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مقدمه

حجم و فضا عناصر مشترک در اکثر هنرها هستند؛ هنرهاىى 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 اىـجاد عمق
زمىنه تخصصى مى شود .عموماً تـدرىس واحد حجم سازى در رشته هاى نقاشى ،معمارى ،طراحى صحنه و…   به عنوان
و تأثىر بىشتر در هر ٔ

چند واحد درسى و رشته هاىى که ارتباط کمترى دارند جهت مطالعه پىشنهاد مى شود.

رشته نقاشى تألىف شده است به طور کلى سعى دارد هنرجوىان را با خصوصىات حجم آشنا
کتاب حاضر کـه بـراى تدرىس در ٔ

کند .تکنىک هاى ساده اى که در اىن کـتاب ،به فـراخـور مباحث ارائه مى شود به ساده تـرىن روش ها تنظىم شده است؛ زىـرا هـدف اىـن
مطالعه احجـام و ساخـت
درس ،آموزش تـخصصى مجسمه سازى نبـوده و آشناىى هـنرجـوىان با مواد مـورد استـفاده در حجم سازى و
ٔ

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 اىن کتاب اصرارى بر قطعى کردن موضوعات و درنتىجه محدود کردن آنها ندارد .همچنىن تقسىم بندى ها ىا توضىحات و
بـعضاً تعارىف ذکر شده ،حتى االمکان ساده و روشن اند.

در فصل اول به عنوان حجم و حجم سازی ،ساخت احجام اصلی و میانی با به کارگیری اجسام دارای ماهیت حجم توپر (گل و

یونولیت) ،اجسام دارای ماهیت سطح (مقوا و فوم) و نیز اجسام دارای ماهیت خط (نی ،نخ ،مفتول و …) موردنظر بوده است.
مطالعه توضیحات نظری پیرامون فضای منفی ،بافت ،ریتم ،نور ،رنگ،
در فصل دوم ،با عنوان ساخت ترکیبات حجمی ،پس از
ٔ

ابعاد و حرکت ،به ساخت ترکیبات حجمی با استفاده از همان ابزار و مواد فصل اول پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان نقش برجسته ،حاوی توضیحاتی پیرامون نقش برجسته و تمرین های متنوعی با استفاده از تکنیک های مختلف
است.
پروژه پایانی دارد.
فصل چهارم و پایانی کتاب نیز اختصاص به طرح دو
ٔ

همکاران محترم هنرآموز توجه نمایند که سعی شده است مباحث و تمرین ها از ساده به مشکل طرح گردد و نیز پیوستگی الزم میان

توضیحات نظری در ارتباط با تمرین های عملی وجود داشته باشد .با این وجود در صورت صالح دید خود می توانند ترتیب ارائه مباحث
و تمرین ها را تغییر دهند.
ناگفته پیداست که ارزشیابی از مباحث نظری مطرح شده در کتاب موردنظر نبوده و این مباحث جهت یادآوری و نیز افزایش آگاهی
مطالعه دقیق مطالب تئوری کتاب و نیز توجه به توضیحات
هنرجویان در کتاب گنجانده شده است .هنرجویان گرامی نیز توجه فرمایند که با
ٔ

عهده انجام درست و اصولی تمرین ها برآیند.
هنرآموز محترم ،بهتر خواهند توانست از ٔ

همچنین توجه به موارد ایمنی به هنگام کار با مواد و ابزارهای مختلف ضروری بوده و رعایت نظم و دقت در انجام تمرین ها،

نتیجه گیری بیشتر و بهتر را به دنبال خواهد داشت.

مؤلفان

فصل اول

حجم و حجم سازی
هدف های رفتاری :در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
١ــ با استفاده از موادی مانند گل و یونولیت و مانند آنها احجام اصلی و میانی را بسازد.
٢ــ با استفاده از موادی مانند مقوا ،فویل ،ورقه های نازک فلزی و مانند آنها احجام اصلی و میانی را بسازد.
٣ــ با استفاده از موادی مانند مفتول های فلزی ،نی ،نخ و مانند آنها ،احجام اصلی و میانی را بسازد.

1

فصل اول :حجم و حجمسازی

آشنایی با حجم سازی

هر نوع کارى که درنهاىت به ساختـه  شدن ىک حجـم واقـعى
ىا سهبعدى ــ حجمى که داراى جسم بوده و فـضاىى را اشـغال
نماىد ــ منجر شود ،حجمسازى نامىده مىشود.
عمل حجم سازى ممـکن است بـراى ساخـتـه شدن اشىای
کاربـردى و مـلـزومـات زندگـى به کار رود که در آن صورت به
حرفه هاى مشخصى با نـام هاى گونـاگـون مى انجامد :طراحى
صنعتى ،در و پنجره سازى ،رىخته گرى ،معمارى ،ماکت سازى،
مجسمه سازى ،نجارى ،تراشکارى ،کلىدسازى ،و بـه طور کلى
تمـام حرفه هاىى که بـه نـوعى حجـمى را ساخته و عـرضه مى کنند.

واژه هنر تعرىفى جامـع و کامل ،که
همچنان که تاکنون براى ٔ
دربرگىرنده انواع ،روشها ،دىدگاهها ،ظرفىتها و بهطورکلى جوانـب
ٔ
آن باشد ،ارائه نشده است ،براى مجسمهسازى نىـز ،بهعـنوان ىک
رشته هنرى ،تعرىف جامع و کاملى وجود ندارد .پس هر تعرىفى که از
ٔ
اىن رشته داشته باشىم ،درواقع به بخش ىا بخشهاىى از آن محدود
مىشود.
اما تعرىف حجم سازى شاىد بسىار ساده تر از مجسمه سازى
باشد.

 تصویر ١ــ صحنۀ اروپایی ،اثر آنتونی گورملی١٩٩٣ ،
سفال ،حدود  ٣٥هزار پیکره ،ارتفاع پیکره ها بین  ٨تا  ٢٦سانتی متر به اجرا درآمده در «خانۀ هنر مالمو»
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صاحبان هرىک از اىـن حـرفه هـا ممکن است از تخىـّل هنرى و
2ــ نسبت به روش هاى ساخـت؛احجامى که از
قـدرت طـراحى منـاسبى نىـز بـراى ساخت احـجام موردنظـرشان طرىق کم کردن ماده ساختـه مى شوند (کاهشى) و احـجامـى که
بـرخوردار باشند .در حجـم سازى هـنرى (مجسمه سازى) ،تکىه از طـرىـق اضافه کردن تولىد مى شونـد (افـزاىشى) .براى مثـال
بـر نـىـروهـاى تـخـىل ،تـفکر ،خالقـىت و مـانند آنها ،بىشتر از احجامى بـا پـاره اى از فلـزات رىخته گـرى مى شوند ىـا بـرعکس
وسىله جوش کارى تولىد مى شونـد .در مـورد چوب
تـمام دىگـر انواع حجـم سازى است و هـنرمند مـجسمه ساز بىش احجامـى به ٔ
مـاده سازنـده و
نـحوه ساخت فـکر کند به اندىشه و و سنگ نىـز به همىـن شکل است .احجامـى را از ترکىب چند
ٔ
از آنکه بـه ٔ
تفکر مى پردازد .اىن توجه به خالقىت وذهنىـت
توده سنگ
ٔ
سازنـده ىک اثر قـطعـه سنگ تـولىـد مى کنند و احجامى را از ىک ٔ
تا حدى پىش رفته که آنتونى گورملى ،مجسمه ساز مـعاصر حجارى مى نماىند.
مـجسمه را «هوش فىزىکى» مى نامد.
انـگلىسى،
3ــ نسبت به ابـعاد؛ مجسمـه هاىى مى تـوان ساخـت بـا
ّ
سخن گورملى به اىن م ـعنى نىست که ساخت ىا
نحوه ابـعـاد بسىار بسىار کوچک و ظرىـف ،مـاننـد مجسمه هاىى که در
ٔ
دانه بـرنج ساختـه مى شود و نـىز احجامى بـا ابـعاد
ساخت در مجسمه سازى اهمىت ندارد بلکه به ما ىادآورى مى کند شرق دور با ٔ
خالقانه هنرمند است که اثر او را از دست
که هوشىارى
ساخته بسىار بسىار بـزرگ مى توان اىـجـاد کرد که به شکل آسمان خراش
ٔ
ٔ
ىک صنعت گر ىا رىخته گر متفاوت مى سازد.
مجسمه آزادى در امرىکا.
دىـده مى شونـد؛ مثـل:
ٔ
با این تعریف ،نگاهی عمیق تر به آثار متنوع هنری دوره های
4ــ نسبت به محىط استقـرار حجم؛ منظور اىن است
مختلف تاریخی در هر منطقه از جهان ،می تواند شما را در راه که حجم ساخته شده قرار است در فضاى داخلى ىـا خارجى قرار
یافتن به جنبه های گوناگون فرهنگ آن جوامع یاری نماید .به گىرد .در صورت قرارگىرى در فضاى خارجى باىد مواردى مثل
عنوان مثال ،نگاهی به آثار دوران قبل از اسالم در ایران ،احساس مقاومت مواد سازنـده ابعاد ،نور و… مورد توجه باشد؛ همچنىن
کلی قدرت و تسلط زمامداران را القاء می کند و همین موضوع در مورد حجم هاىى که در محىط داخلى قرار مى گىرند ابعاد،
نحوه مطابق شدن با کاربرى هاى محىط موردنظر مـدنظر
در دوران پس از ظهور اسالم (و نیز دوران مربوط به ادیان دیگر رنگ و ٔ
الهی) ،تسری روح معنوی بر شئون زندگی و فرهنگ جوامع را قرار گىرد.
می نمایاند.
 5ــ نسبـت به متحرک ىا ثابت بودن حجـم؛ احجامى
حجم سازى از چند زاوىه قابل تقسىم بندى است:
را با پىش بىنى اینکه در مکانى ثابت خواهند بود مى سازند و
1ــ   نسبت به مـواد سازنـدۀ ىک حجـم؛ حجـم هاى بـرعکس ،احجامـى را بـراى استقرار در مکانـى ثابـت درنـظر
سنگى ،فلزى ،چوبى ،گچىِ ،گلى ،پالستىکى و… .
مى گىرند و تولىد مى کنند.
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کارگاه مجسمه سازی

تصویر ٢ــ الف ابوالحسن خان صدیقی در حال ساخت مجسمه

عمرخیام سنگ مرمر ١٣٤٨ــ نصب در پارک الله

تصویر ٢ــ ب این تصویر «هنری مور» را نشان می دهد که در داخل کارگاهش مشغول کار با گچ
است .او از ابزارهای متفاوتی برای تراشیدن و ایجاد بافت روی گچ استفاده می کند.

شود .از عواملى که مى تواند باعث به هم خوردن نظافت و نظم
کارگاه شود مى توان به ذرات معلق ناشى از برش مواد پالستىکى،
تکه هاى ِگل خشک ،تراشه هاى چوب و سنگ رىزه هاى به اطراف
پخش شده ،و ىا مواد خام مصرفى که براى ساخت و ساز و ترکىب
به کار مى روند ،اشاره کرد.
عملکردهاى مختلف در طول مجسمه سازى باىد از ىکدىگر
تفکىک شده و به ترتىب اولوىت قرار گىرند .در غىر اىن صورت
مواد غىرقابل مصرف شده و از بىن خواهد رفت .تکه هاى زاىد
جدا شده از مجسمه ،مثل ِگل هاى خشک شده و چىزهاىى از
اىن قبىل ،باىد از محدوده اى که مخلوط گل رس تازه نگهدارى
مى شود دور نگاه داشته شود.
نىازى به نگهدارى مواد غىرقابل بازىـافت نىست و مى توان
آنها را دور رىخت ،به عکس مواد قابل بازىافت را باىد در مکانى
مناسب نگهدارى کرد .براى مثال مى توان ِگل هاى خشک شده
را در ظرفى مناسب نـگهدارى کــرد و بـا اضافه کردن مقدار
مناسبى آب و ورز دادن دوباره مورد استفاده قرارداد.
همچنىن مواد مصرفى تازه را باىد در شراىط مناسب
ِ
عکس گِل خشک شده (مثل خشتهاى
نگهدارى کرد.مثال ً به
ِگلى که براى نـگهدارى مىتـوان آنها را خـرد کـرد و بازىافـت

مجسمهسازى از جمله هنرهاىى است که به کارگاه نىازمند
است .بهدلىل صدا ،بو و ضاىعات مواد مورد استفاده ،در محىط  هاى
معمول ادارى ــ مسکونى به سختى مىتوان فعالىت کرد.
اىن شراىط خاص و همچنىن نىاز به فضاىى با طول و عرض
و ارتفاع زىاد و نور مناسب ،لزوم اختصاص و تجهىز مکانى براى
مجسمه سازى را بىشتر مى کند.
شراىط ابتداىى الزم براى ىک کارگاه عبارت است از نور
مناسب ،مکان مناسب براى نگهدارى ابزارآالت و مواد مصرفى
و کارهاى به اتمام رسىده و همچنىن قابلىت انتقال آب ،براى
مخلوط کردن مواد و شست  وشو و… .
ىک کارگاه مطلوب براى ساخت کارهـاىى با ابـعاد بـزرگ،
طبقه همکف ساختمانى با درهاى بزرگ و
مى باىد در مکانـى مثل ٔ
بلند و عرىض براى حمل و نقل ،استـقرار ىـابـد .عالوه بر اىن
فـونـداسىون ساخـتمان محکـم و استوار باشد تا بلنـد کـردن و
حرکت دادن احجـام سنـگىن وزن در آن مشکلـى اىـجاد نکـند.
درواقع براى طراحى مکانى به عنوان ىک کارگاه ،باىد نوع
مواد مصرفى مورد استفاده براى ساختن احجام و نىز مقىاس
ابعاد احجام را درنظر گرفت .در روند مجسمه سازى دور از
انتظار نىست که مواد مصرفى باعث خرابى ىا کثىف شدن کارگاه
4

