گرفته می شود و تنها   طول موج  دارای  که  تابیده       شده  نور 
بلند است از فیلتر عبور کرده و یا توسط سطح منعکس می شود. درواقع  

نور کاهش پیدا می کند. حال  نور توسط عناصر قرمز جذب شده و روشنایی 
چنان که در مقابل این بخش از نور قرمز فیلتری به رنگ آبی فیروزه ای )سایان( 
قرار بدهیم منبع نور موردنظر کاماًل تیره و تاریک دیده می شود. زیرا طول موج 
نور قرمز بلند است ونمی تواند از فیلتر آبی )سایان( که فقط طول موج های کوتاه 
نور را می تواند از خود عبور دهد بگذرد )تصویر 11-8(. این موضوع را می توان 
باروی هم قرار دادن دو فیلتر یا دوالیه رنگ شفاف قرمز و آبی فیروزه ای نیز 

نشان داد )تصاویر 10-8 تا 8-13( 
خاصیت  اثر  در  رنگی  فیلترهای  ورای  از  نور  منبع  شدن  دیده  تیره 

1
32

3
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چند عدد تلق یا شيشه بارنگ های مختلف انتخاب کنيد و با ترکيب آن ها رنگ های 
جدیدی توليد کنيد و تجربه خود را تحليل کرده و در کالس بيان کنيد. 

 دربارۀ ترکيب کاهشی، افزایشی تفاوت این دو مفهوم در نورهای رنگی، از تجارب خود 
در کالس گفتکو کنيد.

 با  استفاده از ماژیک و یا رنگ های جوهری در یک مقوایA4 نمونه های تمرین ترکيب    
افزایشی و کاهشی را اجرا کنيد وآن را در کار پوشۀ خود قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی

فصل 8    رنگ و کاربردآن در هنر 
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5ـ  8ـ   ساخت و معنای رنگ

واژه رنگ در دو معنای عمده به کار می رود یکی مواد رنگی و کاربرد 
آن هاست و دیگری ادراک و مفهوم رنگ است. 

با آن چيزی را رنگ آميزی  الف( ساخت مواد رنگی یعنی ماده ای که 
رنگ دانه های  مخلوط  از  روبه رو  شکل  مانند  معنی  این  در  می کنند. 
بسيار ریز رنگی با مواد سيال یا خميری که به آن ها بست می گویند 

به دست می آید. 
ب ( رنگ دانه ها ذرات بسيار بسيار ریزی هستند که در آب حل نمی 
شوند و از آسياب کردن مواد معدنی به دست می آیند. از حدود سيصد 
با استفاده از  سال پيش به این طرف رنگ دانه های مصنوعی متنوعی 
که  هستند  ها  رنگ دانه  همين  می شود.  ساخته  شيميایی  روش های 

امروز مورداستفاده نقاش ها قرار می گيرند.
مخلوط  ها  رنگ دانه  با  که  روغن  و  آب  صمغ،  رزین،  انواع  ج( به 
می شوند بست می گویند. مانند رنگ روغنی که از مخلوط مواد رنگين 
با روغن های خشک شونده ساخته می شود. آبرنگ، گواش و آکریليک 
نيز از مخلوط مواد رنگين با آب و نوعی چسب محلول در آب ساخته 
در  که  جامدی هستند  ریز  بسيار  بسيار  ذرات  ها  رنگ  دانه  می شود. 
مایعات حل نمی شوند. این مواد معموالً به طور طبيعی موجودند مثل 
انواع خاک ها و گردهای سنگ ها و فلزات رنگين از قرن هيجدهم به 
این سو رنگ دانه ها به صورت مصنوعی از مواد معدنی و اسيد فلزات نيز 
ساخته می شود که دارای تنوع بسيار زیادی هستند و امروزه به صورت 
تا  )تصاویر 8-14  قرار می گيرد  آماده در دسترسی  همگان  رنگ های 

.)8-16
رنگ های موسوم به آکریليک نيز رنگ دانه هایی هستند که حالل آن ها 
آب است و پس از خشک شدن الیه سختی از خود به جای می گذارند 

که دیگر با آب حل نمی شوند. 

