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پیشگفتار

از میان حواس ما ،حس بینایی اهمیت خاصی در درک و فهم آدمیدارد .گرچه به کمک حواس دیگر هم

به صورت طبیعی ارتباط برقرار میشود .میل و رغبت ما نسبت به پیام بصری زیاد است و به علل گوناگون همواره
می خواهیم دانش خود را با شواهد بصری باال ببریم .البته بهره برداری از حواس برای همه افراد یکسان نیست ولی
با پرورش و تعلیم هر یک از حواس میتوان به توانایی بسیار باالتری از احساس و ادراک و فهم مسائل رسید .زیرا از
این طریق میتوان تواناییهای فوق العاده ای به دست آورد که سایر حواس فاقد آن میباشند .حس بینایی سرعت
عمل باالیی دارد و با تعلیم و تربیت آن  پیام های بصری را به طرز شگفت انگیزی دریافت میکند .توسعه و تعامل
توانایی دیدن به معنی گسترده تر ساختن توانایی خود برای فهم بیشتر تصویر است و مهم تر از آن این است که ما
را در به وجود آوردن پیام بصری یاری می دهد .این پیام متشکل از اجزاست و نحوه چگونگی کاربرد اجزا در اهمیت و
مفهوم کلی یک پیام تأثیر به سزایی دارد.
هنرهای تجسم یاز عالی ترین تجلیات زبان بصری شمرده میشود که امروزه یکی از بهترین و مؤثرترین
وسیله های ارتباطی شناخته شده است .زبانی همگانی که در همه زمینههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
صنفی و ...مورد استفاده قرار می گیرد .این زبان هم ،الفبا و قواعد دستوری خود را دارد و شناخت آن درک و فهم
پیامهای تصویری را آسان میسازد و به کمک آن قادر خواهیم بود ،هماهنگی موجود در طبیعت را بهتر مشاهده و
درک کنیم و در ایجاد و خلق پیامهای روشن بصری از آن بهره ببریم.
ما از راه های گوناگون به درک تصویر میپردازیم .ادراک حسی و نیروهای درونی ما هم در این جریان اهمیت
بسیار دارد .چگونگی وضعیت ما در حال ایستاده یا متحرک ،در حالت متعادل یا نامتعادل ،در نور یا تاریکی و ...در نوع
دریافت ما از تصویر بسیار مؤثر است و این واکنش ها تحت تاثیر حاالت روانی ،وضعیت فرهنگی و حتی نحوه نگرش
ما به بیان هم مؤثر می باشد.
در هنر نقاشی اسکیموها به علت زندگی در محیطی بسیار پهناور و پوشیده از برف سفید و آسمانی روشن،
خط افق مبهم و نامشخص خواهد بود و حتی ممكن است خط افق محو گردد و به همین منظور نقاشی هنرمندان
اسکیمو آزادانه و بدون خط افق است و برای ما گاه معلق یا واژگون به نظر میرسد .چرا که اختالفات ناشی از محیط،
جغرافيا و فرهنگ در نحوه درک افراد تأثیر میگذارد .حس جهت یابی برای ساکنان مناطق کوهستانی در مکانهای
مسطح و وسیع مانند کویر دچار اختالل می شود و به مدت زمانی برای سازگاری با محیط تازه نياز خواهد داشت.
با وجود این که اختالفات ناشي از محيط و فرهنگ در نحوه ديدن افراد تأثير مي گذارد ،دريافت بصري در
همه افراد بشر يكسان است.

شناخت رابطه متقابل میان عناصر بصری و نحوه تركيب آن ها و دخل و تصرف در آن از طريق روابط

بصري ضروري است و دريافت معناي تصوير را ميسر مي سازد .در میان کلیه وسایل ارتباطی فقط ادراک بصری

است که ظاهرا ً فاقد هرگونه دستور و قاعده مشخص است .زیرا هیچ سیستم یا راهنما و دستور واحدی برای تبیین و
فهم آن وجود ندارد مگر آن كه از دانش بصري (عناصربصري و روابط بصري) بهره مند شويم تا درك درستي از دنياي
خود داشته باشيم .امروزه ما بیش از هر زمان دیگر به درک بصری بیشتری نیاز داریم ،چرا که در زندگي امروزتصوير
درمحيط ،مطبوعات ،رسانه هاي تصويري ،شبكههاي جهاني و ....اهميت زيادي يافته است.

مقدمه
گاه ممكن است ،شيوه اجراي يك اثر هنري بسيار عالي باشد .اما اگر آن اثر فاقد يك تركيب بندي موفق باشد،
با ناكامی مواجه است .بر اين اساس كتاب حاضر به ارائه كيفيات بصري براي ايجاد يك اثر هنري موفق و همين طور
فهم درست از پيام هاي تصويري مي پردازد.
در دوراني كه مقادير قابل توجه و روزافزون از پيام های گوناگون در سطح جهان به صورت تصوير انتقال
می يابد ،براي درست ديدن و درست استفاده كردن از آن بايد به يادگيري زبان تصوير پرداخت.
در كتاب كارگاه هنر  1به عناصر بصري هم چون خط ،شكل ،بافت ،ارزش و رنگ پرداخته شد .مبحث فضا در
كتاب انسان ،فضا ،طراحی پرداخته شده است ،همچنین قواعد ژرف نمايي از حوزه فضا در کتاب کارگاه هنر  ١يادآوري
گرديد .اما حيطه اين كتاب ها فرصتي براي آشنايي با عنصر زمان به حد کفایت مطلب را ندارد و این موضوع در رشته
تخصصی پویانمایی ،1کمیک استریپ 2و تصویر سازی 3و ...به صورت تخصصی پرداخته خواهد شد.
در اين كتاب سعي شده است تا با استفاده از تصاوير متعدد آثار هنرمندان گذشته و معاصر سه هدف نگرشي،
دانشي و مهارتي مورد توجه قرار گيرد و هنرجويان قدم به قدم مباحثي چون ضرب آهنگ (ريتم) ،حركت ،مقياس،
تأكيد ،تعادل و وحدت بصري را فراگيرند .متأسفانه اغلب اين مباحث  مورد كم توجهي بوده است و در آموزش هنري
به سادگي از آن گذشته اند .چرا كه نمونه آثار كمیدر اين زمينه در دسترس بوده است .حال اميد است با آوردن
نمونه هاي متعدد آثار هنرمندان از ابهام برخي از كيفيات بصري كاسته شود .شناخت اين نكته كه چگونه هنرمندان از
قواعد تركيب بندي تبعيت مي كنند ،به هنرجو امكان میدهد تا اصول تركيب بندي را بهتر بياموزد .بنابراين پيشنهاد
مي شود ،براي تفهيم اين موضوعات از تصاوير آثار هنرمندان بيشتري نيز استفاده شود.
نكته قابل توجه اين است كه مفاهيمیكه در اين كتاب مورد بحث قرار میگيرد ،اساساً محدود به زمان خاصي
نيست .اين مفاهيم در آثار هنري قرون گذشته يافت میشوند و هنر معاصر نيز روند تكاملي ،منطقي و طبيعي از هنر
گذشته است  .
براي تقويت مهارت هاي تفكر و ارتقاء توانايي ذهني ،گفتاري و نوشتاري هنرجويان ،تمريناتي تحت عنوان«با
هم گفتگو كنيم» تنظيم شده است و هنرجويان عزيز میبايست به ياري هنرآموز محترم نمونه هاي مناسبي را از
کتابخانه ها جمع آوري و تحقیق كنند و  درباره آن ها به تفكر ،گفتگو و نقد بپردازند .الزم است جهت نقد صحيح،
شيوه هاي نقد هنري درضميمه ي كتاب كارگاه هنر 1را مطالعه نمايند .بايد يادآوري شودكه امروزه ديگر شرح  نيروي
كشف و شهود هنرمندانه در ايجاد اثر هنري كافي نيست ،زيرا اين نگرش مانع از تجزيه و تحليل دقيق آثار و آموزش
هنري میشود .در مقابل كتاب میكوشد تا نشان دهد كه خلق اثر هنري نتيجه ي تفكر و تعقلي بسيار منضبط و دقيق
است و هنرمند از اصول و قواعد بصري پيروي میكند كه آن هم پس از تجربههای  بسيار به مهارت میرسد.
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هدف از مباحث «با هم تجربه كنيم»  افزايش آگاهي و تشخيص زيبایی شناسي و هم چنين رشد تخيل،
مهارت ها و تجارب طراحي است و هنرجو بايد مقصود خودش را در طراحي منعکس کند و با كنجكاوي  آگاهي اش
را نسبت به اطراف خودش عميق تر كند و توانايي اش را در اجراي تمرينات ارتقا دهد و در نتيجه ديد شخصي اش را
افزايش دهد .باید توجه شود که تمرینات متعدد به صورت پیشنهادی مطرح شده است و حتی هنر آموزان گرامی
خود ن يز می توانند تمرينات مشابهي را طرح كنند كه با جغرافياي محل زندگي هنرجو و فرهنگ وي
مطابقت بيشتري داشته باشد .اجراي همه تمرینات الزامی نیست و يك يا دو تجربه هنري از هر فصل
دركارگاه ،به فرا خور حال كالس،كافي است.بايد توجه شود كه عناوين و مباحث كتاب بر اساس نياز هنرجو
و زمان تخصيص داده شده به درس تدارك ديده شده است و بايستي از پيرايه هاي اضافي پرهيز نمود.
الزم است درتدريس اين كتاب از شيوه هاي فعال و ابزارهاي كمك آموزشي استفاده شود و در پايان
نيم سال د ّوم اجراي يك كار گروهي دو بعدي يا سه بعدي ضروري میباشد .انتظار میرود همكاران گرامی

با تكيه بر تجربه و توانايي هاي خود ،هنرجويان را بر انجام كارگاه هاي گفتگو و تجربه ترغيب نمايند و

می بايست نتايج فعاليت آن ها را به عنوان مالك ارزشيابي كاراجرايي مورد توجه قرار دهند.
تالش شده است ،محتواي اين كتاب به منظور ارتباط عمودي با كتابهاي تخصصي سال قبل و ارتباط افقي
مطالب با كتاب هاي سال جاري هنرجو و حتي علوم فيزيك و زيست شناسي ارتباط منطقي داشته باشد .در ضمن
عالوه بر هدف كلي كتاب ،در آغاز هر فصل اهداف رفتاري تبيين  شده است تا هنر آموزان و هنرجويان از انتظارات
آموزشي و برنامه كتاب آگاه شوند.
مؤ لفا ن ا ين كتاب در جهت خدمت به هنر ايران زمين كوشيده اند و همواره از دريافت نظرات ارزشمند
هنرآموزان محترم ،صاحب نظران و هنرمندان عزيز جهت رفع نارسايي هاي احتمالي به گرمیاستقبال مي كنند.

هدف کلی
درک اصول قواعد هنرهای تجسمیو ایجاد اندیشه برای به کارگیری آنها در اجرای آثار هنری

ضرب آهنگ بصری
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ضرب آهنگ بصری
از فراگیر انتظار میرود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ ضرب آهنگ را تعریف کند.
2ـ از نمونههای ضرب آهنگ در طبیعت مثال بیاورد.

اهداف رفتاری

3ـ انواع ضرب آهنگ را نام ببرد.
4ـ ضرب آهنگ یکنواخت را در طبیعت توصیف نماید.
5ـ انواع ضرب آهنگ را در آثار هنری معاصر شرح دهد.
6ـ رابطه سکون و ضرب آهنگ را توضیح دهد.
7ـ ضرب آهنگ و زمان حرکت را در نقاشی مینیاتور ایرانی توصیف نماید.
8ـ رابطۀ ضرب آهنگ را با رنگ در آثار هنری شرح دهد.
9ـ آثاری با انواع ضرب آهنگ بوجود آورد.
10ـ عواملی که موجب ضرب آهنگ می شوند را در نقد و توصیف آثار هنری به کار گیرد.
درس دریک نگاه

تکرار ،اساس ضرب آهنگ و از اصول دیزاین است و همچون نیروی بصری وحدت
محسوب می شود.
شالوده و اساس ضرب آهنگ تکرار است.
تکرار تکامل یابنده از عوامل مهم در  غنی تر  شدن ترکیب بندی هنری است .در هنر مدرن
خصوصاً در سبک های کوبیسم و آبستره این خصوصیات را میتوان یافت.
در اکثر نگا رگری ها ،ضرب آهنگ به صورت حرکتی هما هنگ و نظم یافته در سرتاسر
اثر به چشم میخورد و همین امر موجب وحدت و یکپارچگی خا صی در این نوع آثار
میشود .
نوع دیگری از ضرب آهنگ بصری با تغییرات تدریجی و تکاملی خود موجب ا لقاء خطای
دید میشود .
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هنرمند ان با به بکارگیری عا ملی که نگا ه بیننده را به نقطه ای معطوف می کند ،
سکون و توقف در ضرب آهنگ را نمایش می دهند .این مفاهیم با مفهوم مکث و
ایستایی در هنرهای مختلف متفاوت است  .

ضرب آهنگ ١بصری

اساس ضرب آهنگ در اصول دیزاین ،٢تکرار است .در هر اثر هنری ،تکرار

موجب نیروی بصری وحدت می شود .بطور قطع ،آن چه که با شنیدن موسیقی موجب
تأثیر پذیرفتن در شنونده میشود و بی اختیار فرد شروع به "پا زدن"    ٣میکند "ضرب آهنگ"
است .درفن شاعری "نت" همان قافیه یا واژه ای است که در شعر تکرار می شود و نقش
ضرب آهنگ را دارد .در احساس پیدایش یک تصویر آن چه که بصورت مشترک با شعر،
موسیقی یا هنرهای تجسمیبوجود میآید ضرب آهنگ میباشد .در حقیقت ضرب آهنگ،
حاصل تکرار یک عنصر اصلی است .بنابراین شالوده و اساس ضرب آهنگ ،تکرار است.
حرکت چشم بیننده یا حس مخاطب نیز ،به وسیله تکرار یک نقش ،نت یا واژه
اتفاق می افتد .یعنی خطای دیداری و شنیداری در بطن ضرب آهنگ است( ٤تصویر 4
و  3و  2و 1ـ.)1

تصویر1ـ 1ضرب آهنگ بصری در طبیعت
تفاوت در خلق ،جهت رویش و حرکتی که در
هنگام رویش اتفاق افتاده است ،خود باعث شده
ضرب آهنگ پدید آید.

1ـ ریتم Rythme
٢ـ برای تعریف و تفاوت دیزاین و طراحی به کتاب طراحی یک مراجعه کنید.
٣ـ باال و پایین رفتن پا
٤ـ اصطالح خطای دید منظور دوام تصویری است که تا    1ثانیه در چشم می ماند و تصویر بعدی آن را ادامه می دهد و
24

حرکت در تصویر را تداعی می کند .تداوم صوت نیز چنین خطایی را هنگام شنیدن موجب می شود.

5

تصویر2ـ 1ضرب آهنگ بصری در بافت آجری معماری و صنایع دستی (گره چینی در پنجره چوبی)

تصویر ٣ـ 1تکرار فرم برگ  ،ضرب آهنگ بصری را در نقاشی و تصویرسازی از چوب بوجود آورده است.

از تقاطع نرده های تکیه گاه در تصویر صندلی ،یک طرح تکرار شونده ایجاد
شده است که خطوط یکسانی را به وجود آورده است .ترکیب خطوط پشت صندلی
ضرب آهنگ یکنواختی را بوجود آورده اند (تصویر ٤ـ.)1

6
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تصویر٤ـ 1تصویر صندلی

از طریق تکرار منظم یک بخش تصویر و رنگ خاص در کل اثر یا بخشی از آن
وحدتی حاصل شده که عنصر ضرب آهنگ عامل آن بوده است.
در تصویر 5ـ 1آیات قرآنی و نود و نه اسم خداوند به صورت خوشنویسی به صورت
ضرب آهنگ یکنواخت اجرا گردیده است .اهمیت وجود شباهت یا توازن در یک اثر ،با
آگاهی از تأثیر ضرب آهنگ در نقش پارچه و فرش بهتر قابل فهم است (تصویر6ـ.)1

تصویر5ـ 1چاپ روی پیراهن ،شمال
هند ،اوایل قرن  ،16جواهر ،طال ،کتان
رنگ شده با رنگ گیاهی

7

ضرب آهنگ در رنگ را با بررسی توالی و تناوب در چرخه رنگ در مییابیم،
که رنگیزهها در خانههای کناری بطور نامحسوس و تدریجی ادغام شدهاند ،تکرار این
مسئله در یک اثر هنری موجب پویایی درکیفیت اثر میشود و به منظور هدایت آسان
و سریع چشم ناظر بر کل اثر صورت میگیرد .در صورتی که حس آرامش را در بیننده
ایجاد نماید ،وحدت و کمال اثر را نیز به بیننده منتقل میکند.
ضرب آهنگ در هنرهای تجسمیمعنایی کام ً
ال تصویری دارد و شامل تکرار ،تغییر
و حرکت عناصر بصری در یک کادر است ،به عبارت دیگر تکرار منظم و متوالی یک
عنصر تصویری ،ضرب آهنگ به وجود میآورد (تصویر 7ـ.)1

تصویر6ـ 1ایقاط (ایکات) ،بافت ،اسپانیا

تصویر7ـ 1نقش شمسه روی جلد قرآن ،دوره تیموری ،موزه استانبول

آن چه به عنوان تدبیری برای ساماندهی فرمها و فضاها در معماری محسوب
می شود ،شامل نظریه بنیادی ضرب آهنگ است .تکرار منظم و هماهنگ خطوط،
اشکال یا رنگها توسط عناصر سازنده ی بنا موجب ریتم میشود(تصویر 8ـ.)1
همانطورکه در  تصویر  دیده می شود وجود ستون ها ،رواق ها ،پنجره ها در سطح
بنا ،سوراخ های تکراری را ایجاد کرده است تا ورودی نور ،هوا ،مناظر و مردم را به آن
8
کارگاه هنر 2

میسر سازند ،با روش سادۀ تکرار حفرهها در بنا پیمانه های فضا را تشکیل میدهند.
برای این که اجزا به طریقه تکرار ،طبقه بندی یا دسته بندی شوند الزم نیست کام ً
ال
مشابه باشند آنها ممکن است دارای یک ویژگی مشترک یا همسان باشند .در عین
حال که تک تک منحصر به فرد هستند ،میتوانند متعلق به یک خانواده باشند .ضرب
آهنگ از دو راه به دست میآید:
الف) تکرار یک عنصر بصری یا مجموعه ای از عناصر به صورت یکنواخت (متوالی
و متناوب)
ب) ترتیب یا تغییر پیش رونده در یک عنصر یا مجموعه به صورت تدریجی [افزایشی
و کاهشی یا تکاملی(تغییر شکل)]

تصویر  8ـ 1ریتم در معماری اسالمی

9

ضرب آهنگ یکنواخت
در این نوع ضرب آهنگ بصری ،عنصر تصویری
به طور یکنواخت ،متوالی و یا متناوب تکرار می شود.
این ضـرب آهنگ باعث نـوعی جـا به جـایی و حرکت
منظـم و عکـس العمل خـود بـه خـود میشـود و توجه
بینـنده را بـه دنـبال خود هدایت می کند .امـا به علت
عدم تنـوع ،تأثـیر منفی برای بیننده دارد و کسالت آور
است .بنابراین بهتر است در ترکیب هنری ،تکرار وجوه
تکـامل یابنده داشتـه باشد .به این منظور که شکل
بـا ترکیب با شیء دیگر هر چه ممکن است غنی تـر
شوند و پیوستهترکیـباتی تجسـمیو جدید به وجود
آید .در هنر مدرن خصوصاً در سبک کوبیسم و آبستره
این خصوصیات را می توان یافت.
همیـشه ضـرب آهـنگ  منظم  نیست  و می تواند
نامنظم و با حرکتی پیوسته ،آزاد و روان باشد .ضرب
آهنگ  در هنر تجسمیجلوه های مختلف دارد ،در آثار
دوبعدی به صورت سطح و در آثار سه بعدی به صورت
حجم ظاهر می شود (تصویر 9ـ.)1
تصویر 9ـ 1تکرار یکنواخت شکل مربع به عنوان یک دیوار و حصار در یک مجموعه فضای سبز

ضرب آهنگ تدریجی
در ضرب آهنگ تدریجی ،عنصر بصری با تغییرات متناوبی موجب خواهد شد که
بینـنده همواره انتظار تکرار متنوع دیگری را داشته باشد که نتیجه آن حس حرکت و
جذابیت بیشتر در اثر بصری خواهد بود .ضرب آهنگ تدریجی دارای انواع افزایشی ،کاهشی
و تکاملی نیز می باشد .این گونه ضرب آهنگ در طبیعت بسیار دیده میشود .به عنوان
مثال ساختار دست انسان دارای ضرب آهنگی به نسبت  2/3است .تمام اجزای آن در
پیوند با این ضرب آهنگ شکل گرفته است (تصویر10ـ )1و همچنین ضرب آهنگ رویش
10
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شاخه های درختان با یکدیگر متفاوتند و هر کدام زیبایی خاص خود را دارند .البته همیشه
ضرب آهنگ دارای تناسبات ریاضی گونه نمی باشد .در آثار نگارگری نیز ضرب آهنگ به
صورت حرکتی هماهنگ و نظم یافته در سرتا سر اثر به چشم میخورد و همین امر
موجب وحدت و یکپارچگی خاصی در این آثار می شود( .تصویر   12و11ـ)1

تصویر10ـ1

تصویر11ـ 1تکرار منظم در چرخش و
تغییر حرکت دستها به صورت تدریجی
در جشن اندرونی دیده میشود.

11

هرگاه مغز قادر به تشخیص ظهور مکرر و
منظم عنصری میشود آن را به مثابه یک کل در
نظر میگیرد و به عنوان یک واحد درک میکند.
این نوع ضرب آهنگ در نقوش کاغذ دیواری که
در آن یک نقش مایه رنگی با تناوب منظم تکرار
میشود به خوبی مشاهده می شود(تصویر 13ـ.)1

تصویر12ـ  1نگارگری ،شاهنامه

تصویر 13ـ ١کاغذ بستهبندی یا دیواری،
بـا تـغییر رنـگ زمـینه تـأثیر بسـزایـی
روی شخـصـیت طـرح مـیگذارد .تکرار
ضربآهنگ شکل گل در تصویر بهوجود
آمدن ضربآهنگ متناوب شده است.

