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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 آن جا که کسب شناخت در زمىنههاى مرتبط رشتههاى هنرى باعث اىـجاد عمق
زمىنه تخصصى مىشود .عموماً تـدرىس واحد حجم سازى در رشتههاى نقاشى ،معمارى ،طراحى صحنه و…   به عنوان
و تأثىر بىشتر در هر ٔ

چند واحد درسى و رشتههاىى که ارتباط کمترى دارند جهت مطالعه پىشنهاد مىشود.

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

تکنىکهاى سادهاى که در اىن کـتاب ،به فـراخـور مباحث ارائه مىشود به ساده تـرىن روش ها تنظىم شده است؛ زىـرا هـدف اىـن درس،
مطالعه احجـام و ساخـت آن ها به
آموزش تـخصصى مجسمه سازى نبـوده و آشناىى هـنرجـوىان با مواد مـورد استـفاده در حجم سازى و
ٔ

روشهاى قابـل انجام موردنظر بوده است .تقسىم بنـدى مباحث با روش معـمول آموزش مبانى هنـرهاى تجسمى مطابـق است؛ لذا هنرجو

مىتواند 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 آن ها 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 حجمسازی ،ساخت احجام اصلی و میانی با بهکارگیری اجسام دارای ماهیت حجمتوپر (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 تمرینهای متنوعی با استفاده از تکنیکهای 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 تمرینها از ساده به مشکل طرح گردد و نیز پیوستگی الزم میان

توضیحات نظری در ارتباط با تمرینهای عملی وجود داشته باشد .با این وجود در صورت صالحدید خود میتوانند ترتیب ارائه مباحث
و تمرینها 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 تمرینها 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 تمرینها،

نتیجهگیری بیشتر و بهتر را به دنبال خواهد داشت.

مؤلفان

ﻓﺼﻞ اول

ﺣﺠﻢ و ﺣﺠﻢﺳﺎزی
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ و ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﯽ و ﻣﻴﺎﻧﯽ را ﺑﺴﺎزد.
٢ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻮا ،ﻓﻮﻳﻞ ،ورﻗﻪﻫﺎی ﻧﺎزک ﻓﻠﺰی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﯽ و ﻣﻴﺎﻧﯽ را
ﺑﺴﺎزد.
٣ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎی ﻓﻠﺰی ،ﻧﯽ ،ﻧﺦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ،اﺣﺠﺎم اﺻﻠﯽ و ﻣﻴﺎﻧﯽ را ﺑﺴﺎزد.
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۱ــ١ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢﺳﺎزی

ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرى ﮐﻪ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﺷﺪن ﻳﮏ ﺣﺠـﻢ
واﻗـﻌﻰ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ــ ﺣﺠﻤﻰ ﮐﻪ داراى ﺟﺴﻢ ﺑﻮده و ﻓـﻀﺎﻳﻰ را
اﺷـﻐﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ــ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﺣﺠﻢ ﺳﺎزى ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﻋﻤﻞ ﺣﺠﻢ ﺳﺎزى ﻣﻤـﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﺮاى ﺳﺎﺧـﺘـﻪ ﺷﺪن اﺷﻴﺎء
ﮐﺎرﺑـﺮدى و ﻣـﻠـﺰوﻣـﺎت زﻧﺪﮔـﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر رود ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺣﺮﻓﻪﻫﺎى ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺎ ﻧـﺎمﻫﺎى ﮔﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ :ﻃﺮاﺣﻰ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ،در و ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎزى ،رﻳﺨﺘﻪﮔﺮى ،ﻣﻌﻤﺎرى ،ﻣﺎﮐﺖ ﺳﺎزى،
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى ،ﻧﺠﺎرى ،ﺗﺮاﺷﮑﺎرى ،ﮐﻠﻴﺪﺳﺎزى ،و ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ
ﺗﻤـﺎم ﺣﺮﻓﻪﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻰ ﺣﺠـﻤﻰ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋـﺮﺿﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

واژه ﻫﻨﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﺟﺎﻣـﻊ و ﮐﺎﻣﻞ،
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاى ٔ
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﻮاع ،روشﻫﺎ ،دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ
ﮐﻪ
ٔ
ﺟﻮاﻧـﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى ﻧﻴـﺰ،
رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮى ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻋـﻨﻮان ﻳﮏ ٔ
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﮐﻪ از اﻳﻦ رﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،درواﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از آن ﻣﺤﺪود ﻣﻰﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺠﻢﺳﺎزى ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى
ﺑﺎﺷﺪ.

 aﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ١ــ ﺻﺤﻨﮥ اروﭘﺎﻳﯽ ،اﺛﺮ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﻮرﻣﻠﯽ١٩٩٣ ،
ﺳﻔﺎل ،ﺣﺪود  ٣٥ﻫﺰار ﭘﻴﮑﺮه ،ارﺗﻔﺎع ﭘﻴﮑﺮهﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ٨ﺗﺎ  ٢٦ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه در »ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻨﺮ ﻣﺎﻟﻤﻮ«
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ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻫﺮﻳﮏ از اﻳـﻦ ﺣـﺮﻓﻪ ﻫـﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﺨﻴـّﻞ ﻫﻨﺮى و
ﻗـﺪرت ﻃـﺮاﺣﻰ ﻣﻨـﺎﺳﺒﻰ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاى ﺳﺎﺧﺖ اﺣـﺠﺎم ﻣﻮردﻧﻈـﺮﺷﺎن
ﺑـﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺠـﻢ ﺳﺎزى ﻫـﻨﺮى )ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى( ،ﺗﮑﻴﻪ
ﺑـﺮ ﻧـﻴـﺮوﻫـﺎى ﺗـﺨـﻴﻞ ،ﺗـﻔﮑﺮ ،ﺧﻼﻗـﻴﺖ و ﻣـﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﺗـﻤﺎم دﻳﮕـﺮ اﻧﻮاع ﺣﺠـﻢ ﺳﺎزى اﺳﺖ و ﻫـﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣـﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز
ﻧـﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ ﻓـﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻣـﺎده ﺳﺎزﻧـﺪه و
ٔ
ﺑﻴﺶ از آن ﮐﻪ ﺑـﻪ ٔ
ﺳﺎزﻧـﺪه ﻳﮏ
و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻰﭘﺮدازد .اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ وذﻫﻨﻴـﺖ
ٔ
اﺛﺮ ﺗﺎ ﺣﺪى ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺘﻮﻧﻰ ﮔﻮرﻣﻠﻰ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ﻣـﻌﺎﺻﺮ
ﻣـﺠﺴﻤﻪ را »ﻫﻮش ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ« ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ.
اﻧـﮕﻠﻴﺴﻰ،
ّ
ﻧﺤﻮه
ﺳﺨﻦ ﮔﻮرﻣﻠﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣـﻌﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ
ٔ
ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎدآورى ﻣﻰﮐﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ او را از دﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎرى
ٔ
ٔ
ﻳﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮ ﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻨﺮی دوره ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در راه
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﻮاﻣﻊ ﻳﺎری ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در اﻳﺮان ،اﺣﺴﺎس
ﮐﻠﯽ ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ زﻣﺎﻣﺪاران را اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در دوران ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم )و ﻧﻴﺰ دوران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ
اﻟﻬﯽ( ،ﺗﺴﺮی روح ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ را
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ.
ﺣﺠﻢ ﺳﺎزى از ﭼﻨﺪ زاوﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى اﺳﺖ:
١ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﺳﺎزﻧـﺪۀ ﻳﮏ ﺣﺠـﻢ؛ ﺣﺠـﻢﻫﺎى
ﺳﻨﮕﻰ ،ﻓﻠﺰى ،ﭼﻮﺑﻰ ،ﮔﭽﻰِ ،ﮔﻠﻰ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ و… .

٢ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎى ﺳﺎﺧـﺖ؛اﺣﺠﺎﻣﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
ﮐﻢﮐﺮدن ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ )ﮐﺎﻫﺸﻰ( و اﺣـﺠﺎﻣـﻰ ﮐﻪ از ﻃـﺮﻳـﻖ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧـﺪ )اﻓـﺰاﻳﺸﻰ( .ﺑﺮاى ﻣﺜـﺎل اﺣﺠﺎﻣﻰ ﺑـﺎ
ﭘـﺎرهاى از ﻓﻠـﺰات رﻳﺨﺘﻪ ﮔـﺮى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻳـﺎ ﺑـﺮﻋﮑﺲ اﺣﺠﺎﻣـﻰ
وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮش ﮐﺎرى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧـﺪ .در ﻣـﻮرد ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ
ﺑﻪ
ٔ
ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴـﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .اﺣﺠﺎﻣـﻰ را از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﻗـﻄﻌـﻪ
ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﺣﺠﺎرى
ﺳﻨﮓ ﺗـﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺠﺎﻣﻰ را از ﻳﮏ ٔ
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٣ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑـﻌﺎد؛ ﻣﺠﺴﻤـﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺗـﻮان ﺳﺎﺧـﺖ ﺑـﺎ
اﺑـﻌـﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻇﺮﻳـﻒ ،ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در
داﻧﻪ ﺑـﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧـﻴﺰ اﺣﺠﺎﻣﻰ ﺑـﺎ اﺑـﻌﺎد
ﺷﺮق دور ﺑﺎ ٔ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺰرگ ﻣﻰﺗﻮان اﻳـﺠـﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺳﻤﺎن ﺧﺮاش
ﻣﺠﺴﻤﻪ آزادى در اﻣﺮﻳﮑﺎ.
دﻳـﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧـﺪ؛ ﻣﺜـﻞ:
ٔ
٤ــ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻘـﺮار ﺣﺠﻢ؛ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ ﻳـﺎ ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد .در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔﻴﺮى در ﻓﻀﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاردى ﻣﺜﻞ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧـﺪه اﺑﻌﺎد ،ﻧﻮر و… ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در ﻣﻮرد ﺣﺠﻢﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ اﺑﻌﺎد،
ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮىﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣـﺪﻧﻈﺮ
رﻧﮓ و ٔ
ﻗﺮارﮔﻴﺮد.
 ٥ــ ﻧﺴﺒـﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺣﺠـﻢ؛ اﺣﺠﺎﻣﻰ
را ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و
ﺑـﺮﻋﮑﺲ ،اﺣﺠﺎﻣـﻰ را ﺑـﺮاى اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﮑﺎﻧـﻰ ﺛﺎﺑـﺖ درﻧـﻈﺮ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
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٢ــ١ــ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ١ــ اﻟﻒ ــ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺎن ﺻﺪﻳﻘﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻋﻤﺮﺧﻴﺎم ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ١٣٤٨ــ ﻧﺼﺐ در ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ١ــ ب ــ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ »ﻫﻨﺮی ﻣﻮر« را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻫﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
ﺑﺎ ﮔﭻ اﺳﺖ .او از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻴﺪن و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ روی ﮔﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﻮد .از ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻧﻈﻢ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻮد ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺮش ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ،
ﺗﮑﻪﻫﺎى ِﮔﻞ ﺧﺸﮏ ،ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎى ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ رﻳﺰهﻫﺎى ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ،و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰروﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺗﮑﻪﻫﺎى زاﻳﺪ
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻣﺜﻞ ِﮔﻞﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ از
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﺪودهاى ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻞ رس ﺗﺎزه ﻧﮕﻬﺪارى
ﻣﻰ ﺷﻮد دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳـﺎﻓﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻰﺗﻮان
آن ﻫﺎ را دور رﻳﺨﺖ ،ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﮑﺎﻧﻰ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪارى ﮐﺮد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﻣﻰﺗﻮان ِﮔﻞﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺷﺪه
را در ﻇﺮﻓﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧـﮕﻬﺪارى ﮐــﺮد و ﺑـﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار
ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ آب و ورز دادن دوﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺗﺎزه را ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ِ
ﻋﮑﺲ ﮔِﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه )ﻣﺜﻞ ﺧﺸﺖﻫﺎى
ﻧﮕﻬﺪارى ﮐﺮد.ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ
ِﮔﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻧـﮕﻬﺪارى ﻣﻰﺗـﻮان آن ﻫﺎ را ﺧـﺮد ﮐـﺮد و ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺪا ،ﺑﻮ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎى
ﻣﻌﻤﻮل ادارى ــ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺮد.
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض
و ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد و ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻟﺰوم اﺧﺘﺼﺎص و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﺮاى
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻻزم ﺑﺮاى ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻧﮕﻬﺪارى اﺑﺰارآﻻت و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ
و ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﺑﺮاى
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻮاد و ﺷﺴﺖ وﺷﻮ و… .
ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﻫـﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺑـﻌﺎد ﺑـﺰرگ،
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ درﻫﺎى ﺑﺰرگ و
ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ در ﻣﮑﺎﻧـﻰ ﻣﺜﻞ ٔ
ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺮﻳﺾ ﺑﺮاى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﺳﺘـﻘﺮار ﻳـﺎﺑـﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻓـﻮﻧـﺪاﺳﻴﻮن ﺳﺎﺧـﺘﻤﺎن ﻣﺤﮑـﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻨـﺪ ﮐـﺮدن و
ﺣﺮﮐﺖ دادن اﺣﺠـﺎم ﺳﻨـﮕﻴﻦ وزن در آن ﻣﺸﮑﻠـﻰ اﻳـﺠﺎد ﻧﮑـﻨﺪ.
درواﻗﻊ ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺠﺎم و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻴﺎس
اﺑﻌﺎد اﺣﺠﺎم را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در روﻧﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻰ ﻳﺎ ﮐﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺎه
٤
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aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ١ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺎه

