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perspective ــ1

از فراگیر انتظار می رود، پس از پایان فصل بتواند :
1ـ ژرف نمایی، )علم مناظر و مرایا یا پرسپکتیو1(را تعریف کند.

2ـ ایجاد توّهم عمق را توضیح دهد.
3ـ نقطه گریز و خط افق را توضیح دهد.

4ـ خطای بینایی را توضیح دهد.
5ـ ژرف  نمایی یک نقطه ای، دونقطه ای و سه نقطه ای را توضیح دهد.

6ـ انواع ژرف نمایی یک نقطه ای، دو نقطه ای و سه نقطه ای را رسم کند.
7ـ عوامل مؤثر در ایجاد عمق را نام ببرد.

 8  ـ اصول ژرف نمایی را در نقاشی ها بررسی کند.
9ـ اثرات درجه های  رنگی را در ژرف نمایی توضیح دهد.

10ـ اثرات نور و سایه را در ژرف نمایی توضیح دهد.
11ـ اثرات ترکیب نوری و دید باال یا پایین را در هنرهای تجسمی تحلیل نماید.

12ـ ژرف نمایی مفهومی  را شرح دهد.
13ـ ژرف نمایی در نگارگری ایرانی را شرح دهد.

14ـ یک مجلس نگارگری ایرانی را از نظر ژرف نمایی بررسی نماید.
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درس دریک نگاه

  پرسپکتیو در ادبیات فارسی معادل معنایی »ژرف نمایی یا علم مناظر و مرایا« است. از ریشه 
التین به معنای »نگاه کردن از« می باشد.

  در ژرف نمایی، شکل ظاهری و نحوه دیده شدن اشیاء سه بعدی )حجم یا عمق دار( و نشان 
دادن آنها روی صفحه دو بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

  خطوطی که در واقعیت با هم موازیند در نقطه ای دور از چشم ناظر به هم می رسندکه این نقطه 
معمواًل روی خط افق است و »نقطه گریز« نام دارد.

  جزییات از نزدیک قابل رؤیت هستند و با ایجاد فاصله بین تصویر و بیننده موجب محو شدن 
تصویر می شود.

  خطوط و کناره های اشیاء در واقعیت با هم موازیند، ولی در فواصل دورتر به هم نزدیک تر 
می شوند.

  خط یا سطحی که بدون زاویه با چشم ناظر باشد بزرگترین اندازه خود را داراست و هرچه 
نسبت به صفحه تصویر کج شود، کوتاه تر به نظر می آید.

  اشیاء جلوتر و نزدیک تر، نه تنها بزرگ ترند بلکه با اشیاء پشتی هم پوشانی دارند که احساس 
عمق را به وجود می آورند.

  نور آسمان منبع اصلی برای درجات رنگی است.
  دو عنصر مهم در انتقال احساس، درجه ها و هماهنگی رنگ ها است که فضا و روحیه اثر را 

تغییر می دهد. به طورکلی رنگ های گرم از رنگ  های سرد جلوتر به  نظر می رسند.
  در نقاشی ایرانی خطوط از اشیاء به نقطه گریز نمی روند و تعریف خط افق در ژرف نمایی 

غربی را ندارد.

ژرف نمایی 
پرسپکتیو در ادبیات فارسی معادل معنایی »ژرف نمایی یا علم مناظر و مرایا« است. از ریشه 
التین به معنای »نگاه کردن از« می باشد و اولین بار با ترجمه »کتاب علم نور و بصر« ارسطو استفاده 

شده است. 
در ژرف نمایی، شکل ظاهری و نحوه دیده شدن اشیاء سه بعدی1و بهترین راه نشان دادن آن ها 
روی صفحه دو بعدی کاغذ یا بوم مورد بررسی قرار می گیرد. اصول و کاربرد آن تأثیر به سزایی در 

ترسیم و تصویر کشیدن مناظر و مرایا٢ دارد.

1ــ حجم یا عمق دار
٢ــ چه به روش واقع گرایانه و چه به روش انتزاعی
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صنعتی  ژرف نمایی  استاندارد  به  مربوط  کاوالیر،...  دیمتریک،  ایزومتریک،  نظیر  واژگانی 
است. اما ژرف نمایی که هنرمندان در هنرهای تجسمی از آن استفاده می کنند با اصول نقطه گریز و یا  
ژرف نمایی با  جو  و رنگ است. معمواًلً اجرای ژرف نمایی ها چه در محیط داخلی و چه بیرونی القا 

حس عمق و ارتفاع را  امکان پذیر می کنند.
اگر در محیطی مثل پارک یا خیابان و در فواصل مختلف افرادی باشند، متوجه خواهیم شد 
هر چه آنها به ما نزدیک تر باشند بزرگ تر و هرچه دورتر باشند کوچک تر به نظر می رسند. البته از این 
محو  شدگی برای نقطه تمرکز هم استفاده می شود نقاشان با استفاده از محو شدگی پس زمینه چشم ناظر 

را به قسمت واضح اثر،حرکت می دهند.
در نقاشی برای ایجاد فضایی سه بعدی در حالت دوبعدی نظیر آنچه در واقعیت وجود دارد، 

باید از روش سایه و روشن استفاده کنیم، یا از اصول و قوانین ژرف نمایی که منجر به عمق شود.

بیشتر مطالعه کنیم

شاهکار ابن هیثم  

تا قرن 17 میالدی یگانه منبع علم مناظر و مرایا اثر ابن هیثم تحت عنوان المناظر و تنقیح 
المناظر بوده است که در سال )411.     هـ / 1012 م ( نگاشته شده است.

دقت و خلوص، به عقل و اندیشه ابن هیثم چنان قدرتی بخشید که او توانست دقیق ترین 
استدالل ها و علمی ترین نتایج را مورد مسائل علمی  هنری در آن دوره ارائه دهد، از دیدگاه ابن 

هیثم عوامل زیبایی بیست و دو مورد بوده که مواردی در زیر آمده : 
نور، رنگ، بعد و فاصله، وضع و مکان، تجسم، شکل ویژه و خاص، بزرگی و کوچکی، تفرق، 

اتصال، تعدد، حرکت و سکون، نرمی  و صیقلی، شفافیت و کدری، سایه و تاریکی، اختالف.

نقطه گریز و ایجاد عمق مجازی
خطوطی که در واقعیت با هم موازیند در نقطه ای دور از چشم ناظر به هم می رسند. که این نقطه 

معمواًلً روی خط افق است و »نقطه گریز« نام دارد )تصویر1ــ6 (. 
هرگاه چند گروه خطوط موازی با جهت های مختلف در تصویر وجود داشته باشد، هر گروه، 
نقطه گریز مختص به خود را دارد و تمام خطوط موازی در نقاطی بر روی خط افق همدیگر را قطع 
می نمایند. تعیین کننده خط افق، محل تالقی صفحه ای عمود بر سطح زمین با صفحه ای افقی موازی 
با سطح زمین به ارتفاع چشم ناظر است. هنگامی که باال، پایین یا افقی نگاه می کنیم خط افق هم تغییر 

می نماید ) تصویر ٢ــ6 (.     
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تصویر ١ــ٦ــ چشم با پی روی طناب های پل به نقطه ای می رسد که نقطه گریز است. 