12
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در کل ماهیت توالی و تکرار ،مستلزم وجود یک تغییر پیشرونده در عناصر و رنگ
است چه به صورت عنصر منفرد چه با ترکیب چند عنصر ،این توالی معنادار میشود.
از موارد دیگر میتوان شکل ساختاری حلزون را بررسی کرد .که شکل آن براساس
حرکت ضرب آهنگ افزایشی از لحاظ اندازه از درون به بیرون و بالعکس به صورت کاهشی
از بیرون به درون کل ،به وجود آمده است(تصویر 15و ١٤ـ.)1

تصویر 14ـ  1حلزون

تصویر 15ـ  1لندآرت

ایوان غربی مسجد جامع اصفهان از لحاظ طراحی و آرایش نیم قوسهای مقرنس
به صورت ضرب آهنگ ،دارای حرکت از بیرون به درون و بالعکس می باشد(تصویر 16ـ.)1

تصویر16ـ 1صفحه استاد ،مسجد جامع اصفهان

13

در این نوع ضرب آهنگ یک تصویر و یا عنصر بصری از حالتی به حالت دیگر به تدریج
تغییر می کند و به وضعیت یا حالتی تازهتر می رسد .به طوری که نوعی رشد و تکامل را
در طول مسیر تغییرات خود دنبال می کند .در تصویر شن های صحرا نوع ضرب آهنگ از
حرکت منحنی سطوح و خطوط به وجود می آید و از نوعی تناوب برخوردار است که نمونه
کاملی از ضرب آهنگ تجسمیاست .در طبیعت ضرب آهنگهای بصری بسیاری وجود
دارد مانند ریتم بصری تکاملی شکل ماه و رگه های روی سطح کنده درخت که از ضرب
آهنگهای تکاملی است (تصویر  18و 17ـ.)1

تصویر17ـ 1تغییرات بصری درمسیر
حرکت شکل ماه در شبهای متوالی

تصویر18ـ  1ضرب آهنگ،
بخشی از برج آزادی

14
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ضرب آهنگ و سکون
سکون و توقف در ضرب آهنگ با مفهوم مکث و ایستایی در هنرهای مختلف،
هممعنا است مانند سکوت در موسیقی .پاگرد در پله ها ،میادین و گره های شهری از
نمودهای کاربردی سکون بعد از یک ضرب آهنگ در معماری هستند .گاهی با ایجاد
یک عامل یا عنصر در فضای معماری و جلب توجه بیننده عامل مکث و سکون را
می توان به خوبی پدید آورد .در حقیقت در یک اثر بصری هنرمندان با به کارگیری
عاملی ،نگاه بیننده را به نقطه ای معطوف میکنند و از این طریق در کنار ضرب
آهنگ ،ایجاد سکون میکنند و به اثرگذاری آن میافزایند (تصویر  20و 19ـ.)1

تصویر 19ـ 1ـ سکون در منقار بسته
پرنده و ضرب آهنگ منقارهای باز

تصویر 20ـ 1سکون پاگرد در کنار
ضرب آهنگ پلکان

15

تکرار عناصر موجب احساس حرکت میشود و حرکت ،مولد دوبُعد ١زمان و مکان
است .بنابراین همواره باید عنصری در حال حرکت وجود داشته باشد تا در طول حرکت
آن جسم ،مفهوم زمان ایجاد شود .در حرکت ایجاد شده با استفاده از سکون و آرامش
محدودهای خاص یا مکان به وجود میآید .حرکت برخالف زمان و مکان که نمیتوان
ضدی را برای آنها در نظر گرفت ،ضد دارد و آن سکون است .حرکت می تواند به بعد
دیگر در کنار زمان قرار بگیرد ،نمونه بارز آن در نگارگری دیده می شود.از ویژگی های
زمانی در نگارگری میتوان به نمایش چند صفحه و زاویه در آن واحد اشاره کرد که به
صورت متقابل با ویژگی مکانی نگارگری در ارتباط است .نگارگر ایرانی سعی در به تصویر
کشیدن عالم مثال را دارد .در عالم مثال هر چیزی در گویاترین تعریف و کامل ترین
وضعیت است .نگارگر ،بهترین زاویه را جهت ترسیم منظره ،پیکره های انسانی و حیوانی
در نظر میگیرد.گویا ترین حالت زمانی را یعنی حالتی که نور کامل برای معرفی اشیاء و
عناصر را در ترسیم نگاره های خود مجسم می کند ،حتی اگر موضوع روایت مورد نظر
صحنهای از شب باشد( تصویر  21و22ـ.)1

تصویر 21ـ1
١ـ بُعدها شامل طول ،عرض ،عمق ،زمان و مکان ،حرکت و …
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تصویر 22ـ1

با هم تجربه کنیم

از میان تمرینهای زیر ،یکی را انتخاب و اجرا نمایید.
تمرین 1
ـ چند قطعه مقوای متفاوت از لحاظ رنگ و اندازه در شکل های مستطیل ،مربع،
مثلث ببرید .حال ترکیب آن ها را در داخل کادر با انواع ضرب آهنگ ها تجربه کنیم.
ـ عالوه بر موارد فوق به اصل تجمع و تراکم نیز توجه کنیم.
تمرین 2
ـ برای مثال به درخت در طبیعت توجه کنید .در انبوه برگ های درهم و متنوع
شاخه ها ،نظم و ریتم خاصی حاکم است که اگر این اصول یاد شده در ترکیب بندی
بکار گرفته شود ضرب آهنگی مناسب در کادر بوجود خواهد آمد.
تمرین 3
ـ با ایجاد یک شکل ساده هندسی(مربع یا چند ضلعی منتظم) یک پیمانه ایجاد
نموده و از تکرار آن ریتمییکنواخت ایجاد نمایید.
ـ به نوع آهنگ خط در پیمانه ایجاد شده توجه نمایید.
ـ با تغییر یک فام به فام دیگر میتوان روحیه و شخصیت کار را تغییر داد.
تمرین 4
ـ برای ایجاد تنش (شوک) و القاء ترس ،یک ضرب آهنگ بصری به وجود آورید.
ـ با به کارگیری حاالتی که از خط می دانید ،یک پیمانه با حس خشونت ایجاد کنید.
ـ با تکرار پیمانه با هر حسی ،میتوانید آن احساس را اغراق نمایید .به عنوان مثال ،برای
نمایش شکستن شیشۀ پنجره در یک پویانمایی از ضرب آهنگ با پیمانه ای با خطوط
شکننده و تیز استفاده می شود یا برای نمایش رعد و برق از خطوط زاویه دار متناوب
پیش رونده استفاده می شود.
با هم گفتگو کنیم

ـ تصاویری از کتابهای درسی گذشته یا سیر هنر در تاریخ   1و   2ـ میراث فرهنگی
هنری ایران و حتی کتاب های دیگر انتخاب کنید و آنها را به کالس بیاورید و با همراهی
همکالسی ها و هنر آموز محترم عنصر ریتم را در این آثار جستجو کرده و انواع آن را
مشخص و به بحث بگذارید.
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با هم بسازیم

تکه چسبانی ١و بازیافت

٢

با کمک یکی از روش های تکه چسبانی و بازیافت به صورت گروهی ،اثری را ایجاد
نمایید .تکه چسبانی در تولید آثار تجسمیروشی است که در آن مصالح و مواد مختلف
مانند کاغذهای رنگی ،مقوا ،پارچه ،ریسمان ،بریده روزنامه ،عکس و  ...را بر سطح بوم،
تخـته یا مقـوا با ترکیب همزمان و مناسب میچسبانند .و گاه با نـقاشی و طراحی به
تکمیل آن میپردازند .اگر تکه ها ی مورد استفاده  3بعدی باشند ،آن را تکنیک بازیافت
مینامیم .به طور کلی چيدمان بافت هاى مختلف در كنار يكديگر و خلق تصويرى نو با
مفهومى تازه كالژ نامیده می شود .این روش در اوایل قرن بیستم به تکنیک محبوب
هنرمندان نوگرا تبدیل شد .نقاشان کوبیست ،دادائیست و سورئالیست این اسلوب را
به کار میگرفتند .آنچه در تكـنيك كالژ حائز اهميت است ،حضور تـكه ها و بافت هاى
گونـاگون ،در كنـار هم و چسباندن آنها در كـنار يكديگر براى رسيدن به يك تصوير
جديد است .تكنيك كالژ نخستين بار در زمان اختراع كاغذ در چين در حدود سالهاى
 200قبـل از ميـالد ،به كار گرفته شد .ايـن روش به صورت بسيار مـحدود به حيات
خود در شرق ادامه داد تا آنـكه در قرن دهم ميالدى خوشنويسان ژاپنى براى چاپ
اشعارشان از روش بريدن و چسباندن حروف بهره گرفتند .تکنیک قطاعی در ایران نیز
به همین هنر ارتباط دارد .تكنيك كالژ در طى قرن سيزدهم ميالدى به اروپا راه يافت
و در تزیين كليساهاى گوتيك به كار بسته شد .با شروع قرن  19كالژ در اروپا جنبه
خیالی (فانتزى) به خود گرفت و در آلبومهاى عكس و يا تصويرسازى برخى كتاب هاى
داستان اسـتفاده شد .پابلو پـیکاسو ،نقاش کوبیست ،اولین فردی بود که این روش را
برای نقاشی 3به کار برد .هانری ماتیس ،کازیمیر مالهویچ ،دیویدهاکنی و بسیاری دیگر
نیز آثاری را با این اسلوب خلق کردهاند .به لحاظ استفاده بسيار از کالژ ،سورئاليست ها
اين تكنيك را به نام "این ایمیج" 4مطرح کرده اند كه معرف تكنيك كالژ منحصر به فرد
1ـ  Collageواژهای فرانسوی از ریشه كلر  Collerاست.

2ـ  ،assembelageبه فارسی بازیافت یا جفت و جور کاری نامیده می شود.
3ـ طبیعت بیجان با صندلی1912 ،
4ـ inimage
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سورئاليست هاست .از ديگر روش هاى استفاده از تكنيك كالژ در هنر نقاشى مى توان به
كالژ بومهاى نقاشى اشاره كرد كه هنرمند ،بوم هاى نقاشى شده را تكه تكه مى كرد و
از نو در كنار هم مى چسباند .روش كالژ بوم هاى نقاشى زمينه پيدايش تكنيك مخلوط
مواد (ميكس مديا )1را در هنر به وجود آورد.گرچه "لوكوربوزيه" از روش هايى مشابه
تكنيك كالژ در معمارى استفاده مى كرد ولى اين تكنيك به عنوان يك تكنيك كاربردى
تنها پس از چاپ مقاله "شهر كالژ" در هنر معمارى رسميت يافت .آنها در مقاله خود
به مفهوم شكست فضايى كه در تكنيك كالژ وجود دارد اشاره كرده بودند و كاربرد آن
را در معمارى بنا مفيد مى دانستند .دكوپاژ 2در معمارى داخلى نيز بخشى از تكنيك
كالژ محسوب مى شود .ايجاد عمق از يك فرم به وسيله تكرار همان فرم در پس زمينه
يكى از روشهاى دكوپاژ در تزیینات داخلی(دكوراسيون) است .وجه هنرى تكنيك
كالژ بيشتر در آثار تلفیق عکس(فوتومونتاژ )3ديده مى شود .فوتومونتاژ در اصطالح به
اثرى كه به وسيله تكههاى يك عكس يا بخشهاى انتخاب شده از عكسهاى مختلف
ساخته شده باشد گفته مىشود .تصوير ترکیب شده (كامپوزيت )4در نهايت مى تواند از
نو عكاسى شود و حتى در نرم افزارهاى ويرايش عكس ،تغيير و بهبود يابد.

mixed media .1
Decopage .2

photomontage .3
composite .4
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تصویر 23ـ 1اثر فرشید مثقالی

تصویر 24ـ 1اثر فرشید مثقالی
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تصویر 25ـ1

تصویر 26ـ1

تصویر 2٧ـ1

تصویر 28ـ1

21

حجمهای نیم برجسته باتکه چسبانی و بازیافت مواد
ابزار و مواد الزم :

چسب بی رنگ فوری ،نخ ،سیم و ...
مواد بازیافتی یا موادی که قابلیت احیاء مجدد را دارند.
خط کش فلزی
رنگ بنا به پیش طرح
روش اجرا:
تجسم ،حجم جدید با مواد جمع آوری شده از وسایل دور ریز یا
با کمک قوۀ ّ
تخیل و ّ

غیر مستعمل پیرامون ،به وجود آید .این طرح را میتوان به صورت طراحی خطی و سریع

روی کاغذ اجرا نمود و چیدمانی با دخل و تصرف یا تغییر آن به وجود آورد .باید در ترکیب
مواد در کنار هم کوشش شود که هماهنگی ایجاد شده باشد.

تصویر 29ـ 1حجمسازی با دور ریختنیها
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تصویر 30ـ 1حجمسازی با دور ریختنیها

تصویر 31ـ 1حجمسازی با دور ریختنیها
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حرکت

٢

حرکت
از فراگیر انتظار میرود پس از پایان این فصل بتواند:

اهداف رفتاری

1ـ حرکت و ضرورت وجود حرکت در آثار هنری را شرح دهد.
2ـ به وسیلۀ عناصر بصری ایجاد حرکت کند.
3ـ راههای نمایش حرکت را شرح دهد.
4ـ راههای مختلف نمایش حرکت را در بهوجود آوردن آثار هنری به کار بندد.
5ـ شیوهها و ابزارهای مختلف برای ایجاد حرکت را توضیح دهد.
6ـ هنگام طراحی با استفاده از خطوط (منظور فقط به وسیلۀ خطوط است) القای
حرکت نماید یا اینکه هنگام طراحی به حرکت توجه داشته باشد.
درس دریک نگاه

حرکت یکی از ضروریات زندگی انسان است.
حرکت موجود در آثار تجسمیبر پایۀ حافظه و تجربۀ بصری شکل میگیرد.
فوتوریسم یکی از سبکهای نقاشی است که جنبش و حرکت را جوهر زندگی
امروزی میداند.
برخی هنرمندان مجسمهساز با استفاده از حرکت فرم در فضا حرکت را به
صورت آشکارتری در آثارشان به نمایش گذاشتهاند.
تکرار و برش دو شیوۀ متداول القای حرکت در آثار تجسمیهستند.
القای حرکت در نگارگری ایرانی از طریق تکرار ،برش و با استفاده از خطوط مورب
صورت گرفته است .

اُپ آرت شیوۀ نقاشی است که در آن هنرمند از طریق خطای دید به وسیلۀ

شکلهای ایستا ،رنگ و نور القای حرکت میکند .از هنرمندان این سبک می توان
به ویکتور وازارلی و بربُریت رایلی اشاره کرد.
26
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حرکت

١

یکی از مشخصههای طبیعت و زندگی ،حرکت و تغییر است و جهان پیرامون ما از
تحرکی درونی برخوردار است .ما نیز به عنوان جزئی از این طبیعت دائم در حال تغییر
میباشیم و تحمل یک وضعیت ثابت برایمان دشوار است .بهطوریکه حتی در حالت
خواب نیز وضعیتمان را تغییر میدهیم .بههمین دلیل هنرمندان از دیرباز عالقهمند
به بیان و ثبت حرکت در آثارشان بودند و این امر به شیوههای مختلف در آثار هنری
به چشم میخورد (تصویر1ـ.)2

تصویر1ـ 2حرکت در طبیعت

مسئله  حرکت  در  آثار  نقاشی  دوره های  گذشته  کم  و  بیش مطرح بوده است چنانکه
در  آثار  حجاری شده مصر باستان ،نقاشیهای دوره بیزانس و خصوصاً آثار دوره رنسانس
و باروک میتوان این مسئله را به صورت روشنتری مشاهده کرد (تصویر 3و2ـ.)2

 Actionـ١
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تصویر2ـ 2حرکت در حجاری های مصر باستان

تصویر3ـ 2اثر ژاک لویی داوید ،رنگ روغن روی بوم

حرکت دو نوع است :حرکت فیزیکی ،القای
جابهجایی از نقطهای به نقطۀ دیگر و دیگری همان روند
حرکت طبیعت است و هنرمندان سعی در القای نوع
اول و گاه نوع دوم را داشتهاند (تصویر 4ـ.)  2
بحث حرکت میتواند به همراه ضربآهنگ
باشد زیرا ریتم و انواع آن خود نوعی حرکت
به شمار میآیند ( تصویر   5ـ.)  2

تصویر4ـ 2تداوم حرکت در فضا ،برنز ،اثر بوچیونی
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تصویر 5ـ 2نشان دادن حرکت از طریق ضرب آهنگ

نمایش ناپایداری
هنرمندان از دوران پیش از رنسانس کوشش کردند حرکت را نمایش دهند ،که
نمونههایی از آن در دفتر طراحیهای لئوناردو داوینچی دیده میشود (تصویر  6ـ.)2

تصویر 6ـ 2لئوناردو داوینچی
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در زمانهای اخیر با پیشرفت هنر عکاسی حرکات تندی که با چشم به راحتی
قابل دیدن نیستند را میتوان به تصویر درآورد (تصویر 8و 7ـ.)2
مطمئناً فن آوری(تکنولوژی) آثاری به غیر از عکاسی را نیز شامل میشود مانند
فیلم ،سینما و انواع ساختههای رایانهای که نشاندهنده حرکت هستند .در این قسمت
قصد داریم حرکت در طراحی و هنرهای تجسمیرا بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

تصویر7ـ 2ثبت حرکت با دوربین عکاسی با سرعت خیلی زیاد

تصویر  8ـ 2عکاسی با سرعت باال برای ثبت حرکت
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حرکت موجود در یک اثر تجسمیبیشتر بر پایۀ حافظه و تجربه بصری شکل میگیرد.
وقتی ما شکلی را در وضعیت ناپایدار میبینیم منتظر تغییری قریب الوقوع هستیم.
در شکل 9ـ 2مربع قرمز در وضعیت پویایی قرار دارد و یکی از زوایای آن آماده افتادن
است و در تصویر 10ـ ٢همۀ شکلها در حال تغییر و حرکت بهنظر میرسند (تصویر 10ـ٢
و  9ـ   .)2به عبارت دیگر هرچه وضعیت عناصر موجود در یک اثر بصری ناپایدارتر باشند
القای حرکت بیشتر صورت می گیرد .البته طرز قرارگیری عناصر و حرکاتشان نسبت به
یکدیگر می تواند به وجودآورنده حرکت کلی در یک اثر تجسمی باشد.

تصویر  9ـ2

تصویر10ـ2

القای حرکت
ما با دیدن صحنههای متحرک مانند حرکات ورزشی در ضمیر ناخود آگاه حرکت را
درک میکنیم .در هنر نیز این حرکات توسط خطوط واقعی و یا ذهنی بهوجود میآیند.
وجود سرعت حمل و نقل و ارتباطات در قرن اخیر باعث شده است که هنرمندان
بسیاری موضوع کارشان را حرکت و سرعت قرار دهند.
یکی از سبکهای نقاشی که جنبش و حرکت را جوهر زندگی امروزی میدانستند
فوتوریسم بود.
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فوتوریستها میخواستند هنر را به زندگی نزدیکتر کنند .معتقد بودند برای تجسم
پویایی باید بر نور و حرکت تأکید کرد ،زیرا نور و حرکت باعث میشوند که استحکام
صوری اشیا کاهش یابد و چیزها در یکدیگر و در محیطشان نفوذ کنند ،که این امر در
تصویر صفحه مقابل قابل مشاهده است (تصویر 11ـ.)2

تصویر11ـ 2مارسل دوشان ،زنی از پله ها پایین می آید.

32
کارگاه هنر 2

نقاشان نوگرا نیز مفهوم حرکت را به صورت یک عنصر مهم و فعال در اثر خود بهکار
بردهاند .برای مثال در تابلو معروف پابلو پیکاسو بهنام گرنیکا بهخاطر نیاز موضوع و مفهوم
تابلو از بیان تصویری حرکت به بهترین وجه بهره گرفته شده است و در ترکیببندی کل
تابلو نیز بین تمام قسمتها ارتباطی قوی برقرار می باشد (تصویر 12ـ .)2

تصویر12ـ 2گرنیکا ،پابلو پیکاسو

نمایش حرکت
از قرنها پیش هنرمندان سعی میکردند به گونههای مختلف حرکت را در آثارشان
بهوجود آورند .که از بین این روشها میتوان به شیوه های متداول تکرار و برش و محو
کردن لبه های شکل در آثار تجسمیاشاره کرد.

ایجاد حرکت به وسیلۀ تکرار
این شیوه که از طریق تکرار صورت میگیرد از قدیم برای القای حرکت به کار گرفته
شده است ،از جمله در غار السکو در فرانسه برای نمایش حرکت ،حیوانات متعدد را
نقاشی کردهاند (تصویر 13ـ .)2
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تصویر13ـ 2دیوارنگاری غار السکو

نقش برجستههای ایران و نقاشیهای مصری نیز گواه مناسبی برای توجه به
حرکت در تاریخ هستند (تصویر 15و14ـ.)2

تصویر14ـ 2نقش برجستۀ ایران ،دوره ساسانی
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تصویر15ـ 2نقاشی جزیره ِک ِرت

مسئلۀ حرکت را میتوان در آثار نقاشان کم و بیش مشاهده کرد و این مسئله به سبک
و شیوه و حتی موضوع اثر ارتباطی ندارد و ممکن است به همان اندازه که در آثار انداموار

1

رعایت شده ،در تابلو منظره یا طبیعت بیجان نیز مورد نظر قرار گرفته باشد .برای نمونه
در یکی از آثار ژاک لویی داوید به نام سوگند هوراتی ها مفهوم حرکت را در ساختمانبندی و
آرایش کلی تابلو با تکرار پیکرهها و گردش شکل ها مشاهده میکنیم (تصویر 16ـ .)2

تصویر16ـ 2سوگند هوراتی ها ،اثر ژاک لویی داوید
١ـ فیگوراتیو
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شیوۀ القای حرکت از طریق تکرار به صورت گسترده در هنر شرق دیده میشود.
در تصویر 17ـ 2که نمونه ای از هنر نگارگری می باشد مفهوم حرکت از طریق تکرار،
نمایش داده شده است .هنرمندان نگارگر دوره معاصر نیز به گونههای مختلفی از این
شیوه برای القای حرکت استفاده کرده اند (تصویر 18و17ـ.)2

تصویر17ـ 2موقع گلشن ،نیمه اول قرن دهم هجری ،استفاده مکرر شعله های آتش به صورت انگاره موجب القای حرکت
شده است.
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تصویر18ـ 2نگارگری ،معاصر

نشان دادن حرکت بهطور کامل بر روی سطح دو بعدی به وسیلۀ قلممو و رنگ
ممکن نمیباشد و تنها تا حدودی در مجسمهسازی و به صورت سه بعدی نمایش
حرکت تجسم یافته است ( تصویر 22و 21و 20و 19ـ.)2

تصویر19ـ 2نمایش حرکت بهوسیلۀ ریتم حرکات خطی سهبعدی

تصویر20ـ 2القای حرکت با بهکارگیری حجم
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الکساندر کالدر از اولین هنرمندانی بود که به صورت جدی مسئلۀ حرکت را
مد نظر و هدف کار خود قرار داد .آثار او بیشتر از نظر “حرکت فرم در فضا” مورد
توجه میباشد .شکلها و سطوح رنگی به کمک میلههای فلزی نازک با حالتی معلق
در فضا توازن مییابند (تصویر2ـ.)22

تصویر21ـ 2ایجاد حرکت از
طریق سطح در فضا

تصویر22ـ 2حرکت فرم در
فضا ،الکساندر کالدر
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بسیاری از هنرمندان در این شیوه آثار متنوعی را بهوجود آوردهاند که این آثار
معموالً به وسیلۀ جریان هوا ،موتور برق یا اهرمهایی به حرکت در میآیند و با استفاده از
نور و صدا ،نمایشهای چشمگیر و فضاهای با شکوهی ایجاد مینمایند (تصویر23ـ.)2
در نگارگری ایرانی حرکت به شیوههای مختلف مطرح شده است ،چه از طریق
تکرار و برش عناصر و چه با بهکارگیری خطوط و ترکیب مورب ،در تصویر25ـ 2که
مربوط به شاهنامۀ باسینقری میباشد ،با استفاده از سطوح و خطوط اریب فضای
حماسی و پر تحرکی بهوجود آمده است .همینطور به کارگیری شیوه برش در پایین
کادر در نمایش بهتر حرکت بسیار مؤثر بوده است (تصویر24ـ.)2
در تصویر25ـ 2نیز با استفاده از تکرار و برش به القای حرکت پرداخته شده است.
تغییر جهت پرواز پرندگان و برش آنها در باالی کادر و همینطور تکرار آنها بیانگر
حرکت است .هنرمند سعی نموده است با استفاده از برش در پیکرههای تصویر نیز
تأکید بیش تری بر این امر داشته باشد.

تصویر23ـ 2موج ایستاده ،نائوم کابو

تصویر24ـ 2شاهنامه بایسنقری،
" کشتن اسفندیار ارجاسب را"
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تصویر25ـ 2در این نگارگری القای حرکت از
طریق تکرار و تغییر جهت صورت گرفته است.

ایجاد حرکت از طریق برش
راه دیگر ایجاد حرکت در هنرهای تجسمی،برش شکل در حال حرکت است.
در تصویر26ـ 2با برشی که به وسیلۀ کادر صورت گرفته است بیان حرکت قویتر شده
است .این شیوه در تصاویر داستان های مصور دنباله دار (کمیک استریپ )1بسیار مورد
استفاده قرار میگیرد (تصویر 27ـ .)2
1ـ کمیک استریپ ( )Comic stripمجموعه ای از داستان های مصور است که به صورت دنباله دار و کنار هم در یک یا
چند صفحه ،موضوع داستان را بیان می کند.
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تصویر26ـ 2با استفاده از برش
تصویر ،تأکید بیشتری بر روی
حرکت ورزشی صورت گرفته است.

تصویر27ـ 2برش در داستانهای
مصور دنباله دار ،حرکت و ارتباط
خاصی بین تصاویر برقرار می نماید.

محو کردن لبههای شکل
همانطور که میدانید در عکاسی از یک موضوع متحرک ،اگر هدف تأکید بر حرکت
باشد ،معموالً عکس با سرعت پایین و دوربین متحرک گرفته میشود و نتیجۀ آن خطوط
محو در لبههای تصویر است که به بیان حرکت ،بسیار کمک میکند( تصویر28ـ.)2
در آثار طراحی و نقاشی نیز میتوان با محو کردن خطوط لبههای تشکیل دهنده شکل،
حرکت بهوجود آورد.

تصویر28ـ 2القاء حرکت توسط
عکاسی با سرعت پایین
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هنرمندانی نیز شیوۀ محو شدن خطوط را به گونهای دیگر به نمایش
درآوردهاند.بهطور مثال تصویر29ـ 2اثر بریژیت رایلی یک تکرار ساده از خطوط منحنی
است اما با نگاه کردن به آن ،لبههای شکل شروع به محو شدن میکنند و فضای سیاه
و سفید ،حالت لرزان و شناور یافته و سطح نقاشی شروع به حرکت مواج مینماید .این
1

شیوه از نقاشی" اُپ آرت" نامیده میشود.