ﺗـﺎزه ﮔﻞ رس ﻣﻰﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗـﺮ و ﺗـﺎزه و در
ﻧﻤﻮد( ﻣﺨﻠﻮط ٔ
ﺷﺮاﻳـﻂ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻰ ﻧﮕـﻬﺪارى ﺷﻮد .اﺑـﺰارآﻻﺗﻰ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﻨـﻈﻢ
و دﺳﺘﻪ ﺑﻨـﺪى ﺷﺪه ﺑـﺮ روى ﻃﺒـﻘﺎت و ﻳﺎ ﻗـﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﭼﻴﺪه ﻳﺎ آوﻳﺨﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻳـﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣـﺤﻞ ﺛﺎﺑﺘـﻰ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮﻧـﺪ
ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧـﻴﺎز ،ﺑﺘـﻮان ﻓـﻮر ًا ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘـﻴﺪا ﮐـﺮد.
اﺑﺰار آﻻت ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﮕﻬﺪارى و در ﺟﺎى
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮﺿﺮورى
ِ
دﻳﻮارى
دم دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ اﺑﺰار
درﺟﻪ اول ﺑﺮاى رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻰ و ﺳﭙﺲ
ﮐﺎرﮔﺎه .اﻳﻦ اﻗﺪام در
ٔ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻓﺮﺳﻮدﮔﻰ و ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻳﮏ ﻣﻴﺰ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻧﻴﻤﮑﺖ ﭼﻮﺑﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ وزن از وﺳﺎﻳﻞ
ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻠﺰى و ﻳﺎ ﻳﮏ ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ .ﻳﮏ ٔ
ﺳﻄﺤﻰ ﺻﺎف روى آن وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﭼﻴﺰى ﺷﺒﻴﻪ ﺳﮑﻮ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻰ در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ٔ

وﻳـﮋﮔﻰﻫﺎﻳـﻰ دارد ﮐﻪ اﺑـﺰارآﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﺧـﻮد را ﻃـﻠﺐ
ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻃﺮاﺣﻰ
و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎدهاى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى
ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن از
ﺟﻬﺎت و زواﻳﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮادى
ﻫﻮارﺳﺎﻧﻰ و ٔ
ﺳﻤﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺜﻞ رزﻳﻦﻫﺎى ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻳﺎ ﻣﻮادى ﮐﻪ ﺑﻮﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎى ّ
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻰ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارآﻻت و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻰ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮىﻫﺎى ﻻزم ﺣﻴﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺗﺼﺎوﻳـﺮ ٤ــ١ــ اﻟﻒ و ب ﻓﻀﺎى دو ﮐـﺎرﮔﺎه ﺣﺠﻢ ﺳﺎزى
را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
٥
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اﻟﻒ

ب
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ١ــ ﮐﺎرﮔﺎه رﻳﭽﺎرد ِﺳﺮا
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٣ــ١ــ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺠﻢ

ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮد؛ و دوم اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و
ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎى دورهﻫﺎى ﻗﺪﻳﻢ و ﻣﺪرن ﻧﻴﺰ ﮐﻪ از اﺷﮑﺎل و اﺣﺠﺎم ﺳﺎده
ﺷﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎى ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه )اﺳﺘﻴﻠﻴﺰه(اﻧﺪ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ١ــ اﻟﻒ ﻳـﮑﻰ از آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻰﺟﺎن ﺳﺰان را ﮐﻪ در
آن اﺷﻴﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل و اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

»ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﮔﺬر از ﺻﺎﻓﻰ ذﻫﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺮوط،
ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺰان ﮐﻪ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎرى از
ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻰﺷﻮد« اﻳﻦ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ:
دوره ﻣﺪرن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ٔ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ٔ
اول اﻳﻦﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻫﺮﭼﻪ در آن اﺳﺖ در ﺳﻪ ﺣﺠﻢ :ﻣﺨﺮوط،

اﻟﻒ( ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﯽﺟﺎن اﺛﺮ ﺳﺰان

ب( آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﯽﺟﺎن ،اﺛﺮ ﺳﺰان
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ١

در ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ١ــ ب ﻧﻴﺰ ﺗﻔﮑﻴﮏ اﻳﻦ اﺣﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎى
ﺳﺎده دوﺑﻌﺪى ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﭘﺲ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﻰ ،ﺗﻤﺎم اﺷﻴﺎء و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ را ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺠﺎم ﻣﺨﺮوط ،ﮐﺮه و اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد.
در ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى اﺣﺠﺎم ،ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر آﻳﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬﺷﺖ ،اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ ﻫﻨﺪﺳﻰ ،ﻋﺒﺎرت از :ﮐﺮه ،ﻣﮑﻌﺐ و ﻫﺮم اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ را در
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻰ و
ٔ
ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺰان را در ﻣﻮرد اﺣﺠﺎم
درون ﺧﻮد ﺟﺎى دﻫﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ٔ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﻴﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﺨﺮوط ﺧﻮد از ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﻣﮑﻌﺐ و ﻫﺮم ﺑﺎ ﮐﺮه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻰﺗﻮان زﻣﻴﻦ ﻳﺎ
ﺗﻨﻪ درﺧﺖ
ﺳﻴﺐ را ﺑﻪ ﮐﺮه ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐ،ﮐﻮه را ﺑﻪ ﻣﺨﺮوطٔ ،
را ﺑﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻳﮏ ﺗﮑﻪ اﻟﻤﺎس را ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻻزم،
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن را ﺑﻪ اﺣﺠﺎم ﺳﺎده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﻢ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ آﺛﺎر
ﻫﻨﺮى ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه از اﻳﻦ راه را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٦ــ ١ﺗﺎ
 ٨ــ ١ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ از ﺳﺎده ﮐﺮدن و
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
٧

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ :ﺣﺠﻢ ﻭ ﺣﺠﻢﺳﺎﺯی

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ١ــ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮑﻮزی ،ﻧﻮزاد١٩٢٠ ،

aﺗﺼﻮﻳﺮ  ٦ــ١ــ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮑﻮزی ،ﭘﺮﻧﺪه در ﻓﻀﺎ١٩٣٠ ،

aﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ١ــ دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎد ،ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ،ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ روی ﭼﻮب

٨
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اﺣﺠﺎم ﻏﻴﺮﻫﻨﺪﺳﻰ اﺣﺠﺎﻣﻰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ از راه ﺗﺒﺪﻳﻞ آنﻫﺎ
ﺑﻪ اﺣﺠﺎم ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ،ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮕﻰ را
ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻏﻴﺮﻫﻨﺪﺳﻰ دارد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﺣﺠﺎم ﻫﻨﺪﺳﻰ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ آنﻫﺎ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ ،و ﺑﺎ
ٔ
ﻫﻨﺪﺳﻰ ،ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺳﻨﮓ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ.
۲ــ٣ــ١ــ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ و اﺣﺠﺎم ﻣﻴﺎﻧﻰ )ﻓﺮﻋﻰ ﻳﺎ
ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻰ( :اﺣﺠﺎم ﻫﻨﺪﺳﻰ ،ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ و اﺣﺠﺎم
ﻓﺮﻋﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺮه ،ﻣﮑﻌﺐ و ﻫﺮم ﺳﻪ ﺣﺠﻢ اﺻﻠﻰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ
اﺣﺠﺎم ﻫﻨﺪﺳﻰ از ﺗﺮﮐﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺠﻢ )ﮐﺮه،
ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺪﺳﻰ اﺻﻠﻰ )ﻣﺮﺑﻊ ،داﻳﺮه و ﻣﺜﻠﺚ(
ﻣﮑﻌﺐ ،ﻫﺮم( ﺑﺮ ٔ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﺑﻪ دوى اﻳﻦ اﺣﺠﺎم ،اﺣﺠﺎمﻣﻴﺎﻧﻰ
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻓﻀﺎ داراى ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل ،ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع
)ﻳﺎ ﻋﻤﻖ( اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻴﺎره ،ﮐﻮه ،درﺧﺖ ،آب
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را دارﻧﺪ .ﻓﻀﺎى ﮐﻬﮑﺸﺎنّ ،
ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﻮان و ﺣﺘﻰ ﻓﻀﺎى ﺧﺎﻟﻰ داﺧﻞ ﻟﻴﻮان و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﮐﻪ
ﻓﻀﺎﻳﻰ را اﺷﻐﺎل ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﺣﺠﺎﻣﻰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎﻳﻰ ﮐﻪ
ﻫﺮﻳﮏ از آنﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻣﻰﺗﻮان
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد .ﺑﺴﻴﺎرى از اﺣﺠﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﺑﻌﻀﻰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻰ از اﺣﺠﺎم در ﻋﻴﻦ آن ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
١ــ٣ــ١ــ اﺣﺠﺎم ﻫﻨﺪﺳﻰ )ﻣﻨﻈﻢ( و ﻏﻴﺮﻫﻨﺪﺳﻰ
ﮐﻠﻴﻪ اﺣﺠﺎﻣﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
)ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻢ( :اﺣﺠﺎم ﻫﻨﺪﺳﻰ ﺑﻪ ٔ
آنﻫﺎ )ﻣﻘﺪار ﻋﺪدى اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎى ﻫﻨﺪﺳﻰ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ٔ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ١ــ ﻧﻤﻮدار اﺣﺠﺎم اﺻﻠﯽ و ﻣﻴﺎﻧﯽ

۳ــ٣ــ١ــ اﺣﺠﺎم ﺣﻘﻴﻘﻰ )واﻗﻌﻰ( و اﺣﺠﺎم ﻣﺠﺎزى
)ﻏﻴﺮواﻗﻌﻰ( :ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى اﺣﺠﺎم ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﺠﺎزى ،ﺑﻪﺧﺼﻮص
رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ،ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻬﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺮاى ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ٔ
ﮐﻠﻴﻪ اﺣﺠﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت واﻗﻌﻰ )ﺳﻪﺑﻌﺪى( وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺟﺰء
ٔ
دﺳﺘﻪ اﺣﺠﺎم ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .اﺣﺠﺎم ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ و
ٔ
ﻟﻤﺲاﻧﺪ) .و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮﺧﻰ از اﺣﺠﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻳﺎ رؤﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﻳﺎ ﻫﻮاى
داﺧﻞ ﻳﮏ اﺗﺎق(.

در اﺣﺠﺎم ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ،
درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در اﺣﺠﺎم ﻣﺠﺎزى ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮرى از ﺣﺠﻢ ،ﺑُﻌﺪ و ﻳﺎ ﻓﻀﺎ
ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ داراى دو ﺑُﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﺠﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﻳﺮ واﻗﻊﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ،
ﻃﺮاﺣﻰﻫﺎ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ و…( ﻫﻤﮕﻰ در
دﺳﺘﻪ اﺣﺠﺎم ﻣﺠﺎزى ﺟﺎى ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .وﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﭼﻨﺪ ﺧﻂ،
ٔ
ﻣﮑﻌﺒﻰ را رﺳﻢ ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ،درواﻗﻊ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﺠﺎزى )ﻏﻴﺮواﻗﻌﻰ( را
ﺑﻪوﺟﻮد آوردهاﻳﺪ .ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١٠ــ ١و ١١ــ ١ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
٩
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aﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ١ــ ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ در اﺛﺮی از ﻣﺎﻧﻪ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠ــ١ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻳﮏ ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ

ﻫﺮﮐﺪام از اﻳﻦ اﺣﺠﺎم ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً درون ﻳﮏ ﮔﻨﺒﺪ )ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺮه اﺳﺖ( ﻳﺎدآور ﺑﺰرﮔﻰ و ﺑﻰﮐﺮاﻧﮕﻰ
ﻳﮏ ﻫﺮم ﻳﺎ ﻣﺨﺮوط ،ﻫﻤﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻮارى و ﻋﻈﻤﺘﻰ را ﺗﺪاﻋﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ (١و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﮑﻌﺐ ،ﺑﺎ زواﻳﺎى ﻣﺤﮑﻢ و
ﮐﻪ از دﻳﺪن ﻳﮏ ﮐﻮه ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻘﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺤﻨﺎ و ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻨﻈﻢ اﺿﻼع و وﺟﻮه ﺧﻮد ،اﻣﻨﻴﺖ و ﭘﺎﻳﺪارى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ١ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ ،اﺻﻔﻬﺎن

١٠
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ١ــ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪّ ،
ﻣﮑﺮﻣﻪ
ﻣﮑﮥ ّ
a

را ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ.(١
ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎ ،ﭘﺮﮔﺎر را ،ﮐﻪ در
ﺗﺮﺳﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪﮐﺎر ﻣﻰرود ،ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ دﻧﻴﺎى ﻣﻌﻨﻮى و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﻰﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻴﺎ را ،ﮐﻪ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد،
ﺑﺎ زﻣﻴﻦ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﭼﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻴﻢداﻳﺮه و ﮐﺮه
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻧﻤﺎد زﻣﺎن و ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﮑﻌﺐ ٔ
در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺼﺮى اﺣﺠﺎم ﻣﻰ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ )در اﻳﻦ ﻣﻮرد
از ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ(.

