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دانش آموز عزیز

خدای بزرگ را شاکریم که یک بار دیگر توانستیم کتاب فرهنگ و هنر پایٔه نهم را در قالب مجموعه ای 
کامل از هنرهای تجسمی، سنتی، آوایی، نمایشی و خوشنویسی به شما عزیزان تقدیم کنیم. سخن از فرهنگ و هنر 
و انتخاب مجموعه ای از هنرهای مختلف از میان دامنه گسترده ای از هنرها، آن هم در کشوری که گنجینٔه عظیمی 
از انواع هنرها را در خود جای داده است، کاری بس دشوار است. معیار اصلی این انتخاب در درجٔه اّول ،میزان 
عالقه، توجه و نیاز شما به هر یک از این رشته های هنری است. وجه اشتراک همٔه این رشته های هنری، کمکی 
ببینید، زیبایی ها را درک کنید،  پیرامون خود را خوب  بتوانید محیط  تا  به شما می کند  آنها  از  است که هر یک 
خود را به عنوان مظهر این زیبایی ها بشناسید و دوست داشته باشید و به خود و دیگران احترام بگذارید. در واقع، 
آشنایی با میراث فرهنگی و هنری به شما در شناخت عالیق و نیازهایتان، درک هویت فردی و اجتماعی خویش و 
در نهایت برخورداری از یک زندگی خوب کمک می کند. شاید به همین دلیل است که بزرگی می گوید: »هنر، کلید 

فهم زندگی است.«
کتاب پیش رو به گونه ای طراحی شده است که شما می توانید فصل هایی از آن را با توجه به ویژگی های 
بنابراین، در بخش  فردی خود و شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه ای که در آن زندگی می کنید، انتخاب کنید. 
هنرهای تجسمی از هنر طراحی گرافیک و عکاسی یکی را بنا بر عالقه و نیاز خود انتخاب کنید. همچنین در بخش 
هنرهای سنتی از سه رشتٔه هنری، طراحی نقوش هندسی، سوزن دوزی و زیرالکی نیز یکی را به دلخواه برگزینید. 
بخش تجربه های بیشتر حاوی تمرین های اضافی برای دانش آموزان عالقه مند و یا کسانی است که در رشتٔه هنری 
خاصی تجربٔه قبلی دارند و سطح توان و مهارت آنها از سطح متوسط کالس باالتر است. بنابراین، انجام دادن این 

بخش اختیاری است و بسته به نیاز شما می تواند انجام شود یا نه.
رشته های  با  آشنایی  واقع،  در  هنر.  زیبای  و  بیکران  دنیای  سوی  به  کوچک  است  پنجره ای  کتاب  این 
مختلف هنری بیشتر زمینه ای است برای پرورش قدرت تخیل و خالقیت شما و محرکی برای فهم این نکته که هنر 
واقعی هنری است خودجوش و نشئت گرفته از فطرت پاک و تنها وظیفٔه ما کمک به شما عزیزان است تا بیاموزید 
زیبایی ها را چگونه ببینید، بشنوید، درک کنید و با آنها ارتباط برقرار سازید و باالخره، چگونه آنها را خلق کنید. 

کوتاه سخن اینکه:

هـنـر بـرتــر از گـوهر آمـد پـدیـدسـخن زین درازی چه باید کشید

»حکیم ابوالقاسم فردوسی«



بخش اوّل :

هنرهای تجسمی

فصل اّول :  طّرا حی 
فصل  د و م  :  تصویرسازی  
فصل  سوم  :  عکا سی  
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 فصل اوّل : طرّاحی
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                                اهمیت  و کاربرد طراحی در زندگی

در پایان این درس انتظار می رود:
 به اهمیت یادداشت های شخصی برای ثبت مشاهدات، تصورات ذهنی )ایده ها(1 و افکار جالب و مفید خود 

پی ببرید و برخی از آنها را با روش تصویری ثبت کنید.
 با مفهوم و اهمیت پیش طرح و اتود برای انجام هر فعالیت هنری آشنا شوید.

 تفاوت بین انواع کاربردهای طراحی را درک و بیان کنید.
 مهارت استفادٔه برخی از انواع طراحی را متناسب با هدف خود به دست آورید.

          فکر کنید
ــ آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که هنگام نوشتن انشا، چندین بار 

مطالبی را نوشته و خط زده باشید تا به »متن« اصلی مورد نظرتان دست یابید؟
ــ چیدن وسایل یک اتاق چطور؟ آن قدر آنها را جابه جا کرده باشید تا حالت 

دلخواه و مناسب را یافته باشید؟
ــ یا به طور کلی برای حّل مسئله ای، راه حل های مختلف را امتحان کرده 

باشید تا در نهایت به مفیدترین و درست ترین راه دست پیدا کنید؟
اینها شبیه به مراحلی است که هنرمندان برای ایجاد یک اثر هنری طی می کنند. 
آنها برای یادداشت و بررسی تصاویر ذهنی خود معموالً از طراحی استفاده می کنند 
)به این کار پیش طرح یا اتود گفته می شود( و آن قدر طرح های خود را تغییر می دهند 

تا به نتیجٔه مناسب دست پیدا کنند. به همین دلیل طراحى، اغلب مقدمٔه کار است.

درس اوّل

یک طراحی از رضا عباسی  که برخی قسمت های 
آن رنگ آمیزی شده / قرن دهم هجری شمسی

idea ـ1
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آنچه نقاش مى خواهد به تصویر بکشد، ابتدا با مداد، یا ذغال روى کاغذ، یا بوم طراحى می کند تا در مرحلٔه بعد آن را 
به وسیلٔه  رنگ آمیزى کند. در نگاشتار)گرافیک(1، طراحى صنعتى و معمارى، تصاویری که در ذهن هنرمند شکل می گیرد 
طراحی اجرا می شود. در واقع بیشتر چیزهایی که در اطراف خود می بینید، قبل از ساخته شدن، طرحی از آن روی کاغذ یا در 

یک برنامٔه رایانه ای ایجاد شده است. 

به طور مثال، یک طراح خودرو، تصاویر ذهنی و افکار خود را در مورد شکل بدنه و داخل خودرو، به صورت طراحی 
ارائه می کند.

عنوان اثر: »ماری کاست در لوور«  اثر، ادگار دگا ــ فرانسه ــ 1879

عنوان اثر: »طراحی برای یک بال زن پدالی«پیش طرح برای یک خودرو
نقاش: داوینچی

graphic ـ1
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طراحى چند کاربرد دارد:
ــ وقتى بخواهیم از طبیعت یا دنیاى بیرون نقاشى کنیم، کار را با طراحى آغاز می کنیم.

ــ وقتى فکر و تصوری در مورد ساخت چیزى در ذهن ماست، با طراحى آن را در قالب تصویر در می آوریم. 
هنگامی که بخواهیم به وسیلٔه مجموعه ای از وسایل، مواد و ابزار، براى هدفى خاص چیزى بسازیم، آن را به وسیلٔه 
طراحى اجرا می کنیم. مانند طرح یک ساختمان در معمارى، طرح یک محصول در طراحى صنعتى یا طرح یک تبلیغ روزنامه 

در طراحى نگاشتار )گرافیک(.
این نوع طراحى در واقع مانند حل مسئله است؛ مسئلٔه اینکه چه مواد و تجهیزاتی، چگونه و با چه نسبت با هم ترکیب 
شوند تا مطلوب ما به دست آید. در نتیجه طراحى هم به عنوان یک هنر زیبا به طور مستقل یا مقدمه ای برای نقاشی به کار می رود 

و هم وسیله ای است برای ثبت و مشخص کردن افکار و تصورات ذهنی برای انجام یک کار.

برج آزادی، قطرهای سفیدرنگ دایره باالیی را دنبال کنید و در مورد ارتباط آن با خطوط اصلی بنا، در گروه صحبت کنید.

محاسبات هندسی برج آزادی توسط 
طراح )بخش های اصلی، جهت 

ساده سازی و مشخص شدن به رنگ 
قرمز در آمده است(.
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مراحل بررسی و کامل شدن تصاویر ذهنی برای طراحی یک کفش
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طراحی کنید
با دیدن پاکت های مختلف و کاربردهای متنوع آنها، پاکت دلخواه خود را طراحی کنید.

مراحل زیر را رعایت کنید: 
2ــ پیش طراحی برای ثبت تصورات ذهنی خود 1ــ تعیین هدف و کاربرد پاکت   

4ــ ساخت بر اساس طرح نهایی 3ــ طرح نهایی همراه با اندازه ها و توضیحات 

حرکت از کل به جزء
هنگام طراحى، همیشه از طرح کلی شروع، و کم کم به جزئیات پرداخته مى شود. برای مثال، طرح یک گل، با ساده ترین 

اشکال هندسی مثل بیضى، دایره، مربع یا مستطیل شروع، و سپس جزئیات آن ساخته و پرداخته مى شود. 
یک طراح معمار با در نظر گرفتن مسائل مختلف، مانند کاربرد ساختمان، ابعاد زمین، وضعیت محیطی و موارد متعدد 
و  دقیق تر  اندازه های  وارد جزئیات،  تدریج  به  و  می کند  آغاز  کلی ساختمان  مورد شکل  در  با طرح هایی  را  کار خود  دیگر، 

بخش های داخلی بنا می شود.
غیر از رشتٔه نقاشی، پس از یک سری پیش طرح ها و اتودها، نتایج نهایی کار به وسیلٔه طراحی های دقیق تر، به مجریان 
و مخاطبان دیگر ارائه می شود. در برخی رشته ها، طراحی نهایی با رایانه اجرا، و از روی آن با دست یا چاپگر سه بعدی، یک 

نمونک )ماکت(1 تهیه می شود.

طراحی بخش فوقانی برج میالد، اجرا به صورت سه بعدی )توسط رایانه(

یک طراح صنعتی در حال طراحی و بررسی ساخت یک صندلی تاشو با دستگیره هایی که کاماًل جمع می شوند.

maquette ـ1
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نزدیک ترین  یکسان،  مربع  وسیلٔه چهار  به  می توان  چگونه 
شکل به دایره را ایجاد کرد؟

با  کردن  طراحی  معنای  به  همیشه  زدن  اتود  یا  )پیش طرح 
مداد روی کاغذ نیست. مهم این است که شما به هر وسیله ای که 
می توانید، آنچه را در ذهن دارید تجسم کنید و آن را مورد تغییر و 

اصالح قرار دهید.( 
روش  دو  از  می توانید  موضوع  این  در  زدن  اتود  برای   
استفاده کنید: ابتدا با مداد و کاغذ تمرین کنید و سپس از یک طلق 
شفاف، چهار عدد مربع هم اندازه برش بزنید و با جابه  جا کردن آنها 
راه حل را پیدا کنید. همچنین می توانید نتیجٔه نهایی را با طراحی 

دقیق تر یا به کمک نرم افزار رایانه ای اجرا کنید.
استفاده از الگوی کاغذی برای تشخیص و طراحی شکل )فرم( 1های 

معماری

طراحی کنید

مراحل طراحی اّولیه تا اجرای نهایی دو شخصیت از مجموعۀ پویانمایی طوطی نامه
تهیه کننده: محمد شعشعی

form ـ1
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تجربه های بیشتر

 قرار است برای بوفٔه مدرسه یک تابلوی راهنما درست شود که روی آن فهرست 
)لیست(1 غذاها، انواع خوراکی ها و قیمت آنها نشان داده شود. شما چه پیشنهادی برای 
این تابلو ارائه می دهید؟ )طراحی به گونه ای باشد که امکان تغییر آسان در فهرست غذاها 

و قیمت ها وجود داشته باشد.(
به  از دیوارهای داخل مدرسه  معلّم هنر یک دبستان تصمیم دارد روی یکی   
طول 4 متر و ارتفاع 2/5 متر، یک کار هنری در مورد ریاضیات انجام دهد تا از این 
با تعدادی میخ  به درس ریاضی عالقه مند کند. او تصمیم دارد  طریق دانش آموزان را 
ضخیم چوبی و مقداری طناب نازک با رنگ های مختلف شکل های چهار عمل اصلی 

و بعضی از اعداد را نشان دهد.
اکنون سعی کنید برای این منظور، طراحی های خود را در ابعاد یک دهم )40 در 

25 سانتی متر( ارائه دهید.
 فرض کنید سازمانی در خارج از کشور مسابقه ای بین المللی با عنوان »سالم« 
زبان  به  را  »سالم«  کلمٔه  می توانند  کشورها  همٔه  دانش آموزان  که  است  کرده  برگزار 
خودشان در ابعادی که طول آن حداکثر 60 سانتی متر باشد )افقی یا عمودی( با طراحی و 
تزیینات دلخواه به مسابقه بفرستند. الزم نیست حتماً کار نهایی در قاب )کادر(2 مستطیل 
یا مربع  شکل باشد، ولی جایی را که اشغال می کند در همان حدود تعیین شده باشد. در 
این مسابقه استفاده از نمادهای فرهنگی و محلی هر شهر یا کشور یک ارزش محسوب 

می شود. شما »سالم« را با چه خطی و چگونه طراحی و رنگ آمیزی می کنید؟

خود ارزیابی
به نظر شما انجام طراحی پیش از شروع به کار نهایی چه مزیت ها و یا معایبی دارد؟ در گروه بحث کنید.

list ـ1
cadre ـ2
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                                               طراحی از اشیا

در پایان این درس از شما انتظار می رود:
توانایی های خود، موضوع را  نیازها و  به  با توجه  به درستی مشاهده و  پیرامون خود را   اشیای 

طراحی کنید. 
 روش های مشاهده در طراحی را بیاموزید و پیش از شروع طراحی،موضوع مورد طراحی را از 

زوایای مختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
 با تقویت حرکت انگشتان، مچ دست، آرنج و بازو، قدرت ترسیم خطوط را در خود تقویت کنید. 
 هنگام طراحی به اهمیت هماهنگی ذهن، دست و احساس خود پی ببرید و سعی کنید به درستی از 

آنها استفاده کنید.

درس دوم

         فکر کنید
آیا تا به حال فکر کرده اید چرا ابتدای طراحی نمی توانیم به راحتی آن چیزی را که به چشم می بینیم روی کاغذ ترسیم 

کنیم؟ چرا دست ما از چشم و ذهنمان پیروی نمی کند؟
فکر می کنید برای باال بردن مهارت طراحی، غیر از تقویت دست و قدرت ترسیم خطوط، چه تمرینات دیگری باید انجام 

داد و چه مهارت های دیگری مورد نیاز است؟
در سال های گذشته با طراحی سادٔه اشیا آشنا شده اید، به ویژه کاربرد آن در خلق آثار با ارزش هنری که حاصل مشاهدٔه 
دقیق پدیده های طبیعی و به کارگیری ساختار و شکل های ساده شدٔه آنها در معماری، صنایع دستی و هنرهای تجسمی است. 
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با توجه به آنچه در درس گذشته در مورد کاربرد طراحی در 
مراحل مختلف ساخت پروژه ها مطرح شد، امروزه در موارد متعددی 
به تجّسم سه بعدی و طراحی واقع گرا نیاز داریم و الزم است با اصول 

این روش طراحی، آشنایی اّولیه پیدا کنید.
برای یادگیری این نوع طراحی تمرینات متعددی الزم است تا 
به تدریج چشم و ذهن، دست و احساس در هماهنگی با هم قرار گیرند 
و بتوانیم تصویر اشیا را ابتدا در ذهن خود تجّسم کرده و سپس ترسیم 

دقیقی از آن را ارائه دهیم.  

طراحی اسب ــ تجسم سه بعد نما
اثر پیتر پاول روبنس / نقاش آلمانی قرن هفدهم

یک طراحی سه بعد نما

نگارگری وفادار به سطح )دو بعدی( ــ بخشی از اثر ــ »جستجوی رستم 
به دنبال اکوان دیو که در جامه مبدل یک گورخر ظاهر شده است«

شاهنامه شاه طهماسبی / قرن دهم قمری / مکتب تبریز
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»یادگیری طراحی در اصل، یادگیری چگونه دیدن است.« )عادل قلی زاده مدرس هنر( 
در واقع نگاه طراح با نگاه معمولی متفاوت است. اّولین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که معموالً مدل در 
فضای باز قرار دارد. اما روی کاغذ طراحی، فضای شما محدود به لبه های کاغذ است )قاب(. بنابراین قبل از هرچیز الزم 

است به این پرسش پاسخ دهید که می خواهید طرح خود را چگونه در این قاب جای دهید.
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شکل نشان می دهد که طراح ،با دقت نسبت ها و اندازه های مدل را مورد بررسی قرار داده است. می توانید طول و 
عرض لیوان را موردسنجش قرار دهید و به همان طریق، ابعاد آب پاش را با لیوان بسنجید و نسبت آن را در طراحی خود 

رعایت کنید. 
آیا می توانید تحلیل های دیگری دربارٔه تصویر انجام دهید؟

در شکل زیر شما با یک مهارت دیگر در نحؤه نگاه کردن طراح، آشنا می شوید. او سعی می کند اشیا را به شکل های 
هندسی ساده تبدیل کند. شما هم به تدریج می توانید این کار را برای هر چیزی از ساده تا پیچیده انجام دهید؛ زیرا از طریق 

شکل های هندسی ساده می توانید سریع تر و ساده تر، شکل اشیا را درک کنید، به ذهن بسپارید و ترسیم کنید.

ــ پس از تعیین محل طرح در قاب، باید با مشاهدٔه دقیق، ابتدا ذهن خود را برای درک موضوع آماده کنید.
 تصاویر زیر شما را با برخی از روش های مشاهده آشنا می کند:

،
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در شکل زیر محل تقاطع فضای خالی با لبه های ظرف ها مورد دقت بیشتر قرار گرفته است. )قسمت های رنگی(
حال شما هم می توانید چند قسمت دیگر را تشخیص داده و شکل را کامل کنید.

شکل زیر نشان می دهد که طراح، فضاهای خالی )قسمت های رنگی( موضوع را مورد توجه قرار داده است. نگاه شما 
باید به تدریج ،این فضا ها را با دقت بیشتری ببیند و همچون دیگر اجزای موضوع، شکل آن را به ذهن بسپارد. 
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طراحی کنید
برای درک بهتر رابطٔه اشیاء با فضای اطراف، شـکل های زیر را داخل قاب قرار داده، فـضا های خالی اطراف شکل 
را به رنگ های متفاوت رنگ آمیزی کنید )قاب باید به لبه های شکل مماس شود(. خطوط کناری اشیا در واقع محل اتصال 

خود شیء با فضای خالی اطراف آن است.  

ــ برای ساده کردن اشیاء سعی کنید یک کامیون، گل سر، قوری، برس مو، پایه چسب و یک باتری پرکن )شارژر(1 
تلفن همراه را با اشکال هندسی ساده نشان دهید. حال، با ترکیب دو  یا چند شکل هندسی ساده، تالش کنید شکل های پیچیده تر 

ایجاد کنید؛ شکل هایی که به اشیای واقعی شبیه باشند، یا شکل های ذهنی دلخواه.
تقویت ذهن و تقویت دست باید به موازات هم انجام شود. شما باید بتوانید آنچه را چشم تشخیص می دهد، ترسیم کنید. 
برای تقویت دست باید به طور مکّرر و پیوسته تمرین کنید. این گونه تمرینات می تواند با موضوعات ذهنی، یا خط خطی های 
انبوه )دایره ای، چهارگوش، زیگزاگ یا حلزونی و...( روی کاغذ سفید یا باطله، انجام شود و یا با تمرینات پی در پی شامل 
امان  در  از دست طراح  کرد  کار  آن  بتوان روی  که  هیچ سطحی  معموالً  گیرد.  متنوع صورت  و  از مدل های ساده  طراحی 

نمی ماند. اما همراه داشتن کتابچٔه طراحی بسیار مفید خواهد بود.

مرتضی  استاد  طراح:  عباسی،  رضا  موزه  نشان 
احصایی  استاد  نشان،  این  در طراحی   ،1355 / ممیز 
اسلیمی(  مورد  )در  آغداشلو  آیدین  و  )خوشنویس( 

همکاری داشتند.

battery charger ـ1
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نیز عامل مهم دیگری در ایجاد خطوط طراحی و همچنین درک درونی موضوعی است که از آن طراحی  احساس 
می کنیم. هیچ دو نفری را نمی توان یافت که دقیقاً مثل هم طراحی کنند. به همین دلیل در کنار تحلیل های مشاهده و تمریناتی 
که برای مهارت دست انجام می دهیم، یکی از روش های مفید یادگیری، این است که بدون ترس و با اتکا به توانایی حسی خود 

شروع به طراحی کنیم و در حین آن تحلیل های مشاهده را هم در نظر داشته باشیم.

 بخشی از یک اثر نگارگری برای مشاهدۀ تمرین خط
مکتب اصفهان ــ قرن 11 هـ. محمد یوسف الحسینی

تمرین طراحی خطوط با الهام از طبیعت بازی با خط و شکل روی کاغذ باطله

طراحی اثر پیکاسوتمرین خط با استفاده از شکل حیوانات
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 تمرین زیر به شما در این مورد کمک می کند:
ــ به اشیای مختلفی که در محیط اطراف شما هست فکر کنید. چند شیء را از میان آنها انتخاب کنید. در گروه های 
پنج نفره، پنج عدد از اشیای انتخابی خود را به عنوان مدل ترکیب کنید و برای طراحی آماده شوید )هر نفر یک انتخاب(. سپس 
یک قطعه مقوا یا یک بشقاب یک بار مصرف را از وسط سوراخ کرده و در انتهای مداد خود قرار دهید به طوری که مانع دید 

شما شود و نتوانید طراحی خودتان را ببینید.
سعی کنید فقط با نگاه کردن به مدل، به طراحی ادامه دهید. 

فقط خطوط کناری اشیا را بکشید و نگرانی از خراب شدن طرح، به خود راه ندهید. سعی کنید مدل را کامالً حس 
کنید. مثل اینکه با نگاهتان آن را لمس می کنید و روی خطوط آن حرکت می کنید. مداد را محکم در دست بگیرید و تا جایی 

که ممکن است دست خود را از روی کاغذ برندارید. 

خود ارزیابی
 توانایی خود را در سه قسمت ذهن )و مشاهده(، دست و احساس، چگونه ارزیابی می کنید؟ 
 تجربٔه کدام یک برای شما جذاب تر است و در کدام مهارت احتیاج به تمرین بیشتری دارید؟

نحوۀ پوشاندن انتهای مداد برای جلوگیری از مشاهدۀ صفحۀ طراحی
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تجربه های بیشتر

 در میانٔه یک کاغذ A4 یک خط عمودی رسم کنید به گونه ای که سطح کاغذ را به دو قسمت تقسیم 
کند. حال فرض کنید این خط از وسط یک گلدان عبور کرده است. با این فرض و از یک سمت، خط 
کناری نیمی از گلدان را با مداد به صورت پررنگ طراحی کنید )توجه کنید که گلدان در نیمٔه پایینی کاغذ 
قرار گیرد(. اکنون از روی خط عمودی، کاغذ را تا کنید و روی سایٔه طرحتان که از پشت معلوم است خط 
بکشید تا طراحی تان روی طرف مقابل، برگردان )کپی(1 شود. دوباره کاغذ را باز کنید و طرف مقابل گلدان 

را هم پررنگ کنید تا گلدان کامل شود.
در این مرحله با استفاده از نقوش مختلف که نمونه هایی از آن در تصویر آمده است یا نقوش دلخواه 
دیگر، سطح گلدان را تزیین کنید. سپس با الهام از گلدان های خانه یا بیرون، برگ ها یا گل هایی را داخل آن 

طراحی کنید و با خطوط، طرح خود را کامل کنید. 

copy ـ1
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 پنج مستطیل با ابعاد مختلف، کوتاه و پهن، بلند  و باریک رسم کنید. آنها را برش دهید و با مداد، 
خط دورشان را پررنگ کنید تا قاب آنها مشخص تر شود. آن گاه از میان وسایل مختلف خانه اشیایی را پیدا 

کنید که متناسب با ابعاد این مستطیل ها باشند و سپس آنها را درون مستطیل ها طراحی کنید.

