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 عناصر بصری تصویر :

 دیگر یبیان به گیرد نمی شکل تصویر آنها بدون که است عناصری آغازین و ساده ترین عناصر اولیه تصویر

 در مختلف عناصر این تلفیق و سبک بندی ترکیب  که است بیننده چشمان مقابل در عناصر این ترسیم از پس

 ....دشو می نمایان تصویر یک

 مبانی هنرهای تجسمی :
تجسمی تعبیر کرد.با مبانی هنر های تجسمی را می توان به قواعد درک زبان بصری و ایجاد اثر در هنرهای 

شناختن و تجربه کردن مبانی هنرهای تجسمی،زبان آثار هنری که با تجسم و ارتباط بصری سر و کار دارند 

بهتر فهمیده می شود و بهتر به کار گرفته می شود.همانطور که دانستن دستور زبان و قواعد ساختار صحیح 

طالب کمک خواهد کرد،دانستن قواعد و زبان ارتباط با جمالت به درک بهتر از زبان نوشتاری و تفهیم بهتر م

 آثار بصری نیز به قدرت ابداع و درک در هنر تجسمی کمک می کند.

عموما هنرهای تجسمی به آن دسته از هنرها گفته می شود که قابلیت تجسم و شکل پذیری دارند و مستقیما 

بصری هم گفته می شود.تا قبل از سده  به وسیله حس بصری درک می شوند.از این جهت به آنها هنرهای

نوزدهم،هنرهای تجسمی به طور خاص به نقاشی،طراحی،پیکره سازی،معماری،گرافیک،هنرهای تزئینی و 

برخی از صنایع دستی گفته می شد.اما پس از ابداع عکاسی،سینما و توسعه هنر گرافیک و تصویرسازی،به دلیل 

نها توسط قوه بینایی به همه آنها هنرهای بصری می گویند.البته امروزه رابطه مستقیم آن با قوه بصری و ادراک آ

به دلیل وسعت نوآوری ها،پیشرفت تکنولوژی و تنوع شیوه های گوناگون ارائه اثر،مرزهای سنتی رشته های 

متعدد هنر تجسمی دگرگون شده است،تا جایی که دیگر برخی از آنها از یکدیگر قابل تفکیک به نظر نمی 

 .رسند

 

 ارتباط تصویری

 بسمه تعالی



                                                                                                   

 

 

 

همه آثار هنر تجسمی از عناصر بصری معینی شکل یافته اند.این عناصر در درون اثر روابط پویا و فعالی با 

یکدیگر دارند و به هیچ وجه عناصر مفرد و جدای از هم تلقی نمی شوند.بکارگیری عناصر بصری و کیفیت 

دارد.به بیان دیگر عالوه بر قوه خالقیت،اثر  ارتباط میان آنها بستگی به روش و تجربه هنرمند در انتقال پیام اثر

هنری حاصل تجارب هنرمند و شناخت او از مبانی بصری و مواد و ابزار کار هنری است.هنرمند بطور اجتناب 

شناختی،کیفیات روان شناختی،موقعیت اجتماعی و در مجموع رتباط خود با جهان را در  ناپذیری درک زیبایی

راین در یک اثر هنری، این جنبه ها از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و مجموع آنها به اثرش منعکس می سازد.بناب

منزله یک کل،قالب و محتوای اثر هنری را تشکیل می دهد.در واقع هنگام بررسی یک اثر هنری تنها به تجزیه 

و ایجاد ارتباط با و تحلیل عناصر بصری و کیفیت ارتباط میان آنها نباید بسنده کرد.بلکه درک یک اثر تجسمی 

 آن بستگی به داشتن شناخت کافی از هنرمندو درک کلیات آن اثر دارد.