تصویر ٢ــ٦ــ حاالت مختلف اشیا به خط افق
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ژرف نمایی در جو                                                         
جزییات و بافت علف ها، پوست درختان، برگ های درختان و اجزاء بدن از نزدیک قابل رؤیت 
می باشد و با ایجاد فاصله بین تصویر و بیننده موجب محو شدن تصویر می شود. و این قانون از مهم ترین 
شگردها در طراحی و نقاشی در ایجاد فضا است  )تصویر 3ــ6 (.                                                                            

عوامل محیطی بر میزان و شرایط، نحوه عبور پرتو نور مؤثر هستند و ویژگی سیستم بینایی انسان 
دلیل بروز خطای چشم می شود و خطای بینایی موجب تشخیص فواصل و اندازه و رنگ هاست.

دانش ژرف نمایی، چگونگی ترسیم اشیاء سه بعدی را برروی سطح دو بعدی امکان پذیر می کند. 
هر چند در قرن ها قبل از میالد تا حدودی یونانیان از ژرف  نمایی در آثارشان استفاده کرده اند اما در 
نوزایی1 دوباره  آنان  شاهد هستیم و در عصر  آثار  قرون وسطی کاربرد کمتری از ژرف نمایی را در 

هنرمندان در خلق آثارشان از ژرف نمایی خطی با ظرافت استفاده نمودند.
ایتالیایی٢ طبق قوانین ریاضی، ژرف نمایی یک نقطه ای و نقطه گریز را کشف کرد. و  معمار 
مازاچو قوانین او را در نقاشی هایش به کار بست و موجب گسترش آن شد به طوری که در قرن 19 
کاربرد اصول ژرف نمایی همه گیر شد و هنوز هم برای رسم تصاویر سه بعدی و ایجاد فضاهای داخلی 

و خارجی در، معماری، طراحی، طراحی صنعتی و نقاشی از این قوانین استفاده می کنند.

1ــ رنسانس
٢ــ فلیپوبرونلسکی

   تصویر ٣ــ٦      
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با دور شدن هر شیء از ناظر، تصویر آن هم روی پرده1 رفته رفته کوچک می شود. عامل خیلی 
مهم زاویه بین شیء و پرده تصویر است و دو حالت دارد یا یکی از اضالع یا قطر شیء با پرده تصویر 
موازی است و یا هیچ یک از آنها موازی پرده تصویر نیست و شیء نسبت به آن زاویه دار است. برای 

یافتن نسبت و تناسب اضالع و جایگاه آنها از عالئم اختصاری مختلفی استفاده می شود.
 برای ترسیم٢ و درک صحیح از تناسب اشیاء از یک خط کش که با انگشت شست روی آن 
نشانه گذاری می شود استفاده می شود. به این ترتیب نسبت طول و عرض و ارتفاع )ابعاد شیء( را در 
محل پرده تصویر به دست می آورند و هنگام مقایسه و به دست آوردن تناسب حتمًاً باید دست کاماًلً 

کشیده باشد تا برای شرایط بعدی فاصله چشم با نشانه گذاری کردن تغییر نکند) تصویر 4ــ6 (.

1ــ پرده تصویر: به پرده فرضی بین چشم ناظر و شیء مورد نظر گفته می شود، در حقیقت می توانیم پرده تصویر را همان کاغذ یا 
سطح طراحی در نظر بگیریم.

VP  نقطه گریز ،P.P پرده تصویر ،HL خط افق ،GL خط افق ،sp ٢ــ چشم ناظر

تصویر ٤ــ٦ــ حاالت مختلف گرفتن نشانه گذار و تعیین تناسب اضالع و ابعاد

بــرای درک این نظریه، دست تان را کشیده و صاف جلـوی صورت تان نگـه دارید و از بین 
انگشتانتان  به پیرامون توجه کنید هرچه افـراد نزدیک تر باشند اندازه دستتان و اگر دورتر باشند اندازه 
انگشتانتان و دورترین آن ها، انـدازه ناخن تان خواهند شد. همین طور اگر به ریل راه آهن ، واگن های 
قطار یا اتومبیل های متوقف شده توجه کنیم در حالی کـه یک اندازه بـودن آن ها برای ما مسّلم و محرز 
است، طبق خـطای چشم آن ها در عمق ، کوچک تر دیده می شوند ، رنگ هـا و درجات سیاه و سفید 
هنگـامی کـه از نزدیک دیده می شوند وضوح بیش تری دارند . ولی هر چه فاصله شان از بیننده دورتر 

می شود  کدر و خفه تر و ضعیف تر دیده می شوند .

اندازه گیری پهنا

اندازه گیری ارتفاع
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ژرف نمایی یک نقطه ای
پرده  با  یا  قطر آن، موازی  باید در حالتی قراربگیرد که اضالع  در این نوع ژرف نمایی، شیء 

تصویر باشد. در ژرف نمایی یک نقطه ای در کل سه نوع خط موجود است : ) تصاویر 5  الی7 ــ6 (
 خطوطی که موازی پرده تصویرند و عمود برسطح زمین می باشند. 

 خطوطی که موازی سطح زمین و موازی پرده تصویر هستند.
 خطوطی که با یکدیگر موازیند و از ناظر دور می شوند و عمود بر پرده تصویر هستند و به نقطه 

گریز می رسند.

تصویر ٥ ــ٦  ــ خط افق و خطوط عمودی وافقی نقطه گریز

تصویر ٦ــ٦ــ نقطه گریز روی خط افق و خطوط دیواره عرضی جعبه موازی خط افق است

تصویر ٧ــ٦   

 خط افق

ود
عم

حه 
صف
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ژرف نمایی دونقطه ای
وقتی که اضالع شیء یا قطر آن موازی پرده تصویر )pp( نباشد. ژرف نمایی دو نقطه ای 

پیش می آید در این حالت دوگروه خط موجود می باشد.
  به جز خطوط عمودی، هیچ یک از اضالع و قطرجعبه موازی پرده تصویر نیست.

  تمام اشیاء مـوازی صفحه زمین هستند و خطوطی کـه از ناظر دور می شوند دو سطح 
سمت چپ و راست شی زوایای متفاوتی با صفحه تصویر به وجود خواهند آورد) تصویر 8 ــ6(.

ژرف نمایی سه نقطه ای
طرز قرار گیری شیء به گونه ای است که موجب تشکیل زاویه با پرده تصویر می شود، برای 
دیدن نمای جایی یا چیزی حتمًا سر بیننده به عقب یا پایین باید حرکت کند، تا تصویر در ذهن ایجاد 
مایل می باشد همچنین، فاصله خطوط  به صفحه زمین  پرده تصویر نسبت  این حالت  شود. در 
عمودی از مرکز دید زیاد می شود به طوری که )Vp3( خطوط به سمت یک نقطه گریز عمودی 
سوق پیدا می کند. در ضمن هیچ یک از سطوح، موازی پرده تصویر نیستند. از این حالت در 

عکاسی، تصویرسازی،... برای ایجاد اغراق در تصویر استفاده می شود) تصاویر 10 و 9ــ6(.