 تصاویر مختلفی از روزنامه یا مجالت تهیه کنید. فضاهای خالی داخل تصاویر را با ماژیک یا 
مداد رنگ کنید. یکی از آنها را انتخاب کنید و از روی آن طرحی ساده شده و دو بعدی از شکل ها و 
فضاهای خالی، روی یک کاغذ A4 ایجاد کنید. داخل سطوح طرح را با نقوش یا  هاشورهای موازی و 

در جهات مختلف پر کنید.



26

                                        آشنایی با ترکیب بندی

در پایان این درس انتظار می رود:
 مفهوم ترکیب بندی را درک و اهمیت آن را در خلق آثار هنری تشخیص دهید.

 با آشنایی با برخی از اصول ترکیب بندی، تصاویر و آثار هنری را با توجه به این اصول، بررسی و 
تجزیه و تحلیل کنید. 

 با بعضی از انواع ترکیب بندی آشنا شده باشید و بتوانید آثار هنری را تجزیه و تحلیل کنید.
 با استفاده از بعضی از انواع ترکیب بندی، آثار هنری متفاوت خلق کنید.

درس سوم

          فکر کنید
چه  می کنید؟  انتخاب  کار  این  برای  را  نقطه  کدام  بنویسید،  خود  کتاب  یا  دفتر  جلد  روی  را  نامتان  بخواهید  اگر  ــ 

مالحظاتی را ممکن است برای این کار در نظر بگیرید؟
ــ به نظر شما چرا یک قاب کج شده روی دیوار توجه بیشتری را به خود جلب می کند؟

ــ فرض کنید قرار است از معلم و چهار نفر از هم کالسی هایتان عکس یادگاری بگیرید، آیا در ترتیب ایستادن آنها تفاوتی 
احساس می کنید؟

پرسش های فوق به موضوعی اشاره می کند که در همٔه هنرها نقش مهمی دارد. موضوعی که به ارتباط بین اشیا و اجزا، 
حالت و ترتیب قرارگیری آنها مربوط می شود و در دنیای هنر به آن »ترکیب بندی« می گویند. ترکیب بندی نقش مهم و ضرورت 
زیادی در زندگی دارد، از هماهنگی در پوشیدن لباس، نحؤه چیدن اسباب و لوازم خانه یا محل کار، تا شکل ظاهری انواع 
و شهرها.  محله ها  پارک،  برای سیمای خیابان،  برنامه ریزی طراحان شهری  و حتی  می کنیم  استفاده  آنها  از  که  وسیله هایی 

درهرکدام، الزم است در مورد ترکیب بندی آنها تصمیم گیری شود. 
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تصمیم گیری مناسب در مورد ترکیب بندی، نه تنها در زیبایی موضوع مؤثر است بلکه فایده و کارایی آن را نیز افزایش 
می دهد. بنابراین الزم است هنرمند، زیبایی و کارایی را در کنار هم مورد توجه قرار دهد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از ترکیب  بندی در موضوعات مختلف را مشاهده می کنید.

دو نوع جاروی برقی با اجزای مشابه و ترکیب بندی متفاوت. کارایی و زیبایی را در مورد هر طرح بررسی کنید.

طراحی یک صفحٔه نرم افزاری مربوط به تلفن همراه و برخی مواردی که باید در مورد ترکیب بندی آنها تصمیم گیری شود. 
icon ـ1
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  خانۀ تاریخی مهینستان راهب ــ کاشان

گل های آفتاب گردان ــ ونسان ونگوگ معراج حضرت رسول)ص( ــ سلطان محمد

در تصاویر زیر نمونه های زیبایی از ترکیب بندی در نقاشی و معماری را مالحظه می کنید:
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ترکیب بندی در هنرهای تصویری نقش اساسی دارد و با یک تعریف ساده عبارت است از حالت و نحوۀ قرارگیری 
اجزای تصویر نسبت به یکدیگر و نسبت به قاب، برای  آنکه مفهوم یا احساس مورد نظر هنرمند بهتر منتقل شود و تصویر 

هر چه زیباتر و خوشایندتر شود.
با دقت به این تصاویر به پرسش های زیر پاسخ دهید:

ــ کدام دایره در لحظه اّول بیشتر چشم را جذب می کند؟

ــ از میان چهار تصویر ، کدام یک احساس استحکام و استواری بیشتری را انتقال می دهد؟
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ــ در تصویر زیر چشم شما در چه مسیری روی تصویر حرکت می کند؟

ــ کدام یک از دو تصویر زیر برای شما خوشایندتر است؟
آیا می توانید دلیلی برای آن بیابید؟

برای پاسخ های خود به این پرسش های تصویری چه دالیلی داشته اید؟ در مورد آنها در گروه صحبت کنید.

استیو مک کاری ــ عکاس مجله نشنال جئوگرافی
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طراحی اثر دومینیک انگر نقاش فرانسوی، 
قرن نوزدهم

طراحی پوستر اثر مرتضی ممیز سال 1343

طراحی آبرنگ)بخشی از اثر( چین ، قرن نوزدهم 

بررسی و تحلیل کنید 
جلب  را  توجه  بیشتر  که  نقطه ای  صفحه  این  تصاویر  در 
می کند پیدا کنید و در مورد دالیل و شیؤه تأکید هر کدام، در گروه 

صحبت کنید. 
است.  »تأکید«  موضوع  ترکیب بندی،  اصول  از  یکی 
از  یکی  روی  است  الزم  هنری  آثار  بیشتر  در  معمول  به طور 
اجزای موضوع یا روی نقطه ای در سطح اثر، تأکید صورت گیرد 
آن قسمت  به  همه  از  بیش  را  بیننده  توجه  دارد  هنرمند قصد  که 

معطوف نماید.
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بهرام گور در تاالر هفت پیکر / نقاشی برای دیوان امیر اسکندر / 
شیراز / قرن نهم هجری

با توجه به تصاویر باال، در گروه راجع به دو نوع ترکیب بندی قرینه و غیر قرینه بحث کنید.
 طبیعت بی جان ،اثر پل سزان، قرن 19

ترکیب بندی متقارن ، اثر موریس اشر

یکی دیگر از مهم ترین اصول ترکیب بندی »تعادل« است. بدین ترتیب که اگر به وسیلٔه یک خط فرضی تصویر را به دو 
بخش مساوی تقسیم کنیم، باید وزن دو طرف تصویر در تعادل با یکدیگر برابر باشد.

واضح است که وزن فیزیکی برای تصویر معنا ندارد؛ بلکه در اینجا نوعی از سنگینی مطرح می شود که به آن وزن دیداری 
می گویند. وزن دیداری در واقع میزان اهمیت و جلب توجه اجزای تصویر است. هرچیزی که چشم را بیشتر جذب کند، وزن 

دیداری بیشتری دارد. این ممکن است به دلیل اندازه، رنگ، تیرگی یا روشنی، بافت، شکل و... باشد. 
ایجاد تعادل، نقش خیلی مهمی در زیبایی و خوشایندی اثر دارد. تعادل از راه های مختلف انجام می گیرد. اما دو روشی 

که خیلی بیشتر استفاده شده است عبارت اند از: ترکیب بندی قرینه و ترکیب بندی غیر قرینه. 
به تصاویر زیر نگاه کنید و با کشیدن یک خط عمودی در وسط 

تصویر، برابری وزن دیداری را در دو سوی تصاویر بررسی کنید.
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تجربه های بیشتر

طراحی کنید
بندی  ترکیب  آنها روی یک کاغذ A3 دو  به وسیلٔه  بزنید.  ابعاد مختلف از یک مقوا برش  با  پنج شکل هندسی ساده 
دلخواه، یکی قرینه و دیگری غیر قرینه، ایجاد کنید. در این ترکیب بندی، مشخص کردن خط افق الزامی است. یکی از شکل ها 
را در ذهن خود انتخاب کنید و به صورت تصویری تدابیری بیندیشید که آن شکل بیش از همه بتواند نظر بیننده را به خود جلب 

کند. استفاده از خط و سطح )رنگی، هاشور و یا بافت های تصویری درس قبل( آزاد است.

خود ارزیابی
دو هدف مهم ترکیب بندی و بعضی از انواع آن را بیان کنید. به نظر شما چه تفاوت هایی بین آثار هنری ایرانی ــ اسالمی 

و آثار هنری مغرب زمین در زمینٔه ترکیب بندی وجود دارد؟ 

 

                                   
                                        

 روی یک کاغذ A4 کارهای زیر را انجام دهید:
  چهار خط راست در جهت افقی از یک طرف کاغذ به طرف دیگر رسم کنید به طوری که این خط ها 

همدیگر را قطع نکنند.
  دو خط راست یا منحنی در جهت عمودی رسم کنید به طوری که خط های قبلی را قطع کند.

 یک خط منحنی رسم کنید به طوری که از یک طرف صفحه وارد قاب شود و یک جایی در میان 
قاب )به انتخاب خودتان( قطع شود.

  پنج دایره با اندازه های دلخواه و در محل دلخواه رسم کنید.
 سه تا از دایره ها را انتخاب کنید و با رنگ دلخواه پر کنید )می توانید به جای رنگ از نقش و نگار 

یا حتی تکه چسبانی استفاده کنید(.
  از تقاطع خط هایی که در ابتدا روی کاغذ کشیدید، کاغذ شما به بخش های مختلفی تقسیم شده 

است. چهار بخش از این قسمت ها را به دلخواه با رنگ پر کنید.
 یک قاب عمودی را انتخاب کنید و با تعدادی دایرهٔ کوچک و بزرگ سعی کنید مفهوم پرواز را 

نشان دهید.
تصاویر مختلفی را از کتاب، مجله یا روزنامه جمع آوری کنید. این تصاویر می تواند عکس، نقاشی یا 
آگهی تبلیغاتی  نگاشتاری)گرافیکی(1 باشد. به ترکیب بندی آنها و نحؤه قرارگیری اجزای تصویر دقت کنید. 
موضوع تعادل و تأکید را در آنها بررسی کنید. در مرحلٔه بعد، یکی از تصویر ها را انتخاب کنید و با کشیدن 

قابی به همان اندازه روی کاغذ، سعی کنید یک ترکیب بندی دیگر با همان اجزای تصویر تهیه کنید.

graphical ـ1
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                                                نگاشتار و تبلیغات 

درس اوّل

درپایان این درس انتظار می رود:
 نقش و کاربرد تبلیغات در جامعه و انواع آن را بشناسید و تبلیغ خوب از بد را از یکدیگر تشخیص دهید. 
 عناصر مؤثر در نوشتن یک شعار تبلیغاتی را درک و شعارهای تبلیغاتی گوناگون را تجزیه و تحلیل کنید. 

 مهارت نوشتن یک شعار تبلیغاتی مناسب را داشته باشید.
 بتوانید با توجه به نیازها و اهداف خود، از روش ها و ابزارهای مناسب تبلیغات، برای رساندن پیام به  شیوه ای 

مؤثر استفاده کنید.
 با مفهوم نگاشتار آشنا شوید و نقش این هنر را در تبلیغات و در انواع دیگر هنرهای دیداری درک کنید. 

         

          فکر کنید
ــ آیا در مسیر رفتن به مدرسه به تابلوهای اعالنات سطح شهر، روستا یا محل زندگی خود،  توجه کرده اید؟ به روزنامه ها 

و مجله ها و کتابی که هم اکنون مشغول مطالعه آن هستید چطور؟ با دقت به آنها نگاه کرده اید؟
ــ آیا می دانید برای فروش کاال، معرفی خدمات یک مؤسسه، معرفی کالس های کنکور، یا برگزاری نمایشگاه ها از چه 

روش هایی استفاده می شود؟
همان طور که می دانید ما از طریق تبلیغات است که درمی یابیم کاال و خدمات مورد نیاز ما، چه عملکردی دارند، چه 

تأثیری بر ما می توانند داشته باشند و چگونه می توان به آن دست یافت. 
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با دقت به این تصاویر نگاه کنید، ویژگی مشترک آنها چیست؟ 
هریک از این تصاویر، محصول یا رخدادی فرهنگی و اجتماعی را به ما معرفی می کند؛ به عبارتی گونٔه  مختلفی از تبلیغ 
است. تبلیغات همیشه سعی دارد به مخاطبان خود پیامی را برساند و اهدافی را درنظر دارد. از طریق این پیام ها، اطالعات و 

فکرهای نو به مردم ارائه و موجب تغییر، یا تقویت رفتار آنها می شود.
تبلیغات همواره بر سه عامل اصلی پیام دهنده، پیام گیرنده و وسیلٔه پیام رسان استوار است و همواره به دنبال بازاریابی 

است.این بازاریابی یا تجاری، یا فرهنگی و یا سیاسی است.

طراحی اعالن برای دومین جشنوارۀ بین المللی نمایش های طنز

طراحی آگهی نما ) بیلبورد(1 برای شرکت رنگ سازی

billboard ـ1
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درگذشته، تبلیغات به سه روش صورت می گرفت:

1ــ عالئم تجاری 
استادکاران برای معرفی محصول خود از نشان و عالمت های مشخصی استفاده می کردند. این عالئم برروی ظروف 
سفالی، نقره ای و غیره به کار برده می شد، درست همانند نشانه های تجاری کنونی که به خریداران کمک می کنند تا محصول یا 

خدمات مورد عالقٔه خود را پیدا و خریداری کنند.

پوستر اهدای عضوکتاب سرباز سال های ابری ــ طراح جلد: مجید زارع
پوستر »نخستین جشنواره هنرهای تجسمی نفس« با موضوع اهدای عضو

طراح: ملیکا حسینی / استودیو دفتر / 1395

طراحی برای نشان شبکهٔ تلویزیونی خبرــ  اثر مصطفی اسداللهی طراحی آرم اداره کل پژوهش و آموزش سیما ، طراح: محمد شعشعی 
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2ــ تبلیغ بردیوارها
پیام استفاده  یا عرضه می شد برای نوشتن  تبلیغ، از دیوارهای جانبی که جنس، یا خدمت، فروخته،  در این شیوه از 

می شده است. درست مانند تبلیغاتی که اکنون برروی دیوارها، ویترین یا سردر مغازه ها مشاهده می شود.

طراحی اعالن برای سومین نمایشگاه دوساالنهٴ نقاشی ایران ــ
 اثر مصطفی اسداللهی

طراحی نگاشتار محیطی برای خودرو
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3ــ جارچی ها
درگذشته جارچی ها در شهر می گشتند و به وسیلٔه نواختن طبل یا شیپور مردم را به سوی خود جلب می کردند و اخبار 

مهم و رخدادهای مورد توجه مردم را به آنها عرضه می داشتند.
به نظر شما نقطٔه اشتراک همٔه این وسیله های تبلیغاتی چیست؟

اگر دقت کنید درمی یابید این تبلیغات بر پایٔه حواس دیداری و شنیداری استوار بوده اند. امروزه نیز تقریباً به همین گونه 
به عهده دارند و مخاطبان  اینترنت نقش مهم تری را  و  تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله  مانند:  ابزارهای جدیدی  اما  است، 

وسیع تری را پوشش می دهند. به نظر شما کدام رسانه بیشترین تأثیر را دارد؟ 

تجربه کنید
تهیه  چگونه  را  خود  تبلیغاتی  شعار  کنید.  تهیه  تبلیغاتی  شعار  یک  و...(  چای  )همانند  تجاری  محصول  یک  برای 
می کنید؟ از چه روش هایی برای انتقال پیام و تبلیغ محصول مورد نظر خود استفاده خواهید کرد؟ به یاد داشته باشید که به هر 

سه عامل مهم در انتقال یک پیام توجه کنید. 

طراحی جلد برای مجلهٴ هفتگی سروش ــ اثر علی وزیریان

طراحی اعالن برای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( ــ اثر قباد شیوا
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تلویزیون مشاهده  و  تبلیغ، شعار مناسب است. شعارهایی که در روزنامه ها، مجله ها، رادیو  از مهم ترین عناصر  یکی 
می کنید اغلب توسط متخصصان با تجربه تهیه می شود. یک شعار خوب می تواند به خوبی در ذهن ما ماندگار شود. آیا از این 
نوع شعارها چیزی به یاد دارید؟ پدر یا مادرتان شعاری از دوران کودکی خود به یاد دارند؟ شعار تبلیغاتی سعی می کند تا پیام را 

به بهترین، مؤثرترین و کوتاه ترین زمان به مخاطب برساند.
به یاد داشته باشید تبلیغ خوب، تبلیغی است که به منافع شرکت یا سفارش دهنده، منابع جامعه و خواسته های مصرف کننده 
توجه کند. تبلیغات می تواند همانند چاقوی دولبه هم در جهت رشد و اعتالی جامعه یا در جهت فریب مردم باشد. صداقت و 

راستگویی در تبلیغات از اصول اّولیه و ارزش های اخالقی است.
آیا می دانید تبلیغات توسط چه افرادی تهیه و طراحی می شود؟ آیا می دانید آنها از چه روش هایی برای انجام تبلیغات استفاده 
می کنند؟ نگاشتارگر، عناصر نگاشتاری مانند تصویر، نوشتار و سایر عناصر دیداری و گاه شنیداری را در کنار هم قرار می دهد تا 

پیامی را به خوبی به مخاطب خود انتقال دهد.
نگاشتارگر با آگاهی و شناخت شاخه های مختلف هنری )مثل نقاشی، تصویرگری، عکاسی، خوشنویسی و...( سعی 
نگاشتار، خود زمینه های  یابد. رشتٔه  تازه دست  و  نو  به مفهومی  تا  قرار دهد  متفاوت را درکنار هم  می کند عناصر تجسمی 
مختلفی همانند: تصویرسازی، نشانه، اعالن )پوستر(، صفحه آرایی، بسته بندی، نگاشتار تلویزیونی و نگاشتار محیطی را شامل 

می شود. در یک کالم می توان گفت نگاشتار یعنی تبلیغات و تبلیغات با زبان نگاشتار است که معنا پیدا می کند.

طراحی برای دفترک )بروشور(1 ــ اثر علی دوراندیش

طراحی برای نشان انتشارات سروش ــ اثر قباد شیوا
brochure ـ1
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تجربه های بیشتر

خودارزیابی 
 به تبلیغات روزنامه ها و مجله ها نگاه کنید. چند نمونٔه خوب را انتخاب کنید و در کالس دربارٔه دالیل انتخاب خود 

به عنوان یک نمونٔه خوب، بحث و تبادل نظر کنید.
 چه شباهت ها و تفاوت هایی بین تبلیغات در انواع مختلف وسایل ارتباط جمعی وجود دارد؟ 

  در سطح شهر خود چند نوع تبلیغات مشاهده می کنید؟ کدام یک از آنها تأثیر 
بیشتری بر شما دارند؟ آنها را با هم مقایسه کنید.

از  یکی  معرفی  مورد  در  تبلیغاتی  آگهی  یک  نوشته،  و  از عکس  استفاده  با   
جاذبه های گردشگری شهر خود تهیه کنید.

 به تبلیغاتی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود توجه کنید. نمونه هایی که 
شعار های بهتری دارند را انتخاب و به کالس ارائه دهید. 

طراحی برای اعالن نخستین دوساالنه بین المللی نقاشی جهان اسالم ــطراحی برای جلد مجلۀ سوره »شعر«  ــ اثر فرزاد ادیبی
 اثر علی وزیریان
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اعالنوصفحهآرایی

در پایان این درس انتظار می رود:
 نقش نگاشتار را در انواع دیگر هنرهای دیداری درک کنید. 

 با شناسایی انواع اعالن یا پوستر آشنا شده و کاربرد آن را در تبلیغات تجزیه و تحلیل کنید. 
 با صفحه آرایی و کاربرد آن آشنا شوید و بتوانید تفاوت آن را با دیگر انواع چاپ شده بیان کنید.

 با درک هماهنگی میان متن و تصویر، مهارت طراحی انواع اعالن )پوستر( و صفحه آرایی را با توجه 
به اهداف و نیازهای خود داشته باشید.

درس دوم

طراحی اعالن برای هنر سقاخانه ــ اثر قباد شیواطراحی اعالن برای فیلم ــ اثر ابراهیم حقیقیطراحی اعالن برای چشم انداز شعر معاصر فارسی ــ

           فکرکنید
    با دقت به تصاویر زیر نگاه کنید. به خوبی مشخص است که هر یک از این تصاویر قصد دارد به ما پیامی برساند.         

به نظر شما پیام هرکدام ازاین تصاویر چیست؟ آیا می دانید این نمونه ها را چه می نامند؟

اثر فرزاد ادیبی
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به این تصاویر، اعالن یا پوستر می گویند. یکی از روش های مفید برای تبلیغات »اعالن« است. در این شیوه از تبلیغات، 
با استفاده از تصویر، نوشتار یا نقش های تزیینی، پیام به مخاطبان انتقال داده می شود. پوستر ها در حقیقت گونه ای از روش های 
مناسب تبلیغاتی به شمار می آیند که در شمارگان باال چاپ می شوند و سعی در پیام رسانی دارند. خواه این پیام برای خرید کاال 
باشد یا تشویق مردم به شرکت در یک همایش ملّی. تصاویری که درطراحی اعالن به کارگرفته می شوند اغلب توسط عکاسی، 
تصویرسازی، و طراحی به وجود می آیند. حروف و نوشتار نیز به صورت خوشنویسی، طراحی حروف یا حروف چاپی نوشته 

می شوند.
گسترش شهرنشینی و لزوم ارتباطات جدید، یکی از عوامل مهم در توسعه و رشد هنر »طراحی اعالن« گردید. اّولین 

طراحان اعالن های رنگی نقاشان بودند، اما امروزه نگاشتارگران این کار را انجام می دهند. 

اعالن طراحی کنید
به اتفاق دوستان یا به تنهایی و با راهنمایی معلم خود برای یک مناسبت فرهنگی یک پوستر )با استفاده از حروف به تنهایی 

یا در ترکیب با تصویر( طراحی کنید.
در عصر کنونی پوستر ها ابزاری بسیار مناسب برای پیام رسانی می باشند و عالوه بر نصب بر دیوار و سطوح شهر، گاه 

در فضای رقمی )دیجیتال(1 نیز، نشر و توزیع می گردند که میزان مخاطبان بیشتری را پوشش می دهد.

طراحی اعالن ــ اثر فرشید مثقالی

طراحی اعالن ــ رضا عابدینی

digital ـ1
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درگذشته اعالن ها در اندازه های مختلف به چاپ می رسید از کاغذهای کوچک تا کاغذهایی در اندازٔه 2/5 متر، اما 
درحال حاضر، اندازٔه رایج اعالن ها 70 × 50 و یا 70 × 100 سانتی متر است.

اعالن ها به چند نوع دسته بندی می شوند: 1ــ تجاری  2ــ فرهنگی   3ــ سینمایی
اعالن های تجاری: هدف اصلی از چاپ این اعالن ها معرفی تبلیغ برای یک محصول و کاال و تشویق مردم به خرید 

بیشتر است. 