عناصر بصری در یک اثر تجسمی عبارتند از نقطه،خط،سطح،حجم،شکل،بافت،رنگ و تیرگی و روشنی.کیفیات 

شوند.این بصری نیز عبارتند از روابطی که در روند سازمان دادن و نظم بخشیدن به عناصر بصری مطرح می 

روابط عمدتا شامل تعادل،تناسب،هماهنگی و ریتم می شود که از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.زیرا به 

واسطه وجود آنهاست که یک اثر هنری می تواند از وحدت و یکپارچگی که مهمترین اصل سازمان بخشیدن 

 توان با واژه ترکیب مشخص کرد... به اثر است،برخوردار شود.روند سازمان بخشیدن به یک اثر تجسمی را می

 تعریف مبانی هنرهای تجسمی :

ایجاد آثار هنرهای تجسمی و درست کردن آنها نیاز به شناخت اولیه از اصول و مبانی هنرهای تجسمی دارد.به 

همین دلیل این مبانی را می توان به الفبا و قواعد درک زبان و ابداع در هنرهای تجسمی و بصری تعبیر 

ندگی انسان بر اساس ارتباط هایش با جهان پیرامون و یا هم نوعانش شکل می گیرد.زبان وسیله ارتباطی کرد.ز

بسیار مهمی برای انسان ها است.اما فقط دانستن زبان و یا توانایی سخن گفتن برای ایجاد ارتباط میان انسان ها 

نیز الزم است.با این حال دو یا چند نفر کافی نیست.بلکه برخورداری از قوه شنوایی و دانستن کلمات مشترک 

که از زبان مشترکی برخوردارند منظور یکدیگر را به درستی متوجه نمی شوند.به همین دلیل شناختن زبان و 

قواعد آن و طرز به کار بردن صحیح کلمات، نیاز به آموزش دارد.بر همین مبنا درست نوشتن و صحیح 

اری و انتقال صحیح معانی آن دارای اهمیتی ویژه است.بنابراین برای خواندن برای درک مفهوم یک اثر نوشت

درک درست یک نوشته، شناختن قواعد و دستور زبان و معنی کلمات ضروری می باشد.با توجه به مطلب 

فوق باید گفت درک درست یک اثر تجسمی تا حدود زیادی بستگی به شناخت امکانات،مواد،ابزار و درک 

عناصر هنر تجسمی دارد.معموال برای آموختن زبان نوشتاری قواعد شناخته شده و دقیقی صحیح و مناسب از 

 وجود دارد،اما زبان عناصر هنر تجسمی بسیار پیچیده تر و دشوارتر است.در این میان چشم به عنوان عامل 



                                                                                                   

 

 

 

می دارد.زیرا دیدن و نگاه کردن و انتقال درست اطالعات بصری نقش اصلی را در فرا گرفتن زبان هنر تجس

دیدن امکان تجربه مستقیم و بدون واسطه واقعیت و اشیای پیرامون را برای ما فراهم می کند.به همین دلیل ما 

معموال به چشمهایمان بیش از سایر اعضا و اندام حسی خود برای فهمیدن واقعیت اطمینان داریم.به دلیل 

 واهیم پرداخت...اهمیت موضوع دیدن و نگاه کردن،به تعریف این مقوله خ

احتماال انسان در ابتدایی ترین عالئم نوشتاری از تصاویر برای ایجاد ارتباط استفاده می کرده است.همچنان که 

 مصریان باستان از نوشته های تصویری)خط هیروگلیف( برای بیان مقاصد خود بهره می برده اند.

را نزدیک ترین و درست ترین نشانه برای درک اهمیت دیدن به این دلیل است که ما معموال تصاویر اشیاء 

خصوصیات آنها می دانیم.بطوری که با دیدن تصویر یک شی می توانیم بفهمیم که ویژگی ها و امکانات آن 

چیست.در حالی که با شنیدن نام اشیا و یا حتی توصیفی که از آنها می شود نمی توان آن طور که باید به 

ر که تصاویر روی دیوار غارها و روی ظروف و اشیایی که از روزگاران دور خصوصیات آنها پی برد.همان طو

به جا مانده اند، اینک پس از گذشت چند هزار سال اطالعات با ارزش و مهمی را به ما منتقل می کنند،اما 

کنند و  خطوط،نوشته ها و سایر عالئم باقیمانده از دوره قدیم هرگز با چنین صراحتی با ما ارتباط برقرار نمی

اطالعات دوره خود را به راحتی به ما منتقل نمی کنند،بکه فقط متخصص ها و زبان شناسان خاصی می توانند 

 آنها را بخوانند.

