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با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمایید که زندگی زیر چتر علم و 
آگاهی، آن قدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته ها، آن قدر خاطره آفرین و پایدار است که همه تلخی ها 

و ناکامی های دیگر را از یاد می برد.
امام خمینی)ره(          



مقدمه: 
طراحی تجسم واقعیاتی است که هنرمند دیده و یا در ذهن خود مجسم کرده وعصاره آن را با عناصر 
بصری بیان کرده است. هنر طراحی از قدیمی ترین روش هایی است که انسان برای بیان احساسات 
خود به کار گرفته است. طراح با ابزار بسیار ساده و بیشتر به کمک خطوط که اغلب در طراحی به 
عنوان مهمترین عنصر بکار می رفته، احساساتی را که کلمات قادر به بیان آن نیستند، نمایان می کند.

ایجاد آثار هنرهای تجسمی و درست درک کردن آن ها نیاز به یک شناخت اولیه از اصول و مبانی 
ابداع در  الفبا و قواعد درک زبان و  به  هنرهای تجسمی دارد. به همین دلیل این مبانی را می توان 

هنرهای تجسمی و بصری تعبیر کرد.
پایه ی گرافیک و شناخت عناصر بصری، زمینه ی آموزش طراحی و  بیان مفاهیم  با  این کتاب  در 
تجسمی،  هنرهای  مبانی  دانش  بر  تکیه  با  بتواند  طراح  تا  شده  است  فراهم  زیبایی  علم  با  آشنایی 
بتواند  کادربندی صحیح، رعایت تناسب و تعادل، کنتراست و ریتم و رعایت اصول ترکیب بندی 

آثار گرافیکی، نشانه و لوگو  خلق کند. 

         دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری



1-1 آشنایی با مفهوم گرافیک و کاربردهای آن در زندگی انسان
فصلاول:تواناییآمادهسازیمواد،تجهیزاتابزارکارگاهیوبکارگیریصحیحآنها

فهرست مطالب 

2-1  آشنایی با تاریخچه ی گرافیک 
3-1 شناخت نقش طراحی گرافیک در آثار

6-1 آشنایی با مفهوم مبانی هنرهای تجسمی

پرسش های چهارگزینه ای

2-2 آشنایی با انواع کادرهای مورد استفاده در هنرهای تجسمی

1-2 آشنایی با مفهوم کادر و کادربندی

4-2 شناخت اصول و روش ترسیم کادر و کادربندی

فصلدوم:تواناییترسیمکادرهایمورداستفادهدرهنرهایتجسمیوبکارگیریصحیحآنها

1-3 آشنایی با عناصر و نیروهای بصری

2-3 آشنایی با مفهوم نقطه در هنرهای تجسمی

فصلسوم:تواناییبکارگیرینقطهدرکادرهایمختلفمطابقبامبانیهنرهایتجسمی

3-3 آشنایی با انواع نقطه در هنرهای تجسمی

4-3 آشنایی با کاربرد نقطه در هنرهای تجسمی

12
14
16

25

28

417-1 شناخت ابزارهای مورد استفاده در کارگاه طراحی گرافیکی

36

524-1 شناخت اصول و روش استفاده و بکارگیری ابزار و تجهیزات کارگاهی

329-2 آشنایی با تأثیر نوع کادر و روشهای بکارگیری کادربندی در هنرهای تجسمی

530-2 شناخت اصول بکارگیری کادر در هنرهای تجسمی
31پرسش های چهارگزینه ای و سؤاالت عملی 

5-3 شناخت موقعیت های مختلف نقطه در کادرهای مختلف

پرسش های چهارگزینه ای

40سؤاالت عملی 

فصلچهارم:تواناییترسیمانواعخطوطمورداستفادهدرطراحی

142-4 آشنایی با تعریف و مفهوم خط

34

26

36

29

35

39

28

35



3-4 آشنایی با انواع خطوط مورد استفاده در هنرهای تجسمی
2-4 آشنایی با کاربردهای خط در هنرهای تجسمی و جایگاه آن 

4-4 شناخت اصول روش ترسیم خط با بکارگیری ابزارهای مختلف

5-4 شناخت اصول روش ترسیم انواع خط به صورت دست آزاد)بدون استفاده از خط کش، پرگار و...(

فصلپنجم:تواناییترکیبوبکارگیریانواعسطوحواشکالهندسیمنظمدرکادرهایمختلف

1-5 آشنایی با مفهوم سطح در هنرهای تجسمی

4-5 شناخت مفهوم ایستایی

3-5 آشنایی با تأثیرات بصری اشکال سه گانه هندسی و چگونگی استفاده از این تأثیرات در هنرهای تجسمی

6-5 شناخت اصول و روش استفاده از اشکال هندسی سه گانه در اجرای ترکیب بندی های مختلف 

2-5 آشنایی با ابزار تراش و پرداخت قالب گچی و روش استفاده از آن ها

1-6 آشنایی با مفهوم حجم

2-6 آشنایی با انواع حجم و کاربرد آن ها در هنرهای تجسمی 

فصلششم:تواناییایجادحجممجازیبابکارگیریخط،نقطهوسطح

3-6 آشنایی با احجام هندسی پایه )احجام سه گانه(
4-6 شناخت اصول و روش های ایجاد حجم)مجازی( در هنرهای نقاشی و طراحی

45

49

57

57

51پرسش های چهارگزینه ای

67

سؤاالت عملی 

5-5 شناخت مفهوم ترکیب بندی و کمپوزیسیون

61پرسش های چهارگزینه ای 
62سؤاالت عملی 

پرسش های چهارگزینه ای 

70سؤاالت عملی 

فصلهفتم:تواناییایجادانواعبافتبابکارگیریخطونقطه

1-7 آشنایی با مفهوم بافت، انواع آن و تأثیرات بافت در خلق هنرهای تجسمی
2-7 آشنایی با روش های ایجاد بافت برای بکارگیری در هنر طراحی، نقاشی و گرافیک

55

64

72

70

3-7 شناخت اصول ایجاد بافت با بکارگیری خطوط مختلف

4-7 شناخت اصول ایجاد بافت با بکارگیری انواع نقطه های مختلف
75

54

65

73

47

58

76

43

52

58

64



6-7 شناخت اصول و روش های استفاده و بکارگیری بافت های پدیدآمده در خلق آثار انتزاعی و مفهومی
5-7 شناخت اصول ایجاد انواع بافت با ترکیب خطوط و نقاط مختلف

پرسش های چهارگزینه ای 

سؤاالت عملی 

2-8 آشنایی با تأثیر استفاده از تناسبات طالیی در آثار

3-8 شناخت نقطه طالیی در کادرهای مختلف و اصول محاسبه و تعیین محل آن

پرسش های چهارگزینه ای 

5-8 شناخت اصول بکارگیری تناسبات طالیی در اجراهای مختلف گرافیکی

فصلنهم:تواناییرعایتتعادلوتوازن

4-8 شناخت اصول کادربندی های طالیی و روش ترسیم کادرهای طالیی

4-9 شناخت انواع تعادل در آثار تجسمی و مفهوم آن ها

پرسش های چهارگزینه ای

3-9 شناخت روش و اصول ایجاد تعادل بصری در اثر تجسمی

سؤاالت عملی 

فصلدهم:تواناییایجادکنتراستدراجراهایمختلفگرافیکیمطابقبامبانیهنرهایتجسمی

77

78

83

86

فصلهشتم:تواناییرعایتتناسبطالییوبکارگیریآن

1-8 آشنایی با مفهوم تناسبات طالیی و بکارگیری آن ها در هنرهای تجسمی 

سؤاالت عملی 

188-9 آشنایی با تعریف و مفهوم تعادل 
288-9 آشنایی با تعادل بصری در هنرهای تجسمی وتأثیر تعادل در جلوه های بصری آثار تجسمی

1-10 آشنایی با تعریف و مفهوم کنتراست

296-10 آشنایی با تأثیرات حاصله از ایجاد کنتراست در هنرهای تجسمی
3-10 آشنایی با روش های ایجاد کنتراست در هنرهای تجسمی

4-10 شناخت روش و اصول ایجاد کنتراست در هنرهای تجسمی
پرسش های چهارگزینه ای 

82

91

98

96

سؤاالت عملی 

فصلیازدهم:توانایيایجادریتموبکارگیريآندراجراهايمختلفگرافیکيمطابقبامبانيهنرهايتجسمي

102

81

94

101

78

77

80

86

93

80

89

97



2-11 آشنایی با تأثیرات حاصله از ریتم در هنرهای تجسمی
1-11 آشنایی با تعریف و مفهوم ریتم )ضرب آهنگ(

3-11 آشنایی با روش های ایجاد ریتم در هنرهای تجسمی

4-11 آشنایی با آثار برگزیده ی هنرهای تجسمی در خصوص بهره گیری از ریتم جهت انتقال مفاهیم به بیننده

سؤاالت عملی

فصلدوازدهم:تواناییترکیببندیعناصربصریدراجراهایمختلفگرافیکیمطابقبامبانیهنرهایتجسمی

3-12 شناخت عوامل مؤثر در ترکیب بندی اثر تجسمی

2-12 شناخت تأثیر نوع کادر در ساختار اثر تجسمی

5-12 شناخت روش و اصول ترکیب بندی 

1-12 آشنایی با تعریف و مفهوم ترکیب بندی

1-13 آشنایی با مفهوم خالصه سازی و تجزیه)استلیزه کردن(

2-13 آشنایی با انواع نشانه های مفهومی و کاربرد آن ها در امور روزمره 

فصلسیزدهم:تواناییطراحینشانههایمفهومی

3-13 آشنایی با ویژگی ها و خصوصیات نشانه های مفهومی
4-13 شناخت اصول و روش طراحی عالئم و نشانه ها 

105

107

112

113

5108-11 شناخت روش و اصول بکارگیری ریتم در آثار گرافیکی

126

پرسش های چهارگزینه ای

4-12 شناخت انواع ترکیب بندی

120پرسش های چهارگزینه ای 
120سؤاالت عملی 

پرسش های چهارگزینه ای 

130سؤاالت عملی 

112

122

130

125

106

118

104

109

115

122

110





11

توانایی آماده سازی مواد، تجهیزات ابزارکارگاهی و بکارگیری صحیح آن ها

هدف های رفتاری: 
شناخت مفاهیم پایه گرافیک و کاربرد آن در زندگی

شناخت تاریخچه گرافیک و ابزارهای آن 
کار با ابزارهای گرافیکی 

5 ساعت نظری
2 ساعت عملی



طراحی گرافیکی سیاه و سفید12

1-1/1 آشنایی با مفهوم گرافیک و کاربرد های آن در زندگی انسان
معنای  به  اصل  در  آن  ریشه ی  و  است  گرفته شده  نوشتن  معنای  به   graphin آن  یونانی  مصدر  از  گرافیک  واژه 

)خراشیدن ( و ) حک کردن ( است. 
همچنان  و  می کند  دنبال  را  هدف  یک  که  می باشد  تصاویری  و  شکلها  طرحها،  رنگها،  از  مجموعه ای  گرافیک 
معنادهنده هر موضوع، پیوند دهنده هر موضوع و جان بخشیدن به هر موضوع می باشد. بصورت واضح تر می توان 
گفت که گرافیک احساسات و عواطف درونی یک نقاش است که از طریق قلم مو و رنگ آنرا بیان می کند و در 
نتیجه امکان دارد که پیام روشن و واضحی برای همه افراد نداشته باشد و امکان دارد برای بعضی واضح و برای 
مخاطبش  که  ندارد  این  به  کاری  و  می کند  بیان  را  عواطفش  نقاش  یک  یعنی  باشد،  بی مفهوم  و  بی معنی  بعضی 

منظورش را درک می کند یا خیر. به همین دلیل از یک تابلوی نقاشی؛ افراد مختلف برداشت های متفاوتی دارند.
باید بگویـیم گـرافیک در اصل ایده و ترکیب بندی است که اکثر اوقات بین نوشته و تـصویر اتفاق می افتد و نقاشی 
بیشـتر تقلید طبیعت است که ایده های گرافیست ها می تواند بوسیله دسـت مثال یک نقاش اجرا شود که خیلی از 
هنرمندان شـاید برای اجرای بهتر و شـاید به خاطر کسری وقت طراحی نهایی را به شخص دیگری می سپارند و در 
گروه دوم می توان به گرافیست ها و صفحه آراها اشاره کرد و گاهی هم ایده های شان توسط کامپیوتر و برنامه های 

پیشرفته اجرا می گردد که مطمئناً کار با دست از ارزش باالتری برخوردار است یک نقاش ایتالیایی می گوید:
گرافیک کار مشکلی است چون با یک نقطه و یا یک خط باید به اندازه یک کتاب سخن گفت و البته همه ی راز 

زیبایی گرافیک نیز در همین نکته نهفته است.
شکار  به  غذا  یافتن  برای  اولیه  انسان  که  زمانی  دارد.  طوالنی  پیشینه ای  خود  معنای  وسیع ترین  در  بصری  ارتباط 

می رفت و رد پای شکار را در غبار تشخیص می داد، به یک عالمت گرافیکی نگاه می کرد. 
آثار گرافیکی می تواند عالمت هایی مانند حروف الفبا باشد، یا قسمتی از نظام نشانه ای دیگر مانند عالئم جاده ها 
را تشکیل دهد. مجموع این عالئم ) مانند خطوط یک طرح یا ترام های یک عکس (تصورات را شکل می دهد. 

طراحی گرافیک ایجاد یا برگزیدن نشانه ها و آرایش آن ها روی یک سطح، برای بیان یک اندیشه است.
دوران  در  تکثیر  تکنولوژی  به  وابستگی  دلیل  به  که  است  افزون خود، حرفه ای  روز  اهمیت  با  گرافیک  طراحی   
مختلف، شکل های مختلفی به خود گرفته است. آنچه که مطالعه ی تاریخ قرن بیستم به ما نشان می دهد، پیشرفت و 

جهش سریع تکنولوژی در همه ی زمینه ها منجمله چاپ و صنعت می باشد.
گرافیک در عصر ما عالوه بر کتاب آرایی و مصارف گذشته به عرصه تبلیغات تجاری _ اعالنات دیواری )پوستر( 
_ مطبوعاتی _ نشانه ها و غیره راه یافته است. حتی از این حد هم تجاوز کرده و با ورود به عالم سینما و تلویزیون 
در عنوان بندی )تیتراژ( فیلم ها و برنامه های تلویزیونی _ نقاشی متحرک )انیمیشن( و تبلیغات تجاری در این گونه 
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رسانه ها کاربرد دارد.
 ،)Graphic   design( گرافیک مجموعه ای از هنرهای تجسمی است. گرافیک یا به عبارت کامل تر طراحی گرافیک
به کا ر گیری تکنیک های مختلف خلق آثار دو بعدی بر روی سطوح مختلفی نظیر کاغذ، دیوار، بوم، فلز، چوب، 

پارچه، پالستیک، نمایشگررایانه، سنگ و ... است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده  انجام می پذیرد.    
تعاریف گرافیک در منابع مختلف عبارتند از: 

گرافیک در فرهنگ معین:
)به معنای نمودار ترسیمی با خطوط واشکال(.

در واژه نامه مصور هنرهای تجسمی در معنی Graphic Arts آمده است:
انواع نقاشی و کنده کاری وبرجسته کاری برروی فلز و چوب وسنگ ومانند آنها برای چاپ که امروزه شامل طرح 
و ترسیم پوستر و نمودارهای خطی. آرمهای تجاری وصنعتی. تصاویر ونقوش روی جلد کتاب ونشریات وعالیم 

اقتصادی و راهنمایی استفاده می شود.

در فرهنگ اصطالحات هنری:
)مترادف هنر ترسیمی . تصویرسازی. نمودار یا طرح همراه با موضوعات چاپی(.

تعریف ریچارد هولیس در کتاب تاریخ طراحی گرافیک:
گرافیک یک زبان است. نوعی زبان است با دستور زبانی نا معین و الفبایی پیوسته در حال گردش .

قوانین نامشخص گرافیک به آن معناست که فقط میتوان آن را مطالعه کرد نه آموخت.

تعریف گرافیک از نظر استاد ممیز:
خالصه کردن یک عنصر تصویری تا جایی که پیام خود را از دست ندهد و قابل تکثیر باشد.

اما آنچه که امروزه برای تعریف کردن گرافیک به کار می برند:
گرافیک یعنی مهندسی تصویر یا نوشتار جهت ارتباط با مخاطبین برای رسیدن به هدفی واقعی وملموس .

گرافیک خود در خدمت تبلیغات است و هنرهای دیگر را به خدمت می گیرد تا آثاری را برای تکثیر خلق کند. 
تا اواخر سده ی نوزدهم آثار گرافیکی صرفاً سیاه و سفید بودند و روی کاغذ چاپ می شدند. ارتباط بین تصویر و 
زمینه ی اثر، قسمت های مرکبی و غیرمرکبی و فضاهای مثبت و منفی در زیبایی شناسی کل اثر نقش مهمی داشتند. 
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ارزش بصری فضای بدون مرکب به اندازه ی فضای مرکبی اهمیت یافت. و بنابراین زمینه، تناسبات،  ابعاد و رنگ و 
بافت آن بخش جدایی پذیر طراحی گرافیک شدند. 

                                               ادوارد پنفیلد را »بنیانگذار پوستر در آمریکا« خوانده اند.

در اوایل نیمه قرن بیستم ژان کارلو ی فرانسوی در کارهای گرافیک خود از کوبیسم تاثیر 
پذیرفته بود. او از نخستین گرافیست هایی بود که به اهمیت کار گرافیک به ویژه رنگهای 
بیان کننده و فرم های فکرشده در عالیم بازرگانی واقف شده بود. و از این رو پوسترهای او 

از اهمیت خاصی برخوردارند.

در طراحی هتل استیجن برگر در مصر، به همراه ترکیبات هندسی یک رنگه )مونو کرماتیک( 
از هر زاویه دید کمپوزسیون گرافیکی هماهنگ و استواری را ایجاد کرده است. این طراحی 

نفوذ هنر گرافیک مدرن را در کارهای معماری امروزه نمایش می دهد. 

۲-1/1 آشنایی با تاریخچه ی گرافیک 
هنر گرافیک به یکباره ساخته نشده است.  این شاخه هنر دنباله رو بقیه هنرها مثل خط و نقاشي و… به اینجا رسیده 

است. گرافیک در دو مفهوم سنتی و نوین متمایز میگردد که در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد.
گرافیک سنتی:

عنوان قدیم گرافیک یا گرافیک سنتی شامل خطاطی » نقاشی دو بعدی« کنده کاری می باشد که بیشترین نمود آن 
در آرایش کتابهاست که ازمحصول همکاری نقاش و خوشنویس و تذهیب کار است، هنر گرافیک شامل نمودهای 
مختلف؛ تصویر سازی خوشنویسی؛ طراحی و نقاشی دوبعدی و کنده کاری از جمله شکلهای هنری است که در 
زیر بنای گرافیک سنتی طبقه بندی می شود و بدین ترتیب بارزترین نمونه فعالیت گرافیک سنتی نگارش و آرایش 

کتابهای ادبی که محصول همکاری خوشنویسان؛ طراحان؛ نقاشان و تذهیب کاران و جلد سازان بوده است.
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گرافیک نوین:
نشان ها  تبلیغات تجاری اعالنات دیواری )پوستر( و مطبوعاتی و  بر کتاب آرایی در عرصه  نوین عالوه  گرافیک 
)مارک( وغیره می باشد و حتی در سینما و تلویزیون هم کاربرد دارد. هنر گرافیک نوین با معماری و مسائل ارتباط 
محیطی )زیباسازی( و تصویر متحرک طراحی شده نیز تداخل دارد، پس این هنر عالوه بر خط و رنگ به عناصر 
بصری دیگری چون حجم و نور و حتی حرکت برای انتقال مفاهیم کمک می گیرد. هنر گرافیک هنری است که از 
نظر تأثیر خود، بیشتر بر طراحی تأکید دارد تا بر رنگ. از این نظر تمامی انواع طراحی و شکل های متفاوت حکاکی، 
برای چاپ  نیمه ماشینی  یا  به روش های ماشینی  این حال هنر گرافیک اساساً  با  هنر گرافیک را تشکیل می دهند. 
تصاویر و حروف اطالق می شود که فعالیت های متعددی را که بیشترین اهمیت هنری و اجتماعی را دارا هستند در 
بر می گیرد. از میان این فعالیت ها یکی کتاب چاپی است. تنظیم حرف چاپی و صفحه آرایی کتاب از نظر زیبایی 

شناسی از کارهای گرافیکی محسوب می شود.

هنر ماقبل تاریخ
از زمانی که انسان تصمیم به ارایه یک پیام تصویری گرفت و به زعم خویش از مواد و متریالی که برای هم نوعان 
او مفاهیم مشخص و تا حدودی ثابت داشت استفاده کرد هنر گرافیک آغاز شد و تا کنون نیز با همه پیشرفت ها و 

تغییراتی که داشته است باز هم با همان شیوه به حرکت خود ادامه می دهد.

 قدیمی ترین تصویرسازی کشف شده در غارهای جنوب فرانسه و شمال اسپانیا می باشد )30 هزار سال پیش( که 
شامل گاو،گوزن، اسب و … است.

                    
                                                                       

                                                                                                                            نگاره یک اسب در غار السکاوکس
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هنر بدوی
)آبستره(  تجریدی  آفریقایی  هنر  در  انسان  پیکر  می باشد.  سیاهپوستان  وبرخی  اسکیموها  سرخ پوستان،  هنر  شامل 
می باشد، آثار آنان در زئیر و بوربا بدست آمده است و حکاکی روی سنگ برای سرخ پوستان اهمیت زیادی داشته 
است، ولی با ورود اروپاییان به امریکا این هنر تحت تاثیر قرار گرفت و حاال هنر آنان را به دو دوره پیش از تاریخ 

و تاریخی تقسیم می کنند.
از آثار دوره قبل از تاریخ می توان به نقاشی شنی و از دوره تاریخی می توان صورتک ها را نام برد با بوجود آمدن 
تمدن در هفت هزار سال قبل از میالد در خاورمیانه )بین النهرین( هنر تغییرکرد، تمدن های بین النهرین سومر، اکد، 

بابل و آشوری ها بودند.
از سومری ها مجسمه های )تل اسمر( و )وارکا( باقی مانده که دارای چشم های بزرگ هستند و هنرمند همه حالت ها 

را که ممکن است باعث مبهم شدن پیکرها شود از کار خود دور می کند.

۳-1/1 شناخت نقش طراحی گرافیک در آثار
ابتدایی ترین نقش طراحی گرافیک »هویت نمایی« است که هویت و یا مکان موضوع را تعیین می کند)مانند طراحی 
برای تابلو، پرچم،  سپرهای جنگی، عالئم روی سنگ، عالئم نشریات یا چاپخانه ها،  نشانه ی شرکت ها و ...( دومین 
نقش، که در اصطالح حرفه ای »طراحی اطالع رسانی« نامیده می شود، برای رساندن اطالعات و دستورالعمل هاست 
راهنما(.  نمودار هاو عالئم  )مانندنقشه ها،  نشان می دهد  اندازه  و  موقعیت  لحاظ  از  با یکدیگر  را  اشیا  بین  ارتباط  و 
نقش سوم و مشخص ترین نقش طراحی گرافیک عرضه و تبلیغات » Presentation and Promotion« است) مانند 

پوسترها و تبلیغات (، جایی که هدف از طراحی جلب نظر و ایجاد پیامی به یاد ماندنی است.
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4-1/1 شناخت ابزارهای مورد استفاده در کارگاه طراحی گرافیکی
ابزارهای مورد استفاده در کارگاه طراحی گرافیکی را می توان به سه دسته  زیر تقسیم نمود: 

3- وسایل فرعی و کمکی 2- وسایل اثرگذار   1- وسایل اثرپذیر   
• وسایل اثرپذیر

سطوحی هستند که بر روی آن متن یا اشکال را نوشته یا طراحی می کنیم. از جمله ی این وسایل می توان به کاغذ و 
مقوا اشاره کرد. در گذشته این زمینه کار از جنس )چرم، پوست درختان و سنگ( بوده است اما بعد از گذشت زمان 
و اختراع ورقه های نازک که معموالً از الیاف گیاهان ساخته می شد، نوشتن، طراحی و چاپ بر روی آن رایج شد. 

کاغذ و مقوا شباهت های زیادی باهم دارند تنها تفاوت آن ها در وزن می باشد، مقواها از نظر وزنی باالتر از کاغذها 
می باشند. کاغذ بافتی از الیاف گیاهی است و مرغوبیت آن به مواد اولیه و چگونگی عمل آوری آن بستگی دارد و 
به طور کلی برای چاپ استفاده می شود. از نظر کیفیت، بهترین کاغذها از الیاف کتان و پنبه به دست می آیند. مقواها 
به طور عمده از تفاله های شیمیایی و مکانیکی و فیبرهای بازیافتی ساخته می شوند و برای بسته بندی کاربرد فراوان 

دارند. 

درجه بندی کاغذ و مقوا
محصوالت کاغذی بر اساس وزن هر متر مربع بر حسب گرم به دو دسته تقسیم می شوند:

الف( کاغذها که از یک الیه تشکیل شده اند و وزن هر مترمربع آن ها بین 25 گرم تا 300 گرم است.
تا 600  گرم  بین 170  مترمربع آن ها  متعدد تشکیل شده اند و وزن هر  از الیه های  به طور معمول  مقواها که  ب( 

می باشد.
ابعاد کاغذ:

عرض کار یک ماشین چاپ معموالً هماهنگ با استانداردهای اندازه گیری بین المللی تعیین می شود. در ایران نیز 
برای اندازه گیری کارهای چاپی از استاندارد ورق )یک ورقی، دو ورقی، چهار و نیم ورقی( استفاده می شود.

پنج  ایزو،  با گرماژها و جنس های مختلف می شود. در سیستم  انواع کاغذها و مقواها  ایزو شامل  کاغذهای سایز 
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مجموعه سایز وجود دارد. این سایزها A،RA،SR،B،C می باشند.
A: کاغذ سایز A به صورت استاندارد برش خورده هستند و برای کارهای چاپی که به برش احتیاج ندارند مناسب 

هستند.
RA: دو درصد از سایز A بزرگ تر است. این سایز کاغذ برای کارهای چاپی به یک برش مختصر احتیاج دارند و 

یا روی لبه کاغذ باید نوار کنترل رنگ )Color Bar( چاپ شود به کار می روند.
SR: ده درصد از سایز A بزرگ تر است. این سایز کاغذ برای کارهای چاپی که به لبه پهن برای برش بزرگ یا 

صحافی نیاز دارد و یا روی لبه کاغذ باید یک نوار پهن کنترل رنگ چاپ شود مناسب است.
B: معادل 18 درصد بزرگ تر از سایز A است. از این سایز کاغذ برای چاپ پوستر. نقشه و جداول دیواری استفاده 

می شود.
C: از این سایز کاغذ یا مقوا برای ساخت پوشه، پاکت و کارهایی که باید در قطع A4 برش بخورد استفاده می شود.

سایز کاغذ:
آنچه در بین دانشگاهی ها رایج است تقسیم بندی براساس A و یا B و امثال آن است. مثل A4، اما کاغذی که در 
بازار موجود است و برای چاپ اوراق تبلیغاتی مصرف می شود غالباً در دو سایز است: اندازه 100*70 سانتی متر که 

اصطالحاً چهار و نیم ورقی نامیده می شود و 60*90 سانتی متر که به سه ورقی مشهور است.
مقواها را با توجه به مورد استفاده می توان به 4 دسته کلی تقسیم نمود:

میانی  دار  موج  و الیه  بندی که شامل الیه سطحی  بسته  برای ساخت ورق کارتن  استفاده  مورد  مواد خام  الف( 
ورق های کارتن می باشند.

ب( مقواهای جعبه که برای ساخت انواع جعبه مقوایی بسته بندی استفاده می شوند و شامل تقسیمات متعدد می باشند.
ج( مقواهای بسته بندی مایعات

د( مقواهای گرافیکی که در ساخت محصوالتی از قبیل کارت، فایل، پوشه، محافظ و پوشش دهنده ها کاربرد دارند.