ـ اثر فرزاد ادیبی طراحی اعالن برای »گنجینه های از یاد رفته هنر ایران«ـ 

طراحی اعالن برای »ایران در نمایشگاه بولونیا« ــ اثر محمد احصایی طراحی اعالن برای صلح

اعالن های فرهنگی: این نوع از اعالن ها فّعالیت های فرهنگی وهنری را به جامعه معرفی و عرضه می کنند؛ همانند 
اعالن برای شب شعر، نمایشگاه ها و ارج گذاری مشاهیر علم و ادب.
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اعالن های سینمایی: این نوع از اعالن ها همان گونه 
که از نامشان پیداست برای فیلم های سینمایی طراحی می شوند، 

تا مردم به دیدن فیلم مورد نظر تشویق شوند.
 

طراحی اعالن برای »ششمین نمایشگاه نگارگران قم« ــ اثر مسعود نجابتی طراحی اعالن برای » دهمین جشنواره )فستیوال(1 بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان« ــ اثر فرشید مثقالی

طراحی برای اعالن فیلم »رنگ خدا« ــ اثر علی وزیریان
festival ـ1
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صفحه آرایی 
حاال به کتابی که در دستتان است به دقت نگاه کنید. آیا می دانید این کتاب توسط چه کسانی تهیه شده است؟ ویژگی های 

مهم آن چیست؟ آیا می دانید هر کتاب از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
به این تصاویر نگاه کنید.

اثر  ــ  برای مجله »شعر« سوره  طراحی 
فرزاد ادیبی

تصویرسازی کتاب کودک ــ اثر فرشید مثقالی

طراحی برای صفحه آرایی کتاب ــ اثر فرزاد  ادیبی

هنر کتاب آرایی ایرانی
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است.  شده  تشکیل  و...  تزیینی  مایه های  نقش  نقاشی،  حروف،  از  تصاویر  این  که  دریافت  می توان  دقت  اندکی  با 
همگی اینها اجزای مهم نوشتاری و تصویری هستند که در هر کتاب، مجله، آگهی و سایر تبلیغات مشاهده می شوند که به آن 
صفحه آرایی می گویند. قبل از اختراع چاپ و رایج  شدن ماشین های چاپ و رایانه در ایران و سایر کشورها، هنر کتاب آرایی 
به صورت دستی صورت می گرفت. کتاب آرایی طرح جلد و صفحه های داخلی کتاب ها را شامل می شد. طرح جلد کتاب 
عالوه بر زیبایی، در حفظ صفحه ها نقش بسیار مهمی داشته و دارد. صفحه های داخلی نیز با استفاده از هنرخوشنویسی و 

تذهیب، تزیین می شد.

نمونه  ای از هنر کتاب آرایی ایرانی

هنر خوشنویسی ایرانی

هنر جلد سازی ایرانی
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جلد کتاب طراحی کنید
به طرح جلد کتاب های گوناگون توجه نمایید. چند نمونٔه مختلف را تا به حال مشاهده کرده اید؟ آنها را با هم مقایسه 
کنید. حال طرحی ساده برای یک کتاب بکشید و محل قرارگیری تصویر، نوشتار، نشانه و نقش مایه های تزیینی را اجرا نمایید.

صفحه آرایی در عصر حاضر، دیگر به صورت دستی اجرا نمی شود؛ بلکه با رایانه و نرم افزارهای تخصصی صورت 
می گیرد. صفحه آرایی عالوه بر زیبایی طرح جلد و صفحه های داخلی به ما کمک می کند تا بهتر و راحت تر مطالب یک کتاب یا 

مجله را مطالعه کنیم. حروف در اندازه ها و ضخامت های مختلف نیز نقش مهمی در این امر به عهده دارند.

هنر کتاب آرایی ایرانی  

 عالوه برکتاب و مجله، ما در طراحی دفترچه های راهنمای 
محصوالت  ، آگهی ها، بسته بندی، اوراق اداری و تابلوهای تبلیغاتی 
نیز شاهد به کارگیری صفحه آرایی هستیم، به همین دلیل صفحه آرایی 
با  داشـته  باشد.  مطالب  منـاسب  ارائٔه  در  مهم  نقشـی  اند  می تـو
قرار گرفتن تصویر و نوشته در جای مناسب و با توجه به اهمیت 
مطالب نوشتاری، به کارگیری اندازه های متفاوت حروف می تواند به 

خوبی به مخاطب در درک بهتر پیام کمک کند.

طراحی برای جلد کتاب »آشنایی با شکسپیر« ــ اثر قباد شیوا

طراحی برای جلد مجلۀ »فصلنامۀ هنر« ــ اثر بیژن جناب
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تجربه های بیشتر

 به نمونه های مختلف صفحه آرایی در پیرامون خود توجه کنید و آنها را از نظر 
طرح جلد، صفحه های داخلی و به کارگیری حروف مختلف، با یکدیگر مقایسه کنید.

 نمونه های مختلف اعالن های سطح شهر را مشاهده کنید و در مورد ویژگی های 
مهم آنها با دوستان خود صحبت کنید.

 با استفاده از تکه چسبانی )کالژ(1 اعالنی برای یک فیلم کودکانه طراحی کنید.
 براساس مشاهده های خود از نمونه ها، طرح جدیدی طراحی کنید و آنها را با 
سایر هم کالسی هایتان مورد بحث و گفت  و  گو قرار دهید. با مشورت هم، بهترین نمونه ها 

را انتخاب کنید. با مشورت معلم خود طرح را تکمیل نمایید.
 کتاب آرایی ایرانی )سنتی( را با کتاب آرایی کشورهای غربی مقایسه کنید.تفاوت ها 

و شباهت های آنها در چیست؟
 طرح جلد مجله ها را با طرح جلد کتاب ها مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوت ها 

و شباهت هایی در آنها دیده می شود؟
 درکتاب های مختلف درسی خود به دقت مشاهده کنید.آیا صفحه آرایی کتاب ها 
با هم تفاوت دارد؟ به نظر شما آیا با توجه به نوع درس، صفحه آرایی و طرح جلد کتاب ها 

متناسب طراحی شده اند؟

خود ارزیابی
با  و  انتخاب  را  آنها  انواع  از  نمونه  کنید.چند  نگاه  دقت  با  شده اند  نصب  مدرسه  دیوار های  به  که  اعالن هایی  به   
هم کالسی های خود دربارٔه اهداف، نوع و روش آنها گفت  و  گو کنید. بیشترین تصاویری که در اعالن ها به کاربرده می شوند با 

کدام روش و در چه اندازه ای تهیه شده اند؟
 عالوه بر آثار چاپ شده، سایر مواردی که صفحه آرایی در آنها نقش مهمی دارد را مشاهده کنید و تفاوت آنها را با نمونٔه 

چاپ شده مقایسه کنید.

Collage ـ١
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                                            نگاشتار محیطی

در پایان این درس انتظار می رود:
 مفهوم نگاشتار محیطی و نقش آن در محیط زندگی خود را درک و چگونگی کاربرد آن را در انواع 

محیط ها تشخیص دهید.
 بتوانید با توجه به اهداف نگاشتار محیطی در مکان های گوناگون، کاربرد انواع نگاشتار محیطی )محیط های 

باز و بسته( را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
 شیوه های مختلف اجرا در نگاشتار محیطی را بشناسید و مهارت استفاده از آنها را با توجه به نیازها و 

اهداف خود )زیباسازی محیط و پیام رسانی( داشته باشید.

درس سوم

          فکرکنید
 با دقت به محیط زندگی خود )مثل میدان ها، تابلوها، ایستگاه های اتوبوس، سردرمغازه ها، نقاشی هایی که بر روی دیوار 
مهد کودک ها کشیده شده است و...( نگاه کنید. به نظر شما این تصاویر در جامعٔه ما چه نقشی دارند؟ برای تزیین شهر یا 
روستای محل زندگی شما از چه روش هایی استفاده شده است؟ آیا این نوع از تزیینات فقط برای محیط های بیرونی کاربرد 

دارند؟
تمامی عناصر تصویری در محل زندگی ما مانند نقشه ها، نشانه ها، عالئم راهنمایی و رانندگی، ایستگاه های اتوبوس، 
آب نماها، پیکره ها، نقاشی های دیواری، تابلوهای بزرگ وکوچک، تبلیغات بدنٔه اتوبوس ها، وسایل حمل و نقل و... جزء آثار 

نگاشتار محیطی به شمار می آیند. 
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نگاشتار محیطی، یکی دیگر از عرصه های مهم هنر نگاشتار است. از گذشته های دور تا کنون انسان ها سعی در زیبا کردن 
محیط اطراف خود داشته اند. عالوه بر زیبایی، گاه برای ثبت وقایع و پیام رسانی، از صخره ها و کوه ها یا ایجاد ستون ها استفاده 

کرده اند.

طراحی نگاشتار محیطی برای »کاخ تخت جمشید« ــ روایت گری و پیام رسانی

طراحی نگاشتار محیطی برای تزیین ساختمان

طراحی نگاشتار محیطی برای ایستگاه اتوبوس

طراحی نگاشتار محیطی دورۀ ساسانی برای پیام رسانی
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در دوران حاضر عالوه بر یادمان یا زیبایی محیط، اطالع رسانی و تبلیغات نقش مهمی در زندگی ما پیدا کرده است.
نیز حضوری  ایران  در  اخیر،  دهٔه  دو  این  در  و  است  یافته  توجه  قابل  نگاشتار رشدی  هنر  از  این شاخه  این رو،  از 

پررنگ تر پیدا کرده است.
نگاشتار محیطی با  توجه به عملکردش به دو دستٔه کلی تقسیم می شود که عبارت است از: 

1ــ آثاری که بیشتر جنبٔه زیباسازی محیطی دارند و قصد و مفهوم خاصی ندارند.

است  ممکن  پیام رسانی  این  دارند.  عهده  به  نیز  را  پیام رسانی  و  راهنمایی  مهم  نقش  زیبایی،  بر  عالوه  که  آثاری  2ــ 
فرهنگی، تجاری و یا سیاسی باشد.

طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی مکان های عمومی طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی ساختمان ها

طراحی نگاشتار محیطی )آگهی نما( برای ششمین دو ساالنۀ  نقاشی 
طراحی اعالن برای بزرگداشت میراث فرهنگی ــ اثر مصطفی اسداللهیمعاصر تهران ــ اثر مصطفی اسداللهی 
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طراحی کنید
ــ به کمک دوستان و با راهنمایی معلم خود برای زیباسازی کالس، سالن و یا حیاط مدرسه چند طرح در نظر بگیرید. 

سپس در گروه های کاری مختلف، آنها را اجرا کنید تا شما نیز سهمی در زیبا سازی محیط خود داشته باشید.
ــ برای ورود به مکان های مختلف مدرسٔه خود، تابلوهای راهنما طراحی کنید.

نگاشتار محیطی از لحاظ فضا خود به دو دستٔه کلی تقسیم می شود:
نمای  بزرگراه ها،  خیابان ها،  میدان ها،  پارک ها،  مثل  مکان هایی  شامل  بیشتر  فضاها  از  گونه  این  باز:  فضای  1ــ 
ساختمان ها و دیوارهای شهری است. طراحان نگاشتار بیشتر آثار خود را در این فضا ها و برای دید عموم به وجود می آورند.

طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی محیط

طراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی مکان های عمومیطراحی نگاشتار محیطی برای زیباسازی فضای پارک
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2ــ فضای بسته: این گونه از فضاها بیشتر شامل مکان های بسته همانند: فضاهای نمایشگاهی، سالن های اجتماعات، 
ویترین مغازه ها، محیط های اداری، آموزشی، مکان های ورزشی و عمومی است. اما آنچه آثار نگاشتار محیطی را از سایر 
عالوه  است.  بیشتر  افراد  توسط  آن  مشاهده  و  مردم  روزمرٔه  زندگی  با  آن  آمیختگی  می کند،  متفاوت تر  نگاشتار  شاخه های 
براین  ،نوع اجرا و ارائٔه آثار نیز مانند طراحی اعالن، تصویرسازی یا سایر آثار چاپ شده برکاغذ نیست بلکه عالوه بر چاپ بر 
روی کاغذ، این امکان وجود دارد که بر روی بالن های تبلیغاتی، ایستگاه های اتوبوس، بدنٔه اتوبوس، پیراهن، کاله، لیوان، 

انواع ظروف ، ساک های دستی و... نیز صورت گیرد.

طراحی نگاشتار محیطی برای تمبر طراحی نگاشتار محیطی برای ساک دستی

طراحی نگاشتار برای ارائۀ مبلمان جدید

طراحی نگاشتار محیطی برای برج میالد ــ اثر فرشید  مثقالی

طراحی نگاشتار محیطی برای بدنهٴ اتوبوس
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تجربه های بیشتر

شما چند نمونٔه دیگر از آثار نگاشتار محیطی را می شناسید که با چاپ بر روی سایر اشیا و وسایل ایجاد شده باشند؟
یکی دیگر از تفاوت های اجرا در نگاشتار محیطی، ارائٔه آثار به  صورت حجم )سه بعدی(، کاشی کاری، نقاشی دیواری، 
اشیای متحرک و وسایل حمل و نقل است. این امر موجب شده تا عرضٔه آثار نگاشتار محیطی در جامعه نسبت به سایر آثار 
نگاشتاری بیشتر باشد و نقش مهمی در پیام رسانی و ارتباط با افراد جامعه داشته باشد و در زندگی تک تک ما نقش بسزایی 

ایفا کند.
عالوه بر آثار ذکر شده، شما شاهد کاربرد کدام یک از روش های نگاشتار محیطی در محل زندگی خود هستید؟

خودارزیابی 
 به آثار نگاشتار محیطی که در محّل زندگی شما وجود دارد با دقت نگاه کنید. چند نمونٔه خوب را انتخاب و برای بحث 

درکالس از آنها عکاسی کنید.
 بیشترین آثار نگاشتار محیطی محّل زندگی شما با چه روشی اجرا شده اند؟

دربارٔه  و  کنید  عکاسی  دارند  زیباسازی  جنبٔه  که  محیطی  نگاشتار  آثار  از   
ویژگی های آنها با دوستان خود گفت   و  گو کنید.

 از ویترین مغازه ها و سر در آنها عکاسی کنید و با ارائٔه آن به کالس در مورد 
بهترین نمونه با یکدیگر گفت   و  گو کنید. به نظر شما چه عواملی موجب جذاب تر شدن 

بعضی از موضوع ها نسبت به دیگر موارد شده است؟
 چند نمونه از آثار نگاشتار محیطی قدیمی محّل خود را به دوستان خود معرفی 

و دربارهٔ آنها با یکدیگر گفت  و گو کنید.



 فصل سوم :عکاسی
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درس اوّل

                                            عکس  های ترکیبی

در پایان این درس انتظار می  رود: 
 مفهوم عکس  های ترکیبی را درک کنید و تصویر ذهنی خود از موضوعات مختلف را با استفاده از 

روش  های مختلف ارائٔه عکس  های ترکیبی به نمایش بگذارید.
 چگونگی ترکیب عکس  ها در یک قاب را فراگرفته و توانایی چیدمان عکس  هایی که از یک موضوع با 

زوایای دید مختلف گرفته  اید را در کنار یکدیگر پیدا کنید.
 توانایی استفاده از نوشته و عکس های از پیش آماده را در عکس  های ترکیبی خود داشته باشید. 

          فکر کنید
آیا تاکنون به کنار هم قرار دادن چند عکس با موضوعی مشخص بر روی یک صفحه اندیشیده اید؟ آیا قرار گرفتن 

عکس  های مختلف در کنار یکدیگر به شما در ارائٔه بهتر برخی از اندیشه هایتان کمک می  کند؟
بیان اندیشه های  با توجه به شرایط مختلف فرهنگی و اجتماعی، هنرمندان شیوه  های متفاوتی را برای  در دنیای هنر 
تأثیر بسیار زیادی بر  خود به کار می  گیرند. استفاده از روش  های خاّلقانه در ارائٔه آثار هنری از جمله روش  هایی است که 

جاودانه شدن آنها دارد.
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به روش  های ارائٔه این آثار دقت کنید.

در نمونٔه باال، هنرمند چندین عکس از یک موضوع تهیه کرده است. سپس تمامی عکس  ها را با یکدیگر ترکیب کرده 
و موفق به خلق یک اثر ترکیبی شده است.

عنوان: عصاره  گیر

از  عکس  هایی  ترکیب  با  اثر  این  در  هنرمند 
انسان  به دست  طبیعت و ماشین  آالت، تخریب طبیعت 

را مورد تأکید قرار داده است.

عکاس: احمد عالی )منبع:کتاب عالی(
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عکاسی کنید
هستند  مشابه  موضوع  نظر  از  که  را  کنید. عکس  هایی  گرفته  اید جست  و جو  تاکنون  که  مختلفی  میان عکس  های  از 
انتخاب کنید و روی یک مقوای بزرگ قرار دهید. با تغییر مکان عکس  ها بر روی مقوا جلوه  های بصری متفاوتی را شاهد 
خواهید بود. پس از انجام تغییرات، مناسب  ترین چیدمان را برای عکس  های خود انتخاب کرده و آن ها را با استفاده از چسب 

روی مقوا ثابت کنید. با توجه به مفهوم به دست آمده از ترکیب عکس  ها، برای اثر خود یک عنوان انتخاب کنید.

عکس  های خود را در کالس به نمایش بگذارید و دربارٔه پرسش  های زیر با هم کالسی  هایتان گفت   و  گو کنید.
ــ ویژگی  های یک چیدمان موفق در ارائٔه عکس  های ترکیبی کدام اند؟ 

ــ آیا بیننده با مشاهدهٔ عکس شما، متوجه تصویر ذهنی مورد نظرتان شده است؟
ــ آیا انتخاب عنوان برای عکس، به درک موضوع از سوی بیننده کمک می کند؟

گاهی عکاسان برای بیان تصویر ذهنی خود تصویری را به نمایش می  گذارند که در آن از ترکیب چند عکس مختلف برای 
رسیدن به نتیجه بهتر استفاده شده است. آنچه که هنرمند را در ارائٔه یک اثر ترکیبی موفق یاری می  رساند انتخاب عکس  هایی 

متناسب با تصاویر ذهنی اّولیه و هماهنگی در چگونگی چیدمان آن هاست.
از  متوجه هدف شما  کار  نتیجٔه  دیدن  با  بیننده  که  معناست  این  به  اّولیه  ذهنی  تصاویر  با  متناسب  انتخاب عکس  هایی 
خلق اثر شود. پس استفاده از عکس  هایی که از نظر موضوعی با یکدیگر ارتباط دارند، مهم  ترین گام در راستای رسیدن به 

عکاس: سعیدرضا مقصودی

هر اثر ترکیبی موفق است. هماهنگی در ترکیب عکس  ها 
اثر  همٔه  در  بیننده  که چشم  گیرد  به گونه  ای صورت  باید 
گردش کند و از تجّمع و تفّرق بی  مورد در نحؤه قرارگیری 
عکس  ها پرهیز شود. استفاده از رهنمودهای ترکیب  بندی 
که در سال  های گذشته به آن اشاره شد، در اجرای بهتر 
جست  و جو  می رساند.  یاری  شما  به  ذهنیتان  تصاویر 
در  شده  چاپ  )تصاویر  پیش آماده  از  عکس  های  میان 
نیز می  تواند  آن ها  از  روزنامه  ها، مجالت و …( و استفاده 

تأثیر بسزایی در ارائٔه یک اثر ترکیبی موفق داشته باشد.
دقت   ، بعد  صفحه  و  صفحه  این  در  آثار  این  به 
عکس ها  سایر  از  را  آنها  که  دارد  ویژگی ای  چه  کنید،  

متمایز می کند؟
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گاهی هنرمندان از نرم افزارهای مختلف )مانند 
فتوشاپ، الیت  روم و…( برای ترکیب عکس  های خود 
استفاده می  کنند تا مرز این ترکیب  ها به طور مشخص در 

اثر نهایی نمایان نشود؛ مانند نمونٔه صفحٔه قبل.
حال به تصویر رو به رو نگاه کنید و بگویید این 

عکس چه تفاوتی با عکس صفحٔه قبل دارد.
کنار  در  عکس  ها  ترکیب  هنرمندان  گاهی 
این  می  دهند.  انجام  منظم  کامالً  به طور  را  یکدیگر 
پاره چین)فتوموزاییک(1  به اصطالح  را  ارائه  روش 

عکسی نامیده  اند.

خودارزیابی
به  ارائه دهید.  ترکیبی  اثر  از زوایای دید مختلف عکاسی کنید. عکس  ها را در قالب یک  موضوع دلخواه خود را 
تفاوت  های چیدمان در عکس  هایی که از زوایای دید مختلف یک موضوع گرفته  اید با عکس  هایی که از موضوعات مختلف 

گرفته و با یکدیگر ترکیب کرده  اید به خوبی دقت کنید و دربارٔه آن با هم کالسی های خود گفت   و  گو کنید.

 یکی از موضوعاتی که ذهن شما را به خود مشغول کرده است به دلخواه انتخاب 
کنید. با توجه به موضوع، در میان تصاویر منتشر شده در روزنامه  ها، مجالت و … جست  و جو 
کنید. عالوه بر انتخاب عکس  های مورد نظر، به تیتر و نوشته  های روزنامه  ها نیز دقت کنید. 
در پایان، عکس  ها و نوشته  های مرتبط را جدا کرده و به روش تکه چسبانی در ترکیب نهایی 

خود استفاده کنید.
 یک عکس ترکیبی با موضوع حفاظت از محیط زیست تهیه کنید. توجه داشته باشید 
که شما در خلق عکس  های ترکیبی می  توانید از هر چیزی که بیننده را در رسیدن به تصورات  

ذهنی تان یاری می  رساند )مانند نوشته  ها، اشیا، برگ  های گیاهان و …( استفاده کنید.

عکاس: احمد عالی )منبع: کتاب عالی(

تجربه های بیشتر

photomosaic ـ1



                                             عکاسی روایی

در پایان این درس انتظار می  رود:
  مفهوم عکاسی روایی را درک و  بتوانید داستان یا گزارش خود را با استفاده از عکس بیان کنید.

 ویژگی های عمدٔه عکاسی روایی را درک و تفاوت ها و شباهت های بین گزارش تصویری و عکاسی 
داستانی را بیان کنید.

          فکر کنید
آیا تاکنون به بیان یک داستان با استفاده از تعدادی عکس اندیشیده  اید؟ با توجه به امکانات دوربین عکاسی، چه راه  هایی 
برای بیان یک داستان با کمک عکاسی وجود دارد؟ به نظر شما ویژگی  های عکس  هایی که بیانگر یک داستان هستند، کدام اند؟

درس دوم
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 )ترتیب قرارگیری عکس  ها از چپ به راست است(

عکاس: سعیدرضا مقصودی

به این تصاویر با دقت نگاه کنید. به نظر شما آیا عکاس در بیان داستان خود در قالب مجموعه عکس موفق بوده است؟
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تصویر  بیان  برای  را  ارائٔه یک عکس  اوقات عکاسان  گاهی 
ذهنی خود کافی نمی  دانند و از مجموعه عکس  ها استفاده می کنند. 
هدف  متوجه  را  بیننده  الزم،  اطالعات  ارائٔه  با  که  عکسی  مجموعٔه 
عکاس نماید. در این مجموعه تعداد عکس  ها بنا به نظر عکاس تغییر 
می کند. در این آثار، نمونه  ای موفق است که در آن بیان هدف عکاس 
و روایت داستان با نمایش تعداد کمی عکس انجام شود، به بیان دیگر 

می  بایست تا حد امکان از زیاده  گویی پرهیز شود.
 شما با ارائٔه مجموعه عکس  ها می  توانید یک روز از زندگی 
خود یا روند انجام یک فعالیت )منظور چیزهایی است که در واقعیت 
گزارش  را  عکس  ها  مجموعه  این  برسانید.  ثبت  به  را  می  دهد(  رخ 
تصویری می  نامند. همچنین می  توانید داستان ذهنی خود را با چندین 
عکاسی  زمینٔه  در  نیز  تجربه  ای  ترتیب  این  به  و  کنید  روایت  عکس 

داستانی )عکاسی روایی( کسب کنید.
 

