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تمام حقوق مادي و معنوي مطالب مختص 
سايت cgpersian.com است.

استفاده از مطالب مجله تنها با ذكرمنبع  امكان 
پذير است.مطالب زيبا، نمونه كارها و مطالب 

مرتبط را با نام خود به آدرس
cgmag@cgpersian.com 

 ارسال نماييد تا مطالب با نام خودتان در مجله 
درج شود. براي آگهي و تبليغات در مجله به 

آدرس زير مراجعه فرماييد:
www.ads.cgpersian.com

با تشكر از دوستاني كه ما را در رسيدن به 
اين مهم ياري كردند

P.A.Y.T.O.N :طرح روي جلد
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سالومه پزشکپور
متولد 1359 ، تهران
فارغ التحصيل كارشناسی كامپيوتر ، دانشگاه آزاد

دانشجوی كارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشكده هنر و معماری 
دانشگاه آزاد

دوره های آموزشی :
سال 1378 : آموزش طراحی و مدادرنگی در حضور استاد آيدين 
آغداشلو
سال 1380 : آموزش گواش و آبرنگ در حضور استاد حسن عباس نژاد
سال 1382 : آموزش آبرنگ در حضور استاد محمد رضا آتشزاد

نمایشگاه ها :
نمايشگاه گروهی آبرنگ – گالری آتشزاد – تابستان 1382
دوساالنه طراحی – گالری آتشزاد – زمستان 1382
نمايشگاه گروهی آبرنگ – گالری آتشزاد – زمستان 1382
دوساالنه طراحی – گالری آتشزاد – زمستان 1383
نمايشگاه انفرادی – گالری آتشزاد – آذر 1384
نمايشگاه انفرادی – مركز فرهنگی سفارت تركيه – خرداد 1385
منتخب نسل نو – گالری هما – تير 1385

وب سایت شخصي: 
www.saloomehpezeshkpour.com

Iranian Artist
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FILE

In Website: 

Cgpersian.com



7



8

eye Tutorial

1- ابتدا با استفاده از PenTools خطوطي 
براي كشيدن چشم ايجاد كنيد. بسته به سليقه 

خود!

2- براي چشم خود يك رنگ مثل آبي يا سبز 
ايجاد نماييد

3- دراليه جديد يك رنگ از هم خانواده 
رنگ انتخابي خود انتخاب كرده و با 

استفاده از Pen tools سايه 
Multiply ايجاد كنيد با استفاده از مد

آموزش رنگ آميزی چشم!
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eye Tutorial

4- در مرحله بعدي  نصف سايه داده شده را 
 opacity انتخاب كرده و يك رنگ سفيد با

20 درصد  به وسط چشم اضافه كنيد

5- سپس Dodge tools را انتخاب 
كنيد. رنك رو بر روي Hightlight  و 

Expousre  را بر روي 20 تنظيم كنيد و بر 
روي اليه اولي رفته و هاياليت ايجاد كنيد

7- كار چشم تمام شده است. بقيه نقاشي 6- مانند شكل، 3 نقطه سفيد در چشم ايجاد كنيد
هم به سليقه خود رنگ آميزي كنيد

8- دقت كنيد  نحوه هاياليت بر روي چشم با استفاده 
از براش هم  قابل ايجاد بود.براي تمرين مي توانيد 

نقاشي خود را با سبك ديگر رنگ كنيد.

ads.cgpersian.com
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نمايش  كامل  به صورت  را  جهان  هرگز  چينی  نقاش   
غربی  سنت گرای  نگاه  با  او  نگاه  بنابراين  نمی دهد، 
 « معماری  به  »وابسته  شيوه ای  به  را  جهان  كه 
نقاشيهای  )بوركهارت،181(  است.  متفاوت  می بيند 
و  می شد  كشيده  ابريشمی  طومارهای  روی  بر  چينی 
در  تنها  و  می شد  نگهداری  گرانبها  محفظه های  در 
نگاه  آنها  بر  مومنان  تا  می شد  گشوده  آرام  لحظات 
خواندن  مانند  نقاشی  يك  ديدن  كنند.  تامل  و  كنند 
می گرفت.  صورت  تامل  با  كه  بود  زيبايی  شعر  قطعه 
بدون  را  كوچك  تصاوير  تنها  چينيان  )گامبريج،138( 
قاب به ديوار آويزان می كردند و گاه يك سلسله تصوير 
بزرگ  تصاوير  آنان هيچگاه  تجير می كشيدند.  روی  را 
می كردند  لوله  را  آنها  بلكه  نمی آويختند،  ديوار  به  را 
برای  گاه،  سپس  می داشتند.  نگه  جايی  در  دقت  به  و 
آنها  مطالعه ی  به  واقع  در  و  می گشودند  را  آنها  تماشا 
شاهكار ها  دورماندن  باعث  موضوع،  اين  می پرداختند. 
ديرهنگام  آشنايی  نتيجه  در  و  از چشم مسافران غربی 

