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 بسمه تعالی

 جلسه هفتم 

عناصر تشکیل دهنده فضا و هنرهای تجسمی بیان می شود. به طور کلی الفبای هنرهای   های مشخصه یکی دیگر ازدر این جلسه 

تجسمی در دو بخش عناصر و قواعد ارائه می گردد. در بخش اول الفبای زبان درک و ارائه هنرهای بصری بیان می شود و در بخش  

بیان می   بافت و انواع آن مبحث می ارایه می گردد. این جلسهتورزبان بهره مندی از عناصر پایه ای هنرهای تجسدوم قواعد و دس

 . شود

 (Texture) بافت 

بافت یکی دیگر از عناصر  .بطور کلی سطح و رویه هر شکلی دارای ظاهر خاصی است که به آن بافت گفته می شودتعریف بافت :

در حالیکه اهمیت آن، بیشتر در ارتباط با نیروی  سمی است که معموالً آن را تنها با حس المسه در ارتباط می دانند،هنرهای تج

 آید.بینایی است که در اثر تجربه به دست می خاص و استعداد اکتسابی قوه

اد وسیع تری از مفاهیم را قابل درک اگر این عنصر از طریق هر دو حس یعنی المسه و بینایی تواماً تجربه و شناخته شود، ابع 

 کند. مواد صاف و نرم، زبر و خشن، براق و کدر، مانند چوب، شیشه، پنبه، سنگ، کاغذ و...می

 به ،کندمی گوناگون هایبافت مورد در ذهنیای ما ایجاد سابقه بر کنیممی درک المسه حس بوسیله چیزی که ما از دوران کودکی

 تاثیرات تواندمی بندیترکیب یک در آن کارگیری به که عنصری کنیممی حس را آن نرمی و زبری فوراً تباف به نگاه با که طوری

 .باشد داشته مخاطب دید بر نظیری بی

 انواع بافت  

 : ایبافت المسه -1

رونی ان دای، بستگی به ساختمشود. بافت المسهبعدی، به وسیله حس المسه، دریافت میهای سهچگونگی رویه سطحی پدیده

اجسام و چگونگی به وجود آمدن آنها دارد. حس المسه، تفاوت بافت کاغذ سمباده و سطح شیشه را، با دست کشیدن بر آنها، معین 

کند؛ اگرچه از لحاظ بصری نیز تفاوت این دو بافت قابل تشخیص است زیرا تجربة قبلی از طریق حسّ المسه، به چشم ما امکان می

 .ا از یکدیگر تمیز دهیمدهد تا بافتها رمی

 : بافت بصری -2 

نها توان آتوان آنها را شناخت، اگرچه گاهی نیز با حس المسه میبافت بصری، ویژة سطوح دوبعدی است و فقط از طریق چشم، می

یژه، بافتهایی ی وروشن و کاربرد تکنیکهارا از یکدیگر تمییز داد. هنرمندان نقاش با کاربرد رنگهای مختلف در سطح بوم و ایجاد سایه

کنند و این واقعی بودن بافتها، فقط از طریق دیدن، نه لمس کردن، قابل درک آفرینند که از لحاظ بصری طبیعی، جلوه میرا می

 ایجاد متنوعی بصری بافتهای …است یا هنرمندان گرافیست از طریق طراحی و روشهای گوناگون چاپ، بر روی کاغذ، پارچه و

 ی بصری در دو دسته ظاهر می شوند. بافت ها .کنندمی
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  تصویری های بافت الف( 

این بافت ها معموالً به صورت شبیه سازی از اشکال و اشیای طبیعت به صورت واقع نما ساخته و پرداخته می شوند و با رؤیت آنها 

افت اشیا در تصاویری که در عکاسی از احساسی را که از طریق لمس چیزها تجربه کرده ایم مجدداً در ما بیداری می کند. مثل ب

 مانند عکس یک گل یا تصویر ابرها یا تصویر میوه ها اشیا ضبط می شود.

طبیعت و به صورت واقعی ساخته و پرداخته می شود . مانند کپی کردن بافت واقعی ء و اشیا این بافت به صورت شبیه سازی اشکال

  ی درخت ، ساخت و پرداخت بافت یک چمنزار روی سطح دوبعدی ) مالشاری ( ، یا بافت پوسته

  ترسیمی های بافت ب(

 بافت های ترسیمی با استفاده از این بافت ها به روش های گوناگون تجربی و برای ایجاد تأثیرات بصری خالص به وجود می آیند.

 رفتن مواد و ابزارهایگ کار به یا و یرنگ و روشن –تراکم و تکرار خطوط در ترکیب های متنوع و یا با استفاده از لکه های تیره 

 یراتتأث .آیند می وجود به مختلف ابزارهای و مواد گرفتن کار به با یا و رنگی و روشن –مختلف به وجود می آیند.لکه های تیره 

 .تاس تصویری و ای المسه های بافت از انگیزتر خیال بسیار ها بافت این بصری

بزازهای مختلف و با تمرین فروان و برای ایجاد تاثیر های بصری به ابه روش های گوناگون ، با استفاده از این بافت ها معموال  

