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وحدت
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از فراگیر انتظار می رود پس از پایان این فصل بتواند:
1ـ اصل وحدت را تعریف کند.

2ـ وحدت در طبیعت را توضیح دهد.
3ـ تأثیر هماهنگی در ایجاد وحدت را شرح دهد.

4ـ اصل "وحدت در کثرت" و "کثرت در وحدت" را بیان کند.
5ـ وحدت در هنر اسالمی  را با ذکر نمونه شرح دهد.

6ـ از میان آثار هنری چند اثر هنري را که به وحدت رسیده است، انتخاب کند.
7ـ در اجراي تمرینات عملي )به صورت فردي یا گروهي( به ایجاد وحدت بصري 

توجه داشته باشد.

 در هنرهای بصری وحدت به معنی با هم یکی شدن است که اصل عمده سامان دهی 

بصری است و سایر اصول به کار گرفته شده در هنرهای تجسمی در خدمت به کمال 
رساندن وحدت هستند.

 در یک مجموعه وحدت یافته ویژگی ای به وجود می آید که آن ویژگی در هیچ یک 

از عناصر آن به صورت مجزا دیده نمی شود.
 برای رسیدن به وحدت بصری باید در ساختار طرح از انسجام عناصر، هماهنگی، 

ریتم و تداوم )دنبال هم قرار گرفتن( میان آن ها کمک گرفت. 
 انسجام نوعی ارتباط بصری است که بین دو یا چند عنصر مجزا معنا می یابد.

 ریتم یا ضرب آهنگ به معنی تکرار عناصر است و در آثار هنری ریتم و تکرار 

موجب وحدت بخشیدن و با هم دیده شدن عناصر می شود.

وحدت 6
ی

ف رفتار
اهدا

درس دریک نگاه
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در  چشم  گردش  باعث  که  است  عناصر  گرفتن  قرار  هم  دنبال  معنی  به  تداوم   

محدوده یا فضای اثر می شود و با تداوم و حرکت چشم از بخشی به بخش دیگر 
تصویر، وحدت به کمال می رسد.

 طبیعت، یک طراحی فوق العاده است و دارای راز و رمزهایی برای درک و فهم 

زیبایی است که هنرمندان بسیاری را به سوی خود جذب می نماید. 
 روان شناسان نه فقط نحوه دریافت هاي حسي را بررسي کرده اند، بلکه کیفیت 

اجزاي بصري و شیوه وحدت بخشیدن به آن ها را به صورت یک کل تمام شده مورد 
تحقیق قرار داده اند. 

 در برخی آثار هنری موفق، عناصر به کمک هماهنگی )هارمونی( انسجام می یابند، 

تا جایی که از هم جدا نشدنی به نظر برسند. برای رسیدن به این منظور، هنرمند از 
هر نوع مشابهت در شکل، اندازه، رنگ، بافت و... بهره می گیرد. 

 کثرت به معنی تعدد، بسیاری و تنوع است، اما وحدت به معنی یکی شدن و واحد است.

اجزایی که در  و  قرار می گیرند  یافته  نظام  اجزای متنوع و کوچک در یک کل   
کوچک ترین جزء هم قابل رؤیت هستند به صورت یک نظام واحد در می آیند.
 هنر اسالمی نتیجه تجلی وحدت در کثرت و دست یابی به اندیشه توحیدی است.

 وحدت در فرهنگ های متفاوت به شیوه های مختلف تجربه می شود.

 در هنراسالمی، پدیدۀ "وحدت در کثرت" و "کثرت در وحدت" وجود دارد و این 

پدیده وابسته به فلسفه نظم گیتی است.

