
فصل اول 

حجم و حجم سازی 

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل هنرجو بايد بتواند: 
١ــ با استفاده از موادی مانند گل و يونوليت و مانند آن ها احجام اصلی و ميانی را بسازد. 

را  ميانی  و  اصلی  احجام  آن ها  مانند  و  فلزی  نازک  ورقه های  فويل،  مقوا،  مانند  موادی  از  استفاده  با  ٢ــ 
بسازد. 

٣ــ با استفاده از موادی مانند مفتول های فلزی، نی، نخ و مانند آن ها، احجام اصلی و ميانی را بسازد. 

١



٢

فصل اول: حجم و حجم سازی

۱ــ١ــ آشنايی با حجم سازی
هم چنان که تاکنون براى واژٔه هنر تعريفى جامـع و کامل، 
که دربرگيرندٔه انواع، روش ها، ديدگاه ها، ظرفيت ها و به طور کلى 
نيـز،  مجسمه سازى  براى  است،  نشده  ارائه  باشد،  آن  جوانـب 
تعريف جامع و کاملى وجود ندارد.  به عـنوان يک رشتٔه هنرى، 
بخش يا  درواقع به  باشيم،  داشته  رشته  تعريفى که از اين  پس هر 

بخش هايى از آن محدود مى شود.
اما تعريف حجم سازى شايد بسيار ساده تر از مجسمه سازى 

باشد.

حجـم  يک  شدن  ساختـه  به  درنهايت  که  کارى  نوع  هر 
واقـعى يا سه بعدى ــ حجمى که داراى جسم بوده و فـضايى را 

اشـغال نمايد ــ منجر شود، حجم سازى ناميده مى شود.
عمل حجم سازى ممـکن است بـراى ساخـتـه شدن اشياء 
کاربـردى و مـلـزومـات زندگـى به کار رود که در آن صورت به 
طراحى  مى انجامد:  گونـاگـون  نـام هاى  با  مشخصى  حرفه هاى 
صنعتى، در و پنجره سازى، ريخته گرى، معمارى، ماکت سازى، 
مجسمه سازى، نجارى، تراشکارى، کليدسازى، و بـه طور کلى 
تمـام حرفه هايى که بـه نـوعى حجـمى را ساخته و عـرضه مى کنند. 

 تصوير ١ــ١ــ صحنۀ اروپايی، اثر آنتونی گورملی، ١٩٩٣
سفال، حدود ٣٥ هزار پيکره، ارتفاع پيکره ها بين ٨ تا ٢٦ سانتی متر به اجرا درآمده در «خانۀ هنر مالمو» 
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ـّل هنرى و  صاحبان هريک از ايـن حـرفه هـا ممکن است از تخي
قـدرت طـراحى منـاسبى نيـز بـراى ساخت احـجام موردنظـرشان 
بـرخوردار باشند. در حجـم سازى هـنرى (مجسمه سازى)، تکيه 
بيشتر  آن ها،  مـانند  و  خالقـيت  تـفکر،  تـخـيل،  نـيـروهـاى  بـر 
از تـمام ديگـر انواع حجـم سازى است و هـنرمند مـجسمه ساز 
بيش از آن که بـه مـادٔه سازنـده و نـحؤه ساخت فـکر کند به انديشه 
يک  سازنـدٔه  وذهنيـت  خالقيت  به  توجه  اين  مى پردازد.  تفکر  و 
اثر تا حدى پيش رفته که آنتونى گورملى، مجسمه ساز مـعاصر 

انـگليسى، مـجّسمه را «هوش فيزيکى» مى نامد.
نحؤه  يا  ساخت  که  نيست  مـعنى  اين  به  گورملى  سخن 
ساخت در مجسمه سازى اهميت ندارد بلکه به ما يادآورى مى کند 
که هوشيارى خالقانٔه هنرمند است که اثر او را از دست ساختٔه 

يک صنعت گر يا ريخته گر متفاوت مى سازد.
با اين تعريف، نگاهی عميق تر به آثار متنوع هنری دوره های 
راه  در  را  شما  می تواند  جهان،  از  منطقه  هر  در  تاريخی  مختلف 
به  نمايد.  ياری  جوامع  آن  فرهنگ  گوناگون  جنبه های  به  يافتن 
عنوان مثال، نگاهی به آثار دوران قبل از اسالم در ايران، احساس 
موضوع  همين  و  می کند  القاء  را  زمامداران  تسلط  و  قدرت  کلی 
در دوران پس از ظهور اسالم (و نيز دوران مربوط به اديان ديگر 
الهی)، تسری روح معنوی بر شئون زندگی و فرهنگ جوامع را 

می نماياند. 
حجم سازى از چند زاويه قابل تقسيم بندى است:

ـ   نسبت به مـواد سازنـدۀ يک حجـم؛ حجـم هاى  ١ـ
سنگى، فلزى، چوبى، گچى، ِگلى، پالستيکى و… .

٢ــ نسبت به روش هاى ساخـت؛احجامى که از طريق  
کم کردن ماده ساختـه مى شوند (کاهشى) و احـجامـى که از طـريـق 
اضافه کردن توليد مى شونـد (افـزايشى). براى مثـال احجامى بـا 
احجامـى  بـرعکس  يـا  مى شوند  ريخته گـرى  فلـزات  از  پـاره اى 
به وسيلٔه جوش کارى توليد مى شونـد. در مـورد چوب و سنگ 
قـطعـه  چند  ترکيب  از  را  احجامـى  است.  شکل  هميـن  به  نيـز 
سنگ تـوليـد مى کنند و احجامى را از يک تودٔه سنگ حجارى 

مى نمايند.
٣ــ نسبت به ابـعاد؛ مجسمـه هايى مى تـوان ساخـت بـا 
ابـعـاد بسيار بسيار کوچک و ظريـف، مـاننـد مجسمه هايى که در 
ابـعاد  ساختـه مى شود و نـيز احجامى بـا  بـرنج  شرق دور با دانٔه 
بسيار بسيار بـزرگ مى توان ايـجـاد کرد که به شکل آسمان خراش 

ديـده مى شونـد؛ مثـل: مجسمٔه آزادى در امريکا.
٤ــ نسبت به محيط استقـرار حجم؛ منظور اين است 
که حجم ساخته شده قرار است در فضاى داخلى يـا خارجى قرار 
گيرد. در صورت قرارگيرى در فضاى خارجى بايد مواردى مثل 
مقاومت مواد سازنـده ابعاد، نور و… مورد توجه باشد؛ همچنين 
ابعاد،  مى گيرند  قرار  داخلى  محيط  در  که  حجم هايى  مورد  در 
رنگ و نحؤه مطابق شدن با کاربرى هاى محيط موردنظر مـدنظر 

قرارگيرد.
ـ   نسبـت به متحرک يا ثابت بودن حجـم؛ احجامى  ٥  ـ
و  مى سازند  بود  خواهند  ثابت  مکانى  در  که  اين  پيش بينى  با  را 
درنـظر  ثابـت  مکانـى  در  استقرار  بـراى  را  احجامـى  بـرعکس، 

مى گيرند و توليد مى کنند.
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٢ــ١ــ کارگاه مجسمه سازی 

مجسمه سازى از جمله هنرهايى است که به کارگاه نيازمند 
است. به دليل صدا، بو و ضايعات مواد مورد استفاده، در محيط  هاى 

ـ مسکونى به سختى مى توان فعاليت کرد. معمول ادارىـ 
اين شرايط خاص و همچنين نياز به فضايى با طول و عرض 
و ارتفاع زياد و نور مناسب، لزوم اختصاص و تجهيز مکانى براى 

مجسمه سازى را بيشتر مى کند.
شرايط ابتدايى الزم براى يک کارگاه عبارت است از نور 
مناسب، مکان مناسب براى نگهدارى ابزارآالت و مواد مصرفى 
براى  آب،  انتقال  قابليت  همچنين  و  رسيده  اتمام  به  کارهاى  و 

مخلوط کردن مواد و شست  وشو و… .
يک کارگاه مطلوب براى ساخت کارهـايى با ابـعاد بـزرگ، 
مى بايد در مکانـى مثل طبقٔه همکف ساختمانى با درهاى بزرگ و 
اين  بر  عالوه  يـابـد.  استـقرار  نقل،  و  حمل  براى  عريض  و  بلند 
کـردن و  بلنـد  باشد تا  استوار  محکـم و  ساخـتمان  فـونـداسيون 
حرکت دادن احجـام سنـگين وزن در آن مشکلـى ايـجاد نکـند.

درواقع براى طراحى مکانى به عنوان يک کارگاه، بايد نوع 
مقياس  نيز  و  احجام  ساختن  براى  استفاده  مورد  مصرفى  مواد 
از  دور  مجسمه سازى  روند  در  گرفت.  درنظر  را  احجام  ابعاد 
انتظار نيست که مواد مصرفى باعث خرابى يا کثيف شدن کارگاه 

نظم  و  نظافت  خوردن  هم  به  باعث  مى تواند  که  عواملى  از  شود. 
کارگاه شود مى توان به ذرات معلق ناشى از برش مواد پالستيکى، 
تکه هاى ِگل خشک، تراشه هاى چوب و سنگ ريزه هاى به اطراف 
پخش شده، و يا مواد خام مصرفى که براى ساخت و ساز و ترکيب 

به کار مى روند، اشاره کرد.
عملکردهاى مختلف در طول مجسمه سازى بايد از يکديگر 
تفکيک شده و به ترتيب اولويت قرار گيرند. در غير اين صورت 
مواد غيرقابل مصرف شده و از بين خواهد رفت. تکه هاى زايد 
از  چيزهايى  و  شده  خشک  ِگل هاى  مثل  مجسمه،  از  شده  جدا 
اين قبيل، بايد از محدوده اى که مخلوط گل رس تازه نگهدارى 

مى شود دور نگاه داشته شود.
نيازى به نگهدارى مواد غيرقابل بازيـافت نيست  و مى توان 
آن ها را دور ريخت، به عکس مواد قابل بازيافت را بايد در مکانى 
نگهدارى کرد. براى مثال مى توان ِگل هاى خشک شده  مناسب 
مقدار  کردن  اضافه  بـا  و  کــرد  نـگهدارى  مناسب  ظرفى  در  را 

مناسبى آب و ورز دادن دوباره مورد استفاده قرارداد.
مناسب  شرايط  در  بايد  را  تازه  مصرفى  مواد  همچنين 
خشت هاى  (مثل  شده  خشک  گِل  عکِس  به  کرد.مثالً  نگهدارى 
ِگلى که براى نـگهدارى مى تـوان آن ها را خـرد کـرد و بازيافـت 

ـ اين تصوير «هنری مور» را نشان می دهد که در داخل کارگاهش مشغول کار  تصوير ٢ــ١ــ بـ 
با گچ است. او از ابزارهای متفاوتی برای تراشيدن و ايجاد بافت روی گچ استفاده می کند. 

