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3ــ2ــ کُالژ1 ىا تکه چسبانى
اجزای  توسط  که  هنرى  است  اثرى  تکه چسبانى  ىا  کالژ 
برىده  تکه هاى  و  مقوا  پارچه،  کاغذ،  انواع  شامل:  که  ترکىبى 
شدٔه روزنامه، عکس ها، تصاوىر و دىگر موارد چاپى است. و از 

چسباندن آنها در کنار هم و بر ىک سطح ساخته مى شود.
کاُلژ، لغتى است فرانسوى معادل چسباندن که هم براى کار 
تولىد شده توسط چسبانىدن و هم براى روش اىن کار به کار برده 
مى شود و اغلب به عنوان ىک زىرشاخٔه هنر جمع آورى و تلفىقى 
درنظر گرفته مى شود. پىکاسو و براک از اىن شىوه در سال هاى 
1914ــ1912 جهت خلق آثار خود بسىار سود جستند و به عنوان 

شىوه و روشى جدىد آن را مطرح نمودند.
قرن  هنرمندان  توسط  به طور  گسترده  تکه چسبانى  ىا  کالژ 
نقاشى  با  رابطه  در  و هم  به عنوان ىک واسطه مستقل  هم  بىستم 
و طراحى مورد استفاده واقع شده است. هنوز هم اىن شىوه در 

رشته هاى هنرهاى تجسمى کاربرد وسىع دارد.
در مىان تنوعات مرتبط به شىؤه کالژ مى توان از دکاُلژ2 و 
دکوپاژ3 )کالژ برىده شده اى که از مواد جدىد ساخته شده است( 
نام برد. اىن شىوه قابلىت به وجود آمدن اشکال از تصاوىر، کلمات، 
عبارات و موادى را که به طور کامل قابلىت قرار گرفتن در پىش 

ىکدىگر را دارا نبودند مهىا ساخت )تصوىر 19(.

Decopage ــDecollage  3 ــ٢  Collage ــ١

تصوىر 19ــ نمونه اى از کالژ با استفاده از نوشته هاى متن روزنامه و مجله جهت دسترسى به بىان 
تصوىرى جدىد )دکوپاژ( ــ شکل سازى با روزنامه و مجله، اثر نىره تقوى
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اىرانىان حائز اهمىت است وجود چنىن  براى ما  آنچه که 
شىوه اى در هنرهاى سنتى کهن ما و کاربرد آن در هنرهاى تزىىنى 
ىا  چسبانىدن«  »قطعه  ىعنى  »قطاعى«  نام  با  در گذشته  و  است. 
»کاغذبرى«، در حدود سدٔه نهم هجرى از چىن به اىران آمده و از 
اىران به کشور عثمانى ىا ترکىه فعلى راه ىافته است و از آنجا به دىگر 
کشورهاى اروپاىى راه ىافته و گسترش جهانى ىافته است. و توضىح 

به  هنرمندان و  اىن امر شاىد اداى دىنى هر چند کوچک، نسبت 
استادان اىن فن که در اىن راه سختى ها و مرارت ها کشىده اند باشد.

قطاعى  آثار  موضوعات  اغلب  که  است  ذکر  به  الزم 
)کاغذبرى( در هنرهاى دستى اىران، شامل نقش جانوران، پرندگان، 
گل و مرغ، نقش هاى هندى، تزىىنى و ىا خطوط خوش بوده است 

)تصاوىر 20 و 21(.

تصوىر 20ــ نمونه اى از آثار قطاعى )کاغذبرى( در هنرهاى 
سنتى با الهام از نقوش گىاهى

تصوىر 21ــ نمونه اى از آثار قطاعى )کاغذبرى( در هنرهاى 
سنتى با الهام از نقوش جانورى
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تصوىر 22  ــ نمونه اى از تصوىرسازى به شىوۀ کالژ، عمونوروز، اثر فرشىد مثقالى44

در عصر  کنونى کالژ ىا تکه چسبانى، بىشترىن کاربرد را در 
شاخٔه تصوىرسازى دارد و بسىارى از تصوىرگران به خلق آثار خود با 
استفاده از اىن شىوه پرداخته اند. و تفاوت عمدهٔ آن با ساىر شىوه هاى 
تصوىرسازى در استفادهٔ وسىع و نامحدود از ابزار و مواد مختلف 
آثار دانش آموزان در  به حرکات و  اگر  جهت خلق تصوىر است. 
مدارس دقىق شوىم و از نزدىک با روحىه و خواست آنها بىشتر آشنا 
شوىم، مى بىنىم که هرکدام با توجه به  عالىق فردى چىزهاى گوناگونى 
را جمع آورى مى نماىند و در صفحات کتاب و ىا دفتر مشق خود 
مى چسبانند. و با اىن شىوه به  نوعى ُانس و الفت ىافته اند. هر چند که 