وحدت1 بصری
در هنرهای بصری وحدت به معنی با هم یکی شدن است که اصل عمده سامان دهی 
بصری است و سایر اصول به کار گرفته شده در هنرهای تجسمی در خدمت به کمال 
رساندن وحدت هستند. هنرمند می کوشد با ساماندهی مناسب، عناصر مختلف یا مشابه 
را به نحوی ترکیب کند که عناصر متعلق به یکدیگر و تبدیل به یک کل واحد شوند. 
اگر عنصری تغییر کند یا جابه جا شود کل را تحت تأثیر قرار می دهد. در یک مجموعه 
وحدت یافته ویژگی به وجود می آید که آن ویژگی در هیچ یک از عناصر آن به صورت 

مجزا دیده نمی شود. این بیت شعر این مفهوم را روشن می کند:

Unity .1
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تصویر1ـ6  ضرب آهنگ با نظم 
پیچیده در گل آفتاب گردان

قطره دریاست اگر با دریاست        ورنه قطره همان قطره و دریا، دریاست
برای رسیدن به وحدت بصری باید در ساختار طرح از انسجام عناصر، هماهنگی، 
ریتم و تداوم )دنبال هم قرار گرفتن( میان آن ها کمک گرفت. نکته مهم این است که کل 
باید نسبت به اجزا برتر باشد و قبل از آن که اجزا دیده شود، کل اثر دیده شود. باید گفت 
که انسجام نوعی ارتباط بصری است که بین دو یا چند عنصر مجزا معنا می یابد. و در اثر 
انسجام عناصر، به سرعت موجبات ایجاد وحدت را خواهیم داشت. ریتم یا ضرب آهنگ 
به معنی تکرار عناصر است و در آثار هنری ریتم و تکرار موجب وحدت بخشیدن و با هم 

دیده شدن عناصر می شود.
در  باعث گردش چشم  که  است  عناصر  قرار گرفتن  دنبال هم  معنی  به  تداوم 
محدوده یا فضای اثر می شود و با تداوم و حرکت چشم از بخشی به بخش دیگرتصویر، 

وحدت به کمال می رسد.

وحدت در طبيعت
ُهَو اهلُل الخالُق البارئُ المصّوُر....... )سوره حشر آیه 24(

اوست خدای آفریننده عالم امکان و پدیدآورنده جهان و نگارنده صورت مخلوق.....
طبیعت یک طراحی فوق العاده است و دارای راز و رمزهایی برای درک و فهم زیبایی 
است که هنرمندان بسیاری را به سوی خود جذب می نماید. نظم پیچیده و شگفت انگیز 
رسند  می  به نظر  نشدنی  هم جدا  از  انسجام،  و  آهنگ  به کمک ضرب  آفتاب گردان  گل 
)تصویر1ـ6(. در ساختار میوه کاج نیز اجزا تکرار می شوند تا کل را خلق کنند. ضرب آهنگ 
تدریجی و انسجام اجزا به آن شکل خاصی بخشیده است و از آن یک کل واحد ساخته است 

)تصویر 2ـ6(. به گل ها نگاه کنید آنها هم از همین قانون تبعیت می کنند )تصویر 3ـ6(.
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تصویر3ـ6 نظم و تداوم در ضرب آهنگ مارپیچتصویر2ـ6  انسجام و ضرب آهنگ در میوه کاج و گل 

اسحاق نیوتون می گوید: »طبیعت تمایل خاصی به تولید صورت های کروی 

و گرد دارد و به موجب قانون طبیعت، از فشردگي وحداقل فضا بهره می گیرد. 
دایره ها در مجاورت یکدیگر به هم فشرده می شوند و سطوح شش گوشه را پدید 
می آورند«. آیا در کندوی عسل و مجموعه حباب های صابون، ریتم و انسجام و 

فشردگي اشکال را نمی بینیم )تصویر4ـ6(؟ 
نظام مولکول ها در جهان هستی ترکیب زیبایی دارد. وقتی از نزدیک به علم 
توجه کنیم می بینیم که حکمت خداوندی در آفرینش هستی از کوچکترین اجزا 
مانند مولکول ها تا بزرگترین کهکشان ها را از نظم فوق العاده ای برخوردار نموده 

است )تصویر 5ـ6(.