آنان با هنر شرقی شد. )دورانت،184(
نيست،  دست  در  زيادی  اطالع  چينی  هنر  سرآغاز  از   
در  مفرغ ريزی  هنر  در  چينيان  كه  می دانيم  تنها 
در  و  رسيده  بودند  مهارت  به  دور  بسيار  زمانهای 
در  مفرغی  ظروف  اين  ميالد  از  قبل  نخست  هزاره ی 
بالواسطه ی  قرون  در  می شد.  استفاده  باستانی  معابد 
مشابه  تدفينی  مراسم  چينيان  ميالد،  از  بعد  و  قبل 
آرامگاههايشان  در  و  داشتند  مصريان  تدفين  مراسم 
آثاری از بازنماييهای بسيار زنده ای از زندگی و عادات 
بازنمايی ها  اين  در  است.  مانده  جای  بر  روزگارشان 
چينيان  مصريان،  مكسر  و  صاف  خطوط  خالف  بر 
)گامبريج،135(  می بردند.  كار  به  را  منحنی  خطوط 
از  يكی  ميالد،  از  قبل  قرن  چند  حتی  چينی  نقاشی 
هنرهای مهم به شمار می آمد. در آغاز دوره ی ميالدی 
و  سوم  قرنهای  در  رسيد.  خود  اوج  به  چينی  نقاشی 
و  فرهنگ  عيسی  آيين  كه  هنگامی  ميالدی،  چهارم 
هنر كناره های مديترانه را متاثر كرد، آيين بودا در هنر 

و  آميخت  دائو  آيين  با  آورد، سپس  پديد  انقالبی  چين 
)دورانت،814  گرداند.  متاثر  هندو  هنر  از  را  چين  هنر 

و815 (
شكل گيری  موجب  تنها  چين  هنر  بر  بودا  آيين  تاثير   
گرديد  موجب  بلكه  نشد،  هنرمندان  برای  جديد  آثار 
و  شود  نگريسته  نو  از  تصوير ها  و  تنديس ها  به  كه 
شود.  برخوردار  بيشتری  احترام  از  هنرمندان  دستاورد 
امری  را  تصويرسازی  كه  بود  سرزمينی  نخستين  چين 
از مقامی همانند يك شاعر  حقير نمی پنداشت و نقاش 

بود.)گامبريج،138(  برخوردار 
نقاشی چينی از قيود دينی و نيز از محدوديتهای نظری 
آسيب ديد. )دورانت،821( هنر بودايی به بازنمايی بودا 
آموزش  برای  چينی  نقاشان  طرفی  از  می پرداخت. 
و  می پرداختند  قديم  استادان  از  تقليد  به  تنها  نقاشی 
اساتيد  از  تقليد  شيوه ی  جز  شيوه ای  به  نمی توانستند 
را  هنر  چين  بزرگ  آموزگاران  از  برخی  بپردازند. 
نمونه های  می توانست  كه  می پنداشتند  وسيله ای 

خصوصیات نقاشی چینی

هنر شرقی از هر جهت با هنر غربی متفاوت 
که  است  علتی  آشکارترین  این  و  است 
شرقی  هنر  دیر هنگام  شناخت  موجب 
توسط غربی ها شده است. بر خالف غربیها 
که بر روی بوم نقاشی می کردند، چینی ها در 
دوره ی نفوذ آیین بودایی دیوارنگاری کرده 
و در برخی دوره ها بر روی کاغذ نقاشی 
به دلیل کم دوام بودن کاغذ،  می کردند و 
امروزه بسیاری از آثار کهن در دسترس 
غربی ها،  خالف  بر  همچنین  نیست.  ما 
و  نمی کردند  استفاده  روغنی  رنگهای  از 
لطافت آبرنگ را در بیان حاالت و روحیات 

خود مناسب یافتند.) دورانت،813(

article
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در  را  زرين گذشته  دورانهای  در  تقوا  و  بزرگ فضيلت 
كتابهای كهن طوماری  از  يكی  كند.  زنده  مردم  خاطر 
مصور چينی مجموعه ای از نمونه های زنان متقی است 
است.  شده  نوشته  كنفوسيوس  نگرش  با  مطابق  كه 

)گامبريج،136(
و  است  هماهنگ  طبيعت  با  انسان  چينيان  نظر  در 
 . است  طبيعت  با  بودن  همگام  زيستن  شادمانه  معنای 
انسان هيچگاه بر طبيعت مسلط نيست، بلكه بخشی از 
نقاشی »آب  ( هنرمندان چينی  )گاردنر،704  است.  آن 
آغاز  تزئينات  برای  نه  و  آموزش  برای  نه  را   « كوه  و 
كردند. هدف آنها فراهم آوردن موضوعی برای تفكر و 

