
 خطاي چشم انسان

، نقاش و » خطاي چشم انسان، بهترین راه طراحی« در زیر مجموعه اي دیگر از هنرگرافیک، با استفاده از نظریه ي 

با استفاده از خطاي چشم، تصاویري را خلق می کند که در نگاه اول بسیار » اشر « هنرمند گرافیستی به نام 

ها از خطاي چشم سود برده شده استاما در واقع در آن . عجیب به نظر می رسد .  

 عناصر بصري

عناصر بصري درواقع زبان پایه اي هستند که در آن ها هر عنصر در جایی کاربرد خود را مییابد و موسیقی دان از 

دانشمندان از کلمات و مطالب نوشتاري و . عناصر صدا و آالت موسیقی و نت ها بهره میبرد سود می برند و  ...

نیز از نقطه، حجم، بافت و رنگ بهره می گیرند گرافیست ها .  

براي مشخص کردن آن باید به دیدگاه هاي مختلف . در هر علم و هنري نقطه تعابیري براي بازگوکردن دارد: نقطه 

نقطه در هندسه از تقاطع دو خط یا. که به هنر یا علم آن رشته مربوط می شود نظر انداخت  

ا فضا گذاشته می شود، نقطه به وجود می آیدکوچک ترین اثري که بر صفحه ی .  

یعنی هرچه سطح . اما در هنرهاي تجسمی، نقطه نسبت به اطرافش تعریف می شود: نقطه در هنر تجسمی 

شعاع آن بیشتر باشد، آن نقطه ریزتر و به معنی واقعی نقطه نزدیک تر می باشد یا شاید اگر در فضایی بزرگ 

مثل بعضی از ستارگان که در فضا نقطه می باشند و بعضی از آن ها بسیار . می رود تعریف کنیم اثر نقطه از بین

درباره ي . قابل رؤیت نیستند و امکان دارد اکثراً نقطه را دایره فرض کنیم، اما به هر شکلی امکان پذیر است

نقطه در هندسه و هنرهاي تجسمی به یکسان تعبیر شده است. نقطه اشتباه بسیار داریم ا بعضی بر این باور ام .

هستند که نقطه در هندسه از اثر کوچک ترین چیز به وجود نمی آید، مثل نوك قلم به کاغذ، لکه هاي بسیار ریز و 

  .مواردي از این دست

نقطه ها به صورت مثلث، مربع، دایره، لوزي، ذوزنقه و یا شکل هاي مختلف طبیعی و : حالت هاي گوناگون نقطه 

بعضی از اوقات نقاط کنار . نقطه ها در شرایط گوناگون حالت هاي مختلف به خود می گیرند. ندیا نورانی می باش

هم دیده می شوند و بعضی اوقات با نظم در کنار هم چیده شده اند، مثل پنجره هاي یک ساختمان گاهی مانند 

آن ها تشکیل نقاطــی  اتومبیل ها و ساختمان ها و اشیاء مختلف نامرتب می باشند و بعضی اوقــات تراکم

فرض مثال نقطه . به هرصورت، نقطه یکی از بنیادي ترین عناصر هنرهاي تجسمی، گرافیک و چاپ است .می دهند

اگر یک مربع را در نظر بگیریم؛ فرض کنیم که  .هــا در حالت هاي مختلف وگوناگون معانی مختلف می گیرند

اگر . کند که حتماً این یک نقطه است که می خواهد آزاد شود چنین تداعی می .نقطه در باالي صفحه مربع باشد

در وسط صفحه باشد تمرکز و تأکید را می رساند و حالت هاي مختلف را می توان با مربع تجمع و تفرق ایجاد 

 .کرد



ا با نقطه می توان نقاشی هایی ب. تاریکی و روشنی براي تصاویر چاپ و فن چاپ بسیار مفید است: نقطه در چاپ 

چهار رنگ خالص. رنگ هاي مختلف ایجاد کرد  CMYK  تابلوهایی کــه نقاط رنگی را به عنوان تصویر نمــایان می

چون از . در ضمن نقطه یکی از اصلی ترین مبانی چاپ است. سازند و روي تابلو از انواع رنگ ها استفاده می شود

که با سایه روشن هاي مختلف باید به شرایطی از تشکیل کنار هم آن تصویر با حالت هاي مختلف ایجاد می شود 

از نقطه می توان ترکیب هندسی نقوش اسالمی را به وجود . یک تصویر با تنالیته ي باال یا تنالیته ي پایین رسید

بــنابراین از نقاط میتوان در تصاویر مثبت و . مانند معماري دوره ي اسالمی در مسـجد و بناهـاي قدیمی. آورد

تفاده کردمنفی اس .  