تصویر ٨ــ٦

  تصویر ٩ــ٦ــ اغراق 

زی
سا

ویر
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ــ 
ـ٦
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اصولی که در ژرف نمایی حاکم است
به هم نزدیک شدن : خطوط و کناره های اشیاء در واقعیت بـا هم مـوازیند، ولـی در 

فواصل دورتر به هم نزدیک تر می شوند )خطای دید( تصویر )تصویر 1ــ6 (.
کوتاه شدن: خط یا سطحی که بدون زاویه با چشم ناظر باشد ) اصطالحًا  تخت باشد( 
بزرگترین اندازه خود را داراست و هرچه نسبت به صفحه تصویر کج شود، کوتاه تر به نظر می آید 

)تصویر 11ــ6(.                                             
یا  به خط  نهایتًا  آن  بیضی  آن کوتاه تر می شود. مقطع  تغییر زاویه یک استوانه طول  با 

سطحی تخت تبدیل می شود )13و 1٢ــ6 (.
جلو هم قرار گرفتن یا هم پوشانی: اشیاء جلوتر و نزدیک تر، نه تنها بزرگترند بلکه 

با اشیاء پشتی هم پوشانی دارند که احساس عمق را بوجود می آورند مانند مجتمع آپارتمانی.

تصویر ١١ــ٦

  تصویر ١٢ــ٦ــ شکل دایره هم درحالت تخت و هم در حالت عمق نمایی 

         تصویر ١٣ــ٦ــ شکل استوانه هم در حالت تخت و هم در حالت عمق نمایی 

نور و سایه 
در اثر تابش نور خورشید، ما می توانیم اشیاء را ببینیم بنابراین در ایجاد عمق بسیار مؤثر 
ناظر در مرکز دیده می شود. این ترکیب  هستند. در تصویر 14ــ6 اثر ون گوگ، خط چشم 
بسیار ساده ای است که تصویر به تقسیمات مورب حاوی ستاره های روشن و چراغ های روشن 

تقسیم می شود و بهترین نمونه برای منظره یک نقطه ای است.
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نقاشی  این  پنجره متوجه می شویم که سطح چشم در  از حالت  اثر ورمیر،  در تصویر15ــ6  
درست باالی دست خدمتکار آشپزخانه است و ژرف نمایی مرکزی کاماًل به وضوح دیده می شود و دلیل 
نشسته بودن بیننده )چشم ناظر( می باشد و بیننده در صحنه حضور دارد و جایگاهی راحت و آرام دارد 

و این آرامش در سطح اثر منتشر شده است و موجب افزایش فضای آرام در اثر شده است.

تصویر ١٤ــ٦ــ اثر ون گوگ

تصویر ١٥ــ٦ــ دوشیزه در آشپزخانه )١٦٥٨( ژان ورمیر ــ موزه آمستردام
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 در اثر خیابان پاریس تصویر 16ــ6،  توهم ایستادن یا راه رفتن بخاطر عبور خط افق از چشم 
بیننده ایجاد شده است. خط افق دقیقًا از بین تمام چهره های افراد موجود در صحنه عبور کرده است. 
فضای مثلث شکل روی بافت سنگ فرش خیایان و تکرارهای نسبت فضای مثلثی در باالی 
خط افق، تعادل و ایستایی در صحنه بوجود آورده است. چشم از یک نقطه به نقطه دیگر در حال 
حرکت و جستجو می باشد و این موجب ارتباط بین بیننده و تصویر شده و اثر را مورد توجه قرار داده 

است.

تصویر ١٦ــ٦ــ خیابان پاریس، روز بارانی )١٨٧٧( ــ گوستاو کای بوت ــ موزه هنر شیکاگو

خط افق در وسط تصویر با خط عمودی تیر چراغ برق موجب تقسیم  اثر به چهار مستطیل شده 
است و هر کدام عناصر رنگی متفاوتی دارند.

 مستطیل پایین سمت راست، شامل قوی ترین خطوط و اشکال می باشد و مستطیل پایین سمت 
چپ، با حضورسه نقطه )سه شخص( با ارزش رنگی تقریبًا برابر موجب حرکت چشم به صورت مثلثی 
شده و این یعنی ارتباط پیش زمینه و پس زمینه که چشم بیننده را از سطح به عمق هدایت می نماید. در 

مستطیل سمت چپ باال چشم به سمت بلوک ساختمان ها و نهایتًا چشم ها می شود.
از آنجا که موضوعات روزمره از ویژگی های آثار امپرسیونیست ها می باشد،در تصویر 16ــ6 
زندگی متوسط شهری قرن نوزده به تصویر کشیده شده است. شهر از کوچه های تنگ و باریک به 
شرایط مدرن سوق پیدا کرده را به نمایش می گذارد. با روش عمق نمایی مرکزی چیدمان شبکه مانند 

در فضا و فریم های شعاعی به حرکت چشم بیننده کمک می کند.
در تصویر 17ــ6  دید از باال، از داخل هواپیما به منظره و تپه ها  دیده  می شود، چشم به طور 
طبیعی به سمت افق کشیده می شود. بافت قسمت جلوی کار و پیش زمینه و خطوط مواج و موازی 

میان اثر و حجم انبوه و درهم درختان چشم را به عمق و محل اتصال آسمان و زمین می رساند.
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تصاویر پرده عریض1بهترین انتخاب برای ژرف نمایی٢ از باال است.  نقاشان غربی اغلب از دید 
باال بهره جسته اند و اینجا هنرمند فضایی حاصل از تخّیل کودکانه، آرام و ساکت خاطرات گذشته و 

قبل از انقالب صنعتی و دلتنگی برای آن دوران را نشان می دهد.
از دیگر تصاویر مطرح با دید از باال اثر  بازی کودکان، کاری از »پیتر بروگل« را می توان نام 
برد)تصویر 18ــ6 ( که در نگاه اول، کاروانی از کودکان در حال جنب و جوش و روابط اجتماعی آنان 
احساس می شود. با این حال هرچه نگاه کنید سؤاالت احتمالی شما بیشتر پاسخ می یابند. چرا بروگل 
بزرگساالن را در بازی کودکان کشیده است و چرا سالن عمومی شهر را به عنوان ساختمان صحنه 
انتخاب نموده است؟ آیا این تصویر که فضا و زمینه آن کالسیک کار شده واقع گرا است؟ آیا دید باال 

معنای ویژه به آن داده است؟  شما چه فکر می کنید؟

1ــ پاناروما
٢ــ دید از باال

Burgle ــ3

تصویر ١٧ــ٦  ــ ذرت های جوان )١٩٣١( ــ گرانت وود موزه هنر ملی

تصویر ١٨ــ٦ ــ پیتربروگل٣ ــ بازی کودکان )١٥٦٠( ــ موزن وین 
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وقتی دراثری ژرف نمایی از نوع دید از پایین باشد، قسمت اعظم سطح صحنه کار، مربوط به 
آسمان می شود. بنابراین بر مقیاس و تناسب1، درجه های رنگی و خلق اثر تأثیر زیادی می گذارد.

