
فصل سوم 

نقش برجسته 

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل هنرجو بايد بتواند: 
١ــ به روش افزايشی ــ کاهشی نقش برجسته بسازد. 

٢ــ با استفاده از تکنيک قالب فشاری نقش برجسته بسازد. 
٣ــ با استفاده از تکنيک قالب يونوليتی نقش برجسته بسازد. 
٤ــ با ترکيب موزاييک و قالب يونوليتی نقش برجسته بسازد. 

٥ــ با استفاده از تکنيک چسب آکواريوم نقش برجسته بسازد. 
٦ــ با استفاده از باند گچی از چهره قالب گيری کند. 
٧ــ با استفاده از باند گچی از دست قالب گيری کند. 

٨ــ نقش برجسته گچی را به منظور القای پاتينه رنگ آميزی کند. 

٥٢
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فصل سوم: نقش برجسته

۱ــ٣ــ انواع نقش برجسته
نقش برجسته نوعى از مجسمه سازى است که بر روى ديواره 
يا سطحى قرار مى گيرد. نقش برجسته ها نسبت به ارتفاعى که از 

سطح و ديواره مى گيرند تقسيم بندى مى شوند.
شده):  حک  (نقش  منفى  برجستۀ  نقش  ۱ــ۱ــ٣ــ 

شاخص ترين نقوش حک شده، آثار مصريان باستان است.

منفى  خطوط  با  که  ساده اى  نقوش  بر  عالوه  آثار  اين  در 
ظرافت  تمام  با  که  هستيم  احجامى  ساخت  شاهد  شده،  ايجاد 
به صورت فرورفته ساخته شده اند. شايد دليل ساخت اين نوع نقش 
برجسته هاى منفى کمک به ماندگارى بيشتر اين نقوش و جلوگيرى 

از ضربه خوردنشان باشد (تصاوير ۱ــ٣ و ۲ــ٣).

تصوير ١ــ٣ــ نقش برجستۀ منفی، ديوارۀ اهرام مصر 

تصوير ٢ــ٣ــ نقش برجستۀ منفی، مصر 
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فصل سوم: نقش برجسته

۲ــ۱ــ٣ــ نقش برجسته هايى با ارتفاع کم: اين نوع 
نقش برجسته، همان طور که از نامش پيداست، ارتفاع خيلى کمى 

دارد (تصوير ٣ــ٣).
نقش  نوع  اين  در  عمق  دادن  نشان  و  سطوح  تفکيک   

برجسته به دليل کمى اختالف سطوح بسيار دشوار است. به نوعى 
نقش  از  نوع  اين  است.  برجسته سازى  نقش  روش  سخت ترين 
برجسته ها يکنواختى و سادگى خاصى دارند که آن هم ناشى از کمى 
اختالف سطح است. چون همان طور که در فصل هاى گذشته ديديم 

تصوير ٣ــ٣ــ نمونه هايی از نقش برجستۀ کم ارتفاع در ايران

الف

ب
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فصل سوم: نقش برجسته

يکى از عوامل تمايز و تضاد در مجسمه سازى اختالف سطوح و 
فواصل است که در اين نوع  نقش برجسته ها وجود ندارد. نقوش 

روى سکه ها از اين گونه اند (تصوير ۴ــ٣).
ارتفاع  با  نقش برجسته هايى  نيم برجسته:  ۳ــ۱ــ٣ــ 
معمول تر  نقش برجسته  نوع  اين  مى گويند.  نيم برجسته  را  متوسط 

از انواع ديگر است (تصوير ۵ــ٣).

تصوير ٤ــ٣ــ نمونۀ سّکه از ايران

تصوير ٥ــ٣ــ دو نمونه نيم برجسته در يونان

الف

ب
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فصل سوم: نقش برجسته

نقش برجسته هاى ساسانى، به دليل ارتباط دوره اى با يونان،  
نسبت به نقش برجسته هاى هخامنشيان ارتفاع بيشترى دارند.