 خط

خط حالت هاي مختلف . را نمایان میسازد» خط « اگر ریتمی یک نواخت و داراي نظمی از یک نقطه داشته باشیم، 

پرتحرك و تجسمی بسیار قوي دارد. را از خودش بروز می دهد و داراي انرژي باالیی می باشد خط داراي جهت و  .

انسان براي تجسم بخشیدن به تصورات خود روي کاغذ از . هدف است و براي نقشه هاي دقیق استفاده می شود

خط توسط . در حکاکی هاي چاپی یا حک روي فلز و چاپ سنگی از خط بسیار استفاده می شود. خط استفاده می کند

یک هنرمند که ظریف کار باشد یا لرزان، حالت به خود می گیرد، کــه خود خط تا حدودي نشان دهنده ي خصلت 

ترك هاي روي دیوارها و مردمانی که از اطراف ما گذر . خط در طبیعت فراوان یافت می شود. تنویسنده اس

میکنند همه انواع خطوطی به صورت افقی یا مایل یا عمودي که نشان دهندهی تمامی خصوصیات مختلف ما 

  .باشد است

ضخامت هاي خطوط یک بعدي  .خط از دیدگاه طراح، نیرویی است که حالت تصویري دارد: حالت هاي مختلف خط 

خطوط حالت هـاي مختلف دارنـد به شرح زیر. به چنـد دسته ي نازك، نرم، خشن یـا ضعیف را تقسیم می شـود : 

خطوطی خمیده ولی بدون شکستگی هستند که از نظر روانی تداعی آرامش و نرمی می کنند؛: خطوط منحنی   

نگه دارنده و قوي است؛: خط عمود   

ن و آرامش بخش است؛ساک: خط افق   

لرزان می نماید: خط اوریب  .  

 سطح 

همچنین سطوح داراي اشکال . عنصري است که در مابین خطوطی اندازه اي نامشخص دارد محدود می باشد

  .متفاوت می باشند، مثل ورق کاغذ یا سطوح نقاشی شده



 حجم 

مثل معماري، صحافی، مجسمه سازي،  .وقتی که به پدیده اي بعد سوم اضافه می شود، حجم به دست می آید

  .سرعت حجم مثل ساختمان خطی نائوم گابو که حجم آن به صورت جهان مادي نیست

 رنگ مایه

کناره هاي طراحی که با خط مشخص می شوند و محل تالقی تاریک و روشن با شدت هاي مختلف هستند را رنگ 

بسیار زیبا و خاص از خاکستري استفاده می کردند که در میان هنرمندان مختلف، نقاشان چینی . مایه می گویند

به این طریق به دورتر بودن و یا نزدیک شدن جسم یا شییء می توان اشاره کرد، که به این طریق می توان ارزش 

  .یک اثر را مشاهده نمود

 ترکیب بندي

دوبعدي یا نیروهاي فضاها را در هر کادري چه در فضا یا در سطح مورد نظر براي طراحی، عناصري داریم که سطح 

مشخص می کند اما باید در نظر داشت که فعل و انفعاالتی که در این موردها به کار می رود، چه نقطه و چه 

سطح با نیروهاي شدیدي که بین ارتباط دهنده و شخص مشاهده کننده به عنوان نفی کننده ظاهر می گردد و 

د عناصر را چنان کنار هم در دو سطح یا فضا قرار داد که پس بای. باعث تشکیل فضاهاي تصویري میشود

برنامه ریزي بین عناصر تصویر و منسجم نمودن و ترکیب کردن آن . کمپوزسیون یا همان ترکیب را تشکیل دهد

به صورتی که . ترکیب در همه ي هنرها یا نقوش به کار می رود. ها با هم مفهوم ترکیب را مشخص می کند

در اصل، شکل و فضاي طراحی که تشکیل شده . ید هماهنگی یا تطابق متشابه وجود داشته باشدمابین آن ها با

براي یک دایره یا مربع نسبت به فضاي آن ها باید موقعیت فضایی اي ایجاد کند که با ارزش هاي تصویري از 

ي به سویی گرایش جهات مختلف یکسان باشد یا به نحوي آن ها را نسبت به بافت و موقعیت فضایی و تصویر

