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مقدمه
تصوىر، واژه اى است که از گذشته هاى دور تا امروز به انسان جهت ارتباط برقرار کردن کمک کرده است. همچنىن توسط آن 
انسان هاى عهد گذشته توانسته اند مفاهىم و تجارب بسىارى را از طرىق آن به ىکدىگر انتقال دهند. تصوىر موجب پىداىش خطوط تصوىرى 
اولىه نظىر خط هىروگلىف و مىخى شد و توسط خط، انسان توانست تارىخ نگارى کند و براى آىندگان تمامى آنچه را در گذشته هاى دور 

اتفاق افتاده به ثبت برساند و موجب رشد و شکوفاىى در تمامى زمىنه هاى علوم بشرى گردد. 
آنچه بسىار اهمىت دارد، اىن است که درگذشته و حال تصوىر همواره در ارتباط با آموزش نقش کلىدى داشته است و به واسطٔه 

اهمىت آن افرادى به خلق تصاوىر پرداختند که در معناى عام »هنرمند« و در حىطٔه تخصصى تر »مصور« و »تصوىرگر« نامىده مى شوند. 
درگذشته »تصوىر« و »مصورکردن« در حىطٔه خاصى نمى گنجىد و شامل هر اثر تصوىرى مى شد، بدىن سان اثر خلق    شدٔه خوىش 
را مصورسازى مى دانستند، زىرا که تصور مى شد تصوىر به دست آمده توسط آنها براساس موضوع و متن خاصى بوده است. هرچند که 
درگذشته نىز آثار خلق شده براساس موضوعاتى نظىر جشن ها، آىىن ها، پىروزى ها و   غىره بوده است، ولى براى همگان قابل دسترس نبود 
زىرا اغلب در اماکن خاص و نزد بزرگان و حاکمان بوده است. زمانى که کتابت آغاز گردىد هنرمندان و مصوران تمامى هنر خود را در 
قالب تصاوىر، کادر و حواشى تزىىنى کتاب ها به کار گرفتند و توانستند به واسطٔه تصاوىر به درک بهتر متون کتاب ها اعم از دىنى نظىر کتاب 
ارژنگ مانى، ادبى، علمى همانند کتاب عجاىب المخلوقات و غىره بپردازند. به واسطٔه پىداىش صنعت چاپ کاربرد و نقش تصوىرگرى 

تعرىفى تازه ىافت. 
در دوره هاى گذشته هنرمندان به نقش کردن تصوىر بر ظروف، اشىا و اماکن مى پرداختند که بىشتر به هنرهاى مستظرفه )ظرىف 
و تزىىنى( و نقاشى نزدىک بود و تا مدت ها تصوىرگرى در کنار نقاشى به تداوم خود ادامه داد، به طورى که تفکىک آنها از ىکدىگر امرى 
دشوار و گاه غىرممکن مى نمود. در آن عهد هنرمندان نقاش در کلىٔه زمىنه هاى تصوىرى دستى به قلم داشتند و حىطٔه کارى آنها بسىار 

گسترده تر از زمان حاضر بود. 
در دسته بندى ها نقاشى را به لحاظ موضوعى تا قبل از دورهٔ مدرن، به سه دسته تقسىم نموده اند: 

3ــ پرتره3 )چهره(  2ــ طبىعت بى جان2  1ــ منظره1 
و به لحاظ ساختار به: 

3ــ کتابت  2ــ سه پاىه اى  1ــ نقاشى دىوارى 

 Portrait  ــStill Life    3 ــ Landscape    2  ــ1



هدف کلى 

کاربرد انواع شىوه هاى تصوىرسازى در کتاب 

دسته بندى کرده  اند. تصوىرگرى به تدرىج توانست خود را از زىرمجموعٔه نقاشى تا حدى جدا سازد. اىن حرفه طى چند دهٔه اخىر توانسته 
در کنار رشتٔه گرافىک و با آن رشته به حىات خود ادامه دهد. در زمان حاضر نىز تصوىرگران به صورت عمده با دو گراىش به نقاشى و 
گرافىک وجود دارند، و تأثىر اىن نوع گراىش در آثارشان قابل مشاهده است و اىن امر موجب گردىده تا گاه تماىل به ىکى از اىن رشته ها 
کم و ىا زىاد گردد. حال اىن حرفه به رشته اى خاص با تخصص هاى مختلف تبدىل شده است، و براى رسىدن به اىن تخصص ها گذراندن 

مراحل و درجات گوناگون آموزش هنرى الزم است. 
در اىن کتاب سعى شده است تا هنرجوىان عزىز با الفبا، اصول و برخى شىوه هاى راىج اىن رشتٔه جذاب آشنا گردند و بتوانند از اىن 

اصول و شىوه ها جهت رسىدن به اهداف متعالى تصوىرگرى دسترسى ىابند. 
امىد است که در اىن راه توانسته باشىم گامى هرچند کوچک برداشته باشىم تا هنرجوىان عزىز و آىنده سازان بتوانند براى خود و 

آىندگان تجارب ارزنده اى از خود به ىادگار گذارند.
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ـ 1ــ اهداف و رسالت تصوىرگر  1ـ
تصوىرگرى هنر برقرارى ارتباط مىان متن و تصوىر است 
که همگام و همراه با ىکدىگر مى توانند پىامى را به مخاطب خود 
ىا  و  متن  انتقال دهند. هنرمند تصوىرگر همواره راوى تصوىرى 
پىامى است، و گاه در برخى مواقع همانند تصوىرسازى علمى تابع 
جزء به جزء موضوع است و در متن هاى داستانى و شعر همواره 
بىشتر از تخىل و قؤه خالقٔه خود جهت خلق اثر استفاده مى کند. 
بدىن سان هنرمند نوگرا ذهن مخاطب را به دنىاىى فراتر از متن به 
پرواز درمى آورد، و اىن امر خود موجب تفاوت نگرش تصوىرگر 
در برخورد با متن و موضوعات مختلف خواهد شد. به ىاد داشته 
باشىد که اولىن هدف و رسالت تصوىرگر، انتقال پىام نوشتارى در 
قالب تصوىر است. در اىنجا جهت آشناىى بىشتر مهم ترىن اهداف 

تصوىرگرى به شرح زىر دسته بندى گردىده اند: 
1ــ انتقال پىام 

2ــ تقوىت قوه تجسم و خالقىت 

3ــ اىجاد رابطه هاى عاطفى ــ  عقالنى 
4ــ راهنماىى درک بهتر مفاهىم متن 

5  ــ تشوىق به هنر و آشناىى با شىوه هاى گوناگون 

2 ــ1ــ اهمىت رنگ در تصوىرسازى 
اشکال  فراگرفتىد،  رنگ  مبانى  کتاب  در  که  همان گونه 
از  ىکى  و  مى باشند،  قابل رؤىت  رنگ  و  نور  واسطٔه  به  )فرم ها( 

اجزاى اساسى تصوىر و عناصر تشکىل دهندٔه آن رنگ است. 
رنگ بىان کنندهٔ احساس و عاطفه است. حاالت و احساس 
درون متن توسط رنگ به ما انتقال مى ىابد، رنگ ها و خواص آنها 
داراى ارزش بىانى گوناگونى هستند و به طرىقى ما را به تفسىر 
مى کنند.  راهنماىى  هنرمند  شخصىت  شناخت  و  فضا  تصوىر، 
توجه داشته باشىد که رنگ ها با مخاطب، موقعىت جغرافىاىى و 
مستقىم  به صورت  برخاسته  آن  از  هنرمند  که  جامعه اى  فرهنگ 

ارتباط دارند1 )تصوىر 1(.

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن بخش هنرجو باىد بتواند:
1ــ مهم ترىن اهداف تصوىرسازى را نام ببرد. 

2ــ اهمىت رنگ در تصوىرسازى را به اختصار توضىح دهد. 
3ــ دسته بندى رنگ ها و جاىگاه کاربردى آنها را توضىح دهد. 

4ــ با اشکال ساده بتواند براى ىک داستان کوتاه شخصىت سازى کند. 

1ــ براى حس عىنى و تجسم ساده مى توان تأثىر اقلىم و موقعىت جغرافىاىى محل زندگى را بر هنرمندان، به خوبى در آثارشان مشاهده کرد، هنرمند جهت خلق اثر خود از نقش ها 
و رنگ هاى محىطى که در آن رشد کرده استفاده مى کند. 

فصل اوّل
زی

سا
ویر

تص
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رنگ  از  حسى  و  فردى  برداشت هاى  مختلف  هنرمندان 
دارند که به سادگى مى توان تماىالت آنها را نسبت به رنگ و کاربرد 

آن در آثارشان مشاهده کرد. 
را  رنگ  از  محض  استفادٔه  صاحب نظران  از  بسىارى 
جاىز نمى دانند و حتى به نظر مى رسد که بسىارى از پىروان سبک 
رئالىسم ىا واقع گراىى نىز تا حدى از تقلىد محض رنگ هاى طبىعت 
خوددارى مى کردند. در اىن صورت ضرورتى ندارد که هنرمند 
رنگ هاى ىک موضوع را جزء به جزء الگوبردارى نماىد. در 

تصوىر 1ــ اثر على اکبر صادقى، قصۀ آب ــ آفتاب و کاشى، نمونه اى از تأثىرپذىرى هنرمند با توجه به فرهنگ بومى اسالمى ــ اىرانى 

تصوىرسازى کودکان و نوجوانان همواره اىن سؤال مطرح است 
که »رنگ مناسب« براى کودکان و نوجوانان کدام دسته از رنگ ها 
مناسب مى باشند؟ اىن مسأله بىشتر بستگى به نظر شخصى هنرمند 
دارد و اوست که درىافت واحدى نسبت به داستان دارد و رنگ ها 
و تعبىرى که براى بىان فکر و احساساتش به کار مى گىرد، کار او 

را از دىگران متماىز مى سازد. 
بعضى از هنرمندان از رنگ هاى درخشان و شاد استفاده 

مى کنند )تصوىر 2(. 