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک رس ﻧﺮم و اﻟﮏ ﺷﺪه و آب دارﻳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﺪاری ﻫﻢ ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺋﯽ ۱اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮک ﺧﻮردن
ﮔﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻞ آﻣﺎده ﻧﻴﺰ در اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻔﺎلﺳﺎزی و ﻟﻮازم
ﻫﻨﺮی ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻞﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﺪه و از ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳﮏدﺳﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﻞ ﻣﻴﺰان ورز دادن آن اﺳﺖ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ١ــ اﻟﻒ و ب( اﮔﺮ ﮔﻞ ﺷﻤﺎ آب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﮏ و در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد و اﮔﺮ آب
آن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ زﻳﺎد ﺑﺎﻋﺚ دردﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻮرت ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ آن ﮐﻢﮐﻢ
آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و آن را ورز دﻫﻴﺪ و درﺻﻮرت ﺧﻴﺴﯽ ﺑﻴﺶ از
ﺣﺪ ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک رس ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﮔﻞ را ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری از آب آن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آن را ورز دﻫﻴﺪ .ﺗﺴﺖ
ﮔﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ از آن را
ﺑﻴﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و اﺷﺎره ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺮک ﺑﺨﻮرد و
ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﭽﺴﺒﺪ.

٤ــ١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ و ﻣﻴﺎﻧﯽ
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ )ﻣﮑﻌﺐ ،ﮐﺮه و ﻫﺮم
ﻣﺎده ِﮔﻞ و ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ،ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺣﺪود
و …( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ٔ
 ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱ــ٤ــ١ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺰار و ﻣﻮاد ) ﮔِﻞ ،ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ(
ِﮔﻞ :ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮسﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاى ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى
ﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎى زﻳﺎد ،در ﻣﺪلﺳﺎزى و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ از آن ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﻞ را ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
١ــ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮداﺑﯽ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ.(١

١١
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اﻟﻒ

ب
aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ١ــ ورز دادن ﮔﻞ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ١ــ ﮔﻴﺎه ﻟﻮﺋﯽ
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ﺑﺮاى ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮔﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه )درﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ
ﻫـﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻧﻤﻰﮐﻨﻴﺪ( آن را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ .ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺗﺎ ﮔﻞ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﮐﺎر در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮔﻞ ،ﺳﻄﺢ

روى آن را ﺑﺎ آبﭘﺎش ﺧﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﻞ :اﻧﻮاع ِﮔﻞﮐَﻦ،
ﻣﻔﺘﻮل ﺳﻴﻤﻰ ﻳﺎ ﻧﺦ ﺑﺮاى ﺑﺮش ،اﺑﺰارﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ و
ﻓﻠﺰى ﺑﺮاى ﻓﺮم دادن و ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﻰ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
١٦ــ.(١

 aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ١ــ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ِﮔﻞ

۲ــ٤ــ١ــ ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ و ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﻞ :ﺑﺮاى
ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﮔﻞ اﺑﺘﺪا ﺣﺪود ﮐﻠ ِّﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺷﮑﻞ دﻫﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﺑﺎت ﺗﺨﺘﻪ ،ﺳﻄﻮح آن
را ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮاى از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻄﻮح ،اﺑﺰارﻫﺎى

ﺷﺎﻧﻪاى را در ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ )ﺳﻄﻮح را ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﻴﺪ(.
ﺳﭙﺲ رد ﺷﺎﻧﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺨﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﮔﻞ را
۱٧ــ١ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۱٧ــ١ــ و ٔ
ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ(.
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ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ آنﻫﺎ را درﮐﻮره ﺑﭙﺰﻳﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺳﻔﺎل
ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
١ــ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻗﻄﺮ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﭘﺮ از ﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺣﺠﻢ
را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ )ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﮔﻞ ﺣﺪود  ٣ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ(.
٢ــ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮک ﻧﺨﻮرد در ﺻﻮرت ﺗﺮک ﺧﻮردن ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ ﺣﺘﻤﺎً
از ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ.

ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺳﺒﮑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در
ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ :ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ٔ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪى و ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪى و ﻣﺎﮐﺖﺳﺎزى از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﺳﺒﮑﻰ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮش از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ در ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى
و ّ
و ﻣﺎﮐﺖﺳﺎزى اﺳﺖ .ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﮐﺎر ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﮐﺎﺗﺮ
اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﺮ ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ را ﺑﺮش ﻣﻰدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮش
ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻣﻰﺗﻮان از ﻫﻮﻳﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮش ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮش ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ،وﺳﺎﻳﻠﻰاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪﺻﻮرت آﻣﺎده در ﺑﺎزار ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
آنﻫﺎ را ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﺳﻴﻤﻰ )ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ
ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﺣﺠﻢ ﺑﺮشﻫﺎ( را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻴﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
دوﺳﺮ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺪاﺧﺘﻪ درﻣﻰآﻳﺪ و ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﻰ از آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ
ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ را ﻣﻰﺑﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۸ــ.(۱
ﻧﮑﺘﮥ اﻳﻤﻨﻰ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺮدهﻫﺎى ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ )ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮش ﻳﺎ ﺳﻨﺒﺎده زدن در ﻫﻮا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎز ﻧﺎﺷﻰ
از ﺳﻮﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻤﻰ و زﻳﺎنآور اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻰ ﺧﻮد
در ﻫﻮاى آزاد ﮐﺎر ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ١ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ

۳ــ٤ــ١ــ ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ و ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ:
ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺎﺗﺮ
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﺎﺗﺮ در ﺑﺮشﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻣﺜﻞ
ﺑﺮشﻫﺎى ﻣﮑﻌﺐ و ﻫﺮم( از ﺧﻂﮐﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮشﻫﺎى ﻣﻨﺤﻨﻰ )ﻣﺜﻞ ﺑﺮشﻫﺎى ﮐﺮه ﻳﺎ ﻣﺨﺮوط(
اﺑﺘﺪا از ﺑﻠﻮک ﺧﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ و زاوﻳﻪدار را ﺣﺬف ﮐﻨﻴﺪ و
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻤﺒﺎده
ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮى را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ٔ
زواﻳﺎى آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱٩ــ١ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۱۹ــ ١ــ ز(.
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١٦

فصل اول :حجم و حجمسازی

وسىله سطح،
5ــ١ــ سطح
و  …) و روشهاى ساخت :براى ساخت احجامى به ٔ
ازگسترش خط در طول و عرض سطح به وجود مىآىد و از مىتوانىد از مقوا ،ورقهاى فوىل و فوم ىا مواد در دسترس که
کنار هم قرار گرفتن سطوح حجم تولىد مىشود .عالوه بر اىن که هر کىفىت سطح را داشته باشند ،استفاده کنىد.
براى ساخت احجام اصلى از مقوا استفاده کنىد .ساخت
حجم از سطوح مختلف به وجود آمده ،خود سطح نىز به عنوان عنصرى
وسىله کاتر)
مستقل در ساخت مجسمه استفاده مىشود.
احجام ساده مثل مکعب و هرم را با برش مقوا (به ٔ
1ــ٥ــ١ــ انواع سطوح :سطوح نىز مانند احجام انجام دهىد.
(از انواع مقوا با ضخامتهاى قابل برش مىتوانىد استفاده
به طورکلى به دو گروه هندسى و غىرهندسى تقسىم مىشوند.
سطوح هندسى از اصول و قواعد هندسه و نظم هندسى مطابقت کنىد).
فوىل که به ورقهاى نازک آلومىنىوم گفته مىشود در
مىکنند و به اصطالح اشکال اصلى اند؛ مثل مربع و مثلث و
داىره .اما سطوح غىرهندسى روابط و تناسبات هندسى ندارند ضخامتهاى مختلف موجود است (از نوع نازک آن در آشپزخانه
و داراى ىک مجموعه نظم قراردادى نىستند و به زبان دىگر و به عنوان لفاف استفاده مىشود).
وسىله قىچى شکل
فوىل ها به راحتى برش خورده و به
فرم هاى آزاد دارند.
ٔ
مى گىرند.
با کسب مهارت مىتوانىد از ورقهاىى با ضخامت بىشتر
٦ــ١ــ تمرین ساخت احجام اصلى و میانی با سطح
همان طور که گفته شد از کنار هم قرار دادن سطوح احجام استفاده کنىد.
خانواده ىونولىت که
فوم نىز مادهاى است شىمىاىى و هم
تشکىل مىشوند .در اىن مرحله به تمرىن اىن نوع از ساخت احجام
ٔ
به صورت ورقهاى نازک و بلوک براى ماکت سازى در بازار
مىپردازىم.
وسىله کاتر به راحتى برش
وسىله دىواره ،عالوه بر تولىد احجامى موجود است .ور قهاى فوم نىز به
ٔ
ساخت احجام به ٔ
سبک ،کىفىات بصرى متنوع و گوناگونى (خصوصاً هنگام برش ها) خورده و با چس بهاى آب پاىه (مثل چسب چوب) مىچسبند.
چسبهاى تىنرى فوم را حل مىکنند (تصاوىر٢0ــ١ــ الف تا
به احجام مىدهد.
1ــ٦ــ١ــ شناخت ابزار و مواد (مقوا ،فوىل ،فوم ٢0ــ١ــ د).

ب

الف
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د

ج

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٠ــ١ــ ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﯽ )ﻣﮑﻌﺐ ،ﻫﺮم( ﺑﻪوﺳﻴﻠﮥ ﺑﺮش دادن ﻣﻘﻮا ﻣﻮاد و اﺑﺰار ﮐﺎر :ﻣﻘﻮا ،ﻓﻮم ،ﻓﻮﻳﻞ ،ﭼﺴﺐ ﻓﻮم ،ﭼﺴﺐ ﺗﻴﻨﺮی ،ﮐﺎﺗﺮ

۷ــ۱ــ ﺧﻂ ،ﺗﻘﺴﻴﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﻓﻀﺎ
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪودﺷﺪن ﻓﻀﺎ و ﭘﺮﺷﺪن
آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻂ ﻓﻀﺎﻳﻰ را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻀﺎ
ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰﭘﺮدازد.
اﻳﺪه ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزاﻧﻰ ﮐﻪ از ﺧﻂ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﺸﺎن
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻀﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ .ﻓﻀﺎى وراى
ﺣﺠﻢ از ﻻﺑﻪﻻ ﻳﺎ در ﺧﻄﻮط آن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى اﻳﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻓﻀﺎ را در ﻣﺸﺒّﮏﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
اداﻣﻪ آن در دوران ﻣﺪرن ﺧﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮى ﻣﺴﺘﻘﻞ در
در ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ،ﺟﺪا از اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺎ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻤﻰ ﺗﻮﺧﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ و در ﺟﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ،ﻓﻀﺎﻳﻰ را
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰﻫﻤﭽﻮن ﻋﻨﺼﺮى ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ ﺧﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ،دو روﻳﮑﺮد ﻣﺸﺨﺺ
در ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى دارد :ﺧﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮى در ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﺧﻂ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺴﻤﻪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٢١ــ ١ﺗﺎ ۲۳ــ.(١

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢١ــ١

١٨

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ :ﺣﺠﻢ ﻭ ﺣﺠﻢﺳﺎﺯی

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٢ــ١ــ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﺎرو ،ﺑﻌﺪ از »اﻣﺎ«  ٨٢ــ ،١٩٧٧آﻫﻦ زﻧﮓ زده و رﻧﮓ ٤٦×١٠٨×٧٤ cm

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٣ــ١ــ ُﺳﻞ ﻟﻪوﻳﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻔﯽ ﺷﻤﺎرۀ ﻳﮏ٤٣×٤٣ cm ،١٩٧٦ ،

١٩

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ :ﺣﺠﻢ ﻭ ﺣﺠﻢﺳﺎﺯی

 ٨ــ١ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ و ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ

ﻫﻤﺎن اﺑﻌﺎد.
ﮐﺮه و ﻫﺮم ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮه از دو ﻳﺎ ﺳﻪ داﻳﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ درون ﻫﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۲۴ــ١ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۲۴ــ١ــ د(.

اﻟﻒ

ب

ج

د

ﺑﺮاى آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﻂ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧﻄﻮط ﺳﺎده ﺣﺠﻢ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﻳﮏ ﻣﮑﻌﺐ در اﺑﻌﺎد ۱۰×١٠
ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ و ﻳﮏ ﻫﺮم در اﺑﻌﺎد  ١٠×١٠ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ و ﻳﮏ ﮐﺮه در

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٤ــ١ــ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺎ ﺧﻂ

وﺳﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﻳﺎلﻫﺎى آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺑﻪ ٔ

ﺗﺼـﺎوﻳـﺮ ۲۵ــ١ــ اﻟﻒ و ۲۵ــ١ــ ب ،روش ﺳـﺎﺧـﺖ ﻫـﺮم

٢٠

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ :ﺣﺠﻢ ﻭ ﺣﺠﻢﺳﺎﺯی

ب

اﻟﻒ
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٥ــ١ــ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮم ﺑﻪوﺳﻴﻠﮥ ﺧﻂ

ﮐﺮه ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۲۶ــ١ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۲۶ــ١ــ د ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺖ
داﻳﺮه اﺳﺖ .اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط داﻳﺮه ﺷﮑﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﺑﺎ زاوﻳﻪ ،اﻟﻘﺎى

اﻟﻒ

ب

ج

د
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٦ــ١ــ روش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮه ﺑﻪوﺳﻴﻠﮥ ﺧﻂ

٢١

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ :ﺣﺠﻢ ﻭ ﺣﺠﻢﺳﺎﺯی

ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻂ را در ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ.

