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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. 
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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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د ج

    هـ

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



31

ها
وه 
شی

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