تنها  که  کاملى اند  حجم هاى  تمام برجسته:  ۴ــ۱ــ٣ــ 
ديوار،  به  نقطه اى  از  اتصال  و  ديوار  کنار  قرارگيرى  واسطٔه  به 

نوع  اين  روم  و  يونان  معمارى  در  گرفته اند.  نام  نقش برجسته 
نقش برجسته بسيار رايج است. تصاوير ۶  ــ٣ و ۷ــ٣ دو نمونه از 

اين گونه آثار را نشان مى دهد.

تصوير ٦ــ٣ــ تمام برجسته، يونان 
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۲ــ٣ــ پالن بندى
واحدهاى  به  برجسته  نقش  کردن  تقسيم  به  پالن بندى 
مختلف از نظر ارتفاع و برجستگى گفته مى شود. اختالف پالن ها 
و تفکيک آن ها باعث ايجاد حس عمق و دورى و نزديکى و ايجاد 

سايه روشن ها مى شود.
به خصوص در نقش  برجسته هاى طبيعت گرا به دليل محدود 

بودن ارتفاع، نقش برجسته مى بايد پرسپکتيو و عمق را در حداقل 
ارتفاع نشان دهد.

به طور مثال در يک چهرٔه واقعى (نيم رخ) ارتفاع گوش از 
بينى حدود ده سانتى متر است ولى در يک نيم برجسته اين ارتفاع 
به کمتر از پنج سانتى متر و در نقش برجسته هاى کم ارتفاع به حدود 

يک سانتى متر مى رسد.

تصوير ٧ــ٣ــ تمام برجسته، موسی، اثر ميکل آنژ 
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فصل سوم: نقش برجسته

٣ــ٣ــ تمرين ساخت نقش برجسته به روش افزايشی 
و کاهشی۱

برای اين منظور ابتدا در يک قالب چوبی گل قرار می دهيم 
و سطح آن را صاف می کنيم، سپس طرح موردنظر را به وسيلٔه يک 

مداد با کمی فشار از کاغذ به روی گل منتقل می کنيم. 
ما  به  گل  روی  طرح  اصلی  خطوط  کاغذ  برداشتن  از  بعد 

کمک می کند تا فرم کار را حفظ کنيم. 
در اين مرحله با استفاده از ابزار کاهنده يا افزاينده شروع 

١ــ به کتاب آشنايی با هنرهای تجسمی ص ٨٨ــ٨٦ رجوع شود.

به کندن يا اضافه کردن گل به روی سطح کار می کنيم. 
مقدار عمق کار يا برجستگی نسبت به زمينه براساس ابعاد 
کار است يعنی برای کارهای کوچک عمق زياد برجستگی بيش 

از حد جالب نيست. 
نهايتاً شکل به دست آمده قابليت پخت در کوره (سنال) و يا 
قالب گيری و تبديل به ماده ای غير از گل را خواهد داشت اگر در 
طول کار احتياج به کم کردن عمق داشتيم از ابزار کاهنده و اگر نياز 

به اضافه کردن اليه گل بود از ابزار افزاينده استفاده می کنيم. 

تصوير ٨ــ٣

بالف

 د  ج

وهـ
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فصل سوم: نقش برجسته

در  می سازيم  که  چيزهايی  اغلب  که  باشيد  داشته  توجه 
مدل سازی از گل و يا خمير مجسمه استفاده می شود و اين دو ماده، 
از  مجسمه ساز  بنابراين  ندارند.  را  مدت  دراز  نگهداری  قابليت 
قالب گيری استفاده می کند تا بتواند کار خود را با يک مادهٔ پايدارتر 
جای گزين کند. (مانند گچ يا سيمان و در مراحل حرفه ای تر، فلزاتی 
مانند برنز) در اين جا طرز تهئه گچ برای قالب گيری توضيح داده 

می شود. 

٤ــ٣ــ طرز تهيه گچ برای ساخت حجم 
در اين جا برخی از خصوصيات گچ را مطالعه می کنيم و به 
ياد داشته باشيد که گچ ماده ای است که در عين ساده بودن، در 

مراحل ساخت تا استفاده برخورد خاص خود را می طلبد. 
الف) گچ برای استفاده بايد با آب ترکيب شود. اين ترکيب 

به صورت خاص اتفاق می افتد. 
ب) گچ به صورت پودر و در جای خشک نگهداری می شود. 

