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 بیان معماری

 جلسه اول

عناصر بصری :نقطه ، خط ، سطح و حجم در هنر تجسمی وقتی از نقطه نام برده می شود، منظور چیزی است که دارای 

عین حال ملموس و قابل دیدن است. از این نظر در ظاهر تشابهی میان این مفهوم تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم است و در 

در ریاضیات موضوعی ذهنی است که در فضا یا بر صفحه  .از نقطه با آن چه که در ریاضیات به نقطه گفته می شود، وجود ندارد

چیزی است کامالً ملموس و بصری که  تصور می شود، بدون اینكه قابل دیدن و لمس شدن باشد. نقطه در زبان هنر تجسمی

بخشی از اثر تجسمی را تشكیل می دهد و دارای شكل و اندازه نسبی است. به عنوان مثال وقتی از فاصله ی دور به یك تك 

به صورت یك نقطه تجسمی دیده می شود. اما وقتی به آن نزدیك می شویم یك حجم بزرگ می  .درخت در دشت نگاه می کنیم

ز نقاط متعدد ( برگ ها) و خطوط ( شاخه ها) شكل گرفته است. بنابراین محدوده ی فضا یا سطح که همان کادر است بینیم که ا

نقش تعیین کننده ای در تشخیص دادن نقطه ی تجسمی و معنا پیدا کردن آن دارد. در صورتی که اندازه لكه یا عنصر بصری 

نتوانیم جزئیات آن ها را به صورت سطح یا حجم تشخیص بدهیم، می  نسبت به کادر به قدری کوچك باشد که به طور معمول

موقعیت های مختلف نقطه بسته به این که نقطه ی بصری در کجای کادر قرار  . توانیم به آن نقطه تجسمی یا بصری بگوییم

خود دارد و به همان نسبت گرفته باشد، موقعیت های متفاوتی را به وجود می آورد. یك نقطه روابط محدود ساده ای با اطراف 

توجه مخاطب را به خود جلب می کند. اما چنانچه نقاط بصری متعددی در یك کادر وجود داشته باشند، بر اساس روابطی که از 

نظر شكل، اندازه ، تیرگی ، روشنی ، رنگ ، بافت ، دوری و نزدیكی با یكدیگر دارند تأثیرات بصری متفاوتی به وجود خواهند 

هی ممكن است نقطه به عنوان کوچك ترین بخش تصویر تلقی شود. در این صورت در اثر تراکم نقطه های تیره تیرگی گا .آورد

خط در زندگی روزمره و در طبیعت، خط حضور چشمگیری دارد.   . حاصل می شود و در اثر پراکندگی آنها روشنی دیده می شود

نقوش خطی روی لباس ها، ردیف صندلی ها در سالن امتحانات، خطوط  .در این زمینه می توان مثال های متفاوتی ذکر کرد

تنوع مثال ها و نمونه ها به  ..آجرهای چیده شده، سیم ها و تیرهای برق، تنه درختان در کنار خیابان ها ، شیارهای شخم و

ت ممتد و پیوسته بر خودی خود نشان می دهد که منظور از خط تجسمی معنایی نسبی از خط است و آن نشان دادن یك حرک

جهت خط خطوط تجسمی بر اساس جهت حرکت مداوم  . سطح یا در فضاست. بنابراین خط می تواند دو بعدی یا سه بعدی باشد

الف )خطوط عمودی که در طبیعت به شكل تنه  : در یك مسیر کلی به چهار دسته ی اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از

 .مفهوم این خطوط می تواند ایستادگی ، مقاومت و استحكام باشد .های مرتفع دیده می شوند درختان، تیرهای برق و ساختمان
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مفهوم این نوع  .ب) خطوط افقی که در طبیعت به صورت سطح زمین، خط افق، پهنه دریا یا یك انسان خوابیده دیده می شود

به شكل کناره های کوه، خط رعد در آسمان و  ج) خطوط مایل که در طبیعت .خط می تواند آرامش ، سكون یا اعتدال باشد

 .سراشیبی دیده می شوند. و در یك اثر تجسمی برای نشان دادن تحرك ، پویایی ، خشونت و عدم سكون و ثبات به کار می روند

ن دیده د (خطوط منحنی که معموالً در طبیعت به شكل تپه ماهور، انتشار امواج، پست و بلندی زمین و حرکت بعضی از جانورا

حالت  . می شوند و در یك اثر تجسمی ممكن است برای نمایش دحرکت سیال و مداوم، مالیمت و مالطفت به کار گرفته شود

 • .ضخیم یا نازك، قوی یا ضعیف ، تیره یا روشن شوند •خط : خطوط می توانند در مسیر حرکت خود دارای شرایط زیر باشند 

می توانند در جهت مسیر اصلی خود به صورت بریده بریده و یا متعدد  • .ت باشندبه صورت خطوط باریك یا ضخیم یكنواخ

می توانند به صورت منظم و  • .می توانند در جهت مسیر اصلی خود به شكل زیگزاگ، شكسته و یا موجی در می آیند • .باشند

راحی است. ترسیم خطوط پیرامونی یك کاربرد خط خط عنصر اصلی ط . یا نامنظم در مسیر اصلی حرکت خود تغییر جهت دهند

شكل می تواند تصویر اشیا را به نمایش بگذارد. تراکم و انبساط هاشورها حجم و سایه روشن را نشان می دهد .با ضخیم و نازك 

کردن خط در طراحی، قسمت های سایه دار مشخص می شوند و حالت خطوط جنسیت و بافت اشیا را از لحاظ نرمی، سختی و 

در آثار نقاشان طبیعت گرا که شكل های اشیا به دقت ترسیم می شوند، وجود خط به عنوان پایه ی  .م مشخص می کنداستحكا

اصلی طرح قابل مشاهده است در نقاشی ایرانی خط همواره جایگاهی پراهمیت دارد. خط همچنین در رشته های دیگر هنر 

کند. در هنر گرافیك استفاده از خط کاربردهای متنوعی را در تجسمی نقش متناسب خود را در شكل دهی به اثر بازی می 

طراحی نشانه، در طراحی و ساخت اعالن، تصویرسازی و صفحه آرایی دارد .همچنان که در طراحی لباس، نقشه کشی، طراحی 

كلی که دارای دو سطح ش .صنعتی، مجسمه سازی و عكاسی نیز خط همواره پایه اصلی اجرا و ترکیب بصری اثر را به عهده دارد

بعد (طول و عرض) باشد سطح نامیده می شود. در طبیعت و در پیرامون ما سطوح به اشكال متنوع وجود دارند. سطح چیزها در 

در هنر تجسمی سطح را به انحای مختلف  . طبیعت گاه به صورت هموار و گاه ناهموار و دارای بافت ها نقش های مختلف است

سطح ممكن است مستوی باشد مانند یدوار یا کف اتاق، سطح زمین  : به وجود آورد، مانند شكل زیرمی توان تجسم بخشید و 

فوتبال یا سطح روی یك کتاب همچنین سطح ممكن است منحنی باشد مانند سطح یك سقف گنبدی. همه ی سطح ها از سه 

 .كل ها هر یك خصوصیات قابل مطالعه ای دارندشكل هندسی دایره، مربع، مثلث یا ترکیبی از آن ها به وجود می آیند. این ش

دایره : دایره شكل کاملی است که حرکت جاودانه و مداومی را نشان می دهد. همچنین دایره نماد نرمی، لطافت، سیالیت، تكرار، 

 درون گرایی، آرامش روحانی و آسمانی، پاکی و صمیمیت به شمار می آید

 