رنگ ها و ژرف نمایی 
نــور آسمان منبع اصلی بـرای درجات رنگـی است. بـا تضادهای متفاوت و یـا هماهنگ از 
درجه های رنگی با تأثیرات احساسی رنگ ها، قابلیت یک فضای آرام یا نمایشی بوجود می آید. به عنوان 
تیره موجب حس  تازه و شاد می شود در حالی که رنگ های  مثال رنگ های روشن موجب فضای 
عذاب و تاریکی در فضای اثر می شود. دو عنصر مهم در انتقال احساس، درجه  ها  و هماهنگی )تن و 
هارمونی ( رنگ  ها است که فضا و روحیه اثر را تغییر می دهد. به طور کلی رنگ  های گرم از رنگ های 
سرد جلوتر به نظر می رسند. چنانچه این حس در کاربرد فام های اصلی نیز مشهود است،  رنگ قرمز از 
رنگ های آبی و زرد جلوتر احساس می شود. علت علمی این جریان به طول موج فیزیکی رنگ مربوط 

می شود. )برای مطالعه بیشتر به کتاب مبانی هنرهای تجسمی مراجعه کرد(.
در تصویر 19ــ6 موج بزرگ، دید پایین است و تأکید بر عظمت موج که در پیش زمینه قرار 
گرفته می باشد. طیف رنگی خالص و شفاف اثر،حساسیت بیشتری در عمق ایجاد نموده و به طریقی 
نقطه تمرکز روی کوه پشت موج، ایجاد شده است. با هر میزان اضافه کردن سفید و یا خاکستری به 
رنگ از خلوص رنگ  کاسته شود، تأثیر و ماندگاری آن نیز از ذهن کمتر می شود و جلوه عمق بیشتری 

حاصل می شود.
یکی از رویایی ترین  شب ها در آثار نقاشی، شب پرستاره ون گوگ است. ارتباط محسوسی بین 

1ــ مقیاس : با پایین آمد ن نقطه چشم ناظر موجب محو تأکید بر قد اشیای پیش زمینه می شود.

تصویر ١٩ــ٦ــ موج بزرگ 
کاناگاوا، هوکوسای ــ نمایشی 
از کوه فوجی در پس زمینه اثر
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ریتم چشم نواز با چرخش نور ستارگان در آسمان بوجود آمده است و انتقال انرژی آشفته از جهان 
به آرامش شب را نشان می دهد. در یونان باستان، پیروان فیثاغورث در حوزه موسیقی معتقد بودند 
با هم هماهنگ یک نوای آسمانی را  که هر سیاره در منظومه شمسی صدایی1 ساطع می شود و همه 
به وجود می آورند. ون گوگ با این تفسیر می خواهد اوج موسیقی و قدرت عظیم طبیعت را که حاکم بر 
این تپه ها، درختان و روستا است به تصویر بکشد. امروزه در زندگی شهری وجود نورهای تجاری و 
آلودگی های نور،  درک قدرت و زیبایی نور ستارگان در شب را تحت الشعاع قرار داده اند و حتی در 
شب های صاف، تعداد کمی ستاره قابل رؤیت می باشد. اما در شب های روستا صور فلکی به راحتی 
تشخیص داده  می شوند. در حقیقت ون گوگ با ایجاد احساس عمق، عظمت و در عین حال جدال 
قدرت  و حیرت از دامنه بی نهایت را در ریتم های فوق العاده ای از رنگ، در یک شب درخشان غیر 
واقع گرا را توصیف کرده است. هیچ توصیفی با این قدرت از آسمان شب، در تاریخ نقاشی وجود 
ندارد. به دلیل کاربرد ژرف  نمایی سه نقطه ای، سطح وسیعی از کادر، متعلق به آسمان بیکران و قدرت 
تکان دهنده نور ستارگان است و قسمت پایین کادر به شهر تعلق دارد. شهر در منطقه کوچک زیر 

آسماِن وسیع با فشردگی نشان داده شده است ) تصویر٢0ــ6( .
تنها عنصر  مقایسه،  این  ادامه  او در  نظم طبیعت مواجه کرده است.  با  را  انسان  ون گوگ، 
عمود در تصویر را با نماد کلیسا٢  به نمایش درآورده او خواسته تالش و پیگیری انسان برای رسیدن 
به ستارگان را با قدردانی انسان از آفرینش آسمان و تالش برای رسیدن به نقطه اوج و نور الیتناهی، 
مقایسه کند. او با کوتاه نشان دادن درختان و تفاوت آنها با حجم مخروطی سرو، توهم فضای مورد 

نظر را ایجاد نموده و بافت و نگارینه ها را فدای آن کرده است.                                  

Orbited ــ 1
٢ــ در نقاشی غرب درخت مخروطی سرو نماد کلیسا است.

تصویر ٢٠ــ٦ــ شب پرستاره 
وینسنت ون گوگ ــ موزه هنر 

مدرن نیویورک
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ژرف نمایی مفهومی
در تاریخ هنر با نقاشی های اولیه تا قبل از پیدایش اصول ژرف نمایی آشنا شده اید. بشر برای 
نشان دادن اهمّیت و ارزش موضوع به عنصر مکان در اثر پرداخته است و از ژرف نمایی مقامی استفاده 

نموده  البته تا آثار گوتیک هم این روش دیده می شود.
در نقاشی قهوه خانه ای و نگارگری ایرانی هم این شیوه و سبک را  می توان دید اما تفاوت آنها 

بسیار است ) تصویر ٢1ــ6 (.                        

تصویر ٢١ــ٦ــ نقاشی قهوه خانه ای
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ریشه و شالوده اولیه نگاه به زمان و مکان در هنر ایران باستان و هنر ایران دوره اسالمی تقریبًا 
یکسان بوده است. سه عالم مادی، برزخ  و عالم غیب1 در آثار نمود داشته است. عالم مثال دارای 
هر دو خصوصیت مادی و مجرد است.در ترسیم و تجسم فضای عالم مثال، محدود نبودن به زمان 
و مکان سبب مـی شود کـه نگارگر در یک زمان، اشیاء را از چند زاویه مختلف رؤیت کند٢.این امر 
موجب در اختیار گذاشتن امکانات مختلفی برای نگارگر می شود و همچنین بین واقع گرایی فیزیکی 
و واقع گرایی نگارگر فاصله و تفاوت وجود دارد. بدین گونه که »روایی« براساس واقع گرایی فیزیکی 
صورت مـی گیرد ولی طبیعت پردازی ، شباهت سازی اشخاص براساس آنچه بــاید باشند، مورد نظر 

است  و اجرا می گردد3.
در ترکیب  بندی  یکی از نگارگری های زیبای شاهنامه  شاه طهماسب است. تعادل  تصویر٢3ــ6 
مینیاتور، بیشتر با وجود کادرهای خوشنویسی که حامل اشعار متن آن هستند، انجام شده است،  به 
طوری که این کادرها یا جدول ها با فواصل یکسان و سنجیده در حاشیه بیرونی چیده شده اند و از 
درون کادر بلند و کوتاهی آنها روی مسیر منحنی ایجاد شده توسط سربازان بهرام چوبین به هنگام باال 
رفتن از کوه، موازی شده و این گونه در حفظ تعادل ترکیب بندی بسیار مؤثر بوده است. از آنجا که 
فرشتگان مقربین درگاه خداوند هستند  و جایگاه خاصی به لحاظ احترام و شأن دارند، قراردادن فرشته 
در کانون ترکیب بندی به عنوان با شکوه ترین و زیباترین عنصر تصویری در این رقعه محسوب می شود 
که این نوع تأکید در نگاره های قبلی مشاهده نشده است. یکی  از ویژگی های این اثر در حرکت بودن 

چشم در سطح کار است که معمواًل این خصوصیت در بیشتر آثار برجسته وجود دارد.
زمان،  دادن  نشان  از عوامل  است.  ارتباط  در  زمان  و  مکان  با  ارسطو حرکت  بنابه سخنان 
شرایط متغیر آب و هوایی و ژرف نمایی جو است، مبنای آن فیزیکی است و انسان به طور غیر ارادی 
مراحلی را رعایت می کند، آفتاب طلوع می کند، غروب می کند، و اجزایی مثل دقیقه و ثانیه دارد و 
هرچیزی هم مکان خاص برای فرد دارد و جابجایی مکانی موجب حرکت در زمان می شود. اما در 
نگارگری ایرانی مکان ثابتی وجود ندارد و خطوط گریزنده از اشیاء به نقطه گریز نمی روند و تعریف خط 
افق در ژرف نمایی غربی را ندارد و در ترکیب بندی افق رفیع صورت گرفته است  و عمده سطح اثر به 
زمین خاکی تعلق دارد و در فضای کمتر از یک سوم  باالی آسمان به نمایش در آمده است. البته اگر 
نگارگر بطور کل عنصر مکان را در اثر خود از بین ببرد، باید عناصر در حالت تعلیق به نمایش در آیند 
بنابراین نگارگر روش بینابین را به کار می برد و قوانین تازه ای برای نمایش سنگینی، سبکی، رنگ، نور 

و سایه ایجاد نموده است )تصویر ٢3ــ6 (.