شىؤه کالژ ىا تکه چسبانى از مقاطع سنى باال و نزد هنرمندان مطرح 
جهان آغاز شد، ولى امروزه در امر تصوىرسازى کتاب کودکان و 
به خصوص مقاطع سنى سال هاى قبل و اواىل دبستان کاربردى وسىع 
ىافته است. و در کشور ما نىز در امر تصوىرسازى از اىن شىوه در 

دهٔه 40 براى نخستىن بار استفاده شد )تصاوىر 22 و 23(.
وساىل الزم

مخصوص  تىغ هاى  انواع  قىچى،  ماىع،  چسب  قلم مو، 
برش کاغذ، انواع پارچه، انواع کاغذهاى رنگى، تصاوىر روزنامه 

و مجله.
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تصوىر 23  ــ نمونه اى از تصوىرسازى به شىوۀ کالژ، عمونوروز، اثر فرشىد مثقالى
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تصوىر 24  ــ مراحل تصوىرسازى به شىوۀ تکه چسبانى )کالژ( مشاهده مى شود.46
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طرز کار: بهترىن روش براى اىن کار آن است که ابتدا 
طرح اصلى خود را بر روى کاغذ پوستى کشىده و سپس با برش 
طرح کشىده شده بر کاغذ پوستى، از آن به عنوان الگو جهت برش 
اصلى طرح استفاده گردد. در اىن روش براى چسبانىدن سطوح 
رنگى اغلب از پس زمىنه کار را آغاز مى کنىم، و به تدرىج به نماها 
و پالن هاى نزدىک پرداخته مى شود. براى چسبانىدن با قلم مو، 
چسب را به پشت سطح موردنظر مى مالىم و آن را بر روى صفحٔه 

کاغذ اصلى مى چسبانىم.
توجه: آنچه در اىن روش بسىار مهم است توجه به اىن امر 
است که سطح روىى همواره باىد سطح زىرىن خود را بپوشاند و 

نباىد فضاهاى خالى و ىا سفىد بىن سطوح دىده شود. 

از جذابىت هاى دىگر اىن شىوه آن است که شما مى توانىد 
خود کاغذهاىى با بافت هاى مختلف و مورد نىاز به وجود آورىد و 
تجربىاتى را که در کارگاه مبانى هنرهاى تجسمى در خلق بافت کسب 
کرده اىد در اىنجا به کار گىرىد. و از بافت حاصله در تصوىرسازى 

استفاده نماىىد )تصوىر 25(.
براى  هنرمند  برش  ابزار  از  غىر  گاه  که  داشت  توجه  باىد 
رسىدن به بافت و ىا شىوه هاى فردى از دست جهت برش تصاوىر و 
سطوح استفاده مى نماىد که خود جذابىت خاصى به تصوىر مى دهد 
)تصوىر 26(. و در غىر اىن صورت شما مى توانىد همانند تصوىر27  

از قىچى جهت برش استفاده نماىىد.

تصوىر 25 ــ نمونه اى از شىوۀ کالژ، اثر ىوکوهاندا. در اىن تصوىر هنرمند با استفاده از فوتک براى آسمان و زمىن اىجاد بافت کرده 
است و بعد از برش آن را به کار برده است.
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تصوىر 26  ــ نمونه اى از کالژ با استفاده از کاغذ رنگى و نوشته هاى روزنامه و مجله، شکل سازى با روزنامه و مجله ــ اثر نىره  تقوى، در 
اىن روش هنرمند با استفاده از دست به برش سطوح پرداخته است.
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تصوىر 27  ــ نمونه اى از اجراى تصوىرسازى به شىوۀ کالژ با استفاده از کاغذ رنگى و قىچى، پس کى برف مى بارد، اثر غالمعلى مکتبى
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از  استفاده  با  و  هندسى  ساده  شکل هاى  از  الهام  با  1ــ 
 A3 کاغذ رنگى و قىچى به تصوىرسازى با موضوع آزاد در ابعاد

بپردازىد.
2ــ با استفاده از انواع کاغذ )اعم از رنگى و روزنامه( و 
برش آنها توسط دست به تصوىرسازى چند حىوان ساده شده در 

ابعاد A3 بپردازىد.
با استفاده از انواع مواد طبىعى و مصنوعى و تلفىق  3ــ 
آن با انواع کاغذ به تصوىرسازى ىک داستان کودکانه براى مقطع 

سنى »الف« بپردازىد.