تصویر8-14  

تصویر8-15  

تصویر8-16  
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رنگ های جوهری بخش دیگری از مواد رنگين هستند که در مایعات 
حل می شوند این جوهرها معموالً منشأ گياهی و آلی دارند و از انواع 
گياهان و حيوانات به دست می آیند. برگ، پوست ميوه و چوب بسياری 
برای به دست آوردن رنگ های جوهری استفاده می شوند  از گياهان 

چای و قهوه نيز جزو رنگ های جوهری هستند. 
برای مثال در تصویر زیر تخم مرغی را مشاهده می کنيد که با استفاده از 
جوشاندن پوست پياز و برای استفاده در مراسم عيد نوروز رنگ می شود.
رنگ های جوهری به طور مصنوعی نيز ساخته می شوند. برای رنگ کردن 
بافتنی ها مواد ساخته شده مصنوعی مثل انواع پالستيک ها و کاغذهای 

رنگی و مواد غذایی از جوهر رنگی استفاده می شود
مثاًل در رنگ آميزی پارچه ها مانند شکل که معموالً از 
مدتی  برای  می شود پارچه  استفاده  جوهری  رنگ های 
از رنگ جوهری قرار می گيرد یا جوشانده  در محلولی 
از  استفاده  با  نيز  پارچه ها  از  برخی  البته  می شود. 
این صورت رنگ  رنگ دانه رنگ آميزی می شوند که در 
به همۀ  جسم پارچه نفوذ نمی کند بلکه فقط یک روی 

پارچه دارای رنگ است. 

تصویر8-17   تصویر8-18  

تصویر8-19  
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6ـ  8ـ    ادراک و مفهوم رنگ

 در چگونگی دیدن و درک رنگ سه عامل دخالت دارند: 
1- نور به عنوان عامل ظهور رنگ که بدون آن رنگ اشيا دیده نمی شود.
نور  از  بخشی  یا  همه  می شود  باعث  که  اشيا  مولکولی  ساختار   -2
تابيده شده به آن ها منعکس شود و درنتيجه به رنگ همان بخش از 

طيف نور که از اشيا به چشم منعکس می شود دیده شوند .
بازتاب یافته از سطح اشيا را در یک فرایند  انسان که نور  3- چشم 
پيچيده به وسيله سلول های نوری شبکيه تشخيص می دهد نور پس 
از عبور از شبکيه توسط اعصاب بينایی به شکل عالئمی خاص به مغز 
انتقال می یابد و این عالئم در مغز به عنوان رنگ ادراک می شوند توضيح 
این که در شبکيه دودسته سلول نوری وجود دارد یک دسته سلول های 
استوانه ای هستند که با آن ها تيرگی ها و  روشنی ها تشخيص داده می شود 

که  هستند  شکل  مخروطی  سلول های  دیگر  دسته  و 
رنگ ها را تشخيص می دهند.

عوامل اول و دوم در خارج از وجود انسان و مستقل از 
او هستند و عامل سوم مربوط به عملکرد عضو بينایی  
انسان است. بدون تأثيرگذاری و عملکرد مشترک این 
سه عامل پدیده رنگ ادراک نخواهد شد. بنابراین پدیده 
رنگ ازیک طرف براثر عملکرد عوامل بيرونی و از طرف 
ابزارهای شناختی  بينایی و  اندام  دیگر توسط عملکرد 
بر  عالوه  رنگ  دليل  همين  به  می گيرد.  شکل  انسان 
ویژگی های عام دارای معنی کيفيات بومی و وابسته به 

فرهنگ جامعه و سنت های بومی است. 

تصویر8-20  
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1- با جستجو در کتاب ها و مجالت حداقل پنج تصویر پيدا کنيد که در آنها نمود، کاربرد 
و نقش رنگ ها به وضوح دیده شود. این تصاویر را در کالس ارائه نموده و دربارۀ  آن ها 
توضيح دهيد. بهتر است درصورتی که امکان آن را داشته باشيد این تصاویر را خود شما 

با عکس برداری ازآنچه در محل زندگی تان وجود دارد تهيه کنيد. 
2- با نظرخواهی از دوستان آشنایان و افراد مختلف یک تحقيق راجع به اسامی محلی 
و بومی رنگ ها و موادی که می توان از آن ها رنگ تهيه کرد و چگونگی ساختن رنگ ها و 

کاربردهای مختلف آن ها انجام داده و در کالس ارائه دهيد.

1- نور سفيد چه تأثيری بر رنگ قرمز می گذارد؟
2- نور سبز چه تأثيری بر رنگ قرمز می گذارد؟

در مورد رنگ های اشيا و نورهای رنگی و تأثير آنها بر یکدیگر در کالس گفتگو کنيد.