1ــ )معقول، مثال، محسوس(
٢ــ مطلق بودن زمان در عالم مثال، سبب داشتن نوری یک دست در تمامی صحنه ها حتی در صحنه تاریک شب است.

3ــ )عرفا قائل به عالم سه گانه معقول، محسوس و مثال هستند. آنان عالم محسوس را جایگاه مادی و عالم معقول را جایگاه روح 
می دانند و عالم مثال بین این دو عالم است )پاکباز، رویین، 1378( که به به آن عالم معلقه هم گفته می شود. حکمای اسالمی عوالم را بر؛ عالم 
ملک )جهان(، ملکوت )برزخ(، جبروت )مقام فرشتگان مقرب( عالم الهوت ) اسماء و صفات الهی( و عالم ذات )غیب الغیوب ذات الهی( تقسیم 

می کنند.( گیرشمن ــ 1350 ــ 4   و جنسن ــ 1359
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تصویر ٢٢ــ٦ــ سربازان بهرام چوبین درحال جستجو



151 تصویر ٢٣ــ٦ــ حمله به اردوگاه ایرانیان ــ شاهنامه شاه طهماسب ــ مکتب تبریز
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با هم تجربه کنیم 

 )از میان تمرین های زیر یکی را انتخاب و اجرا نمایید(
تمرین 1ــ ژرف نمایی در طراحـی را  از منظره ای بـا ابـزارهـای مختلف بـه صورت خطـی و 

بزرگ نمایی شده ایجاد کنید. 
ــ  منظره ای از تنه درختان را انتخاب کنید کــه بخشی ازشاخه ها  بـه صورت بزرگ نمایی شده 

در کادر دیده شود.
ــ پیش طرح را با مداد کم رنگ به صورت خطی بوجود آورید.

   ــ  با کاربرد ابزارهای مختلف به صورت خطوط نازک و پهن عمق نمایی با درجات متفاوتی 
ایجاد نمایید.

تمرین 2ــ ژرف نمایی را به وسیله سطوح با ارزش های رنگی بوجود آورید.
ــ منظره ای از یک دشت را که با تعدادی تپه  مواج شده است انتخاب کنید. 

ــ با استفاده از کاغذ پوستی یا کالک سطوح آن را آنالیز نمایید.
ــ و با کمک سطوح تاریکی و روشنی ژرف نمایی را در تصویر ایجاد نمایید.

تمرین 3ــ عکس سیاه و سفید1 از مجله یا روزنامه انتخاب کنید که حداقل 5 ارزش خاکستری 
داشته باشد و اندازهٔ آن کمتر از ٢سانتی متر نباشد.

 ــ طرح خطی تصویر را منتقل نمایید.
ـ بدون اینکه  به  شکل ها  و جزییات آنها  بپردازید  توسط ارزش های رنگی عمق  ایجاد  نمایید.   ـ 

 ــ از اثر خودتان کپی سیاه وسفید بگیرید و موفقیت در ایجاد عمق را توصیف نمایید.
تمرین 4ــ یکی از نقاشی های کتاب سیر هنر در تاریخ )1( یا )٢(  که با اصول ژرف نمایی انجام 

شده را نقد و توصیف نمایند. 
ــ ابتدا کپی سیاه و سفید و با اندازهٔ بزرگتر از اثر انتخابی تهیه نمایید.
ــ در اثر خط افق را پیدا نموده،  نوع ژرف نمایی را مشخص نمایند.

 ــ  و اصول حاکم از نوع کوتاه شدن، دور شدن، نور و تاریکی در رنگ را در ژرف نمایی  را 
طبق اصول نقد شرح دهید.

تمرین 5ــ از نگارگری های پیوست زیر انتخاب و طرح مورد نظر را از لحاظ ژرف نمایی شرح 
دهید.

1ــ منظور عکسی که دارای طیف رنگی سیاه تا سفید است.
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با هم گفتگو کنیم

چند اثر هنری با انواع پرسپکتیو را انتخاب کنید و در کالس نصب کنید با بحث گروهی خط 
افق، نقطه گریز را در آن ها تعیین و مورد بحث قرار دهید. در آثاری که هدف اغراق بوده پرسپکتیو در 

آنها چگونه است؟ دید باال یا پایین چه تأثیری در احساس بیننده دارد،  بحث کنید.

ابزارشناسی
ابزارها انرژی های نهفته ای هستند که انتظار می کشند هنرمندان با انتخاب 
آنها شانس تبدیل شدن به یک اثر هنری را به آنها بدهند. هر ابزاری بیان خاص خود 
رادارد، یک هنرمند در حین ریختن عسل روی صد هزار سکٔه پول خرد، فیلم پر 
سرعتی از غوطه ورشدن آنها وحباب های ایجاد شده تهیه کرد. و هنرمندی دیگر از 

ترکیب گل، روغن، رزین  و عطر کارش راخلق کرد. 
به عنوان بستر کار استفاده  در طراحی از مواد گوناگون و سطوح مختلف 
انتخاب و هدف  با  ابزاری روی چه بستری طرح اجرا شود  با چه  اینکه  می شوند 
هنرمند صورت می گیرد. خصوصیاتی همچون رطوبت یا خشکی، ارتجاع یا سفتی، 

سختی با نرمی، مقاومت یا شکنندگی، آگاهانه انتخاب می شوند.

تصویر ٢٤ــ٦   

ضمائم
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اساس و پایه هنر در ارتباط بین شکل، محتوا و موضوع، ابزار و تکنیک است. هنرجویان قبل 
از شروع تمرینات باید توانایی ها ومحدودیت ها ی ابزارها و مواد را بشناسند واطالعاتشان را با تجربیات 

شخصی توسعه دهند. آنها باید در  روش ها وابزارهای سنتی و مدرن تجربه کسب کنند. 
با گذشت زمان ابزارها و مواد هنری پیشرفت کردند و دیگر امروزه هنرمند محدود به چند مادٔه 
رنگی به صورت دست ساز و طبیعی نیست. آنچه در هنر تجسمی بکار می رود به شکل زیر طبقه بندی 

می شود: 

بستر ها 
 چوب: که معمواًل سطح آن را اندود می کردند.