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۲۷ــ١ــ اﻟﻒ و ب ،ﺳﻪ ﺣﺠﻢ اﺻﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ

ب

اﻟﻒ
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٧ــ١ــ ﺳﻪ ﺣﺠﻢ اﺻﻠﯽ )اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﺑﺮای ﺗﻬﻴﮥ اﺣﺠﺎم(

۱ــ  ٨ــ١ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺰار و ﻣﻮاد )ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎى ﻓﻠﺰى،
ﻧﻰ ،ﻧﺦ و …( :ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻣﻮادى ﮐﻪ
ﺧﻂ را اﻟﻘﺎ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎى ﻓﻠﺰى،ﻧﻰ ،ﻧﺦ،
زوارﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ و … .
ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎى ﻓﻠﺰى را در ﻗﻄﺮﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻓﺮوﺷﻰﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎى ﻧﺎزک ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﺎﻟﺖدادن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﻴﻢﻫﺎى ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ را ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮان ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۸ــ.(١
۲ــ  ٨ــ١ــ روشﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ :در ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎ ﺳﻌﻰ
ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻢﮐﺎرى و رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮش و اﺗﺼﺎل را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎرى ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
از ﭼﺴﺐﻫﺎى آﻫﻦ و دوﻗﻠﻮ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻰ و ﭼﻮب را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭼﺴﺐﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ )ﭼﺴﺐ ﭼﻮب،
ﺗﻴﻨﺮى( ﺑﻪﺳﺎدﮔﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ.

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٨ــ١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻂ

٢٢

ﻓﺼﻞ دوم

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺣﺠﻤﯽ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش اﺣﺠﺎم ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺴﺎزد.
٢ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش و ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺣﺠﺎم ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺴﺎزد.
٣ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش زدن ﺳﻄﻮح اﺻﻠﯽ و ﺗﺮﮐﻴﺐ آنﻫﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺴﺎزد.
٤ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﺑﺮش و ﺗﺮﮐﻴﺐ آنﻫﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺴﺎزد.
٥ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺴﺎزد.

٢٣

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ :ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺠﻤﯽ

۱ــ٢ــ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ

دﻫﻨﺪه
ﻣﺎده ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
اﻣﺎ در ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺗﻬﻰ اﺳﺖ ﻓﻀﺎى
ﻣﻨﻔﻰ ﻧﺎم دارد .ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﻰ ،ﺧﺎﻟﻰ ،ﻳﺎ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ در
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى دارد؛ ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺠﻢ
وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﮐﻪ دارد درک ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻪ ٔ
ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد :ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ درون
ﺣﺠﻢ و ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﻣﺤﻴﻂ.
ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ درون ﺣﺠﻢ :وﻗﺘﻰ از ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﺳﺨﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ ﺣﻔﺮهاى را
ﮐﻪ درون ﻳﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻳــﻦ ﮔـﻮﻧﻪ از ﻓـﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ )درون ﺣﺠﻢ( را ﻫﻨـﺮى ﻣـﻮر
ــ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ــ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮى ﻣﻮر از ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮى اﺻﻠﻰ در
ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎى او ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد
ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ درون آن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۲ــ ٢و ۳ــ.(٢

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻰ در ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى ﺑﺎ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ
در ﻓﻀﺎى دوﺑﻌﺪى ﺗﻔﺎوت دارد .ﻣﺜﻼ ً در ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪى دوﺑﻌﺪى،
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦﺟﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ ّ
ﻧﻘﻄﻪاى ﺳﻴﺎه را ﺑﺮ ٔ
ﻟﮑﻪ
ﻟﮑﻪ ﺳﻴﺎه را ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﮑﺲٔ ،
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﻨﻔﻰ و ٔ
ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﻣﺜﺒﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱ــ.(٢
ﺳﻴﺎه را ﻣﻨﻔﻰ و ٔ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ٢ــ ﻟﮑﮥ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ٢ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﻔﺮغﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن
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ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﺠﻢ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ،ﻓﻀﺎى
ِ
ﻣﻨﻔﻰ درون ﻳﮏ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ
دﻫﻨﺪه ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﻗﺮار
ﻣﺎده ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
آورده ﺷﺪ ،ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٔ
دﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ ــ ﻓﻀﺎى ﻣﺜﺒﺖ ــ
ﻣﺎده ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ٔ
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭼﻪ
اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻣﺤﺎط ﺷﺪه )ﭼﻪ ﻓﻀﺎى
ٔ
ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ درون ﻣﺠﺴﻤﻪ( ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺣﺠﻢ در ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻀﺎى ِ
ﻣﻨﻔﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻗﺮار دارد.
ِ
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻫﺮ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ،
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻔﻰ اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
۴ــ ٢و ۵ــ.(٢

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ٢ــ ﻫﻨﺮیﻣﻮر ،ﺑﻴﻀﯽ دوﮔﻮش ،١٩٦٩ ،ﺑﺮﻧﺰ ،ارﺗﻔﺎع  ٣٣٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ٢ــ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ٢

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ٢ــ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ٢
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۲ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ

در ﺟﻬﺖ ذﻫﻨﻴﺖ و ﻓﺮم ﺣﺠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﮐﻠّﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻢ و
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ.
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﮑﺮارى
اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۶ــ.(٢
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺑﻪﺻﻮرت آزاد اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
۷ــ.(٢

ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ را ﺑﺎﻓﺖ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺼﺮى ــ ﺣﺠﻤﻰ ٔ
ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺠﻢ
ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻮرد اﺣﺠﺎم ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ٔ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت درون ﺣﺠﻢ را
ﻧﻴﺰ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﺑﺎﻓﺖ ،اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮى ــ ﻻﻣﺴﻪاى ﻳﮏ
ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ و ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و
ذﻫﻨﻴﺖ ﻳﮏ اﺛﺮ ﺣﺠﻤﻰ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ّ
ﻫﺮﮐﺪام از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪىﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺖ در ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،آﻟﺒﺮﺗﻮ ﺟﺎﮐﻮﻣﺘﯽ ،ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺛﺮ

ﮐﺮگ ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺛﺮ
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ ،ﺗﻮﻧﯽ َ

ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﻮدن ،زﺑﺮ )ﺧﺸﻦ( ﻳﺎ ﺻﻴﻘﻠﻰ

)ﻧﺮم( ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﮐﺮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ۸ــ ٢ﺗﺎ ۱۰ــ.(٢
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aﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ زﺑﺮِ ،اوا ِﻫﺲ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﺛﺮ

aﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻴﻖ ،ﺟﺎنﭼﺎﻣﺒﺮﻟﻴﻦ ــ ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ــ  ،١٩٦٩ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺛﺮ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﺻﻴﻘﻠﯽ ،ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮑﻮزی ،ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺛﺮ
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ﺗﺎ ۱۳ــ.(۲

ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺧﻂ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ
از ﻧﻈﺮ واﺣﺪ
ٔ
اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﮐﺮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱۱ــ ۲

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ،دﻳﻮﻳﺪ ﻧَﺶ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ،ﻣﻴﮑﻞ آﻧﺠﻠﻮ روﻧﺪاﻧﻴﻨﯽ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ٢ــ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ،اوﮔﻮﺳﺖ رو َدن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﺮ ﺑﺎﻟﺰاک

٢٨
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۳ــ٢ــ رﻳﺘﻢ)ﻣﻨﻈﻢ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ(

رﻳﺘﻢ ﻫﺎى ﺣﺠﻤﻰ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .رﻳﺘﻢﻫﺎى ﻣﻨﻈﻢ رﻳﺘﻢﻫﺎﻳﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺼﻰ در آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻨﺼﺮى ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ و
ٔ
وﻟﻰ در رﻳﺘﻢﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻓﻮاﺻﻞ و اﻧﺪازهﻫﺎى ﻋﻨﺼﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱۴ــ ٢ﺗﺎ ۱۶ــ.(٢

از ﺗﮑﺮار ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ رﻳﺘﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﻳﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ ﺗﮑﺮار اﺻﻮات ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻠﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ را
ﻣﻰ ﺳﺎزد ،از ﺗﮑﺮار ﺧﻄﻮط ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ﻳﺎ ﺣﺠﻢﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ٢ــ رﻳﺘﻢ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،دﻳﻮﻳﺪ اﺳﻤﻴﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﯽa ١٩٥٥ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ٢ــ رﻳﺘﻢ ﻣﻨﻈﻢ ،ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮑﻮزی ،ﺳﺘﻮن ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ )زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ(
a

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ ٢ــ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮑﻮزی ،ﺳﺘﻮن ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ٣٨،ــ) ،١٩٣٧زاوﻳﻪ دﻳﺪ روﺑﻪرو(

٢٩
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٤ــ٢ــ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻮر

ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١٧ــ٢ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ١٧ــ٢ــ ج ،ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﭼﻪﻗﺪر در آنﭼﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

واﺳﻄﻪ ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪار اﺳﺖ .ﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﺑﻪ
ٔ
ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دوری و ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪون ﻧﻮر اﺧﺘﻼف ﺳﻄﻮح و اﺣﺠﺎم و ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ ﻳﮏ

ب ــ ﺟﻬﺖ ﻧﻮر از ﭘﺎﻳﻴﻦ

اﻟﻒ ــ ﺟﻬﺖ ﻧﻮر از ﭼﭗ

ج ــ ﺟﻬﺖ ﻧﻮر از ﺑﺎﻻ
aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ٢
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اﻳﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی در ﻫﻨﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻬﺮه ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻳﻨﻪ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻳﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮه را در ﺗﺎرﻳﮑﯽ روی ٔ
از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﻴﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺲﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﻣﺶ ،ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ و
ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻮدن را از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺮروی ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در
ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺻﻮرت ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ
ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ﻧﻴﺰ
ٔ
در ﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ دارد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﻳﮏ ﺣﺠﻢ واﺣﺪ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻧﻮر:
اﺑﺘﺪا ﻧﻮرى ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﻼﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮرى ﺷﺪﻳﺪ و زﻳﺎد
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱۸ــ٢ــ اﻟﻒ و ب(.

اﻟﻒ

ب
aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ٢

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺻﺒﺢﮔﺎﻫﻰِ ،
ﻧﻮر ﻣﻴﺎن روز و ﻳﺎ ﻧﻮر ﻏﺮوب،
ﮐﻴﻔﻴﺎﺗﻰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻫﺮﮐﺪام ،از ﻳﮏ ﺣﺠﻢّ ،
ﻋﮑﺎﺳﻰ از ﻣﺠﺴﻤﻪٔ ﺗﻨﺎوﻟﻰ در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱۹ــ۲ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۱۹ــ ۲ــ ج(.

ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺼﺮى اﻳﻦ ﺣﺠﻢ در دو ﻧﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
در ﻣﻮرد ﻧﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل روز ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ
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ب ــ ﻇﻬﺮ

اﻟﻒ ــ ﺻﺒﺢ

ج ــ ﻋﺼﺮ
aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ٢

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ از اﺣﺠﺎم روﺷﻦ و ﺗﮏرﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮروی ﺣﺠﻢ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

١ــ٤ــ٢ــ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﮑﺎﺳﯽ از اﺣﺠﺎم در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی
ﻧﻮری ﻣﺨﺘﻠﻒ :درﻧﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﻌﻴﻒ ،ﻣﻼﻳﻢ و ﺷﺪﻳﺪ از اﺣﺠﺎم
آﻣﺎده ﻳﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٣٢
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٥ــ٢ــ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﻧﮓ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد رﻧﮓﻫﺎى ﺛﺎﺑﺘﻰ در ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى دارﻧﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٠ــ.(٢

رﻧﮓ ﻋﻨﺼﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ
دﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺰ
ﻣﺎده ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
در ﺑﻄﻦ ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٠ــ٢

ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺮاردادن رﻧﮓ زرد ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺣﺠﻢ را
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰى ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از ﺣﺠﻢ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻨﺜﻰ و ﺳﺮد آنﻫﺎ را دورﺗﺮ ﻧﺸﺎن داد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢١ــ.(٢

ﻣﺎده
در ﻣﻮاردى ﻣﺜﻞ رزﻳﻦﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن رﻧﮓ در ٔ
دﻫﻨﺪه ﺣﺠﻢ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
روش دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى رﻧﮕﻴﻦﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ،رﻧﮓآﻣﻴﺰى ﺳﻄﺢ
ﺧﺎرﺟﻰ آن اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع و
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى رﻧﮕﻰ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺸﺪﻳﺪ دورى و ﻧﺰدﻳﮑﻰ ﻳﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﺮدد.
رﻧﮓآﻣﻴﺰى ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ و ﻳﺎ
ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖﺗﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
دوﮐﺮه ﻫﻢاﻧﺪازه را ﮐﻪ دﻗﻴﻘﺎً روى ﻳﮏ ﺧﻂ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل
ٔ
ﺑﻪ دﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻳﮑﻰ از آنﻫﺎ را زرد و دﻳﮕﺮى
ﮐﺮه زرد رﻧﮓ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ و ﺑﻨﻔﺶ دورﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
را ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﮐﻨﻴﻢ ٔ
راﺑﻄﻪ دورى و ﻧﺰدﻳﮑﻰ اﺣﺠﺎم دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰى ﺣﺠﻢ ٔ
ﻣﻰﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢١ــ٢
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ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺰ ﭘﺎﺗﻴﻨﻪ ۱اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺮﻧﺰی و ﺧﺮوج آن از ﻗﺎﻟﺐ ِ
ﺷﯽء ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺎﻗﺪ
رﻧﮓ زﻳﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن درزﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻗﺎﻟﺐ ،و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺰ رﻧﮓﭘﺮدازی ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺧﺎص
اﺳﺖ و از واﮐﻨﺶ اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ و ﻧﻪ از رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ.