فصل اول :حجم و حجمسازی

تصویر ٣ــ نمایی از یک کارگاه

تـازه گل رس مىباىـد همىشه تـر و تـازه و در
نمود) مخلوط ٔ
شراىـط متفـاوتى نگـهدارى شود .ابـزارآالتى که بـهطور منـظم
و دستهبنـدى شده بـر روى طبـقات و ىا قـفسهها چىده ىا آوىخته
شدهاند باىـد در دسترس بوده و همىشه در مـحل ثابتـى قرار گىـرنـد
تا در مواقع نـىاز ،بتـوان فـور ًا به آنها دسترسى پـىدا کـرد.
ابزار آالت تىز و برنده باىد به خوبى نگهدارى و در جاى
مناسب قرار داده شوند ،به طورى که در مواقع غىرضرورى
ِ
دىوارى
دم دست نباشند؛ براى مثال ،جعبه ابزار ىا تخته ابزار
درجه اول براى رعاىت اىمنى و سپس
کارگاه .اىن اقدام در
ٔ
به خاطر جلوگىرى از فرسودگى و کند شدن ابزارها توصىه
مى شود .ىک مىز ىا ىک نىمکت چوبى سنگىن وزن از وساىل
پاىه فلزى و ىا ىک سه پاىه که سطحى
مورد نىاز  کارگاه است .ىک ٔ
صاف روى آن وصل باشد ،و ىا چىزى شبىه سکو نىز مى تواند
مورد استفاده قرار گىرد.
ماده مصرفى در مجسمه سازى
باىد توجه داشت که هر ٔ

وىـژگى هاىـى دارد که ابـزارآالت مخصوص خـود را طـلب
مى  کند .بنابراىن شما مى توانىد کارگاه خود را به گونه اى طراحى
و ساماندهى کنىد که براى کار با هر نوع ماده اى مناسب باشد.
مورد دىگر وجود ىک منبع نور معمولى و عمومى براى
کارگاه است .اىن منبع نور باىد قابلىت تقوىت و اضافه شدن از
جهات و زواىاى مختلف را داشته باشد.
کارگاه شما باىد ،براى انجام کارهاى مختلف ،قابلىت
تهوىه مناسب را داشته باشد.به هنگام کار با موادى
هوارسانى و ٔ
سمى تولىد
مثل رزىن هاى فاىبرگالس ىا موادى که بوها و گازهاى ّ
مى کنند با رعاىت موارد اىمنى از ماسک استفاده کنىد.
به طور کلى با توجه به ابزارآالت و مواد مورد استفاده در
کارگاه ،موارد اىمنى و پىشگىرى هاى الزم حىن کار باىد به  دقت
مورد توجه قرار گىرد.
تصاوىـر ٤ــ الف و ب فضاى دو کـارگاه حجم سازى را
نشان مى دهد.
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الف

ب
تصویر ٤ــ کارگاه ریچارد ِسرا
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مقدمه اى بر شناخت حجم

کره و استوانه خالصه مىشود؛ و دوم اینکه برخى از مجسمهها و
نقاشىهاى دورههاى قدىم و مدرن نىز که از اشکال و احجام ساده
شده شکل گرفتهاند ،گوىاى طبىعتى خالصه شده (استىلىزه)اند.
تصوىر    ٥ــ الف ىـکى از آثار طبىعت بىجان سزان را که
در آن اشىا به اشکال و احجام اصلى تبدىل شدهاند ،نشان مى  دهد.

«طبىعت در گذر از صافى ذهن هنرمند ،تبدىل به مخروط،
گفته سزان که الهام بخش بسىارى از
کره و استوانه مى شود» اىن ٔ
نکته مهم است:
دوره مدرن بوده است ،بىانگر دو ٔ
هنرمندان ٔ
اول اینکه طبىعت و هرچه در آن است در سه حجم :مخروط،

الف) طبیعت بی جان اثر سزان

ب) آنالیز طبیعت بی جان ،اثر سزان
تصویر 5

ساده
در تصوىر ٥ــ ب نىز تفکىک اىن احجام به شکل هاى ٔ
دوبعدى نشان داده شده است.
پس به طور کلى ،تمام اشیا و موجوداتى را که در محىط
پىرامون ما وجود دارند ،مى توان به احجام مخروط ،کره و استوانه
تبدىل کرد.
در تقسىم بندى احجام ،که در سطور آىنده از نظر خواهد
گذشت ،احجام اصلى هندسى ،عبارتاند از :کره ،مکعب و هرم است.
ساخته دست بشر را
اىن سه حجم مىتوانند تمام موجودات طبىعى و
ٔ
گفته سزان را در مورد
در درون خود جاى دهند ،لذا شاىد بتوانىم ٔ

احجام به اىن سه حجم تعمىم دهىم؛ چرا که استوانه و مخروط خود
از ترکىب مکعب و هرم با کره به وجود آمدهاند .به اىن ترتىب مىتوان
تنه
زمىن ىا سىب را به کره ،ساختمان را به مکعب  ،کوه را به مخروطٔ ،
درخت را به استوانه و ىک تکه الماس را به منشور تشبىه ىا تبدىل کرد.
در اىن فصل سعى بر آن است که با انجام تمرىن هاى الزم،
طبىعت پىرامون را به احجام ساده تبدىل کنىم و از سوى دىگر آثار
هنرى به وجود آمده از اىن راه را بهتر بشناسىم .تصاوىر  ٦تا ٨
نمونه هاىى از آثار هنرى هستند که در آنها از ساده کردن و تبدىل
به احجام اصلى و ثانوىه استفاده شده است.
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تصویر ٧ــ کنستانتین برانکوزی ،نوزاد١٩٢٠ ،

تصویر  ٦ــ کنستانتین برانکوزی ،پرنده در فضا١٩٣٠ ،

تصویر  ٨ــ دونالد جاد ،بدون عنوان ،قرمز روشن روی چوب
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غىرهندسى احجامى اند که حجم آنها از راه تبدىل آنها به احجام
هندسى قابل محاسبه است .براى مثال ،قطعه سنگى را که حجم
غىرهندسى دارد ،مى توانىم به احجام هندسى کوچک تر تقسىم
کنىم ،و با
محاسبه مجموع حجم آنها ،از طرىق محاسبات هندسى،
ٔ
حجم کل سنگ را به دست آورىم.
ــ احجام اصلى و احجام مىانى (فرعى ىا بىنابىنى):
احجام هندسى ،خود به دو دسته احجام اصلى و احجام فرعى
تقسىم مى شوند .کره ،مکعب و هرم سه حجم اصلى اند که ساىر
احجام هندسى از ترکىب آنها به وجود مى آىند .اىن سه حجم (کره،
پاىه سه سطح هندسى اصلى (مربع ،داىره و مثلث)
مکعب ،هرم) بر ٔ
ساخته شده اند .از ترکىب دو به دوى اىن احجام ،احجام مىانى
به وجود مى آىند که در نمودار پایین نشان داده شده اند.

همانطورکه مىدانىد فضا داراى سه بعد طول ،عرض و
ارتفاع (ىا عمق) است؛ به اىن ترتىب تمام موجوداتى که وجود دارند،
سىاره ،کوه ،درخت،
همىن خصوصىت را دارند .فضاى کهکشانّ ،
آب موجود در لىوان و حتى فضاى خالى داخل لىوان و هر چىزى که
فضاىى را اشغال مىکند ،همه احجامىاند که حجم ىا مقدار فضاىى
که هر ىک از آنها اشغال مىکنند را با استفاده از محاسبات هندسى
مىتوان تعىىن کرد .بسىارى از احجام قابل لمس و بعضى غىرقابل
لمساند .برخى از احجام در عىن آنکه وجود دارند ،دىده نمىشوند.
ــ احجام هندسى (منظم) و غىرهندسى (غىرمنظم):
کلىه احجامى گفته مى شود که حجم آنها
احجام هندسى به ٔ
(مقدار عددى اشغال فضا) با استفاده از فرمول هاى هندسى قابل
نمونه حجم هندسى مکعب است .احجام
محاسبه باشد .ساده ترىن ٔ

تصویر ٩ــ نمودار احجام اصلی و میانی

ــ احجام حقىقى (واقعى) و احجام مجازى (غىرواقعى):
تقسىمبندى احجام به حقىقى و مجازى ،بهخصوص براى هنرجوىان
کلىه احجامى که
رشته نقاشى ،تقسىم بندى جالب توجهى استٔ .
ٔ
دسته احجام حقىقى
به صورت واقعى (سهبعدى) وجود دارند ،جزء ٔ
قرار مىگىرند .احجام حقىقى قابل رؤىت و لمساند( .و البته گفتىم
برخى از احجام ممکن است در عىن حال که وجود دارند ،قابل لمس
ىا رؤىت نباشند .مثل حجم ىا هواى داخل ىک اتاق).
در احجام حقىقى هر سه  بُعد قابل اندازه گىرى است،

در  حالى   که در احجام مجازى تنها تصورى از حجم ،بُعد و ىا فضا
براى ما بهوجود مىآىد و در حقىقت تنها داراى دو بُعد هستند .احجام
موجود در تصاوىر واقعگراىانه (مانند برخى از نقاشىها ،طراحىها،
دسته احجام
عکسها و تصاوىر سىنماىى و تلوىزىونى و…) همگى در ٔ
مجازى جاى مىگىرند .وقتى شما با کشىدن چند خط ،مکعبى را
رسم مىکنىد ،درواقع ىک حجم مجازى (غىرواقعى) را بهوجود
آوردهاىد .به تصاوىر ١٠و  ١١توجه کنىد.
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تصویر ١١ــ گل نیلوفر در اثری از مانه

تصویر ١٠ــ تصویری از یک گل نیلوفر

هر کدام از اىن احجام مفاهىمى را به ما منتقل مى کنند .مثال ً درون ىک گنبد (که همان کره است) ىادآور بزرگى و بى کرانگى
ىک هرم ىا مخروط ،همان تأثىر استوارى و عظمتى را تداعى مى  کند آسمان است (تصوىر  )12و باالخره مکعب ،با زواىاى محکم و
که از دىدن ىک کوه به ما القا مى شود و همچنىن انحنا و نرمش منظم اضالع و وجوه خود ،امنىت و پاىدارى ساختمان ىک خانه

تصویر ١٢ــ گنبد مسجد شیخ لطف الله ،اصفهان
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تصویر ١٣ــ خانۀ کعبهّ ،
مکرمه
مکۀ ّ


را مى نماىاند (تصوىر .)١٣
شاىد اىن نکته نىز جالب باشد که قدما ،پرگار را ،که در
ترسىم داىره به کار مى رود ،نماىانگر دنىاى معنوى و ناشناخته
قلمداد مى  کرده اند و گونىا را ،که در ترسىم مربع مورد استفاده
قرار مى  گىرد ،با زمىن در ارتباط مى دانسته اند .در چىن باستان
نشانه مکان بوده
نىز نىم داىره و کره نماد زمان و مربع و مکعب ٔ
است .امروزه هنرمندان در آثار خود بىشتر به تأثىر بصرى احجام
مى  اندىشند (در اىن مورد از هنرآموز خود راهنماىى بخواهىد).

نیاز به مقداری خاک رس نرم و الک شده و آب دارید .البته به
این ماده مقداری هم گیاه لوئی 1اضافه می شود که از ترک خوردن
گل جلوگیری می کند.
البته گل آماده نیز در اغلب کارگاه های سفال سازی و لوازم
هنری فروشی ها موجود است .که می توانید با اطمینان از آن
استفاده کنید .چون این گل ها با دستگاه تهیه می شده و از کیفیت
یک دستی برخوردار است.
یکی دیگر از نکات مهم گل میزان ورز دادن آن است
(تصویر ١٤ــ الف و ب) اگر گل شما آب کافی نداشته باشد،
بسیار خشک و در هنگام کار ترک خواهد خورد و اگر آب
آن زیاد باشد ،چسبندگی زیاد باعث دردسر خواهد شد برای
رسیدن به یک گل مناسب در صورت خشک بودن به آن کم کم
آب اضافه کنید و آن را ورز دهید و درصورت خیسی بیش از
حد مقداری خاک رس به آن اضافه کنید و یا گل را مسطح کنید
تا مقداری از آب آن تبخیر شود و سپس آن را ورز دهید .تست
گل مناسب کار به این صورت است که اگر یک قطعه از آن را
بین دو انگشت شست و اشاره فشار دهید نباید ترک بخورد و
نه به دست بچسبد.