لذا از رسيدن آب به هر طريق به آن جلوگيری کنيد. 
ج) به ياد داشته باشيد گچ بعد از ترکيب با آب طی يک پروسه 
سخت می شود و اگر در اين مدت، زياد هم زده شود ممکن است 
هيچ وقت نبندد (به اين ماده که برای کارهای گچبری از آن استفاده 

می شود اصطالحاً گچ کشته گفته می شود). 
(معموالً  مناسب  ظرف  يک  کار:  برای  گچ  تهّيه  طرز 
پالستيکی) با دهانٔه باز انتخاب کنيد. با توجه به اين که گچ بعد از 
ترکيب با آب و سخت شدن ديگر قابل استفاده نيست. سعی کنيد 

هميشه به مقدار الزم گچ تهيه کنيد. 
داخل ظرف آب بريزيد. سپس گچ را آرام آرام روی سطح 

آب بريزيد. اين کار را به طوری يکنواخت روی تمامی سطح آب 
انجام دهيد و از ريختن يک جا و يک دفعه مقدار زياد در يک نقطه 
اجتناب کنيد. اين کار را آن قدر ادامه دهيد تا تمام سطح آب به نظر 

با گچ خشک پوشيده شود. 
حاال دست خود را داخل ظرف کنيد و با حالت باز انگشتان 
اين ترکيب را چندبار از باال به پايين و از پايين به باال هم بزنيد از 
اين لحظه به بعد شما زمان محدودی برای استفاده از گچ خواهيد 
داشت. (اين زمان بندی بعد از چند بار تمرين کامالً در ذهن باقی 
خواهد ماند) ضمناً غلظت گچ در اين مرحله با کم و زياد کردن آب 

و گچ به دست می آيد. 

از  استفاده  با  برجسته  نقش  ساخت  تمرين  ٥ــ٣ــ 
تکنيک قالب فشاری

برای اين کار شما می توانيد از يک چهارچوب و مقداری 
گل استفاده کنيد. ابتدا گل را داخل چهارچوب قرار می دهيم و 

روی سطح آن را کامالً صاف می کنيم. 
سپس مدل خود را که معموالً يک نقش برجسته با ضخامت 
کم است روی گل قرار می دهيم و به آرامی روی گل فشار می دهيم. 
حاال قطعٔه مذکور را به آرامی از داخل گل خارج می کنيم و بعد از 
گذاشتن يک چهارچوب ديگر روی چهارچوب قبلی دوغاب گچ را 
داخل آن می ريزيم (البته چون کار ما کوچک بوده از مقوای ماکت 
به عنوان چهارچوب دوم استفاده شده) ضمناً يادآور می شويم که 
برای ريختن گچ داخل قالب گلی نيازی به چرب کردن گل نيست 
و هم چنين از مدل هايی که بيش از نيم سانتی متر ضخامت دارند و 

در گل گير می کنند نيز قالب گيری نکنيد. 
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تصوير ٩ــ٣

بالف

 د  ج

وهـ

ز

ح
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از  استفاده  با  برجسته  نقش  ساخت  تمرين  ٦ــ٣ــ 
تکنيک قالب يونوليتی 

يکی از مواد بسيار مناسب در کار قالب گيری برای سطوح 
تخت، يونوليت است. 

البته بايد دانست که اين ماده برای فرم های گرافيکی مانند 
آرم و حروف و حتی نوشته کاربرد دارد. يونوليت در ضخامت های 
مختلف در دسترس است. ابتدا شکل موردنظر را با کاربن روی 
يونوليت منتقل می کنيم سپس با يک کاتر قسمت های طراحی شده را 
می بريم حاال اين قطعه را به وسيله کمی چسب چوب به يک صفحه 

ديگر يونوليت متصل می کنيم. پس از آن دور اين قالب به دست 
آمده را با چهارچوب می پوشانيم. سپس دوغاب گچ را به آرامی 
داخل قالب می ريزيم و کمی قالب را تکان می دهيم تا حباب های 

هوا از زير کار خارج شوند. 
(يادآوری می شود اگر از فرم های خاص و حروف استفاده 
برعکس اجرا کنيد تا بعد از قالب گيری فرم  آن را  می کنيد حتماً 
کار  برای  سطح  دو  از  بيش  از  می توانيد  شما  آيد)  به دست  مثبت 

استفاده کنيد. 