 نتایج  خود را  به صورت یک کاربرگ به کارپوشه خودپيوست کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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7ـ  8ـ   رنگ در عکاسی

می دانيم که تن های مختلف رنگی از قابليت انتقال احساسات و مفاهيم 
برخوردار است اما چگونه می توان از رنگ برای تأثيرگذاری هرچه بيشتر 

بر مخاطب و انتقال پيام بهره برد؟
با ایجاد تعادل رنگی  و ترکيب هماهنگی رنگ های متفاوت، می توان در 
عکس احساسی از تعادل و آرامش ایجاد کرده با استفاده از رنگ های 
منوکروماتيک و پرده های مختلف یکرنگ و یا بهره گيری از رنگ های 
مشابه که در دایره رنگی در مجاورت یکدیگر هستند و اغلب در طبيعت 
ایجاد تعادل  با  یافت می شوند، می توان به تعادل رنگی دست یافت و 
رنگی بين رنگ های مکمل که در چرخه رنگ مقابل یکدیگر هستند 
می توان به تصویری سرزنده تر دست یافت و از طریق تعادل رنگی تضاد 
رنگ ها را کنترل کرد. با استفاده از رنگ های سه گانه که در دایره رنگ از 
هم فواصل همسان دارند، می توان به عکسی متعادل متنوع دست یافت 
بهره  نيز  رنگی  فيلترهای  از  گاه  تنظيم صحنه،  بر  عالوه  عکاسی  در 
می گيرند. رنگ در پس زمينه سفيد شفافيت خود را از دست می دهد و 
برعکس در مقابل زمينه تيره رنگ شفاف تر و روشن تر به نظر می رسد.

تصویر8-21  

تصویر8-22   تصویر8-23   تصویر8-24  
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8ـ  8ـ   رنگ در گرافیک

ارتباط تصویری و هنر  استفاده از رنگ در  از عوامل اصلی مورد  یکی 
گرافيک و نحوۀ کاربرد آن است. امروزه از رنگ و تزئينات با حاشيه و 
جلوه های گویا در طرح روی بسته بندی انواع کاالها که می تواند باعث 
)پوستر(  اعالن  یا طراحی یک  توسعه صادرات شود،  و  تجارت  رونق 
که می تواند یک خبر علمی ، فرهنگی را به زیبایی ابالغ کرده و برای 

مشارکت جلب کند یا با طراحی روی جلد یک کتاب بر 
غنا و جذابيت مطالب کتاب تأکيد نماید استفاده می شود. 
طراحان گرافيک از رنگ برای ایجاد تمایز بين محصوالت، 
انتقال اطالعات و تداعی نمادین به مثابه ابزار پيام و اقناع 

استفاده می کنند.

تصویر8-25   تصویر26-8  تصویر8-27  
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یک دوربين عکاسی تهيه کنيد و آنگاه از دو پرتره زیبا دو منظره ، از دو تصویر از آسمان 
شب دو فضای شهر و نيز دو فضای داخلی عکاسی کنيد تجربه خود را ثبت کرده و به 

سؤاالت زیر پاسخ دهيد:
1- در عکاسی از هرکدام از موضوعات فوق به چه نکاتی از قبيل موقعيت و زاویه دوربين، 

نوع نور، فاصله تا سوژه، تنظيمات دوربين نوع ترکيب بندی توجه کردید؟
2- تفاوت های اصلی در عکاسی از موضوعات مختلف کدام موارد بود؟

3- به نظر شما کيفيت کدام عکس بهتر است؟
4- رنگ های موجود در عکس چه رابطه ای باهم دارند؟

5- با چه سؤاالت و مشکالتی مواجه شدید؟

1- درباره سواالتی که در هنگام عکاسی با آن مواجه شدید با سایر هنرجویان گفتگو کنيد.
2- درباره ارتباط نورهای رنگی در عکس هایی که تهيه نموده اید و یا خود عکاسی 

کرده اید،یک کاربرگ تهيه کنيد.

کاربرگ تنظيم شده و عکس های خود را به کارپوشه اضافه کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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 9ـ  8ـ   رنگ در معماری داخلی

استفاده خالقانه از رنگ در تزئينات ، معماری داخلی و فضای زندگی 
روزانه می تواند به ریتم زندگی ما غنا  و عمق دهد.

تصویر8-28  

تصویر8-29   تصویر8-30  
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به گزاره های زیر در مورد کاربردهای رنگ در معماری داخلی و عکاسی توجه کنيد و 
برای آن ها نمونه های تصویری انتخاب کنيد.
1- رنگ به عنوان شاخص در مبلمان شهری 

2- رنگ به عنوان سمبل و مفاهيم اجتماعی فرهنگی آن 
3- رنگ به عنوان جزء در طراحی داخلی

4- رنگ به عنوان کيفيت و با توجه به کاربردهای رنگ در جامعه 

 درباره نمونه های تصویری که انتخاب کرده اید در کالس گفتگو کنيد.