تمرىن ساخت احجام اصلى و میانی

در اىن قسمت ،ساخت احجام اصلى (مکعب ،کره و هرم
ماده ِگل و ىونولىت ،با ابعاد تقرىبى حدود
و…) با استفاده از دو ٔ
 10تا  15سانتى متر آموزش داده شده است.
ــ شناخت ابزار و مواد ( گِل ،ىونولىت)
ِگل :ساده ترىن و در دسترس ترىن ماده براى مجسمه سازى
گل است که بهدلىل قابلىتهاى زىاد ،در مدلسازى و ساخت ماکت
مجسمه ها از آن بسىار استفاده مى شود.
شما می توانید گل را خود تهیه نمایید .برای این کار شما
١ــ لوئی نوع خاصی از گیاهان مردابی است (تصویر 15ــ.)1

11
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الف

تصویر ١٤ــ ورز دادن گل

تصویر ١٥ــ گیاه لوئی

12

ب
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براى ممانعت از خشک شدن گل آماده شده (درصورتى که
هـمان وقت با آن کار نمى کنىد) آن را با پوشش پالستىکى به خوبى
بپوشانىد .الزم است اىن کار در پاىان هر مرحله از کار انجام شود
تا گل کىفىت خود را براى مراحل بعد حفظ کند .در صورت
متوقف کردن کار در زمان طوالنى ،قبل از پوشاندن گل ،سطح

روى آن را با آب پاش خىس کنىد.

ابزارهاى مورد استفاده براى کار با گل :انواع ِگل کَن،
مفتول سىمى ىا نخ براى برش ،ابزارهاى چوبى ،پالستىکى و فلزى
براى فرم دادن و چند تخته چوبى در ابعاد مختلف (تصویر .)١٦

 تصویر ١٦ــ ابزارهای کار با ِگل

ــ ساخت احجام اصلى و میانی با گل :براى ساخت
احجام اصلى با گل ابتدا حدود کل ِّى حجم مورد نظر را با دست شکل
دهىد .سپس با استفاده از ضربات تخته ،سطوح آن را ىکنواخت
کنىد .براى از بىن بردن اختالفات سطوح ،ابزارهاى شانه اى را در

جهات متضاد به کار ببرىد (سطوح را شانه کنىد) .سپس رد شانه را
با استفاده از ابزار تخت از بىن ببرىد( .تصاوىر 1٧ــ الف تا 1٧ــ    و
نحوه ساخت احجام اصلى با گل را نشان مى دهند).
ٔ
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الف

ب

ج

د

هـ

و
تصویر ١٧ــ ساخت احجام اصلی با گل
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برای مطالعه
قطعات ساخته شده شما با گل باید خصوصیاتی داشته باشند که بتوانید آنها را درکوره بپزید و اصطالحاً سفال
به دست بیاورید .برخی از خصوصیات مورد نظر به این شرح است:
١ــ قطعه شما نباید از قطر زیادی برخوردار باشد .مثال ً یک حجم توپر از گل قابل پخت نیست و معموال ً حجم
را با تکنیک های مختلف توخالی می سازند (بهترین ضخامت برای پخت گل حدود  ٣سانتی متر است).
٢ــ قطعه شما باید در شرایط خاصی خشک شود تا ترک نخورد در صورت ترک خوردن بعد از پخت حتماً
از همان جا خواهد شکست.

ماده شىمىاىى سبکى است که بىشتر
ىونولىت :ىونولىت ٔ
در بسته بندى و عاىق بندى و ماکت سازى از آن استفاده مى شود.
قابلىت برش از مهم ترىن وىژگى هاى ىونولىت در
سبکى و ّ
مجسمه سازى و ماکت سازى است .ساده ترىن وسىله براى کار با
ىونولىت کاتر است .کاتر به راحتى ىونولىت را برش مى دهد .البته
براى برش ىونولىت مى توان از هوىه و دستگاه هاى مخصوص برش
ىونولىت نىز استفاده کرد .دستگاه هاى مخصوص برش ىونولىت،
وساىلى اند که معموالً به صورت آماده در بازار ىافت نمى شوند
و خود هنرمندان آنها را مى سازند؛ بدىن ترتىب که تکه سىمى (با
مقاومت الکترىکى باال متناسب با ابعاد و حجم برش ها) را به طور
محکم بىن دو قسمت متصل به برق مى کشند .اىن سىم تحت تأثىر
جرىان برق متصل به دوسر آن بهصورت گداخته درمىآىد و حرارت
ناشى از آن به آسانى ىونولىت را مى برد (تصوىر .)18
نکتۀ اىمنى :توجه داشته باشىد که هم خردههاى ىونولىت
(که بر اثر برش ىا سنباده زدن در هوا پراکنده مىشود) و همچنىن گاز
ناشى از سوختن آن به شدت سمى و زىانآور است .براى حفظ اىمنى
خود در هواى آزاد کار کنىد و به هنگام کار از ماسک استفاده نماىىد.

تصویر ١٨ــ وسایل مورد نیاز برای کار با یونولیت

ــ ساخت احجام اصلى و میانی با ىونولىت :براى
ساخت احجام اصلى با ىونولىت نىز همان طور که گفته شد ،کاتر
ساده ترىن وسىله است .براى هداىت کاتر در برش هاى مستقىم
(مثل برش هاى مکعب و هرم) از خط کش نىز مى توان استفاده کرد.

براى ساخت برش هاى منحنى (مثل برش هاى کره ىا
مخروط) ابتدا از بلوک خود قطعات بزرگ و زاوىه دار را حذف
وسىله
کنىد و به تدرىج قطعات کوچک ترى را برداشته و در نهاىت به ٔ
سمباده زواىاى آن را از بىن ببرىد (تصاوىر 1٩ــ الف تا 19ــ ز).
15
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ج

د

هـ

و

ز
تصویر ١٩ــ ساخت احجام اصلی با یونولیت
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سطح

همان طور که گفته شد از کنار هم قرار دادن سطوح احجام
تشکىل مى شوند .در اىن مرحله به تمرىن اىن نوع از ساخت احجام
مى پردازىم.
وسىله دىواره ،عالوه  بر تولىد احجامى
ساخت احجام به ٔ
سبک ،کىفىات بصرى متنوع و گوناگونى (خصوصاً هنگام برشها)
به احجام مى دهد.
ــ شناخت ابزار و مواد (مقوا ،فوىل ،فوم و…) و

وسىله سطح ،مىتوانىد
روشهاى ساخت :براى ساخت احجامى به ٔ
از مقوا ،ورق هاى فوىل و فوم ىا مواد در دسترس که کىفىت سطح
را داشته باشند ،استفاده کنىد.
براى ساخت احجام اصلى از مقوا استفاده کنىد .ساخت
وسىله کاتر)
احجام ساده مثل مکعب و هرم را با برش مقوا (به ٔ
انجام دهىد.
(از انواع مقوا با ضخامت هاى قابل برش مى توانىد استفاده
کنىد).
فوىل که به ورق هاى نازک آلومىنىوم گفته مى شود در
ضخامت هاى مختلف موجود است (از نوع نازک آن در آشپزخانه
و به عنوان لفاف استفاده مى شود).
وسىله قىچى شکل
فوىل ها به راحتى برش خورده و به
ٔ
مى گىرند.
با کسب مهارت مى توانىد از ورق هاىى با ضخامت بىشتر
استفاده کنىد.
خانواده ىونولىت که به
فوم نىز ماده اى است شىمىاىى و هم
ٔ
صورت ورق هاى نازک و بلوک براى ماکت سازى در بازار موجود
وسىله کاتر به راحتى برش خورده و با
است .ورق هاى فوم نىز به ٔ
چسب هاى آب پاىه (مثل چسب چوب) مى چسبند .چسب هاى
تىنرى فوم را حل مى کنند (تصاوىر٢0ــ الف تا ٢0ــ د).

الف

ب

از گسترش خط در طول و عرض ،سطح به وجود مى آىد و از
کنار هم قرار گرفتن سطوح ،حجم تولىد مى شود .عالوه  بر اینکه هر
حجم از سطوح مختلف بهوجود آمده ،خود سطح نىز به عنوان عنصرى
مستقل در ساخت مجسمه استفاده مى شود.
ــ انواع سطوح :سطوح نىز مانند احجام به طورکلى به
دو گروه هندسى و غىرهندسى تقسىم مى شوند .سطوح هندسى از
اصول و قواعد هندسه و نظم هندسى مطابقت مى کنند و به اصطالح
اشکال اصلى اند؛ مثل مربع ،مثلث و داىره .اما سطوح غىرهندسى
روابط و تناسبات هندسى ندارند و داراى ىک مجموعه نظم
قراردادى نىستند و به زبان دىگر فرم هاى آزاد دارند.

تمرین ساخت احجام اصلى و میانی با سطح
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د

ج

تصویر ٢٠ــ طرز ساخت احجام اصلی (مکعب ،هرم) به وسیلۀ برش دادن مقوا مواد و ابزار کار :مقوا ،فوم ،فویل ،چسب فوم ،چسب تینری ،کاتر

خط ،تقسىم کنندۀ فضا

برخالف سطح و حجم که باعث مسدود شدن فضا و پرشدن
آن مى شوند ،خط فضاىى را مسدود نمى کند و بىشتر به تعرىف فضا
ىا تقسىم فضاىى مى پردازد.
اىده مجسمه سازانى که از خط در ساخت مجسمه هاىشان
ٔ
استفاده کرده اند تقسىم فضا و تولىد حجم است .فضاى وراى
حجم از البه ال ىا در خطوط آن دىده مى شود .نمونه هاى اىن
تقسىم  بندى فضا را در مشبّک هاى اسالمى مشاهده مى کنىم که
ادامه آن در دوران مدرن خط به عنوان عنصرى مستقل در
در ٔ
مجسمه سازى به کار رفته است.
خط نىز مانند سطح ،جدا از اینکه با درکنار هم قرارگرفتن،
مى تواند حجمى توخالى تولىد کند و در جاىى نیز ،فضاىى را
تقسىم کند ،خود نىزهمچون عنصرى مستقل در ساخت مجسمه
استفاده مى شود .پس خط نىز مانند سطح ،دو روىکرد مشخص
در مجسمه سازى دارد :خط به عنوان عنصرى در مجسمه و خط
به عنوان مجسمه (تصاوىر ٢١تا .)23
تصویر 21

18
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تصویر ٢٢ــ آنتونی کارو ،بعد از «اما»  ٨٢ــ ،١٩٧٧آهن زنگ زده و رنگ ٤٦×١٠٨×٧٤ cm

تصویر ٢٣ــ ُسل له ویت ،قسمت کفی شمارۀ یک٤٣×٤٣ cm ،١٩٧٦ ،
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تمرىن ساخت احجام اصلى و میانی با خط

براى آشناىى با تمرىن ساخت احجام با خط ،ابتدا با استفاده
از خطوط ساده حجم خود را بسازىد ىک مکعب در ابعاد 10×١٠
سانتى متر و ىک هرم در ابعاد  ١٠×١٠سانتى متر و ىک کره در

همان ابعاد.
کره و هرم با ساخت ىال ها به سادگى ساخته مى شوند.
براى ساخت کره از دو ىا سه داىره که با زاوىه درون هم قرار
گرفته اند استفاده کنىد (تصاوىر 24ــ الف تا 24ــ د).

الف

ب

ج

د
تصویر ٢٤ــ روش ساخت مکعب با خط

وسىله اتصال ىالهاى آن را نشان مى دهد.
تصـاوىـر  25الف و 25ــ ب ،روش سـاخـت هـرم به ٔ
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ب

الف
تصویر ٢٥ــ روش ساخت هرم به وسیلۀ خط

تصاوىر    26الف تا    26د ،مربوط به طرز ساخت داىره است .اتصال خطوط داىره شکل در کنار هم ،با زاوىه ،القاى کره مى کند.

الف

ب

ج

د

تصویر ٢٦ــ روش ساخت کره به وسیلۀ خط
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تصاوىر 27ــ الف و ب ،سه حجم اصلى ساخته شده با عنصر خط را در ىک مجموعه نشان مى دهند.

الف

تصویر ٢٧ــ سه حجم اصلی (استفاده از خطوط برای تهیۀ احجام)

ــ شناخت ابزار و مواد (مفتولهاى فلزى ،نى ،نخ و …):
براى انجام تمرىن هاى اىن فصل از موادى که خط را القا مى کنند
استفاده کنىد؛ مانند مفتول هاى فلزى،نى ،نخ ،زوارهاى چوبى
و… .
مفتول هاى فلزى را در قطرهاى متفاوت در مصالح
فروشى ها مى توان تهىه کرد ،اما مفتول هاى نازک که با دست قابل
حالت دادن باشند و ىا حتى سىم هاى برق و تلفن را نىز مى توان

ب

مورد استفاده قرار داد (تصوىر .)28
ــ روش هاى ساخت :در کار با مفتول ها سعى کنىد با
خم کارى و رفت و برگشت مفتول ها کمترىن برش و اتصال را
داشته باشىد که احتىاجى به جوشکارى پىش نىاىد .در صورت نىاز
از چسب هاى آهن و دوقلو براى اتصال مفتول ها استفاده کنىد.
نى و چوب را نىز با چسب هاى معمولى (چسب چوب،
تىنرى) به سادگى مى توانىد بچسبانىد.