بالف

 د  ج

وهـ

تصوير ١٠ــ٣



٦٢

فصل سوم: نقش برجسته

ترکيب  با  برجسته  نقش  ساخت  تمرين  ٣ــ  ٧ــ
موزاييک و قالب يونوليتی 

شما می توانيد با يونوليت نقش برجسته بسازيد. 
ابتدا از يک يونوليت به ضخامت دو سانتی متر روی يک 
سطح يونوليتی ديگر برجستگی هايی را به وجود آوريد. فراموش 
نکنيد که اگر طرح خاصی مانند يک آرم يا نوشته می سازيد، شکل 
خود را به صورت برعکس بسازيد تا پس از ريختن گچ و بيرون 
آمدن از قالب به صورت درست درآيد. ضمناً تمام قسمت هايی که 
در قالب شما گود باشد بعد از ريختن گچ برجسته و قسمت های 
برجسته گود خواهد شد (بعد از چند تمرين شما کامالً با اين خصلت 
آشنا خواهيد شد) حال اگر در بعضی از قسمت های قالب کاشی 

شکسته را به صورت پشت  و رو با مقدار کمی چسب چوب نصب 
کنيد، بعد از ريختن گچ و بيرون آمدن کار از قالب بخش هايی از کار 
با کاشی پوشيده می شود. دور کار را نيز می توانيد با خود يونوليت 
ديواره گذاری کنيد. فراموش نکنيد پشت اين ديواره يک اليه گچ 
ــ  بود  مستطيل  يا  مربع  از  غير  شما  شکل  اگر  حتی  ــ  که  بـزنيـد 
(حتی دايره) با يک نوار يونوليتی يک سانتی می توانيد ديواره ای 

دور کار بگذاريد. 
ابتدا نوار يونوليتی را به آرامی دور قالب يونوليتی بچرخانيد 
و با سوزن ته گردبه قالب وصل کنيد و سپس يک اليه دوسانتی  متر 
گچ پشت آن بکشيد بعد از بستن گچ می توانيد، گچ داخل قالب 

بريزيد.

ادامۀ تصوير ١٠ــ٣

حز

بالف
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تصوير ١١ــ٣

 د  ج

وهـ

حز

ی ط
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از  استفاده  با  برجسته  نقش  ساخت  تمرين  ٨ــ٣ــ 
تکنيک چسب سيليکونی (آکواريوم) 

خانواده  از  دسترس،  در  است  ماده ای  که  چسب  اين 
می شود  خشک  هوا  مجاورت  در  البته  که  است  سيليکون ها 

(سيليکون های صنعتی بعد از افزودن هاردنر سخت می شوند). 
البته اين ماده يک وسيلٔه حرفه ای نيست ولی قابليت های 
يک قالب نيمه حرفه ای و تجربٔه راحتی در اين زمينه را به دست 

می دهد. 
ابتدا قطعه ای را که می خواهيد از آن قالب تهيه کنيد کامالً با 
واکس بی رنگ چرب کنيد. سپس سيليکون را روی قطعه بريزيد و 

تصوير ١٢ــ٣ــ يک نمونه اجرای بزرگ با همين تکنيک، (بزرگراه صياد شيرازی)

با يک قلم آغشته به الکل صنعتی روی آن ضربه بزنيد. اين کار را 
آن قدر ادامه دهيد تا به ضخامت حدود يک سانتی متر برسيد. بعد 
اين قطعه را تا زمان بستن سيليکون به حال خود بگذاريد. بعد از 
خشک شدن و جداسازی قالب از قطعه موردنظر شما می  توانيد 
برای چندين بار از آن برای ريختن گچ يا سيمان و يا حتی رزين 

استفاده کنيد. 
سانتی متر   ١٠×١٠ از  بزرگ تر  شما  قطعه  ابعاد  اگر  ضمناً 
بود بهتر است داخل چسب يک اليه باند پارچه ای برای تقويت 

قالب گذاشته شود. 