تصویر29ـ 2بریژیت رایلی ،اُپ آرت

در شیوۀ اُپ آرت نقاشی ،هنرمند از طریق خطای دید به وسیلۀ شکلهای ایستا
حرکت تصویری بهوجود میآورد.
نقاشان وابسته به جنبش اُپ آرت مجموعهای از خطها ،شکلهای خرد و سطحهای
رنگی درخشان را به صورت متمرکز تحت نظم در میآورند که لرزنده ،پیشآینده و
پسرونده جلوه کند (تصویر  31و 30ـ.)2
1ـ الزم به توضیح است که اُپ آرت ( )Op Artنام مکتب است و اُپتیکال آرت ( )Optical Artبه هنرهایی گفته می شود
که براساس حس دیداری است.
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تصویر30ـ2

تصویر31ـ2
نمونههایی از القاء حرکت در سبک اپآرت
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ایجاد حرکت در طراحی نیز از دیرباز مورد توجه هنرمندان بوده است که این
امر به گونه ای مختلف در آثار به چشم می خورد( به تصویر 2٤ـ 2رجوع شود) .یکی از
بهترین شیوه ها ،استفاده از تکرار خطوط هیجانی می باشد ( تصویر32ـ.)2

تصویر32ـ 2القاء حرکت با استفاده از خطوط پویا و هیجانی
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با هم تجربه کنیم

از میان تمرین های زیر ،یکی را انتخاب و اجرا نمایید.
تمرین 1
ـ به کمک ابزار دلخواه و بدون نمایش تصویری مشخص ،حرکت را القاء کنید.
بهتر است این کار را در قطع بزرگ و با سرعت انجام دهید ،حرکت و سرعت دستان
شما در اثرتان منتقل خواهد شد.
تمرین 2
ـ از افراد در حال حرکت ،بر روی کاغذ طراحی کنید .این کار میتواند در
فضای کارگاه انجام شود .سپس به اندازه یک کادر (از وسط مقوای  A4خالی کنید)
و به کمک آن قسمتهایی از طراحی خود که دارای حرکتهای جالبی میباشد را
انتخاب کنید .این قسمتها را ببرید و در کنار هم بر روی مقوا بچسبانید .با انتخاب
جای مناسب برش میتوانید بر حرکت ،تأکید بیشتری داشته باشید .دیدن تصاویر
کتابهای مصور در این زمینه میتواند به شما کمک کند.
تمرین 3
ـ موضوع ثابتی مانند یک گلدان را انتخاب کرده و به کمک خطوط هیجانی و پر
تحرک آنرا طراحی کنید ،به گونهای که حرکت در طرح نشان داده شود.
ـ توجه داشته باشید عالوه بر بهکارگیری خطوط پر تحرک با در نظر گرفتن
خطوط ذهنی میتوانید حرکات زیبایی در اثر خود بهوجود آورید.
ـ این طراحی را یکبار دیگر به کمک آب مرکب بر روی مقوای خیس انجام دهید.
در پایان کارها را با یکدیگر مقایسه کنید.
تمرین 4
ـ از مراحل یک حرکت در طی زمانبندی منظم عکاسی کنید .میتوانید برای
این منظور از چیدمان اشیاء یا عروسکها و حرکت دادن آن توسط خودتان و حتی
حرکت ماشین ها در شب استفاده کنید.
با هم گفتگو کنیم

ـ به نظر شما کدام یک از شیوههای القای حرکت مؤثرتر است؟ چرا؟
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مقیاس و تناسب
از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:

اهداف رفتاری

1ـ مفهوم مقیاس را شرح دهد.
2ـ مقیاس انسانی را توضیح دهد.
3ـ مقیاس را در آثار هنری را بیان کند.
4ـ نتیجه تغییر در مقیاس را در آثار هنری توضیح دهد.
5ـ نسبتهای طالیی را بشناسد.
6ـ دراجراي تمرينات عملي (به صورت فردي يا گروهي) با توجه به هدف كار ،از
مقياس و تناسب صحيح استفاده نمايد.
7ـ در آثار هنري ،تناسبات طاليي را تشخيص بدهد    .
درس دریک نگاه

درفضای یک اثر تجسمی ،اندازه شکل ها را نسبت به یکدیگر ،مقیاس می نامند.
مقیاس یا بزرگی و کوچکی عناصر امری نسبی است و بستگی به اندازه شکل های
دیگر دارد.
محیط از عوامل قابل توجه مقیاس محسوب می شود.
دانسته ها و مقیاس های ذهنی ما از اندازه های اشیاء ،مرجعی برای قضاوت ما است.
انسان به عنوان برترین پدیده دارای نظمیبسیار دقیق است .تناسبات طالیی بدن
انسان توسط هنرمندان و دانشمندان و فالسفه مورد تحلیل قرار گرفته است.
آثار هنري و معماري كه با مقياس بزرگ به وجود آمده اند و تعمدي در بزرگي
آن ها وجود دارد ،هركدام مفهوم متفاوتي را نشان مي دهد.
یکی از روشهای معمول برای نشان دادن فضای طبیعی به کار گرفتن مقیاس متفاوت
است.
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فواصل دور و نزدیک در طبیعت ،به دلیل خطای دید انسان ،تغییراتی در اندازه
اشیاء به وجود می آورد که آن را ژرف نمايي(پرسپکتیو) مینامند.
درنقاشی های ایران ،پرسپکتیو طبیعی با توجه به اصول علمی ژرف نمايي در غرب
اجرا نمی شود.
در نگارگری ،هنرمند با توجه به مقام فرد و اهمیت موضوع فضای بیشتری برای
آن در نظر می گیرد.
نادیده گرفتن ،کوچکی و بزرگی در نقاشی کودکان دارای معانی عاطفی است و به
کمک علم روانشناسی می توان به درون کودک و انگیزه های او از این کار پی برد.
اغراق در نسبت ها این امکان را به هنرمند می دهد که دنیایی عجیب خلق کند.
هنرمندان سعی کرده اند تا برای به وجود آوردن پیام بصری مناسب ،اندازه ها را با
مقصود خودشان از طرح مطابقت بدهند.
نسبت های طالیی ،دارای قواعد هندسی ظريف و زیبایی بصری بسیار است.
سیستم پیمانه سازی(مدوالر) كه واحد اصلی تمام مقیاس های آن ،اندازه قامت
انسان است ،توسط معمار فرانسوی لوکوربوزيه ابداع شده است.
در طراحی صنعتی و هنرهای کاربردی استفاده از تناسب انسان ،موجب باال بردن
کارآیی لوازم ساخته شده می شود.

مقیاس و تناسب

مهم ترین عامل تأثیرگذار عناصر بصری روی یکدیگر ،مقیاس یا اشل ١است .مقیاس

یا بزرگی و کوچکی عناصر امری نسبی است و بستگی به اندازه شکل های دیگر دارد.
عنصری کوچک به نظر نمی رسد مگر این که در مجاورت عنصری بزرگ قرار گرفته
باشد و میزان کوچکی آن بستگی به اندازه شکل های دیگر دارد (تصویر1ـ.)3

تصویر1ـ  3
١ـ scale
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ولی حتی وقتی بزرگی یک شکل با قرار دادن آن کنار یک شکل کوچک
ایجاد شود ،اندازه هر دو آن ها می تواند به وسیله عنصری دیگر دستخوش تغییر شود
(تصویر 2ـ.)3

تصویر2ـ  3

عالوه بر آن که مقیاس از راه اندازه نسبی شکل ها نسبت به هم تغییر می کند،
از راه اندازه آنها نسبت به کادر یا زمینه ای که در آن قرار گرفته اند نیز به آسانی دچار
تغییر می شوند .بنابراین محیط از عوامل قابل توجه مقیاس محسوب می شود                                                                  .

در تصویر 3ـ 3مربع  aبزرگتر به نظر می رسد اما درحقیقت مربع  bو  aدر تصویر
 4و 3ـ 3هم اندازه است .این خطای تصویری فقط به علت آن است که مربع  bتصویر
4ـ 3در زمینه ای بزرگتر قرار گرفته است و به نظر کوچک تر می آید .هنرمند باید توجه
داشته باشد که میخواهد چه تأثیری را ایجاد کند ،زیرا تغییر در مقیاس یک طرح ،در کل
اثر تغییر به وجود می آورد.

b

تصویر4ـ  3
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a
تصویر3ـ  3

در هر صورت دانسته ها و مقیاس های ذهنی ما از اندازه های اشیا مرجعی برای
قضاوت ما است .بزرگی اندازه یک حیوان هیچ معنایی ندارد مگر اینکه اندازه آن حیوان
را درخاطر داشته باشیم(تصویر5ـ                                .)3

تصویر5ـ 3پویانمایی سهبعدی رایانهای

مقیاس انسانی
ما اغلب کلمه نسبت را در ریاضی و اعداد به یاد میآوریم .پایه و اساس این نسبتها همان
طبیعت است که خداوند متعال در خلق جهان به کار بسته است .هنرمندان در این زمینه
تالشهای بسیاری کردهاند تا نسبتهای صحیح را براساس اندازههای بدن انسان به دست
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بیاورند .انسان بهعنوان برترین پدیده دارای نظمیبسیار دقیق است .تناسبات بدن انسان
توسط هنرمندان و دانشمندان و فالسفه مورد تحلیل قرار گرفته است .اولین و کاملترین
نمونه ،انسان است که به عنوان احسن مخلوقات دارای نظمیبسیار دقیق است و دارای
تعادل می باشد .برخی از تناسبات طالیی را با نسبتهای بدن انسان سنجیده اند.
مشهورترین روش ،سیستم پیمانه سازی(مدوالر) ١است که توسط معمار فرانسوی
لوکوربوزيه ابداع شده است .واحد اصلی تمام مقیاس های او اندازه قامت انسان است.
اجزای معماری از قبیل :ارتفاع ،سقف ،اندازه در و پنجره و ...براساس نسبت های بدن
انسان تعیین میشود (تصویر 6ـ .)3
از این رو هنگام ساختن معماری یا اشیای مورد استفاده انسان همیشه اندازه یک
انسان متناسب با تناسبات عالی در نظر گرفته می شود .هم چنین آثار هنری کوچک یا
بزرگ در مقایسه با اندازۀ انسانی سنجیده می شود .یکی از راههای درک مقیاس توجه به
اندازه های اثر نسبت به قامت انسان است .در طراحی صنعتی و هنرهای کاربردی استفاده
از تناسب انسان موجب باال بردن کارآیی لوازم ساخته شده می شود(تصویر 9و  8و7ـ.) 3

تصویر 6ـ  3واحد پیمانه سازی (مدوالر) قامت انسان ـ لوکور بوزیه

تصویر7ـ  3تناسبات قامت انسانی مرد ـ زن ـ کودک

١ـ مدوالر( )modularیا واحد پیمانه سازی ،اندازه قامت انسانی بالغ است که دستش را باال برده و از ناف به دو
قسمت مساوی تقسیم شده است .فاصله میان کف پا تا فرق سر بر اساس تقسیمات طالیی و به نسبت محل استقرار ناف
تقسیم می شود .این دو نسبت با نظام ریاضی فیبوناچی تطبیق می کند .نسبت طالیی در سری فیبوناچی که هر عدد جدید
از جمع دو عدد قبلی به دست می آید ،یافت می شود ...و 21و 13و  8و 5و 3و 2و1و 1نسبتهای طالیی در مثال های
بیشماری از طبیعت ،بدن انسان وهارمونی موسیقی و هنر نقاشی و معماری دیده می شود .در هنر نسبت  3:5معمول تر
است .نسبت های رایج عبارتند از5:8 ،5:6،3:5 ،2:3 :
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تصویر8ـ 3طراحی صندلی بر اساس تناسبات انسان

تصویر9ـ 3صندلی راحتی

مقياسهاي بزرگ
در ميان آثار هنري و معماري و حتي آثار بجامانده از گذشتگان ،نمونه هايي وجود
دارد كه با مقياس بزرگ به وجود آمده اند وتعمدي در بزرگي آن ها وجود دارد كه هركدام
مفهوم متفاوتي را نشان مي دهد .بررسي تمام اين آثار مقدور نيست ولي به چند مورد
آن مي توان اشاره كرد.
در تصویر10ـ 3چهارپایه برای ما شناخته شده است و مرجعی برای قضاوت ما در
بزرگی اندازۀ کره است .اگر چهارپايه در كنار اين حجم نبود ،ما تصور درست و مطمئني از
اندازه كره نداشتيم .مقياس بزرگ اين حجم به زندگي ماشيني امروز اشاره دارد .به دنبال
سادگي و ناب گرايي من هنرمند از آن زدوده شده و به ساده ترین شكل دست يافته است.
وقتی ما نقاشی دیواری های سقف کلیسای سیستین را می بینیم ،به خاطر میدان
دید وسیع و عظمت آن متحیر می شویم .در اين اثر افكار و ذوق شخصي نقاش تا حدود
زيادي تحت تاثير نيازهاي كليسا قرار گرفته است .اين نقاشي ها شرح مصور داستان
آفرينش به روايت انجيل است تا بينندگان كه اغلب بي سواد يا كم سواد بودند آن را
مجسم نمايند و بفهمند .نقاشی های سقف نمازخانه کلیسای سیستین را نیز با نقاشی
دیواری کاخ چهل ستون مقایسه کنید .ظرافت نقاشی های دیوار و سقف کاخ چهل ستون
نیز ،تحسین بشر را برمی انگیزد .این گونه است که مقیاس اثر هنری می تواند جذابیت
بصری ایجاد کند ظرافت نقاشی های دیوار و سقف کاخ چهل ستون نیز تحسین بشر را
برمی انگیزد (تصویر  12و11ـ.)3
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تصویر10ـ 3ریچارد روت ،بدون
شرح ،کره با چهارپایه ترمز

تصویر11ـ  3نمازخانه کلیسای
سیستین ،میکل آنژ
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تصویر12ـ 3کاخ چهل ستون،
نقاشی دیواری دوره صفویه

فراعنه مصر باستان ،اهرام و تندیس های واقع در محیط آن را غول پیکر و عظیم
می ساختند تا موجب ُرعب آمیخته با احترام در باورهای مردم باشد .عظمت نمایی در
آثار معماری ایران در دوره هخامنشی و ساسانی و میان رودان در دوره آشوری نیز

به همین منظور انجام می شد (تصویر14و1٣ـ.)3
در دوران اسالمی ،به خصوص دوره تیموری عظمت نمایی در معماری به کمک
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بزرگی بنا ،ارتفاع سر در یا بزرگی حجم گنبد به کار گرفته شد تا با القای عظمت ،اوج
کمال را نشان دهد .تناسبات خاص معماری اسالمیاحساس آرامش و امنیت را برقرار
می کند .البته تناسبات صحیح همراه با رنگ و نقش و حضور نور به چنین کارکردی
می رسد(تصویر15ـ.)3

تصویر13ـ 3ـ یکی از اهرام مصر باستان

تصویر14ـ 3عظمت در آثار هخامنشی،
ایران باستان ـ سر ستون
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تصویر15ـ 3گنبد سلطانیه ،دوره ایلخانی

در معماری گوتیک اروپا ،عظمت نمایی برای تسلط بر انسان و نشان دادن قدرت
الیزال خداوندی به کار گرفته شد .بناهای مرتفع آن با طاق های جناقی و برجهای نوک
تیز و شیشه های رنگی نماد گوتیک است و انسان در مقابل کشیدگی و عظمت بنا و
تاریکی آن احساس ترس و غربت می کند .آن گاه نوری حیرت انگیز و چشمگیر از میان
شیشه های منقوش رنگی به درون می تابد و حالتی غیر مادی پیدا می کند و نور به
برانگیختن احساسات مذهبی می پردازد( .تصویر ١٦ـ)٣

تصویر16ـ 3کلیسای شارتر
ـ دوره گوتیک ـ فرانسه
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از اعجاب آورترین آثاری که مقیاس آن قابل توجه است ،نقوش کنده شده در
صحرای غیرقابل کشت ناسکا در پرو است .این نقش های عظیم از روی زمین قابل
رؤیت نیست و تنها می توان از دید باال به آن نگریست و به شکل نهایی آن پی برد.
اگر با هواپیما به این شیارهای کنده شده در دل خاک نگاه کنیم ،اشکال
اغراق آمیزی از پرندگان ،عنکبوت ،سگ ،ماهی ،نهنگ ،سوسمار و ...همراه با اشکال
هندسی ستاره ،مستطیل و چند ضلعی دیده می شود .به نظر برخی محققان این
نقش ها ،نقشه ای کهن از سماوات و نجوم است و به نظر بعضی دیگر امری عبادی و
مظهری از نیایش افراد بشر است .امروزه چنین اشکالی را با استفاده از ماشین آالت
بزرگ می توان برجای گذاشت(تصویر17ـ.)3

تصویر17ـ 3ب) صحرای ناسکا ـ شکل میمون

تصویر17ـ 3الف) صحرای ناسکا ـ عنکبوت

تصویر17ـ 3ج) طراحی پرنده
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تغییر در مقیاس
یکی از روش های معمول برای نشان دادن فضای طبیعی به کار گرفتن مقیاس
متفاوت است .فواصل دور و نزدیک در طبیعت ،به دلیل خطای دید انسان ،تغییراتی در
اندازه اشیا دارد که آن را ژرف نمايي(پرسپکتیو) می نامند .همچنین از کوچکی و بزرگی
پیکرها برای نشان دوری و نزدیکی استفاده می شود( .تصویر  21و 20و  19و 18ـ.)3
در نقاشی های ایران ،پرسپکتیو طبیعی با توجه به اصول علمیژرف نمايي در غرب
اجرا نمی شود .مقیاس انسان ها در دوری و نزدیکی تغییر نمی کند و حتی پرسپکتیو
عمارت به صورت آکسومتریک ١اجرا می شود تا بهترین زاویه دید را فراهم نماید .اصوالً
نگارگر ایرانی توجهی به طبیعی جلوه دادن فضا ،پیکره ها ،سایه روشن ،چهرهها و...
ندارد و دنیایی جدید و جاودانی خلق می کند (تصویر ٢٠ـ.)٣

تصویر18ـ 3شی اواکز ـ نقاشی از منظره
١ـ هندسه ترسیمیدو بعد نمایی بارعایت محور افقی و عمودی و خطوط مورب بدون نقطه گریز  
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تصویر19ـ 3تصویرسازی کتاب کودک ـ اثر علیرضا کاویانراد

تصویر20ـ 3بهرام گور در عمارت ـ شیخی ـ خمسه نظامیمکتب تبریز
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تصویر21ـ 3مریم و کودک ـ چیمابو ـ تمپرا روی چوب

گاه برای اهمیت دادن به موضوعی از تغییر اندازه بهره می گیریم .یکی از نمونه های
تغییر مقیاس موضوعی ،شرح مقامی  ١است .به این معنی که هنرمند با توجه به
مقام فرد و اهمیت موضوع فضای بیشتری برای آن در نظر میگیرد .در حجاریهای
هخامنشی و ساسانی ایران ،نقاشی ها و حجاری های مصر باستان ،شمایل های مذهبی
سده میانه اروپا و نقاشی خیالی نگاری (قهوه خانه ای) ایران و ...نمونههایی از آن دیده
میشود (تصویر 22و 21ـ.)3
هدف از بزرگي افراد خاص در این نقاشی ها ،برتری شخصیت مذهبی یا سیاسی
است و این نوع تغییر مقیاس موجب تأثیر بر بیننده و باورهاي او می شود.

تصویر22ـ 3تابلو رنگ روغنی ،چهره آقامیرمحمد مهدی امام جمعه ،با رقم «حسن کلک رجبعلی زعلیت  »1256نکارگر ،رجبعلی.
 119×85سانتیمتر ـ اصفهان ـ نحوۀ پرسپکتیو مقامی در نقاشی قهوه خانه

١ـ در متونی به غلط پرسپکتیو مقاومیآمده است .چرا که واژه پرسپکتیو به معنای بعدنمایی و عمقنمایی است و مقام
یک ویژگی و ارادت انسانی است.
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کودک نیز چون تابع احساسات خود است ،هنگام نقاشی آن چه را که عالقه
یا اهمیت بیشتری دارد ،بزرگ تر می کشد و آنچه را که دوست ندارد یا برایش مهم
نیست ،کوچک می کشد و یا حتي حذف می کند .نادیده گرفتن ،کوچکی و بزرگی در
نقاشی کودکان دارای معانی عاطفی است و به کمک علم روانشناسی می توان به درون
کودک و انگیزههای او از این کار پی برد( .تصویر 23ـ)٣
در بسیاری از آثار ،اندازه های غیرمعمول باعث ایجاد فضاهای تخیلی ،سورئالیستی،
اسرارآمیز ،فانتزی ،١هزل(مسخره) ،عجیب و یا وحشتناک شده است .اغراق در نسبت ها
این امکان را به هنرمند می دهد که دنیایی عجیب خلق کند .در هر صورت سعی می کند
تصویر2٣ـ 3نقاشی کودک

تا برای به وجود آوردن پیام بصری مناسب اندازه ها را با مقصود خودش از طرح مطابقت
بدهد.
هنرمند در تابلوی 24ـ 3لوازم شخصی اش را به اندازه نامتعارف نقاشی کرده است
و ما شاهد فضایی فراواقعی (سورئالیستی) هستیم که از نسبت اشیاء به اتاق ناشی
می شود .گویی هنرمند لوازم شخصی اش را در اتاق عروسک ها جای داده است.

تصویر2٤ـ 3ارزش های شخصی رنگ روغن روی بوم ،اثر رنه ماگریت
١ـ فانتزی جهانی است که هنرمند میآفریند و متفاوت از دنياي واقعی است كه در آن زندگي میكند.
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تصویر25ـ 3تلفیق عکس بر اساس
تغییر اندازه ـ بن گوسنس

تصویر26ـ 3تغییر اندازه در اشیاء ـ تصویرسازی با اهداف سیاسی

تصویر27ـ  3فرناندو بوترو ،مونالیزا ،رنگ روغن روی بوم

در انواع نقاشی ،تصویرسازی و عکاسی ،گاه براساس داستان و اغلب به دلیل ذوق
هنرمند با تغییر نامتعارف اندازه ها وارد دنیای کاریکاتوری ،تخیلی (فانتزی) و حتی
تمسخرآمیز می شویم (تصویر 3١تا 25ـ.)3
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تصویر28ـ 3تصویرسازی برای کودکان بر اساس اندازههای نامتعارف و فانتزی

تصویر29ـ 3فضاسازی خاص با کمک اندازههای نامتعارف
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یکی از راه های جالب برای جلب توجه ،استفاده اغراق آمیز
در کوچکی یا بزرگی اندازه های معمول است .هنرمند با استفاده
از این روش می تواند ترس ،هجوم ،اضطراب و ....را به مخاطب القا
کند .اندازه اغراق آمیز حشره در این اثر حس وحشت را بوجود
آورده است .در اغلب فیلم ها با موضوعات وحشت یا تخیلی از
تغییر غیرمعمولی مقیاس بهره می گیرند (تصویر30ـ.) 3

نسبت های طالیی
برای تعیین برخی از اندازه ها به نسبت های شکیل و
زیبا ،قواعد مختلفی مرسوم بوده است.
معروف ترین آن شیوه یونانیان باستان در نسبت های طالیی
است و دارای قواعد هندسی با ظرافت و زیبایی بصری است.
در این روش مربع را با خطی عمود بر دو ضلع مربع به دو
مستطیل مساوی تقسیم می کنیم .سپس محل تقاطع آن خط با
یکی از اضالع مربع را مرکز دایره ای به شعاع قطر مستطیل قرار

تصویر30ـ 3مارک فنسی ـ اثر شماره  4مرکب

می دهیم .با ترسیم این دایره و تعیین محل تقاطع آن با امتداد ضلع ،مستطیل طالیی
به دست می آید .در این مستطیل عرض برابر با ضلع مربع است و نسبت این طول و
عرض ثابت است و این نسبت را این گونه بیان می کنند.
a:b=c:a
یونانیان در ساختن بنای بسیاری از معابد خود این قاعده را به کار برده اند(.تصویر
33ـ32ـ31ـ)3

a

b

c

تصویر31ـ 3ترسیم مستطیل طالیی با کمک مربع
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در(تصویر 35و 34ـ  )3براساس سطوح مربع و مستطیل منطبق بر نقاط طالیی
ترکیب بندی شده است .این تابلو مفهوم نسبت را به خوبی نشان می دهد.

تصویر3٢ـ 3معبد یونانی پارتنون ـ معبد یونانی با ترسیم تقسیمات طالیی بر آن

تصویر3٣ـ 3مازاتچو ،نقدینه حراج و ترسیم تقسیمات طالیی بر آن
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تصویر34ـ 3الف) عروج ،اثر رافائل ـ قصر واتیکان ،رم

تصویر34ـ 3ب) روابط بصری و تقسیمات طالیی بر اساس تصویر مقابل

تصویر35ـ 3قرمز ،آبی ،زرد ـ پی یت موندریان
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با هم تجربه کنیم
از میان تمرین های زیر ،یکی را انتخاب و اجرا نمایید.

تمرین 1
ـ با استفاده از قوه تخیل خود هنگام طراحی ،تغییراتی در اندازه موضوع اصلی ایجاد
کنید .سعی کنید تغییر اندازه در آن فضایی تخیلی یا عجیب ایجاد کند.
ـ با تغییر غیر عادی در مقیاس میتوانید فضایی فانتزی وکودکانه ایجاد کنید.
تمرین 2
ـ با تکه چسبانی (کوالژ) عکسها و تصاویری از مجالت و قرار دادن آنها به
صورت غیرمعمول ،فضایی نامتعارف و جالب ایجاد کنید.
با هم گفتگو کنیم

ـ در نمونه آثاری از تصویر سازی کودکان یا آثار سورئالیستی و ....جستجو کنید.
درباره تصاویری که با استفاده از تغییر مقیاس پرداخت شده است ،گفتگو کنید.

با هم بسازیم

در اینجا چند روش برای ایجاد حجم ارائه شده است که می بایست به فراخور کالس،
به صورت کار گروهی و با توجه به مقیاس موردنظر و روش مناسب انتخاب و اجرا شود.