تصویر ٢٨ــ نمونه هایی از ابزار و مواد برای کار با خط

22

فصل دوم

ساخت ترکیبات حجمی
هدف های رفتاری :در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
١ــ با استفاده از برش احجام ترکیب حجمی بسازد.
٢ــ با استفاده از برش و ترکیب احجام ترکیب حجمی بسازد.
٣ــ با استفاده از برش زدن سطوح اصلی و ترکیب آنها ترکیب حجمی بسازد.
٤ــ با استفاده از خطوط اصلی و برش و ترکیب آنها ترکیب حجمی بسازد.
٥ــ با استفاده از اشیای بازیافتنی ترکیب حجمی بسازد.
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فضاى منفى

دهنده
ماده تشکىل ٔ
اما در مجسمه سازى ،مثبت به حجم و ٔ
مجسمه اطالق مى شود و در مقابل فضاىى که تهى است فضاى
منفى نام دارد .باىد دانست که تهى ،خالى ،ىا فضاى منفى در
مجسمه سازى اهمىت بسىار زىادى دارد؛ به طورى که هر حجم
وسىله فضاى منفى که دارد درک مى شود.
به ٔ
فضاى منفى به دو دسته تقسىم مىشود :فضاى منفى درون
حجم و فضاى منفى محىط.
فضاى منفى درون حجم :وقتى از فضاى منفى سخن
مى  گوىىم ،بىشتر اىن نوع از فضاى منفى مورد نظر است؛ حفره اى
را که درون ىک مجسمه اىجاد مىشود فضاى منفى حجم مى  گوىند.
اىــن  گـونه از فـضاى منفى (درون حجم) را هنـرى مـور
ــ   مجسمهساز انگلىسى ــ بسىار مطالعه و در مجسمههاىش استفاده
کرده است.
هنرى مور از فضاى منفى به عنوان عنصرى اصلى در
مجسمه استفاده مىکند بهطورى که گوىى مجسمههاى او براى اىجاد
فضاى منفى درون آن به وجود آمده اند (تصاوىر  2و .) 3

تقسىم بندى مثبت و منفى در مجسمه سازى با فضاى منفى
در فضاى دوبعدى تفاوت دارد .مثال ً در ىک ترکىببندى دوبعدى،
تصور کنىد .در اینجا هم مى توانىم
زمىنه سفىد ّ
نقطه اى سىاه را بر ٔ
لکه
لکه سىاه را مثبت ببىنىم و هم به عکسٔ ،
زمىنه سفىد را منفى و ٔ
ٔ
زمىنه سفىد را مثبت (تصوىر .)1
سىاه را منفى و ٔ

تصویر ١ــ لکۀ مثبت و منفی

تصویر ٢ــ نمونه ای از مفرغ های لرستان
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فضاى منفى پىرامون حجم :اىن نوع فضاى منفى کمتر
مورد توجه قرار مى گىرد و بىشتر منظور از فضاى منفى ،فضاى
ِ
منفى درون ىک حجم است ،اما همان طورکه در تعرىف فضاى منفى
دهنده ىک حجم قرار
ماده تشکىل ٔ
آورده شد ،فضاى منفى در مقابل ٔ
دهنده حجم ــ فضاى مثبت ــ
ماده تشکىل ٔ
مى گىرد .ىعنى هرجا که ٔ
دربرگىرنده مجسمه چه
است ،فضاىى که محاط شده (چه فضاى
ٔ
فضاهاى خالى درون مجسمه) فضاى منفى است.
هر حجم در بىنهاىت فضاى ِ
منفى پىرامون خود قرار دارد .هر
فرورفتگىِ ،
حرکت فضاى منفى به داخل حجم است و هر برجستگى
حرکت مجسمه به داخل فضاى منفى است (تصاوىر  4و .)5

تصویر ٣ــ هنری مور ،بیضی دوگوش ،١٩٦٩ ،برنز ،ارتفاع  ٣٣٠سانتی متر

تصویر ٤ــ٢ــ سایه نمای تصویر ٢ــ٢

تصویر ٥ــ سایه نمای تصویر ٣

25
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بافت

الىه خارجى ىک حجم را بافت
کىفىت بصرى ــ حجمى ٔ
الىه خارجى حجم
گوىند .البته بافت در مورد احجام شفاف به ٔ
محدود نمى شود ،زىرا مى توانىم بافت ها و اتفاقات درون حجم
را نىز ببىنىم .بافت ،اولىن مرحله از ارتباط بصرى ــ المسه اى
ىک حجم با بىننده است؛ و نىز اولىن عنصرى است که احساس
ذهنىت ىک اثر حجمى را منتقل مى کند .به اىن دلىل استفاده از
و ّ

هرکدام از دسته بندى ها و انواع بافت در ىک حجم باىد به دقت و
در جهت ذهنىت و فرم حجم انتخاب شود.
بافتها به دو نوع کلّى تقسىمبندى مىشوند :منظم و نامنظم.
بافت هاى منظم ،بافت هاىى اند که به صورت منظم و
تکرارى اىجاد شده اند (تصوىر .)6
بافت هاى نامنظم ،بافت هاىى که نظم مشخصى ندارند و
به صورت آزاد اىجاد شده اند بافت نامنظم مى گوىند (تصوىر .)7

کرگ جزییات اثر
تصویر ٦ــ بافت منظم ،تونی َ

تصویر ٧ــ بافت نامنظم ،آلبرتو جاکومتی ،جزییات اثر

بافت ها را از نظر عمىق ىا سطحى بودن ،زبر (خشن) ىا صىقلى (نرم) بودن نىز مى توان تقسىم بندى کرد (تصاوىر      8تا .)10
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تصویر ٩ــ بافت زبرِ ،اوا ِهس ،بخشی از اثر

تصویر  ٨ــ بافت عمیق ،جان چامبرلین ــ بدون عنوان ــ  ،١٩٦٩جزییات اثر

تصویر ١٠ــ بافت صیقلی ،کنستانتین برانکوزی ،جزییات اثر
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سازنده بافت که گاه خط ىا سطح ىا حجم است نىز مى توان بافت ها را طبقه بندى کرد (تصاوىر  11تا .)13
از نظر واحد
ٔ

تصویر ١٢ــ بافت با سطح ،میکل آنجلو روندانینی

تصویر ١١ــ بافت با خط ،دیوید نَش

تصویر ١٣ــ بافت با حجم ،اوگوست رو َدن ،مطالعه برای سر بالزاک
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رىتم(منظم ،نامنظم)

رىتم  هاى حجمى دست ىافت .رىتم هاى منظم رىتم هاىى اند که
اندازه مشخصى در آنها تکرار شده باشد
عنصرى با فواصل و
ٔ
ولى در رىتم هاى نامنظم فواصل و اندازه هاى عنصر تکرار شونده
متفاوت است (تصاوىر 14تا .)16

از تکرار منظم ىا نامنظم ىک عنصر رىتم به وجود مى  آىد.
همان طورکه تکرار اصوات با فواصلى مشخص موسىقى را
مى  سازد ،از تکرار خطوط ىا سطوح ىا حجم ها نىز مى توان به

تصویر ١5ــ ریتم منظم ،کنستانتین برانکوزی ،ستون بی نهایت (زاویه دید
پایین به باال)

تصویر ١٤ــ ریتم نامنظم ،دیوید اسمیت ،ساختار مربع مستطیلی١٩٥٥ ،

تصویر ١٦ــ کنستانتین برانکوزی ،ستون بی نهایت٣٨،ــ( ،١٩٣٧زاویه دید روبه رو)
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مطالعۀ نور

واسطه نور قابل دیدن است .نور باعث ایجاد سایه
همهچیز به
ٔ
روشن و در نتیجه تشخیص دوری و نزدیکی می شود.
بدون نور اختالف سطوح و احجام و بافت و رنگ یک

حجم قابل دیدن نیست.
در تصاویر ١٧ــ الف تا ١٧ــ ج ،می بینید که جهت تابش
نور چه قدر در آنچه به نظر می رسد مؤثر است.

الف ــ جهت نور از چپ

ب ــ جهت نور از پایین

ج ــ جهت نور از باال
تصویر ١٧
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این نورپردازی در هنر سینما نیز بسیار بهکار گرفته میشود.
چهره خود مقابل آینه
کافی است یک چراغ قوه را در تاریکی روی ٔ
از جهات مختلف روی صورت خود بتابانید .نتیجه بسیار جالب
خواهد بود و شما می توانید حس هایی مانند آرامش ،ترسناکی و
مرموز بودن را از تابش نور برروی صورت خود بدون تغییر در
فیزیک صورت ببینید.

رابطه مستقىمى با احساسى که ىک حجم
مقدار نور نىز
ٔ
در ما اىجاد مى کند دارد .براى مثال ىک حجم واحد را در نظر
بگىرىد با دو نوع نور:
ابتدا نورى ضعىف و مالىم و سپس نورى شدىد و زىاد
(تصاوىر     18الف و ب).

الف

ب

تصویر ١٨

مطالعه است .تأثىر نور صبح گاهىِ ،
نور مىان روز و ىا نور غروب،
کىفىاتى متفاوت به وجود مى آورند .تصاوىر
هرکدام ،از ىک حجمّ ،
عکاسى از مجسمه ٔ   تناولى در تئاتر شهر تهران در سه موقعىت را
مشاهده مى کنىد (تصاوىر 19ــ  الف تا 19ــ ج).

کىفىت بصرى اىن حجم در دو نور مختلف کامال ً با هم
متفاوت است و حتى مى توان گفت ما با دو حجم متفاوت روبه رو
هستىم.
در مورد نورهاى مختلف در طول روز نىز اىن امر قابل
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ب ــ ظهر

الف ــ صبح

ج ــ عصر

تصویر ١٩

طراحی و عکاسی از احجام در موقعیت های نوری
مختلف :درنورهای مختلف ضعیف ،مالیم و شدید از احجام آماده
یا مجسمه های خود عکاسی و طراحی کنید.

سعی کنید از احجام روشن و تک رنگ استفاده کنید تا بهتر
بتوانید سایه روشن های ایجاد شده برروی حجم را مطالعه کنید.
32
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مطالعۀ رنگ

برنز نمونه هاىى هستند که خود رنگ هاى ثابتى در مجسمه سازى
دارند (تصویر .)٢٠

رنگ عنصرى است که مى تواند به حجم اضافه شده و ىا
دهنده حجم قرار گىرد .رنگ هاى مختلف
ماده تشکىل ٔ
در بطن ٔ

تصویر ٢٠

به راحتى مى توان با قراردادن رنگ زرد قسمتى از حجم را
جلوتر نشان داد و با رنگ آمىزى بخش هاىى از حجم با رنگ هاى
مختلف خنثى و سرد آنها را دورتر نشان داد (تصویر .)٢١

ماده
در مواردى مثل رزىن ها ،امکان اضافه کردن رنگ در ٔ
دهنده حجم وجود دارد.
تشکىل ٔ
روش دىگرى براى رنگىن کردن حجم ،رنگ آمىزى سطح
خارجى آن است.
استفاده از رنگ در مجسمه عالوه بر اىجاد تنوع و
حالت  هاى رنگى که معانى مختلف به ىک حجم مى دهند ،باعث
تشدىد دورى و نزدىکى ىا عمق نىز مى گردد.
رنگ آمىزى ىک حجم مى تواند رنگ را برجسته تر و ىا
ىکنواخت تر جلوه دهد.
دوکره هم اندازه را که دقىقاً روى ىک خط نسبت
براى مثال
ٔ
به دىد ما قرار دارند ،فرض کنىد .اگر ىکى از آنها را زرد و دىگرى
کره زرد رنگ نزدىک تر و بنفش دورتر به نظر
را بنفش رنگ کنىم ٔ
رابطه دورى و نزدىکى احجام دگرگون
مى آىد با رنگ آمىزى حجم ٔ
مى شود.

تصویر ٢١
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برای مطالعه
به رنگ خاص برنز پاتینه 1اطالق می شود .بعد از ساخت مجسمه برنزی و خروج آن از قالب ِ
شیء به دست آمده
فاقد رنگ زیبا و قابل قبول است ،لذا پس از برداشتن قسمت های فلزی اضافه و پرداخت و از بین بردن درزهای احتمالی
قالب ،و بسته به خواست هنرمند سطح برنز رنگ پردازی می شود .البته باید بدانیم که این فرایند بسیار حرفه ای و خاص
است و از واکنش انواع اسیدها و عناصر برروی سطح برنز به وجود می آید و نه از رنگ آمیزی معمولی.
مجسمه ساخته شده در دو نوع ابعاد متفاوت
مى توانىد از ىک
ٔ
(ىکى ابعاد بزرگ و دىگرى ابعاد کوچک) با کادر ثابت و بدون اشل
عکاسى کنىد .با کنار هم قراردادن عکس ها متوجه خواهىد شد که
اىن تفاوت ابعادى بىن دو مجسمه قابل تشخىص نىست ،اما اگر در
رابطه نگاه بىننده
کنار اىن دو مجسمه باشىم رابطهاى که اىجاد مىشود ٔ
زاوىه دىد بىننده.
و ابعاد مجسمه است و به نوعى ٔ
مجسمه دوازده سانتى مترى را
اىن جا نمى توان گفت همان
ٔ

مى توان به راحتى دوازده متر دانست.
مجسمه دوازده مترى ،بسته به زواىاىى که بىنندگان آن را
ٔ
مى  بىنند باىد طراحى شود.
١
___
ارتفاع
(بىننده اى که از کنار مجسمه راه مى رود و تقرىباً
٦
فاصله پانصد مترى مجسمه را
مجسمه را دارد ،بىننده اى که از
ٔ
طبقه دوازده آپارتمان است و از باال
مى  بىند ،ىا بىننده اى که در ٔ
مجسمه را مى بىند).