بالف

 د  ج
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تصوير ١٣ــ٣

 د  

زوهـ

یح ط

ملک

عن س
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9ــ٣ــ قالب گیری با سیلیکون 
سیلیکون ماده ای است به حالت مایع غلیظ به رنگ های مختلف که در اثر مخلوط شدن با ماده دیگری به نام 

خشک کن پس از چند ساعت به حالت الستیکی تبدیل می شود. 
سیلیکون انواع مختلف دارد که در رنگ های متفاوت عرضه می شود. از این ماده در قالب سازی صنعتی، 
قالب  گیری هنری و گچ بری تا حدزیادی استفاده می شود. بعضی حالت خمیری داشته و بسیار چسبنده اند که آن را معموالً 
با دست روی کار می مالند. معموالً این ماده از قوطی یک کیلویی تا گالن های با وزن باال موجود است. دستورالعمل 
هر کارخانه تولیدکننده بر روی بدنه قوطی تعبیه شده، لذا بهتر است ضمن دقت در تاریخ مصرف، نسبت های ترکیب را 

با دستورالعمل  روی قوطی هماهنگ کنید. 
بعضی از انواع سیلیکون ها برای تهیه قالب جهت تکثیر مجسمه های گچی و شمع و بعضی دیگر برای مجسمه  های 
مانند سرب مناسب  آلیاژهای زودگداز زودگذر  از  برای ریختن مجسمه هایی  نیز  پولیستری و سیمانی و برخی دیگر 

هستند. 
خود سیلیکون ماده سمی نیست ولی سخت کننده آن موجب ناراحتی پوستی خواهد شد. 

به چند طریق می توان با سیلیکون قالب گیری کرد: 
١ــ طریقه الیه الیه زدن 

٢ــ طریقه ایجاد حوضچه 
١ــ طریقه الیه الیه زدن: در این روش صد قسمت سیلیکون را با پنج قسمت خشک کن مخلوط نموده و 
هم می زنیم و به کمک کاردک چوبی روی مدل می مالیم و چند ساعت صبر می کنیم تا خشک شود سپس الیه دیگری 
اضافه می کنیم و برای استحکام آن نیز گاهی روی هر الیه مقداری توری پرده را که با قیچی تکه کرده ایم قرار می دهیم 
و سپس روی آن سیلیکون می مالیم تا محکم شود. در این طریقه ضخامت قالب بایستی حداقل به سه میلی متر برسد. 

٢ــ طریقه ایجاد حوضچه: پیکره را روی تخته ای می خوابانیم و تا نیمه دور تا دورش را با خمیر پرمی کنیم 
سپس نوار محکمی از مقوا به دور آن قرار می دهیم و با چسب دوسر نوار را به هم می چسبانیم و درزها را هم کامالً با 
نوار چسب می گیریم و سپس سیلیکون را به داخل آن می ریزیم تا پیکره و یا مدل در سیلیکون غرق شود )سطح سیلیکون 

باید نیم سانتی متر باالتر از بلندترین نقطه پیکره باشد(. 
پس از الستیکی شدن پیکره را همراه سیلیکون آن برمی گردانیم و لبه های آن را با وازلین چرب کرده و سپس 
نوار مقوایی را به دور آن می بندیم و درزهای آن را بسته تا از نشت سیلیکون جلوگیری شود. حاال سیلیکون را با ماده 
خشک کن مخلوط کرده و به داخل حوضچه می ریزیم تا باز هم پیکره در سیلیکون غرق شود و سطح سیلیکون نیم سانتی متر باالتر از 

بلندترین نقطه مجسمه قرار بگیرد. 