 پارچه: مصریان، چینیان و ژاپنی ها از این بستر بیشتر استفاده کرده اند.
 کاغذ: هرچند چینیان کاغذ را اختراع کردند ولی بعدًا در سمرقند رواج پیدا کرد اما کیفیت 

کاغذ سمرقند بهترین کاغذ بوده است.

زمینه ها 
 معمواًل پوششی است بر بستر کـار یعنی سطحی کــه روی آن طراحـی اجرا مـی شود. انـواع 
آنـهـا عمومًا از یک ماده پرکننده )گل سفید( و یک مـاده چسبنده )سریشم( تشکیل شده، امروزه از 

جسو آکریلیک استفاده می شود. 

١ ٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨ ٩
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رنگیزه ها 
رنگیزه  هــا مــاده اصلـی تشکیل دهنده رنگ مــاده 
هستند. رنگیزه های نخستین: دوده   ، گچ سفید    ، خاک های 
سرخ و زرد بـودنـد. مصریان شنگـرف و مــرمـر سبز را 
افـزودند  و درپی آن یونانیان سفید سرب و زنگـار مس را 
یافتند. عـصر نــوزایی اروپا  رنگ هـای آبـی اولترامارین، 
ورمیلیون، آمبرخام و سوخته استفاده می شد که رنگیزه  آبی 
یا  یا  شنگرف،  یون  یا سنگ الجورد، ورمیل ـارین  اولترام

زرنیخ زرد و زرنیخ قرمز از ایران به اروپا می رسید.

بست ها 
مــاده ای کــه مـوجب همبستگــی رنگیزه و زمینه 
می شود. بهترین آنها موم، صمغ، روغن و زرده تخم مرغ 
برای  مذاب  موم  و  رنگیزه  از  باستان  دوران  در   . است

نقاشی روی چوب استفاده می کردند.
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ماده رنگ 
عبارت است از ترکیب رنگیزه به اضافٔه واسطه چسبان مانند روغن بزرک 

که با حاللی مانند تربانتین  آن را رقیق و در نقاشی به کار می برند. 
آن  شبیه  که حاصل  واسطه چسبانی  با  ترکیب جوهر  از  ایرانی  نگارگران 
گواش می شود بهره می بردند و در آخر سطح کار را صیقل می دادند تا ظاهری 
لعاب گونه پیدا کند. همانطور که در فصل رنگ آمده در مصریان باستان رنگیزه 
با موم مذاب روی چوب یا دیوار با گچ زمینه سازی شده رواج داشته است و در 
اروپای قـرون وسطی بیشتر تمپرا روی بستر چوبین اجرا می شد . بعدها  نقاشان 
اروپای شمالی از روغن در رنگ استفاده کردند. در سال های اخیر رنگ آکریلیک 
)که کاربرد آن مانند رنگ وروغن می باشد و از ترکیب رنگیزه و رزین مصنوعی به 
وجود آمد که تنوع رنگی باالیی دارد و همچنین حالل آن آب است( جای خود را 

در بازار مواد هنری باز کرده است.
افشانگری، چاپ اسپری، چاپ ترافارد، چاپ سایه رنگ، روش های مؤثر 
بـرای استفاده ازحالت نقطه، ترسیم نقطه ای هستند. در طراحـی های بـزرگ از 
وسایلی که با مرکب کار می کنند مثل انواع راپید، قلم فلزی یا قلم رسم، قلمو با 

مرکب به تنهایی یا به همراهی روش های ذکر شده استفاده می شود.
خطوط همواره شخصیت خاص خود را دارند )ارجاع به فصل خط(. 
این موضوع ارتبا ط مستقیم بـا نـوع ابزار اثرگـذار و نظر طراح برای ارائه شدن 
مطلب دارد.  برای دور گیری بــا حالت بـی روح وخشک خطوط مکانیکی، کـه 
معمواًل بـه وسیلٔه راپید، قلم فلزی کــه حـالت یکنواخت ایجاد مـی کنند استفاده 
می شود. ضخامت های گوناگون با وزن و آهنگ های متفاوت با تغییر فشار و شدت 
کاربرد نوک ابزار ایجادکننده خطوط دارد و کیفیت احساسی همراه با این شرایط 
با  یا قلموهای نرم وگرد ایجاد می شود. هنگامی که خطوط  ابزاری مثل مداد  با 
سرعت شروع می شوند و پایان می یابند و یا مسیر عوض می شود یا درحین پایان 
یافتن سرعت دست، تغییر می کند احساس فشار متفاوتی را القاء می کند و می تواند 
نی،  قلم  فرانسوی،  قلم  انواع  آورد.  به وجود  اثر  در  و انبساط گوناگونی  کشش 
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برای طراحی اشیاء جالب هستند. این نوع کارها را در طراحی ون گوگ می توان دید. 
بنابراین الزم است یک هنرآموز به طور دقیق ابزار و تأثیرات آنها را مطالعه و تجربه نماید.

مداد
یک  می باشد.  گرافیتی(  مغز  با  چوبی  )جداره  مداد  طراحی  ابزار  ترین  رایج 
شیمیدان  با ترکیب گرافیت با ُرس نرم در دمای باال موفق به ساخت مداد شد. چرا که 
قباًل بشر فقط از گرافیت در ساخت قالب گلوله های توپ استفاده می برد، هم به لحاظ 
فیزیکی هم نوع کاربرد، مدادها انواع متفاوتی دارند. فیزیک ظاهری مداد در طراحی 
تا 60 درجه  و  ندارند  به راحتی  را  قابلیت چرخاندن  مدادهای چند وجهی  مؤثر است 
می چرخند در حالی که مدادهای گرد به راحتی در میان انگشتان امکان چرخش دارند 
از  یکدست  زنی  سایه  برای  است.  استفاده  قابل  آن  مغز  قسمت های  همه  همین طور  و 
وسیع  سایه زنی  در  مغز  پهنای  از  تا  می شود  استفاده  دارند  بزرگتری  مغز  که  مدادهایی 
استفاده شود باید همواره پهنای مغز با چرخاندن در میان انگشتان با سطح کاغذ در تماس 
باشد. درجه بندی مغز مداد براساس نرمی وسختی آنها که مستقیمًا مؤثر بر نوع اثر گذاری 
 HB  , F 9 درجه بندی می شوند ومدادهایB 9  تاH آنهاست دسته بندی شده اند و از

میان این طیف قرار می گیرند.
تراش  مداد  به جای  کاتر  از  طراحی  در  البته  می کنند،  تیز  تراشیدن  با  را  مداد ها 

استفاده می شود و همچنین سنباده برای تیز کردن نوک مداد کاربرد دارد.
برای تغییر، اصالح و پاک کردن از انـواع پاکن های خمیری )در طراحی زغال 

کاربرد بیشتری دارد(، الستیکـی، آرت گام، پالستیکی استفاده می شود.
کیفیت خطوط مدادها در همراهی نـوع کـاغذ بیشتر مشخص مـی شود. طراحی 
بر کـاغذ صاف بــا فشار دست ثابت، بـه یکنواختی رنگ خـط کمک مــی کند و لبه ها 
و خطوط آن واضح و  شفاف باقی می ماند. در صورتی که طراحی با مداد روی کاغذ زبر 
با فشار دست ثابت رنگ سایه ای تیره تر حاصل می شود و اگر فشار دست ثابت نباشد 

ضخامت های متفاوتی ایجاد می نماید و تیرگی و روشنی خط را شدت می بخشد.
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حالت وکیفیت خطکاربردنام مداد

B, H, HBخطوط  ممتد و نازکطراحی سریع ومستقیم از مدل زنده

B7, B3نرم، ضخیم، مخملیسایه زدن ، تیرگی  و روشنی ایجا د کردن

Bپر کاربرد ترین مدادها٢

٢H, H
در صورت گـرفتن انتهای مـداد واجرای طراحی سریع وضربه هـای پراکنده، زیر ساخت اثر ایجاد 

می گردد. برای کاغذ پوستی وکالک و میکروفیلم عالی هستند.