با این توضیحات می توان پی برد که آشنا شدن با هنرهای تجسمی تا چه اندازه می تواند در درک کردن 

وره معاصر فراوانی رسانه های ارتباط بصری از قبیل کتاب درست جهان بصری موثر باشد.به ویژه اینکه در د

های تصویری،تبلیغات،عکس،تلویزیون،سینما و رایانه، زندگی روزمره ما را سرشار از تصاویر کرده است.به 

 همین دلیل اهمیت آموختن مبانی هنرهای تجسمی کامال بدیهی به نظر می رسد.

که تا وقتی به شکل بصری تجسم پیدا نکرده اند دیگران از پی هر کدام از ما در ذهن خود تصوراتی داریم 

بردن به آنها عاجز خواهند بود.در حالی که با تجسم بخشیدن به آنها ارتباط ذهنی ما با مخاطبان شکل ملموسی 

 پیدا می کند.تصاویر ذهنی می توانند به شکل گزارش،توصیف روایی، شعری و بصری یا تجسمی ارائه شوند.

روزگار ما در قالب هنرهای تجسمی جای می گیرد عبارت است از عکاسی، گرافیک ، نقاشی ،  آنچه در

طراحی و مجسمه سازی.معماری و طراحی صنعتی نیز اگر چه به طور سنتی جزء گرایش های هنر تجسمی به 

بردی یا در شمار می آیند اما به دلیل کاربرد خاص آنها و ارتباط با صنایع و علوم به صورت مستقل و کار

 ارتباط با صنایع از آنها یاد می شود.

بطور کلی می توان گفت همه هنرهایی که بصورت بصری ارائه یا دیده می شوند و با تصویر سر و کار دارند 

 نامیده می شوند.بنابرین  "مبانی هنرهای بصری "یا  "مبانی هنرهای تجسمی "اصول و مبانی مشترکی دارند که 



                                                                                                   

 

 

 

ی تجسمی الفبای تجسم یا تصویر کردن و همچنین درک آثار هنرهای تجسمی را تجربه در مبانی هنرها

 خواهیم کرد.

 )کمپوزیسیون( : ترکیب بندی   
 وجود به را یجدید کل جز چند از یا و نمودن مرکب معنای به این کمپوزیسیون یا بندی ترکیب 

 ارتباط یا معماری ،تصویری اثر یک گیری شکل در فرایند  مهمترین ،بندی ترکیب یا ترکیب .است  آوردن

کل  ء،چند عنصر و یا روابط این چند جزفتن گر قرار هم کنار از بندی ترکیب یا کمپوزیسیون در.است بصری

بدیهی است است کلمه  .آید که خود به تنهایی از اجزای تشکیل دهنده آن متفاوت است جدیدی به وجود می

 .کمپوزیسیون محدود به هنر و هنرهای بصری نیست

واژه در زبان  یک ساختن برای .شویم می آشنا بندی ترکیب یا کمپوزیسیون واژه با بیشتر چه هر مثالی کربا ذ

کنیم و به وسیله این عنصر هزاران کلمه و  یا هر زبان دیگری استفاده می ،حرف زبان فارسی ۲۳فارسی از 

توان گفت که ترکیب بندی و  می،جمله به دست می آوریم که اگر بخواهیم زبان بصری را با کالم مقایسه کنیم

 طور همین نیز موسیقی مورد در .باشند می  فنون بصری شبیه به ترکیب های مربوط به ساخت کلمات در زبان

 آثار موسیقی های ترکیب در آن بلندی و کوتاهی و فواصل در جزئی تغییراتی با موسیقی نت هفت است.

