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 نقاشی روی سفال

 )توانایی اول ( طراحی از اجسام

 ابزرا ووسایل الزم در طراحی 

 ،مداد و کاغذ طراحی ،پاستلابزار اثر گذار و اثر پذیر

 ابزار اثرگذار
ر وسیله ای که سیله اثرگذار و اثرپذیر می باشد. ابزار اثرگذار شامل انواع مداد)کنته، مدادرنگی و ...(زغال، قلم مو، آبرنگ و... و هبرای خلق یک اثر هنری نیاز به دو و

...بتوان با آن به یک سطح اثرپذیر نظیر کاغذ،مقوا،بوم،پارچه و   و در دسترس از اهمیتی تأثیری به جای گذاشت. در میان اثرگذارها مداد به عنوان ابزاری ساده، ارزان
داد وسیله د عالوه براین مخاص برخوردار است در واقع استفاده از مداد طراحی این امکان را به طراح میدهد که به راحتی خطوط ترسیم شده را پاک و دوباره اصالح کن

اثر مداد بر روی  سب هستند و هرچه کاغذ بافت درشت تری داشته باشدای مقرون به صرفه با قابلیت های متنوع است. اغلب کاغذهای معمولی برای طراحی با مداد منا

 ...آن پررنگ تر است. پس نتیجه می گیریم که کاغذهای گالسه سطح اثرپذیری نامناسبی برای مداد می باشند

ورد نظر خود وثر است طراح این امکان را دارد،با انتخاب کاغذ یا نوع مداد به کیفیتی متناسب با طرح ماز آنجا که انواع مداد و نوع کاغذ در انتخاب کیفیت خطوط م

 .دست یابد. در نتیجه با توجه به موارد ذکر شده و اهمیتی که برای طراحی قائل هستیم در اینجا به توضیحاتی پیرامون چند وسیله اثرگذار می پردازیم:

 مداد -1

 می باشند. HB)مدادهای سخت(و H)مدادهای نرم( Bی دارای انواع متفاوتی هستند که شامل گروه مدادهای مدادهای گرافیت

 مداد گروه :
B   

ب هستند و همچنین برای به وجود آوردن درجات این مدادها برای طراحی بسیار مناس .دادها با افزایش شماره بی مغز مداد نرم تر و خطوط پررنگ تر می شودمدر این 

 .مختلف سایه روشن مناسبند

H 
سی می این مدادها باالتر باشد مغز مدادها سخت ترواثرگذاری آنها کم رنگ تر می شود. کاربرد این مدادها بیشتر در نقشه کشی و طراحی های مهند H هرچه شماره

 .باشد

HB 
 .ر می روندمدادهای معمولی که برای نوشتن به کا

 مداد کنته

آن برخالف اثر مداد شکل ظاهری این مداد شبیه به مدادهای معمولی است و تفاوت آنها در مغزشان می باشد مغز مدادهای کنته اغلب از ذغال چرب می باشد و اثر 

 .ثر آن نیز بر روی کاغذ شبیه به اثر زغال می باشدگرافیتی براق نیست با کنته نیزمانند مداد گرافیتی می توان درجات سایه روشن مختلف ایجاد کرد و ا

 مداد رنگی

داد است و مانند مداد می این نوع مدادها خطوط رنگی ظریفی را ایجاد می کنند. کنترل آن ها نسبت به ابزار رنگین دیگر آسان تر است. شیوه کاری مداد رنگی شبیه م

 .توان در صورت اشتباه آن را پاک و تصحیح نمود

http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/
http://anatgraphic.blog.ir/


3 
 

 

 ه:نکت

ادهای معمولی دارند این نوع دیگر مدادها، اتودها هستنند که مغزشان قابل تعویض است. تنوع این مدادها مانند مدادهای معمولی است. مزیتی که اتودها نسبت به مد
زیرا مغزشان مانند مدادهای معمولی شکننده است که نوکی ضخیم داشته و قدرت ایجاد تیرگی شدید را دارند همچنین برای طراحی با سرعت باال بسیار مناسب هستند 

 نیست

 قلم مو

 قلم موها از ابزارهای اثرگذارند و هرکدام کاربرد متفاوت دارند.