DNA تصویر5ـ6  نظم مولکولی در ساختار

تصـویـر4ـ6 ضـرب آهنگ و انسجام در 
حباب های صابون به هم
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هماهنگی
در برخی آثار هنری موفق، عناصر به کمک هماهنگی )هارمونی( انسجام می یابند، تا 
جایی که از هم جدا نشدنی به نظر برسند. هنرمند از هر نوع مشابهت در شکل، اندازه، 
رنگ، بافت و ارزش بصری و... برای رسیدن به این منظور بهره می گیرد. هماهنگی باعث 

می شود تا هنرمند هرچه زودتر در آثار خود به وحدت دست یابد. 
لئوناردو داوینچی، مشهورترین شبیه سازی از چهره انسان در جهان را خلق کرده 
است. شهرت جهانی تابلو مونالیزا1 به لحاظ ترکیب بندی صحیح، رنگ پردازی مناسب، 
حجم پردازی موشکافانه، با تاریک و روشنایی های نرم به هماهنگی رسیده و بیان حاالت 
عاطفی رمزآلود به دست آمده است. سطوح چهره و دست ها با دقت و ظرافت خاصی در 
پس نور و سایه ای وهم انگیز قرار گرفته است که موجب تداوم حرکت چشم از بخشی 

به بخش دیگر می شود )تصویر6ـ6(.

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

تصویر6ـ6 لبخند ژوکوند ـ اثر لئوناردو داوینچی
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نقاشی های پل سزان از نظم و سادگی به خصوصی برخوردار است. در طراحی و 
نقاشی های او شکل های هندسی و سطوح مختلف که از حجم های طبیعی الهام گرفته 
شده اند، با روابطی منطقی و هماهنگ ترکیب گردیده اند. انسجام طرح، تداوم، گردش 
رنگ و تشابه اشکال در آن مشهود است و این تابلوی طبیعت بی جان از این نظر دارای 
اهمیت ویژه ای می باشد. خصوصاً این که براساس تناسبات صحیح نظم داده شده و به 

وحدت بصری دست یافته است )تصویر 7ـ6(.

تصویر7ـ6 طبیعت بی جان ـ اثر پل سزان

در تصویر ٨  ـ6 هنرمند از سنگ های صیقل یافته رودخانه استفاده کرده است. شکل 

و بافت و رنگ و نوع شکستگی سنگ ها مشابه است و تأثیر مهمی در هماهنگی آن ایجاد 
کرده است و برای رسیدن به وحدت از انسجام، تداوم و ضرب آهنگ تدریجی در ترکیب 

حلزونی بهره گرفته است.
در تصویر ٩ ـ6 قوطي هاي رنگ، وحدت خوبي را به نمایش گذاشته است. در این 
اثر، همۀ اشیاء مشابه و هماهنگ هستند. تکرار در قوطي ها، سایه هاي مورب، چوب هاي 
هم زن رنگ، جنسیت فلزي و رنگ خاکستري آن ها در ترکیب بندي نا متقارن موجب 

به وحدت رسیدن اثر شده است.
هماهنگی می تواند در نوع رنگ، فرم، جنس )بافت( و هر نوع تشابهی ایجاد شود. 

)تصویر 11و 10ـ6(
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تصویر ٩ـ6 قوطی های رنگتصویر٨  ـ6 هنر زمین ـ حرکت حلزونی، سنگ های صیقلی و مشابه

از  هنرمند  تصویر)10ـ6(  در 
تکرار و تشابه چترها، انسجام جمعیت، 
ترکیب بندي  و  خانواده  هم  رنگ هاي 
اثر  رسیدن  وحدت  به  براي  متعادل 

بهره گرفته است. 
با  هنرمند   )6 تصویر)11ـ  در 
از خطوط تیره و مقطع به  استفاده 
نقاشی  در  هماهنگی  و  بافت  نوعی 
رسیده است و این هماهنگی موجب 

شده تا کل اثر به وحدت برسد. 