 .دهد

رنگ و بافت و مسائلی که . حال با اجراي این هماهنگی، طرحی با این ویژگی ها متناسب با حروف ارائه می شود

فرضاً براي اتود یک کارت ویزیت، اطالعات الزم را جمع . در طراحی و هنرهاي تجسمی بسیار حائز اهمیت است

به آن طرح می دهیم و پس از نهایی شدن از فایل خروجــی چاپ آوري کرده و بر اساس نوع خواسته ي مشتري 

  .می گیریم

براي کارت ویزیت، آرم را در گوشه ي سمت راست قرار می دهند و پوینت استفاده شده پنج، : ترکیب بندي کارت

ر بخواهد شاید جایی از نوشته را مشتري پونیت بزرگ ت. اما به نیاز مشتري بستگی دارد. هفت یا ده خواهد بود

باید محتواي . در طراحی آرم همان طورکه گفتیم به صورت نوشتاري یا تصویري می باشد... مثل نام شرکت و 

می توانیم براي کارت ویزیت از مود رنگی. کارت ویزیت با خصوصیات شرکت یکسان باشد  CMYK  استفاده



انجام می دهیم تا در  Corel و Freehand طراحی نماییم و پوینت ها را در Photoshop کنیم و عکس ها را در

استفاده کرد و اگر در محیط 100%    در هنگام طراحی براي پوینت باید از مشکی. خروجی رنجه نکند  Photoshop 

شماره ي تماس و آدرس و معموالً نشانی . کار شود، اطراف حروف رنجه میشوند و در چاپ رنجه خواهد شد

. داشته باشند، فروش الکترونیکی و آدرس الکترونیکی در برگه ها خواهد آمد اینترنتی اگر محصولی براي فروش

حتماً نباید در قطع. البته در جامعه هاي مختلف سربرگ در قطع هاي مختلف وجود دارد  A5 و A4 بعضی . باشد

  .از استانداردها در کشورهاي خارجی یا کشورهاي آسیاي جنوب شرقی تغییر می کند

هنر عنصرهاي پایداري  

پس از تعریف عناصر بصري، درباره ي ویژگی هاي هنري از قبیل طراحی، کاغذ، بافت، رنگ، ارتباط بصري، فرم، 

 .گرافیک و نقاشی سخن گفته خواهد شد

معادل کلمه ي: طراحی   Design واژه ي طــراحی به . است که شامل طراح صنعتی و نقشه کشی نیز می شــود

طراحی با مداد، قلم مو و قلم هاي ویژه ي طراحی روي . اصلی ترین عنصر در هنرهاي تجسمی اطالق می گردد

با هم طراحی زمینه اي از خالقیت و فعالیت ذهنی است که ارتباط مستقیم . کاغذ، بوم و یا دیوار صورت می گیرد

البته واژه ي . دارند و همین خاصیت است که آن را با تضاد و تنافر براي بیان مفهوم تصویر استفاده می کنند

کلمه ي طراحی به معناي رســم در زبان انگلیسی می باشــد و معانی . طراحی و ترسیم با هم متفاوت هستند

ترسیم فارسی اسـت و به هرگـونه نمونه برداري  رسم یا Drawبسیاري را شــامل می شود و در مقـابل کلمه ي 

  .و یـا تصویرسـازي اطالق می شود

براي شروع کار طراحی با قلم طراح باید داراي دید قوي و دیدي باز و تجربیات بسیار : وسایل الزم براي طراحی 

حی قلم مــورد استفاده اســت از وسایلی کــه براي طرا. چنان چه باید دید بصري و تکنیکی را نیز دارا باشد .باشد

  .می توان تخته ي طراحی، کاغذ طراحی، مداد طراحی و قلم هاي طراحی و مرکب را نام برد

 کاغذ

کاغذ و هنرکاغذسازي در قرن ششم و هفتم هجري قمري از هنرها و صنایع پررونق ایرانی محسوب می شده 

از انواع کاغذ می توان . زکشور صادر میگردیده استبه طوري که انواع کاغذ دست ساز و غیره به خارج ا. است

را نیز نام برد که هرکدام براي امر ... کاغذهاي بافت دار و نرم، کاغذهاي بافت دار ساده و کاغذهی بافت دار زبر و 

نوك قلم هاي مختلف و ضخامت مداوم آسیب پذیر بوده است و . هنري مورد استفاده قرار می گرفته است