)گامبريج،138( بود.  تامل 
مقابل  در  تا  نمی رفتند  آزاد  فضای  به  چينی  نقاشان 
چشم انداز، طرح اوليه آن را تهيه كنند. شيوه ی آموزش 
تمركز  و  مراقبه  از  عجيبی  شيوه ی  با  همراه  نيز  آنان 
صنوبر،  درختهای  كردن  نقاشی  در  ابتدا  آنان  بود. 
صخره ها و ابرها نه با مطالعه ی طبيعت بلكه با بررسی 
می رسيدند.  مهارت  به  گذشته  مشهور  استادان  آثار 
هنگامی كه اين مهارتها را كامل فرامی  گرفتند به سفر 
در طبيعت می پرداختند و درباره ی زيبايی طبيعت تامل 
سعی  می گشتند  باز  خانه  به  وقتی  سپس  می كردند. 
با در كنار هم قرار دادن تصاوير ذهنی خود  می كردند 

آن حاالت را دوباره زنده كنند.
چنان  جوهر  و  قلم  از  استفاده  در  آنان  كه  بود  الزم   
تازگی  آنها  الهام  اينكه  از  قبل  بتوانند  كه  باشند  ماهر 
كاغذ  روی  را  ذهنی  تصاوير  بدهد،  دست  از  را  خود 

)گامبريج،141( آورند. 
آماده  را  وسايلش  و  ابزار  كار  شروع  از  پيش  هنرمند   
برگزار  را  مراسمی  يا  آيين  مقدمات  گويی  می كند، 
هيچ چيز  كه  بودند  معتقد  دور  خاور  راهبان   « می كند. 
به  مراقبه  نيست.  مراقبه  درست  شيوه ی  از  مهمتر 
مقدس  حقيقت  درباره ی  تعمق  و  تفكر  ساعتها  معنای 
را  انديشه ای  شخص  ندارد.  پايانی  كه  است  واحدی 
به  جهات  همه ی  از  و  می كند  تثبيت  خود  ذهن  در 
راهبان  ...برخی  سازد.  رها  را  آن  بی آنكه  می نگرد  آن 
محور  را  آنها  و  می پرداختند  مراقبه  به  كلماتی  سر  بر 
آرام  متمادی  روزهای  يعنی  می دادند،  قرار  خود  ذهن 
می نشستند و به سكوتی گوش می دادند كه قبل و بعد 

از آن هجای مقدس واقع می شد.
 برخی ديگر درباره ی چيزهای طبيعی، مثال آب، مراقبه 
بود  اين گونه  شايد   ... كوهها.  درباره ی  ...يا  می كردند. 
كه هنر مذهبی در چين كمتر برای روايت افسانه های 
در  چنانكه  خاص-  آيينی  آموزش  برای  كمتر  و  بودا 

و  افتاد-  اتفاق  وسطی  قرون  در  مسيحی  هنر  مورد 
گرفته  به كار  كردن  مراقبه  به  كمكی  همچون  بيشتر 

)گامبريج،138(   شد.« 
می دانستند  از خوشنويسی  را شاخه ای  نقاشی  »چينيان 
صورتگری  می نوشتند،  خط  كه  قلم مويی  همان  با  و 

می كردند. نيز 
قلم مو  با  فقط  آنها  كهنسال  شاهكارهای  از  بسياری   
آغاز  در  چينی  خط  چون  آمده است.  به وجود  مركب  و 
شمار  در  را  نقاشی  چينيان  بود،  نقاشی  يا  رسم  نوعی 
خط می آوردند و خوشنويسی را يكی از هنرهای اصلی 
بر  را  زيبا  نوشته های  ژاپن  و  چين  در  می شمردند. 

هنر دوستان  همچنانكه  و  می آويزند  خانه ها  ديوارهای 
تالش  هنری  تصويرهای  و  ظرفها  پی  در  اروپايی 
خط  شاهكارهای  گردآوری  در  نيز  آنان  می كنند. 
را  )دورانت،814( هنرمندان چينی، شعر  می كوشيدند.« 
به طوری كه  می نوشتند،  تصاوير  روی  بر  زيبا  خطی  با 
اثر  يك  در  را  شعر  و  خوشنويسی  نقاشی،  هنر  سه 

می آوردند. گردهم 
نقاشی  كه  می پردازيم  ويژگيها  برخی  بررسی  به  حال   

اقوام ديگر متمايز می كند: چينی را از ساير نقاشی 
بود  آموخته  چينيان  به  دائو  آيين   : طبيعت دوستی   •
كه به عواطف خود نسبت به طبيعت احترام بگذارند و 

article
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طبيعت  از  انسان  كه  می كرد  گوشزد  آنها  به  بودا  آيين 
به  هر يك  نقاشان  و  فيلسوفان  شاعران،  نيست.  جدا 
آرامش  مظهر  را  آن   و  می بردند  پناه  طبيعت  به  نوعی 
چينيان  می دانستند.  شهری  شور  پر  زندگی  مقابل  در 
انسانهای  قهر طبيعت همواره  و  و سيل  وجود سرما  با 
به  اروپاييان  از  بودند و هزار سال پيش  طبيعت دوستی 

