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  تصویر    16ـ3

گروه های  بین  پاسخ ها  و  پرسش  این  می شود  تأکید  توصیه:    
هنرجویی صورت بگیرد، و به هنرجویان فرصت پاسخ گویی و تفکر بدهید.

درسی  کتاب  اول  فصــــل  مطالعة  هنرجویان،  بیشتر  آشنایی  برای 
»طراحی اندام و لباس« هنرستان را توصیه کنید.

شیوه های گرفتن صحیح مداد و انواع دیگر آن را در دست و همچنین 
موارد کاربرد آن ها را مطالعه کنند)تصویر16ـ٣(.

انواع دیگر مداد )مداد اتود و مداد رنگی و ...( را توضیح دهید. در مورد 
انواع مداد رنگی، پوشش دار و بدون پوشش، انواع معمولی و آبرنگی، خشک 

یا چرب آن در کالس بحث و تبادل نظر کنید.

توجه کنید 

نه  دارد که  پاستلی وجود  رنگی  به نام مداد  ابزار  نوعی 
مداد رنگی است و نه پاستل. مغزی آن از جنس پاستل و ظاهر 

آن شبیه مداد رنگی است.

هدف
1ـ آشنایی با انواع مداد رنگی؛

اعتماد  و  هنرجویان  بین  همکاری  ایجاد  و  نظر  تبادل  ٢ـ 
به نفس نسبت به نظرات خود.
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تمرین های پیشنهادی 
1ـ از هنـــرجو خواسته شود تأثیر مدادهای 
مختلف H و B و HB را یک بار بر روی مقوای 
ریز بافت )صاف( و بار دیگر بر روی مقوای دارای 
بافت متوسط و در آخر روی مقوای درشت بافت 
مشاهده کند. همچنین با کم و زیاد کردن فشار 
دست و با استفاده از نوک و پهنا و کنار مداد به 

تأثیرات متفاوت دست یابد.
٢ـ هنرجویان انواع مداد تخت، اتود و گرافیت 

را بر روی مقوا به کار ببرند.
٣ـ تمرین 1 و ٢ را با انگشت یا محوکن، محو 
نمایند و در مورد دلیل تفاوت آن ها به بحث و 

گفت و گو بپردازید.

  فکر کنید 
چه وسایلی برای تیز نمودن مدادها به کار می رود؟

  پاسخ
کاتر، مداد تراش و سنباده

هنرجو را راهنمایی کنید تا برای سایه و روشن، نمایش تاریکی و نور 
در پارچه و لباس روش صحیح، کشیدن انگشت یا دستمال یا محوکن را 

تصویر 17ـ3انجام دهد )تصاویر 17ـ٣(.

راهنمای تدریس
هنرجویان  از  دهید.  ادامه  عملی  به صورت  را  تدریس  بخش  این  در 
خواسته شود به صورت نیم دایره اطراف میز کار شما قرار بگیرند. در صورتی 
که تعداد هنرجو زیاد باشد و امکان دیدن دست و نحوة کار شما نباشد آنان 
را به دو یا سه گروه، برحسب نیاز، تقسیم کند و تدریس عملی را دو یا سه 

بار تکرار کنید. شش روش کار با مداد را آموزش دهید:
1ـ آهنگ خط                         ٤ـ هاشور دوطرفه یا متقاطع

٢ـ استفاده از محوکن                5 ـ دست آزاد
٣ـ سایة یک طرفه یا موازی          6 ـ محو

مقطع مدادها متفاوت است. آن ها، معموالً گرد و در برخی از مواقع 
به شکل شش وجهی، مربع یا مستطیل اند.
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تمرین پیشنهــــادی 
از هنرجو خواسته شود شش روش آموزش داده شده را بر روی طرح لباس های زیر اجرا کنند )تصویر 18ـ٣(.

تصویر 18ـ3
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مداد و مدادرنگی
دانستنی ها

در کتاب » رنگ شناسی تخصصی لباس « با مراجعه به تصویر 19ـ٣ 
می توانید سه روش کاربرد مداد را ببینید. در این بخش به جز سه روش نام 
برده شده، سه روش دیگر ارائه می شود. کیفیتی که در هریک از این روش ها 

حاصل می شود بنابر ماهیت بستر، قابل تغییر است.

به وسیله  آن  و محو کردن  مداد رنگی  پودر  از  استفاده  با 
دست یا محو کن یا دستمال بر روی مقوا و سپس پاک کردن 
بخش هایی از آن می توان جلوه های متنوعی از سایه و روشن را 

ایجاد کرد.

تصویر 19ـ3
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تصویر 21ـ3 تصویر 20ـ3

1

٣

٢

٤

1ـ آهنگ خط
به وسیلة خطوط محیطی و با کم و زیاد کردن فشار دست به خط ارزش 
می دهیم. در شروع، خط ضخیم تر است و در انتها به ظرافت ختم می شود. 
قسمت های فرو رفتة اندام و داخل چین های لباس ضخیم و پررنگ تر می شود و 
بر روی برجستگی ها و روشنی ها، خط ظریف و کم رنگ تر می شود )تصویر ٢0ـ٣ 

و٢1ـ٣(.)به پوشة رنگ شناسی 1٢ در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.
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2ـ استفاده از محوکن
پس از سایه زدن بر روی مقوا یا ریختن پودر مداد، با انگشت یا دستمال 
یا محوکن بر روی قسمت های روشن یا برجستة اندام یا لباس می کشیم، در 
)به پوشة  دارد )تصویر ٢٢ـ٣ و ٢٣ـ٣(.  قرار  تیره ای  کنار هر روشنی سایة 

رنگ شناسی 1٣ در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

و  کردن  نگاه  میان  فرق  کنید.  دیدن  به خوب  تشویق  را  هنرجو 
دیدن را به او بیاموزید. 

    تصویر 22ـ3 ـ تصویر 23ـ3

1

٣

٢

٤
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3ـ سایة یک طرفه یا موازی
هنرجو باید آرنج خود را روی تختة طراحی مانند نقطة اتکا قرار دهد 
و خطــــوط موازی از حرکت مچ دست ناشی می شود. بنا بر راسْت دست یا 
چْپ دست بودن جهت سایه ها متفاوت خواهد بود  )تصویر ٢٤ـ٣ و ٢5ـ٣(. 

)به پوشة رنگ شناسی 1٤ در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

تصویر 25ـ3 تصویر 24ـ3

1

٣

٢

٤
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4ـ هاشور متقاطع یا دوطرفه
در طراحی  این روش  را قطع می کنند.  یکدیگر  این روش خطوط  در 
لباس خصوصاً برای نشان دادن بافت پارچه، مانند تار  و  پود مناسب است. برای 
قسمت های فرو رفته و دارای تیرگی همراه با استفاده از رنگ های تیره تر، فواصل 
خطوط کمتر و فشار دست بیشتر می شود. )تصاویر ٢6ـ٣ و ٢7ـ٣(. )به پوشة 

رنگ شناسی 15 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

    تصویر 26ـ3  تصویر 27ـ3 

1

٣

٢

٤
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5 ـ دست آزاد
خطوط در دو یا چند جهت به صورت آزادانه و گاه با تبعیت از خطوط 
محیطی و یا خطوط ایجاد شده توسط چین لباس و اجرای چهره و اندام به کار 
می رود. این روش تمرین و مهارت بسیار را می طلبد )تصاویر ٢8ـ٣ و ٢9ـ٣(. )به 

پوشة رنگ شناسی 16 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

    تصویر 28ـ3     تصویر 29ـ3

سعی کنیم کوشش هنرجو را مورد تشویق و تحسین قرار دهیم. تشویق 
همیشه بهتر از سرزنش، مؤثر بوده است.

1

٣

٢

٤
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6 ـ محو
سطح بستر این روش باید نرم )ریزبافت( و بدون بافت درشت باشد. مقوای 
اشتین باخ برای این شیوه مناسب است. نوک مداد با سنباده گرد شود و فشار 
دست به گونه ای تنظیم گردد که رد مداد بر روی مقوا نماند )تصاویر ٣0ـ٣ و 

٣1ـ٣(. )به پوشة رنگ شناسی 17 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

تمامی روش های فوق برای کار با مداد رنگی و مداد طراحی به کار می روند.

    تصویر 30ـ3 ـ تصویر31ـ3

1

٣

٢

٤
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چند تکنیک رایج رنگ آمیزی با مداد رنگی

رنگ شناسی  کتاب  از  ٢٤ـ٣  تصویر  به  الیه الیه:  رنگ آمیزی  1ـ 
تخصصی لباس مراجعه کنید. به این روش »لغزشی« نیز می گویند و به دو 
صورت دوالیه ای و الیه الیه لکه ای اجرا می شود. هدف ما ایجاد رنگ هایی 
از مخلوط کردن دو رنگ      بافت است می توان  ایجاد  جدید، سایه پردازی و 
نیز استفاده کرد )تصویر  یا چهار الیه رنگ  یا حتی سه  )شیوه دو الیه( و 
٣٢ـ٣(. در روش الیه الیه  لکه ای، به جای الیه گذاری همه قسمت ها فقط بعضی از 

نقاط رنگ می شوند )تصویر ٣٣ـ٣(.

