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 بندی ترکیب و بصری سواد مبانی
 

 عناصری منظور. است اولیه تصویری عناصر سلسله یک از متشکل صورت، هر به تصویری یا طرح یا نقش هر

 جهت، شکل، خط، نقطه،: هستند معین و محدود بصری ی اولیه عناصر. نیست...  و فیلم رنگ، کاغذ، مانند

 بصری اخبار تمام خام ی ماده عناصر این. حرکت و مقایس بُعد، بافت، رنگ، رنگمایه، یا روشن – سایه

 طرز و آنها بکارگیری نوع و عناصر این انتخاب. شوند می تلفیق و ترکیب هم با مختلف شکلهای به و هستند

 .سازد می را کادر کلیت که است یکدیگر با تلفیق

 :نقطه

 یک وجود. باشد می فرم پیدایش مبدا نقطه. است بصری ارتباط در عنصر ترین ناپذیر تجزیه و ترین ساده

 نقطه. است بودن گرد شد قائل نقطه برای توان می که شکلی ترین معمول. فضاست در مکانی مبین نقطه،

 (عام معنای در نقطه)شود می پیدا طبیعت در ندرت به شکل مثلثی یا چهارگوش ی

 است ممکن نقطه. شود می ارزیابی گرفته قرار فضایی چه در اینکه به بسته نقطه، یک بودن بزرگ و کوچک

 عنصری نقطه ریاضی، نظر از. باشد داشته وجود فضا در بعدی سه و حجم بصورت یا شود مطرح سطح در

 .شود می تشکیل نقطه خط، دو تالقی محل از و کند نمی اشغال را فضایی و ندارد بعدی گونه هیچ که ست

 یک فضا، در برگ یک الفبا، در نقطه یک) ست تصویری عنصر یک بصری نمود کوچکترین همچنین نقطه

 چراغ یک برف، روی بر ردپا یک کافی، ی فاصله در سرخ گل یک دیوار، روی لکه یک آسمان، در گوی

 ...( و شهر در روشن

. کند می جلب خود به شدیدا را چشم انسان، دست مصنوع یا طبیعی صورت به خواه باشد که هرکجا ، نقطه

 استفاده مورد "تأکید "مفهوم دادن نشان برای تواند می قوی تصویری عنصر یک ی منزله به نقطه نتیجه، در

 . گیرد قرار

 ها نقطه تفرق و تجمع با. شناخت را "ریتم "مفهوم توان می متعدد، و متنوع های ترکیب در نقطه، تکرار با

 نقاش - Seurat _ سورا)  داد نمایش توان می را "انقباض و انبساط "مفهوم جدید، ترکیب یک در

 این چینی، نقطه یا _ Pointillist _پوینتلیست تکنیک با خود های نقاشی در فرانسوی، امپرسیونیست

 (آزمود را انسان بینایی دستگاه ها، نقطه ادغام یعنی پدیده،



 یا مربع شکل به ای نقطه برعکس کرده، زندانی خود درون در را متراکمی تصویری انرژی مدور، ی نقطه

 .کنند می هدایت خود اضالع جهات یا جهت در را تصویری انرژی مشابه، های شکل یا مثلث

 :خط

 قابل ها نقطه دیگر که طوری به آید می پدید نقاط تعداد شدن نزدیک از که است بصری عنصر دومین

 که نیرویی اثر در که ایست نقطه یعنی است، حرکت حال در ی نقطه خط، گفت توان می. نباشند تشخیص

 در فعال تصویری عنصر یک صورت به و داده دست از را خود ایستایی حالت آمده، وارد آن بر جهت یک از

 دارای فقط خط.آید می پدید برهم سطح دو برخورد از یا صفحه دو تالقی محل خط ریاضی، نظر از آمده،

 .است عرض و عمق فاقد و باشد می طولی واقعیت

 یک در خطوط. است متحرک و فعال انرژی دارای خط است، ثابت و متمرکز عنصری که نقطه خالف بر

 هرکدام که باشند... و ضخیم و پهن مواج، دار، دندانه صاف، منحنی، شکسته، صورت به است ممکن تصویر

 (شد خواهد اشاره که) دارند را خود مفهوم و معنا و خاص تصویری القاء

 می خرج به حساسیت قاب، یک در آن هنری های ارزش و خط روانی تاثیر به نسبت انسان بینایی ی قوه

 .دهد

 را خوابیده و حرکت بی فعال، غیر حالت القای بیشتر است، سکون و آرامش تعادل، معرف: افقی خطوط