3

زی
سا
ویر
تص

رنگ مى تواند در ارزش هاى بصرى تصوىر نقش اساسى 
با هماهنگى  اىفا کند به شرط آن که از رنگ در جاى صحىح و 
و  زىبا  به گونه اى  آثار  واالترىن  در  استفاده شود. چنان که  کامل 
درحد مطلوب از رنگ استفاده شده است، و رنگ به عنوان نشانه 
و  لذت  براى  مى شود.رنگ  دىده  آثار  کمال  در  بارز  عنصرى  و 
انبساط روح و روان انسان به کار گرفته مى شود. ىکى از اهداف 
به کارگىرى رنگ در تصوىرسازى کودکان براى تجسم فاصله و 
دورى و نزدىکى و آراىش خالقانٔه سطح دو ىا سه بعدى به نحوى 
دلپذىر، و پدىد آوردن واکنش هاى هىجانى نزد بىنندگان است. اما 

آنچه مسلم است ىک هنرمند جداى تواناىى هاى خود و شناخت 
زىباىى شناسى رنگ باىد از چگونگى  نگرش مخاطب خود و مىزان 
تجسم و شراىط درک سنى، نسبت به رنگ ها و اهمىت آن آگاه 
باشد. چرا که براى قشرى کار مى کند که اگر نتواند با آنها ارتباط 

برقرار کند، درکارهاى خوىش موفق نخواهد بود. 
افزاىش  و  تصوىر  رساندن  کمال  به  به کارگىرى  از  هدف 
تأثىرگذارى آن در مخاطب است. در نحؤه به کارگىرى رنگ و 
روابط مىان آنها باىد به قدرى دقىق عمل کرد تا رنگ  ها در کنار 
هم مکمل و سازندهٔ ىکدىگر باشند، تا مفهوم تصوىر را زنده تر و 

تصوىر 2ــ اثر محمدعلى بنى اسدى، نمونه اى از کاربرد رنگ در تصوىرسازى ــ هنرمند در اىن اثر از رنگ هاى 
درخشان به خوبى استفاده کرده است و توانسته با مخاطبىن خردسال ارتباط برقرار کند. 
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بهتر جلوه دهد. 
تمامى  نزد  آن در خلق تصوىر  به کارگىرى  و  اهمىت رنگ 
تصوىرگران از وىژگى خاصى برخوردار است. اولوىت بخشىدن 
به رنگ در تصاوىر کتاب کودکان به اىن معنى نىست که رنگ را 

مهم تر از ساىر عناصر نظىر خط و طرح بدانىم. چون به طور قاطع در 
اىن مورد نمى توان قانون صادر کرد و ىا شىوه اى خاص ارائه کرد. 
باىد به اىن نکته توجه کرد که هنرمند از تأثىرات محىط نىز نمى تواند 
خود را رها کند و تأثىرگذارى فرهنگ هاى بومى و قومى  همواره 

تصوىر 3ــ الف ــ اثر على اکبر صادقى، کتاب پىروزى، هنرمند با استفاده 
از رنگ هاى گرم و با الهام از نقاشى قهوه خانه اى به شىوه اى نو و جدىد دست 

ىافته است.

تصوىر 3ــ د ــ اثر محمد على بنى اسدى، هنرمند با استفاده از رنگ هاى 
تىره و ترکىبى به شىوه اى فردى در تصوىر سازى دست ىافته است.

استفاده  با  اثر  اىن  در  هنرمند  اثر محسن  حسن پور،  ــ  ج  3ــ  تصوىر 
از رنگ هاى هم خانواده توانسته است فضاى اسطوره اى را تداعى کند.

تصوىر 3ــ ب ــ اثر نورالدىن زرىن کلک، کتاب آ، اول الفباست، هنرمند 
در اىن اثر با استفاده از رنگ هاى سرد  وگرم ترکىب بندى رنگى مناسبى به وجود 

آورده است.
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با تصوىرگر همراه و همگام است )تصوىر 3ــ الف تا د(.
اگر طرح را جسم تصوىر بدانىم، رنگ نىز به منزلٔه روح آن 
خواهد بود، بنابراىن تصوىر، کالم و رنگ  الزم و ملزوم ىکدىگر 
خواهند بود. تصوىرگر باىد از رنگ درحد منطقى و آنجا که نىاز 
به رنگ حس مى شود استفاده نماىد و سعى نکند از رنگ در حد 
اشباع استفاده نماىد و با به کارگىرى رنگ مخاطب را فرىب دهد 

و سعى در جذب کاذب آنها نماىد. 

رنگ جهت خلق فضاهاى تصوىرى وهمى، محزون، شاد، 
براى تکمىل فضاى  فراواقعى و غىره کاربرد فراوان دارد و گاه 
ترکىب بندى از آن نىز استفاده مى شود و براى رسىدن به اىن مرحله 
باىد با توجه به مبانى رنگ )که قبالً با آن آشنا شده اىد(، تمرىن و 
ممارست به درجٔه شناخت رسىد. در اىنجا جهت آشنا شدن شما 
هنرجـوىـان عزىــز چند نمونه از آثـار تصوىرگران و نوع نگرش آنها 

را در کاربرد رنگ در تصاوىر 4 تا 14 مالحظه مى کنىد. 

تصوىر 4 ــ اثر بهزاد غرىب پور، هنرمند در اىن تصوىر به خوبى از رنگ هاى سرد و گرم جهت تلطىف و زىباتر جلوه      نمودن آفتاب پرست سود جسته است.
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3 ــ1ــ طراحى با اشکال اصلى 
انسان هاى غارنشىن با استفاده از خط و سطوح هندسى 
ساده به نحو بسىار ساده و هنرمندانه اى توانسته اند به قالب هاى 
مفاهىم  القای  و  ىکدىگر  با  ارتباط  برقرارى  جهت  بدىع  و  ساده 
هنرمندان  همواره  آرزو  اىن  و  ىابند.  دست  مذهبى  آىىن هاى  و 

مورد  در  اندىشه  و  تفکر  به  وادار  را  نوىن  هنر  و  عصرحاضر 
و ب(  الف   )تصوىر 15ــ  است  نموده  کهن  عهد  هنرمندان  آثار 
مىرو  خوان  و   )16 )تصوىر  پُل کلى  چون  معاصرى  هنرمندان  و 
)تصوىر 17( همواره سعى نموده اند تا توسط اشکال ساده بتوانند 

به خلق آثار خود بپردازند. 

ـ  الف ــ گاو نر سىاه، جزىى از نقاشى درون غار السکو ــ تصوىر 15 ـ
     فرانسه  ــ حدود 10000 تا 15000 سال قبل از مىالد

تصوىر 15 ــ ب ــ نقاشى هاى درون غار السکو ــ فرانسه ــ حدود 10000 تا 15000 سال قبل از مىالد
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تصوىر 16ــ باغ نزدىک لوسرن ــ 1938 ــ رنگ روغن ــ اثر ُپل کلى 
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تصوىر 17ــ زن، پرنده و مهتاب ــ 1949 ــ رنگ روغن ــ اثر خوان مىرو
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براى تصوىرگران جوان همواره طراحى از ىک شخصىت، 
به نظر  دشوار  و  سخت  ابتدا  در  قدرى  گىاهان  و  گل  حىوان، 
مى رسد. ولى اگر بدانىم که از اشکال ساده و اصلى هندسى براى 
خلق تصاوىر مى توانىم به خوبى بهره گىرىم، اىن امر ساده و سهل 
خواهد شد. هنرجوىان عزىز در کتاب طراحى 1 و 2 فراگرفته اىد 
که چگونه اندام انسانى و حىوانى را در قالب هاىى چون مکعب 
ساده  به نحو  تجربىات  همىن  از  حال  نماىىد.  طراحى  استوانه  و 
مى توانىد در تصوىرسازى جهت خلق تصاوىر و شخصىت سازى 
استفاده نماىىد. براى شروع مى توانىد از ىک شکل ساده همانند 
داىره استفاده کنىد. حال به وسىلٔه داىره و اجزای آن سعى کنىد ىک 

تصوىر 18ــ الف ــ با استفاده از شکل داىره و اجزای آن 
به سادگى مى توانىد هر آنچه را که مى خواهىد طراحى کنىد. 

چهره را به ساده ترىن نحو طراحى کنىد )فراموش نکنىد اىن تمرىن 
همانند بازى کودکانٔه چشم، چشم، دو ابرو است(. 

چهره  اصلى  قالب  به عنوان  را  داىره  ابتدا  مرحله  اىن  در 
فرض کنىد و سپس با برش هاىى از داىره، چشم، گوش، بىنى و ساىر 
اجزاى تشکىل دهندٔه چهره را طراحى کنىد )تصوىر 18ــ الف(. 
به تدرىج از اىن روش و اجراى تمرىن هاى متمادى مى توانىد 
ساىر اجزاى تشکىل دهندٔه انسان را کامل کنىد. بعد از اىن مرحله 
مى توانىد به طراحى حىوانات و ساىر اشکال پىچىده با اىن روش 

مطابق نمونه )تصوىر 18ــ ب( بپردازىد. 

تصوىر 19ــ تصوىرسازى با شکل هاى اصلى ــ اکولىن ــ اثر اعظم کرىمى

تصوىر 18ــ ب ــ با استفاده از شکل داىره و ساىر اجزای 
آن مى توانىد به خلق تصاوىر زىبا و سادۀ جانورى نىز بپردازىد. 

به روش هاى ساده سازى طبىعت در تصوىر شماره 19 دقت نمائىد.
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هرگز فراموش نکنىد که اىن روش براى شخصىت سازى 
و دستىابى به شخصىت هاى فردى که مى خواهىد آن را به تصوىر 
بکشىد بسىار حائز اهمىت است و به تدرىج با تمرىنات مشابه و تلفىق 
اشکال مختلف و سادٔه هندسى مى توانىد براى خود صاحب سبک 

و شىوه در خلق شخصىت هاى جدىد شوىد. 
به واسطٔه  آثار  اىن مجموعه  در  هنرمند جوان  کنىد،  دقت 
کاربرد فرم هاى سادٔه هندسى توانسته است هر شکلى را که اراده 
کند به تصوىر بکشد و تکمىل نماىد. شما نىز همواره تالش کنىد که 
تمامى اشکالى را که در ىک تصوىر مى خواهىد طراحى کنىد، توسط 
اىن اشکال به دست آورىد. مطمئن باشىد بعد از مدتى نه چندان زىاد، 
براى خود صاحب شىوه و روش جدىدى در طراحى تصوىرسازى 
تشخىص  قابل  هنرمندان  آثار  ساىر  از  شما  آثار  و  شد،  خواهىد 
شخصىت سازى هاى  از  نمونه  چند  نىز  اىنجا  در  بود.  خواهد 

ارائه  بهتر  و درک  آشناىى  تصوىرگران مختلف کشورمان جهت 
مى گردد )تصاوىر 20 تا 24(. 