برای مطالعه
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تصوير١٤ــ٣

مراحل قالب سيليکونی

ديواره های چوبی

مدل اصلی

گچ

خمير از روی مدل پاک می شود

پشت قالب گچی

قالب سيليکونی

پشت قالب گچی

پشت قالب گچی

يک اليه خمير مجسمه سازی

سيليکون

قالب سيليکونی که در فضای 
منفی بين مدل و خمير برداشته 

شده ريخته شده
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١٠ــ٣ــ قالب گيری از چهره با باند گچی 
از  قالب گيری  برای  هم  قديم  در  که  قالب گيری  شيوه  اين 
چهره مشاهير استفاده می شده بيشتر از فرد پس از مرگ تهيه می  شده 
ـ اغلب مشاهير  ــ علت هم ساده است؛ اين که مرده نفس نمی کشدـ 
ايران  در  صبا  استاد  حتی   … و  ويوالدی  باخ،  بتهون،  هم چون 
ماسک گچی دارند. اين تمرين به شما اين اجازه را می دهد تا در 
زمان های مختلف از افراد ماسک تهيه کنيد. (البته برای سهولت 
اين امر تغييراتی دراجرای آن شده است) که باعث می شود شما از 

همه در هر زمان بتوانيد ماسک تهيه کنيد. 
بنشانيد.  راحت  صندلی  يک  روی  را  موردنظر  فرد  ابتدا 
چرا که اين قالب گيری زمان برخواهد بود و مدل شما بايد آرامش 

و راحتی داشته باشد. 
سپس تمام صورت را با يک اليه چربی جامد مانند ويتامين 
يا  ابرو  مثل  قسمت هايی  در  را  کار  اين  بپوشانيد  وازلين  يا   A
قسمت های ديگر از صورت که از مو پوشيده شده با دقت بيشتر 

انجام دهيد. 
سپس اليه های بريده شده باند گچی را خيس نموده و به دقت 
روی پيشانی فرد موردنظر قرار دهيد و آرام ماساژ دهيد اين کار 
باعث می شود گچ داخل باند حل شده و کامالً روی صورت بنشيند. 
اليه بعدی را مطابق شکل روی گودی چشم تا روی نوک بينی قرار 

دهيد و با آرامی گوشه های چشم و گودی آن را با انگشت خود فرم 
دهيد (در غير اين صورت شکل شما ناقص خواهد شد). 

به همين ترتيب کل باندها را روی صورت قرار دهيد مطابق 
شکل ١٥ــ ٣ يک سوراخ کوچک برای تنفس مدل قرار دهيد. 

يک  ضخامت  به  نازک  اليه  يک  قسمت  اين  پايان  از  بعد 
قرار  شده  پوشيده  باند  با  که  قسمت هايی  کل  روی  گچ  سانتی متر 

دهيد. 
نکته مهم اين قسمت آن است که بعد از ريختن گچ داخل 

قالب باند گچی از دفرمه شدن آن جلوگيری می کند. 
مدل  از  گچ،  شدن  بسته  از  اطمينان  و  دقيقه  چند  از  بعد 
عضالت  با  و  دهد  حرکت  خود  صورت  به  آرامی  به  بخواهيد 
صورت خود بازی کند اين عمل باعث جدا شدن قالب از چهره 

خواهد شد. 
سپس داخل قالب به دست آمده را چرب کنيد و نهايتاً گچ 
آماده شده را داخل آن بريزيد. و پس از بسته شدن گچ به آرامی 
قالب را تخريب و مدل را از آن بيرون بکشيد (بهترين زمان برای 
خارج کردن مدل از قالب بالفاصله بعد از بستن گچ ريخته شده 

در قالب می باشد). 
توضيح اين که اگر بخواهيد خود باند گچی را نيز می توانيد 

به عنوان ماسک استفاده کنيد. 

بالف
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تصوير ١٥ــ٣
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١١ــ٣ــ تمرين قالب گيری از دست با باند گچی 
برای قالب گيری از دست ابتدا يک قطعه گل را روی سطح 

ميز پهن می کنيم. 
سپس از فردی که می خواهيم از دستش قالب گيری کنيم 
فشار  کمی  با  و  دهد  قرار  گل  روی  را  خود  دست  تا  می خواهيم 
ادامه                  کار  به  گل  در  دست  از  نيمی  فرورفتن  و  دست  روی  بر 

می دهيم. 
روی سطح دست را با کمی روغن جامد چرب می کنيم. 

