
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  1399 -1398 سال تحصیلی:          2ترم:گرافیک       رشته:    کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی
 مریم قربانی نام ونام خانوادگی مدرس: طراحی فیگور                                                    نام درس:

  maryamghorbani.art@gmail.comمدرس:emailآدرس 

  سوم      دوم   مربوط به هفته  :  اول                              گور        ــــــراحی فیـــط :جزوه درس

 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 تلفن همراه مدیر گروه : ............................................
                                   

 شوند:ت کلی از هم تفکیک میدو نوع طراحی بصور

به  esquisse به فرانسوی ساسکی طرح یاپیش. الف( طراحی ساده، سریع و فوری از روی مدل زنده 

به کمک خطوط کلی بسیار کم در کمترین زمان ممکن)حداکثر چند دقیقه( . این نوع طرح  Sketchانگلیسیِ

 باشد.شود و عاری از جزییات میکشیده می

باشد. عموما بزرگتر از نوع اول و ب( طراحی اجزا از روی مدل زنده، که از لحاظ تکنیکی کمی پیچیده تر می

 شود.میبا جزییات بیشتری و در زمان بیشتری طراحی 

 تناسبات فرمیک فیگور انسانی:

ان و صحیح انجام خواهد گرفت که هنرجو از تناسبات فرم های طراحی از فیگور و بدن انسانی تنها زمانی آس

ساده سازی فرم ها و تقلیل آنها به فرم های ساده تخم  ،بدن کامال آگاه باشد. اولین کار در آموزش تناسبات

 باشد.می مرغی و یا فرم های استوانه ای و یا فرم های ناوی )جعبه مانند یا اشکال شکسته(

در ابتدای کار تالش کنید فرم ها و تناسبات آنها را آموخته و با نهایت ساده سازی اشکال پیش رفته و اهمیت 

و تاکید اصلی خود در طراحی را بر روی رعایت تناسبات بگذارید. با شناخت نسبت های اصلی فیگور قادر 

 بدن را چه عریان و چه پوشیده با در نظر گرفتن جنبه های زیبایی شناسانه ترسیم کنید.خواهید بود 

از روی این نسبت تلف بدن انسان درک کرد. را می توان از طریق رابطه هماهنگ بین بخش های مخنسبت ها 

توان به مجموعه ای از قواعد یا یک نوع استاندارد رسید که به هنرمند کمک میکند تا بدن را با در نظر ها می

 گرفتن جزییات و یا هر نوع پوششی در طرحی ایده ال طراحی کرد.

 خطی و فرمی ابتدا با ساده سازی فیگور از قد به هشت قسمت مساوی تقسیم شده و در تصویر شماره یک

هر بخش بهم شده است. توجه داشته باشید این نسبت ها کلی بوده سعی در آموزش نسبت های تناسبات بدن 

کمی متغیر باشند اما بطور کلی این نسبت ها استاندارد بود و در افراد بالغ نمونه های افراد  در امکال داردو 

گور ابر با طول سر فیشوند. همچنین درنظر داشته باشید در یک از قسمت های هشت تایی معموال برتکرار می

باشد. همچنین الزم به ذکر است برخی منابع مطالعاتی اعتقاد دارند ارتفاع بدن معادل هفت و نیم برابر واحد می

 گیرند.اندازه گیری است و واحد آخر یعنی واحد هشت و نیم درنظر می
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 تمرین جلسه دوم:

طراحی خط و  وع با هم بوسیله یپوزیشن و حالت متفاوت و متن پنجدر  طراحی فیگور انسانی )فرد بالغ(

حلقه مانند تصویر باال، توجه داشته باشید به هیج وجه نیازی به وجود جزییات نیست تنها تناسبات فرم ها با 

 توجه به واحد های ذکر شده بایستی رعایت شوند.

دانشجوی عزیز بهیچ وجه این تمرین را ساده انگارانه در نظر نگیرید چراکه اصلی ترین پایه شناخت فیگور بر 

 ناخت همین تناسبات ساده استوار است.ش

نمونه های مشابه برای آشنایی بیشتر شما با موضوع در تصاویر بعدی با فیگورهای متنوع در پوزیشن های 

 مختلف قرار میگیرد. 
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