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دانش آموز گرامی

شما در سال گذشته با مجموعه متنوعی از رشته ها و فّعالیت های هنری و همچنین بعضی از آثار 
فرهنگی و هنری کشور عزیزمان ایران، آشنا شدید. در پایه هفتم با توجه به نیازها و استعدادهای خود، 
فّعالیت های هنری مورد علقه تان را انتخاب کردید و نه تنها خّلقیت هنری خود را در رشته های هنری 
مختلف نشان دادید بلکه زیبایی های پیرامون تان را نیز بهتر درک کردید. علوه بر این، با گوشه ای از 
تاریخ و میراث فرهنگی و هنری کهن و غنی خود آشنا شدید و از آن لّذت بردید. امسال نیز مجموعه ای 
دیگر از فّعالیت های فرهنگی و هنری را برای شما آماده کرده ایم. در بخش هنرهای تجسمی، همچون 
سال گذشته، طّراحی از جمله فّعالیت هایی است که الزم است با آن آشنا شوید. برای طّراحی خّلق 
را  آنچه  هنری خود،  و خّلقیت  تخّیل  از  استفاده  با  بلکه  بکشید  می بینید  را  آنچه  نیست شما  الزم 
می خواهید طّراحی کنید. تصویرسازی از دیگر هنرهای تجسمی است که به شما کمک خواهد کرد به 
کاربرد تصویر برای اهداف مشخص توجه کنید. بخش عّکاسی نیز در ادامه بخش عّکاسی پایٔه هفتم 
به شما ارائه شده است. هنر خوشنویسی نیز از جمله فّعالیت های هنری است که در کنار سایر هنرها، 
به شما کمک می کند تا حواس پنج گانه، حس زیبایی شناسی، خّلقیت و تخیل خود را پرورش دهید 
و آثار هنری خلق کنید. علوه بر این، یادگیری مجموعه این فّعالیت ها و مهارت های فرهنگی و هنری 
به شما در آموختن مهارت های زندگی )همچون توانایی کار گروهی، برقراری ارتباط مؤثر با دیگران و 

احترام گذاشتن به افکار و عقاید آنها( و فراگیری هرچه بهتر درس های دیگر نیز کمک خواهد کرد.
امیدواریم این کتاب به شما آینده سازان این کشور در درک هر چه بیشتر و بهتر زیبایی ها و 

خلق آنها کمک کند چرا که او زیباست و زیبایی ها را دوست دارد.
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طّراحی دوبعدی )سطح(،نقش برجسته و سه بعدی )حجم(

در پایان این درس از شما انتظار می رود:
 تفاوت میان آثار هنری دوبعدی )سطح(، نقش برجسته و سه بعدی را تشخیص 

دهید؛
 با روش های مختلف طّراحی خّلق حیوانات در آثار هنری و میراث فرهنگی 

ایران آشنا شوید؛ 
 تفاوت میان آثار هنری دوبعدی )سطح(، نقش برجسته و سه بعدی را بیان کنید؛
 با الهام از نمونه های طبیعی و آثار هنری ایران، از موجودات مختلف، طرح های 

خّلق )دوبعدی و سه بعدی( ارائه کنید؛
 با نمونه هایی از آثار هنری ایران و جهان آشنا شوید.

درس اوّل
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فکر کنید
با هم مقایسه کنید. چه تفاوت هایی در روش طّراحی و اجرای  این تصاویر را 

آنها وجود دارد؟

آثار  از  برخی  در  تاریخ  طول  در  ایرانی  هنرمندان 
به صورت  را  حیوان  شکل  شوش،  سفالین  جام  مانند 
نمونه ها  از  بعضی  در  کرده اند؛  طّراحی  دوبعدی  )سطح( 
کرده اند؛  اجرا  برجسته  نقش  به صورت  را  حیوانات  شکل 
گاه  و  و گاو روی سنگ در تخت جمشید  نبرد شیر  مانند: 
نمونه هایی از آثار هنری را به صورت حجم یا سه بعدی ارائه 

کرده اند؛ مانند: عود سوز دورٔه سلجوقی. 
عودسوز سلجوقی، دورٔه اسالمی

نقش برجستۀ نبرد شیر و گاو، دورۀ هخامنشی، 
تخت جمشید، فارس                   

 ٦٠٠٠ حدود  قدمت  سفال،  روی  بز کوهی  نقش 
سال، شوش، خوزستان



١0

طّراحی کنید
حیوانی را انتخاب کنید و طرح ساده ای از آن بکشید. چه اطّلعاتی درمورد این حیوان دارید؟ 
عکس ها، فیلم ها، نمونه های خشک شده یا زندٔه آن را مشاهده و ویژگی های حیوان انتخابی خود را 
یا یک شیء  کشیده اید  تزیینی  آیا طرحی  کنید.  ارائه  آن  از  ابتکاری  طرح  یک  کنید. سپس  بررسی 
کاربردی طّراحی کرده اید؟ آیا در طّراحی خود تصویر ذهنی موضوع انتخابی را ارائه کرده اید یا از 

شکل واقعی آن استفاده کرده اید؟ 
تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید. چه تفاوتی میان این آثار وجود دارد؟

به آثار نقش برجستٔه دوره های مختلف هنر ایران توجه کنید و آنها را با هم مقایسه نمایید. میزان 
برجستگی نقش حیوانات در آثار مختلف چگونه است؟   

نقش روی سنگ کاخ گلستان دورۀ  قاجار، تهران 

بشقاب دورۀ ساسانی با نقش شکار 



١١

 تصاویر آثار هنری ایران که در دوره های مختلف به صورت حجم )سه بعدی( طّراحی و اجرا 
شده اند را با هم مقایسه کنید.در کدام یک از نمونه ها، خلقیت بیشتری می بینید؟

گاو سفالی معبد چغازنبیل،خوزستان  

                     
دستۀ ظرف به شکل بز بالدار، دورۀ هخامنشی                                                  

             
ظرف لعابدار مشبک به شکل مرغ، دورۀ اسالمی  
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تنّوع طّراحی ها، زیبایی و ظرافت آثار هنری و خّلقیت هنرمندان ایرانی در طول تاریخ باعث 
شهرت هنر ایران در میان جهانیان شده است. به نمونه هایی از طّراحی ماهی در هنر ایران دقت کنید. 

این آثار به چه روشی طّراحی شده اند و چه کاربردی دارند؟

به تصویر زیر دّقت کنید. ویژگی های این اثر چیست؟ 

جام طال با نقش شیر، نیمۀ دوم قرن هشتم پیش از میالد، کالردشت، مازندران

پارچه زری باف با نقش ماهی قفل برنج و فوالد به شکل ماهی
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خودارزیابی
به نمونه هایی از آثار هنرمندان جهان دّقت کنید. در طّراحی این آثار هنری از چه روش هایی 

استفاده شده است؟

نقاشی با موضوع بز وگوسفند، چین، ١٣٠٠میالدی، اثرمنگ فو

مجسمهٔ آلپاکا، تمدن آزتک، ١٥٠٠ میالدی تزیینات دروازۀ یک معبد، هند، یک قرن قبل از میالد
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بشقاب نقاشی شده، یونان باستان

بخشی از یک نقاشی روی چوب، مصر، ١٨٦٠ قبل از میالد
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 در آثار هنری ایران و جهان نمونه های دو بعدی و نقش برجسته و سه بعدی را 
جستجو کنید.

 نمونه های طّراحی ازحیوانات و طرح های مختلف با موضوع حیوان را بیابید. 
یکی از نمونه ها را انتخاب کنید و با الهام از آن یک طّراحی جدید ارائه دهید.  

 با استفاده از شکل بدن حیوانات مختلف، اشیاء کاربردی طّراحی کنید. کدام 
نمونه ها را می توانید بسازید؟

 در منطقه ای که شما زندگی می کنید نقش چه حیواناتی در آثار هنری مورد 
استفاده قرار می گیرد؟ آیا می توانید مشابه آثار هنرمندان محل زندگی خود، نقش یک 

حیوان را اجرا کنید؟ 

تجربه های بیشتر
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طّراحی ذهنی از پرندگان 

در پایان این درس از شما انتظار می رود:
 تنوع نمونه های مختلف پرندگان را در طبیعت مشاهده کنید؛ 

 با بعضی از ویژگی های طّراحی خّلق آشنا شوید؛
 با روش های مختلف طّراحی خّلق پرندگان در آثار هنری و میراث فرهنگی 

ایران آشنا شوید؛ 
 با اهّمیت نقش بعضی از پرندگان )مانند سیمرغ( در تاریخ و میراث فرهنگی و 

هنری ایران آشنا شوید؛
 با الهام از نمونه های طبیعی و آثار هنری ایران، از پرندگان مختلف، طرح های 

خّلق )دوبعدی و سه بعدی( ارائه کنید.

درس دوم
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فکرکنید
آیا  به چه ویژگی ای شهرت دارند؟  آنها  از  پرنده می شناسید؟ هر یک  نوع  چند 
تا    به   حال به نمونه های آثار هنری که موضوع آنها پرنده است توّجه کرده اید؟ آیا می دانید 

چه طرح های متنوعی از پرنده در آثار هنری ایران وجود دارد؟

پرنده به دلیل توانایی پرواز و اوج گرفتن در آسمان نماد آزادی و کمال معنوی و نزدیکی به عالم 
روحانی است و در طول تاریخ انسان بارها و بارها موضوع آثار هنری قرار گرفته است. نمونه های 

مختلف طّراحی با موضوع پرنده را در آثار هنری پیرامون خود جستجو کنید.  