طراحی های سریع و فی البداههکنته

اسلوب های ایجاد رنگ سایه 

سایه زنی چندسویه
روی بستر زبر = خطوط نامنظم تر 

روی بستر نرم = ردٔه خطوط واضح و مشخص

حرکت مچ دست با تکیه دادن آرنج روی تخته طراحی و ایجاد خطوط موازی پی درپی سایه زدن یکسویه
فشرده ایجاد می شود. 

سایه زدن و محو کردن 
در حین یا بعد از سایه زنی می توان توسط انگشت یا پاک کن خطوط را مالیم تر کرد و 
سایه یکپارچه ای ایجاد می شود. البته به جا گذاشتن سفیدها در هاشورزنی، تنوع مطلوبی 

در ایجاد وضعیت بافت های خشن و انعکاس نور دارد. 
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تکنیک رنگاب
بعد از اتمام طرح مدادی به عنوان زیر ساخت که باید فقط در حد سایه ای روشن کار اجرا شود، 
مراحل بعدی با ایجاد سایه های تیره تر توسط آب مرکب یا ابزار های رنگی مثل آبرنگ و آکریلیک انجام 

می شود. این روش برای رنگی کردن عکس های سیاه وسفید هم به کار برده می شود. 
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تکنیک طراحی پاکنی 
ابتدا روی بستر طراحی را رنگ سایه ای خاکستری ایجاد و بعد با برش هایی از پاکن به عنوان 
خاکستری  سطح  برداشتن  از  و  می کنند.  ایجاد  مداد  نوک  با  خط  ایجاد  مثل  حرکاتی  ابزار،  نوک 

کاغذی زمینه منفی از بستر کار پدیدار می گردد. 

زغال
زغال های طراحی را )از حرارت دادن جعبه های فلزی حاوی ترکه های بید در شن( در کوره 
تهیه می کنند. اما زغال فشرده را از دودٔه چراغ بدست می آورند. که از زغال بید سنگین تر است 

وبافت مخملی ایجاد می نماید.

انواع زغال 
برای تثبیت اثر ایجاد شدٔه از زغال از اسپری کردن محلول صمغ کاج در الکل استفاده می شود. 
می  توان اسپری  PVA  و یا آکریلی را از بازار تهیه کرد که مخصوص آثار قطع بزرگ هستند. زغال را 
روی هر بستری به جز بستر های صاف و روکش دار می شود استفاده کرد اما کاغذهای لفافه، کاهی و 

گراف برای تمرین بهتر هستند  و  بستر های پارچه ای هم مناسب هستند.
بهتر است 24  البته  آورد.  بزرک می توان زغال روغنی بدست  از خیساندن زغال در روغن 
ساعت قبل از استفاده روغنی شوند چون بزودی خشک می شوند. برخی از هنرمندان عالقه زیادی 

به ایجاد طراحی های پیش طرح با زغال وزغال روغنی داشتند. 
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ماژیک و خودکار
ماژیک ها بنا به نوع و جنس نوک آنها متفاوت هستند. نوک ماژیک ها با نمد، نایلون و فیبر 
ساخته می شوند و در اندازٔه نوک مختلف هستند؛ خیلی باریک، باریک، متوسط، پهن و خیلی پهن با 

قطع گرد یا تخت موجود هستند.
ماژیک های قلم مویی هم در بازار موجود می باشند. نوک آنها هم می توانند روغنی یا خشک 
باشند که بستگی به نوع بستر و هدف کار، قابل انتخاب هستند. ماژیک هایی که مرکب آنها محلول در 
آب هستند، به وفور مورد استفادٔه هنرمندان به خصوص تصویرسازان می باشند. البته مرکب ماژیک  
را بنا به ثابت و یا غیرثابت بودن هم می توان در انتخاب کاربرد مورد توجه قرار داد. ماژیک با مرکب 
مناسب می باشند و در اسالید و تصاویر  فیلم پالستیکی و طلق های شفاف  برای طراحی روی  ثابت 
پروژکتور و اورهد مورد استفاده دارند. ماژیک هایی که شفاف و تابناک هستند را برای مشخص کردن 
با نوک غلطان ساچمه ای دارای  به کار می برند. خودکارها هم  یا متون چاپی  بخش هایی از خطوط 
مرکب ثابت و پاک نشدنی هستند و آنها دارای ساچمه های نایلون یا کاربید تنگستن هستند مرکب هایی 
محلول در آب دارند که در طراحی لباس و اسکیس های معماری کاربرد فراوان دارند. برای ایده های 

تازه و سرعت انتقال طرح انتخاب مناسبی هستند. 
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مدادهای رنگی 
که  شدنی  حل  رنگی  مدادهای  و  معمولی  رنگی  مدادهای  هستند،  نوع  دو  رنگی  مدادهای 
جلوه های متفاوتی دارند هرچند مثل مدادهای گرافیتی اثرات آنها را می توان با توجه به نوع و شرایط 

بستر کار شدت بخشید یا برعکس. 
به هرحال در مداد رنگی خصوصیت آمیزش بصری رنگ بسیار مهم است. به این منظور که 
با کنار هم آمدن رنگ های مختلف به صورت  هاشور اثر آنها در ذهن بیننده ترکیب می شود و  رنگ 
سایه ای متفاوتی ایجاد می کند. در مداد  رنگی بیشتر سایه زنی یکسویه انجام می شود، به خصوص اگر 
تکنیک خشک اجرا گردد. در تکنیک های مرطوب، نقاط سفید کاغذ پوشانده می شود و مرزها درهم 
برای اجرای اهداف خاصی از روش های  می دوند. کار وضوح خود را از دست می دهد و هنرمند 

مرطوب استفاده می کند.

طرح  روی  یکباره  مرطوبی  طرح   ،   قلمو  از  رنگسایه  اجرای  از  بعد 
کشیده می شود.

درهم  حدی  تا  هم  رنگ ها  است  باقی  رنگی  مداد  اثر  حالی که  در 
می روند

در روش خشک و سایشی،در حین انجام کار و گاهی نوع مداد را 
خیس می کنند.

روش های مرطوب
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تکنیک مداد رنگی
طرح با رنگسایه ای مختلف از یک رنگ ساخته می شود و سپس روی آن رنگی متفاوت به کار 
می رود. عمق وحالت خاصی در اثر آمیزش دو مرحله ایجاد می شود. ترکیب مداد رنگی روی تمپرا یا 

مختلط با گچ های رنگی هم طرح های جذابی ایجاد می نماید. 

رعایت کنید
1ــ برای پیش گیری از کثیف شدن اثر:

 قبل از شروع کار دست ها کاماًلً تمیز شوند.
 از باالی صفحه شروع و پایان زمان کار مربوط به قسمت های پایین اثر باشد.