کاغذ و مقوای گالسه
Coated paper( نوعی کاغذ است که روکشی براق روی آن کشیده شده تا سطحی  کاغذ گالسه )به انگلیسی: 
صاف و هموار پیدا کند و مقاوت بیشتری داشته باشد. این کاغذ به علت جذب یکنواخت جوهر، در چاپ استفاده ی 
زیادی دارد. از موارد استفاده ی آن می توان به کتاب های عکس دار، مجله ها، روزنامه، کارت ویزیت و غیره اشاره 
کرد. کاغذ گالسه مرغوبترین نوع کاغذ است که هر چه سنگین تر باشد یعنی گرماژ آنها بیشتر باشد کیفیت چاپ 

روی آنها بهتر است. کاغذ گالسه به دو صورت مات و براق و همچنین یک رو و دو رو ارائه می شود.
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• وسایل اثرگذار
ابزارهایی هستند که از آن ها برای رسم، کشیدن و نوشتن متن روی سطح کاغذ می توان استفاده کرد. در ابتدا از 
انسان های اولیه ی غارنشین از چوب های سوخته که زغال نام داشت برای این کار استفاده می کردند اما رفته رفته با 

پیشرفت مردم و جوامع، نوع دیگر از زغال ها اختراع شد. 
مداد )Pencil(: یکی از ابزارهای مهم اثرگذاری می باشد که دوام بسیاری روی سطح دارد. بخش خارجی مدادها 
معموالً از چوب یا کاغذ ساخته شده می شود و درون آن، مغزِی مداد از جنس گرافیت، که بخش استوانه ای شکل 
و باریکی است قرار می گیرد. مداد گرچه به عنوان اولین سازنده آن نجاری به نام استدلر ، در نورنبرگ ثبت شده 
ولی احتماال حدود کمی بیشتر از سیصد سال پیش در انگلستان بوجود آمد. این مدادهای اولیه بدون چوب و خالص 
از جنس گرافیت بود که یکی از انواع طبیعی کربن است. امروزه مغزی مداد را بعد از پختن به موم آغشته میکنند تا 

کارش بهتر شود و اثرش پر دوام تر گردد. چوب مداد معموالً از چوب درخت سرو است زیرا 
رگه های آن مستقیم و به علت نرمی تراشیدنش آسان است.

مداد: مداد جهت نگارش کلمات و یا ترسیم خطوط و اشکال هندسی مورد استفاده قرار 
می گیرد. مدادها از جهت نرمی و سختی در گروه های مختلف طبقه بندی می شوند. درجه مداد 

یکی از مزایای مغزی مداد است که با خاک رس و گرافیت به وجود می آید که میتوان آن را با درجات مختلف 
سختی و نرمی یا سیاهی ساخت. خاک رس بیشتر و گرافیت کمتر ، موجب خاکستری شدن مداد می گردد ولی این 
مداد بسیار سخت است و می توان نوک آن را بسیار تیز کرد . این نوع مدادها دیرتر ساییده شده و مدت بیشتری نیز 
می مانند. گرافیت بیشتر و خاک رس کمتر مغزی را بوجود می آورد که سیاه تر و نرم تر است ولی زود ساییده و کند 

می شود و خطوط آن هم خیلی دقیق نیست.

مدادها  این  می گردند.  معرفی   H اختصاری  عالمت  با  و  مشهورند   Hard گروه  مدادهای  به  سخت:  مدادهای   .1
کم رنگ هستند. 

2. مدادهای نرم: به مدادهای گروه Black معروف هستند و با عالمت B مشخص می شوند. این مدادها پررنگ و 
نرم هستند. 

3. مدادهای متوسط )Firm(: دارای نرمی متوسطی هستند و با عالمت اختصاری F و یا HB نمایش داده می شوند. 
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نکته: گاهی قبل از حروف H یا B شماره هایی درج می شوند که بیانگر درجه سختی یا نرمی مداد هستند. ضرایب 
H و B از یک شروع شده و هر قدر این ضرایب باال روند به ترتیب سختی و نرمی مدادها را تعیین می کنند. مثاًل 

انواع  پررنگ ترین  و  نرم ترین   B9 و  و کم رنگ ترین  H9 سخت ترین  مداد 
مدادها می باشند. 

اتود: مداد نوکی)فشاری( که به آن مداد مکانیکی نیز گفته می شود، ابزاری 
است که مغزی )نوک( درون آن جای می گیرد و به وسیله یک دگمه که به یک فنر متصل است، به تدریج هنگام 
نیاز بیرون رانده می شود. مغزی مداد نوکی، در اندازه ها و قطرهای گوناگون است. همچنین مغزی مداد در جنس 
های مختلف و در سه گروه وجود دارد )شامل گروه H.B.F( که با شماره ای )مانند 0.2 یا 0.9 میلی متر( نرمی 
یا سفتی آن مشخص شده است. امروزه مدادهای نوکی به دلیل عدم نیاز به تراشیدن، دوام طوالنی و فراهم کردن 
امکان نوشتن با ضخامت های نوشتاری متفاوت، تا حد زیادی جای مدادهای معمولی را گرفته اند. مزیت این مداد 
نسبت به مداد معمولی آن است که نیازی به تراشیدن ندارد و تا مدت ها قابل استفاده است. استفاده صحیح از مداد 
اتود، آن است که هنگام نوشتن یا خط کشیدن، نباید به طور ثابت در دست نگه داشته شود بلکه باید هنگام کار به 
طور مداوم و آرام در دست چرخانده شود تا نوک آن در یک جهت ساییده و پهن نشود و نوشته یا خط از کیفیت 

یکسان برخوردار باشد. 

راپیدوگراف:  راپیدوگراف یا قلم فنی نوعی از قلم است که برای ترسیم خطوط با عرض مشخص در مهندسی و 
هنر گرافیک بکار می رود. قلم های راپید با استفاده از جوهر مایع که درون مخزن قلم قرار دارد، خطوطی را ترسیم 
می نمایند که در همه جای آن خط پهنای ثابتی دارد و به پهنای نوک راپید است. قبل از مصرف باید راپید را به 
صورت افقی چند بار حرکت داد و با حرکت ساچمه درون قلم از صحت عملکرد آن مطمئن شد و پس از مصرف 
نیز باید جوهر را از مخزن خالی نمود و نوک و سیستم انتقال جوهر را به طور کامل با آب سرد شست.قلم راپیدوگراف 
در همه قطرهای معمول وجود دارند. معموالً، اعدادی روی بدنه نوک ذکر می گردد که مشخص کننده ضخامت 
نوک آن می باشد. ضخامت نوک ها بسیار متنوع است که کمترین آن از 0/1 میلی متر شروع و تا چند میلی متر ادامه 

می یابد. 
جوهر مایع آن نیز در چند رنگ محدود سیاه، قرمز، سبز، آبی و.. وجود دارد.

برای ایجاد خطوط کامل، باید راپید را کاماًل عمود بر سطح حرکت داد و یا 
حداکثر با 10 درجه انحراف از خط عمود بر صفحه.
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قلم آهنی یا فلزی: جنس این قلم، فوالد آب دیده می باشد که ضد زنگ است. دارای دسته ی چوبی یا پالستیکی 
می باشد آن را در جوهر زده و از آن استفاده می کنند. سر قلم  های فلزی بر روی دسته ی چوبی یا پالستیکی وصل 

می شود. معموالً در خوشنویسی و طراحی کاربرد دارد و در سایزهای مختلف در بازار موجود است. 

قلم مو )Brush(: قلمو یکی از ابزارهای نقاشی یا رنگرزی است. این وسیله دارای موهای 
نرم از نوع مصنوعی و طبیعی می باشد که دارای دسته ای چوبی یا فلزی است. قسمت نوک موی آن را داخل رنگ 
گذاشته و مورد استفاده قرار می دهند. نوک این ابزار بر حسب نوع استفاده فرق می کند. که در انواع نوک تخت، 

گرد و چتری وجود دارد. 

 • وسایل فرعی و کمکی 
این ابزارها بر حسب نوع استفاده ی آن ها، در اشکال، سایزها و طرح های مختلف وجود دارند. 

مداد،  انواع  می باشند(،  اثرپذیر  هم  و  و کمکی  فرعی  کاغذ شطرنجی)هم  پوستی، گالسه،  کاغذ  طراحی،  کاغذ 
راپیدوگراف، قلم  فلزی، مرکب)هم فرعی و کمکی و هم اثرگذار می باشند(، خط کش، گونیا، خط کش تی، نقاله، 

پیستوله های منحنی و ماری، میزکار، صندلی و چهارپایه، میزنور، کاتر، قیچی، نوارچسب، چسب مایع، پرگار. 

میزکار
نامیده  کار  صفحه ی  که  صفحه ای  دارد.  وجود  متفاوت  جنس های  از  مختلف  ابعاد  در 
مختلف  اندازه های  در  و  را شیب دار  آن  می توان  استفاده  برای  و  بوده  متحرک  می شود 

استفاده کرد. 

میزنور 
از یک قاب چهارگوش درست شده که در آن المپ هایی با نور سفید وجود دارد و بر روی آن صفحه ای شیشه ای 

می باشد. اگر بخواهیم طرحی را کپی کنیم آن را روی این صفحه ی شیشه ای قرار داده، 
المپ های داخل آن را روشن کرده تا طرح از زیر کاغذ مشخص  شود. 
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)Ruler(خط کش
به  اندازه  یا  اندازه های مشخص از خط کش بهره می بریم. خط کش ها برحسب جنس  با  برای رسم خطوط صاف 

دسته های مختلف  تقسیم می شوند:
ج- چوبی ب- فلزی   الف- پالستیکی  

 
خط کش های پالستیکی به لحاظ انعطاف، شفافیت و نیز دقت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. ضمناً درجه بندی 

روی خط کش ها بر حسب میلی متر و سانتی متر و یا اینچ و گاهی نیز هر دو می باشد. 
زیادتر  ترسیم  دقت  باشد،  لبه ی خط کش صاف  قدر  هر  بود.  متفاوت خواهد  کار  نوع  با  انواع خط کش  کاربرد 
خواهد شد. برای کارهای مرکبی باید از خط کش هایی استفاده کرد که لبه ی زیرین آن خالی باشد تا مرکب زیر 
لبه ی خط کش، روی کاغذ پخش نگردد. در مورد خطوط طویل، خط کش باید فلزی و سنگین باشد تا روی کاغذ 
حرکت نکند. برای رسم خطوط کوتاه و ظریف و خطوط هاشور، بهتر است از خط کش های کوتاه با لبه های کاماًل 

صاف استفاده شود. 

T خط کش تی یا
یک خط کش لبه دار است که لبه ی آن نسبت به تیغه دارای زاویه نود درجه است.با تکیه دادن 
سر تی به لبه ی سمت چپ تخته ی رسم وحرکت دادن آن می توان خط های موازی رسم کرد. 

این خط کش در سایزهای مختلف 59 تا 60 سانتی متر وجود دارد. 

)Set-Square( گونیا
گونیا ابزاری است به شکل مثلث از جنس فلز، پالستیک یا چوب که از آن برای رسم زاویه قائمه و کشیدن خطی 
عمود بر خط دیگر و یا خطی موازی با خط دیگر استفاده می کنند. در زاویه های 30، 45، 60 و 90 درجه وجود 
دارد. اندازه ی گونیا نیز می تواند کوچک، متوسط و یا بزرگ باشد. در کتاب استاندارد گرافیک حداقل ارتفاع آن 
را 10 سانتی متر و حداکثر ارتفاع آن را 45 سانتی متر در نظر می گیرند. گونیا موارد استفاده زیادی در نقشه کشی و 
ترسیمات فنی دارد. یکی از موارد استفاده گونیا ترسیم خطوط موازی)هاشور(  است. به کمک یک خط کش و 

گونیا و یا دو گونیا خطوط موازی را می توان ترسیم نمود. هر قدر طول اضالع گونیا درازتر 
باشد، زوایای دقیق تری را می توان ترسیم نمود. 
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)Protractor( نقاله
به شکل نیم دایره و یا دایره بوده و لبه آن برحسب واحدهای اندازه گیری زاویه مدرج 
می گردد. برای رسم زاویه ها از این ابزار استفاده می شود. جنس آن از پالستیک بوده 

و برای خواندن زاویه در معماری و نقشه کشی نیز کاربرد وسیع دارد.

 )Compasses( پرگار
از پرگار برای ترسیم قوس های متقارن و دایره در قطرهای گوناگون استفاده می شود. این ابزار متشکل از دو شاخه 
منحنی شکل فوالدی است که در انتها با اتصال محکمی به هم لوال شده اند، بر سر یکی از آن ها مداد یا قلمی قرار 
دارد و با محور قرار دادن میله ی دیگر از آن برای رسم دایره یا اندازه گیری کمان های دایره استفاده می شود. فاصله 

میان دو نوک پرگار نمایانگر اندازه است. این ابزار در هندسه ی نقوش و طراحی سنتی کاربرد فراوان 
دارد. 

)Template( شابلون
شابلون ها شکل های آماده ی هندسی مانند دایره، بیضی، مربع و... می باشند. برای رسم در ترسیم 

فنی و گرافیک مورد استفاده قرار می گیرند. 

پیستوله
شابلونی است با شکلی تقریباً مارپیچ که از آن جهت ترسیم خطوطی که دارای قوس های نامتقارن هستند استفاده 

می شود.  همچنین برای رسم خطوط منحنی دقیق، از این ابزار استفاده می شود. 
پیستوله منحنی: برای کشیدن خط های منحنی بزرگ کاربرد دارد. 

پیستوله ماری: شبیه خط کش است از جنس پالستیک نرم و داخل آن فلزی است که می توان فرم آن را به شکل 
دلخواه تغییر داد. برای ترسیم منحنی های طویل و برای این که خطوط منحنی کاماًل ممتد باشد، از خط کش ماری 
یا خط کش انعطاف پذیر استفاده می شود. معموالً طول این خط کش ها یک متر است و قبل از ترسیم خطوط، باید 
آن را روی میز کاماًل محکم نمود. از مزیت های خط کش ماری این است که عکس پیستوله که باید از قسمت های 

مختلف لبه ی آن برای ترسیم منحنی استفاده نمود، بدون این که قلم را از روی کاغذ بلند کرد، 
می توان انواع منحنی تند و پیچیده را ترسیم کرد. 
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)Cutter( تیغ یا کاتر
این وسیله در شکل و اندازه های مختلف وجود دارد که برای برش کاغذ، تراشیدن مداد 

و قلم استفاده می شود. 

)Scissors( قیچی
قِیچی ابزاری است که به وسیله آن پارچه، کاغذ، مو و اشیاء دیگر را می برند و دارای دو شاخه 
بُرنده  است که از وسط به یکدیگر وصل شده اند، قیچی معموالً ابزاری آهنین و مرکب از دو 
تیغه برنده که به واسطه میخ یا پیچی آن دوتیغه روی هم قرار می گیرند و هر چیز جامدی را 

به کمک آن می برند.

)Banderole( نوار چسب
نوار شیشه ای پالستیکی یا رنگی یا از جنس کاغذی می باشد که برای چسباندن تکه های کاغذ 

یا نگه داشتن کاغذ استفاده می شود. 

)Glue( چسب مایع
مایع ژله ای یا بی رنگ که برای چسباندن سطوح استفاده می شود. 

5-1/1 شناخت اصول و روش استفاده و بکارگیری ابزار و تجهیزات کارگاهی
ابزاری  پایه، می توان تشخیص داد که برای هر کاری از چه  ابزارهای موجود در گرافیک  بعد از شناخت تمامی 
استفاده شود بهتر است. واحدهای اندازه گیری را به خوبی استفاده کرده و در حفظ و نگهداری وسایل نیز دقت شود. 
باید با دقت زیاد از این ابزارها استفاده کرد تا کار کیفیت مناسبی پیدا کند. از ابزار اثرگذار مناسب استفاده کرده و 

ابزار اثرپذیر را نیز متناسب با آن در نظر بگیرید. 
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6-1/1 آشنایی با مفهوم مبانی هنرهای تجسمی
ایجاد آثار هنرهای تجسمی و درست درک کردن آن ها نیاز به یک شناخت اولیه از اصول و مبانی هنرهای تجسمی 
دارد. به همین دلیل این مبانی را می توان به الفبا و قواعد درک زبان و ابداع در هنرهای تجسمی و بصری تعبیر کرد. 
زبان وسیله ی ارتباط است و استفاده از آن برای انسان طبیعی است. شکل اولیه و ناب زبان سمعی بوده و به تدریج 
سواد، که عبارت است از توانایی خواندن و نوشتن، تکامل یافته است. به همین دلیل شناختن زبان و قواعد آن و طرز 
به کاربردن صحیح کلمات نیاز به آموزش دارد. با توجه به این مقدمه باید گفت درک درست یک اثر تجسمی تا 
حدود زیادی بستگی به شناختن امکانات، مواد، ابزار و درک صحیح عناصر هر تجسمی دارد. همان طور که یک 
سخنور با رعایت قواعد زبان، آزادی خود را در نحوه ی بیان سلب شده نمی بیند، یک تصویرگر نیز با دانستن و به 
کاربردن الفبا و قواعد مربوط به شیوه ی بیان بصری، دچار محدودیت نمی شود. به طور کلی می توان گفت همه 
هنرهایی که به صورت بصری ارائه یا دیده می شوند و با تصویر سر و کار دارند، اصول و مبانی مشترکی دارند که 

»مبانی هنرهای تجسمی« یا »مبانی هنرهای بصری« نامیده می شوند. 
بیان و دریافت پیام بصری 

ما هر روزه چه آگاهانه و ناآگاهانه تصمیمات زیبایی شناسانه ای می گیریم. به طور مثال، هنگامی که وسایل روی 
زیبایی  قضاوت های  فاصله ها  تعیین  برای  هستیم  رانندگی  حال  در  که  موقعی  یا حتی  و  می کنیم  منظم  را  میزمان 

شناسانه ای می نماییم. 
در محیط اطراف ما عوامل و نیروهایی وجود دارند که چشم و ذهن ما نسبت به آن ها واکنش نشان داده و تمایل 
به ویرایش و به تعادل رساندن آن ها در محیط اطرافمان را دارند. مبانی هنرهای تجسمی در واقع علم استخراج این 
عناصر و نیروهای بصری است که هنرمندان از آن ها برای رسیدن به یک کمپوزیسیون یعنی یک اثر واحد و کامل 

بهره می برند. 
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1. کدام یک از ابزارهای زیر، کمک ترسیم می باشند؟   
ج( گزینه الف وب    د( هیچکدام الف( خط کش    ب( پرگار 

2.کدام یک از وسایل زیر اثرپذیر می باشد؟
الف( مداد  ب( کاغذ و مقوا  ج( قلم مو  د( نقاله

3. جنس مغزی مداد از چه نوعی می باشد؟
الف( گرافیت   ب( گرانیت  ج( مس  د( زغال

4.  کدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و برای رسم زاویه ها استفاده می شود؟
الف( خط کش T  ب( پرگار  ج( گونیا  د( نقاله

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه دگزینه الفگزینه ب گزینه ج

پرسش های چهارگزینه ای فصل اول  

جواب پرسش های چهارگزینه ای  فصل اول
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توانایی ترسیم کادرهای مورد استفاده در هنرهای تجسمی و بکارگیری صحیح آن ها 

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم کادر و کادربندی  

شناخت انواع کادرهای مورد استفاده در هنرهای تجسمی  
ترسیم و به  کارگیری کادر 

2 ساعت نظری
5 ساعت عملی
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1-۲/1 آشنایی با مفهوم کادر و کادربندی
کادر یا قاب تصویر ، محدوده ی فضا یا سطحی است که اثر تجسمی در آن ساخته می شود. به طور کلی منظور 
از کادر در هنرهایی که با سطح سر وکار دارند و بر سطح بوجود می آیند همان محدوده ای است که هنرمند برای 
ارائه و اجرای اثر خود بر می گزیند. این اثر ممکن است یک عکس ، یک نقاشی ، یک نقش برجسته و یا حتی 

محدوده ای باشد که در آن یک فیلم بر پرده سینما نمایش داده می شود. 
در کتاب اصول فرم وطرح، نوشته ُوسیوس ُونگ با اصطالح چهارچوب مرجع )Frame of Refrence( روبرو هستیم 

که با دقت بیشتری نسبت به تعاریف دیگر در مورد کادر. مطرح شده است.
کادر در این تعریف عبارت است از: لبه محیطی یک ترکیب که ممکن است لبه کاغذ حاوی طرح یا چهارچوب 

خطی رسم شده  باشد که محدوده طرح را مشخص می کند.
هنرمندان معموالً ترکیب عناصر و نیروهای بصری کار خود را براساس کادر و فضای بصری، که در اختیار دارند 
سازماندهی می کنند. در واقع هنرمند با انتخاب بخشی از فضا و جدا ساختن آن از سایر بخش ها و فضای پیرامون 

توسط کادری مشخص دو عمل انجام می دهد:
بیرون گرایش دارد،  به  انرژی بصری را که از درون  اثر برقرار می کند و  با محدوده ی داخلی  1. ارتباط کادر را 

محصور می سازد.
2. انرژی های بصری بیرون از کادر را که می خواهند به درون آن نفوذ کنند به کنترل در خواهد آورد. 

طراح با استفاده از خصوصیت جهت مندی در کادر،  اکثر فضاهای بی قاعده و بهم ریخته را، به نظم می رساند و 
محدوده فضای دو بعدی را، متناسب با قواعد بینایی، برای دیده ها تنظیم می کند.

۲-۲/1 آشنایی با انواع کادرهای مورد استفاده در هنرهای تجسمی
می توان گفت که با توجه به شکل کادر است که هنرمند عناصر بصری را در اثر خود سازماندهی می کند و روابط 
آنها را با یکدیگر در ترکیبی مناسب برای نمایش موضوعی خاص شکل می دهد. فضای درونی یک کادر زمانی 
معنا پیدا می کند که یک عنصر بصری در درون کادر انرژی بصری آن را فعال کند. شکل کادر روی حالت و 
فعالیت عناصر درونی کادر تأثیر می گذارد. در کادر افقی جهت حرکت چشم از راست به چپ یا چپ به راست و 

در کادر عمودی از باال به پایین یا پایین به باال می باشد. در کادر مربع نقطه ی مرکز مورد توجه قرار می گیرد. 



29

کادر می تواند اندازه ها و شکل های گوناگونی داشته باشد مانند مربع، مستطیل، دایره، بیضی، ذوزنقه و چندضلعی 
یا حتی تلفیقی از این اشکال به صورت منظم یا غیرمنظم. معموالً کادر در گرافیک به شکل زمینه ی مربع، دایره و 

مستطیل طراحی و اجرا می شوند. 

۳-۲/1 آشنایی با تأثیر نوع کادر و روش های بکارگیری کادربندی در هنرهای تجسمی
هر یک از این کادرها تأثیرات بصری ویژه ای دارند که باید از خصوصیات کلی آنها اطالع یافت.

• کادرهای مستطیل افقی: اگر نقطه ای را در داخل کادر مستطیل افقی در نظر بگیریم و حرکتی برای آن تصور 
کنیم، به نظر می رسد که می تواند به سمت چپ و یا راست حرکت کند. این کادر با حالت عناصری که در امتداد 

خط افق گسترده شده اند، متناسب است.
• کادر مستطیل عمودی: نقطه مورد نظر در این کادر، فقط می تواند به صورت عمودی حرکت کند. کادر مستطیل 
عمودی، پویاتر از مستطیل افقی است؛ بنابراین، موضوع ها در آن پویاتر و پرجنب و جوش تر به نظر می رسد. این 

کادر با حالت موضوع هایی که شکل آن ها عمودی است، همخوانی بیشتری دارد.
• کادر مربع: به دلیل تساوی بین اضالع این کادر، دید بیننده به تساوی به چهار ضلع آن جلب می شود. به بیان دیگر، 

کادر مربع ساکن، آرام و بی تحرک است.
• کادر مثلث: با داشتن نوک های تیز، سریع تر پیام خطر را می رساند. 

4-۲/1 شناخت اصول و روش ترسیم کادر و کادربندی
در این مرحله می بایست چند خط را به یکدیگر اتصال داده و زوایای مناسبی از آن بسازید و می توانید از زاویه 90 
درجه ای شروع کنید و تصاویر فرضی را در آن قرار داده و مکان مناسبی را برای آن پیدا کنید. این نوعی از شناخت 

برای کمپوزیسیون در کادر نیز می باشد. 
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5-۲/1 شناخت اصول بکارگیری کادر در هنرهای تجسمی 
حالت کلی موضوع در انتخاب کادر مؤثر است. چشم انسان به مقتضای طبیعتش، عناصر و عواملی را که در امتداد 
خط افق گسترده شده است، به صورت افقی می بیند و اشکال و فرم های عمودی را در کادرهای عمودی تجسم 
می کند. به طور کلی، انتخاب کادر باید با حالت جا افتاده و پذیرفته شده طبیعی موضوع که در نهایت به راحتی 

مورد پذیرش چشم بیننده قرار می گیرد، متناسب باشد.
برای عکسبرداری از یک یا چند عنصر عمودی از کادر مستطیل عمودی استفاده می شود اما هنگامی که عوامل 
متعدد می شوند و در سطح افق گسترش می یابند، کادر مستطیل افقی، مناسب تر است. اگر هنرمند بخواهد از عالئم 
هشداری استفاده کند از سه گوش )مثلث( استفاده می کند، چون دارای گوشه های تیز بوده و عالمت خطر و هشدار 

را بیشتر القا می کند. 
 پرکاربردترین نوع کادربندی، کادربندی افقی است. 

این کادر با حالت عناصری که در امتداد خط افق گسترده شده اند، متناسب است.

کادربندی عمودی، پویاتر از افقی است. برای نشان  دادن بلندی و استقامت از این کادر می توان استفاده نمود. 

برای نشان دادن عالمت خطر از کادر مثلث استفاده می شود. که البته این کادر در گرافیک کاربرد زیادی ندارد.
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1. در کدام یک از کادرهای زیر، نقطه ی مرکز مورد توجه قرار می گیرد؟ 
د( کادر مثلث  ج( کادر مربع   ب( کادر افقی  الف( کادر عمودی  

2. برای کشیدن دریا بهتر است از کدام کادر استفاده شود؟ 
د( کادر مثلث ج( کادر مربع   ب( کادر افقی   الف( کادر عمودی  

3. در کادر افقی جهت حرکت چشم چگونه است؟ 
د( از چپ به راست د( از پایین به راست  ب( از پایین به باال  الف( از باال به پایین  

4. اگر هنرمند بخواهد از عالئم هشداری استفاده نماید از چه شکلی استفاده می کند؟ 
د( مستطیل ج( مربع  ب( دایره   الف( مثلث 

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه الفگزینه دگزینه ب گزینه ج
  

1. کادری را ترسیم کنید که نشان دهنده ی وسعت و پهنا باشد. 
2. کادری را ترسیم کنید که نشان دهنده ی بلندی و استقامت است. 

3. کادری را ترسیم کنید که نشان دهنده ی عالمت خطر و هشدار است. 
4. کادری را ترسیم کنید که در آن نقطه ی مرکز مورد توجه قرار می گیرد.

پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم  

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم  

سؤاالت عملی فصل دوم  



طراحی گرافیکی سیاه و سفید32



33

توانایی بکارگیری نقطه در کادرهای مختلف  مطابق با مبانی هنرهای تجسمی

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم نقطه و انواع آن 

کاربرد نقطه در هنرهای تجسمی   
استفاده از نقطه و جایگاه آن 

5 ساعت نظری
10 ساعت عملی
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1-۳/1 آشنایی با عناصر و نیروهای بصری 
به طورکلی عناصر و نیروهای بصری در طبیعت و محیط پیرامون ما موجود هستند و هنرمند یا از آن ها به طور مستقیم 
استفاده می کند و یا با الهام گرفتن از طبیعت و با استفاده از ابزار و مواد گوناگون این عناصر و نیروها را به وجود 

می آورد. 
عناصر و کیفیت نیروهای بصری در هنرهای تجسمی به دو بخش کلی تقسیم می شوند: بخشی که با آن ها به طور 
فیزیکی و ملموس سروکار داریم و همان عناصر بصری محسوب می شوند؛ شامل: نقطه، خط، سطح، حجم، بافت، 

نور و رنگ. 
بخش دیگر کیفیّات خاص بصری هستند که بیشتر حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به کار بردن عناصر بصری 
می باشند، از قبیل: تعادل، تناسب و هماهنگی و کنتراست که به نیروهای بصری یک اثر تجسمی، استحکام می بخشند. 
برای آنکه عناصر بصری با خصوصیات آنچه طرح می شود و با منظور اصلی یک پیام تناسب الزم را بیابند، آن ها 
را به کمک فنون و با تکنیک های مختلف به کار می گیرند. پرتحرک ترین فن در میان فنون بصری، استفاده از فن 

کنتراست یا تضاد است. 
در جدول زیر به مواردی از کیفیات بصری و تضاد آن ها اشاره می شود. 

تضادکیفیت بصریتضادکیفیت بصری 

واقعیتحریفتقلیلمبالغه، اغراق 

یگانه، مفردچندگانهخودآگاهناخودآگاه

آرامپرتحرکخنثی، بی طرفتأکید

انقباضانبساطمتقارننامتقارن

نامتوازنمتوازنمرتبدرهم و برهم 

ظریفخشن، زمختباقاعدهبی قاعده

یکدست، یکنواختگوناگون، تنوعکدر)مات(شفاف
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۲-۳/1 آشنایی با مفهوم نقطه در هنرهای تجسمی
نقطه ساده ترین و تجزیه ناپذیرترین عنصر در ارتباط بصری است. طبیعی ترین و معمول ترین شکلی که می توان برای 
نقطه قائل شد گردبودن آن است. نقطه از دیدگاه ریاضی، عنصری است که هیچ گونه بُعدی ندارد. بدین لحاظ 

ذهنی و غیرقابل رؤیت است. نقطه زبان اساسی هندسه است. در هنرهای تجسمی وقتی 
از نقطه نام برده می شود، منظور چیزی است  که دارای تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی 

جرم است و در عین حال ملموس و قابل دیدن است. 

۳-۳/1 آشنایی با انواع نقطه در هنرهای تجسمی
نقطه کوچکترین عنصر بصری است. نقطه مبدأ پیدایش فرم می باشد. وجود یک نقطه، مبین مکانی در فضاست. 
نقطه ی تجسمی ممکن است به وسیله ی یک ابزار اثرگذار به وجود آید. مثل اثر یک مداد، یک قلم مو یا فشار و 
ضربه ی چیزی سخت به روی یک سطح یا مثل یک لکه ی روشن  بر سطح تیره و بالعکس، بنابراین در تعریف نقطه 
می توان گفت:»اولین اثری که شئ مثل مداد یا گچ بر روی صفحه جای می گذارند نقطه محسوب می شود«. نقطه در 
زبان هنر تجسمی چیزی است کاماًل ملموس و بصری که بخشی از اثر تجسمی را تشکلیل می دهد و دارای شکل و 
اندازه ی نسبی است. به عنوان مثال وقتی از فاصله ی دور به یک تک درخت در دشت نگاه می کنیم. به صورت یک 
نقطه تجسمی دیده می شود. اما وقتی به آن نزدیک می شویم یک حجم بزرگ می بینیم که از نقاط متعدد )برگ ها( 
و خطوط )شاخه ها( تشکیل شده است. بنابراین محدوده ی فضا یا سطح که همان کادر است نقش تعیین کننده ای در 
تشخیص دادن نقطه ی تجسمی و معنا پیدا کردن آن دارد. در صورتی که اندازه لکه یا عنصر بصری نسبت به کادر 

به قدری کوچک باشد که به طور معمول نتوانیم جزئیات آن ها را به صورت سطح یا 
حجم تشخیص بدهیم، می توانیم به آن نقطه تجسمی یا نقطه بصری بگوییم.

نقطه در طبیعت
نقطه ی تجسمی نه تنها در آثار هنرمندان دیده می شود، بلکه در طبیعت و محیط پیرامون ما نیز قابل تشخیص است. 
برجای  دریا  کنار  بر ساحل  که  پاهایی  تیره ی شب، جای  پهنه ی آسمان  در  ماه  سفید  لکه ی  یا  ستاره های روشن 

می ماند، قایقی در دریا، یک تکه ابر در آسمان و... می توانند به عنوان نقاط تجسمی در 
طبیعت تصور شوند.                                         

                                                    در این تصویرچترباز در آسمان به عنوان عنصر بصری نقطه 
                                                             در نظر گرفته می شود.
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                                                     در این تصویر نمای شب شهر به صورت
                                                             نقاط بصری دیده می شود. 

4-۳/1 آشنایی با کاربرد نقطه در هنرهای تجسمی
نقطه به عنوان کوچکترین واحد بصری در شرایط خاصی جلوه های تازه به خود می گیرد و نمود آن متغیر می شود و 
حتی ارزش تصویری تازه ای پیدا می کند. یک نقطه دارای انرژی تصویری است و هرگاه برای قوه بینایی مطرح شود 
و ادراک گردد موجودیت خود را اعالم کرده است. در ضمن هرگاه شروع به رشد نماید جلوه ی خط یا عناصر 
دیگر را به خود می گیرد. هر نقطه ای دارای مفهوم و جلوه ی خاص تصویری است از جمله: دارای »مرکزیت« و 
»ایستا« است، به  ویژه اگر به  صورت واحد در سطح  یا در فضا مطرح شود. هرگاه قطره ای از یک مایع رنگین، مانند 
جوهر، برروی سطحی می افتد، شکلی که حاصل می شود نقطه را تصویر می کند حتی اگر به صورت دایره و یا شکل 
هندسی مشخص نباشد. نقطه دارای انرژی است که انرژی آن بسیار متراکم و در درون آن نهفته است. در موسیقی 
فاصله های بین سکوت و صدا را نقطه می دانند. نقطه دارای ارزش نسبی است. بستگی دارد در چه شرایطی و در چه 
فضایی مطرح شده باشد. به همین جهت نقطه ممکن است گاهی به صورت سطح جلوه داشته باشد و یا عکس آن 

اتفاق بیفتد.

5-۳/1 شناخت موقعیت های مختلف نقطه در کادرهای مختلف
احساسات  نقطه در محدوده های گوناگون  قرارگیری  قرار گیرد.  قسمتهای مختلف  نقطه در صفحه می تواند در 
متفاوتی را القا می کند. چرا که هر نقطه ای دارای انرژی درونی می باشد. اگر که در پایین صفحه قرار گیرد احساس 
سنگینی بیشتری را نسبت به همان نقطه که در باالی صفحه قرار دارد به همراه می آورد. در واقع نقطه ای که در پایین 
کادر است القا کننده وزن و سنگینی و جاذبه بیشتر است. نقطه ای که در باالی صفحه قرار دارد احساس سبک بودن 
و پرواز را دارا می باشد. و نقطه ای که به انتهای کادر چسبیده باشد، میل به سکون، آرامش و جای گیری و عدم تمایل 
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به تغییر را دارد. همچنین نقاطی که در گوشه های کارد قرار می گیرند تمایل به خروج از کادر را دارند و چشم ها 
را خارج از صفحه هدایت می کنند.

تأثیر  کادر خود  بر  قرارگیری شان  جایگاه  با  متناسب  در صفحه  نقاط  می گیریم  نتیجه  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
می گذارند و عالوه بر این از کادر خود نیز متأثر هستند. همچنین نقاط بر روی یکدیگر نیز نیرو وارد می کنند.

از طرفی نزدیکی نقاط به یکدیگر باعث ایجاد تمرکز و تأکید بصری می شود چرا که انرژی هدایت شده از طرف 
نقاط تجسمی به سوی مخاطب چند برابر شده و در نتیجه توجه بیننده را بیشتر به سمت خود جلب می کند.

همچنین نزدیکی نقاط به هم باعث ایجاد فضای متراکم و تیره می شود و در برابر آن دوری و فاصله نقاط نسبت به 
هم ایجاد فضا  منبسط و روشن می نماید.

با استفاده از نقطه می توان در صفحه ایجاد تاریک روشن یا سایه نمود. رسیدن به تاریکی و روشنی با استفاده از نقطه 
به دو عامل )اندازه نقطه و فاصله نقاط از یکدیگر بستگی دارد( به بیانی دیگر هرچه اندازه نقاطی که در کنار هم 
قرار می گیرند، بزرگتر باشد به سطح تیره تری دست می یابیم و بالعکس هرچه اندازه نقاط کوچکتر باشد نتیجه کار 
رسیدن به سطح روشن تری می باشد. از طرفی هرچه فاصله نقاط نسبت به هم کمتر باشد )تراکم( سطح بدست آمده 
بنابراین با تجمع نقاط در یک مکان  تیره تر و هرچه فاصله بیشتر باشد )انبساط( سطح روشن تری خواهیم داشت. 

مفهوم انقباض و با تفرق نقاط مفهوم انبساط را خواهیم داشت. 

با تکرار نقطه، در ترکیب های متنوع و متعدد می توان مفهوم ریتم را شناخت. و با تکرار نقاط در امتداد یک مسیر 
و در یک جهت می توان جلوه ی خط را به وجود آورد. همچنین نقاط اگر به صورت منظم و غیرمنظم در کنار 

یکدیگر و در تمام جهات تکرار شوند جلوه ی سطح به وجود خواهد آمد.
                                         

                                                                           

                                                                    جلوه ی سطح با استفاده از نقاط 
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                                                        با تکرار نقاط جلوه ی بصری خط به وجود می آید. 

                                                                  مفهوم ریتم و حرکت با تکرار نقاط

                                                                          
                                                                         انبساط و انقباض با تجمع و تفرق نقاط

از گردهم آیی، پراکندگی، کنارهم چیدن، بزرگ و کوچک کردن و دور و نزدیک کردن نقاط می توان احساس 
دیگر  عبارت  به  کرد.  القا  را  و…(  متصل  منقطع،  سیال،  )پیچیده،  حرکت  بصری 

مفهوم »فضا« با توجه به اندازه ی نقطه و ترکیب آن ها ایجاد می گردد. 

از برخورد دو خط با هم نقطه ی تأکید به وجود می آید. همین خاصیت را در محل تقاطع مجموعه ای از خطوط 
می توان مشاهده کرد. در نتیجه نقطه به منزله ی یک عنصر تصویری می تواند برای نشان دادن مفهوم »تأکید« مورد 

استفاده قرار گیرد. 
                                                          در این تصویر از برخورد ریل ها با یکدیگر 

                                                                   نقطه به وجود آمده است. 

                                          
                                            از برخورد خطوط با یکدیگر نقطه ی تأکید به وجود می آید. 
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نقطه می تواند مثبت و یا منفی باشد. از طریق نقاط مثبت یا منفی یا تضاد
 تاریکی و روشنی جلوه های بصری زیبا ایجاد می شود.

1. اولین اثری که یک شئ مثل مداد یا گچ بر روی صفحه، جا می گذارد چه نام دارد؟ 
د( سطح  ج( نقطه  ب( خط  الف( دایره 

2. با انجام کدام عمل بر روی نقطه ها می توان مفهوم انبساط و انقباض را نمایش داد؟ 
د( تغییر اندازه ج( تناوب نقطه  ب( تکرار نقطه  الف( جمع و تفریق 

3. زبان اساسی هندسه چیست؟ 
د( نقطه ج( دایره  ب( مربع   الف( خط  

4. از برخورد دو خط با هم یک ............... به وجود می آید. 
د( خط ج( نقطه  ب( نقطه تأکید  الف( زاویه قائمه 

 

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه بگزینه دگزینه الف گزینه ج

پرسش های چهارگزینه ای فصل سوم

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل سوم
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1. با استفاده از عنصر بصری نقطه و قرار دادن آن در کادرهای مختلف مفاهیم زیر را نمایش دهید:
الف- سبکی              ب- سنگینی                  ج- میل به خروج                          د-میل به سکون و آرامش

2. با استفاده از تکرار نقاط در یک کادر 4×4 ، جلوه ی بصری خط را به وجود آورید.
3. با استفاده از عنصر بصری نقطه در یک کادر 5×5 جلوه ی سطح به وجود آورید.

4. با استفاده از عنصر بصری نقطه در یک کادر 4×4 مفهوم ریتم و حرکت را نمایش دهید. 
5. در یک کادر 5×5 با استفاده از عنصر بصری نقطه، مفهوم انبساط و انقباض را نمایش دهید.

6. در یک کادر 4×4 با استفاده از عنصر بصری نقطه، تیرگی و روشنی را نمایش دهید. 
7. در یک کادر 5×5 با استفاده از خطوط نقطه ی تأکید به وجود آورید.

8. با استفاده از عنصر بصری نقطه، در یک کادر 5*5 مفهوم ریزش را نمایش دهید.
9. در یک کادر 4×4 با استفاده از عنصر بصری نقطه، ترکیب مثبت و منفی به وجود آورید.

سؤاالت عملی فصل سوم
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توانایی ترسیم انواع خطوط مورد استفاده در طراحی

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم خط 

شناخت انواع خط و کاربردهای آن   
به کارگیری ابزارهای مربوط به طراحی خط 

طراحی خط با روش های مختلف  

5 ساعت نظری
15 ساعت عملی
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1-4/1 آشنایی با تعریف و مفهوم خط 
خط عنصر اصلی و مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی موضوعات هنرهای بصری می باشد. خط دومین عنصر بصری 

است که از نزدیک شدن تعداد نقاط پدید می آید به طوری که دیگر نقطه ها قابل تشخیص نباشند.
می توان گفت خط، نقطه ی در حال حرکت است، یعنی نقطه ایست که در اثر نیرویی که از یک جهت بر آن وارد 
آمده، حالت ایستایی خود را از دست داده و به صورت یک عنصر تصویری فعال در آمده، از نظر ریاضی، خط 
محل تالقی دو صفحه یا از برخورد دو سطح برهم پدید می آید. خط فقط دارای واقعیت طولی می باشد و فاقد عمق 
و عرض است. خط طولی است بی عرض که با نقطه شروع و به نقطه ختم می شود. برخالف نقطه که دارای انرژی 
ثابت و متمرکزی است خط دارای انرژی فعال و متحرکی است که به یک جهت ادامه دارد و نیز قابل اندازه گیری 

و سنجش است. 
در زندگی روزمره و در طبیعت، خط حضور چشمگیری دارد. به تعبیر دیگر ما به طور روزمره با خط و جلوه های 
گوناگون آن زندگی می کنیم. مانند: نقوش خطی روی لباس ها، تنه ی درختان، سیم ها و تیرهای برق، ارتباط خطی 
برخی از ستارگان در صورت های فلکی و غیره. خط می تواند برای بیان حاالت مختلف، صورت های گوناگونی 
به خود گیرد. می تواند آزادانه و بدون نظم آشکار باشد. خطوط در یک تصویر ممکن است به صورت شکسته، 
منحنی، صاف، دندانه دار، مواج، پهن و ضخیم و... باشند که هرکدام القاء تصویری خاص و معنا و مفهوم خود را 

دارند.

                                                                                   کاربرد خط در طراحی اشیا

                                                                            

                       استفاده از خطوط در طراحی پوستر                                               اثری از ونگوگ
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۲-4/1 آشنایی با کاربردهای خط در هنرهای تجسمی و جایگاه آن 
خط عنصر اصلی طراحی است. ترسیم خطوط پیرامونی یک شکل می تواند تصویر اشیا را به نمایش بگذارد. تراکم و 
انبساط هاشورها، حجم و سایه روشن را نشان می دهد. با ضخیم و نازک کردن خط در طراحی، قسمت های سایه دار 

مشخص می شوند و حالت خطوط جنسیت و بافت اشیا را از لحاظ نرمی، سختی و استحکام مشخص می کند.
در آثار نقاشان طبیعت گرا که شکل های اشیا به دقت ترسیم می شوند، وجود خط به عنوان پایه ی اصلی طرح قابل 
مشاهده است در نقاشی ایرانی خط همواره جایگاهی پراهمیت دارد. خط همچنین در رشته های دیگر هنر تجسمی 
نقش متناسب خود را در شکل دهی به اثر بازی می کند. در هنر گرافیک استفاده از خط کاربردهای متنوعی را در 
طراحی نشانه، در طراحی و ساخت اعالن، تصویرسازی و صفحه آرایی دارد. همچنان که در طراحی لباس، نقشه 
کشی، طراحی صنعتی، مجسمه سازی و عکاسی نیز خط همواره پایه اصلی اجرا و ترکیب بصری اثر را به عهده دارد.

خط می تواند برای بیان حاالت مختلف، صورت های گوناگونی به خود بگیرد.

خط به حالت اکسپرسیونیسم
واژه ی اکسپرسیونیسم برای اولین بار در تعریف برخی از نقاشی های »اگوست اروه« به کار 
رفته است. اکسپرسیونیسم جنبشی در ادبیات بود، که نخست در آلمان شکوفا شد. هدف 
اصلی این مکتب نمایش درونی بشر، مخصوصاً عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب 
بیان تجسمی است که در آن هنرمند  از  نوین  به عبارت دیگراکسپرسیونیسم شیوه ای  بود. 
برای القای هیجانات شدید خود از رنگ های تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت 

بهره می گیرد. اکسپرسیونیسم به نوعی اغراق در رنگ ها و شکل ها اشاره دارد، شیوه ای عاری از طبیعت گرایی که 
بیشتر  طراحی، خطوط  نوع  این  در  بنابراین  نماید.  بیان  تر  و صریح  روشن تر  هرچه  را  عاطفی  می خواهد حاالت 
با ضربه های سریع و مقطع بر روی کاغذ کشیده  نشان دهنده ی حالت های عاطفی و روحی هنرمند است. خطوط 
می شوند. حاالتی مانند حرکت و جنبش– سکون – برجستگی و فرو رفتگی و جهت و ... را می توانیم توسط این 

خطوط نشان دهیم.
این خطوط در نقاشی مینیاتورهای ایرانی، خطوط آرمانی و تخیلی می باشند. 
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خط به حالت ساختمانی یا کنستراکتیویسم
این جنبش در روسیه، بر مبنای هنر پیکاسو و کوالژهای کوبیسمی ایجاد گردید. هنرمندان این سبک با تأکید بر 
ساختار شکل و فرم ، بیان مکانیت و زمانیت فضا ، تداوم و استمرار فضای درونی با پیرامون ، درصدد ایجاد آثار 

هنری ، بر مبنای اصول و فنون مدرن مهندسی هستند.
واژه کنستراکتیویسم به معنی سازندگی، دو منظور این مکتب را می رساند که یکی بر این تأکید داشت که هنر ناشی 
از الهام درونی و ضمیر ناخودآگاه نیست که فی البداهه خلق شود پس باید آن را آگاهانه و از سر قصد ساخت و 
دومی می گفت تقلید از طبیعت به هیچ صورت پذیرفته نیست زیرا در آن سازندگی وجود ندارد و به عالوه دوربین 

عکاسی به بهترین وجه این کار را انجام می دهد.
بیشتر  بر خالف خطوط اکسپرسیو  انضباطی منطقی و ساختمانی هستند و  بیان کنندهٔ  از لحاظ بصری  این خطوط 
منطقی و تابع نظم و قاعده ی ویژه ای هستند که قباًل توسط هنرمند پیش بینی و انتخاب شده است و در حقیقت نوع 

تفکر و اندیشه ی او در قالب خط های منظم و حساب شده ارائه می گردد.
ساختارگرایی جنبشی است که در مسکو، نخست در زمینه ی مجسمه سازی، شکل گرفت، و در معماری کاربرد 
گسترده ای یافت. در این سبک هنرمندان را با مهندسان مقایسه می کردند که ابزار و رویکردی عقالنی و حتی علمی 
تأکید  بر قطعات کارکردی  بود و  تأثیرگذاری ساخت اساس طراحی ساختمان  این جنبش،  به کار می گیرند. در 

خاصی می شد. مشهورترین نمونه ی آن پروژه ی تاتلین در مسکو است.

در زیر نمونه هایی از ساختمان های سبک کنستراکتیویسم نمایش داده شده است. 

برج یادبود انترناسیونال سوم  
والدیمیر تاتلین
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برخی از کاربردهای خط را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
1. خط در صفحه حاالت مختلفی ایجاد می کند.

2. با خط می توان توازن ایجاد کرد.

3. با خط می توان تعادل ایجاد کرد.
4. ریتم خاصی را می توان با خط ایجاد کرد.

5. خط ایجاد سایه روشن می کند.
6. خط در طبیعت کاربرد دارد. 

۳-4/1 آشنایی با انواع خطوط مورد استفاده در هنرهای تجسمی
ایجاد ریتم و حرکت درخطوط به اشکال گوناگونی صورت می پذیرد. تغییر اندازه ها و طول خطوط، تغییر فاصله ها 
و نهایتاً تغییر ضخامت خطوط می توانند عواملی باشند تا ریتم، بهتر ایجاد شود. خط ها از لحاظ بیان حاالت روانی، 
ضخیم،  خط  مثاًل  می گیرند.  قرار  هنرمندان  استفاده  مورد  هنری  آفرینش های  در  که  هستند،  ویژگی هایی  دارای 
خشونت و سختی، خط راست و عمودی، ایستایی و مقاومت، و خط زیگزاک و شکسته، هیجان را القا می کنند. 
نشانگر  که  افق،  یکی خط  است،  متضاد  عنصر  دو  بین  تعادل  بیان کننده  باشد  عمود شده  افقی  بر خط  که  خطی 
آرامش، گستردگی و دیگری خط عمودی که بیان کننده، ایستایی و مظهر فشار قوه جاذبه زمین است. که ترکیب 
این دو خط با هم، از لحاظ بصری استحکام ویژه ای را القا می کند، که نشانی است نمادین از تجربه تعادل و ایستادن 

انسان بر سطح زمین.
خطوط تجسمی بر اساس جهت حرکت مداوم در یک مسیر کلی به چند گروه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

1( خط عمودی
 مفهوم این خطوط می تواند ایستادگی، مقاومت، استحکام، نیرومند و مبین توازن و تعادل باشد. خطوط عمود این 

قابلیت را دارند تا حاالت و احساسات مختلفی را پدید آورند. از حس قدرت گرفته تا 
حس رشد و شکوفایی.

این خطوط حس عظمت، جالل و تسلط را بر می انگیزند، گرم و پویا هستند و مخاطب 
را تحت تأثیر قرار می دهند. استفاده به جا از این خطوط همچنین می تواند حس پایداری، 
آرامش، دوام و استحکام را القا کند، که در این صورت، مثل خطوط افقی عمل می کنند. 
همان طور که خطوط افقی با کادر افقی تشدید می شوند، خطوط عمود هم با استفاده از 
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کادر عمودی برجسته تر خواهند شد. 

۲( خط افقی 
این خطوط حس آرامش، ثبات، پایداری، عدم تغییر، عدم تعلق به زمان و آسودگی را القا می کنند. این خطوط 
غیرفعال، ساکن و رمزآمیز هستند و با ذهن انسان ارتباط برقرار می کنند. گویا تصویر یا بخشی از آن، در یک لحظه 
زمانی فریز شده و ساکن است. مثل دشت ها، اشیاء افتاده، افراد خوابیده، پهنه ی دریا یا وسعت زمین و … این خطوط 

می توانند با عناصر پویاتر تصویر ایجاد تضاد کنند.
هنرمندان از خطوط افقی برای ایجاد نوعی مسافت و وسعت دادن به تصویر 
مورد نظرشان بهره می برند. بنابراین خطوط افقی برای نشان دادن آرامش، 

سکون و اعتدال در یک اثر هنری به کار گرفته می  شوند.

۳( خط مایل )ُاریب(
این خطوط حالت تزلزل و فروپاشی خط عمود را بیان می کند. در یک اثر تجسمی برای نشان دادن تحرک، پویایی، 
ایستا و ساکن  به یک ترکیب  این خطوط  به کار می روند.  ثبات  ناپایدار، عدم سکون و  ایستایی،  خشونت، عدم 
تحرک و انرژی می دهند. ریتم خطوط مورب عموماً چشم مخاطب را به سمت تصویر میکشانند. این خطوط با قطع 

خطوط دیگر نقاط تأکید بوجود می آورند و اغلب با اشاره بر پرسپکتیو به تصویر 
عمق می دهند.

4( خط منحنی 
لغزان هستند و حس  و  نرم  این خطوط  باشند.  منحنی، خطوط جذابی هستند و می توانند هدایتگر خوبی  خطوط 
تحرک را بوجود می آورند و به تصویر انرژی می دهند، این خطوط حس آرامش را منتقل می کنند. این خطوط 

الزاما “s” شکل نیستند بلکه هر خط پیچ و تاب دار، یک خط منحنی است.
این خطوط همچنین فرم را برجسته می کنند و به اشیای بی جان زندگی می بخشند. کاملترین 

شکل منحنی دایره و یا منحنی بسته است. 
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5( خطوط شکسته
خطوط زاویه دار یا زیگزاک به علت وجود دو نیروی همسان، که در یک نقطه همدیگر را تقویت می کنند، بیان 

کننده قدرت و تحرک بوده و از لحاظ بصری، نیروی کشش و جاذبه را القا می کند.
را  دارند، چشم  برنده  و  دندانه دار که حالت خشن و سخت  یا  زاویه دار  و   خطوط شکسته 

می آزارند و اعصاب را تحریک می کنند. 
به همین علت در اشکال هندسی،  خط زاویه دار یا شکسته دارای تحرک و پویایی هستند، 

مثلث، پرتحرک ترین شکل است.

4-4/1 شناخت اصول روش ترسیم خط با بکارگیری  ابزارهای مختلف 
همانطور که در مبحث آشنایی با ابزارهای گرافیکی توضیح داده شد با استفاده از ابزارهای مختلف مانند خط کش، 
گونیا، پرگار، مداد، اتود و...  می توان انواع خطوط را ترسیم نمود. در این قسمت به نحوه ی ترسیم برخی از خطوط 

با استفاده از ابزارهای مختلف می پردازیم. 
• استفاده از گونیا، پرگار و پیستوله در ترسیم خط 

ترسیم خطوط مورب با گونیا 
برای ترسیم خطوط مورب می توان از قسمت مورب گونیا یا ترکیب دو گونیا استفاده کرد. 

شکل زیر نحوه ی ترسیم خط 30 و 150 درجه را نشان می دهد. 
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شکل زیر نحوه  ی ترسیم خط 60 و 120 درجه را نشان می دهد. 

ترسیم خط موازی با دو گونیا 
ترسیم خطوط موازی را می توان به راحتی با کمک دو گونیا انجام داد. برای مثال، برای ترسیم خطی موازی خط 

داده شده در شکل الف به ترتیب زیر عمل می کنیم. 

لبه ی یکی از گونیاها را روی خط مورب قرار دهید. شکل )ب( 
گونیای دیگر را به عنوان پایه زیر گونیای اول قرار دهید. شکل )ج(

در حالی که گونیای زیری را با دست چپ نگه داشته اید که تکان نخورد ، گونیای 
رویی را روی گونیای اول بلغزانید و خطوط موازی را ترسیم کنید. )شکل د(

نکته: می توان از خط کش تی )T( به جای گونیای زیری استفاده کرد. 
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ترسیم خط عمود بر خط دیگر با استفاده از پرگار 
ابتدا دهانه ی پرگار را به اندازه ی دلخواه باز کرده و به مرکز A دایره ای رسم کنید تا 

نقاط 1و2 به دست آید. 
به مرکزهای 1و2 دو کمان با شعاع برابر ترسیم کنید. سپس دو نقطه ی 3و4 را مشخص 

و به یکدیگر وصل کنید خط حاصل عمود بر خط L خواهد شد. 