 تصاویر انتخابی را در کارپوشه قرار دهيد و برای آنها گزارش مکتوب و یا کار برگ تهيه کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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 10ـ  8ـ   رنگ در طراحی پارچه و لباس

انتخاب رنگ های مناسب برای لباس چيزی فراتر از سليقۀ شخصی است 
زیرا در انتخاب رنگ لباس عالوه بر مالحظات هنری و زیباشناختی 
مسائل فنی و فرهنگی سن و جنس اثرگذارند. کشور ما با  فرهنگ غنی 
و هنرهای ریشه دارش الگوهای زیبایی از طرح و رنگ را در توليد پارچه 
و لباس عرضه کرده است. همان طور که هماهنگی در نت های موسيقی 
می تواند آهنگی گوش نواز داشته باشد هماهنگی در رنگ بندی پارچه و 

لباس نيز می تواند باوقار و چشم نواز باشد. 
یا تيره می تواند  یا کدر، روشن  یا سرد، زنده  انتخاب رنگ های گرم 
قرمز،  گرم: مانند  رنگ های  دهد.  جلوه  متفاوت  بسيار  را  فرد  چهره 
نارنجی ، صورتی، زرد و یا قهوه ای بر احساسات تأثيرگذار بوده و توجه 
برانگيز و سرزنده اند. از رنگ های زنده چه سرد  یا گرم که حسی از 
کار  به  بچه ها  لباس  در  معموالً  دارند،  و سرزندگی  سالمت، شادابی 
می رود. از رنگ های سرد و یا کدر و مرده معموالً در کنار رنگ زنده 

استفاده می شود تا تأثير بهتری داشته باشد.

تصویر8-31  

تصویر8-32   تصویر8-33  
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در قالب یک تيم دونفره تعدادی لباس های بومی و سنتی محل زندگی خود را انتخاب 
کنيد به همان تعداد از نمونه لباس های رایج در زندگی امروز را برگزینيد به گونه ای که 
اقشار اجتماعی را شامل شود مشخصات طرح و رنگ  اغلب    ازنظر سنی و جنسيت 

لباس ها را بررسی کنيد آن ها را دسته بندی کرده به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:
1- رنگ های به کاررفته در لباس ها کدام  اند و با توجه به گروه استفاده کننده به نظر شما 

آیا رنگ به درستی انتخاب شده است یا نه؟ 
2- آیا رابطه  ای بين طرح لباس ها و  رنگ آن ها وجود دارد؟

3- رنگ های استفاده  شده به نظر شما چه احساسی را ایجاد می کنند و چه پيامی ممکن 
است داشته باشند؟

4- چند طرح لباس را انتخاب کرده و یکی را به صورت آناليز رنگی روی مقوا اجرا کنيد.
) در انتخاب مواد و ابزار اجرا، آزاد هستيد.(

 از کتاب های طراحی لباس چند تصویر انتخاب کرده و آنها را در کالس نصب کنيد. 
سپس درباره همنشينی رنگ ها در لباس ها، تاثير رنگ ها بر فرم و شکل کلّی لباس 

گفتگو کنيد.

 پس از تهيه گزارش از کارهای کارگاهی و نيز پاسخ به پرسش های بخش تجربه و دانش، 
کارهای رنگی و منتخب خود را در کارپوشه قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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 11ـ  8ـ   رنگ در هنرهای نمایشی

هر نوع فيلم یا نمایش با هر زمينه محتوا و قالبی، زبان خاص خود را می طلبد 
از این رو به طراحی صحنه خاص نياز دارد و به تناسب آن از ترکيبات ویژه ی 
رنگی استفاده می کند. رنگ در هنرهای نمایشی نه تنها می تواند سبب ایجاد 
انتقال معانی و مفاهيم در  به  بلکه  بر مخاطب شود،  تأثيرگذاری  و  جذابيت 
ساختار بصری فيلم کمک می کند. هنر نمایش با استفاده از امکانات تأثيرگذاری 
بصری و روانی رنگ در طراحی صحنه، طراحي لباس بازیگران، نور و ... دامنه 

استفاده از رنگ ها  را  در اثرگذاری و انتقال پيام نمایش توسعه می دهد. 
طراح می بایست با بهره گيری از شم هنری، قدرت تخيل و خالقيت، مهارت 
طراحی، دقت در جزئيات، طرح صحنه و نورپردازی رنگ های صحنه را طوری 
انتخاب کند که هم با ژانر اصلی فيلم یا نمایش هماهنگ باشد و هم به خوبی با 