طّراحی کنید
خود،  پرندٔه  و…  اندازه  بافت،  رنگ،  شکل،  ویژگی های  براساس  کنید.  انتخاب  پرنده ای 
طرح های ابتکاری اجرا کنید. چند نمونه طّراحی خّلق می توانید از یک پرنده ارائه کنید؟ کدام یک 
از آنها جنبٔه کاربردی دارند؟ آیا می دانید که ارائٔه چندین طرح متنّوع از یک موضوع مشخص، یکی 
از نشانه های خّلقیت شماست؟ به نظر شما خّلقیت چه نشانه های دیگری دارد؟ شما می توانید اثر 

اجرا شده ای را با مواد و روش جدید به گونه ای ارائه کنید که نشان دهندٔه خّلقیت تان باشد.  
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آثار بسیار متنّوع و  پرندگان،  با استفاده از ویژگی های  ایرانی در دوره های مختلف  هنرمندان 
جالبی ارائه کرده اند. در این تصاویر به تنوع روش طّراحی پرنده دّقت کنید.  

نقاشی زیر لعابی با نقش پرنده، قرن چهارم هجری قمری، ساری      

سرعقاب، سرستون تخت جمشید، فارس  

عقاب و شکار خرگوش، نقره، لرستان ظرف سفالی به شکل اردک، قدمت حدود سه هزار سال، کردستان
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نقاشی زیر لعابی با نقش پرنده، قرن چهارم هجری قمری، ساری      

قفل به شکل پرنده، دوره اسالمی 

نقاشی گل و مرغ زیر الکی    نقش خروس  پته دوزی شده، کرمان    
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چکش فوالدی با نقش پرنده    آویز کمر با نقش پرنده از جنس فوالد

نقاشی گل و مرغ روی گچ دیوار، لطفعلی شیرازی، دورۀ قاجار، تهران
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یکی از پرندگان مهم در هنر ایران، سیمرغ یا پرنده ای خیالی است که در ادبیات پیش از اسلم و 
دورٔه اسلمی درمورد آن داستان های مختلفی بیان شده است. مشهورترین داستان سیمرغ منطق الطّیر 
عطّار نیشابوری است که در آن پرندگان مختلف برای یافتن سیمرغ، سفری طوالنی را آغاز می کنند. 
در طول سفر پرندگان زیادی از راه باز می مانند و عاقبت پس از گذشتن از هفت شهر، سی مرغ به 

جایگاه سیمرغ می رسند. تصاویر سیمرغ دوره های مختلف هنر ایران را با هم مقایسه کنید:
                                                          

نقش سیمرغ بر ظرف نقرۀ دورۀ ساسانی

نقاشی سیمرغ و زال، شاهنامۀ فردوسی، دورۀ صفوی



٢٢

تجربه های بیشتر

خّلقیت هنرمندان ایرانی در رشته های مختلف باعث شده که ادبیات و هنرهای تجسمی ایران 
نزد جهانیان شهرت بسیاری پیدا کند و شرق شناسان و هنرشناسان خارجی بسیاری بر روی این آثار 

مطالعه و تحقیق کنند.

خودارزیابی                                               
داستان سیمرغ را مطالعه کنید و سیمرغ ذهنی خود را به روش دلخواه طراحی کنید.

 پرندگان مختلف را به شکل واقعی طّراحی کنید.
اشیایی مانند قندان، نمکدان، کاسه، جعبه دستمال، جاجورابی، جاکلیدی،   
شانه سر و… به شکل پرندگان مختلف طّراحی کنید. کدام نمونه را می توانید اجرا کنید؟

با استفاده از روش چاپ دستی، نقش یک پرنده را روی سطوح پارچه ای   
ساده اجرا کنید. با تکرار این نقش می توانید حاشیه های زیبایی بر روی لباس، رومیزی، 

پرده، کیف پارچه ای و… اجرا کنید.
 با مواّد در دسترس، حجم پرندٔه دلخواه خود را بسازید. 

 در  مورد پرندگان خیالی مانند سیمرغ و ققنوس در فرهنگ ایران تحقیق کنید.



٢3

درس سوم

طّراحی بناها وفضاهای معماری

در پایان این درس از شما انتظار می رود:
 تقارن را در پدیده های مختلف طبیعت مشاهده کنید؛ 

 تقارن را در آثار هنری )معماری( تشخیص دهید؛
 با الهام از پدیده های مختلف طبیعت، طرح های خّلق برای بناهای گوناگون 

ارائه کنید.
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فکر کنید
کرده اید؟  دّقت  خود  پیرامون  معماری  فضاهای  و  بناها  تنوع  به  حال  به  تا  آیا 
تصاویر آثار معماری قدیم و جدید ایران را جمع آوری و آنها را باهم مقایسه کنید. چه 

شباهت ها و تفاوت هایی در آنها می بینید؟ 

تقارن یکی از ویژگی های طّراحی بناها در معماری است. همان طور که می دانید تقارن شباهت و 
همانندی میان قسمت های مختلف یک پدیده نسبت به محور طولی یا عرضی ایجاد می کند. تقارن یکی 
از طبیعی ترین و   اساسی ترین روش های تعادل، ایجاد نظم و هماهنگی در یک اثر هنری است. تصاویر 

را ببینید و تقارن را در قسمت های مختلف بناها بیابید. 
آیا می توانید نمونه هایی از تقارن را در آثار هنری مختلف محل زندگی خود بیابید؟

گنبد مسجد شیخ لطف اللّه  ، میدان نقش جهان اصفهان

کاخ چهلستون در اصفهان
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خانۀ طباطبایی ها در کاشان    

حمام گنجعلی خان، کرمان            
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پل خواجو، اصفهان

مسجد جامع یزد     
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طّراحی کنید
به حجم پدیده های مختلف طبیعی مانند صدف ها، سنگ ها، میوه ها، حیوانات و… دّقت کنید. 

آیا می توانید با الهام از شکل، رنگ، بافت، تقارن و… موجود در این نمونه ها یک بنا طرّاحی کنید؟ 

تقارن را در بخش های مختلف این آثار با  یکدیگر مقایسه کنید.

مقبرۀ شیخ صفی الّدین اردبیلی، اردبیل                                                                                           
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خودارزیابی

 به تصاویری از نمونه های معماری جهان دقت کنید و ویژگی های مختلف بناها را با هم مقایسه  
کنید.

کلیسای فلورانس، ایتالیا                   

بقایای بنای کولوسئوم، رم، ایتالیا برج ایفل، تمام فوالد، پاریس، فرانسه    

کلیسای جامع سن پل، لندن، انگلستان



٢9

آرامگاه تاج محل، آگرا ، هندوستان              مسجد ایاصوفیه در استانبول، ترکیه

تجربه های بیشتر

با مواد در دسترس )گل، مقوای ضخیم، کاغذ باطله،  در یک کار گروهی،   
مفتول فلزی روکش دار، مخلوط خاک اّره و چسب چوب، شن، برف، رشته ماکارونی، 

چوب بستنی و…( حجم یکی از بناهای تاریخی ایران را بسازید.
 در یک کار گروهی، تصویری از یک منظرٔه شهری یا روستایی ایران انتخاب 
کنید. به تعداد کافی قوطی های مقوایی و جعبه های کارتن کوچک و بزرگ جمع آوری 
کنید و آنها را کنار هم بگذارید. پس از کامل شدن ترکیب حجمی، جعبه ها را به هم 
متصل کنید و روی یک مقوای ضخیم یا فیبر بچسبانید. بناها را رنگ آمیزی نمایید و 

جزئیات آنها را با نقاشی یا تکه چسبانی روی زمینٔه رنگ شده اجرا کنید.
 از ذهن خود یک بنای جدید طّراحی کنید. با مواد در دسترس، نمونک آن 
را بسازید. نمای ساختمان را چگونه تزیین می کنید؟ پس از کامل شدن کار، آن را روی 
یک مقوای ضخیم یا فیبر نصب کنید و فضای اطراف ساختمان را نیز طّراحی و به شیؤه 

دلخواه اجرا کنید. 
 در مورد شباهت ها و تفاوت های آثار معماری ایران قبل و بعد از اسلم تحقیق 
کنید. نتایج یافته های خود را با تصاویر یا طّراحی های بنا به هم کلسی هایتان ارائه دهید. 

 از روی بناهای تاریخی منطقه خود طّراحی کنید.
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طّراحی تزیینات معماری

در پایان این درس از شما انتظار می رود: 
گچ کاری،  آجرکاری،  معماری  تزیینات  طراحی  مختلف  روش های  با   

کاشی کاری، آینه کاری آشنا شوید؛
 انواع مختلف تزیین بناها در آثار هنری و  میراث فرهنگی ایران را نام ببرید؛ 

بناها در میراث فرهنگی و هنری ایران،  با الهام از روش های مختلف تزیین   
طرح های خّلق برای تزیین فضاهای گوناگون ارائه کنید.

درس چهارم



3١

فکر کنید
و  برای پوشش  پیرامون خود دّقت کنید.  بناها در  دیوارها، سقف ها و کف  به 
تزیین این سطوح از چه روشی استفاده شده است؟ آیا می دانید هنرمندان ایرانی در طول 
تاریخ از چه روش هایی برای زیباسازی بناها استفاده کرده اند؟ به تصاویر زیر دقت کنید.

تهران

کاشان اصفهان  

نطنز  



3٢

بناهای معماری پیش از اسلم در ایران با استفاده از روش های متنّوعی مانند کنده کاری روی 
سنگ، نقاشی، کاشی های رنگی،گچ بری، پاره چین کاری، و… تزیین شده اند. در دورٔه اسلمی اغلب 
و  گچ  روی  نقاشی  آینه کاری،  کاشی کاری،  آجرکاری،گچ بری،  هنرهای  از  استفاده  با  بناها  تزیینات 

چوب انجام شده اند.