غالذ  

ایجاد خط و سطح در سایه روشن است. یکی از مهمترین ویژگی های ذغال ایجاد سطوح متنوع تیره و روشن  ذغال هم مانند مداد دارای قابلیت های بسیار باالیی برای
محوکن هاوسیله ای هستند که اغلب از کاغذ فشرده تهیه شده و برای ایجاد ارتباط نزدیکمیان سطوح تیره و روشنی  .می باشد.در کار با ذغال می توان از محوکن کمک گرفت

 ، گچ و یا مداد به وجود آمده اند، مورداستفاده قرار می گیرندکه با ذغال 

 .ذ ثابت کرداز آنجا که الیه های تیره ذغال به راحتی پاکمی شوند بالفاصله پس از انجام کار باید طرح را با اسپری ثابت کنندهفیکساتیو یر روی کاغ

 پاستل

در  .پاستل های گچی کیفیتی شبیه به ذغال دارند و روش کار آن ها مانند ذغال است .به دو نوع در بازار عرضه می گردند پاستل گچی و پاستل چرب  چ های رنگیپاستل یا گ 
 انجام کار پاستل گچی میتوان از محوکن کمک گرفت

آن راثابت کرده و به نمایش گذاشت وسیله اثر پذیر است :کاغذ ، بوم، شیشه ،پارچه  : هر وسیله ای با هر جنسی که بتوان روی آن طراحی کرد و ابزار اثر پذیر

 و ...... ،چوب دیوارسرامیک ،،سفال ،

 طراحی ،مفهوم آن و نکات قابل رعایت در طراحی 

 طراحی :

که انسان برای بیان احساسات خود به کار کلمه طراحی در لغت به معنی طرح افکنی و نقشه ریزی آمده است. هنر طراحیاز قدیم ترین روشهایی است 
ات قادر گرفته است. طراحبا ابزار بسیار ساده و بیشتر به کمک خطوط که اغلب در طراحی به عنوان مهمترین عنصربکار می رفته، احساساتی را که کلم

 .به بیان آن نیستند، نمایان میکند
 

نوعی را در برگرفته است. از این رو مانند واژه هنر با یک تعریف مشخص نمی توان تمام جنبه های آنرا طراحی در هر دوره معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای مت
قدرت بیان و  بیان کرد. طراحی در هر دوره مفهوم خاصی داشته و هر هنرمندی دید و شیوه ی شخصیخود را ابراز کرده است. در تکنیک طراحی در عین سادگی،

 .د. زیرا عالوه بر مهارت در طراحی اندیشه و احساس طراح را نسبت به موضوع دربطن طرح بیان می کندتاثیرگذاری زیادیوجود دار

تنهاییاثری مستقل و طراحی باز آفریدن تصاویر عینی و نمایش تصاویر ذهنی برایتجسم بخشیدن به واقعیت است. طراحی همیشه به آثار دیگر وابسته نیست، چون به 
 .نرمند را نمایان می کندکامل است که خالقیت ه

در ایران هم نیز طرح و نقش از هم جدا نبوده و هنرمندان  .در زمان قدیم،دوره قبل از پیدایش رنسانس در شرق دور میان طراحی و نقاشی تفاوتی وجود نداشته است
  .میزی می کرده اندابتدا طرح را با خطوط مدادیکه به آن طرح بیرنگ هم می گفتند، ترسیم کرده و سپس آن را رنگ آ
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طراحی به مفهومی که طراحی مستقل در ایران با هنرمندانی چون محمدی و شیخ محمد آغاز شد و سپس درآثار طراح بزرگ ایران، یعنی رضا عباسی به اوج رسید. اما 
ر میان هنرمندان اروپائی متداول شده. طرح و طراحی در دو امروزمی شناسیم ریشه در غرب دارد. طراحی به صورت مرحله مقدماتی کار هنری از سده شانزدهممیالدی د

نوعی طراحی مرحله به مرحله بر  design بیشتر احساسات فی البداهه طراح را بیان میکند. اما drawing مطرح می شود. طراحی یا drawing و design حوزه
به دالیل مختلفی انجام می شود. بیشتر این طرحهاتصاویر انسان، حیوانات، گیاهان و  دامنه بسیار وسیعی دارد و Drawing .مبنای اصول که جنبه کاربردی دارد

 ........که اغلب بامداد، زغال و گچ و مرکب اجرا میشدند

به جا مانده است. در اینآثار،  از نظر تاریخی، قدیم ترین آثار کشف شده در طراحی مربوط به سی هزار سال پیشبوده. که از هنر دوران غارها تا امروز آثار بسیار متنوعی
دوره هنر نمادین. دوره  هنرمند گاه به تصاویر طبیعت نزدیک شده و گاه از آن فاصله گرفته است. بر اساساین ویژگی ها آثار آن دوران به سه دوره تقسیم شده است:

 .وددارد اما در این نمونه ها بیان نمادین بیشترین اهمیت را دارا بوده استهنرواقع نما. دوره هنر ذهنی. در آثار دوره نمادین نوعی واقع گرایی و ذهن گرایی وج

 

 نکات قابل رعایت در طراحی :
 
 بشناسید را خود طراحی روش. ۱

ها صحیح یا وشکدام از این رکند؟ مچ، آرنج یا کتف؟ درواقع باید گفت هیچهنگام طراحی به حرکت دست خود دقت کنید، کدام قسمت از دست شما بیشتر حرکت می
گرا حرکت آلکند، اما به هر حال بسیاری از مدرسان ایدهغلط نیستند بلکه روش مناسب طراحی به نوع اسکچی که شما برای کارتان به آن نیاز دارید بستگی پیدا می

 کنند.دست از قسمت کتف را به عنوان روش صحیح شناخته و توصیه می

های سریع، محکم و کشیدن خطوط کنترل شده مناسب است. حرکت دادن دست از کتف نیز برای کشیدن خطوط نرم در استفاده از مچ دست برای ایجاد حرکت
مهمی که در مورد این روش باید به آن اشاره کرد نیاز  شوند. نکتهرود، این خطوط در اصطالح رها شده و انفجاری ترسیم میهای احساسی و هیجانی به کار میطراحی

گیرد. شما باید ابتدا تکنیکی را و ممارست زیاد برای تسلط یافتن بر کنترل خطوط است. خصوصیات طراحی با حرکت آرنج نیز در میانه دو روش قبلی قرار میبه تمرین 
 برد شناسایی کنیدتر هستید و کارتان را بهتر پیش میکه با آن راحت

 .کنید تمرین. ۲

، عمودی، افقی گذاری زمان و تالش کوتاهی نکنید. تمرین اصول پایه مانند ترسیم خطوططراحی دست یابید در سرمایه خواهید به سطح باالیی از مهارتاگر می

 ها و زوایای مختلف را تا رسیدن به سطح کیفی مطلوب ادامه دهیددر اندازهمکعب 

 
 کنید درک را خطوط وزن مفهوم. ۳

های متفاوت است. در اصل خطوط ضخیم برای نشان دادن اجسام دور و خطوط نازک و کمرنگ وط با ضخامتها استفاده از خطگیر بودن طرحیکی از عوامل چشم
های مختلف طرح را پویاتر نشان داده و خط تیره دور آن موجب جدا شدن طرح از صفحه رسم شوند. استفاده از ضخامتبه کار برده می برای نشان دادن اجسام نزدیک

 .شودمی

 

 .نمایید ترسیم رها و آزاد را خطوط شانه قسمت از دست تعمدی حرکت با. ۴

های سریع تکنیکی است که با کمی تمرین آن را به آسانی فرا خواهید گرفت. خلق اسکچ .به عبارت دیگر خطوط را در نقاط برخورد قطع نکرده و اجازه دهید ادامه یابند
 بخشدی به آن میرسم یک مکعب محیطی با خطوط روشن به دور طرح، حس جالب

 

 مجدد طراحی. ۵
 .اید بار دیگر با نورپردازی بهتر ترسیم کرده و برای پرزانته کارهای خود از نسخه جدید آنها استفاده کنیدکشیده طول دورههای قدیمی خود را که در اسکچ

 

 ببرید. کار به مناسب دستخط .۶
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کنید دستخطتان برای این کار مناسب نیست حتماً از بندی است. اگر فکر مید تعادل بصری در ترکیبهای خالی صفحه ترفندی برای ایجاتوضیحات کوتاه در قسمت

 )در مواردی که نیاز به توضیحات در طراحی باشد ، طراحی فنی و صنعتی (.نوشتن آن را تمرین کنیدای با فونت زیبا را انتخاب کرده و قبل نوشته

 

 دهید نمایش کوچک اندازه در کرده، ترسیم بزرگ اندازه در. ۷
های متوسط را خوب و ها، تصحیح خطوط در فتوشاپ و نمایش آنها در زمان ارائه است. چنین روشی کیفیت اسکچهای پرزانته خوب اسکن کردن طرحیکی از راه