لحظات حساس و مهم نمایش مانند صحنه های کشف، مرگ، 
تصميم مهم، روز، شب، طلوع و غروب، باران، رعدوبرق، حادثه، 
و محيط طبيعی  داخل محيط شهری  فضای  در   ... و  تاریخ 
همراهی و هماهنگی داشته باشد. به این منظور طراح صحنه 
و کارگردان باید به معنی نورها در فضای نمایش و فيلم توجه 
کنند. اغلب در هنرهای نمایشی از رنگ کهربایی  برای القای 
روز، از رنگ آبی برای القای شب، نور قرمز برای حالت ترس، 
برای حالت زندگی رنگ های روشن، برای حالت غم رنگ های 

تيره و ... بهره می گيرند.

تصویر8-34  

تصویر8-35   تصویر8-36  
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1- چند عکس از نمایش های اجرا شده را   انتخاب کنيد و رنگ های حاکم بر صحنه نمایش 
را بنویسيد.

2- تأثير رنگ ها و نورهای رنگی را در فضای حسی نمایش توضيح دهيد.

 دربارۀ صحنه اي از نمایشي که دیده اید و یا دربارۀ آن مطلبي خوانده اید و تأثير رنگ 
نور پردازي آن صحنه ها با هم کالسي هاي خود گفتگو کنيد.

 کاربرگ هاي خود را بر اساس گفتگوي کالسي تکميل کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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12ـ  8ـ   رنگ در نقاشی

رنگ اصلی ترین واسط در نقاشی برای ایجاد ترکيبات زیبا و جذاب 
بسيار  رنگ  با  ما  ارتباط  زیرا  است  عواطف  بيان  پيام و  انتقال  برای 
ساده و قوی است و به راحتی در ما نفوذ کرده و بر ما اثر می گذارد.  
رنگ ها معانی روان شناختی ویژه ای دارند نقاشان ماهر از رنگ برای 
به وجود آوردن پندار دوری و نزدیکی، ایجاد حس پویایی و یا سکون، 
حالت سرزندگی و شادابی، احساس گرمی یا سردی، غصه و شادی، 
وحشت و بيان حالت های عميق درونی استفاده می کنند. رنگ ها ، ج
دا از کيفيت و مفهوم طبيعی که دارند بسته به زمينه های فرهنگی 

گوناگون معنی ویژه ای می یابند. 
از نظر پژوهشگران روان شناسی رنگ، هرکدام از رنگ ها مانند قرمز، 
آبی، بنفش، زرد، سبز و نارنجی، خاکستری، سياه و یا سفيد در هنر 

نقاشی حاالت کيفي و اثرات روانی خاص خود را دارند. 
قواعد شناخت و کاربرد و چگونگی تأثيرگذاری رنگ ها 
الزم و ضروری است اما کار خالقانه با  رنگ هيچ گاه به 
معنای پيروی صرف از قواعد توضيح داده شده نيست. 
این قواعد تنها می توانند به درک خصوصيات و شناخت 
اوليه ما از ابزار و مواد کار هنری کمک نمایند و پس 
از کسب این شناخت و درک قواعد مربوط به آن است 
که کار خالقانۀ هنرمند شروع می شود. به همين دليل 
تازه ای وجود دارد که  در کار هنری همواره چيزهای 
توسط هنرمندان و کار خالقانه آن ها پدیدار می شود و 

در اثر هنری معنا پيدا می کند.
تصویر8-37   تصویر8-38  
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13ـ  8ـ   طراحی با رنگ

رشد و توسعه طراحی و تنوع تجربيات هنرمندان دامنۀ وسيعی از آثار 
طراحی را به وجود آورده است. عالوه بر مفاهيم مختلف خصوصيات 
ابزار و مواد شيوۀ طراحی و روش ارائه کار در قدرت تأثيرگذاری طرح 

نقش مهمی دارد.
به طور کلی مواد طراحی در دو بخش عمده سياه و رنگين به دو صورت 
خشک و خيس )ترکيبی( به کار گرفته می شوند. چنان که می دانيد انواع 
مدادها، زغال و پاستل به صورت خشک مورد  استفاده قرار می گيرند. 