عکاسی کنید
جریان  شما  روستای  یا  شهر  در  که  فعالیت  هایی  به  توجه  با 
دارد )برای مثال، برگزاری مراسم عاشورا، قالی بافی، شالی کاری، 
گالب  گیری، گیوه  دوزی و…( موضوعی را به دلخواه انتخاب کنید 
بگذارید.  نمایش  به  عکس  مجموعه  یک  در  را  آن  انجام  روند  و 
شما می  توانید در صورت نیاز از متن هم برای کامل کردن گزارش 

تصویری خود استفاده کنید.

عکاس: دوئین مایکلز



64

عکاس: دوئین مایکلز

)ترتیب قرارگیری عکس  ها از چپ به راست می  باشد(

عکاس: حسن غیاث آبادی

)ترتیب قرارگیری عکس  ها از چپ به راست می  باشد(

مجموعه عکس  های زیر را با دقت ببینید. سپس راجع به پرسش  های زیر با هم کالسی  هایتان گفت   و  گو کنید.



65

آیا می  توان تعداد عکس  های این مجموعه  ها را بدون آسیب زدن به بیان مفهوم آن ها تغییر داد؟ ــ 
به نظر شما ترکیب کدام یک از هنرهایی که تا  کنون آموخته  اید )مانند طراحی، خوشنویسی و ...( با عکس  ها، به درک  ــ 

بهتر آن  ها کمک  کرده است؟ 
هنرمندان در بسیاری از موارد گزارش  های تصویری خود را با متن و عنوان ارائه می  کنند؛ زیرا استفاده از متن تأثیر 
بسیاری بر درک اثر از سوی بیننده دارد. شما در خلق عکس  های روایی نیز می توانید از متن کمک بگیرید. ممکن است 
مشاهدٔه آثار شما پرسش  های بسیاری را در ذهن بیننده ایجاد کند، در چنین مواردی استفاده از متن یا هر وسیله بیانی دیگر 

می  تواند بسیاری از این مشکالت را برطرف نماید.

خودارزیابی
و  نوشته  کاغذ  بر روی  را  نظر  مورد  داستان  بپرورانید. سپس  را در ذهن خود  داستانی  تخّیل،  از قدرت  استفاده  با 
بر  اساس روایت آن یک مجموعه عکس تهیه کنید. انتخاب عنوان برای مجموعه عکس  تان بینندگان را در درک تصاویر ذهنی 

شما یاری می رساند.

تجربه های بیشتر

 در میان مجموعه عکس  های منتشر شده در روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها و … 
تصویری  گزارش  قالب  در  مجموعه  ها  این  از  کدام یک  شما  نظر  به  کنید.  جست  و جو 
نمونه  های  این  از  تعدادی  می  شوند؟  طبقه  بندی  داستانی  عکاسی  قالب  در  کدام یک  و 

تصویری را با هم کالسی  هایتان به اشتراک بگذارید.
 مجموعه عکسی با موضوعاتی مانند قانون مداری ،مسئولیت اجتماعی، صلح یا 
عدالت تهیه کنید. در صورت لزوم می  توانید برای بیان بهتر تصویر ذهنی خود از نوشتن 
یا نقاشی کردن روی عکس یا پخش آوای خاصی هنگام نمایش عکس تان استفاده کنید. 
 یکی از داستان  هایی را که تا کنون در کتاب  های درسی خود مطالعه کرده  اید با 
عکاسی به تصویر بکشید. سپس نتیجٔه کار خود را به دوستانتان نشان داده و از آن ها بخواهید 

نام داستان را حدس بزنند.
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                                       گرایش  های عکاسی

در پایان این درس انتظار می  رود:
 اهمیت هنر عکاسی را در دنیای امروز و علوم مختلف درک کنید و گرایش های مختلف عکاسی 

را بشناسید.
ذهنی  تصاویر  بیان  راستای  در  که  با عکس  هایی  را  مختلف  علوم  در  ویژگی  های عکاسی  تفاوت   

عکاس گرفته می  شوند، درک و آن را بیان کنید.
 با توجه به عالیق و نیازهای خود و با فعالیت در زمینٔه بعضی از شاخه های عکاسی، تصاویر ذهنی 

و نظرات خود را بیان کنید. 
 مفهوم عکاسی مفهومی را درک و تفاوت آن را با دیگر انواع عکاسی بیان کنید.

درس سوم

         فکر کنید
به نظر شما عکاسی چه نقشی در علوم مختلف مثل پزشکی، مهندسی، نجوم و … ایفا می کند؟ آیا می  توان عکس  هایی را 

که هر روز در دنیا گرفته می  شود طبقه  بندی کرد؟ به نظر شما این طبقه  بندی  ها بر چه اساسی صورت می  گیرد؟
پیشرفت تجهیزات عکاسی و سهولت استفاده از آن ها باعث فراگیر شدن رسانٔه عکاسی شده است.امروزه مردم با توجه 
به دغدغه  های شخصی یا نیازهای شغلی خود به عکاسی روی می  آورند. برخی نیز برای ثبت لحظه  ها عکاسی می  کنند و برای 
به حّل معضالت اجتماعی  برای کمک  از عکاسی  به عنوان سند استفاده می کنند. همچنین گاهی  ارائٔه گزارشات از عکس 

استفاده می  شود و… .
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به این عکس  ها با دقت نگاه کنید: 

حافظیه، شیراز ــ عکاس: سروش کیایی طبیعت جاده الموت ــ عکاس: سروش کیایی

 اصلی  ترین شاخه  های عکاسی عبارت اند از: عکاسی طبیعت، عکاسی مستند، عکاسی تک چهره )پرتره(1، عکاسی 
از  دیگری  شاخه  های  جامعه،  مختلف  نیازهای  و  فرهنگ  ها  به  توجه  با  مختلف  کشورهای  در  معماری.  عکاسی  و  تبلیغات 
عکاسی نیز رواج دارد. این رسانه در بسیاری از علوم مانند پزشکی، نجوم و … کاربرد دارد و بسیاری از دانشمندان برای 
اثبات تحقیقات خود از عکس به عنوان سند استفاده می  کنند. زمانی که جنبٔه سندیت عکس مطرح است عکاس می  بایست تمام 
تالش خود را در جهت بیان صریح و پرهیز از مبهم بودن مفهوم عکس به کار گیرد؛ زیرا در چنین مواردی بیننده در انتظار 
دریافت پیامی مستقیم است. گاهی هنرمندان از عکس برای انتقال مفاهیمی چون صلح، دوستی، بخشندگی، میهن دوستی 
و  … استفاده می  کنند که با توجه به شیؤه ارائٔه این آثار، می  توان آن ها را در گروه عکاسی مفهومی طبقه  بندی کرد. در این گونه 
تصاویر، عکاس می  تواند از بیان مستقیم در آثار خود استفاده نکند و با آوردن نشانه  های گوناگون در تصویر، بیننده را متوجه 

تصویر خود سازد.

عکاسی کنید
یکی از شاخه  های عکاسی را که به آن عالقه مند هستید انتخاب کرده و به مدت دو هفته فقط در شاخٔه مورد نظرتان فعالیت 

کنید. سپس تجربیاتتان را با دوستانتان به اشتراک گذاشته و راجع به ویژگی  ها و مشکالت موجود در کارتان صحبت کنید.
portrait ـ1
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به این عکس  ها با دقت نگاه کنید و سپس با هم کالسی  هایتان دربارهٔ پرسش  های زیر گفت   و  گو کنید:
به نظر شما هر یک از عکس  ها، زیر مجموعٔه کدام یک از شاخه  های عکاسی هستند؟ ــ 

شما به فعالیت در کدام یک از شاخه  های عکاسی عالقٔه بیشتری دارید؟ ــ 

عکاس: مصطفی نظر

 عکاس: حسن کمالیعکاس: یوسف کارش



خودارزیابی 
ویژگی های عکاسی به عنوان یک رسانه را بیان و تفاوت آن را با عکاسی مفهومی بررسی کنید.

تجربه های بیشتر

از  کدام یک  شما  نظر  به  کنید.  جست  و جو  کشورمان  عکاسان  آثار  میان  در   
شاخه  های عکاسی در ایران بیشتر رواج دارد؟ 

 از میان تصاویر موجود در نشریات، مجالت، وبگاه )سایت(1  های اینترنتی و … 
عکس  هایی را پیدا کنید که هم زمان زیر مجموعٔه دست کم دو شاخه از شاخه  های معرفی 

شده به شما باشند.
 یکی از هنرمندان معاصر مورد عالقٔه خود را در هر رشته  ای به جز عکاسی انتخاب 
کرده و آثارش را به دقت بررسی کنید. آیا هنرمند مورد عالقٔه شما از عکاسی در راستای 

آفرینش و ارائٔه آثار خود استفاده کرده است؟ 
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قطعه خط شکسته نستعلیق / رنگه نویسی / اثر درویش عبدالمجیدطالقانی )1185ــ1150 ق( / کتابخانٔه آستان قدس رضوی
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                     نحوۀ تراشیدن قلم ــ قالب های اجرایی خوشنویسی

در پایان این درس انتظار می رود:
این  بر  اساس  قلم خوشنویسی خود  تراشیدن  بشناسید و در  قلم را  تراشیدن یک   مراحل اصلی 

مراحل مهارت نسبی داشته باشید.
 قالب های متداول در ارائٔه آثار خوشنویسی و شباهت و تفاوت های آن را درک کنید و بتوانید در 

بعضی از این قالب ها، خوشنویسی کنید.

          فکر کنید 
به نظر شما مهم ترین وسیله یا ابزار در خوشنویسی چیست؟ 

عالوه بر شناخت ابزار و وسایل خوشنویسی، نحؤه استفاده 
و آماده سازی آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. الزم است 
ضمن انتخاب ابزار مناسب، به درستی آنها را برای استفاده نیز آماده 
کنیم. در این میان، قلم مهم تر و تأثیرگذارتر از بقیٔه ابزارها است. لذا 

نحوهٔ تراشیدن آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تراش قلم به صورت معمول

کناربرداری موازی و قرینه صورت گیرد
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الف( نحوۀ تراشیدن قلم1
تراشیدن قلم سه مرحلٔه اصلی دارد که عبارت است از:

1ــ فتح 
2ــ نحت 

3ــ قط 
فتح: ابتدا قلم تراش را روی قلم قرار داده و با فشار دست 
آن را در مسیر هاللی شکل به سمت سر قلم حرکت می دهیم و بخشی 

از پوست قلم را برمی داریم تا مغز قلم مشخص گردد.

قط: قط زدن، آخرین مرحلٔه تراش قلم است، اما پیش از آن کمی از پوستٔه قلم را در ناحیٔه پشت زبانه برمی داریم. این 
کار برای آن است که چربی پوستٔه قلم مانع ذخیره شدن مرکب برای نوشتن نشود2.

نحت: در مرحلٔه دوم کم کم و هر بار از یک طرف پهلوهای 
قلم را می تراشیم تا زبانٔه قلم به اندازٔه دلخواه در آید. 

1ــ تراشیدن قلم بهتر است توسط معلم یا فردی که به  این کار آشنایی دارد انجام شود، اما در صورت نیاز با رعایت احتیاط در استفاده از قلم تراش به  این کار بپردازید.

2ــ چون پوستٔه قلم را به شکل ناخن از ناحیٔه پشت زبانه برمی داریم به آن ناخنی می گویند.



 
در مرحلٔه قط قسمت تراش خوردٔه قلم را روی قط زن قرار می دهیم و مطابق شکل تیغٔه قلم تراش را روی آن گذاشته 

درحالی که قلم را با فشار ناخن شست دست مخالف روی قط زن ثابت کرده ایم با فشار بر تیغٔه قلم تراش، قلم را قط می زنیم.
به یاد داشته باشید قط قلم باید شیب داشته باشد و بهترین شیب برای زبانٔه قلم شیب متوسط است. 

 
 ب( قالب های اجرایی خوشنویسی

رایج ترین قالب های ارائٔه آثار در هنر خوشنویسی عبارت   است از: 
 سطرنویسی 

 دو سطری نویسی 
 دفتری 
 کتابت 

 چلیپا
 سیاه مشق

 قطعات مرکب 
 کتیبه 
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 سطرنویسی: قالبی است که در آن متنی )مثالً یک مصرع از یک شعر( را در یک خط خوشنویسی می کنند.

دوسطری نویسی: قالبی است که در آن متنی )مثالً یک بیت از یک شعر( را در دو خط زیر هم خوشنویسی می کنند.

سطرنویسی نستعلیق/ اثر میرزا کاظم ) وفات 1325 ق(

دو سطری نویسی نستعلیق / اثر عبدالرشید دیلمی )وفات 1081 ق (
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دفتری: قالبی است که در آن متنی )مثالً چند مصرع شعر و یا مطلبی نسبتاً کوتاه( را در سطرهای زیر هم خوشنویسی 
می کنند.

قطعۀ دفتری به خط نستعلیق / اثر سلطانعلی مشهدی ) 926-841 ق (
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کتابت: قالبی است که در آن متنی )از قبیل نثر یا نظم( را در یک یا چند صفحه، به صورت سطرهای زیر هم و در بیشتر 
موارد با قلم دانگ ریز، خوشنویسی می کنند.

کتابت خط نسخ 
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چلیپا: یکی از معانی چلیپا موّرب است و در خوشنویسی، قالبی است که در آن متنی )مثل دو یا سه بیت شعر( را به 
صورت موّرب می نویسند.

 چلیپای نستعلیق / اثر میر عماد حسنی )  9
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چلیپای نستعلیق / اثر علی رضا عباسی )وفات 1038 ق (



سیاه مشق: در خوشنویسی گاهی با تکرار حروف و کلمات و درهم نویسی آنها اثری خلق می گردد که به آن سیاه مشق 
می گویند. در سیاه مشق الزاماً خوانش متن مّدنظر نیست و بیشتر به  ایجاد فضا و شکل زیبا توجه می شود. 

سیاه مشق نستعلیق / اثر میرزا غالمرضا اصفهانی )وفات 1304 ق  (
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قطعۀ مرکب: اگر خوشنویس از دو یا چند قالب مختلف در ارائٔه یک اثر استفاده نماید قالب نهایی را قطعٔه مرکب 
می نامند.

قطعۀ مرکب، نستعلیق / اثر میرعلی هروی )وفات 951 ق(
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با استفاده از قلم های خیلی درشت و معموالً در قالب های هندسی خاص مانند  کتیبه: قالبی که در آن خوشنویس 
مستطیل، مربع، بیضی و... خوشنویسی می کند را کتیبه گویند.

کتیبه خط ثلث / آستان قدس رضوی
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و  کنید  مشاهده  خود  عالقٔه  مورد  های  قالب  از  یک  هر  در  را  مختلف  خوشنویسی  آثار   
نمونه هایی از آن را به کالس بیاورید و با هم کالسی های خود دربارٔه آن صحبت کنید.

 آثار خوشنویسی ارائه شده در هر یک از قالب های اجرایی را با یکدیگر مقایسه و تفاوت ها 
و شباهت های هریک را بررسی کنید. با راهنمایی معلم خود سعی کنید مهم ترین مشخصٔه هر یک را 

بیان کنید. 
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  معرفی خط نستعلیق و مشق سطرنویسی

در پایان این درس انتظار می رود:
 خط نستعلیق را از دیگر انواع خوشنویسی تشخیص دهید.

 در سطرنویسی مهارت بیشتری کسب کرده باشید.

          فکر کنید
در دو پایٔه تحصیلی گذشته با تعدادی از انواع خط ها آشنا شدید. تصویر زیر خط دیگری است، آیا می دانید چه نوع 

خطی است؟

مفردات نستعلیق/ اثر میرعماد حسنی )1024ــ961ق(
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در کتاب های فرهنگ و هنر هفتم و هشتم سرمشق هایی برای تمرین خوشنویسی ارائه شد که همگی از این نوع خط 
بودند. آیا نام این خط را می دانید؟ 

خط نستعلیق از ترکیب دو نوع خط یعنی نسخ و تعلیق به وجود  آمده است و در ابتدا به نسختعلیق معروف بود1. در 
تعریف نستعلیق گفته اند این خط پنج دانگ دور و یک دانگ سطح دارد و به خاطر زیبایی فراوان به عنوان »عروس خطوط 

اسالمی« شناخته می شود و امروز به ویژه در کشور ما ایران بیشتر از هر خطی مورد استفاده قرار می گیرد.
پیدایش خط نستعلیق را مربوط به نیمٔه دوم قرن هشتم و پدید آورندٔه آن را میرعلی تبریزی )درگذشت 803 ق( می دانند.

خط نستعلیق کاربردهای بسیاری دارد از جمله در کتابت انواع کتاب ها ،خلق تابلوهای هنری ،کتیبه نویسی و … .

1ــ برخی معتقدند چون با آمدن خط نستعلیق، خط تعلیق نسخ شد و کاربرد خود را از دست داد به این خط نسِخ تعلیق می گویند یعنی نسخ کنندٔه خط تعلیق.

سیاه مشق نستعلیق/ اثر میرزا محمد رضا کلهر )1310ــ1245 ق  (



خوشنویسی کنید
با دقت در سطرهای زیر آنها را مشق کنید.
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 خط نستعلیق از ترکیب کدام خط ها پدید آمد؟
 از خط نستعلیق برای چه کارهایی استفاده می شود؟ سه مورد را نام ببرید.

 به تابلوهای مغازه و مکان های تجاری و اداری اطراف خود توجه کنید و الاقل پنج مورد 
را که با خط نستعلیق نوشته اند فهرست کنید.

 از اعالن ها و تابلوهایی که با خط نستعلیق نوشته شده است عکس بگیرید و به هم کالسی ها 
نشان دهید. به نظر شما از خوشنویسی در چه هنرهای دیگری می توان استفاده کرد؟
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استاد سیدحسین میرخانی در 25 محرم 1325 هجری قمری در تهران متولد شدند. پدرشان 
مرحوم آقاسید مرتضی برغانی از اساتید بنام خوشنویسی در اواخر دورٔه قاجار و از شاگردان ممتاز 

میرزای کلهر بودند. 
هر چند بسیاری از اهل موسیقی او را در کمانچه نوازی، هنرمندی توانا می دانستند، اما استاد 

میرخانی تمام وقت خود را صرف آموزش خوشنویسی کرد.
قرآن مجید،  دو جلد  کتابت  بر  پربرکت خود عالوه  در طول عمر  میرخانی  استاد سیدحسین 
کتاب های رهروان شب، موش و گربٔه عبید زاکانی، جزؤه چهار فصل، دورٔه سه جلدی رسم المشق 
برای مدارس و بسیاری آثار دیگر را به خط خود آراست و شاگردان بسیاری پرورش داد که برخی از 

استادان بزرگ امروز در خط نستعلیق هستند. 

 استاد سید حسین میرخانی )1361 ــ 1286ه . ش(

استادان بزرگ خوشنویسی
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 نمونۀ خط سید حسین میرخانی 



استادان بزرگ خوشنویسی

 استاد سید حسن میرخانی )1369– 1291 ه  . ش ( 

استاد سیدحسن میرخانی ، ملقب به سراج الکتاب ، متولد 1291 هجری شمسی و از تأثیرگذارترین 
خوشنویسان معاصر است. وی  خوشنویسی را نزد پدرش سید مرتضی برغانی آموخت و همه اقالم متداول 
قلم جلی (  تا  قلم خفی  )از  نیکو می نوشت و در خط نستعلیق  ثلث و شکسته نستعلیق را   ، از قبیل نسخ 

استادی مسلم بود.
استاد میرخانی  که مردی صاحبدل و وارسته بود عالوه بر خوشنویسی، شعر نیز می سرود و مجموعه 

اشعارش موسوم به دیوان بنده منتشر شده است.
از استاد میرخانی آثار نفیس بسیاری مانند قطعات زیبا و کتابت  کلیات سعدی، مثنوی معنوی، خمسه 

نظامی ، دیوان حافظ، ترانه های باباطاهر، ترجیع بند هاتف اصفهانی و… به یادگار مانده است.
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نمونه خط سیدحسن میرخانی



قطعۀ شکسته نستعلیق/ اثر سید علی اکبر گلستانه )1319ــ1274 ق(
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      معرفی خط شکستۀ نستعلیق و مشق دوسطری نویسی

          فکر کنید
به نمونه خط زیر توجه کنید. آیا شبیه خط نستعلیق است؟ چه شباهت ها و تفاوت هایی با خط نستعلیق دارد؟

در پایان این درس انتظار می رود: 
 خط شکستٔه نستعلیق را از دیگر انواع خوشنویسی تشخیص دهید و شباهت ها و تفاوت های آن را 

با خط نستعلیق بیان کنید.
 در دو سطرنویسی مهارت بیشتری کسب کنید. 

ـ ١٢٧٤ ق( قطعه خط شکسته نستعلیق / اثر سیدعلی اکبر گلستانه )١٣١٩ـ



این خط شکستۀ نستعلیق است. شکستٔه نستعلیق همان گونه که از نامش پیداست بسیار به نستعلیق شبیه است و از 
زیبایی ها وشکل های آن برخوردار می باشد. این خط که در تعریف مانند نستعلیق است )پنج دانگ آن دور و یک دانگش سطح 

است( تفاوت هایی نیز با خط نستعلیق دارد.

بیشتری دارد. در  نوشتن سرعت  نستعلیق زیاد است و در  به هم در شکستٔه  اتصاالت حروف و کلمات  مثال،  برای 
شکستٔه نستعلیق تنوع کشیده ها بیشتر است و چیدمان کلمات درهم پیچیدگی زیادی دارد و برخی حروف و کلمات شکستٔه 

نستعلیق از خط تعلیق آمده است و دقیقاً به همان شکل تعلیق نوشته می شود.
برخی پدیدآورندٔه خط شکستٔه نستعلیق را میرزا ابوتراب خوشنویس گفته اند، اما غالباً از محمد شفیع حسینی معروف 
به »شفیعا« )زنده در 1081 ق( و مرتضی قلی خان شاملو )درگذشت 1100 ق( به عنوان پدیدآورندگان این خط نام برده اند و 

پیدایش آن را به نیمه دوم قرن یازدهم نسبت می دهند. 
به  هرحال اوج شکوفایی خط شکسته نستعلیق مربوط به قرن دوازدهم و ظهور نابغه ای به نام درویش عبدالمجید طالقانی 
)1185ــ 1150 ق( است که با عمر کوتاه سی و چند ساله هم این خط را به اوج زیبایی رساند و هم آثار فراوانی در قالب 

قطعات  ــ مرقعات ــ کتاب ها و بیاض ها از خود به یادگار گذاشت.
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از روی سرمشق های زیر مشق کنید.