تمرىن 

نتاىج تجربی نو
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ـ   2  ــ پاستل روغنى ــ مداد شمعى 4 ـ
پاستل روغنى ابزارى است که امروزه با تنوع رنگ هاى 
زىاد در بازار ىافت مى شود )تصوىر28( و نسبت به ساىر ابزار و 
با  به شمار مى رود. در طراحى  ابزار  وساىل طراحى، ارزان ترىن 
پاستل روغنى و مداد شمعى اغلب براى رنگ آمىزى از رنگ هاى 
تىره به روشن رنگ آمىزى را شروع مى کنىم. شىوه هاى ساىشى و 
هاشور براى اىن امر کاربرد فراوان دارد )تصوىر 29(. در طراحى 
با مداد شمعى تکنىک هاى مختلفى چون مقاومت مداد شمعى در 
برابر آب1 و سىاه قلم کردن2، طراحى روى پارچه و گاهى ترکىب 

آنها با هم به کار مى رود.

Crayon Etching ــ٢   Crayon Resist ــ١

تصوىر 28  ــ نشان دهندۀ تنوع رنگى پاستل هاى روغنى و مداد شمعى است.

تصوىر 29  ــ تصوىرسازى با استفاده از پاستل روغنى به شىوۀ 
ساىشى، اثر آندره پرىگنت
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وساىل الزم:
ــ انواع مداد شمعى ىا پاستل روغنى

ــ انواع مقوا اعم از مات بافت دار و ىا گالسه  )برحسب 
نوع تکنىک انتخاب مى شود.(

ــ ابزار و وساىل کمکى از قبىل انواع رنگ هاىى که با آب 
ترکىب مى شوند )براى اجراى تکنىک مقاومت پاستل روغنى در 

برابر آب(.
با  شمعى  مداد  و  روغنى  پاستل  که  آنجا  از  کار:  طرز 
رنگ هاىى که حالل آن آب است ترکىب نمى شود مى توان با تلفىق 
اىن دو خاصىت )روغن و آب( به شىوه هاى جالبى دست ىافت. 
براى اجراى اىن روش طرحى را با فشار سخت مداد شمعى روى 
ىا  آبرنگ  و  قلم مو  با  بکشىد. سپس  باشد  کاغذى که جاذب آب 

بدىن ترتىب  رنگ هاى حالل در آب، طرح را رنگ آمىزى کنىد. 
سطوح رنگ شده با مدا دشمعى به عنوان الىٔه پوشاننده مانع جذب 
رنگ مى شوند و ساىر قسمت هاىى که با مداد شمعى پوشانده نشده 

است، رنگ را به خود جذب مى کند )تصوىر 30  ــ الف و ب(.
روشن  )رنگ هاى  مداد شمعى  با  ابتدا  سىاه قلم  شىؤه  در 
مى نماىىم.  رنگ آمىزى  را  کاغذ  باشند( سطح  متضاد  سىاه  با  که 
سپس با استفاده از رنگ سىاه مداد شمعى قسمتى و ىا تمام سطح 
تصوىر را مى پوشانىم. سپس طرح موردنظر خود را مى کشىم و با 
ابزارى نوک تىز همانند سنجاق، نوک تىزبُر )کاتر( قلمى و… جهت 
خراشاندن سطح سىاه استفاده مى کنىم. بدىن ترتىب از سطح خراش 
به عنوان خطوط رنگى طرح اصلى از زىر  خورده، رنگ روشن 
نماىان مى شود که از جذابىت خاصى برخوردار است )تصوىر 31(.