طبيعت روی آوردند. )دورانت،822(
با  طبيعت  كه  آنجا  از  )پرسپكتيو(:  بعد نمايی  طرد   •
نقاشی  نمی شود،  اندازه گيری  مكان  و  زمان  معيارهای 
سير  رنگهای  با  پرسپكتيو  قابهای  به  را  آن  هم  چينی 
استفاده  با  تا  نمی كوشد  او  نمی كند.  محدود  روشن  و 
و  تكثير  را  طبيعی  شكلهای  وسيله ای  چنين  يك  از 
بر  چينی  نقاشی  آثار  در  )گاردنر،704(  كند.  تثبيت 
مرايا  و  مناظر  علم  يا  پرسپكتيو  اروپايی  نقاشی  خالف 

وجود ندارد. 
نظر  از  علم  اين  منطق  واقع  در 
است.  نشده  پذيرفته  چينيان 
دادن  نشان  كه  معتقدند  چينيان 
كه  نقاشی  صفحه ی  در  عمق 
كاری  ندارد،  عمقی  هيچگونه 
ندارد.«  واقعيت  و  است  ساختگی 
نقاشيهای  از  بسياری  خالف  بر 
نقطه ی تالقی واحدی  غربی، هيچ 
نمی دهد،  را سازمان  پرسپكتيو  كل 
به  آزادانه  تماشاگر  چشم  نتيجتا  و 

حركت در می آيد.
 ولی برای درک كامل اين نقاشيها 
بسيار  جزئيات  بر  را  توجه مان  بايد 
خط  هر  نقش  و  خصوصيت  و  ريز 
)گاردنر،715(  سازيم.  متمركز 
»رويت  كمك  به  بيننده  اين  بنابر 
تدريجی« به مشاهده اثر می پردازد. 
)بوركهارت،180( به اين ترتيب كه 
در نقاشيهای عمودی كه در مقابل 
می شود،  آويخته  نشسته  بيننده ی 
پايين  از  با صعود  تدريج  به  تصوير 

باال ديده می شود. به 
صورت  به  كه  افقی  نقاشيهای  در 
همگام  می شوند،  كشيده  طوماری 
و  چپ  سمت  از  طومار  باز شدن  با 
راست،  سمت  در  آن  شدن  جمع 
پيگيری  موجب  همپوشانی  نوعی 
آن  تدريجی  رويت  و  نقوش 

می شود.
و  واقع گرايی  از  چينی  نقاشان  واقع گرايی:  از  پرهيز   •
توصيف اشيا دور بودند. هدف آنها تنها ايجاد حالتی در 
تماشاگر بود. آنان تنها به زيبايی می انديشيدند و كشف 

حقيقت را به عالمان سپرده بودند. )دورانت،821(
 

نقاشان  هدف  كه  آنجايی  از   : روشن  و  سايه  رد   •
پرهيز  نيز  روشن  و  سايه  از   ، نبود  واقع گرايی  چينی 
می كردند. رعايت سايه و روشن كاری غريب بود زيرا 
نقاشی چينی تنها وسيله ای بود تا آنان به بيان حاالت 

و روحيات خود بپردازند.
عنصر  مهم ترين  شكل  يا  صورت  خط:  اهميت   •

به كمك خط شكل  اين صورت  و  است  چينی  نقاشی 
می گرفت و نه به كمك رنگ. )دورانت،821( بزرگترين 
از  استفاده  بدون  و  با مركب سياه  شاهكارهای چينيان 
رنگهای گوناگون شكل گرفته اند. خط مهمترين عنصر 
و  دقت  با  چينی  هنرمندان  و  بوده است  چينی  نقاشی 
خطوط  رسم  به  سنجيده  حركاتی  با  و  فراوان  تمركز 
محكم و پايداری دست می زنند كه پس از كشيدن پاک 
نمی شود و احتياج به قدرت ذهنی بااليی دارد. نقاشی 
بر  كه  بود  رقصی  مانند  چينی  هنرمند  برای  خطوط  با 
زمينه ی صفحه شكل می گرفت. به همين دليل بود كه 
خط نگاری در چين به اوج خود رسيد. خوشنويس چينی 
اين  و  می دهد  حركت  را  قلم  دست،  دادن  تكيه  بدون 

حركت از شانه صورت می گيرد.
• منبع نور: در نقاشی چينی منبع تور مشخص نيست، 
گويی تصوير در اقيانوسی از نور قرار دارد و اين روشنايی، 