حاال نوارهای باند گچی را که قبالً بريده ايم به آرامی در آب 
فرو می بريم و سپس روی دست قرار می دهيم اين کار را با دقت و 
به آرامی انجام می دهيم و روی هر قسمت را با انگشت خوب بماليد 
تا هم گچ داخل باند کامالً حل شود و هم جزييات دست بهتر شکل 
فراموش نکنيد که اين باند گچی بيش از حدود دو  بگيرد. ضمناً 
سانتی متر از محيط پيرامونی دست بيرون نزند. بعد از اتمام مرحله 
باند گچی يک اليه نازک به ضخامت يک سانتی متر گچ معمولی 

روی تمام قسمت های باند گچی می ماليم. 
بعد از چند دقيقه و اطمينان از بستن گچ دست را به آرامی 
از گل جدا می کنيم و در همان حالتی که دست در قالب قرار دارد، 
برمی گردانيم حاال روی لبٔه بيرونی قالب را که حدود دو سانتی متر 
بود چرب می کنيم و البته اگر مايل بوديد يک اليه رنگ نيز به اين 
لبه بزنيد اين عمل باعث می شود که بعد از قالب گيری درزبين دو 

قطعه قالب را راحت تر پيدا کنيد. 
برای  را  مراحل  تمام  دست  روی  قالب گيری  مانند  حاال 

چرب  به  نيازی  دست  کف  البته  می دهيم.  انجام  نيز  دست  پشت 
کردن ندارد. 

حاال بعد از گذاشتن باندها و يک اليه يک سانتی متر گچ 
قالب دو تکه ما آماده است. 

ابتدا با يک وسيله ظريف مثل نوک يک کاردک درز قالب 
را به آرامی پيدا و با تکان کاردک بين چند نقطه از درز قالب دو 

قطعه را از هم جدا می کنيم. 
می کنيم  چرب  جامد  روغن  با  را  قطعه  دو  هر  داخل  حاال 
با  می توانيم  حاال  می کنيم  وصل  هم  به  را  قسمت  دو  هر  دوباره  و 
يک کش پهن الستيکی که از تيوپ الستيک ماشين بريده ايم دو 
قطعه را به هم ببنديم و يا با يک اليه نازک گچ روی درز قالب را 

بپوشانيم. 
حاال از قسمت باالی مچ که باز است دوغاب گچ را به آرامی 
داخل قالب می ريزيم و کمی تکان می دهيم که هوای داخل انگشتان 
خارج شود. عمل ريختن گچ بايد با دقت و حوصله انجام شود. 
يک  با  مجددًا  گچ  بستن  از  اطمينان  و  دقيقه  چند  از  بعد 
کاردک درز قالب را پيدا می کنيم و با تخريب آرام قالب و کندن 
بيرون  قالب  داخل  از  را  دست  اصلی  فرم  گچی  باند  اليه های 

می آوريم. 
قالب  بود  گل  داخل  دست  که  اول  مرحلٔه  همان  در  (اگر 
گرفته شود و داخل آن گچ بريزيم نقش برجسته از دست خواهيم 

داشت). 

بالف
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١٢ــ٣ــ رنگ آميزی به منظور القای نمای فلزی در 
يک مجسمه نقش برجسته گچی

ابتدا سطح گچ را با دستمال خشک از گرد و غبار پاک 
يا  و  مات  پالستيک  رنگ  با  را  گچ  سطح  روی  سپس  می کنيم. 
سريع  پالستيک  (رنگ  می زنيم.  موردنظر  رنگ  به  مات  روغنی 
خشک و آماده کار می شود ولی رنگ روغن زمان بر خواهد بود) 
سپس پودر اکليل را روی يک سطح صاف مانند شيشه با مقدار 

کمی روغن جال ترکيب می کنيم (ميزان جال آن قدر کم باشد که پس 
از ترکيب روی شيشه به نظر مات بيايد) سپس قلم مويی را که با آن 
جال و اکليل را ترکيب کرده ايم روی يک کاغذ بکشيد تا مقدار 
رنگ روی قلم  مو کم و قابل کنترل شود و با پهنای قلم به آرامی 
روی قسمت های برجسته کار می کشيم به اين ترتيب قطعٔه گچی 

شبيه به يک قطعه فلزی خواهد شد. 