تصوىر 30 ــ الف ــ مراحل تصوىرسازى با استفاده 
از پاستل روغنى و آبرنگ )خاصىت روغن و آب(

تصوىر 30 ــ ب ــ تصوىرسازى با استفاده از )خاصىت روغن و آب( پاستل 
روغنى و آبرنگ، مجلۀ سروش کودکان، اثر على خداىى
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در روش دىگر استفاده از مداد شمعى، پس از رنگ آمىزى 
طرح بر روى کاغذ گالسه، با استفاده از ابزار نوک تىز روى سطح 
ىا  رنگ آمىزى شده را به صورت خطوط مارپىچ و کالف مانند و 
هاشور به صورت خطوط منفى خراش مى دهىم و تصوىرى با بافت 
زىبا به دست مى آىد که براى تصوىرسازى کودکان بسىار مناسب 

مى باشد )تصوىر32(.
از  که  است  آن  قرار گىرد  توجه  مورد  باىد  همواره  آنچه 
شىوه هاى مختلف به صورت تلفىق نىز مى توان جهت خلق حاالت 

بصرى جدىد بهره جست )تصوىر 33(.

تصوىر 31  ــ مراحل خراشاندن رنگ در شىوۀ پاستل روغنى

تصوىر32  ــ با استفاده از ابزار نوک تىز تصوىر خراشانده شده است و بافتى زىبا به وجود آورده است، اثر منوچهر عبدالله زاده
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تصوىر 33  ــ تلفىق مداد شمعى به صورت ساىشى و اىجاد خراش جهت دست ىافتن به بافت مناسب
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عالوه بر  زدن(:  تا  )چاپ  حرارت  و  روغنى  پاستل 
نىز اشاره  به اىن شىوه  روش هاى متداول پاستل روغنى مى توان 
نمود. در اىن روش ابتدا پاستل روغنى را در رنگ هاى دلخواه 
و گوناگون خرد مى کنىم و بىن دو صفحه کاغذ مى رىزىم و کاغذ 
را تا مى زنىم. سپس با استفاده از اتوى داغ و حرکت مالشى اتو 

بر سطح کاغذ، رنگ ها در اثر حرارت در ىکدىگر حل مى شوند 
و نقوش و بافت هاى رنگىن بسىار زىباىى به وجود مى آىد. از اىن 
شىوه مى توان جهت خلق بافت هاى متنوع استفاده کرد )تصاوىر 

34 و 35(. 

تصاوىر 34 و 35   ــ پاستل روغنى و حرارت، با استفاده از خرده هاى پاستل روغنى بر سطح کاغذ و تا زدن آن و حرارت دادن و 
مالش اتو بر سطح کاغذ مى توان بافت هاى زىباىى مشابه تصاوىر به دست آورد.
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اىجاد بافت از طرىق کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل 
روغنى سىاه: ابتدا کاغذ را با استفاده از رنگ هاى حالل در آب 
و به صورت خىس در خىس رنگ آمىزى مى نماىىم. و قبل از اىنکه 
کاغذ رطوبت خود را از دست دهد آن را مچاله مى کنىم. سپس 
کاغذ را با استفاده از دست و ىا هر وسىلٔه دىگر صاف مى کنىم. 

بعد از اىنکه کاغذ کامالً خشک شد با استفاده از پاستل روغنى 
سىاه )از طول( به نرمى بر روى سطح رنگ شدٔه کاغذ و با فشار 
مالىم پاستل را مى کشىم. بافت حاصله مشابه بافت هاى به دست 
آمده در چاپ حکاکى است، که براى تصوىرسازى بسىار مناسب 

است )تصوىر 36(.

تصوىر 36   ــ اىجاد بافت از طرىق کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل روغنى سىاه
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1ــ با استفاده از خاصىت روغن و آب به تصوىرسازى با 
موضوع آزاد در ابعاد A3 بپردازىد.

2ــ با استفاده از شىؤه کاغذ مرطوب رنگ شده و پاستل 

روغنى سىاه به تصوىرسازى براى مقطع سنى الف ىک شعر را به 
تصوىر بکشىد.