این ابزارها به صورت مستقيم روی کاغذ، پارچه و ... اثر 
می گذارند مرکب و جوهرهای رنگی که در ترکيب با آب یا 
حالل های دیگر به کمک قلم مو، برس و ... به کار می روند 

در دسته مواد خيس یا ترکيبی قرار می گيرند. 
امروزه روش های ترکيبی مواد در آثار جدید این حوزه را 
وسعت بخشيده و محدودیتی برای اجرای طراحی وجود 

ندارد. با نمونه های طراحی با مواد مختلف آشنا شوید.

تصویر8-39  

تصویر8-41  

تصویر8-40  

تصویر8-42  
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تصویر8-44   تصویر8-45  

تصویر8-43  

14ـ  8ـ   طراحی با مدادرنگی

مداد رنگی هم از ابزارهای خشک است که تنوع رنگی زیادی دارد. استفاده و 
کنترل مداد رنگی نسبت به دیگر ابزارهای رنگين ساده تر است؟ عالوه بر این 

می توان به  سادگی خطوط و سطوح رنگين مدادی را پاک و تصحيح کرد. 
با  مداد رنگی هم متنوع است. نوک، پهنای مغز و تراشۀ  مغز  روش های کار 
مورد  استفاده  کار  برای  زمينه(  سطح  روی  آن  مالش  طریق  ) از  مداد رنگی 
قرار می گيرد. کيفيت مداد رنگی، جنس کاغذ و روش به کارگيری آن امکانات 
شيوهء  به  در تصاویر  می آورد.  وجود  به  رنگی  بامداد  طراحی  در  را  متنوعی 

استفاده از مداد رنگی و رابطه فضای مثبت و منفی توجه کنيد. 
هاشور یک  طرفه و متقاطع هم در طراحی با  مداد رنگی کاربرد وسيعی داشته و 

شيوه ها و مراحل کار با  مداد رنگی در تصاویر نشان داده شده است . 

فصل 8    رنگ و کاربردآن در هنر 
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تصویر8-46  
مراحل کار با مداد رنگی
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روش پرداخت و محو کردن تأثير مداد رنگی را در تصاویر ببينيد و به 
انتخاب موضوع و زاویه دید، نحوه ترکيب بندی و  تعادل ميان فضای 
مثبت و منفی توجه کنيد. در این طرح ها با پرداخت سطوح و محو 
)این دو  اهميت خط کاسته شده است  از  کردن درجات سایه روشن 

تصویر را با نمونه های قبلی مداد رنگی مقایسه کنيد(.

با مواد دیگر مانند آبرنگ، مداد  بر این نمونه  ها مداد رنگی در ترکيب  عالوه 
شمعی و .... برای طراحی مورداستفاده قرار می گيرد.

تصویر8-47   تصویر8-48  

تصویر8-50  

تصویر8-49  
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 چند نمونه از طراحي هاي خود را در کالس درس به نمایش گذاشته و  دربارۀ  آن به 
پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:

1- رابطه فضاي مثبت و منفي در طرح هاي شما چگونه است؟
2- در نمایش جنسيت اشيا استفاده از کدام ابزار سریع تر و آسان تر است؟

را  نتـایج آن  و  با دوستـان خود در کالس گفتگو کرده   دربارۀ سؤاالت مطرح شـده 
یادداشت کنيد.

طرح هاي خود را تکميل کرده و همراه کاربرگ به کارپوشۀ خود منتقل کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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15ـ  8ـ   طراحی با پاستل

تهيه  رنگی  خاک های  یا  مختلف  نرم  سنگ  های  از  رنگی  پودرهای 
می شوند  و سه نوع اصلی آن گچ سياه، قرمز و سفيد بسيار نرم هستند 
و کاربردی شبيه به زغال دارند. اما هنگام طراحی هم زمان عنصر رنگ 
را هم ایجاد می کَنَند. امروزه از پاستل  بيش تر برای طراحی استفاده 

می شود. پاستل دو نوع گچی و روغنی دارد.

الف(پاستل گچی: از گچ تحریر معمولی لطيف تر است  و با تنوع رنگ 
زیاد برای ایجاد خطوط و سطوح متنوع به کار می رود. پاستل گچی 
مانند زغال روی کاغذهای زبر با بافت درشت کيفيت بهتری پيدا می کند 
امکان ترکيب رنگ ها در پاستل گچی بسيار وسيع است و کاربرد آن تا 
حوزۀ نقاشی وسعت می یابد ثبات گچ پاستل روی زمينه از گچ تحریر 
بيش تر است اما بهتر است پس از طراحی آن را با  فيـکساتيو1  ثابت 
کرد. نمونه های طراحی با پاستل گچی روی کاغذ پاستل رنگی جلوه 

بيش تری دارد.