تصوير ٢ــ١ــ الف ــ ابوالحسن خان صديقی در حال ساخت 
مجسمه عمرخيام سنگ مرمر ١٣٤٨ــ نصب در پارک الله
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در  و  تـازه  و  تـر  هميشه  مى بايـد  رس  گل  تـازهٔ  مخلوط  نمود) 
شرايـط متفـاوتى نگـهدارى شود. ابـزارآالتى که بـه طور منـظم 
و دسته بنـدى شده بـر روى طبـقات و يا قـفسه ها چيده يا آويخته 
شده اند بايـد در دسترس بوده و هميشه در مـحل ثابتـى قرار گيـرنـد 

تا در مواقع نـياز، بتـوان فـورًا به آن ها دسترسى پـيدا کـرد.
ابزار آالت تيز و برنده بايد به خوبى نگهدارى و در جاى 
غيرضرورى  مواقع  در  که  به طورى  شوند،  داده  قرار  مناسب 
ديوارِى  ابزار  تخته  يا  ابزار  جعبه  مثال،  براى  نباشند؛  دم دست 
سپس  و  ايمنى  رعايت  براى  اول  درجٔه  در  اقدام  اين  کارگاه. 
توصيه  ابزارها  شدن  کند  و  فرسودگى  از  جلوگيرى  به خاطر 
وسايل  از  وزن  سنگين  چوبى  نيمکت  يک  يا  ميز  يک  مى شود. 
که  سه پايه  يک  يا  و  فلزى  پائه  يک  است.  نياز  کارگاه  مورد 
نيز  سکو  شبيه  چيزى  يا  و  باشد،  وصل  آن  روى  صاف  سطحى 

مى تواند مورد استفاده قرار گيرد.
مجسمه سازى  در  مصرفى  مادٔه  هر  که  داشت  توجه  بايد 

طـلب  را  خـود  مخصوص  ابـزارآالت  که  دارد  ويـژگى هايـى 
مى  کند. بنابراين شما مى توانيد کارگاه خود را به گونه اى طراحى 

و ساماندهى کنيد که براى کار با هر نوع ماده اى مناسب باشد.
براى  عمومى  و  معمولى  نور  منبع  يک  وجود  ديگر  مورد 
از  شدن  اضافه  و  تقويت  قابليت  بايد  نور  منبع  است. اين  کارگاه 

جهات و زواياى مختلف را داشته باشد.
قابليت  مختلف،  کارهاى  انجام  براى  بايد،  شما  کارگاه 
هوارسانى و تهوئه مناسب را داشته باشد.به  هنگام کار با موادى 
مثل رزين هاى فايبرگالس يا موادى که بوها و گازهاى سّمى توليد 

مى کنند با رعايت موارد ايمنى از ماسک استفاده کنيد.
به طور کلى با توجه به ابزارآالت و مواد مورد استفاده در 
کارگاه، موارد ايمنى و پيشگيرى هاى الزم حين کار بايد به  دقت 

مورد توجه قرار گيرد.
تصاويـر ٤ــ١ــ الف و ب فضاى دو کـارگاه حجم سازى 

را نشان مى دهد.

تصوير ٣ــ١ــ نمايی از يک کارگاه 
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تصوير ٤ــ١ــ کارگاه ريچارد ِسرا                     

الف

ب
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٣ــ١ــ مقدمه اى بر شناخت حجم
«طبيعت در گذر از صافى ذهن هنرمند، تبديل به مخروط، 
کره و استوانه مى شود» اين گفتٔه سزان که الهام بخش بسيارى از 

هنرمندان دورٔه مدرن بوده است، بيانگر دو نکتٔه مهم است:
اول اين که طبيعت و هرچه در آن است در سه حجم: مخروط، 

کره و استوانه خالصه مى شود؛ و دوم اين که برخى از مجسمه ها و 
نقاشى هاى دوره هاى قديم و مدرن نيز که از اشکال و احجام ساده 

شده شکل گرفته اند، گوياى طبيعتى خالصه شده (استيليزه) اند.
تصوير ٥ــ١ــ الف يـکى از آثار طبيعت بى جان سزان را که در 

آن اشيا به اشکال و احجام اصلى تبديل شده اند، نشان مى  دهد.

در تصوير ٥ــ١ــ ب نيز تفکيک اين احجام به شکل هاى 
سادٔه دوبعدى نشان داده شده است.

پس به طور کلى، تمام اشيا ء و موجوداتى را که در محيط 
پيرامون ما وجود دارند، مى توان به احجام مخروط، کره و استوانه 

تبديل کرد.
خواهد  نظر  از  آينده  سطور  در  که  احجام،  تقسيم بندى  در 
گذشت، احجام اصلى هندسى، عبارت از: کره، مکعب و هرم  است. 
اين سه حجم مى توانند تمام موجودات طبيعى و ساختٔه دست بشر را در 
درون خود جاى دهند، لذا شايد بتوانيم گفتٔه سزان را در مورد احجام 

به اين سه حجم تعميم دهيم؛ چرا که استوانه و مخروط خود از ترکيب 
مکعب و هرم با کره به  وجود آمده اند. به اين ترتيب مى توان زمين يا 
سيب را به کره، ساختمان را به مکعب،  کوه را به مخروط، تنٔه درخت 

را به استوانه و يک تکه الماس را به منشور تشبيه يا تبديل کرد.
در اين فصل سعى بر آن است که با انجام تمرين هاى الزم، 
طبيعت پيرامون را به احجام ساده تبديل کنيم و از سوى ديگر آثار 
هنرى به وجود آمده از اين راه را بهتر بشناسيم. تصاوير ٦ــ١ تا 
٨ ــ١ نمونه هايى از آثار هنرى هستند که در آن ها از ساده کردن و 

تبديل به احجام اصلى و ثانويه استفاده شده است.

الف) طبيعت بی جان اثر سزان

ب) آناليز طبيعت بی جان، اثر سزان

تصوير ٥ــ١



٨

فصل اول: حجم و حجم سازی

تصوير ٧ــ١ــ کنستانتين برانکوزی، نوزاد، ١٩٢٠تصوير ٦ ــ١ــ کنستانتين برانکوزی، پرنده در فضا، ١٩٣٠

تصوير ٨ ــ١ــ دونالد جاد، بدون عنوان، قرمز روشن روی چوب 



٩

فصل اول: حجم و حجم سازی

همان طور که مى دانيد فضا داراى سه  بعد طول، عرض و ارتفاع 
(يا عمق) است؛ به اين ترتيب تمام موجوداتى که وجود دارند، همين 
خصوصيت را دارند. فضاى کهکشان، سّياره، کوه، درخت، آب 
موجود در ليوان و حتى فضاى خالى داخل ليوان و هر چيزى که 
فضايى را اشغال مى کند، همه احجامى اند که حجم يا مقدار فضايى که 
هريک از آن ها اشغال مى کنند را با استفاده از محاسبات هندسى مى توان 
تعيين کرد. بسيارى از احجام قابل لمس و بعضى غيرقابل لمس اند. 

برخى از احجام در عين آن که وجود دارند، ديده نمى شوند.
غيرهندسى  و  (منظم)  هندسى  احجام  ١ــ٣ــ١ــ 
(غيرمنظم): احجام هندسى به کلئه احجامى گفته مى شود که حجم 
آن ها (مقدار عددى اشغال فضا) با استفاده از فرمول هاى هندسى 
قابل محاسبه باشد. ساده ترين نمونٔه حجم هندسى مکعب است. 

آن ها  تبديل  راه  از  آن ها  حجم  که  احجامى اند  غيرهندسى  احجام 
به احجام هندسى قابل محاسبه است. براى مثال، قطعه سنگى را 
که  حجم غيرهندسى دارد، مى توانيم به احجام هندسى کوچک تر 
تقسيم کنيم، و با محاسبٔه مجموع حجم آن ها، از طريق محاسبات 

هندسى، حجم کل سنگ را به دست آوريم.
يا  ميانى (فرعى  احجام  و  اصلى  احجام  ۲ــ٣ــ١ــ 
بينابينى): احجام هندسى، خود به دو دسته احجام اصلى و احجام 
فرعى تقسيم مى شوند. کره، مکعب و هرم سه حجم اصلى اند که ساير 
احجام هندسى از ترکيب آن ها به وجود مى آيند. اين سه حجم (کره، 
مکعب، هرم) بر پائه سه سطح هندسى اصلى (مربع، دايره و مثلث) 
احجام ميانى  احجام،  اين  دوى  به  دو  ترکيب  از  شده اند.  ساخته 

به وجود مى آيند که در نمودار پايين نشان داده شده اند. 

۳ــ٣ــ١ــ احجام حقيقى (واقعى) و احجام مجازى 
(غيرواقعى): تقسيم بندى احجام به حقيقى و مجازى، به خصوص 
است.  جالب توجهى  تقسيم بندى  نقاشى،  رشتٔه  هنرجويان  براى 
جزء  دارند،  وجود  (سه بعدى)  واقعى  به صورت  که  احجامى  کلئه 
دستٔه احجام حقيقى قرار مى گيرند. احجام حقيقى قابل رؤيت و 
لمس اند. (و البته گفتيم برخى از احجام ممکن است در عين حال 
که وجود دارند، قابل لمس يا رؤيت نباشند. مثل حجم يا هواى 

داخل يک اتاق.)