تصویر 33ـ3 تصویر 32ـ3

سریع  شیوه های  از  یکی  تک فام:  یا  تک الیه  رنگ آمیزی  2ـ 
رنگ آمیزی یک سطح بزرگ در طراحی با مداد رنگی پوشاندن آن سطح با 
یک الیه رنگ است. در این گونه موارد اِشکال در این است که یک الیه رنگ 

ممکن است بسیار تند و تا حد زیادی ساده و ابتدایی به نظر برسد.
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رموز طراحی

1ـ ایجاد نقش و طرح پارچه از طریق فشار
روی طراحی را با کاغذ پوستی بپوشانید و نقش پارچة موردنظر خود را 
با استفاده از فشار زیاد مداد روی آن بکشید. سپس کاغذ پوستی را بردارید و 
سطح را با مدادرنگی، رنگ آمیزی کنید. نقوش پارچة به رنگ سفید در زمینة 
رنگی ظاهر خواهد شد )تصویر ٣5ـ٣(. برای ایجاد نقوش پارچة رنگی، می توان 
قبل از قرار دادن کاغذ پوستی و فشار بر روی آن، آن را با مداد رنگی کم رنگ 
رنگ نمود. سپس مراحل کار را همانند قبل ادامه داد )تصویر ٣6ـ٣(. )به پوشة 

رنگ شناسی 18 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

تصویر 34ـ3 تصویر 35ـ3 تصویر 36ـ3

تمرین پیشنهادی 
از هنرجویان خواسته شود طرح مناسبی را 
مداد  با  را  آن  بار  یک  سپس  نمایند  انتخاب 
رنگی و تکنیک الیه الیه و بار دیگر با تکنیک 

تک الیه رنگ آمیزی کنند )تصویر ٣٤ـ٣(.
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توجه کنید 

با  مرتبط  و  فارسی  کهـن  مثل های  و  حکایات  نقل  با 
و  د ل چسب  را  خود  کالس  فضای  کالس،  درسی  مضامین 

جذاب نمایید.

2ـ شدت بخشیدن به رنگ
اثر  رنگ های  که  می شود  موجب  نادرست  به طور  فیکساتیو  پاشیدن 
عمداً  می توان  را  خاصیت  همین  اما  کنند.  پیدا  شدت  تصادفی  به صورتی 
مورد استفاده قرار داد و پس از اتمام کار اطراف طرح لباس را پوشانید. و با 
پاشیدن فیکساتیو روی طرح لباس تا حد زیادی به رنگ آن شدت بخشید 

)تصویر ٣7ـ٣(.

تصویر 37ـ3 تصویر 38ـ3

3ـ استفاده از مداد رنگی سفید
پس از پایان کار با مداد رنگی، برای به دست آوردن سطحی صیقلی 
و یکدست، با مداد سفید بر روی سطح کار به صورت یکدست می کشیم. به 
این وسیله پرز یا دندانه های کاغذ یا مقوا را له می کنیم و نقطه نقطه های 
نوک سوزنی سفید سطح کار را از بین می بریم. این روش خصوصاً در مورد 

چهرة مانکن به کار می رود )تصویر٣8ـ٣(.
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4ـ انتقال طرح
را  نور کوچک  میز  یک  کار  می توانند  پنجره ها  روز،  ساعات  در طی 
انجام بدهند. طرحی را که می خواهید انتقال دهید به سادگی با نوارچسب 
را  طراحی  مقوای  تمیز  صفحة  سپس  کنید.  نصب  پنجره  شیشة  روی  به 
روی آن بچسبانید و شروع به انتقال طرح کنید )تصویر ٣9ـ٣(. )به پوشة 

رنگ شناسی 19 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.
5 ـ نوارچسب روی نوارچسب

اگر طرح اولیة لباس را بر روی کاغذ پوستی، که کاغذی نازک است، 
جدا  و  نوارچسب  چسباندن  به سبب  طرح  انتقال  هنگام  به  باشید  کشیده 
کردن آن ممکن است طرح پاره شود. برای جلوگیری از پاره شدن، به لبة 
کاغذ پوستی نوار چسب می زنیم و سپس برای ثابت کردن کاغذ پوستی از 
تکة دیگری از نوارچسب بر روی نوار اصلی استفاده می کنیم )تصویر ٤0ـ٣(.

تصویر 39ـ3 تصویر 40ـ3



165

تصویر 42ـ3 تصویر 41ـ3

مداد آبرنگی
کتاب   11٤ صفحة  در  که  را،  آبرنگی  مداد  به کارگیری  روش  سه 
رنگ شناسی تخصصی لباس آمده است، به صورت عملی آموزش دهید )تصاویر 
)به پوشة رنگ شناسی ٢0 در CD ضمیمة کتاب مراجعه  ٤1ـ٣ و ٤٢ـ٣(. 

کنید(.

1

٣

٢

٤
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تمرین پیشنهادی 
1ـ از هنرجو خواسته شود یکی از طرح های 
لباس  رو به رو را انتخاب و آن را با مداد آبرنگی، 

رنگ آمیزی کند )تصویر ٤٣ـ٣(.

توجه کنید 

توجه کنید 

توجه کنید

آموزش هنر با فعالیت و تمرین مستمر هنرآموز به ثمر 
می نشیند.

مداد آبرنگی با تکنیک ترکیبی ای که در آن بخش هایی 
از طرح شسته می شوند و قسمت های دیگر به حالت طراحی 

باقی می مانند، جلوة مناسبی به دست می دهد.

نوعی مداد رنگی آبرنگی نیز وجود دارد که به جای آب 
در بنزین و تربانتین حل می شود.

از  استفاده  به جای  آبرنگی،  با مداد رنگی  از طراحی  ٢ـ هنرجو پس 
قلم مو، بخش هایی از کار را با اسفنج مرطوب نماید.

تصویر 43ـ3
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هدف

پاستل و انواع آن

هنرجویان با ابزارهای مختلف طراحی لباس به دلیل جلوه و نمودهای 
متفاوتی که دارند آشنا شوند و ذهن خود را به تعداد اندکی ابزار طراحی 
محدود نکنند. هدف دانشی یعنی آشنایی با این ابزار و هدف مهارتی یعنی 

جهت کار با این ابزار.

توجه کنید 

و  رنگیزه  نمودن  مخلوط  از  که  است  قلمه ای  پاستل: 
موم با چربی حیوانی ساخته می شود و در دو نوع پاستل چرب 

یا روغنی و گچی یا خشک می باشد. 
گچ: قلمه ای است که از سنگ یا خاک های نرم طبیعی 
و مصنوعی ساخته شده و از پاستل گچی یا خشک محکم تر 

است.
کریون: قلمه ای است که مانند گچ از سنگ یا خاک های 
نرم طبیعی و مصنوعی به عالوة موم یا روغن ساخته شده باشد. 
اُخرایی و قهوه ای  انواع خاص کریون های سیاه، سفید، سرخ 
را به نام کنته، شیمی دان فرانسوی و بنیان گذار یک کارخانه 

مدادسازی، کریوِن کنته می نامند.

تصویر 44ـ3
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توجه کنید 

در ابتدا تفاوت پاستل را با گچ طراحی و »کریون کنته« 
توضیح دهید.

راهنمای تدریس
با طرح پرسش هایی ذهن هنرجو را آماده پذیرش مطلب می کنیم.

1ـ آیا می توان نوک پاستل را همانند مداد شکل داد؟
وجود  رنگ جدید  ایجاد  برای  پاستل  رنگ  دو  ترکیب  امکان  آیا  ٢ـ 

دارد؟
٣ـ تفاوت پاستل با مداد شمعی در چیست؟

٤ـ پاستل به چند نوع تقسیم می شود؟
5 ـ پاستل برای چه وسعت سطحی مناسب است؟

هر گروه از هنرجویان پرسش ها را با آزمایش عملی همراه کنند و به 
سؤاالت پاسخ دهند.

  پاسخ
1ـ معموالً نوک پاستل را، بدون تیز نمودن، با استفاده از پهنای بغل 
یا نوک یا کنارة نوک به کار می برند. در برخی موارد و برای مدادهای پاستلی 

از مداد تراش یا کاتر استفاده می شود.
همین  به  نیست.  ساده  گواش  ابزار  مانند  هم  با  ترکیب  امکان  ٢ـ 
دلیل دامنة رنگ های پاستل بسیار وسیع است. برای ترکیب رنگ از طریق 
رنگ شناسی  کتاب  تصویر ٣٣ـ٣  متداخل عمل می کنند.  بافت های خطی 

تخصصی لباس را به هنرجویان نشان دهید.