 .دارند

 .هستند توازن و تعادل دارای استحکام و نیرومندی ایستایی، نشانگر: عمودی خطوط

 .هستند متحرک و نامتعادل دارند، را ناپایداری القا قاب، یک در بیشتر: مورب خطوط

 و روان حرکتی دارای و. کنند می القا کادر یک در را مالیمت و نرمش بیشتر خطوط این: منحنی خطوط

 .هستند لغزنده

 هستند، سخت و برنده خشن، حالتی معرف کادر یک در خطوط نوع این: دار زاویه و شکسته خطوط

 .کند می متشنج را اعصاب و دهد می آزار را چشم عموما

 

 



 (: شکل)  سطح

 دو فضایی. هستند سطح هندسی مختلف اشکال. است عرض و طول دارای که است بصری عنصر سومین

 .آید می پدید صفحه بر خط حرکت از که بعدی

 سایر. هستند اصلی هندسی های شکل دایره و مربع مثلث، شکل سه( مسطح) هندسی های شکل میان در

 که سطوح این از هرکدام.باشند می آنها از ترکیبی یا شکل سه همان از مشتق نحوی به هندسی های شکل

 این از هرکدام به. میگیرند خود به را ای تازه تصویری بیان گیرند، می قرار مختلفی شرایط و وضعیت در

 واکنش علت به یا و بوده آنها ذاتی شکل علت به یا که است شده داده نسبت خصوصیاتی و حاالت اشکال

 ... و فرهنگی خاص تعابیر دلیل به یا و انسانها روانی دستگاه

 از یکی بر هرگاه برعکس، و. است پایدار شکلی و استحکام دارای باشد، پایین اش قاعده که مثلثی: مثلث

 .میکند تداعی را انقباض و جدال فعالیت، مثلث،.گیرد می خود به تزلزل و ناپایدار حالت بایستد، خود رئوس

 بی حالت مربع به ایستاست، و مستحکم گیرد می قرار زمین روی ضلع یک جهت از که دلیل این به: مربع

 .است شده داده نسبت صراحت و صداقت حرکتی،

 را تحرک نوعی اش، دورانی شکل خاطر به کل در و. دارد را بودن محفوظ و گرما انتهایی، بی القای: دایره

 .کند می القا

 حجم: 

حجم یک عنصر تصویری است که دارای سه بعد طول، عرض و عمق می باشد. حجم، سطحی است که در 

دارای نظم فضا حرکت نموده و از جهت سطح خود در عمق گسترش یافته است. یک حجم ممکن است 

هندسی باشد یا از فرم نامنظم تشکیل شده باشد. حجم ها از توسعه و بسط سطوح اصلی مثلت، مربع و دایره 

تشکیل شده اند مانند مکعب، مخروط و کره. و حجم های نامنظم که از سطوح نامشخص بوجود آمده اند 

 مثل صخره و قطعه سنگ و...

 حجم است. شکل وابسته به سطح است و فرم وابسته به

 حجم تو پُر دارای واقعیت بیرونی است و حجم توخالی دارای واقعیت درونی و بیرونی است.

 

 

 



 بافت:

بافت یکی دیگر از عناصر هنرهای تجسمی است که معموال آنرا تنها با حس المسه در ارتباط می دانند، در 

بی قوه ی بینایی است که در اثر تجربه حالیکه اهمیت آن، بیشتر در ارتباط با نیروی خاص و استعداد اکتسا

 به دست می آید.

اگر این عنصر از طریق هر دو حس یعنی المسه و بینایی تواما تجربه و شناخته شود، ابعاد وسیع تری از 

مفاهیم را قابل درک می کند.مواد صاف و نرم، زبر و خشن، براق و کدر، مانند چوب، شیشه، پنبه، سنگ، 

 کاغذ و... 

ما از دوران کودکی بوسیله ی حس المسه درک می کنیم برای ما ایجاد سابقه ی ذهنی در مورد  چیزی که

بافتهای گوناگون می کند، به طوری که با نگاه به بافت فورا زبری و نرمی آن را حس می کنیم! عنصری که 

 باشد.به کار گیری آن در یک ترکیب بندی می تواند تاثیرات بی نظیری بر دید مخاطب داشته 

 

 فضا:

فضا مشخص کننده ی موقعیت و وضعیت هر پدیده عینی با سایر پدیده هاست، فضا، وجود هر موجود عینی 

 را در ارتباط با سایر موجودات معین می کند و فضای داخلی، خارجی و میانی را قابل درک می سازد.