است،  اندازه گيرى  قابل  بُعد  سه   هر  حقيقى  احجام  در 
درحالى که در احجام مجازى تنها تصورى از حجم، بُعد و يا فضا 
براى ما به وجود مى آيد و در حقيقت تنها داراى دو بُعد هستند. 
نقاشى ها،  برخى از  تصاوير واقع گرايانه (مانند  موجود در  احجام 
طراحى ها، عکس ها و تصاوير سينمايى و تلويزيونى و…) همگى در 
دستٔه احجام مجازى جاى مى گيرند. وقتى شما با کشيدن چند خط، 
مکعبى را رسم مى کنيد، درواقع يک حجم مجازى (غيرواقعى) را 

به وجود آورده ايد. به تصاوير ١٠ــ١ و ١١ــ١ توجه کنيد.

تصوير ٩ــ١ــ نمودار احجام اصلی و ميانی



١٠

فصل اول: حجم و حجم سازی

هرکدام از اين احجام مفاهيمى را به ما منتقل مى کنند. مثالً  
يک هرم يا مخروط، همان تأثير استوارى و عظمتى را تداعى مى  کند 
که از ديدن يک کوه به ما القا مى شود و  همچنين انحنا و نرمش 

درون يک گنبد (که همان کره است) يادآور بزرگى  و بى کرانگى 
آسمان است (تصوير ١٢ــ١) و باالخره مکعب، با زواياى محکم و 
منظم اضالع و وجوه خود، امنيت و پايدارى ساختمان يک خانه 

تصوير ١١ــ١ــ گل نيلوفر در اثری از مانهتصوير ١٠ــ١ــ تصويری از يک گل نيلوفر

تصوير ١٢ــ١ــ گنبد مسجد شيخ لطف الله، اصفهان 



١١

فصل اول: حجم و حجم سازی

را مى نماياند (تصوير ١٣ــ١).
در  که  را،  پرگار  قدما،  که  باشد  جالب  نيز  نکته  اين  شايد 
ترسيم دايره به کار مى رود، نمايانگر دنياى معنوى و ناشناخته قلمداد 
مى  کرده اند و گونيا را، که در ترسيم مربع مورد استفاده قرار مى  گيرد، 
با زمين در ارتباط مى دانسته اند. در چين باستان نيز نيم دايره و کره 
نماد زمان و مربع و مکعب نشانٔه مکان بوده است. امروزه هنرمندان 
در آثار خود بيشتر به تأثير بصرى احجام مى  انديشند (در اين مورد 

از هنرآموز خود راهنمايى بخواهيد).

٤ــ١ــ تمرين ساخت احجام اصلى و ميانی
در اين قسمت، ساخت احجام اصلى (مکعب، کره و هرم 
و …) با استفاده از دو مادٔه ِگل و يونوليت، با ابعاد تقريبى حدود 

۱۰ تا ۱۵ سانتى متر آموزش داده شده است.
۱ــ٤ــ١ــ شناخت ابزار و مواد ( گِل، يونوليت)

ِگل: ساده ترين و در دسترس ترين ماده براى مجسمه سازى 
گل است که به دليل قابليت هاى زياد، در مدل سازى و ساخت ماکت 

مجسمه ها از آن  بسيار استفاده  مى شود.
شما می توانيد گل را خود تهيه نماييد. برای اين کار شما 

نياز به مقداری خاک رس نرم و الک شده و آب داريد. البته به 
اين ماده مقداری هم گياه لوئی۱ اضافه می شود که از ترک خوردن 

گل جلوگيری می کند. 
البته گل آماده نيز در اغلب کارگاه های سفال سازی و لوازم 
هنری فروشی ها موجود است. که می توانيد با اطمينان از آن استفاده 
کنيد. چون اين گل ها با دستگاه تهيه می شده و از کيفيت يک دستی 

برخوردار است. 
است  آن  دادن  ورز  ميزان  گل  مهم  نکات  از  ديگر  يکی 
(تصوير ١٤ــ١ــ    الف و ب) اگر گل شما آب کافی نداشته باشد، 
آب  اگر  و  خورد  خواهد  ترک  کار  هنگام  در  و  خشک  بسيار 
برای  شد  خواهد  دردسر  باعث  زياد  چسبندگی  باشد،  زياد  آن 
رسيدن به يک گل مناسب در صورت خشک بودن به آن کم کم 
آب اضافه کنيد و آن را ورز دهيد و درصورت خيسی بيش از 
حد مقداری خاک رس به آن اضافه کنيد و يا گل را مسطح کنيد 
تا مقداری از آب آن تبخير شود و سپس آن را ورز دهيد. تست 
گل مناسب کار به اين صورت است که اگر يک قطعه از آن را 
بين دو انگشت شست و اشاره فشار دهيد نبايد ترک بخورد و 

نه به دست بچسبد. 

تصوير ١٣ــ١ــ خانۀ کعبه، مّکۀ مکّرمه 

١ــ لوئی نوع خاصی از گياهان مردابی است (تصوير ١٥ــ١). 



١٢

فصل اول: حجم و حجم سازی

تصوير ١٤ــ١ــ ورز دادن گل               
بالف

تصوير ١٥ــ١ــ گياه لوئی          



١٣

فصل اول: حجم و حجم سازی

براى ممانعت از خشک شدن گل آماده شده (درصورتى که 
هـمان وقت با آن کار نمى کنيد) آن را با پوشش پالستيکى به خوبى 
بپوشانيد. الزم است اين کار در پايان هر مرحله از کار انجام شود 
صورت  در  کند.  حفظ  بعد  مراحل  براى  را  خود  کيفيت  گل  تا 
متوقف کردن کار در زمان طوالنى، قبل از پوشاندن گل، سطح 

روى آن را با آب پاش خيس کنيد.
ابزارهاى مورد استفاده براى کار با گل: انواع ِگل کَن، 
و  پالستيکى  چوبى،  ابزارهاى  برش،  براى  نخ  يا  سيمى  مفتول 
فلزى براى فرم دادن و چند تخته چوبى در ابعاد مختلف (تصوير 

١٦ــ١).

۲ــ٤ــ١ــ ساخت احجام اصلى و ميانی با گل: براى 
ساخت احجام اصلى با گل ابتدا حدود کلِّى حجم مورد نظر را با 
دست شکل دهيد. سپس با استفاده از ضربات تخته، سطوح آن 
را يکنواخت کنيد. براى از بين بردن اختالفات سطوح، ابزارهاى 

کنيد).  شانه  ببريد (سطوح را  متضاد به کار  شانه اى را در جهات 
سپس رد شانه را با استفاده از ابزار تخت از بين ببريد. (تصاوير 
۱٧ــ١ــ الف تا ۱٧ــ١ــ و نحؤه ساخت احجام اصلى با گل را 

نشان مى دهند.)

 تصوير ١٦ــ١ــ ابزارهای کار با ِگل 



١٤

فصل اول: حجم و حجم سازی

تصوير ١٧ــ١ــ ساخت احجام اصلی با گل   

بالف

 د  ج

وهـ



١٥

فصل اول: حجم و حجم سازی

يونوليت: يونوليت مادهٔ شيميايى سبکى است که بيشتر در 
بسته بندى و عايق بندى و ماکت سازى از آن استفاده مى شود. سبکى 
و قابلّيت برش از مهم ترين ويژگى هاى يونوليت در مجسمه سازى 
کاتر  يونوليت  با  کار  براى  وسيله  ساده ترين  است.  ماکت سازى  و 
برش  براى  البته  مى دهد.  برش  را  يونوليت  به راحتى  کاتر  است. 
يونوليت مى توان از هويه و دستگاه هاى مخصوص برش يونوليت 
نيز استفاده کرد. دستگاه هاى مخصوص برش يونوليت، وسايلى اند 
که معموالً به صورت آماده در بازار يافت نمى شوند و خود هنرمندان 
آن ها را مى سازند؛ بدين ترتيب که تکه سيمى (با مقاومت الکتريکى 
باال متناسب با ابعاد و حجم برش ها) را به طور محکم بين دو قسمت 
متصل به برق مى کشند. اين سيم تحت تأثير جريان  برق متصل به 
دوسر آن به صورت گداخته درمى آيد و حرارت ناشى از آن به آسانى 

يونوليت را مى برد (تصوير ۱۸ــ۱).

نکتۀ ايمنى: توجه داشته باشيد که هم خرده هاى يونوليت (که 
بر اثر برش يا سنباده زدن در هوا پراکنده مى شود) و همچنين گاز ناشى 
از سوختن آن به شدت سمى و زيان آور است. براى حفظ ايمنى خود 

در هواى آزاد کار کنيد و به هنگام کار از ماسک استفاده نماييد.

۳ــ٤ــ١ــ ساخت احجام اصلى و ميانی با يونوليت: 
براى ساخت احجام اصلى با يونوليت نيز همان طور که گفته شد، کاتر 
ساده ترين وسيله است. براى هدايت کاتر در برش هاى مستقيم (مثل 

برش هاى مکعب و هرم) از خط کش نيز مى توان استفاده کرد.

براى مطالعه
قطعات ساخته شده شما با گل بايد خصوصياتی داشته باشند که بتوانيد آن ها را درکوره بپزيد و اصطالحاً سفال 

به دست بياوريد. برخی از خصوصيات مورد نظر به اين شرح است: 
١ــ قطعه شما نبايد از قطر زيادی برخوردار باشد. مثالً يک حجم توپر از گل قابل پخت نيست و معموالً حجم 

را با تکنيک های مختلف توخالی می سازند (بهترين ضخامت برای پخت گل حدود ٣ سانتی متر است). 
٢ــ قطعه شما بايد در شرايط خاصی خشک شود تا ترک نخورد در صورت ترک خوردن بعد از پخت حتماً 

از همان جا خواهد شکست. 

تصوير ١٨ــ١ــ وسايل مورد نياز برای کار با يونوليت

براى ساخت برش هاى منحنى (مثل برش هاى کره يا مخروط) 
و  کنيد  حذف  را  زاويه دار  و  بزرگ  قطعات  خود  بلوک  از  ابتدا 
به تدريج قطعات کوچک ترى را برداشته و در نهايت به وسيلٔه سمباده 
زواياى آن را از بين ببريد (تصاوير ۱٩ــ١ــ الف تا ۱۹ــ١ ــ ز).