کاغذ در قدیم در . هایی با طرحهاي مختلف در بازار موجود است، مانند وات من، فابریانو، اشتنباخامروزه کاغذ

کشور چین اختراع شد و سپس به کشورهاي دیگر نیز راه پیدا کرد که خود باعث پیشرفت و پدید آمدن انواع 

 .کاغذهاي مختلف در ممالک دیگر گردید



ذ سازي شکل گرفت و طوري گردید که به مرزهاي خارج از ایران هم راه در ایران هنرکاغ: کاغذ سازي در ایران 

در قرون هفتم و هشتم رونق بسیاري . هنر کاغذسازي در ایران در قرن چهارم هجري قمري پایه گذاري شد. یافت

و صنعت گران چیره دست ایرانی از کاغذ در اندازه هاي مختلف براي مقاصد گوناگون استفاده میکردند . یافت

. بوده است» خونج«یا » خونا«مشهورترین کاغذ ، . ابن الندیم کاغذ خراسانی را که از کتان می ساختند نام می برد

به هر صورت ایرانی ها سهمی در پیدایش و پیشرفت هنر کاغذسازي براي مصارف گوناگون در جهان داشتند و 

ران داشـته و باعث پیشرفت هنر مزبور گشته صنعت کاغذ ســازي رواج بسیاري در جــامعه ي برون مرزي ایــ

  .اســت

مثالً براي عکاسی باید مقداري از سطح کاغذ صاف . کاغذ طراحی انواع و کاربردهاي متفاوتی دارد: کاغذ طراحی 

. در سبک هاي گوناگون انواع مختلفی از کاغذ به کار می رود که بستگی به نوع مواد استفاده شده دارد. باشد

ز کاغذ در موارد دیگري مثل صحافی و عکاسی نیز استفاده می شود و همه در یک مجموعه قرار می بالطبع ا

درواقع با استفاده ي تکنیک . در طراحی، نوع کاغذ ارتباط مستقیم با قلم و مرکب مخصوص خود دارد. گیرند

امروزه کاغذهاي . فتمناسب به وسیله ي طراحی و نوع قلم انتخاب شده می توان به منحصول مطلوب دست یا

اهمیت ویژه اي یافته اند... بافت دار از لحاظ رنگ، ضخامت و  .  

یکی از مهم ترین عواملی که کاغذهاي طراحی دارا می باشند، کیفیت رویه ي آن ها از لحاظ بافت : بافت کاغذ 

براي طراحی با نوك قلم کاغذهاي زبر . هرکدام از کاغذها براي چیزي مناسب هستند. زبر، متوسط و نرم می باشد

کاغذهاي نرم . مناسب نیستند، زیرا نوك قلم با آن ها خراش ایجاد کرده و خطوط نرم و آزاد را نمی توان کشید

براي طراحی با قلم تناسب دارند، البته به علت کمی ضخامت امکان سوراخ شدن آن وجود دارد و حتی در هنگام 

بین یکی از پرکاربردترین نوع کاغذ است که به نام کاغذ متوسط در. کار تغییر شکل می دهند  Cartridge 

. معروف است و در استفاده کردن از تکنیک هاي گوناگون حتی براي مثال استفاده از آب و مرکب مناسب است

انواع کاغذ همان طور که از نظر جنس کاربردهاي گوناگون دارند، در انتخاب آن ها براي خلق اثــر هنري به رنگ 

. براي مثال کاغذهاي زبر و متوسط بیشتر به تن رنگی زرد متمایل است. ان نیز اهمیت بسیار داده می شودش

  .کاغذهاي دست ساز به رنگ مخصوص آبرنگ در یک حد تعادل از لحاظ سفیدي قرار دارند

بنابراین . شوند انواع کاغذ از نظر ضخامت تنوع بسیاري دارند و براي مصارف گوناگون ساخته می: ضخامت کاغذ 

محصول هرکارخانه ي سازنده داراي ویژگیهاي خاص از لحاظ ضخامت، دانسیته، وزن کاغذ، کدري، درخشندگی و 

اساساً ارزش کاغذها با . ضخامت کاغذ بستگی به اندازه، وزن و همچنین کیفیت دارد. نفوذ مرکب کاغذ است

معیار کاغذ در ایران بر اساس ورق . ی، هفتاد گرمیمثل کاغذ شصت گرم. وزن، اندازه وگرماژ سنجیده می شود

 .سنجیده می شود، مانند چهار، سه ، دو ، یک و نیم، یک ورقی

 