ترسیم خطوط با استفاده از پیستوله 
از پیستوله وقتی استفاده می شود که نقاطی از منحنی مشخص است و باید به صورت کمانی به هم وصل  معموالً 

شود. در این صورت، با چرخش پیستوله روی نقاط، کمان موردنظر را پیدا و 
آن را ترسیم می کنند. شکل زیر نحوه ی ترسیم کمان  های مختلف با پیستوله را 

نشان می دهد. 

استفاده از خط کش،  به صورت دست آزاد)بدون  انواع خط  5-4 شناخت اصول روش ترسیم 
پرگار و...( 

خط، اساس و پایه ی طراحی را تشکلیل می دهد و شناخت کامل و تسلط بر جنبه های مختلف آن بخشی از هنر 
طراحی را شامل می شود. خطوط را می توان به صورت دست آزاد و بدون استفاده از ابزارهای کمک ترسیم مانند 
به  ایجاد می کنند.  متنوعی  متفاوت خطوط  ابزارهای مختلف روی زمینه های  ترسیم کرد.  و...نیز  خط کش، گونیا 
عنوان مثال خطوطی که با راپید روی کاغذ معمولی ترسیم می شود با خطوطی که با همین ابزار روی مقوای گالسه 
کشیده می شود متفاوت است. همچنین خط نمایانگر حاالت و کیفیت های مختلفی است و باید در ترسیم آن تسلط 

الزم را به دست آورید. 
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حالت های خط
1. خطوط می توانند ضخیم یا نازک، قوی یا ضعیف، تیره یا روشن باشند. 

2. خطوط می توانند به صورت خطوط باریک یا ضخیم یکنواخت باشند.

3. خطوط می توانند در جهت مسیر اصلی خود به صورت بریده بریده و یا ممتد باشند. 

4. خطوط می توانند در جهت مسیر اصلی خود به شکل زیگزاگ یا شکسته و یا موجی باشند.

5. خطوط می توانند به صورت منظم و یا نامنظم در مسیر اصلی خود حرکت کنند. 
برای آشنایی بیش تر با این شیوه ی ترسیم خطوط، به کمک همه ی ابزارهای ترسیم که در توانایی آشنایی با ابزار 

معرفی شد خطوطی را روی زمینه های مختلف ترسیم نمایید.
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1. کدام گزینه عنصر اصلی طراحی است؟ 
د( خط  ج( سطح   ب( نقطه   الف( کادر  

2. کدام حالت خط نشان دهنده ی حالت عاطفی و روحی هنرمند است؟ 
د( همه موارد  ج( اکسپرسیو   ب( ساختمانی   الف( کنستراکتیویسم  

3. کدام نوع خط خشن، سخت و برنده دارد؟ 
د( خط مورب  ج( خط عمودی   ب( خط شکسته   الف( خط منحنی  

4.کدام خط با قطع خطوط دیگر نقاط تأکید بوجود می آورند و اغلب با اشاره بر پرسپکتیو به تصویر عمق می دهند؟
د( خط عمودی ج( خط منحنی  ب( خط افقی   الف( خط مایل  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه الفگزینه بگزینه ج گزینه د

پرسش های چهارگزینه ای فصل چهارم

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل چهارم
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1. در یک کادر 5×5 انواع خطوط را با ضخامت های متفاوت نشان دهید. 
2. در یک کادر مناسب با استفاده از خط عمودی مفهوم دوری و نزدیکی را نشان دهید. 

3. در یک کادر خطوطی را ترسیم کنید که بیانگر:
الف( وسعت

ب( عدم ایستایی 
ج( استقامت  

4. در یک کادر 3×3 سه حالت خط را به صورت دلخواه نشان دهید. 

سؤاالت عملی فصل چهارم



53

 

توانایی ترکیب و بکارگیری انواع سطوح و اشکال هندسی منظم در کادرهای مختلف

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم سطح  

شناخت اشکال هندسی اولیه و مفهوم آن ها   
شناخت تأثیرات بصری اشکال هندسی 

ترسیم اشکال هندسی و ترکیب بندی با آن ها 

3 ساعت نظری
15 ساعت عملی
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1-5/1 آشنایی با مفهوم سطح در هنرهای تجسمی
سطح در هنرهای تجسمی مانند نقطه و خط عنصری فاقد حجم است و به صورت مثبت و منفی قابل ادراک می باشد.

فرمول پیدا کردن سطح همان مساحت سطح است.
سطوح مثبت وابسته به احجام و اشیایی است که دارای واقعیت سه بعدی هستند مانند سیب، کره که اینگونه سطوح 
شامل خارجی ترین پوسته شیء می باشند که با دست قابل لمس و با چشم قابل رؤیت می باشد و سطح منفی فاصله 

میان دو حجم یا در میان شیء سه بعدی است.
تعریف ریاضی و هندسی سطح عبارت است از:حرکت خط در فضا و در جهتی مخالف حرکت اصلی خود. سطح 
شکلی است دارای دو بعد طول و عرض. همچنین روی چیزها را سطح می گویند. سطح سومین عنصر تصویری 
و تجسمی می باشد.نقطه به صورت هسته و نیروی متمرکز تصویری که اولین مولد فرم وفضا تعریف می شود که 
هرگاه از یک جهت رشد نموده و حرکت نماید ایجاد خط می کند، همان نقطه که از تمام جهات رشد نماید و در 

دو بعدحرکت کند ایجاد سطح می نماید.
فضای بین دو خط موازی نیز سطح است و غیر از این مورد هر دو خط دیگر در هر جهتی که باشند و در هر فاصله 

ای از یکدیگر قرار گیرند فضایی دو بعدی یا سطح را القا می کنند.
دو نقطه که در فاصله ای مرتبط با یکدیگر قرار گیرند خط را تداعی می کنند و به همین گونه اگر سه نقطه در فاصله 
ای مرتبط با هم قرار گیرند، فضایی را مشخص می کنند که به صورت سطحی نامرئی درک می شود و در نتیجه 
می توان گفت که وجود حداقل سه نقطه فرضی در فضا برای ایجاد سطح ضروری است که نمایشی از سطح مثلث 

است. عالوه بر این تعریف ها، پایان هر حجم را نیز سطح می نامند.

فضای مثبت و منفی
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۲-5/1 شناخت اشکال هندسی اولیه و مفهوم آن ها در مبانی هنرهای تجسمی
سطح ها به دو دسته هندسی و غیرهندسی تقسیم می شوند. بخشی جدا شده از فضای پیرامون به واسطه خطوط مرزی 

یا تفاوت در رنگ، سیاه و روشن، بافت و غیره بیشتر بر سطح داللت دارد تا حجم.
سطوح غیرهندسی نیز شامل کلیه سطوح هستند که شکل منظمی نداشته و معموالً از قاعده خاصی پیروی نمی کنند. 

مانند طبیعت دور و اطراف ما که دارای کلیه سطوح می باشند.
در میان شکل های هندسی )مسطح( سه شکل مثلث، مربع و دایره شکل های بنیادی هستند. سایر شکل های هندسی 
این سطوح که در وضعیت و شرایط  از  از آن ها می باشند. هرکدام  یا ترکیبی  از همان سه شکل  به نحوی مشتق 

مختلفی قرار می گیرند، بیان تصویری تازه ای را به خود می گیرند.
تمام حاالت و خصوصیات نسبت داده شده به اشکال یا به علت شکل 
ذاتی آن ها بوده و یا به علت واکنش دستگاه روانی انسان ها و یا به دلیل 

تعابیر خاص فرهنگی و ...

دایره 
القای بی انتهایی، گرما و محفوظ بودن را دارد. دایره نمادی از آرامش و تداوم و شکل کاملی است که حرکت 
جاودانه و مداومی را نشان می دهد؛ زیرا کلیه نقاط پیرامون دایره از یک ارزش برخوردارند و این امر، تعالی بین 
نیروی درونی و فضای بیرونی دایره ایجاد میکند و باعث حرکت چرخشی و دورانی دایره می شود و مفهوم بی پایانی 
را القا می کند، به خاطر شکل دورانی اش، نوعی تحرک را القا می کند. همچنین دایره نماد نرمی، لطافت، سیالیت، 

کشش  می آید.  شمار  به  صمیمیت  و  پاکی  آسمانی،  و  روحانی  آرامش  تکرار، 
درونی دارد و درونگراست. دایره در تمام حاالت دارای تعادل است. 



طراحی گرافیکی سیاه و سفید56

مربع 
یکی از شکل های پایه در هندسه است که متشکل از چهار زاویه و چهار ضلع مساوی و موازی است. مربع نماد 
صالبت، استواری و سکون است و میل به عدم تغییر وضعیت در او وجود دارد. همچنین مربع مظهر قدرت زمین و 

معرف زمین، و از زیباترین اشکال هندسی است.
مربع نمادی از مکان و دایره نمادی از حرکت و زمان است. مفهوم شکل هندسی مربع در هنرهای تجسمی بر طبق 

یک ضرب المثل چینی، بی نهایت عبارت است از مربعی بدون گوشه.
مربع یکی از اشکال هندسی است که بیش از هر شکل دیگر و به عنوان جهانی ترین صورت در زبان نمادها بکار 

گرفته شده است.
بر طبق نظر فیثاغورث مربع نماینده وحدت گونه ها و نشان دهنده برابری یک چیز با خودش به نحوی نامتناهی است 
و نتیجتاً می تواند نمادی از عدالت قانون تلقی شود که همه را به یک چشم می نگرد. از نظر قانون افالطون مربع 
نماینده هماهنگی است که عالی ترین فضیلت به شمار می آید، شناختی کامل که شخص می تواند از طریق آن به 

حقیقت مطلق دست یابد.
افالطون، مربع را زیبا به معنای مطلق آن به شمار می آورد.

رقم  چهار  است،  ارقام  کاملترین  از  چهار  گوید  می  یعقوب  ابو  که  »همانگونه 
هوش و تعداد حروف اهلل است.«

چهار به معنایی رقم کمال الهی و در معنایی وسیع تر رقمی است از تکمیل تجلی  
و نمادی است از دنیای مستقر و سازمان یافته.

مثلث
مثلث برنده است. نشانه تهاجم ، نشانه سوزانندگی و نشانه سرزندگی است. مثلث نشانه آب، حیات و الهام بخش 
تاریخ مذاهب بیشماری در سراسر دنیاست. نشانه دوره های سه گانه حیات : تولد ، رشد و مرگ است. از این رو 
نشانه سیر صعودی تکامل نیز می باشد. هنگامی که این شکل بر قاعده خود قرار می گیرد، از پایدارترین اشکال 

هندسی است و مثل یک کوه استوار به نظر می رسد. اما در مقابل چنانچه بر رأس 
خود قرار گیرد حالتی کاماًل ناپایدار و متزلزل دارد. مثلث به خاطر زوایای تندی که 

دارد، حالتی تهاجمی و جهت دار دارد.
که  راس  نقطه  دلیل وجود  به  کند،  می  تداعی  را  انقباض  و  فعالیت، جدال  مثلث، 

انرژی و نیروی شکل را به بیرون منتقل می کند، خطر و دلهره را موجب می شود.
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۳-5 آشنایی با تأثیرات بصری اشکال سه گانه هندسی و چگونگی استفاده از این تأثیرات در هنرهای تجسمی
شکل ها از طریق بصري با مخاطبان آثار تجسمي ارتباط برقرار مي کنند و آن ها را تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
در یک اثر تجسمي موضوعات، معاني و احساسات مورد نظر هنرمند از طریق اشکال و ترکیب آن هاست که بر 
بیننده تأثیر مي گذارد. به این معنا خطوط، بافت ها و تیرگي، روشني و رنگ ها نیز در لباس شکل تأ ثیرات خود را 
بر مخاطبان آثار هنري مي گذارند و در ذهن آن ها جاي خود را باز مي کنند و سبب ایجاد تخیالت و تصاویر ذهني 
گوناگوني مي شوند. در عین حال هنرمند با ایجاد شکل، افکار و احساسات خود را تجسم مي بخشد و به آن ها جان 

مي دهد.
اشکال، عناصر اصلی در همه مسیرهای طراحی هستند. آن ها می توانند به عنوان اجزای یک ترکیب بصری و نیز یک 
ابزار سازمان دهی محتوا عمل کنند که عناصر طراحی را به گروه های مختلف تقسیم و یا به هم متصل سازند. برای 
ایجاد طراحی پیچیده، متخصصان باید معنای اشکال و تأثیری که بر ذهن کاربران می گذارند را در نظر بگیرند. به 

همین علت” دانستن روانشناسی اشکال؛ مهمترین نکاتی که باید بدانید” برای طراحان بسیار مهم می باشد.
طراحان گرافیک اغلب با عناصر کوچک اما معنی داری مانند لوگو و آیکون ها سروکار دارند. یک لوگوی قدرتمند 
باید پیام درستی را منتقل کند که به عنوان لحن برند عمل می کند. اگر اشکال برای یک لوگو به طور مناسب انتخاب 
شوند، می توانند حس درست را بدون کلمات اضافی منتقل کنند. برای مثال در مورد لوگوی یک شرکت مالی، 
یکی از رویکردها می تواند استفاده از اشکالی مانند مربع یا مثلث باشد که احساس اعتماد و تعادل را منتقل می کنند.

اشکال متنوعی اغلب در رابط کاربری محصوالت دیجیتال یافت می شوند. این اشکال می توانند به عنوان دکمه ها و 
یا آیکون ها و همچنین برای سازمان دهی محتوا در چیدمان طراحی مورد استفاده قرار گیرند. به  عنوان  مثال، متن ها 
اغلب در بلوک های مستطیل یا مربعی شکل ظاهر می شوند که به کاربران اجازه می دهد تا سریع متن را کپی کنند. 
ایجاد کنند. عناصر  برای یک محصول  مؤثری  اطالعات  معماری  اشکال مختلف می توانند  از  استفاده  با  طراحان 
چیدمان ممکن است در اشکال خاصی ساختار یافته باشند، به طوری که چشم های کاربران به  راحتی اطالعات اصلی 
را پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر ما محتوا را در یک شکل مثلثی قرار دهیم و مؤلفه حیاتی را در باالی آن بگذاریم، 

چشمان افراد به طور خودکار به رأس مثلث خواهند رفت.

4-5/1 شناخت مفهوم ایستایی
ثابت،  بنابراین چیزی  به حرکت دارد و  انسان دارند. کل دنیای اطراف تمایل  ارتباطات ویژه ای در  ایستا  ثبات و 
تغییرناپذیر، غیر منقول به عنوان نوعی ارزش تلقی می شود. با بررسی قوانین ترکیب، محققان دریافته اند که استاتیک 
تقریباً در همه اشکال هنر وجود دارد. از زمان های بسیار قدیم ، هنرمندان برای به دست آوردن زیبایی یک شی 
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یا شی یک هنر خاص و یک کار دشوار را می دیدند. ترکیبات استاتیک به عنوان احساسات صلح ، هماهنگی ، 
تعادل درک می شوند. یافتن این تعادل برای یک هنرمند یک چالش واقعی است. برای حل این مشکل ، هنرمند از 

ابزارهای مختلفی استفاده می کند. 
از مجموعه ای  بیان هستند،  اصلی  ترکیب، که در آن شکل های ساده وسیله  پویایی در  و  استاتیک  هر دو حالت 
متفاوت از اشکال استفاده می کنند. اشکال هندسی مانند مستطیل و مربع در ارائه استاتیک عالی هستند. ترکیبات 
استاتیک با عدم وجود تضاد روشن مشخص می شوند، رنگ ها و بافت ها نزدیک به یکدیگر اعمال می شوند. موارد 
موجود در ترکیبات از نظر اندازه تفاوت زیادی ندارند. چنین ترکیباتی بر اساس تفاوت های ظریف، بازی سایه ها 

است.

5-5/1 شناخت مفهوم ترکیب بندی و کمپوزیسیون
ترکیب بندی یا کمپوزیسیون واژه ای است التینی به معنای تطبیق، استقرار و ارتباط عناصر یا ایجاد نظم و وحدت 
بین آن ها. در گذشته های دور، این واژه مفهوم وسیع تری داشته است؛ مثاًل در روم کهن واژه »کمپوزیسیون« به معنی 
سازش طبقه محروم با نظام زندگی حاکم در کشور بود. اگر چه این واژه از مفاهیم گوناگونی برخوردار است، ولی 

در مجموع، حکایت از نمایش زمینه ها و قسمت های یک موضوع و وجود ارتباط بین عناصر آن دارد.
کمپوزیسیون، با این مفهوم وسیع در تمامی پدیده ها و رویدادهای واقعیت زندگی نهفته است. در این مورد، می توان 
نه تنها کمپوزیسیون هنری، بلکه طبیعی را نیز یادآور شد. یکی از نمونه های عینی کمپوزیسیون طبیعی، درخت است 
که از برگ های متعددی تشکیل شده است؛ و مجموع برگ ها و شاخه ها و همچنین تنه کل ساختمان درخت را به 

وجود آورده اند.

ترکیب بندی های  اشکال هندسی سه گانه در اجرای  از  استفاده  6-5/1 شناخت اصول و روش 
مختلف در کادرهای اصلی مورد استفاده در هنرهای تجسمی 

ترکیب یا ترکیب بندی، مهم ترین فرایند در شکل گیری اثر تصویری، معماری یا ارتباط بصری است. واژه ترکیب 
در لغت به معنای مرکب کردن یا از چند جزء، کل جدیدی را به وجود آوردن است که چیزی متفاوت از اجزای 
تشکیل دهنده نخستین آن باشد. در طراحی و هنرهای بصری بیش از چهار نوع خط وجود ندارد: عمودی، افقی، 
اریب و دّوار؛ ولی از ترکیب و تنوعات بی شمار همین چهار نوع خط است که فرهنگ بصری ملل از کهن ترین زمان 
تا دوره ی معاصر شکل گرفته است و هم چنان هنرمندان کیفیت های جدیدی از آن ابداع نموده، به جامعه بشری 
معرفی می کنند. شکل های بنیادین در هندسه و هنرهای تجسمی، از سه شکل مربع، دایره و مثلث فراتر نمی رود، 



59

ولی هم چنان که تاکنون شاهد بوده اید، از ترکیب همین اشکال ساده و به دست آوردن اشکال جدیدی از آنهاست 
که هنرمندان، در فرهنگ های مختلف، متناسب با زمان و فضا و نیز نیاز باطنشان، تصاویر و نقوش بی پایان را خلق 

نموده، به فرهنگ تصویری بشر ارائه می نمایند.

1-6-5/1 ترکیب بندی با انواع مربع بزرگ و کوچک
مربع شکلی چهار وجهی است که در اشکال هندسی بیشترین ثبات را در ترکیب تصاویر دارد و بیشترین وزن بصری 

را ایجاد می کند. با استفاده از شکل مربع می توان حس سکون و پایداری در تصویر افزایش داد.
اگر عناصر مربع شکل در مرکز تصویر قرار گیرند می توانند حس تمرکز و مرکزیت ایجاد کنند. مربع در تصاویر 

عموماً نقش تعادل بخشی دارد.

۲-6-5/1 ترکیب بندی با انواع مثلث بزرگ و کوچک 
مثلث از عناصر پویا در تصاویر است. از میان اشکال هندسی، کمترین ثبات و بیشترین حس حرکت را در ترکیب 
مثلث دیده  به شکل  دارد که  ما وجود  پیرامون  اشکال مختلفی در طبیعت و محیط  ایجاد می کند.  بندی تصاویر 
می شوند. مثلث متساوی االضالع نماد زمین، مثلث قائم الزاویه نماد آب، مثلث مختلف االضالع نماد هوا و مثلث 
متساوی الساقین نماد آتش است. در چیدمان عناصر بصری موجود در تصویر، اگر قاعده مثلث در سمت پایین قرار 

گیرد، حرکت رو به باال را القا می کند و در این وضعیت 
ایستایی مثلث در حداکثر خواهد بود. ولی اگر قاعده مثلث 
این  در  و  نماید  می  القا  را  نباشد، حرکت  پایین  در سمت 
را  ناپایدار  حالتی  و  بوده  بسیار کم  مثلث  ایستایی  وضعیت 

تداعی می نماید.
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۳-6-5/1 ترکیب بندی با انواع دایره کوچک و بزرگ 
دایره از اشکال هندسی با ثبات در ترکیب بندی است. دایره می تواند حس حرکت چرخشی را القا کند. همچنین 
مرکزیت و تمرکز را به نمایش بگذارد. در دایره ابتدا و انتها وجود ندارد به همین علت در بعضی فرهنگ ها نشانه 

کمال و توازن است.
در محیط پیرامون خود می توانید اشکال دایره مانند زیادی پیدا کنید. چرخ های یک اتوموبیل، یک چتر بارانی، 
چراغ های سقف یک ساختمان و یا مثال های دیگری از این دست. در ترکیب بندی عناصر تصویر، وجود دایره می تواند 

تمرکز بر ناحیه ای از تصویر را افزایش دهد.

4-6-5/1 ترکیب بندی با انواع مربع، مثلث و دایره 
در بسیاری از آثار ترکیب ها براساس ساختارهای هندسی شکل می گیرند. هنرمندان دوره ی رنسانس ساختار ترکیب 
بسیاری از آثار خود را براساس شکل های مثلث، مربع،دایره و چندضلعی ها به وجود آوردند. آن ها برای ایجاد یک 
نقاشی  آثار  براساس شکل های هندسی ساخته اند. در  را  آثار خود  ترکیب  متعادل زیرساخت  ساختار مستحکم و 

قدیمی ایرانی نیز استفاده از زیرساخت منحنی و دایره مرسوم بوده است. 
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1. کدام عنصر بصری دارای دو بُعد طول و عرض است؟ 
د( حجم  ج( خط   ب( نقطه   الف( سطح  

2. کدام شکل هندسی دارای تعادلی بی پایان است؟ 
د( مستطیل ج( مثلث   ب( دایره   الف( مربع  

3. سطوح پایه ی هندسی کدام گزینه است؟ 
ب( دایره، مثلث، بیضی  الف( مربع ، دایره، مستطیل  

د( مثلث، مربع، لوزی ج( مربع، دایره، مثلث   
4- کدام گزینه اگر بر قاعده اش باشد از پایدارترین اشکال هندسی است؟ 

د( مثلث ج( لوزی   ب( دایره   الف( مربع  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه دگزینه جگزینه ب گزینه الف

پرسش های چهارگزینه ای فصل پنجم

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل پنجم
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1. در یک کادر 5×5 اشکال هندسی پایه را ترسیم کنید. 
2. با استفاده از یکی از سطوح پایه ی هندسی مفهوم ریتم را در یک کادر نمایش دهید. 

3. در یک کادر 5×5 با استفاده از سطح مربع ترکیب بندی ایجاد کنید. 
4. در یک کادر 5×5 با استفاده از سطح دایره ترکیب بندی ایجاد کنید.
5. در یک کادر 5×5 با استفاده از سطح مثلث ترکیب بندی ایجاد کنید.

6. در یک کادر 5×5 با استفاده از سه شکل هندسی پایه ترکیب بندی ایجاد کنید.
7. در یک کادر اشکالی را ترسیم کنید که نماد عناصر آب، هوا، آتش و زمین هستند. 
8. در یک کادر اشکالی را نمایش دهید که بیانگر معنویت، تهاجم و استواری هستند. 

9. در یک کادر اشکالی را ترسیم کنید که نمادی از مکان و زمان هستند. 
10. زیباترین شکل هندسی و پایدارترین شکل هندسی اگر بر قاعده اش باشد را در یک کادر نمایش دهید. 

سؤاالت عملی فصل پنجم
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توانایی ایجاد حجم مجازی با بکارگیری خط، نقطه و سطح 

هدف های رفتاری: 
شناخت احجام و کاربرد آن ها 

طراحی احجام پایه 
طراحی احجام با سطوح، خطوط و نقاط 

5 ساعت نظری
15 ساعت عملی
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1-6/1 آشنایی با مفهوم حجم 
به اجسامی که دارای سه بعد : طول، عرض و ارتفاع یا عمق باشند حجم گفته می شود. معموالً همه ی اشیای مادی 
در طبیعت دارای حجم هستند. اگرچه برخی از آن ها ممکن است عالوه بر طول و عرض دارای ضخامت، عمق یا 
ارتفاع بسیار کمی باشند. اما قاعدتاً حجم هایی هستند که بخشی از فضا را اشغال می کنند. این حجم ها گاهی به طور 
طبیعی به صورت نسبتاً منظمی دیده می شوند، مثل حجم برخی از درخت ها، میوه ها و تخم پرندگان و جانوران. اما 

بیشتر اوقات به شکل غیرمنظم جلوه می کنند، مثل حجم صخره ها، گیاهان، حیوانات و بسیاری چیزهای دیگر.
همان گونه که از حرکت خط در فضا سطح به وجود می آید،  از حرکت سطح در فضا نیز عنصر حجم ایجاد می شود. 

حجم می تواند تو خالی یا توپر باشد. به همین نسبت درون یا بیرون آن اهمیت پیدا می کند.
معموالً فضایی را که حجم اشغال می کند مثبت می گویند و فضای پیرامون آن یا ما بین دو 
حجم و یا حفره ی میان یک حجم توخالی را فضای منفی و گاه حجم منفی می نامند مثل 

فضای داخل یک لوله قطور.

۲-6/1 آشنایی با انواع حجم و کاربرد آن ها در هنرهای تجسمی 
حجم بر دو نوع می باشد: حجم واقعی و حجم مجازی)غیرواقعی(

1-۲-6/1 حجم واقعی
انسان در فضای واقعی سه بعدی زندگی می کند و فرم های سه بعدی در ذهن انسان و در زندگی روزمره او بسیار 
وجود دارد. این تعریف شامل اجسام ساکن و ایستا مثل رادیو، ظروف کلیه ی موجودات متحرک و جاندار را نیز 

شامل می باش. می توانیم آن را از زمین بلند کنیم یا جنسیت و بافت آن  را حس کنیم. 
۲-۲-6/1 حجم مجازی )غیرواقعی(

حجم ممکن است از حرکت ســریع و چرخشی یک سری نقطه، خط یا سطح به وجود 
آید. اینگونه حجم ها را که با دست قابل لمس نیســت و فقط جنبه ی بصری دارد و با 

چشــم دیده می شود حجم مجازی می نامند.
حجم مجازی نمایش حجم ســه بعدی برروی ســطح دوبعدی اســت و برای نمایش 

آن غالباً از پرسپکتیو و سایه روشن استفاده می شود.
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۳-6/1 آشنایی با احجام هندسی پایه )احجام سه گانه( 
همانطور که سه شکل دایره ، مربع و مثلث به عنوان اشکال پایه برای سطح نام برده شده اند دایره ، مکعب و هرم 
را نیز می توان به عنوان احجام هندسی پایه نام برد .که این سه نوع حجم به ندرت در طبیعت به طور منظم دیده 

می شوند . اما به طور کلی همه حجم های طبیعت از ترکیب یا تغییر شکل این سه حجم پایه 
و هندسی به وجود می آیند. همانگونه که از حرکت خط در فضا سطح بوجود می آید از 

حرکت سطح در فضا بعد سومی که همان حجم است ایجاد می شود.

1-۳-6/1 کره، مکعب، هرم و...
کره

از چرخش کامل یک دایره حول یک رأس از نقطه وسط آن ، کره بوجود می آید . کره ، در تمام شرایط ، متعادل 
به نظر می رسد ، مگر آنکه بر سطح شیب داری قرار گیرد که بصورت دورانی حرکت می کند . کره تنها دارای یک 

سطح است . کره از دیدگاه بصری ، همان ویژگی های دایره را دارد و به حرکت بی انتها اشاره می کند .

مکعب مربع 
از حرکت مربع در راستای عمودی بر امتداد سطح آن مکعب بوجود می آید . مکعب دارای 
شش وجه مساوی  و هشت رأس است که هر یک از برخورد سه سطح بدست می آید . 
مکعب مربع سادهترین و قدرتمندترین حجم است و هنرمندان در آثارشان بیشترین استفاده 

را از ویژگی های مکعب برده اند .