طراحی  در  می شود  ساخته  بچه ها  برای  بیشتر  که  شمعی  مداد  ٣ـ 
می کنند.  درست  شمع  و  جوهر  از  را  شمعی  مداد  ندارد.  مصرفی  چندان 
آبرنگ  با  ترکیب  در  دارند،  بهتری  کیفیت  که  مدادشمعی،  انواع  از  بعضی 
با مداد شمعی  زیرا سطوحی که  بهتری می گیرند،  نتیجه  و  به کار می رود 

رنگ می شود آبرنگ را به خود نمی گیرد.

٤ـ الف( پاستل گچی، ب( پاستل نیمه روغنی، ج( پاستل روغنی. 
الف( پاستل گچی به شکل قلمه است و چون ذرات رنگیزه در پاستل 
گچی به سستی پیوند می یابند خوب به زمینه نمی چسبند و بعد از اتمام کار 
باید سطِح اثر را با فیکساتیو تثبیت کرد )تصویر ٤9ـ٣(. )به پوشة رنگ شناسی 

٢1 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.
روغنی  و  گچی  پاستل  مابین  )نیمه مرغوب(  نیمه روغنی  پاستل  ب( 
است ولی بهتر از پاستل گچی بر زمینه می چسبد. )به پوشة رنگ شناسی ٢٢ 

در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(. 
ج(  پاستل روغنی )پاستل چرب( در  واقع این نوع پاستل با مداد شمعی 
شباهت بیشتری دارد تا پاستل گچی. انواع مرغوب آن به سبب دارا بودن 
رنگیزة کافی، نرم تر و انعطاف پذیرتر از مداد شمعی اند. پاستل روغنی بر اثر 
حرارت ـ حتی دمای دست ـ رنگ بیشتری بر روی بستر می گذارد )تصویر 

50ـ٣(. )به پوشة رنگ شناسی ٢٣ در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

پاسخ های غلط را بررسی کنید و با حل و بحث دربارة 
آن ها مانع از بروز اشتباهات بعدی شوید.
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5 ـ پاستل، به صورت خطوط درشت و آزاد بر روی سطح وسیع بهتر 
جواب می دهد و برای طراحی های ظریف در طراحی لباس )مانند اجرای 

چهره( توصیه نمی شود.

فعالیت پیشنهادی 
معایب  و  محاسن  در  بارة  هنرجو  گروه های 
به  را  نتیجه  و  کنند  بحث  پاستل  از  استفاده 

کالس ارائه دهند.
محاسن: برای طراحی سریع و نشان دادن 

جنسیت خاصی در پارچه.
معایب: پخش شدن بر روی سطح مقوا. از 

این رو باید از فیکساتیو استفاده شود.

تصویر 45ـ3 تصویر 46ـ3

  تمرین
1ـ از هنرجو خواسته شود با دو رنگ متفاوت پاستل خشک )گچی( و 
از طریق ایجاد بافت های خطی متداخل، کادری با ابعاد 15 × 15 سانتی متر 
را بر روی مقوای رنگی )مطابق طرح لباس نمونه( رنگ آمیزی نماید )تصویر 

٤5ـ٣(.
٢ـ از هنرجو خواسته شود با دو رنگ متفاوت پاستل روغنی و از طریق 
محو نمودن با انگشت یا پارچه یا دستمال و پنبه و خراش روی آن، کادری با 
ابعاد 15 × 15 سانتی متر را بر روی مقوای سفید )مطابق طرح لباس نمونه( 

رنگ آمیزی نماید )تصویر ٤6ـ٣(.
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انواع روش و شیوه های کار با پاستل روغنی را به طور عملی آموزش دهید. 
سایه زنی،  روش  به  دیدمانی(:  )آمیزش  رنگ ها  برهم نهادن  1ـ 
رنگ  دو  این صورت  در  دیگر گذاشته شود.  رنگ  روی  بر  پاستل  از  رنگی 
با هم عماًل مخلوط نمی شوند، بلکه آمیزش دیدمانی روی می دهد )گویی 

چشِم نگرنده رنگ ها را به هم می آمیزد( )تصویر ٤9ـ٣(.
2ـ مالش سطح رنگ: همان رنگ ها براثر مالش با انگشت یا پشت 

ناخن درهم می آمیزند )تصویر 50ـ٣(.
3ـ خراشیدن رنگ: با رنگ زدن روی کاغذ صاف و سپس خراشیدن 
ابزاری مانند آچار  با  سطح رنگ می توان به جلوة زیبایی رسید. خراش را 

پیچ گوشتی انجام دهید )تصویر 51ـ٣(.
4ـ حل کردن با تربانتین: مقوا را نخست در تربانتین خیس کرده  
و سپس روی آن با پاستل روغنی طراحی کنید. یا طراحی را روی مقوای 
خشک انجام دهید و با پنبه آغشته به تربانتین روی پاستل بکشید یا پاستل 

را با تربانتین رقیق کنید و بر سطح مقوا به کار ببرید.

   تصویر 49ـ3ـ برهم نهادن رنگ ها     تصویر 50ـ3ـمالش سطح رنگ    تصویر51ـ3ـ خراشیدن رنگ

توجه کنید: 

انجام همة تمرین ها ضروری نیست و یک معلم مجرب با 
توجه به وضعیت کالس می تواند هر تمرین دیگری را که مؤثر 

واقع شود به هنرجویان پیشنهاد کند.

تصویر 47ـ3

تصویر 48ـ3
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تصویرهای ٣9ـ٣ و ٤0ـ٣ کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس را به هنرجویان 
نشان دهید. در مورد تنوع رنگی مقواهای پاستل و خصوصیات مقوای مناسب 

برای پاستل با هنرجو به بحث و تبادل نظر بپردازید.

توجه کنید

چند ابزار را با هم می توان به کار برد، مانند پاستل با 
آبرنگ یا آکریلیک و مداد رنگی با آبرنگ یا آکریلیک.

مواد طراحی خیس )یک بار مصرف(

نام »یک بار مصرف«  به  را  وسایل  این  نام گذاری  دلیل  برای هنرجو 
و  ندارند  دیگری که مخزن یک بارمصرف  مواد طراحی خیس  شرح دهید. 
می توان چندین بار از آن ها استفاده نمود به این نام نمی خوانند. کاربرد سه 

وسیلة ماژیک، روان نویس و خودکار را در طراحی لباس توضیح دهید.
برای نشان دادن جنسیت و بافت چه پارچه هایی به کار می روند؟

شیوة اجرایی آن ها چگونه است؟
انواع ماژیک های نوک گرد و نوک پهن و کوچک و بزرگ و فسفری 
پوشة  )به  دهید.  توضیح  را   )whiteboard( سفید  تخته  ماژیک  و 

رنگ شناسی ٢٤ در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

تصویر 52ـ3

تصویر 53ـ3
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تمرین پیشنهادی 
هنرجویان یک طرح لباس را انتخاب کرده و چهار 

روش استفاده از ماژیک را بر روی آن اجرا کنند.
1ـ با نوک ماژیک به صورت هاشور کار کنند.

٢ـ مغز نمدی ماژیک را درآورد و با آن رنگ کنند.
٣ـ یک بار زمینه را خیس کند و درحالی که هنوز 
مرطوب است بخش هایی از آن را با ماژیک رنگ نمایند.
٤ـ با ماژیک آن را رنگ کند و بخش هایی از آن را با 

قلم   مو خیس نمایند )تصاویر 5٤ـ٣ و 55ـ٣(. 

تصویر 54ـ3 تصویر 55ـ3

1

1

٢

٢
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تصویر 57ـ3 تصویر 56ـ3

  فکر کنید
1ـ خصوصیت اصلی خودکار و روان نویس ایجاد چگونه خطوطی است؟

٢ـ مقوای مناسب این دو وسیله چه مقوایی است؟  
٣ـ شیوه های اجرای این دو وسیله چیست؟

  پاسخ
1ـ ایجاد خطوط یک نواخت، که از سر تا انتها ضخامت یک سانی دارند، 

یکی از خصوصیات اصلی خودکار و روان نویس است.
٢ـ برای این دو ابزار کاغذ و مقواهای مختلف، به خصوص گالسه، مناسب اند.
٣ـ بیشتر به صورت هاشوری و خطی کار می شود. برای ایجاد برخی از 
جنسیت های پارچه، مانند جین از خودکار به صورت خطی متراکم استفاده 
می شود  )تصاویر 56ـ٣ و 57ـ٣(. )به پوشة رنگ شناسی ٢5 در CD ضمیمة 

کتاب مراجعه کنید(.