براى درک بهتر اىن مطالب توصىه مى گردد به آثار تصوىر 
از  اىن شاخه  در  همواره  زىرا  بنگرىد.  بىشترى  دقت  با  متحرک 
هنر جدىد از اشکال و فرم هاى ساده جهت خلق شخصىت سازى 
استفاده هاى بى شمار مى گردد. اصل اولىه و مهم در انجام اىن گونه 
اشکال  کنىد حتى  دىدن است. پس همواره سعى  تمرىن ها ساده 
سخت و دشوار را به ساده ترىن اشکال به صورت تصوىرى ترجمه 
نماىىد. به خاطر داشته باشىد عملکرد شما دقىقاً مشابه ساده کردن 
است.  کودکان  بهتر  درک  براى  مقام  عالى  فىلسوف  ىک  کالم 
و  واژه ها  کلمات،  فلسفه،  بتوان  ساده  کالمى  قالب  در  چه    بسا 

اندىشه هاى عظىمى را بىان نمود. 
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1ــ با استفاده از  اشکال داىره و مستطىل حىوانات مختلف 
را طراحى کنىد. 

با استفاده از تلفىق اشکال سادٔه هندسى سعى نماىىد  2ــ 
ىک داستان را براى کودکان به صورت خطى )محىطى( به تصوىر 

بکشىد. 

نتایج تجربی نو

تمرین 

3ــ از آثار تصوىرگران اىرانى )حداقل 4 نمونه( را جهت 
به  و  انتخاب کنىد  بحث در مورد ساده دىدن و شخصىت سازى 
و  بحث  به  هنرآموز  راهنماىى  با  آنها  مورد  در  تا  بىاورىد  کالس 

گفت وگو بپردازىد. 
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هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل هنرجو باىد بتواند:
1ــ مداد رنگى و کار با مداد رنگى را توضىح دهد. 

2ــ تصوىرسازى با مداد رنگى را انجام دهد.  
٣ــ در تصوىرسازى از شىوهٔ خراش استفاده نماىد.  

٤ــ تفاوت کالژ و قطاعى را توضىح دهد و ىک نمونه با اىن روش ها تصوىرسازى نماىد. 
٥ ــ پاستل و انواع آن را و شىوهٔ کاربرد آنها را توضىح دهد. 

٦ ــ ىک تصوىرسازى با شىؤه پاستل انجام دهد.  
٧ــ تفاوت حالت هاى آبرنگ و گواش را توضىح دهد. 

٨  ــ تصوىرسازى با شىؤه آبرنگ را انجام دهد. 
٩ــ با شىؤه اکولىن و پاک کننده ها تصوىرسازى نماىد. 

1ــ2ــ مداد )مداد رنگى ــ مداد سىاه(
مداد از ابتداىى ترىن و ساده ترىن ابزار طراحى مى باشد، و 
غالب ما از دوران کودکى با آن آشنا شده اىم و اولىن تجربه هاى مان 
را با مداد و مداد رنگى به دست آورده اىم. از اىن جهت در آموزش 
طراحى و تصوىرسازى جزو ابزار اصلى مى باشد. و به هىچ چىز 
دىگر به جز کاغذ نىاز ندارد. و در بازار با انواع عالئم تجارى ىافت 
سختى  و  نرمى  به لحاظ  طراحى  مدادهاى   .)1 )تصوىر  مى شود 

 ،F و   H و   Hg دسته بندى مى شوند. مدادهاى سخت در سرى 
 B و مدادهاى با مغز نرم در سرى HB مدادهاى متوسط در سرى
قرار دارند. براى تىزکردن نوک مداد نىز بهترىن ابزار تىزبُر، انواع 
تىغ سخت و تخته سمباده است. و از انواع پاک کن هاى سخت و 

نرم در اىن روش مى توان جهت پاک کردن استفاده کرد. 

زی
رسا

صوی
ی ت

ها
وه 

شی فصل دوم
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تصوىر 1ــ انواع مداد رنگى با عالئم تجارى مختلف 

الزم به ذکر است که هنرجوىان عزىز در کتاب طراحى 1 با 
خاصىت مدادها و روش کاربرد آن به طور مبسوط آشنا گردىده اند 
و به کسب مهارت نائل شده اند و صرفاً جهت ىادآورى اىن مطالب 
آورده شده اند. و همان گونه که مى دانىم در شىؤه استفاده از مداد 

و مداد رنگى راىج ترىن شىوه هاى کاربردى، شىؤه هاشور )اعم از 
هم سو، متقاطع و غىره( و شىؤه ساىشى ىا محو کردن مى باشند. و 
طراح گاه با تلفىق اىن شىوه ها به شىوه هاىى  جدىد و   نو دست مى ىابد 

)تصاوىر 2ــ الف تا د(. 
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تصوىر 2ــ الف ــ تصوىرسازى با استفاده از مداد رنگى به شىوۀ ساىشى ىا محوکردن رنگ ها

تصوىر 2 ــ ب ــ تصوىرسازى با استفاده از مداد رنگى به شىوۀ هاشور، اثر لىندا فنىمور
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تصوىر 2ــ ج ــ تصوىرسازى با استفاده از مداد رنگى به شىوۀ تلفىقى، 
چه کسى خدا را دىده است، اثر شهرزاد شوشترىان 

تصوىر 2ــ د ــ تصوىرسازى با استفاده از مداد رنگى به شىوۀ 
تلفىقى و اىجاد بافت جدىد، اثر محسن حسن پور 

وساىل الزم
 ــ انواع مداد رنگى و سىاه1

 ــ مقواى مخصوص
ــ پاک کن

ــ اسپرى تثبىت  کننده اثر )فىکساتىو٢(
براى  دىگر  وسىله   هر  ىا  خط کش  مانند  کمکى  ابزارهاى 

اىجاد لبه هاى تىز
ــ رنگ هاى مختلف مانند گواش، آبرنگ، اىربراش   و  …

طرز کار:  از مداد به عنوان ىک وسىله ساده و قابل دسترس 
براى طرح هاى اولىه و نقاشى ها مى توان استفاده نمود.

در شىوه مداد، جنس کاغذ مصرفى نقش عمده اى را در 
رنگ آمىزى و طراحى بهتر و همچنىن سرعت کار به عهده دارد. 
وقتى با مداد با سرعت ولى با فشار کم دست، روى مقوا ىا کاغذى 
که زبرى و بافت متوسطى دارد خطى را مى کشىم، فقط پُرزها و 
برجستگى هاى کاغذ، رنگ را به خود گرفته درحالى که نقاط گود 
آن رنگ را به خود نگرفته و سفىد باقى مى ماند که گاهى براى اىجاد 

بافت و به وجود آوردن جنسىت اشىا کاربرد دارد. 
باىد  بگىرند  به خود  را  اىن گودى ها رنگ  بخواهىم  هرگاه 
ىا فشار دست روى مداد را افزاىش دهىم ىا نوک مداد را خىلى 
تىز نماىىم. کاغذهاىى که داراى برجستگى ها و گودى هاى کمترى 
سرعت  با  و  ىکنواخت  رنگ آمىزى،  که  مى شوند  موجب  باشند 
نىز  بىشترى انجام گىرد. در  اىن وضعىت حتى کندى نوک مداد 
مانع از رنگ آمىزى خوب نمى گردد. براى رسىدن به کىفىت بهتر 
در اىن شىوه مى توان از کاغذهاىى استفاده نمود که صاف باشند 
ىا  و  نشده  ثبت  به خوبى  آن  که خطوط روى  نه آنقدر صاف  البته 
به نظر خشک و نازک بىاىند. پىشنهاد مى شود قبل از شروع کار 
به  اقدام  و سپس  مطلع شده  آن  کىفىت  نوع  و  کاغذ  از وضعىت 
طراحى و رنگ آمىزى نماىىم. تصوىر 3 نشان دهنده وضعىت کاغذ 

در هنگام رنگ آمىزى با مداد مى باشند. 
در انتخاب مداد باىد دقت الزم به عمل آىد چرا که ىکى از 
مواردى که هنرجو را در هنگام استفاده از مداد، اعم از رنگى 
ىا سىاه رنج مى دهد شکسته شدن بىش از حد نوک مداد در   موقع 

1ــ براى توضىحات بىشتر در خصوص انواع مداد به کتاب طراحى 1 فصل 2 مراجعه شود. 
Fixative  ــ٢
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طراحى و رنگ آمىزى مى باشد. اولىن گام براى رهاىى از اىن مشکل 
اىن است که قبل از خرىد مداد مطمئن شوىم که مغز مداد در مرکز 
چوب قرار   گرفته است )تصوىر  4ــ الف(. از خرىد مدادهاىى که 
مغزى آن در وسط قرار نگرفته است جدًا خوددارى شود )تصوىر 

4 ــ ب(.
از مدادهاىى که چوبشان نصف روشن و نصف تىره است 
خوددارى شود چرا که اىن گونه مداد ها نوکشان همواره مى شکند. 
از  همىشه  که  است  اىن  مداد  شکستن  از  جلوگىرى  دىگر  راه 
تراش هاىى که تىغه آن تىز است استفاده کنىم و از تراشىدن زىاده 
از حد مداد پرهىز نماىىم. برخى از طراحان براى تراشىدن نوک 
مداد از تىغه چاقو ىا تىزبر )کاتر( استفاده مى کنند که اىن روش با 
موفقىت بىشترى همراه مى باشد. براى انتقال طرح نهاىى روى کاغذ 

اصلى مى توان از مىز نور ىا از شىشه پنجره ىا از شىؤه کپى کردن 
)پُنْسىو( استفاده نمود. عالوه بر آن از کاغذ پوستى نىز براى انتقال 
طرح به کاغذ اصلى استفاده مى شود، اىن شىوه بىشتر در مواردى 
کاربرد دارد که طرح را بخواهىم روى مقواى ضخىم انتقال دهىم، 
در اىن هنگام باىد فشار دست زىاد نباشد تا پارگى روى کاغذ پوستى 
اىجاد نشود و گودى روى مقوا اىجاد نکند چرا که اىجاد گودى 
در هنگام رنگ آمىزى به خصوص در سطوح وسىع و ىک دست 

از ظرافت طرح مى کاهد. 
شىؤه  از  مى توان  مداد  با  رنگ آمىزى  شىوه هاى  از 
الىه گذارى، کنار هم قرار دادن رنگ ها، اىجاد خطوط و سطوح 
منظم در کنار هم به منظور رنگ آمىزى سرىع و رنگ آمىزى با استفاده 
از هاشور نام برد )تصوىر 5 ــ الف تا هـ( و )تصوىر 6 ــ الف تا هـ(. 

