
فعاليت های پيشنهادی

آموزه شمارۀ ١٣ و ١٤ 
نام درس: پاستل روغنی ــ مداد شمعی (صفحات ٧٤ تا ٨٠ کتاب درسی)

کليد واژه ها: پاستل روغنی ـ مداد شمعی، مقوای مات بافت دار يا گالسه، قلم مو، ابزار نوک تيز، خراشاندن، حرارت 
دادن، اتوی داغ

اهداف رفتاری درس: انتظار می رود فراگيرنده در پايان اين درس بتواند:
ــ پاستل و انواع آن را و شيوه کاربرد آنها را توضيح دهد. (شناخت ابزار و وسايل کار موردنياز و شيوه های بکارگيری آن)

ــ يک تصويرسازی با شيوه پاستل انجام دهد.
پيش دانسته های هنرجويان:

نظری: ــ 
عملی: در سال های تحصيلی ابتدايی     و     راهنمايی هنرجويان تجربه های فردی باپاستل روغنی و مداد شمعی را داشته اند.

طرح درس: ــ هنرجويان را با ابزار و وسايل کار مورد     نياز (انوع پاستل ها، مداد شمعی ها، مقواها و ...) آشنا کنيم و 
شيوه های نگه  داری از ابزار و رعايت نکات ايمنی به  ويژه در خصوص کار با اتوی داغ را به آنها آموزش 

دهيم.
ــ شيؤه رنگ گذاری توسط مدادهای شمعی و يا پاستل های روغنی را آموزش دهيم.  

جدول طرح درس هنرآموز:

رويکردهای ياددهی ــ يادگيری: رويکرد فرايندی ــ اکتشافی، روش آموزش يا نمايش روش کار به صورت فعال
با  ليست  چک  از  استفاده  با  عملی  شود. (ارزش يابی  ارزش يابی  ژوژمان (داوری)  يا  به صورت کارپوشه  ارزش يابی: 

ارائٔه شاخص ها)
مکان های بازديد: نمايشگاه های تصويرسازی، سايت های هنری مرتبط

سايت های  ابتدايی،  دورٔه  در  درسی  مصور  کتاب های  نوجوانان،  و  کودکان  داستان  مصور  کتاب های  مآخذ:  و  منابع 
هنری
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دانش افزايی

پاستل روغنی١ ــ مداد شمعی٢ 

واژٔه پاستل از همان Paste به معنای خمير به دست آمده و Pastel به معنای خمير مداد  رنگی است اما در حقيقت ابزاری است 
برای هنرمندان تا آثاری زيبا و چشمگير خلق کنند.

پاستل روغنی امروزه با تنوع رنگ های زياد در بازار عرضه می شود و نسبت به ساير ابزار و وسايل طراحی، ارزان ترين ابزار 
اضافه  به  رنگدانه  از  و  هستند  استوانه ای  و  قلمی  شکل  به  شمعی  مدادهای  و  روغنی  پاستل های  انواع  (تصوير١).  می رود  به شمار 
روغن های گياهی، که به آنها خاصيت چسبندگی می بخشد، تشکيل شده اند (تصوير ٢). بعضی از لوله های استوانه ای نرم تر از بقيه 

هستند که اين به دليل تفاوت های کّمی است که در ترکيبات آنها وجود دارد.

O ــ١  Paste  
Wax Crayon ــ٢

تصوير ١ــ نشان دهندۀ تنوع رنگی پاستل های روغنی و مداد شمعی است.
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تصوير ٢ــ رنگدانه ها را مشاهده می کنيد که به آنها روغن اضافه شده است. 

به طورکلی مداد شمعی و پاستل روغنی را در يک گروه از ابزار نقاشی دسته بندی می کنند. ولی با کمی تفاوت در ترکيبات، 
دارای تفاوت هايی هستند. پاستل های روغنی، بيشتر خميری هستند و نرم تر روی مقوا می نشينند و پوشانندگی بيشتر و بهتری دارند 
می دهند.  نشان  بيشتری  مقاومت  خود  از  آب  در  حّالل  رنگ های  برابر  در  و  هستند  شمعی (مومی)  و  چرب تر  شمعی،  مدادهای  ولی 

رنگ های پاستل روغنی و مداد شمعی بسيار شفاف و نقاشی با آن نسبتاً ساده و دلنشين است.
اقسام متنوعی از آنها در بازار وجود دارد، بعضی از آنها خشک هستند و نياز 
هستند  شمعی  و  چرب تر  آنها  از  برخی  دارند.  اثرگذاری  برای  بيشتری  ضربه های  به 
و بعضی از آنها بسيار نرم اند و با ضربه های ماليمی به روی مقوا می نشيند. پيشنهاد 
می شود برای هريک از تکنيک های مداد   شمعی و پاستل روغنی از نوع مناسب آنها 
استفاده شود. نحؤه استفاده از اين ابزار، برای مثال،نحؤه قرارگرفتن پاستل روغنی 

در دست را در تصوير ٣ مشاهده می کنيد.