Fixative .1  ) ثابت کننده ( 

تصویر8-51   تصویر8-52  

تصویر8-53  
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ب( پاستل روغنی و مداد شمعی: ترکيب پودرهای رنگی با مواد 
چرب )روغن و موم( هستند و قدرت رنگی زیادی دارند. پاستل روغنی و 
مداد شمعی در برابر آب مقاوم هستند و در روش های ترکيبی به خصوص 
به صورت الیه  مواد  این  تأثير  دارند.  کاربرد وسيعی  آبرنگ  با  ترکيب 
کلفتی روی کاغذ را می پوشاند و تصحيح و پاک کردن آن به دليل 
چربی زیاد آسان نيست اما به راحتی روی انواع زمينه ها تأثير می گذارد.

16ـ  8ـ   طراحی با خودکار

ابزار  می کند  ایجاد  که  ظریفی  خطوط  و  یکنواخت  تأثير  با  خودکار 
برای  مقرون به صرفه  وسيله ای  خودکار  است.  طراحی  برای  مناسبی 
طراحی در مدت طوالنی است، استفاده از آن بسيار ساده و مناسب 
کار در هر شرایطی بدون نياز به لوازم و تجهيزات اضافی است. عالوه 
بر این روی انواع کاغذها تأثير خوبی به جا می گذارد و لک وپيس ایجاد 
ثابت کننده  به  نيازی  باقی می گذارد  کاغذ  روی  که  تأثيری  نمی کند. 

ندارد. به مراحل طراحی با خودکار در تصاویر توجه کنيد. 

تصویر8-54  

تصویر8-55  
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تصویر8-56  
مراحل طراحی با خودکار

تصویر8-57   تصویر8-58  

فصل 8    رنگ و کاربردآن در هنر 



196

 17ـ 8ـ   طراحی با راپید وگراف

انواع  امروزه  آشنا شدید.  قبل  و گراف در فصل های  راپيد  امکانات  با 
جوهرهای رنگی راپيد در اختيار طراحان است. به مراحل طراحی با 
راپيد در تصاویر توجه کنيد، ظرافت خطوط راپيدی، پرداخت دقيق 

موضوعات مختلف را ممکن می کند .

تصویر8-59   تصویر8-60  

تصویر8-61   تصویر8-62  
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 18ـ  8ـ   طراحی با روان نویس

طراحی با روان نویس به راحتی انجام می شود. امکانات روان نویس، راپيدو 
گراف و خودکار مشابه است. امروزه روان  نویس در رنگ های متنوع در 
بازار موجود است. مراحل طراحی با خطوط هاشوری در تصاویر نشان 

داده   شده است.

تصویر8-64   تصویر8-65  

تصویر8-63  

تصویر8-66   تصویر8-67  
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 19ـ  8ـ   طراحی با ماژیک

ماژیک وسيله ای است که مخزن آن مقدار مشخصی جوهر دارد و پس از 
مدت معين تمام می شود. تنوع رنگ ماژیک هم زیاد است. انواع ماژیک 
است.   بازار موجود  در  گوناگون  کيفيت های  و  متنوع  با ضخامت  های 
جوهر ماژیک به نسبت ضخامت نوک آن روی کاغذ تأثير می گذارد. 

با پهنای نوک ماژیک های بزرگ می توان خطوط بسيار 
ضخيم یکنواخت ایجاد کرد. به دو نمونه کار با ماژیک در 

تصاویر توجه کنيد.

تصویر8-69  

تصویر8-68  
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 هنگام کار با کدام ابزار طراحي و نقاشي )مداد رنگي، ماژیک، خودکار،  روان نویس و ...( 
نوع و جنس کاغذ در نتيجۀ کار شما مؤثر بوده است.

1- اصالح رنگ در کار طراحي و نقاشي در کدام یک از تکنيک ها امکان پذیر بود؟

با دوستان خود  ابزار مختلف بنویسيد و دربارۀ آن  با مواد و  از کار  تجارب خود را 
گفتگو کنيد.

 نتایج کار طراحي و کاربرگ ها را به کارپوشه خود اضافه کنيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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20ـ  8ـ   طراحی با آبرنگ

آبرنگ جزء مواد خيس یا ترکيبی است و امکان استفاده از تنوع رنگی زیادی 
را فراهم می کند. 