پتينه 
پتينه به فرايند شيميايی که هنرمند يا صنعتگر به وسيله مواد شيميايی برروی فلز اعمال می کند که باعث تغييررنگ 

آن می شود اطالق می گردد. 
اين  دودی  قهوه ای  و  زيتونی  قهوه ای،  تا  زنگاری  سبز  از  می بينيم  برنزی  مجسمه  روی  را  مختلفی  رنگ های 

رنگ ها با ميل و سليقه هنرمند روی سطح فلز به وجود می آيد. 
بعد از گذشت زمان با کشيده شدن دست بر روی نقاط برجسته مجسمه اين اليه از بين می رود و رنگ اصلی فلز 

از زير نمايان می شود که باعث زيبايی مجسمه می شود. 

تصوير ١٧ــ٣ــ القای پتينه
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نظر بيايد می توانيد از شيوه زير استفاده کنيد (تصاوير ١٨ــ٣). اگر خواستيد سطح کار شما نيز مانند يک مجسمه برنزی به 

اين کار باعث می شود تا حس گچی بودن کار گرفته شود 
و اثر شما جدی تر به نظر بيايد. 

اگر می خواهيد کار شما برنز به نظر بيايد: 
قهوه ای + سبز + سفيد، سپس اکليل طاليی 

تصوير ١٨ــ٣

تصوير ١٩ــ٣

بالف

ج
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اگر تمايل داريد کار شما مس به نظر بيايد: 
سبز + کمی قهوه ای + سفيد + سپس اکليل مسی

و اگر می خواهيد کار شما شبيه به قلع و سرب يا چدن به 
نظر بيايد: 

سياه + کمی سفيد + سپس اکليل نقره ای

تصوير ٢٠ــ٣

   تصوير ٢١ــ٣



فصل چهارم 

پروژه های پايانی 

هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل هنرجو بايد بتواند:
۱ــ مراحل طراحى و ساخت يک نقش برجسته را انجام دهد.

۲ــ مراحل طراحى و ساخت يک ترکيب حجمى را انجام دهد.

٧٥
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فصل چهارم: پروژه پايانی

ـ  ۴  ــ طراحى و ساخت يک نقش برجسته ۱ـ
پالن بندى ها  انواع  که  آزاد  طراحى  با  نقش برجسته  يک   
را داشته باشد در ابعاد ۴۰*۳۰ سانتى متر با خمير مجسمه سازى 

يا ِگل بسازيد و آن را به گچ تبديل کنيد. توجه به تصاوير ۱ــ   ۴ و 
۲ــ  ۴ مى تواند شما را در يافتن ايده هاى متفاوت و خالقانه کمک 

کند.

تصوير ١ــ٤ــ لوئيس نولسون، سايه های قطعات، چوب سياه

تصوير ٢ــ٤ــ قراضه کاری با آهن، پيکاسو
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ـ  ۴   ــ طراحى و ساخت يک ترکيب حجمى ۲ـ
يک ترکيب حجمى با طراحى آزاد، در ابعاد ۳۰*۳۰*۴۰ 
سانتى متر بسازيد به طورى که در آن از تمامى عناصر آموزش داده 
مواد  از  مى توانيد  و  است  آزاد  ماده  انتخاب  شود.  استفاده  شده 

مختلف در ساخت حجم استفاده کنيد.
رنگ آميزى  به دلخواه  را  شده  ساخته  ترکيب  پايان،  در 
انجام  براى  مدل  به عنوان  شده  ساخته  حجم  از  مى توانيد  کنيد. 

پروژه هاى عکاسى يا طراحى خود استفاده نماييد.
است،  آمده  قسمت  اين  ادامه  در  که  تصاويرى  در  دقت 
شخصى  و  به فرد  منحصر  ايده هاى  به  رسيدن  در  شما  به  مى تواند 

کمک کند.
معاصر   برجستٔه  هنرمندان  آثار  از  نمونه هايى  ادامه  در 

مى  آيند (تصاوير ۳ــ  ۴ تا ۱۲ــ    ۴).

تصوير ٣ــ٤ــ ريمون دوشان ــ وّيون اسب سوار، ١٩١٤، برنز 
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فصل چهارم: پروژه پايانی
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