احجام خمیری

خمير پالپ (خمیر دستمال کاغذی)
يک حلقه دستمال کاغذی ضخيم را به قطعات کوچک پاره کنيد ،هر قدر قطعات

کوچک تر باشد ،بهتر است .آنها را در يک سطل ريخته روی آن آب جوش بريزيد و
بخيسانيد .زمانی که کام ً
ال خيسانده شدند با فشار دست آنها را تبديل به خمير کنيد.
آب آن را مرتباً تعويض کرده و آب تازه بريزيد .با يک عدد چنگال آن را هم بزنيد
به طوری که يکدست شود .زمانی که خمير آماده شد آب آن را صاف کرده و دور بريزيد.
سپس رنگی که حالل در آب باشد مانند گواش ،را به همراه چسب کاغذ ديواری به آن
اضافه کنيد .موارد باال راکام ً
ال مخلوط كرده و استفاده نماييد.
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توجه کنید :همانطور که در شکل زیر دیده می شود به عنوان قالب ،از روش تهیه
قالب منفی با گل نیز می توان استفاده کرد.
3

2

1

6

5

4

حجمهای سطحی با پاپيهماشه
پاپيه ماشه واژه ای فرانسوی است و در فرهنگ لغت به معنی کاغذ فشرده شده است .اين
روش در گذشته به عنوان بستر ،برای نقاشی روغنی يا نقاشی زير الکی استفاده می شد و
در عهد صفويه رونق و اعتبار زيادی گرفت .با آنكه پيشينه زيادي از آن در دست نيست،
اما اسنادی مستدل موجود است که نه تنها اين صنعت از خارج به ايران نيامده است بلکه
در سرزمين ايران ازدوران باستان معمول بوده و در دوره های مختلف به ممالک همجوار
مانند امپراتوری روم شرقی و کشورهای اسالمیو هندوستان و ترکستان نيز نفوذ کرده و
در آن ممالک آثار زيادی از خود به يادگار گذاشته است.
ـ روزنامه يا کاغذهای باطله یا شانه تخم مرغ
ـ مايع ظرفشويی ،صابون مایع يا وازلين
ـ تيزبر(كاتر)
ـ سريشم ،چسب چوب يا چسب کاغذ ديواری
ـ قالب
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ـ مل يا بتونه
ـ سنباده
نخست مطابق طرح مورد نياز قالبی از چوب يا ظرف يا ميوه تهيه کنيد .روی
قالب مورد نظر را به طور کامل با وازلين چرب يا با مايع صابون آغشته کنيد .تکه های
بريده شدۀ روزنامه را با استفاده از سريش روی قالب بچسبانيد .وقتی کام ً
ال اطراف قالب
با روزنامه پوشيده شد ،صبر کنيد تا اليه اول خشک شود .بعد اليه بعدی را بچسبانيد.
اين کار بايد چندين بار تکرار شود تا به ضخامت مناسب برسد .بعد از پایان  کار  با
کاتر دور تا دور ظرف را ببريد و قالب را از داخل آن خارج کنيد .با چسباندن اليه های
ديگری از  روزنامه روی درزها را کامال بپوشانيد .با ترکيبی از مل و سريش و آب ،خمير
بتونه بسازيد و ظرف را بتونه کنيد .پس از خشک شدن ،سطح آن راکام ً
ال سنباده نرم
بزنيد تا صاف و يکدست شود .با رنگ دلخواهی آن را رنگ آميزی کنيد.
توجه کنيد کاغذ را بايد اليه اليه استفاده کنيد .سطح هر اليه را میتوان با خمير
کاغذ ديواری يا چسب آهار داغ شده صاف کرد .اين کار برای اليه های خيلی نازک به
خصوص در کناره های کار ضروری است تا به پايه اثر بچسبد.
از به وجود آوردن اليه های بسيار ضخيم اجتناب باید کرد .برای مثال ضخامت های
بيش از 100ميليمتر توصيه نمي شوند چرا که خمير کاغذ شما به سرعت  تمام شده
و رطوبت آن باعث چروک خوردگی میشود .برای ساخت احجامیکه ضخامت زیادی
دارند ،از تور سيمیکه شکل داده شده یا کاغذ مچاله شده و يا مقوا استفاده می شود.
زمانی که کار شکل دهی تمام شد بايد صبر کنید ترک های ناشی از تجمع کاغذ را
زمانی که کام ً
ال خشک شد با بتونه پر کنيد .برش های الزم را در اثر به وجود آوريد و
آن را مطابق طرح اصالح کنید .الزم به ذکر است که می توان از مخلوط شانه تخم مرغ
خیس خورده و چسب چوب برای ایجاد خمیر کاغذ استفاده کرد .البته از ظرافت کار
کاسته خواهد شد  .
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تأکید بصری
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تأکید بصری
از فراگیر انتظار میرود پس از پایان این فصل بتواند:

اهداف رفتاری

1ـ راه های رسیدن به تأکید بصری را نام ببرد.
2ـ کاربرد انواع تضاد در ایجاد نقطه تأکید را توضیح دهد.
3ـ نوع تأکید به کار رفته در آثار ارائه شده در درس را تشخیص بدهد.
4ـ تأثیر زاویه دید ،خطوط هدایت چشم ،محل استقرار و ....را در آثار ارائه شده
توضیح دهد.
5ـ در اجراي تمرينات عملي (به صورت فردي يا گروهي) از تأكيد بصري به درستي
بهره بگيرد.

درس دریک نگاه

تأکید یکی از روابط بصری است که به جلب توجه بیننده کمک می کند.
تضاد باعث قدرت بیان بصری بیشتری می شود و درنتیجه تأکید بصری به
همان نسبت بیشتر و برقراری ارتباط آسان تر خواهد شد.
استفاده از انواع تضاد(کنتراست) ،محل استقرار ،زاویه دید و ...از راه های ایجاد
تأکید بصری است.
عوامل هدایت كننده چشم ،مانند پرتوهای شعاعی ،ژرف نمايي (پرسپکتیو)،
زاویه دید ،جهت حركت موضوع ،اغراق و سمت نگاه و....به هدایت چشم کمک
می کند.
به وسیله جداسازی محل استقرار یک عنصر از میان عناصر دیگر نیز می توان
به روش های دیگری از تأکید دست یافت.
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استفاده از زاویه دید خاص برای هدایت چشم به سوی موضوع ،کل اثر را هم
مورد توجه قرار میدهد.
نقطه تمرکز می تواند متعدد باشد یا وجود نداشته باشد ،نقطه تأکید فقط یک
روش است که هنرمند ممکن است از آن استفاده کند .بعضی از هنرمندان عقیده
دارند ،که باید کل اثر بر اجزا مؤثر باشد.

تأکید بصری

1

بیشتر هنرمندان یا طراحان عالقه مند هستند که آثارشان مورد توجه قرار بگیرد و
تأکید یکی از روابط بصری است که به جلب توجه بیننده کمک می کند .امروزه ما در
کتاب ها ،مجله ها ،روزنامه ها ،اینترنت و .....با هزاران تصویر مواجه می شویم و در این
میان تصویری موفق است که به خوبی از تأکید بر موضوع بهره مند شده باشد .راه های
مختلفی برای جلب توجه وجود دارد .برای القای تأکید بصری استفاده از انواع تضاد
(کنتراست) ،2محل استقرار ،زاویه دید و ...توصیه می شود و زماني می توان در این امر
موفق بود که نقطه یا نقاط تأکید به کل اثر وابسته بماند و در اثر تمرکز شدید ،دچار
پراکندگی یا اغتشاش و كمبود وحدت نشود.
گروهی در روانشناسی 3اعتقاد دارند که خوب بودن يك  اثر از طريق برجسته
كردن ،تضاد و تأكيد بر نقش نيز حاصل مي شود .با آنكه انسان به تعادل و آرامش نياز
دارد ،ولي تأكيد بصري نيز از نياز هاي اوست.

تضاد
تضاد یا کنتراست در طبیعت باعث حساس شدن قوای حسی ما می شود .بدون
سرما ،گرمایی وجود ندارد و بدون تلخی ،شیرینی معنا نخواهد داشت.
باید گفت که هماهنگی و تضاد در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و از اهمیتی
فوق العاده برخوردارند .تضاد باعث می شود قدرت بیان بصری بیشتر شود و درنتیجه
برقراری ارتباط آسان تر خواهد شد .برای تأکید کردن ،استفاده از کنتراست ،نه تنها
Focal Point .1
Contrast .2
 Geschtalt .3مکتبی در روانشناسی که در زمینه ادراک بصری نظریاتی ارائه داده اند.
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باعث جلب توجه بیننده می شود ،بلکه به معنا و مفهوم پیام نیز اهمیت و تحرکی خاص
می بخشد .یکی از رموز موفقیت در تضاد حذف عناصر غیر ضروری است تا بتوانیم
به آنچه واقعاً مهم است متمرکز شویم .با سازمان دهی عناصر مهم و حذف عناصر
بی اهمیت تر می توان تأثیر پیام را تشدید کرد .از انواع تضاد می توان به تضاد تاریکی
و روشنایی ،تضاد بافت ،تضاد رنگ ،تضاد جهت ،تضاد شکل ،تضاد اندازه و …
اشاره کرد.
رامبراند ،در آثارش از جمله نقاشیهای رنگ روغن و چاپهای فلزی ،اغلب از تضاد
روشنایی و تاریکی استفاده میکرد ولی طیف کمیاز سایه روشنهای بین سیاه و سفید را به
کار میگرفت ،درنتیجه تأکید زیادی بر موضوعات اصلی به وجود آورده است و آثارش حالت
برجسته و زندهای پیدا کردهاند .آثار وی بهترین دلیل برای نشان دادن اهمیت فوقالعاده تضاد
در هنرهای بصری است.

تصویر1ـ  4رامبراند ،ون راین ،چهره خودش ـ قرن
هفدهم ـ رنگ روغن روی بوم

تصویر2ـ  4رامبراند ،ون راین ـ بازگشت پسر نافرمان ـ رنگ روغن روی بوم
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به تصویر صفحه قبل نگاه کنید ،وی در چهره خودش با استفاده از تضاد شدید تاریکی
و روشنایی ،بیشترین تأکید بصری را به وجود آورده است(تصویر1ـ.)4
در پردۀ پسر نافرمان ،پسرک که در آغوش پدری بخشنده بهنرمیجای گرفته ،با پشیمانی
زانو زده است و در همان حال پیکره های دیگر در درجات متفاوت ی از سایه مالیم غرق
شده اند .کانون تابلو ،چهرۀ روحانی پدر پیر است .هنرمند با بهرۀ درست از تیرگی و روشنایی
نقاط تأکید را براساس اهمیت موضوع یکی یکی به بیننده نشان می دهد (تصویر2ـ.)4
تضاد تاریکی و روشنایی اغلب با روشهای متنوعی مورد استفاده هنرمندان قرار
گرفته است .درمعماری اسالمی ،نورگیرها نقش خیره کنندهای در جلب توجه افراد دارند .نور
نقش مهمی را در ایجاد مفهوم کمال ایفا میکند .وقتی وارد معماری میشویم نور ،چشم ما را

تصویر3ـ 4نورگیر سقفی ـ کاشان

به سمت خود هدایت میکند و خیلی ظریف اشاره به حضور متعالی خداوند دارد(تصویر 3ـ .)4
در تصویر زیر هنرمند با نورپردازی خاص و ظریف در طراحی اش جلوه ای مطلوب
به چهره بخشیده است .جالب اینکه بر خالف اغلب طراحیها ،چهره در تاریکی قرار گرفته
است .انعکاس نور به چهره ،طراحی زن در پیش زمینه ،همراه با پس زمینه ای بی اهمیت،
همگی از هدف هنرمند تبعیت می کند(تصویر4ـ.)4

تصویر4ـ 4زن جوان ،امبرتو بوتچیونی
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در تصویر 5ـ  4که با سبک رئالیسم اجتماعی خلق شده است ،روشنایی رنگ لباس
مردی که اعتراضات را رهبری میکند موجب تأثیر بر هدف وی در این اثر شده است.
فریادها و چهره های بی رنگ ،نشان می دهد که توفانی در راه است.

تصویر5ـ 4قیام ،انوره دومیه ،رنگ روغن روی بوم  

وقتی شکلی روشن در زمینه ای تیره قرار بگیرد و یا شکلی تیره در زمینه ای
روشن قرار بگیرد ،کام ً
ال می تواند توجه را به خود جلب کند .استفاده از تضاد نیز این
امکان را فراهم میکند که توجه مخاطب به سوی موضوع جلب شود .نکته مهم حذف
عناصر غیرالزم و پرداختن به ضروریات است( .تصویر  ٧ ، 8و ٦ـ )4در عکاسی ،با استفاده
از تنظیمات دوربین ،تغییراتی در وضوح و عدم وضوح به وجود میآورند که موجب
بی اهمیت شدن عناصر غیرضروری می شود و توجه به هدف تصویر جلب می شود
(تصویر 9ـ.)4

80
کارگاه هنر 2

تصویر 6ـ 4کاغذ بری ـ کنتراست سطوح مثبت و منفی

تصویر7ـ 4کنتراست تاریک روشنایی و اندازه در کودک و چادر سیاه پسزمینۀ آن

تصویر ٨ـ 4طراحی روی زمینـ اندی گلدزورثی
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تصویر9ـ 4تأکید به واسطۀ عمق میدان وضوح

تصویر10ـ 4یک حجم فلزی براق با انعکاس فضای اطراف خود ابعاد تازه و تأکید بصری را ایجاد کرده است.

تضاد بافت نیز تأکید بصری ایجاد می کند .در تصویر10ـ 4جنس براق و صیقلی
در حجم فلزی باعث شده است تا انعکاسی از محیط اطراف به وجود آید و ابعاد بصری
تازه ای ایجاد گردد.
تضاد رنگ توانایی زیادی در ایجاد تأکید و جلب توجه دارد .چنان که می تواند
تأثیر عناصر دیگر را هم کنترل کند .تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید .هندوانه به لحاظ
هماهنگی رنگ در میان برگ ها استتار شده است ،ولی کدو تنبل به دلیل رنگ متفاوت
خودنمایی می کند(تصویر الف و ب 11ـ.)4

تصویر11ـ 4الف) هماهنگی رنگ و استتار در طبیعت
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تصویر11ـ 4ب) تأکید بصری به واسطۀ رنگ

استفاده از تأکید بصری قوی هم قابل اجراست .به واسطۀ تأثیر رنگ و قدرت
بصری آن در طراحی گرافیکی ،برجسته نمایی واضح و مشخص انجام می شود .در
تصویر 12ـ 4هدف هنرمند جلب توجه مخاطب به لب قرمز رنگ است که خروش او
فریاد صلح را سر می دهد .در تصاویر ( 14و 13ـ )4کنتراست شکل و رنگ هر دو وظیفه
تأکید را به عهده گرفته اند.
در پردۀ پسری با جلیقه قرمز ،منطقه قرمز رنگی به شکل هندسی به سمت جلو
کشیده می شود و پس از آن است که با شکل تخم مرغی سر پسرک و سطوح بدن و
پرده ها مواجه می شویم .سزان سعی می کند که همه عناصر تابلو زیر سلطه جلیقه قرمز

تصویر12ـ 4هنرهای ارتباطی لینو ،فرانسه

1

باقی نماند و ابزاری برای سازماندهی سطوح مختلف تصویر باشد(تصویر15ـ.)4
استفاده به جا از تضادهای دیگر از قبیل تضاد بافت ،تضاد جهت ،تضاد شکل و...
نیز می تواند امکانات بیشماری را برای جلب توجه فراهم کند .یک نماد گرافیکی را در
میان اشکال طبیعی تجسم کنید ،آیا توجه را به خود جلب نمی کند؟

تصویر13ـ 4منظره پائیزی ـ امدادیان

تصویر14ـ 4عکس ـ رضا وهمی

تصویر15ـ 4پل سزان ،پسرک با جلیقه قرمز،
رنگ روغن روی بوم
1. Communication Art
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محل استقرار
غیر از انواع تضاد ،به وسیله جداسازی یک عنصر از میان عناصر دیگر ،می توان به
روش های دیگری از تأکید دست یافت .زیرا محل استقرار متفاوت و فضای منفی اطراف
آن باعث جلب توجه مخاطب می شود تا جایی که بدون متمرکز شدن روی موضوع
مورد نظر نمی توانیم به اثر نگاه کنیم(تصویر  17و 16ـ.)4

تصویر16ـ 4میشل بیروت ـ پوستر (بهترین نما را بگیر)

تصویر17ـ 4پوستر بزرگداشت جاللالدین محمد مولوی ـ علی خورشیدپور

در هر دو تصویر فوق چنین رابطه ای وجود دارد .هنرمند با جدا کردن یک واحد
از کل به تأکید بصری دست یافته است.
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مجلس نگارگری بارگاه کیومرث در ترکیبی مدور ،ریتمیاز انسان ها ،توجه را به
بارگاه کیومرث در باالی تصویر هدایت می کند ،نقطه اوج مجلس در باالی تصویر قرار
گرفته است زیرا کیومرث به عنوان یک واحد از کل جدا شده است( .تصویر18ـ)4

تصویر18ـ  4نگارگری ،بارگاه کیومرث اثر سلطان محمد
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گاه محل استقرار موضوع در مرکز یک شكل ،نیز از چنین هدفی تبعیت میکند .در
تصویر زیر ،بزرگی دایره و رنگ آن ،استقرار مکعب در مرکز دایره موجب تأکید بر موضوع
شده است(تصویر 19ـ.)٤

تصویر19ـ 4پوستر نمایشگاه هنر معنوی

تأکید در نقطه باال در دوران پس از رنسانس در نقاشی های جهان غرب شکل
گرفت ،به گونه ای که هنرمندان زیادی از چنین تأکیدی بهره گرفته اند( تصویر 20ـ .)4
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عوامل هدایت كننده چشم
اشاره به موضوع اصلی توسط یک یا چند عنصر ،توجه را مستقیم
یا غیر مستقیم به سمت آنها هدایت می کند و تأثیر دلخواه را به سادگی
ایجاد می کند.معموالً عنصر خط بهتر از بقیه عناصر به هدایت چشم
کمک می کند .پرتوهای شعاعی ،ژرف نمايي(پرسپکتیو) ،زاویه دید،
جهت حركت موضوع ،اغراق و سمت نگاه و....همه مثال هایی از این
نوع هستند(تصویر  2٣و 2٢و2١ـ.)4

تصویر20ـ 4پرده نقاشی دوره باروک

تصویر2١ـ 4عکس ـ تأکید بصری به
واسطۀ خطوط هدایت کنندۀ چشم
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تصویر22ـ 4طراحی پوســتر چهارمین نمایشگاه دوساالنۀ آثار طراحان گرافیک
ایران ـ هنرمند معاصر

تصویر23ـ 4طراحی برای انیمیشن (قسمتی از استوری بُرد)
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در پردۀ درس موسیقی ،هنرمند موشکافانه و غیرمستقیم چشم را به طرف
موضوع هدایت می کند .بهره مندی از زاویه دید و پرسپکتیو مناسب در میان تاریکی ها
این امکان را فراهم آورده است که موضوع چشمگیرتر به نظر برسد( تصویر 24ـ .)4

تصویر24ـ 4درس موسیقی ـ یان
ورمیر ـ رنگ روغن روی بوم

در پرده سوم ماه مه ،کشتار با مفهوم انقالبی پیوند خورده است .سربازان ارتش
فرانسه با حرکت اسلحه ها و سرنیزه در ضرب آهنگی مورب و افقی به سوی مردم قرار
گرفته اند و روشنایی فانوسی که قهرمان صحنه را نورانی کرده ،از همه مهمتر است،
استفاده از رنگ های تند و زننده در میان تاریکی شب همه نمایشی از فجایع جنگ
است .هنرمند از همه عناصر ،جهت تأکید بیشتر بر مظلومیت مبارزین اسپانیایی
استفاده کرده و اثری ماندگار آفریده است (تصویر 25ـ .)4
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تصویر25ـ 4سوم ماه مه ،فرانسیس
گویا ـ رنگ روغن روی بوم

در تصاویر ( 27و26ـ )4عکاس ضمن استفاده از زاویه دید خاص برای هدایت
چشم به سوی موضوع ،کل اثر را هم مورد توجه قرار داده است.
در تصویر( 28ـ   )4ساک دستی به گونه ای طراحی شده تا تصویر آن با زاویه
دید از باال موجب جلب توجه شود .درنتیجه ،اين شيوه از طراحي گسترش تبلیغات را
به دنبال خواهد داشت.

تصویر26ـ 4پرسپکتیو ساختمان ها ـ
اسون فِنِما ـ نمای نمای
ساختمانهای شهری با پرسپکتیو
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تصویر27ـ 4عکس از  نمای ساختمان با پرسپکتیو و اعوجاج ،موضوع را تحتالشّ عاع قرار داده است .توماس هولتکوئنز

تصویر28ـ 4در تصویر فوق ساک دستی به واسطۀ طراحی خاص موجب تأکید و جلب توجه شده است.
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در نقاشی زیر ،پرسپکتیو اغراق آمیز و نورپردازی قوی ،چشم بیننده را از دخترک
به سایه آدمیپشت دیوار هدایت می کند .هنرمند به اين ترتيب توجه مخاطب را به هدف
خود از نقاشي هدايت مي كند( تصویر29ـ.)4

تصویر29ـ 4راز مالیخولیای یک خیابان ،جورجیو دکریکو رنگ روغن روی بوم

درتصاویر  30و  31ـ  4از جهت نگاه در ایجاد نقطه کانونی(تأکید بصري) استفاده
شده است .اغلب جهت نگاه ،موجب تأکید بر آنچه که موضوع نگاه ميكند ،ميشود و چشم به آن
سوهدايتميگردد.
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تصویر30ـ 4احمد عالی (نقاش) ـ عکس از مریم زندی

تصویر31ـ 4در این تصویرسازی زاویه دید و جهت نگاه موجب ایجاد تأکید بصری شده است.

امکاناتی که می تواند موجب تأکید بر موضوع شود ،تقریب ًا بی پایان هستند و هنرمندان
تاکنون راه های بسیاری را کشف کرده اند .از آن جمله جیمز انسور 1هنرمندی است که
درمیان یک بیان اکسپرسیونیستی 2منسجم ،یکباره با یک تصویر واقع گرا ،همۀ نظرها را به
خود جلب می کند .وی با وجود ازدحام و شلوغی عناصر ،راه حلی جدید یافته است (تصویر
32ـ  .)4در تصویر 33ـ  4عکاس با ترفندی خاص ،ما را به دیدن چهره دعوت می کند.

 .1جیمزانسور به عنوان یکی از پیشگامان اکسپرسیونیسم مطرح می شود ،اگرچه آثارش نمادین است و به
سورئالیسم هم نزدیک است.
 .2اکسپرسیونیسم :شیوه بیان حالت و هیجان از طریق خطوط ضخیم و نیرومند با رنگهای تند و تیره  و اشکال
تغییر یافته (در قرن بیستم) ،برای اطالعات بیشتر به ضمائم کتاب مراجعه کنید.
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تصویر32ـ 4جیمز انسور ـ پرتره خودش احاطه شده با

تصویر33ـ 4علیاصغر معصومیـ عکاس مریم زندی

ماسکها ـ رنگ روغن روی بوم

نقاط تأکید متعدد
در شب پرستاره اثر ون گوگ نقاط تأکید متعدد هستند .ستاره های درخشان ،پیچیدن
کهکشانی از انفجار ستارگان ،خطوط رنگی درهم تنیده شده و سروی که با رقصی شورانگیز
قد برافراشته است .دراینجا هنرمند منظره ای کام ً
ال شخصی می آفریند .اما او با وجود نقاط
تأکید متعدد ،از این اثر یک کل واحد را به وجود آورده است ( تصویر 34ـ.)4

تصویر34ـ 4وینسنت ون گوگ ،شب
پرستاره ،رنگ روغن روی بوم
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همیشه برای خلق اثر موفق الزم نیست که نقطه تمرکز مشخصی داشته باشیم.
به یاد داشته باشیم که نقطه تأکید فقط یک روش است که هنرمند ممکن است از آن
استفاده کند .بعضی از هنرمندان عقیده دارند ،که باید کل اثر بر اجزا مؤثر باشد.
در بسیاری از نقاشیهای هندسی و آبستره 1موندریان ،هیچ نقطه مرکزی که چشم را
نگه دارد ،وجود ندارد .حاشیه های آثارش به اندازۀ مرکز آنها دارای اهمیت هستند ،خط های
افقی و عمودی که استفاده کرده است ،اغلب نوعی سکون ،آرامش وتعلیق را تداعی می کند
که از دو نیروی متقابل و متضاد که یکدیگر را در تعادل نگه می دارند ،ناشی میشود.
در تصویر 35ـ 4شبکه ای سیاه در پس زمینه ای سفید نقاشی شده است و سطوح
یک دست با رنگهای اصلی بر آن اضافه شده اند .تابلو هیچ نقطۀ مرکزی ندارد .موندریان
اصطالح "حاشیه ای" را بر آن گذاشته بود ،به آن معنا که مرکز زدایی شده و مانند شهری
بدون مرکز است .البته در این گونه آثار ،موندریان با استفاده از تضاد رنگ های اصلی،
نقش بسیار مهمی در تأکید بر کل اثر داشته است.
نقطه تأكيد میتواند متعدد باشد يا حتي وجود نداشته باشد ،مهم اين است كه با
تمرکز بیش از حد روی يك موضوع يا چند موضوع ويا حتي با عدم تمركز موجب کم شدن
وحدت و انسجام عناصر نشویم و موضوع اصلی وابسته به کل طرح باقی بماند.

تصویر35ـ 4ترکیببندی قرمز ،آبی و زرد ـ
پیت موندریان ـ رنگ روغن روی بوم

 .1آبستره :آن گونه از آثار هنری که از هرگونه تقلید طبیعت یا شبیه سازی آن دوری می کند.برای اطالعات بیشتر به
ضمائم کتاب مراجعه نمایید.
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با هم تجربه کنیم

از میان تمرین های زیر ،یکی را انتخاب و اجرا نمایید.
تمرین1
ـ تصویری از یک مکان را انتخاب کنید( .عکس از طبیعت ،خیابان ،پارک ،فضای
داخلی و)....
ـ در کارگاه چند اسکیس از فیگور متناسب با تصویر مورد نظر طراحی کنید.
ـ از میان طرحهایتان یک یا چند فیگور را به تصویر اضافه کنید .به گونه ای که
در آن تأکید بصری ایجاد کند.
(نکته :توجه کنید که انتخاب ابزار به جنسیت تصویر شما بستگی دارد).
تمرین2
ـ از یک گلدان گل به صورت اسکیس طراحی کنید.
ـ طرح را روی مقوای بافتدار و ضخیم با رنگهای محلول در آب ( مانند آبرنگ،
مرکب رنگی و )....اجرا نمایید.
ـ طرح را با شیوه خیس در خیس اجرا کنید و فضای اطراف را ساده رنگ آمیزی کنید.
ـ بخشی از طرحتان را با جزئیات و تضاد تاریک و روشنایی ،جلوه بیشتری بدهید.
تمرین3
ـ در طبیعت جستجو کنید.
ـ به یافتههای خود از زاویه دیدهای مختلف نگاه کنید .میتوانید خودتان آن را
چیدمان کنید .هنگام چیدن آنها به ایجاد تضاد مناسب توجه کنید.
کادرهای متفاوتی از آن انتخاب کنید.
ـ با توجه به عمق میدان وضوح و برخی از انواع تضاد که در متن درس اشاره
شده است از آن عکاسی کنید.
تمرین4
ـ یک موضوع مانند بند رخت ،میز صبحانه و پشت بامها یا ...انتخاب کنید.
ـ در میان موضوع انتخابی خود بخشی از طرح را با استفاده از نوعی تضاد ،ویژه کنید.
تمرین ٥
با استفاده از ویژه کردن محل استقرار یا به کمک عوامل هدایت کننده چشم ،مفهومی
را طراحی کنید( .به گونه ای که با تأکید بصری بر موضوع ،پیام را بهتر درک کنیم).
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با هم گفتگو کنیم

ـ چند اثر هنری از نقاشان مشهور که در آن تأکید بصری خاصی به کار رفته
باشد ،انتخاب کنید.
درباره نوع تأکید به کار رفته در آنها گفتگو کنید.
ـ آثار زیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
درباره تفاوت شیوه تأکید در آنها گفتگو کنید.