کاشی کاری زیر گنبد  مدرسه چهارباغ اصفهان

مدرسۀ چهارباغ اصفهان
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طّراحی کنید
انواع تزیینات معماری ایران را جستجو کنید و با الهام از نمونه های موجود  برای سر در خانٔه 

خود یک  طّراحی زیبا تهیه کنید. 

گچ بری مقبرۀ پیر بکران اصفهان

محراب با کاشی زرین فام کاشی کاری دیوار مسجد مشیر در شیراز  
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در بسیاری از بناها، هنرمندان روش های مختلف تزیینات معماری را باهم ترکیب کرده اند. آنها 
نهایت دّقت، ذوق و سلیقٔه خود را به کار برده اند تا طرح ها ورنگ های زیبا و هماهنگی را ایجاد کنند و 

گاه چندین سال برای طّراحی و اجرای یک بنا وقت صرف کرده اند.

خودارزیابی  
 به تصاویر زیر دّقت کنید. کدام یک از روش های تزیین معماری در این بناها مورد استفاده 
قرار گرفته است؟ هنرمندان در طّراحی این آثار از کدام یک از روش های تزیین سطوح استفاده کرده اند؟
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تجربه های بیشتر

 از سطوح مختلف دیوارهای منزل، مدرسه و خیابان عکس بگیرید. سپس طرح 
دلخواه خود را روی آن اجرا کنید و با مواّد مختلف در دسترس، آن را تکه چسبانی 

کنید. به هماهنگی رنگ ها توّجه کنید تا زیبایی بیشتری به وجود بیاورید.
 تحقیق کنید هنرمندان ایرانی قبل از اسلم، برای تزیین سطوح دیوارها از چه 

موضوعات و روش هایی استفاده کرده اند.
مورد  در  کنید.  انتخاب  را  نمونه ای  منطقٔه خود،  ارزشمند  بناهای  میان  از   
روش  آن،  در  رفته  به کار  هنرهای  هنرمندان،  نام  تزیینات،  اجرای  و  بنا  تاریخ ساخت 
تزیین سطوح، هماهنگی طرح ها و رنگ ها و… تحقیق کنید. اطلعات مورد نیاز را از 
کتاب ها، وبگاه اینترنتی، افراد آگاه و… جمع آوری کنید. طرح ها یا عکس های خود را 

به این اطلعات اضافه کنید و آنها را برای هم کلسی هایتان  شرح دهید.



فصل دوم  :  تصویرسازی
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انواع خط

در پایان این درس از شما انتظار می رود:
 انواع خطوط را بشناسید؛

 نمونه های مختلف خط را در آثار مختلف تصویرسازی تشخیص دهید؛
 توانایی ایجاد انواع خطوط را با ابزار و وسایل و مواد مختلف داشته باشید؛

 مفهوم تصویرسازی را بیان کنید؛
 تصاویر ذهنی خود را  با استفاده از خطوط مختلف بکشید.

درس اوّل
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فکر کنید
توّجه  آیا  کرده اید؟  دّقت  مختلف  پدیده های  در  خطوط  تنّوع  به  حال  به  تا  آیا 
کرده اید که در هر یک از آثار تصویری که می بینید از چه نوع خطی )نازک، ضخیم، 

بلند، کوتاه،…( استفاده شده است؟ 

مختلف  حجم های  و  سطوح  آن  با  که  است  تصویر  )الفبای(  عناصر  مهم ترین  از  یکی  خط 
به سادگی تصویر می شود. خطوط از نظر نوع )خط مستقیم، منحنی و شکسته(، حالت )خط عمودی، 
افقی و موّرب(، اندازه )خط کوتاه و بلند(، ضخامت )خط نازک، ضخیم و خطّی که ضخامت آن از 
ابتدا تا انتها متفاوت است(، رنگ )خط سیاه، سفید، رنگی یا خطّی که از ابتدا تا انتها به   رنگ های 
تفاوت  با هم  بافت دار(   بریده بریده و  یا  نقطه چین  بافت )خّط ساده و ممتد،  مختلف دیده می شود( و 

دارند. دراین آثار، نمونه های متنّوع خطوط را به دّقت ببینید و با هم مقایسه کنید.
       

از دو لقمه چرب و نرم، 
تصویرگر: شهرزاد شوشتریان، مداد رنگی

نمونۀ خط بافت دار در پرنده، تصویرگر: محسن حسن پور،
مرکب روی کاغذ خیس، با الهام از نقش تزیینی دورۀ هخامنشی

نمونۀ خطوط منحنی،
 تصویرگر: کیانوش غریب پور، روان نویس
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خّط عمودی از کتاب پیروزی، ١٣٦٤، تصویرگر: علی اکبر صادقی

نمونه خطوط موّرب و شکسته از کتاب افسانه ها،
 تصویرگر: محمد پوالدی

نمونه خطوط ضخیم ازکتاب »قصه های خوب برای بچه های خوب« 
)جلد ٥(، تصویرگر: مرتضی ممیز  
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متن  پیام  یا  مفهوم  تصویرگر  هنرمندان 
طریق  از  را  و…(  علمی  متن  داستان،  )شعر، 
هوای  و  حال  و  مطلب  درک  به  که  تصاویری 
آن کمک می کند انتقال می دهند آنها برای این 
استفاده  خود  خّلقیت  و  تخّیل  قدرت  از  کار 
می کنند. چنان که در این تصاویر مشاهده کردید 
در بعضی از آثار، خط مهم ترین عنصری است 
بیان مفاهیم مورد نظر خود  که هنرمندان برای 

به کار گرفته اند.  
                                                                                                                                                      

                             
خط نقطه چین در آدی و بودی،

 تصویرگر: هدیه شاهرودی، آکریلیک

خطوط کوتاه و بلند درچهرهٔ نیما یوشیج از مجلهٔ آرش، 
تصویرگر: مرتضی ممیز

در مورد تنّوع خطوط در آثار تصویرگری با هم کلسی هایتان گفت وگو کنید.
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تصویرسازی کنید
موضوعات مختلف را فقط با خط و به روش های متنوع بکشید.

خودارزیابی
 در هریک از این تصاویر چه نوع خطوطی می بینید؟

بازی با اعداد، تصویرگر: شیرین شیخی  

از کتاب کالغ ها، تصویرگر: نورالدین زرین کلک، بافت اثر انگشت 
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روش ترکیبی، تصویرگر: شیرین فرساد

زندگی حضرت نوح )ع(، تصویرگر: ندا رائی
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از یک افسانه، تصویرگر: علی هاشمی شهرکی، روش ترکیب مواد

 با الهام گرفتن از طرح های موجودات مختلف در هنر ایران تصاویر جدیدی 
بکشید.

 با مداد، مداد رنگی، گچ، ذغال، قلم مو و مرکب، آبرنگ، مداد شمعی و... 
خطوط مختلفی بکشید و آنها را باهم مقایسه کنید. سپس به دّقت به آنها نگاه کنید و با 

توجه به ویژگی هریک، آنها را طبق تصویر دلخواه خود کامل کنید.
بررسی  آنها  در  را  تنّوع خطوط  و  بیابید  را  نمونه های مختلف تصویرسازی   

کنید.
برف  ساحل،  شن  فلزی،  سنگی،  چوبی،  سطوح  روی  خط  اجرای  برای   
نشسته بر زمین و… از چه روش های ابتکاری می توانید استفاده کنید؟ جستجو کنید که 

هنرمندان روی این سطوح با چه مواد و ابزاری کار می کنند.

تجربه های بیشتر
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کیفیت سطوح در تصویرسازی

در پایان این درس از شما انتظار می رود:
 رنگ های سرد و گرم  را از یکدیگر تشخیص دهید؛

 چگونگی تأثیرگذاری  رنگ های سرد و گرم را بیان کنید؛
آثار تصویرسازی، احساسات  انواع رنگ های گرم و سرد در  از  با استفاده   

خود را بیان کنید؛
 انواع بافت ها را در آثار تصویرسازی تشخیص دهید؛

 توانایی ایجاد انواع بافت را در آثار تصویرسازی خود داشته باشید.

درس دوم



45

فکر کنید
نمونه های تصاویر سیاه و سفیدی را که تاکنون دیده اید به خاطر بیاورید. تصاویر 
سیاه و سفید چه تأثیری بر شما می گذارند؟ زیباترین تصویر رنگی که تا به حال دیده اید 
تأثیری ایجاد می کنند؟  به نظر شما رنگ ها در تصاویر مختلف چه  بیاورید.  را به خاطر 

تصاویر زیر را با هم مقایسه کنید.

                                    

فوتبالیست ها، تصویرگر: کیوان عسگری، روش رقمی

از همچو پرستوها درباره زندگی عشایر، تصویرگر: فاطمه رادپور، آکریلیک 
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سیاه و سفید از نظر تیرگی و روشنی 
فاصله زیادی دارند و متفاوت به نظر می رسند. 
می گیرند  قرار  هم  کنار  وقتی  دلیل  همین  به 
در  می کنند.  جلب  خود  به  را  بیننده  توجه 
اغلب موارد حذف رنگ ها جّذابیت تصاویر 
نمونه ها  در  چنان که  اما  می برد؛  بین  از  را 
موضوعات  می توانند  هنرمندان  می بینید، 
کنند  تصویر  چنان  رنگ  بدون  را  مختلف 
به  باشند.  داشته  زیادی  بصری  جّذابیت  که 

تصاویر دّقت کنید.

از قصه های خوب برای بچه های خوب )جلد٦(،
 تصویرگر: فرشید مثقالی

از پول و اقتصاد، تصویرگر: نفیسه ریاحی
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آیا می دانید چرا؟ این رنگ ها  رنگ های زرد ، قرمز و نارنجی را رنگ های گرم می نامند 
احساس گرما و شادی را انتقال می دهند، درخشش زیادی دارند و توجه بیننده را به سرعت به خود 

جلب می کنند. رنگ های گرم را در تصویر زیر ببینید.
                      