١٦

فصل اول: حجم و حجم سازی

تصوير ١٩ــ١ــ ساخت احجام اصلی با يونوليت 

بالف

 د  ج

وهـ

ز
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فصلاول:حجموحجمسازی

5ــ١ــ سطح
ازگسترش خط در طول و عرض سطح  به وجود مى آىد و از 
کنار هم قرار گرفتن سطوح حجم تولىد مى شود. عالوه بر اىن که هر 
حجم از سطوح مختلف به وجود آمده، خود سطح نىز به  عنوان عنصرى 

مستقل در ساخت مجسمه استفاده مى شود.
احجام  مانند  نىز  سطوح  سطوح:  انواع  1ــ٥ــ١ــ 
شوند.  مى  تقسىم  رهندسى  غى و  هندسى  گروه  دو  به  به طورکلى 
سطوح هندسى از اصول و قواعد هندسه و نظم هندسى مطابقت 
و  مثلث  و  مربع  مثل  اند؛  اصلى  اشکال  اصطالح  به  و  کنند  مى 
ندارند  تناسبات هندسى  اما سطوح غىرهندسى روابط و  داىره. 
دىگر  ن  زبا به  و  نىستند  قراردادى  نظم  مجموعه  ىک  داراى  و 

فرم هاى آزاد دارند.

٦ــ١ــ تمرین ساخت احجام اصلى و میانی با سطح
همان طور که گفته شد از کنار هم قرار دادن سطوح احجام 
تشکىل مى شوند. در اىن مرحله به تمرىن اىن نوع از ساخت احجام 

مى پردازىم.
تولىد احجامى  بر  دىواره، عالوه  به وسىلٔه  م  ساخت احجا
سبک، کىفىات بصرى متنوع و گوناگونى )خصوصاً هنگام برش ها( 

به احجام مى دهد.
1ــ٦ــ١ــ شناخت ابزار و مواد )مقوا، فویل، فوم 

و  …( و روش هاى ساخت: براى ساخت احجامى به وسىلٔه سطح، 
مى توانىد از مقوا، ورق هاى فوىل و فوم ىا مواد در دسترس که 

کىفىت سطح را داشته باشند، استفاده کنىد.
براى ساخت احجام اصلى از مقوا استفاده کنىد. ساخت 
کاتر(  )به وسىلٔه  مقوا  برش  با  را  هرم  و  مکعب  مثل  ه  ساد احجام 

انجام دهىد.
)از انواع مقوا با ضخامت هاى قابل برش مى توانىد استفاده 

کنىد(.
در  شود  مى  گفته  آلومىنىوم  نازک  هاى  ورق  به  که  ل  فوى
ضخامت هاى مختلف موجود است )از نوع نازک آن در آشپزخانه 

و به عنوان لفاف استفاده مى شود(.
شکل  قىچى  به وسىلٔه  و  خورده  برش  ى  به راحت ا  ل ه فوى

مى گىرند.
با کسب مهارت مى توانىد از ورق هاىى با ضخامت بىشتر 

استفاده کنىد.
فوم نىز ماده اى است شىمىاىى و هم خانوادٔه ىونولىت که 
به صورت ورق هاى نازک و بلوک براى ماکت سازى در بازار 
برش  به راحتى  کاتر  به وسىلٔه  نىز  فوم  هاى  ق  ر و است.  موجود 
خورده و با چسب هاى آب پاىه )مثل چسب چوب( مى چسبند. 
ـ الف تا  چسب هاى تىنرى فوم را حل مى کنند )تصاوىر٢0ــ1ـ

٢0ــ1ــ د(.

بالف



١٨

فصل اول: حجم و حجم سازی

 د  ج

تصوير ٢٠ــ١ــ طرز ساخت احجام اصلی (مکعب، هرم) به وسيلۀ برش دادن مقوا مواد و ابزار کار: مقوا، فوم، فويل، چسب فوم، چسب تينری، کاتر

۷ــ۱ــ خط، تقسيم کنندۀ فضا
برخالف سطح و حجم که باعث مسدود شدن فضا و پرشدن 
آن مى شوند، خط فضايى را مسدود نمى کند و بيشتر به تعريف فضا 

يا تقسيم فضايى مى پردازد.
ايدٔه مجسمه سازانى که از خط در ساخت مجسمه هايشان 
وراى  فضاى  است.  حجم  توليد  و  فضا  تقسيم  کرده اند  استفاده 
اين  نمونه هاى  مى شود.  ديده  آن  خطوط  در  يا  البه ال  از  حجم 
که  مى کنيم  مشاهده  اسالمى  مشبّک هاى  در  را  فضا  تقسيم  بندى 
در  مستقل  عنصرى  به عنوان  خط  مدرن  دوران  در  آن  ادامٔه  در 

مجسمه سازى به کار رفته است.
خط نيز مانند سطح، جدا از اين که با درکنار هم  قرارگرفتن، 
را  فضايى  نيز،  جايى  در  و  کند  توليد  توخالى  حجمى  مى تواند 
تقسيم کند، خود نيزهمچون عنصرى مستقل در ساخت مجسمه 
استفاده مى شود. پس خط نيز مانند سطح، دو رويکرد مشخص 
در مجسمه سازى دارد: خط به عنوان عنصرى در مجسمه و خط 

به عنوان مجسمه (تصاوير ٢١ــ١ تا ۲۳ــ١).

تصوير ٢١ــ١



١٩

فصل اول: حجم و حجم سازی

٧٤×١٠٨×٤٦ cm تصوير ٢٢ــ١ــ آنتونی کارو، بعد از «اما» ٨٢ ــ١٩٧٧، آهن زنگ زده و رنگ

٤٣×٤٣ cm ،تصوير ٢٣ــ١ــ ُسل له ويت، قسمت کفی شمارۀ يک، ١٩٧٦



٢٠

فصل اول: حجم و حجم سازی

٨     ــ١ــ تمرين ساخت احجام اصلى و ميانی با خط
براى آشنايى با تمرين ساخت احجام با خط، ابتدا با استفاده 
از خطوط ساده حجم خود را بسازيد يک مکعب در ابعاد ١٠× ۱۰ 
در  کره  يک  و  سانتى متر   ١٠×١٠ ابعاد  در  هرم  يک  و  سانتى متر 

همان ابعاد.
کره و هرم با ساخت يال ها به سادگى ساخته مى شوند.

براى ساخت کره از دو يا سه دايره که با زاويه درون هم قرار 
گرفته اند استفاده کنيد (تصاوير ۲۴ــ١ــ الف تا ۲۴ــ١ــ د).

به وسيلٔه اتصال يال هاى آن را نشان مى دهد.تصـاويـر ۲۵  ــ١ــ الف و ۲۵ــ١ــ ب، روش سـاخـت هـرم 

بالف

 د  ج

تصوير ٢٤ــ١ــ روش ساخت مکعب با خط 



٢١

فصل اول: حجم و حجم سازی

تصاوير ۲۶  ــ١ــ الف تا ۲۶  ــ١ــ د، مربوط به طرز ساخت 
دايره است. اتصال خطوط دايره شکل در کنار هم، با زاويه، القاى 

کره مى کند.

بالف

 د  ج

بالف
تصوير ٢٥ــ١ــ روش ساخت هرم به وسيلۀ خط 

تصوير ٢٦ــ١ــ روش ساخت کره به وسيلۀ خط 



٢٢

فصل اول: حجم و حجم سازی

عنصر خط را در يک مجموعه نشان مى دهند.تصاوير ۲۷ــ١ــ الف و ب، سه حجم اصلى ساخته شده با 

ـ١ــ شناخت ابزار و مواد (مفتول هاى فلزى،  ۱ ــ ٨ـ 
که   موادى  از  فصل  اين  تمرين هاى  انجام  براى  و …):  نخ  نى، 
خط را القا مى کنند استفاده کنيد؛ مانند مفتول هاى فلزى،نى، نخ، 

زوارهاى چوبى و … .
مصالح  در  متفاوت  قطرهاى  در  را  فلزى  مفتول هاى 
فروشى ها مى توان تهيه کرد، اما مفتول هاى نازک که با دست قابل 
حالت دادن باشند و يا حتى سيم هاى برق و تلفن را نيز مى توان مورد 

استفاده قرار داد (تصوير ۲۸ــ١).
۲ــ ٨ ــ١ــ روش هاى ساخت: در کار با مفتول ها سعى 
کنيد با خم کارى و رفت و برگشت مفتول ها کمترين برش و اتصال را 
داشته باشيد که احتياجى به جوشکارى پيش نيايد. در صورت نياز 

از چسب هاى آهن و دوقلو براى اتصال مفتول ها استفاده کنيد.
چوب،  (چسب  معمولى  چسب هاى  با  نيز  را  چوب  و  نى 

تينرى) به سادگى مى توانيد بچسبانيد. 

بالف
تصوير ٢٧ــ١ــ سه حجم اصلی (استفاده از خطوط برای تهيۀ احجام)

تصوير ٢٨ــ١ــ نمونه هايی از ابزار و مواد برای کار با خط 



فصل دوم 

ساخت ترکيبات حجمی 

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل هنرجو بايد بتواند: 
١ــ با استفاده از برش احجام ترکيب حجمی بسازد. 

٢ــ با استفاده از برش و ترکيب احجام ترکيب حجمی بسازد. 
٣ــ با استفاده از برش زدن سطوح اصلی و ترکيب آن ها ترکيب حجمی بسازد. 

٤ــ با استفاده از خطوط اصلی و برش و ترکيب آن ها ترکيب حجمی بسازد. 
٥ــ با استفاده از اشياء بازيافتنی ترکيب حجمی بسازد. 

٢٣



٢٤

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

۱ــ٢  ــ فضاى منفى
تقسيم بندى مثبت و منفى در مجسمه سازى با فضاى منفى 
در فضاى دوبعدى تفاوت دارد. مثالً  در يک ترکيب بندى دو بعدى، 
نقطه اى سياه را بر زمينٔه سفيد تصّور کنيد. در اين جا هم مى توانيم 
زمينٔه سفيد را منفى و لکٔه سياه را مثبت ببينيم و هم به عکس، لکٔه 

سياه را منفى و زمينٔه سفيد را مثبت (تصوير ۱ــ٢).