مکعب مستطیل
با موازی هستند. در مکعب مستطیل نیز هر  مکعب مستطیل حجمی است شش  وجهی که وجه های آن دو به دو 
وجهی بر وجوه مجاور خود عمود است. مکعب مستطیل مانند مکعب مربع دوازده یال دارد ولی یال های آن با هم 

برابر نیستند بلکه چهاربه چهار با هم مساوی و موازی می باشند.
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هرم 
هرم یک چند وجهی است که همه وجه های آن بجز یکی در یک رأس مشترک هستند . ارتفاع هرم ،پاره خطی 

است که از رأس هرم بر قائده آن عمود است . هرم ، با توجه به سطح های جانبی آن می تواند مثلث یا مربع باشد .
هرم همان ویژگی های مثلث را داردو به خاطر شکستگی که در جوانب آن وجود دارد ، خشن بنظر می رسد و هرم 
فقط زمانی که بر رأس خود قرار گیرد حالت عدم تعادل را دارد. هرم متناسب با نوع قاعده ی خود دارای تعداد 
وجوه و شکل های متفاوتی می باشد. به عنوان مثال هرم مثلث القاعده چهاروجه، هرم مربع القاعده پنج وجه و هرم 

مسدس القاعده هفت وجه دارد. حجم هرم دارای خصوصیات تصویری مخالف مخروط است. 

مخروط
اگر یک مثلث حول محوری بصورت عمودی بچرخد ، مخروط بوجود می آید . مخروط زمانی که بر قاعد ه اش 
استوار باشد ، نشان دهنده تعادل است . در غیر اینصورت ، زمانی که بر رأس خود استوار باشد ، تعادل ندارد و ایستا 
نیست ، مگر آنکه دو عامل مساوی در طرفین آن به حالت قرینه قرار بگیرند و باعث تداوم تعادل مخروط شوند . 
مخروط از دیدگاه بصری ، همان مفاهیم مثلث را دارد ، تنها به خاطر نرمی  که در سطح های جانبی آن دیده می شود 

، فعالیتش را نرم تر می کند .
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منشور
است.  آن  قاعده ی  اضالع  تعداد  تابع  منشور  وجوه  تعداد  دارد.  هم  مساوی  قاعده ی  دو  که  است  منشور حجمی 

منشورها متناسب با شکل قاعده شان نام های متفاوتی دارند. منشور مثلث القاعده، مربع القاعده، مسدس القاعده و ...

استوانه
هرگاه یک مستطیل را به صورت عمودی حول طولش در یک رأس بچرخانیم ، استوانه بوجود می آید . حرکت 

دایره در امتداد محوری که از مرکز آن بگذرد ، استوانه را بوجود می آورد .استوانه 
دارای تعادل است ، به شرطی که استوانه از محور مرکزی منحرف نگردد . استوانه 

اگر بر سطح های جانبی قرار گیرد ، ناپایداری کره را دارد .
 استوانه دارای سه سطح جانبی ، تحتانی و فوقانی است . استوانه همان ویژگی های 

کره را دارد ، تنها به دلیل حرکت عمودی ، دارای ایستایی بیشتری می باشد .

4-6/1 شناخت اصول و روش های ایجاد حجم)مجازی( در هنرهای نقاشی و طراحی
در نقاشي و طراحي حجم با ترفند برجسته نمایي به وسیله سایه روشن و رنگ و یا با تغییر شکل و اندازه ي اشکال در 
اثر عمق نمایي خطي القا مي شود. ثبت سه بعدي اشیاء و طبیعت در عکاسي نیز به واسطه نور و سایه روشن صورت 
مي گیرد. در حالي که با نوعي نورپردازي خاص مي توان برجستگي و فرورفتگي اجسام را از بین برد و یا در نشان 
دادن آن ها اغراق کرد. حجم ، عنصر اصلي کار مجسمه سازان است. نمایش حجم در فضا و روابط متقابل آن با 
فضاي پیرامونش اصل مهم مجسمه سازي است. این روابط در نقش برجسته سازي که از یک سو با نقاشي و از سوي 

دیگر با معماري در ارتباط است اهمیتي به سزا دارد. 
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1-4-6/1 ایجاد سایه روشن با بکارگیری خط و نقطه
تعداد زیادی نقطه ی هم اندازه با فاصله های مکانی متفاوت، تاریک-روشــن ایجاد می کنند. بخشی که در آن تعداد 
نقطه ها کم است، روشن تر و قسمتی که تعداد نقطه های آن بیشتر است تیره تر به نظر می آید. با نقطه هایی با اندازه های 
متفاوت و تراکم معین هم می توان تاریک-روشــن ایجاد نمود. به این معنی که تعداد نقطه ها در قســمت تاریک و 
روشــن با هم برابراســت اما بخش هایی که نقاط ریزتری دارند، از قسمت هایی که نقاط درشتی دارند، روشن تر به 

نظر می رسند. با تلفیق دو روش باال نیز می توان سایه روشن ایجاد نمود.
 خطوط می توانند در طراحی تداعی کننده نور و سایه باشند. این اثر خطوط می توانند با روش های زیر ایجاد شوند:

گذاشتن فضای خالی مابین خطوط
روشنی و تیرگی خطوط

ضخامت خطوط
همچنین برای القای سایه روشن تکنیک های خطی متقاوتی نظیر موارد زیر وجود دارند:

هاشورهای ریز، هاشورهای بلند و موازی، هاشور متقاطع، ضربدرهای کوچک، خط خطی های نامرتب.
در تمامی روش های گفته شده جهت هاشورها باید با جهت سوژه و شی مطابقت داشته باشد به طور مثال هاشور های 

ظرف  یک  طراحی  برای  شده  استفاده  ضربدری 
تا  باشند  ظرف  بدنه  گردش  جهت  در  می بایست 
بافت  ایجاد  بر سطح  بتوانند  القای حجم  بر  عالوه 

کنند.

۲-4-6/1 حجم پردازی با بکارگیری خطوط 
بعدی شکل  دو  روی سطح  تصویر  که  حالی  در  است،  بعدی  سه  اشیا  و  محیط  از  انسان  تصور  و  پیرامون  جهان 
می گیرد. انسان به کمک تجربیات واقعی که از انواع حجم ها دارد، تصویر ساده شده آن ها را درک می کند. در 

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

دوری و نزدیکی آن ها را درک می کنیم.
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۳-4-6/1 حجم پردازی با بکارگیری نقاط
در هنرهای تجسمی اگر یک نقطه را در سه بعد گسترش دهیم تجسمی از حجم به وجود 
می آید. اگر به نقطه بُعد دهیم به هر شکلی در خواهد آمد فقط کافیست آن نقطه را به 
صورت فرضی در ذهنمان به هم وصل کنیم تا یک حجم به وجود بیاید که در نهایت این 

حجم با استفاده از ذهن انسان، مجازی تلقی می شود. 

4-4-6/1 حجم پردازی با بکارگیری سطوح 
همانطور که گفته شد از کنار هم قرار دادن سطوح احجام تشکیل میشوند.نقاشان با بکار بردن این عناصر در خلق 

آثار خود توانسته اند آثاری دارای بُعد، در فضایی ذهنی ما به وجود آورند. 
همیشه نمایش حجم در فضا و رابطه متقابل آن با فضای پیرامونش اصلی مهم است . این روابط در نقش بر جسته 
سازی که از یک سو با نقاشی و از سوی دیگر با معماری در ارتباط است اهمیتی به سزا دارد. نقش بر جسته که از 
یک سمت بسته و محدود است به حجمی گفته می شود که در آن اشیاء و پیکره ها به صورت کم و بیش بر آمده از 
سطح به نمایش درآمده باشند. نقش بر جسته گاهی حالتی تزیینی برای سطوح معماری دارد و معماری نیز متقاباًل 
همین حالت را برای نقش برجسته به عهده دارد. در کل باید گفت که نقش برجسته حالتی بینا بینی میان نقاشی و 

مجسمه سازی دارد.
نقاش  هنرمندان  گاهی  و  گرفته اند  الهام  نقاشی  از  ساز  برجسته  نقش  هنرمندان  گاهی 
برجسته  نقش  وسیله  به  تاریخی  رویدادهای  پذیرفته اند. گاهی  تأثیر  برجسته ها  نقش  از 
جاودانه شده اند و گاهی در نقش برجسته ها افسانه ها و داستان های نمادین و اساطیری با 

نمایی شده اند نقش نور در بازنمایی حجم و خصوصیات آن نیز شایسته توجه می باشد.
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1. کدام عنصر بصری دارای سه بعد طول، عرض و ارتفاع است؟ 
د( خط ج( حجم   ب( سطح   الف( نقطه  
2. کدام یک از احجام هندسی همیشه دارای تعادل است مگر در سراشیبی قرار گیرد؟ 
د( کره ج( منشور   ب( هرم   الف( مکعب مربع  

3. سطحی که در فضا حرکت کرده و در عمق گسترش یابد کدام عنصر بصری را به وجود می آورد؟ 
د( نقطه ج( بافت   ب( خط   الف( حجم  

4. برای ایجاد و القا سطح حداقل چند نقطه فرضی ضروری است؟ 
د( بی نهایت ج( چهارنقطه   ب( سه نقطه   الف( دو نقطه  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه بگزینه الفگزینه د گزینه ج

1. در یک کادر 5×5 احجام هندسی پایه را ترسیم کنید. 
2. در یک کادر با اندازه دلخواه، با ایجاد سایه روشن نقطه حجم به وجود آورید. 
3. در یک کادر 3×3 با استفاده از عنصر بصری خط، یک حجم را نمایش دهید. 

4. با استفاده از سطوح در یک کادر عنصر بصری حجم را نمایش دهید. 
5. در یک کادر عنصر بصری حجم را با استفاده از سایه روشن با خط را نمایش دهید. 

پرسش های چهارگزینه ای فصل ششم

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل ششم

سؤاالت عملی فصل ششم
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توانایی ایجاد انواع بافت با بکارگیری خط و نقطه 

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم بافت و تأثیرات آن 

شناخت روش  های ایجاد بافت و انواع بافت 
اصول ساخت بافت با سطوح و خطوط

3 ساعت نظری
12 ساعت عملی



طراحی گرافیکی سیاه و سفید72

1-7/1 آشنایی با مفهوم بافت، انواع آن و تأثیرات بافت در خلق هنرهای تجسمی
 طور کلی سطح و رویه ی هر شی و هر شکلی دارای ظاهر خاصی است که به آن بافت می گویند. درک کردن 
بافت هم از طریق حس المسه و هم توسط احساس بصری میسر است و البته گاهی این دو به طور مشترک برای 
درک کامل تر بافت تأثیر گذار هستند. انسان معموالً از طریق لمس کردن اشیاء به خصوصیات آن ها از نظر سختی و 
لطافت، زبری و نرمی، هموار بودن و ناهموار بودنشان پی می برد. بدین ترتیب، حس المسه شناختی حسی، مستقیم 
و بی واسطه از اشیاء را به انسان می دهد. سپس به کمک سایر حس ها این شناخت تکمیل مي شود. چیزی که ما از 
دوران کودکی بوسیله حس المسه درک می کنیم برای ما ایجاد سابقه ی ذهنی در مورد بافت های گوناگون می کند، 
به طوری که با نگاه به بافت فوراً زبری و نرمی آن را حس می کنیم عنصری که به کارگیری آن در یک ترکیب بندی 
می تواند تأثیرات بی نظیری بر دید مخاطب داشته باشد. در هنرهای تجسمی درک بافت های مختلف و مقایسه آن ها 
با یکدیگر معموالً با دیدن و به صورت بصری اتفاق می افتد. چند نمونه بافت برای روشن شدن موضوع عبارتند از 

: گونی- آجر- سمباده- پارچه ابریشم- آهن- دیوار سیمانی- دیوار گچی و ...
انواع بافت عبارتند از : بافت بصری و بافت المسه ای

بافت بصری
بافت بصری، ویژه ی سطوح دوبعدی است و فقط از طریق چشم، می توان آن ها را شناخت، اگرچه گاهی نیز با حس 
المسه می توان آن ها را از یکدیگر تشخیص داد. هنرمندان نقاش با کاربرد رنگ های مختلف در سطح بوم و ایجاد 
سایه روشن و کاربرد تکنیک های ویژه، بافت هایی را می آفرینند که از لحاظ بصری طبیعی، جلوه می کنند و این 
واقعی بودن بافت ها، فقط از طریق دیدن، نه لمس کردن، قابل درک است یا هنرمندان گرافیست از طریق طراحی و 

روش های گوناگون چاپ، بر روی کاغذ، پارچه و... بافت های بصری متنوعی ایجاد می کنند.

بافت پوسته ی خشک زمین

بافت نرم و سبک ابر

بافت پوست بدن حیوانات
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بافت المسه ای
به  بستگی  المسه ای،  بافت  می شود.  دریافت  المسه،  حس  وسیله  به  سه بعدی،  پدیده های  سطحی  رویه  چگونگی 
ساختمان درونی اجسام و چگونگی به وجود آمدن آنها دارد. حس المسه، تفاوت بافت کاغذ سمباده و سطح شیشه 
را، با دست کشیدن بر آنها، معین می کند؛ اگرچه از لحاظ بصری نیز تفاوت این دو بافت قابل تشخیص است زیرا 

تجربة قبلی از طریق حّس المسه، به چشم ما امکان می دهد تا بافتها را از یکدیگر تمیز دهیم.
از نظر خاصیت فیزیکی و جنسیت بافت المسه ای، ارزش های آن را قوه ی المسه مشخص می کند و این نکته در آثار 
هنری گذشته نیز مد نظر بوده است. امروزه برخی هنرمندان مدرن آثار هنری خود را در سطح یا در حجم به نحوی 

ارائه می دهند که عالوه بر جنبه های بصری، از لحاظ نیروی المسه قابل درک و فهم باشد. 
کاربرد اشیا طبیعی و مواد مصنوعی در هنرهای تجسمی و کاربردی و حتی در معماری، خصوصیات بصری متفاوتی 
را که ناشی از بافت های مختلف است ایجاد می کند. مواد صاف و نرم، زبر و خشن، براق و کدر، مانند چوب و 
شیشه و سنگ و پارچه، فلز و پنبه، کاغذ و ...، هر کدام از نظر بصری و نیز در رابطه با نیروی المسه دارای جلوه و 

نمود خاصی است. 

۲-7/1 آشنایی با روش های ایجاد بافت برای بکارگیری در هنر طراحی، نقاشی و گرافیک
بافت های بصری معموالً به دو روش تصویری و ترسیمی به وجود می آیند: 

بافت پارچه های سنتی

بافت تنه ی درختان

بافت میوه ها
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بافت  تصویری
این بافت ها معموالً به صورت شبیه سازی از اشکال و اشیای طبیعت به صورت واقع نما ساخته و پرداخته می شوند 
و با رؤیت آن ها احساسی را که از طریق لمس چیزها تجربه کرده ایم مجدداً در ما بیدار می کند.مثل بافت اشیا در 
تصاویری که در عکاسی از اشیا ضبط می شود و یا بافت چیزهایی که در آثار نقاشی طبیعت گرا توسط هنرمند برای 
نمایش جنسیت و حالت اشیا به شکل واقع نمایی ساخته و پرداخته شده اند و یا در آثار چسبانی و جفت و جور شده 
)کوالژ( که در آن ها از خود اشیا به طور مستقیم استفاده می شود و یا در آثار حجمی و مجسمه سازی که در آن ها 

بافت های طبیعی و یا تغییر یافته مواد گوناگون دیده می شود.

بافت ترسیمی
بافت هایی که با استفاده از عناصر بصری )خط ، نقطه و سطح( شکل می گیرند، همان بافت های ترسیمی هستند. این 
بافت ها دارای تأثیرات بسیار خیال انگیری می باشند. این بافت ها به روش های گوناگون تجربی و برای ایجاد تأثیرات 
بصری خالص به وجود می آیند، بدون اینکه هدف از ایجاد آن ها نمایش شبیه سازانه ی اشیا در طبیعت باشد. بخش 
قابل توجهی از تأثیرات بصری در آثار نقاشان انتزاعی، آثار حجمی و آثار گرافیک معاصر ناشی از به کار گرفتن 
می شوند.  ابداع  مختلف  مواد  از  استفاده  با  هنرمندان  توسط  گوناگونی  روش های  به  که  است  ترسیمی  بافت های 
بافت های ترسیمی با استفاده از تراکم و تکرار خطوط در ترکیب های متنوع و یا با استفاده از لکه های تیره-روشن و 
رنگی و یا با به کار گرفتن مواد و ابزارهای مختلف به وجود می آیند. انواع مختلفی از بافت های ترسیمی به وسیله ی 

مجسمه سازی با تکه های سیم
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نقاط، ترام های چاپی، خطوط منظم و نا منظم، لکه گذاری و تأثیرات ابزار و مواد و به روش های متفاوت به وجود 
می آیند. در این بافت ها، هدف شبیه سازی یا جنسیت سازی نمی باشد، بلکه هدف تأثیری است که در آثار مختلف 

هنری به وجود می آورند. ویژگی این بافت ها به چگونگی ذهن و اندیشه و تجربیات بصری هنرمند ارتباط دارد. 

۳-7/1 شناخت اصول ایجاد بافت با بکارگیری خطوط مختلف 
و  حالت  دارای  و  بوده  ریتمیک  خطوط  طراحی  کرد،  ایجاد  بافت   می توان  متفاوت  اشکال  و  خطوط  ترسیم  با 
ترکیب های گوناگونی است که با استفاده از آن می توان بافت های متفاوتی را ایجاد کرد. ون گوگ نقاش نامدار 

هلندی بیشتر آثار خود را به این سبک کشیده است. 

نمونه هایی از آثار ون گوگ
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4-7/1 شناخت اصول ایجاد بافت با بکارگیری انواع نقطه های مختلف
بافت های ترسیمی با استفاده از تراکم و تکرار نقاط در ترکیب های متنوع و یا با استفاده از لکه های تیره-روشن و 

رنگی به وجود می آیند. 
پوینتیلیسم یا هنر نقطه چینی به سبکی گفته می شود که در آن نقاش تالش دارد به جای ادغام رنگ های نقاشی بر 
روی پالت خود و کشیدن آن ها بر روی بوم، آن ها را در قالب نقطه ترسیم کرده و در چشم بیننده باهم ترکیب کند.

از جمله هنرمندانی که از بفت نقطه چینی استفاده کرده بود، هنرمند معروف ژرژسورا بوده است. پوینتیلیسم یکی 
از سبک های نقاشی که در آن تصویر به وسیله ی گذاشتن نقطه های کوچکی از رنگ خالص به صورت مجزا ولی 
در کنار هم شکل می گیرد. ژرژ سورا این روش را در سال 1886 تا آن جا گسترش داد که شاخه ای دیگر به نام 
نقطه چینی از امپرسیونیسم به وجود آمد. دیگر نقاشانی که به این سبک نقاشی می کردند پل سینیاک، ون گوگ، 

پیکاسو و... بودند. 

ژرژسورا

پل سینیاک
تون دوبلدام

ژرژسورا
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5-7/1 شناخت اصول ایجاد انواع بافت با ترکیب خطوط و نقاط مختلف
خط از نزدیک شدن تعدادی نقاط پدید می آید به طوری که دیگر نقطه ها قابل تشخیص نباشند. با انواع خطوط 

مختلف و نقاط کوچک و بزرگ و دوری و نزدیکی ها می توان بافت های ترسیمی گوناگونی ایجاد کرد. 

6-7/1 شناخت اصول و روش های استفاده و بکارگیری بافت های پدید آمده در خلق آثار انتزاعی و مفهومی
یک هنرمند می تواند از تکنیک های ماهرانه نقاشی برای ایجاد حالت بافت استفاده کند و یک هنرمند ممکن است 
با قلموهای اکسپرسیو )بیانگر( که ایجاد کننده بافت هستند و انرژی جسمی و احساسی هنرمند و موضوع او را به 
تصویر می کشد، کار کند. در هر صورت بافت عنصری است که به اثر هنری غنا می بخشد. بافت به زنده  شدن اثر 

هنری می افزاید، چرا که هم برای قوه بینایی جذاب است و هم برای قوه المسه 
در نظر گرفته شده است. 

دیدگاه  از  برون  و  درون  ارتباط  میان  مفهومی،  فضای  تداعی  کننده ی  بافت 
بصری و تجسمی می باشد و می تواند به عنوان عملکرد میان حس و عاطفه به 

کار گرفته شود. 

اثر پوالک، موزه هنرهای معاصر تهران
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1. کدام یک از عناصر بصری با حس المسه و بینایی قابل تشخیص است؟ 
د( رنگ  ج( نور   ب( بافت   الف( ترکیب بندی  

2. کدام گزینه از انواع بافت می باشد؟ 
د( گزینه الف و ب ج( بافت نقطه چینی   ب( بافت المسه ای   الف( بافت بصری  

3. کدام گزینه تداعی کننده ی فضای مفهومی، میان ارتباط درون و برون از دیدگاه بصری و تجسمی می باشد؟ 
د( نور و رنگ  ج( تعادل   ب( سطح   الف( بافت  

4. کدام بافت با استفاده از عناصر بصری خط، نقطه و سطح شکل می  گیرد؟ 
د( بافت بصری  ج( بافت ترسیمی   ب( بافت تصویری   الف( بافت المسه ای  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه جگزینه الفگزینه د گزینه ب

1. در یک کادر 5×5 با استفاده از عنصر بصری نقطه بافت ترسیمی ایجاد کنید. 
2. در یک کادر با اندازه ی دلخواه با استفاده از عنصر بصری خط با ضخامت های متفاوت بافت ترسیمی ایجاد کنید. 

3. با استفاده از عنصر بصری سطح در یک کادر بافت ترسیمی ایجاد کنید. 
4. با استفاده از عناصر بصری خط و نقطه در یک کادر 5×5 بافت ترسیمی ایجاد کنید. 

سؤاالت عملی فصل هفتم

پرسش های چهارگزینه ای فصل هفتم

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل هفتم
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توانایی رعایت تناسب طالیی و بکارگیری آن  

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم تناسب طالیی و کاربرد آن در طراحی

شناخت نقطه طالیی و استفاده از آن   
شناخت کادربندی طالیی و استفاده از آن 

3 ساعت نظری
10 ساعت عملی
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1-8/1 آشنایی با مفهوم تناسبات طالیی و بکارگیری آن ها در هنرهای تجسمی
معموالً تشخیص تناسب و ایجاد روابط مناسب میان اجزای یک اثر هنری و میان اجزا کل با کل اثر براساس تجربه، 
مهارت و ذوق زیبایی شناختی هنرمند است. مثل ایجاد تناسب میان رنگ ها و سایه رنگ های یک تابلوی نقاشی. در 
عین حال تناســب در اندازه ها، قوانین خاصی دارد که به آن ها اصول و قواعد تناســب طالیی و یا تقسیمات طالیی 

گفته می شــود. تقسیم طالیی معیاری هندســی اســت که ظرافت های بسیاری داراست.
براساس تناسبات طالیی یک پاره خط را می توان طوری به دو قسمت تقسیم کرد که نسبت قسمت کوچک تر به 
قسمت بزرگ تر مساوی با نسبت قسمت بزرگ تر با کل پاره خط باشد. این نوع تقسیم از نظر بصری و همین طور از 
نظر منطقی نسبت های زیبایی را میان اجزا با یکدیگر و با کل اثر پدید می آورد که هم در معماری و هم در هنرهای 

بصری از آن استفاده ی بسیار شده است. نسبت طالیی را میانگین طالیی یا مقطع طالیی نیز می نامند.

۲-8/1 آشنایی با تأثیر استفاده از تناسبات طالیی در آثار
نسبت طالیی به صورت نامحدود در جاهای مختلف استفاده شده است و در واقع کسی نمی تواند میزان آن ها را 
حساب کند. اغلب می توان اعداد فیبوناچی را به تعداد معین در طبیعت پیدا کرد که مطالعه در نحوه رشد گیاهان 
گوناگون یکی از چیزهایی است که می توان نسبت طالیی را مشاهده کرد. بیشتر هنرمندان به همین دلیل از نسبت 

طالیی در طراحی های خود استفاده می کنند.
در بسیاری از معبدهای یونانی،می توان بارها به نسبت طالیی برخورد.در معبد پارتئون)معبد دختر(که در بین سال های 
447تا338 پیش از میالد در آکروپولیس در آتن ساخته شده و عظیم ترین یادگار هنر معماری یونان باستان به شمار 
می رود.طول تیر بزرگ نسبت به طول ارتفاع تمامی ساختمان برابر 1 به 0/618می باشد که یاد آور تقسیم طالیی 
است. برای ساختن مجموعه بنا و به خصوص مجسمه  های معبد)فیدیاس مجسمه ساز مشهور یونان باستان در ساخت 

آن نظارت داشت( از نسبت طالیی و مستطیل طالیی استفاده کرده اند. 
لئوناردوداوینچی عدد طالیی را در نقاشی و مجسمه سازی به کار برده است که از مشهورترین آثار آن می توان به 
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نقاشی مونالیزا و تابلوی شام آخر اشاره کرد. هنرمندان ایرانی نیز از نسبت طالیی در هنرهای سنتی از جمله نقاشی 
ایرانی)مینیاتور(، هنرکاشی کاری، فرش و همچنین در هنر خوشنویسی با استفاده از فرم و رنگ استفاده کرده اند. 

تناسب طالیی در بخش صفحه بندی یا صفحه آرایی روزنامه، مجله و کتاب مورد استفاده قرار گرفته می شود. در 
طراحی مبلمان، تزئینات داخل ساختمان، طرح های صنعتی و در نقاشی و منظره سازی اهیمت ویژه ای دارد. 

۳-8/1 شناخت نقطه طالیی در کادرهای مختلف و اصول محاسبه و تعیین محل آن 
کادربندی و استفاده از نقاط طالیی، عواملی برای تعیین حدود فضای عناصر تشکیل دهنده تصویر است و هنرمند با 
در نظرگرفتن روابطی که بین عناصر موجود در تصویر و جزئیات وجود دارد، تصویر را در کادر مورد نظر محدود 

می کند.  به بیان دیگر، اولین عاملی که بیننده با آن مواجه می شود و با آن تماس پیدا می کند کادر است. 
نقطه ی طالیی در کادربندی و در طراحی از مباحث مهم می باشد، زیرا این نقطه جایی است که بیننده به صورت 

غیرارادی در اولین نگاه به تصویر آن نقطه را می بیند. 
برای ایجاد نقاط طالیی در طراحی و کادربندی در ابتدا باید کادر موردنظر را انتخاب کرده ، مقصود از کادر جایی 
است که تصمیم دارید چیدمان طراحی خود را انجام دهید. )برای مثال نصب کردن یک تابلو روی دیوار.( سپس 
دو خط افقی و دو خط عمودی بر روی کادر موردنظر ترسیم کنید به طوری که در طول و عرض کادر سه قسمت 
مساوی و هم اندازه به وجود آید. بدین ترتیب 9 قسمت مساوی به وجود می آید که از تقاطع این خطوط نیز 4 نقطه 

به دست می آید، نقاط حاصل شده را نقاط طالیی می نامیم.  در این نقاط 
قرار  تصویر  بخش های  مهم ترین  طالیی،  

می گیرند. 

استفاده از تناسب طالیی در ساخت
معبد پارتنون 

استفاده از تناسب طالیی در
تابلوی شام آخر 
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4-8/1 شناخت اصول کادربندی های طالیی و روش ترسیم کادرهای طالیی
نسبت طالیی” یا Golden Ratio اهمیت زیادی در طراحی ساختارها، برنامه ها، لوگوها و عکس ها دارد. به شکل 
خالصه، ناخودآگاه ما به هماهنگی و زیبایی گرایش داشته و نسبت طالیی روش مناسبی برای درک راحت تر و 
جذاب تر یک طراحی و ابزاری برای ایجاد تعادل است. نسبت طالیی در ایجاد تعادل در بسیاری از پدیده های طبیعی 

هم قابل مشاهده است.
مراحل ساخت نسبت طالیی به صورت زیر است: 

1- یک مربع بکشید.
2- از وسط ضلع مربع A خطی اریب را به گوشه مقابل در نقطه B وصل کنید.