از گل و چای و خواستگاری، شاعر: مصطفی رحماندوست، تصویرگر: سیمین شهروان، روش تکه چسبانی

رنگ های سبز، آبی و بنفش را رنگ های سرد می نامند، زیرا کمتر جلب توّجه می کنند و 
اغلب احساس سرما، آرامش وسکون و گاه غم را به بیننده منتقل می کنند. درتصویر زیر رنگ های 

سرد را ببنید.

تصویرگر: نورالّدین زرین کلک، روش ترکیبی 
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چهار فصل را در آثار زیر ببینید. این تصاویر چه ویژگی خاّصی دارند؟

وقتی که هنرمندان از رنگ های سرد و گرم در کنار هم استفاده می کنند، جّذابیت تصویر و 
درخشش رنگ ها بیشتر می شود. در این تصویر به نحؤه کنارهم قرار گرفتن رنگ ها دقت کنید.

         

چهار فصل، تصویرگر: آزیتا آرین، روش رقمی

چهار فصل، تصویرگر: آزیتا آرین، روش رقمیچهار فصل، تصویرگر: آزیتا آرین، روش رقمی

تصویرگر: آزیتا آرین، روش رقمی

از کتاب فندقی، تصویرگر: هاله پارسا زادگان، آکریلیک
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تصویرسازی کنید
را  طرح  یک  کنید.  اجرا  آن  از  نمونه  چهار  و  بکشید  را  خود  دلخواه  موضوع  خطّی  طرح 
به صورت سیاه و سفید، دیگری را با رنگ های گرم، یک نمونه را با رنگ های سرد و آخرین طرح را 
با ترکیبی از رنگ های سرد و گرم رنگ آمیزی کنید. درمورد ویژگی رنگ ها و تفاوت آنها با سطوح 

سیاه و سفید گفت وگو کنید.
 در کدام یک از نمونه های تصویرسازی که تاکنون دیده اید، سطوح دارای بافت هستند؟ ویژگی 
سطوح ساده و بافت دار را در تصاویر مقایسه کنید. با چه روش هایی می توانید روی سطوح رنگی بافت 

ایجاد کنید؟ به این تصاویر توّجه کنید.

از کتاب توکایی در قفس، نوشتۀ نیما یوشیج، تصویرگر: بهمن دادخواه  

از قهر و آشتی، تصویرگر: علیرضا گلدوزیان، روش ترکیبی
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خودارزیابی
 ویژگی های تصاویر زیر را بررسی کنید.

تصویرگر: محمد علی بنی اسدی، روش ترکیبیاز قوقولی، تصویرگر: فریبا بندی، اکولین      

از کتاب »اگر جانوران صورت های رنگی داشتند«، 
تصویرگر: نیکزاد نجومی، مداد شمعی



5١

شعبان کر و سلمان کور، تصویرگر: علی بوذری

تجربه های بیشتر

 تأثیر رنگ های سرد و گرم را در تصاویر مختلف بررسی کنید. نمونه ها را به 
هم کلسی هایتان نشان دهید و با هم در مورد تأثیر رنگ ها گفت وگو کنید.

 با مواّد در دسترس بافت های متنّوعی ایجاد کنید و نمونه ها را به هم کلسی هایتان 
نشان دهید و در مورد روش تهّیه بافت با هم صحبت کنید.

 طرح سادٔه پدیده های مختلف را بکشید، رنگ واقعی هر کدام که گرم است، 
رنگ سردی را جایگزین کنید. به جای رنگ های واقعی سرد، رنگ های گرم جایگزین 
کنید. سپس تصاویر را با نمونه واقعی یا تصویر آنها مقایسه کنید. تأثیر بصری آنها چه 

تفاوتی دارد؟
 فصل مورد علقه خود را به تصویر بکشید و آن را رنگ آمیزی نمایید.



5٢

ویژگی های تصویرسازی

در پایان این درس از شما انتظار می رود:
 تفاوت انواع روش های موجود در تصویرسازی را تشخیص دهید؛

و وسایل  مواد  ابزار،  از  استفاده  و  اجرا  براساس روش  را  تصاویر مختلف   
مختلف طبقه بندی کنید؛

 با استفاده از ابزار، مواد و وسایل مختلف، آثار تصویرسازی متنّوع خلق کنید؛
 توانایی ایجاد تصاویر  تخّیلی و خّلق را داشته باشید.

درس سوم
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فکرکنید
آیا تا به حال به تصاویرکتاب های درسی، کتاب های داستان، مجّلت کودک و 
می کنند؟  کمک  شما  به  مطالب  درک  در  تصاویر  آن  آیا  کرده اید؟  دقت  و…  نوجوان 
کدام یک از آنها را به یاد می آورید؟ در آثار مختلف از چه روش هایی برای تصویرسازی 

استفاده می شود؟ به این نمونه ها توجه کنید.
ویژگی های این نمونه ها را با هم مقایسه کنید.

توانایی ایجاد تصاویر  تخّیلی و خّلق را داشته باشید.

از کتاب فارسی پنجم، تصویرگر: مجید کاظمی

خواندن ساعت ازکتاب ریاضی سوم، تصویرگر: فتانه دهقاناز کتاب علوم تجربی دوم، تصویرگر: الهام محبوب
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از کتاب علوم تجربی سوم، تصویرگر: سیدمیثم موسوی

جلد کتاب ریاضی اول دبستان، تصویرگر: علی موسوی خلخالیبرش سرخرگ، تصویرگر: مجید ذاکری یونسی

برخی از نمونه ها برای آموزش مفهوم خاصی تصویرسازی شده اند و تصویر دقیقی از موضوع 
و جزئیات آنها را نشان می دهند .بعضی از نمونه ها هم خّلقیت هنرمند را در بیان تصویری موضوع 

نشان می دهند.                                    
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تصویرسازی کنید
یکی از اشیاء پیرامون خود را به صورت جاندار تصور کنید و تصویر تخّیلی آن را بکشید و 

به دلخواه رنگ آمیزی کنید.
نمونه هایی از آثار تصویرگران که  موجودات مختلف را به صورت جاندار نشان داده اند ببینید.

                                    

از کتاب صورتی سرگردان، تصویرگر: شیال خزانه داری، گواش 

ازکتاب »آقای هندوانه«، تصویرگر: مجید ذاکری یونسی، روش ترکیبی طرح و اجرا: علی خدایی
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تصویرگران در آثار خود برای بیان موضوعات مختلف، تصاویر تخّیلی، زوایای دید غیرمعمول، 
نمایش حالت های غیرعادی، تلفیق پدیده های گوناگون و… را به کار می گیرند. به این نمونه ها دقت کنید.

                                           

تصویرگر: نازنین آیگانی، آکریلیک

از بهداشت، تصویرگر: فریده شهبازی، روش رقمی

تصویرگر: عاطفه شفیعی راد،آکریلیک

از یک آسمان گنجشک، 
تصویرگر: سید محمد مهدی طباطبایی، روش ترکیبی
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تصویرگران برای اجرای آثار خود از ابزارهای مختلف و مواد گوناگون استفاده می کنند. آنها 
اغلب مداد، مدادرنگی، مداد شمعی، مرکب و قلم یا قلم مو، آبرنگ، گواش، اکولین یا جوهر رنگی، 
برخی  می گیرند.  به کار  تصویر  کشیدن  برای  را  مواد  از  ترکیبی  گاه  و  و…  روغن  رنگ  آکریلیک، 
از تصویرگران برای اجرا از روش چاپ دستی استفاده می کنند.گاه شکل خاصی را در یک پدیده 
مشاهده می کنند و با مواد و وسایل مناسب، شکل را کامل می کنند و در تصویرسازی به کار می گیرند. 
گاه از کنار هم قرار دادن مواّد طبیعی تصاویر زیبایی ایجاد می کنند و گاهی متناسب با موضوع، تصویر 
و  طّراحی  برای  تصویرگران جوان  امروزه  می کنند.  کامل  مختلف  مواد  با  تّکه چسبانی  به روش  را 

رنگ آمیزی تصاویر از رایانه و روش رقمی استفاده می کنند.

تصویرگر: حمیدرضا بیدقی، روش رقمیتکّه چسبانی برگ، تصویرگر: مرتضی اسماعیل سهی

استفاده از سیب زمینی برای چهره، تصویرگر: نینا وحیدی، روش ترکیبی
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خودارزیابی
 به این نمونه ها دّقت کنید. هریک از آنها به چه روشی اجرا شده اند؟

 

میوه ها، تصویرگر: حمید ترابلی

ملخ، تصویرگر: حمیدرضابیدقی

امید، تکّه چسبانی، تصویرگر: مهرنوش معصومیان
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نویسندۀ رؤیا، تصویرگر: بهمن دادخواه

تجربه های بیشتر

 با استفاده از مواد در دسترس، موضوع دلخواه خود را تصویرسازی کنید.
 به شکل مواّد طبیعی و مصنوعی در دسترس خود دّقت کنید و شکل آشنایی را 
در آنها بیابید. با مواد و وسایل مناسب، شکل خود را کامل کنید. از این نمونه ها برای 

تصویرسازی استفاده کنید. 
 درمورد هنرمندان تصویرگر ایرانی و آثارشان تحقیق کنید و یافته های خود را 

به هم کلسی های خود ارائه دهید. 
 آثار تصویرسازی را جمع آوری و در یک ُجنگ نگهداری کنید. نمونه ها را 

براساس روش اجرا دسته بندی کنید.
 شما تاکنون چه نمونه های جالب و به یاد ماندنی از آثار تصویرسازی دیده اید؟  
تصاویر را به هم کلسی هایتان نشان دهید و در مورد روش اجرای آنها با هم گفت وگو 

کنید.
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روند تصویرسازی

در پایان این درس از شما انتظار می رود:
 ارتباط بین متن ادبی و تصاویر موجود در یک اثر تصویرسازی را درک کنید؛

 نقطٔه اوج یک متن ادبی را با توجه به تصاویر موجود در آن تشخیص دهید؛
 یک متن ادبی را براساس سیر منطقی )ترتیب موضوعات( آن تصویرسازی کنید؛   

 با استفاده از ابزار و مواد و وسایل مختلف، آثار تصویرسازی متنّوع خلق کنید؛
 توانایی ایجاد تصاویر تخّیلی را داشته باشید.