1

٢ ٣ ٤
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و  مرکب  انواع  لباس،  تخصصی  رنگ شناسی  کتاب  ٤7ـ٣  تصویر 
نیز  »اکولین«  نام  به  که  رنگی،  جوهر  می دهد.  نشان  را  رنگی  جوهر 
به صورت خیس در  و  است  بسیار درخشان  و  شناخته می شود، شفاف 
با  ترکیب  قابلیت  اکولین  رنگ های  می دهد.  را  جواب  بهترین  خیس 
تفاوت  این  با  آبرنگ  شبیه  بیشتر  روحی  است  رنگی  دارند.  را  یکدیگر 
کتاب  5٢  ـ٣  تصویر  می شود.  خشک  سریع تر  و  است  شفاف تر  که 
و  58ـ٣  )تصاویر  فرمایید  مالحظه  را  لباس  تخصصی  رنگ شناسی 
59ـ٣(. )به پوشة رنگ شناسی ٢6 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

تصویر 59ـ3 تصویر 58ـ3

1

٢ ٣ ٤
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رنگ های جسمی: گواش ـ رنگ روغن
رنگ های روحی: آبرنگ ـ آب مرکب ـ اکولین

رنگ جسمی روحی: اکریلیک

قلم

انواع قلم را، که شامل راپید )راپیـــد و گــراف(، گرافوس، قلم فلزی 
و قلم  موست، توضیح دهید. 

قلم، جزو مواد طراحی خیس است، زیرا مخزن آن ها چندین و چند 
بار با مرکب های رنگی و سیاه پر می شود.

برای  مناسب  وسیلة  دهید.  توضیح  را  ابزار  این  مناسب  سطوح 
برطرف نمودن و اصالح اثر این وسایل چیست و انواع بافت و نقوشی را که 
می توان با آن ها اجرا نمود، به وسیلة اجرای آن ها بر روی بستر مناسب به 

هنرجویان نشان دهید.
  تمرین 

با راپید یا گرافوس بر روی مقوای گالسه انواع بافت و نقوش را ایجاد 
کنند.

  فکر کنید
 تفاوت راپید با گرافوس قلم فلزی در چیست؟

  پاسخ 
این  از  هریک  می کند.  کار  لوله ای  نوک  با  گرافوس  برخالف  راپید 
گرافوس  است.  پرشدن  قابل  که  دارند،  خود  برای  فشنگی  مخزن  نوک ها 

دارای مخزنی کوچک تر از راپید است و با فروبردن در مرکب پر می شود. 
قلم فلزی یا فرانسوی با فروبردن در مرکب، مقدار کمتری از دو قلم دیگر 

مرکب ذخیره می کند.

دو نوع دیگر قلم به نام های »ترلینگ« و »قلم نی« وجود دارد. ترلینگ 
دارای پیچ تنظیم است که به وسیلة آن می شود خطوط را تنظیم و پهناهای 
نوک  و  به دست می آید  نی  بریدن ساقه  از  نی که  قلم  داد.  آن  به  مختلف 
و  است  نیز مناسب  برای طراحی  تراشیده می شود  نظر  به شکل مورد  آن 
ون گوگ نقاش معروف هم از این قلم برای طراحی های خود استفاده کرده 

است )تصویر 60  ـ٣(.

تصویر 60ـ3
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انواع قلم مو و کاربرد آن ها

سه قسمت یک قلم مو را برای هنرجو توضیح دهید: موها، غالف و 
دسته.

تخت،  گرد،  با شکل های  )بریستل(  زبر  و  نرم  به صورت های  قلم مو 
بادبزنی عرضه می شود. تصویر 58  ــ٣ کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس را 
نشان دهید و نام و کاربرد هرکدام از قلم موها را توضیح و شرح دهید. بیشتر 
قلم موهای دسته کوتاه برای آبرنگ و گواش و قلم موهای دسته بلند برای 
رنگ روغن و آکریلیک به کار می روند. قلم موهای گرد برای ایجاد خطوط و 

قلم موهای تخت برای ایجاد سطوح رنگی به کار می روند.

راهنمای تدریس
با طرح پرسش هایی ذهن هنرجو را آماده پذیرش مطلب می کنیم.

1ـ قلم موهای نرم و زبر هرکدام مناسب چه نوع ابزاری هستند؟
٢ـ شماره های قلم مو چه ارتباطی با وسعت سطح رنگ آمیزی دارد؟

٣ـ قلم موی بریستل چه نوع قلم  مویی است؟
٤ـ در قلم موی طبیعی موی چه حیواناتی به کار می رود؟

جهت تشویق هنرجو به مشارکت در کالس سؤاالت فوق و یا هر گونه 
سؤال مرتبط با قلم مو را مطرح کنید. و با آنان به پرسش و پاسخ بپردازید. 
اگر هنرجو پاسخ سوالی را نمی داند آن را به صورت یک تحقیق کوچک برای 

جلسة بعد انجام دهد.

تصویر 62ـ3تصویر 61ـ3

  پاسخ 
1ـ قلم مو با موهای نرم برای رنگ آمیزی با رنگ های رقیق و ریزه کاری ها 
مورد استفاده قرار می گیرد. ولی قلم مو با موهای زبر برای رنگ های خمیری 

مناسب  تر است.
٢ـ انتخاب صحیح قلم مو در ظرافت و تمیزی اثر بسیار مهم است. اگر 
بخواهید سطح بزرگی را با گواش یا قلم موی شمارة 1 رنگ آمیزی کنید کار 
شما یکدست نمی شود و رِد قلم مو باقی می ماند. درصورتی که برای کشیدن 
خطی ظریف بخواهید از قلم موی شمارة 6 استفاده کنید به نتیجه مطلوب 
نظر  مورد  سطح  مقدار  براساس  را  قلم مو  شمارة  بنابراین  رسید.  نخواهید 

انتخاب کنید.
با موهای سفید و محکم است و در رنگ  نام نوعی قلم موی زبر  ٣ـ 

روغن از آن استفاده می شود.
٤ـ مرغوب ترین آن موی سمور است امـــا از موی سنجاب، گاو، بز و 
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روش های نگه داری قلم مو
هنگام کار با رنگ ماده هایی مانند آکریلیک، که زود خشک می شوند، 
باید قلم موها را بعد از هر بار مصرف پاک کنید و بشویید. هیچ گاه با آب داغ 
شسته نشوند، زیرا آب داغ باعث انبساط حلقة فلزی و ریزش موها می شود. بعد 
از هر بار شستن قلم مو، آن را خوب بتکانید و موی آن را با انگشت به حالت 
اولیه درآورید. قلم مو را سر باال در جایش بگذارید و قلم مو را در سر پالستیکی 
آن قرار دهید. قلم مو در حین کار نباید در ظرف آب زیاد بماند، زیرا دستة آن 
زودتر خراب و پوسیده می شود و آب در آن نفوذ می کند. اگر از قلمو با موی 
طبیعی استفاده می کنید، می توانید مقداری گرد نفتالین در جای نگه داری 

قلم موها بپاشید.

آبرنگ

رسیدن به یک نتیجة خوب و تبحر در آبرنگ، مستلزم تمرین بسیار و 
داشتن جرئت و سرعت است.

  نکته: می توان در ظرف آب کمی قند یا شکر حل نمود تا کار جلوه 
و درخشش بیشتری داشته باشد.

  تمرین 
1ـ یک مقوای  A 4 را به چهار قسمت تقسیم و سپس میان آن ها را با 
چسب کاغذی جدا کنند و بر روی هر بخش یکی از تکنیک های آبرنگ را 

اجرا نمایند. 
الف( خشک در خشک ب( خیس در خیس ج( خیس در خشک

د( خشک در خیس

گورکن نیز استفاده می شود. امروزه برخی از موهای قلم موهای مصنوعی از 
نظر کیفیت در حد موی سمور هستند. گاهی در قلم موسازی به منظور ایجاد 
با موهای مصنوعی مخلوط  کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر موهای سمور را 

می کنند. 
فعالیت خارج از کالس

قلم موی  یک  ویژگی های  بعدی  جلسة  برای  بخواهید  هنرجویان  از 
خوب را بنویسند.

است  بهتر  از شکل می افتد.  دیرتر  قلم مو  در  موهای طبیعی  جواب: 
حلقه یا غالف فلزی که موها را به دسته وصل می کند، از جنس آلیاژهای 

ضد زنگ مانند مس و نیکل بوده و درز نیز نداشته باشد.

راهنمای تدریس
طریقة صحیح به دست گرفتن قلم مو را آموزش دهید. از هنرجویان 
بخواهید قلم مو را به طور موّرب در میان انگشتان خود به صورتی، که دستة 
قلم مو در کنار یا زیر بند انگشت سبابه باشد، بگیرند. در این روش انگشتان 

به هم چسبیده و هماهنگ حرکت می کنند.
تمرین: هنرجو بر روی مقوا با طرق مختلف قلم مو به دست گرفتن و 
با استفاده از نوک و پهلوی قلم مو، خطوط  کم و زیاد کردن فشار دست و 

مختلفی را بر روی مقوا تجربه کند.
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این چهار تکنیک را به صورت عملی آموزش دهید. هنرجویان را به دو 
گروه تقسیم کنید و از هر گروه خواسته شود به صورت نیم دایره به دور میز 
شما جمع شوند و این تکنیک ها را اجرا کنید. هنرجو بعد از تمرین فوق الزم 

است چندین بار این تکنیک ها را کار کند.
روش بوم کردن را به طور عملی به هنرجو نشان دهید. 