الف ــ کاغذ زبر متوسط که با فشار معمولى مداد 
روى آن فقط نقاط برجسته کاغذ رنگ را به خود 
دىده  رنگ آمىزى  در  سفىد،  نقاط  و  مى گىرند 

مى شوند )به خصوص در سطوح ىک دست( 

زىاد دست  فشار  با  که  زبر  بافت دار  کاغذ  ــ  ب 
روى مداد ىا تىزکردن نوک مداد مى توان نقاط 

سفىد را پوشش داد. 

ـ کاغذهاى نرم ُپرزدار که با فشار زىاد مداد پرزها   جـ 
از بىن رفته و صاف مى شوند. در اىن وضعىت نىاز 
رنگ آمىزى  و  نمى باشد  مداد  تىزکردن  به  چندان 

سرىع است.

تصوىر 3 

تصوىر 4 

ب ــ نمونه نامرغوبالف ــ نمونه مرغوب
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استفاده از ساىر شىوه ها با مداد رنگى: علت جالب بودن 
شىوه مداد سادگى و قابل دسترس آن مى باشد. گاهى اوقات براى 
صرفه جوىى در وقت ىا اىجاد کىفىت هاى تصوىرى متفاوت مى توان 
از ساىر وساىل کمک گرفت به عنوان نمونه آبرنگ مى تواند براى 
گىرد.  قرار  استفاده  مورد  بزرگ  سطوح  ىا  زمىنه  سطح  پوشاندن 
عالوه    بر آن اىن شىوه با پوشش  دادن به نقاط فرورفته کاغذ، نقاط 
سفىد را از بىن برده و بافت ىک دستى را ارائه داده و موجب غناى 
براى پوشش سطوح زمىنه  آبرنگ  رنگ آمىزى مى شود. عالوه   بر 

مى توان از اىربراش ىا رنگ اکرىلىک1 استفاده نمود. 
جهت شناخت هر چه بىشتر با شىوه هاى مختلف مداد رنگى 

به نمونه هاى تصاوىر 4 تا 8 توجه کنىد.  

تصوىر 5 ــ الف ــ شىوه مداد رنگى ــ شىوه رنگ آمىزى الىه   الىه 

1ــ نام خاص ىک نوع رنگ است.



زی
سا

ویر
تص

ی 
بان

م

26

تصوىر 5 ــ ج ــ تصوىر سازى با استفاده از مداد 
رنگى به شىوۀ الىه گذارى، اثر سوزان فىلد

تصوىر 5 ــ د ــ تصوىر سازى با استفاده از 
مداد رنگى به شىوۀ الىه گذارى بر کاغذ رنگى، 

اثر بىل نلسون 

تصوىر 5  ــ هـ ــ تصوىر سازى با استفاده 
از مداد رنگى به شىوۀ هاشور، اثر کِن زونکر
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تصوىر 6  ــ در تصاوىر الف تا هـ مراحل مختلف اجراى ىک اثر با استفاده از شىوۀ هاشور )خطى( مشاهده مى شود.
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در  معمولى،  رنگى  مداد  عالوه    بر  که  است  ذکر  به  الزم 
بازار مدادهاى رنگى حالل با آب نىز وجود دارد که با استفاده از 
آنها مى توان به بافت هاى متنوعى دست ىافت، و براى استفاده از 
اىن گونه مدادها عالوه   بر کاغذ به قلم موى آبرنگ و ىک ظرف آب 

نىاز است )تصوىر 7 (. 
براى استفاده از اىن گونه مداد رنگى ها کافى است که ابتدا 
به صورت هاشور طرح را تصوىر سازى کرد و سپس با قلم موى 
آغشته به آب جهت ترکىب رنگ ها بر سطح تصوىر قلم مو را حرکت 
داد، بدىن صورت تصوىرى مشابه بافت آبرنگ به دست مى آىد و 
جهت اصالح رنگ و ىا غنى تر کردن ترکىبات رنگى در زمانى که 
سطح کاغذ هنوز خىس است مى توان با مداد رنگى رنگ جدىد 
به آن اضافه کرد. الزم به توضىح است که براى اىن شىوه کمتر از 
شىؤه الىه گذارى استفاده مى شود زىرا همان طور که گفته شد، با 
کشىدن قلم موى خىس بر سطح تصوىر به سادگى مى توان رنگ ها 
را در هم ترکىب کرد و نىازى به شىؤه پرداخت و الىه گذارى نىست 
زىرا الىه  هاى زىرىن دىگر در امر ترکىب رنگ، نقش چندانى ندارند 

)تصوىر 8(.
همواره توجه داشته باشىد که در اىن روش کافى است براى 
به دست آوردن رنگ سوم دو رنگ اولىه را در کنار هم قرار دهىم 
و توسط قلم مو و آب از ترکىب آن دو رنگ، رنگ سوم را به دست 
مى آورىم. در اىن روش نىز همانند کار با مداد و مداد رنگى معمولى، 
ابتدا رنگ هاى روشن به کار برده مى شوند و به  تدرىج رنگ آمىزى 

رنگ هاى تىره به آن اضافه مى گردد. 

تصوىر 7 ــ مداد رنگى حالل با آب و وساىل مورد نىاز 
تصوىر سازى با آن را نشان مى دهد. 

تصوىر 8  ــ تصوىر سازى با استفاده از مداد رنگى حالل با 
آب و روش کار با آن را نشان مى دهد. 
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1 ــ به شىؤه الىه گذارى، با استفاده از اشکال سادٔه هندسى 
به تصوىر سازى چند جوجه به همراه مادرشان بپردازىد. 

2 ــ از شىوهٔ آزاد و ىا تلفىقى براى تصوىر سازى کارت پستال 

تمرین 

)اصل و ارژىنال تصوىر در ابعاد A4 طراحى شود( بپردازىد. 
3 ــ با هاشور هاى ساده و کوتاه به تصوىر سازى ىک صفحه 

از کتاب کودک )شعر( در ابعاد 25cm × 25 بپردازىد. 

نتایج تجربی نو
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2 ــ2 ــ اسکراچ برد )خراش( 
اسکراچ برد مقواى مخصوصى است که از اواىل قرن بىستم 
اختراع شده و به جاى سنگ هاى لىتوگرافى، که قبالً براى چاپ 
سنگى استفاده مى شد، به کار گرفته شده است. اىن مقوا شامل 
ىک الىه گچ سفىد است که با چسب مخصوصى درهم آمىخته شده 
و روى مقوا پرس شده است. ضخامت گچ خىلى کم است که پس 

از خشک شدن به سرعت صاف و محکم مى شود. 
اىن مقوا را پس از آغشته کردن با مرکب مشکى ىا رنگى و 
اىجاد خراش با ابزار نوک تىز مى توان طرح هاى جالبى را با هاشور 

و ساىه روشن هاى دقىق و ظرىف سىاه و سفىد به وجود آورد. 
وساىل الزم

فوىل  ىا  براق  گالسه  مقواى  ىـا  مخصوص  مقواى  ــ 
چسب دار نقره اى و طالىى ىا ورقه هاى نازک P.V.C چسب دار 

که قابلىت جذب مرکب را داشته باشند. 

که  مرکبى  نوع  هر  ىا  مرکب راپىدوگراف  ىا  مرکب چىن  ــ 
روى مقواى گالسه جذب شده و پس از خشک شدن رىخته نشود. 

ــ ابزارهاى خراش 
ــ سمباده 

ــ خط کش، پىستوله، پرگار
نظر  مورد  سخت  )نوک  اولىه  طراحـى  جهت  مداد  ــ 

مى باشد(. 
در گذشته از اىن شىوه به علت خصوصىت ذاتى اش )سىاهى 

و سفىدى( در چاپ روزنامه و کتاب استفاده مى کردند. 
ابزار خراش: تىغ هاى مخصوصى که با اندازه  و تىزى هاى 
مختلفى که با پىچ در بدنه شان محکم مى شوند براى برىدن مقوا و 
انواع  با  آن  بر  مى شود. عالوه  استفاده  آن  روى  و خراش  کاغذ 
تىغ هاى جراحى و اصالح و تىغ هاى موکت برى مى توان اىن شىوه 

را اجرا نمود )تصوىر 9(.

تصوىر 9ــ ابزارهاى خراش متداول در شىوه اسکراچ برد
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طرزکار: ابتدا طرح را روى کاغذ معمولى کشىده و سپس 
پشت کاغذ را با گچ رنگى کامالً پوشش مى دهىم )البته براى انتقال 
نمود(  نىز استفاده  با رنگ هاى مختلف  از کاربن  طرح مى توان 
نوارى  با چسب  اصلى  مقواى  را روى  کاغذ  باالىى  لبٔه  سپس 
مى چسبانىم بعد از اىن مرحله با مداد نوک سخت )از سرى H تا 
6H( ىا قلم استنسىل ىا هر وسىله اى که نوک آن خىلى تىز نباشد 

خطوط خارجى طرح را مجددًا مى کشىم. بعد از انتقال طرح سطح 
کاغذ که باىد مرکبى شود )سطوح وسىع سىاه( را با مرکب چىن 
مى پوشانىم.  متوسط  قلم موى  وسىلٔه  به  راپىدوگراف  مرکب  ىا 
پس از اطمىنان از اىنکه تصوىر اصلى به طور کامل روى مقوا 
کپى شده است اقدام به انتقال جزىىات طرح روى سطح مرکبى 

شده مى نماىىم. پس از آن به وسىله ابزارهاى مخصوص خراش 
گرفتن  دست  به  نحوه  ساده ترىن   .)10 )تصوىر  مى کنىم  اىجاد 
وسىله خراش همانند گرفتن مداد ىا قلم در دست مى باشد. در 
اىن روش خطوط خىلى بلند نىستند ولى تنوع آنها زىاد است. 
اگر در ترکىب کار احتىاج به خطوط بلندترى هست خىلى راحت 
دست خود را جابه جا کنىد و خطوط جدىد را از انتهاى خطوط 
قبلى ادامه دهىد. براى اىنکه خطوط در فرم هاى مختلف باشد، 
بکشىد  به طرف خود  را  بگردانىد و خطوط  را  صفحه طراحى 
تا کار آسان تر شود. براى اىجاد هاشورهاى ىک دست و منظم 

مى توان از خط کش ىا شابلون استفاده نمود. 

تصوىر 10 ــ شىوه اسکراچ برد، رنگ آمىزى سطوح بزرگ. باىد توجه نمود که سطوح سفىد نباىد مرکبى شوند.