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دو ﻧﻮع اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﮏ
ٔ
)ﻳﮑﻰ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ و دﻳﮕﺮى اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ( ﺑﺎ ﮐﺎدر ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون اﺷﻞ
ﻋﮑﺎﺳﻰ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮاردادن ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺑﻌﺎدى ﺑﻴﻦ دو ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در
راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻴﻨﻨﺪه
ﮐﻨﺎر اﻳﻦ دو ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ راﺑﻄﻪاى ﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد ٔ
زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪه.
و اﺑﻌﺎد ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ دوازده ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮى را
اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎن
ٔ

ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻰ دوازده ﻣﺘﺮ داﻧﺴﺖ.
ﻣﺠﺴﻤﻪ دوازدهﻣﺘﺮى ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زواﻳﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن آنرا
ٔ
ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﻮد.
١
)ﺑﻴﻨﻨﺪهاى ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ راه ﻣﻰرود و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ___ ارﺗﻔﺎع
٦
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺘﺮى ﻣﺠﺴﻤﻪ را
ﻣﺠﺴﻤﻪ را دارد ،ﺑﻴﻨﻨﺪهاى ﮐﻪ از
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ دوازده آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺳﺖ و از ﺑﺎﻻ
ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪهاى ﮐﻪ در ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ(.

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٢ــ٢ــ ﻣﺠﺴﻤﮥ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮔﻮرﻣﻠﯽ
 patineــ١
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ﻣﺠﺴﻤﻪ
٦ــ٢ــ ﮐﻴﻔﻴﺖ اﺑﻌﺎد در دﻳﺪار ّ

ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد.
اﺑﻌﺎد در ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ آن ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ درک ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع،
ﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎن ﺑﺮاى ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﭼﻪ اﺑﻌﺎدى اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮد ،اﻫﻤﻴﺖ دارد.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮاى ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺑﻌﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺑﺎﻳﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﮕﺬارد.

اﻧﺪازه ﻳﮏ ﺣﺠﻢ راﺑﻄﻪاى ﺣﻀﻮرى و دﻳﺪارى ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد و
ٔ
ﺑﻴﻨﻨﺪه دارد .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮏﺑﻮدن ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ رواﺑﻂ
دروﻧﻰ ،ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪى ،رﻳﺘﻢ ،ﺑﺎﻓﺖ و … ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻧﺪارد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل
ﻣﺠﺴﻤﻪ دوازده ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮى را
ﻣﺠﺴﻤﻪ دوازده ﻣﺘﺮى و ﻳﮏ
اﮔﺮ ﻳﮏ
ٔ
ٔ
در دو ﻋﮑﺲ و ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎدر ،ﻋﮑﺎﺳﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﻔﺎوت اﺑﻌﺎدى

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٣ــ٢ــ ﮐﻼوس اوﻟﺪﻧﺒﺮگ ،ﻗﺎﺷﻖ و ﮔﻴﻼس ،ﻫﺠﺪه ﻣﺘﺮ
 aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٤ــ٢ــ ﮐﻼوس اوﻟﺪﻧﺒﺮگ،
ﮔﻴﺮۀ ﻟﺒﺎس ،آﻫﻦ ﺿﺪزﻧﮓ ،ﭼﻬﺎردهﻣﺘﺮ

٧ــ٢ــ ﺣﺮﮐﺖ ــ اﺣﺠﺎم ﻣﺘﺤﺮک
ﺣﺲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ و ﺗﺤﺮک در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد ّ
ﻣﻰ ﺷﻮد.
واﺿﺢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى اﻟﻘﺎى ﺣﺮﮐﺖ را در آﺛﺎر ﻓﻮﺗﻮرﻳﺴﺖﻫﺎ
ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﺠﻮ اﺛﺮ اﻣﺒﺮﺗﻮ ﺑﻮﺗﭽﻮﻧﻰ ﻳﮑﻰ
از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از آن در ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان
ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻧﺪام اﻧﺴﺎن ﺣﺮﮐﺖ
وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻄﻮط و ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ٔ
را اﻟﻘﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲۵ــ.(٢
ﺣﺮﮐﺖ در ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪى ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﺶ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪى
ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﮕﺎه ﺑﻴﻨﻨﺪه را در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﻮط ،ﺳﻄﻮح و اﺣﺠﺎم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
اﻳﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺧﺘﻢ
ﻣﻰﺷﻮد.
اﺣﺠﺎم ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺣﺮﮐﺖ در اﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و واﻗﻌﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.
وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺜﻞ وزش ﺑﺎد ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﻮاه اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى
آب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد )ﻣﺜﻞ آﺛﺎر »ﮐﺎﻟﺪر«( ﺧﻮاه ﺑﻪ ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ.
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ واﻗﻌﺎً در ّ
٣٥

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 مجسمه ساز
مى سازد تشکىل شده اند (تصاوىر 26ــ ٢تا 28ــ.)٢نمونهاى از اىن
موزه هنرهاى معاصر تهران
مجسمه هاى متحرک کالدر در داخل ٔ
نصب شده است.
ورق ههاى فلزى نازک و سبک متصل به بازوها با اندک
بادى حرکت مىکنند .اتصاالت و نوع به حرکت درآوردن مجسمه
توسط کالدر مىتواند الگوىى براى احجام متحرک باشد.با
سىم هاى نازک مىتوان آن ها را ساده تر و در ابعاد کوچک ساخت.
البته براى اىجاد حرکت در مجسمه از موتورهاى الکترىکى نىز
مى توان استفاده کرد.

تصویر ٢٥ــ٢ــ امیرتوبوتچونی ،اشکال یگانۀ امتداد در فضا ،١٩١٣ ،برنز
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٨ــ۲ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ،ﺣﺠﻤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺟﺰء ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻳﺎ
ﭼﻨﺪ ﺟﺰء ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ادﻏﺎم و ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺠﺎم ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﻴﺮى در اﺣﺠﺎم
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورد.
ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ از ﺳﻪ راه ،ﻳﮑﻰ اﻓﺰودن اﺣﺠﺎم
ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ )ﺑﺎ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد اﺗﺼﺎل( و دﻳﮕﺮ
ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﺣﺠﺎم )ﺑﺮش دادن( و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻫﺮ دو روش اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۲۷ــ ۲ﺗﺎ ۲۹ــ ۲ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ(.

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٨ــ٢ــ دﻳﻮﻳﺪ اﺳﻤﻴﺖ ،ﻣﮑﻌﺐ ١٩٦٣ ،١٤

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٧ــ٢ــ ﻫﻨﺮی ﻣﻮر ،ﺳﺮ و دﺳﺖ  ،١٩٦٣ﺑﺮﻧﺰ

۱ــ  ۸ــ۲ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮدن اﺣﺠﺎم ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ :از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻗﺮار دادن دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺠﻢ ،ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ .ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﻴﭻ اﺗﺼﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮى اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً،
ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ از اﺗﺼﺎل دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺠﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﺠﻢ اﺻﻠﻰ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺣﺠﻤﻰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ
ﺑﺴﺎزﻳﺪ .اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﺎ اﺣﺠﺎم ﻣﻴﺎﻧﻰ )ﻣﺨﺮوط ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﻨﺸﻮر(
و ﺗﺮﮐﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺣﺠﺎم را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ )از ﻟﺤﺎظ زاوﻳﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ
و ارﺗﺒﺎط( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٩ــ٢ــ آرﻧﻮﻟﺪو ﭘﻮﻣﻮدورو ،ﮐﺮه ،١٩٦٥ ،ﺑﺮﻧﺰ ،ﻗﻄﺮ ﮐﺮه  ١٢٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
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۲ــ  ٨ــ۲ــ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮش :ﺑﺮش اﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺣﺠﻤﻰ .ﺑﺮﺷﻰ ﮐﻪ در ﺣﺠﻢ ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ )ﺣﺘﻰ در ﺣﺪ اﻳﺠﺎد
ﻳﮏ ﺷﮑﺎف( در ﻣﺎﻫﻴﺖ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاى آن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﺑﺮشﻫﺎى اﻓﻘﻰ ،ﻋﻤﻮدى ،زاوﻳﻪدار
ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﻰ ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ را در اﺣﺠﺎم اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد .ﺣﺘﻰ
ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮش دادن ﻳﮏ ﺣﺠﻢ و ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ از

آن ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﻳﮏ ﻣﮑﻌﺐ را ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺑﺮش اﺻﻠﻰ )ﻋﻤﻮدى ،ﻣﻨﺤﻨﻰ و زاوﻳﻪدار( ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﺣﺠﺎم )ﻗﻄﻌﺎت( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،داراى
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﻌﺐ اوﻟﻴﻪ و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۳۰ــ۲ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۳۰ــ  ۲ــ ح ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺮش
را در اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ(.

اﻟﻒ

ب

ج

د

ﻫـ

و

ز

ح
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٠ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش
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۳ــ  ٨ــ۲ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش و
ﺗﺮﮐﻴﺐ :در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺣﺠﻤﻰ از ﺑﺮش و ﺗﺮﮐﻴﺐ
اﺣﺠﺎم ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو روش ﺑﻪﻃﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬابﺗﺮ و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از دو روش ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از
اﻳﻦ راه اﻣﮑﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﻤﺮﻳﻦ :دو ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻔﺎوت را در دو
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ روى ﻫﺮ ﮐﺪام دو ﺑﺮش ﺑﺰﻧﻴﺪ )ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﺣﺎل ﺷﺶ ٔ
ﺳﻌﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء و رواﺑﻂ
ﺑﺼﺮى ،وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻳﮏ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮﻟﻰ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺗﺠﺴﻤﻰ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﺪ،
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮى ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ

ﺳﻪ ﺑﻌﺪى )ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺑﻨﺎى ﻣﻌﻤﺎرى( ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪى
ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ از زواﻳﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﻫﻤﺎن
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪى در ﻧﻘﺎﺷﻰ را دارد.
ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﺑﺼﺮى ﮐﺎرﺗﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ زواﻳﺎ
و ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺗﻌﺎدل ،ﺗﻮازن،
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎى ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻰ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻨﻮّ عٔ ،
ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪاﻧﺪ.
ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء از اﺻﻮل ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮى از اﺣﺠﺎم و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﺑﺮش ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺣﺠﻤﻰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ را ﺑﻪوﺟﻮد آورﻳﺪ.
ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺮشﻫﺎى زﻳﺎد و ﮐﻮﭼﮏ،
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺷﻤﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺮشﻫﺎى ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺳﺎدﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى را در ﺣﺠﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻰآورد )ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
۳۱ــ۲ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۳۱ــ۲ــ ج ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ(.

اﻟﻒ

ب

ج
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣١ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش و ﺗﺮﮐﻴﺐ

٣٩

فصل دوم :ساخت ترکیبات حجمی

٩ــ2ــ تمرىن ساخت ترکىب حجمى با استفاده از
اشىاء بازىافتى

زىاد تحت تأثىر رنگ بندى اشىاء مورد استفاده قرار نگىرد ،مىتوانىد
آن ها را قبل ىا بعد از ترکىب با رنگ مالىم بپوشانىد (تصوىر ٣٢ــ2
و سپس تصاوىر 3٣ــ2ــ الف تا 33ــ2ــ هـ ،را ببىنىد).
دور ریـختنی :شما میتوانیـد از اشیاء دورریـز در کـار
حجم استفاده کنید .این کار باعث میشود تا ذهن و خالقیت شما
رشد کند .برای مثال در اینجا از لولههای مقوایی که معموال ً در
پارچه فروشیها باقی میماند استفاده شده است.
شما هم سعی کنید با برشهای خاصی که روی این لولهها
ایجاد میکنید به طرحهای مورد نظرتان برسید.

اشىاء و مواد محىط پىرامون خود را به دقت نگاه کنىد و در
مىان آن ها چند حجم اصلى را مشخص نماىىد .سپس با استفاده
از مواد ىا ابزار متصل کننده (چسب ،نخ ،سىم و …) از آن ها ىک
ترکىب حجمى بسازىد.
همچنىن مىتوانىد براى اىجاد تنوع در اشىاىى که در اختىار
دارىد از برشهاى مختلف استفاده کنىد .در صورتی که از اشیای
با رنگهای متفاوت استفاده کنید ،براى اىن که حجم نهاىى شما

تصویر ٣٢ــ٢ــ خورشید و شیر ،ژازه طباطبایی
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ب

اﻟﻒ

ج

د

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٣ــ٢

٤١

ﻫـ
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١٠ــ٢ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻄﺢ در ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺣﺠﻤﯽ

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻧﺪارد وﻟﻰ در اﻳﺮان روﻳﮑﺮد ﺳﻄﺢ ــ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر
دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۳۴ــ ٢و۳۵ــ.(٢

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى

`ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٤ــ٢ــ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﺰاداری ﻋﺎﺷﻮرا

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٥ــ ٢ــ ﻧﺨﻞ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در اﻳﺎم
ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮای ﻋﺰاداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد_.