 ده یا مرده، و...فضا مفاهیم متعدد دارد: فضای توخالی، فضای آزاد، فضای سبز، فضای زن

فضا به خودی خود قابل درک نیست، با قرار گرفتن حجم سه بعدی در فضا، موقعیت آن حجم در فضا معلوم 

 موجودیت خود را اعالم می کند. "فضا "می شود و 

 

 حرکت:

هر ماده ای در ذات خویش در حرکت و تکاپوست و هر موجودی در طبیعت، از تحرک درونی برخوردار 

در یک تصویر، ممکن است با نقطه و یا خط ایجاد گردد و به شکل های مختلفی مطرح شود. است.حرکت 

شکل حرکت ممکن است به صورت مارپیچ، مدور، زیکزاک و راست باشد. جهت حرکت نیز ممکن است باال، 

 .چپ، راست و... باشد. هر عنصر تصویری یا هر شکلی، ممکن است انرژی حرکت را کم و بیش داشته باشد

مثال در شکل مثلث انرژی حرکت به جانب گوشه ها و زوایای آن در جریان است، در لوزی به جانب قطرهای 

 کوچک وبزرگ .

هر سطحی با توجه به برتری یک جهت آن، انرژی حرکتی را به جانب همان جهت نشان می دهد و تحت 

 رد حرکت می کند.تاثیر کشش های وارده از جهت های مختلف، به سمتی که طول بیشتری دا

مفهوم حرکت را به صورتهای دیگری می توان ادراک نمود، از جمله در اثر تکرار یک عنصر بصری، که این 

 کار بوسیله تکرار عناصر زیادی امکان پذیر است.



 مثال حرکت یک دایره در صفحه بوسیله تکرار مداوم که باعث بوجود آمدن نوعی ریتم نیز می گردد.

، مانند بعد سوم و بافت بصری بیشتر به صورت کاذب در سطح دو بعدی طراحی یا عنصر بصری حرکت

 بوسیله دوربین ثبت می گردد. 

در نقاشی جزییات بسیار ریز روی یک سطح، این توهم را بوجود می آورد که صفحه ی کاغذ دارای آن بافت 

یر بوجود می آید. اما ایجاد توهم است و با استفاده از فن سایه روشن و پرسپکتیو توهم برجسته بودن تصو

حرکت در یک شکل ثابت و بی حرکت به مراتب دشوار تر است. بعد از اختراع فن فیلمبرداری ایجاد توهم 

 حرکت با تصاویر به اوج خود رسید.

بهتر است بدانیم که حرکت تصاویر در فیلم نیز واقعی نیست و نوعی خطای باصره است به آن اصطالحا 

فریم در ثانیه( با چنان سرعتی عوض می شوند که  42ویت می گویند. یک رشته تصاویر ثابت) تدوام در ر

قبل از آنکه تاثیر تصویر قبلی از سلسله اعصاب بینایی محو شود تصویر دیگر ظاهر می شود. در نتیجه 

 تصاویر در هم آمیخته به نظر می رسد 

(Persistence of vision ) .یا خطای دید 

یا آهنگ موجود در  ) تکرار یک عنصر(ک کمپوزیسیون یا ترکیب بندی ممکن است به علت ریتمگاهی در ی

 آن، حالت حرکت را القا کند. 

تکرار یک عنصر در نقاشی یا عکس حالت حرکت را در دید انسان القاء می کند این حس را می توان با 

 در عکاسی نیز القا کرد.کشیدگی تصویر یا استفاده از سرعت شاتر پایین برای ثبت حرکت 

 

توجه داشته باشیم که تمامی عناصر یاد شده در یک ترکیب بندی موفق حتما در جای خود در جهت ایجاد 

 یک حس بصری به کار می روند تا تاثیر گذار باشند.

 کادر

 خطی است که فضای داخلی را از فضای خارجی جدا می سازد.

 

 مقیاس

اندازه ی شکل ها نسبت به  "تمامی عناصر بصری می توانند تاثیر یکدیگر را تعدیل کنند و تغییر دهند. 