خوشنویسی کنید
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استادان بزرگ خوشنویسی

 استاد علی اکبر کاوه ) 1369 ــ 1273 هـ . ش ( 

قزوینی  میرزا محمدحسین سیفی  یافته در مکتب خط  پرورش  و  متولد شهر شیراز  کاوه  استاد   
»عمادالکتاب« و سید حسین تفرشی است .

تهران  دبیرستان های  ایران و  انجمن خوشنویسان  تعلیم خوشنویسی در  به  متمادی   وی سال های 
از جمله دارالفنون مشغول بود و به ترویج هنر خوشنویسی پرداخت . استاد کاوه انسانی فرهیخته و متواضع 
بود که دستی چیره در سیاه مشق نویسی داشت و عالوه بر آن آثار خطی بسیاری را نیز خلق کرد  که عبارتند از:  
گلچین اشعار صائب، آیات منتخبه قرآن، تعلیمات دینی و صرف و نحو عربی. همچنین بسیاری از کتاب های 

درسی آن زمان نیز با خط استاد کاوه منتشر می شدند. 
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 بزرگ ترین شکسته نویس تاریخ چه نام دارد؟
 دو ویژگی خط شکستٔه نستعلیق را بنویسید.

 سعی کنید نمونه های بیشتری از دو سطری را با رعایت فاصله و دقت بنویسید.
 خط شکستٔه نستعلیق را با نستعلیق مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت های آن را نام ببرید.
 نمونه هایی از خط شکستٔه نستعلیق را به کالس بیاورید و در مورد آن با هم کالسی های 

خود گفت  و  گو کنید.
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             گرایش های هنری با بنیان خوشنویسی و مشق دفتری نویسی

در پایان این درس انتظار می رود: 
 بعضی از رشته های هنری مرتبط با هنر خوشنویسی را بشناسید. 

 در خوشنویسی در قالب دفتری مهارت نسبی پیدا کنید.

         فکر کنید 
آیا به یاد دارید تا کنون با چند نوع از انواع خط آشنا شده اید؟ آیا ویژگی ها، شباهت ها و تفاوت های آن را به یاد دارید؟ 

تا به امروز با ده نوع خط آشنا شده اید که زیبایی های فراوانی را در شکل و فضا دارد و همواره مورد توجه هستند.
و  ابداعات  برای  الهام بخش هنرمندان خوشنویس و دیگر رشته های هنری  از گذشته های دور  قابلیت های خوشنویسی 
خالقیت های هنری متفاوت بوده است. آثار خلق شده بر بنیان خوشنویسی عالوه بر زینت بخشی موزه ها و مجموعه ها، کاربردهای 

بسیاری به ویژه در رفع نیازهای زندگی ما داشته و دارد.

 در این درس، با ارائٔه بعضی از این نمونه ها ، سعی می کنیم شما را با بعضی از گرایش های هنری مطرح که بر بنیان 
خوشنویسی بنا شده اند؛ مانند: نقاشی خط، گلزار، خط ناخنی، طراحی نشانه، پوستر و آثار حجمی آشنا کنیم.

حکاکی روی عقیق به خط نستعلیق
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نقاشیخط
نقاشیخط ترکیبی است از خط و نقاشی که در آن شکل های خوشنویسی ــ رنگ ــ نور یا حجم وجود دارد.

نقاشیخط به شکل ابتدایی از دورٔه صفویه و حتی پیش تر وجود داشته است و در تابلوهای برخی هنرمندان نقاش و 
خوشنویس دوره صفویه، زندیه و قاجاریه دیده می شود. امروزه برخی آثار هنری نقاشیخط بسیار به هنر خوشنویسی نزدیک و 

بعضی از آنها از کلیات این هنر بهره مند است و بیشتر به نقاشی نزدیک است.

نقاشیخط / اثر فرامرز پیل  آرام



نقاشیخط / اثر جلیل رسولی )معاصر(

نقاشیخط / اثر محمد احصایی )معاصر(

پوستر / اثر مسعود نجابتی )معاصر(نقاشیخط / اثر نصرا… افجه ای )معاصر(
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گلزار: گلزار به آثاری گفته می شود که با رونوشت برداری از خطوط نوشته شده شامل دورگیری حروف و کلمات و 
نقاشی گل و مرغ در سطح داخلی یا بیرونی این کلمات خلق می گردد.

قطعۀ خط گلزار
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نشانه  و  انگشت شست  ناخن  بین  را  و جنس(  لحاظ ضخامت  )به  مناسب  کاغذ  هنرمند  هنر،  این  در  ناخنی:  خط   
قرار  داده و با فشار الزم و حرکت دست، خط را به شکلی برجسته ارائه می کند. 

طراحی نشانه، پوستر و خلق آثار حجمی
امروزه طراحی پوستر و ساخت نشانه و ارائٔه آثار حجمی با الهام از شکل های خطوط مختلف بسیار متداول می باشد و 

آثار بسیار ارزشمندی بدین شکل ارائه می گردد که نشان دهندهٔ گرایشی خاص با بنیان خوشنویسی است.

خط ناخنی / اثر محمد حسین شیرازی

مجتمع فرهنگی و هنری بالل



خوشنویسی کنید

از روی سرمشق  زیر مشق کنید.
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استادان بزرگ خوشنویسی

 استاد حسن زرین خط )1357 ــ  1273 هـ . ش( 

شاید در تمام تاریخ  خوشنویسی ایران نتوان كسی را یافت كه به اندازٔه استاد حسن زرین خط، خط 
نوشته باشد.

کرد.  آغاز  سالگی  ده  از  را  خوشنویسی  است  معاصر  دوران  خوشنویسی  هنر  سرآمدان  از  که  او 
خوشنویسی كتاب های درسی از ابتدایی تا سوم متوسطه در گذشته، كاشی های معرق حسینیٔه ارشاد، مسجد 
سینا  ابن  آرامگاه   ، فردوسی  مقبرٔه  قلهک،  مسجد  دزاشیب،  مسجد  نارمک،  جامع  مسجد  فیروزآبادی، 
اسکناس،  و  سكه ها  دارو،  جعبه های  داخل  دفترک  بهادار،  اوراق  تحریر  همچنین  همدان  در  بابا  طاهر  و 
پالک های ثبتی، تابلوهای تأسیسات و بناهای دولتی، شناسنامه، دفاتر ازدواج، زیارتنامه و … اغلب به خط 

اوست.

105



 نام دو نوع هنر که با بنیان خوشنویسی ارائه می شوند را ذکر کنید.
 مشق دفتری چیست ؟ توضیح دهید.

 سعی کنید با استفاده از خط هایی که تا به امروز آموخته اید ، نام خود را خوشنویسی 
کنید.

 در محیط اطراف خود نمونه هایی از کاربرد خوشنویسی را پیدا کنید و به هم کالسی های 
خود نشان دهید.
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بخش سوم :

هنرهای سنتی

فصل  ا ّول  : طراحی نقوش تزیینی
فصل  د و م  :  هنرهای زیر الکی 
فصل  سوم  : سوزن دوزی های سنتی ایران 



فصل اّول

 فصل اوّل : طّراحی نقوش تزیینی
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مقدمه 

یکی از ویژگی های هنر ایران به خصوص در دورٔه اسالمی تزیین سطوح 
تزیینی  نقوش  می دانید  که  همان گونه  زیباست.  و  متنوع  نقوش  با  هنری  آثار 
روش  و  هشت پر(  ستاره  هندسی)مانند  روش  دو  به  اغلب  سنتی  طراحی  در 
با  غیر هندسی )مانند نقوش اسلیمی و ختایی( اجرا می شوند. در سال گذشته 
هندسی ساده  نقش های  ترسیم  آشنا شدید. همچنین  هندسی  گره های  طراحی 
و ستارٔه هشت پر را آموختید. از دیگر مطالبی که در سال گذشته فراگرفته اید 

مفهوم واگیره است که براساس تکرار منظم نقش ها شکل می گیرد. 
امسال نیز با رسم دو نمونٔه دیگر از نقوش هندسی به نام نقش چهارلنگه 
و گره هشت و چهارلنگه آشنا می شوید. همچنین طراحی یکی از نقش مایه های 
به کارمی رود را  ایران  بته که در هنر های مختلف  نام  به  ایران  اصیل و سنتی 

فرا می گیرید.
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درس اوّل

 بخشی از کاشی کاری امامزاده محروق، نیشابور گچبری، گنبد سلطانیۀ زنجان

چهار لنگه

در پایان این درس انتظار می رود: 
 با گرٔه چهار لنگه آشنا شوید.

 گرٔه چهار لنگه را در آثار هنری ایران تشخیص دهید.
 توانایی رسم گرٔه چهار لنگه را پیدا کنید.

 توانایی رسم واگیره را با استفاده از چهارلنگه داشته باشید.

          فکر کنید
 به تصاویر زیر دقت کنید. آیا می توانید ستارٔه هشت پر را در آنها شناسایی کنید؟ آیا روش ترسیم ستارٔه هشت پر را به یاد 

دارید؟ 
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به تصاویر زیر دقت کنید. در این تصاویر چه نقوشی می بینید؟ آیا می دانید این نقوش چه نام دارند؟

 

پارچه قلمکار، اصفهان

بخشی از کاشیکاری مسجد جامع اصفهانبخشی از کاشیکاری هتل عباسی، اصفهان

بسیاری از طراحان سّنتی برای تزیین آثار هنری از نقوش هندسی استفاده می کنند. طراحی نقوش هندسی تنوع زیادی 
دارد و به روش های مختلف انجام می شود.

یا  میان ستاره های هشت پر  ابداع شکل هایی است که فاصلٔه  ایرانی  از جالب ترین روش های طراحی هنرمندان   یکی 
چندضلعی های منظم را پر می کند؛ مانند نقوش هندسی ستارٔه چهارلنگه و چلیپا. طراحان این نقش ها را هم براساس قواعد 

هندسی طراحی می کنند و با تکرار منظم آنها در فاصلٔه میان نقوش اصلی تمام سطح اثر هنری را پوشش می دهند. 
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زیباترین نمونٔه این طرح های هندسی به صورت کاشیکاری بر روی دیوارهای مسجدهای ایرانی اجرا شده است. مثل 
مسجد کبود تبریز، مسجد جامع اصفهان و ... همچنین از این نقش ها در طراحی سطوح درهای چوبی، جلدهای چرمی، قالی 

و … هم استفاده می شود.

ستارۀ چهار لنگه ترسیم کنید
 ابتدا یک مربع به اندازٔه دلخواه رسم کنید )می توانید این کار را روی کاغذ شطرنجی انجام دهید(. سپس مانند تصویر 
مربع را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید. از وسط هر ضلع به دو رأس مقابل آن وصل کنید. سپس مطابق تصویر بخشی از 

خطوط را پر رنگ کنید تا نقش ستارهٔ چهار لنگه به دست آید.

 مراحل ترسیم نقش چهار لنگه

به نمونه های تصویری زیر دقت کنید، در این آثار هنری نقش چهار لنگه را بیابید. 

تصاویر خمسۀ نظامی، مکتب تبریز، قرن دهم هجری قمری 
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بخشی از کاشی کاری مقبرۀ شیخ صفی الدین اردبیلی 
قرن یازده هجری قمری، اردبیل

نقش  می توانید  دیگری  آثار  چه  در  نمونه ها  این  جز  به 
چهار لنگه را بیابید؟

تجربه های بیشتر

خودارزیابی
با استفاده از نقش چهار لنگه و کنار هم گذاشتن واگیره های آن، طرحی بکشید و آن را به دلخواه رنگ آمیزی نمایید.

 نقش هندسی دلخواه خود را از میان نقش های قالی، کاشی، منبت کاری روی 
چوب، قلم زنی روی فلز و... انتخاب کنید. آن را ترسیم و با تکرار آن در یک قاب دلخواه 

طرح تزیینی زیبایی )واگیره( ایجاد کنید.
 در شهر و محل خود نمونه هایی از نقش چهار لنگه بیابید و از آنها عکس بگیرید 

و کاربرد های آن را در هنر های مختلف بررسی کنید.
 با مواد در دسترس نقش ستاره هشت پر یا ستارٔه چهار لنگه را به صورت مهر 
دست ساز اجرا کنید. با استفاده از رنگ مناسب سطحی که روی آن چاپ می زنید، از 
این مهر برای تزیین جلد دفتر و کتاب، طراحی کاغذ کادو، حاشیه پارچه های مختلف و… 

استفاده کنید. 
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گره هشت و چهار لنگه 

در پایان این درس انتظار می رود: 
 با گره هشت و چهار لنگه آشنا شوید.

 گره هشت و چهارلنگه را در آثار هنری ایران تشخیص دهید.
 توانایی رسم گره هشت وچهار لنگه را پیدا کنید.

 توانایی رسم واگیره را با استفاده از گره هشت و چهارلنگه داشته باشید.

درس دوم

فکر کنید
 به تصاویر زیر دقت کنید. چه تفاوتی میان نقش آنها مشاهده می کنید؟

 

شمعدان دیوارکوب، معاصر بخشی از کاشیکاری امام زاده محروق نیشابور 
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پدید  گوناگون  نقش های  ترکیب  از  گره ها  می دانید  که  همان گونه 
می آیند. یکی از گره های هندسی که در کاشیکاری، مشبک کاری چوب، 

آینه کاری و… استفاده می شود، گره هشت و چهار لنگه است. 

 کاربرد گره هشت و چهارلنگه در کاشیکاری، مقبرۀ شیخ صفی الدین اردبیلی
گره هشت وچهار لنگه ترسیم کنید

روی یک کاغذ شطرنجی مربعی به اندازٔه دلخواه رسم کنید. و از وسط هر ضلع به ضلع مقابل عمود نمایید تا نقاط 1و 
2و 3و 4 به دست آید. سپس قطرهای مربع را نیز رسم کنید. دایره ای رسم کنید تا اضالع مربع را در نقاط 1و 2و 3و 4 قطع 
نماید. در محل تالقی کمان دایره با قطرها، نقاط جدیدی به وجود می آید. این نقاط را به ترتیب به یکدیگر متصل کنید تا یک 

گره هشت و چهار لنگه حاصل شود.
در نمونه های زیر نقش هشت و چهارلنگه را بیابید:

 کاشیکاری مراحل ترسیم گره هشت و چهار لنگه

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

2
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درب چوبی مقبره آقا، تهرانبخشی از تزیینات مسجد جامع نطنز

تجربه های بیشتر

خود ارزیابی
با استفاده از گره هشت و چهار لنگه، واگیره های زیبایی طراحی و سپس آنها را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.

نقش هشت و چهار لنگه را در کدام یک از هنرهای دیگر ایرانی می توانید بیابید؟

 
 دو رنگ متفاوت از یک مقوا )که پشت آن زمینٔه شطرنجی دارد( انتخاب کنید. 
گره هشت و چهار لنگه را روی یکی از آنها، طراحی کنید. پس از اتمام کار نقش ها 
را با قیچی برش دهید و آنها را روی مقوایی با رنگ دیگر بچسبانید. از نقش های پدید 
آمده برای تزیین و زیباسازی کدام یک از اشیا یا سطوح محیط زندگی خود می توانید 

استفاده کنید؟
لنگه را در هنر های   در شهر و منطقٔه خود کاربرد نقش های هشت و چهار 

مختلف بررسی و مقایسه کنید.
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درس سوم

                   بته )بته جقه ( 

در پایان این درس انتظار می رود: 
 طرح بته را بشناسید. 

 با استفاده از شیؤه مناسب طرح بته را بکشید. 
 کاربردهای بته را در میراث فرهنگی و هنری ایران بشناسید. 

 بته های زاویه دار را از بته های منحنی در آثار هنری ایران تشخیص دهید.

          فکر کنید
به این تصاویر نگاه کنید. نقوش این تصاویر چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند ؟ 

طرح پارچه، معاصر پته دوزی، معاصر
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طرح پارچه، معاصر سرمه دوزی، معاصر

آیا می دانید این نقش ها چه نام دارند؟ به این نقش بته ترمه یا بته جقه می گویند. منشأ این نقش را بوته )نقش برگ(، سرو 
) نشانٔه آزادگی ایرانیان که از سرفروتنی سر خود را خم کرده(، میؤه کاج، بادام، گالبی و... می دانند.

بته از گذشته های دور تاکنون زینت بخش اکثر پارچه های سنتی از جمله ترمه و زری وهنرهای دیگر مانند قالی بافی، 
گلیم بافی، کاشی کاری، سفالگری، قلم زنی روی فلز و… بوده است و با نام های بته جقه، ترمه ای، بادامی، قلمکاری، قهر و 

آشتی، مادر و بچه و … شناخته می شود. 

بته روی گچبری ستونبته جقه )مادر و بچه( روی پارچۀ قلمکار

بته جقه رسم کنید
به روش روبه رو می توانید با دایره، بته جقه بکشید. 

با چه روش های دیگری می توانید این نقش را طراحی کنید؟

مراحل روش ترسیم بته
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در تصاویر زیر، نمونه های بته را با یکدیگر مقایسه کنید:

ترمۀ ابریشم زربفت، یزد، 1355 نمونۀ زری بافی ابریشمی، یزد، برنده جایزه هنرهای دستی 1355

فرش قشقایی،قدمت حدود 100سالطرح محرمات با نقش بته روی قالی
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به دو روش هندسی )با خط های زاویه دار( و گردان )با خطوط منحنی( ترسیم می شود. این نقش در  بته جقه اغلب 
اندازه ها، شکل ها و رنگ های مختلف، در طول تاریخ یکی از نقوش زینتی مهم آثار هنری گوناگون کشورمان بوده است. 

نقش بته زاویه دار در گلیم سنه،کردستان نقش بته منحنی روی ترمه، معاصرنقش بته زاویه دار در گلیم سنه،کردستان

درون بته جقه را با نقش و نگارهای گوناگون 
تزیین  بته جقه کوچک  مانند گل، اسلیمی، ختایی، 
نگاره های  و  اسلیمی  با  نیز  را  آن  حاشیه  می کنند. 
دیگر آرایش می کنند و گاه وسط بته، ساقه با گل و 

برگ نقش می شود.
یکدیگر  با  را  آنها  و  توجه  نمونه ها  این  به 

مقایسه کنید.

نقش بته منحنی روی ترمه، معاصر

چاپ پارچه قلمکار، اصفهان

چاپ روی پارچه
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نمونۀ بته پته دوزی شده، کرمان
.

نمونۀ بته پته دوزی شده، کرمان

تجربه های بیشتر

خودارزیابی
یک بته بزرگ طراحی و داخل آن را با نقوش متنوع پر کنید. سپس آن را رنگ آمیزی نمایید.

به دلخواه  را  آن  و  کنید  ایجاد  زیبا  طرحی  کوچک،  بتٔه  یک  منظم  تکرار  با   
رنگ آمیزی کنید. 

و  متنوع  از طرح های  زندگی خود،  و محیط  لباس ها  اشیا،  زیباسازی  برای   
زیبای بته جقه استفاده کنید. 

 نقش یک بته را روی یک مهر دستی اجرا کنید. به شیؤه چاپ دستی با این مهر 
نقش بته را روی سطح سفال، پارچه، مقوا و … پیاده کنید. 

 تصاویر بته های مختلف را در محیط زندگی خود، بر روی آثار هنری قدیم یا 
جدید ایران جست وجو، جمع آوری و در یک ُجنگ )آلبوم(1 نگهداری کنید. شباهت ها 
و تفاوت های آنها را بررسی کنید. با ایجاد تغییراتی بر روی این نمونه ها بته های جدیدی 

طراحی کنید.

album ـ١
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فصل اّول

 فصل دوم : هنرهای زیر الکی

122
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درس اوّل

جلد سازی سنتی )زیرالکی با روش الیه های کاغذ (

در پایان این درس انتظار می رود: 
  با جلد سازی سنتی آشنا شوید.

 با مفهوم هنر زیرالکی یا روغنی آشنا شوید.
 روش الیه های کاغذی را بشناسید. 

 با روش الیه های کاغذی جلد سازی کنید.
 در استفاده از روش زیرالکی یا روغنی برای تزیین اشیا مورد نظر خود مهارت داشته باشید.

           فکر کنید
آیا تا به حال نسخه ای از کتاب های قدیمی را دیده اید؟ آیا می دانید در گذشته عالوه بر هنر خوشنویسی، از چه هنرهای 

دیگری برای تهیه انواع کتاب های خطی استفاده می شده است؟ 
بود. خوشنویسی،  از هنرمندان  نتیجه فعالیت گروهی  آماده سازی کتاب های خطی  تهیه و  در گذشته مراحل مختلف 
کاغذ سازی، صحافی سنتی، جلد سازی یا تجلید، تذهیب، نگارگری و… از جمله هنرهایی هستند که در تهیه و ساخت یک 

کتاب مورد استفاده قرار می گرفته اند.
قبل از استفاده از صنعت چاپ متن کتاب ها با دست خوشنویسی می شد. هنر خوشنویسی از جمله هنرهایی است که 

تا حدودی با آن آشنایی دارید. 
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جلد چرمی قالب زده و طالکوب
 با نقش گل و بوته

جلد کتاب با نقاشی نگارگری )مینیاتور(1 الکی

جلد چرمی معرق چرم، دیوان خجندی، قدمت حدود 600سال جلد چرم و پارچه ای مثنوی معنوی مولوی با نقش سیمرغ، 849 هجری قمری

آماده سازی جلد دست ساز از مهم ترین بخش های تهیٔه یک کتاب بود؛ زیرا عالوه بر زیبایی، صفحات خوشنویسی شده 
و هنرهای وابسته به آن را محافظت می کرد. به تصاویر زیر دقت و آنها را با هم مقایسه کنید. 