تاريكی است. )بوركهارت،181( به دليل فقدان 
• موضوع: نقاشان چينی در انتخاب موضوع محدوديتی 
بود.  معنی  با  ايجاد شكلی  هدفشان  تنها  زيرا  نداشتند، 
آدمهايی  نقاشی قرار می گرفت و  انسان، كمتر موضوع 
و  سالخورده  همه  ديده می شدند  چينی  تصاوير  در  كه 
از يكديگر مشخص  بودند. صورتهايشان  شبيه يكديگر 
نمی شدند و ويژگی های فردی اهميتی نداشتند. گلها و 

جانوران بيشتر از انسان مورد توجه بودند.
از  بسياری  بود.  مفهوم  يك  نماد  جانور  يا  گل  گاه 
كشيدن  به  را  خود  زندگی  طول  تمام  هنرمندان 
بتوان  شايد  )دورانت،821(  می پرداختند.  حيوان  يك 
آثار نقاشی چينی را در دو دسته ی عمده قرار  مهترين 
از دو گرايش عمده ی فكری  متاثر  اين دو گروه   . داد 
كنفوسيوس  تعاليم  پايه ی  بر  نخست  گرايش  هستند. 
است كه طبايع خودسر را تابع قراردادهای خود می كند 
تمركز  بر  كه  است  الئوتزه  تعاليم  پايه ی  بر  ديگری  و 

و مراقبه تاكيد دارد. 
از  پيش  ششم  قرن  در  دو  هر  الئوتزه،  و  كنفوسيوس 
كنفوسيوس   «  )26 می زيسته اند.)حسينی،  مسيح  ميالد 
در  افتادن  موثر  و  اجتماعی  مناسبات  به  وابسته 
شهرياری روشن است و آموزه اش در سه هدف بزرگ 
خدمت به حكومت، آموزش جوانان و گزارش فرهنگ 
 « )حسينی،13(  می شود.«  خالصه  آيندگان  به  چين 
طبق  ستارگان  و  ماه  خورشيد،  چون  كه  بود  معتقد  او 
الزم  نيز  انسان  می كنند،  حركت  آسمانها  در  قانون 

است روی زمين مطابق قانون عمل نمايد.«
بهار1385 پزشكپور-  سالومه 
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توضیحات:
در این آموزش از چاك براش بیشتر استفاده  خواهیم کرد.

شروع:
براي شروع ابتدا قلم خود را براي کشیدن آماده کنید.از الیه هاي باالي کار 
شروع کرده و خطوطي کم رنگ شبیه به خطوط یك آبشار بکشید. نقاطي که 
قرار است آسمان و آب نمایش داده شود را با رنگ سفید نشان دهید. بعد از 
اینکه اسکچ اولیه تمام شد. اندازه قلم را کوچك کرده و جزئیات صخره ها را 

اضافه کنید
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 color در این مرحله یك الیه جدید ایجاد کرده و از مد هاي
درست  را  آسمان  هاي  رنگ  کنید  و  سعي  کنید  انتخاب  را 

اجرا کنید.
دقت کنید با ایجاد رنگ هاي مناسب مي توانید عمق را بیشتر 

نمایان کنید.

مقداري تکسچر کوه و صخره  به کار اضافه کنید . براي این کار 
از استمپ مي توانید استفاده کنید
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soft round brush  را انتخاب کرده و مقداري سایه  به 
کار دهید . همچنین مقداري بر روي آب آبشار سایه هاي 

سفید بکشید. که  قطره هاي آب را نشان دهد. 

با براش قبلي بر روي آبشار کار کنید . سعي کنید اطراف محو و داخل 
منسجم تر باشد.
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براي واقعي جلوه دادن آب میتونید از 
تکسچر آب استفاده کنید البته در کناره 
ها یا اینکه با چاك براش و اپاسیتي کم 
و رنگ آبي مالیم اطراف را به صورت 
مقداري  آخر  در  کنید.  رنگ  پراکنده 
و  تر  واقعي  تا  دهید  کار  به  کنتراس 

منسجم تر به نظر بیاید.

تقریبا کار تمام شده است.مي توانید 
مقدار افکت به آسمان دهید با استفاده 
از dodge and burn toolو هر جا 
و  نور  به  احتیاج  کردید  احساس  که 
استفاده  ها  ابزار  این  از  دارید  سایه 

کنید.
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ميدانسته كه  پيش  از هزاران سال  آدميزاد 
ابزار تصوير بسياری از  می تواند به كمك 
مفاهيم را خوب وخوبتر منتقل كند . مفاهيمی 
كه واژه هايی برای آنها وجود نداشته ، واگر 
به  نداشته است حّتی  ،رسايی كافی  داشته 

ياری واژه های متعدد توصيفی وقيدی .
كه  بوده  ،تصويرهايی  خطها  قديميترين 
مقاصد  وبيان  پيام  ارسال  برای  انسانها 
واهداف ونظرات،يا بيان عواطف واحساسات 
خود ،بر ديواره های غارها ،تنه ی درختان ، يا 