عنصری کوچک به نظر نمی رسد مگر آنکه در مجاورت عنصر بزرگتری قرار  "یکدیگر را مقیاس می گویند

یزان کوچکی آن بستگی به مقیاس آن با شکلهای دیگردارد. مثال حروفی که ممکن است گرفته باشد و م

روی پوستری کوچک به نظر برسند پشت جلد یک کتاب بسیار بزرگ جلوه می کنند. یکی از مهم ترین 

 عواملی که درتعیین مقیاس دخیل است اندازه های بدن انسان است. 



 

 تعادل

وژی موثر بر حواس بشر، نیاز او به حفظ تعادل است. به دلیل اینکه انسان مهم ترن عامل فیزیکی و فیزیول

می خواهد همیشه پاهایش بر روی زمین استوار باشد و در هر شرایطی وضعیت قائم بدن خود را حفظ کند و 

 در ناخود آگاه بصری خود بیش از هرچیز به وجود تعادل و توازن توجه می کند.

سئله، هیچ شیوه محاسباتی دقیق تر و سریعتر از احساس غریزه ای خاص که در با تمام مراحل علمی این م

 حواس بشر وجود دارد، نیست.

تعادل، نقطه ی مقابل عدم تعادل یا سقوط است. میل ما به دیدن تعادل هنگام دیدن یا بیان یک پیام بصری 

بینیم و یا طرح آن را می کشیم  به این صورت نمایان می شود که ما آگاه یا ناخودآگاه برای چیزی که می

اول یک محور عمودی و یک پایه افقی در نظر می گیریم، این دو با هم مهمترین عوامل ساختمانی هستند 

که به وسیله آنها میزان تعادل سنجیده می شود. این محور بصری را می توان محور محسوس نام گذارد زیرا 

میشه به صورت غالب وجود دارد و در واقع یک عامل ثابت با آن که دیده نمی شود ولی در عمل دیدن ه

 ناخودآگاه است.

 

 فشار

بسیاری از پدیده ها در محیط اطراف ما فاقد ثبات به نظر می رسند. دایره مثال خوبی است، از هرسو که به 

ه ابتدا آن نگاه کنیم یکسان به نظر می رسد. ولی ما هنگام دیدن به آن ثبات می بخشیم، به این ترتیب ک

محور عمودی در شکل آن وارد می کنیم تا در آن تعادل برقرار کنیم، سپس با افزودن پایه افقی به عنوان 

خط مرجع احساس پایداری و ثبات را در آن تکمیل می نماییم. اما اگر یک شعاع مایل در دایره رسم شود 

شعاع مایل، بر محور تعادل بصری بر بیننده می شود علت این امر آن است که  فشار بصریباعث ایجاد 

 منطبق نیست و در نتیجه مخل تعادل می گردد. 

ارزش وجود فشار بصری بستگی به چگونگی آن در سوژه مورد نظر دارد. یعنی باید دید که با استفاده از 

شار فشار در طرح، معنا و هدف مورد نظر به درستی تاکید می شود یا نه؟ اینکه می توان با استفاده از ف

 بصری به نگاه بیننده جهت داد یا خیر؟ یا جهت دادن چه اندازه موفق عمل می کند.

 

 

 نسبت طالیی

برای تعیین برخی از اندازه ها به نسبتهای شکیل و زیبا، معروفترین فرمول، شیوه ای است که یونانیان 

، فرمولی ریاضی و دارای معروف است . نسبت طالیی در اصل "نسبت طالیی "باستان ابداع کرده اند و به 



زیبایی بصری است. در این روش : ابتدا مربع را با خطی عمود بر دو ضلع مربع به دو مستطیل مساوی 

( را مرکز دایره ای به شعاع قطر Xتقسیم می کنند، سپس محل تقاطع آن خط با یکی از اضالع مربع ) نقطه 

ین دایره و تعیین محل تقاطع آن با امتداد ضلع مربع ) ( و با ترسیم اYتا  Xمستطیل قرار می دهند ) فاصله 

به دست می آید که عرض آن برابر ضلع مربع و است  "مستطیل طالیی"( طول مستطیلی معروف به Zنقطه 

با نسبت اندازه  Aبه  Cو نسبت این طول و عرض ثابت و دارای زیبایی خاصی است )نسبت اندازه پاره خط 

A  بهB ن در ساخت بسیاری از اشیا و ابینه و معابد و کوره ها و ... آن را به کار می بستند.یکی است( یونانیا 

 

خط تقسیم کننده یک کادر، خطوط طالیی و  2قانون یک سوم کادر نیز در واقع همان مفهوم طالیی است. 

 یده میشوند.محل برخورد این خطوط، نقاط طالیی نام
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