تصویر10ـ6 بانوی جوان در بازار ـ اگوست رنوار
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تصویر 11ـ6

به خاطر داشته باشید اگر عناصر با هم هماهنگی نداشته باشند و جدا از هم به 
نظر برسند، ترکیب دچار پراکندگی می شود و وحدت عناصر بصری از میان خواهد  رفت. 
اما هماهنگي زیاد نیز می تواند خسته کننده باشد و بر خالف آن، تنوع جذابیت بصري 
بیشتري ایجاد می کند. البته تنوع فراوان هم موجبات شلوغي، پراکندگي و تشویش را 
فراهم می نماید. حال با توجه به این مسائل براي رسیدن به وحدت همراه با تنوع چه 
باید کرد؟ آیا اساس آن آگاهي هنرمند است یا به صورت ناخود  آگاه در آثارش پدیدار 

می شود؟ در واقع جوابي براي این سؤال وجود ندارد. 
مجسمه ها در تصویر صفحۀ بعد از سه شکل متفاوت تشکیل شده اند. وحدت 
در ریتم پیچ خوردگي ها، نوع منحني، جنس و رنگ آن ها قابل مشاهده است و تنوع 
ندازه ها و تفاوت در تناسب اشکال منحني ها به دست  ا به وسیله موقعیت اشکال، 

آمده است.)تصویر 12ـ6(                                                                      



140

کارگاه هنر 2

وحدت در کثرت 
کثرت به معنی تعدد و بسیاری و تنوع است، اما وحدت به معنی یکی شدن 
و واحد است. مسلم این است که مشابهت موجب وحدت می شود و از آن جا که 
مشابهت بیش از حد موجب یکنواختی و دلزدگی می شود نیاز به تنوع نیز هست. 
نسانی نقش عمده ای  جستجوی وحدت از طرفی و تمایل به تنوع در احساسات ا
دارد. وحدت و تنوع باهم رابطه نزدیکی با هم دارند و از آن به عنوان وحدت در 
کثرت یاد می کنند اجزای متنوع و کوچک در یک کل قرار می گیرند و به صورت 
یک واحد در می آید. به جامعه انسانی نگاه کنیم ظاهر انسان ها متفاوت است، اما 
از نظر فطری، در باطن یکی هستند. همین انسان های متفاوت در مراسم مذهبی 
حج مسلمانان به وحدت می رسند. نماد وحدت در کثرت و اندیشه توحیدی زمانی 
پدیدار می شود که میلیون ها انسان در طواف کعبه به حرکت در می آیند. از این عدۀ 
کثیر یک کل سازماندهی شده به وجود می آید و این گونه در مراسم حج، وحدت 
در کثرت معنا می یابد. در ضمن از نظر معنوی نیز هر انسان به عنوان جزئی از کل 
غرق در عالم معنا می شود و خود را فراموش می کند و غیر از ظاهر، در باطن هم به 

وحدت می رسد)تصویر13ـ 6(. 

تصویر12ـ6  مخلوق منطقی، مخلوط مواد  
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1. یکی دیگر از محققان، منشأ هنر اسالمی را توحید، عدل و کرم خداوندی می داند و معتقد است که این سه 
به صورت وحدت، توازن و کثرت در آثار هنر اسالمی بازتاب یافته است.