برسنگها تصوير ميكردند.
  تاریخچه تصویرسازی در جهان:

جز  چيزی  تاريخ  طول  در  تصويرسازی 
پردازی  داستان  يا  تصويری  گری  روايت 
داستان  شروع  اما  است.  نبوده  تصويری 
سرايی به صورت مكتوب خود با آغاز تمدن 
اشكال خطوط  وپيدايش  ای  اسطوره  های 
خطوط  آنها  قديميترين  كه   ( نوشتاری 
مصری  هيروگليف  خط  مانند  تصويری 
وخطوط ميخی باستان از قبيل خط سومری 
و عيالمی( بوده است كه به كمك آنها افسانه 
هـــــای اساطيری در كتيبه های سنگی و 
مهرها يا پاپيروس نوشته می شد . در خالل 
تمام آن تصاوير داستانهايی در مورد خلقت 

جهان و انسان ،نيروهای مافوق طبيعی وراز 
تولد ومرگ و جهان ماورا موجود بود كه در 
پالنهای داستانی به هم مربوط ميشدند . هنر 
تصويرسازی قبل از پيدايش خط در دوران 
پارينه سنگی و ميان سنگی در نمونه هايی 
و  غارهای السكو  مثل  غارها  نقاشی  مثل 
التاميرا و غار مير مالس در لرستان چيزی 
جز نقاشی جادويی نبوده است . درآن دوران 
نقوش در ارتباط با انتقال جادويی قدرتهای 
زندگی  درون  به  طبيعت  جهان  مرموز 
جمعی انسانها در موقع شكار برای سيطره 
بر قدرت حيوانات در مواقع ديگر به همراه 

مراسم ورقصهای آيينی به منظور چيرگی بر 
قدرتهای تخريب گر طبيعت يا ظاهر كردن 

باران وامثالهم به تصوير كشيده ميشدند .
سپس به تدريج در دوران نوسنگی با به وجود 
هسته  وظهور  ودامپروری  كشاورزی  آمدن 
های اولّيه زندگی اجتماعی انسان در شهرها 
وتوتم های افسانه ای ) عالمتهای مقدس ( 
وحماسه ها شكل می گيرند وتصوير سازی 
به همراه متون كتابهای مقدس ) مانند انجيل 
عهد عتيق و انجيل عهد جديد ( وسيله ای 
می شود برای بازگو كردن روايتهای مذهبی 
وداستانهای پيامبران ومردمان هم عصر آنها 

تاریخچه 
تصویرسازی

article
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و  وفرشتگان  اديسه  های  چهره  وتجسم 
رويارويی نيروهای خير وشر.

چين  سرزمين  مثاًلدر  زمين  درمشرق 
گونه  نمادين  گويی  باز  تصويرسازی 
نقوش بود و به تدريج تحت تأثير تعليمات 
فرزانگانی چون كنفسيوس و الئوتسه پس 
از دورانها تصويرسازی حكايتی اندرزگونه 
طبيعی  های  پديده  از  شاعرانه  وپرداختی 

ميشود .
 تاریخچه تصویرسازی در ایران:

در سرزمين ايران درسنت نقاشی مينياتور 
المللی  بين  )مكتب  عباسی  دوره  از  پس 

تا  سلجوقی  )مكتب  سلجوقی   ) عباسی 
دوره تيموريان مكتب هرات ( و سپس آغاز 
عصر نوين در عهد صفوّيه )مكتب تبريز و 
قزوين و اصفهان ( نقوش تصويری روايی 
قصص  راوی   ) داستان  محتوی  )دارای 

وحكايتهای منظوم شعرگونه بوده اند .
ورقه  حريری  مقامات  چون  منظومی  آثار 
اشعار  وديوانهای  ودمنه  ،كليله  گلشاه  و 
در  عاشقانه  وداستانهای  شاهنامه  چون 
در  كه  نظامی  مثل خمسه  هايی  منظومه 
داستانی  تصاويربيانگرمضامين  ها  اين 
دردوره  باشند.سپس  می  اشعار  در  موجود 
در  معاصر  تصويرسازی  اخير  ساله  صد 
ای  خانه  سقا  و  ای  خانه  قهوه  سبكهای 
در  شاهنامه  حماسی  داستانهای  بار  ديگر 
پرده سازی و حكايت های مذهبی مانند 
داستانهای مربوط به واقعه كربال به تصوير 

كشيده شدند .
  انواع متون داستانی :

متون داستانی بر اساس دو مولفه:
1( شخصّيت قهرمان وقهرمان پردازی.