تصویر37ـ 4نقاشی آبرنگ از گلهای شیپوری

تصویر36ـ 4دختری با کاله قرمز،
اثر یان ورمیر

تصویر38ـ 4عکس از هیجان پیروزی در ورزشگاه
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تعادل

٥

تعادل
از فراگیر انتظار میرود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ مفهوم تعادل را شرح دهد.

اهداف رفتاری

2ـ نيروهاي بصري در محدوده كادر را بشناسد.
3ـ انواع تعادل را نام ببرد.
4ـ تعادل متقارن را تشخيص دهد.
5ـ شيوه ايجاد تعادل نامتقارن در هر تصوير را توضيح دهد.
6ـ شيوه هاي ایجاد وزن ذهني و بصري در تصوير را بداند.
7ـ علت بهره گيري از تعادل ناپايدار در بعضي آثار هنري را تشخيص دهد.
8ـ در اجراي تمرينات (به صورت فردي يا گروهي) با توجه به هدف كار،تعادل
مناسب ايجاد كند.

درس دریک نگاه

مهم  ترین عامل فیزیکی و مؤثر بر حواس بشر ،حفظ تعادل است.
انسان آگاه یا ناخودآگاه ،در ارزیابیهای بصری خود ،به وجود تعادل و توازن توجه
میکند.
یک محور عمودی بر یک پایه افقی ،از مهم  ترین عوامل سنجش تعادل هستند.
با تقسیم وزن بصری به طور مساوی در طرفین محور عمودی بر خط افق احساس
تعادل می کنیم.
به خاطر حسی که ما از مرکز ثقل و تجربههایمان از جاذبه زمین داریم ،بیشتر به
دیدن وزن روی زمین عادت داریم و احساس آرامش و ثبات را براساس محور افقی
بهتر احساس میکنیم.
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در طبیعت تعادل و توازن بقاء ،در رابطه متقابل میان چرخه زندگی و زنجیره
غذایی جانداران و گیاهان معنا پیدا می  کند.
در فیزیک ،تعادل مبتنی بر قوانین بقای نیروهاست.
در هنرهای تجسمیتعادل امری بصری است و نتیجۀ مجموعه شرایطی از قبیل
وزن ،ایستایی ،تضاد نیروها و یا ویژگی ها و شرایطی که انسان از راه حواس خود
درکمی  کند ،می باشد.
محدوده (كادر) و فضای اثر بر نیروهای بصری تأثیر می گذارد و نیروهای بصری را
محصور می سازد و از ورود نیروهای بیرون از آن به داخل جلوگیری می  کند.
با پيدايش هر اثر خوب بصري يك كل متعادل و متوازن به وجود میآيد كه نتيجه
تركيب اجزاي آن است.
تعادل را به دو روش کلی متقارن و نامتقارن میتوان به دست آورد.
ساده ترین راه به دست آوردن تعادل استفاده از تقارن است.
در تعادل متقارن همه عناصر نسبت به محورهای افقی و عمودی و حتی مورب
سنجیده میشوند.
ترکیب قرینه معرف زمان ،محیط و ذهنیتی آرام ،متعادل ،متوازن و ایستا است.
امروزه هنرمندان با ذهنی پویا و پرتحرک و متفاوت  تر از گذشته ،از ترکیب متقارن
برای رسیدن به تعادل ،کمتر بهره میگیرند.
درک بصری طرحهای پیچیده با تزئینات زیاد دشوار است ،اما تقارن از دشواری
درک آن میکاهد.
در برخي آثار نوعی تقارن به نام «قرینه در بی قرینگی» مطرح است.
نوعی تعادل به نام شعاعی در زیر مجموعه تعادل متقارن وجود دارد که درآن تمام
عناصر از یک مرکز مشترک به صورت شعاعی یا مدور خارج میشوند.
در طراحی صنعتی ،در ساخت اشیای زیادی همچون چتر ،چرخ دوچرخه ،پروانه
هواپیما و ...از این ساختار متعادل بهره می گيرند.
در صنایع دستی و طراحی سنتی خصوصاً شمسه در تذهیب و برخی از نقوش در
طراحی فرش نیز ساختارشعاعي مشاهده میشود.
چشمگیر بودن همه اجزا به تعادل سراسری (تكراریکنواخت) میانجامد .این شیوه
در حقیقت نوعی تعادل متقارن است.
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دومین نوع تعادل ،نامتقارن نامیده میشود که عناصر براساس وزن ،ارزش یا انرژی
بصری آن متعادل میشوند .عدم تقارن دارای تحرک ،تنوع ،هیجان وجذابیت بصری
بیشتری است.
تعادل نامتقارن در شرق دور از طریق فضاهای خالی(خأل ) صورت میگرفت و هدف
هنرمند وادار کردن انسان به تفکر و هدایت به درونیات و فضای عارفانه است.
توازن ،تعادلی است که براساس وزن یا سنگینی به وجود میآید.
علم فیزیک و درک بصری ،هر دو از قانون موازنه با وزنه و اهرم بر تکیه  گاه پیروی
می کنند.
مدت زمان توجه و نگاه کردن با دقت در بخشی از تصویر ،موجب افزایش وزن
ذهنی آن بخش از تصویر میشود که با وزن بصری بخش دیگری از تصویر ،تعادل
نامتقارن ایجاد می کند.

تعادل 1بصري
مهم  ترین عامل فیزیکی و مؤثر بر حواس بشر ،حفظ تعادل است .ریشه و اساس همه
تواناییهای انسان بستگی به حس تعادل دارد و چنانچه این حس در انسان کاهش یابد،
حرکات بدن وی فاقد تعادل خواهد شد .حتی میتوانیم تأثیر عدم تعادل را در چهره
شخصی که به طور ناگهانی تعادلش به هم خورده است تماشا کنیم!
انسان به صورت غریزی در ارزیابیهای بصری خود به وجود تعادل و توازن توجه
می کند و سریع تر از آنکه به صورت علمی،مرکز ثقل تصاویر را محاسبه کند ،آن را دریافت
مینماید .زیرا هنگام دیدن یا بیان یک پیام بصری ،ابتدا برای آن یک محور عمودی بر
یک پایه افقی ،در نظر می گیرد .این دو محور از مهم ترین عوامل سنجش تعادل هستند.
همان گونه که در طراحی نیز فراگرفته ایم برای ترسیم اشیاء از محور عمودی و افقی استفاده
می نماییم چرا که با تقسیم وزن بصری به طور مساوی در طرفین محور عمودی ،بر خط افق
احساس تعادل میکنیم (تصویر 1ـ.)5

تصویر1ـ 5محور عمودی و
افقی در پیام بصری
 balanceـ 1
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تصویر2ـ 5طراحی شیر ،رامبراند ون راین ،آب مرکب روی کاغذ

به خاطر حسی که ما از مرکز ثقل و تجربههایمان از جاذبه زمین داریم ،بیشتر
به دیدن وزن روی زمین عادت داریم و احساس آرامش و ثبات را براساس محور افقی
بهتر احساس می  کنیم.
در طراحی شیر رامبراند ،شیر وحشی را در حالتی آرام با کشش افق طراحی
نموده است .البته نگاه نافذ شیر و چند ضربه قلم تیره به ما میگوید که این شیر همیشه
آرام نخواهد بود(تصویر2ـ.)5
چند طراحی روی محور افقی از هنرمندانی متفاوت را ببینید(تصویر 5و  4و
3ـ .)5آرامش کرگدنهای خوابیده و حرکت کند و سنگین کرگدن تنها را مقایسه
کنید .قرار گرفتن آنها بر روی محور افقی حس توازن و آرامش را به ما القاء میکند.
در طبیعت تعادل و توازن بقاء در رابطه متقابل میان چرخه زندگی و زنجیره
غذایی جانداران و گیاهان معنا پیدا میکند و در فیزیک ،تعادل مبتنی بر قوانین بقای
نیروهاست (تصویر ٦ـ.)٥
در هنرهای تجسمی تعادل امری بصری است و نتیجۀ مجموعه شرایطی از قبیل
وزن ،ایستایی ،تضاد نیروها و یا ویژگیها و شرایطی که انسان از راه حواس خود درک
می کند ،میباشد .اگر یک اثر طراحی یا نقاشی از تعادل کافی برخوردار نباشد ،ما با دیدن
آن احساس آرامش و توازن نمیکنیم .در یک اثر هنری ،تعادل زمانی حس میشود که
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کنش و واکنش تمام نیروهای بصری (تضاد نیروها) منجر به یک موازنه شود ،به طوری که
برای ایجاد تعادل بیشتر نتوان هیچ تغییری در ترکیب آن به وجود آورد .هنرمندان برای
القای حس تعادل درآثارشان همواره نیروهای بصری را براساس فضای مورد نظر یا محدوده
(کادر) ،موازنه میکنند .محدوده و فضای اثر بر نیروهای بصری تأثیر میگذارد و نیروهای
بصری را محصور میسازد و از ورود نیروهای بیرون از آن به داخل جلوگیری میکند.
با توجه به شکل محدوده و یا فضای اثر هنرمند نیروهای بصری را سامان دهی و
روابط نیروها را بایکدیگر ترکیب میکند هر عنصر بصری میتواند نیروهای درون محدوده
را فعال کند.

تصویر3ـ 5طراحی از كرگدنها ،بلک رینوس

تصویر4ـ  5طراحی از کرگدن در راه رفتن

تصویر5ـ 5طراحی از انسان در حالت خوابیده ـ کادر افقی با حالت خواب هماهنگی مناسبی دارد.
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تصویر6ـ  5لینا گانوان ـ عکس از پرنده

انواع تعادل
تعادل را به دو روش کلی متقارن و نامتقارن میتوان به دست آورد و انواع ديگري
از آن به نام تعادل شعاعي و الگوي سراسري (تكرار يكنواخت )وجود دارد كه اغلب از
آنها به عنوان زير مجموعۀ روش متقارن ياد می كنند.

تعادل متقارن
ساده ترین راه به دست آوردن تعادل ،استفاده از تقارن است زیرا همه عناصر نسبت به
محورهای افقی و عمودی و حتی مورب سنجیده میشوند .درک این نوع تعادل ساده
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است و همین امر باعث شده تا در طول تاریخ اغلب در هنرهای تجسمی و معماری،
کاربردی و دستی و ...مورد استفاده قرار گیرد .در آثار هنری ایران قبل از اسالم و پس
از اسالم تقارن از جایگاه ویژه ای برخوردار است .ترکیب قرینه معرف زمان ،محیط و
ذهنیتی آرام ،متعادل ،متوازن و ایستا است( .تصویر ٧ـ )٥امروزه هنرمندانی که با ذهنی
پویا ،پرتحرک و متفاوت تر از گذشته از این روش برای رسیدن به تعادل کمتر بهره
می گیرند ،سعی در به کارگیری شیوه های جدیدتری از ترکیب بندی در آثارشان دارند
(تصاویر ٨ـ 5الی 11ـ.)5

تصویر7ـ 5خیالَ ،هری هرکا ،نقاشی رنگ روغن روی بوم ،تقارن برای نشان
دادن زمان (کهولت سن) ،خاموشی ،بی تحرکی و اندوه

تصویر 8ـ 5ماسک آفریقایی
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تصویر9ـ 5بازوبند زرین ،دوره هخامنشی

تصویر10ـ 5بشقاب زیر لعابی ،خط کوفی تزئینی ،ایران

تصویر11ـ 5کاغذبُری ،شاپرک

تصویر12ـ 5رودوزی سنتی
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در آثار معماری دوران باستان و آثار مذهبی اغلب از تقارن بهره گرفته شده است.
تعادل قرینه در این آثار موجب فضایی آرام و موزون و پایدار میشود(تصویر  14و13ـ.)5

تصویر13ـ 5تخت جمشید

تصویر1٤ـ 5تاج محل ،مقبره ممتاز محل بیگم(همسر شاه جهان) ،آگرا ،هند

به کمک سازماندهی متقارن ،نقشهای پرکار و شلوغ ،متصل به هم به نظر
میرسند و به وحدت میرسند .به این معنی که عناصر متعدد واقع در هر نیمۀ
تصویر در مقابل نیمه انعکاس یافته خود ،به نحوی شگفت  انگیز ،نظمیمنطقی و
فضایی رسمی ،حتی خاموش می یابند .درک بصری طرح های پیچیده با تزئینات
زیاد دشوار است ،اما تقارن از دشواری درک آن می کاهد (تصاویر 16و 15ـ .)5
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تصویر1٦ـ 5پوستر 25 ،سال پوستر تئاتر ایران

تصویر1٥ـ 5قالی محرابی ـ ایران

تصویر17ـ 5منظره

109

امروزه در نقاشی و عکاسی ،تعادل متقارن کاربرد کمتری دارد ،مگر اینکه تصویری
در آب یا آینه انعکاس یافته باشد و یا تعمدی برای نشان دادن تقارن وجود داشته
باشد(تصویر 17ـ  .) 5زیرا هنرمند معاصر ،دیگر با ترکیبات متوازن و قرینه نمیتواند
دنیای پرتحرک این عصر را به تصویر کشاند.
قرینه در بی قرینگی
در بعضی از آثار ضمن اینکه هنرمند از تقارن بهره گرفته است ،اما برای پرهیز
از یکنواختی و تکرار ،تغییراتی در جزئیات وارد کرده است .در این گونه آثار عامل
تقارن به شکل هندسی و متعارف آن قابل دریافت نیست ،ولی نوعی تقارن به نام
قرینه در بی قرینگی در آن مطرح است .در آثار نگارگری اغلب تقارن به این شیوه
ایجاد می شود .در آثار هنرمندان دیگر نیز (تصویر ١٩و  ١٨ـ  )٥از این شیوه استفاده
می شده است.

تصویر18ـ 5شاهنامه ،رزم رستم و اشکبوس
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تصویر19ـ 5ریا پوشکین ،نقاشی آبرنگ

تعادل شعاعی
نوعی تعادل به نام شعاعی در زیر مجموعه تعادل متقارن وجود دارد که درآن تمام
عناصر از یک مرکزمشترک به صورت شعاعی یا مدور خارج میشوند(تصویر 20ـ.)5
خورشید با پرتوهای نوری که از آن سرچشمه میگیرد نماد آشنایی است که اساس
این نظر را بیان میکند.

تصویر20ـ 5تعادل شعاعی ـ کودکان افریقایی

111

پرتاب سنگی در آب ساکن ،موجهای متحدالمرکز ایجاد می  کند .گل برگها
در گلهای شکفته طرحی شعاعی دارد .در تعادل شعاعی معموالً احساسی از حرکت
چرخشی و د ّوار در چشم انسان به وجود میآید .الگوهای شعاعی در طبیعت فراوان
دیده میشوند (تصویر 22و 21ـ .)5
در ایران هنرمندان بسیاری از ساختار شعاعی ایده گرفته اند .در صنایع دستی و طراحی
سنتی خصوصاً شمسه در تذهیب و برخی از نقوش در طراحی فرش نیز این ساختار مشاهده میشود
(تصویر  ٢٥و  ٢٤و ٢٣ـ.)5

تصویر2١ـ 5تقارن شعاعی در قاصدکها

تصویر2٢ـ 5تقارن شعاعی در امواج
ناشی از حرکت زنبور در آب
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تصویر23ـ 5آندرجا ـ عکس از میز و صندلی فرفورژه ـ ساختار شعاعی در طراحی میز و صندلی به کار رفته است.

تصویر25ـ 5تعادل شعاعی در طرح کاشی

تصویر24ـ 5ظرف سنگی ،هنر سنگ تراشی خراسان ـ تعادل شعاعی
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در معماری اسالمیبرای تزیین سقف گنبدها با هر مصالحی مانند :آجرکاری،
کاشی کاری ،مقرنس کاری ،کاربندی و ...از این نوع تعادل استفاده فراوان شده است
(تصویر26ـ .)5در جهان غرب نیز ساختار شعاعی دست مایه هنرمندان قرار گرفته
است (تصویر27ـ.)5

تصویر26ـ 5تزیینات کاربندی
شعاعی

تصویر27ـ 5قندیل های یخی
شعاعی ـ اندی گلدزورثی
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الگوی سراسری (تکرار یکنواخت)
یکی از انواع خاص تعادل متقارن ،بهره گیری از تأکید مساوی همه اجزا میباشد.
در این موارد تساوی وزن و یا چشمگیر بودن همه اجزا به تعادل سراسری (یکنواخت)
میانجامد .این شیوه در حقیقت نوعی تعادل متقارن است که با تکرار یکنواخت در
همه جای طرح صورت میگیرد ،نقطه شروع و پایان ندارد و به این سبب که حس
تأکید بر کل را دارد یک مجموعه بزرگ را ایجاد میکند(تصویر 30و  29و 28ـ.)5

تصویر28ـ 5دراگان جودان سویک ـ
عکاسی از نمای ساختمان

تصویر29ـ 5چیدمان گیاهی در الگوی سراسری
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تصویر30ـ 5تصویرسازی با الگوی سراسری ـ محمدعلی بنیاسدی

تعادل نامتقارن

دومین نوع تعادل نامتقارن نامیده میشود که عناصر براساس وزن ،ارزش یا
انرژی بصری آن متعادل می شوند  .اغلب هنرمندان در آفرینش آثار بصری خود
از تعادل غیر قرینه بهره میگیرند زیرا عدم تقارن دارای تحرک ،تنوع ،هیجان و
جذابیت بصری بیشتری است.
تعادل نامتقارن حالت غیر رسمیو نیرومندتری نسبت به تعادل متقارن ایجاد میکند
و حس جالب و اغلب دوست داشتنی تری به تصویر میبخشد .به نظر میرسد که این
نوع تعادل اتفاقی به دست میآید و یا ممکن است در نگاه اول نامتعادل به نظر برسد
اما با کمیدقت میتوان دریافت که این نوع تعادل برخالف تعادل متقارن نیاز به تالش
و دقت و موشکافی بیشتر هنرمند و مخاطب دارد (تصویر ٣٢و ٣١ـ.)٥
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تصویر31ـ 5جوزف آلبرزـ طراحی کتابخانه ـ نامتقارن

تصویر٣٣ـ 5تصویرسازی ـ محمدعلی بنیاسدی

تصویر٣٤ـ 5طراحی با ماژیک ـ ریچارد بولتون

تصویر32ـ 5تصویرسازی کتاب کالغها ،اثر نورالدین زرینکِلک
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درتابلوی مراسم خاکسپاری زیر چترها ،موقعیتی
خاص وجود دارد .تعـادل نامتـقارن از آن یک تصویر
غـیـرمعمولی سـاخـته است .همه پیـکره ها در سمت
راست تصویر متمرکز شده اند و سمت چپ را فضای
منفی فراگرفته است .دید مورب نسبت به صف منظم
شرکت کنندگان در مراسم به وسیله باران مورب ،بسیار
ظریف متعادل شده است (تصویر٣5ـ .)5باید گفت که
دراین نوع تعادل گاه کفۀ ترازو به یک سمت سنگینی
میکند و هنرمند آگاهانه سعی دارد از این نوع توازن
نامتقارن برای القای مفهوم در اثر بهره گیرد .البته الزم
به ذکر است که در آثار هنری که تعادل نامتقارن دارند،
جداسازی شیوۀ متعادل سازی آن کمی پیچیده است.
چرا که در بیشتر آثار بصری چندین روش همزمان
به کار گرفته میشود اما باید بدانیم که همیشه شیوۀ
اصلی برتری پیدا میکند.
تصویر35ـ 5مراسم خاکسپاری زیر چترها ،هِنری ریویر ،چاپ فلزی اچینگ

در تابلوی مادر ،ابتدا سر پيكره ،توجه ما را به خود جلب
میكند .سپس متوجه صندلي راحتي ،پرده و قاب روي

ديوار در كنارههاي تابلو میشويم .چشم ما به ترتيب آنها را مرور میكند و به سر پيكره
باز میگردد .با آنكه تيرگي لباس چشم را به صورت قطري حركت میدهد ،اما به واسطه
روشني دست ،دستمال و تور سر آستين متوقف میشود .سپس متوجه تيرگي قرنيز ديوار
و پرده شده و به سمت باال حركت مي كند و با قاب درگير مي شود و اين گونه با يك
گردش چشم به سر پيكره برمي گرديم و تعادل نامتقارن اثر را در مي يابيم (تصویر 36ـ .)5
تعادل نامتقارن در شرق دور از طریق فضاهای خالی(خأل) صورت می گرفت و هدف
هنرمند وادار کردن انسان به تفکر و هدایت به درونیات و فضای عارفانه بوده است .این
خصوصیت در آثار دوره سونگ بیشتر دیده می شود .آنها از فضاهای خالی وسیع (فضای
منفی) برای ایجاد تعادل در مقابل فضاي پر(سطوح مثبت) استفاده میکنند .در نقاشی
این دوره هیچ گاه موقعیت تماشاگر نسبت به منظره معین نیست ،زیرا هنرمند ،تماشاگر
را در درون منظره می پندارد نه اینکه از خارج به آن نگاه کند .نقاشی این دوره بیانگر
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صلح و یگانگی است .در آیین ذن
نیز به آن « مراقبه در حال گسترش
و آرامش مطلق» می گویند و نقاش با
سکوت ،مراقبه و تأمل نقاشی می کند و
از فضای خأل برای اندیشه و تأمل بهره
می گیرد (تصویر 37ـ .)5
يـكي از نـقاشان بزرگ سلـسله
سونـگ ١مـی گـویـد« :مـنظـرههـای
نقاشی شده ای وجود دارد که می توان
از میان آنها گذشت یا در آنها تأمل
کرد ،در برخی از آنها میتوان پرسه

تصویر36ـ 5مادر هنرمند ،جیمز مک نایل ویسلر

زد ،اما در بعضی از آنها آدمی میل دارد بماند یا زندگی
کند .هرکدام از این منظره ها به درجاتی از کمال دست
یافته اند اما آنهایی که آدم دوست دارد در آنها زندگی کند،
برتر است».

تصویر37ـ 5قرقاول در میان درختان ،مایوآن
خیزران نماد نجیب زادهای چینی است که
در روزگار تنگ دستی و فالکت خم میشود
ولی نمیشکند.

١ـ سونگ یکی از سلسلههای پادشاهی چین است.برای مطالعه بیشتر به کتاب سیر هنر در تاریخ  ،1تمدن چین
مراجعه کنید.
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توازن
تعادلی که براساس وزن یا سنگینی به
وجود میآید ،یادآور قانون اهرم و تکیه گاه یا
همان االکلنگ ،بازی دوران کودکی میباشد.
شاید این چیستان کودکانه را به خاطر
بیاورید که یک کیلو پنبه سنگین تر است یا
یک کیلو آهن؟ البته که وزن هردو یکی است
ولی مقدار حجم آن ها و فضایی را که اشغال
میکنند متفاوت است.

تصویر38ـ 5توازن دو وزنۀ نامساوی به کمک
تنظیم نسبت به تکیهگاه

در یک اثر هنری تعادل بر اثر موازنه نیروهای بصری متضاد ایجاد میشود .به طوری
که نتوان برای موازنه بیشتر هیچ تغییری در ترکیب آن به وجود آورد.
علم فیزیک و درک بصری هر  دو از قانون موازنه با وزنه و اهرم بر تکیه گاه پیروی
می کنند .چنانكه از نظر بصری انسان ناخواسته مرکز تصویر یا میدان دید را به جای  تکیه گاه
در نظر می گیرد و برهمان اسا س دو شیء با وزن نامساوی به شرطی روی اهرم به حالت
موازنه قرار میگیرد که شیء سنگین به مرکز نزدیک تر باشد و شیء سبک تر دورتر از
مرکز باشد( تصویر 38ـ .)5

وزن ذهنی و بصری
تعادل نامتقارن به کمک تحریک حس کنجکاوی بیننده ایجاد میشود .به این ترتیب
که مدت زمان توجه و نگاه کردن با دقت در بخشی از تصویر ،موجب افزایش وزن ذهنی
آن بخش از تصویر میشود که با وزن بصری بخش دیگری از تصویر ،تعادل نامتقارن ایجاد
میکند .الزم است برای کنترل وزن ذهنی و بصری عناصر ،نکات زیر را به خاطر بسپاریم:
بزرگی یا کوچکی اشکال باعث ایجاد نیروی بیشتری در تصویرمی شود.
در تصویر ٣9ـ  5حروف بزرگتر قدرت بصری بیشتری نسبت به حروف کوچک تر دارند.
موقعیت و قرارگیری شکل دور از مرکز کادر یا باالی کادر ،آن را قوی تر از شکل
مرکزی جلوه میدهد .اغلب این نوع تعادل کیفیتی دور از انتظار و حالت غیر معمولی
به ترکیب بندی میدهد و حتی ممکن است در نگاه اول آن را نامتعادل جلوه دهد .در
تصویر40ـ  5سه پیش خدمت سمت چپ قرار گرفته اند .پیش بندهای سفید ،وزن آنها
را سبک میکند .دو میز با بشقابهای روی هم انباشته شده در سمت راست به تصویر
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تصویر٣9ـ 5ترکیببندی حروف بر اساس معنا و القای توازن ،حروف balance
تصویر٤0ـ 5سه پیش خدمت ـ اوبری بردزلی

تعادل کافی میبخشد .جهت شکل به سمت خروج از کادر قوی تر
از شکل ساکن یا حرکت به درون کادر است.
شکلهای متراکم و فشرده ،قوی تر از شکلهای سست
و درهم ریخته و پراکنده عمل می کنند (تصویر٤1ـ.)5
شکلهای هندسی و گوشه دار ،قوی تر از شکلهای بدون
گوشه و نرم هستند .همین طور شکلهای بسته قوی تر از شکلهای
باز هستند .سکون و پایداری در مثلث بر قاعده یا مربع روی یکی
از اضالع بیشتر از دایره و یا مثلث و مربع بر رأس یا لوزی است.
 شـکل های پیچیده و موضوعات غیر معمولی از قدرت و
نیروی بصری ویژه  ای نسبت به شکلهای ساده برخوردارند .موضوع
غیرعادی در تصویر ٤٢ـ ٥موجب جلب نـگاه و وزن بصری شده است.
در بیشتر مواقع شکل ها و تصاویر تیره قوی تر از شکل های

تصویر41ـ 5بافت سست و درهم ریخته

روشن هستند .البته این امر بستگی به زمینه تیره و روشن هم دارد .در تصویر43ـ 5خواننده
اپرا ،زن با لباس روشن در نور قرار گرفته است .بنابراین خز دور یقه و آستین و دستکشها
مورد توجه قرار میگیرد .در حالی که در قطار درجه سوم ،زنها در روشنایی قرار گرفته اند
و پس زمینه نسبتاً تاریک است و موجب قدرت بصری موضوع اصلی شده  اند (تصویر44ـ.)5
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تصویر42ـ 5طراحی ویژه ـ رافائل گارینو

تصویر43ـ 5ادگاردگا ،خوانندۀ اپرا ،پاستل گچی ،بخشی از اثر

تصویر٤٤ـ 5انوره دومیه ،قطار درجه سوم
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تعادل به وسیله ارزش بصری یکی از بهترین روشهاست .در تصویر ٤٥ـ ٥بدن
در یک طرف قرار گرفته ،ولی به واسطه هم رنگی و ارزش بصری مشابه آن ،با فضای
پس زمینه در حال موازنه است.