تصوير ٣ــ نحوۀ قرارگرفتن پاستل 
روغنی در دست را مشاهده می کنيد.

حرکت مدادشمعی به روی مقوا و ضربه های مناسب در ايجاد بافت های متنوع، و ترکيب مناسب رنگ ها در ايجاد جذابيت 
اين تکنيک مؤثر است. در طراحی با پاستل روغنی و مداد شمعی اغلب برای رنگ آميزی کار را از رنگ های تيره به روشن، شروع 
و  روغنی  سرپاستل  داد،  جهت  آن  به  راحتی  به  نمی توان  و  است  شده  گرد  مداد  شمعی  و  روغنی  پاستل  نوک  که  زمانی  در  می کنيم. 
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مدادشمعی را مطابق تصوير ٤ با کاتر می تراشيم. برای تميز کردن پاستل روغنی و مداد    شمعی از يک تکه پارچٔه پنبه ای کمک می گيريم 
و به راحتی رنگ های ديگر را از روی آنها پاک می کنيم (تصوير ٥).

تصوير ٤ــ نحوۀ تراشيدن مداد شمعی يا پاستل روغنی توسط کاتر

تصوير ٥ــ برای تميز کردن پاستل روغنی يا مداد شمعی از يک تکه پارچه کمک می گيريم.

به وسيلٔه پاک  کن می توان بافت هايی به روی مداد  شمعی و پاستل روغنی ايجاد نمود که ميزان فشار دست و ضربه های پاک  کن 
در ايجاد بافت های متفاوت مؤثر است. مقواهای فشرده و کمی موج دار در رنگ های متنوع مناسب کار با پاستل روغنی و مداد   شمعی 

هستند و هرکدام از زمينه های کار يک بافت جديد و متفاوت ايجاد می کنند (تصوير ٦).
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تصوير ٦ــ بافت های مختلفی که با پاستل روغنی و مداد شمعی به روی زمينه های مختلف ايجاد شده است.

تنوع دادن در ابزار و تجربه کردن با مقواهای مختلف نتيجٔه کار را چشمگيرتر می کند و اثری تازه و بديع به وجود می آورد. 
پيشنهاد می شود اجازٔه تجربه و جست  و  جو به هنرجويان داده شود زيرا تکنيک هايی که ذکر خواهد شد نيز حاصل تجربيات ديگران 

است. در تصوير نمونه هايی از مقواها و زمينه های کار مشاهده می شود (تصوير٧).

تصوير ٧ــ انواع مقواها و زمينه های مختلف رنگی که می توان روی آنها با مداد شمعی و پاستل روغنی تصويرسازی کرد.
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ابزار و وسايل موردنياز:
١ــ انواع مدادشمعی يا پاستل روغنی

٢ــ مقوای پاستل در رنگ های مختلف
٣ــ کاغذهای متنوع

٤ــ رنگ های حّالل در آب مانند رنگ های جوهری (اکولين)، آبرنگ، رنگ های رقيق شده 
٥  ــ مقوای مخصوص

٦  ــ مقوای گالسه
٧ــ قلم مو (شماره های مختلف)

٨  ــ جوهر راپيد
٩ــ اتو

١٠ــ گواش سفيد
١١ــ کاتر يا ابزار نوک تيز

١٢ــ گوش پاک  کن

انواع شيوه های پاستل روغنی و مدادشمعی 
١ــ شيؤه سايشی يا هاشور

٢ــ شيؤه مقاومت در برابر آب
٣ــ شيؤه سياه قلم کردن (جوهر راپيد و خراش)

٤ــ شيؤه گالسه و خراش
٥ــ شيؤه حرارت

٦ــ شيؤه ايجاد بافت از طريق کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل روغنی سياه
٧ــ شيؤه مداد شمعی و چروک (مطالعٔه آزاد)