این جلدها با روش های متفاوتی تهیه و تزیین شده اند. در این درس با یکی از روش های تزیین در جلدسازی سنتی آشنا 
می شوید. 

miniature ـ١
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جلد روغنی بسازید
برای نگهداری نمونه های خوشنویسی خود جلد روغنی با روش الیه های کاغذی تهیه کنید. ابتدا کاغذ یا مقواهای باطله 
)مانند جعبه مقوایی، جعبٔه کفش و…(، چسب چوب، الک الکل، روغن جال، قلم مو، آبرنگ، قلم موی آبرنگ، تخته رنگ 

)پالت( 1 و ظرف آب را آماده کنید. 
کاغذهای خوشنویسی شده را روی هم بچینید. کاغذها یا مقواهایی را که برای ساخت رویه و زیر جلد آماده کرده اید در 

اندازه های مناسب )به اندازٔه کاغذهای خوشنویسی شده( برش دهید. 
الیه های  این  بچسبانید.  هم  به  و  کنید  آغشته  به چسب چوب  را  برش خورده  کاغذهای  از  الیه  دو  تمام سطح  ابتدا 
به هم چسبیده را با ابزار و وسایل سنگیِن در دسترس فشار دهید تا هوای میان آنها از بین برود و دو سطح کامالً به هم بچسبند. 
ضخامت جلد، متناسب با تعداد کاغذهایی است که برای کتاب خود در نظر گرفته اید. بنابراین اگر به جلد ضخیم برای 

کارهای خود نیاز دارید می توانید چندین الیه به آن اضافه کنید تا به ضخامت الزم برسد.
 پس از چسباندن هر الیٔه جدید، تمام سطح جلد را بکوبید تا الیاف کاغذها در هم فرو روند. دو بخش رویه و زیر جلد 

آماده شده را با مقوا یا نوار پارچه ای از داخل به هم متصل کنید.
پس از خشک شدن دو قسمت جلد، سطح آنها را به صورت زمینٔه مناسبی برای نقاشی زیرالکی آماده کنید. با دو روش 
ساده می توانید این کار را انجام دهید، سطح جلدها را با قلم موی بزرگ یک الیه رنگ پالستیک بمالید تا صاف شوند. سپس 
بر روی سطح رنگ شده سمباده بکشید تا نرم شود و پس از آن روی سطح را الک الکل بزنید. حال می توانید نقش های دلخواه 

خود را با گواش نقاشی کنید. 
در آخرین مرحلٔه تهیٔه جلد زیرالکی، پس از کامل شدن نقاشی الیه ای الک روی آن بمالید. پس از خشک شدن الک 
یک بار دیگر روی سطح قبلی روغن بمالید. هنرمندان سنتی در گذشته برای ساخت این نوع از جلدها یا الیه های کاغذ را به 
هم می چسباندند و مقوای ضخیمی تهیه می کردند یا از خمیر کاغذ استفاده می کردند. مقوایی که با این روش ها آماده می شد 

»زمینه« مناسبی برای کار نقاش بود تا نقش های دلخواه خود را روی آن اجرا کند.  
به این ترتیب، هم زیبایی رنگ ها و نقش ها بیشتر می شد و هم الیٔه روغن، محافظ مناسبی برای نقاشی بود.

pallet ـ١
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جلد الکی با قدمت حدود 200 سالجلد الکی مرقع کوه نور، قدمت حدود300سال

جلد ساخته شده از خمیرکاغذ بانقاشی زیرالکی  جلد دست ساز قرآن مجید با نقش گل و بوته

 به نمونه هایی از جلدهای زیرالکی یا روغنی در تصاویر زیرتوجه کنید: 
جلدهایی که با روش روغنی یا زیرالکی در ایران تهیه شده است، از زیباترین نمونه های آثار هنری جهان است. تزیین 

جلد کتاب به این روش، در دورٔه تیموری و صفوی به اوج خود رسید. 
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بر روی این جلدها اغلب نقش شکار، پیکار جانوران )گرفته گیر(، منظرٔه طبیعی، گل و بوته و گل و مرغ )گل و بلبل( 
اجرا شده است.

از زیباترین نمونه های جلدهای روغنی یا زیرالکی آثاری است که برای تجلید قرآن مجید تهیه شده اند. در این جلدها 
نقش شکوفه ها و گل ها در نهایت زیبایی اجرا شده اند به گونه ای که یادآور توصیف های قرآن کریم از بهشت است. 

خودارزیابی
با استفاده از روش روغنی یا زیرالکی که آموخته اید چه اشیای دیگری را می توانید تزیین کنید؟ یک نمونه را اجراکنید. 

 با روش الیه های کاغذ یک قاب عکس زیبا بسازید و به روش نقاشی زیرالکی 
آن را تزیین کنید.

در  کنید.  مشاهده  کتابخانه ها  و  موزه ها  در  را  خطی  کتاب های  نسخه های   
گروه های کوچک تحقیق کنید چه هنرهایی در تهیه و ساخت این کتاب ها به کار رفته 
است؟ تنوع جلدها را از نظر شکل، اندازه، نقش های تزیینی و روش ساخت با یکدیگر 

مقایسه کنید. نتایج یافته های خود را به هم کالسی هایتان ارائه کنید. 
 با استفاده از مواد در دسترس یک جلد زیبا برای آلبوم عکس های خود یا 

تصاویر آثار هنری که جمع آوری کرده اید، بسازید. 
 اشیای چوبی در دسترس )رحل قرآن، قاب عکس ساده، خط کش چوبی، 

جعبٔه چوبی و…( را به روش نقاشی زیرالکی تزیین کنید. 

تجربه های بیشتر
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درس دوم

        جعبه های روغنی )زیرالکی با روش نوار کاغذ (

در پایان این درس انتظار می رود: 
 با انواع مختلف روش های مورد استفاده برای تزیین اشیا در روش زیرالکی آشنا شوید.

 روش نوار کاغذی را بشناسید. 
 با ساخت جعبه های سنتی آشنا شوید.

 با روش نوار کاغذی جعبه سازی کنید.
 در استفاده از روش زیرالکی یا روغنی برای تزیین اشیای مورد نظر خود مهارت داشته باشید.

         فکر کنید
به تصاویر زیر نگاه کنید. این اشیا چه کاربردی دارند؟ آیا می دانید نام آنها چیست؟ 
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دوات، قلم، قیچی و قاشقک مخصوص ریختن مرکب در دوات که اغلب در قلمدان نگهداری می شوند.

        قلمدان سازی هنری است مرتبط با هنر خوشنویسی که همزمان با رونق کتابت برای نگهداری و حمل و نقل چند قلم نی، 
یک دوات )مرکب دان( کوچک، قاشقک مخصوص ریختن مرکب در دوات، چاقوی قلم تراش، قیچی، قلم مو و… پدید آمد.

قلمدان های اولیه فوالدی و اغلب سنگین بودند. به همین دلیل به مرور، ساخت قلمدان های سبک تر چوبی و کاغذی 
متداول شد. قلمدان های کاغذی با استفاده از خمیر یا الیه های نازک کاغذ و چسب های گیاهی ساخته شده اند. پس از ساخت 
قلمدان خام )بوم سفید( که جذابیتی نداشت کار به طراح و نقاش سپرده می شد تا با هنر خویش قلمدانی در شأن کاتب بسازد. 
مورد  بردند، شیؤه  کار  به  کاغذی  و  نمونه های چوبی  تزیین  برای  قلمدان  مهم ترین روش هایی که سازندگان  از  یکی  بنابراین، 
استفاده در ساخت و تزیین جلدهای الکی بود. نمونه های تزیین شده این قلمدان ها که از دورٔه صفوی به جا مانده بخش مهمی 

از هنرهای سنتی ایران را تشکیل می دهند. 
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قلمدان با نقاشی زیرالکی، قدمت حدود300سال 

قلمدان با نقاشی زیرالکی،اثر لطفعلی شیرازی، قدمت حدود200سال 

قلمدان زیرالکی، قرن 13 هجری قمری

 نمونه هایی از قلمدان های زیرالکی را در تصاویر ببینید:

جعبۀ روغنی بسازید
ابتدا کاغذ یا مقواهای باطله، چسب چوب، مغار یا دستگاه برش )کاتر(1، یک جعبٔه پالستیکی یا مقوای خالی،کاغذ 

سمباده، روغن جال، قلم مو، آبرنگ، قلم موی آبرنگ، تخته رنگ و ظرف آب، آماده کنید. 
برای تهیٔه الیه های کاغذ، ابتدا کاغذهای باطله را به عرض دو سانتی متر می بریم. 

حال نوارهای بریده شدٔه کاغذی را بر روی سطح جعبه با چسب بچسبانید به طوری که در هر ردیف، این الیه ها برخالف 
جهت الیه قبلی باشد )عمودی ــ افقی(. حداقل ده تا پانزده بار این الیه ها تکرار شود. پس از خشک شدن جعبه، در جعبه را 
با دستگاه برش، تیغه یا ُمغار و با راهنمایی معلم خود جدا کنید. جعبٔه ساخته شده را از بدنٔه پالستیکی یا مقوایی آن جدا کنید.
حال جعبٔه کاغذی شما که به آن پاپیه ماشه نیز می گویند، سطح مناسبی برای نقاشی زیرالکی است. سپس بر روی آن نقش های 

دلخواه خود را با آبرنگ بکشید. 
در آخرین مرحلٔه تهیٔه جعبٔه زیرالکی، الیه ای روغن روی آن بمالید. پس از خشک شدن، الیٔه دیگری از روغن بمالید 

و صبر کنید تا خشک شود. این کار را آن قدر ادامه دهید تا الیه ای ضخیم روی نقاشی ایجاد شود.

جعبه ها و قلمدان های کاغذی به دو روش خمیری و الیه های کاغذی ساخته می شوند. در درس گذشته با روش الیه های 
کاغذی در ساخت جلدهای الکی آشنا شدید. در این درس با روش خمیری در جعبه های روغنی آشنا خواهید شد. 

cutter ـ١



جعبۀ زیرالکی با نقش گل و مرغ

می توانید از نقاشی اشیای زیرالکی برای کار خود الهام بگیرید. به تصاویر دقت کنید: 

خودارزیابی
از شیء دلخواه خود )پالستیکی، مقوایی، لعابی و…( با روش خمیری، قالب گیری، و آن را به روش زیرالکی تزیین کنید. 

تجربه های بیشتر

  جعبٔه شکالت یا هر جعبٔه خالی دیگری آماده کنید. سپس با خمیر کاغذ سطح 
جعبه را بپوشانید. روی دِر جعبه نقش دلخواه خود را به صورت نیمه برجسته اجرا 

کنید. پس از خشک شدن جعبه را به سلیقٔه خود رنگ آمیزی کنید.
  دورریختنی هایی از جنس مقوا یا پالستیک را جمع آوری کنید و با خمیر 

کاغذ به آنها شکلی جدید )عروسک، پرنده، ماهی و…( دهید. پس از خشک شدن، 
این حجم ها را به صورت دلخواه رنگ آمیزی کنید. 
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درس سوم

            اشیای روغنی )زیرالکی روی چوب (

در پایان این درس انتظار می رود: 
 با انواع مختلف روش های مورد استفاده برای تزیین اشیا در روش زیرالکی آشنا شوید.

 روش خمیر کاغذ را بشناسید. 
 با ساخت جعبه های سنتی آشنا شوید.

 با روش خمیر کاغذی جعبه سازی کنید.
 در استفاده از روش زیرالکی یا روغنی برای تزیین اشیای مورد نظر خود مهارت داشته باشید.

قاب آینه زیرالکی با نقش دیدار مولوی و شمس تبریزی، قاب آینه زیرالکی با نقش گل ومرغ، قدمت حدود 200 سال
قدمت حدود 200 سال

         فکر کنید
آیا می دانید از روش زیرالکی برای تزیین چه اشیای دیگری استفاده شده است؟ آیا می دانید هنرمندان غیر از کاغذ از 

چه زمینه های دیگری برای نقاشی زیرالکی استفاده کرده اند؟
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از  ایران  در  می گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  روزمره  به صورت  که  هستند  اشیایی  از  نمونه هایی  آینه،  قاب های  این 
قدیم االیام ساخت آینه )سنگ ها و فلزهای صیقل داده شده( متداول بوده است. در چند قرن اخیر با رواج آینه های شیشه ای 
نمونه های زیبایی ساخته شد که نه تنها قابی برای آینه، بلکه درپوشی مناسب برای محافظت از آینه بود. بنابر این، دو سطح رویه 

و زیر قاب آینه ها زمینه ای برای هنرنمایی هنرمندان در نقاشی زیرالکی شد.
و  سر  آرایش  و  اصالح  لوازم  برای  )مجری  ابزار  جعبه های  جعبه جواهر،  گهواره،  قرآن،  رحل  آینه،  قاب  بر  عالوه 
صورت، هزار پیشه برای حمل و نقل لوازم چای خوری، ترازو و چند وزنٔه کوچک برای توزین(، قاب نقاشی و خوشنویسی، 
خط کش، در و پنجره و قاب بندی سقف، کمان رزمی و تجملی و…، با استفاده از هنر زیرالکی تزیین شده است. با توجه به 
اشیای ذکر شده در می یابید که اشیای زیرالکی مذکور چوبی است. در چند سدٔه اخیر بهترین نمونه های نقاشی سنتی ایران 

)نگارگری( در آثار زیرالکی به خصوص نمونه های چوبی اجرا شده است. به نمونه های تصویر زیر توجه کنید:

جعبۀ جواهر زیرالکی متعلق به ناصرالدین شاه، اثر عباس شیرازی، دورۀ قاجار
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قاب آینۀ زیرالکی، قدمت حدود 200 سال
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تجربه های بیشتر

اشیای چوبی را زیرالکی کنید 
یک قطعه چوب تهیه کنید. آن را سمباده بزنید تا کامالً صاف و صیقلی شود. سپس آینه ای کوچک تر از قطعه چوب 

تهیه کنید و روی قطعه چوب بچسبانید. سپس نقش دلخواه خود را روی حاشیه های چوبی اجرا کنید.
الیه های روغن را با دقت و یک دست، روی نقاشی بمالید تا ارتفاع همٔه قسمت ها یکسان شود و بگذارید تا خشک 

شود.
آثار خود را به هم کالسی هایتان نشان دهید و در مورد تنوع نمونه ها، شباهت ها و تفاوت های آنها با هم گفت وگو کنید.

خود ارزیابی 
از میان وسایل و لوازم چوبی خود مانند رحل قرآن، خط کش چوبی، شانه چوبی، جعبه های کوچک چوبی، سینی 

چوبی و… یک نمونه را انتخاب و روی آن نقاشی زیرالکی کنید. 

و  کنید  جست وجو  را  قدیمی  خانه های  خود  زندگی  محل  منطقٔه  در   
نمونه های در و پنجره و سقف چوبی نقاشی شده را بیابید. سپس گزارشی دربارٔه این 
خانه ها و نوع تزیینات به کار رفته در آنها، تنوع و ظرافت طرح ها و نقش های زیرالکی 

به هم کالسی هایتان ارائه دهید. 
 در یک فعالیت گروهی شیء چوبی قدیمی )صندلی، میز، در چوبی و…( 
با  و  بزنید  را سمباده  آن  مختلف  بیابید. سطوح  نمی گیرد  قرار  استفاده  مورد  که  را 

همفکری هم روی آن نقاشی زیرالکی اجرا کنید.
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فصل اّول

 فصل سوم : سوزن دوزی های سنتی ایران
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مقدمه

به دست  دارد.کاشی های  ساله  چندهزار  سابقه  ایران  در  پارچه  روی  تزیین 
آمده از شوش که حالت برجسته دارند و نقش برجسته های تخت جمشید، حاکی 
از وجود نقوش تزیینی بر روی پارچه هاست. همچنین درآثار دورٔه ساسانی، روی 
لباس ها از هنر قالبدوزی برای تزیین استفاده شده است. هنر سوزن دوزی در دورٔه 

صفویه به اوج رسید و زیباترین آثار سوزن دوزی ایران، مربوط به این دوره است.
بعضی ازمناطق ایران مانند اصفهان، رشت، بلوچستان، کرمان، بندرعباس، 
تبریز و… از گذشته تا امروز مرکز تهیٔه زیباترین آثار رودوزی بوده اند. حدود 30   نوع 
رو دوزی در ایران شناسایی شده است که برخی از مشهورترین آنها عبارت اند از: 

قالب دوزی، ملیله دوزی، پته دوزی، بلوچ دوزی، گالبتون دوزی و ابریشم دوزی.
برای آشنایی شما با این هنر، ابتدا ساده ترین روش های دوخت با نخ و سوزن 
یا درویش دوزی معرفی شده است و سپس شما را با روش های دوخت سنتی مانند 
تا  شود  موجب  آشنایی  این  امیدواریم  می کنیم.  آشنا  پته دوزی  و  زرتشتی دوزی 
مهارت های خود را در این زمینه افزایش داده و رودوزی های شهر و منطقٔه خود را 
شناسایی کرده و روش های دوخت سنتی رافراگیرید و درحفظ این بخش از میراث 

فرهنگی ایران کوشا باشید.
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درس اول

درویش دوزی

در پایان این درس انتظار می رود :
 با برخی از دوخت های سنتی ایران آشنا شوید.

 مفهوم رو دوزی را درک کنید و انواع آن را نام ببرید.
 توانایی انجام دوخت ساده درویش دوزی را داشته باشید.

 درویش دوزی را از میان سایر روش های سوزن دوزی بازشناسی کنید.

          فکر کنید 
رومیزی ها،  سجاده ها،  و  جانمازها  بقچه ها،  به  حال  به  تا  آیا 
کیف های پارچه ای و کاله و لباس های محلی که با انواع سوزن دوزی 

تزیین شده اند، توجه کرده اید؟ 

نیم تنۀ مخمل، دوخت نقش با نخ تابیده طال )گالبتون( کاشان، قرن سیزدهم سرمه دوزی، و منجوق دوزی روی ترمه، معاصر
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از گذشته های دور مردم برای تزیین لباس ها و ایجاد تنوع در آنها نقش هایی را با نخ های رنگی روی آنها می دوختند. 
به این هنر، سوزن دوزی می گویند. سوزن دوزی یکی از روش های رو دوزی است که با آن نقوش مختلف بر روی پارچه های 

ساده و بدون نقش اجرا می شود.
آیا تا به حال سوزن دوزی کرده اید؟ با یک تکه پارچه ساده، یک سوزن و مقداری نخ و کاموای رنگی می توانید این کار 

را تجربه کنید.

سوزن دوزی بلوچ

سوزن دوزی، کردهای شمال خراسان

قالب دوزی رشت

به این تصاویر توجه کنید.
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سوزن دوزی کنید
روی تکه ای پارچه با مداد و خط کش به فاصله های نیم سانتی متری خط صاف و کمرنگی بکشید.

سپس روی خط های صاف طبق شکل کوک های ساده ایجاد کنید:
به این روش، شالل یا بخیه دوزی می گویند. 

شالل پایه یکی از ساده ترین سوزن دوزی های سنتی ایران به اسم درویش دوزی یا تفرش دوزی است.

برای درویش دوزی ابتدا دو ردیف کوک طبق شکل بدوزید:

این دو ردیف کوک را مطابق شکل، با نخی به رنگ دیگر به هم وصل کنید تا حاشیه ای ایجاد شود:

برای زیباترشدن این حاشیه می توانید داخل فضاهای ایجاد شده را به ترتیب زیر با بخیه های رنگی )به صورت 
ضرب دری( پر کنید:

را  زیباتری  و  کامل تر  نقش های  می توانید  تجربه  این  از  این روش ساده ترین شکل درویش دوزی است.پس 
سوزن دوزی کنید.
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ابتدا چهار ردیف شالل افقی روی پارچه بدوزید. اگر نخ شالل در ردیف اّول روی پارچه قرار گرفت در ردیف دوم 
زیر پارچه قرار می گیرد )دیده نمی شود(. مطابق شکل ردیف شالل های افقی را با شالل های عمودی به هم متصل کنید که به 

شکل کنگره ای درآید.

برای تکمیل این سوزن دوزی ها  پایین آن دوخته شود نقش های زیبا و کاملی ایجاد می شود.  اگر قرینه این طرح در 
می توانید آنها را با بخیه های هم رنگ یا رنگ دیگر پر کنید. 

در گذشته از این دوخت برای کاله و قبای دراویش استفاده می شده است و به همین دلیل به آن درویش دوزی گفته 
می شود. در دوران معاصر از این نوع دوخت برای تزیین چادر شب، پرده، رو کرسی، بقچه و… استفاده می شده است و 

امروزه در تزیین لباس، حاشیه پرده، رومیزی و … متداول است.
مشابه این نقش ها را در کدامیک از هنرهای ایران دیده اید؟
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نمونۀ پارچه دستباف نخی، زاوین خراسان،1355

خودارزیابی
به تصاویر زیر دقت کنید. کدام یک از نمونه ها درویش دوزی است؟
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تجربه های بیشتر

 برای تهیٔه یک جانماز، دو تکه از یک پارچه ساده را برش دهید. دورتا دور 
آن را با نخ های رنگی متناسب با رنگ پارچه، درویش دوزی کنید. 

 از انواع سوزن دوزی های در دسترس عکاسی کنید و به هم کالسی هایتان 
نشان دهید. دربارٔه شباهت ها و تفاوت های آنها با هم گفت وگو کنید.
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          فکر کنید 
آیا سوزن دوزی های سنتی محل زندگی خود را می شناسید؟ آیا نام آنها را می دانید؟ آیا این سوزن دوزی ها را می توان با 

کوک های ساده ای که در درس گذشته تجربه کرده اید، انجام داد؟ 
یکی دیگر از دوخت های ساده که در سوزن دوزی از آن استفادٔه فراوان می شود ساقه دوزی است که به دو نوع ظریف 

و پهن تقسیم می شود.

درس دوم

                      زرتشتی دوزی 

در پایان این درس انتظار می رود:
 با انواع نمونه های زرتشتی دوزی آشنا باشید.

 توانایی انجام ساقه دوزی ساده را داشته باشید.
  با استفاده از مواد مناسب ساقه دوزی کنید.

 زرتشتی دوزی را از میان سایر روش های سوزن دوزی شناسایی کنید.



145

ساقه دوزی کنید
روی پارچه ای ساده با مداد یک خط صاف رسم و مشابه تصویر سوزن دوزی کنید. 
در این روش تمام خط زیر دوخت قرار می گیرد. دوخت به صورت موّرب )مایل( و بدون 
فاصله انجام می شود. ابتدا سوزن را از پارچه بیرون می آوریم و نخ را در طرف راست سوزن 
ثابت نگه داشته سپس سوزن را به صورت مایل در پارچه فرو برده و خارج می کنیم. این روش 
برای دوختن خطوط نازک، حاشیه ها و برگ ها به کار می رود. با تکرار چند رج ساقه دوزی 

کنار هم، می توانید فضای داخل شکل های مختلف را پر کنید.

با مداد چند نقش ساده روی پارچه بکشید و روی آنها را ساقه دوزی کنید. در صورت تمایل داخل شکل ها را پر کنید. 
با این روش می توان نقش های متنوعی را دوخت. به نقش های زیر توجه کنید:

یک نمونه را انتخاب و آن را ساقه دوزی کنید.
آیا می دانید بیشتر بخش های یکی از دوخت های سنتی ایران به نام زرتشتی دوزی با این روش صورت می گیرد؟

نقش پارچۀ اطلس، قرن دوازدهم هجری قمری

نقش پارچۀ تافته، قرن یازدهم هجری قمری، کاشان

نقش پارچۀ زربفت، قرن دوازدهم هجری قمری

طرح های مورد استفاده در زرتشتی دوزی بیشتر درخت، طاووس،  گل، نقوش هندسی است که دور تا دور این طرح ها 
را ساقه دوزی می کنند؛ سپس با کوک های ) شالل( کوچک رنگی درون آنها را پر می کنند. 



به این تصاویر دقت کنید:

نقش هدهد و درخت زندگینقش طاووس

نقش طاووس نقش طاووس 

زرتشتی دوزی نقوش متنوع زرتشتی دوزی با نقوش متنوع روی مقنعه
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قبل  صفحٔه  تصویری  نمونه های  در  اینکه  به  توجه  با   
طاووس  از  طرحی  می شود،  دیده  طاووس  از  متنوعی  نقش های 

برای شما ارائه شده تا براساس آن زرتشتی دوزی کنید.

 خودارزیابی 
روی پارچه طرحی ساده از موضوع دلخواه خود بکشید. روی خطوط را با نخ های رنگی زرتشتی دوزی کنید و به 

هم کالسی هایتان نشان دهید. 

تجربه های بیشتر

ساده  پارچه ای  روی  خود  عالقه  مورد  برگ های  و  گل ها  از  طرح هایی   
بکشید و با نخ های رنگی ساقه دوزی کنید.

 از طرح های سوزن دوزی سنتی ایران نمونه هایی را انتخاب کنید و به روش 
ساقه دوزی روی پارچه ای ساده اجرا کنید.