اما در مجسمه سازى، مثبت به حجم و مادٔه تشکيل دهندٔه 
مجسمه اطالق مى شود و در مقابل فضايى که تهى است فضاى 
در  منفى  فضاى  يا  خالى،  تهى،  که  دانست  بايد  دارد.  نام  منفى 
حجم  هر  که  به طورى  دارد؛  زيادى  بسيار  اهميت  مجسمه سازى 

به وسيلٔه فضاى منفى که دارد درک مى شود.
فضاى منفى به دو دسته تقسيم مى شود: فضاى منفى درون 

حجم و فضاى منفى محيط.
سخن  منفى  فضاى  از  وقتى  حجم:  درون  منفى  فضاى 
مى  گوييم، بيشتر اين نوع از فضاى منفى مورد نظر است؛ حفره اى را 
که درون يک مجسمه ايجاد مى شود فضاى منفى حجم مى  گويند.

ايــن گـونه از فـضاى منفى (درون حجم) را هنـرى مـور 
ـ بسيار مطالعه و در مجسمه هايش استفاده  ــ    مجسمه ساز انگليسىـ 

کرده است.
در  اصلى  عنصرى  به عنوان  منفى  فضاى  از  هنرى  مور 
مجسمه استفاده مى کند به طورى که گويى مجسمه هاى او براى ايجاد 

فضاى منفى درون آن به وجود آمده اند (تصاوير ۲ــ ٢ و ۳ــ ٢).
تصوير ١ــ٢ــ لکۀ مثبت و منفی   

تصوير ٢ــ٢ــ نمونه ای از مفرغ های لرستان 



٢٥

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

فضاى منفى پيرامون حجم: اين نوع فضاى منفى کمتر 
فضاى  منفى،  فضاى  از  منظور  بيشتر  و  مى گيرد  قرار  توجه  مورد 
منفِى درون يک حجم است، اما همان طورکه در تعريف فضاى منفى 
آورده شد، فضاى منفى در مقابل مادٔه تشکيل دهندٔه يک حجم قرار 
مى گيرد. يعنى هرجا که مادٔه تشکيل دهندٔه حجم ــ فضاى مثبت ــ 
چه  مجسمه  دربرگيرندٔه  فضاى  (چه  شده  محاط  که  فضايى  است، 

فضاهاى خالى درون مجسمه) فضاى منفى  است.
هر حجم در بى نهايت فضاى منفِى پيرامون خود قرار دارد. 
هر  و  است  حجم  داخل  به  منفى  فضاى  حرکِت  فرورفتگى،  هر 
(تصاوير  است  منفى  فضاى  داخل  به  مجسمه  حرکت  برجستگى 

۴ــ  ٢ و ۵  ــ٢).

تصوير ٣ــ٢ــ هنری مور، بيضی دوگوش، ١٩٦٩، برنز، ارتفاع ٣٣٠ سانتی متر 

تصوير ٥ــ٢ــ سايه نمای تصوير ٣ــ٢ تصوير ٤ــ٢ــ سايه نمای تصوير ٢ــ٢



٢٦

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

۲ــ٢  ــ بافت
کيفيت بصرى ــ حجمى الئه خارجى يک حجم را بافت 
حجم  خارجى  الئه  به  شفاف  احجام  مورد  در  بافت  البته  گويند. 
محدود نمى شود، زيرا مى توانيم بافت ها و اتفاقات درون حجم را 
نيز ببينيم. بافت، اولين مرحله از ارتباط بصرى ــ المسه اى يک 
و  احساس  که  است  عنصرى  اولين  نيز  و  است؛  بيننده  با  حجم 
ذهنّيت يک اثر حجمى را منتقل مى کند. به اين دليل استفاده از 
هرکدام از دسته بندى ها و انواع بافت در يک حجم بايد به دقت و 

بافت ها را از نظر عميق يا سطحى بودن، زبر (خشن) يا صيقلى 

در جهت ذهنيت و فرم حجم انتخاب شود.
و  منظم  مى شوند:  تقسيم بندى  کلّى  نوع  دو  به  بافت ها 

نامنظم.
بافت هاى منظم، بافت هايى اند که به صورت منظم و تکرارى 

ايجاد شده اند (تصوير ۶  ــ٢).
ندارند  مشخصى  نظم  که  بافت هايى  نامنظم،  بافت هاى 
(تصوير  مى گويند  نامنظم  بافت  شده اند  ايجاد  آزاد  به صورت  و 

۷ــ٢).

(نرم) بودن نيز مى توان تقسيم بندى کرد (تصاوير ۸     ــ  ٢ تا ۱۰ــ  ٢).

تصوير ٧ــ٢ــ بافت نامنظم، آلبرتو جاکومتی، جزييات اثر تصوير ٦ــ٢ــ بافت منظم، تونی کَرگ جزييات اثر 



٢٧

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

تصوير ٩ــ٢ــ بافت زبر، ِاواِهس، بخشی از اثر تصوير ٨ ــ٢ــ بافت عميق، جان چامبرلين ــ بدون عنوان ــ ١٩٦٩، جزييات اثر 

تصوير ١٠ــ٢ــ بافت صيقلی، کنستانتين برانکوزی، جزييات اثر 



٢٨

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

حجم  يا  سطح  يا  خط  گاه  که  بافت  سازندٔه  واحد  نظر  از 
 ۲ ۱۱ــ  (تصاوير  کرد  طبقه بندى  را  بافت ها  مى توان  نيز  است 

۱۳ــ۲). تا 

تصوير ١٢ــ٢ــ بافت با سطح، ميکل آنجلو روندانينی تصوير ١١ــ٢ــ بافت با خط، ديويد َنش 

تصوير ١٣ــ٢ــ بافت با حجم، اوگوست روَدن، مطالعه برای سر بالزاک 



٢٩

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

ـ  ٢  ــ ريتم(منظم، نامنظم) ۳ـ
از تکرار منظم يا نامنظم يک عنصر ريتم به وجود مى  آيد. 
را  موسيقى  مشخص  فواصلى  با  اصوات  تکرار  همان طورکه 
به  مى توان  نيز  حجم ها  يا  سطوح  يا  خطوط  تکرار  از  مى  سازد، 

که  ريتم هايى اند  منظم  ريتم هاى  يافت.  دست  حجمى  ريتم  هاى 
باشد  شده  تکرار  آنها  در  مشخصى  اندازٔه  و  فواصل  با  عنصرى 
ولى در ريتم هاى نامنظم فواصل و اندازه هاى عنصر تکرار شونده 

متفاوت است (تصاوير ۱۴ــ٢ تا ۱۶ــ  ٢).

تصوير ١٥ــ٢ــ ريتم منظم، کنستانتين برانکوزی، ستون بی نهايت (زاويه ديد پايين به باال)تصوير ١٤ــ٢ــ ريتم نامنظم، ديويد اسميت، ساختار مربع مستطيلی، ١٩٥٥

تصوير ١٦ــ ٢ــ کنستانتين برانکوزی، ستون بی نهايت،٣٨ــ١٩٣٧، (زاويه ديد روبه رو)  



٣٠

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

٤ــ٢ــ مطالعۀ نور 
همه چيز به واسطٔه نور قابل ديدار است. نور  باعث ايجاد 

سايه روشن و در نتيجه تشخيص دوری و نزديکی می شود. 
يک  رنگ  و  بافت  و  احجام  و  سطوح  اختالف  نور  بدون 

حجم قابل ديدن نيست. 
در تصاوير ١٧ــ٢ــ الف تا ١٧ــ٢ــ ج، می بينيد که جهت 

تابش نور چه قدر در آن چه به نظر می رسد مؤثر است. 

تصوير ١٧ــ٢             

ب ــ جهت نور از پايين         الف ــ جهت نور از چپ         

ج ــ جهت نور از باال



٣١

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

اين نورپردازی در هنر سينما نيز بسيار به کار گرفته می شود. 
کافی است يک چراغ قوه را در تاريکی روی چهرهٔ خود مقابل آينه 
از جهات مختلف روی صورت خود بتابانيد. نتيجه بسيار جالب 
ترسناکی و  آرامش،  مانند  شما می توانيد حس هايی  بود و  خواهد 
مرموز بودن را از تابش نور برروی صورت خود بدون تغيير در 

فيزيک صورت ببينيد. 

حجم  يک  که  احساسى  با  مستقيمى  رابطٔه  نيز  نور  مقدار 
در ما ايجاد مى کند دارد. براى مثال يک حجم واحد را در نظر 

بگيريد با دو نوع نور:
زياد  و  شديد  نورى  سپس  و  ماليم  و  ضعيف  نورى  ابتدا 

(تصاوير ۱۸ــ  ٢   ــ الف و ب).

هم  با  کامالً  مختلف  نور  دو  در  حجم  اين  بصرى  کيفيت 
متفاوت است و حتى مى توان گفت ما با دو حجم متفاوت روبه رو 

هستيم.
قابل  امر  اين  نيز  روز  طول  در  مختلف  نورهاى  مورد  در 

مطالعه است. تأثير نور صبح گاهى، نوِر ميان روز و يا نور غروب، 
هرکدام، از يک حجم، کيفّياتى متفاوت به وجود مى آورند. تصاوير 
عکاسى از مجسمه  ٔ تناولى در تئاتر شهر تهران در سه موقعيت را 

مشاهده مى کنيد (تصاوير ۱۹ــ  ۲ــ الف تا ۱۹ــ  ۲ ــ ج).

تصوير ١٨ــ٢
بالف



٣٢

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

ج ــ عصر  
تصوير ١٩ــ٢

١ــ٤ــ٢ــ طراحی و عکاسی از احجام در موقعيت های 
نوری مختلف: درنورهای مختلف ضعيف، ماليم و شديد از احجام 

آماده يا مجسمه های خود عکاسی و طراحی کنيد. 

سعی کنيد از احجام روشن و تک رنگ استفاده کنيد تا بهتر 
بتوانيد سايه روشن های ايجاد شده برروی حجم را مطالعه کنيد. 