تصویر ٢٢ــ مجسمۀ آنتونی گورملی
 patineــ1
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مجسمه
٦ــ٢ــ کیفیت ابعاد در دیدار ّ

بىن آنها دىده نمى شود.
ابعاد در مجسمهسازى به معنى آن نىست که مجسمه هرچه
بزرگتر باشد بهتر است ،بلکه درک صحىح اینکه نسبت به موضوع،
فضا و مکان براى ىک حجم چه ابعادى اختىار شود ،اهمىت دارد.
چه  بسا براى بسىارى از موضوعات ابعاد بسىار کوچکى
باىد در نظر گرفته شود تا حجم تأثىر بىشترى بر بىننده بگذارد.

اندازه ىک حجم رابطه اى حضورى و دىدارى با
ابعاد و
ٔ
بىننده دارد .به بىان دىگر بزرگ ىا کوچک بودن ىک حجم به روابط
درونى ،ترکىب بندى ،رىتم ،بافت و… ارتباطى ندارد .براى مثال
مجسمه دوازده سانتى مترى
مجسمه دوازده مترى و ىک
اگر ىک
ٔ
ٔ
را در دو عکس و با ىک نسبت به کادر ،عکاسى کنىم تفاوت ابعادى

تصویر ٢٣ــ کالوس اولدنبرگ ،قاشق و گیالس ،هجده متر

حرکت ــ احجام متحرک

به وجود حسّ پوىاىى و تحرک در مجسمه حرکت گفته
مى  شود.
واضحترىن نمونههاى القاى حرکت را در آثار فوتورىستها
مى توان مشاهده کرد .مجسمه مرد جنگجو اثر امبرتو بوتچونى
ىکى از بهترىن آنهاست که نمونه اى از آن در موزه هنرهاى معاصر
پىچىده اندام انسان
وسىله خطوط و حرکت
تهران نىز هست که به ٔ
ٔ
حرکت را القا مى کند (تصوىر .)25
حرکت در ترکىب بندى باعث چرخش و پوىاىى ترکىب بندى
مى شود و نگاه بىننده را در مجسمه هداىت مى کند.

تصویر ٢٤ــ کالوس اولدنبرگ ،گیرۀ

لباس ،آهن ضدزنگ ،چهارده متر

کنار هم قرارگرفتن خطوط ،سطوح و احجام مى تواند
اىجاد حرکت کنند .حرکت همىشه از جاىى شروع و به جاىى ختم
مى شود.
احجام متحرک به مجسمه هاىى که خود حرکت مى کنند
گفته مى شود.
حرکت در اىن آثار مشهود است و واقعاً انجام مى گىرد.
وسىله عوامل طبىعى مثل وزش باد ىا جرىان
خواه اىن حرکت به ٔ
وسىله موتورهاى
آب صورت پذىرد (مثل آثار «کالدر») خواه به ٔ
مجسمه اتفاق مى افتد.
الکترىکى ،در هر صورت حرکت واقعاً در ّ
35

فصل دوم :ساخت ترکیبات حجمی

شاخصترىن مجسمههاى متحرک ،آثار «کالدر» مجسمهساز
آمرىکاىى است .مجسمههاى متحرک او که با باد به حرکت درمى  آىند
از بازوهاى فلزى و لوالهاى سادهاى که خود مجسمهساز مى  سازد
تشکىل شده اند (تصاوىر  26تا .)28نمونه اى از اىن مجسمه هاى
موزه هنرهاى معاصر تهران نصب شده
متحرک کالدر در داخل ٔ
است.
ورقه هاى فلزى نازک و سبک متصل به بازوها با اندک
بادى حرکت مى کنند .اتصاالت و نوع به حرکت درآوردن مجسمه
توسط کالدر مى تواند الگوىى براى احجام متحرک باشد.با
سىم هاى نازک مى توان آنها را ساده تر و در ابعاد کوچک ساخت.
البته براى اىجاد حرکت در مجسمه از موتورهاى الکترىکى نىز
مى  توان استفاده کرد.

تصویر ٢٥ــ امیرتوبوتچونی ،اشکال یگانۀ امتداد در فضا ،١٩١٣ ،برنز

تصویر ٢6ــ لکساندر کالدار
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ساخت ترکىب حجمى

ترکىب حجمى ،حجمى است که از بىش از ىک جزء
به وجود آمده باشد .به عبارت دىگر ،ىک ترکىب حجمى مى تواند
شامل دو ىا چند جزء جدا از هم ىا به هم پىوسته باشد .ادغام و
تلفىق و مرتبط ساختن احجام به ىکدىگر تأثىرات متفاوت و متغىرى
در احجام به وجود مى آورد.
ساخت ىک ترکىب حجمى از سه راه ،ىکى افزودن احجام
به ىکدىگر (با وجود اتصال مىان آنها ىا بدون وجود اتصال) و دىگر
کاستن از احجام (برش دادن) و ىا تلفىق هر دو روش امکان پذىر
است (به تصاوىر  27تا  29توجه کنىد).

تصویر ٢٨ــ دیوید اسمیت ،مکعب ١٩٦٣ ،١٤

تصویر ٢٧ــ هنری مور ،سر و دست  ،١٩٦٣برنز

ــ ترکىب کردن احجام با ىکدىگر :از کنار هم قرار دادن
دو ىا چند حجم ،ىک ترکىب حجمى به   وجود مىآىد .ترکىب حجمى
بدون وجود هىچ اتصالى نىز قابل شکلگىرى است اما معموالً ،ىک
ترکىب حجمى از اتصال دو ىا چند حجم اىجاد مىشود.
براى شروع با سه حجم اصلى ترکىبات حجمى متفاوتى
بسازىد .اىن تمرىن را با احجام مىانى (مخروط ،استوانه و منشور)
و ترکىب آنها با حجم هاى اصلى نىز انجام دهىد .براى اىن تمرىن
مى توانىد احجام را در موقعىت هاى متفاوتى (از لحاظ زاوىه،
فاصله و ارتباط) نسبت به هم قرار دهىد.

تصویر ٢٩ــ آرنولدو پومودورو ،کره ،١٩٦٥ ،برنز ،قطر کره  ١٢٠سانتی متر
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ــ ساخت ىک ترکىب حجمى با استفاده از برش:
برش امکان دىگرى است براى گسترش امکانات ساخت ترکىبات
حجمى .برشى که در حجم به وجود بىاىد (حتى در حد اىجاد ىک
شکاف) در ماهىت و روابط بىن اجزاى آن تأثىر دارد.
مى توان با اىجاد انواع برش هاى افقى ،عمودى ،زاوىه دار
ىا منحنى ،ترکىبات بسىار متنوعى را در احجام اىجاد نمود .حتى
مى توان با برش دادن ىک حجم و کاستن بخش ىا بخش هاىى از

آن ىک حجم جدىد اىجاد کرد .به عنوان تمرىن ،ىک مکعب را به
سه برش اصلى (عمودى ،منحنى و زاوىه دار) قطع کنىد .مشاهده
مى کنىد که هر ىک از احجام (قطعات) به وجود آمده ،داراى
خصوصىات کامال ً متفاوتى نسبت به مکعب اولىه و همىنطور نسبت
به هم هستند (تصاوىر 30ــ الف تا 30ــ ح ،چند نوع برش را در
احجام اصلى نشان مى دهند).

الف

ب

ج

د

هـ

و

ح

ز
تصویر ٣٠ــ ساخت ترکیب حجمی با استفاده از برش
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ــ ساخت ترکىب حجمى با استفاده از برش و ترکىب:
در اىن قسمت براى اىجاد ترکىبات حجمى از برش و ترکىب احجام
به طور هم زمان استفاده مى کنىم .استفاده از اىن دو روش به طور
هم زمان بسىار جذاب تر و جالب تر از دو روش پىشىن است ،چرا که
از اىن راه امکان اىجاد ترکىبات بسىار متنوعى وجود دارد.
اندازه متفاوت انتخاب
تمرىن :دو حجم متفاوت را در دو
ٔ
کنىد و بر روى هر کدام دو برش بزنىد (هر ىک به سه قطعه تقسىم
قطعه به دست آمده را با هم ترکىب کنىد.
خواهد شد) حال شش ٔ
سعى کنىد ترکىب به وجود آمده از نظر ارتباط بىن اجزاء و روابط
بصرى ،وىژگى هاى ىک اثر قابل قبول را داشته باشد.
استفاده از اصولى که در مبانى هنرهاى تجسمى آموخته  اىد،
مى تواند کمک مؤثرى براى اىجاد ىک ترکىب حجمى با
خصوصىات قابل قبول باشد .توجه داشته باشىد که در برخورد

با ىک حجم سه بعدى (مثل مجسمه ىا ىک بناى معمارى) ،شما با
ترکىب بندى هاى متفاوتى از زواىاى مختلف روبه رو هستىد ،که هر
ىک همان خصوصىات ترکىب بندى در نقاشى را دارد.
تنظىم روابط بصرى کارتان ،باىد با توجه به تمامى اىن زواىا
و با حساسىت کافى نسبت به آنها صورت گىرد .تعادل ،توازن،
رابطه بىن فضاى مثبت و منفى و سرانجام هماهنگى
تناسب ،تنوّ عٔ ،
توجه در اىن رابطه اند.
بىن تمام اجزا از اصول قابل ّ
با استفاده از تعداد کمتر ىا بىشترى از احجام و با اىجاد
برش  هاى متنوع ،ترکىبات حجمى متفاوتى را به وجود آورىد.
حتماً متوجه شدهاىد که اىجاد برشهاى زىاد و کوچک ،به
حجم شما جزىىات بىشترى مىدهد و برشهاى کمتر و بزرگتر سادگى
بىشترى را در حجم شما بهوجود مىآورد (به تصاوىر 31ــ الف تا
31ــ ج توجه کنىد).

الف

ب

ج
تصویر ٣١ــ ساخت ترکیب حجمی با استفاده از برش و ترکیب
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تمرىن ساخت ترکىب حجمى با استفاده از اشىای
بازىافتى

تحت تأثىر رنگ بندى اشیای مورد استفاده قرار نگىرد ،مى توانىد
آنها را قبل ىا بعد از ترکىب با رنگ مالىم بپوشانىد (تصوىر  ٣٢و
سپس تصاوىر 3٣ــ الف تا 33ــ هـ ،را ببىنىد).
دور ریـختنی :شما میتوانیـد از اشیای دورریـز در کـار
حجم استفاده کنید .این کار باعث می شود تا ذهن و خالقیت شما
رشد کند .برای مثال در این جا از لوله های مقوایی که معموال ً در
پارچه فروشی ها باقی می ماند استفاده شده است.
شما هم سعی کنید با برش های خاصی که روی این لوله ها
ایجاد می کنید به طرح های مورد نظرتان برسید.

اشیا و مواد محىط پىرامون خود را به دقت نگاه کنىد و در
مىان آنها چند حجم اصلى را مشخص نماىىد .سپس با استفاده
از مواد ىا ابزار متصل کننده (چسب ،نخ ،سىم و …) از آنها ىک
ترکىب حجمى بسازىد.
همچنىن مى توانىد براى اىجاد تنوع در اشىاىى که در اختىار
دارىد از برشهاى مختلف استفاده کنىد .درصورتی که از اشیای با
رنگ های متفاوت استفاده کنید ،براى اینکه حجم نهاىى شما زىاد

تصویر ٣٢ــ مترسک ،ژازه طباطبایی
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ب

الف

ج

د

تصویر ٣٣

41

هـ
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کاربرد سطح در ترکیبات حجمی

پىشىنه  اى طوالنى ندارد ولى در اىران روىکرد سطح ــ حجم بسىار
دىده مى شود (تصاوىر    34و .)35

استفاده از سطح به صورت مستقل در مجسمه سازى

 تصویر ٣٤ــ عالمت عزاداری عاشورا

تصویر ٣٥ــ نخل چوبی که در ایام عاشورا برای عزاداری استفاده می شود.