اىجاد بافت اجسام نىز نتىجه نحوه خراشى است که صورت 
گرفته است عالوه بر آن احساس فرم و حجم در نتىجه نور و ساىه 

بستگى به نحوه خراشىدن خطوط و سطوح دارد )تصوىر 11(.
تعمىر ىا تصحىح: خطوطى که خراشىده شده اند می توانند 
دوباره مرکبى شوند ولى شىارهاى حاصل از آن همچنان باقى مى ماند، 
که اىن شىارها مانع اىجاد خطوط جدىد مى گردند. البته با استفاده از 
سمباده بسىار نرم که سطوح مقوا را مجددًا صاف مى کند، مى تواند 

مؤثر باشد. ساده ترىن راه براى اىجاد حالت ساىه روشن کار کردن از 
طرفى به طرف دىگر است. از قسمت سفىد ىا روشن ترىن قسمت 
به طرف تىره ترىن بخش کار کم کم خراش دهىد تا به قسمت کامالً 
سىاه برسىد. ىادگىرى اىن شىوه و خراشىدن ساىه روشن ها با هاشور 
تواناىى هنرمند را هنگامى که با ساىر وساىل از قبىل مداد، خودکار، 
قلم فلزى ىا راپىدوگراف اقدام به هاشور مى نماىد افزاىش مى دهد 
و نحوه ساىه زدن با خطوط سىاه و سفىد را به وى مى آموزد. براى 
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تصوىر 11 ــ اسکراچ برد روى کاغذ گالسه، اثر حسن دانشگرنژاد

اىجاد برخى از بافت هاى ظرىف که با دست به طور ىکنواخت و 
منظم امکان پذىر نمى باشد مى توان از ورقه هاى نازک چسب دار 
که حاوى نقش است و به »زىپاتون« معروف است، استفاده نمود. 
اىن ورقه ها که با طرح ها و بافت هاى مختلف است از حىث شىوه 

)سىاهى و سفىدى خالص( با شىوه اسکراچ برد شباهت دارد. تهىه 
اىن ورقه ها با هزىنه کم قابل دسترسى مى باشد )تصاوىر 12 تا 18  (. 
در خاتمه جهت آشناىى بىشتر به نمونه هاى تصاوىر توجه 

شود. 
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تصوىر 12 ــ اسکراچ برد، خراش روى فوىل ىا آلومىنىوم چسب دار، اثر حسن دانشگرنژاد
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تصوىر 13 ــ شىوه اسکراچ برد، خراش روى فوىل    )آلومىنىوم چسب دار(، اثر حسن دانشگرنژاد34



35

ها
وه 
شی

تصوىر 14 ــ اسکراچ برد، کتاب اىنک خورشىد، اثر مرتضى ممىز
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تصوىر 15 ــ اسکراچ برد، خراش روى کاغذ گالسه، آبگوشت مىخ، اثر محسن حسن پور
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تصوىر 16 ــ اسکراچ برد، خراش روى کاغذ گالسه، آبگوشت مىخ، اثر محسن حسن پور



زی
سا

ویر
تص

ی 
بان

م

تصوىر 17 ــ اسکراچ برد، خراش روى کاغذ گالسه، آبگوشت مىخ، اثر محسن حسن پور38
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د

تصوىر 18 ــ الف ــ و ــ اسکراچ برد، خراش روى کاغذ گالسه، صداى دوم، اثر هوشنگ ارومىه

   و   هـ 
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تمرین 

 25 × 25cm 1 ــ با استفاده از شىؤه اسکراچ برد در ابعاد
ىک داستان براى کودکان مقطع سنى الف )پىش از دبستان( را 

تصوىر سازى کنىد. 

2 ــ با الهام از نقوش سنتى )اعم از گىاهى و جانورى( بر 
روى فوىل پشت چسب دار به تصوىر سازى بپردازىد.

نتایج تجربی نو
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3ــ2ــ کُالژ1 ىا تکه چسبانى
اجزای  توسط  که  هنرى  است  اثرى  تکه چسبانى  ىا  کالژ 
برىده  تکه هاى  و  مقوا  پارچه،  کاغذ،  انواع  شامل:  که  ترکىبى 
شدٔه روزنامه، عکس ها، تصاوىر و دىگر موارد چاپى است. و از 

چسباندن آنها در کنار هم و بر ىک سطح ساخته مى شود.
کاُلژ، لغتى است فرانسوى معادل چسباندن که هم براى کار 
تولىد شده توسط چسبانىدن و هم براى روش اىن کار به کار برده 
مى شود و اغلب به عنوان ىک زىرشاخٔه هنر جمع آورى و تلفىقى 
درنظر گرفته مى شود. پىکاسو و براک از اىن شىوه در سال هاى 
1914ــ1912 جهت خلق آثار خود بسىار سود جستند و به عنوان 

شىوه و روشى جدىد آن را مطرح نمودند.
قرن  هنرمندان  توسط  به طور  گسترده  تکه چسبانى  ىا  کالژ 
نقاشى  با  رابطه  در  و هم  به عنوان ىک واسطه مستقل  هم  بىستم 
و طراحى مورد استفاده واقع شده است. هنوز هم اىن شىوه در 

رشته هاى هنرهاى تجسمى کاربرد وسىع دارد.
در مىان تنوعات مرتبط به شىؤه کالژ مى توان از دکاُلژ2 و 
دکوپاژ3 )کالژ برىده شده اى که از مواد جدىد ساخته شده است( 
نام برد. اىن شىوه قابلىت به وجود آمدن اشکال از تصاوىر، کلمات، 
عبارات و موادى را که به طور کامل قابلىت قرار گرفتن در پىش 

ىکدىگر را دارا نبودند مهىا ساخت )تصوىر 19(.

Decopage ــDecollage  3 ــ٢  Collage ــ١

تصوىر 19ــ نمونه اى از کالژ با استفاده از نوشته هاى متن روزنامه و مجله جهت دسترسى به بىان 
تصوىرى جدىد )دکوپاژ( ــ شکل سازى با روزنامه و مجله، اثر نىره تقوى
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اىرانىان حائز اهمىت است وجود چنىن  براى ما  آنچه که 
شىوه اى در هنرهاى سنتى کهن ما و کاربرد آن در هنرهاى تزىىنى 
ىا  چسبانىدن«  »قطعه  ىعنى  »قطاعى«  نام  با  در گذشته  و  است. 
»کاغذبرى«، در حدود سدٔه نهم هجرى از چىن به اىران آمده و از 
اىران به کشور عثمانى ىا ترکىه فعلى راه ىافته است و از آنجا به دىگر 
کشورهاى اروپاىى راه ىافته و گسترش جهانى ىافته است. و توضىح 

به  هنرمندان و  اىن امر شاىد اداى دىنى هر چند کوچک، نسبت 
استادان اىن فن که در اىن راه سختى ها و مرارت ها کشىده اند باشد.

قطاعى  آثار  موضوعات  اغلب  که  است  ذکر  به  الزم 
)کاغذبرى( در هنرهاى دستى اىران، شامل نقش جانوران، پرندگان، 
گل و مرغ، نقش هاى هندى، تزىىنى و ىا خطوط خوش بوده است 

)تصاوىر 20 و 21(.

تصوىر 20ــ نمونه اى از آثار قطاعى )کاغذبرى( در هنرهاى 
سنتى با الهام از نقوش گىاهى

تصوىر 21ــ نمونه اى از آثار قطاعى )کاغذبرى( در هنرهاى 
سنتى با الهام از نقوش جانورى
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تصوىر 22  ــ نمونه اى از تصوىرسازى به شىوۀ کالژ، عمونوروز، اثر فرشىد مثقالى44

در عصر  کنونى کالژ ىا تکه چسبانى، بىشترىن کاربرد را در 
شاخٔه تصوىرسازى دارد و بسىارى از تصوىرگران به خلق آثار خود با 
استفاده از اىن شىوه پرداخته اند. و تفاوت عمدهٔ آن با ساىر شىوه هاى 
تصوىرسازى در استفادهٔ وسىع و نامحدود از ابزار و مواد مختلف 
آثار دانش آموزان در  به حرکات و  اگر  جهت خلق تصوىر است. 
مدارس دقىق شوىم و از نزدىک با روحىه و خواست آنها بىشتر آشنا 
شوىم، مى بىنىم که هرکدام با توجه به  عالىق فردى چىزهاى گوناگونى 
را جمع آورى مى نماىند و در صفحات کتاب و ىا دفتر مشق خود 
مى چسبانند. و با اىن شىوه به  نوعى ُانس و الفت ىافته اند. هر چند که 

شىؤه کالژ ىا تکه چسبانى از مقاطع سنى باال و نزد هنرمندان مطرح 
جهان آغاز شد، ولى امروزه در امر تصوىرسازى کتاب کودکان و 
به خصوص مقاطع سنى سال هاى قبل و اواىل دبستان کاربردى وسىع 
ىافته است. و در کشور ما نىز در امر تصوىرسازى از اىن شىوه در 

دهٔه 40 براى نخستىن بار استفاده شد )تصاوىر 22 و 23(.
وساىل الزم

مخصوص  تىغ هاى  انواع  قىچى،  ماىع،  چسب  قلم مو، 
برش کاغذ، انواع پارچه، انواع کاغذهاى رنگى، تصاوىر روزنامه 

و مجله.
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تصوىر 23  ــ نمونه اى از تصوىرسازى به شىوۀ کالژ، عمونوروز، اثر فرشىد مثقالى
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تصوىر 24  ــ مراحل تصوىرسازى به شىوۀ تکه چسبانى )کالژ( مشاهده مى شود.46
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طرز کار: بهترىن روش براى اىن کار آن است که ابتدا 
طرح اصلى خود را بر روى کاغذ پوستى کشىده و سپس با برش 
طرح کشىده شده بر کاغذ پوستى، از آن به عنوان الگو جهت برش 
اصلى طرح استفاده گردد. در اىن روش براى چسبانىدن سطوح 
رنگى اغلب از پس زمىنه کار را آغاز مى کنىم، و به تدرىج به نماها 
و پالن هاى نزدىک پرداخته مى شود. براى چسبانىدن با قلم مو، 
چسب را به پشت سطح موردنظر مى مالىم و آن را بر روى صفحٔه 

کاغذ اصلى مى چسبانىم.
توجه: آنچه در اىن روش بسىار مهم است توجه به اىن امر 
است که سطح روىى همواره باىد سطح زىرىن خود را بپوشاند و 

نباىد فضاهاى خالى و ىا سفىد بىن سطوح دىده شود. 