ب ــ ظهر       الف ــ صبح
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ـ  ٢  ــ مطالعۀ رنگ ٥ـ
رنگ عنصرى است که مى تواند به حجم اضافه شده و يا 
در بطن مادٔه تشکيل دهندٔه حجم قرار گيرد. رنگ هاى مختلف برنز 

در مواردى مثل رزين ها، امکان اضافه کردن رنگ در مادٔه 
تشکيل دهندٔه حجم وجود دارد.

رنگ آميزى سطح  رنگين کردن حجم،  ديگرى براى  روش 
خارجى آن است.

و  تنوع  ايجاد  عالوه  بر  مجسمه  در  رنگ  از  استفاده 
باعث  مى دهند،  حجم  يک  به  مختلف  معانى  که  رنگى  حالت  هاى 

تشديد دورى و نزديکى يا عمق نيز مى گردد.
يا  و  برجسته تر  را  رنگ  مى تواند  حجم  يک  رنگ آميزى 

يکنواخت تر جلوه دهد.
براى مثال دوکرٔه هم اندازه را که دقيقاً روى يک خط نسبت 
به ديد ما قرار دارند، فرض کنيد. اگر يکى از آن ها را  زرد و ديگرى 
را بنفش رنگ کنيم کرٔه زرد رنگ نزديک تر و بنفش دورتر به نظر 
مى آيد با رنگ آميزى حجم رابطٔه دورى و نزديکى احجام دگرگون 

مى شود.

تصوير ٢٠ــ٢

تصوير ٢١ــ٢

نمونه هايى هستند که خود رنگ هاى ثابتى در مجسمه سازى دارند 
(تصوير ٢٠ــ٢).

به راحتى مى توان با قراردادن رنگ زرد قسمتى از حجم را 
جلوتر نشان داد و با رنگ آميزى بخش هايى از حجم با رنگ هاى 

مختلف خنثى و سرد آن ها را دورتر نشان داد (تصوير ٢١ــ٢).
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مى توانيد از يک مجسمٔه ساخته شده در دو نوع ابعاد متفاوت 
(يکى ابعاد بزرگ و ديگرى ابعاد کوچک) با کادر ثابت و بدون اشل 
عکاسى کنيد. با کنار هم قراردادن عکس ها متوجه خواهيد شد که 
اين تفاوت ابعادى بين دو مجسمه قابل تشخيص نيست، اما اگر در 
کنار اين دو مجسمه باشيم رابطه اى که ايجاد مى شود رابطٔه نگاه بيننده 

و ابعاد مجسمه است و به نوعى زاوئه ديد بيننده.
اين جا نمى توان گفت همان مجسمٔه دوازده سانتى مترى را 

مى توان به  راحتى دوازده متر دانست.
آن را  بينندگان  که  زوايايى  به  بسته  دوازده مترى،  مجسمٔه 

مى  بينند بايد طراحى شود.
ارتفاع   ١  ___

تقريباً   ٦ و  مى رود  راه  مجسمه  کنار  از  که  (بيننده اى 
را  مجسمه  مترى  پانصد  فاصلهٔ   از  که  بيننده اى  دارد،  را  مجسمه 
باال  از  و  است  آپارتمان  دوازده  طبقٔه  در  که  بيننده اى  يا  مى  بيند،  

مجسمه را مى بيند).

براى مطالعه
به رنگ خاص برنز پاتينه۱ اطالق می شود. بعد از ساخت مجسمه برنزی و خروج آن از قالب شیِء به دست آمده فاقد 
رنگ زيبا و قابل قبول است، لذا پس از برداشتن قسمت های فلزی اضافه و پرداخت و از بين بردن درزهای احتمالی 
قالب، و بسته به خواست هنرمند سطح برنز رنگ پردازی می شود. البته بايد بدانيم که اين فرايند بسيار حرفه ای و خاص 

است و از واکنش انواع اسيدها و عناصر برروی سطح برنز به وجود می آيد و نه از رنگ آميزی معمولی.

تصوير ٢٢ــ٢ــ مجسمۀ آنتونی گورملی
patine  ــ١
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٦ــ٢ــ کيفيت ابعاد در ديدار مجّسمه
ديدارى با  ابعاد و اندازٔه يک حجم رابطه اى حضورى و 
بيننده دارد. به بيان ديگر بزرگ يا کوچک بودن يک حجم به روابط 
درونى، ترکيب بندى، ريتم، بافت و … ارتباطى ندارد. براى مثال 
اگر يک مجسمٔه دوازده مترى و يک مجسمٔه دوازده سانتى مترى را 
در دو عکس و با يک نسبت به کادر، عکاسى کنيم تفاوت ابعادى 

بين آن ها ديده نمى شود.
 ابعاد در مجسمه سازى به معنى آن نيست که مجسمه هرچه 
بزرگ تر باشد بهتر است، بلکه درک صحيح اين که نسبت به موضوع، 
فضا و مکان براى يک حجم چه ابعادى اختيار شود، اهميت دارد.

چه بسا براى بسيارى از موضوعات ابعاد بسيار کوچکى بايد 
در نظر گرفته شود تا حجم تأثير بيشترى بر بيننده بگذارد.

تصوير ٢٣ــ٢ــ کالوس اولدنبرگ، قاشق و گيالس، هجده متر 

اولدنبرگ،  کالوس  ٢٤ــ٢ــ  تصوير 
گيرۀ لباس، آهن ضدزنگ، چهارده متر ٧ــ٢  ــ حرکت ــ احجام متحرک

گفته  حرکت  مجسمه  در  تحرک  و  پويايى  حّس  وجود  به 
مى  شود.

واضح ترين نمونه هاى القاى حرکت را در آثار فوتوريست ها 
مى توان مشاهده کرد. مجسمه مرد جنگجو اثر امبرتو بوتچونى يکى 
از بهترين آن هاست که نمونه اى از آن در موزه هنرهاى معاصر تهران 
نيز هست که به وسيلٔه خطوط و حرکت پيچيدٔه اندام انسان حرکت 

را القا مى کند (تصوير ۲۵ــ٢).
حرکت در ترکيب بندى باعث چرخش و پويايى ترکيب بندى 

مى شود و نگاه بيننده را در مجسمه هدايت مى کند. 

مى تواند  احجام  و  سطوح  خطوط،  هم  قرارگرفتن  کنار 
ايجاد حرکت کنند. حرکت هميشه از جايى شروع و به جايى ختم 

مى شود. 
مى کنند  حرکت  خود  که  مجسمه هايى  به  متحرک  احجام 

گفته مى شود.
مى گيرد.  انجام  واقعاً  و  است  مشهود  آثار  اين  در  حرکت 
جريان  يا  باد  وزش  مثل  طبيعى  عوامل  به وسيلٔه  حرکت  اين  خواه 
موتورهاى  به وسيلٔه  خواه  «کالدر»)  آثار  (مثل  پذيرد  صورت  آب 
الکتريکى، در هر صورت حرکت واقعاً در مجّسمه اتفاق مى افتد.
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شاخص ترىن مجسمه هاى متحرک، آثار »کالدر« مجسمه ساز 
حرکت  به  باد  با  که  او  متحرک  هاى  مجسمه  است.  آمرىکاىى 
درمى  آىند از بازوهاى فلزى و لوالهاى ساده اى که خود مجسمه ساز 
مى  سازد تشکىل شده اند )تصاوىر 26ــ٢ تا 28ــ٢(.نمونه اى از اىن 
مجسمه هاى متحرک کالدر در داخل موزهٔ هنرهاى معاصر تهران 

نصب شده است.
با اندک  بازوها  به  ورقه هاى فلزى نازک و سبک متصل 
بادى حرکت مى کنند. اتصاالت و نوع به حرکت  درآوردن مجسمه 
باشد.با  متحرک  احجام  براى  الگوىى  تواند  مى  کالدر  توسط 
سىم هاى نازک مى توان آن ها را ساده تر و در ابعاد کوچک ساخت. 
البته براى اىجاد حرکت در مجسمه از موتورهاى الکترىکى نىز 

مى  توان استفاده کرد.

تصویر ٢٥ــ٢ــ امیرتوبوتچونی، اشکال یگانۀ امتداد در فضا، ١٩١٣، برنز 

تصویر ٢6ــ٢ــ الکساندر کالدار
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ـ۲ــ ترکيب کردن احجام با يکديگر: از کنار هم  ۱ــ ۸ـ 
قرار دادن دو يا چند حجم، يک ترکيب حجمى به   وجود مى آيد. ترکيب 
حجمى بدون وجود هيچ اتصالى نيز قابل شکل گيرى است اما معموالً، 

يک ترکيب حجمى از اتصال دو يا چند حجم ايجاد مى شود.
متفاوتى  حجمى  ترکيبات  اصلى  حجم  سه  با  شروع  براى 
بسازيد. اين تمرين را با احجام ميانى (مخروط، استوانه و منشور) 
و ترکيب آن ها با حجم هاى اصلى نيز انجام دهيد. براى اين تمرين 
مى توانيد احجام را در موقعيت هاى متفاوتى (از لحاظ زاويه، فاصله 

و ارتباط) نسبت به هم قرار دهيد.