تمرىن 

نتاىج تجربی نو
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5 ــ2ــ آبرنگ
آبرنگ جزِء آن دسته از ابزار نقاشى است که در تصوىرسازى 
کاربردى وسىع داشته و دارد. و کار با آن نسبت به ساىر ابزار نىاز به 
تمرىن و ممارست بىشترى دارد. و جزو رنگ هاى شفاف ىا روحى 
با آبرنگ  )ترانسپارنت١( محسوب مى شود. اغلب مواقع در کار 
به شىؤه آزاد اشتباهات و خطاها قابل اصالح نمى باشند و اىن امر 

موجب مى گردد تا کار با آن به نظر دشوار برسد.
در  معموالً  مختلف  تجارى  عالئم  با  آبرنگ ها  بازار  در 
بسته هاى 12 ، 24 و 36 رنگ ارائه مى شوند، و از لحاظ شکل 
ارائه به صورت قرص، تىوپى )لوله اى( و ماىع )ظروف شىشه اى( 
تولىد مى گردد )تصوىر 37ــ الف و ب(. در آبرنگ براى شروع 
در  مى نماىىم.  رنگ آمىزى  تىره  به  روشن  رنگ هاى  از  معموالً 
کشور ما استفاده از آبرنگ در نقاشى و مصورسازى کتاب هاى 
ادبى )نگارگرى( سابقٔه طوالنى دارد و هنرمندان از آن بسىار سود 

جسته اند.
وساىل الزم

تخته زىردستى ىا شاسى، از جنس مقواى ضخىم ىا چوب 
سبک، که بتوان کاغذ را به کمک پونز ىا چسب نوارى روى آن 

ثابت کرد.
آبرنگ، غلطک معمولى، اسفنج،  آبرنگ، کاغذ  قلم موى 
ظرف  رنگ،  کردن  رقىق  ىا  ترکىب  براى  آبرنگ  پالت  آبرنگ، 

دهان گشاد براى آب، چسب مىس کىت.
براى نقاشى با آبرنگ قلم موهاى مختلف و متنوعى وجود 

دارد. اجزای تشکىل دهندٔه قلم مو عبارت است از:
1ــ موى قلم )طبىعى و ىا مصنوعى(

2ــ پاىٔه فلزى قلم
3ــ دستٔه چوبى )تصوىر 38(.

به  نوع موهاى آن بستگى دارد، که   کىفىت قلم مو اساساً 
تعىىن  موها  جنس  و  نوع  همىن  براساس  قلم موها  تقسىم بندى 

مى شود2.

تصوىر 37ــ الف ــ دو نمونه از آبرنگ هاى راىج در بازار، 
آبرنگ قرصى و تىوپى )لوله اى( 

تصوىر 37ــ ب ــ انواع راىج آبرنگ قرصى، تىوپى 

)لوله( و ماىع )ظروف شىشه اى(

Transparent ــ١

2ــ براى اطالعات بىشتر در اىن زمىنه به فصل ششم کتاب طراحى )1( مبحث قلم موها مراجعه نماىىد.
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تصوىر 38ــ انواع قلم موى آبرنگ و اجزاى تشکىل دهندۀ آن در تصوىر دىده مى شود.

تصوىر 39ــ در تصوىر نمونه اى از غلتک، اسفنج و قلم مو براى 
خىس کردن زمىنه مشاهده مى شود.

خاصىت قلم موى سمور در نقاشى با آبرنگ اىن است که 
آب و رنگ را به خوبى جذب مى کند و با مختصر فشارى خم و 
پهن )باز( مى شود و بالفاصله به حالت اولىٔه خود برمى گردد. و به 
جهت آن که نوک قلم مو پخش و ژولىده و نمى شکند براى کار با 
آبرنگ بسىار مناسب مى باشد. قلم موهاى آبرنگ در اندازه ها و 
شکل هاى مختلف به ترتىب از کوچک تا بزرگ ىعنى از شماره هاى 
صفر تا 24 شماره گذارى شده اند. البته براى قلم موهاى از جنس 
تا شماره 14 مورد استفاده  موى سمور اىن شماره بندى معموالً 
قرار مى گىرد. راىج ترىن شماره هاىى که در نقاشى با آبرنگ کاربرد 
وسىع دارند شماره هاى 6 ، 8  و12 از نوع گرد و قلم موى تخت 
شماره هاى 14 ىا 16 است. قلم موهاى تخت از جنس موى گوزن 
با عرض تقرىبى 4 ىا 5 سانتى مترى نىز براى رنگ آمىزى زمىنه با 
سطوح بزرگ کاربرد فراوان دارند. به اىن مجموعه نىز مى توان 
ىک غلتک معمولى و اسفنج )طبىعى و ىا مصنوعى( اضافه کرد. که 
غلتک براى شکل دادن به زىر رنگ سطوح بزرگ و اسفنج براى 
اىجاد جلوه هاى خاص نظىر محوسازى و پاک کردن رنگ هاى 

اضافى به کار برده مى شود )تصوىر 39(.