درس چهارم
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فکر کنید
آیا می دانید هنرمندان چگونه سیر داستان را در تصاویر خود به نمایش می گذارند؟ 
مهم ترین صحنه های یک داستان کدام اند؟ برای تصویرسازی یک متن، کدام صحنه ها 

را باید انتخاب و اجرا کرد؟ به تصاویر دّقت کنید.

از کتاب »ماکجا هستیم؟« نوشتۀ مهدی معینی، تصویرگر: ماساهیرو کاسویا
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هنرمندان تصویرساز بیننده را به دیدن تصویر بعدی ترغیب می کنند. آنها فقط بخشی از متن 
را در یک تصویر ارائه می کنند تا بیننده ادامه مفهوم را در تصاویر بعدی دنبال کند. اغلب صحنه های 

ابتدا، انتها و اوج داستان، مهم ترین قسمت هایی هستند که یک تصویرگر به آن می پردازد.

از کتاب »این هم پول ماهی«، نوشتۀ ابراهیم زاهدی مطلق، تصویرگر: بهرام خائف
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اجرای  و  طّراحی  بر  هنرمندان علوه  دارند،  قرار  هم  کنار  در  تصویر  و  نوشته  که  آثاری  در 
تصاویر باید میان تصاویر و نوشته ها هماهنگی ایجاد کنند. گاه بیان مفهوم مورد نظر به تصاویر کمتری 

نیاز دارد؛ مانند ارتباط میان تصاویر این کتاب.
                                                                                                                                                             

از کتاب »چه می بینیم، چه هست؟«، طرح و اجرا ماریا انریکا آگوستینلی              
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در بعضی از آثار تصویرگری، متن دیده نمی شود و بیننده با دنبال کردن تصاویر، مفهوم را درک 
می کند. 

از کتاب »دنیای دیوانه دیوانه«، نویسنده و تصویرگر: شل سیلور استاین
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تصویرسازی کنید
در گروه ،  شعر، داستان کوتاه یا متن زیبایی را انتخاب کنید و سیر مطالب را با تصویرسازی نشان دهید.
 ویژگی های مختلف این تصاویر را بررسی کنید. کتاب را بچرخانید و دوباره تصاویر را ببینید.

کتاب »بخوان، بچرخان، ببین«، نویسنده و تصویرگر: راث براون

گفت: »همین جا بمانید و از این برگ ها بخورید.«پروانه به بچه هایش، کرم های ابریشم.

گ هم شد غذا؟ 
یکی از کرم های ابریشم گفت: »َاه! بر

…
من چیز خوشمزه تری می خواهم. من که می روم

کرم ابریشم با ترس و لرز گفت: »چه… چه… چه گفتی؟!« آه، ببخشید… ِخ… ِخ… خیلی ببخشید آقا!

ــ دیدی! عجب کار خوبی کردم… از قیافۀ این دو تا بدم می آید.

بد نیست بخورم ببینم چه مزه ای می دهند.«کرم ابریشم گفت: »نگاه کن! اینجا چقدر علف و سبزه است!

این یکی حتمًا خوردنی است!وای نگاه کن! چه قارچ خوشمزه ای!
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ش رسید: »از روی دماغم بیا پایین کرم 
صدای ترسناکی به گو

سبز بدقواره!«
خطر است یا نه. اما نه، اول باید بفهمم بی 
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نمونه های مختلف آثار تصویرسازی که روند یک داستان را نشان می دهند را با هم مقایسه کنید. 
نقطه اوج داستان های مختلف و مهم ترین تصاویر هر داستان را پیدا کنید. نویسندگان و تصویرگران در 

این آثار از چه ویژگی هایی برای جذب مخاطبان خود استفاده کرده اند؟

کتاب »بخوان، بچرخان، ببین«، نویسنده و تصویرگر: راث براون
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باید خیلی نادان باشم که از این چیزها بترسم!«
گ 

ک پروانۀ خیلی خیلی قشن
ش کرد و دید که ی

نگاهی به خود
شده است.

ش رسید: »برو پایین! از 
صدای جیغ دو نفر به گو

ناگهان 
اینجا برو!«

خوب است کمی از آن را بخورم.«کرم ابریشم گفت: »به به! چه بستنی خوشمزه ای!

ــ مثل من؟م ن که درست مثل خود تو هستم.

اینجا که مزرعۀ سبزیجات است.اما نه، بگذار ببینم!

وقتی کرم ابریشم از خواب بیدار شد. روی 
زمین افتاد.

سرش را که بلند کرد، فریاد زد: »وای! این دو 
مرد چه قیافه های

ــ وای نه! یک هیوالی دیگر! کُـ… کُـ… کمک! صدایی به گوش رسید: »صبر کن! صبر کن!«

وقتی کرم ابریشم صورت های خنده دار دو مرد را دید، گفت: »خیلی ببخشید
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تجربه های بیشتر

 شعرها و داستان های محّلی را جمع آوری کنید. از میان آنها نمونه ای را برای 
آنها  از  و  دهید  نشان  هم کلسی هایتان  به  را  تصاویر خود  کنید.  انتخاب  تصویرسازی 

بخواهید مفهوم مورد نظر را بیان کنند.
 داستانی تخّیلی بنویسید و آن را تصویرسازی کنید. سپس تصاویر را به دوستان 
خود نشان دهید و از آنها بخواهید که داستان آن را تعریف کنند. دوستان شما چقدر به 

مفهوم مورد نظرتان نزدیک شده اند؟
برای  را  خود  یافته های  و  کنید  تحقیق  تصویرسازی  قدیمی  آثار  مورد  در   

هم کلسی هایتان بیان کنید.
 با همفکری دوستان خود یک داستان ایرانی را انتخاب کنید. هریک جداگانه 
و  تصاویر  تعداد  و  دهید  نشان  هم  به  را  کارهایتان  کنید. سپس  تصویر  را  داستان  این 

صحنه های انتخابی و نحؤه نمایش سیر داستان را مقایسه کنید.
 ارتباط میان متن های مختلف و تصاویر مرتبط با آنها را در کتاب ها، مجلت، 

روزنامه ها، … بررسی کنید.

خودارزیابی
 به صورت گروهی، یک داستان ایرانی را انتخاب کنید. مهم ترین تصاویر آن را بیابید و برای 
نوشتن متن یا شعر و روش تصویرسازی آن همفکری و طّراحی کنید. کارها را تقسیم کنید و برای اجرا 
از امکانات در دسترس استفاده کنید. نمونه ها را در کلس به نمایش بگذارید و درمورد ویژگی های 

آن با هم گفت وگو کنید.



فصل سوم :  عکّاسی
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درس اوّل

بافت

در پایان این درس از شما انتظار می  رود:
 به تنّوع بافت های مختلف در محیط پیرامون خود توجه کنید؛

 تفاوت بافت های بصری و المسه ای را تشخیص دهید؛
 تأثیر زاویٔه تابش نور بر نمایش بافت اجسام مختلف را تشخیص دهید؛

 ویژگی بافت های مختلف را در عکس های خود نشان دهید؛  
 با تأثیر زاویٔه تابش نور بر موضوع، در نمایش بافت آشنا شوید؛

 با توجه به زمان و زاویٔه تابش خورشید بر موضوع، عّکاسی کنید.
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فکر کنید
به حال از  تا  آیا  پیرامون خود توجه دارید؟  بافت  های متنّوع در  به جّذابیت  آیا 
بافت خاّصی عّکاسی کرده اید؟ به نظر شما چه عاملی در نمایش بافت  های مختلف در 
یک عکس بیشترین تأثیر را دارد؟ آیا دقت کرده  اید که تغییر زاویٔه تابش نور در نمایش 

کیفیت بافت موضوع انتخابی چه تأثیری دارد؟  

تأثیر سایه روشن بر نمایش بافت تنه درخت                     

تأثیر نور یکنواخت بر نمایش بافت تنه درخت

عکّاسی از بافت نرم، عکّاس: محمد خادمیان طرقی        

عکّاسی از بافت سخت، عکّاس: محمد خدادادی مترجم  زاده
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به تصاویر زیر دّقت کنید. تأثیر نور بر بافت  های متنّوع را بررسی و مقایسه کنید.

عکس از کتایون قدس  راد عکس از محّمد خدادادی مترجم  زاده  

عکس از میترا زارع         عکس از محّمد خدادادی مترجم  زاده
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نقاط،   از کنار هم قرار گرفتن  بافت، یکی از عناصر بصری است که   همان گونه که می دانید 
به صورت  گاه  و  )صاف(  تخت  به صورت  گاه  و  می آید  به وجود  رنگ ها  و  خطوط، سطوح، حجم ها 
بافت  های برجسته  از طریق دیدن صورت می  گیرد ولی  بافت تخت  برجسته و فرو رفته است. تجربٔه 
و فرورفته را علوه بر دیدن، از طریق لمس کردن هم می  توان درک کرد. میزان و زاویٔه تابش نور بر 
نمایش بافت های مختلف تأثیر زیادی دارد. آیا می دانید بهترین زاویٔه تابش نور برای نمایش هر بافت، 

کدام است؟ به تصویر زیر توجه کنید و تأثیر نور را بر آن بررسی کنید.