تصوير ٢٨ــ٢ــ ديويد اسميت، مکعب ١٤، ١٩٦٣

تصوير ٢٧ــ٢ــ هنری مور، سر و دست ١٩٦٣، برنز

تصوير ٢٩ــ٢ــ آرنولدو پومودورو، کره، ١٩٦٥، برنز، قطر کره ١٢٠ سانتی متر 

٨ــ۲ــ ساخت ترکيب حجمى
ترکيب حجمى، حجمى است که از بيش از يک جزء به وجود 
آمده باشد. به عبارت ديگر، يک ترکيب حجمى مى تواند شامل دو يا 
چند جزء جدا از هم يا به هم پيوسته باشد. ادغام و تلفيق و مرتبط 
احجام  در  متغيرى  و  متفاوت  تأثيرات  يکديگر  به  احجام  ساختن 

به وجود مى آورد.
ساخت يک ترکيب حجمى از سه راه، يکى افزودن احجام 
به يکديگر (با وجود اتصال ميان آن ها يا بدون وجود اتصال) و ديگر 
کاستن از احجام (برش دادن) و يا تلفيق هر دو روش امکان پذير 

است (به تصاوير ۲۷ــ۲ تا ۲۹ــ۲ توجه کنيد).
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۲ــ ٨ ــ۲ــ ساخت يک ترکيب حجمى با استفاده از 
برش: برش امکان ديگرى است براى گسترش امکانات ساخت 
ترکيبات حجمى. برشى که در حجم به وجود بيايد (حتى در حد ايجاد 

يک شکاف) در ماهيت و روابط بين اجزاى آن تأثير دارد.
مى توان با ايجاد انواع برش هاى افقى، عمودى، زاويه دار 
يا منحنى، ترکيبات بسيار متنوعى را در احجام ايجاد نمود. حتى       
مى  توان با برش دادن يک حجم و کاستن بخش يا بخش هايى از 

آن يک حجم جديد ايجاد کرد. به عنوان تمرين، يک مکعب را به 
سه برش اصلى (عمودى، منحنى و زاويه دار) قطع کنيد. مشاهده 
داراى  آمده،  به وجود  (قطعات)  احجام  از  يک  هر  که  مى کنيد 
خصوصيات کامالً متفاوتى نسبت به مکعب اوليه و همين طور نسبت 
به هم هستند (تصاوير ۳۰ــ۲ــ الف تا ۳۰ــ ۲ ــ ح، چند نوع برش 

را در احجام اصلى نشان مى دهند).

جبالف

وهـ د  

ح ز

تصوير ٣٠ــ٢ــ ساخت ترکيب حجمی با استفاده از برش
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ـ۲ــ ساخت ترکيب حجمى با استفاده از برش و  ۳ــ ٨ـ 
ترکيب: در اين قسمت براى ايجاد ترکيبات حجمى از برش و ترکيب 
احجام به طور همزمان استفاده مى کنيم. استفاده از اين دو روش به طور 
همزمان بسيار جذاب تر و جالب تر از دو روش پيشين است، چرا که از 

اين راه امکان ايجاد ترکيبات بسيار متنوعى وجود دارد.
تمرين: دو حجم متفاوت را در دو اندازٔه متفاوت انتخاب 
کنيد و بر روى هر کدام دو برش بزنيد (هر يک به سه قطعه تقسيم 
کنيد.  ترکيب  آمده را با هم  قطعٔه به دست  شد) حال شش  خواهد 
سعى کنيد ترکيب به وجود آمده از نظر ارتباط بين اجزاء و روابط 

بصرى، ويژگى هاى يک اثر قابل قبول را داشته باشد.
استفاده از اصولى که در مبانى هنرهاى تجسمى آموخته  ايد، 
مى تواند کمک مؤثرى براى ايجاد يک ترکيب حجمى با خصوصيات 
باشيد که در برخورد با يک حجم  قابل قبول باشد. توجه داشته 

سه بعدى (مثل مجسمه يا يک بناى معمارى)، شما با ترکيب بندى 
هاى متفاوتى از زواياى مختلف روبه رو هستيد، که هر يک همان 

خصوصيات ترکيب بندى در نقاشى را دارد.
تنظيم روابط بصرى کارتان، بايد با توجه به تمامى اين زوايا 
و با حساسيت کافى نسبت به آن ها صورت گيرد. تعادل، توازن، 
تناسب، تنّوع، رابطٔه بين فضاى مثبت و منفى و سرانجام هماهنگى 

بين تمام اجزاء از اصول قابل توّجه در اين رابطه اند.
ايجاد  با  و  احجام  از  بيشترى  يا  کمتر  تعداد  از  استفاده  با 

برش  هاى متنوع، ترکيبات حجمى متفاوتى را به وجود آوريد.
کوچک،  و  زياد  برش هاى  ايجاد  که  شده ايد  متوجه  حتماً 
به حجم شما جزييات بيشترى مى دهد و برش هاى کمتر و بزرگ تر 
تصاوير  (به  مى آورد  به وجود  شما  حجم  در  را  بيشترى  سادگى 

۳۱ــ۲ــ الف تا ۳۱ــ۲ــ ج توجه کنيد).

تصوير ٣١ــ٢ــ ساخت ترکيب حجمی با استفاده از برش و ترکيب 
ج

ب الف
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با استفاده از  ٩ــ2ــ تمرىن ساخت ترکىب حجمى 
اشىاء بازىافتى

اشىاء و مواد محىط پىرامون خود را به دقت نگاه کنىد و در 
مىان آن ها چند حجم اصلى را مشخص نماىىد. سپس با استفاده 
از مواد ىا ابزار متصل کننده )چسب، نخ، سىم و …( از آن ها ىک 

ترکىب حجمى بسازىد.
همچنىن مى توانىد براى اىجاد تنوع در اشىاىى که در اختىار 
دارىد از برش هاى مختلف استفاده کنىد. در صورتی که از اشىای 
با رنگ های متفاوت استفاده کنىد، براى اىن که حجم نهاىى شما 

زىاد تحت تأثىر رنگ بندى اشىاء مورد استفاده قرار نگىرد، مى توانىد 
آن ها را قبل ىا بعد از ترکىب با رنگ مالىم بپوشانىد )تصوىر ٣٢ــ2 

و سپس تصاوىر 3٣ــ2ــ الف تا 33ــ2ــ هـ، را ببىنىد(.
دور رىـختنی: شما می توانىـد از اشىاء دوررىـز در کـار 
حجم استفاده کنىد. اىن کار باعث می شود تا ذهن و خالقىت شما 
رشد کند. برای مثال در اىن جا از لوله های مقواىی که معموالً در 

پارچه فروشی ها باقی می ماند استفاده شده است. 
شما هم سعی کنىد با برش های خاصی که روی اىن لوله ها 

اىجاد می کنىد به طرح های مورد نظرتان برسىد. 

تصوىر ٣٢ــ٢ــ مترسک، ژازه طباطباىی
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تصوير ٣٣ــ٢

بالف

ج

هـ د  
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١٠ــ٢ــ کاربرد سطح در ترکيبات حجمی
مجسمه سازى  در  مستقل  به صورت  سطح  از  استفاده 

ـ حجم بسيار  پيشينه  اى طوالنى ندارد ولى در ايران رويکرد سطحـ 
ديده مى شود (تصاوير ۳۴ــ٢   و ۳۵ــ٢).

    تصوير ٣٤ــ٢ــ عالمت عزاداری عاشورا 

ايام  در  که  چوبی  نخل  ٢ــ  ٣٥ــ  تصوير 
عاشورا برای عزاداری استفاده می شود.



٤٣

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

سطح  مشخص  حضور  از  نشانى  عزادارى  عالمت هاى 
است،  آريايى  سرو  همان  که  نخل،  دارند.  حجم  يک  ساخت  در 
نيز از همين طريق ساخته شده است؛ يعنى دو سرو چوبى به وسيلٔه 

شبکه  هاى چوبى به هم متصل شده اند.
شايد حضور سطح، و به عبارت ديگر عدم حضور حجم، در 
مجسمه هاى ايرانى به نوع بينش هنرمند ايرانى از سطح برمى گردد، و 

آن گريز از پرسپکتيو، به مفهوم غربى، است که در  نگارگرى ايرانى 
نگارگرى  که  آن  از  پيش  حتى  ديده ايم.  آن  از  بسيارى  نمونه هاى 
ساسانى  و  هخامنشى  برجسته هاى  نقش  به  توجه  با  بيايد،  به وجود 
درمى يابيم که برجستگى اين نقوش بسيار کم است و بيشتر از سطوح 

در ساخت آن ها استفاده شده است (تصاوير ۳۶ــ٢ و ۳۷ــ٢).

     تصوير ٣٦ــ٢ــ نقش برجستۀ هخامنشی، جزييات صورت، تخت جمشيد 

تصوير ٣٧ــ٢ــ نقش برجستۀ هخامنشی، تخت جمشيد 



٤٤

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

سطح در مجسمه مانند ديوارى مسدودکننده 
است. وجود يک سطح باعث بسته شدن فضا و 
فضاى  و  سطح  پيش روى  فضاى  به  آن  تفکيک 
پشت سطح مى شود.مجسمه سازانى مثل «ريچارد 
سرا» و «گابو» از اين کيفيت در ساخت آثارشان 

استفاده کرده اند (تصاوير ۳۸ــ٢ و ۳۹ــ٢).

تصوير ٣٨ــ٢ــ ريچارد ِسرا، «کالرا، کالرا»، ١٩٨٥

تصوير ٣٩ــ٢ــ نائوم گابو١، سريک زن، ٢٠ــ١٩١٧، فلز و سلولوئيد، ١٩/٥×٢٤/٥ سانتی متر 

استفاده                 تجسمی که  عناصر  مورد  بودند؛ از اين رو حتی در  معتقد  زوائد  کردن و حذف  ساده  بيش از هر چيز به  متعلق به نسلی است که  گابو  ١ــ (GABO (١٩٧٧ــ١٨٩٠)). 
می کردند نيز از حداقل فراتر نمی رفتند. گابو در ساخت چهره هايش از سطوح و در پاره ای از معروف ترين آثارش از خطوط بهره برده است. وی در ابتدای ورود به آمريکا به علت فقر و 

نداشتن امکانات از تنها مادٔه در دسترسش يعنی مقوا برای ساخت اين چهره ها استفاده می کرد، ولی بعدها آن ها را تبديل به فلز کرد. 



٤٥

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

جذابيت اين تفکيک و مسدود کردن فضا و ايجاد فضايى 
دو طرفه امکان دارد به مسطح شدن مجسمه و تبديل آن به نقش 

برجسته اى دو طرفه منجر شود.
شکست هايى  و  قوس ها  از  مى توان  امر  اين  از  گريز  براى 
ما  به  مى تواند  سطوح  تکرار  همچنين  کرد.  استفاده  سطوح  در 

کمک کند.
نمونٔه بارز ساخت يک حجم با چند سطح چهره هاى «نائوم 
گابو» است. گابو با استفاده از مقوا چهره  هايى مى سازد که تنها 
از سطح تشکيل شده اند. اين آثار به خوبى به ما نشان مى دهد که 
چگونه مى توان از سطح در ساخت حجم و فضا بهره برد (تصاوير 

۴۰ــ٢ تا ۴۲ــ٢).