42
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عالمت هاى عزادارى نشانى از حضور مشخص سطح
در ساخت ىک حجم دارند .نخل ،که همان سرو آرىاىى است،
وسىله
نىز از همىن طرىق ساخته شده است؛ ىعنى دو سرو چوبى به ٔ
شبکه  هاى چوبى به هم متصل شده اند.
شاىد حضور سطح ،و به عبارت دىگر عدم حضور حجم ،در
مجسمه هاى اىرانى به نوع بىنش هنرمند اىرانى از سطح برمى گردد،

و آن گرىز از پرسپکتىو ،به مفهوم غربى ،است که در نگارگرى
اىرانى نمونههاى بسىارى از آن دىدهاىم .حتى پىش از آنکه نگارگرى
به وجود بىاىد ،با توجه به نقش برجسته هاى هخامنشى و ساسانى
درمى ىابىم که برجستگى اىن نقوش بسىار کم است و بىشتر از سطوح
در ساخت آنها استفاده شده است (تصاوىر  36و .)37

 تصویر ٣٦ــ نقش برجستۀ هخامنشی ،جزییات صورت ،تخت جمشید

تصویر ٣٧ــ نقش برجستۀ هخامنشی ،تخت جمشید 
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سطح در مجسمه مانند دىوارى مسدودکننده است.
وجود ىک سطح باعث بسته شدن فضا و تفکىک آن به فضاى
پىش روى سطح و فضاى پشت سطح مى شود.مجسمه سازانى مثل
«رىچارد  سرا» و «گابو» از اىن کىفىت در ساخت آثارشان استفاده
کرده اند (تصاوىر 38و .)39

تصویر ٣٨ــ ریچارد ِسرا« ،کالرا ،کالرا»١٩٨٥ ،

تصویر ٣٩ــ نائوم گابو ،1سریک زن٢٠ ،ــ ،١٩١٧فلز و سلولوئید 24/5×19/5 ،سانتی متر
1ــ (١٩٧٧( GABOــ .))١٨٩٠گابو متعلق به نسلی است که بیش از هر چیز به ساده کردن و حذف زوائد معتقد بودند؛ از این رو حتی در مورد عناصر تجسمی که استفاده

می کردند نیز از حداقل فراتر نمی رفتند .گابو در ساخت چهره هایش از سطوح و در پاره ای از معروف ترین آثارش از خطوط بهره برده است .وی در ابتدای ورود به آمریکا به علت فقر و

ماده در دسترسش یعنی مقوا برای ساخت این چهره ها استفاده می کرد ،ولی بعدها آنها را تبدیل به فلز کرد.
نداشتن امکانات از تنها ٔ
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جذابىت اىن تفکىک و مسدود کردن فضا و اىجاد فضاىى
دو طرفه امکان دارد به مسطح شدن مجسمه و تبدىل آن به نقش
برجسته اى دو طرفه منجر شود.
براى گرىز از اىن امر مى توان از قوس ها و شکست هاىى
در سطوح استفاده کرد .همچنىن تکرار سطوح مى تواند به ما
کمک کند.
نمونه بارز ساخت ىک حجم با چند سطح چهره هاى «نائوم
ٔ
گابو» است .گابو با استفاده از مقوا چهره  هاىى مى سازد که تنها
از سطح تشکىل شده اند .اىن آثار به خوبى به ما نشان مى دهد که
چگونه مى توان از سطح در ساخت حجم و فضا بهره برد (تصاوىر
 40تا .)42

تصویر ٤١ــ ساختار شماره  ،١اثر نائوم گابو

تصویر٤٠ــ ریچارد ِسرا ،انتقال٧٢ ،ــ ،١٩٧٠شش قسمت بتونی ،ارتفاع  ٥متر

تصویر ٤٢ــ ساختار شماره  ،٢اثر نائوم گابو
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طرز ساخت ترکىب حجمى با سطح

خصوصىات کامل و بارز حجمى سطح را در تمرىن هاىى که
از سطح به صورت مستقل استفاده مى شود بىشتر و بهتر مى  توان
تجربه کرد.
وسىله سطح نباىد منجر به مسطح شدن
البته ساخت حجم به ٔ
کىفىات خاصى که سطح در
و ىا تک بعدى شدن حجم شود بلکه از ّ
ترکىب حجمى اىجاد مى کند باىد استفاده شود.

ــ سطوح اصلى :براى شروع مى توانىد از اشکال اصلى
(مثلث ،مربع و داىره) استفاده کنىد .مقوا را به اشکال اصلى در
اندازه  10سانتى متر برش بزنىد (تصاوىر43ــ الف و ب).
ٔ
بدنه هر ىک از سطوح
ــ ترکىب :با انجام برش هاىى در ٔ
و تداخل سطوح در ىکدىگر ترکىب حجمى بسازىد .اىن تمرىن
را با سطوح اختىارى و آزاد و ىا اندازه هاى مختلف انجام دهىد
(تصاوىر 43ــ ج و د).

الف

ب

ج

د
تصویر ٤٣ــ روش ساخت اشکال هندسی (کشیدن طرح روی مقوا و بریدن آن)

46

فصل دوم :ساخت ترکیبات حجمی

ــ برش ــ َخم :همان طور که گفته شد سطح نىز جزئى
از حجم در نظر گرفته مى شود؛ در عىن حال که مى تواند عنصرى
حجم ساز باشد؛ ىعنى از کنار هم قرار دادن سطوح مستقل حجمى
جدىد تولىد مى شود .حتى گاهى صفحه اى با کم کردن و ىا افزودن
مجسمه تبدىل مى شود.
عناصرى به ّ

اىجاد برش ها و خم ها مى تواند در ترکىبات حجم هاى شما
حرکت و پوىاىى اىجاد کند و آنها را از سطوح تخت و صاف به
سطوح منحنى و ىا شکسته تبدىل نماىد.
بر روى ىکى از سطوح اصلى سه برش اىجاد کنىد و هر برش را
به سمتى خم کنىد و ىا انحنا دهىد (تصاوىر 44ــ الف تا 44ــ د).

الف

ب

ج

د
تصویر ٤٤ــ ایجاد برش ،خم کردن و حرکت برش ها در فضای اطراف

(مربع ،مث ّلث
ــ اىجاد برش بر روى سه سطح اصلى ّ
و داىره) :خم کردن برش ها و انحنا دادن به آنها و حرکت دادن
آنها در فضاى اطراف سطوح ،سطوح را به احجامى تبدىل مى کند

که داراى فضاهاى منفى اند .اىن فضاهاى منفى در کنار سطوح
مثبت به حجم تولىد شده تعامل مى دهند (تصاوىر 45ــ   الف تا
45ــ ج).
47
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الف) مثلث

ج) دایره

ب) مربع
تصویر ٤٥ــ برش ،خم

در تصاوىر  46اشکال آزادى را مىبىنىد که برش خوردهاند
و از جهات مختلف در فضا گسترده شده اند .اىن اشکال با
اندازههاى مختلف در کنار هم ترکىب شده و حجمى جدىد را تولىد
واسطه برش  هاىى
کرده اند .هر حجم خاصىت اىستاىى خود را به
ٔ
که بر روى سطوحش اىجاد شده به دست آورده است.

ساخت ترکىب حجمى به وسىلۀ برش و ترکىب :پنج
سطح را ،با َاشکالى آزاد ،در اندازههاى مختلف انتخاب و با همدىگر
ترکىب کنىد .با توجه به اندازه و فرم اشکال ،بر روى سطوح ،برشها
و خمهاى مناسبى را طورى اىجاد کنىد که به وضعىت قرارگىرى
برشها در کنار هم نىز توجه شده باشد (تصاوىر 46ــ الف تا 46ــ هـ).

ب

الف

د

ج

هـ
تصویر ٤٦ــ ساخت ترکیب حجمی به وسیلۀ برش و ترکیب سطوح
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ساخت ترکىب حجمى با خط

پـىش از ساخت تـرکىـب حجـمى بـا خـط ،شناخـت
تقسىم بندى هاى خط و انواع آن الزم به نظر مى رسد.
ــ خطوط اصلى (منحنى ،ماىل ،افقى و عمودى):
دسته اصلى تقسىم مى شوند :منحنى ها ،خطوط
خطوط به چند ٔ
ماىل ،خطوط عمودى و خطوط افقى که هرکدام به تنهاىى هوىتى
مستقل دارند و احساس خاصى را منتقل مى کنند که باىد هنگام
استفاده از آن مورد توجه قرار گىرد .براى مثال :خطوط عمودى
اىستاىى و استوارى؛ خطوط افقى آرامش و سکون؛ خطوط ماىل
الىت و احساس نرمى را در ما تقوىت
سى ّ
حرکت و خطوط منحنى ّ
مى کنند( .اىن موارد به صورت جامع در بخش «خط» در مبانى
هنرهاى تجسمى آمده است).
ــ ترکىب و برش :در ساخت ىک ترکىب حجمى دىگر به
دنبال ساخت ىک شکل از پىش تعىىن شده با خط نىستىم؛ بلکه از

خطوط بهتنهاىى و بهطورمستقل براى ساخت حجم استفاده مىکنىم
تا شخصىت و قدرت خطوط در فضا بىشتر مورد توجه قرار گىرند.
با چهار خط ،خطوط ماىل ،منحنى ،عمودى و افقى در
طول هاى  15سانتى متر ترکىبى حجمى بسازىد.
ترکىب بندى شما برخالف تمرىن هاى گذشته فضاىى را
اشغال نمى کند بلکه فضاىى را درون خود محاط مى کند و نگاه از
خالل ترکىب شما عبور مى کند.
به همىن دلىل در استفاده از خط که حداقل عنصر حجمى
و فضاىى است دقت کنىد تا حجم شما بتواند شخصىت و فضاىى
مستقل داشته باشد .در تصاوىر 47ــ الف تا 47ــ ج مراحل ساخت
ىک حجم با عنصر خط را مشاهده مى کنىد.
نقطه اتکا و قرارگىرى
در ساخت احجام باىد توجه زىادى به ٔ
آنها داشت.

الف

ب

ج
تصویر ٤٧
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احجامى که با خطوط ساخته مى شوند به دلىل اینکه ممکن
است بر روى تنها ىک نقطه ثابت باىستند (ىعنى نوع طراحى آنها
چنىن باشد) احتىاج به پاىه اى دارند که آنها را نگه دارد .البته در

د

دهنده
بعضى شراىط و با توجه به
اندازه خطوط و عناصر تشکىل ٔ
ٔ
مجسمه ،خود خطوط مى توانند به عنوان تکىه گاه آن قرار گىرند
(تصاوىر 4٧ــ د تا 4٧ــ و).

و

هـ
ادامه تصویر ٤٧

ــ ساخت ترکىب حجمى با خط :تمرىن قبل را با خطوط
بىشتر (بىن  8تا  10خط) انجام دهىد.
ىکى از احجام اصلى را که با خط ساخته اىد (در ابعاد

 ١٠×10سانتى متر) با چهار خط (عمودى ،ماىل ،افقى و منحنى)
بهطول پانزده سانتىمتر ترکىب کنىد (تصاوىر 48ــ الف تا 48ــ د).

ب

الف

ج
تصویر ٤8ــ ساخت ترکیب حجمی با خط

50

د
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در اىن ترکىب حجم مکعب خود به عنوان تکىه گاهى
محسوب مى شود و مى تواند پاىه اى جداگانه نداشته باشد.
با قرار دادن حجم در زواىاى مختلف به اىن خاصىت
پى مى برىد.
در تصاوىر زىر سه اثر مجسمه را مشاهده مى کنىد که در اىجاد
آنها از عنصر خط استفاده شده است (تصاوىر  49تا .)51

تصویر   ٥٠ــ آنتوان ْبو ْس ِنر ،ساختار شفاهی  ،١٩٤٥برنز

تصویر ٤٩ــ نائوم گابو ،ساختار (جزییات اثر) ٥٧ــ ،١٩٥٥مفتول ،برنز ،آهن

تصویر   ٥١ــ لین َچ ْدویک ،ساختار قفس برای فرشته  ،٢فلز ،ارتفاع

51
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فصل سوم

نقش برجسته
هدف های رفتاری :در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
١ــ به روش افزایشی ــ کاهشی نقش برجسته بسازد.
٢ــ با استفاده از تکنیک قالب فشاری نقش برجسته بسازد.
٣ــ با استفاده از تکنیک قالب یونولیتی نقش برجسته بسازد.
٤ــ با ترکیب موزاییک و قالب یونولیتی نقش برجسته بسازد.
٥ــ با استفاده از تکنیک چسب آکواریوم نقش برجسته بسازد.
٦ــ با استفاده از باند گچی از چهره قالب گیری کند.
٧ــ با استفاده از باند گچی از دست قالب گیری کند.
٨ــ نقش برجسته گچی را به منظور القای پاتینه رنگ آمیزی کند.

٥٢

فصل سوم :نقش برجسته

انواع نقش برجسته

نقش برجسته نوعى از مجسمه سازى است که بر روى
دیواره یا سطحى قرار مى گیرد .نقش برجسته ها نسبت به ارتفاعى
که از سطح و دیواره مى گیرند تقسیم بندى مى شوند.
ــ نقش برجستۀ منفى (نقش حک شده) :شاخص ترین
نقوش حک شده ،آثار مصریان باستان است.

در این آثار عالوه بر نقوش سادهاى که با خطوط منفى ایجاد
شده ،شاهد ساخت احجامى هستیم که با تمام ظرافت بهصورت
فرورفته ساخته شدهاند .شاید دلیل ساخت این نوع نقش برجستههاى
منفى کمک به ماندگارى بیشتر این نقوش و جلوگیرى از ضربه
خوردنشان باشد (تصاویر 1و .)2

تصویر ١ــ نقش برجستۀ منفی ،دیوارۀ اهرام مصر

تصویر ٢ــ نقش برجستۀ منفی ،مصر

٥٣
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ــ نقش برجسته هایى با ارتفاع کم :این نوع نقش
برجسته ،همان طور که از نامش پیداست ،ارتفاع خیلى کمى دارد
(تصویر .)3
تفکیک سطوح و نشان دادن عمق در این نوع نقش

برجسته به دلیل کمى اختالف سطوح بسیار دشوار است .به نوعى
سخت ترین روش نقش برجسته سازى است .این نوع از نقش
برجستهها یکنواختى و سادگى خاصى دارند که آن هم ناشى از کمى
اختالف سطح است .چون همانطورکه در فصلهاى گذشته دیدیم

الف

ب
تصویر ٣ــ نمونه هایی از نقش برجستۀ کم ارتفاع در ایران

٥٤
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یکى از عوامل تمایز و تضاد در مجسمه سازى اختالف سطوح و
فواصل است که در این نوع نقش برجسته ها وجود ندارد .نقوش
روى سکه ها از این گونه اند (تصویر .)4
ــ نىم برجسته :نقش برجسته هایى با ارتفاع متوسط را
نیم برجسته مى گویند .این نوع نقش برجسته معمول تر از انواع
دیگر است (تصویر .)5

تصویر ٤ــ نمونۀ سکه از ایران

الف

ب
تصویر  ٥ــ دو نمونه نىم برجسته در یونان

٥٥
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نقش برجسته هاى ساسانى ،به دلیل ارتباط دوره اى با یونان،
نسبت به نقش برجسته هاى هخامنشیان ارتفاع بیشترى دارند.
واسطه
ــ تمام برجسته :حجم هاى کاملى اند که تنها به
ٔ

قرارگیرى کنار دیوار و اتصال از نقطهاى به دیوار ،نقشبرجسته نام
گرفتهاند .در معمارى یونان و روم این نوع نقشبرجسته بسیار رایج
است .تصاویر  6و  7دو نمونه از این گونه آثار را نشان مى دهد.