عکّاسی کنید
ابتدا چند نمونه از یک پدیدٔه طبیعی )تنٔه درخت، صدف، سنگ، پر پرندگان، پوست میوه های 
مختلف و…( را لمس کرده و سعی کنید تنّوع بافت  های موجود را درک کنید. سپس یک نمونه را 
بهتر  برای درک  کنید.  عّکاسی  آن  از  روز  مختلف  در ساعات  و  دهید  قرار  موضوع عکّاسی خود 
شرایط نوری و مقایسٔه نهایی می  توانید در هر ساعت دو عکس بگیرید )عکس اول فقط موضوع را 
نشان دهد و عکس دیگر، موضوع و فضای اطراف آن و شرایط نوری محیط را نشان دهد(. یک بار 
حدود ساعت نه صبح عکس بگیرید. بار دوم حدود ساعت دوازده ظهر عکس بگیرید. عکس های 
دیگر را ساعت  چهار بعد از ظهر و هفت شب بگیرید. هشت عکس گرفته شده را با یکدیگر مقایسه 

کنید. و دربارٔه این موضوعات باهم صحبت کنید:

عکّاس: ادوارد وستون                                   



73

تجربه های بیشتر

ــ در کدام عکس  بافت موضوع بهتر نشان داده شده است؟
ــ به نظر شما چه عاملی باعث شده بافت موضوع برجسته تر نشان داده شود؟

ــ پس از این تجربه، به نظر شما بهترین موقع عکّاسی از بافت های مختلف در نور روز چیست؟
میزان و زاویٔه تابش نور بر پدیده های مختلف در تشخیص بافت آنها تأثیر به سزایی دارد. نور 
شدید و مستقیم، وضوح و کیفیت بافت را از بین می برد. نورکم و مایل، باعث ایجاد تیرگی های شدید 
روی موضوع می شود. الزم است عّکاس برای نمایش بهترین حالت بافت موضوع، علوه بر تنظیم 
نور مناسب، به زاویٔه تابش نور نیز دّقت کند تا نور و سایٔه روی موضوع، کیفیت بافت را به بهترین 

نحو نمایش دهد.  
آیا می دانید پس از چندبار عّکاسی می توانید کیفیت بافت موضوع را به بهترین نحو نشان دهید؟  
اطمینان داشته باشید هر چه بیشتر تمرین کنید و تجربیات بیشتری در زمینٔه عّکاسی از موضوع های 

مختلف داشته باشید نتیجٔه بهتری می گیرید.

خودارزیابی
 از میان موضوع های دلخواه خود نمونه ای را انتخاب کنید که بافت المسه ای )فرو رفته و 
برجسته(  داشته باشد. از آن  به گونه  ای عکّاسی کنید که بافت موضوع  به بهترین شکل نمایش داده شود.

 نور یک چراغ مطالعه را بر جسمی بافت دار )مانند پارچٔه پشمی، کاغذ مچاله 
شده و…( بتابانید و از آن عّکاسی کنید. چراغ مطالعه را طوری به موضوع بتابانید که 
بافت آن را بهتر نشان دهد. زاویٔه تابش نور و فاصلٔه منبع نور با موضوع را در هر عکس 

تغییر دهید. نتایج  را یادداشت و در کلس  در مورد تجربه های خود گفت وگوکنید.
از  و…(  ابری  هوای  مصنوعی،  نور  روز،  )نور  مختلف  نوری  شرایط  در   
موضوع دلخواه خود عّکاسی کنید. با دوستانتان دربارهٔ نتیجٔه کار صحبت کنید. به نظر 
شما کدام یک از منابع نوری برای نمایش دادن بافت موضوع های مختلف مناسب  تر است؟
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قاب بندی

در پایان این درس از شما انتظار می  رود:
 مفهوم قاب عمودی و افقی را در عّکاسی درک کنید؛

 تفاوت  این دو نوع قاب را در عّکاسی بیان کنید؛
 با توجه به  موضوعی که برای عّکاسی خود انتخاب کرده اید از قاب افقی یا 

عمودی استفاده کنید.

درس دوم
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فکر کنید
آیا  برای عّکاسی از موضوع دلخواه خود از قاب افقی استفاده می کنید یا قاب 
عمودی؟ به نظر شما چه تفاوت  هایی بین نمایش موضوع در قاب افقی و عمودی وجود 

دارد؟ هنگام عکّاسی قاب خود را چگونه انتخاب می کنید؟
 

عکس با قاب افقی کویر مرنجاب، عکّاس: محمد خدادادی مترجم زاده                    

عکس با قاب عمودی، عّکاس: محّمد خدادادی مترجم زاده    

عکس با قاب عمودی، عکّاس: کتایون قدس راد   عکس با قاب افقی، عکّاس: کتایون قدس راد
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قاب، موضوع عّکاسی و فضای اطراف آن را   در یک محدودٔه مشخص قرار می دهد. برای 
درک ویژگی های قاب های افقی و عمودی، می توانید از موضوع دلخواه در هر دو قاب عّکاسی کنید.

به نمونه های عّکاسی با قاب عمودی توجه کنید.

به نمونه های عّکاسی با قاب افقی توجه کنید.

عکس از محمد خدادادی مترجم  زادهعکس از میترا زارع       عکس از انسل آدامز           

عکس از کتایون قدس  راد   

عکس از محّمد خادمیان  

عکس از محمد خدادادی مترجم  زاده
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تجربه های بیشتر

عکّاسی کنید
و  افقی  قاب  با  موضوع   هر  از  کنید.  انتخاب  را  خود  دلخواه  موضوع های  عّکاسی،  برای 
عمودی عّکاسی کنید. عکس  های خود را به دوستانتان نشان دهید و دربارٔه موضوعات زیر با یکدیگر 

گفت  وگو کنید.
 کدام یک از عکس  ها ویژگی  های موضوع انتخابی را بهتر نشان می دهد؟

 به نظر شما هر یک ازقابهای افقی و عمودی  برای عّکاسی از چه موضوعاتی، مناسب  ترند؟ 
انتخاب نوع قاب، بستگی به نظر شما دارد  و اینکه می خواهید روی کدام یک از ویژگی های 

موضوع تأکید کنید. 

خودارزیابی
 دو موضوع مختلف را به دلخواه خود برای عّکاسی انتخاب کنید؛ یک موضوع مناسب برای 
با قاب عمودی. چگونه قاب را انتخاب  با قاب افقی و یک موضوع مناسب برای عّکاسی  عّکاسی 

می  کنید؟ 

 موضوعی را که از اجزای متعددی تشکیل شده است، برای عّکاسی انتخاب 
کنید )مانند باغچه یا کلس درس(. سعی کنید برای گرفتن عکس از قابی استفاده کنید 
دربارٔه  دوستانتان  با  دهد.  نمایش  شکل  بهترین  به  را  شما  موضوع  اجزای  تمامی  که 

تجربیات خود صحبت کنید.
 با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید از  فضاهای داخلی )گوشه های اتاق، بخشی 

از در یا پنجره و…(  با  هر دو قاب عّکاسی کنید.
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زاویۀ دید

درپایانایندرسازشماانتظارمیرود:
 بازاویٔهدیدهایمختلفازیکپدیدهیاشیءدرعّکاسیآشناشوید؛

 بازاویٔهدیدهاینامتعارفدرعّکاسیآشناشوید؛
 بتوانیداززاویٔهدیدهایمختلفازیکپدیدهیاشیءعّکاسیکنید.

درس سوم
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فکر کنید
به نظر شما از چند  زاویه می توان  از یک موضوع عّکاسی کرد؟

آیا عّکاس می تواند با تغییر ))زاویٔه دید(( خود نسبت به موضوع، میزان جذابیت 
عکس را افزایش دهد؟

به شکل های متنوعی دیده می شوند. اغلب ما  از زوایای مختلف  پدیده های گوناگون  اشیا و 
از پدیده های مختلف، یک تصویر ثابت در ذهن داریم. هنگام عکّاسی، تصاویر زیباتر و تازه تر را از 
زاویه های دید غیرمعمول تجربه می کنیم تا جنبه هایی از پدیده را درک کنیم که تا به حال به آنها توّجه 
نداشته ایم. این ویژگی، بسته  به نوع پدیده یا شیء مورد نظر، متفاوت است. برای مثال وقتی برای اّولین 
بار یک درخت را از ))زاویٔه دید((  باال )طبقٔه ششم یک ساختمان( می بینیم، تفاوت آن را با دید معمولی 
که همیشه از پایین به آن نگاه کرده  ایم، درمی یابیم. متناسب با موضوع انتخابی و هدفی که از عّکاسی 

دارید می توانید زاویه های دید مختلف را تجربه کنید.
به عکس  های زیر دّقت کنید. زاویٔه دیدهای مختلف را در عکس  های زیر مقایسه کنید. کدام یک 

از این زاویٔه دیدها برای شما جّذاب تر و جدیدتر است؟
       

عکس از ادوارد استایکن
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عکس از محّمد خادمیان عکس از محّمد خدادادی مترجم  زاده                        

عکس از هانری کارتیه برسون
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عکّاسی کنید
از موضوع دلخواه خود از زاویه  های مختلف )زاویٔه روبه رو، نیم رخ، پشت، باال، پایین و…( 
به نمایش گذاشته و دربارٔه ویژگی  های هر یک از  عّکاسی کنید. عکس  های گرفته شده را در کلس 
زاویٔه دیدهای انتخاب شده با یکدیگر گفت وگو کنید. در پایان با مشورت یکدیگر عکسی را که زاویٔه 

دید جدیدتر و جذاب تر دارد انتخاب کنید.
به زاویٔه دید عکاس در تصاویر زیر دّقت کنید. 