از جذابىت هاى دىگر اىن شىوه آن است که شما مى توانىد 
خود کاغذهاىى با بافت هاى مختلف و مورد نىاز به وجود آورىد و 
تجربىاتى را که در کارگاه مبانى هنرهاى تجسمى در خلق بافت کسب 
کرده اىد در اىنجا به کار گىرىد. و از بافت حاصله در تصوىرسازى 

استفاده نماىىد )تصوىر 25(.
براى  هنرمند  برش  ابزار  از  غىر  گاه  که  داشت  توجه  باىد 
رسىدن به بافت و ىا شىوه هاى فردى از دست جهت برش تصاوىر و 
سطوح استفاده مى نماىد که خود جذابىت خاصى به تصوىر مى دهد 
)تصوىر 26(. و در غىر اىن صورت شما مى توانىد همانند تصوىر27  

از قىچى جهت برش استفاده نماىىد.

تصوىر 25 ــ نمونه اى از شىوۀ کالژ، اثر ىوکوهاندا. در اىن تصوىر هنرمند با استفاده از فوتک براى آسمان و زمىن اىجاد بافت کرده 
است و بعد از برش آن را به کار برده است.
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تصوىر 26  ــ نمونه اى از کالژ با استفاده از کاغذ رنگى و نوشته هاى روزنامه و مجله، شکل سازى با روزنامه و مجله ــ اثر نىره  تقوى، در 
اىن روش هنرمند با استفاده از دست به برش سطوح پرداخته است.
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تصوىر 27  ــ نمونه اى از اجراى تصوىرسازى به شىوۀ کالژ با استفاده از کاغذ رنگى و قىچى، پس کى برف مى بارد، اثر غالمعلى مکتبى
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از  استفاده  با  و  هندسى  ساده  شکل هاى  از  الهام  با  1ــ 
 A3 کاغذ رنگى و قىچى به تصوىرسازى با موضوع آزاد در ابعاد

بپردازىد.
2ــ با استفاده از انواع کاغذ )اعم از رنگى و روزنامه( و 
برش آنها توسط دست به تصوىرسازى چند حىوان ساده شده در 

ابعاد A3 بپردازىد.
با استفاده از انواع مواد طبىعى و مصنوعى و تلفىق  3ــ 
آن با انواع کاغذ به تصوىرسازى ىک داستان کودکانه براى مقطع 

سنى »الف« بپردازىد.

تمرىن 

نتاىج تجربی نو
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ـ   2  ــ پاستل روغنى ــ مداد شمعى 4 ـ
پاستل روغنى ابزارى است که امروزه با تنوع رنگ هاى 
زىاد در بازار ىافت مى شود )تصوىر28( و نسبت به ساىر ابزار و 
با  به شمار مى رود. در طراحى  ابزار  وساىل طراحى، ارزان ترىن 
پاستل روغنى و مداد شمعى اغلب براى رنگ آمىزى از رنگ هاى 
تىره به روشن رنگ آمىزى را شروع مى کنىم. شىوه هاى ساىشى و 
هاشور براى اىن امر کاربرد فراوان دارد )تصوىر 29(. در طراحى 
با مداد شمعى تکنىک هاى مختلفى چون مقاومت مداد شمعى در 
برابر آب1 و سىاه قلم کردن2، طراحى روى پارچه و گاهى ترکىب 

آنها با هم به کار مى رود.

Crayon Etching ــ٢   Crayon Resist ــ١

تصوىر 28  ــ نشان دهندۀ تنوع رنگى پاستل هاى روغنى و مداد شمعى است.

تصوىر 29  ــ تصوىرسازى با استفاده از پاستل روغنى به شىوۀ 
ساىشى، اثر آندره پرىگنت



زی
سا

ویر
تص

ی 
بان

م

52

وساىل الزم:
ــ انواع مداد شمعى ىا پاستل روغنى

ــ انواع مقوا اعم از مات بافت دار و ىا گالسه  )برحسب 
نوع تکنىک انتخاب مى شود.(

ــ ابزار و وساىل کمکى از قبىل انواع رنگ هاىى که با آب 
ترکىب مى شوند )براى اجراى تکنىک مقاومت پاستل روغنى در 

برابر آب(.
با  شمعى  مداد  و  روغنى  پاستل  که  آنجا  از  کار:  طرز 
رنگ هاىى که حالل آن آب است ترکىب نمى شود مى توان با تلفىق 
اىن دو خاصىت )روغن و آب( به شىوه هاى جالبى دست ىافت. 
براى اجراى اىن روش طرحى را با فشار سخت مداد شمعى روى 
ىا  آبرنگ  و  قلم مو  با  بکشىد. سپس  باشد  کاغذى که جاذب آب 

بدىن ترتىب  رنگ هاى حالل در آب، طرح را رنگ آمىزى کنىد. 
سطوح رنگ شده با مدا دشمعى به عنوان الىٔه پوشاننده مانع جذب 
رنگ مى شوند و ساىر قسمت هاىى که با مداد شمعى پوشانده نشده 

است، رنگ را به خود جذب مى کند )تصوىر 30  ــ الف و ب(.
روشن  )رنگ هاى  مداد شمعى  با  ابتدا  سىاه قلم  شىؤه  در 
مى نماىىم.  رنگ آمىزى  را  کاغذ  باشند( سطح  متضاد  سىاه  با  که 
سپس با استفاده از رنگ سىاه مداد شمعى قسمتى و ىا تمام سطح 
تصوىر را مى پوشانىم. سپس طرح موردنظر خود را مى کشىم و با 
ابزارى نوک تىز همانند سنجاق، نوک تىزبُر )کاتر( قلمى و… جهت 
خراشاندن سطح سىاه استفاده مى کنىم. بدىن ترتىب از سطح خراش 
به عنوان خطوط رنگى طرح اصلى از زىر  خورده، رنگ روشن 
نماىان مى شود که از جذابىت خاصى برخوردار است )تصوىر 31(.

تصوىر 30 ــ الف ــ مراحل تصوىرسازى با استفاده 
از پاستل روغنى و آبرنگ )خاصىت روغن و آب(

تصوىر 30 ــ ب ــ تصوىرسازى با استفاده از )خاصىت روغن و آب( پاستل 
روغنى و آبرنگ، مجلۀ سروش کودکان، اثر على خداىى
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در روش دىگر استفاده از مداد شمعى، پس از رنگ آمىزى 
طرح بر روى کاغذ گالسه، با استفاده از ابزار نوک تىز روى سطح 
ىا  رنگ آمىزى شده را به صورت خطوط مارپىچ و کالف مانند و 
هاشور به صورت خطوط منفى خراش مى دهىم و تصوىرى با بافت 
زىبا به دست مى آىد که براى تصوىرسازى کودکان بسىار مناسب 

مى باشد )تصوىر32(.
از  که  است  آن  قرار گىرد  توجه  مورد  باىد  همواره  آنچه 
شىوه هاى مختلف به صورت تلفىق نىز مى توان جهت خلق حاالت 

بصرى جدىد بهره جست )تصوىر 33(.

تصوىر 31  ــ مراحل خراشاندن رنگ در شىوۀ پاستل روغنى

تصوىر32  ــ با استفاده از ابزار نوک تىز تصوىر خراشانده شده است و بافتى زىبا به وجود آورده است، اثر منوچهر عبدالله زاده
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تصوىر 33  ــ تلفىق مداد شمعى به صورت ساىشى و اىجاد خراش جهت دست ىافتن به بافت مناسب
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عالوه بر  زدن(:  تا  )چاپ  حرارت  و  روغنى  پاستل 
نىز اشاره  به اىن شىوه  روش هاى متداول پاستل روغنى مى توان 
نمود. در اىن روش ابتدا پاستل روغنى را در رنگ هاى دلخواه 
و گوناگون خرد مى کنىم و بىن دو صفحه کاغذ مى رىزىم و کاغذ 
را تا مى زنىم. سپس با استفاده از اتوى داغ و حرکت مالشى اتو 

بر سطح کاغذ، رنگ ها در اثر حرارت در ىکدىگر حل مى شوند 
و نقوش و بافت هاى رنگىن بسىار زىباىى به وجود مى آىد. از اىن 
شىوه مى توان جهت خلق بافت هاى متنوع استفاده کرد )تصاوىر 

34 و 35(. 

تصاوىر 34 و 35   ــ پاستل روغنى و حرارت، با استفاده از خرده هاى پاستل روغنى بر سطح کاغذ و تا زدن آن و حرارت دادن و 
مالش اتو بر سطح کاغذ مى توان بافت هاى زىباىى مشابه تصاوىر به دست آورد.
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اىجاد بافت از طرىق کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل 
روغنى سىاه: ابتدا کاغذ را با استفاده از رنگ هاى حالل در آب 
و به صورت خىس در خىس رنگ آمىزى مى نماىىم. و قبل از اىنکه 
کاغذ رطوبت خود را از دست دهد آن را مچاله مى کنىم. سپس 
کاغذ را با استفاده از دست و ىا هر وسىلٔه دىگر صاف مى کنىم. 

بعد از اىنکه کاغذ کامالً خشک شد با استفاده از پاستل روغنى 
سىاه )از طول( به نرمى بر روى سطح رنگ شدٔه کاغذ و با فشار 
مالىم پاستل را مى کشىم. بافت حاصله مشابه بافت هاى به دست 
آمده در چاپ حکاکى است، که براى تصوىرسازى بسىار مناسب 

است )تصوىر 36(.

تصوىر 36   ــ اىجاد بافت از طرىق کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل روغنى سىاه
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1ــ با استفاده از خاصىت روغن و آب به تصوىرسازى با 
موضوع آزاد در ابعاد A3 بپردازىد.

2ــ با استفاده از شىؤه کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل 

روغنى سىاه به تصوىرسازى براى مقطع سنى الف ىک شعر را به 
تصوىر بکشىد.

تمرىن 

نتاىج تجربی نو
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5 ــ2ــ آبرنگ
آبرنگ جزِء آن دسته از ابزار نقاشى است که در تصوىرسازى 
کاربردى وسىع داشته و دارد. و کار با آن نسبت به ساىر ابزار نىاز به 
تمرىن و ممارست بىشترى دارد. و جزو رنگ هاى شفاف ىا روحى 
با آبرنگ  )ترانسپارنت١( محسوب مى شود. اغلب مواقع در کار 
به شىؤه آزاد اشتباهات و خطاها قابل اصالح نمى باشند و اىن امر 

موجب مى گردد تا کار با آن به نظر دشوار برسد.
در  معموالً  مختلف  تجارى  عالئم  با  آبرنگ ها  بازار  در 
بسته هاى 12 ، 24 و 36 رنگ ارائه مى شوند، و از لحاظ شکل 
ارائه به صورت قرص، تىوپى )لوله اى( و ماىع )ظروف شىشه اى( 
تولىد مى گردد )تصوىر 37ــ الف و ب(. در آبرنگ براى شروع 
در  مى نماىىم.  رنگ آمىزى  تىره  به  روشن  رنگ هاى  از  معموالً 
کشور ما استفاده از آبرنگ در نقاشى و مصورسازى کتاب هاى 
ادبى )نگارگرى( سابقٔه طوالنى دارد و هنرمندان از آن بسىار سود 

جسته اند.
وساىل الزم

تخته زىردستى ىا شاسى، از جنس مقواى ضخىم ىا چوب 
سبک، که بتوان کاغذ را به کمک پونز ىا چسب نوارى روى آن 

ثابت کرد.
آبرنگ، غلطک معمولى، اسفنج،  آبرنگ، کاغذ  قلم موى 
ظرف  رنگ،  کردن  رقىق  ىا  ترکىب  براى  آبرنگ  پالت  آبرنگ، 

دهان گشاد براى آب، چسب مىس کىت.
براى نقاشى با آبرنگ قلم موهاى مختلف و متنوعى وجود 

دارد. اجزای تشکىل دهندٔه قلم مو عبارت است از:
1ــ موى قلم )طبىعى و ىا مصنوعى(

2ــ پاىٔه فلزى قلم
3ــ دستٔه چوبى )تصوىر 38(.