1ــ براى اطالعات بىشتر در اىن زمىنه به فصل ششم کتاب طراحى )1( مبحث قلم موها مراجعه نماىىد.
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رنگدانه ها )پىگمنت١ اعم از معدنى، گىاهى ىا حتى حىوانى( 
مواد چسبنده، صمغ عربى، آب، گلىسىرىن، عسل و انــدکى روغن 
بزرک براى محافظت و دوام رنگ در مقابل گرما و سرما، گلىسىرىن 
و عسل نىز براى مواردى که رنگ را ضخىم به کار مى برىم مانع از 
ترک خوردن آن مى شود. آبرنگ هاىى که عمدتاً در بازار موجودند 
چهار نوع مختلف را شامل مى شوند: قرص هاى آبرنگى خشک، 
قرص هاى آبرنگى مرطوب ىا نىم خشک، آبرنگ هاى لوله اى )تىوپ( 

آبرنگ هاى ماىع )داخل ظرف مثل اکولىن(.
کىفىت کاغذ براى نقاشى با آبرنگ نىز از جمله نکات مهم 
است. بنابراىن الزم است که با انواع مختلف کاغذ نقاشى آبرنگ 
آشنا شوىد چرا که هرکدام از آنها براى اىجاد حاالت خاصى مناسب 

است که باىد متناسب با موضوع انتخاب شود.
از دو طرف کاغذ مخصوص آبرنگ مى توان استفاده کرد. 
دانه هاى تشکىل دهنده رو و پشت کاغذ با هم متفاوت مى باشد که 
غالباً  بافت پشت  دارد  بستگى  فرد  به سلىقه  کاغذ  انتخاب طرف 

نرم تر از طرف روى آن مى باشد.
مطلب مهم اىن است که بىن کاغذهاى معمولى که در چاپ 
به کار گرفته مى شوند و کاغذهاىى که در نقاشى و آبرنگ  ُافست 
استفاده مى شوند تفاوت عمده وجود دارد. جنس کاغذهاى معمولى 
فابرىانو،  )کانسون،  نقاشى  کاغذهاى  و  چوب  الىاف  از  معموالً 
شولر، واتمنى و غىره( عمدتاً از الىاف پارچه تهىه مى شود به همىن 
دلىل حساس تر و دقىق تر و گران تر از نوع معمولى آن هستند البته 
کاغذهاى مىانه هم وجود دارد که ترکىبى از الىاف چوب و پارچه 

است که همىن نوع براى نقاشى با آبرنگ مناسب تر است.
راىج ترىن کاغذ آبرنگ از حىث بافت کاغذهاى رىزبافت ىا 
صىقلى و کاغذهاى بافت متوسط و کاغذهاى درشت بافت هستند. 
کاغذهاى رىزبافت ىا صىقلى که نسبتاً فشرده است و با پرس گرم تهىه 
مى شود که به همىن دلىل برخى به آن اطلسى ىا ابرىشمى مى گوىند، 
براى نقاشانى که با جوهر )آبرنگ جوهرى ىا اکولىن( کار مى کنند 
اىن نوع  )اىلوستراسىون٢( است  آنها که کارشان مصورسازى  ىا 
تابلوهاى ظرىف و پرکار  براى  اىن کاغذ  به کار مى برند.  کاغذ را 

نىز مناسب است.

حالت  درشت  منفذهاى  به دلىل  درشت بافت  کاغذهاى 
خاصى به آبرنگ مى دهند و محوشدگى خاص نقاشى با آبرنگ را 
باعث  اىن نوع کاغذ  نماىان مى کنند. کثرت منفذهاى سطح  بهتر 
مى شود که جذب آبرنگ در کاغذ به نحوى صورت گىرد که حالت 
محوشدگى اىجاد کند. اىن حالت سرىع انجام مى شود و اىن امر 
هنرآموزان کم تجربه را غافلگىر مى کند چرا که جذب آب و رنگ 

روى اىن نوع کاغذ خىلى سرىع است و زود خشک مى شود.
کاغذهاى با بافت متوسط با وىژگى بىنابىنى بىشتر از اىن دو 
کاربرد دارد چون نقاشى روى اىن نوع کاغذ هم سهل تر است و هم 
نىاز به تبّحر آن چنانى ندارد و براى هنرآموزان تازه کار همىن نوع 
کاغذ پىشنهاد مى شود. البته هر دو نوع درشت بافت و رىزبافت 
مى باشد.  به فرد  منحصر  که  مى کند  اىجاد  را  حالت هاىى  کاغذ 

