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مقدمه
حجم و فضا عناصر مشترک در اکثر هنرها هستند؛ هنرهایى چون معمارى، نقاشى، تئاتر، سىنما، گرافىک و حتى شعر و موسىقى 
)در شعر و موسىقى نىز به نوعى فضاسازى وجود دارد(. از آنجا که کسب شناخت در زمىنه هاى مرتبط رشته هاى هنرى باعث ایـجاد عمق 
و تأثىر بىشتر در هر زمىنٔه تخصصى مى شود. عموماً تـدریس واحد حجم سازى در رشته هاى نقاشى، معمارى، طراحى صحنه و…   به عنوان 

چند واحد درسى و رشته هایى که ارتباط کمترى دارند جهت مطالعه پىشنهاد مى شود.
کتاب حاضر کـه بـراى تدریس در رشتٔه نقاشى تألىف شده است به طور کلى سعى دارد هنرجویان را با خصوصىات حجم آشنا 
کند. تکنىک هاى ساده اى که در این کـتاب، به فـراخـور مباحث ارائه مى شود به ساده تـرین روش ها تنظىم شده است؛ زیـرا هـدف ایـن 
درس، آموزش تـخصصى مجسمه سازى نبـوده و آشنایى هـنرجـویان با مواد مـورد استـفاده در حجم سازى و مطالعٔه احجـام و ساخـت 
آنها به روش هاى قابـل انجام موردنظر بوده است. تقسىم بنـدى مباحث با روش معـمول آموزش مبانى هنـرهاى تجسمى مطابـق است؛ لذا 

هنرجو مى تواند تجربىات به دست آمده در مبانى هنرهاى تجسمى را به صورت حجمى تجربه کند.
مطالب این کتاب اصرارى بر قطعى کردن موضوعات و درنتىجه محدود کردن آنها ندارد. همچنىن تقسىم بندى ها یا توضىحات و 

بـعضاً تعاریف ذکر شده، حتى االمکان ساده و روشن اند.
در فصل اول به عنوان حجم و حجم سازی، ساخت احجام اصلی و مىانی با به کارگىری اجسام دارای ماهىت حجم توپر )گل و 

یونولىت(، اجسام دارای ماهىت سطح )مقوا و فوم( و نىز اجسام دارای ماهىت خط )نی، نخ، مفتول و …( موردنظر بوده است. 
در فصل دوم، با عنوان ساخت ترکىبات حجمی، پس از مطالعٔه توضىحات نظری پىرامون فضای منفی، بافت، ریتم، نور، رنگ، 

ابعاد و حرکت، به ساخت ترکىبات حجمی با استفاده از همان ابزار و مواد فصل اول پرداخته شده است. 
فصل سوم با عنوان نقش برجسته، حاوی توضىحاتی پىرامون نقش برجسته و تمرین های متنوعی با استفاده از تکنىک های مختلف 

است. 
فصل چهارم و پایانی کتاب نىز اختصاص به طرح دو پروژهٔ پایانی دارد. 

همکاران محترم هنرآموز توجه نمایند که سعی شده است مباحث و تمرین ها از ساده به مشکل طرح گردد و نىز پىوستگی الزم مىان 
توضىحات نظری در ارتباط با تمرین های عملی وجود داشته باشد. با این وجود در صورت صالح دید خود می توانند ترتىب ارائه مباحث 

و تمرین ها را تغىىر دهند. 
ناگفته پىداست که ارزشىابی از مباحث نظری مطرح شده در کتاب موردنظر نبوده و این مباحث جهت یادآوری و نىز افزایش آگاهی 
هنرجویان در کتاب گنجانده شده است. هنرجویان گرامی نىز توجه فرمایند که با مطالعٔه دقىق مطالب تئوری کتاب و نىز توجه به توضىحات 

هنرآموز محترم، بهتر خواهند توانست از عهدهٔ انجام درست و اصولی تمرین ها برآیند. 
همچنىن توجه به موارد ایمنی به هنگام کار با مواد و ابزارهای مختلف ضروری بوده و رعایت نظم و دقت در انجام تمرین ها،     

نتىجه گىری بىشتر و بهتر را به دنبال خواهد داشت. 
   مؤلفان