آموزش  به هنرجو  است  آمده  زیر  در  را که  آبرنگ  با  کار  روش های 
دهید. سپس از هنرجو خواسته شود که آن ها را بر روی مقوا اجرا کنند.

رنگ شناسی  کتاب  70ـ٣  )تصویر  روشن  به  ازتیره  رنگی  زمینة  1ـ 
تخصصی لباس(؛

٢ـ خراش )تصویر 69ـ٣ و 70ـ٣ کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس(؛
٣ـ سمباده )تصویر 70ـ٣ کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس(؛

قلم موی  یا  اسفنج  یا  کاغذی  دستمال  یا  پنبه  با  رنگ  برداشتن  ٤ـ 
خیس )تصویر 71ـ٣ کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس(؛

تصویر 65ـ3تصویر 63ـ3

تصویر 64ـ3

5  ـ استفاده از شمع یا مداد شمعی یا پاستل روغنی
)تصویر 7٤ـ٣ کتاب رنگ  شناسی تخصصی لباس(؛

6 ـ استفاده از چسب میسکیت )تصویر65ـ٣(. )به پوشة رنگ شناسی 
٢7 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(؛
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7ـ استفاده از نایلون )کیسة نازک که به کیسة فریزر معروف است( 
)تصاویر 66ـ٣ و 67ـ٣(؛ )به پوشة رنگ شناسی ٢8 در CD ضمیمة کتاب 

مراجعه کنید(.

تصویر 67ـ3تصویر 66ـ3

1

٣

٢

٤
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8  ـ نمک دانه درشت )تصاویر 68ـ٣ و 69ـ٣(؛ )به پوشة رنگ شناسی 
٢9 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

9ـ ماسکه کردن )پوشاندن( توسط یک تکه مقوا )تصویر 76ـ٣ کتاب 
رنگ شناسی تخصصی لباس(؛

تصویر 69ـ3 تصویر 68ـ3

1

٢ ٣
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10ـ استفاده از مسواک )تصاویر 70ـ٣ و 71ـ٣(؛ )به پوشة رنگ شناسی 
٣0 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

تصویر 71ـ3 تصویر 70ـ3

1

٣

٢

٤
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گواش

راهنمای تدریس
در مورد خصوصیات گواش و شکل عرضة آن به بازار و قلم مو و سطح 

اثرپذیر مناسب آن توضیحات الزم را بدهید.
از طریق سایه زدن یک  این قسمت می توانیم  برای تکمیل آموزش 
مدل به وسیلة گواش، که در فصل چهارم کتاب رنگ شناسی تخصصی لباس 
آمده است، استفاده کنیم. گروه های کالس می توانند فعالیت پیشنهادی زیر 
را  انجام دهند. گواش را در دو حالت غلیظ و رقیق بسازند و آن را به وسیله 

قلم مو بر روی مقوا با شیوه های گوناگون پیاده کنند. 
چهار شیوة مختلف شامل: 1ـ با گواش خطوط نازک ترسیم نمایند.  
٢ـ با گواش خطوط ضخیم ترسیم نمایند   ٣ـ دو الیة ضخیم و غلیظ رنگ را 
با قلم موی خشک با هم ترکیب نمایند   ٤ـ دو الیة رقیق رنگ را با تکنیک 

خیس در خیس با هم ترکیب نمایند.
از هنرجویان خواسته شود به دور میز شما حلقه بزنند. در صورت لزوم 

به دو یا چند گروه تقسیم شوند و تدریس را دو یا چند بار تکرار کنید.

تصویر 72ـ3
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تصویر 74ـ3تصویر73ـ3

روش اول: تونالیته های مختلف یک رنگ گواش را بسازند و براساس 
جای صحیح تیرگی و روشنی لباس و اندام رنگ آمیزی کنید )تصاویر 7٣ـ٣ 

و 7٤ـ٣(. )به پوشة رنگ شناسی ٣1 در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

1

٣

٢

٤
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بزنید. سپس  کار  بر سطح  یکدست  به صورت  را  گواش  دوم:  روش 
قسمت های روشن اندام و لباس را با قلم موی خیس بشوئید )تصاویر 75ـ٣ 
و 76ـ٣(؛ )به پوشة رنگ شناسی ٣٢ در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

روش سوم: گواش را به صورت یکدست بر سطح کار بزنید و با تکنیک 
پوشة  )به  77ـ٣(؛  )تصاویر  کنید  کار  آن  روی  بر  سایه  بدون  و  قلم گیری 

رنگ شناسی ٣٣ در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

تصویر 77ـ3 تصویر 76ـ3 تصویر 75ـ3

1

٣

٢

٤
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تمرین پیشنهادی 
هنرجو یکی از طرح لباس های زیر را انتخاب 
کند و با سه روش کار با گواش تکه های مختلف 

لباس را رنگ آمیزی کند )تصویر 78ـ٣(.

تصویر 78ـ3
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آکریلیک

راهنمای تدریس
جسمی  رنگ های  انواع  یادآوری  به  تدریس  شروع  برای  است  بهتر 
آن ها  از  هرکدام  خصوصیات  مورد  در  بپردازیم.  نیمه جسمی  و  روحی  و 
توضیحات مختصری بدهید تا هنرجو آمادگی ذهنی الزم را برای این ابزار 
برای  را  کنجکاوی  مناسب حس  سؤاالت  طرح  با  کنید  سعی  کند.  کسب 

یادگیری تحریک کنیم )تصویر 79ـ٣(.
  فکر کنید

1ـ حاّلل آکریلیک چیست؟
٢ـ تعدادی از سطوح اثرپذیر مناسب اکریلیک را نام ببرید.

٣ـ روش های کار با آکریلیک چگونه است؟
٤ـ شکل های عرضة اکریلیک به بازار چگونه است؟

  پاسخ
1ـ آب و حاّلل های روغنی

٢ـ کاغذ ـ مقوا ـ پارچه ـ بوم
٣ـ تکنیک تونالیته ـ قلم گیری

٤ـ تیوپ ـ ظروف شیشه ای یا پالستیکی

تصویر 79ـ3

مهم این نیست که هنرجویان بتوانند به همة سؤاالت 
پاسخ دهند. مهم این است که انگیزة الزم را برای یادگیری 

مطلب کسب کنند.
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تمرین پیشنهادی 
تکه های مختلف یک طرح لباس را با اکریلیک 
 ٣٤ رنگ شناسی  پوشة  )به  کنند.  رنگ آمیزی 

در CD ضمیمة کتاب مراجعه کنید(.

تصویر 81ـ3 تصویر 80ـ3

1

٣

٢

٤
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هدف
1ـ شناخت نقش نور در طراحی لباس؛

٢ـ آشنایی با نقش نور در ایجاد سایه و پیدایش حجم 
در لباس؛

٣ـ نشان دادن سایه روشن در لباس؛
و  سایه  از  استفاده  با  بدن  از  ایجاد حجم صحیحی  ٤ـ 

روشن؛
5  ـ نمایش انعطاف پارچه و لباس با استفاده از نقش نور.

خالصة فصل
در این فصل هنرجو با توجه به دانسته های 
فصل سوم و کار با ابزار، مواد و وسایل مختلف به 
ایجاد تونالیته و سایه و روشن در طراحی لباس 
)تونالیته(  می پردازد. شیوه های مختلف تکنیک 
را با ابزارهای مختلف اجرا می کند و با نقش نور 

در طراحی لباس آشنا می شود.

  دانسته قبلی
هنرجویان در مقطع گذشته روش سایه زدن با مداد رنگی را، بسته 
به کالسی که در آن حضور داشته اند و روش هنرآموز محتـــرم آن کالس، 
فراگرفته اند. در این مقطع تحصیلی الزم است بتوانند این روش را تکمیل 

نموده و جای صحیح سایه روشن ها را، بسته به منبع نور، بشناسند.
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راهنمای تدریس
با طرح پرسش هایی ذهن هنرجو را آماده پذیرش مطالب می کنیم.