هنر اسالمی نتیجه تجلی وحدت در کثرت و دست یابی به اندیشه توحیدی است 
و همیشه به کمک وحدت بصری، توحید و یگانگی را به نمایش گذاشته است تا با تمام 
توان آدمی  را به سوی ذکر توحید سوق دهد1. در هنر اسالمی نمادها با کمک ریتم تکرار 
می شوند و این تکرار در نظمی خارق العاده منجر به وحدت می شود که جلوه ای از کثرت 

در وحدت به شمار می روند.
تزیینات هندسی و گیاهی و خط نوشته ها، فرم های اصلی معماری را تأکید می کنند 
و با حرکت و گردش در سطوح دیوارها و حجم های پر و خالی همراه می شوند. نقش های 
متنوع با ضرب آهنگ بصری به گونه ای ساماندهی شده اند که به صورت یک کل واحد 
به نظر می رسند )تصویر14ـ6(. تزیینات کاشی کاری مسجد شیخ لطف اله بسیار غنی و 
متنوع است. هر گوشه ای در این مسجد از لحاظ طراحی و ترکیبات تزیینی، حاوی نکات 
بسیار ریز و دقیق هنری است. مهم ترین قسمت آن، شمسه بسیار عظیم زیر گنبد است. 
ترکیبی موزون از اسلیمی ها و ختایی ها به صورتی خارق العاده نظم داده شده است تا 

پهنۀ آسمانی مجلل و فضایی بی انتها از شکل و رنگ به وجود آید )تصویر15ـ6(.

تصویر13ـ6  مکه معّظمه ـ مراسم حج
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تصویر14ـ6  کاشی کاری معّرق ـ طرح شمسه

تصویر16ـ6  نمای داخلی مسجد شیخ لطف اله ـ اصفهانتصویر15ـ6  نمایش پشت بام خانه بروجردی ها ـ کاشان
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آثار هنری  آمد،  میان  به  از آن سخن  آثار معماری که  از  غیر 
بسیاری در این زمینه موفق بوده اند که به چند نمونه از آن ها اشاره 

می کنیم.
در آثار هنری سنتی ایران،  هماهنگی بین شکل های ساده با 
نقوش تزیینی تکرار شدۀ آن از نظر طراحی ارزش باالیی دارد. طراحان 
این آثـار به اصول طراحی آگاهی داشـته و توانسـته اند ترکیب بندی 
متناسب با موضوع، ضرب آهنگ در جزئیات و وحدت در کل طرح را 

ایجاد کنند )تصویر 1٨ و 17ـ6(.

تصویر17ـ6  جلد الکی ـ چهار مثنوی هاتفی ـ هرات

تصویر1٨ـ6  خط نقاشی ـ اثر محمد احصائی



144

کارگاه هنر 2

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

قرار داده است )تصویر1٩ـ 6 (.

تصویر20ـ6  کمال الدین بهزاد، یوسف و زلیخا بوستان سعدی تصویــر1٩ـ 6 معراج حضرت محمد )ص(، ســلطان محمد، خمســه نظامی شــاه 
طهماسب، مکتب تبریز، سده دهم هجری

در نگارۀ یوسف در حال گریختن از دام زلیخا، نشان می دهد. پلکان های پیچ در پیچ 
نشان از مشکالت متعدد یوسف دارد. عمارت با کثرت فضاها و تزیینات متعدد مطرح 

می شود ولی در عین حال دارای وحدت است ) تصویر 20ـ6(.
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لباس قرمز زلیخا با آگاهی و ظرافت خاصی انتخاب شده است که بر شناخت بهزاد 
از روانشناسی رنگ داللت می کند. لباس حضرت یوسف )ع( به رنگ سبز روشن در گردش 
با رنگ های سبز و فیروزه  ای کل تصویر، فضایی ملکوتی ساخته است و همچنین فضای 
متعلق به زلیخا به واسطه قرار گرفتن در خارج از جدول بندی و رنگ گرم آن از عمارت 
جدا شده است. لباس گرم زلیخا نشان از اشتیاق وی دارد و  هاله روحانی یوسف با لباس 
سبزش به معصومیت وی اشاره می کند. تقسیم بندی کادر و فضای تابلو بر اساس تقسیمات 
منطقی و روابط هماهنگ سطوح به نحوی ساماندهی شده اند که یک کل واحد را به وجود 