به  نوع موهاى آن بستگى دارد، که   کىفىت قلم مو اساساً 
تعىىن  موها  جنس  و  نوع  همىن  براساس  قلم موها  تقسىم بندى 

مى شود2.

تصوىر 37ــ الف ــ دو نمونه از آبرنگ هاى راىج در بازار، 
آبرنگ قرصى و تىوپى )لوله اى( 

تصوىر 37ــ ب ــ انواع راىج آبرنگ قرصى، تىوپى 

)لوله( و ماىع )ظروف شىشه اى(

Transparent ــ١

2ــ براى اطالعات بىشتر در اىن زمىنه به فصل ششم کتاب طراحى )1( مبحث قلم موها مراجعه نماىىد.
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تصوىر 38ــ انواع قلم موى آبرنگ و اجزاى تشکىل دهندۀ آن در تصوىر دىده مى شود.

تصوىر 39ــ در تصوىر نمونه اى از غلتک، اسفنج و قلم مو براى 
خىس کردن زمىنه مشاهده مى شود.

خاصىت قلم موى سمور در نقاشى با آبرنگ اىن است که 
آب و رنگ را به خوبى جذب مى کند و با مختصر فشارى خم و 
پهن )باز( مى شود و بالفاصله به حالت اولىٔه خود برمى گردد. و به 
جهت آن که نوک قلم مو پخش و ژولىده و نمى شکند براى کار با 
آبرنگ بسىار مناسب مى باشد. قلم موهاى آبرنگ در اندازه ها و 
شکل هاى مختلف به ترتىب از کوچک تا بزرگ ىعنى از شماره هاى 
صفر تا 24 شماره گذارى شده اند. البته براى قلم موهاى از جنس 
تا شماره 14 مورد استفاده  موى سمور اىن شماره بندى معموالً 
قرار مى گىرد. راىج ترىن شماره هاىى که در نقاشى با آبرنگ کاربرد 
وسىع دارند شماره هاى 6 ، 8  و12 از نوع گرد و قلم موى تخت 
شماره هاى 14 ىا 16 است. قلم موهاى تخت از جنس موى گوزن 
با عرض تقرىبى 4 ىا 5 سانتى مترى نىز براى رنگ آمىزى زمىنه با 
سطوح بزرگ کاربرد فراوان دارند. به اىن مجموعه نىز مى توان 
ىک غلتک معمولى و اسفنج )طبىعى و ىا مصنوعى( اضافه کرد. که 
غلتک براى شکل دادن به زىر رنگ سطوح بزرگ و اسفنج براى 
اىجاد جلوه هاى خاص نظىر محوسازى و پاک کردن رنگ هاى 

اضافى به کار برده مى شود )تصوىر 39(.

1ــ براى اطالعات بىشتر در اىن زمىنه به فصل ششم کتاب طراحى )1( مبحث قلم موها مراجعه نماىىد.
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رنگدانه ها )پىگمنت١ اعم از معدنى، گىاهى ىا حتى حىوانى( 
مواد چسبنده، صمغ عربى، آب، گلىسىرىن، عسل و انــدکى روغن 
بزرک براى محافظت و دوام رنگ در مقابل گرما و سرما، گلىسىرىن 
و عسل نىز براى مواردى که رنگ را ضخىم به کار مى برىم مانع از 
ترک خوردن آن مى شود. آبرنگ هاىى که عمدتاً در بازار موجودند 
چهار نوع مختلف را شامل مى شوند: قرص هاى آبرنگى خشک، 
قرص هاى آبرنگى مرطوب ىا نىم خشک، آبرنگ هاى لوله اى )تىوپ( 

آبرنگ هاى ماىع )داخل ظرف مثل اکولىن(.
کىفىت کاغذ براى نقاشى با آبرنگ نىز از جمله نکات مهم 
است. بنابراىن الزم است که با انواع مختلف کاغذ نقاشى آبرنگ 
آشنا شوىد چرا که هرکدام از آنها براى اىجاد حاالت خاصى مناسب 

است که باىد متناسب با موضوع انتخاب شود.
از دو طرف کاغذ مخصوص آبرنگ مى توان استفاده کرد. 
دانه هاى تشکىل دهنده رو و پشت کاغذ با هم متفاوت مى باشد که 
غالباً  بافت پشت  دارد  بستگى  فرد  به سلىقه  کاغذ  انتخاب طرف 

نرم تر از طرف روى آن مى باشد.
مطلب مهم اىن است که بىن کاغذهاى معمولى که در چاپ 
به کار گرفته مى شوند و کاغذهاىى که در نقاشى و آبرنگ  ُافست 
استفاده مى شوند تفاوت عمده وجود دارد. جنس کاغذهاى معمولى 
فابرىانو،  )کانسون،  نقاشى  کاغذهاى  و  چوب  الىاف  از  معموالً 
شولر، واتمنى و غىره( عمدتاً از الىاف پارچه تهىه مى شود به همىن 
دلىل حساس تر و دقىق تر و گران تر از نوع معمولى آن هستند البته 
کاغذهاى مىانه هم وجود دارد که ترکىبى از الىاف چوب و پارچه 

است که همىن نوع براى نقاشى با آبرنگ مناسب تر است.
راىج ترىن کاغذ آبرنگ از حىث بافت کاغذهاى رىزبافت ىا 
صىقلى و کاغذهاى بافت متوسط و کاغذهاى درشت بافت هستند. 
کاغذهاى رىزبافت ىا صىقلى که نسبتاً فشرده است و با پرس گرم تهىه 
مى شود که به همىن دلىل برخى به آن اطلسى ىا ابرىشمى مى گوىند، 
براى نقاشانى که با جوهر )آبرنگ جوهرى ىا اکولىن( کار مى کنند 
اىن نوع  )اىلوستراسىون٢( است  آنها که کارشان مصورسازى  ىا 
تابلوهاى ظرىف و پرکار  براى  اىن کاغذ  به کار مى برند.  کاغذ را 

نىز مناسب است.

حالت  درشت  منفذهاى  به دلىل  درشت بافت  کاغذهاى 
خاصى به آبرنگ مى دهند و محوشدگى خاص نقاشى با آبرنگ را 
باعث  اىن نوع کاغذ  نماىان مى کنند. کثرت منفذهاى سطح  بهتر 
مى شود که جذب آبرنگ در کاغذ به نحوى صورت گىرد که حالت 
محوشدگى اىجاد کند. اىن حالت سرىع انجام مى شود و اىن امر 
هنرآموزان کم تجربه را غافلگىر مى کند چرا که جذب آب و رنگ 

روى اىن نوع کاغذ خىلى سرىع است و زود خشک مى شود.
کاغذهاى با بافت متوسط با وىژگى بىنابىنى بىشتر از اىن دو 
کاربرد دارد چون نقاشى روى اىن نوع کاغذ هم سهل تر است و هم 
نىاز به تبّحر آن چنانى ندارد و براى هنرآموزان تازه کار همىن نوع 
کاغذ پىشنهاد مى شود. البته هر دو نوع درشت بافت و رىزبافت 
مى باشد.  به فرد  منحصر  که  مى کند  اىجاد  را  حالت هاىى  کاغذ 

کاغذهاى راىج آبرنگ کانسون و آرش نام دارند.
کاغذ آبرنگ را باىد روى مقواى ضخىم تر ىا بوم با چسب 
کاغذى به طور کامل چسباند تا از لوله شدن و موج برداشتن کاغذ 
جلوگىرى شود. چرا که هر نوع کاغذ، حتى کاغذهاى ضخىم در 

تماس با آبرنگ و آب تاب برمى دارند.
چوبى  کالف  ىا  مقوا  روى  آبرنگ  کاغذ  چسبانىدن  براى 
باىد در ابتدا آن را کامالً خىس کرد سپس از گىره اى آوىزان نمود 
تا اضافات آب آن خارج شود و بعد به کمک نوارچسب کاغذى 
با دقت آن را روى کالف چوبى چسباند. به جاى نوارچسب از 

منگنه و پونز هم مى توان استفاده کرد )تصوىر 40(.
طرز کار: در ابتدا با استفاده از ىک رنگ و قلم مو رنگ 
ساىه روشن  آنها  به وسىله  و  گرفته  به کار  ىکنواخت  به صورت  را 
اىجاد کنىد. توجه داشته باشىد که براى اىجاد ساىه روشن هاىى که 
در ىکدىگر محو مى شوند ابتدا باىد سطح زىر کار را با آب قلم مو 
آن  روى  دىگرى  قلم موى  با  بالفاصله  را  رنگ  و  نمود  مرطوب 
سطح بگذارىم )تصوىر 41 ــ الف و ب(. به رنگ ها شدت دهىد ىا 
از شدت رنگ آن بکاهىد. حرکت قلم مو را ىک باره متوقف کنىد 
ىا از روى کاغذ بردارىد تا در تداوم سطح آبرنگ خورده حالت 
انقطاع اىجاد شود در آن صورت به اهمىت نقاط و سطوح سفىد 

و آبرنگ نخورده کاغذ پى  خواهىد برد.
Illustration ــ٢     Pigment ــ1
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تصوىر 40ــ استقرار بوم و نحوۀ کار کردن با آبرنگ

آب  با  کار  زىر  با وضعىت موضوع  متناسب  اوقات  گاهى 
خىس نمى شود و قلم مو به صورت خشک روى کاغذ قرار مى گىرد 
که در اىن وضعىت رنگ ها با مرز مشخص و تىز در کنار هم قرار 
مى گىرند. تلفىق فضاهاى محو شده با لکه هاىى که رنگ آنها وضوح 

زىادى از وىژگى هاى اساسى کار آبرنگ مى باشد.
در تصاوىر 42 ــ الف تا د مراحل آبرنگ به شىؤه خشک 
و الىه گذارى و تصاوىر 43 ــ الف تا د آبرنگ به شىؤه خىس را 

مشاهده مى نماىىد.