کاغذهاى راىج آبرنگ کانسون و آرش نام دارند.
کاغذ آبرنگ را باىد روى مقواى ضخىم تر ىا بوم با چسب 
کاغذى به طور کامل چسباند تا از لوله شدن و موج برداشتن کاغذ 
جلوگىرى شود. چرا که هر نوع کاغذ، حتى کاغذهاى ضخىم در 

تماس با آبرنگ و آب تاب برمى دارند.
چوبى  کالف  ىا  مقوا  روى  آبرنگ  کاغذ  چسبانىدن  براى 
باىد در ابتدا آن را کامالً خىس کرد سپس از گىره اى آوىزان نمود 
تا اضافات آب آن خارج شود و بعد به کمک نوارچسب کاغذى 
با دقت آن را روى کالف چوبى چسباند. به جاى نوارچسب از 

منگنه و پونز هم مى توان استفاده کرد )تصوىر 40(.
طرز کار: در ابتدا با استفاده از ىک رنگ و قلم مو رنگ 
ساىه روشن  آنها  به وسىله  و  گرفته  به کار  ىکنواخت  به صورت  را 
اىجاد کنىد. توجه داشته باشىد که براى اىجاد ساىه روشن هاىى که 
در ىکدىگر محو مى شوند ابتدا باىد سطح زىر کار را با آب قلم مو 
آن  روى  دىگرى  قلم موى  با  بالفاصله  را  رنگ  و  نمود  مرطوب 
سطح بگذارىم )تصوىر 41 ــ الف و ب(. به رنگ ها شدت دهىد ىا 
از شدت رنگ آن بکاهىد. حرکت قلم مو را ىک باره متوقف کنىد 
ىا از روى کاغذ بردارىد تا در تداوم سطح آبرنگ خورده حالت 
انقطاع اىجاد شود در آن صورت به اهمىت نقاط و سطوح سفىد 

و آبرنگ نخورده کاغذ پى  خواهىد برد.
Illustration ــ٢     Pigment ــ1
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تصوىر 40ــ استقرار بوم و نحوۀ کار کردن با آبرنگ

آب  با  کار  زىر  با وضعىت موضوع  متناسب  اوقات  گاهى 
خىس نمى شود و قلم مو به صورت خشک روى کاغذ قرار مى گىرد 
که در اىن وضعىت رنگ ها با مرز مشخص و تىز در کنار هم قرار 
مى گىرند. تلفىق فضاهاى محو شده با لکه هاىى که رنگ آنها وضوح 

زىادى از وىژگى هاى اساسى کار آبرنگ مى باشد.
در تصاوىر 42 ــ الف تا د مراحل آبرنگ به شىؤه خشک 
و الىه گذارى و تصاوىر 43 ــ الف تا د آبرنگ به شىؤه خىس را 

مشاهده مى نماىىد.

تصوىر 41   ــ ب ــ با استفاده از قلم مو و چسب قسمت هاىى را که مى خواهىم تصوىر 41   ــ الف ــ نحوۀ رنگ آمىزى با استفاده از آبرنگ
سفىد بمانند مى پوشانىم و سپس با آبرنگ و قلم مو آن را رنگ آمىزى مى کنىم. 
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تصوىر 42   ــ مراحل آبرنگ به صورت خشک و الىه گذارى مشاهده مى شود.
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تصوىر 43    ــ  در تصاوىر الف تا د مراحل آبرنگ به شىوۀ خىس مشاهده مى شود.
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استفاده از چسب مىس کىت در نقاشى با آبرنگ: در 
آبرنگ مواقعى که بخواهىم براى راحتى کار سطوح موردنظرى 
مىس کىت  چسب  از  استفاده  با  بمانند  باقى  سفىد  باىد  که  را 
با  شد،  خشک  چسب  اىنکه  از  بعد  و   )44 )تصوىر  مى پوشانىم 
آبرنگ رنگ آمىزى را انجام مى دهىم. بعد از رنگ زدن و خشک 
شدن رنگ با استفاده از) تصوىر 45( دست و ىا فشار کم پاک کن 
که  مى گردد  مشاهده  و  برمى دارىم  کاغذ  از سطح  را  الىٔه چسب 
سطح پوشىده شده کامالً سفىد باقى مانده است. درواقع عملکرد 