 نقش دلخواه خود را به روش ساقه دوزی در حاشیٔه رومیزی، جانماز و 
سجاده، روسری، حاشیٔه لباس و آستین، لبٔه کیف های پارچه ای، سفره پارچه ای 

و… سوزن دوزی کنید.
 تصاویری از نمونه های زرتشتی دوزی ایران تهیه کنید )با استفاده از منابع 
مختلف( و دربارٔه تنوع نقش ها و انواع دوخت هایی که در این آثار مورد استفاده 

قرار گرفته است با هم گفت وگو کنید.
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نقش بته سروی و جقه سه قلو

طرح شمسه )ترنج(

حاشیۀ بقچه، طرح بازوبندی با گل هشت پر

درس سوم

  پته دوزی

در پایان این درس انتظار می رود : 
 با مراحل مختلف دوخت پته آشنا شوید و آن را از دیگر انواع دوخت تشخیص دهید.
 برای سوزن دوزی خود طرحی مناسب بکشید و طرح خود را با پته دوزی اجرا کنید.

 در دوختن پته مهارت الزم را داشته باشید.

           فکر کنید 
انواع سوزن دوزی  از  به کدام یک  آیا می دانید کرمان 

شهرت دارد؟ به تصاویر زیر دقت کنید:
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بقچۀ پته با طرح لچک ترنجی

طرح شمسه )ترنج( قدمت بیش از صد سالحاشیۀ پته با نقش اسلیمی و بادامی

پته دوزی نوعی رو دوزی سنتی کرمان است که نوعی از آن در دورٔه ساسانیان رایج بوده است. ارزشمندترین و پرکارترین 
نمونه پته دوزی روپوش مقبرٔه شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان شناسایی شده است. در این دوخت ابتدا خطوط طرح را ساقٔه 
ظریف کرده و سپس داخل طرح ها را با دوختی به   نام پتک کشیه یا پتک خیاری تو  پر  دوزی می نمایند. پته دوزی منظره ای بدیع 
از گل و بوته های رنگین را به نمایش می گذارد و اغلب زنان و دختران استان کرمان به این هنر اشتغال دارند. نقش های عمده و 
اصیل پته دوزی عبارت است از: درخت زندگی یا انواع بته جقه، پیچک ترنج، سروچه، گل بادامی و شمسه ای؛ که به صورت 

لچک ترنج، نقش محرابی و سجاده ای، روی پرده ها، رو رختخوابی، سجاده و جانماز، بقچه و رویه پشتی دوخته می شود.
به نقوش بقچه های تصویر نگاه کنید این دو بقچه هر دو نقش شمسه دارند. 
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حاشیۀ پته نقش بته میری

پتۀ لچک ترنج

نقش گل

حاشیۀ پته نقش بته میری
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شال پته دوزی شده با طرح بته جقۀ اژدری



152

پته دوزی کنید 
برای پته دوزی ابتدا یک تکه پارچه پشمی ساده و مقداری نخ پشمی رنگی آماده کنید. طرح دلخواه خود را با استفاده 
از کاربن رنگی روی پارچه بکشید. ابتدا خطوط اصلی طرح را ساقه دوزی کنید. سپس سطح پته را با پتک کشیده یا خیاری 

توپر دوزی )آب دوزی( کنید.
از اساتید مشهور این هنر در سدٔه سیزده هجری قمری می توان از استاد فرج الله کرمانی و استاد میر علی کرمانی نام برد. 
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تجربه های بیشتر

خودارزیابی 
بر روی یک تکه پارچٔه پشمی مراحل مختلف پته دوزی را روی نقش دلخواه خود اجرا کنید.

 به نمونه های زیر توجه کنید. شما چه ایده هایی می توانید برای اجرای پته دوزی 
بر روی وسایل مختلف ارائه دهید؟

 با نخ و سوزن و پارچه ای ظریف تر از آنچه تا به حال تجربه کرده اید نقش 
دلخواه خود را پته دوزی کنید و ظرافت آن را با نمونه های قبلی خود مقایسه کنید. 



154

بخش چهارم :

هنرهای آوایی

١54



مقدمه

در بخش آوایی کتاب فرهنگ و هنر پایٔه هفتم با مفهوم ضرب آشنا شدید؛ 
که  بیان شد  بر سینٔه خود می زنند.  آن  بر اساس  که عزاداران  نوحه  مانند ضرب 
یا  ریتم  را  آن  و  کرد  طراحی  بعدی  ضربٔه  تا  ضربه  هر  بین  را  الگو هایی  می توان 
الگوی ضربی )ریتمیک(، موزون یا وزنی، نامید. عالوه بر این دانستیم نغمه دارای 

شکل است و یکی از عواملی که در شکل دادن به نغمه تأثیر دارد، تکرار است.
بخشی  لحن،  که  دانستید  و  شناختید  را  )ملودی(1  لحن  مفهوم  همچنین 
از یک اثر آوایی است که می توان آن را زمزمه کرد بدون آنکه نیازمند متن یا شعر 
خاصی همراه آن باشد. آن را به خطوطی تشبیه کردیم که به عنوان طرح اولیه در 
طراحی یا نقاشی کشیده می شود و بر اساس آن می توان بدون در نظر گرفتن رنگ 
یا هر عامل دیگری، تشخیص داد طرح کلی چه چیزی را نشان می دهد. عالوه بر 
این با مفهوم بافت آشنا شدید. در هنرهای آوایی، بافت به این معناست که در هر 
لحظه در حال شنیدن چند صدا به طور هم زمان هستیم. برای مثال، اگر تنها یک 
صدا می شنویم می توانیم بگوییم در حال شنیدن آوایی با بافت تک صدایی هستیم 
و اگر به طور هم زمان بیشتر از یک صدا می شنویم با بافت چند صدایی روبه روئیم 
از هم تشخیص  بتوانیم صدای اشخاص را  باعث می شود  و دانستیم چیزی که 

بدهیم رنگ صوت آنهاست. 
امسال نیز می خواهیم با مفاهیم بیشتری دربارهٔ وزن، لحن و رنگ صوتی آشنا 

شویم.
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         وزن )ریتم (1

در پایان این درس انتظار می رود:
 هجای کوتاه و بلند را در تقسیم بندی ضرب ها تشخیص دهید.

 با نوشتار وزن در آواهای قدیم ایران آشنا شوید.
 نوشتار وزن در آواها را بشناسید.

 سرعت ضرب آهنگ را درک کنید. 

درس اوّل

          فکر کنید
آیا اشعاری را که درکتاب سال هفتم فرهنگ وهنرخواندیم به یاد می آورید؟

ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود 
 وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رود

آیا الگوی وزنی مشخصی در این شعر وجود دارد؟
همان گونه که قبالً آموخته اید با هر هجای شعر یک ضربه به پای خود یا روی میز بزنید: 

ای\ سا\ِر\بان       آ\ هِس\ ِت\ ران         کا\ را\ِم     \جا\ نم     می\ َر\ َود
خوب گوش کنید، آیا فاصلٔه زمانی ضربه هایی که بر میز یا پای خود می زنید برابرند یا سرعت ضربه ها کم و زیاد می شود؟
اگر دقت کنید متوجه خواهید شد سرعت ضربه ها متناسب با هجاهای شعر تغییر می کند و بعضی از آنها سریع تر از بقیه 

نواخته می شوند.
آهسته تر  یک  کدام  و  سریع تر  آنها  از  یک  کدام  اینکه  مورد  در  کنید.  مقایسه  را  شعر ها  هجا های  هم کالسی هایتان  با 

از  پی هم می آیند، گفت وگو کنید.

نام هجا هایی که سریع تر نواخته می شود را کوتاه و آنهایی که کمی با کشش بیشتر نواخته می شود را بلند بگذارید، اگر به 
این ترتیب عمل کنید ترتیب چیده شدن هجاها به این صورت خواهد بود.

 ای\ سا        \ِر\بان

تجربه کنید
کلمٔه بعدی از شعر صفحٔه قبل را هجاگذاری کنید . باالی هر خانه از جدول یک هجا بنویسید و داخل جدول بنویسید 

که کوتاه است یا بلند.
کلمٔه بعدی از شعر باال را هجاگذاری کنید.باالی هر خانه از جدول یک هجا بنویسید و داخل جدول بنویسید که کوتاه 

است یا بلند.

آ\      هس  \      ته\      ران

آیا الگوی کوتاه و بلندی این دو کلمه به هم شبیه اند؟ به نظر شما ترتیب قرار گرفتن هجا های کوتاه و بلند در بقیٔه مصراع 
چگونه خواهد بود؟ بیایید امتحان کنیم:

کارام جانم می رود

در هنرهای آوایی این هجا های کوتاه و بلند با شیؤه نگارشی خاصی نوشته می شود؛یعنی برای هجاها یا ضربات بلند و 
کوتاه عالئمی طراحی شده، اما پیش از آنکه با این رسم الخط آشنا شوید خوب است روش پیشینیان ما در این سرزمین را برای 

نوشتن این کار بشناسید.

rhythm ـ١
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نام هجا هایی که سریع تر نواخته می شود را کوتاه و آنهایی که کمی با کشش بیشتر نواخته می شود را بلند بگذارید، اگر به 
این ترتیب عمل کنید ترتیب چیده شدن هجاها به این صورت خواهد بود.

 ای\ سا        \ِر\بان

تجربه کنید
کلمٔه بعدی از شعر صفحٔه قبل را هجاگذاری کنید . باالی هر خانه از جدول یک هجا بنویسید و داخل جدول بنویسید 

که کوتاه است یا بلند.
کلمٔه بعدی از شعر باال را هجاگذاری کنید.باالی هر خانه از جدول یک هجا بنویسید و داخل جدول بنویسید که کوتاه 

است یا بلند.

آ\      هس  \      ته\      ران

آیا الگوی کوتاه و بلندی این دو کلمه به هم شبیه اند؟ به نظر شما ترتیب قرار گرفتن هجا های کوتاه و بلند در بقیٔه مصراع 
چگونه خواهد بود؟ بیایید امتحان کنیم:

کارام جانم می رود

در هنرهای آوایی این هجا های کوتاه و بلند با شیؤه نگارشی خاصی نوشته می شود؛یعنی برای هجاها یا ضربات بلند و 
کوتاه عالئمی طراحی شده، اما پیش از آنکه با این رسم الخط آشنا شوید خوب است روش پیشینیان ما در این سرزمین را برای 

نوشتن این کار بشناسید.

بلندکوتاهبلندبلند
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در گذشته در ایران برای هجا های بلند کلمٔه »تَۡن« یا »نَۡن« و برای هجا های کوتاه حرف »َت« در نظر می گرفتند و به  این 
صورت الگو های موزون یا ضربی را تعریف می کردند.

بلند، بلند تَن، تَن 
بلند، بلند،  کوتاه، بلند تَۡن، تَۡن، تََنۡن 
بلند، کوتاه، بلند،  بلند تَن، تََنۡن، تَۡن

بر این اساس شعر فوق به این صورت نوشته می شده:

ای ساربان
تن تن تََنۡن

بلندکوتاهبلندبلند

آهسته ران
تن تن تنن

کارام جانم می رود
تن تن تنن تن تن تنن

کتاب علی ابن محمد المعمار)مشهور به بنایی( مورخ سال 888 هجری قمری از 
معدود کتاب هایی است که به زبان فارسی در علم آوایی نوشته شده است. نویسندٔه آن، 
عالوه بر تسلط به علوم زمان خود، از جمله ریاضی و معماری و ادبیات، در هنر های 

آوایی و خوشنویسی نیز دست داشت.
نمونه ای از کتاب فوق که در آن به نوشتار ضربی یا موزون اشاره شده است.

امروزه این روش قدیمی برای نوشتن ارزش های ضربی، ناکارآمد است؛ چرا که 
پیچیدگی های فراوان این هنر، نیازمند راه های متفاوتی برای نوشتن ریتم است. 

بر این اساس می توان عالئم دیگری را نیز برای مشخص کردن فواصل کوتاه یا 
بلند در مفهوم وزن یا ریتم طراحی کرد. برای مثال، می توان برای طول زمان بیشتر، 
یک بیضی توخالی و برای طول زمان کوتاه تر، یک بیضی توپر را در نظر گرفت و آنها 

را روی یک خط نوشت.
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آواها  ایجاد  در  می تواند  ضربی  الگو های   نواختن  سرعت 
آیین های  آواهای  برای مثال، در  ایفا کند.  و کاربرد آن نقش مهمی 
مختلف در نواحی میهن عزیزمان می توانیم این موضوع را به روشنی 

دریابیم.
همان  در  عزا  آواهای  با  را  لرستان  در  سواربازی  آواهای   
ناحیه مقایسه کنید. چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ چقدر این عامل 
برای  باشد؟  اندوه نقش داشته  یا  می تواند در ایجاد احساس هیجان 
درک این موضوع، کافی است به ضرباتی که نوازندگان دهل بر ساز 

خود می زنند توجه کنید تا به آن پی ببرید.
می شود.شناخت  استفاده  سرنا  و  دهل  از  نمونه،  دو  هر  در 
درست از عامل ریتم و ضرب می تواند در تربیت شنوایی و گوش کردن 

آگاهانه به ما کمک شایانی کند.
همان طور که پیش از این گفته شد الگو های ضربی در اشکال مختلف خود را نمایان می سازند، گاهی این اشکال بسیار 
پیچیده و گاه بسیار ساده هستند. شاید برایتان جالب باشد بدانید در آواهای جنوب میهن عزیزمان نیز ضرب های بسیار پیچیده 

و جذابی وجود دارد که آواهای این منطقه را بسیار منحصر به فرد و زیبا می کند.
گاهی این پرسش پیش می آید که آیا هرچه یک اثر آوایی از نظر وزنی پیچیده تر باشد باارزش تر است یا خیر؟ البته این 
موضوع را می توان در کالس مورد بحث و بررسی قرار داد، اما پاسخ به آن را می توان با مقایسٔه آثار بزرگ ایران و جهان با 

انواع آواهای  روزمره و سبک تر به بحث گذاشت.
دقت کنید که بحث در مورد وزن نمی تواند بدون در نظر گرفتن موضوع مهم وکلیدی ضرب باشد. از سال گذشته دانستیم 
که الگو های  ضربی در فاصلٔه میان ضرب هاست که نمود می یابند. در مبحث ضرب دو عامل مهم نقش دارند، اّول سرعت آن و دوم 

نظم و یکنواختی ضرب ها که گاهی می توانند از نظر فاصلٔه زمانی شنیده شدن، با هم برابر باشند وگاهی هم نابرابر.
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تجربه های بیشتر

خودارزیابی
هجا های بلند و کوتاه را در دو شعر زیر بنویسید. 

)هر دست که دادند از آن دست گرفتند          هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند(
هنگام که گریه می دهد ساز این دود سرشت ابر بر پشت
هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی می زند مشت

حاال مقایسه کنید: آیا می توان در هر دو نمونه الگو های تکراری پیدا کرد؟

 با استفاده از دو روش قدیمی و دایره های توخالی و پر، مفهوم هجای کوتاه 
یا بلند برای پنج ضربه شکل های زیر را اجرا کنید.

بلند بلند کوتاه بلند بلند
بلند بلند بلند کوتاه بلند 

 در منطقه و محل زندگی خود نمونه هایی از آواهای سنتی یا محلی را پیدا 
کنید که از عامل  ضربی استفاده های متنوع شده است. کاربرد های متنوع هر یک را 

برای هم کالسی هایتان بگویید.
کنید  سعی  کنید.  گوش  دقت  با  می خوانید  مدرسه  در  که  سرود هایی  به   
سرود هایی را که ضرب های کند و تند دارند طبقه بندی و دوباره در کالس گوش کنید. 

آیا این سرود ها به شکل طبیعی اجرا شده است؟ 
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درس دوم

         فکر کنید 
آیا به خاطر دارید طرح اصلی یک آوا چیست؟ آواها چه احساساتی 

را در شما بر می انگیزند؟
در کتاب هنر سال هفتم اشاره کردیم که لحن مانند خطوط و طرح کلی 
یک نقاشی است که تنها با دیدن آنها می توانیم پی به ماهیت نقاشی ببریم. برای 
مثال، نمونٔه روبه رو با اینکه طرح کامل اسب را نشان نمی دهد، اما با دیدن آن 
نیز لحن همین  آوایی  نقاش چیست. در هنرهای  متوجه می شویم که منظور 
نقش را تا حدودی ایفا می کند؛ یعنی با شنیدن لحن می توانیم کلیت یک آوا را 
بشناسیم. در مدرسه می توانید نمونه هایی را بشنوید که لحن سرود بدون کالم 
پخش می شود، با شنیدن این لحن ها می توانید حدس بزنید که آن سرود چیست 

و نیز چه احساسی را در ما بر می انگیزد.

         ملودی یا لحن

در پایان این درس انتظار می رود:
 لحن های مختلف )اندوهگین، حماسی، ...( و تفاوت آنها از یکدیگر را تشخیص دهید.

 با مفهوم مقام به عنوان عامل مهم تعیین کننده احساس یک لحن آشنا شوید و آن را در نمونه های صوتی 
بشناسید. 

 تفاوت های فرهنگ آوایی را براساس نوع لحن ها )ملودی ها( درک کنید.
 تفاوت لحن ها و مقام ها را در قرائت قرآن تشخیص دهید.
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گوش کنید 
به نمونٔه صوتی که معلم در اختیارتان قرار می دهد گوش کنید و در جدول زیر، فهرستی از لحن هایی که شنیده اید را 

بنویسید و در مقابل هریک کلمه ای بنویسید که نشان دهندهٔ احساس شما هنگام شنیدن آنهاست.

احساسی که در من ایجاد کرده است لحنی که شنیده ام

 لحن یا ملودی، بخشی از یک آواست که می توان آن را زمزمه کرد و به متن یا شعر خاصی هم نیازی ندارد. با کمی 
دقت پی می برید که لحن ها، شخصیت های احساسی متفاوتی دارند. 

برخی لحن ها در ما حّس اندوه ایجاد می کند و برخی دیگر از آنها می توانند احساس شاد و یا حتٰی احساس هیجان را 
به وجود آورند. حتٰی گاهی اوقات در زمانی که اندوهگین هستیم خواه  نا خواه لحن های اندوهگینی زیر لب زمزمه می کنیم.

فکر می کنید چه عاملی در لحن ها وجود دارد که باعث می شود ایجاد حس های مختلفی بکنند؟
سرعت ضرب های لحن؟ بلند یا آهسته خواندن آنها؟

 موارد زیادی باعث می شوند یک لحن در ما ایجاد حسی خاص کند، اما از میان موارد باال می توان سرعت ضرب ها 
را جزء موارد مهم در ایجاد حس یک لحن دانست. اما اینکه یک لحن بلند خوانده شود یا نه، خیلی تفاوتی در ایجاد حس 

خاصی نمی کند. 
به نمونه های صوتی گوش کنید و ببینید چگونه سرعت ضرب های لحن در ایجاد احساسات متفاوت نقش دارد.

)نمونه ها با سرعت های متفاوت\ نمونه ها با سرعت های مشابه ولی احساس های متفاوت(
باشند، ولی احساسات مختلفی  مشابهی داشته  باشند که سرعت ضرب های نسبتاً  خواندیم که ممکن است لحن هایی 

ایجاد کنند؛ پس تفاوت در چیست؟
تفاوت مهم میان دو لحن از نظر احساسی، ریشه در مفهوم دیگری دارد که به آن مقام یا ُمد1 می گویند. لحن ها در 

مقام های مختلف، احساسات مختلفی ایجاد می کنند.
خوب است بدانید هر تمدنی به شکل سنتی و تاریخی، مقام های آوایی خاص دارد که به آن کشور یا منطقه هویت می دهد.

 به نمونه های زیر گوش کنید و پاسخ سؤاالت را بدهید.
کدام نغمه شما را به یاد آواهای ایران می اندازد؟

کدام نغمه شما را به یاد آواهای کشور های شرق دور )چین و ژاپن ( می اندازد؟
mode ـ١
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میرزا عبدالله از مهم ترین هنرمندانی که در حفظ وانتقال 
گنجینه ای از لحن های مهم در مقام های مختلف نقش داشته است. 

این مجموعه تحت عنوان ردیف آواهای ایران شناخته می شود. 

آواهای  ردیف  لحن های  که  آواز  استاد  کریمی،  محمود 
ایران را ضبط و ثبت کرده است.

آواهای ملّی ایران، به عنوان بخشی از میراث فرهنگی 
محلی  و  )دستگاهی(  سّنتی  گونٔه  دو  در  )معنوی(  ناملموس 
)مقامی( در سراسر کشور ایران وجود دارند. به طور معمول 
آواهای محلی )مقامی( در فرهنگ های روستایی و عشایری 
اقوام، و آواهای سنتی )دستگاهی( در مناطق شهری به عنوان 

آواهای رسمی ملّی ایران توسط هنرمندان این رشته از هنرهای ایران اجرا می شود.
با توجه به تنوع قومی، زبانی، آیینی و فرهنگی در ایران آواهای محلی نیز براساس جغرافیا، قومیت، زبان و فرهنگ 
کرمانی  ترکمنی،  خراسانی،  گیلکی،  قشقایی،  بختیاری،  آذری،  لری،  بلوچی،  کردی،  آواهای؛  مثل  است  متنوع  منطقه  هر 
وبوشهری. آواهای هر منطقه کاربردهای خاصی در آیین و فرهنگ آن منطقه دارد برای مثال ماهیگیران مناطق خلیج فارس 
یا خزر در هنگام ماهیگیری که به صورت گروهی انجام می شود، آوازهایی را در هنگام کار می خوانند که در آن آوازها، ضمن 
ایجاد هماهنگی برای انجام کار، به ذکر خداوند متعال و ائمه اطهار و معصومین علیه الّسالم می پردازند و با شکرگزاری و طلب 
روزی بیشتر در قالب آوازها، حمد و ثَنای پروردگار متعال را به جا می آورند. از دیگر نغمه های بومی به آواهای قالی بافی، 

نمدمالی، کشت و زرع، َمنَقبَت خوانی در مدح حضرت رسول اکرم )ص(  و چاوشی خوانی اشاره می شود.
آواهای سنتی )دستگاهی( در قالب هفت دستگاه به نام های؛ شور، سه گاه، چهارگاه، راست پنج گاه، همایون، نوا، ماهور 
و پنج آواز با اسامی؛ دشتی، بیات ترک، افشاری، ابوعطا و بیات اصفهان شناخته و اجرا می شود. هر دستگاه یا آواز از تعدادی 

قرون  طی  در  گوشه ها  می شود.  تشکیل  »گوشه«  نام  به  مشخص  نسبتاً  لحن 
متمادی توسط استادان این هنر نغمه پردازی شده و به صورت شفاهی )سینه به 
سینه( به نسل بعد منتقل شده اند. اولین کسی که نسبت به جمع آوری گوشه ها 
بود.  عبدالله  میرزا  قاجار،  عهد  هنرمند  گماشت  اهتمام  آنها  حفظ  و  ثبت  و 
اطالق ردیف میرزا عبدالله به دلیل حفظ و ردیف نمودن گوشه ها، پشت سر 
هم می باشد. پس از او هنرمندانی مثل ابوالحسن صبا، غالمحسین درویش، 
این  ثبت  و  به جمع آوری  حسینقلی  آقا  و  دوامی  عبدالله  شهنازی،  اکبر  علی 

گوشه های پراکنده اهتمام گماردند.
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اسامی گوشه ها براساس نام اماکن، شهرها، اشخاص، قالب های شعری و برخی اسامی اختصاصی نام گذاری شده اند 
مثل؛ گوشه های حجاز، عراق، اصفهان، حسینی، جوادخانی، چهارپاره، مثنوی، سلمک، اوج، حصار، دستگاه های هنرآوایی 
ایران و مقام ها در کشورهای عربی مبنای تالوت قرآن کریم هستند. انتخاب هر آوا در تالوت آیه یا سوره براساس آگاهی قاری 

از احساس هر دستگاه یا مقام و مضمون آیه یا سوره صورت می گیرد. 
به نمونه هایی از آواهای دستگاهی ایران گوش کنید، چه احساساتی را در شما بر می انگیزند؟

در تالوت قرآن کریم نیز مقام های خاصی به کار می رود و قاریان خوب قرآن به دلیل آشنایی با مقام های مختلف و حسی 
که می توانند ایجاد کنند، برای سوره های مختلف مقام های مناسب انتخاب می کنند.