 دهدهای خوب را عالی نمایش میاسکچ

 
 دهید نمایش بزرگ اندازه با کنید، ترسیم کوچک دراندازه. ۸

توانید از این ترفند استفاده کنید، طرح را در هایتان هنوز کیفیت مطلوب را ندارد مینوز با حرکت آرنج یا کتف برای طراحی کردن راحت نیستید و یا کنترل خطاگر ه
خودتان ترسیم کرده بودید در اختیار اندازه کوچک کشیده و آن را به وسیله دستگاه کپی و یا اسکنر بزرگ کنید. حاال طرحی با همان شکل و حس و حال خطوطی که 

 دارید

 کنید. استفاده افزارهانرم در شده ساخته بعدیسه یا دوبعدی هایطرح از .۹

دوبعدی و افزارهای های ساخته شده در نرمنماهای روبرو، پالن و جانمایی آنها در صفحه، از مدل توانید برای تسلط یافتن بر ترسیم نمای پرسپکتیو و یا درک تناسبمی
 .بعدی کمک گرفته و تصاویر به دست آمده را به عنوان راهنما در زیر برگه خود قرار دهیدسه

 کنید طراحی خودکار با. ۰۱
عبارت  کند که قبل از کشیدن خطوط به آنها فکر کنید؛ بهدر این صورت امکان پاک کردن خطوط و اشتباهات احتمالی را نخواهید داشت. این کار شما را مجبور می

 کند دیزاینر بهتری شوید.دهد. این روش کمک میهای طراحی همزمان با اسکچ زدن پرورش میحلدیگر طراحی با خودکار ذهن شما را برای تفکر به راه

اگر به نظرتان جالب از آب درنیامد کنید و های خود ارزش قائل شوید. شما طرحتان را ترسیم میشود برای اسکچدلیل دیگر استفاده از خودکار این است که موجب می
 .کنید. بدین ترتیب قدم به قدم پیش رفته و مراحل کار خود را زیر نظر خواهید داشتآن را کنار گذاشته و طرح دیگری را شروع می

 اصول تناسب و ارتباط بین شکل ها،اندازه گیری،اسکیس و اتود و تفاوت بین انها

 
 :ها شکل بین ارتباط و تناسب اصول

 :تناسب

 .تناسب مفهومی ریاضی است که در هنر تجسمی بر کیفیت رابطه ی مناسب میان اجزای اثر با یکدیگر و با کل اثر داللت دارد    

 .رابطه ی بصری هماهنگ ميان اجزای آن را بيان می کندتناسب یکی از اصول اولیه ی اثر هنری است که     

وط سیال خیال انگیز، رنگ ها و وسعت سطوح برقرار کرد و یا در یک اثر حجمی روابط مناسبی میان خطمتناسبی میان می توان در یک تابلوی نقاشی روابط     
جای هم به کار ند که اغلب بهای هستتناسب و مقیاس دو واژهدر واقع  فرورفتگی و برجستگی ها، فضای منفی و فضای مثبت، بافت ها و سطوح مختلف ایجاد کرد

شان معین است، اما تناسب به ارتباط دو عنصر باهم بدون دهد که ابعاد واقعیکه تفاوت ظریفی باهم دارند. مقیاس مقایسه دو عنصر طراحی را نشان میروند درحالیمی

و الزم است طراح  تناسب، نسبی استآنکه ، حالی سروکار داردهای واقعمقياس نسبی نيست و با اندازه.شان اشاره دارددر دست داشتن اندازه واقعی

بعدی باهم داشته باشد. برای بیشتر طراحان شاید توضیح دقیق اینکه چرا عناصر یک فضای خاص باهم تناسب دارند، دشوار درک درستی از رابطه عناصر در فضای سه

 .ای از آن برخوردارندرفهباشد. اما قدرت تشخیص این تناسبات، مهارتی است که طراحان ح
 
 
 
 
 
 

http://borqe.ir/?p=7230
http://borqe.ir/?p=7230
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 ارتباط بین شکل ها :
 (عناصر یا به صورت شکل )تمرکز روی عنصر( دیده میشن یا زمینه )پس زمینه ای که شکل در آن جای گرفته

برای اینکه بفهمه چه چیزی رو باید  شکل/زمینه بر ارتباط بین عناصر مثبت و فضای منفی داللت داره. یعنی چشم کل شکلها رو از پس زمینه خودشون جدا میکنه
 ببینه. این یکی از اولین چیزهایی است که وقتی آدمها به هر ترکیبی نگاه میکنن انجام میدن