انتقال،  ِسرا،  ريچارد  ٢ــ  ٤٠ــ تصوير
٧٢ــ١٩٧٠، شش قسمت بتونی، ارتفاع ٥ متر

تصوير ٤١ــ٢ــ ساختار شماره ١، اثر نائوم گابو

تصوير ٤٢ــ٢ــ ساختار شماره ٢، اثر نائوم گابو



٤٦

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

١١ــ٢ــ طرز ساخت ترکيب حجمى با سطح
خصوصيات کامل و بارز حجمى سطح را در تمرين هايى که 
از سطح به صورت مستقل استفاده مى شود بيشتر و بهتر مى  توان 

تجربه کرد.
البته ساخت حجم به وسيلٔه سطح نبايد منجر به مسطح شدن 
و يا تک بعدى شدن حجم شود بلکه از کيفّيات خاصى که سطح در 

ترکيب حجمى ايجاد مى کند بايد استفاده شود.
مى توانيد  شروع  براى  اصلى:  سطوح  ۱ــ١١ــ٢ــ 

به  را  مقوا  کنيد.  استفاده  دايره)  و  مربع  اصلى (مثلث،  اشکال  از 
اشکال اصلى در اندازٔه ۱۰ سانتى متر برش بزنيد (تصاوير۴۳ــ٢ــ 

الف و ب).
۲ــ١١ــ٢ــ ترکيب: با انجام برش هايى در بدنٔه هر يک 
از سطوح و تداخل سطوح در يکديگر ترکيب حجمى بسازيد. اين 
تمرين را با سطوح اختيارى و آزاد و يا اندازه هاى مختلف انجام 

دهيد (تصاوير ۴۳ــ٢ــ ج و د).

بالف

دج

تصوير ٤٣ــ٢ــ روش ساخت اشکال هندسی (کشيدن طرح روی مقوا و بريدن آن)  



٤٧

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

۳ــ١١ــ٢ــ برش ــ َخم: همان طور که گفته شد سطح 
نيز جزيى از حجم در نظر گرفته مى شود؛ در عين حال که مى تواند 
عنصرى حجم ساز باشد؛ يعنى از کنار هم قرار دادن سطوح مستقل 
حجمى جديد توليد مى شود. حتى گاهى صفحه اى با کم کردن و يا 

افزودن عناصرى به مجّسمه تبديل مى شود.

ايجاد برش ها و خم ها مى تواند در ترکيبات حجم هاى شما  
حرکت و پويايى ايجاد کند و آن ها را از سطوح تخت و صاف به 

سطوح منحنى و يا شکسته تبديل نمايد.
بر روى يکى از سطوح اصلى سه برش ايجاد کنيد و هر برش را به 

سمتى خم کنيد و يا انحنا دهيد (تصاوير ۴۴ــ٢ــ الف تا ۴۴ــ٢ــ د).

اصلى  سطح  سه  روى  بر  برش  ايجاد  ٤ــ١١ــ٢ــ 
به  دادن  انحنا  و  برش ها  کردن  خم  دايره):  ــ  مثّلث  ــ  (مرّبع 
آن ها و حرکت دادن آن ها در فضاى اطراف سطوح، سطوح را به 

بالف

 د  ج

تصوير ٤٤ــ٢ــ ايجاد برش، خم کردن و حرکت برش ها در فضای اطراف 

احجامى تبديل مى کند که داراى فضاهاى منفى اند. اين فضاهاى 
مى دهند  تعامل  شده  توليد  حجم  به  مثبت  سطوح  کنار  در  منفى 

(تصاوير ۴۵ــ۲ــ الف تا ۴۵ــ٢ــ ج).



٤٨

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

٥ــ١١ــ٢ــ ساخت ترکيب حجمى به وسيلۀ برش و 
مختلف  اندازه هاى  در  آزاد،  َاشکالى  با  را،  سطح  پنج  ترکيب: 
انتخاب و با همديگر ترکيب کنيد. با توجه به اندازه و فرم اشکال، 
بر روى سطوح، برش ها و خم هاى مناسبى را طورى ايجاد کنيد 
باشد  شده  توجه  نيز  هم  کنار  در  برش ها  قرارگيرى  وضعيت  به  که 

(تصاوير ۴۶ــ٢ــ الف تا ۴۶ــ٢ــ هـ).

برش  که  مى بينيد  را  آزادى  اشکال  ۴۶ــ٢  تصاوير  در 
خورده اند و از جهات مختلف در فضا گسترده شده اند. اين اشکال 
جديد  حجمى  و  شده  ترکيب  هم  کنار  در  مختلف  اندازه هاى  با 
واسطٔه  به  را  خود  ايستايى  خاصيت  حجم  هر  کرده اند.  توليد  را 
برش  هايى که بر روى سطوحش ايجاد شده به دست آورده است.

ج) دايرهب) مربعالف) مثلث

د

جبالف

هـ

تصوير ٤٥ــ٢ــ برش، خم

تصوير ٤٦ــ٢ــ ساخت ترکيب حجمی به وسيلۀ برش و ترکيب سطوح



٤٩

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

۱۲  ــ۲ــ ساخت ترکيب حجمى با خط
شناخـت  خـط،  بـا  حجـمى  تـرکيـب  ساخت  از  پـيش 

تقسيم بندى هاى خط و انواع  آن الزم به نظر مى رسد.
و  افقى  مايل،  (منحنى،  اصلى  خطوط  ۱ ــ۱۲  ــ۲  ــ 
عمودى): خطوط به چند دستٔه اصلى تقسيم مى شوند: منحنى ها، 
خطوط مايل، خطوط عمودى و خطوط افقى که هرکدام به تنهايى 
هويتى مستقل دارند و احساس خاصى را منتقل مى کنند که بايد 
هنگام استفاده از آن مورد توجه قرار گيرد. براى مثال: خطوط 
سکون؛  و  آرامش  افقى  خطوط  استوارى؛  و  ايستايى  عمودى 
خطوط مايل حرکت و خطوط منحنى  سّيالّيت و احساس نرمى را 
در ما تقويت مى کنند. (اين موارد به صورت جامع در بخش «خط» 

در مبانى هنرهاى تجسمى آمده است).
ترکيب  يک  ساخت  در  برش:  و  ترکيب  ۲ــ۱۲ ــ۲ــ 
حجمى ديگر به دنبال ساخت يک شکل از پيش تعيين شده با خط 

نيستيم؛ بلکه از خطوط به تنهايى و به طورمستقل براى ساخت حجم 
استفاده مى کنيم تا شخصيت و قدرت خطوط در فضا بيشتر مورد 

توجه قرار گيرند.
در  افقى  و  عمودى  منحنى،  مايل،  خطوط  خط،  چهار  با 

طول هاى ۱۵ سانتى متر ترکيبى حجمى بسازيد.
ترکيب بندى شما برخالف تمرين هاى گذشته فضايى را اشغال 
نمى کند بلکه فضايى را درون خود محاط مى کند و نگاه از خالل 

ترکيب شما عبور مى کند.
به همين دليل در استفاده از خط که حداقل عنصر حجمى 
و فضايى است دقت کنيد تا حجم شما بتواند شخصيت و فضايى 
مستقل داشته باشد. در تصاوير ۴۷ــ٢ــ الف تا ۴۷ــ٢ــ ج مراحل 

ساخت يک حجم با عنصر خط را مشاهده مى کنيد.
در ساخت احجام بايد توجه زيادى به نقطهٔ  اتکا و قرارگيرى 

آن ها داشت.

بالف

ج
تصوير ٤٧ــ٢    



٥٠

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

احجامى که با خطوط ساخته مى شوند به دليل اين که ممکن 
است بر روى تنها يک نقطه ثابت بايستند (يعنى نوع طراحى آن ها 
چنين باشد) احتياج به پايه اى دارند که آن ها را نگه دارد. البته در 

بعضى شرايط و با توجه به اندازٔه خطوط و عناصر تشکيل دهندٔه 
قرار  آن  تکيه گاه  به عنوان  مى توانند  خطوط  خود  مجسمه، 

گيرند(تصاوير ۴٧ــ٢ــ د تا ۴٧ــ٢ــ و). 

ادامه تصوير ٤٧ــ٢

۳ــ۱۲ ــ۲ــ ساخت ترکيب حجمى با خط: تمرين قبل 
را با خطوط بيشتر (بين ۸ تا ۱۰ خط) انجام دهيد.

ابعاد  (در  ساخته ايد  خط  با  که  را  اصلى  احجام  از  يکى 

۱۰×١٠ سانتى متر) با چهار خط (عمودى، مايل، افقى و منحنى) 
تا  الف  ۴۸ــ٢ــ  (تصاوير  کنيد  ترکيب  سانتى متر  پانزده  به طول 

۴۸ــ٢ــ د).

وهـد

د

بالف

ج

تصوير ٤٨ــ٢ــ ساخت ترکيب حجمی با خط



٥١

فصل دوم: ساخت تركيبات حجمی

در اين ترکيب حجم مکعب خود به عنوان تکيه گاهى محسوب 
مى شود و مى تواند پايه اى جداگانه نداشته باشد.

خاصيت  اين  به  مختلف  زواياى  در  حجم  دادن  قرار  با 
پى مى بريد.

در تصاوير زير سه اثر مجسمه را مشاهده مى کنيد که در ايجاد 
آن ها از عنصر خط استفاده شده است (تصاوير ۴۹ــ۲ تا ۵۱ــ۲). 

تصوير ٤٩ــ٢ــ نائوم گابو، ساختار (جزييات اثر) 
٥٧ــ١٩٥٥، مفتول، برنز، آهن 

تصوير ٥٠ــ٢ــ آنتوان بْوْسِنر، ساختار شفاهی ١٩٤٥، برنز     

تصوير ٥١ــ٢ــ لين َچْدويک، ساختار قفس برای فرشته ٢، فلز، ارتفاع ٢٥/٥ سانتی متر 