هنرآموز محترم، از یک منبع نور موجود در کالس استفاده کنید، برای 
مثال، نور پنجره در روز و یا چراغ کالس. سپس از یک شیء با حجم ساده 
شروع کنید و بعد از یک کیف پارچه ای و یک تکه پارچه استفاده کنید و آن 

را زیر نور چراغ یا مقابل نور پنجره قرار دهید )تصویر 1-٤(.
1ـ چه قسمت هایی از شی مورد نظر روشن اند و کدام قسمت ها در 

سایه قرار می گیرند؟
٢ـ مرز بین سایه و روشن را چگونه می بینید؟

٣ـ چین های ایجاد شده بر روی کیف یا پارچه را با دقت ببینند. کدام 
قسمت تیره و کدام قسمت روشن شده است؟

از جنسیت  می توان  را  پارچه  روشن، جنسیت  و  سایه  با  ٤ـ چگونه 
سنگ، چوب، شیشه، فلز و غیر آن ها متمایز نمود؟

5  ـ آیا در چین های پارچه صرفاً سایه و روشن دیده می شود یا نیم سایه 
نیز در این میان به چشم می خورد؟ 

  پاسخ
1ـ قسمت هایی که به سمت نور قرار می گیرند روشن و قسمت هایی 

که پشت به نور قرار دارند در سایه قرار می گیرند.
٢ـ بین سایه و روشن مرز مشخص وجود ندارد. سایه و روشن به تدریج 

به  هم می رسند.
پارچه  برجستة  قسمت های  و  سایه  پارچه  فرو رفتة  قسمت های  ٣ـ 

روشن می شود.
٤ـ سایه و روشن جنسیت های مختلف مانند پارچه، چوب و غیر آن ها 

که  کشید  نحوی  به  باید  را  روشن  و  سایه  پارچه  برای  متفاوت اند.  هم  با 
جنسیت دیگری غیر از پارچه را نشان ندهد.

5  ـ درمیان سایه و روشن، نیم سایه نیز وجود دارد.
فعالیت های پیشنهادی 

1ـ از هنرجو خواستـــه شــود در کادر 5  × 5 
سانتی متر از یک جهت شروع به سایه زدن نماید 

و از تیره به روشن برسد.
٢ـ هنرجو پارچه ای که در مقابل منبع نور کالسی 
قرار داده اید را طراحی کرده و سپس آن را به وسیله 

یکی از ابزار های آموزش داده شده رنگ آمیزی کند.

تصویر 1ـ4
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تصویر 2ـ4

فعالیت خارج از کالس
هنرجو در جدول زیر، که بر روی مقوایی با بافت منتقل شده است، با 
یک مداد نرم طراحی، از سایه به روشن، مراحل سایه ز نی را در ده پله اجرا 

کند )تصویر ٢-٤(.
همین تمرین را با مداد رنگی تکرار کند )تصویر ٢-٤(

تمرین کالسی
انتخاب عکس چند طرح لباس در مجالت طراحی لباس،  با  هنرجو 
از یکدیگر تفکیک کند. برای این  محدوده های روشن، نیم سایه و سایه را 
تمرین یا از کاغذ پوستی برای انداختن بر روی تصویر رنگی اصلی و تفکیک 
سایه و روشن و نیم سایه ها استفاده کند یا تصویر رنگی را با استفاده از میز 
نور بر روی کاغذ منتقل کند و سپس به تفکیک سایه و روشن و نیم سایه 

بپردازد.

  نکته: به جای مقوا یا کاغذ سفید می توانید از مقوا یا کاغذهای 
رنگی نیز استفاده کنید.

توجه کنید

مقوای  روی  بر  یک بار  را  شده  انتخاب  پارچه  می توان 
سفید و بار دیگر بر روی مقوای رنگی اجرا نمود.
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تمرین پیشنهادی 
هنرجو طرح لباس های زیر را با رعایت کامل سایه 
و روشن و نیم سایه به وسیله ابزارهایی که تاکنون روش 
کار با آن ها را فرا گرفته است، رنگ آمیزی نماید )تصویر 

٣ـ٤(.

راهنمای تدریس 
با طرح پرسش هایی ذهن هنرجو را آماده پذیرش مطالب می کنیم.

1ـ اگر زمینه رنگی بوده و سفید نباشد، سطوح روشن کار چگونه دیده 
می شود؟

٢ـ برای زیاد شدن تضاد تیرگی و روشنی چگونه می توان عمل نمود؟
٣ـ استفاده از زمینة سفید یا رنگی چه ارتباطی با جنسیت پارچه ها 

دارد؟
  پاسخ

1ـ سطوح روشن به رنگ زمینه دیده می شود.
٢ـ درصورتی که از کاغذ سفید برای رنگ آمیزی استفاده شود، سطح 

روشن، سفید و درنتیجه تضاد بین روشنی و تاریکی زیاد می شود.
٣ـ با انتخاب سطح اثرپذیر سفید یا رنگی می توان جنسیت پارچه های 
مختلف را نشان داد برخی از پارچه ها براق و دارای انعکاس و برخی دیگر 

مات هستند.

از درک مفاهیِم سطوح روشن و نیم سایه و سایه توسط 
هنرجو اطمینان حاصل کنید.

   تصویر    3ـ4
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شیوه های رنگ آمیزی در طراحی لباس

راهنمای تدریس
با طرح پرسش هایی ذهن هنرجو را آماده پذیرش مطالب می کنیم.

مفهوم تونالیته را یادآوری نمایید. از هنرجویان بخواهید که به دور میز کار 
به  و دو الیه  رنگی  با دو شیوة تک  را  تونالیته  تکنیک  و  بزنند  شما حلقه 

صورت عملی آموزش دهید.
1ـ چه تضادهایی در هرکدام از دو شیوة تک رنگی و دوالیه به چشم 

می خورد؟
٢ـ از چند مداد  رنگی در هرکدام از شیوه ها استفاده می شود؟

  پاسخ
1ـ در شیوة تک رنگی تضاد تیره و روشن و در شیوة دوالیه، بسته به 
یا مکمل به چشم  رنگ های مورد استفاده، تضاد اشباع و تیره و روشن و 

می خورد.
٢ـ در شیوة تک رنگی، همان طورکه از نامش پیداست، از یک مداد رنگی 
استفاده می شود که با تغییر فشار دست و قراردادن الیه های متعدد از همان 
یک رنگ بر روی هم درجات تیره و روشن آن رنگ بر روی طرح حاصل 

می شود و در شیوة دو الیه از دو رنگ مداد رنگی استفاده می شود.
صورت  به  می رود،  به کار  دوالیه  رنگ آمیزی  در  که  را،  روش  چهار 

عملی آموزش دهید.

تمرین پیشنهادی 
چهار طرح پارچة رو به رو را انتخاب کنید و 
شیوة رنگ آمیزی دوالیه را بر روی آن ها اجرا 
هر  زیر  را  آن  دوالیة  رنگ آمیزی  روش  نام  و 

پارچه بنویسید )تصویر ٤  ـ٤(.

   تصویر    4ـ4
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دانستنی ها

نارنجی  قراردادن دو الیه رنگ هم خانواده مانند زرد و 
موجب کاهش درخشش رنگ ها می شود )تصویر 5  ـ٤( و دو 
نارنجی رنگ خنثا را  الیه رنگ درخشان مکمل مانند آبی و 

ایجاد می کند )تصویر 6ـ٤(.
از دیگر قراردادن دو الیه رنگ به جز رنگ های هم خانواده 
و مکمل می توان به رنگ های درخشان )تصویر 7ـ٤( رنگ های 
)تصویر  گرم  و  رنگ های سرد  و  )تصویر8ـ٤(  و خفه  ناخالص 

9ـ٤( اشاره نمود.

  اهداف تمرین 
هنرجو پس از پایان این درس و انجام این تمرین ها باید بتواند: 

1ـ شیوة تک رنگی را اجرا کند؛
٢ـ شیوة دوالیه را به چهار روش اجرا کند؛

٣ـ هرکدام از خصوصیات دو شیوه و تضادی را که ایجاد می کنند بشناسد.

اشتباهات رایج
1ـ برخی از هنرجویان به ترکیب دو یا چند مداد رنگی، که مارک های 
تجاری متفاوت دارند، می پردازند. مدادهای رنگی با مارک های مختلف از نظر 
چربی، نرمی و خشکی نوک مداد و اثر آن بر روی زمینه و درخشش، دارای 

خصوصیات متفاوتی هستند. باید حتی المقدور از یک مارک استفاده شود.
٢ـ درصورتی که برای سایه زدن فشار دست تنظیم نشود و از ابتدا برای 
رسیدن به تیرگی مورد نظر فشار دست زیاد باشد، فرو رفتگی مداد بر روی 
بر روی هم  با قراردادن الیه های متعدد  را  مقوا می ماند. مراحل سایه زدن 
دنبال کنند تا به تیرگی دل خواه برسند. این مسئله در مورد شیوة تک رنگی 
با استفاده از یک رنگ مداد رنگی اما به صورت الیه الیه زدن تا به تیرگی 

برسد، نیز صدق می کند.

   تصویر   9 ـ4   تصویر  8 ـ4   تصویر  7ـ4   تصویر 6 ـ4   تصویر   5 ـ4
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از خط و سطح )طریقة سایه زدن به وسیله  استفاده 
مداد رنگی(

در کار با مداد رنگی می توان از ترکیب خط و سطح رنگی استفاده کرد. در 
این روش طراحِی خطِی سریع با سطح رنگی زیِر خود شدیداً بافت ایجاد می کند. 