٤٢
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ﻋﻼﻣﺖﻫﺎى ﻋﺰادارى ﻧﺸﺎﻧﻰ از ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻄﺢ
در ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ دارﻧﺪ .ﻧﺨﻞ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮو آرﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ،
وﺳﻴﻠﻪ
ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻰ دو ﺳﺮو ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻪ ٔ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺣﻀﻮر ﺳﻄﺢ ،و ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺣﺠﻢ ،در
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﻴﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻰ از ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد ،و

آن ﮔﺮﻳﺰ از ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮﺑﻰ ،اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرﮔﺮى اﻳﺮاﻧﻰ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى از آن دﻳﺪهاﻳﻢ .ﺣﺘﻰ ﭘﻴﺶ از آن ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮى
ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎى ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻰ و ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ
درﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰ اﻳﻦ ﻧﻘﻮش ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﻮح
در ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۳۶ــ ٢و ۳۷ــ.(٢

`ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٦ــ٢ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺻﻮرت ،ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٧ــ٢ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ _
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ﺳﻄﺢ در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮارى ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻀﺎ و
ﺗﻔﮑﻴﮏ آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﭘﻴﺶروى ﺳﻄﺢ و ﻓﻀﺎى
ﭘﺸﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻰﺷﻮد.ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزاﻧﻰ ﻣﺜﻞ »رﻳﭽﺎرد
ﺳﺮا« و »ﮔﺎﺑﻮ« از اﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ در ﺳﺎﺧﺖ آﺛﺎرﺷﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۳۸ــ ٢و ۳۹ــ.(٢

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٨ــ٢ــ رﻳﭽﺎرد ِﺳﺮا» ،ﮐﻼرا ،ﮐﻼرا«١٩٨٥ ،

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٩ــ٢ــ ﻧﺎﺋﻮم ﮔﺎﺑﻮ ،١ﺳﺮﻳﮏ زن٢٠ ،ــ ،١٩١٧ﻓﻠﺰ و ﺳﻠﻮﻟﻮﺋﻴﺪ ٢٤/٥×١٩/٥ ،ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
١ــ )١٩٧٧) GABOــ .((١٨٩٠ﮔﺎﺑﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎده ﮐﺮدن و ﺣﺬف زواﺋﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ از اﻳﻦرو ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺎﺑﻮ در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﺶ از ﺳﻄﻮح و در ﭘﺎرهای از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎرش از ﺧﻄﻮط ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .وی در اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ و
ﻣﺎده در دﺳﺘﺮﺳﺶ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻘﻮا ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ آنﻫﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﮐﺮد.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﺗﻨﻬﺎ ٔ

٤٤

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ :ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺠﻤﯽ

ﺟﺬاﺑﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﻔﮑﻴﮏ و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻰ
دو ﻃﺮﻓﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﺪن ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮاى ﮔﺮﻳﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮان از ﻗﻮسﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﻳﻰ
در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﮑﺮار ﺳﻄﻮح ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺮهﻫﺎى »ﻧﺎﺋﻮم
ٔ
ﮔﺎﺑﻮ« اﺳﺖ .ﮔﺎﺑﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻮا ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از ﺳﻄﺢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان از ﺳﻄﺢ در ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺠﻢ و ﻓﻀﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ
۴۰ــ ٢ﺗﺎ ۴۲ــ.(٢

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤١ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻤﺎره  ،١اﺛﺮ ﻧﺎﺋﻮم ﮔﺎﺑﻮ

 aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٠ــ ٢ــ رﻳﭽﺎرد ِﺳﺮا ،اﻧﺘﻘﺎل،
٧٢ــ ،١٩٧٠ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺘﻮﻧﯽ ،ارﺗﻔﺎع  ٥ﻣﺘﺮ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٢ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻤﺎره  ،٢اﺛﺮ ﻧﺎﺋﻮم ﮔﺎﺑﻮ
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١١ــ٢ــ ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ

از اﺷﮑﺎل اﺻﻠﻰ )ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺮﺑﻊ و داﻳﺮه( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻘﻮا را ﺑﻪ
اﻧﺪازه  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺑﺮش ﺑﺰﻧﻴﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ۴۳ــ٢ــ
اﺷﮑﺎل اﺻﻠﻰ در
ٔ
اﻟﻒ و ب(.
ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ
۲ــ١١ــ٢ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮشﻫﺎﻳﻰ در ٔ
از ﺳﻄﻮح و ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﻄﻮح در ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺴﺎزﻳﺪ .اﻳﻦ
ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﺧﺘﻴﺎرى و آزاد و ﻳﺎ اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴۳ــ٢ــ ج و د(.

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎرز ﺣﺠﻤﻰ ﺳﻄﺢ را در ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ
از ﺳﻄﺢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﺪن
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ٔ
ﮐﻴﻔﻴﺎت ﺧﺎﺻﻰ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ در
و ﻳﺎ ﺗﮏﺑﻌﺪى ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ّ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
۱ــ١١ــ٢ــ ﺳﻄﻮح اﺻﻠﻰ :ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ

اﻟﻒ

ب

ج

د

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٣ــ٢ــ روش ﺳﺎﺧﺖ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﮐﺸﻴﺪن ﻃﺮح روی ﻣﻘﻮا و ﺑﺮﻳﺪن آن(
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۳ــ١١ــ٢ــ ﺑﺮش ــ َﺧﻢ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻄﺢ
ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻳﻰ از ﺣﺠﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد؛ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻨﺼﺮى ﺣﺠﻢﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﺳﻄﻮح ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺣﺠﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد .ﺣﺘﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﺻﻔﺤﻪاى ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن و ﻳﺎ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻓﺰودن ﻋﻨﺎﺻﺮى ﺑﻪ ّ

اﻳﺠﺎد ﺑﺮشﻫﺎ و ﺧﻢﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺣﺠﻢﻫﺎى ﺷﻤﺎ
ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را از ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺖ و ﺻﺎف ﺑﻪ
ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺤﻨﻰ و ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮ روى ﻳﮑﻰ از ﺳﻄﻮح اﺻﻠﻰ ﺳﻪ ﺑﺮش اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﺑﺮش را ﺑﻪ
ﺳﻤﺘﻰ ﺧﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﻳﺎ اﻧﺤﻨﺎ دﻫﻴﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴۴ــ٢ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۴۴ــ٢ــ د(.

اﻟﻒ

ب

ج

د
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٤ــ٢ــ اﻳﺠﺎد ﺑﺮش ،ﺧﻢ ﮐﺮدن و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮشﻫﺎ در ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف

٤ــ١١ــ٢ــ اﻳﺠﺎد ﺑﺮش ﺑﺮ روى ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﺻﻠﻰ
)ﻣﺮﺑﻊ ــ ﻣﺜ ّﻠﺚ ــ داﻳﺮه( :ﺧﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮشﻫﺎ و اﻧﺤﻨﺎ دادن ﺑﻪ
ّ
آنﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ دادن آنﻫﺎ در ﻓﻀﺎى اﻃﺮاف ﺳﻄﻮح ،ﺳﻄﻮح را ﺑﻪ

اﺣﺠﺎﻣﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ داراى ﻓﻀﺎﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎى
ﻣﻨﻔﻰ در ﮐﻨﺎر ﺳﻄﻮح ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴۵ــ۲ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۴۵ــ٢ــ ج(.
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ب( ﻣﺮﺑﻊ

اﻟﻒ( ﻣﺜﻠﺚ

ج( داﻳﺮه

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٥ــ٢ــ ﺑﺮش ،ﺧﻢ

در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴۶ــ ٢اﺷﮑﺎل آزادى را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮش
ﺧﻮردهاﻧﺪ و از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻀﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ اﺷﮑﺎل
ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه و ﺣﺠﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪ
واﺳﻄﻪ
را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮش ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﺳﻄﻮﺣﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

٥ــ١١ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﻪوﺳﻴﻠﮥ ﺑﺮش و
ﺗﺮﮐﻴﺐ :ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ را ،ﺑﺎ َاﺷﮑﺎﻟﻰ آزاد ،در اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﻓﺮم اﺷﮑﺎل،
ﺑﺮ روى ﺳﻄﻮح ،ﺑﺮشﻫﺎ و ﺧﻢﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﻃﻮرى اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮى ﺑﺮشﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴۶ــ٢ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۴۶ــ٢ــ ﻫـ(.

ب

اﻟﻒ

د

ج

ﻫـ
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٦ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻪوﺳﻴﻠﮥ ﺑﺮش و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻄﻮح
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۱۲ــ۲ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺎ ﺧﻂ
ﭘـﻴﺶ از ﺳﺎﺧﺖ ﺗـﺮﮐﻴـﺐ ﺣﺠـﻤﻰ ﺑـﺎ ﺧـﻂ ،ﺷﻨﺎﺧـﺖ
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪىﻫﺎى ﺧﻂ و اﻧﻮاع آن ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.
۱ــ۱۲ــ۲ــ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﻰ )ﻣﻨﺤﻨﻰ ،ﻣﺎﻳﻞ ،اﻓﻘﻰ و
دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ :ﻣﻨﺤﻨﻰﻫﺎ،
ﻋﻤﻮدى( :ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ٔ
ﺧﻄﻮط ﻣﺎﻳﻞ ،ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدى و ﺧﻄﻮط اﻓﻘﻰ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ
ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻﻰ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل :ﺧﻄﻮط
ﻋﻤﻮدى اﻳﺴﺘﺎﻳﻰ و اﺳﺘﻮارى؛ ﺧﻄﻮط اﻓﻘﻰ آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن؛
ﺎﻟﻴﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧﺮﻣﻰ را
ﺳﻴ ّ
ﺧﻄﻮط ﻣﺎﻳﻞ ﺣﺮﮐﺖ و ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﻰ ّ
در ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ) .اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺨﺶ »ﺧﻂ«
در ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺗﺠﺴﻤﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
۲ــ۱۲ــ۲ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ و ﺑﺮش :در ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺣﺠﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺷﮑﻞ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻂ

ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﻄﻮط ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ و ﺑﻪﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺠﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻗﺪرت ﺧﻄﻮط در ﻓﻀﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ ،ﺧﻄﻮط ﻣﺎﻳﻞ ،ﻣﻨﺤﻨﻰ ،ﻋﻤﻮدى و اﻓﻘﻰ در
ﻃﻮلﻫﺎى  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﻰ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪى ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ را اﺷﻐﺎل
ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ را درون ﺧﻮد ﻣﺤﺎط ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺎه از ﺧﻼل
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺠﻤﻰ
و ﻓﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻓﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴۷ــ٢ــ اﻟﻒ ﺗﺎ ۴۷ــ٢ــ ج ﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻂ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎ و ﻗﺮارﮔﻴﺮى
در ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدى ﺑﻪ ٔ
آنﻫﺎ داﺷﺖ.

اﻟﻒ

ب

ج
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٧ــ٢
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اﺣﺠﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮ روى ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ )ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻰ آنﻫﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ( اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪاى دارﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﮕﻪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ در

د

دﻫﻨﺪه
ﺑﻌﻀﻰ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺧﻄﻮط و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ٔ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﺧﻮد ﺧﻄﻮط ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎه آن ﻗﺮار
ﮔﻴﺮﻧﺪ)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴٧ــ٢ــ د ﺗﺎ ۴٧ــ٢ــ و(.

ﻫـ

و

aاداﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٧ــ٢

۳ــ۱۲ــ۲ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺎ ﺧﻂ :ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ
را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﺑﻴﻦ  ۸ﺗﺎ  ۱۰ﺧﻂ( اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﻳﮑﻰ از اﺣﺠﺎم اﺻﻠﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ )در اﺑﻌﺎد

 ١٠×۱۰ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ( ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ )ﻋﻤﻮدى ،ﻣﺎﻳﻞ ،اﻓﻘﻰ و ﻣﻨﺤﻨﻰ(
ﺑﻪﻃﻮل ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴۸ــ٢ــ اﻟﻒ ﺗﺎ
۴۸ــ٢ــ د(.