آورده اند.
در آثارهنري معاصرنیز با کمک ترکیب بندی های دقیق و حساب شده و خالقیت 
هنرمند در بهره گیري از اشیاء، آثار موفقی به وجود آمده است. به چند نمونه از این 

آثار توجه کنید:

تصویر22ـ6 مرد پلیس، قطعات بازیافتیتصویر21ـ6 ماه، قطعات بازیافتی

در تصاویر 22 و21ـ6 هنرمند قطعات پالستیکی را بازیافت کرده است و آن را 
با چیدمانی منسجم به طرحی وحدت یافته تغییر داده است. وی برای رسیدن به این 
ساختار از هماهنگی رنگی کمک قابل توجهی گرفته است. آیا در این آثار تنوع و تعدد 

قطعات پالستیکي اثر را شلوغ و نا هماهنگ جلوه می دهد؟
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تصویر23ـ6 هماهنگی و انسجام 
در چوب ـ سعید شهالپور

مهم ترین جنبه بصری وحدت این است که باید کل نسبت به اجزا غالب باشد. 
برای رسیدن به این منظور باید قبل از هر چیز به کل توجه کرد تا تمام جزئیات به یک 
سازمان تبدیل شوند. در تصویر مقابل هنرمند از چند راه برای رسیدن به وحدت بصری 
کمک گرفته است انسجام جزئیات، ضرب آهنگ متنوع و نامنظم، تداوم میان اجزاء در 
هر ردیف موجب شده تا به یک کل واحد دست یابد. در این گونه آثار نیز وحدت در 

کثرت را می توان مشاهده نمود )تصویر 23ـ6(.

در این اثر هنرمند با بازیافت )جفت و جورکاری(1 تخته ها و کتاب ها به کمک 
توجه  در خور  اثري  و  ایجاد وحدت  به  موفق  مکعب،  در شکل  اشیاء  تداوم  و  انسجام 

شده    است )تصویر 24ـ 6(.
در طراحی شهری، اجزاء شهر، شامل خانه ها، مجتمع های مسکونی با خیابان ها و 
کوچه ها می شوند و یک کل واحد به نام شهر را به وجود می آورند، عناصر سازمان یافته 
عامل  ترین  مهم  که  است  شده  تشکیل  متنوع  سطوح  و  حجم ها  کرار  ت از  شهر  یک 

شکل دهی وتقسیم بندي فضاهاي معماري است )تصویر 25 و 24ـ6(.

1.برای اطالعات بیشتر به ضمائم کتاب مراجعه کنید. 
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تصویر24ـ6 جفت و جورکاری )اسمبالژ(

تصویر25ـ 6 شهر قابل حمل، چمدان و پارچه

در عصر حاضر، نوآوران معماري نوین به خوبي موفق شده  اند تا آثار چشمگیري 
به وجود بیاورند. در سال هاي اخیر برخي نمونه هاي معماری ساخته شده به منزله اتحاد 

موفق خالقیت هنری و فن آوری جدید محسوب می شوند)تصویر27 و 26ـ6(. 
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برگزیده ای  آثار  بسیارند  اما  قانونی کلی است،  زیبایی شناسی  اصل وحدت در 
به  متفاوت  فرهنگ های  از طرفی دیگر وحدت در  نادیده گرفته اند.  را  اصول  این  که 
قابل  فردی هندی  تجربه  در  معبد هندی  تجربه می شود. وحدت  شیوه  های مختلف 
به دیده  ابهت خود  با همه  اروپا  نظر دیگران است. حتی معماری گوتیک  از  درک تر 
آن هایی که به معماری کالسیک یونان و روم باستان عادت کرده بودند، زشت و عاری 
از وحدت دیده می شد. باتوجه به این موضوع اصول وحدت بر عادات مشترک میان 

عموم و درک تجربه های بصری آنان بنا شده است!
در هنراسالمی، پدیده »وحدت در کثرت« و »کثرت در وحدت« وجود دارد و این 
پدیده وابسته به فلسفه نظم گیتی است و به طور نمادین آن چه را که برای ساختن 

جهان ضروری است نمایش می دهد و این استعاره ای از نظم جهانی است.