3- این خط درواقع شعاع یک دایره است. براساس شعاع بدست آمده قسمتی از این دایره فرضی را رسم کرده تا 
اندازه ای که یک مستطیل به دست آید. شکل حاصل از مربع و مستطیل “مستطیل طالیی” است.

4- اگر قطر مربع کوچک و بزرگ را رسم کنیم، “نقطه کانونی” در نقطه تقاطع این دو ایجاد می شود. 
5- ویژگی منحصر به فرد این مستطیل کوچک تر در این است که در نتیجه تقسیم آن، یک مستطیل کوچک تر 

ایجاد می  شود که شامل یک مربع و یک مستطیل است.
6- و زیبا ترین نکته این است که: اگر در هر کدام از مربع های حاصل منحنی های دایره مانندی را با فرض اندازه 

قطر مربع به عنوان شعاع دایره رسم کنیم، “مارپیچ طالیی” یا Golden Spiral حاصل می شود.
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نسبت طالیی در الگوی مثلثی
1- مثلثی بکشید که یک ضلع آن دو برابر بزرگ تر از ضلع دیگر است.

2- از نقطه مرکزی B، یک منحنی با شعاع AB رسم کنید. این منحنی از نقطه فرضی D عبور می کند.
3- حال از نقطه مرکزی C، یک منحنی با شعاع CD رسم کرده تا نقطه E به دست آید.

4- از نقطه E یک خط صاف بر روی وتر بکشید.
مثلث را به مثلث های کوچک تر متناسب با یکدیگر تقسیم می کنیم. حال “نسبت طالیی” به وضوح قابل تشخیص 

است؛ زیرا یک بخش 1،618 برابر بخش دیگر است.

5-8/1 شناخت اصول بکارگیری تناسبات طالیی در اجراهای مختلف گرافیکی 
از نسبت طالیی در بسیاری از اجزای ترکیب بندی طراحی، مانند طرح کلی، فضاسازی، محتوا، تصاویر و فرم ها 

می توان استفاده کرد.
1. طرح کلی-  استفاده از نسبت طالیی در ابعاد طراحی

نسبت طالیی یک راهنمای خوب برای تعیین ابعاد طراحی است. یکی از ساده ترین روش ها برای استفاده از نسبت 
طالیی این است که ابعاد طراحی به صورت 1:1.618 تعیین شود.

2. فضاسازی نیز یکی از اجزای بسیار مهم در هر طراحی محسوب می شود. چه در یک طراحی از فضای مثبت 
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استفاده شود یا فضای منفی، در هر صورت، موفقیت یا شکست طراحی کاماًل به رعایت اصول فضاسازی وابسته 
از  استفاده  با  را  این کار  اما می توان  باشد،  اجزای مختلف طراحی می تواند کاری زمان بر  تعیین فضاسازی  است. 

نمودار نسبت طالیی آغاز کرد و با استفاده از مربع ها تعیین کرد که هریک از اجزا باید در کجا قرار بگیرند.

3. محتوا- پیروی از مارپیچ طالیی
از مارپیچ طالیی می توان به عنوان راهنمایی برای تعیین محل قرارگیری محتوا استفاده کرد. چشم ما به طور طبیعی 
به مرکز مارپیچ جلب می شود و این همان جایی است که باید جزئیات در آن قرار گیرند. بنابراین تمرکز طراحی 

باید در مرکز مارپیچ قرار بگیرد و آن بخش هایی که دارای جذابیت بصری هستند، درون مارپیچ جای می گیرند.

4. تصاویر- نسبت طالیی )یا قاعده یک سوم ها(
ترکیب بندی در هر تصویری مهم است، چه این تصویر، حاوی اطالعات مهمی باشد، یا صرفاً برای خلق یک عکس 
بصری زیبا ایجاد شده باشد. نسبت طالیی کمک می کند این ترکیب بندی چنان ایجاد شود که چشم بیننده به اجزای 
مهم عکس متوجه شود. با استفاده از نسبت طالیی، در واقع تصویر به سه بخش غیر مساوی تقسیم می شود و سپس 

با استفاده از خطوط و محل تقاطع ها تصویر ترکیب بندی می شود.
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5- فرم ها- دایره های طالیی
همان طور که می توان از نسبت طالیی برای ایجاد مربع و مستطیل هایی با تناسب هارمونیک نسبت به هم استفاده 
کرد، می توان از آن برای ایجاد دایره نیز استفاده نمود. هر دایره کامل در مربع های نمودار زیر نسبت به دایره مجاور 

خود دارای نسبت طالیی 1:1.618 است.

به محل قرارگیری نقاط طالیی در نشانه ی زیر دقت کنید.

در این نشــانه از هدهد برای نشــان دادن یک موسسه ی انتشاراتی استفاده شــده و چنان که می بینید هر چهار نقطه ی 
طالیی روی بدن پرنده قرار گرفته اســت. دلیل این امر تأکید بر بیان موضوع نشانه در قالب نماد هدهد اســت که 

پیک خبر رسانی ســلیمان پیامبر برای ملکه ی سبا بوده و عنصر مناسبی برای یک موسسه ی انتشارات است. 
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1. اصول و قواعد تناسب در اندازه ها چه نام دارد؟
د( گزینه الف و ب ج( کادر طالیی   ب( تقسیمات طالیی    الف( تناسب طالیی  

2. اولین عاملی که بیننده با آن تماس پیدا می کند، چیست؟ 
د( تعادل ج( تناسب طالیی   ب( نقاط طالیی   الف( کادر  

3. در یونان باستان کدام شکل را مشهورترین شکل طالیی می دانستند؟ 
د( دایره  ج( مثلث   ب( مستطیل  الف( مربع  

4. کدام گزینه کمک می کند تا ترکیب بندی چنان ایجاد شود که چشم بیننده به اجزای مهم تصویر متوجه شود/ 
د( اعداد طالیی ج( نسبت طالیی   ب( تعادل   الف( کادر  

 

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه جگزینه بگزینه الف گزینه د

1. یک کادر را با استفاده از تناسب طالیی تقسیم بندی کنید. 
2. در یک 10×10 با استفاده از تکرار نقاط و خطوط تناسب ایجاد کنید. 

3. با استفاده از سطوح پایه هندسی در یک کادر با اندازه ی دلخواه تناسب را نمایش دهید. 

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل هشتم

سؤاالت عملی فصل هشتم

پرسش های چهارگزینه ای فصل هشتم
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توانایی رعایت تعادل و توازن  

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم تعادل   

شناخت روش و اصول ایجاد تعادل بصری   
به کارگیری انواع تعادل در طراحی 

5 ساعت نظری
10 ساعت عملی
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1-9/1 آشنایی با تعریف و مفهوم تعادل 
در طبیعت همه چیز به شکل متعادلی جاری است. از جمله آمدن شب و روز از پی یکدیگر، تغییرات فصل ها و 
بسیاری از پدیده های دیگر. وقتی هر چیزی در جای خود قرار دارد و هر رویدادی به موقع خود رخ می دهد تعادل 

میان چرخه ی حیات برقرار است و انسان به شکل متعادلی رفتار و زندگی اجتماعی خود را سامان می بخشد.
چنانچه با یک رویداد غیرمنتظره و یا یک  اتفاق ناگهانی این تعادل به هم بخورد، همه چیز در زندگی دگرگون 
می شود وبه هم می ریزد. مثل جاری شدن سیل یا آمدن زلزله که برای مدتی چرخه ی متعادل زندگی را به هم می زند 

و انسان در این وضعیت احساس سردرگمی و پریشانی می کند.
اصوالً تعادل به طور فطری در زندگی و در طبیعت و در حیات و قوای فکری و در ساختمان اندام انسان و سایر 
موجودات وجود دارد. در صورت از دست رفتن تعادل روانی، رفتار و کردار طبیعی موجودات به هم می ریزد، 
بخورد  هم  به  انسان  تعادل  اگر  و  است  الزم  فیزیکی  تعادل  نیز  پا  سر  بر  ایستادن  یا  حرکت  برای  که  همان گونه 
مشکالتی برای او به وجود می آید. بنابراین وجود تعادل یکی از لوازم زندگی بشر است. بر همین اساس در هنر نیز 
تعادل اجزای اثر نقش عمده ای دارد. در یک اثر تجسمی وجود تعادل بصری برای ایجاد تأثیر مثبت بر مخاطبان 
ضروری و الزم است. در صورت عدم تعادل میان نیروهای بصری مختلف پیام اثر خدشه دار می شود و تأثیرگذاری 
خود را از دست می دهد. و به طور طبیعی انسان هنگام مشاهده ی چیزها آن ها را با محورهای افقی و عمودی در ذهن 

خود مقایسه می کند و وجود یا عدم تعادل را در آن ها تشخیص می دهد.
انسان هم چنین برای جبران عدم تعادل در برخی از مشاهداتش از قوای ذهنی خود کمک می گیرد تا آن ها را به 
طور متعادلی ادراک کند. اما در یک اثر تجسمی با توجه به موضوع و هدفی که هنرمند از ابداع آن دارد، ایجاد 
تعادل وظیفه و کار هنرمند است. الزم است که او میان کارکردهای بصری عناصر مختلفی که آن ها را در اثر خود 
به کارگرفته و با یکدیگر ترکیب کرده است، نوعی تعادل و هماهنگی برقرار سازد تا موفق شود تأثیر مورد نظر 
خود را ایجاد کند، در غیر این صورت اثری ناقص به وجود می آید که قادر به ارائه مطلوب پیام مورد نظر هنرمند 

نخواهد بود.

۲-9/1 آشنایی با تعادل بصری در هنرهای تجسمی وتأثیر تعادل در جلوه های بصری آثار تجسمی 
به وجود آوردن تعادل در یک اثر تجسمی بستگی به چگونگی ایجاد هماهنگی میان عناصر و اجزای آن اثر دارد. 
چشم های مخاطبان به طور طبیعی در جستجوی تعادل بصری است. در صورت عدم سازماندهی صحیح نیروهای 
بصری و خدشه دار شدن هماهنگی میان اجزای یک ترکیب، انرژی بصری عناصر یکدیگر را خنثی می سازند، در 
حالی که می توان در سطح یک اثر تجسمی عناصر بصری را نسبت به محور افقی و عمودی آن اثر سازماندهی 
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کرد.  در واقع وجود تعادل در یک اثر تجسمی مبین تأثیرگذاری متناسب و هماهنگ همه عناصر در آن ترکیب 
می باشد. چنانچه انرژی بصری همه ی عناصر به گونه ای سامان داده شود که هیچ بخشی از اثر انرژی بصری دیگر 
بخش ها را از میان نبرد و باعث اغتشاش بصری نشود، ترکیبی موزون و متعادل به وجود می آید. در سامان بخشیدن 
به یک اثر متعادل، تیرگی - روشنی، رنگ، اندازه و محل قرار گرفتن عناصر بصری در فضای کار دخالت دارند. 
ضرورت ایجاد تعادل نه تنها در سطوح و آثار دو بعدی بلکه در همه ی آثار تجسمی به ویژه در مجسمه سازی از 

اهمیتی اساسی برخوردار است.

۳-9/1 شناخت روش و اصول ایجاد تعادل بصری در اثر تجسمی
زمانی یک طرح را نامتعادل می دانیم که برخی از عناصر موجود در آن به طریقی نیاز به تغییر دارد. )تغییر اندازه،

موقعیت، شکل و...(.
برای دســتیابی به تعادل در یک کادر باید بدانیم چه عواملی نیروی یک فرم را افزایش می دهند. برخی از این عوامل 

عبارتند از:
 اندازه : فرم های بزرگ قوی تر از فرم های کوچک هستند.

شکل: فرم های منظم و بسته قوی تر از فرم های نامنظم و باز هستند.
تراکم: فرم های توپر قوی تر از فرم های خالی هستند.

فاصله: فرم های مجزا قوی تر از فرم های به هم چسبیده هستند.
 موقعیت: فرم های دور از مرکز قوی تر از فرم هایی هستند که در مرکز کادر قرار دارند.

ترتیب: حرکتی که در قسمت جلوی کادر اتفاق می افتد قوی تر از حرکتی است که دورتر اتفاق می افتد.
معموالً  و  بوده  افقی  خطوط  از  قوی تر  عمودی  خطوط  فوق  موارد  بر  عالوه 

بلندتر از آنچه هستند به نظر می رسند.
سمت چپ کادر قوی تر از راست است و به نظر می رسد که دارای وزن 

بیشتری است.
در اثر زیر، هنرمند با آگاهی از عوامل فوق و با قرار دادن خطوط عمودی قوی 
در کنار خطوط افقی متعدد و دورکردن آن ها از مرکز کادر سنگینی نقطه ی 

سیاه را جبران کرده و تعادل را در کادر برقرار کرده است. 
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1-۳-9/1 ایجاد تعادل بصری میان نقطه تیره و سطح سفید زمینه 
یک سطح سفید به خودی خود هیچ گونه واکنشی را باعث نمی شود اما به محض ایجاد یک لکه یا یک خط به 
روی آن معنادار خواهد شد. این موضوع حاکی از تبادل بصری نیروهایی است که ارتباط متقابل میان لکه ی تیره و 
سطح سفید را به وجود آورده اند. به بیان دیگر، نوعی ارتباط متقابل بصری میان آن ها به وجود آمده که از یک سو 
باعث معنادار شدن سطح سفید به عنوان زمینه و از سوی دیگر باعث معنادار شدن لکه ی تیره به عنوان شکل شده 
است. چشم ما به طور طبیعی در جستجوی یک رابطه ی متعادل میان آن هاست و در عین حال معنای خاصی را از 

روابط به وجود آمده استنباط خواهد کرد.
به همین ترتیب اضافه شدن هر عنصر بصری دیگری به این سطح و لکه ی روی آن در صورتی می تواند رابطه ی 

خوشایند بصری را با مخاطب برقرار کند که نسبت هماهنگ و متعادل بین آن ها و سطح سفید حفظ شود.

۲-۳-9/1 ایجاد تعادل بصری میان سطوح تیره و سطح سفید زمینه و بررسی روابط متقابل آن ها 
ایجاد رابطه بین سطوح تیره با یک سطح سفید تقریباً مانند رابطه ی یک نقطه با سطح سفید می باشد. در این حالت 
شما سطح باالیی را بزرگ تر از یک نقطه می بینید. سطح تیره بر روی یک سطح سفید یک حالت برجسته به خود 

گرفته و احساس بُعددار بودن تصویر ایجاد می شود. 



91

4-9/1 شناخت انواع تعادل در آثار تجسمی و مفهوم آن ها
به طور کلی دو نوع تعادل در آثار تجسمی وجود دارد: تعادل متقارن یا قرینه، تعادل غیرمتقارن یا غیرقرینه.

1-4-9/1 تعادل متقارن یا قرینه 
به کار گرفتن تعادل قرینه ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری است. زیرا همه چیز نسبت به محورهای افقی، 

عمودی و مورب که از وسط اثر عبور می کنند سنجیده می شوند.
تعادل قرینه کاماًل طبیعی و سهل الوصول است و به راحتی قابل درک می باشد. به طوری که ایجاد ارتباط با اثر را 
بدون نیاز به آموزش های خاص و تنها به واسطه ی رفتار فطری به طرز ساده ی برای همگان میسر می کند. تقارن به 
بر روی هم منطبق  معنای تشکیل شدن یک شکل با حجم در دو اندازه کاماًل مساوی، به طوری که شکل دقیقاً 
گردد،می باشد. به تقسیم بندی برابر و مساوی اشیا و فضاهای گوناگون تعادل متقارن گفته می شود. بسیاری از آثار 
معماری کالسیک جهان و معماری ایرانی بر این اساس بنا شده اند.این نوع تقسیمات برابر را در بسیاری از پدیده های 
طبیعی مانند حیوانات، گیاهان و اندام انسان در حالت ایستاده از طرف پشت و بسیاری از اشیا ساخته ی دست بشر 
مانند بعضی  از معماری های کالسیک مثل معماری دوران گوتیک،روکوکو، معماری اسالمی، بسیاری از نقوش 
بافته های ایرانی مانند گلیم، قالی و فرش می توان مشاهده کرد.  از نظر حسی تعادل قرینه، اغلب بیان کننده ی وقار و 

سنگینی و حالت رسمی وخشک،ایستا و خالی از هیجان است. تعادل قرینه، زمانی به 
هیجان  از هرگونه  و خالی  بی تحرک  و  آرام  اثری  بخواهیم  کار گرفته می شود که 

بصری ایجاد کنیم.  
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۲-4-9/1 تعادل غیرمتقارن یا غیرقرینه
تعادل نامتعادل یا تعادل غیرقرینه، کمی انتزاعی تر )و از لحاظ بصری، جذاب تر( از تعادل متقارن است. بجای تمرکز 
به روی تصاویر قرینه در دو سمت یک طراحی، تعادل نامتقارن شامل اشیائی با اندازه ها، شکل ها، تُن ها یا مکان های 
قرارگیری متفاوتی می شود. این اشیاء به طوری چیده می شوند که علیرغم تفاوت آن ها، وزن صفحه به حالت تعادل 
برسد.در این روش ایجاد تعادل بصری براساس فاصله ی شکل ها و عناصر نسبت به محورهای افقی، عمودی و مورب 
در وسط کادر تعیین نمی شود، بلکه انرژی بصری شکل ها بر اساس اندازه، جهت، تیرگی-روشنی، رنگ، بافت و 

جای آن ها نسبت به یکدیگر و نسبت به کادر تصویر مشخص می شود.
بر همین اساس در ترکیب هایی که از تعادل غیرمتقارن استفاده کرده اند انرژی بصری پرتحرک و پویاتر احساس 

می شود.
با مخاطبان ارتباط برقرار می کند. هرچه تجربه ی  اثر به صورتی فعال و پیچیده  در تعادل غیرمتقارن سطح بصری 
هنرمند در شناخت و کار با عناصر بصری بیشتر باشد به شکل پخته تری می تواند عناصر بصری را به صورتی متعادل 
اما غیرمتقارن در ترکیب خود استفاده کند و به همین نسبت هم ترکیب های موفق تری به وجود خواهد آورد. در 
هنر معاصر به واسطه ی پیچیده تر شدن جوامع، شکل زندگی و نگاه مخاطبان آثار هنری، بیشتر از تعادل غیرمتقارن 

بهره گرفته می شود.
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1. کدام گزینه از عواملی است که نیروی یک فرم را افزایش می دهد؟ 
د( همه موارد ج( تراکم   ب( موقعیت   الف( اندازه  

2. هماهنگی میان اجزا عناصر و اجرای یک اثر سبب ایجاد کدام گزینه می شود؟ 
د( ریتم  ج ( کنتراست   ب( تعادل   الف( ترکیب بندی  

3. کدام یک از فرم های زیر قوی تر است؟ 
د( فرم های باز ج( در مرکز کادر  ب( توخالی   الف( توپر  

4. به تقسیم بندی نابرابر و نامساوی اشیا و فضاهای گوناگون ........... گویند. 
د( گزینه الف وب  ج( تعادل غیرمتقارن   ب( تعادل متقارن   الف( تعادل قرینه  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه جگزینه الفگزینه ب گزینه د

پرسش های چهارگزینه ای فصل نهم

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل نهم
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1. در یک کادر 6×6 تعادل بصری میان سطوح تیره و سطح سفید زمینه به وجود آورید. 
2. در یک کادر 5×5 با استفاده از عنصر بصری نقطه و خط تعادل متقارن ایجاد کنید. 

3. در یک کادر با اندازه دلخواه با استفاده از سطوح پایه ی هندسی تعادل غیرمتقارن ایجاد کنید. 
4. در یک کادر 5×5 با استفاده از عناصر بصری خط، نقطه و سطح تعادلی را به نمایش بگذارید که هنرمندان در 

آفرینش آثار خود بیشتر استفاده می کنند. 
5. در یک کادر با اندازه ی دلخواه میان نقطه تیره و سطح سفید زمینه تعادل بصری ایجاد کنید. 

سؤاالت عملی فصل نهم
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توانایی ایجاد کنتراست در اجراهای مختلف گرافیکی مطابق با مبانی هنرهای تجسمی

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم کنتراست و تأثیر آن در طراحی

استفاده از کنتراست در طراحی 

5 ساعت نظری
10 ساعت عملی
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1-10/1 آشنایی با تعریف و مفهوم کنتراست 
کنتراست در مبانی هنرهای تجسمی یکی از اصول پایه و بسیار قابل اهمیت در خلق اثر هنری توجه به نقش کنتراست 
و استفاده از آن است. از نظر بسیاری، استفاده از کنتراست در هنر به عنوان یکی از قواعد اصلی هنر، قانون طالیی 
آفرینش است. کنتراست به معنای تضاد، تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت های بصری است. کنتراست 
ارتباط منطقی و در عین حال متضادی را میان اجزا و عناصر مختلف یک ترکیب و یا یک اثر هنری بیان می کند. 
کنتراست به واسطه ی نقش مهمی که در انتقال معانی و مفاهیم در زندگی، طبیعت و آثار هنری دارد، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 
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. انسان به طور طبیعی بسیاری از مفاهیم را از طریق مقایسه ی میان معانی و شکل های 
آن ها درک می کند. همچنان که مفهوم شب و روز، سردی و گرمی، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی و یا بزرگی و 
کوچکی، پهنی و باریکی، تیرگی- روشنی و هندسی و غیر هندسی از طریق تجربه و شناخت تفاوت ها و مقایسه ی 

میان آن ها فهمیده می شود.
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 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.

۲-10/1 آشنایی با تأثیرات حاصله از ایجاد کنتراست در هنرهای تجسمی
هدف مشترک هر زبان، هدف زبان هنر تجسمی هم، نیاز به انتقال معنا و بیان یک احساس، ایده، مفهوم یا اعتقاد 
خاص است. هنرمندان در سفرهای مختلف خود با تکیه بر عناصر اصلی هنر، خط، فضا، رنگ و بافت، آثار شخصی 
خود را بر جای می گذارند. همه ی این ویژگی ها از طریق کنتراست در هنر اتفاق می افتد و با استفاده از آن می توان 
به آثار مفهومی اصولی داد. بهره گرفتن از کنتراست در آثار هنری باعث جلوه ی بیشتر معنی، گویاتر شدن حالت، 
قوی تر نشان دادن احساس و در نتیجه انتقال مفاهیم و پیام ها به شکلی مؤثرتر و عمیق تر است. در حالی که عدم 
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بهره گیری از کنتراست در کیفیات و عناصر تأثیرگذار معموالً باعث یکنواختی، مالل و ناپایداری در تأثیرگذاری 
و عدم جذابیت اثر می شود. به طور مثال اگر نور را از یک محیط بصری حذف کنیم قادر نخواهیم بود برجستگی 
و فرورفتگی، تیرگی و روشنی، بزرگی و کوچکی و رنگ اشیا را تشخیص دهیم و همه چیز در تاریکی یکنواخت 
شناور خواهد شد و ارتباطی با مفاهیم فضای بصری مورد نظر به وجود نخواهد آمد. همچنین در صورت وجود نور 
بیش از حد و منابع نوری متعدد که منجر به حذف تیرگی ها شود با فضای روشن و یکنواختی مواجه می شویم که به 
دلیل از بین رفتن کنتراست تیرگی- روشنی هیچ گونه جذابیت بصری در آن دیده نمی شود. در حالی که وجود نور 
و تاریکی باعث ایجاد سایه- روشن و در نتیجه تشخیص فضای بصری می شود. در چنین حالتی هر چیزی به شکل، 

رنگ و ابعاد طبیعی خود دیده می شود.

۳-10/1 آشنایی با روش های ایجاد کنتراست در هنرهای تجسمی
از زیبایی های شکلی و معنایی  بهره گرفتن  به وجود آوردن کنتراست و  برای  در همه ی هنرها امکانات متعددی 
کنتراست وجود دارد و در هنری با توجه به ابزار، مواد و عناصری که در اختیار دارد از کنتراست به نحو مناسبی بهره 
می برد. در هنر تجسمی تباین یا همان کنتراست بیانگر کیفیتی حسی ناشی از عملکرد متقابل دو یا چند خصوصیت 
بافت  و  تیرگی، روشنی  اندازه، جهت، حالت، رنگ،  نظر  از  می توان  را  تباین ها  این  است.  بصری  عناصر  متضاد 
شکل ها و یا از نظر فضای پر و فضای خالی، حجم مثبت و حجم منفی، فرورفتگی و برجستگی، شکل و زمینه مورد 

بررسی قرار داد.
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4-10/1 شناخت روش و اصول ایجاد کنتراست در هنرهای تجسمی
تباین شکلی

تضاد در شکل ها، به دلیل وجود جنبه های متفاوت و گوناگون، کمی پیچیده به نظر می رسد. شکل های هندسی با 
شکل های طبیعی و ارگانیک متضاد هستند. دو شکل هندسی زاویه دار و بی زاویه  نیز متضاد هستند. دیگر حالت های 

معمول تباین شکلی عبارت است از: کامل-ناقص، قرینه-غیرقرینه، انتزاعی-بازنمایی شده، ساده-پیچیده و...

تباین اندازه ای 
این تضاد بسیار ساده است. میان فرم های سطحی تباین بزرگ-کوچک و بین فرم های خطی تباین بلند-کوتاه دیده 

می شود. ریز- درشت از نمونه های دیگر تباین اندازه ای است. 

تباین رنگی
اختالف رنگ ها ممکن است کم یا زیاد باشد که به صورت حداقل یا حداکثر مطرح می شود. یکی از تضادها، آن 
است که دو رنگ در روبروی هم یعنی در دوطرف قطر دایره رنگ قرار گیرند. تضاد دیگر از لحاظ تاریکی و 
روشنایی بین دو رنگ است. همین طور تضاد سردی و گرمی رنگ ها و نیز تضاد بزرگی و کوچکی سطوح رنگی 
از تضادهای رنگی دیگر،میزان قدرت و ضعف رنگ هاست که تحت  با عنوان کمیت رنگ مطرح می شود.  که 

یا رنگ های اشباع مطرح می شود. روی هم رفته هفت  عنوان کیفیت رنگ 
و  درک  قدرت  خود  نوبه ی  به  کدام  هر  که  دارد  وجود  رنگی  تضاد  نوع 

شناخت ما را از رنگ ها بیشتر می کند. 
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تباین بافتی
خشن-لطیف،  صاف-ناصاف،  مات-صیقلی،  نرم-زبر،  از:  عبارتند  فرم ها  جنسیت  و  بافت  در  موجود  تضادهای 

هموار-ناهموار و... 

تباین جهتی
دو جهت که با زاویه ی 90 درجه با هم تالقی می کنند حداکثر تباین را دارند. دو فرم که دقیقاً روبروی یکدیگر قرار 
گرفته اند، نوع دیگری از تبان در جهت را دارند، زیرا اگرچه یکی از فرم ها 180درجه کامل چرخانده شده است، 

اما آن ها با هم موازی هستند. 

تباین موقعیتی
موقعیت فرم از طریق ارتباط آن با چهارچوب، مرکز، زیرقسمت هایی که آن را در برمی گیرند، خطوط ساختاری 
مجاور آن با فرم دیگر مشخص می شود. معمول ترین انواع تباین موقعیتی عبارت است از: باال-پایین، بلند-کوتاه، 

چپ-راست، مرکزی-خارج از مرکز. 

تباین فضایی
اگر فضا را سطح صافی درنظر بگیریم، تباین فضایی، شکل اشغال شده-خالی یا مثبت-منفی به خود می گیرد. اگر 
فضای خالی را به صورت فرم منفی تعبیرکنیم، این فضا می تواند متراکم یا گسترده باشد و همچنین شکل و اندازه ی 
با یکدیگر شکل پیشرفته-پسرفته،  متباینی داشته باشد. وقتی فضا مجازی در نظر گرفته شود، تباین فضایی فرم ها 

نزدیک-دور، دوبعدی-سه بعدی، موازی-ناموازی با سطح تصویر به خود می گیرند. 
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تباین جاذبه ای
این تباین بر دو نوع است: پایدار-ناپایدار، سبک-سنگین. 