آبرنگ مانند  با  با رنگ های محدود اجرا می شود. کار  اغلب  آبرنگ  با  طراحی 
از الیه های رقيق و رنگ های روشن آغاز می شود، الیه های بعدی  آب مرکب 
به ترتيب پس از خشک شدن الیه قبلی اضافه می شوند. برای نمایش نور و 
سطوح سفيد اغلب از سفيدی کاغذ استفاده می شود و طراح روی این قسمت ها 
کار نمی کند. لطافت درجات رنگی و شفافيت سطوح ایجاد شده از خصوصيات 
دیده  آبرنگ  شفاف  الیه های  زیر  از  کاغذ  سفيدی سطح  است  اغلب،  آبرنگ 

می شود .
تصاویر، تنوع روش های کار با آبرنگ را نشان می دهند. عالوه بر این با روش های 
ترکيبی آبرنگ با مواد دیگر )مانند نمونه هایی که در بخش های گذشته دیدید( 
آثار جالب و متنوع به وجود می آید. به تصاویر توجه کنيد و مراحل اجرای یکی 

از روش های کار با آبرنگ را در تصاویر ببينيد.

تصویر8-70  

تصویر8-71   تصویر8-72  

تصویر8-73  
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21ـ  8ـ   طراحی با گواش

گواش جزء مواد خيس یا ترکيبی است و تنوع رنگی زیادی دارد. این 
ماده رنگين غليظ و حالل آن آب است. گواش با غلظت زیاد سطح 
کاغذ را به صورت کامل می پوشاند، هنگام طراحی از غلظت های مختلف 
گواش استفاده می شود، گواش هم مانند مواد دیگر به صورت ترکيبی 
روی کاغذ ضخيم با بافت مورد  استفاده قرار می گيرد. تصاویر، نمونه های 

طراحی ترکيبی با گواش را نشان مي دهد.

تصویر8-75  

22ـ  8ـ   طراحی با رنگ روغن

در  نقاشی هستند  د مخصوص  موا آکریليک  و  رنگ  روغن  گرچه  ا
پيش طرح  های رنگين نقاشان مورد  استفاده قرار می گيرند.

تصویر8-74  

تصویر8-76  
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تصویر77-8  تصویر8-78  

تصویر8-79  

عالوه بر آنچه ذکر شد امروزه روش های ترکيب مواد موردتوجه بسياری 
از طراحان است. بر اساس ضرورت کاری و بنا بر سليقه شخصی طراح، 
وسایل مختلف و متعدد را برای اجرای کار ترکيب می کند. استفاده از 

مواد محلول در آب و مواد چرب بافت های جالبی ایجاد می کند.

23ـ  8ـ   طراحی با مواد دیگر
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تصویر8-80  

مراحل طراحی یکی از روش های ترکيبی را در تصاویر ببينيد.
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 یک طرح را با آبرنگ و گواش رنگ آميزي کنيد سپس به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد:
1- آیا تجربۀ کار با آبرنگ و گواش براي شما متفاوت بوده است؟

2- قدرت پوشانندگي سطوح با کدام رنگ )گواش یا آبرنگ( بيش تر است؟
3- همان طرح را با استفاده از مواد و ابزار دیگر )تکه هاي کاغذ رنگي( پاسِتل خودکار و 

آبرنگ و ....( رنگ آميزي کنيد.

 دربارۀ موارد مطرح شده در قسمت تجربه و دانش با هم کالسي هاي خود گفتگو کنيد.

 کارهاي اجرایي را تکميل و در کارپوشۀ خود قرار دهيد.

تجربه و دانش

تحلیل و نتیجه گیری

پرسش وگفتگوی کالسی
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و نشر کتابهاي درسي ایران1389
- شاهپوریان ، فریبا، طراحي 1 شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ایران 1394

- فرانسيس د . ک . چينگ ، نقشه کشي معماري براي مبتدیان ، مترجمي : محمدي ده ده بيگلو ، کوروش ، 
پيرتاج همداني ، سارا، نشر بيهق کتاب 1392

- صدیق، مرتضي ، آموزش راندو ، ویراستار فني حسيني ، سيد باقر
- دو نيس . الف . داندیس ، مبادي سواد بصري ، ترجمه : مسعود سپهر ، نشر سروش 1368

- الئور ، دیوید  ، پن تاک ، استيون ، مباني طراحي ، ترجمه : محمد تقي فرامرزي ، نشر الهيتا، 1394
- وزیري مقدم، محسن ، شيوه طراحي 

FOR ARCHITECTS AND DESIGNERS , MARK ARENDS,
COLOUR HARMONY 2 BRIDEM . WHELAN , ROCKPORT , PUBLISHERS , INC
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