به نمونه های مختلف قرائت قرآن گوش کنید و ببینید چگونه قاری قرآن برای سورٔه مورد نظر مقام خاصی را انتخاب 
کرده است.

خود ارزیابی
  به این نغمه ها گوش کنید کدام لحن، حماسی است؟ کدام لحن، غم انگیز است؟

  به نغمه های سنتی ایرانی )نمونه های صوتی( گوش کنید و بگویید در کدام دستگاه هستند.

تجربه های بیشتر

 با کمک خانواده، دوستان یا آشنایان خود، مجموعه ای از لحن ها را 
ایران جمع آوری کنید. دانش آموزانی که در مناطقی  در دستگاه های مختلف 
بومی خاص دارد می توانند لحن های همان منطقه  آواهای  زندگی می کنند که 
را برای هم کالسی های خود جمع آوری و معرفی کنند. دقت کنید که در بحث 

لحن الزم است که متن یا شعر در آن دخیل نباشد.
نام مقام های مهم در موسیقی منطقٔه خود را پیدا کنید و نمونه هایی   
از آن را برای شنیدن به کالس بیاورید، با هم کالسی های خود دربارٔه معنا و یا 

مفاهیمی که این مقام برای آن به کار رفته است بحث و تبادل نظر کنید.
است  عالقه تان  مورد  که  را  مقامی  ایران،  سنتی  آواهای  ردیف  از   

انتخاب و نمونه هایی از آن را به دوستان خود ارائه کنید.
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درس سوم

       رنگ

در پایان این درس انتظار می رود:
 عوامل مؤثر بر به  وجود آمدن رنگ  در صداها را بشناسید.

 عوامل تولید رنگ ها را تقسیم بندی کنید. 
 با استفاده از وسایل و روش های مختلف رنگ های صوتی متفاوتی ایجاد کنید.

 ترکیب رنگ های صوتی گوناگون را در آواهای مختلف تشخیص دهید.

          فکر کنید
سال گذشته دانستیم آنچه موجب می شود شما صدای یک نفر را از نفر دیگر تشخیص بدهید عاملی است تحت عنوان 
رنگ صدا. حاال کمی فکر کنید به نظر شما کدام یک از عوامل زیر موجب می شود رنگ صدای دو نفر یا دو وسیلٔه موسیقایی 

با هم متفاوت باشد؟
شدت صدا

زیر و بمی صدا
 منبع تولید صدا

پاسخ دقیق این پرسش را پس از انجام تجربه زیر بهتر می توانید درک کنید.

تجربه کنید
به اطراف خود نگاه کنید، وسایلی که با آن می توانید صدا را تولید کنید پیدا و به وسیلٔه آنها اصواتی ایجاد کنید. برای 

مثال، دست روی میز بکشید، سوت بزنید، خط کش را بر لبٔه میز به ارتعاش در آورید  و... . 
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کدام یک از روش های زیر در تولید اصوات شما به کار رفته است؟ با معلم و هم کالسی های خود دربارهٔ آن صحبت کنید.
 لرزش یک شیء

  کوبش
  ساییده شدن

 برخورد هوا با لبٔه شیء
از مهم ترین عواملی که در تولید رنگ خاص صوتی نقش دارد عامل و روش تولید صداست. اینکه صدا به وسیلٔه لرزش 
تار تولید شود، یا به وسیلٔه برخورد هوا با لبٔه شیء و یا اینکه ضربه ای بر شیء نواخته شود تعیین کنندٔه رنگ صدا خواهد بود.

با توجه به این حقیقت، به نظر می آید که رنگ های صوتی خیلی محدود می شوند، اما در عمل این طور نیست. شنیده شدن 
رنگ های صوتی مختلف در کنار هم و یا هم زمان با هم رنگ های جدید تری می سازند. مانند رنگ ها در هنر های تجسمی که 
یک نقاش می تواند رنگ ها را یا در کنار هم به کار بگیرد یا آنها را ترکیب کند و رنگ های جدیدتری بسازد. بر این اساس، 

بینهایت رنگ نیز می توان در جهان اصوات ایجاد کرد.
افزایش شدت صدا  موجب  تنها  همخوانی  این  می خوانند  آواز  هم  با  نفر  که چند  هنگامی  که  کنید  دقت  مثال،  برای 
نمی شود و شما می توانید به راحتی تشخیص دهید که این صدا مربوط به یک نفر نیست. هرچند ممکن است این چند نفر با 
صدایی آهسته تر از صدای یک نفر که به تنهایی می خواند، بخوانند. پس می بینید که با ترکیب رنگ صوتی چند نفر یک رنگ 

صوتی جدید به دست می آید.
به این نمونٔه صوتی اسماِء الهی گوش دهید: در این نیایش پیش از افطار که گروهی از مردان اسماِء الهی را می خوانند، 

آیا می توانید صدای تیزتر یکی از خواننده ها  را بشنوید که از دیگر صداها متمایزتر است؟
حال تجربٔه دیگری انجام دهید که می تواند شما را وارد تنوع بی نهایت رنگ های صوتی کند. در حالی که در حال حرف زدن 

هستید لوله ای مقابل دهانتان بگیرید و ببینید چگونه هنگامی که صدای شما از درون لوله عبور می کند رنگ متفاوتی می گیرد.
 اگر این لوله مقوایی یا فلزی باشد باز هم خواهید دید که رنگ صدای تولید شده، تفاوت می کند. 

بنابراین، جنِس عامِل تولید و تقویت صدا، در تولید رنگ های مختلف نقش مؤثری دارد. عموماً این عوامل از جنس چوب 
یا فلزند.

در هنر های آوایی تقسیم بندی عوامل تولید صدا که منجر به تولید رنگ های متنوع می شود معموالً به شکل زیر صورت 
می گیرد:

  ارتعاش هوا
  تار های صوتی

 کوبش
حاال بیایید برای درک این مفاهیم،  فعالیت های زیر را انجام دهیم. 

1ــ با دهان خود سوت بزنید
2ــ آواز بخوانید ) تار صوتی(

3ــ با دست بر روی میز ضربه بزنید.
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تجربه های بیشتر

به نمونه های صوتی ارائه شده در کالس گوش دهید، سعی کنید هر یک از اصواتی را که می شنوید در طبقه بندی ارائه 
شده در باال بگنجانید.

خودارزیابی
  به اصواتی که در اطراف خود می شنوید گوش کنید، بگویید صوت مربوط به چیست و عامل تولید آن کدام یک از 

موارد فوق است؟
 راه های متفاوتی برای تولید اصوات با رنگ های مختلف پیشنهاد کنید و بگویید در کدام طبقه بندی می گنجد.

را  صدا  تولید  نوع  و  عامل  و  کنید  گوش  مختلف  صوتی  نمونه های  به    
تشخیص دهید و گزارشی از آن به کالس ارائه دهید.

  به نمونه های آوای محل زندگی خود دقت کنید. سعی کنید در هر تغییر 
رنگ تشخیص دهید که کدام نوع از عوامل تولید صدا مؤثرترند؟



بخش پنجم

نمایش
بخش پنجم :

هنرهای نمایشی
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درس اوّل

                           کارگردانی و انتخاب نمایشنامه 

در پایان این درس انتظار می  رود:
  مفهوم کارگردانی نمایش را درک کنید و مهم ترین وظایف یک کارگردان را بشناسید.

برای یک  مناسبی  متن  بتوانید  و  بشناسید  را  نمایشی  متن  انتخاب یک  در  تأثیرگذار   عناصر 
نمایش انتخاب کنید.

 انواع گوناگون نمایشنامه را بشناسید و بتوانید با توجه به موضوع و تم اصلی، آنها را طبقه بندی 
کنید.

          فکر کنید
تا کنون چند نمایشنامه دیده اید؟ آیا تا به حال با دوستان خود یک نمایش را 
اجرا کرده اید؟ در اجرای یک نمایش، چه افراد و گروه هایی با یکدیگر همکاری 
می کنند؟ به نظر شما مهم ترین و ابتدایی ترین کار برای اجرای یک نمایش چیست؟
برای اجرای یک نمایش افراد گوناگونی باید با یکدیگر همکاری کنند مثل 
پرداز،  نور  )دکوراتور(2،  آرایه گر  و  صحنه(1  )طراح  صحنه آرا نویس،  نمایشنامه 
و  گیرنده  تصمیم  عنوان  به  کارگردان  می دانید  که  ور  همان ط و   . و...  بازیگران 
هماهنگ کنندهٔ گروه، مهم ترین نقش را در گروه به عهده دارد، اما آیا می دانید یکی از 

مهم ترین و اصلی ترین وظایف  یک کارگردان، پیش از شروع یک نمایش چیست؟
درست حدس زده اید: انتخاب نمایشنامه. حال بیایید به نمایش هایی که تا به 
حال دیده اید فکر کنید. نمایشنامه  ها چه تفاوت  های اساسی با یکدیگر دارند؟ سعی 

کنید آنها را بر اساس موضوع ها و درون مایه  )تم(3های مختلف طبقه بندی کنید. 
set decorator ـ١
decorator ـ2
theme ـ3
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تجربه کنید 
اجتماعی،  تاریخی،  مختلف  موضوعات  با  نمایشنامه  هایی  کاری،  گروه  در 
را  نمایش  از  بخش  یا  قطعه  یک  حال  کنید.  انتخاب  تخیلی  و  شادی آور)کمدی(1 
انتخاب و آن را اجرا کنید. به تعداد اشخاص این بخش، بازیگران را از میان دوستانتان 

برگزینید. متن مورد نظر را به آنها بدهید تا چندبار با صدای بلند بخوانند.
زبان  کنید.  دقت  نمایشنامه  ها  این  در  اشخاص  گفت و گوی  تفاوت های  به   
نام اشخاص،  آیا  دارد؟  یکدیگر  با  تفاوتی  نمایشنامه ها چه  این  در  افراد  گفت و گوی 
مکان  ها و ماجراها مانند اجتماع پیرامون ماست؟ نمایشنامه جدی است یا خنده دار؟ 

کدام یک از نمایشنامه  ها بیش از دیگر آثار، مورد توجه هم کالسی هایتان قرار گرفت؟
و  است  تاریخی  اجراها  و  مکان  ها  اشخاص،  نام  های  نمایشنامه  ها،  برخی  در 

هنگامی که اشخاص با یکدیگر گفت و  گو می  کنند، زبان گفت و گوی آنها با زبان گفت و  گوی افراد محیط زندگی ما متفاوت است. 
موضوع برخی نمایشنامه  ها و مسائلی که در آن مطرح می  شوند؛ مانند مسائل و مشکالت پیرامون ماست و می توانیم به راحتی آنها 
را درک و با آن ارتباط برقرار کنیم. گاهی تأثیر نمایشنامه  ها بر تماشاگران، بسیار جدی و گاهی غم انگیز است و گاهی اجرای 

نمایشنامه  ها موجب شادی، سرگرمی و خنده می شود.گاهی نیز هر دو بخش شادی و غم در یک اثر توأمان وجود دارد.
توجه به نیازها و احساسات مخاطب از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب یک نمایشنامه است. 

خودارزیابی
از یک نمایشنامهٔ  جدی، بخشی را انتخاب کنید و با مقایسٔه این بخش با بخشی از یک نمایشنامٔه خنده دار) کمدی(، 

تفاوت  های آنها را شناسایی کنید.

تجربه های بیشتر

  چند نمایشنامه تهیه کنید و متن آنها را بخوانید . سپس خالصٔه داستان 
آنها را بنویسید و درباره ٔ موضوع و اشخاص و ماجرای آنها با دوستانتان بحث 

کنید.
  نمایشنامه  های مختلف را در گروه  های گوناگون کالسی، با هم بخوانید و 

سپس دربارٔه  میزان تأثیر و جذابیت آنها با یکدیگر گفت و گو کنید.
با اثری غیرایرانی، تفاوت  های  ایرانی و مقایسٔه آن  اثر  با خواندن یک    

احساسی و فرهنگی بین آثار را بررسی کنید. 

comedy ـ١
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         فکر کنید
به نظر شما مهم ترین اقدام کارگردان بعد از انتخاب نمایشنامٔه مناسب چیست؟

به نظر می رسد با انجام مراحل زیر بهتر بتوانید به پرسش مورد نظر پاسخ دهید.
  چند صحنه از یک نمایشنامه را به دقت بخوانید.

  تصور کنید کدام یک از هم کالسی  های شما می  توانند شخصیت  های اثر منتخب شما را بازی کنند.
 برای انتخاب بازیگران مناسب برای ایفای نقش هر یک از اشخاص نمایشنامه، چه ویژگی  هایی را در نظر می  گیرید؟

 کارگردان برای انتخاب بازیگران مناسب برای هر شخصیت، به ویژگی های فردی وظاهر بازیگران و خصوصیات 
چهره  شان، و نوع بیان و گویش آنها دقت می  کند تا مناسب  ترین افراد را برای ایفای نقش شخصیت  های نمایشنامه برگزیند.

درس دوم

                         انتخاب بازیگر و خواندن متن

در پایان این درس انتظار می  رود:
  با شیوه  های خواندن یک نمایشنامه آشنا شوید و بتوانید متون مختلف نمایشی را با شیؤه مناسب 

بخوانید.
 مفهوم خوانش یا دورخوانی گروهی را درک و اجرا کنید.

 معیارهای انتخاب بازیگران برای اجرای یک نمایشنامه را بدانید و با توجه به این معیارها بازیگران 
را انتخاب کنید.

 به اهمیت هدایت کارگردان در خوانش یک اثر پی ببرید و بتوانید یک نمایش را به روش دورخوانی 
اجرا کنید.
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تجربه کنید
نمایشی  از یک گفت  وگوی  بخش  هایی  یا  قطعات  کاری  گروه های  در 
را انتخاب کنید. این گفت  و گوهای نمایشی را می  توانید از آثار منتشر شده یا 
نوشته شده توسط هم کالسی  هایتان انتخاب کنید. بعد از انتخاب این بخش ها، 

چند بار آنها را مطالعه و مرور کنید.
تعداد شخصیت  های حاضر در  به  از میان هم کالسی   های خود  سپس 
بخش  های گفت  و گو، افرادی را برگزینید که مناسب اشخاص نمایشنامه باشند.

گفت و گو ها را به تعداد افراد تکثیر کنید و به آنها بدهید تا در حضور 
به  گروه،  هدایت کنندٔه  یک  مقام  در  باید  شما  بخوانند.  بلند  صدای  با  شما 

به نظر شما چه نکات و معیارهایی در انتخاب بهتر بازیگران برای خواندن اثر و ایفای نقش تأثیرگذارتر است؟

بازیگرانی که انتخاب کرده  اید، نقاط قّوت و ضعف )مثل قدرت و لحن صدا و....( آنها را در خوانش نمایش بگویید.
به این روش خواندن گفت و  گو یا نمایشنامه، دور)هم( خوانی می  گویند.

دور خوانی شاید ده  ها بار تکرار شود تا بازیگران به راحت  ترین و روان  ترین شکل موجود، یک اثر را بخوانند.

خودارزیابی

تجربه های بیشتر

 از میان آثار ادبی کهن و معاصر کشورمان، بخش  هایی را که به حالت 
به  انتخاب کرده و  نثر مثل اشعار پروین اعتصامی( است  یا  گفتم، گفت )نظم 

هم کالسی  های خود بدهید تا هر کدام یک بخش را بخوانند.
به دیدن نمایش  های روی صحنه بروید و دقت کنید که هر کدام از   

بازیگران، چگونه به ایفای نقش می  پردازند.
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           فکر کنید
ابزار مختلف در یک محیط و نحؤه حضور  بین چیدمان وسایل و  نگاه کنید: چه رابطه ای  به دقت  به اطراف خود 

اشخاص در بین این وسایل وچگونگی استفاده از آنها وجود دارد؟
افراد مختلف در مکان  های گوناگون، با وسایل و ابزار ویژه  و مخصوص آن مکان  ها همواره ارتباط برقرار می کنند.

رفتار هریک از اعضای خانوادٔه  خود را زیر نظر بگیرید؛ مثالً پدرتان وقتی از سرکار آمده و وارد خانه می شود، سلسله 
اعمالی را انجام می  دهد که هریک از آنها دلیل و منطق خاص خودش را دارد: خوش و بش با افراد خانواده، درآوردن لباس و 
آویزان کردن آن به چوب لباسی، نشستن روی زمین، صندلی یا مبل، برداشتن دور فرمان ) کنترل(1 تلویزیون  و دیدن شبکه  های 

مختلف و …. 
اکنون به آثار نمایشی با دقت نگاه کنید. اشخاص و بازیگران در صحنه  های گوناگون، در مکان های متفاوتی هستند.

درس سوم

        حرکت و چیدمان روی صحنه

در پایان این درس انتظار می  رود:
 چگونگی ارتباط بازیگران با وسایل و ابزارهای روی صحنه را درک و تجزیه و تحلیل کنید و 

برای اجرای یک نمایش به طور مؤثر از آن استفاده کنید.
ایجاد  برای  و  بشناسید  را  نمایش  یک  گوناگون  صحنه  های  ایجاد  برای  کارگردان  ابزارهای   

صحنٔه مورد نظر، از آنها استفاده کنید.
 مفهوم حرکت روی صحنه را درک کنید و بتوانید حرکات خود را بر اساس نقش مورد نظر  ،کنترل 

و هدایت کنید.
 شیوه  های هدایت بازیگران روی صحنه را بشناسید و به عنوان کارگردان، مهارت هدایت بازیگران 

را برای اجرای نقش مورد نظر داشته باشید.

remote control ـ١
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کارگردان باید با دقت به شیوه  های زندگی و رفتار افراد در واقعیت، بتواند در صحنهٔ  نمایش نیز بازیگران را به نحوی 
هدایت کند تا زندگی آنها بر صحنه  نمایشی نیز، منطقی و باورپذیر جلوه کند.

 تجربه کنید
هم کالسی های خود  میان  از  را  بخش  این  بازیگران  کنید.  انتخاب  را  نمایشنامه  از یک  بخشی  کاری،  گروه های  در 
برگزینید. از آنها بخواهید ابتدا بخش مورد نظر را چندین بار دورخوانی کرده تا بتوانند گفت  و  گوها را روان و راحت و مسلط 

بخوانند.
پس از تسلط و حفظ نسبی گفت  و  گوها، از آنها بخواهید قسمت مورد نظر را بازی کنند. شما باید آنها را به نحوی 
هدایت کنید تا هنگام بازی در فضای پیشنهادی نمایشنامه، متناسب با نقش حرکت کرده و یک زندگی تازه را در برابر شما 

بیافرینند.
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تجربه های بیشتر

در صحنه  ای که شما برای بازیگرانتان تعریف کرده  اید، وسایل و ابزاری وجود دارد؛ مثالً اگر صحنهٔ  مورد نظر یک اتاق 
اداری است، میز و صندلی و وسایل اداری در آن است. 

شما ابتدا از وسایل مورد نظر کالس استفاده کرده و این فرض و تصور را به آنها منتقل می  کنید که کالس درس، همان 
اتاق اداری مورد نظر در نمایش است و به این نحو به تمرین نمایش می  پردازید. فرض و تخیل یکی از مهم ترین ابزار بازیگران 
است که کارگردان بر این مبنا به هدایت آنها می  پردازد و به تدریج بازیگران شما همان اشخاصی می  شوند که در گفت  و گوهای 

متن نمایشنامه، شکل گرفته  اند.
هدایت بازیگران توسط کارگردان یعنی اینکه کارگردان به بازیگران می  گوید از کدام نقطٔه صحنه به کدام نقطه حرکت کنند و 
در هر نقطه از صحنه، چه احساس و رفتاری از خود بروز دهند. حرکات بازیگران روی صحنه و نحؤه  استفاده از وسایل و ابزار 

را صحنه بندی )میزانسن(1 می  گویند.

 خودارزیابی
 به نظر شما، کارگردان چه ویژگی  ها و خصوصیاتی باید داشته باشد تا بتواند بازیگران و دیگر عوامل صحنه، از جمله 

طراح صحنه، طراح لباس و موسیقی را برای ارائٔه یک نمایش هماهنگ کند؟

 از معلم خود بخواهید چند نمایش در حال اجرا را به شما معرفی کند تا شما 
به همراه دوستانتان به دیدن آن نمایش  ها بروید. پس از تماشای آن ها، ) اگر امکان دارد با 

کارگردان و دیگر عوامل صحنه ( دربارهٔ  نمایش گفت و گو کنید.
 بخش  های کوتاه چند نمایش را در گروه  های کوچک کالسی با یکدیگر تمرین 
کنید و پس از اجرای هر بخش، با یکدیگر دربارهٔ  ویژگی  های کارگردانی آن بخش  ها 

بحث و گفت و گو کنید.

   چیدمان و حرکت روی صحنه = mise-en-scène ـ١
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معادل مصّوب فرهنگستانمعادل در کتابواژۀ بیگانهردیف
1graphistنگاشتارگرطراح گرافیک
2web site, siteوبگاهوب سایت
3graphicنگاشتارگرافیک
4melodyلحنملودی ، لحن

5ideaاندیشه، فکر، آرمان، نظر، عقیده )بنا به مورد می توانند یکی از گزینه ها را در بافت ایده
به کار ببرند(

6maquetteنمونکماکت
7formشکلُفرم
8listفهرستلیست
9frame, cadreپیرابندکادر

10battery chargerباتری پُرکن، انبارندهشارژر
11copyرونوشت، روگرفتکپی
12iconدر اینجا( نقشکآیکون(
13collage)در اینجا( چسبانه کاریتکه چسبانی )کالژ(
14billboardآگهی نمابیلبورد
15arm, armesنشانهآرم
16brochureدفترکبروشور
17digitalرقمیدیجیتال
18festivalجشنوارهفستیوال
19photomosaicپاره چین عکسیفتوموزاییک
20portraitتک چهرهپرتره
21albumُجنگآلبوم
22miniatureنگارگری، )در اینجا( ُخردنگارهمینیاتور
23paletteتخته رنگپالت
24cutterدستگاه برش، تیغهکاتر
25rhythmicریتمی، موزون، ضربیریتمیک، وزنی
26rhythmریتموزن )ریتم(، ضرب آهنگ
27modeمقاممقام، ُمد
28set decoratorصحنه آراطراح صحنه
29decoratorآرایه گرطراح دکور
30themeدرون مایهِتم

31comedy ،نمایشنامٔه شادی آور، کمدی
کمدی، شوخ نامهنمایشنامٔه خنده آور

32remote controlدورفرمانکنترل
33mise-en-scèneصحنه بندیمیزانسن
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