تصویر45ـ 5با وجود قرارگیری طرح در یک سمت کادر تن رنگی مشابه و خطوط ظریف با
تاریک و روشنایی بخشهایی از طرح ،موجب ایجاد تعادل شده است.

رنگهای متضاد ،قوی تر از رنگهای هماهنگ و مالیم عمل میکنند .البته نیروی
رنـگ بستگی به اثرات ذهنی و روانی آن هم دارد .انـواع تضاد رنگ از قبیل فام ،مکمل،
تاریک ،روشنایی و کمیت رنگ و وسعت رنگ و … دارای نیروهای بصری هستند (تصویر٤٧
و ٤٦ـ.)5
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تصویر46ـ 5تعادل طرح و رنگ و متن در تصویرسازی

تصویر47ـ 5تعادل بر اساس فام و تاریک و روشنایی

بافت ها قدرت بصری ویژه ای دارند که
نسبت به یکدیگر یا سطوح ساده ،تضاد بصری ایجاد
می کنند و اغلب زودتر مورد توجه قرار می گیرند.
در منظره ای از کوه فوجی هنرمند به وسیلۀ بافت،
ابرها را در آسمان و جنگل را پای کوه نشان می دهد
و با استفاده از آن بافت ،کوه بزرگ و قرمز رنگ را
متعادل میکند (تصویر48ـ.)5
حرکت سریع تصاویر و شکل ها موجب
تصویر48ـ 5کوه فوجی ـ اثر هوکوسای ـ یکی از  36منظره کوههای فوجی

القای قدرت بصری بیشتری نسبت به حرکت
آهسته آنها می شود .در تصویر 49ـ 5یوزپلنگ

هنگام دویدن ،عالوه بر حرکت سریع ،به لحاظ جهت حرکت مورب ،نیروی بصری
بیشتری یافته است.
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زاویه دید خاص یا ترکیب بندی خاص نیز می تواند قدرت بصری ویژه ای ایجاد  کند  که
در زاویه دید عادی این قدرت  کاهش  مییابد (تصویر ٥٢و ٥١و ٥٠ـ  .)5شیوه های دیگری نیز
در زمینه ایجاد توازن وجود دارد كه بايد با جستجو و تجربه ،آنها را به دست آورد .در ضمن
می توان از یک یا چند روش و ترکیب آن ها با هم برای القای تعادل نامتقارن بهره گرفت.

مورب نیروی بصری ویژهای را آفریده است.
تصویر49ـ 5حرکت سریع و جهت ّ

تصویر51ـ 5زاویۀ دید ویژه

تصویر 50ـ 5طراحی ویژه برای تبلیغات ورزشی
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تصویر 52ـ 5رحمت مولیونو ـ عکس ویژه

تعادل ناپایدار
آثار هنری بسیاری وجود دارد که به لحاظ انتخاب یک موضوع خاص ،از عدم
تعادل بهره گرفته باشند .در این گونه از آثار ناپایداری به عنوان یک ابزار برای پیام
بصری به کار رفته است .ناپایداری در تعادل زمانی حس میشود که از لحاظ بصری،
در بخش هایی از ترکیب بندی نیاز به تغییر یا تعویض احساس شود.
تعادل ناپایدار بیان گر عدم استواری است که موجب تحرک و نشاط میشود .در
شخصیت بندباز ،دلقک و ...ناپایداری میتواند ویرانگر ،جالب ،هیجان انگیز ،مضحک و
سیال باشد که در ضمن جاذبه بصری هم ایجاد میکند(تصویر 54و 53ـ.)5
ّ
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برج کج پیزا در نزدیکی فلورانس ایتالیا شهرت جهانی
دارد زیرا از تعادل قائم خارج شده است و به نظر میرسد که در
حال فروریختن میباشد كه البته تاکنون پابرجا ایستاده است.
به این اثر نگاه کنید ،تعادل ناپایدار از آن ،اثری قابل توجه
ساخته است (تصویر ٥٥ـ.)٥

تصویر 53ـ 5بندباز ،پل کلی ،رنگ لیتوگرافی

تصویر٥٤ـ 5دلقک ،کوالژ کاغذرنگی
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تصویر٥٥ـ 5طراحی با طبیعت
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با هم تجربه کنیم

از میان تمرین های زیر ،یکی را انتخاب و اجرا نمایید.
تمرین 1
ـ در یک ساختار مشخص (شبکه ای ،شطرنجی و )....به صورت الگوی سراسری
به طراحی آزاد بپردازید.
نکته :ساختار ،محل قرارگرفتن شکل ها را در طرح مشخص می کند و نظم و
ارتباط بین شکل ها را در طرح برقرار می شود.
تمرین 2
ـ بخشی از حروف یا اعداد فارسی را انتخاب کنید.
ـ شکلها را در یک ساختار منسجم به صورت قرینه شعاعی یا نامتقارن ترکیب
کنید.
ـ از ترکیب یک یا دو جفت مکمل ،خاکستریهای رنگی به دست بیاورید و طرح
خود را اجرا کنید.
تمرین 3
ـ در کارگاه ،از چند فیگور به صورت خطوط محیطی طراحی کنید.
ـ سپس طرح ها را به صورت دور و نزدیک به یک فضای واقعی یا غیرواقعی انتقال
دهید (.فضای واقعی مانند صف اتوبوس ،انتظار کنار کیوسک تلفن و)....
ـ در ترکیب بندی طرح سعی کنید از تعادل نامتقارن بهره بگیرید.

با هم گفتگو کنیم

ـ چند تصویر از آثار سنتی و آثار هنری معاصر ایران انتخاب کنید.
ـ نحوه ایجاد تعادل را در آنها بررسی کنید.
ـ به تصویر  55ـ  5مراجعه کنید و درباره علت استفاده از تعادل ناپایدار در آنها
گفتگو کنید.
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6

وحدت
از فراگیر انتظار میرود پس از پایان این فصل بتواند:

اهداف رفتاری

1ـ اصل وحدت را تعریف کند.
2ـ وحدت در طبیعت را توضیح دهد.
3ـ تأثیر هماهنگی در ایجاد وحدت را شرح دهد.
4ـ اصل "وحدت در کثرت" و "کثرت در وحدت" را بیان کند.
5ـ وحدت در هنر اسالمیرا با ذکر نمونه شرح دهد.
6ـ از میان آثار هنری چند اثر هنري را که به وحدت رسیده است ،انتخاب کند.
7ـ در اجراي تمرينات عملي (به صورت فردي يا گروهي) به ايجاد وحدت بصري
توجه داشته باشد.

درس دریک نگاه

در هنرهای بصری وحدت به معنی با هم یکی شدن است که اصل عمده سامان دهی
بصری است و سایر اصول به کار گرفته شده در هنرهای تجسمیدر خدمت به کمال
رساندن وحدت هستند.
در یک مجموعه وحدت یافته ویژگی ای به وجود می آید که آن ویژگی در هیچ یک
از عناصر آن به صورت مجزا دیده نمی شود.
برای رسیدن به وحدت بصری باید در ساختار طرح از انسجام عناصر ،هماهنگی،
ریتم و تداوم (دنبال هم قرار گرفتن) میان آنها کمک گرفت.
انسجام نوعی ارتباط بصری است که بین دو یا چند عنصر مجزا معنا می یابد.
ریتم یا ضرب آهنگ به معنی تکرار عناصر است و در آثار هنری ریتم و تکرار
موجب وحدت بخشیدن و با هم دیده شدن عناصر می شود.
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تداوم به معنی دنبال هم قرار گرفتن عناصر است که باعث گردش چشم در
محدوده یا فضای اثر می شود و با تداوم و حرکت چشم از بخشی به بخش دیگر
تصویر ،وحدت به کمال می رسد.
طبیعت ،یک طراحی فوق العاده است و دارای راز و رمزهایی برای درک و فهم
زیبایی است که هنرمندان بسیاری را به سوی خود جذب می نماید.
روان شناسان نه فقط نحوه دريافتهاي حسي را بررسي كرده اند ،بلكه كيفيت
اجزاي بصري و شيوه وحدت بخشيدن به آنها را به صورت يك كل تمام شده مورد
تحقيق قرار داده اند.
در برخی آثار هنری موفق ،عناصر به کمک هماهنگی (هارمونی) انسجام می یابند،
تا جایی که از هم جدا نشدنی به نظر برسند .برای رسیدن به این منظور ،هنرمند از
هر نوع مشابهت در شکل ،اندازه ،رنگ ،بافت و ...بهره می گیرد.
کثرت به معنی تعدد ،بسیاری و تنوع است ،اما وحدت به معنی یکی شدن و واحد است.
اجزای متنوع و کوچک در یک کل نظام یافته قرار میگیرند و اجزایی که در
کوچک ترین جزء هم قابل رؤیت هستند به صورت یک نظام واحد در می آیند.
هنر اسالمینتیجه تجلی وحدت در کثرت و دست یابی به اندیشه توحیدی است.
وحدت در فرهنگهای متفاوت به شیوههای مختلف تجربه می شود.
در هنراسالمی ،پدیدۀ "وحدت در کثرت" و "کثرت در وحدت" وجود دارد و این
پدیده وابسته به فلسفه نظم گیتی است.

وحدت 1بصری
در هنرهای بصری وحدت به معنی با هم یکی شدن است که اصل عمده سامان دهی
بصری است و سایر اصول به کار گرفته شده در هنرهای تجسمیدر خدمت به کمال
رساندن وحدت هستند .هنرمند میکوشد با ساماندهی مناسب ،عناصر مختلف یا مشابه
را به نحوی ترکیب کند که عناصر متعلق به یکدیگر و تبدیل به یک کل واحد شوند.
اگر عنصری تغییر کند یا جابه جا شود کل را تحت تأثیر قرار میدهد .در یک مجموعه
وحدت یافته ویژگی به وجود میآید که آن ویژگی در هیچ یک از عناصر آن به صورت
مجزا دیده نمیشود .این بیت شعر این مفهوم را روشن میکند:
Unity .1
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قطره دریاست اگر با دریاست

ورنه قطره همان قطره و دریا ،دریاست

برای رسیدن به وحدت بصری باید در ساختار طرح از انسجام عناصر ،هماهنگی،
ریتم و تداوم (دنبال هم قرار گرفتن) میان آنها کمک گرفت .نکته مهم این است که کل
باید نسبت به اجزا برتر باشد و قبل از آن که اجزا دیده شود ،کل اثر دیده شود .باید گفت
که انسجام نوعی ارتباط بصری است که بین دو یا چند عنصر مجزا معنا مییابد .و در اثر
انسجام عناصر ،به سرعت موجبات ایجاد وحدت را خواهیم داشت .ریتم یا ضرب آهنگ
به معنی تکرار عناصر است و در آثار هنری ریتم و تکرار موجب وحدت بخشیدن و با هم
دیده شدن عناصر میشود.
تداوم به معنی دنبال هم قرار گرفتن عناصر است که باعث گردش چشم در
محدوده یا فضای اثر میشود و با تداوم و حرکت چشم از بخشی به بخش دیگرتصویر،
وحدت به کمال می رسد.

وحدت در طبيعت
الخالق البارئُ المص ّو ُر( .......سوره حشر آیه )24
هلل
ُ
ُه َو ا ُ

اوست خدای آفریننده عالم امکان و پدیدآورنده جهان و نگارنده صورت مخلوق.....
طبیعت یک طراحی فوق العاده است و دارای راز و رمزهایی برای درک و فهم زیبایی
است که هنرمندان بسیاری را به سوی خود جذب مینماید .نظم پیچیده و شگفت انگیز
ی رسند
گل آفتابگردان به کمک ضرب آهنگ و انسجام ،از هم جدا نشدنی بهنظر م 
(تصویر1ـ .)6در ساختار میوه کاج نیز اجزا تکرار میشوند تا کل را خلق کنند .ضرب آهنگ
تدریجی و انسجام اجزا به آن شکل خاصی بخشیده است و از آن یک کل واحد ساخته است
(تصویر 2ـ .)6به گلها نگاه کنید آنها هم از همین قانون تبعیت میکنند (تصویر 3ـ.)6

تصویر1ـ 6ضرب آهنگ با نظم
پیچیده در گل آفتاب گردان
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تصویر2ـ 6انسجام و ضرب آهنگ در میوه کاج و گل

تصویر٣ـ 6نظم و تداوم در ضرب آهنگ مارپیچ

اسحاق نیوتون میگوید« :طبیعت تمایل خاصی به تولید صورتهای کروی
و گرد دارد و به موجب قانون طبیعت ،از فشردگي وحداقل فضا بهره می گیرد.
دایرهها در مجاورت یکدیگر به هم فشرده میشوند و سطوح شش گوشه را پدید
میآورند» .آیا در کندوی عسل و مجموعه حبابهای صابون ،ریتم و انسجام و
فشردگي اشکال را نمی بینیم (تصویر٤ـ)6؟
نظام مولکولها در جهان هستی ترکیب زیبایی دارد .وقتی از نزدیک به علم
توجه کنیم میبینیم که حکمت خداوندی در آفرینش هستی از کوچکترین اجزا
مانند مولکول ها تا بزرگترین کهکشانها را از نظم فوق العاده ای برخوردار نموده
است (تصویر ٥ـ.)6

تصـویـر4ـ 6ضـرب آهنگ و انسجام در
حباب های صابون به هم

تصویر٥ـ 6نظم مولکولی در ساختار DNA
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هماهنگی
در برخی آثار هنری موفق ،عناصر به کمک هماهنگی (هارمونی) انسجام مییابند ،تا
جایی که از هم جدا نشدنی به نظر برسند .هنرمند از هر نوع مشابهت در شکل ،اندازه،
رنگ ،بافت و ارزش بصری و ...برای رسیدن به این منظور بهره میگیرد .هماهنگی باعث
میشود تا هنرمند هرچه زودتر در آثار خود به وحدت دست یابد.
لئوناردو داوینچی ،مشهورترین شبیه سازی از چهره انسان در جهان را خلق کرده
است .شهرت جهانی تابلو مونالیزا ١به لحاظ ترکیب بندی صحیح ،رنگ پردازی مناسب،
حجم پردازی موشکافانه ،با تاریک و روشناییهای نرم به هماهنگی رسیده و بیان حاالت
عاطفی رمزآلود به دست آمده است .سطوح چهره و دستها با دقت و ظرافت خاصی در
پس نور و سایه ای وهم انگیز قرار گرفته است که موجب تداوم حرکت چشم از بخشی
به بخش دیگر می شود (تصویر٦ـ.)6

تصویر٦ـ 6لبخند ژوکوند ـ اثر لئوناردو داوینچی

 .١به دلیل لزوم درس ،تصویر دوباره ارائه شده است.

136
کارگاه هنر 2

نقاشیهای پل سزان از نظم و سادگی به خصوصی برخوردار است .در طراحی و
نقاشی های او شکلهای هندسی و سطوح مختلف که از حجمهای طبیعی الهام گرفته
شده اند ،با روابطی منطقی و هماهنگ ترکیب گردیده اند .انسجام طرح ،تداوم ،گردش
رنگ و تشابه اشكال در آن مشهود است و این تابلوی طبیعت بی جان از این نظر دارای
اهمیت ویژه ای می باشد .خصوصاً این که براساس تناسبات صحیح نظم داده شده و به
وحدت بصری دست یافته است (تصویر ٧ـ.)6

تصویر٧ـ 6طبیعت بیجان ـ اثر پل سزان

در تصویر   ٨ـ 6هنرمند از سنگهای صیقل یافته رودخانه استفاده کرده است .شکل
و بافت و رنگ و نوع شکستگی سنگها مشابه است و تأثیر مهمیدر هماهنگی آن ایجاد
کرده است و برای رسیدن به وحدت از انسجام ،تداوم و ضرب آهنگ تدریجی در ترکیب
حلزونی بهره گرفته است.
در تصویر  ٩ـ 6قوطي هاي رنگ ،وحدت خوبي را به نمايش گذاشته است .در این
اثر ،همۀ اشياء مشابه و هماهنگ هستند .تكرار در قوطيها ،سايههاي مورب ،چوب هاي
هم زن رنگ ،جنسيت فلزي و رنگ خاكستري آن ها در تركيب بندي نا متقارن موجب
به وحدت رسيدن اثر شده است.
هماهنگی می تواند در نوع رنگ ،فرم ،جنس (بافت) و هر نوع تشابهی ایجاد شود.
(تصویر 11و 10ـ)٦
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تصویر  8ـ 6هنر زمین ـ حرکت حلزونی ،سنگهای صیقلی و مشابه

در تصویر(10ـ )6هنرمند از
تكرار و تشابه چترها ،انسجام جمعيت،
رنگ هاي هم خانواده و تركيب بندي
متعادل براي به وحدت رسيدن اثر
بهره گرفته است.
در تصویر(11ـ  )6هنرمند با
استفاده از خطوط تیره و مقطع به
نوعی بافت و هماهنگی در نقاشی
رسیده است و این هماهنگی موجب
شده تا کل اثر به وحدت برسد.

تصویر10ـ 6بانوی جوان در بازار ـ اگوست رنوار
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تصویر ٩ـ 6قوطیهای رنگ

تصویر 11ـ6

به خاطر داشته باشید اگر عناصر با هم هماهنگی نداشته باشند و جدا از هم به
نظر برسند ،ترکیب دچار پراکندگی میشود و وحدت عناصر بصری از میان خواهد  رفت.
اما هماهنگي زياد نيز میتواند خسته كننده باشد و بر خالف آن ،تنوع جذابيت بصري
بيشتري ايجاد میكند .البته تنوع فراوان هم موجبات شلوغي ،پراكندگي و تشويش را
فراهم مینمايد .حال با توجه به اين مسائل براي رسيدن به وحدت همراه با تنوع چه
بايد كرد؟ آيا اساس آن آگاهي هنرمند است يا به صورت ناخود  آگاه در آثارش پديدار
میشود؟ در واقع جوابي براي اين سؤال وجود ندارد.
مجسمهها در تصوير صفحۀ بعد از سه شكل متفاوت تشكيل شده اند .وحدت
در ريتم پيچ خوردگي ها ،نوع منحني ،جنس و رنگ آنها قابل مشاهده است و تنوع
به وسيله موقعيت اشكال ،اندازهها و تفاوت در تناسب اشكال منحني ها به دست
آمده است(.تصویر 12ـ)6
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تصویر12ـ 6مخلوق منطقی ،مخلوط مواد

وحدت در کثرت
کثرت به معنی تعدد و بسیاری و تنوع است ،اما وحدت به معنی یکی شدن
و واحد است .مسلم این است که مشابهت موجب وحدت میشود و از آن جا که
مشابهت بیش از حد موجب یکنواختی و دلزدگی میشود نیاز به تنوع نیز هست.
جستجوی وحدت از طرفی و تمایل به تنوع در احساسات انسانی نقش عمده ای
دارد .وحدت و تنوع باهم رابطه نزدیکی با هم دارند و از آن به عنوان وحدت در
کثرت یاد میکنند اجزای متنوع و کوچک در یک کل قرار میگیرند و به صورت
یک واحد در م یآید .به جامعه انسانی نگاه کنیم ظاهر انسانها متفاوت است ،اما
از نظر فطری ،در باطن یکی هستند .همین انسانهای متفاوت در مراسم مذهبی
حج مسلمانان به وحدت میرسند .نماد وحدت در کثرت و اندیشه توحیدی زمانی
پدیدار میشود که میلیونها انسان در طواف کعبه به حرکت در میآیند .از این عدۀ
کثیر یک کل سازماندهی شده به وجود میآید و این گونه در مراسم حج ،وحدت
در کثرت معنا مییابد .در ضمن از نظر معنوی نیز هر انسان به عنوان جزئی از کل
غرق در عالم معنا میشود و خود را فراموش میکند و غیر از ظاهر ،در باطن هم به
وحدت میرسد(تصویر13ـ .)6
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تصویر13ـ 6مکه ّ
معظمه ـ مراسم حج

هنر اسالمینتیجه تجلی وحدت در کثرت و دست یابی به اندیشه توحیدی است
و همیشه به کمک وحدت بصری ،توحید و یگانگی را به نمایش گذاشته است تا با تمام
توان آدمیرا به سوی ذکر توحید سوق دهد .١در هنر اسالمینمادها با کمک ریتم تکرار
میشوند و این تکرار در نظمیخارق العاده منجر به وحدت میشود که جلوهای از کثرت
در وحدت به شمار میروند.
تزیینات هندسی و گیاهی و خط نوشتهها ،فرمهای اصلی معماری را تأکید می کنند
و با حرکت و گردش در سطوح دیوارها و حجم های پر و خالی همراه می شوند .نقشهای
متنوع با ضرب آهنگ بصری به گونه ای ساماندهی شده اند که به صورت یک کل واحد
به نظر می رسند (تصویر14ـ .)6تزیینات کاشی کاری مسجد شیخ لطف اله بسیار غنی و
متنوع است .هر گوشه ای در این مسجد از لحاظ طراحی و ترکیبات تزیینی ،حاوی نکات
بسیار ریز و دقیق هنری است .مهم ترین قسمت آن ،شمسه بسیار عظیم زیر گنبد است.
ترکیبی موزون از اسلیمیها و ختاییها به صورتی خارق العاده نظم داده شده است تا
پهنۀ آسمانی مجلل و فضایی بی انتها از شکل و رنگ به وجود آید (تصویر15ـ.)6

 .١یکی دیگر از محققان ،منشأ هنر اسالمیرا توحید ،عدل و کرم خداوندی میداند و معتقد است که این سه
به صورت وحدت ،توازن و کثرت در آثار هنر اسالمیبازتاب یافته است.
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معرق ـ طرح شمسه
تصویر14ـ 6کاشی کاری ّ

تصویر15ـ 6نمایش پشت بام خانه بروجردیها ـ کاشان
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تصویر16ـ 6نمای داخلی مسجد شیخ لطفاله ـ اصفهان

غیر از آثار معماری که از آن سخن به میان آمد ،آثار هنری
بسیاری در این زمینه موفق بوده اند که به چند نمونه از آنها اشاره
میکنیم.
در آثار هنری سنتی ایران ،هماهنگی بین شکلهای ساده با
نقوش تزیینی تکرار شدۀ آن از نظر طراحی ارزش باالیی دارد .طراحان
این آثـار به اصول طراحی آگاهی داشـته و توانسـته اند ترکیب بندی
متناسب با موضوع ،ضرب آهنگ در جزئیات و وحدت در کل طرح را
ایجاد کنند (تصویر  18و 17ـ.)٦

تصویر17ـ 6جلد الکی ـ چهار مثنویهاتفی ـ هرات

تصویر18ـ 6خط نقاشی ـ اثر محمد احصائی

143

در نگارگری معراج حضرت محمد (ص) ،اثر سلطان محمد حرکت اجزاي تصویر
از سمت راست پایین آغاز میشود و با گردشی حلزونی به حضرت محمد(ص) ختم
می شود .کثرت فرشتگان و ابرهای پیچ در پیچ با این گردش حلزونی در اشاره به پیامبر
به وحدت در کثرت مبدل شده است .ترکیب بندی بدیع و خالق هنرمند ،همه اجزا را
با استفاده از هماهنگی در حرکت ،ضرب آهنگ ،انسجام و تداوم در خدمت تجلی معراج
قرار داده است (تصویر19ـ .) 6

تصویــر19ـ  6معراج حضرت محمد (ص) ،ســلطان محمد ،خمســه نظامیشــاه
طهماسب ،مکتب تبریز ،سده دهم هجری

تصویر20ـ 6کمال الدین بهزاد ،یوسف و زلیخا بوستان سعدی

در نگارۀ یوسف در حال گریختن از دام زلیخا ،نشان می دهد .پلکان های پیچ در پیچ
نشان از مشکالت متعدد یوسف دارد .عمارت با کثرت فضاها و تزیینات متعدد مطرح
می شود ولی در عین حال دارای وحدت است ( تصویر 20ـ.)6
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لباس قرمز زلیخا با آگاهی و ظرافت خاصی انتخاب شده است که بر شناخت بهزاد
از روانشناسی رنگ داللت میکند .لباس حضرت یوسف (ع) به رنگ سبز روشن در گردش
با رنگهای سبز و فیروزه  ای کل تصویر ،فضایی ملکوتی ساخته است و همچنین فضای
متعلق به زلیخا به واسطه قرار گرفتن در خارج از جدول بندی و رنگ گرم آن از عمارت
جدا شده است .لباس گرم زلیخا نشان از اشتیاق وی دارد وهاله روحانی یوسف با لباس
سبزش به معصومیت وی اشاره میکند .تقسیم بندی کادر و فضای تابلو بر اساس تقسیمات
منطقی و روابط هماهنگ سطوح به نحوی ساماندهی شده اند که یک کل واحد را به وجود
آورده اند.
در آثارهنري معاصرنیز با کمک ترکیب بندیهای دقیق و حساب شده و خالقيت
هنرمند در بهره گيري از اشياء ،آثار موفقی به وجود آمده است .به چند نمونه از اين
آثار توجه كنيد:

تصویر21ـ 6ماه ،قطعات بازیافتی

تصویر22ـ 6مرد پلیس ،قطعات بازیافتی

در تصاویر  22و21ـ 6هنرمند قطعات پالستیکی را بازیافت کرده است و آن را
با چیدمانی منسجم به طرحی وحدت یافته تغییر داده است .وی برای رسیدن به این
ساختار از هماهنگی رنگی کمک قابل توجهی گرفته است .آيا در اين آثار تنوع و تعدد
قطعات پالستيكي اثر را شلوغ و نا هماهنگ جلوه میدهد؟
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مهم ترین جنبه بصری وحدت این است که باید کل نسبت به اجزا غالب باشد.
برای رسیدن به این منظور باید قبل از هر چیز به کل توجه کرد تا تمام جزئیات به یک
سازمان تبدیل شوند .در تصویر مقابل هنرمند از چند راه برای رسیدن به وحدت بصری
کمک گرفته است انسجام جزئیات ،ضرب آهنگ متنوع و نامنظم ،تداوم میان اجزاء در
هر ردیف موجب شده تا به یک کل واحد دست یابد .در این گونه آثار نیز وحدت در
کثرت را میتوان مشاهده نمود (تصویر 23ـ.)6

تصویر23ـ 6هماهنگی و انسجام
در چوب ـ سعید شهالپور

در این اثر هنرمند با بازیافت (جفت و جورکاری) 1تخته ها و کتاب ها به کمک
انسجام و تداوم اشیاء در شکل مکعب ،موفق به ایجاد وحدت و اثري در خور توجه
شده    است (تصویر 24ـ .)6
در طراحی شهری ،اجزاء شهر ،شامل خانهها ،مجتمعهای مسکونی با خیابان ها و
کوچه ها می شوند و یک کل واحد به نام شهر را به وجود می آورند ،عناصر سازمان یافته
یک شهر از ت کرار حجم ها و سطوح متنوع تشکیل شده است که مهم ترین عامل
شکل دهی وتقسيم بندي فضاهاي معماري است (تصویر  25و 24ـ.)6
.1برای اطالعات بیشتر به ضمائم کتاب مراجعه کنید.
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تصویر24ـ 6جفت و جورکاری (اسمبالژ)

تصویر25ـ  6شهر قابل حمل ،چمدان و پارچه

در عصر حاضر ،نوآوران معماري نوين به خوبي موفق شده  اند تا آثار چشمگيري
به وجود بياورند .در سالهاي اخير برخي نمونههاي معماری ساخته شده به منزله اتحاد
موفق خالقیت هنری و فن آوری جدید محسوب میشوند(تصویر 27و 26ـ.)6
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تصویر26ـ 6فرانک لویدرایت ،نمای بیرونی موزه سالمون گوگنهايم

تصویر27ـ 6نمای درونی موزه سالمون گوگنهايم

اصل وحدت در زیبایی شناسی قانونی کلی است ،اما بسیارند آثار برگزیده ای
که این اصول را نادیده گرفته اند .از طرفی دیگر وحدت در فرهنگ های متفاوت به
شیوه  های مختلف تجربه می شود .وحدت معبد هندی در تجربه فردی هندی قابل
درك تر از نظر دیگران است .حتی معماری گوتیک اروپا با همه ابهت خود به دیده
آن هایی که به معماری کالسیک یونان و روم باستان عادت کرده بودند ،زشت و عاری
از وحدت دیده می شد .باتوجه به این موضوع اصول وحدت بر عادات مشترک میان
عموم و درک تجربه های بصری آنان بنا شده است!
در هنراسالمی ،پدیده «وحدت در کثرت» و «کثرت در وحدت» وجود دارد و این
پدیده وابسته به فلسفه نظم گیتی است و به طور نمادین آن چه را که برای ساختن
جهان ضروری است نمایش میدهد و این استعاره ای از نظم جهانی است.
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با هم تجربه کنیم

از میان تمرین های زیر ،یکی را انتخاب و اجرا نمایید.
تمرین 1

ـ درطبیعت جستجو کنید .عناصر مشابهی از طبیعت انتخاب کنید .این انتخاب
میتواند شامل برگ یا قلوه سنگ یا ....باشد وبا این اشیاء یک چیدمان انجام دهید.
ـ عناصر طبیعی خود را میتوانید به صورت دو بعدی روی مقوایی محکم (مقوای
کارتن یا ماکت) بچسبانید و یا حتی از آن ها به صورت سه بعدی حجم به وجود آورید.
ـ با ابزار دلخواه از قبیل اسپری رنگ ،رنگ روغن یا اکریلیک آن را رنگ آمیزی
کنید .یا فقط از اسپری براق کننده استفاده کنید.
تمرین 2

ـ با دقت در طبیعت یک واحد ساختاری تهیه کنید .متناسب فصل از میوه های
مختلف ،میوه کاج ،قاصدک ،شاخه درخت سرو ،گلها و ....تهیه کنید.
ـ حال انتخابهای خود را از زوایای مختلف طراحی کنید.
ـ با تغییراتی در طرح آن یک گیاه یا شیء کام ً
ال جدید خلق کنید( .ممکن است
این نوع گیاه یا وسیله طرح شدۀ شما قبال" مشاهده نشده باشد).
تمرین 3

ـ تصاویری از ساختمانهای شهر یا استان خود انتخاب کنید.

ـ در یک کادر مستطیل طویل ( طول  2یا  3برابر عرض ) آنها را چیدمان کنید
و شهری جدید بسازید.
ـ به کمک کپی برداری طرح را با ماژیک یا روان نویس به روی بستری از قبیل
بوم یا مقوا و ....منتقل کنید.
ـ با رنگهای شفاف (ترانسپارنت) مانند ماژیک ،مرکب رنگی و آبرنگ و پاستل
گچی و  .....به صورت آزادانه و یا ضربههای قلم ،رنگ آمیزی کنید.
تمرین 4

ـ قطعات دور ریز و بازیافتی پالستیک یا فلزی از قبیل پیچ و مهره یا مدادهای
کوتاه شده و ...را جمع آوری کنید.
ـ از یک فیگور یا طبیعت بی جان طراحی محیطی کنید .طوری که فقط فضای
مثبت و منفی دیده شود.
قطعات دور ریز را در طرح طوری بگنجانید که مفهوم مورد نظر را نشان دهد.
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با هم گفتگو کنیم

ـ تصویر مناسبی از آثار هنری را انتخاب کنید .شیوۀ به وحدت رسیدن اثر یا
ایجاد وحدت در کثرت را در آن بررسی کنید.
ـ دربارۀ تفاوت نگاه هنر مندان شرق و غرب بحث و تبادل نظر کنید.
ـ دربارۀ این تصاویر و چگونگی به وحدت رسیدن آن در کالس گفتگو کنید
(تصویر  28و 29ـ .)6آیا هر یک از اجزای آن همان کل اثر است؟
ـ یک تصویر مناسب از آثار گرافیکی را انتخاب کنید و دربارۀ چگونگی ایجاد
هماهنگی (هارمونی) در آن گفتگو کنید.

تصویر28ـ 6ترکیببندی دستها

تصویر29ـ 6ویلی کول ـ جفت و جورکاری از قطعات دوچرخه
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ضمائم (برای مطالعه)

سبک ها ومکاتب هنری

سبک در لغت به معنای طور و عمل و طرز و روش و قاعده و شیوه است.دو نوع
سبکشناسی وجود دارد:
 .1ایستا (:)staticسبک هر طبقه اجتماعی جدا از تغییرات دائمیخود و مداخالت
سبک  های طبقات دیگر مورد توجه قرار میگیرد.
 .۲پویا(:)dynamicجریان سبکها و طبقات اجتماعی از لحاظ تحوالت داخلی
خود و مناسبات متقابلی که با یکدیگر و نیز با سایر شئون زندگی عملی و نظری جامعه
دارند بررسی میشود.
جنبش هنری ،یک جریان و حركت هنری میباشد كه تحت تأثیر تحوالت
فرهنگى ،اجتماعى ،اقتصادى ،سیاسی و یا عوامل دیگر شكل گرفتهاست و براى مدتی
گروهى از هنرمندان را به تفكر و عملكرد مشابه مىكشاند .این جنبشها بسته به بنیان
و زمینههاى بهوجود آورنده و توسعه دهنده آنها مىتوانند كوتاهمدت یا نسبتاً پایدار
باشند .همچنین جنبشهای هنری ممكن است در یک منطقه جغرافیایی خاص و تنها
در یك رشته هنری رایج شوند یا بهصورت فراگیر ،بخش وسیعی از دنیاى هنر را تحت
تأثیر خود قرار دهند.
در این جا سبک هایی مطرح شده اند که به نوعی در متن به آن ها اشاره شده است.

امپرسیونیسم یا دریافتگری

Impressionism

درآخرین دهههای قرن  ۱۹میالدی در فرانسه حرکتی در نقاشی آغاز شد که
مبتنی بر نور كه به عنوان مادر رنگهاست ،شکل گرفت و به زودی هنرهای دیگر نظیر
موسیقی ،مجسمه سازی و ...را تحت تأثیر قرار داد .نام این جنبش از نام یک نقاشی از
کلود مونه به نام «دریافتی از طلوع آفتاب» گرفته شدهاست .این شیوه مبتنی است بر
نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از نور زودگذر با به کار بردن رنگهای
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تجزیه شده و تابناک برای نمایش لرزشهای نور خورشید .در این روش اصول مکتبی
طراحی دقیق و سایه روشن کاری و ژرفانمایی (پرسپکتیو) فنی و ترکیب بندی متعادل
و معمارانه رعایت نمیشود.در این سبک نقاشان از ضربات «شکسته» و کوتاه قلم مو
آغشته به رنگ های خالص و نامخلوط به جای ترکیبهای ظریف رنگ ها استفاده
میکنند .مث ً
ال ،به جای ترکیب رنگ های آبی و زرد برای تولید سبز ،آنها دو رنگ آبی
و زرد را مخلوط نشده بر روی بوم قرار میدهند تا رنگ ها «حس» رنگ سبز را در
نظر بیننده به وجود بیاورد .آنها در نقاشی صحنههای زندگی مدرن در عوض جزئیات،
بانویی با چتر ـ کلود مونه

تأثیرات کلی واضح را نشان میدهند .آنها از ارائه اشکال با خطوط محیطی واضح سر باز
زدند و از رنگ آمیزی به پیروی از عرف و طبیعت سرپیچی کردند .استفاده از رنگ های
خالص و شفاف با ضرب قلمهای مستقل و تا حدی سریع از ویژگیهای بارز آثار نقاشی
امپرسیونیست است.
هنرمندان برجسته :ژرژ سورا ،کلود مونه ،پیر آگوست رنوار ،آلفرد سیسلی ،کامی
پیسارو ،ادگار دگا ،پل سزان

رئالیسم یا واقع گرایانه

Realism

رئالیسم به صورت جامع و کلی به مفهوم حقیقت ،واقعیت و وجود مسلم ،و نیز
نفی تخیالت و امور ناممکن و غیر عملی است .رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات،
نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه هستند بدون هرگونه آرایش یا تعبیر
افزون .در این شیوه از نقاشی هنرمند باید در نمایش طبیعت (طبیعت بدون انسان وبا
سنگشکنان ـ گوستاو کوربه

انسان) از هرگونه احساساتی  گری خودداری کند .كه در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه
رواج پیدا کرد.
هنرمندان برجسته :گوستاوکوربه ،انوره دومیه

پُستامپرسیونیسم یا پسادریافتگری

Post Impressionism

درباره گرایشهای مختلف در نقاشی و به ویژه در فرانسه و در امتداد امپرسیونیسم

یا به عنوان واکنشی در برابر آن است .این سبک در فاصله زمانی ۱۹۰۵ـ۱۸۸۰
وجود داشت .این اصطالح نخستین بار توسط راجر فرای نقاش و منتقد انگلیسی
(۱۹۳۴ـ )۱۸۶۶در عنوان نمایشگاهی به کار رفته بود که در ۱۱ـ ۱۹۱۰در نگارخانه
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گرافتن لندن برگزار شد و فرای آن را ((مانه و پست امپرسیونیستها)) نامید.
هنرمندان برجسته :پل سزان ،ونسان ونگوگ و پل گوگن در میان این هنرمندان سزان
شهرت خاصی دارد .شیوۀ کاری وی به گونهای بود که او را باز کننده راه برای سبک
کوبیسم میدانند.

هنر انتزاعی (آبستره)

Abstract Art

شب پُر ستاره ـ ونگوگ

این جنبش در  ١٩١٠در روسیه توسط واسیلی کاندینسکی مطرح شد .در این
جنبش هنرمندان با استفاده از عدم بازنمایی عینی و بیان تجسمی نوین خط و رنگ و
با خالصه نمودن مضامین و موضوعات به عناصر بنیادین چون خط و سطح برای بیان
کلّیت و کلی گویی سود می جستند.
هنرمندان برجسته :واسیلی  کاندینسکی ،پیت موندریان ،کوپکا ،پیکابیا ،فرنان لژه،
هنری مور ،کنستانتین برانکوزی ،هپورت ،الکساندر کالدر.

انتزاع هندسی
جنبشی منشعب شده از انتزاعی که به وسیله سطوح ناب هندسی و تأکید بر
رئالیسم فرم در صدد بیان تفاسیر و تعابیر شخصی است.
هنرمندان برجسته :پیت موندریان ،مارک روتکو ،جوزف آلبرز ،بورگان دیلر.

ی
کانسپچوآل آرت یا هنر مفهوم 

Conceptual Art

این جنبش دراواخر دهه  1960مطرح شد .در این جنبش مفهوم مهم تر از ابزار
و چگونگی اجزا است و هدف اصلی ،رسانیدن مفهوم یا ایده  ای به مخاطب است.
هنرمندان برجسته :سل لویت ،داگالس هیوبر ،جوزف کاسوت ،بروس نومان
یک و سه صندلی ـ جوزف کاسوت

مینیمال آرت

Minimal Art

جنبشی آغاز شده از امریکا که هدف پیروانش پژوهشی دوباره با انواع ساختارهای
مدولی ،فضایی و شبکه ای ،برای توضیح مفاهیمیچون فضا ،فرم و مقیاس است و
هرگونه بیان گری و توهم بصری را مردود میداند.
هنرمندان برجسته :رونالد جاد ،کارل آندره
مرگ ـ تونی اسمیت
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فتورئالیسم

Photorealism

این جنبش در آمریکا مطرح شده و به «رئالیسم اغراق آمیز» نیز معروف است.دراین
جنبش با هنر عکاسی رقابت میشود .موضوع عمده این آثار ،انسان میباشد .در این آثار
از تکنیکهایی چون آکلریلیک روی بوم و پلی استرهای شیشه رنگی استفاده میشود.
هنرمندان برجسته :چاک کلوس ،آلفرد لزلی

چهره نقاش ،چاک کلوس

نئورئالیسم

New Realism

جنبشی در تقابل با اکسپرسیونیسم انتزاعی است که گاه واقع  گرائی اجتماعی
نیز خوانده می شود .در این جنبش هنرمند با استفاده از اصول هنر تجسمیو کاربرد
اسلوب های نوین در صدد تجسم فضایی ابداعی با معانی غیر وابسته به مظاهر عینی واقعیت
می باشند.
از هنرمندان :فرناند لژه ،بن شان ،داوید آلفارو سیکه ایروس ،دیه گو ریورا

پاپ آرت یا هنر مردمی

Pop Art

این جنبش در قرن بیستم ،توسط اندی وارهول و روی لیشتن اشتاین ،درانگلستان
و امریکا مطرح شد .هنرمندان این جنبش با استفاده از ملزومات دور ریختنی جامعه
(قوطی نوشابه ،عکس و )...درصدد بیان هر چه قوی تر سنتها و فرهنگهای بومی و
اعتقادات قبیله ای میباشند.
هنرمندان برجسته  :اندی وارهول ،روی لیشتن اشتاین ،رشن برگ ،جاسپرجونز

اکسپرسیونیسم انتزاعی

Abstract Expressionism

اكسپرسیونیسم انتزاعی در امریکا مطرح گردید که به نقاشیهای کنشی نیز
معروف است .هنرمندان این سبک با عدم تأکید بر ساختار شکل و فرم ،رنگ گذاری
براساس حرکات بدنی و کنش روانی نقاش به طور آنی و تصادفی ،درصدد بیان هیجانات
و احساسات لحظه ای و آنی هستند.
هنرمندان برجسته :جکسون پاالک ،ویلهم دکونینگ وهانس هوفمان.
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رنسانس
در قرن  14میالدی ،به مركزيت ايتاليا در فلورانس ،رنسانس به وجود آمد.
رنسانس به معناي نوزايی ميباشد .از ويژگيهاي اين دوره استفاده از ويژگيهاي يونان و
روم ،انسان گرايي ،فرديت گرايي ،عقل گرايي ،ناتوراليسم و مضامين مسيحي را می توان
نام  برد .ويژگيهاي تجسمی آثار اين دوره شامل استحكام ساختار تركيب بندي ،استفاده
از رنگهاي روشن و تابناك ،تأكيد بر پرسپكتيو علمیو هنري ،سايه روشن كاري ،تأكيد
بر فضا با فعال كردن عامل مكان میباشد .رنسانس به سه دوره تقسيم ميشود:

سوزان ،لئوناردو داوینچی

ـ آغازين 14م :جوتو ،چيمابوئه ،مارتين ،پينرانلو
ـ مياني 15م دورۀ اول :آنجليكو ـ    مازاتچو  ـ اوچلو ـ دالفرانچسكا
ـ در پيكر تراشي :دوناتلوـ ستي نيانو گيلبرتي
ـ اوج رنسانس  ١٦م :میکل آنژ ـ لئوناردوداوینچی و رافائل

دادائیسم

Dadaism

واژه دادا به معنای اسب چوبی کودکان به طور اتفاقی از لغت نامه گرفته شد.
این جنبش در آلمان و با دیدگاهی پوچ گرا و گرایشی ضد هنری و اعتراضی ،درصدد
تمسخر و ریشخند تمدن و هنر معاصر و ارزشهای مرسوم زمانه میباشد .شعار هنری
این سبک «بی شکلی مطلق و نابودگری خود آفرینندگی» است .این جنبش حاصل
فشارهای ناشی از جنگ جهانی اول است .عنصر تصادف در این جنبش نقش بسزایی
دارد .تکنیک «فوتومونتاژ» توسط هنرمندان این جنبش ابداع شده است.
هنرمندان برجسته  :ماکس ارنست ،رائول هوسمن،هانس ژان آرپ ،مارسال دوشان

سورئالیسم ،فرا واقعگرایی یا وهم گری

Surrealism

یکی از جنبـشهای معروف هنری در قرن بیستم است .زمانی که دادائیسم در
حال از بین رفتن بود ،پیروان آن به دور آندره برتون که خود نیز زمانی از دادائیستها
بود ،گـرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را ریختند که در سال  ۱۹۲۲به طور رسمی
فرا واقعگرایی نامیده شد .این جنبش در عمل با انتشار مجله انقالب فرا واقعگرا توسط
برتـون آغاز شد .سورئالیسم با جایگزینی مفـهوم واقعیت برتر به جای عصیان و نفی
موجود در دادائیسم شکل گرفت .این مسلک در حوزههای مختلف فلسفی رویکردهای
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زیر را اختیار کردهاست:
ـ فلسفه علمیکه همان رویکرد فروید به روانکاوی است.
ـ فلسفه اخالقی که با هرگونه قرارداد مخالف است.
فلسفه اجتماعی که میخواهد با ایجاد انقالب سوررئالیستی بشریت را آزاد کند.
هنرمندان برجسته :سالوادوردالی ،خوان میرو ،مارک شاگال ،رنه ماگریت ،آندره
ماسون ،ماکس ارنست ،آلبرتو جاکومتی

فوویسم یا ددگری

Fauvism

عنصر رنگ درآثار نقاشان پيشگام قرن بيستم بويي فردي و شخصي گرفت .اين نقاشان
خواستهاي دروني خود را به انعكاس واقعيت بيروني ترجيح دادند .آنها با استفاده پرشور
غيرواقعي از رنگ ،تابلوهايي كشيدند و آثارشان را درسال  ۱۹۰۵در سالن پاييز پاريس
به نمايش گذاشتند .يكي از منتقدان معروف فرانسوي پس از مشاهده اين آثار به ايشان
لقب فوو ( )fauvesداد .اين واژه فرانسوي به معناي «دد» يا «جانور وحشي» است .اين
لقب به واسطه برخورد زمخت و جسورانه با رنگ برايشان نهاده شد .بعدها نام فوويسم يا
ددگري براي اين شيوه از نقاشي ثبت شد و رفته رفته از آن به عنوان يك سبك نقاشي
ياد شد .از مهم ترين دستاورد فوويستها استقالل رنگ و فرم در آثارشان بود.
هنرمندان برجسته :هانري ماتيس ،سردمدار اين سبك ،وان دونگن ،ماركه ،دوفي،
والمينگ

اُپ آرت یا هنر دیدگانی

Op Art

این جنبش توسط «ویکتور وازارلی» مطرح گردید .هنرمندان این جنبش با
استفاده از نقطه و خط و به مدد رنگگذاری و سایه روشن کاری با استفاده از خطای
باصره و توهم دید مخاطب ،درصدد القای مفاهیمیچون ریتم ،حرکت ،حجم مجازی ،عمق
و .....میباشند.
هنرمندان برجسته :ویکتور وازارلی ،بریژیت رایلی ،استانلی تایگر من

کوبیسم یا حجمگری

Cubism

کوبیست ها جهان مرئی را به طریقی بازنمایی نمی کردند که منظری از اشیاء
در زمان و مکانی خاص تجسم یابد .آنان به این نتیجه رسیده بودند که نه فقط باید
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چیزها را همهجانبه دید ،بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست .نمایش
واقعیت چند وجهی یک شیء مستلزم آن بود که از زوایای دید متعدد به طور همزمان
به تصویر در آید ،یعنی کل نمودهای ممکن شیء مجسم شود .ولی دستیابی به این کل
عم ً
ال غیر ممکن بود .بنابراین بیشترین کاری که هنرمند کوبیست میتوانست انجام
دهد ،القای بخشی از بی نهایت امکاناتی بود که در دید او آشکار میشد .روشی که او
به کار می برد تجزیه صور اشیاء به سطحهای هندسی و ترکیب مجدد این سطوح در
یک مجموعه به هم بافته بود .بدین سان ،هنرمند کوبیست ادعای واقعگرایی داشت،
که بیشتر نوعی واقعگرایی مفهومیبود تا واقعگرایی بصری .کوبیسم دارای  3مرحله
بود وآثار کوبیسم در طی زمان ،خیلی دچار تغییر شدند .هر چند به طور خالصه هدف
اولیه سبک توجه به چند موضوع به صورت همزمان بود ،مث ً
ال عکس را هم نیم رخ و
هم تمام رخ نمایش دهد و برای اینکار شکل را به اشکال هندسی تقسیم میکردند.
هنرمندان برجسته :ژرژ براک ،پابلو پیکاسو ،خوان گریس

پست مدرنیسم

Post Modernism

پست مدرن به مجموعه پیچیده ای از واكنش هایی مربوط میشود كه در قبال
فسلفه مدرن و پیش فرض های آن صورت گرفته اند ،بدون آن كه در اصول عقاید
اساسی كم  ترین توافقی بین آنها وجود داشته باشد .فلسفه پست مدرن اساساً به معارضه
با شالوده گرایی مورد اعتقاد مشترك فالسفه برجسته قرون شانزده ،هفده و هجدهم
میالدی برخاست که این پیش فرضها باید مردود شناخته شده و كنار گذارده شوند.
به واقع ،آنچه در نقاشی پست مدرن میگذرد ،مدرنیسم متأخر در لباس مبدل
است .در هیچ یك از این اتفاقات هنری مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد .نقاشی
پست مدرن ،تا آنجا كه اصوالً بتوان موجودیتی برای آن قائل شد ،پیامد مفهوم گرایی،
هنر پاپ و نو اكسپرسیونیسم است .در هنر پست مدرن از تکنولوژی رایانه ،عکاسی
دیجیتال و ویدئو و… بهره می گیرند .اما در این میان به نمادها ،موضوعات اساطیری
و … نیز توجه دارند.
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اکسپرسیونیسم یا هیجاننمایی

Expressionism

اکسپرسیونیسم شیوهای نوین از بیان تجسمیاست که در آن هنرمند برای القای
هیجانات شدید خود از رنگهای تند و اشکال َکج َوش (معوج) و خطوط زمخت بهره
میگیرد .دورۀ شکل گیری این مکتب از حدود سال  ۱۹۱۰تا  ۱۹۳۵میالدی بود ولی
در کل این شیوه از گذشتههای دور با هنرهای تجسمیهمراه بوده و در دورههای
گوناگون به گونههایی نمود یافته است .اکسپرسیونیسم بین سالهای 1905و ،1930
جنبش مسلط هنری در آلمان بود و رهبری آن را هنرمندان همبسته با گروه پل و
سوار آبی بر عهده داشتند.
هنرمندان برجسته :جیمز انسور ،ادوارد مونک ،امیل نولده

رمانتیسیسم ،تخیل گرایی

Romanticism

رمانتیسیسم ،مهمترین جنبش هنری و ادبی قرن  19است ،که در تقابل با خردگرایی
نئوکالسیک ،در انگلستان و آلمان مطرح شد .هنرمندان این جنبش ،با استفاده از رنگ ها
و خطوط درون نما و با هویتی خردگریز ،سعی در بیان احساسات و هیجانات خود دارند.
مهم ترین مرکز تولید آثار تجسمی رمانتی سیسم ،انگلستان است .شعار هنر برای هنر ،اولین
بار توسط پیروان این مکتب (و پس از آنها توسط پیروان مکتب سمبولیسم) مطرح میشود.
هنرمندان برجسته  :جان کاتمن ،جان کنستابل ،ویلیام ترنر ،اوژن دالکروا  ،تئودورژریکو،
فریدریش ،گویا ،ویلیام بلیک ،فرانسوا رود (با اثر معروف المارسیز)

گاسپار دیوید فریدریش

				
آبستره (هنر انتزاعی)

Abstract Art

در اوایل قرن بیستم تغییر و برخورد اندیشهها در هنر اروپا موجب طرد بازنمایی
طبیعت مشهود گشت و هنر را به سوی انتزاع هدایت کرد .انتزاع در هنر ،زبده گزینی
از طبیعت معنا میدهد و روشهای گوناگون دارد .در این میان دو گرایش عمده را در
جهتگیری هنر انتزاعی میتوان شناسایی کرد:
1ـ روشـی  که وجـه عاطفی و احسـاس برانـگـیـز رنـگ و فـرم ریـتـم غـالـب دارد
(آثـار واسـیلی کانـدینسـکی) و   اکسـپوسـیونیسـم    انتـزاعی   از   آن منـشعب شـده است
(.)Abstract     Experssionism
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2ـ هماهنگی نظام هندسی اشکال و رنگ به صورت انتزاعی است (آثار پیت
موندریان)

اسمبالژ

					

assembelage

2
							
کالژ

Collage

							
آرنوو

Art nouveau

1

جنبشی منشعب شده از سمبولیسم به مرکزیت انگلستان که پیروانش با استفاده از
صور گیاهی پر پیچ و تاب ،با تأكيد بر جنبه ها ی تزیینی و معماري ،به صورت ساده شده
اجرا نمایند .مهم ترین آثار این جنبش در قالب لیتوگرافی وحکاکی ایجاد شدند.
هنرمندان برجسته :ویلیام موریس ،گوستاو مورو ،آلفونس موشا

مکاتب نگارگری:
مکتب سلجوقی
ویژگی های این مکتب عبارتند از :رنگ های روحی و شفاف ،رعایت ترکیب بندی به
صورت انباشته و روی هم ،قلم گیری مشکی در مرز پیکره ها.