8٢
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خودارزیابی
 موضوعی را به دلخواه برای عّکاسی انتخاب کرده و از  سه ))زاویٔه دید(( متفاوت از آن عّکاسی 
کنید. سعی کنید زوایای دید خود را طوری انتخاب کنید که موضوع مورد نظرتان در هر عکس، کاملً 

متفاوت دیده شود. 

تجربه های بیشتر

 در مورد عّکاسان ایرانی تحقیق کنید و نمونه های عکس های آنها را از نظر 
موضوع، قاب بندی و ))زاویٔه دید((  با هم مقایسه کنید.

انتخاب  را  نمونه ای  و  کنید  میان عکس های عّکاسان حرفه ای جستجو  در   
و  قاب ها  با  خود  انتخابی  موضوع  از  کنید.  عّکاسی  آن  موضوع  از  بتوانید  که  کنید 
زوایای دید مختلف عکس بگیرید. سپس عکس های خود را با نمونٔه عّکاس حرفه ای 

مقایسه کنید. تجربیات خود را با هم کلسی هایتان در میان بگذارید.
 در یک فّعالیت گروهی با هم کلسی هایتان موضوعی را انتخاب کرده و از آن 
انتخاب قاب،  به نمایش بگذارید و در مورد  عّکاسی کنید. سپس عکس های خود را 

))زاویٔه دید((  و جّذابیت عکس ها با یکدیگر گفت وگو و نمونه ها را با هم مقایسه کنید.
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رنگ

در پایان این درس از شما انتظار می  رود:
 ویژگی  های رنگ ها را در عّکاسی درک کنید؛

 تفاوت عکس های سیاه و سفید و رنگی را بیان کنید؛
 با استفاده  از یک موضوع رنگی، نقطٔه تأکید در عکس ایجاد کنید؛

 هماهنگی رنگ ها را در عّکاسی تشخیص دهید.

درس چهارم
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فکر کنید
آیا تا به حال عکس سیاه و سفید  دیده اید؟ به نظر شما چه تفاوت  هایی بین عکس 
سیاه  و سفید و عکس رنگی وجود دارد؟ به نظر شما رنگ چه ویژگی ای در عکس ایجاد 

می کند؟
  

عکس سیاه  و سفید از برج آزادی تهران، عکّاس: کتایون قدس رادنورپردازی در شب، برج آزادی تهران،  عکّاس: کتایون قدس راد  

عکس سیاه  و سفید از محّمد خدادادی مترجم  زادهعکس رنگی از محّمد خدادادی مترجم  زاده
                                      

                                                                     

طبیعت و پدیده های پیرامون ما اغلب رنگی هستند. عکس های رنگی، زیبایی های پدیده های 
مختلف را به صورت طبیعی به نمایش می گذارند. در عکس های رنگی، ایجاد هماهنگی میان رنگ های 
مختلف اهّمیت زیادی دارد. گاه عکّاسان  با استفاده از  ویژگی رنگ ها نقطه تأکیدی در عکس ایجاد 

می کنند.
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 به چند نمونه عکس رنگی توّجه کنید.

عکس از محّمد خدادادی مترجم  زاده

عکس از محّمد خادمیان    



87

عکس از کتایون قدس  راد          

عکس از نظری
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عکس از محّمد خادمیان 

بسیاری از عکّاسان حرفه ای از موضوعات مختلف، عکس سیاه و سفید می گیرند. به این ترتیب 
عّکاسان با حذف رنگ ها و ایجاد هماهنگی میان درجات مختلف سطوح سفید و سیاه و خاکستری، 

عکس های جالب توّجهی می گیرند. 
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تجربه های بیشتر

عکّاسی کنید
در  را  مورد نظر  موضوع  کنید.  انتخاب  عّکاسی  برای  خود  دلخواه  رنگ  با  را  موضوعی 
فضاهای رنگی متفاوتی قرار داده و عّکاسی کنید. عکس  ها را به دوستان خود نشان دهید و دربارٔه این 

موضوعات با یکدیگر گفت وگو کنید:
ــ موضوع مورد نظر شما در کدام یک از فضاهای رنگی جّذابیت بصری بیشتری پیدا می کند؟

ــ کدام یک از فضاهای رنگی انتخاب شده، موضوع انتخابی شما را مورد تأکید قرار می دهد؟ 
ــ در کدام یک از تصاویر، موضوع اصلی توّجه بیننده را به خود جلب نمی  کند؟

خودارزیابی
 عکسی بگیرید که نقطٔه تأکید آن رنگ مورد علقه شما باشد.

 

 از موضوعی رنگارنگ به نحوی عّکاسی کنید که میان رنگ ها هماهنگی ایجاد 
شود. به گونه ای که چشم تنها متوّجه یک رنگ خاص نباشد و در کل تصویر گردش 

کند.
 از موضوعی که قبلً عکس رنگی گرفته اید، عکسی سیاه و سفید بگیرید. حال 
این دو عکس را با یکدیگر مقایسه کرده و دربارٔه تفاوت های آن با یکدیگر گفت وگو کنید.
انتخاب و در نورهای  برای عّکاسی  پیرامون خود، موضوعی را  در محیط   
مختلف، هفته های پیاپی از آن عّکاسی  کنید. در پایان سال، عکس های خود را به نمایش 

بگذارید و در مورد تفاوت نورها و رنگ های آنها با هم کلسی هایتان گفت وگو کنید.
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آیا تا به حال هنگام خوشنویسی به شیؤه نشستن خود و چگونگی به دست گرفتن 
قلم و حالت قرار گرفتن کاغذ در مقابل خود دقت کرده اید؟ آیا می دانید این موارد چه 

تأثیری در خوشنویسی شما دارد؟

عالوه بر نحؤه صحیح به دست گرفتن قلم که قبالً آموختید طریقٔه نشستن و حالت قرار گرفتن 
کاغذ در مقابل دیدتان نیز بسیار اهمیت دارد.

شیؤه سنتی خوشنویسی، نشستن بر روی زمین و نوشتن بر روی کاغذی است که روی پا قرار 
دارد. با این شیوه که زیرمشقی را با دست چپ گرفته، کاغذ را روی آن قرار می دهیم و روی پای 
راست که باالتر از پای دیگر قرار دارد و شیبی دلخواه به آن داده ایم می گذاریم )برای افراد چپ دست 

برعکس این روش عمل می کنیم(.
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خوشنویسی را می توان روی میز تحریر نیز انجام داد. در این روش بهتر است سطحی شیب دار 
روی میز قرار دهیم و زیر دستی را روی سطح شیب دار بگذاریم.همچنین اگر بخواهیم روی صندلی نشسته 

و بدون استفاده از میز تحریر خوشنویسی کنیم، بایستی با استفاده از زیر پایی، مطابق شکل زیر عمل کنیم.

 در هر حال، بایستی فاصلٔه 30 تا 40 سانتی متری چشم از صفحه رعایت شود و صفحه کاماًل 
روبه روی صورت قرار گیرد و صاف باشد.

ابزار خوشنویسی
تهیه  به رنگ های گوناگون  نباتی و  نازکی است که از خمیر مواد مختلف  کاغذ: کاغذ ورقٔه 

می شود و غالباً بر آن چیزی می نویسند یا چاپ می کنند.
قلم  تا  باشد  خشن  و  خشک  خیلی  نه  و  لغزنده  و  لیز  خیلی  نه  است  بهتر  خوشنویسی  کاغذ 

به راحتی روی آن حرکت کند و تنظیم شود.
بیشتر کاغذهای موجود در بازار از گونه های زیر هستند. اّما گونه های دیگری هم وجود دارند 

که بیشتر دست سازند.
الف( گالسه

ب( نیم گالسه
ج( تحریری
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زیرمشقی: زیرمشقی )زیردستی( صفحه ای است نسبتاً ضخیم و کمی بزرگ تر از صفحٔه مشق 
که از جنس چرم طبیعی، چرم مصنوعی و یا مقوا تهیه می گردد و کاغذ برای نگارش روی آن قرار 

داده می شود.

ویژگی های  که  گویند  قلم تراش  را  خوشنویسی  قلم  تراش  مخصوص  چاقوی  قلم تراش: 
خاّصی دارد و با چاقوهای معمولی از لحاظ طرح و جنس تیغه فرق دارد.

قلم تراش ها غالباً دست ساز بوده و در انواع یک تیغه، دو تیغه و یا چند تیغه ساخته می شوند.
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قطزن: قطزن وسیله ای است تسمه ای شکل که قلم را در آخرین مرحله تراش روی آن قرار 
می دهند و قط می زنند.

قطزن را بیشتر از چوب های نه خیلی سخت که رنگ روشن داشته باشد می سازند و سطح رویی 
آن را با قوسی مالیم تراش می دهند.

 کاغذ خوشنویسی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
 آیا قلم تراش مانند چاقوهای معمولی است؟ چند نوع قلم تراش نام ببرید.

 از سه نوع کاغذی که معّرفی شد برگه ای تهیه  و نوشتن روی آنها را با هم 
مقایسه کنید. یک نوع را که بیشتر می پسندید برای مشق انتخاب کنید.

 با استفاده از یک پوشٔه مقوایی و چند برگ کاغذ با راهنمایی معلم، برای خود 
زیرمشقی تهیه نمایید.