تصوىر 41   ــ ب ــ با استفاده از قلم مو و چسب قسمت هاىى را که مى خواهىم تصوىر 41   ــ الف ــ نحوۀ رنگ آمىزى با استفاده از آبرنگ
سفىد بمانند مى پوشانىم و سپس با آبرنگ و قلم مو آن را رنگ آمىزى مى کنىم. 
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تصوىر 42   ــ مراحل آبرنگ به صورت خشک و الىه گذارى مشاهده مى شود.
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تصوىر 43    ــ  در تصاوىر الف تا د مراحل آبرنگ به شىوۀ خىس مشاهده مى شود.
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استفاده از چسب مىس کىت در نقاشى با آبرنگ: در 
آبرنگ مواقعى که بخواهىم براى راحتى کار سطوح موردنظرى 
مىس کىت  چسب  از  استفاده  با  بمانند  باقى  سفىد  باىد  که  را 
با  شد،  خشک  چسب  اىنکه  از  بعد  و   )44 )تصوىر  مى پوشانىم 
آبرنگ رنگ آمىزى را انجام مى دهىم. بعد از رنگ زدن و خشک 
شدن رنگ با استفاده از) تصوىر 45( دست و ىا فشار کم پاک کن 
که  مى گردد  مشاهده  و  برمى دارىم  کاغذ  از سطح  را  الىٔه چسب 
سطح پوشىده شده کامالً سفىد باقى مانده است. درواقع عملکرد 

اصلى چسب در آبرنگ خاصىت پوشانندگى و اىجاد بافت است 
نىز  بافت هاى متنوع  به اىجاد  به سادگى مى توان از اىن چسب  و 
پرداخت. نکتٔه قابل توجه براى پوشاندن چسب آن است که بهتر 
است از قلم موى الىاف مصنوعى که آغشته شده به ماىع ظرف شوىى 
است استفاده کرد، زىرا ماىع ظرف شوىى موجب مى گردد که چسب 
مستقىماً به الىاف قلم مو نچسبد و عمر قلم مو افزاىش ىابد. براى اىن 

امر مى توانىد از قلم موهاى فرسوده تر نىز استفاده کنىد.

تصوىر 44    ــ همان گونه که در تصوىر مشاهده مى شود پس از خشک شدن رنگ، با استفاده از دست 
چسب مىس کىت به راحتى از سطح کاغذ جدا مى شود.

تصوىر 45    ــ شىوۀ آبرنگ بدون استفاده از چسب مىس کىت، در اىن شىوه هنرمند براى سفىد باقى 
ماندن سطوح با کنترل قلم مو اىن امر را انجام داده است، اثر خوزه پارامون
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چند توصىه در مورد نقاشى با آبرنگ:
 1ــ بهتر است قبل از اىنکه شروع به کار با آبرنگ نماىىد، از 
آب مرکب جهت تسلط کافى بر ابزار جهت تمرىن و اىجاد بافت هاى 

مختلف استفاده نماىىد.
قلم  رنگى،  مداد  روغنى،  پاستل  با  آبرنگ  تلفىق  از  2ــ 
فلزى و غىره مى توانىد به حاالت و بافت هاى جالبى دست ىابىد. 
پس همىشه در فکر خالقىت و کاربرد جدىد ابزارى که با آن آشنا 
مى شوىد باشىد تا حتى در شىؤه کاربرد ابزار به نوآورى هاى جدىد 

و فردى دست ىابىد.

و ساىر  پاک کننده ها  پارافىن،  نمک،  نظىر  از موادى  3ــ 
مى توانىد  جدىد  بافت هاى  به  ىافتن  دست  جهت  شىمىاىى  مواد 

استفاده نماىىد.
بافت هاى  با  کاغذهاىى  است  بهتر  تجربه  براى کسب  4ــ 

متفاوت را به کار برىد.
از  اثر  چند  عزىز  هنرجوىان  شدن  آشنا  جهت  خاتمه  در   
خلق  جهت  آبرنگ  از  متفاوتى  شىوه هاى  به  که  را  تصوىرگرانى 

تصاوىر سود جسته اند، ارائه شده است.

تصوىر 46 ــ تصوىرسازى به شىوۀ خشک با استفاده از آبرنگ
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تصوىر 47   ــ تصوىرسازى به شىوۀ خشک با استفاده از آبرنگ و گواش
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تصوىر 48   ــ تصوىرسازى به شىوۀ خىس با استفاده از آبرنگ، اثر اىوان گانتچف
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تصوىر 49    ــ تصوىرسازى به شىوۀ محو کردن تدرىجى رنگ ها در زمىنۀ سفىد کاغذ و تلفىق آبرنگ و مداد، آ، اول الفباست، اثر نورالدىن زرىن کلک
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تصوىر 50   ــ تصوىرسازى با استفاده از آبرنگ به شىوۀ خشک، اثر محسن حسن پور
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تصوىر 51 ــ تصوىرسازى با استفاده از آبرنگ به شىوۀ پرداخت با الهام از نگارگرى اىرانى، پىروزى، اثر على اکبر صادقى
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تصوىر 52 ــ تصوىرسازى با استفاده از آبرنگ به شىوۀ خشک با تلفىق گواش، ماه پىشونى، اثر مهران زمانى
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تصوىر 53 ــ تصوىرگرى به شىوۀ آزاد با استفاده از آبرنگ
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به  آبرنگ  از  استفاده  با  خىس  در  خىس  شىؤه  به  1ــ 
)25 × 25cm( .بپردازىد )تصوىرسازى ىک شعر )با مقطع سنى آزاد

2ــ به شىؤه خشک با استفاده از آبرنگ به تصوىرسازى 
ىک داستان مذهبى در ابعاد 25cm × 25 بپردازىد.

تمرىن 

نتاىج تجربی نو
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6  ــ2ــ اکولىن )جـوهـرهـاى رنگى( و پاک کننده 
)سفىدکننده ها(

و  مى باشد  آب  در  حالل  رنگ هاى  از  رنگى  جوهرهاى 
به عبارتى »آبرنگ ماىع« است، که با اضافه کردن آب به آن مى توان 
آن را به هر مقدار که ماىل باشىم رقىق کرد. اىن گونه رنگ ها از 
شفافىت و درخشندگى باالىى برخوردار مى باشند که به دلىل جذب 
باالى آن بر کاغذ و اىجاد بافت هاى تصادفى و زىبا که از ترکىب 
رنگ ها با ىکدىگر به دست مى آىد و همچنىن سهولت نسبى آن نسبت 
به آبرنگ، تصوىرگران از آن استفاده مى کنند. شىؤه استفاده از 

رنگ هاى جوهرى درست مشابه آبرنگ است و براى رنگ آمىزى 
از رنگ هاى روشن به تىره   رنگ آمىزى مى نماىىم. و از ترکىب دو 
به  رنگ گذارى  هنگام  در  و  مى آىد.  به دست  سوم  رنگ  رنگ، 
به  تا رنگ  جهت رنگ دهى زىاد آن بهتر است قدرى دقت کرد 
اندازهٔ کافى برداشته شود. و اغلب در ظروف شىشه اى با دهانٔه 
گشاد و ىا ظروف شىشه اى قطره چکان دار به بازار عرضه مى گردد.

وساىل الزم
قلم موى  پاک کننده،  کاغذى،  دستمال  رنگى،  جوهرهاى 

الىاف مصنوعى و ىا چوب کبرىت )تصوىر 54(.

تصوىر 54ــ در تصوىر وساىل مورد نىاز شىوۀ جوهرهاى رنگى و پاک کننده )سفىد کننده( دىده مى شود



75

ها
وه 
شی

در اىن شىوه ابتدا دستمال کاغذى را با آب مرطوب مى کنىم. 
را  دلخواه  رنگ  از  قطره  چند  قطره چکان  از  استفاده  با  سپس 
همان گونه که در تصوىر 55 مشاهده مى کنىم برروى دستمال کاغذى 
مرطوب که چند تا خورده مى چکانىم. و با توجه به خىس بودن 
سطح دستمال رنگ به راحتى و به صورت اتفاقى برسطح دستمال 
پخش مى شود. و با همىن شىوه رنگ هاى دىگر را به آن اضافه 
مى کنىم. نتىجٔه حاصله رنگ هاىى با شکل هاى غىرمنتظره و زىبا 

مى باشد )تصوىر 56ــ الف و ب(.
بعد از اىن که رنگ گذارى به اتمام رسىد، تاى دستمال را 
به دقت باز نموده و صبر مى کنىم تا کامالً خشک شود و سپس با 
اجرا  را  خود  موردنظر  طرح  آن  برروى  )سفىدکننده(  پاک کننده 
مى کنىم )تصوىر56ــ الف تا ج (. و طرح به صورت خطوط نگاتىو 
)سفىد( برسطح دستمال کاغذى بوجود مى آىد و پاک کننده به خوبى 

رنگ را پاک مى کند.

تصوىر 55 ــ تصوىر نشان دهندۀ مرحله اول شىوۀ جوهرهاى رنگى و پاک کننده است که با قطره چکان بر 
دستمال کاغذى مرطوب اکولىن مى چکانىم
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تصوىر 56ــ الف ــ نشان دهندۀ مرحلۀ دوم رنگ آمىزى با جوهرهاى رنگى و پاک کننده است.

تصوىر 56 ــ ب ــ نشان دهندۀ مرحلۀ سوم ىعنى باز کردن تاى دستمال کاغذى بعد از رنگ آمىزى است و بافت زىباىى که به صورت 
کامالً اتفاقى به دست آمده مشاهده مى گردد.
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تصوىر 57ــ الف ــ تصوىر مرحلۀ نهاىى را که با استفاده از قلم مو و ىا چوب کبرىت طرح نگاتىو 
اىجاد شده را نشان مى دهد. اثر دانشجو مهناز سىداختىارى

تصوىر 57ــ ب ــ اثر دانشجو مهناز سىداختىارى
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تصوىر 57ــ ج ــ اثر دانشجو مهناز سىداختىارى
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با استفاده از جوهرهاى رنگى و پاک کننده ها ىک موضوع آزاد ىا شعر کودکانه را به تصوىر بکشىد.

تمرىن 

نتاىج تجربی نو
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