اﻟﻒ

ب

ج

د
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٨ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ

٥٠

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ :ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺠﻤﯽ

در اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻢ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﮑﻴﻪﮔﺎﻫﻰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪاى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺣﺠﻢ در زواﻳﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ.
در ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﺳﻪ اﺛﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در اﻳﺠﺎد
آنﻫﺎ از ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۴۹ــ ۲ﺗﺎ ۵۱ــ.(۲

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٠ــ٢ــ آﻧﺘﻮان ْﺑﻮ ْﺳ ِﻨﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻔﺎﻫﯽ  ،١٩٤٥ﺑﺮﻧﺰ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٩ــ٢ــ ﻧﺎﺋﻮم ﮔﺎﺑﻮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر )ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺛﺮ(
٥٧ــ ،١٩٥٥ﻣﻔﺘﻮل ،ﺑﺮﻧﺰ ،آﻫﻦ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٥١ــ٢ــ ﻟﻴﻦ َﭼ ْﺪوﻳﮏ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻔﺲ ﺑﺮای ﻓﺮﺷﺘﻪ  ،٢ﻓﻠﺰ ،ارﺗﻔﺎع  ٢٥/٥ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

٥١

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﺑﻪ روش اﻓﺰاﻳﺸﯽ ــ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﺎزد.
٢ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺸﺎری ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﺎزد.
٣ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﺎزد.
٤ــ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻮزاﻳﻴﮏ و ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﺎزد.
٥ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻴﮏ ﭼﺴﺐ آﮐﻮارﻳﻮم ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﺎزد.
٦ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ از ﭼﻬﺮه ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.
٧ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ از دﺳﺖ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.
٨ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﭽﯽ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎی ﭘﺎﺗﻴﻨﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﮐﻨﺪ.

٥٢

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

۱ــ٣ــ اﻧﻮاع ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

در اﻳﻦ آﺛﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﻮش ﺳﺎدهاى ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻔﻰ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺠﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮاﻓﺖ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﻨﻔﻰ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﻮش و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
از ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱ــ ٣و ۲ــ.(٣

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روى دﻳﻮاره
ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻰ ﮐﻪ از
ﺳﻄﺢ و دﻳﻮاره ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
۱ــ۱ــ٣ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻨﻔﻰ )ﻧﻘﺶ ﺣﮏ ﺷﺪه(:
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻮش ﺣﮏ ﺷﺪه ،آﺛﺎر ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ٣ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻨﻔﯽ ،دﻳﻮارۀ اﻫﺮام ﻣﺼﺮ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ٣ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻨﻔﯽ ،ﻣﺼﺮ

٥٣

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

۲ــ۱ــ٣ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ :اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﻠﻰ ﮐﻤﻰ
دارد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ.(٣
ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﻄﻮح و ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻤﻖ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺶ

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﮐﻤﻰ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ روش ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزى اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﻰ و ﺳﺎدﮔﻰ ﺧﺎﺻﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﻤﻰ
اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﺪﻳﻢ

اﻟﻒ

ب
aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع در اﻳﺮان

٥٤

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻳﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﻀﺎد در ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى اﺧﺘﻼف ﺳﻄﻮح و
ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﻘﻮش
روى ﺳﮑﻪﻫﺎ از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۴ــ.(٣
۳ــ۱ــ٣ــ ﻧﻴﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ :ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻧﻴﻢﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮ
از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۵ــ.(٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ٣ــ ﻧﻤﻮﻧﮥ ّ
ﺳﮑﻪ از اﻳﺮان

اﻟﻒ

ب
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ٣ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﻢﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻳﻮﻧﺎن

٥٥

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎى ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط دورهاى ﺑﺎ ﻳﻮﻧﺎن،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎى ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮى دارﻧﺪ.
۴ــ۱ــ٣ــ ﺗﻤﺎمﺑﺮﺟﺴﺘﻪ :ﺣﺠﻢﻫﺎى ﮐﺎﻣﻠﻰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
واﺳﻄﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮى ﮐﻨﺎر دﻳﻮار و اﺗﺼﺎل از ﻧﻘﻄﻪاى ﺑﻪ دﻳﻮار،
ﺑﻪ
ٔ

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻣﻌﻤﺎرى ﻳﻮﻧﺎن و روم اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۶ــ ٣و ۷ــ ٣دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ٣ــ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻳﻮﻧﺎن

٥٦

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ٣ــ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻣﻮﺳﯽ ،اﺛﺮ ﻣﻴﮑﻞ آﻧﮋ

۲ــ٣ــ ﭘﻼنﺑﻨﺪى

ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ،ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮ و ﻋﻤﻖ را در ﺣﺪاﻗﻞ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﭼﻬﺮه واﻗﻌﻰ )ﻧﻴﻢرخ( ارﺗﻔﺎع ﮔﻮش از
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻳﮏ
ٔ
ﺑﻴﻨﻰ ﺣﺪود ده ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻰ در ﻳﮏ ﻧﻴﻢﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﻦ ارﺗﻔﺎع
ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ و در ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎى ﮐﻢارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺣﺪود
ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.

ﭘﻼن ﺑﻨﺪى ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .اﺧﺘﻼف ﭘﻼنﻫﺎ
و ﺗﻔﮑﻴﮏ آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﻋﻤﻖ و دورى و ﻧﺰدﻳﮑﻰ و اﻳﺠﺎد
ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮا ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود

٥٧
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٣ــ٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش اﻓﺰاﻳﺸﯽ
۱
و ﮐﺎﻫﺸﯽ

ﺑﻪ ﮐﻨﺪن ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔﻞ ﺑﻪ روی ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻖ ﮐﺎر ﻳﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻌﺎد
ﮐﺎر اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﺶ
از ﺣﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺷﮑﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺨﺖ در ﮐﻮره )ﺳﻨﺎل( و ﻳﺎ
ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدهای ﻏﻴﺮ از ﮔﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ در
ﻃﻮل ﮐﺎر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻴﻢ از اﺑﺰار ﮐﺎﻫﻨﺪه و اﮔﺮ ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻻﻳﻪ ﮔﻞ ﺑﻮد از اﺑﺰار اﻓﺰاﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ﻳﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻮﺑﯽ ﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ
و ﺳﻄﺢ آن را ﺻﺎف ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻃﺮح ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ٔ
ﻣﺪاد ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ روی ﮔﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﻃﺮح روی ﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮم ﮐﺎر را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻴﻢ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺷﺮوع
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١ــ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ص ٨٨ــ ٨٦رﺟﻮع ﺷﻮد.
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ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻳﻢ در آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪﻃﻮری ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﺢ آب
ﻣﺪل ﺳﺎزی از ﮔﻞ و ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﻳﻦ دو ﻣﺎده ،اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و از رﻳﺨﺘﻦ ﻳﮏﺟﺎ و ﻳﮏدﻓﻌﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری دراز ﻣﺪت را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز از اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را آنﻗﺪر اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﺎده ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﺑﺎ ﮔﭻ ﺧﺸﮏ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد.
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻳﮏ ٔ
ﺟﺎیﮔﺰﻳﻦ ﮐﻨﺪ) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﭻ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎن و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ ،ﻓﻠﺰاﺗﯽ
ﺣﺎﻻ دﺳﺖ ﺧﻮد را داﺧﻞ ﻇﺮف ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﭻ ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ را ﭼﻨﺪﺑﺎر از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻢﺑﺰﻧﻴﺪ از
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺰ( در اﻳﻦﺟﺎ ﻃﺮز ٔ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﭻ ﺧﻮاﻫﻴﺪ
داﺷﺖ) .اﻳﻦ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً در ذﻫﻦ ﺑﺎﻗﯽ
٤ــ٣ــ ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﮔﭻ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺠﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ( ﺿﻤﻨﺎً ﻏﻠﻈﺖ ﮔﭻ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ و زﻳﺎد ﮐﺮدن آب
در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﭻ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ و ﮔﭻ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﭻ ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺳﺎده ﺑﻮدن ،در
٥ــ٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
اﻟﻒ( ﮔﭻ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آب ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺸﺎری
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﻣﻘﺪاری
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎص اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ب( ﮔﭻ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻮدر و در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .اﺑﺘﺪا ﮔﻞ را داﺧﻞ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ و
روی ﺳﻄﺢ آن را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺻﺎف ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﺬا از رﺳﻴﺪن آب ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺪل ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ
ج( ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮔﭻ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ آب ﻃﯽ ﻳﮏ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﺪت ،زﻳﺎد ﻫﻢ زده ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ روی ﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﮔﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ آراﻣﯽ از داﺧﻞ ﮔﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ از
ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﻨﺪد )ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﭽﺒﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﻻ ٔ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻳﮕﺮ روی ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺒﻠﯽ دوﻏﺎب ﮔﭻ را
ﻣﯽﺷﻮد اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮔﭻ ﮐﺸﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد(.
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﭻ ﺑﺮای ﮐﺎر :ﻳﮏ ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ً داﺧﻞ آن ﻣﯽرﻳﺰﻳﻢ )اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﮐﺎر ﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده از ﻣﻘﻮای ﻣﺎﮐﺖ
ﻃﺮز ّ
دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﭻ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﭼﻮب دوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه( ﺿﻤﻨﺎً ﻳﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ
ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ( ﺑﺎ ٔ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ آب و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای رﻳﺨﺘﻦ ﮔﭻ داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻠﯽ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭼﺮب ﮐﺮدن ﮔﻞ ﻧﻴﺴﺖ
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﻣﺪلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﮔﭻ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
داﺧﻞ ﻇﺮف آب ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﭻ را آرام آرام روی ﺳﻄﺢ در ﮔﻞﮔﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی ﻧﮑﻨﻴﺪ.
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٦ــ٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ

دﻳﮕﺮ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﭘﺲ از آن دور اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه را ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻴﻢ .ﺳﭙﺲ دوﻏﺎب ﮔﭻ را ﺑﻪ آراﻣﯽ
داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽرﻳﺰﻳﻢ و ﮐﻤﯽ ﻗﺎﻟﺐ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﺎی
ﻫﻮا از زﻳﺮ ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
)ﻳﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ از ﻓﺮمﻫﺎی ﺧﺎص و ﺣﺮوف اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎً آن را ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی ﻓﺮم
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ( ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﻴﺶ از دو ﺳﻄﺢ ﺑﺮای ﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺎر ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی ﺑﺮای ﺳﻄﻮح
ﺗﺨﺖ ،ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﻓﺮمﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آرم و ﺣﺮوف و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﻦ روی
ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﺗﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را
ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﭼﺴﺐ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ
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ز

ح
aاداﻣﮥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠ــ٣

٧ــ ٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﻣﻮزاﻳﻴﮏ و ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ

ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺸﺖ و رو ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭼﺴﺐ ﭼﻮب ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻌﺪ از رﻳﺨﺘﻦ ﮔﭻ و ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﮐﺎر از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎر
ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دور ﮐﺎر را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ
دﻳﻮارهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ ﭘﺸﺖ اﻳﻦ دﻳﻮاره ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﮔﭻ
ﺑـﺰﻧﻴـﺪ ﮐﻪ ــ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮ از ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﻮد ــ
)ﺣﺘﯽ داﻳﺮه( ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻮار ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻳﻮاره ای
دور ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
اﺑﺘﺪا ﻧﻮار ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ را ﺑﻪ آراﻣﯽ دور ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ
و ﺑﺎ ﺳﻮزن ﺗﻪ ﮔﺮدﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ دوﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﮔﭻ ﭘﺸﺖ آن ﺑﮑﺸﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﮔﭻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ،ﮔﭻ داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
اﺑﺘﺪا از ﻳﮏ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ دو ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ روی ﻳﮏ
ﺳﻄﺢ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورﻳﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺮح ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ آرم ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻳﺪ ،ﺷﮑﻞ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از رﻳﺨﺘﻦ ﮔﭻ و ﺑﻴﺮون
آﻣﺪن از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ درآﻳﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از رﻳﺨﺘﻦ ﮔﭻ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ
آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ( ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﺷﯽ
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aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ٣ــ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮای ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﮑﻨﻴﮏ) ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی(

٨ــ٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﻴﮏ ﭼﺴﺐ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ )آﮐﻮارﻳﻮم(

ﺑﺎ ﻳﮏ ﻗﻠﻢ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ روی آن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را
آنﻗﺪر اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ .ﺑﻌﺪ
اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻳﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﺎﻟﺐ از ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر از آن ﺑﺮای رﻳﺨﺘﻦ ﮔﭻ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎن و ﻳﺎ ﺣﺘﯽ رزﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً اﮔﺮ اﺑﻌﺎد ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از  ١٠×١٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ داﺧﻞ ﭼﺴﺐ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﭼﺴﺐ ﮐﻪ ﻣﺎدهای اﺳﺖ در دﺳﺘﺮس ،از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺳﻴﻠﻴﮑﻮنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﻫﺎردﻧﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻳﮏ
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻳﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪای و
ٔ
ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺑﺘﺪا ﻗﻄﻌﻪای را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ از آن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ
واﮐﺲ ﺑﯽرﻧﮓ ﭼﺮب ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن را روی ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و
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برای مطالعه