تصویر  ٦تمام برجسته ،یونان

٥٦
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تصویر ٧ــ تمام برجسته ،موسی ،اثر مىکل آنژ

پالن بندى

بودن ارتفاع ،نقش برجسته مى باید پرسپکتیو و عمق را در حداقل
ارتفاع نشان دهد.
چهره واقعى (نیم رخ) ارتفاع گوش از
به طور مثال در یک
ٔ
بینى حدود ده سانتى متر است ولى در یک نیم برجسته این ارتفاع
به کمتر از پنج سانتى متر و در نقش برجسته هاى کم ارتفاع به حدود
یک سانتى متر مى رسد.

پالن بندى به تقسیم کردن نقش برجسته به واحدهاى
مختلف از نظر ارتفاع و برجستگى گفته مى شود .اختالف پالن ها
و تفکیک آنها باعث ایجاد حس عمق و دورى و نزدیکى و ایجاد
سایه روشن ها مى شود.
بهخصوص در نقش برجستههاى طبیعتگرا بهدلیل محدود

٥٧
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تمرین ساخت نقش برجسته به روش افزایشی و کاهشی

1

برای این منظور ابتدا در یک قالب چوبی گل قرار می دهیم
وسیله یک
و سطح آن را صاف می کنیم ،سپس طرح موردنظر را به ٔ
مداد با کمی فشار از کاغذ به روی گل منتقل می کنیم.
بعد از برداشتن کاغذ خطوط اصلی طرح روی گل به ما
کمک می کند تا فرم کار را حفظ کنیم.
در این مرحله با استفاده از ابزار کاهنده یا افزاینده شروع
به کندن یا اضافه کردن گل به روی سطح کار می کنیم.

مقدار عمق کار یا برجستگی نسبت به زمینه براساس ابعاد
کار است یعنی برای کارهای کوچک عمق زیاد برجستگی بیش
از حد جالب نیست.
نهایتاً شکل به دست آمده قابلیت پخت در کوره (سنال) و
یا قالب گیری و تبدیل به ماده ای غیر از گل را خواهد داشت اگر
در طول کار احتیاج به کم کردن عمق داشتیم از ابزار کاهنده و اگر
نیاز به اضافه کردن الیه گل بود از ابزار افزاینده استفاده می کنیم.

ب

الف

ج

د

هـ

و
تصویر ٨

١ــ به کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی ص ٨٨ــ ٨٦رجوع شود.

٥٨

فصل سوم :نقش برجسته

توجه داشته باشید که اغلب چیزهایی که می سازیم در
مدل سازی از گل و یا خمیر مجسمه استفاده می شود و این دو
ماده ،قابلیت نگهداری دراز مدت را ندارند .بنابراین مجسمه ساز
ماده
از قالب گیری استفاده می کند تا بتواند کار خود را با یک ٔ
پایدارتر جایگزین کند( .مانند گچ یا سیمان و در مراحل حرفهایتر،
تهیه گچ برای قالب گیری توضیح
فلزاتی مانند برنز) در اینجا طرز ٔ
داده می شود.

آب بریزید .این کار را به طوری یکنواخت روی تمامی سطح آب
انجام دهید و از ریختن یک جا و یک دفعه مقدار زیاد در یک نقطه
اجتناب کنید .این کار را آن قدر ادامه دهید تا تمام سطح آب به نظر
با گچ خشک پوشیده شود.
حاال دست خود را داخل ظرف کنید و با حالت باز انگشتان
این ترکیب را چندبار از باال به پایین و از پایین به باال هم بزنید از
این لحظه به بعد شما زمان محدودی برای استفاده از گچ خواهید
داشت( .این زمان بندی بعد از چند بار تمرین کامال ً در ذهن باقی
خواهد ماند) ضمناً غلظت گچ در این مرحله با کم و زیاد کردن آب
و گچ به دست می آید.

طرز تهىه گچ برای ساخت حجم

در اینجا برخی از خصوصیات گچ را مطالعه می کنیم و به
یاد داشته باشید که گچ ماده ای است که در عین ساده بودن ،در
مراحل ساخت تا استفاده برخورد خاص خود را می طلبد.
الف) گچ برای استفاده باید با آب ترکیب شود .این ترکیب
به صورت خاص اتفاق می افتد.
ب) گچ به صورت پودر و در جای خشک نگهداری
می شود .لذا از رسیدن آب به هر طریق به آن جلوگیری کنید.
ج) به یاد داشته باشید گچ بعد از ترکیب با آب طی یک پروسه
سخت می شود و اگر در این مدت ،زیاد هم زده شود ممکن است
هیچ وقت نبندد (به این ماده که برای کارهای گچبری از آن استفاده
می شود اصطالحاً گچ کشته گفته می شود).
تهىه گچ برای کار :یک ظرف مناسب (معموال ً
طرز ّ
دهانه باز انتخاب کنید .با توجه به اینکه گچ بعد از
پالستیکی) با ٔ
ترکیب با آب و سخت شدن دیگر قابل استفاده نیست .سعی کنید
همیشه به مقدار الزم گچ تهیه کنید.
داخل ظرف آب بریزید .سپس گچ را آرام آرام روی سطح

تمرین ساخت نقش برجسته با استفاده از تکنىک قالب
فشاری

برای این کار شما می توانید از یک چهارچوب و مقداری
گل استفاده کنید .ابتدا گل را داخل چهارچوب قرار می دهیم و
روی سطح آن را کامال ً صاف می کنیم.
سپس مدل خود را که معموال ً یک نقش برجسته با ضخامت
کم است روی گل قرار میدهیم و به آرامی روی گل فشار میدهیم.
قطعه مذکور را به آرامی از داخل گل خارج می کنیم و بعد از
حاال ٔ
گذاشتن یک چهارچوب دیگر روی چهارچوب قبلی دوغاب گچ را
داخل آن می ریزیم (البته چون کار ما کوچک بوده از مقوای ماکت
به عنوان چهارچوب دوم استفاده شده) ضمناً یادآور می شویم که
برای ریختن گچ داخل قالب گلی نیازی به چرب کردن گل نیست
و همچنین از مدل هایی که بیش از نیم سانتی متر ضخامت دارند و
در گل گیر می کنند نیز قالب گیری نکنید.

٥9
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ب

الف

ج

د

هـ

و

ز

ح
تصویر ٩

٦0
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تمرین ساخت نقش برجسته با استفاده از تکنىک قالب
یونولىتی

را می بریم حاال این قطعه را به وسیله کمی چسب چوب به یک
صفحه دیگر یونولیت متصل می کنیم .پس از آن دور این قالب
ٔ
به دست آمده را با چهارچوب می پوشانیم .سپس دوغاب گچ را
به آرامی داخل قالب می ریزیم و کمی قالب را تکان می دهیم تا
حباب های هوا از زیر کار خارج شوند.
(یادآوری میشود اگر از فرمهای خاص و حروف استفاده
میکنید حتماً آن را برعکس اجرا کنید تا بعد از قالبگیری فرم مثبت
بهدست آید) شما میتوانید از بیش از دو سطح برای کار استفاده کنید.

یکی از مواد بسیار مناسب در کار قالب گیری برای سطوح
تخت ،یونولیت است.
البته باید دانست که این ماده برای فرم های گرافیکی مانند
آرم و حروف و حتی نوشته کاربرد دارد .یونولیت در ضخامت های
مختلف در دسترس است .ابتدا شکل موردنظر را با کاربن روی
یونولیت منتقل می کنیم سپس با یک کاتر قسمت های طراحی شده

الف

ب

ج

د

هـ

و
تصویر ١0
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ز

ادامۀ تصویر ١0

ح

تمرین ساخت نقش برجسته با ترکىب موزایىک و قالب
یونولىتی

حال اگر در بعضی از قسمتهای قالب کاشی شکسته را بهصورت
پشت و رو با مقدار کمی چسب چوب نصب کنید ،بعد از ریختن گچ
و بیرون آمدن کار از قالب بخشهایی از کار با کاشی پوشیده میشود.
دور کار را نیز میتوانید با خود یونولیت دیوارهگذاری کنید .فراموش
نکنید پشت این دیواره یک الیه گچ بـزنیـد که حتی اگر شکل شما
غیر از مربع یا مستطیل بود (حتی دایره) با یک نوار یونولیتی یک
سانتی میتوانید دیوارهای دور کار بگذارید.
ابتدا نوار یونولیتی را به آرامی دور قالب یونولیتی بچرخانید و
با سوزن ته گردبه قالب وصل کنید و سپس یک الیه دوسانتیمتر گچ
پشت آن بکشید بعد از بستن گچ میتوانید ،گچ داخل قالب بریزید.

الف

ب

شما می توانید با یونولیت نقش برجسته بسازید.
ابتدا از یک یونولیت به ضخامت دو سانتیمتر روی یک سطح
یونولیتی دیگر برجستگیهایی را بهوجود آورید .فراموش نکنید که
اگر طرح خاصی مانند یک آرم یا نوشته میسازید ،شکل خود را به
صورت برعکس بسازید تا پس از ریختن گچ و بیرون آمدن از قالب به
صورت درست درآید .ضمناً تمام قسمتهایی که در قالب شما گود
باشد بعد از ریختن گچ برجسته و قسمتهای برجسته گود خواهد
شد (بعد از چند تمرین شما کامال ً با این خصلت آشنا خواهید شد)

٦٢
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ی
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تصویر ١٢ــ یک نمونه اجرای بزرگ با همىن تکنىک( ،بزرگراه صىاد شىرازی)

تمرین ساخت نقش برجسته با استفاده از تکنىک و با یک قلم آغشته به الکل صنعتی روی آن ضربه بزنید .این کار را
چسب سىلىکونی (آکواریوم)
آن قدر ادامه دهید تا به ضخامت حدود یک سانتی متر برسید .بعد
این چسب که ماده ای است در دسترس ،از خانواده این قطعه را تا زمان بستن سیلیکون به حال خود بگذارید .بعد از
سیلیکون ها است که البته در مجاورت هوا خشک می شود خشک شدن و جداسازی قالب از قطعه موردنظر شما می توانید
(سیلیکون های صنعتی بعد از افزودن هاردنر سخت می شوند).
برای چندین بار از آن برای ریختن گچ یا سیمان و یا حتی رزین
البته این ماده یک
وسیله حرفهای نیست ولی قابلیتهای یک استفاده کنید.
ٔ
تجربه راحتی در این زمینه را به دست میدهد.
ضمناً اگر ابعاد قطعه شما بزرگ تر از  ١0×١0سانتی متر
قالب نیمه حرفهای و ٔ
ابتدا قطعه ای را که می خواهید از آن قالب تهیه کنید کامال ً بود بهتر است داخل چسب یک الیه باند پارچه ای برای تقویت
با واکس بی رنگ چرب کنید .سپس سیلیکون را روی قطعه بریزید قالب گذاشته شود.
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برای مطالعه

9ــ٣ــ قالب گىری با سىلىکون

سیلیکون ماده ای است به حالت مایع غلیظ به رنگ های مختلف که در اثر مخلوط شدن با ماده دیگری به نام
خشک کن پس از چند ساعت به حالت الستیکی تبدیل می شود.
سیلیکون انواع مختلف دارد که در رنگ های متفاوت عرضه می شود .از این ماده در قالب سازی صنعتی،
قالبگیری هنری و گچبری تا حدزیادی استفاده میشود .بعضی حالت خمیری داشته و بسیار چسبندهاند که آن را معموال ً
با دست روی کار می مالند .معموال ً این ماده از قوطی یک کیلویی تا گالن های با وزن باال موجود است .دستورالعمل
هر کارخانه تولیدکننده بر روی بدنه قوطی تعبیه شده ،لذا بهتر است ضمن دقت در تاریخ مصرف ،نسبت های ترکیب را
با دستورالعمل روی قوطی هماهنگ کنید.
بعضی از انواع سیلیکونها برای تهیه قالب جهت تکثیر مجسمههای گچی و شمع و بعضی دیگر برای مجسمههای
پولیستری و سیمانی و برخی دیگر نیز برای ریختن مجسمه هایی از آلیاژهای زودگداز زودگذر مانند سرب مناسب هستند.
خود سیلیکون ماده سمی نیست ولی سخت کننده آن موجب ناراحتی پوستی خواهد شد.
به چند طریق می توان با سیلیکون قالب گیری کرد:
١ــ طریقه الیه الیه زدن
٢ــ طریقه ایجاد حوضچه
١ــ طریقه الیه الیه زدن :در این روش صد قسمت سیلیکون را با پنج قسمت خشک کن مخلوط نموده و
هم می زنیم و به کمک کاردک چوبی روی مدل می مالیم و چند ساعت صبر می کنیم تا خشک شود سپس الیه دیگری
اضافه می کنیم و برای استحکام آن نیز گاهی روی هر الیه مقداری توری پرده را که با قیچی تکه کرده ایم قرار می دهیم
و سپس روی آن سیلیکون می مالیم تا محکم شود .در این طریقه ضخامت قالب بایستی حداقل به سه میلی متر برسد.
٢ــ طریقه ایجاد حوضچه :پیکره را روی تخته ای می خوابانیم و تا نیمه دور تا دورش را با خمیر پرمی کنیم
سپس نوار محکمی از مقوا به دور آن قرار می دهیم و با چسب دوسر نوار را به هم می چسبانیم و درزها را هم کامال ً با
نوار چسب می گیریم و سپس سیلیکون را به داخل آن می ریزیم تا پیکره و یا مدل در سیلیکون غرق شود (سطح سیلیکون
باید نیم سانتی متر باالتر از بلندترین نقطه پیکره باشد).
پس از الستیکی شدن پیکره را همراه سیلیکون آن برمی گردانیم و لبههای آن را با وازلین چرب کرده و سپس
نوار مقوایی را به دور آن می بندیم و درزهای آن را بسته تا از نشت سیلیکون جلوگیری شود .حاال سیلیکون را با ماده
خشککن مخلوط کرده و به داخل حوضچه میریزیم تا باز هم پیکره در سیلیکون غرق شود و سطح سیلیکون نیم سانتیمتر باالتر از
بلندترین نقطه مجسمه قرار بگیرد.
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مراحل قالب سىلىکونی
یک الیه خمىر مجسمه سازی
دیواره های چوبی
مدل اصلی