مورد نظر ه، تصویر . مثال کالسیک موقعی که این ارتباط ناپایداردن باشاارتباط شکل/زمینه میتونه پایدار یا ناپایدار باشه که بستگی داره چقدر تشخیص این دو از هم آس
 .رعکس. ما یا یک گلدان می بینیم یا دو صورت که بستگی داره به اینکه رنگ سیاه رو به عنوان شکل بگیریم و رنگ سفید رو به عنوان زمینه یا باست

 م. دو اصل مرتبط میتونن به ما کمک کننارتباطی که بیشتر پایدار باشه، باعث میشه ما بتونیم تمرکز مخاطبمون روی اون چیزی که میخواهیم ببینن، جلب کنی

 

 

ست شیء کوچکتر از دو شیء ای که همپوشانی دارن، به عنوان شکل دیده میشه و بزرگتره به عنوان زمینه. شما میتونید این رو در تصویر سمت را:محدوده

 .باال ببینید. شکل کوچکتر بدون در نظر گرفتن رنگ اون به عنوان شکل دیده میشه

 .گوهای محدب نسبت به الگوهای مقعر تمایل بیشتری برای درک شدن به عنوان شکل دارنال:تحدب

 ارتباط یکسان

در تصویر زیر، خطها دو جفت عناصر رو .ارتباط در عناصری که به صورت بصری به هم مرتبط هستند، بیشتر درک می شود تا عناصری که این ارتباط بصری را ندارند
 .رتباط به ما میگه که عناصر متصل به هم به نوعی به هم مربوطندبه هم مرتبط کردن. این ا

 

. در تصویر باال درسته که ما دو مربع و دو دایره می بینیم. ولی ارتباط بین مربع و ارتباط یکسان قویترینهبین تمام اصولی که ارتباط بین اشیاء رو تبیین میکنن، 

 متصل هستند. توجه داشته باشید که برای درک ارتباط، نیاز نیست که انتهای خطها به عناصر برسه دایره رو قویتر می بینیم، چون در تصویر به هم
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 اندازه گیری در طراحی 
 گیری در طراحی بسیار الزم و ضروری است، البته بسیاری از هنرجوها آموزش اندازه گیری را ساده و بی اهمیت تلقی میکننداندازه گیری و نسبت

تفاوت میکنید و همچنین  نسبت های طالیی را کامل درک، با این روش شما يری یکی از پایه ای ترین روش های طراحی می باشداندازه گاما 

 را متوجه خواهید شددید دو بعدی و سه بعدی 
 ابتدا مداد را بصورت عمود در دست خود بگیرید

 
 .سپس دست خود را کامال کشیده و صاف نگاه دارید

 

 
 را روی شانه ای که مداد در دستتان است متمایل کنید و چشم مخالف را ببندیدحال سر خود 

 
 برای اندازه گیری اندازه های افقی مداد را بچرخانید و به حالت افقی نگاه دارید

 
 .برای انتقال اندازه ها به روی کاغذ ابتدا نقطه پایین را عالمت گذاری کنید تا مجبور به چرخاندن دستتان نباشید
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 و سپس نقطه باالیی را عالمت بزنید، برای اندازه های افقی نیز به همین نحو می باشد

 

 
 .تی که تمایل داریداما اگر بخواهید اندازه ها را با نسبت دوبرابر طراحی کنید بایستی نسبت به مبدا اندازه های گرفته شده را دوبرابر کنید یا به هر نسب

 
 

 :اسکیس
اسکیس بازگو کننده یک سلسله  اسکيس در حقيقت انجماد یک ایده در حال عبور از ذهن است. ف متعددی را میتوان بیا ن کرد: رای اسکیس تعاریب

، دستی بی نیاز از هرگونه اسکيس طراحی دست آزاد است پیوندد. تفکرات است که در ذهن معمار یا طراح وجود دارد و از طریق فرآیند طراحی به واقعیت می

 زار، جز قلم برای کشیدن، دستی توانمند و هماهنگ با ذهناب
اسکیس به دور از هرگونه دروغ است و ما صادقانه هر آنچه که در ذهن خود می  یک اسکیس میتواند نحوه فکر کردن طراح را نسبت به موضوع طراحی بیان کند. 