مکتب اوليه تبريز (ایلخانی)
با حاکميت مغوالن بر ايران که گسترۀ امپراطوري آنها بسيار وسيع بود ،نقاشان
ممالک متفاوت از جمله چيني ،بيزانسي و ايراني از هم تأثير پذيرفتند ،عالقۀ وافر
مغوالن به نقاشي چيني باعث رواج عناصر نقاشي چيني درايران شد.
در اين دوره با مرکزيت تبريز ،مکتبي در ايران پا گرفت که به مکتب اوليه تبريز
معروف گرديد .اين مکتب آميزهاي از عناصر چيني ،بيزانسي و ايراني است .از آثار مهم
این مکتب شاهنامه ایلخانی (دموت) میباشد.
ويژگيهاي اين مکتب:
ـ ساماندهي عناصر در کادر افقي
 .1به صفحۀ  18رجوع شود.
 .2به صفحۀ  18رجوع شود.

مرگ اسکندر ـ شاهنامه ایلخانی ـ تبریز
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ـ تأثيرات نقاشي چيني دورۀ تانگ و سونگ
ـ واقعگرايي و دقت در طراحي مضامين
ـ استفاده از رنگ نقرهاي به مقدار زياد
ـ نمايش توأم فضاي داخل و خارج (فضاي همزماني)
ـ عناصر تصويري تيرهتر از پس زمينه
ـ عدم قرينهسازي در ترکيببندي
ـ ترکيببندي عناصر به صورت دسته دسته در چند سطح
ـ تنوع و وسعت رنگي و تداوم به کاربردن رنگ تخت و خطوط کناره نما
نگارگران برجستۀ مکتب :احمد موسي ،خواجه عبدالحي ،اميردولتيار   ،خواجه   
شمسالدين
آثار مهم مکتب :منافع الحيوان ،جامع   التواريخ ،ابوسعيد نامه
نکته :مجلسسازي ،شيوۀ نوين توسط احمد موسي در اين دوره ابداع شد و وجه
مشترک نگارههاي مکتب اوليه تبريز عناصر تيرهتر نسبت به پس زمينه ميباشد.

مکتب بغداد – تبريز (جاليري)
در انتهاي حکومت ايلخاني با مرکزيت شهر بغداد ،هنرمندان تصويرگر با تلفيق
دستاوردهاي مکاتب بغداد ،تبريز يا مغولي و شيراز مکتبي را ايجاد نمودند که بعدها به
مکتب جاليري يا مکتب بغداد – تبريز معروف گشت.
ويژگيهاي مکتب:
ـ اختصاص یک صفحه کامل به نگارگری
ـ استفاده از تعداد محدود پيکرهها
ـ ايجاد فضاي بيکران
ـ نمايش طبيعت شاعرانه
زال و سیمرغ

ـ وسعت و تنوع رنگي
ـ ايجاد اسلوب نوين در نمايش عناصر معماري
ـ طبيعت پردازي
ـ گزينۀ رنگي (رنگ پردازي)
نگارگران برجست ه مکتب :جنيد بغدادي با تخلص سلطاني
آثار مهم مکتب :ديوان خواجوي کرماني
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مکتب شيراز
عدم هجوم مغوالن به شيراز و بازسازي آن باعث گرديد شيراز نيز مانند تبريز
تبديل به يک مرکز هنري در دورۀ ايلخاني گردد و تا دوره تیموری نیز ادامه یافت.
هنرمندان شيراز سعي در حفظ سنتهاي هنر تصويرسازي ايراني داشتند.
نکته :مهم ترين وجه تمايز مکتبي که در شيراز شکل گرفت با مکتب تبريز
حداقل تأثیرپذیری از عناصر بيگانه (چين و بيزانس) بوده است.
ويژگيهاي مکتب:
ـ الگو برداري از مکتب سلجوقي

شیرین در حال آبستن کردن و نظاره خسرو

ـ سادهگرايي
ـ استفاده از افق بلند و رفيع
ـ عدم توجه به منظره پردازي
ـ توجه و تأکيد بر موضوعات انساني و زندگي انسان
ـ استفاده از کتيبه در فضاي تصوير
آثار مهم مکتب شیراز مقارن با دوره تیموری :مونس االحرار ،خاورنامه
(قديميترين نسخۀ مکتب) شاهنامۀ ابراهيم سلطان ،گلچين اسکندر  سلطان ،شاهنامۀ
قوام الدين حسن

مکتب هرات
اواخر قرن هشتم با شکلگيري مکتب هرات عناصرچيني و بيزانس از نگارگري
ايراني حذف گرديدند و اين مکتب به غناي ناب ايراني نزديک گرديد.
ويژگيهاي مکتب:
ـ غني شدن رنگها
ـ ترکيببندي منسجم بر اساس دايره
ـ روايتگري و توصيفي

ساختن کاخ خورنق ،بهزاد

ـ ايجاد حاالت رواني در پيکرهها
ـ تأکيد و تمرکز بر شخصيت اصلي تصوير
ـ اندازه بر اساس مقام
ـ رقم زدن نام هنرمند
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نگارگران برجسته مکتب :روح اهلل ميرک ،ميرخليل ،موال علي مصور ،کمال الدين
بهزاد .آثار مهم مکتب :معراج نامه ،شاهنامۀ بايسنقري ،کليله و دمنۀ بايسنقري.
نکته :شاهنامۀ بايسنقري شاهکار مکتب اوليۀ هرات است.
حضور کمالالدين بهزاد در اين عصر باعث تحوالتي درنگارگري ايران گرديد که
گاه خود در مکتبي مجزا بررسي ميگردد .بهزاد را سردمدار واقعگرايي در نگارگري
ايراني ميدانند و نخستين تک چهرهسازي توسط بهزاد ايجاد شده است.
از جمله تحوالت ايجاد شده توسط بهزاد:
ـ نوآوري در مضامين و موضوعات به ویژه انسان
ـ نوآوري در تکنيک و اسلوب

مکتب تبریز صفوي
ويژگي هاي اين مكتب عبارتند از :ايجاد عامل تحرک در پيکره ها ،تنوع در
ترکيب بندي ،ايجاد فضاي آرماني ،پوشش سر اشخاص به صورت کاله قزلباش.

مكتب اصفهان
«رضا عباسي» را پايه گذار اين مکتب میدانند .از ويژگي هاي ديگر اين مکتب
بارگاه کیومرث ،سلطان محمد

ميتوان از نقاشي به صورت رقعه ،استفاده از خطوط منحني ،استفاده از حداقل رنگ و
استفاده از حالت توصيفي و بياني خطوط نام برد.
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ضمائم (برای مطالعه)

واژه نامه

A
مجرد ،انتزاعي ،چكيده ،چكيده كردن

Abstract

هنر انتزاعی

Abstract art

انتزاع

Abstraction

بی رنگ

Achromatic colour

رنگ آکریلیک

Acrylic

تصویر بعدی چیزی شبیه رنگ

Afterimage

رنگ پاش

Airbrush

رنگ های هم خانواده

Analogue colours

کالبدشناسى

Anatomy

نقاشی متحرک ـ کاریکاتور

Animated cartoon
 artـ Anti

ضد هنر
آبرنگ ،آب و رنگ ،نقاشى آب و رنگى

Aquarelle

هنر دکو

Art deco

هنر برای هنر

Art for art’s sake

تاریخ هنر
هنرمند
تعادل

Art history
Artist
B
Balance

هنر باروک

*Baroque art

اصول و قواعد طراحی

Basic design
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شکلهای بنیادی

Basic shapes

اصول و قواعد هنرهای تجمسی

Basic visual elements
Billboard

ت وآگهي ها
تخته اعالنا 
صحافی

Book binding

تصویرساز کتاب

Book illustrator
Brightness

درخشندگى
دوران مفرغ
قلم مو

Bronze age
Brush
C

خوشنویس

Calligrapher

خوشنویسی

Calligraphy

كرباس ،پارچه مخصوص نقاشی ،پرده نقاشی ،بوم
تصويرساز صحنه هاى مضحک و اغراق آميز ،کاریکاتوریست
سفال سازى
هنر حکاکی روی برنج یا مس
رنگ فام دار
گام رنگی
سبکباستانی (در ادبيا 
ت وهنر) ،پيروی از سبكهایيونان و روم ،کالسیسیسم

Canvas
Caricaturist
Ceramics
Chalcography
Chromatic colour
Chromatic scale
Classicism

کالژ ،تکه چسبانی

Collage

گردآوری ،مجموعه

Collection

ارزش رنگی

Colour value

ترکیب بندی

Composition

گرافیک کامپیوتری
هنر مفهومی

Computer graphic
Conceptual art

خبره ،کارشناس هنری

Connoisseur

ساختمان ،ساختبندی

Construction

ساختار

Construe

هنر معاصر
تضاد ،تباین
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Contemporary Art
Contrast

رنگ سرد

Cool colour
Critic

نقد

Cube

مکعب

Cubism
D

کوبیسم
دادا

Dada
Decoration

تزیین

Decorative

تزیینی

Design

طراحی
طراح

Designer

بعد

Dimension
Draw

طرح

Dye

رنگینه

E

هنر خاکی

Earth art

سه پایه نقاشی

Easel
Effigy

پیکره
هنر مصری

Egyptian art

پرکار

Elaborate
Emblem

 آرم،نشانه

Enamel paint

رنگ لعابی
حکاکی

Engraving

چاپگر با سمه کار

Etcher

سبک اکسپرسیونیسم

Expressionism
Expressional
F
Faience
Fauvism
Figurative
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هنرمند اکسپرسیونیست
لعابی
ددگری
 پیکر نما،اندام وار

پيكر

Figure

هنرهای زیبا

Fine art

تخت ،پهن ،مسطح

Flat

هنر بومی

Folk art

شکل

Form

هنر قراردادی

Formal art

ب بندی كردن
قالب ،هيئت ،قال 

Format

چهارچوب کار

Frame work

طراحی دست آزاد

Freehand drawing

عملکرد ،تابع

Function

آيند ه گرائی

Futurism
G

نگارخانه

Gallery

خاكستری

Grey

ی برجسته نما روی شيشه به رنگ خاكستری
نقاش 
زمينه

Grisaille
Ground
H

صنایع دستی
دست ساز
رنگهای هماهنگ

Handicraft
 madeـ Hand
Harmonious colours

م آهنگی ،همسازی
هارمونی ،تطبیق ،توازن ،ه 

Harmony

حکاکی

Hatching

سرصفحه ،سرستون ،موضوع
خ و نشانی نويسنده
عنوان گذاری ،عنوان ،سرصفحه ،سرنامه ،تاري 
I
شمايل ،تمثال ،تنديس
تجسم و نمايش عقايد و افكار و اجسام با تصوير

Head
Heading
Icon
Ideogram

م گرائی ،نقاشی از مناظر خيالی
وه 

Illusionism

تصويرسازی

Illustration
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تصویر

Image

      سبک هنری امپرسیونیسم یا تئوری هیوم  humeدرباره ادراک ،مکتب تجسم
طراحی صنعتی

Industrial design

رنگ شديد ،قوی

Intense colour

روبه رو
هم ريخت

Interface
Isomorphic
L

چاپ سنگی

Litho graph

منظره ،چشم انداز

Landscape

بازپسين ،پسين ،آخر ،آخرين شام

Last supper

حروف گذاری ،عالمت گذاری باحروف

Lettering

خط
ترکیب بندی خطی
راه ،روش ،طریقه ،شیوه
اطوار و اخالق شخصی ،سبک به خصوص ،شیوه گرایی
حجم
دانشور ،چيره دست ،استاد
جنس ،ماده ،مصالح
كوچك ،مینیاتور

Impressionism

Line
Linear composition
M
Manner
Mannerism
Mass
Master
Material
Miniature

رنگهای ترکیبی

Mixed colour

آميزه ،مخلوطی

Mixture

اصول امروزی ،اصول تجدد ،نوگرائی ،نوين گرائی

Modernism

طغرا ،امضاء ،حروف اختصاری

Monogram

تک رنگ
قالب ،كالبد ،فطرت ،الگو
نقاشی روی دیوار
افسانه ،اسطوره

Monotone
Mould
Mural painting
Myth
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N
گويندگی ،داستان ،داستان سرایی ،توصيف ،روایت

Narration

طبیعت گرائی ،فلسف ه طبیعی

Naturalism

بافت طبیعی

Natural texture
 classicismـ Neo

کالسیسم نو

 expressionismـ Neo

اکسپرسیونیسم نو

 impressionismـ Neo

امپرسیونیسم نو
وابسته ب ه عصر حجر جديد ،نوسنگي

Neolithic
 figurative artـ Non

هنر تمثيلى جدید ،هنر اندام گرایی نو
O
هنر عینی

Objected art

رنگ روغن

Oil paint

مات ،غير شفاف ،مبهم ،كدر ،شيشه يا رنگ مات

Opaque

شکل گشوده

Open form

هنر وابستهبهبينايی

Optical Art

ترکیب بصری

Optical mixing
P

سيم سرهم بندي ،سيم رابط

Patch

الگو ،حامی

Patron

بافت ریتمی ،انگاره

Pattern

هنر ایران قبل از اسالم
فلسفه هنر
فوتورئالیسم
صورت نگاري ،تصوير نگاري ،رمز نگاري
مجس 
م كردن تصویر

Persian art
Philosophy of art
Photo realisim
Pictography
Picture plane

پسا مدرنیسم

modernismـPost

رنگ های اولیه

Primary colours

پيشين ،قديم ،بدوی ،انسان اوليه
اصول و قواعد طراحی
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Primitive
Principles of design

چاپ دستی

Printmaking
Profile

برش عمودی  ،نقشه برش نما  ،عكس نيمرخ  ،برجسته
تناسب  ،نسبت  ،درجه  ،سهم  ،قسمت

Proportion

اهرام  ،شكل هرم ساختن

Pyramid
R

برجسته ،ورآمده

Raised

واقع بين ،تحقق گرای

Realist

رنسانس

Renaissance

ترجمه ،تعبير ،اندود بار اول

Rendering

تکرار

Repetition

اعاده ،ترميم

Restoration

ضرب آهنگ

Rhythm

دارای وزن يا آهنگ

Rhythmic

خوشرنگی

Richness of colour
S

مقياس فضا
دست خط
مجسمه ساز
رنگهای ثانویه
نیروی کار
استحكام سنج تار ابريشم
سریگرافی

Salon Scale
Script
Sculptor
Secondary colours
Section do
Serigraph
Serigraphy

تاریک ،تیر ه گی

Shade

شکل ،سطح

Shape

نيمرخ  ،نيمرخ هر چيزی به رنگ سياه يا به رنگ يک دست
کنتراست باهم واقع شونده ،همزمان
پيش طرح

Silhouette
Simultaneous contrast
Sketch

حجمي  ،سه بعدی

Solid

فضا

Space
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تنديس ،پيكره ،مجسمه ،هيكل ،پيكر ،تمثال ،پيكرسازی
روش و سبک زندگی ،طبیعت بی جان

Statue
lifeـStill

رنگ قوی

Strong colour

ساختار ،سازه

Structure

روش و سبک

Style

سطح

Surface

سبک نگارش خيالی ،سوررئاليسم ،فراواقعي 
ت گرائی

Surrealism

نشانه ،نماد

Symbol

مكتب رمزي  ،نشان پردازي ،نمادگرایی

Symbolism
V

ارزش بصری

Value

ارزش بصری انگاره

Value pattern

ديد  ،بينائی

Vision

هنرهای تجسمی

Visual art

ارتباط بصری

Visual communication
W

رنگهای گرم

Warm colour

آبرنگ

Water colour

گ وزنه
سنگينی  ،سن 
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Weight

منابع و مآخذ
آیت الهی ،حبیب اهلل – هنر چیست؟ ،مرکز نشر فرهنگی رجاء
ـ کیانی ،محمد یوسف ـ تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی ،سازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
ـ گری ،بازل – نقاشی ایران – مترجم ،عربعلی شروه ـ انتشارات عصر جدید ،چاپ
اول 1369
ـ پوپ ،آرتوراپهام ـ معماری ایران پیروزی شکل و رنگ ـ ترجمه کرامت اله افسر،
انتشارات یساولی 1365
ـ پاکباز ،روئین ـ دایرة المعارف هنر ـ انتشارات فرهنگ معاصر ،چاپ سوم ،تهران
١٣٨١
ـ پاکباز روئین ـ نقاشی ایران از دیروز تا امروزـ چاپ اول 1379
ـ بوکهارت ،تیتوس ـ هنر اسالمیزبان و بیان_ ترجمه مسعود رجب نیا ،سروش
چاپ اول 1365
ـ د.ک.چینگ ،فرانسیس ـ معماری فرم فضا و نظم ـ ترجمه زهره قراگزلوـ انتشارات
دانشگاه تهران ،چاپ سوم 1373
ـ کالیر ،گراهام ـ دید فرم فضاـ ترجمه مریم مدنی ،انتشارات مارلیک ،چاپ اول
1386
ـ ولکانوک ،لوئیس ـ کمپوزیسیون ـ ترجمه مریم مدنی ،انتشارات مارلیک ،چاپ
سوم 1387
ـهافمن،ف آرمین ـ طراحی گرافیک ( تئوری و عملی) – ترجمه محمد خزایی،
سید محمد آوینی ،انتشارات برگ 1369
ـ مک گیالوی ،کارولین ـ دنیای علمی و جادوئی موریس اشرـ ترجمه
محمدرضا کشاورزی ،انتشارات بهار
ـ لیتل ،استفان ـ گرایشهای هنری ،ترجمه مریم خسرو شاهی ،انتشارات کتاب
آبان 1387
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ـ پیرنیا ،محمدکریم و دکتر غالمحسین معماریان ـ سبک شناسی معماری ایران ـ
نشر سروش دانش 1386
ـ کرایگ ،جیمز و بروس برتون ـ سی قرن طراحی گرافیک – ترجمه ملک محسن
قادری ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1382
ـ کن ،بای شیالرـ نقاشی ایرانی ـ ترجمه مهدی حسینی ،دانشگاه هنر 1378
ـ اِ .داندیس ،دونیس ـ مبادی سواد بصری ـ ترجمه مسعود سپهر ،سروش 1368
ـ میشل ،جرج ـ معماری جهان اسالم تاریخ و مفهوم اجتماعی آن ـ ترجمه
یعقوب آژند 1380
ـ برند ،بارباراـ هنر اسالمی ـ ترجمه دکتر مهناز شایسته فر ،انتشارات مؤسسه
مطالعات هنر اسالمی1383
ـ تجویدی ،اکبرـ نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا سده دهم هجری ـ وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی1386
ـ اکبری ،تیمور و پوریا کاشانی ـ تاریخ هنر و نقاشی و مینیاتور ایران ـ نشر
سبحان نور 1388
ـ نامی ،غالمحسین ـ مبانی هنرهای تجسمی ـ انتشارات توس ،چاپ ششم 1387
ـ رید ،هربرت – معنی هنرـ ترجمه نجف دریابندری1351 ،
ـ هگل ،فردریش ـ مقدمهای بر زیبایی شناسی ـ ترجمه محمود عبادیان1363 ،
ـ فیشر ،ارنست ـ ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی ـ ترجمه فیروز شیروانلو 1348
ـ کاسیرر ،ارنست ـ فلسفه و فرهنگ ـ ترجمه بزرگ نادرزاده 1360
ـ وزیری مقدم ،محسن ـ شیوه طراحی – سروش 1366
ـ ونگ ،وسیوس ـ اصول فرم و طرح ـ ترجمه آزاده بیداربخت و نسترن لواسانی،
نشرنی
ـ حلیمی ،محمد حسین ـ اصول و مبانی هنرهای تجسمی ،چاپ افست 1372
ـ ایتن ،یوهانس ـ کتاب رنگ ـ ترجمه محمدحسین حلیمی ـ نشر وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی1367
ـ گودرزی ،مرتضی ـ روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی – نشر عطایی 1378
ـ آلیاتوف ،م ـ تاریخچۀ کمپوزیسیون نقاشی ـ ترجمه نازلی اصغرزاده ،نشردنیای نو 1372
ـ سمیع آذر ،علیرضاـ اوج و افول مدرنیسم ـ مؤسسه فرهنگی پژوهشی نشر نظر 1388
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ـ بورک فلدمن ،ادموندـ تنوع تجارب تجسمی ـ ترجمه پرویز مرزبان ،سروش
1388
ـ د.ک.چینگ ،فرانسیس ـ اصول و مبانی طراحی ـ ترجمه فرهاد گشایش و
محمد حسن اثباتی ،انتشارات مارلیک 1386
ـ کربن،هانری ـ انسان نوری در تصوف ایرانی ـ ترجمه
ـ آدامز ،لوری ـ روش شناسی هنرـ ترجمه علی معصومی ،مؤسسه فرهنگی
پژوهشی چاپ و نشر نظر ،چاپ اول 1388
ـ وتیز ،گرهاردـ طراحی بیان خویشتن ـ نشر برگ 1368
ـ پاکباز ،رویین ـ راهنمای مواد و اسلوبها (طراحی و نقاشی) – فرهنگ معاصر،
چاپ اول 1385
ـ حسینی ،سید مهدی ـ کارگاه هنر( 1پیش دانشگاهی هنر) ،کد 1423ـ چاپ سال
1378
ـ حسینی ،سید مهدی ـ کارگاه هنر( 2پیش دانشگاهی هنر) ،کد 1423ـ چاپ سال
1378
ـ حسینی ،عبدالمجید ـ مبانی هنرهای تجسمی(هنر فنی و حرفهای) ،کد چاپ
1389
ـ راش ،مایکل ـ رسانههای نوین در قرن بیستم ـ ترجمه بیتا روشنی ،مؤسسه
چاپ و نشر نظر نوبت اول 1389
ـ گودرزی ،مرتضی ـ تاریخ نقاشی ایران از آغاز تا عصر حاضرـ سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ اول 1384
ـ میرزایی محمد ،علی اصغرـ آشنایی با مکاتب نقاشی ـ فنی و حرفهای هنرـ کد
450/1ـ چاپ سال 1389
ـ هیداکی شی جی واـ همنشینی رنگها – ترجمه فریال دهدشتی شاهرخ –
نشر کارنگ ،چاپ اول شهریور 77
ـ امیدی ،فریدون – کارگاه نقاشی – فنی و حرفهای (گروه هنر) رشته نقاشی،
چاپ و نشر کتاب های درسی ،کد  ،3721چاپ سال 1385
ـ حسن پور ،محسن ـ تصویرسازی – مؤسسه فرهنگی فاطمی ،چاپ اول 1388
 ویلز ،پوپلین – رنگ درمانی – ترجمه مرجان فرجی ،نشر درسا ،چاپ هفتم1389 ،173

1389  چاپ اول، توکاـ هنر نوگرای ایران – چاپ و نشر نظر،ـ ملکی
1388  چاپ اول، نشر فخرایکا، حمیدرضاـ رنگ و ارتباطات،ـ بختیاری فرد
 میناـ استاندارد آموزشی نقاشی ـ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان،ـ نعمت الهی
 دیوید و استفان پنتاک ـ اصول و قواعد دیزاین ـ ترجمه آناهید حجازی اصل،ـ الور
ـ اطالعات     شناسنامهای برخی از آثار این کتاب در سایت دفتر تألیف و برنامهریزی
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