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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سیاه مشق نستعلیق  / اثر میرزا کاظم )درگذشت ١3٢5 ق(



)1(
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به نمونه خّط زیر توّجه کنید. آیا نام آن را می دانید؟

که  است  شش گانه ای  خطوط  از  نیز  ریحان  خّط  است.  ریحان  خّط  خط،   این  نام 
4١3 هجری قمری( و بعدها  ابن بّواب )وفات  ابن مقله )3٢٨ــ٢7٢ هجری قمری( ارائه کرد و 
را کامل تر کردند. مشّخصات خّط ریحان شبیه  آن  )69٨  ــ6١0 هجری قمری(  مستعصمی  یاقوت 
خّط محّقق است؛ یعنی یک دانگ و نیم دور١ و چهاردانگ و نیم سطح٢ دارد. کاربرد این خط بیشتر 
برای نوشتن قرآن و کتاب های دعا بوده و گاه برای نوشتن دیوان اشعار نیز به کار می رفته است. امروزه 

قطعات زیبایی با استفاده از خّط ریحان نوشته می شود.

١ــ دور: در حروف دایره ای مستقیم و معکوس و در سر فاء و قاف و واو… موجود می باشد. در این حالت برخالف سطح، قلم 
به نرمی به صورت دور حرکت می کند.

٢ــ سطح: حرکات راستی که با قلم در خط ایجاد می شود )افقی، قائم، مایل( را سطح می گویند. در این حالت، خشکی مطلوبی 
درحرکات احساس می شود مانند قسمت آخر مدهای کامل اصلی مانند: ب، ف، ت، و…



١00



١0١



١0٢



١03

 خّط ریحان به کدام خط شبیه است؟
 در خّط ریحان دور بیشتر است یا سطح؟

 دهانٔه حرف »ل« چند نقطه است؟

 سعی کنید نمونه خّط تحریری سرمشق ها را با رعایت تناسب و دقت بنویسید.
 خّط ریحان را با خط هایی که تا به حال شناخته اید مقایسه کنید. عالوه بر خّط 

محّقق به کدام خّط دیگر بیشتر شباهت دارد؟

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................



١04
برگی از قرآن کریم / به خّط ریحان



١05

میرزای کلهر از خوشنویسان بنام تاریخ است که با بهره گیری از نبوغ خود نوآوری هایی در 
خّط نستعلیق پدید آورد و توانست از این خط در چاپ سنگی استفاده نماید. از این هنرمند فرهیخته 
اتّفاقیه، چند شماره روزنامٔه شرف و  یادگار مانده از آن جمله کتابت روزنامٔه وقایع  به  آثار بسیاری 

شرافت، سفرنامٔه دوم ناصرالّدین شاه به خراسان، فیض الدموع و…

مشاهیر هنر خوشنویسی
ـ  ١٢45 ق( میرزا محمدرضا کلهر )١3١0ـ



)2(



١07

به نمونه خّط زیر دّقت کنید. آیا این خط نیز از خطوط شش گانه است؟

نام این خط، خّط توقیع است. سه دانگ این خط، دور و سه دانگ آن سطح است. این خط 
نیز یکی دیگر از خطوط شش گانه است و برای نگارش احکام قضات و توقیعات )به نامه ها، فرمان ها 
زمان  از  همچنین  است.  می رفته  به کار  می کرده(  مهر  یا  امضا  شاه  که  می شود  گفته  دستخط هایی  یا 
یاقوت مستعصمی به بعد، نام سفارش دهنده، زمان نوشتن، نام خوشنویس و… را که در پایان کتاب ها 

و قرآن ها می آمده با این خط می نوشته اند.



١0٨



١09



١١0



١١١

 کاربرد خّط توقیع را بیان کنید.
 یکی از سرمشق های این درس را با ترکیب دیگری بنویسید.

 یکی از مشق های خود را با نمونه هایی که قباًل نوشته اید مقایسه کنید، کدام یک 
به سرمشق کتاب شبیه تر است؟

 یک مصرع از یک شعر انتخاب کنید و آن را با خّط تحریری بنویسید.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................



برگی از یک وقف نامه/ خّط توقیع / منصوب به احمد نیریزی )١3٢7 ق( / کتابخانه مجلس 
شورای اسالمی



١١3 شرح حال میرزا غالمرضا به خط شکسته تحریر

مشاهیر هنر خوشنویسی

میرزا غالمرضا اصفهانی)١3١0ــ١٢46 ق(



)3(
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به نمونه خّط زیر توّجه کنید. آیا این خّط ثلث است یا خّط دیگری است؟

ُرقعه ها )ورق های  برای نوشتن  خّط ِرقاع است. این خط  نمونه از خطوط شش گانه  آخرین 
تک کوچک(، برای نگارش داستان ها و حکایت ها و نامه نگاری استفاده می شده است. ِرقاع، شباهت 
زیادی به خّط توقیع دارد و همانند توقیع، سه دانگ سطح و سه دانگ دور دارد اّما حروف آن پهن تر، 

ریزتر و کوتاه تر است.



١١6



١١7



١١٨



١١9

 کاربردهای خّط ِرقاع چیست؟
 اولویت کشیده ها در سطرنویسی چیست؟

و  بیابید  آموخته اید  حال  به  تا  که  سرمشق هایی  کلمات  مشابه  کلمه  چند   
خوشنویسی کنید.

 یکی از حروف الفبا را انتخاب کنید. نمونه های این حرف را در هفت نوع 
خّطی که تا به حال شناخته اید بیابید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................



١٢0

نمونه خّط ِرقاع



١٢١

اولین  و  نمود  ایرانی  و  ایران  به  خدمت  صرف  را  خود  برکت  پر  عمر  سراسر  عمادالکتاب 
خوشنویسی بود که کتابچه های »رسم المشق« در آموزش خوشنویسی را تحریر کرد و با رنج فراوان 
به چاپ  رساند. وی افزون بر خوشنویسی که در آن استادی مسلم بود. شعر هم می سرود و نقاشی نیز 
می کرد. کتابت شاهنامه فردوسی، ترجیع بند هاتف، اوصاف االشراف و قطعات و مرقعات بسیار همراه 

با کتیبه هایی مانند سردر بیمارستان فیروزآبادی از یادگارهای این هنرمند شهیر است.

مشاهیر هنر خوشنویسی

عمادالکتاب، محمد حسین سیفی قزوینی )١3١5ــ١٢40 ش(



 

 



١٢3

آیا نمونه خّط زیر تفاوت خاّصی با خط هایی که تا به حال شناخته اید دارد؟

این نمونه خّط تعلیق است .خط تعلیق خّطی است با پیوستگی و اتصاالت حروف و کلمات که 
یک دانگ آن سطح و پنج دانگ آن دور است.

هفتم  و  در سندهای سدٔه ششم  است  ایرانی  تمامًا  نخستین خّط  که  تعلیق  از خّط  نمونه هایی 
هجری و کاشی های تخت سلیمان )674ــ670 هجری قمری( دیده شده است. اّما خواجه تاج سلمانی 
)قرن هشتم هجری قمری( اّولین بار در اواخر قرن هشتم آن را قانونمند کرد. این خط بیشتر در نگارش 

اسناد، احکام و انشاها کاربرد داشته است.



١٢4



١٢5



١٢6



١٢7

 خط هایی را که می شناسید نام ببرید.
 نخستین خّط تمامًا ایرانی چه نام دارد؟

 بهترین شکل انتخاب کشیده ها در دوسطرنویسی چیست؟

 آخرین مشقی را که نوشته اید با اولین مشقی که در ابتدای سال 
تحصیلی نوشته اید مقایسه کنید.

آنها  دربارٔه  می شناسید؟  را  دیگری  ایرانی  کاماًل  آیا خط های   
تحقیق کنید.

در یک صفحه  به شکل دوسطری  را  از یک شعر  بیت   یک 
بنویسید.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................



١٢٨

قطعه خّط تعلیق  / اثر خواجه اختیارالدین منشی گنابادی )979ــ949 ق( / کتابخانه کاخ گلستان



سیاه مشق نستعلیق  / اثر میر حسین خوشنویس )درگذشت ١303 ق(



١30



نمونه خّط شکسته تحریری



چلیپای نستعلیق / اثر میر علی هروی )95١ ق(



١33

چلیپای نستعلیق / اثر آقا فتحعلی حجاب شیرازی



١34

قطعه نستعلیق ) سوره حمد( اثر شاه محمود نیشابوری )زنده ٨9٨ ق(
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من مطلبی را، به گمانم، از قول »رومن روالن« خواندم که گفته بود در 
یک کار هنری، یک درصد هنر، نود و نه درصد اخالق، یا احتیاطًا این گونه 
بگوییم: ده درصد هنر، نود درصد اخالق. به نظرم رسید که این حرف، حرف 
دقیقی نیست. اگر از من سؤال کنند، من می گویم صد در صد هنر و صد درصد 
اخالق. اینها با هم منافات ندارند. باید صد درصد کار با خاّلقیت هنری ارائه داد 
و صد درصد آن را از مضمون عالی و تعالی بخش و پیش برنده و فضیلت ساز ُپر 
کرد و انباشت. به نظر من، در کار شما دو چیز اساسی وجود دارد: یکی مایه کار، 

یکی هم جهت گیری کار است.                                  
از سخنان مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای
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معادل مصوب فرهنگستانمعادل در کتابواژۀ بیگانهردیف

1Web site, siteوبگاهوب سایت

2graphistنگاشتارگرطراح گرافیک

3framingقاب بندیکادربندی

4ideaایده
اندیشه، فکر، آرمان، نظر، عقیده ) بنا به مورد می توانند یکی از این  

گزینه ها را در بافت به کار ببرند(

5maquetteنمونکماکت

6collageدر اینجا( چسبانه کاریتکه چسبانی(

7mosaickingپاره چین سازیموزائیک کاری

8pastelگچ رنگپاستل

9digital رقمیدیجیتال

10albumُجنگآلبوم

11frameقاب تصویر، قابکادر

12controlدر اینجا( مهار، تنظیمکنترل(

13formرم ـُ شکلف
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