 قسمت های زمینه و اطراف اثر با کاغذ سفید یا پوستی پوشانده شود.
 برای برداشتن یا اصالح خطوط نفوذ کرده در کـاغذ از پاک کن های برش زده یا شیب دار 

پالستیکی سفت استفاده شود.
مایع  اسپری  یا  دار  سلفون های چسب  پوشش  از  اثر،  سایش  و  کثیفی  از  برای جلوگیری   
چسبنده اینست )مثل چسب مایع ُاهو با الکل صنعتی(  به وسیله فوتک انجام شود. تثبیت کننده هایی 
آماده جهت اسپری در بازار موجود هستند )مزیت این فیکساتیوهای آماده، چند بار کارکردن بعد از 

خشک شدن الیه اسپری شده می باشد(.
2ــ به نکات زیر در هنگام کاربرد مدادهای قابل حل در آب توجه شود:

 برای روشن شدن رنگ ها، از رنگ های روشن استفاده ودر مرحله آخر از رنگ سفید روی 
آنها استفاده شود.

 برای تیره کردن رنگ ها، نخست کمی از رنگ سیاه به عنوان زمینه به کار می رود سپس روی 
این الیه تیره رنگ های روشن به کاربرده می شود. 
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پاستل روغنی 
با موم  ترکیب رنگ دانه های غلیظ  از  یا شمعی  مدادهای مومی 

تهیه می شوند و با فشار دست غلظت اثرگذاری آنها تغییر می یابد.
یا مرکب، طرح های مختلط  با آبرنگ  با ترکیب مدادهای مومی 
خوبی بوجود می آید. به دلیل اینکه آب را به خود جذب نمی کنند برای 

رنگ های ثابت و ماسکه کردن عالی هستند.

تکنیک خراشیدن
ابتدا بستر اثر با رنگ های روشن به طور ضخیم کار می شود. در مرحله بعدی الیه یکدست تیره 
که ترجیحًا سیاه است ایجاد می شود. با نوک ابزار تیزی مثل چاقو طرح روی آن خراش داده می شود.
تکنیک بدل رنگ روغن  را با رقیق کردن مدادهای مومی با الکل سفید می توان مانند رنگ 
روغن، نقاشی کرد. البته تلفیق پاستل روغنی یا مومی با آکریلیک حالت های زیبایی را بوجود می آورد.
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روش کار با پاستل گچی
 نخست کـاغذ طراحـی را روی صفحٔه نسبتًا مقاومی  )زیر دستی( بـا چسب نـواری یا گیرٔه 

طراحی ثابت نمایید. البته می توانید روی سه پایه بگذارید و کار را انجام دهید. 
 بـه دلیل کیفیت همپوشانی، از رنگ هـای روشن پاستل شروع و روی آنها رنگ هـای تیره 
به کار ببرید. البته می شود روی رنگ های تیره هم رنگ های روشن آورد ولی ممکن است قدری  سایه 

بیاندازد و رنگ های روشن را کمی  تغییر دهد. 
 برای رنگ آمیزی سطوح بـزرگ یا خطوط پهن از پهنای پاستیل گچی استفاده کنید. و به 
کمک انگشت شصت و سبابه و انگشت وسط، پهنای آن را روی بستر کار هدایت و کنترل نمایید. 

برای خطوط نازک دقیقًاً مثل مداد می شود نوک پاستل گچی را با تیغ یا سنباده نرم تیز کنید.
 بــه عنوان پاک کـن از پـارچه یــا پنبه تمیز استفاده نمایید.در شیوهٔ محـوسازی، خـط و 

نقش گذاری با پاستل به کار می روند. 
 محوسازی های سطحی را با انگشت انجام دهید. 

 برای ترکیب، دو یا چند رنگ را به صورت خطی کنار هم گذاشته و محوسازی نمایید. 
 برای ساختن رنگ هـای ترکیبی، از ترکیب رنگ های پاستل تا آنجا که ممکن است پرهیز 

نمایید و از پاستل ها با درجه های مختلف بهره ببرید.
18 رنگ نیاز است، اما اینجا در این نوع کار چندگچ تک   در کـارهای حرفه ای حداقل 

رنگ یا یک طیف رنگی کافی است.
 در هنگام کار غبار رنگی حین کار را بـا فوت کردن و بدون دست کشیدن از روی کار دارید.
 بعد از اتمام کار از ثابت کننده استفاده نموده و در نگهداری اثر از  قاب یا لفافه استفاده کنید.
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قلم موها 
قلم موهای ویژٔه رنگ های محلول در آب )آبرنگ، مرکب، تمپرا، پوستر، گواش و آکریلیک( 
ـ000ــ0000(.  4/ 3 و 2 و 1 / 0ـ  00ـ  انواع نرم و زبر و در سایزهای متفاوت موجودند)14 ـ .......ـ 

قلم موهای گرد آب را به خوبی نگه می دارند. 
قلم موهای تخت برای ایجاد خطوط و لبه های مشخص و صاف، همین طور برای ضربت  ایجاد 
کردن عـالی هستند. قلم موهای زبر بـا مـوهـای سفت برای رنگ هایی که در آب رقیق نمی شوند به کار 

می روند. قلم موهای پارویی  و  ژاپنی در موارد خاص برای تکنیک های خاص قابل استفاده اند.

مرکب ها و رنگ ها 
ــ رنگ هایی که با الکل سفید رقیق می شوند :

 رنگ روغن: بیشتر تیوپی هستند.
 رنگ الکیدی: ترکیب رنگ دانه با رزین های الکید، شبیه رنگ روغن است ولی به سرعت 

خشک می شوند و در برابر شرایط جوی مقاوم هستند. 

اثر انواع قلم فلزی برای کار با جوهر و مرکب
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ــ رنگ هایی که در آب رقیق می شوند: 
 آبرنگ: شفاف هستند،قوطی یا تیوپی شکل هستند.کاغذهای آبرنگ که جاذب آب هستند: 

ــ حرفه ای  )شفاف تر و درخشان تر هستند(
ــ آماتور )کمتر تصفیه شده اند( 

 رنگ های پوششی 
ــ تمپرا )ترکیب رنگ دانه با تخم مرغ (

ــ گواش )مایع پرمالت شکل( 
رنگ های پوششی به صورت متالیک هم وجود دارند. 

 رنگ های معدنی: به صورت تیوپ یا قوطی های شیشه ای کوچک به فروش می  رسند برای 
بستر کاغذ مناسبند. 

مراحل تکنیک تمپرا

در  کشیدگی  ایجاد  طریقه 
کردن  ثابت  نحوۀ  و  کاغذ 

برای نقاشی با آبرنگ
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 رنگ آکریلیک : رنگ شیمیایی که هنرمندان برای شیوه های خاصی استفاده می کنند. طرز 
کار آنها هم مانند رنگ روغن و هم آبرنگ است، اما با آب حل می شوند. الیه گذاری ضخیم امکان پذیر 

است و به مرور زمان مقاوم هستند و زرد نمی شوند.

کارکرد اسکوئجیی و کلیشه

کاردک ها،تیغه هایی محکم هستند 
و قابل اطمینان که عالوه بر ابزار 
کردن  مخلوط  و  برداشتن  جهت 
هم  طراحی  ابزار  عنوان  به  رنگ 

قابل استفاده هستند.

مغارها انواع مختلفی دارند و برای ایجاد خراش شیار و یا برداشتن قسمت هایی از لوحه استفاده می شوند.
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