چند شیوه که از طریق آن ها خط و سطح برهم آمیخته می شوند عبارت اند:
است  پیموده  را  رنگی  باز، سرتاسر سطح  و  رها  و  آزاد  1ـ یک خط 

)تصویر 10ـ٤(.
٢ـ یک خط کنترل شده یا هاشور زده شده )تصویر 11ـ٤(.

٣ـ خطوطی با شیوة شخصی ترسیم شده است )تصویر 1٢ـ٤(.
٤ـ روی خط ها سطح رنگی ایجاد شده است )تصویر 1٣ـ٤(.

5  ـ خطی دو رنگ که مرز یک سطح رنگی را مشخص تر کرده است 
)تصویر 1٤ـ٤(.

توجه کنید 

خطوط گود رنگی
خطوطی هستند که از طریق فشار مداد در اطراف سطحی 
که از نظر رنگ با آن ها تضاد دارد ایجاد می شود. به آن خطوط 

لبه ها نیز می گویند.

  نکته:  برای کشیدن نقش و نگار پارچه با دو یا چند رنگ مختلف، 
بین  باشد و در درز  به اصالح داشته  پارچه ممکن است احتیاج  لبة نقش 

رنگ ها نباید خطوط نازک روشنی پدید آید.
مداد  از  رنگ آمیزی  در  باید  لبه ها  هالة  پیدایش  از  جلوگیری  برای 
تیره تر برای مشخص کردن لبه ها استفاده کنیم و سپس الیة دوم را با مدادی 
که رنگ روشن تر دارد به نحو آزاد، که اندکی که از مرز بیرون بزند و وارد 

حریم رنگ های تیره شود، رنگ آمیزی کنیم.

   تصویر    14ـ4   تصویر    13ـ4   تصویر    12ـ4   تصویر    11ـ4   تصویر    10ـ4
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توجه کنید 

به عنوان یک معلم، وقتی می خواهید وارد کالس شوید 
مشخص کنید هدف چیست و چه تغییری می خواهید ایجاد 

کنید.

طریقه سایه زدن یک مدل به وسیلة گواش

آمادگی پیش از تدریس
از جلسة قبل به هنرجو اطالع داده شود که برای تدریس این درس و 
جهت رنگ آمیزی با گواش وسایل الزم، شامل مقوا و قلم موی مخصوص کار 
با گواش و غیر آن ها را برای جلسة بعد همراه بیاورد و یک نمونة طرح لباس 
را به صورت طراحی خطی جهت رنگ آمیزی سر کالس آماده داشته باشد.

1ـ رنگ آمیزِی لباس، مو و پوست با گواش؛ 
٢ـ آشنایی با میزان صحیح غلظت گواش در رنگ آمیزی 

هرکدام از قسمت های مختلف در پوست، مو و لباس.

راهنمای تدریس
آماده  را  هنرجو  ذهن  بحث،  جلسة  برگزاری  و  سؤال  چند  طرح  با 

پذیرش مطالب کالس کنید.

هدف

  فکر کنید
1ـ به چه رنگ هایی جسمی1 به چه رنگ هایی روحی و به کدام  یک 

نیمه جسمی می گویند؟
٢ـ قابلیت ترکیب رنگ ها در گواش چگونه است؟

٣ـ رنگ آمیزی با گواش بیشتر نمودار چه نوع جنسیت پارچه ای است؟
٤ـ حاّلِل مناسب گواش چیست؟

  پاسخ
1ـ پوشانندگی ویژگی اساسی رنگ های جسمی است و این ویژگی با 
افزایش مقدار رنگیزه تأمین می شود. رنگ های جسمی مانند رنگ روغن است. 
و رنگ های پشت نما و شفاف را روحی می نامند، مانند آبرنگ. به رنگی که بین 

این دو خصوصیت را داشته باشد نیمه جسمی می گویند. مانند آکریلیک.
٢ـ رنگ مادة گواش نسبت به آبرنگ حاوی گلیسرین بیشتری است. 

بنابراین در ترکیب رنگ ها، زودتر در یکدیگر حل می شوند.
٣ـ پارچه های مخملی

٤ـ آب
با  برده اید  کالس  سر  که  را  خطی  طراحی  نمونة  عملی  صورت  به 

غلظت های مختلف   گواش، رنگ آمیزی نمایید.
در حین کار به توضیحات الزم بپردازید. به سؤاالت هنرآموزان با صبر 
و حوصله پاسخ دهید. مکان های صحیح سایه و روشن و نیم سایه را مانند 

مداد رنگی با علت آن توضیح دهید و اجرا نمایید. 
از شماره های مناسب قلم مو برای هر قسمت استفاده کنید. در انتها 
برای محکم کردن خطوط و تأکید بر روی آن ها از روان نویس استفاده کنید. 

ـ  1  Body colour
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)به مرحلة چهارم طریقه سایه زدن به وسیلة گواش، در کتاب رنگ شناسی 
تخصصی لباس مراجعه کنید(.

  فکر کنید
1ـ آیا برای جلوة بیشتر و محکم کردن خطوط به جای روان نویس، 

می توان روش دیگری به  کار گرفت؟
یا  و  چهره  و  مو  شود، سپس  رنگ آمیزی  لباس  ابتدا  است  بهتر  ٢ـ 

بالعکس. علت آن چیست؟
  پاسخ های مورد انتظار

1ـ بلی به جای روان نویس ازتیره ترین درجة مربوط به رنگ پوست و 
مو و لباس می توان بهره گرفت.

٢ـ ابتدا چهره و سپس مو و در انتها لباس را رنگ آمیزی می کنیم. 
اگر ابتدا لباس را با گواش رنگ آمیزی کنیم و سپس به چهره و مو بپردازیم 
ممکن است رنگ لباس در تماس با قلم مو شسته و به پوست کشیده شود. 
علت دیگر آن که ابتدا باید پوست را رنگ کرد و سپس لباس را، این است 
که مرز روشنی بین پوست و لباس ایجاد نمی شود و لباس روی پوست را 

می پوشاند.

  فعالیت های خارج از کالس
گواش  تجاری  مارک های  انواع  مورد  در  خواسته شود  هنرجو  از  1ـ 
موجود در بازار اطالعاتی جمع آوری نمایند. در خصوص میزان درخشندگی 
و میزان ترکیب رنگ ها با یکدیگر و قابلیت یک نواخت گسترده شدن آن ها 

تحقیق کند.
٢ـ در یک کادر 10×10 سانتی متر و بر روی مقوای فابریانو، تونالیتة 

یک رنگ گواش را از تیره به روشن اجرا کند )تصویر ٢0ـ٤(.

توجه کنید 

یادگیری صرفاً مبتنی بر مشاهده نباشد بلکه بر عمل و  
آزمایش عمل و تجربه و تمرین و فعالیت نیز مبتنی باشد. 

تمرین های پیشنهادی 
1ـ یکی از طرح لباس های صفحة 198 را 
انتخاب و آن را بر روی مقوا کپی نمائید. سپس 
را  آن  تونالیته  تکنیک  و  گواش  از  استفاده  با 

رنگ آمیزی کنید )تصویر 15ـ٤(.
 198 صفحة  مقنعة  طرح های  از  یکی  ٢ـ 
با گواش رنگ آمیزی کنید  انتخاب و آن را  را 

)تصویر 16ـ٤(.
٣ـ با ترکیبات مختلف رنگ گواش، رنگ های 

مختلف پوست و مو را بسازید.
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   تصویر    15ـ4   تصویر    16ـ4
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شیوة سایه زدن یک مدل به وسیلة گواشـ  مداد رنگی

راهنمای تدریس
بر روی یکی از طراحی های خطی، تصویر روبرو، دو وسیلة گواش و 

مداد رنگی را به کار ببرید.
تدریس را به صورت عملی اجرا کنید. از گواش برای رنگ آمیزی تخت 
و یک دست و از مداد رنگی برای ایجاد سایه روشن بر روی آن استفاده کنید.

گواش  وسیلة  به  سایه زدن  شیوة  با  شیوه  این  تفاوت  پرسش:    
چیست؟

  پاسخ 
به کار سرعت بیشتری  از دو وسیلة گواش و مداد رنگی  در استفاده 

بخشیده می شود.
  نکته: برای رنگ آمیزی با مداد رنگی بر روی گواش غلیظ، فشار 
دست باید تنظیم شود. در صورت فشار زیاد دست، ممکن است سطح گواش 

کنده شود و یا اثر فشار دست بر روی آن بماند.
نوع و جنس مداد رنگی نیز مهم است.

  تمرین: طرح لباسی را انتخاب و سپس به وسیلة گواش و مداد 
رنگی آن را رنگ آمیزی کنید )تصویر 17ـ٤(.