گچ

پشت قالب گچی

خمىر از روی مدل پاک می شود
سىلىکون
پشت قالب گچی

قالب سىلىکونی

قالب سىلىکونی که در فضای
منفی بىن مدل و خمىر برداشته

شده ریخته شده

پشت قالب گچی

تصویر١٤
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قالب گىری از چهره با باند گچی

این شیوه قالبگیری که در قدیم هم برای قالبگیری از چهره
مشاهیر استفاده میشده بیشتر از فرد پس از مرگ تهیه میشده علت
هم ساده است؛ اینکه مرده نفس نمیکشد اغلب مشاهیر همچون
بتهون ،باخ ،ویوالدی و… حتی استاد صبا در ایران ماسک گچی
دارند .این تمرین به شما این اجازه را میدهد تا در زمانهای مختلف
از افراد ماسک تهیه کنید( .البته برای سهولت این امر تغییراتی
دراجرای آن شده است) که باعث میشود شما از همه در هر زمان
بتوانید ماسک تهیه کنید.
ابتدا فرد موردنظر را روی یک صندلی راحت بنشانید.
چرا که این قالب گیری زمان برخواهد بود و مدل شما باید آرامش
و راحتی داشته باشد.
سپس تمام صورت را با یک الیه چربی جامد مانند ویتامین A
یا وازلین بپوشانید این کار را در قسمتهایی مثل ابرو یا قسمتهای
دیگر از صورت که از مو پوشیده شده با دقت بیشتر انجام دهید.
سپس الیه های بریده شده باند گچی را خیس نموده و به دقت
روی پیشانی فرد موردنظر قرار دهید و آرام ماساژ دهید این کار
باعث میشود گچ داخل باند حل شده و کامال ً روی صورت بنشیند.
الیه بعدی را مطابق شکل روی گودی چشم تا روی نوک بینی

قرار دهید و با آرامی گوشه های چشم و گودی آن را با انگشت
خود فرم دهید (در غیر این صورت شکل شما ناقص خواهد شد).
به همین ترتیب کل باندها را روی صورت قرار دهید مطابق
شکل ١٥ــ  ٣یک سوراخ کوچک برای تنفس مدل قرار دهید.
بعد از پایان این قسمت یک الیه نازک به ضخامت یک
سانتیمتر گچ روی کل قسمتهایی که با باند پوشیده شده قرار دهید.
نکته مهم این قسمت آن است که بعد از ریختن گچ داخل
قالب باند گچی از دفرمه شدن آن جلوگیری می کند.
بعد از چند دقیقه و اطمینان از بسته شدن گچ ،از مدل بخواهید
به آرامی به صورت خود حرکت دهد و با عضالت صورت خود بازی
کند این عمل باعث جدا شدن قالب از چهره خواهد شد.
سپس داخل قالب به دست آمده را چرب کنید و نهایتاً گچ
آماده شده را داخل آن بریزید .و پس از بسته شدن گچ به آرامی
قالب را تخریب و مدل را از آن بیرون بکشید (بهترین زمان برای
خارج کردن مدل از قالب بالفاصله بعد از بستن گچ ریخته شده
در قالب می باشد).
توضیح اینکه اگر بخواهید خود باند گچی را نیز می توانید
به عنوان ماسک استفاده کنید.
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تمرین قالب گىری از دست با باند گچی

قطعه قالب را راحت تر پیدا کنید.
حاال مانند قالبگیری روی دست تمام مراحل را برای پشت
دست نیز انجام میدهیم .البته کف دست نیازی به چرب کردن ندارد.
حاال بعد از گذاشتن باندها و یک الیه یک سانتی متر گچ
قالب دو تکه ما آماده است.
ابتدا با یک وسیله ظریف مثل نوک یک کاردک درز قالب
را به آرامی پیدا و با تکان کاردک بین چند نقطه از درز قالب دو
قطعه را از هم جدا می کنیم.
حاال داخل هر دو قطعه را با روغن جامد چرب می کنیم و
دوباره هر دو قسمت را به هم وصل می کنیم حاال می توانیم با یک
کش پهن الستیکی که از تیوپ الستیک ماشین بریده ایم دو قطعه را
به هم ببندیم و یا با یک الیه نازک گچ روی درز قالب را بپوشانیم.
حاال از قسمت باالی مچ که باز است دوغاب گچ را به آرامی
داخل قالب می ریزیم و کمی تکان می دهیم که هوای داخل انگشتان
خارج شود .عمل ریختن گچ باید با دقت و حوصله انجام شود.
بعد از چند دقیقه و اطمینان از بستن گچ مجدد ًا با یک کاردک
درز قالب را پیدا میکنیم و با تخریب آرام قالب و کندن الیههای باند
گچی فرم اصلی دست را از داخل قالب بیرون میآوریم.
مرحله اول که دست داخل گل بود قالب گرفته
(اگر در همان
ٔ
شود و داخل آن گچ بریزیم نقش برجسته از دست خواهیم داشت).

برای قالب گیری از دست ابتدا یک قطعه گل را روی سطح
میز پهن می کنیم.
سپس از فردی که می خواهیم از دستش قالب گیری کنیم
می خواهیم تا دست خود را روی گل قرار دهد و با کمی فشار بر
روی دست و فرورفتن نیمی از دست در گل به کار ادامه می دهیم.
روی سطح دست را با کمی روغن جامد چرب می کنیم.
حاال نوارهای باند گچی را که قبال ً بریده ایم به آرامی در آب
فرو می بریم و سپس روی دست قرار می دهیم این کار را با دقت و
به آرامی انجام می دهیم و روی هر قسمت را با انگشت خوب بمالید
تا هم گچ داخل باند کامال ً حل شود و هم جزییات دست بهتر شکل
بگیرد .ضمناً فراموش نکنید که این باند گچی بیش از حدود دو
سانتی متر از محیط پیرامونی دست بیرون نزند .بعد از اتمام مرحله
باند گچی یک الیه نازک به ضخامت یک سانتی متر گچ معمولی
روی تمام قسمت های باند گچی می مالیم.
بعد از چند دقیقه و اطمینان از بستن گچ دست را به آرامی
از گل جدا می کنیم و در همان حالتی که دست در قالب قرار دارد،
لبه بیرونی قالب را که حدود دو سانتی متر
برمی گردانیم حاال روی ٔ
بود چرب می کنیم و البته اگر مایل بودید یک الیه رنگ نیز به این
لبه بزنید این عمل باعث می شود که بعد از قالب گیری درزبین دو
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رنگ آمىزی به منظور القای نمای فلزی در یک
مجسمه نقش برجسته گچی

را روی یک سطح صاف مانند شیشه با مقدار کمی روغن جال ترکیب
میکنیم (میزان جال آن قدر کم باشد که پس از ترکیب روی شیشه
به نظر مات بیاید) سپس قلممویی را که با آن جال و اکلیل را ترکیب
کردهایم روی یک کاغذ بکشید تا مقدار رنگ روی قلم مو کم و قابل
کنترل شود و با پهنای قلم به آرامی روی قسمتهای برجسته کار
قطعه گچی شبیه به یک قطعه فلزی خواهد شد.
میکشیم به این ترتیب ٔ

ابتدا سطح گچ را با دستمال خشک از گرد و غبار پاک
میکنیم .سپس روی سطح گچ را با رنگ پالستیک مات و یا روغنی
مات به رنگ موردنظر میزنیم( .رنگ پالستیک سریع خشک و آماده
کار میشود ولی رنگ روغن زمانبر خواهد بود) سپس پودر اکلیل
پتینه

پتینه به فرایند شیمیایی که هنرمند یا صنعتگر به وسیله مواد شیمیایی برروی فلز اعمال می کند که باعث تغییررنگ
آن می شود اطالق می گردد.
رنگ های مختلفی را روی مجسمه برنزی می بینیم از سبز زنگاری تا قهوه ای ،زیتونی و قهوه ای دودی این
رنگ ها با میل و سلیقه هنرمند روی سطح فلز به وجود می آید.
بعد از گذشت زمان با کشیده شدن دست بر روی نقاط برجسته مجسمه این الیه از بین می رود و رنگ اصلی
فلز از زیر نمایان می شود که باعث زیبایی مجسمه می شود.

تصویر ١٧ــ القای پتىنه
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اگر خواستید سطح کار شما نیز مانند یک مجسمه برنزی به نظر بیاید می توانید از شیوه زیر استفاده کنید (تصاویر ١٨ــ.)٣
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این کار باعث می شود تا حس گچی بودن کار گرفته شود
و اثر شما جدی تر به نظر بیاید.
اگر می خواهید کار شما برنز به نظر بیاید:
قهوه ای  +سبز  +سفید  +سپس اکلیل طالیی

تصویر ١٩
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اگر تمایل دارید کار شما مس به نظر بیاید:
سبز  +کمی قهوه ای  +سفید  +سپس اکلیل مسی

تصویر ٢0

و اگر می خواهید کار شما شبیه به قلع و سرب یا چدن
به نظر بیاید:
سیاه  +کمی سفید  +سپس اکلیل نقره ای
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پروژه های پایانی
هدف هاى رفتارى :در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:
1ــ مراحل طراحى و ساخت یک نقش برجسته را انجام دهد.
2ــ مراحل طراحى و ساخت یک ترکیب حجمى را انجام دهد.
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طراحى و ساخت یک نقش برجسته

یک نقش برجسته با طراحى آزاد که انواع پالن بندى ها را
داشته باشد در ابعاد  30*40سانتى متر با خمیر مجسمه سازى

یا ِگل بسازید و آن را به گچ تبدیل کنید .توجه به تصاویر  1و 2
مى تواند شما را در یافتن ایده هاى متفاوت و خالقانه کمک کند.

تصویر ١ــ لوئىس نولسون ،سایه های قطعات ،چوب سىاه

تصویر ٢ــ قراضه کاری با آهن ،پىکاسو
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طراحى و ساخت یک ترکىب حجمى

عکاسى یا طراحى خود استفاده نمایید.
دقت در تصاویرى که در ادامه این قسمت آمده است،
مى تواند به شما در رسیدن به ایده هاى منحصر به فرد و شخصى
کمک کند.
برجسته معاصر
در ادامه نمونه هایى از آثار هنرمندان
ٔ
مى آیند (تصاویر  3تا .)12

یک ترکیب حجمى با طراحى آزاد ،در ابعاد 40*30*30
سانتى متر بسازید به طورى که در آن از تمامى عناصر آموزش داده
شده استفاده شود .انتخاب ماده آزاد است و مى توانید از مواد
مختلف در ساخت حجم استفاده کنید.
در پایان ،ترکیب ساختهشده را بهدلخواه رنگآمیزى کنید.
مىتوانید از حجم ساخته شده بهعنوان مدل براى انجام پروژههاى

تصویر ٣ــ ریمون دوشان ــ و ّیون اسب سوار ،١٩١٤ ،برنز
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تصویر٤ــ ابوالحسن خان صدیقی ــ مىدان فردوسی تهران

تصویر ٥ــ ریمون دوشان ــ و ّیون ،اسب سوار  ،١٩١٤برنز ،ارتفاع  ٤0ینچ
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فصل چهارم :پروژه پایانی

تصویر ٦ــ کنستانتىن برانکوزی ،خروس١٩٢٤ ،

تصویر ٧ــ باربارا ِهپ ورث ،دو اندام ،١٩٤٨ ،چوب ،ارتفاع  ٤٢اینچ

٧9

فصل چهارم :پروژه پایانی

تصویر  ٨ــ هنری مور ،١٩٣٧ ،سنگ ،ارتفاع  ٢١اینچ

تصویر ٩ــ باربارا ِهپ ورث ،پىکرۀ لمىده ٨ ،ــ ،١٩٤٧چوب و رنگ آبی روشن ،عرض ٧١ ،سانتی متر

٨0

فصل چهارم :پروژه پایانی

تصویر ١0ــ مارسل دوشان ،جای بطری ،١٩١٤ ،ارتفاع  ٦٤سانتی متر

تصویر ١١ــ آلبرتو جاکومتی ،پىکرۀ زن ،١٩٤٥ ،برنز

تصویر ١٢ــ پرویز تناولی ،دست بر دست ،برنز

٨١
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