 . وجود می آیند ، بدون آنکه هدف از آنها شبیه سازی طبیعت باشد

 : این بافت ها خود به دو شکل پدید می آید

  . و نقش حساب شده در تمامی یک سطح استتکرار یک فرم   : بافت هندسی -1

 : ویژگی های بافت های هندسی

 . این نقوش قابل تکرار هستند -

 . حساب شده ودقیق هستند -

 . حس خشک و یکوانختی را ایجاد می کنند -

گیری مواد و  ایجاد ترکیب های متنوع و تصادفی با استفاده از لکه های تیره و روشن و رنگی با بکار : بافت غیر هندسی-2

  ابزارهای مختلف است

 : ویژگی های بافت های غیر هندسی

 . قابل تکرار نیستند -

 . کامال تصادفی ایجاد می شوند -

 . بسیار تأثیرگذار و حس برانگیز هستند -

وح طبیعی و شوند . مانند : پاشیدن و مالیدن رنگ ها ، خراشیدن و تراشیدن ، چاپ و مهر سط با روش های مختلف پدیدار می -

 . استفاده از کالژ

  (Patternالگو یا نگاره ) 

 زیبا بسیار ایرانی معماری تزئینات در بافت از گونهاین  ..شود می گفته نگاره آید وجودبه  مایه نقش یک تکرار از که بافتی به

 قابلیت بافت گونه این واقع در کاری. آینه و بری گچ صورت به یا و معرق کاشی هیگا و نقش صورت به است،گاهی شده استفاده

 ند.کمی  انتخاب را آن اجرای نوع خود کار موضوع و فضا براساس که است هنرمند این و دارد را مواد انواع با اجرا
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                         : کاربرد بافت و تکرار الگوها در گره 8تصویر 

                 : تفاوت بافت تصویری و ترسیمی2تصویر                                     چینی معماری دوره اسالمی

                                کاربرد بافت در هنرهای تجسمی

برای   .دارد خاصی ارزش رنگی بافت امپرسیونیست نقاشان برای .شود می ظاهر متفاوتی هایگونه  به مختلف هنرهای در بافت

 میان از داشت.  خاصی ارزش آمدی م وجود به بوم روی بر مو لمق ضربات از که رنگی بافت تصویری کیفیتنقاشان این سبک 

 نام برد.  توان یم را گوگ ون ونسان و سزان پل سبک این نقاشان

 پابلو جمله از نمدر نقاشان بار اولین برای که است زمانی به نقاشی،مربوط در بافت کاربرد با رابطه در تحول مهمترین اما 

 غیره و شن های کاغذ،روزنامه،تخته،دانه سطوح مانند را جدیدی اشیاء مرسوم، رنگی مواد از استفاده بر عالوه براک ژرژ و پیکاسو

 در متنوع بسیار های بافت شدن نمایان برای و دهند ارائه را جدیدی تصویری کیفیت تا گرفتند کار به خود نقاشی ترکیبات در

  بود . جدیدی شروع این اننقاش آثار

 

 پرتره هنر اثر ونکوک صویر راست:ت

ترکیب نقاشی و کالژ  تصویر چپ:

 اثر پیکاسو

 

 

 

 

 

 

 

 به ...و نقش مایه یک تکرار نگری افشا مو، قلم ضربات طریق از که است رفته کار به ظریفی و زیبا هایتباف ایرانی نگارگری در

 .اند آمده دست

 های صورت به افتب  .است بوده متفاوت مختلف دوران در و است برخوردار ای ویژه اهمیت از بافت نیز ایرانی نگارگری در

 و .آید می وجود به خطوط ریتم وسیله به یا و هندسی مایه نقش یک نگری،تکرار مو،افشا قلم نوک اتضرب :قبیل از مختلفی

 معاصر هنرمند توسط که زیر تصویر در .است بوده توجهی قابل و بدیع آثار آمدن وجود به باعث تاریخ طول در هاشیوه  این

 . است شده کار ها شیوه همین کمک به است گرفته صورت
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 حس یا و مفهوم انتقال در بوده و مؤثر بسیار احساسات و افکار بیان در تواند می بافت ابزار، محدودیت علت به طراحی هنر در

 مورد دیرباز زو ا باشد می اش جامعه و هنرمند عقیدتی و فرهنگی هایی ویژگ دهنده نشان بافتباشد.  تأثیرگذار بسیار خاص

   است بوده بشری مختلف های فرهنگ توجه

. است بسیاری اهمیت دارای مختلف گهایفرهن در بافت تنوع

 منتقل آنها در رفته کار به های نقش و ها رنگ و ها فرم زیرا

 طریق از تواند یم هنرمند و باشد تمدن یک تاریخی روند گر نمایان تواند می مواردی در و بوده جامعه هر سالیق و افکار کننده

 .باشد مؤثر دیگر جوامع به آن انتقال و جامعه فرهنگ رشد و بقا در خود هنر

 

 تمرین: 

 ) تبدیل بافترا انتخاب نموده و نقوش نهفته در آن را ترسیم نمایید. تاند در بناهای پیراموننمونه از بافت های موجو 5: تمرین 

 تصویری به بافت ترسیمی(

 A3در یک برگه  22در  22هر بافت در یک کادر 

از بافت عناصر داخلی خانه هم می توان استفاده نمود. به طور مثال بافت انواع کاغذ دیواری نمونه های خوبی برای این تمرین می 

 باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