٨ــ شيؤه پاستل روغنی روی بوم (مطالعٔه آزاد)
٩ــ ترکيب شيوه های مختلف باهم 

فعاليت
١ــ شيوۀ سايشی و هاشور

روش کار: در تکنيک سايشی به روش های متفاوتی می توان رنگ آميزی نمود که به دو روش آن اشاره خواهيم کرد:
می کنيم  منتقل  پاستل  مقوای  روی  نشود  بعدی  رنگ های  شدن  چرک  باعث  آن  رنگ  که  مدادی  توسط  را  طرح  ابتدا  الف) 
(تصوير ٨). سپس رنگ های هر بخش تصوير را با توجه به منبع نور قرار می دهيم (تصوير٩). پس از آن رنگ تيره تر هر بخش را روی 
رنگ قبلی قرار می دهيم (تصوير١٠). سپس با انگشت و يا گوش پاک  کن رنگ های هر بخش را محو می کنيم (تصوير ١١). در مرحلٔه 

بعد رنگ های تيره تر را قرار می دهيم که حجم موردنظر را بهتر نشان می دهند (تصاوير ١٢).
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تصوير ٨ ــ طراحی اوليه روی مقوا توسط مداد رنگی  با توجه به موضوع 

تصوير٩ــ رنگ گذاری باتوجه به منبع نور
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تصوير ١١ــ محو کردن رنگ های هر بخش با انگشت يا گوش پاک کن

تصوير ١٠ــ رنگ های تيره را به روی سطوح قرار می دهيم
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تصوير ١٢ــ الف) گذراندن خطوط و سطوح تيره در تصوير

تصوير ١٢ــ ب) بخشی از تصوير الف
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ب) ابتدا طرح را به روی مقوای موردنظر منتقل می کنيم سپس از رنگ های تيره شروع به رنگ آميزی می کنيم. می توانيم کل اثر را 
رنگ گذاری کنيم و سپس رنگ های روشن را به ترتيب به روی کار می آوريم (تصوير ١٣). در انتها با رنگ های سفيد و يا روشن نورهای 
مناسب را قرار می دهيم. جذابيت مدادشمعی در ايجاد همين روشنی های دلنشين است. می توان از گواش سفيد برای نور در اشکال 

استفاده کرد و يا با کاتر رنگ بعضی قسمت ها را برداشت که با اين کار نور و روشنی به روی سطوح ايجاد می شود (تصاوير ١٣).

تصوير ١٣ــ الف) در اين شيوه سايشی ابتدا رنگ تيره و 
سپس رنگ روشن را روی رنگ قبلی قرار می دهيم.

همان  به  تصوير  قسمت های  تمام  ب)  ١٣ــ  تصوير 
روشی که توضيح داده شده رنگ آميزی شده است.

تصوير ١٣ــ ج
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در شيؤه سايشی می توان به صورت جهت دار مداد   شمعی يا پاستل روغنی را در دست گرفت و سپس رنگ های بعدی را به 
روی رنگ قبلی قرار داد. و نيز می توان رنگ را روی رنگ قبلی با کمی فشار دست ترکيب کرد و محو ساخت.

توجه داشته باشيم که ميزان گذاردن رنگ توسط پاستل روغنی و مداد   شمعی به روی مقوا از حد خود بيشتر نشود. زيرا ديگر 
نمی توان رنگ ديگری روی رنگ قبلی گذارد و رنگ به اصطالح اشباع شده است (تصاوير ١٤ تا ١٧).

تصوير ١٤ــ پاستل روغنی، زهره عّطار
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تصوير ١٥ــ ب) رنگ های روشن به روی رنگ های تيره به صورت سايشی 
قرار گرفته اند.

تصوير ١٥ــ الف) تصويرسازی به شيوۀ سايشی به روی مقوای تيره، زهره عّطار

تصوير ١٦ــ تصويرسازی با استفاده از شيوۀ سايشی، 
اثر آندره پريگنت
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تصوير ١٧ــ الف) شيوۀ پاستل روغنی، سايشی، ابتدا مقوا با يک اليۀ رنگ روشن پوشيده شده است و سپس رنگ های ديگر به روی آن قرار گرفته اند.
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تصوير ١٧ــ ب) شيوۀ پاستل روغنی، سايشی، با قلم  شمارۀ پايين خطوط و سطوح تيره و روشن را به روی سطوح ديگر می آوريم.
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تصوير ١٧ــ ج) شيوۀ پاستل روغنی، سايشی، به خطوط ظريف سياه و سطوح سفيد که به اثر جذابيت بخشيده اند توجه کنيد.