   تصویر    17ـ4
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هدف
1ـ آشنایی با طراحی و رنگ آمیزی نقوش مختلف پارچه؛

٢ـ به کارگرفتن شیوة کالژ برای ایجاد نقش پارچه.
راهنمای تدریس

در  را  پارچه  نقش مختلف  این فصل، چهار  تدریس  برای  است  بهتر 
تکه های حداقل 50 ×50 سانتی متر به همراه داشته باشید. هر تکه پارچه را 
جداگانه جهت طراحی استفاده کنید. ابتدا تکه پارچة اول را به صورت صاف 
و یکدست بر روی تختة کالس و با کمک نوارچسب یا به کمک گیره بر روی 

خالصة فصل
از وسایل  استفاده  با  این فصل هنرجو  در 
و شیوه های رنگ آمیزی با طراحی و رنگ آمیزی 
لباس هایی با طرح و نقِش راه راه، خالدار، چهارخانه 

و گلدار آشنا می شود.

طناِب اتصال کارها در کالس نصب کنید. سپس از هنرجو خواسته شود با 
دقت طرح و نقش پارچه را بر روی کاغذ طراحی کند.

این تمرین را با چهار نقش متفاوت و از جهات مختلف پارچه تکرار 
نمائید. سپس پارچه را چین بدهید و دوباره بر روی تختة کالس و یا طناِب 

اتصال کارهای کالسی وصل کنید.
نقوش  و  شکن  و  چین  با  را  پارچه  شود  خواسته  هنرجو  از  اکنون 
روی آن بر روی کاغذ طراحی کند. در مورد شکستن طرح و  نقوِش پارچة 

البه الی چین ها توضیح دهید. 
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توجه کنید 

طراحی  اصول  فراگیری  برای  اندام  طراحی  کتاب  به 
نقوش پارچه مراجعه شود.

فعالیت های پیشنهادی 
هنرجویان برای طرح پارچه های زیر، رنگ زمینه 
همنشینی های  براساس  را  پارچه  نقش  رنگ  و 
مختلف رنگی انتخاب و رنگ آمیزی کنند )تصویر 

1ـ  ٥(.

هم جواری رنگ های سرد هم جواری رنگ های روشنهمجواری رنگ های گرمرنگ های هم خانواده

تضاد کیفیت )غیراشباع(

تضاد مکمل

تضاد تیره و روشن

تضاد کیفیت )اشباع( تضاد کمیت )وسعت سطوح( تضاد سرد و گرم رنگ های بی فام و فام دار

   تصویر    1ـ5
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تمرین های پیشنهادی 
هنرجویان تمرین های زیر را با ترکیب بندی 
آمد،  قبلی  فعالیت  در  که  رنگ ها،  از  هرکدام 

رنگ آمیزی کنند.
1ـ طرح لباسی را انتخاب کنند و به وسیله 
مداد رنگی با شیوة دوالیه رنگ آمیزی شود و 
ماژیک  وسیلة  به  را  آن  عمودی  راه  راه  نقش 

طراحی و رنگ آمیزی نمایند.
٢ـ طرح لباسی را انتخاب کرده و به وسیله 
مداد رنگی با شیوة دوالیه رنگ آمیزی شود و 
افقی آن را به وسیلة روان نویس  نقش راه راه 

طراحی نمایند.
٣ـ طرح لباسی را انتخاب کنند و با اجرای 
تکنیک تونالیته و به وسیلة گواش، رنگ آمیزی 
دیگر  رنگ  با  را  آن  چهارخانة  نقش  و  گردد 

گواش طراحی و رنگ آمیزی نمایند.
٤ـ اجرای تکنیک تونالیته به وسیلة گواش و 

کالژ صورت گیرد و نقش راه راه پارچه به صورت 
جناغی با زیباتون اجراشود.

5  ـ با استفاده از کاغذ های رنگی کالژ را جدا کرده 
و با مداد رنگی سایه روشن های الزم صورت گیرد و 

نقوش چهارخانه با کمک روان نویس طراحی شود.
ومداد رنگی  گواش  با  زمینه  رنگ آمیزی  6  ـ 
انجام شود و نقوش خالدار به وسیلة ماژیک بر 

روی آن طراحی و رنگ آمیزی شود. 
به شیوة  با مداد رنگی  7ـ رنگ آمیزی زمینه 
تک رنگی و نقوش گلدار پارچه به وسیلة مداد 

رنگی روی آن طراحی و رنگ آمیزی شود.
8  ـ طرح لباسی انتخاب گردد و ابتدا با پاستل 
چرب و مداد رنگی نقوش گلدار آن طراحی شود 
رقیق  گواش  وسیلة  به  آن  کل سطح  و سپس 

رنگ آمیزی گردد.
9ـ طرح لباسی را انتخاب و آن را با شیوة دوالیه 
مداد رنگی، رنگ آمیزی کنند. سپس نقوش گلدار 

پارچه را به وسیلة لتراست اجرا کنند. 

فعالیت پیشنهادی 
نقوش  با  را  کادو  کاغذهای  انواع  هنرجویان 

مناسب نقش پارچه جمع آوری کنند.

کالژ برای ایجاد نقوش مختلف پارچه

روش های آموزش کالژ با زیپاتون و کاغذهای رنگی و کادو را به صورت 
عملی به هنرجویان آموزش دهید و این آموزش عملی را با معرفی کامل این 

ابزارها در فصل سوم و معرفی ابزارها، تکمیل کنید.



٢0٤
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)منابع فارسی(
١ـ آیت اللهی، حبیب اهلل / مبانی نظری هنرهای تجسمی / سمت / تهران/ چاپ پنجم / 

١384
2ـ ایتن، جوهانز )یوهانس( / عناصر رنگ ایتن / پارت/ ١384

3ـ ایتن، جوهانز )یوهانس(/ کتاب رنگ/ محمدحسین حلیمی/ تهران/ وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی/ چاپ چهارم/ ١384

افشین و مریم  فرید  فریبرز  ویلیام/ اصول طراحی ١ و 2/  پاول،  و  باتکوس، مایکل  4ـ 
خسروشاهی/ کتاب آبان/ ١388

5  ـ بختیاری فرد، حمید رضا/ رنگ و ارتباطات/ تهران/ فخراکیا/ چاپ اول/ ١388
6 ـ برجسون، بت/ نقاشی با مداد رنگی/ عربعلی شروه/ تهران/ بهار/ چاپ دوم/ ١379

7ـ پاکباز، رویین/ دایرهًْ المعارف هنر/ تهران/ فرهنگ معاصر/ چاپ اّول/ ١378
8  ـ پاکباز، رویین/ راهنمای مواد و اسلوب ها/ تهران/ فرهنگ معاصر/ چاپ اّول ١385

9ـ پوره، جاناتان/ رنگ در طراحی داخلی / فرزانه پایدار داریان/ تهران/ یزدا/ ١387
١0ـ جی، الینگر، ریچارد/ ساختار رنگ و طراحی/ فرهاد گشایش/ تهران/ عفاف/ ١377

تهران/  پورپیرار/  ناصر  و  دهدشتی  فریال  رنگ ها/  هم نشینی  واهیداکی/  شی جی  ١١ـ 
کارنگ/ ١377

١2ـ کاچ، تونی/ نقاشی با آبرنگ در ١0 درس/ عربعلی شروه/ تهران/ فرهنگسرا )یساولی(/ 
چاپ دوم/ ١375

١3ـ لوشر، ماکس/ روان شناسی رنگ ها/ ویدا ابی زاده/ درسا/ ١389
١4ـ لوییس، دیوید/ تکنیک نقاشی با مداد رنگی/ محمد حسین اثباتی و سیامک علیزاده/ 

تهران/ میکائیل/ ١388
١5ـ ماریاپارامون، خوسه/ فرسکوئت، گیلرمو/ نقاشی با آبرنگ/ نشر نی/ ١384

١6 ـ مانته، هارالد/ رنگ در عکاسی/ پیروز سیار/ تهران/ سروش/ ١369

)منابع انگلیسی(
1- An Introduction to illustration - Briaw lemis - 

Published by Granye books. 1995 - london

2- Ann, kullberg, coloredpencil portraits.

3- Favre, j.p., & November, A. 1978.

4- Hope, Augustine & walch, margaret. 1990

5- Isao, Yajima, figure Drawing for fashion

6- Jill, Bossevt, children,s Book illustration

7- Kuhni, Rolf 6. 1997. Color. john wiley & sons 

Inc. New york.

8- Mahnke, frank H. 1996. Color environment 

and human response. vah Nostvand, Reinlaold. 

Newyork.

9- Shbukawa, Ikuyoshi & Yakahashi, yurni - 1990.

10- sherry C. Nelson MDA, Painting flowers 

Atoz.

11- The Artist,s manuel step by step Art School.

12- The Hamlyn complete Art School Patricia 

monahan, wendy clouse.Patricia seligman - 1993.

13- Zelanski, Paul & pat fisher. Mary. 1989 colors 

for Designers artists. The Herbert press ltd. london.
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