: با استفاده از عناصر بصری مانند هنرمند هنرهای بصری نیز.آمد خواهد وجود به جدید یاییموسیق

مثلث و مربع و غیره به ترکیب  .خط.نقطه.سطح.حجم. بافت. ریتم و با استفاده از اشکال هندسی مانند دایره

ه در هنرهای تجسمی پای و اصلی رنگ سه قرمز و آبی .زرد اصلی های رنگ.رسد می نوعیمتهای جدید و

 .های جدید به وجود می آید بی نهایت رنگ ،هستند که با ترکیب های مختلف این سه رنگ

 هنرهای آثار کلیه آفرینش و است بصری مسئله یک حل در مگا مهمترین کمپوزیسیون شد بیان که دالیلی به

رسیدن به معنای مورد نظر در یک .دهی دقیق عناصر هنرهای تجسمی استسازمانو بصری نیازمند طراحی 

 .عبارت تصویری بستگی زیادی به نوع ترکیب بندی آن دارد

 .هنرمندعالوه بر این ترکیب بندی یک اثر در جلب توجه ناظر یا مخاطب نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند 

بیش از هر  ،تصویر با دیگران ارتباط برقرار سازد در این مرحله بسیار حیاتی از کار خود راه از خواهد می که

یرا که هنرمند برای القای منظورش از بهترین ز ،مرحله دیگری باید به کار احاطه و نظارت کامل داشته باشد

حدود و معین توان در شیوه ارتباط بصری چند ساخت م ولی باید دانست که نمی .موقعیت برخوردار است

 .پس باید راهی یا قواعدی برای تفهیم کردن این موضوع یافت .یز کردجوتعیین و ت

  ما برای را قواعد و کلمات از استفاده روش دیگر زبان هر یا و فارسی زبان دستور در نحو و صرف  گفتیم که

 



                                                                                                   

 

 

 

  باقی بندی ترکیب موضوع ،بصری عناصر با شدن آشنا از بعد بصری هنرهای قواعد.اما در کند می تعریف

هنرمند در این زمینه تاثیر  تصمیمات که باشد موضوع این به علم و دقت با باید نگرش و برخورد این .ماند می

در ترکیب بندی از قواعد جزئی و مطلق خبری نیست ولی  .خواهد داشت او بسیار مهمی در نتیجه نهایی کار

 ،سازماندهی مختلف بصری در یک اثر هنری و تاثیر آن بر محتوای اثر حد بسیار زیادی می توان ازتا 

 ،حجم ،خط و سطح ،نقطه،عناصر اولیه از جمله اترکیب بندی بصری ب .اطالعات نسبتاً زیادی داشت

 یک در یکدیگر با ترکیب جریان در و شود می آغاز ...و تناسب   و تعادل ریتم،مقیاس ،بافت ،جهت،شکل

 مفاهیم القای در که آورند می وجود به بصری لحاظ از را ارزشی با و ویژه های کیفیت ،تصویری مجموعه

وسیله موثری در انتقال محتوای اثر به بینندگان  ر حقیقتد و داشته بسزایی نقش مخاطبان به هنرمند نظر مورد

 .می باشند

به عبارت دیگر یک تصویر دارای  .اولین گام در راه ایجاد یک ترکیب بندی انتخاب عناصر مناسب می باشد 

اینکه اثر بصری  ؟اما برای ایجاد یک ساختار تصویری چه باید کرد،ساختاری است متشکل از عناصر مختلف

نون بصری بستگی فستفاده از آنها به وسیله یکی از چه تاثیری بر بیننده داشته باشد به انتخاب عناصر و نحوه ا

هنرمند در انتخاب خود از عناصر و تکنیک ها با راه حل های بیشماری مواجه است و همین مشارکت  .دارد

ی بصری را به نحوی قطعی و نهایی برشماریم و به شود ما نتوانیم تکنیک ها حل هاست که موجب می راه

 .تعریف آنها بپردازیم
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