9ــ٣ــ قالبگیری با سیلیکون

سیلیکون مادهای است به حالت مایع غلیظ به رنگهای مختلف که در اثر مخلوط شدن با ماده دیگری به نام
خشککن پس از چند ساعت به حالت الستیکی تبدیل میشود.
سیلیکون انواع مختلف دارد که در رنگهای متفاوت عرضه میشود .از این ماده در قالبسازی صنعتی،
قالب گیری هنری و گچبری تا حدزیادی استفاده میشود .بعضی حالت خمیری داشته و بسیار چسبندهاند که آن را معموال ً
با دست روی کار میمالند .معموال ً این ماده از قوطی یک کیلویی تا گالنهای 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 دستورالعم ل روی قوطی هماهنگ کنید.
بعضی از انواع سیلیکونها برای تهیه قالب جهت تکثیر مجسمههای گچی و شمع و بعضی دیگر برای مجسمه های
پولیستری و سیمانی و برخی دیگر نیز برای ریختن مجسمههایی از آلیاژهای زودگداز زودگذر مانند سرب مناسب
هستند.
خود سیلیکون ماده سمی نیست ولی سختکننده آن موجب ناراحتی پوستی خواهد شد.
به چند طریق میتوان با سیلیکون قالبگیری 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 خشککن مخلوط نموده و
هم میزنیم و به کمک کاردک چوبی روی مدل میمالیم و چند ساعت صبر میکنیم تا خشک شود سپس الیه دیگری
اضافه میکنیم و برای استحکام آن نیز گاهی روی هر الیه مقداری توری پرده را که با قیچی تکه کردهایم قرار میدهیم
و سپس روی آن سیلیکون می مالیم تا محکم شود .در این طریقه ضخامت قالب بایستی حداقل به سه میلیمتر برسد.
٢ــ طریقه ایجاد حوضچه :پیکره را روی تختهای می خوابانیم و تا نیمه دور تا دورش را با خمیر پرمیکنیم
سپس نوار محکمی از مقوا به دور آن قرار میدهیم و با چسب دوسر نوار را به هم میچسبانیم و درزها را هم کامال ً با
نوار چسب می گیریم و سپس سیلیکون را به داخل آن میریزیم تا پیکره و یا مدل در سیلیکون غرق شود (سطح سیلیکون
باید نیم سانتیمتر 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 میبندیم 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 ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ

ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی
دﻳﻮارهﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ
ﻣﺪل اﺻﻠﯽ

ﮔﭻ
ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﭽﯽ

ﺧﻤﻴﺮ از روی ﻣﺪل ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن
ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﭽﯽ

ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ

ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی
ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﭽﯽ

ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺪل و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪه رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه

aﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ٣
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١٠ــ٣ــ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی از ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ

دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ آراﻣﯽ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﭼﺸﻢ و ﮔﻮدی آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﻓﺮم
دﻫﻴﺪ )در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ را روی ﺻﻮرت ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﮑﻞ ١٥ــ  ٣ﻳﮏ ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺪل ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﮏ
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﮔﭻ روی ﮐﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻳﺨﺘﻦ ﮔﭻ داﺧﻞ
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ از دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﭻ ،از ﻣﺪل
ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻀﻼت
ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺐ از ﭼﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﭼﺮب ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﮔﭻ
آﻣﺎده ﺷﺪه را داﺧﻞ آن ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﭻ ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﻗﺎﻟﺐ را ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻣﺪل را از آن ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﻴﺪ )ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای
ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺪل از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﮔﭻ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی ﮐﻪ در ﻗﺪﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی از
ﭼﻬﺮه ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮد ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﺪه
ــ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﺳﺎده اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺮده ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ــ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ
ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺘﻬﻮن ،ﺑﺎخ ،وﻳﻮاﻟﺪی و … ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎد ﺻﺒﺎ در اﻳﺮان
ﻣﺎﺳﮏ ﮔﭽﯽ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻓﺮاد ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ دراﺟﺮای آن ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎ از
ﻫﻤﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﺑﺘﺪا ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ را روی ﻳﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﻴﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺪل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ آراﻣﺶ
و راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﺻﻮرت را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 Aﻳﺎ وازﻟﻴﻦ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر را در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ اﺑﺮو ﻳﺎ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﻣﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ را ﺧﻴﺲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﻗﺖ
روی ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و آرام ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﭻ داﺧﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ً روی ﺻﻮرت ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ.
ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪی را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ روی ﮔﻮدی ﭼﺸﻢ ﺗﺎ روی ﻧﻮک ﺑﻴﻨﯽ ﻗﺮار
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١١ــ٣ــ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی از دﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ

ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭼﺮب
ﮐﺮدن ﻧﺪارد.
ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﮔﭻ
ﻗﺎﻟﺐ دو ﺗﮑﻪ ﻣﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺜﻞ ﻧﻮک ﻳﮏ ﮐﺎردک درز ﻗﺎﻟﺐ
را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﻴﺪا و ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﮐﺎردک ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ از درز ﻗﺎﻟﺐ دو
ﻗﻄﻌﻪ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺣﺎﻻ داﺧﻞ ﻫﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﭼﺮب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
و دوﺑﺎره ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ
ﻳﮏ ﮐﺶ ﭘﻬﻦ ﻻﺳﺘﻴﮑﯽ ﮐﻪ از ﺗﻴﻮپ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮﻳﺪهاﻳﻢ دو
ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک ﮔﭻ روی درز ﻗﺎﻟﺐ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ.
ﺣﺎﻻ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﭻ ﮐﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ دوﻏﺎب ﮔﭻ را ﺑﻪ آراﻣﯽ
داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽرﻳﺰﻳﻢ و ﮐﻤﯽ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻮای داﺧﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﻋﻤﻞ رﻳﺨﺘﻦ ﮔﭻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺴﺘﻦ ﮔﭻ ﻣﺠﺪد ًا ﺑﺎ ﻳﮏ
ﮐﺎردک درز ﻗﺎﻟﺐ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ آرام ﻗﺎﻟﺐ و ﮐﻨﺪن
ﻻﻳﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ ﻓﺮم اﺻﻠﯽ دﺳﺖ را از داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﺮون
ﻣﯽ آورﻳﻢ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐﻪ دﺳﺖ داﺧﻞ ﮔﻞ ﺑﻮد ﻗﺎﻟﺐ
)اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن
ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و داﺧﻞ آن ﮔﭻ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ(.

ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی از دﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻞ را روی ﺳﻄﺢ
ﻣﻴﺰ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺳﭙﺲ از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ از دﺳﺘﺶ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را روی ﮔﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎر
ﺑﺮ روی دﺳﺖ و ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﯽ از دﺳﺖ در ﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
روی ﺳﻄﺢ دﺳﺖ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﭼﺮب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﺣﺎﻻ ﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺮﻳﺪهاﻳﻢ ﺑﻪ آراﻣﯽ در آب
ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ و ﺳﭙﺲ روی دﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ و
ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﻢ و روی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮب ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ
ﺗﺎ ﻫﻢ ﮔﭻ داﺧﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺣﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺟﺰﻳﻴﺎت دﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﻴﺮد .ﺿﻤﻨﺎً ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪود دو
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻴﺮون ﻧﺰﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﮔﭻ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
روی ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮔﭽﯽ ﻣﯽﻣﺎﻟﻴﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺴﺘﻦ ﮔﭻ دﺳﺖ را ﺑﻪ آراﻣﯽ
از ﮔﻞ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮار دارد،
ﻟﺒﻪ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻗﺎﻟﺐ را ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻴﻢ ﺣﺎﻻ روی ٔ
ﺑﻮد ﭼﺮب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻳﺪ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ رﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻟﺒﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی درزﺑﻴﻦ دو
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎﻟﺐ را راﺣﺖﺗﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐﮔﻴﺮی روی دﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺮای
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١٢ــ٣ــ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎی ﻧﻤﺎی ﻓﻠﺰی در
ﻳﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﭽﯽ

ﮐﻤﯽ روﻏﻦ ﺟﻼ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﻣﻴﺰان ﺟﻼ آن ﻗﺪر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺗﺮﮐﻴﺐ روی ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎت ﺑﻴﺎﻳﺪ( ﺳﭙﺲ ﻗﻠﻢﻣﻮﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﺟﻼ و اﮐﻠﻴﻞ را ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮدهاﻳﻢ روی ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮑﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار
رﻧﮓ روی ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﻗﻠﻢ ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﻗﻄﻌﻪ ﮔﭽﯽ
روی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺳﻄﺢ ﮔﭻ را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﮏ از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﭘﺎک
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺳﭙﺲ روی ﺳﻄﺢ ﮔﭻ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﻣﺎت و ﻳﺎ
روﻏﻨﯽ ﻣﺎت ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﯽزﻧﻴﻢ) .رﻧﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﺳﺮﻳﻊ
ﺧﺸﮏ و آﻣﺎده ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ رﻧﮓ روﻏﻦ زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(
ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر اﮐﻠﻴﻞ را روی ﻳﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﭘﺘﻴﻨﻪ

ﭘﺘﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮروی ﻓﻠﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮرﻧﮓ
آن ﻣﯽﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.
رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را روی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺮﻧﺰی ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ از ﺳﺒﺰ زﻧﮕﺎری ﺗﺎ ﻗﻬﻮهای ،زﻳﺘﻮﻧﯽ و ﻗﻬﻮهای دودی اﻳﻦ
رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ روی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪن دﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود و رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺰ
از زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ٣ــ اﻟﻘﺎی ﭘﺘﻴﻨﻪ

٧٢

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺷﻴﻮه زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ١٨ــ.(٣

اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺮﻧﺰی ﺑﻪ

اﻟﻒ

ب

ج
aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ٣

اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺲ ﮔﭽﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
و اﺛﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ:
ﻗﻬﻮهای  +ﺳﺒﺰ  +ﺳﻔﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ اﮐﻠﻴﻞ ﻃﻼﻳﯽ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١٩ــ٣

٧٣

ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ :ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻳﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺲ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ:
ﺳﺒﺰ  +ﮐﻤﯽ ﻗﻬﻮهای  +ﺳﻔﻴﺪ  +ﺳﭙﺲ اﮐﻠﻴﻞ ﻣﺴﯽ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٠ــ٣

و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻊ و ﺳﺮب ﻳﺎ ﭼﺪن ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ:
ﺳﻴﺎه  +ﮐﻤﯽ ﺳﻔﻴﺪ  +ﺳﭙﺲ اﮐﻠﻴﻞ ﻧﻘﺮهای

 aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢١ــ٣

٧٤

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ
ﻫﺪفﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
۲ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

٧٥

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ

ﻳﺎ ِﮔﻞ ﺑﺴﺎزﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﮔﭻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱ــ ۴و
۲ــ ۴ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﺪهﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.

۱ــ۴ــ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻳﮏ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ آزاد ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭘﻼنﺑﻨﺪىﻫﺎ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﺑﻌﺎد  ۳۰*۴۰ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزى

aﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ٤ــ ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻧﻮﻟﺴﻮن ،ﺳﺎﻳﻪﻫﺎی ﻗﻄﻌﺎت ،ﭼﻮب ﺳﻴﺎه

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ٤ــ ﻗﺮاﺿﻪﮐﺎری ﺑﺎ آﻫﻦ ،ﭘﻴﮑﺎﺳﻮ

٧٦

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ

ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻋﮑﺎﺳﻰ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
دﻗﺖ در ﺗﺼﺎوﻳﺮى ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﺪهﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد و ﺷﺨﺼﻰ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘ ٔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻣﻰ آﻳﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۳ــ ۴ﺗﺎ ۱۲ــ.(۴

۲ــ۴ــ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ
ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺠﻤﻰ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ آزاد ،در اﺑﻌﺎد ۴۰*۳۰*۳۰
ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ در آن از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻮزش داده
ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎده آزاد اﺳﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪدﻟﺨﻮاه رﻧﮓآﻣﻴﺰى
ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ٤ــ رﻳﻤﻮن دوﺷﺎن ــ و ّﻳﻮن اﺳﺐ ﺳﻮار ،١٩١٤ ،ﺑﺮﻧﺰ

٧٧

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ

aﺗﺼﻮﻳﺮ٤ــ٤ــ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦﺧﺎن ﺻﺪﻳﻘﯽ ــ ﻣﻴﺪان ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻬﺮان

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ٤ــ رﻳﻤﻮن دوﺷﺎن ــ و ّﻳﻮن ،اﺳﺐ ﺳﻮار  ،١٩١٤ﺑﺮﻧﺰ ،ارﺗﻔﺎع  ٤٠اﻳﻨﭻ

٧٨

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ٤ــ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮑﻮزی ،ﺧﺮوس١٩٢٤ ،

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ٤ــ ﺑﺎرﺑﺎرا ِﻫﭗ ورث ،دو اﻧﺪام ،١٩٤٨ ،ﭼﻮب ،ارﺗﻔﺎع  ٤٢اﻳﻨﭻ

٧٩

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ

aﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ٤ــ ﻫﻨﺮی ﻣﻮر ،١٩٣٧ ،ﺳﻨﮓ ،ارﺗﻔﺎع  ٢١اﻳﻨﭻ

aﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ٤ــ ﺑﺎرﺑﺎرا ِﻫﭗ ورث ،ﭘﻴﮑﺮهی ﻟﻤﻴﺪه ٨ ،ــ ،١٩٤٧ﭼﻮب و رﻧﮓ آﺑﯽ روﺷﻦ ،ﻋﺮض ٧١ ،ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

٨٠

فصل چهارم :پروژه پایانی

تصویر ١١ــ٤ــ آلبرتو جاکومتی ،پیکرۀ زن ،١٩٤٥ ،برنز

تصویر ١٠ــ٤ــ مارسل دوشان ،جای بطری ،١٩١٤ ،ارتفاع  ٦٤سانتیمتر

تصویر ١٢ــ٤ــ پرویز تناولی ،دست بر دست ،برنز
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- ARTISTS'STUDIOS- David Seidner The Artist in his studio- Alexander Liberman.
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٨٢