ميشوند  تقسيم  داستان  وفضای  2( محيط 
كه شامل : اسطوره ،رمانس )داستانهای ديو 
وپری (، محاكات )تقليدی اندرزگونه ازنوع 

برتر وفروتر( ،طنزآميز می باشند.
 پيدايش تصويرسازی گرافيكی در غرب:

پايه ريزی طراحی گرافيكی در دهه 1920 
به وسيله السلو ماهولی ناگی و يان تاشی 

كولد انجام گرفت .
جديد  تايپوگرافی  نام  به  كتابی  در  آنها 
ستايش  رادرجهت  جديدی  استانداردهای 
فتوگرافيك  درتصاوير  ماشينی  سازه های 
شاخه  پس  اين  از  .و  كردند  ريزی  طرح 
تصويرگری  از  طراحی محض  نام  به  ای 

داستانی جدا شد و گسترش يافت.
يك  عنوان  به  عكاسی  دوربين  توسعه 
نوزدهم ميالدی  قرن  اواخر  در  ثبت  ابزار 
بسياری از هنرمندان را از مسئولّيت واقعه 
جزئيات  ،دوربين  بخشيد  رهايی  نگاری 
اين  واز  ميكرد  ثبت  را  بيرونی  محيط 
ذهن  جستجوی  به  را  هنرمندان  طريق 
به  ابتدا  كرد  مجاز  نهان  های  وگستره 
وسيله نهضت امپرسيونيسم )اصالت دريافت 
)اصالت  اكسپرسيونيسم  وسپس   ) حسی 
بيان( هنرمندان آن قرن از سخت گيريهای 

رئاليسم )واقع گرايی ( آكادميك رهايی يافتند 
و پوسته های حفاظتی را از احساسات خود به 

كناری افكندند.
سپس در اوايل قرن بيستم به وسيله كوبيست 
ها فهم جديدی از روابط فضايی و زمانی و 
پا  در هنرهای تجسمی  تكنيكی  گسترش 
گرفت و رفته رفته به واسطه وسايل جديد 
ارتباطات نظير راديو تصاوير متحرک ونهايتًا 
تلوزيون خصيصه های بصری جديد در حوزه 
تبليغات برای فروش كاالهـا و تجارت شكل 
گرفت .در اواسط قرن نوزدهم تصويرسازی 
به  نگاری  روزنامه  اهداف  منظور  به  فقط 
بعد  به   1870 دهه  از  اما  شد  كارگرفته 
طراحی تصويرسازانه به شكل جديدی كه 
همانا تركيبی از تايپ ورّسامی بود به وسيله 
ژول شره در پوسترهای تبليغاتی تغيير يافت 
تصاوير  با  هماهنگی  در  او  نگاری  .حروف 
تأثيرات  از  مملو  و  رنگارنگ  و  انگيز  سحر 

حسی )امپرسيون( طراحی می شدند .
جديدی  نهضت  پيشاهنگ  او  پوسترهای 
به نام آرت نووه )هنر جديد( شد كه توسط 
فرم های اندام وار )ارگانيك( زاده شده و از 
ماشين برای دنيای جديد مصرف تعريف می 
شد . سپس اين سبك گرافيكی توسط افراد 
ديگری چون تولوز لوترک و آلفونز موكا پی 
گيری شد و در دهه اول قرن بيستم طراحی 
تصويرسازانه با سبك جديدی كه پوسترهای 
آلمان  در  ابتدا  شد  می  ناميده  واره(  )شی 
وسپس در انگلستان و فرانسه و ايتاليا ادامه 

يافت.
برنارد(  )لوسيان  توسط  ابتدا  سبك  اين 
هنرمند آلمانی با طرد عناصر غير ضروری 
تصويری و نوشتاری به نفع صورت پردازی 
از يك شی يا موضوع تبليغی شكل گرفت 
.چنين پوسترهايی معمواًل فقط با عالمت 
تجاری كاال به جای متن ارائه می شدند. 
زيبايی شناختی  لحاظ  از  پوسترها كه  آن 
اند  بوده  موفق  تجاری  لحاظ  وبه  گيرا 
به  را  وطراحی  رّسامی  از  عميقی  وحدت 
برای  برنارد  پوسترهای  ميگذارند.  نمايش 
كمپانی پريستر مچ مصاديقی بودند برای 
قدرت تصوير ونوشتار طراحی شده در يك 

مجموعه موزون.
بيستم  قرن  نخستين  ساليان  طی  در 
تصويرسازی وعكس با وزن و ارزشی يكسان 

البته در ارتباط با متن نياز و بودجه ای خاص 
وسيله  بهترين  عكس  شدند.  می  استفاده 
بود در حالی كه  واقعيت  دادن  نشان  برای 
تصويرسازی برای افسانه پردازی و قهرمان 
پردازی از يك كاال يا يك ايده مناسب تر 
)روش  استراتژی  يك  چيزی  چنين  و  بود 
راهبردی دراز مدت( معمول برای فروش بود 
خصوصاً در اياالت متحده كه رقابت برای 
كاالهای بيشتر سرعت بيشتری نسبت به 
اروپا داشت اين روش تا نيمه اول قرن بيستم 