پایداری یا ناپایداری ممکن است به خود شکل بستگی داشته باشد یا در اثر تبعیت یا انحراف از حالت عمودی یا 
افقی رخ دهد. فرم پایدار ساکن است، در حالی که یک فرم ناپایدار حرکت را القا می کند. کاربرد رنگ فرم را 
سبک یا سنگین می کند، اما شکل و اندازه هم می تواند بر آن تأثیر بگذارد،می توان در عناصر ارتباطی یک ساختار 

متباین، تغییر ایجاد کرد. 
جهت: 

اغلب فرم های واحد ممکن است جهت های مشابه داشته باشند. جهت های متباین آشفتگی ایجاد می کنند. همچنینبا 
قراردادن فرم های واحد در جهات گوناگون تباین های مختلفی بین آن ها ایجاد می شود. 

موقعیت: 
با قراردادن فرم های واحد در حاشیه ی دو ضلع مقابل چهارچوب، می توان در فاصله ی بین آن ها کشش ایجاد کرد.

فضا: 
رویارویی فرم های واحد مثبت ومنفی)که حاصل آن تفریق است(، روشی برای ایجاد تباین فضایی است. با به هم 

فشردن فرم  های واحد، می توان فضا را فشرده نشان داد یا آن را در تبانی با نواحی پرتراکم، خالی گذاشت. 
جاذبه: 

فرم های واحدی که از باال به پایین می افتند یا از پایین به باال روی هم چیده می شوند، جاذبه را تداعی می کنند. 
کنارهم قرار دادن فرم های واحد پایدار و ناپایدار، ساکن و متحرک یا سنگین و سبک حالت تباین جاذبه ای را به 

شکل مؤثری نشان می دهد. 
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1. تضاد، تباین و کشمکش متقابل میان عناصر چه نام دارد؟ 
د( تناسب  ج( تقارن   ب( کنتراست   الف( ترکیب بندی  

2. میان یک شکل هندسی و ارگانیک چه نوع تباینی وجود دارد؟ 
د( تباین جهتی  ج( تباین شکلی   ب( تباین اندازه ای   الف( تباین بافتی  

3. دو جهت با زاویه ی 90 درجه دارای ........... تباین هستند. 
د( حداکثر  ج( برابری   ب( موازی   الف( حداقل  

4.کدام فرم حرکت را القا می کند؟ 
د( واحد  ج( سبک   ب( پایدار   الف( ناپایدار  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه الفگزینه دگزینه ج گزینه ب

پرسش های چهارگزینه ای فصل دهم

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل دهم
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1. در یک کادر 5×5 تباین شکلی را با استفاده از عناصر بصری نقطه، خط و سطح نمایش دهید. 
2. با استفاده از عناصر بصری نقطه و خط تباین اندازه ای را در یک کادر با اندازه دلخواه ایجاد کنید. 

3. در یک کادر 4×4 تباین اندازه ای را میان فرم های سطحی ایجاد کنید. 
5. تباین بافتی را در دو کادر جداگانه نمایش دهید. 

6. در هفت مربع 2×2 تنالیته ی سیاه وسفید ایجاد کنید. 

سؤاالت عملی فصل دهم



103

توانایي ایجاد ریتم و بکارگیري آن در اجراهاي مختلف گرافیکي مطابق با مباني هنرهاي تجسمي 

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم ریتم و انواع آن 
شناخت روش های ایجاد ریتم 

به کارگیری ریتم های مختلف در طراحی

3 ساعت نظری
10 ساعت عملی
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1-11/1 آشنایی با تعریف و مفهوم ریتم)ضرب آهنگ( 
اصــل و بنیاد تمامی جریانــات و مراحل تکامل طبیعت بر تکراری منظم و معین بنا شــده که بیانگر ریتم حاکم بر 
نظام هستی است . طبیعت سرشار از نمونه هایی است که مفهوم ریتم را نشان می دهند . توالی شب و روز و فصول، 
ضربان قلب ، دستگاه تنفس ، تولد و مرگ ، رشد و باروری، استخوانبندی و نسبت بین اندازه ی استخوان ها، نقش و 

نگار پوست جانوران و ... حرکت های ریتمیک طبیعت هستند.
ریتم در هنرهای تجســمی عبارت است از تکرار، تغییر و حرکت عناصر بصری در فضای تجسمی یا تکرار هرگونه 
شــکل، رنگ و موقعیت و حرکت شبیه به هم طبق نظمی معین به طوری که هماهنگی و وحدت بین اجزای تصویر 
وجود داشــته باشــد. به عنوان مثال اگر همه ی فرم های موجود در یک کادر با شکل و اندازه های متفاوت هم رنگ 

باشند در آن ریتم در رنگ وجود دارد.
شکل های هم اندازه، تکراری یا خیلی شبیه به هم ریتم در اندازه را به وجود می آورند. هنرهای تجســمی بدون 
دانش ریتم معنایی ندارد. ریتم، تناسب میان اجزای یک اثر هنری را تحکیم بخشیده و به هنرمند کمک می کند تا 

فواصل اثر را هماهنگ کند. ناآگاهی از کاربرد ریتم موجب از هم پاشــیدگی اثر هنری می شود.
به کار  نوای موسیقی  برای موزون کردن  توالی ضربه های آهنگ که  به معنی  یا ریتم در موسیقی،  ضرب آهنگ 

می رود. به عبارت دیگر تکرار پی درپی یک حرکت پایدار در زمان مشخص را در موسیقی وزن یا ریتم گویند.
ریتم در هنر به حرکت یا جریان بصری درون یک قطعه خاص اشاره دارد. گاهی اوقات نیز به عنوان یک سرعت یا 
ضرب آهنِگ ایجاد شده، شناخته می شود که چشم را به سفر روح هنرمند دعوت می کند یا به چشم کمک می کند 
تا سفر کند و به نقطه تمرکز خود برسد. مانند موسیقی، ریتم و حرکت در هنرهای تجسمی نیز می تواند در سرعت 
آن متفاوت باشد. ترکیبات خاصی وجود دارند که به نظر می رسد ساکن تر و آرام تر هستند و باعث ایجاد احساس 
آرامش، نظم و ساختار می شوند. در حالی که از طرف دیگر، برخی آثاِر خاص باعث ایجاد هرج و مرج، بی نظمی 
و از دست دادن تعادل می شوند که اکثرا ما می توانیم آن را به بیان درونی روح هنرمندان پیوند دهیم. یعنی آنچه 

دیگر  هنرمند  با  می آید،  بیرون  هنرمند  هر  دیده  و  روح  از 
متفاوت است.
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۲-11/1 آشنایی با تأثیرات حاصله از ریتم در هنرهای تجسمی
شناخت ریتم در تکرار

در ریتم تکراری فرم ها و شکل ها به موازات هم تکرار می شوند، که از لحاظ دید 
بصری دارای انظباط ویژه، رسمی، فنی و دارای محاسبات ریاضی و خشک است. 

مثل ضربان قلب که یک ریتم تکراری است. 

شناخت ریتم در رنگ 
این نوع ریتم به صورت مواد رنگی ایجاد می شود و همراه تکرار تناوب می باشد مثل رنگ قرمز وقتی به آن زرد 

کردن  تیره  با  همچنین  و...  می شود  تبدیل  نارنجی  رنگ  به  کم کم  نماییم  اضافه 
خطوط از نارک به ضخیم و تیره، ریتمی را به  وجود می آوریم. 

شناخت ریتم در تناوب
باعث ایجاد تنوع و تحول و دگرگونی می شود. مثل روز و شب که دارای تکرار تناوبی می باشد. 

شناخت ریتم در اندازه 
در تصاویری که از نظر شکل مشابه باشند و به وسیله ی رنگ و اندازه و جهت و موقعیت با هم تفاوت داشته باشند 

ممکن اسست ریتم ایجاد شود. 
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۳-11/1 آشنایی با روش های ایجاد ریتم در هنرهای تجسمی
تکرار یکنواخت

 این نوع ریتم از شــکل ها و فرم هایی مشــابه که از نظر اندازه، جهت، فاصله و موقعیت یکسان هستند به وجود 
می آید که به دلیل نداشتن تنوع، برای مخاطبان آثار هنری خسته کننده خواهد بود. تکرار یکنواخت را به طور مستمر 

و مداوم در ضربان قلب انسان می بینید. 
ریتم تکرار یکنواخت باعث حرکت و عکس العمل خود به خودی شده و توجه مخاطب را به دنبال خود هدایت 

ضایقه ی  و  داشت  خواهد  پی  در  منفی  تأثیری  تنوع  عدم  واسطه ی  به  می کند.اما 
مخاطبان آثار هنری را در عین جستحجوی هماهنگی در انتظار تباین نیز هستند، قانع 
از مدتی مالل آور و کسالت وار خواهد شد و نظمی خشک و  نخواهد کرد و پس 

غیرقابل انعطاف را ایجاد می کند.

تکرار متناوب 
در این ضرب آهنگ یک عنصر بصری تکرار می شود اما تکرار آن با تغییرات متناوبی همراه خواهد بود و هر بار 

عکس العمل مخاطب و توجه او را با یک حرکت یا تصویری میانی تحت تأثیر قرار 
ادامه ی  برای پیگیری تکرار و  انتظار  به طوری که در مخاطب همواره نوعی  می دهد. 
ریتم به وجود خواهد آمد. این نوع ریتم در طبیعت در تغییر فصل های سال، گردش 

شب و روز و... دیده می شود.

تکرار تکاملی 
در این نوع ضرب آهنگ یک تصویر یا یک عنصر بصری از یک مرتبه و حالت خاص شروع می شود و به تدریج 
با تغییراتی به وضیعت یا حالتی تازه تر می رسد. به طوری که نوعی رشد و تکامل را در مسیر تغییرات خود به دنبال 

خواهد داشت. در طبیعت نمونه های بسیاری از ریتم تکاملی وجود 
دارد. حرکت و تغییر شکل ماه از هالل باریک تا قرص کامل را 

می توان یک نمونه از این نوع ضرب آهنگ در طبیعت مثال زد.
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تکرار موجی
این نوع ضرب آهنگ که عمدتاً با استفاده از حرکت منحنی سطوح و خطوط به وجود می آید و از نوعی تناوب هم 
برخوردار است نمونه ی کاملی از ضرب آهنگ تجسمی است که در فضای معماری، حجمی و تجسمی و تصویری 

وجود دارد و به شکل مأنوسی با زندگی انسان پیوند خورده است. حرکت موجی آب 
دریا، بام های گنبد شکل و تأثیر حرکت باد روی شن های صحرا نمونه های خوبی از این 

نوع ضرب آهنگ هستند.

4-11/1 آشنایی با آثار برگزیده ی هنرهای تجسمی در خصوص بهره گیری از ریتم جهت انتقال مفاهیم به بیننده
یکی از مشهورترین هنرمندانی که به موسیقی و تولید آثار انتزاعی می پرداخت، واسیلی کاندینسکی است. وی در 
مقاله معروف خود با نام “معنویت در هنر”، تالش کرد تا دیدگاه های خود درباره رنگ و ارتباطات هر رنگ با 
صدای خاص هر ساز را سازمان دهی کند. این به او کمک کرد تا ترکیباتی زنده، اما در عین حال آرام را به وجود 
آورد و ایده های معنویت را منتقل کند. تالش های وی برای کشف هماهنگی بین رنگ و ریتم در هنر، موجب شد 

تا پاول ِکلی هم با توجه به این موضوعات آثاری را خلق کند.
با موسیقی استفاده کرد.  با تکیه بر یک قالب کوچک، از رنگ و تکرار شکل ها، برای ایجاد حس رهایی  پاول 
ارتباط با موسیقی و رقص برای پدر جنبش فاویسم، هنری ماتیس نیز مهم بود. یعنی او با استفاده از خط های سرزنده 

و رنگ های متفاوت، آثاری را خلق می کرد که گویی در جلوی ما در حال حرکت و پریدن هستند.
با ظهور اکسپرسیونیسم و با تولد هنرمند مشهور پست امپرسیونیسم، وینسنت ون گوگ، ریتم و حرکت در هنرهای 
تجسمی مفهومی جدید به خود گرفتند. ضربات قهوه ای خشن به او کمک کردند تا تغییرات ریتم ناپایدار و پویا در 
احساسات خود را به نمایش بگذارد. اما از طرفی دیگر، کارهای پیت موندریان بسیار متعادل و کنترل شده بودند. 

متناوب  ریتم  وسیله  به  نیز  اشر  موریس 
و  لرزش  جنبش،  همچون  عواملی  الگوها، 
باعث  که  می گذارد  نمایش  به  را  نیرنگ 
ایجاد سردرگمی و ایجاد حرکت در سطح 

استاتیک می شود.
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5-11/1 شناخت روش و اصول بکارگیری ریتم در آثار گرافیکی 
ریتم نبض یک اثر هنری است و به کارگیری صحیح آن عالوه بر تنوع بخشیدن به ساختار تصویر و از بین بردن 

یکنواختی آن با برقراری وحدت بین عناصر موجب ارتباط بیش تر اثر با مخاطب می گردد.
ریتم در هنرهای تجسمی دارای کیفیات و جلوه های مختلف بوده، به صورت دوبعدی در سطح و سه بعدی در حجم 
به وجود می آید. جلوه های ریتم ممکن است به صورت دوبعدی در سطح مطرح شوند یا این که بُعد کاذب سه بعدی 
را ایجاد کنند. در آثار هنری هرجا بحث حرکت مطرح باشد، ریتم هم با آن همراه است. حتی با ساده ترین عناصر 
تجسمی مانند نقطه می توان بهترین نمونه های بصری را که عنصر تصویری فعال آن ریتم باشد به وجود آورد. در 
این رابطه، طبیعت بهترین منبع الهام است و خود نمونه های اعجاب انگیزی را ارائه داده است. خط نیز به خودی خود 
از تکرار جهت دار نقطه به صورت یکنواخت وریتمیک ایجاد می شود. ریتم در نوشته ها و سبک های خوشنویسی 
همانند خطوط ایرانی و همچنین سیاه مشق ها و خط نقاشی، به بهترین شکل خود، مورد توجه هنرمندان خوشنویس 
می باشد. ما می توانیم ریتم را به سه قوه ی مختلف به صورت همزمان ادراک نماییم، با نیروی شنوایی، نیروی بینایی 

و باالخره با نیروی عضالنی که با یکدیگر هم آهنگ شده و روی ارگانیزم بدن اثر می گذارد. 
ریتم برای سه قوه قابل ادراک است: 

• برای گوش )شنوایی( نیروی مخفی و درونی. 
• برای چشم)بینایی( ظاهری. 

• برای قوه عضالنی. 
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1. روند مکرر امواج صوتی که با فاصله ای معین ظاهر و به وسیله ی قوه ی شنوایی احساس می گردد، چه نام دارد؟ 
د( گزینه الف و ب ج( ترکیب بندی   ب( ضرب آهنگ   الف( ریتم  

2. ضربان قلب دارای چه نوع ریتمی است؟ 
د( ریتم در رنگ  ج( ریتم در اندازه   ب( ریتم در تناوب   الف( ریتم در تکرار  

3. کدام ریتم باعث ایجاد تنوع و تحول و دگرگونی می شود؟ 
د( ریتم موجی ج( ریتم در تناوب  ب( ریتم تکاملی   الف( ریتم در اندازه   

4. کدام گزینه نبض یک اثر هنری است؟ 
د( تعادل  ج( ترکیب بندی   ب( ریتم   الف( تناسب  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه بگزینه جگزینه الف گزینه د

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل یازدهم

پرسش های چهارگزینه ای فصل یازدهم



طراحی گرافیکی سیاه و سفید110

1. در یک کادر 5×5 با استفاده از عنصر بصری نقطه و خط ریتم به وجود آورید. 
2. در یک کادر با اندازه ی دلخواه با استفاده از یکی از سطوح پایه ی هندسی ریتم یکنواخت ایجاد کنید. 

3. در یک کادر 5×5 با استفاده از عنصر بصری خط ریتم متناوب ایجاد کنید. 
4. ریتم تکاملی را در یک کادر با اندازه ی دلخواه به نمایش بگذارید. 

5. در یک کادر با اندازه ی دلخواه ریتم موجی ایجاد کنید. 
6. با استفاده از عنصر بصری خط و نقطه ریتم متناوب ایجاد کنید. 

سؤاالت عملی فصل یازدهم
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توانایی ترکیب بندی عناصر بصری در اجراهای مختلف گرافیکی مطابق با مبانی هنرهای تجسمی 

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم ترکیب بندی  

شناخت عوامل مؤثر در ترکیب بندی و انواع آن   
به کارگیری روش های ایجاد ترکیب بندی در طراحی 

4 ساعت نظری
15 ساعت عملی
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1-1۲/1 آشنایی با تعریف و مفهوم ترکیب بندی
بین  منطقی  و  رابطه ی درست  برقراری  با  است چرا که  تصویری  اثر  در شکل گیری  عامل  مهمترین  ترکیب بندی 
عناصر موجود در یک اثر هنری، به بیان ذهنیات هنرمند از طریق تصویر، فرم، فضا و... پرداخته و فهم اثر را برای 

مخاطبان آسان می کند.
را کمپوزیسیون  مطلوب  و  منطقی  به گونه ای  کادر  یا  محدوده  داخل یک  در  بصری  عناصر  و چیدن  ساماندهی 
)ترکیب بندی( می گویند. هدف از ایجاد ترکیب بندی این است که چشم بتواند تعادل، توازن، وحدت، هماهنگی و 

زیبایی ایجاد شده بین عناصر را به خوبی دریافت کند.
نظم و ترتیب دادن، برنامه ریزی کردن بین عناصر تصویری، منسجم نمودن قسمت ها با هم، ترکیب کردن و کنار 
هم قرار دادن آن ها، ساختار و سازماندهی عناصر تجسمی و هماهنگ کردن همه ی اجزا با هم، مفهوم ترکیب را 
مشخص می کند. اصطالح ترکیب در همه ی هنرها به خصوص هنرهای تجسمی بکار می رود. مانند ترکیب موسیقی، 
یا ترکیب نقوش هندسی و غیر هندسی، ترکیب شکل های انتزاعی ترکیب یک فیلم سینمایی و به طور کلی ترکیب 

یک اثر هنری.

۲-1۲/1 شناخت تأثیر نوع کادر در ساختار اثر تجسمی
که  است  تصویر  از  محدودهای  یا  کادر سطح  است.   کادر  ترکیب بندی  در  تاثیرگذار  عوامل  مهمترین  از  یکی 
با ترکیب بندی دارد و چون معیاری برای شناخت  اثر تجسمی در داخل آن شکل می گیرد.کادر رابطه ی مستقیم 
و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  است،  سطح  از  خط  و  نقطه  تشخیص  و  تجسمی  عناصر  بصری  ویژگی های 

هنرمندان عناصر و نیروهای بصری را بر اساس کادری که در اختیار دارند، سازماندهی می کنند.
انتخاب شود. کادر  فرم و محتوا می تواند  به  بنا  اما  مربع است  مربع مستطیل و  اغلب  هنرمندان تجسمی  نزد  کادر 

سنجشی برای عناصر بصری است. 
در یک ترکیب وجود زمینه برای ایجاد ارتباط بصری میان عناصر و معنی دار شدن شکل الزامی است. زیرا بدون 
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وجود زمینه، شکل نخواهد توانست معنی خود را به مخاطب منتقل کند. در عین حال، وحدت بخشیدن به عناصر 
بصری بدون وجود زمینه که به صورت کادر یا فضای کلی اثر نیز می تواند تصور شود، امکان پذیر نیست. زیرا بدون 
وجود زمینه شکلی وجود نخواهد داشت و فضای منفی و فضای مثبت نیز معنی پیدا نخواهد کرد. بنابراین با وجود 
زمینه وجود کادر نیز الزامی است. زیرا بدون درنظر گرفتن ارتباط میان عناصر بصری و کادر، ترکیب نمی تواند به 
وجود بیاید و در نهایت ترکیب و سامان بخشی به عناصر بصری در ارتباط با شکل کادر است که انجام می شود. به 

همین ترتیب بسته به این که کادر مستطیل، مربع یا مدور باشد، ترکیب خاص خود را خواهد داشت. 

۳-1۲/1 شناخت عوامل مؤثر در ترکیب بندی اثر تجسمی
عالوه بر کادر که ســاختار اصلی اثر در ارتباط با آن شــکل می گیرد و وجود آن برای ایجاد ارتباط بصری میان 
عناصر و معنی دار شــدن اشــکال الزامی است ســه عامل مهم دیگر نیز در ایجاد یک ترکیب بندی موفق نقش دارند:

1 .وجود تعادل
2 .وجود تناســب و هماهنگی میان عناصر مختلف در یک کادر

3 .رابطــه ی هماهنگ هــر کدام از عناصر با کل اجزای اثر و موضوع آن

1-۳-1۲/1 تعادل بصری 
منظور از تعادل بصری حالتی است که هیچ یک از عناصر اثر هنری جنبه ی مسلط و غالب نداشته باشد. برای ایجاد 

این نوع ترکیب بندی راه های محتلفی وجود دارد که عبارت است از: 
تعادل از طریق تقارن: این نوع تعادل، ساده ترین نوع تعادل است و از تقارن دو نیمه ی بدن انسان به وجود آمده 

است.
تعادل از طریق وزن: ) معموالً نا متقارن (، وقتی تمام عوامل در یک نقاشی مساوی باشد، آن شکلی که بزرگتر 
از رنگ های رقیق سنگین تر  از رنگ های سرد و رنگ  های غلیظ  به نظر می رسد. رنگ های گرم  است سنگین تر 

هستند. سطوحی که بافت زبر دارند از سطوح نرم سنگین تر جلوه می کنند.
تعادل از طریق جلب توجه: یکی دیگر از راه های ایجاد تعادل نامتقارن، ایجاد حس کنجکاوی در بیننده است. 
در این طریق برای خنثی کردن وزن سنگین، سعی می شود که توجه بیننده به نقطه ای دیگر از اثر هنری کشیده شود. 
اما به  مثاًل یک فرم بزرگ سنگین را می توانیم به وسیله ی فرم کوچکی که رنگ آن خنثی است، متعادل کنیم، 

شرطی که شکل یا بافت این فرم کوچک پیچیده باشد.
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تعادل از طریق تباین: این نوع تعادل، در برگیرنده ی عدم تقارن است که دست یافتن به آن دشوار می باشد؛ 
زیرا مستلزم محاسبه ی ضرورت های بصری عناصر ناهمگون است. تعادل از طریق تباین نه تنها شامل تضاد رنگ ها 

و تضاد شکل ها، بلکه اندازه و بافت را نیز شامل می شود.

۲-۳-1۲/1 تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف ترکیب
عناصر بصری ظرفیت آن را دارند که یکدیگر را کامل تعریف نمایند به عبارت دیگر هیچ شکل بزرگی نمی تواند 
وجود داشته باشد مگر اینکه شکل کوچک تری در کنارش قرار گرفته باشد. در آفرینش یک اثر هنری باید به مقدار 
نسبت های موجود بین عناصر بصری توجه داشت. اجزای نقاشی از لحاظ اندازه و مقیاس با یکدیگر ارتباط دارند؛ 

چه بزرگ ، چه کوچک یا دوری و نزدیکی، تیره و روشن، بافت زبر یا خشن 
و بافت نرم  و لطیف و... . بنابراین چگونگی ارتباط با تناسب و ارتباط این اجزا 

با یکدیگر نکته ای مهم در ترکیب بندی اثر است. 

۳-۳-1۲/1 رابطه ی هماهنگ اجزای اثر با موضوع آن 
تشکیل  اجزای  و  عناصر  تضاد  و  و عدم ضدیت  هم خوانی  یکدستی،  از:  است  عبارت  ساده  به طور  هماهمنگی 
دهنده ی طرح، از نقطه نظرهای مختلف نظیر رنگها و اشکال. هماهنگی ایجاب می کند که کلیه ی قسمت های مربوط 
به ترکیب  بندی با یکدیگر سازگاری داشته باشند و یکدیگر را تأیید کنند. به نظر دونیس، پرتحرک  ترین فن در میان 

فنون بصری، استفاده از فن کنتراست یا تضاد است، که نقطه ی مقابل فن هارمونی یا 
هماهنگی می باشد. هر اثرهنري ، لزوماً شامل کمپوزوسیون یا ترکیبي درست و مناسب 
از عناصر تشکیل دهنده اش است؛ به طوري که در این ترکیب بندي، نوعي هماهنگي 
انسان، احساسي  و ارتباط بین اجزا به وجود مي آید که درک این نظم و روابط، در 

خوشایند ایجاد مي کند.
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4-1۲/1 شناخت انواع ترکیب بندی
ترکیب بندی را به طور کلی می توان به دو نوع ترکیب قرینه و غیرقرینه تقسیم کرد. 

1-4-1۲/1 ترکیب بندی متقارن)قرینه( 
ترکیب قرینه یکی از نخســتین انواع ترکیب بندی است و معرف زمان، محیط و ذهنیتی آرام، متعادل، موزون و 
ایستا است. در آثار هنرمندان معاصر که ذهنی نامتعادل و پویا دارند، این نوع ترکیب بندی کمتر به چشــم می خورد.
ترکیــب قرینه در هنرهای ســنتی از جمله فرش، تذهیب، کاشیکاری و... و نیز در پوســترها و سایر آثار هنرمندان

معاصر که بــه نوعی با این موضوعات در ارتباط هستند دیده می شود.
در ترکیب متقارن یا قرینه، شکل ها و عناصر اصلی با محور افقی و عمودی و مورب، کادر را به دو قسمت مساوی 

تقسیم کرده و سازماندهی آن از ساده ترین نوع توازن بصری است. 

۲-4-1۲/1 ترکیب بندی غیرمتقارن)غیرقرینه( 
در ترکیــب غیر قرینه عناصر موجود در تصویر بر اساس ارزش های بصری خود مثل رنگ، تیرگی، روشنی، بافت 

و... در کادر قرار می گیرند نه بر اساس محورهای عمودی، افقی و مورب کادر.
انــواع  دارای  دهنده اش  تشــکیل  عناصر  گرفتن  قرار  نوع  به  بســته  قرینه  غیر  ترکیب 
مختلف متمرکز، غیرمتمرکز، مثلثی، دایره ای، حلزونی و... است که در زیر به برخی از 

آن ها اشاره می شود.



طراحی گرافیکی سیاه و سفید116

ترکیب متمرکز و غیرمتمرکز
اگر روی ســطح کاغذی که در اختیار داریم یک نقطــه ایجاد نماییم تمام توجه به آن نقطه جلب می شود. حال اگر 
دو نقطه در همان ســطح ایجاد کنیم، هر دوی آن ها برای جلب توجه بیننده تالش می کنند. این دو مثال ساده اساس 

ترکیب بندی های متمرکز و غیرمتمرکز را نشان می دهند.

در برخــی از ترکیب بندی های متمرکز که فقط یک یا چند عنصر هسته ی اصلی آن را تشکیل می دهند، سایر عناصر 
احتمالی موجــود درکادر نیز همه در جهت جلب توجه بیننده به نقطه ی مورد نظر عمل می کنند.

این نوع ترکیب به ویژه در دوره ی انسان گرای رنسانس، که انسان مرکز ثقل هر اندیشه و بینش فرهنگی بود، مورد 
انسان در مرکز ترکیب بندی قرار داشت و دیگر عناصر تشکیل  استفاده قرار گرفت. در تابلوهای دوره رنسانس، 
»غیرمتمرکز« عناصر  ترکیب های  )انسان( عمل می نمودند. در  به آن  بیننده  توجه  اثر، همه در جهت جلب  دهنده 
گوناگون، انسان، طبیعت و اشیا در چندین نقطه اثر پراکنده می شوند و هر کدام به نوبه خود در ساختار کلی اثر 
نقش تعیین کننده ای دارند. چشم در این قبیل آثار در نقطه مشخصی ثابت نیست و در سرتاسر نگاره گردشی موزون 
دارد. بیننده در این قبیل آثار به تجربه کم نظیری از نور و رنگ هدایت می شود که در دیگر آثار کمتر شاهد آن 
بوده است. یکی از نمونه های مشخص این نوع ترکیب، نگارگری سنتی ایران است. نگارگری سنتی ایران دارای 
حرکت است، از سطحی به سطح دیگر. از مشخص ترین ترکیب های متمرکز نقاشی دیواری لئوناردو دا وینچی از 
آخرین شام حضرت مسیح )ع( است. در این نقاشی دیواری حضرت مسیح )ع( دقیقاً در کانون تصویر قرار گرفته و 

سایر اجزای تصویر، چشم بیننده را به کانون تصویر )پیکر حضرت مسیح )ع((، هدایت می نماید.