اصلى چسب در آبرنگ خاصىت پوشانندگى و اىجاد بافت است 
نىز  بافت هاى متنوع  به اىجاد  به سادگى مى توان از اىن چسب  و 
پرداخت. نکتٔه قابل توجه براى پوشاندن چسب آن است که بهتر 
است از قلم موى الىاف مصنوعى که آغشته شده به ماىع ظرف شوىى 
است استفاده کرد، زىرا ماىع ظرف شوىى موجب مى گردد که چسب 
مستقىماً به الىاف قلم مو نچسبد و عمر قلم مو افزاىش ىابد. براى اىن 

امر مى توانىد از قلم موهاى فرسوده تر نىز استفاده کنىد.

تصوىر 44    ــ همان گونه که در تصوىر مشاهده مى شود پس از خشک شدن رنگ، با استفاده از دست 
چسب مىس کىت به راحتى از سطح کاغذ جدا مى شود.

تصوىر 45    ــ شىوۀ آبرنگ بدون استفاده از چسب مىس کىت، در اىن شىوه هنرمند براى سفىد باقى 
ماندن سطوح با کنترل قلم مو اىن امر را انجام داده است، اثر خوزه پارامون
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چند توصىه در مورد نقاشى با آبرنگ:
 1ــ بهتر است قبل از اىنکه شروع به کار با آبرنگ نماىىد، از 
آب مرکب جهت تسلط کافى بر ابزار جهت تمرىن و اىجاد بافت هاى 

مختلف استفاده نماىىد.
قلم  رنگى،  مداد  روغنى،  پاستل  با  آبرنگ  تلفىق  از  2ــ 
فلزى و غىره مى توانىد به حاالت و بافت هاى جالبى دست ىابىد. 
پس همىشه در فکر خالقىت و کاربرد جدىد ابزارى که با آن آشنا 
مى شوىد باشىد تا حتى در شىؤه کاربرد ابزار به نوآورى هاى جدىد 

و فردى دست ىابىد.

و ساىر  پاک کننده ها  پارافىن،  نمک،  نظىر  از موادى  3ــ 
مى توانىد  جدىد  بافت هاى  به  ىافتن  دست  جهت  شىمىاىى  مواد 

استفاده نماىىد.
بافت هاى  با  کاغذهاىى  است  بهتر  تجربه  براى کسب  4ــ 

متفاوت را به کار برىد.
از  اثر  چند  عزىز  هنرجوىان  شدن  آشنا  جهت  خاتمه  در   
خلق  جهت  آبرنگ  از  متفاوتى  شىوه هاى  به  که  را  تصوىرگرانى 

تصاوىر سود جسته اند، ارائه شده است.

تصوىر 46 ــ تصوىرسازى به شىوۀ خشک با استفاده از آبرنگ
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تصوىر 47   ــ تصوىرسازى به شىوۀ خشک با استفاده از آبرنگ و گواش
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تصوىر 48   ــ تصوىرسازى به شىوۀ خىس با استفاده از آبرنگ، اثر اىوان گانتچف
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تصوىر 49    ــ تصوىرسازى به شىوۀ محو کردن تدرىجى رنگ ها در زمىنۀ سفىد کاغذ و تلفىق آبرنگ و مداد، آ، اول الفباست، اثر نورالدىن زرىن کلک
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تصوىر 50   ــ تصوىرسازى با استفاده از آبرنگ به شىوۀ خشک، اثر محسن حسن پور
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تصوىر 51 ــ تصوىرسازى با استفاده از آبرنگ به شىوۀ پرداخت با الهام از نگارگرى اىرانى، پىروزى، اثر على اکبر صادقى
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تصوىر 52 ــ تصوىرسازى با استفاده از آبرنگ به شىوۀ خشک با تلفىق گواش، ماه پىشونى، اثر مهران زمانى
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تصوىر 53 ــ تصوىرگرى به شىوۀ آزاد با استفاده از آبرنگ
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به  آبرنگ  از  استفاده  با  خىس  در  خىس  شىؤه  به  1ــ 
)25 × 25cm( .بپردازىد )تصوىرسازى ىک شعر )با مقطع سنى آزاد

2ــ به شىؤه خشک با استفاده از آبرنگ به تصوىرسازى 
ىک داستان مذهبى در ابعاد 25cm × 25 بپردازىد.

تمرىن 

نتاىج تجربی نو