ادامه داشت.
هنرهای  از  بعضی  در  فـــرم  كردن  ساده 
تاثير  تحت  كه  گشت  معمول  كاربردی 
هنر  مكتبهای  و  ايدئولوژيك  جنبشهای 
مشتمل  امری  چنين   . داشتند  قرار  مدرن 
بر بكارگيری كوالژهای تصويری و تجزيه 
فرمهای نوشتاری به عنوان عناصر طراحی 
می  بودند  ماشين  عصر  سمبل  همانا  كه 
های  فتوريست  هم  كه  باشند.رويكردی 
ايتاليايی وهم دستيل های هلندی و سازه 
گراهای روسی و اروپای شرقی و هم چنين 

باهاوس آلمانی را در بر می گرفت .
تصويرسازيهای )ال ليستيزكی( برای كتاب 
)والديمرماياكوفسكی(با  انقالب  اشعار 
عنوان )برای صدا( مثال بسيار خوبی است 
برای يك تصوير سازی غير تزيينی كه در 
آن سمبلهای گرافيكی هم برای همراهی 
شناسی  زيبايی  لحاظ  به  هم  و  متن  با 
طراحی استفاده شده است .به عنوان يك 
شيوه متفاوت و تجاری در مقابل رويكرد 
گرايی  شيوه  نوع  ،يك  ،طراحان  مدرن 
به  متنوعی  آثار  در  را  )سبكی(  استيليزه 
كار گرفتند كه در آن موقع با عنوان )هنر 
مدرن يا مدرنستيك( يا عامه آن به عنوان 

)آرت دكو( ناميده می شد.
يك  دهه30  واويل   20 دهه  اواخر  در 
ومدرنه  مدرن  از  ويژهای  آميزه  نوع 
نامهای  به  فرانسوی  پوستر سازان  توسط 
)چارلزلوپو(  كارلو(  )ژان  كاساندر(  )ای-ام 
به  آنها  تبليغات   . كرد  ظهور  ديگران  و 
آن  سازانه  تصوير  مشخص،طراحی  طور 
روزگار را به خوبی مجسم می ساخت كه 
برای  متعددی  های  شيوه  آنها  خالل  در 
تركيب تايپ و گرافيك و تصاوير نقاشانه 

به چشم ميخورد .

تاریخچه 
تصویرسازی

article
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در این آموزش یاد خواهید گرفت که 
چگونه آرم و مارك هاي خود را هر کجا 

که خواستید بچسبانید!

براي شروع ابتدا یك فایل جدید باز کرده 
و اعداد و تنظیمات زیر را اعمال کنید.

یك  زیر  مسیر  از  و  زده  را   Ctrl-A
استروك  ایجاد کنید با اندازه 10 پیکسل 

select>modify>contract

انتخاب  را  تکست  ابزار 
نوشتن  از  قبل  و  کنید 
را  آن  با  مرتبط  تنضیمات 

اعمال کنید

 Arial فونت  با 
مانند  اي  نوشته 

نوشته باال بنویسید
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را  ابر  فیلتر  و  کنید  باز  یك الیه جدید 
اعمال کنید

filter>render>clouds

 select>color با استفاده از این مسیر
range مقداري کنتراس به ابر ایجاد 
شده دهید. سپس فیلتر بلور را اعمال 

کنید.
filter>blur>Gaussian blur

تا  با مقدار 5 . سپس دکمه q را زده 
واره قسمت ماسك شوید

مدل خود را انتخاب کرده و نوشته را در 
جاي مناسب عکس قرار دهید.

فیلتر ویو را اعمال کنید.

از مسیر زیر
filter>distort>wave و تنضیمات 
number of generators: 1
wavelength: 551 – 122
amplitude: 35 – 5
scale: %100 - %100
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 یك کپي از الیه نوشته گرفته و بر روي 
الي زیري فیلتر زیر را اعمال کنید 

filter>Gaussian blur> 1,5 
 Color burn سپس مد الیه را بر روي

قرار دهید.

نوشته به این صورت قرار خواهد گرفت .

و  کرده  روشن  را  ابر  الیه 
ماسك را به آن نسبت دهید.

روي  بر  را  الیه  مد  سپس 
توجه  با  و  گذاشته  اسکرین 
به دود و بخاري که مورد نیاز 
است ، با کمك براش بر روي 
الیه ماسك ایجاد کنید. براي 
طبیعي تر شدن بخار از فیلتر 
استفاده  توانید  مي  هم  بلور 

کنید.

بخار را در جاي مناسب 
تنظیم کنید. کار تمام شده 
است.
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for practice
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Japenis Skech

for practice

تعدادي اسکیس اولیه براي تمرین رنگ آمیزي
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سال 2008 ميالدي بر گرافيك دوستان عزيز، گرامي باد
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