117

ترکیب دایره 
دایره نمادی از آسمان و عالم ملکوت است و بیش از هر شکل دیگری در آنچه با حرکت سر 
و کار پیدا می کند حضور دارد. در آثاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شکل دایره برای 
ترکیب استفاده کرده اند چشم با حرکتی نرم و سیال در تمام سطح اثر به چرخش درمی آید.

ترکیب مثلثی
این نوع ترکیب از جهات بسیاری با ترکیب قرینه شباهت دارد ولی از قوانین خاص قرینه )که آنچه در سمت راست 
ساختمان یا تصویر ساخته شده است، بدون کم و کاست در طرف دیگر تکرار می شود( پیروی نمی کند. ترکیبات 

صدر  ترکیبات  از  بسیاری  رو،  این  از  برخودارند.  استثنایی  استحکام  از  عموماً  مثلثی 
رنسانس دارای ترکیب مثلثی شکل هستند. هنرمندان دیگری نیز از استحکام و ساختار 
منسجم مثلث، برای ترکیب بندی، سود برده، کیفیت آن را با نیاز تصویر مورد نظر منطبق 

نموده و در مجموع، مفهوم کالسیک آن را دگرگون ساخته اند.

ترکیب  حلزونی
در ترکیب »معراج حضرت رسول« )ص(، اثر سلطان محمد نقاش، محفوظ در موزه بریتانیا، با یکی از بدیع ترین 
انواع ترکیب حلزونی رو به رو هستیم: فراخ ترین خط قوس حلزونی با اندام فرشته ای که در پایین سمت راست نگاره 

قرار دارد آغاز و سپس حول فرشته هایی که اطراف حضرت رسول )ص( را احاطه کرده اند، 
ادامه یافته و کانون آن به پیکر حضرت خاتمه می یابد.
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5-1۲/1 شناخت روش و اصول ترکیب بندی 
1. محور: محور یکی از مهمترین اصول نظام دهنده اســت. خط ایجاد شده توسط دو نقطه در فضا که سایر عناصر 
اطراف آن ســازماندهی می شــوند. وقتی این محور روی محور طولی کاغذ باشد یعنی پایدار است و روی استواری 

خاصی تأکید می کند و اگر محور در امتداد افق باشد، حالت سکون و آرامش دارد.
2 .تقارن: توزیع برابر فرم ها و فضاهای حول یک یا چند محور یا یک مرکز مشترک.

3 .تعادل: قرار گرفتن صحیح عناصر در اطراف محــور عمودی و افقی کادر تصویر به طوری که پراکندگی آن ها 
در سرتاسر اثر یکسان باشد.

4 .ریتم: فرم های تصویری همسان، مشابه و متعادل که در نظم خاصی تکرار می شوند. )نقطه، خط، سطح، حجم یا 
ترکیبی از آن ها(

5 .سلســله مراتب: تفکیک اهمیت یا معنای یک فرم از سایر فرمها به وسیله ی اندازه، محل قرارگیری و رنگ آن. 
سلسله مراتب ممکن است با ریتم ترکیب شود یعنی یک سری عوامل را ازکم اهمیت به پراهمیت یا برعکس قرار 

 می دهد. الزم نیست این عوامل حتماً مشابه بوده و اهمیت تصویری یکسانی داشته باشند.
6 .عامل مفروض: عنصر پرقدرتی که سایر عوامل موجود در کادر را در اطراف خودش سازماندهی می کند. 

پیوند و  ارتباط،  بین عناصر تصویری  انجام می گیرد و  ترکیب بندی تحت قواعد و اصول معین و محاسبات دقیق 
روابط منطقی ایجاد می کند. نظم و ترتیب دادن، برنامه ریزی کردن بین عناصر تصویری، منسجم نمودن قسمت ها با 
هم، ترکیب کردن و کنارهم قرار دادن آن ها، ساختار و سازماندهی عناصر تجسمی و خالصه هماهنگ کردن همه ی 

اجزا با هم، مفهوم ترکیب را مشخص می کند. 
1. مربع دارای خصوصیتی است که مستطیل فاقد آن است. در مربع چهار نیرو از مرکز به یک اندازه ی متقارن و به 

اطراف یا به عکس حرکت می کنند و در نتیجه، جلوه ی آن متعادل و ایستا است. 
مربع= تعادل+ ایستایی

2. مربع مستطیل نیز عالوه بر انرژی های موجود در مربع، دارای انرژی دیگری است که در مسیر طول مستطیل در 
جریان است. در نتیجه درون مستطیل شش نیرو وجود دارد که چهار نیروی آن همانند مربع است و دارای جلوه ی 

ایستا است و دو نیروی اضافی جهت و کشش آن را ایجاد کرده است. 
مستطیل= تعادل + پویایی 

3. در مثلث سه  نیرو از رئوس آن به جانب نقطه ی مرکزی و برعکس در جریان است. مثلثی که قاعده اش موازی 
سطح زمین باشد متعادل و ایستا است، در صورتی که رأس آن در پایین روی زمین باشد، ناپایدار است. 
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4. در دایره تمام نیروها از محیط آن به طرف مرکز در جریان است و یا از مرکز به طرف محیط دایره حس می شود. 
دایره= تعادل + حرکت 

5. لوزی دارای همان نیروهای مربع است با این اختالف که از حالت تعادل خارج گشته به رأس چهار گوشه فشار 
بیشتری وارد کرده است. 

در یک ترکیب بندی موفق کل اجزا با هم دارای یک وحدت خاص و تفکیک ناپذیر می باشند. ترکیب بندی عناصر 
هنرهای تجسمی باتوجه به کیفیات بصری و خصوصیات مختلف ایجاد می شود. 
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1. کدام گزینه سنجشی برای عناصر بصری است؟ 
د( تعادل ج( زمینه   ب( کادر   الف( ترکیب بندی  

2. انواع ترکیب بندی کدامند؟ 
د( همه موارد  ج( متقارن   ب( غیرقرینه   الف( قرینه  

3. در نقاشی معراج  پیامبر اسالم )ص( اثر سلطان محمدد، کدام ترکیب بندی به چشم می خورد؟ 
د( غیرمتمرکز  ج( حلزونی   ب( مثلثی   الف( دایره ای  

4. کدام فرمول مربوط به مربع است؟ 
ب( ایستایی+ پویایی  الف( ایستایی+ تعادل   
د( تعادل + پوییایی  ج( تعادل+ حرکت  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه الفگزینه جگزینه د گزینه ب

1. در یک کادر 5×5 با استفاده از عناصر بصری خط و نقطه ترکیب بندی متقارن ایجاد کنید. 
2. با استفاده از سطوح هندسی و عنصر بصری خط در یک کادر با اندازه ی دلخواه ترکیب بندی غیرقرینه ایجاد کنید.

3. در یک کادر ترکیب بندی دایره ای را نمایش دهید. 
4. در یک کادر با اندازه ی دلخواه ترکیب بندی حلزونی ایجاد کنید.  

پرسش های چهارگزینه ای فصل دوازدهم

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل دوازدهم

سؤاالت عملی فصل دوازدهم
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توانایی طراحی نشانه های مفهومی 

هدف های رفتاری: 
شناخت مفهوم نشانه و انواع آن  

شناخت خصوصیات و اصول طراحی نشانه 
طراحی نشانه و عالئم 

5 ساعت نظری
15 ساعت عملی
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1-1۳/1 آشنایی با مفهوم خالصه سازی و تجزیه)استلیزه کردن( 
واژه انتزاع در هنرهای تجسمی به معنی استلیزه کردن، خالصه کردن و ساده کردن از لحاظ فرم می باشد. به سخن پل 
سزان پدر علم کوبیسم » تمام اجزا تشکیل دهنده محیط اطراف ما را می توان در نهایت به فرم های معکب- استوانه- 

کره و مخروط ساده کرد که در نگاه دو بعدی همان، مربع- مستطیل- دایره و مثلث می باشد «.
از  نقاشی  نوعی  هنر غرب  در  غیرواقعی گرایی  یا  و  غیرواقعی می گویند. سورئالیسم  یا  را ذهنی  نقاشی  این شکل 
ایران، سؤرئالیسم یا  اما در هنر  با واقعیت ندارند.  ارتباط چندانی  اشیا، تفکرات و حتی رویاهایی است که اصوالً 
نشان  این روش  بیان علمی،  به وجود می آورد. در  واقعی  اشیا  با ساده کردن  هنرمند  ذهن گرایی، شکلی است که 
دادن اشیا یا موجودات را هنر دوبعدی و یا هنر بدون پرسپکتیو استلیزه می گویند. این نقاشی که فقط با خط کشیده 
می شود، فاقد سایه است. بدین ترتیب آن  چه مثاًل گل اناری و یا گل شش پر نامیده می شود و یا معنای غنچه دارد، 

نموداری از نمای کلی این عناصر است. 

۲-1۳/1 آشنایی با انواع نشانه های مفهومی و کاربرد آن ها در امور روزمره 
در طول تاریخ از نماد، که نوعی عالمت واجد هویت بصری است، به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط استفاده شده 
است. تصور بر این است که انسان پیش از تاریخ با خراش دادن و ایجاد نقش بر دیوار غا های آلتامیرا در اسپانیا و 
السکو در فرانسه تالش داشته تا از این طریق به دیگران اعالن خطر یا آگهی دهد و یا پیام های دیگران را منتقل کند. 
در جوامع قرون وسطایی بازرگانان و صنعتگران برای مشخص کردن کاالها و محصوالتشان از عالیم و نمادهای 

خاص استفاده می کردند.
نمادها نیز مثل شکل حروف و رنگ، می تواند واکنش های حس خاصی را در ما بر انگیزد. معنی نمادها بستگی به

کاربرد آن ها دارد. نماد کبوتر صلح که طی جنگ ویتنام از سوی فعالین ضد جنگ زیاد استفاده شد، تداعی گر 
صلح است. از آنجا که نمادها می توانند مفاهیم منفی و مثبت داشته باشند طراح باید به هنگام طراحی عالمت یا نشانه، 

به تأثیر روانی آن و حسی که در مخاطب بر می انگیزاند کاماًل توجه داشته باشد.
می توان گفت نشانه، عنصر بصری است که به منظور معرفی یک موضوع)کاال، فعالیت و...( طراحی و ارائه می شود. 

به عبارت دیگر، نشانه هویت بصری یک موضوع است. نشانه جایگزین واژه هایی هم چون آرم و مارک است. 
اساس  این  بر  می گیرد.  انجام  تصویری  و  زبانی  عناصر  ترکیب  برحسب  نشانه  دسته بندی  شناسی  نشانه  دیدگاه  از 
نشانه های  را  یا چند حرف( که آن ها  نام - یک  )یک  استفاده می کنند  زبانی  عناصر  از  فقط  نشانه  ها  از  دسته ایی 

نوشتاری می نامیم. 
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دسته دیگر با ترکیب عناصر تصویری طراحی شده اند،که آن ها را نشانه های تصویری می نامیم.
دسته سوم، از تلفیق عناصر نوشتاری و تصویری ساخته شده اند که آن ها را نشانه های  تلفیقی می نامیم.

نشانه های تصویری
تصویر خالصه شده ای را از شکل های طبیعت انسان و یا حیوان نشان می دهد و به دلیل گوناگونی کیفیت پیام و 

مفهوم سمبولیکی آن ها دارای معانی متفاوتی می باشد. در این نشانه ها عنصر بصری به کار رفته، تصویر است. 
برای مثال: تصاویری که مفهوم سمبولیک آن ها با موضوع رابطه ای غیرمستقیم دارد مانند: تصویر خورشید، شیر، 

عقاب، تصاویر افسانه ای و اساطیری به عنوان نشانه ای از ماهیت موضوع.

نشانه های نوشتاری 
نشانه هایی هستند که به جای تصویر صرفاً در طراحی آن ها از حروف و یا کلمه و جمله استفاده شده است و این 

نشانه ها خود به دو بخش تقسیم می شوند:
• لگوتایپ: نشانه هایی است که از نام کامل موضوع طراحی شده اند.در طراحی لوگو ترکیب خوشنویسی نقش 
مهمی دارد. این نشانه ها گاه صرفاً از یک ترکیب بندی هنرمندانه خوشنویسی به وجود می آیند و گاه شیوه ی نوشتن 

حروف شکل و تصویری را مجسم می کنند. در خوشنویسی از این گونه ها فراوان وجود دارد.

لوگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر

لوگوی مرورگر فایرفاکس

لوگوی شرکت پوما

لوگوی بانک مسکن

لوگوی ایران زمین اثر استاد قباد شیوا لوگوی موتور جستجوی گوگل
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• منوتایپ)منوگرام(: نشانه هایی که با حرف اول نام موضوع طراحی می شوند و با طراحی ویژه)متفاوت از شکل 
حروف متداول( ارائه می شوند. الزم به توضیح است بعضی از صاحب نظران معتقدند در صورتی که نام موضوع 

دارای بیش از یک واژه باشد، طراحی براساس حروف آغازین واژگان موضوع نیز، منوگرام خواهد بود.

نشانه های تلفیقی 
القا کند  بیننده  پیام را به  ساده ترین شکلی را که از لحاظ تصویری کاماًل به موضوع شباهت داشته باشد و سریعاً 
پیکتوگرام یا نشانه های تلفیقی می گویند. مانند: تصویر گوشی تلفن که نشان دهنده ی محل تلفن است. به عبارت 

دیگر به تصویرهایی که در تابلوهای راهنمایی جای نوشته را گرفته اند در اصطالح علمی پیکتوگرام می گویند.
را »خط  پیکتوگرام  این رو می توان  از  باشد.  منظور  یا یک  پیکتوگرام می تواند معرف یک شئ یک مکان  یک 
تصویری یا مدرن یا هیروگلیف قرن بیستم« به شمار آورد. این نوع از نشانه ها عمدتاً از عناصر پیرامون ما سرچشمه 

می گیرند. مثاًل تصاویری از اشیای مختلف گیاهان حیوانات و انسان. 
پیکتوگرام ها معموالً برای بیان تصویری ساده و روان مورد استفاده قرار می گیرند. این مفاهیم می تواند هشداردهنده 
ایجاد  به  نمادهای تصویری می توانیم  این  از  استفاده  با  به عبارت دیگر  باشد.  یا اشکال دیگری  و  راهنمایی کننده 
به منظور تسهیل در امر ارتباط در یک محیط به  یک ارتباط تصویری دست یابیم. این نمادهای تصویری عموماً 
کار می رود. مثل عالیم و نشانه های موجود در فرودگاه ترمینال راه آهن فروشگاه بیمارستان پارک باغ وحش و یا 

تصاویر برخی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی. 
حیطه ی کاربردی پیکتوگرام بسیار گسترده است لذا به راحتی شامل تمام نشانه های علمی حرفه ای و حتی الفبایی 
نیز می شود. نشانه های ریاضی، فیزیک، شیمی، پزشکی، معماری، جغرافیایی و سایر زمینه ها جز این دسته نشانه ها 
هستند؛ چون کاربرد آن ها صرفاً بیان تصویری مختصر و مفید یک موضوع است که به شکل یک اشاره ی تصویری 

تجسم یافته است.
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۳-1۳/1 آشنایی با ویژگی ها و خصوصیات نشانه های مفهومی
لوگو یا نشانه چهره و منظر هر برند است، بنابراین طرح آن از اهمیت زیادی برخودار می باشد. اگر یک نشانه به 
خوبی و درست طراحی شود  قدرتمند و با ارزش برای نام تجاری یا برند خواهد بود. طراحی یک نشانه مانند هر 
یک از عناصر تبلیغاتی و هویت بصری دارای اصول اولیه و نکات خاصی می باشد که برخی از آن ها به شرح زیر 

است:
1. سادگی: یکی از اصول طراحی نشانه ی خوب این است که مفهومی ساده داشته باشد. بهترین نشانه، نشانه ای 
است که به بیننده حسی آنی و شفاف بدهد و تمیز و عاری از در هم ریختگی باشد. نشانه ی قوی عناصر و المان های 
کمی دارد که هر کدام از آن ها را می توان به سادگی شناسایی کرد و در انتقال حرفی که می خواهید بزنید، نقش 

دارند.
۲. توازن، تعادل و تناسب: از آنجا که ذهن انسان به دنبال تعادل و تقارن می باشد بهتر است طرحی را انتخاب 
کنید که کاماًل متقارن باشد. تقارن طرح باعث می شود در ذهن ماندگارتر شود. به عبارت دیگر اجزای نشانه باید از 

تناسب و توازن  الزم بهره ببرند. 
یک نشانه باید عالوه بر آن که توانایی ارائه یک رنگ را داشته باشد، هنگام ارائه ی  ۳. قابلیت رنگ پذیری: 
رنگی نباید ضعیف شود و یا در صورت ارائه نسخه ی رنگی، نسخه ی تک رنگ آن بی روح و کم جلوه نشان دهد. 
ضروری است توجه داشته باشیم هنگامی که برای یک نشانه پیشنهاد رنگ می کنیم، جنبه های زیباشناختی و مفهومی 

مورد توجه قرار گیرد. 
4. امکان تغییر ابعاد:  نشانه باید به  گونه ای طراحی شده باشد که در صورت لزوم بتوان آن را به مقیان موردنیاز 
کوچک یا بزرگ کرد، بدون آن که شکل کلی آن آسیب بینند. برای مثال اگر لوگوی شما قرار است به عنوان 
بخشی از طراحی بیلبورد در سطوح بزرگ مثل بیلبورد ظاهر شود، باید از نظر اندازه و ابعاد با آن متناسب باشد. یعنی 

لوگو نباید از یک طرف کشیده شود. 
5. ماندگاری تصویری: عوامل بصری مورد استفاده در یک نشانه باید برای دو تا سه  دهه از سوی جامعه قابل 

پذیرش بوده و کهنه نشوند. لوگوی شما باید طوری طراحی شود که مدت ها در ذهن مخاطب بماند.
6. گویایی: تصویر کلی باید کاماًل گویا باشد و با تصاویر دیگر اشتباه نشود. به طور مثال اگر در طراحی یک 
موضوع شباهتی بین یک شکل و شکل دیگری باشد، طراح می بایست، به صورتی آن را طراحی کند که سوژه دیگر 

اشتباه گرفته نشود. مانند طلوع خورشید. 
7. جهت قرارگیری: در برخی موارد، نشانه  هایی که برای نخستین بار در رویت مخاطب قرار می گیرند، ممکن 
است از چند جهت دارای مفهوم باشند، که این مورد در صورتی که ناخواسته و ناخودآگاه از سوی طراح اعمال 



طراحی گرافیکی سیاه و سفید126

فرم  دارای یک  از دوجهت مخالف  یا  از هر جهت  نشانه هایی که  در  البته،  است.  بزرگ  باشد یک ضعف  شده 
تصویری هستند. این امر یک نقطه ی قوت قابل توجه به حساب می آید. 

8. هماهنگی فرهنگی: استفاده از عناصر بصری مرتبط با موضوع و درعین حال ریشه دار در فرهنگ جامعه ای 
که آرم برای آن طراحی می شود می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

4-1۳/1 شناخت اصول و روش طراحی عالئم و نشانه ها 
اصولی نیز در رسم نشانه ها باید موردتوجه قرار گیرند، این موارد که جنبه ی تکنیکی و اجرایی دارند به شرح زیر 

است: 
1. ویژگی های موضوع موردنظررا پیدا کنید، بر اساس همین ویژگی ها، عناصر بصری مرتبط با موضوع و مناسب آن 

را ترسیم کرده و سپس این عناصر را به روش های مختلف با هم ترکیب کنید.
از  می شوند،  طراحی  رنگی  اول  مرحله  همان  در  که  لوگوهایی  می شود.  طراحی  سفید  و  سیاه  همواره  2.لوگو 
حرفه ای گری آن کاسته شده است. باید در نظر داشته باشید ممکن است مجبور به استفاده بدون رنگ یا سیاه و سفید 
از آن باشید. ممکن است مجبور باشید آن را در ابعاد بسیار کوچک استفاده کنید. طراحی لوگوی باید به نحوی باشد 

که به هیچ وجه از زیبایی و انتقال صریح مفهومی آن در سایزهای مختلف یا در رنگ های مختلف، کاسته نگردد.
3. بهتر است چندین طرح )حداقل دوطرح مختلف( برای مشتری خود طراحی کنید تا به او این امکان را بدهید که 
از میان طرح های مختلف انتخابی درست داشته باشد. وجود چند طرح باعث می شود شما انتخاب بهتری انجام دهید

مورد  این  باشد،  تعریف  قابل  دایره(  مثلث،  اصلی:مربع،  متداول)فرم های  هندسی  کادر  یک  در  طرح  ترجیحاً   .4
در دنیای امروز گرافیک امری قابل اغماض است ولی باید دقت کرد در نشانه های اداری، دولتی همچنان مورد 

درخواست و توجه است. 
 به نشانه های موفق زیر توجه کنید: 

کمپانی فدکس یکی از مشهور ترین شرکت ها پستی در سر تا سر دنیاست. لوگوی این برند که به عنوان یکی از 
بهترین لوگوهای دنیا شناخته شده است، به گونه ای طراحی شده است تا سرعت را در ذهن مخاطب تداعی کند. 
هر چند طراحی لوگو به شدت ساده است اما با کمی دقت متوجه می شویم که ابتدا متن اول با رنگ آبی نوشته 
شده است که نمایانگر مبدا است و پس از آن حروف EX با حرف نارنجی نوشته شده است، کمان سفید بین E و 

X نشانگر سرعت ، حرکت و دقت است. 
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شرکت آمازون در طراحی لوگوی خود از یک فلش زرد رنگ بهره برده است که حروف a و z را به یکدیگر 
وصل می کند این کار برای دو منظور انجام شده است اول برای اینکه تنوع تولیدات و بحث های مرتبط با آنالین 
بودن فروشگاه را نشان دهد و به بیننده القا کند که هر چیزی در آمازون پیدا می شود و هم اینکه با تبدیل لوگو به 

شکلی شبیه یک شکلک خنده توجه مشتری را بیشتر به سمت خود جلب کند.

VA به صورت سیگنال های  VAIO به گونه ای طراحی شده است که دو حرف اول آن یعنی حروف  لوگوی 
آنالوگ و دو حرف دوم آن یعنی IO به صورت صفر و یک نمایش داده شوند که به خوبی نوع شرکت را در 

لوگو نمایش می دهد .

لوگو شرکت TOBLERONE از زادگاه مدیر این شرکت الهام گرفته شده است. با توجه به اینکه مدیر این 
شرکت شکالت سازی در شهر برن که به معنای خرس است به دنیا آمده است مشاهده می کنیم که یک خرس در 

کوه کنار متن مخفی شده است .

از  الهام گرفتن  با  ممیز  مرتضی  است. طراح آن،  سایپا  به شرکت  مربوط  ایرانی،  لوگوهای  معروف ترین  از  یکی 
کاشی کاری گنبد سرخ مراغه در سال 1364 آن را خلق کرد. این لوگو نشان دهنده ی تحرک و چرخش اطراف 

یک محور مرکزی است که تقارن را در ذهن تداعی می کند. جهت گیری بال های سه گانه 
نشان دهنده ی محصول، سود و خدمات هستند که از ورودی های منابع انسانی، مواد اولیه و 

مالی سرچشمه گرفته اند.
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لوگوی شهرداری تهران را در سال 1368 استاد مرتضی ممیز طراحی کرد. این آرم ساده ولی زیباست و از دروازه ی 
قدیمی شهر تهران الهام گرفته شده است. این لوگو، تفسیری از شهری با دروازه ها ی قدیمی و متعدد است.

مانند اکثر لوگوهای معروف، لوگوی عالمت استاندارد نیز در سال 1364 توسط استاد مرتضی ممیز طراحی شد. در 
طراحی این لوگو، حروف اختصاری ISIRI به زیبایی به کلمه ایران تبدیل شده است. این لوگو با فلش هایی به 

سمت باال و پایین، حداکثر و حداقل هدف را نشان می دهد.

لوگوی هواپیمایی هما به علت سادگی و رسایی اخیراً به عنوان برترین لوگوی شرکت های هوایی در دنیا انتخاب 
شد. خالق آن ادوارد زهرابیان بود که در سال 1340 آن را طراحی کرد. این لوگو بر اساس مخفف نام این شرکت 
»هما« یا پرنده ی اساطیری ایران است. برای طراحی هما از سر ستون های تخت جمشید الهام گرفته شده است و نشان 

دهنده ی باری است که این لوگو به دوش می کشد.

1-4-1۳/1 طراحی مستقیم
در این روش طراحی، طراح باید مستقیماً یک نماد یا سمبل را در مقابل خود قرار داده و از روی آن طرحی به تناسب 
ایجاد کند، بدون آن که شکل اصلی تغییری کند. فرض کنید یک مجسمه ی کوچک از مجسمه ی بزرگ فردوسی 

ایجاد شود. این مجسمه کوچک با روش طراحی مستقیم تولید شده است. 
اما لوگوهای مستقیم که باز هم جزو لوگوهای رایج می باشند از تصویر یا شکلی استفاده می کنند که به نوعی با 
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فعالیت آن برند در ارتباط است و شما با مشاهده آن متوجه زمینه کاری یک برند خواهید شد. برای نمونه هنگامی 
که شما به لوگویی نگاه کنید که تصویر یک برگر را نشان می دهد، متوجه خواهید شد که این لوگو مربوط به یک 

فست فود یا رستوران می باشد.

۲-4-1۳/1 تجزیه و خالصه سازی تصویر
هر تصویر متشکل از عناصر تجسمی است که با تفکیک آنان می توانیم به ویژگی های آن از قبیل ترکیب بندی، بیان 
مفاهیم و روابط عناصر تصویر دست یابیم. در یک تصویر کامل ممکن است در بخشی، سطح، در قسمتی  دیگر 
خط، یا در جایی نقطه به کار رفته باشد. برای درک بهتر این عناصر باید به طور جداگانه هر یک از آنان را بر 
روی کاغذ تفکیک کنیم. این عمل ضمن کمک به شناخت بهتر تصویر، در طراحی یک اثر نیز مورد استفاده قرار 

می گیرد. 



طراحی گرافیکی سیاه و سفید130

1. به نشانه هایی که عموماً تصویری هستند، چه می گویند؟ 
د( منوتایپ ج( لگوتایپ   ب( منوگرام   الف( پیکتوگرام  

2. نشانه هایی که نوشتار آن ها براساس نام کامل موضوع است، چه نام دارد؟ 
د( منوتایپ  ج( پیکتوگرام   ب( لگوتایپ   الف( منوگرام  

3. قابل پذیرش بودن نشانه برای دو تا سه دهه از سوی جامعه، بیانگر کدام ویژگی طراحی نشانه است؟ 
د( ماندگاری  ج( هماهنگی فرهنگی   ب( گویایی   الف( سادگی  

4. کدام گزینه از ویژگی های نشانه های مفهومی نمی باشد؟ 
د( توازن   ج(  بزرگ بودن   ب( گویایی  الف( ساده بودن  

سوال 4سؤال 3 سؤال 2سؤال 1

گزینه جگزینه دگزینه ب گزینه الف

1. در یک کادر با اندازه ی دلخواه یک منوتایپ از نام خود طراحی کنید. 
2. در یک کادر 5×5 یک لگوتایپ طراحی کنید. 

جواب پرسش های چهارگزینه ای فصل سیزدهم

سؤاالت عملی فصل سیزدهم

پرسش های چهارگزینه ای فصل سیزدهم
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