تصویر27ـ6  نمای درونی موزه سالمون گوگنهایمتصویر26ـ6  فرانک لویدرایت، نمای بیرونی موزه سالمون گوگنهایم



149

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

ـ درطبیعت جستجو کنید. عناصر مشابهی از طبیعت انتخاب کنید. این انتخاب 
می تواند  شامل برگ یا قلوه سنگ یا.... باشد وبا این اشیاء یک چیدمان انجام دهید.

ـ عناصر طبیعی خود را می توانید به صورت دو بعدی روی مقوایی محکم )مقوای 
کارتن یا ماکت( بچسبانید و یا حتی از آن ها به صورت سه بعدی حجم به وجود آورید.
ـ با ابزار دلخواه از قبیل اسپری رنگ، رنگ روغن یا اکریلیک آن را رنگ آمیزی 

کنید. یا فقط از اسپری براق کننده استفاده کنید.
تمرین 2 

ـ با دقت در طبیعت یک واحد ساختاری تهیه کنید. متناسب فصل از میوه های 
مختلف، میوه کاج، قاصدک، شاخه درخت سرو، گل ها و.... تهیه کنید.

ـ حال انتخاب های خود را از زوایای مختلف طراحی کنید.
ـ با تغییراتی در طرح آن یک گیاه یا شیء کاماًل جدید خلق کنید. )ممکن است 

این نوع گیاه یا وسیله طرح شدۀ شما قبال" مشاهده نشده باشد.(
تمرین 3

ـ تصاویری از ساختمان های شهر یا استان خود انتخاب کنید.
ـ در یک کادر مستطیل طویل ) طول 2 یا 3 برابر عرض ( آن ها را چیدمان کنید 

و شهری جدید بسازید.
ـ به کمک کپی برداری طرح را با ماژیک یا روان نویس به روی بستری از قبیل 

بوم یا مقوا و.... منتقل کنید.
ـ با رنگ های شفاف )ترانسپارنت( مانند ماژیک، مرکب رنگی و آبرنگ و پاستل 

گچی و ..... به صورت آزادانه و یا ضربه های قلم، رنگ آمیزی کنید. 
تمرین 4

ـ قطعات دور ریز و بازیافتی پالستیک یا فلزی از قبیل پیچ و مهره یا مدادهای 
کوتاه شده و... را جمع آوری کنید.

ـ از یک فیگور یا طبیعت بی جان طراحی محیطی کنید. طوری که فقط فضای 
مثبت و منفی دیده شود.

قطعات دور ریز را در طرح طوری بگنجانید که مفهوم مورد نظر را نشان دهد.

با هم تجربه کنیم
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ـ تصویر مناسبی از آثار هنری را انتخاب کنید. شیوۀ به وحدت رسیدن اثر یا 
ایجاد وحدت در کثرت را در آن بررسی کنید.

ـ دربارۀ تفاوت نگاه هنر مندان شرق و غرب بحث و تبادل نظر کنید.
به وحدت رسیدن آن در کالس گفتگو کنید  این تصاویر و چگونگی  دربارۀ  ـ 

)تصویر 2٨ و 2٩ـ6(. آیا هر یک از اجزای آن همان کل اثر است؟
ایجاد  انتخاب کنید و دربارۀ چگونگی  را  آثار گرافیکی  از  ـ یک تصویر مناسب 

هماهنگی )هارمونی( در آن گفتگو کنید. 

تصویر2٨ـ6 ترکیب بندی دست ها

تصویر2٩ـ6  ویلی کول ـ جفت و جورکاری از قطعات دوچرخه

با هم گفتگو کنیم