 آوریمبینیم را به روی کاغذ می

 اتود زدن:
منظور نند اسکیس به معنای یادداشت سریع و کلی از جسم است، اما در عمل تفاوت هایی با هم دارند.برای مثال، در اِسکیس از خطوطی که مرز درواقع اِتود زدن هم ما

رحالی که تعیین کند استفاده نمیکنیم و دست آزادانه در راستای فرم جسم حرکت می کند، د  .از مرز، کشيدن تنها یک خط برای رسم قسمتی از طرح می باشد

از جسم میکشد. در مقابل، ساخت و ساز را میتوان رسم  -جهت یادداشت سریع -می باشد و دست شما فقط چند خط اصلی و کلی خطوط دارای مرزدر اِتود زدن 

  .دقیق و کامل طرح تعریف کرد.بدیهی ست که در ساخت و ساز تمامی خطوط دارای مرز هستند و طرح با جزئیات کامل کشیده میشود

راحی بصورت گام به در اسکیس هم مانند هر روش دیگری باید به تمام اصول طراحی توجه کرد و این اصول را هنگام طراحی با نظم و ترتیب بهتر رعایت میکنید. ط
 گام و کالسیک، برای عادت کردن به رعایت اصول طراحی، تمرین مناسبی می باشد. 

صورت کالسیک انجام دهید ممکن است هیچوقت احساس آزادی و لذت نکنید.اما برای موفق شدن در طراحی، تسلط به الزم بذکر است، اگر شما طراحی را فقط ب
عایت نمیکند. سعی طراحی بصورت کالسیک الزامیست. در مقابل اگر فقط اسکیس کار کنید، تبدیل به طراح بی حوصله ای خواهید شد که هیچ جزئیاتی را در طرحش ر
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حهایتان را رندر یا اسکیس را در راستای طراحی گام به گام انجام دهید و پس از کشیدن فرم کلی، اقدام به ساخت و ساز طرح نمایید. در انتها میتوانید طرکنید اِتود زدن 
 یک یا چند لکه رنگی در قسمتهایی از طرح، آن را تزئین نمایید -غیر اصولی-کنید، سایه بزنید و یا با گذاشتن 

 

 رکیب بندی (کمپوزیسیون)ت
های مختلف اثر خود به برای ایجاد وحدت و تناسب بین بخشهنرمندگوناگون به معنای تنظیم جایگاه اجزای یک اثر است که هنرهایدر ،،،بندی یا کمپوزیسیون ترکیب
ای هستند که های متفاوت ویژهبندیدارای ترکیبعکاسیو نقاشی، و آثار داستانو شعر، موسیقایی، یک اثر معماری، یک اثر شهربرد. برای مثال یک کار می

 شوداز عواملی هستند که در کمپوزیسیون به آنها توجه میریتمو تقارن،لتعاد .استبرگزیدههنرمند

 

 اصول ترکیب بندی :

شود. این چشم نوازی نسبی است ها به چشم نوازی اثر افزوده میها، مفاهیم و تعاریفی هستند که در بیشتر هنرهای تجسمی با رعایت آنبندی نسبتصول ترکیبا
 :کس کمک کند. برای مثالتواند به زیبایی بصری عها مییعنی ممکن است در نظر همه چشم نواز محسوب نشود. دانستن این اصول و استفاده آگاهانه از آن

 .هاها، فضای منفی، تقارن نامتقارن و مانند آن، قانون دو سومهای طالیینسبت

. ترکیب گویندد نظر، در سطح دو بعدی یا سه بعدی ترکيب بندی یا کمپوزیسيون میبه جای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضای مور

 .کندگردد و بین عناصر تصویری ارتباط، پیوند و روابط منطقی ایجاد میبندی تحت قواعد و اصول معین و محاسبات دقیق انجام می

ها با هم، ترکیب کردن و کنار هم قرار دادن آنها، ساختار و سازماندهی عناصر قسمتریزی کردن بین عناصر تصویری، منسجم نمودن نظم و ترتیب دادن، برنامه
، COMPOSITION :مفهوم ترکیب بندی یا کمپوزیسیون با مفاهیم دیگر از جمله .کندتجسمی و هماهنگ کردن همه اجزا با هم، مفهوم ترکیب را مشخص می

Formationکندمصداق پیدا میخالقیت تجسمیحوی به در ، ارتباط و مطابقت دارد که هر کدام به ن. 

ترکیب های انتزاعیشکلترکیب ، غیر هندسیو نقوش هندسی، یا ترکیب موسیقیرود. مانند ترکیب صوص هنرهای تجسمی بکار میاصطالح ترکیب در همه هنرها به خ
 .ترکیب یک اثر هنریو به طور کلی فیلم سینمایییک 

ر آورند. هگیرند و در اثر نیروهای بصری ناشی از شکل و زمینه مفهوم جداگانه بدست میهای متفاوتی به خود میکنند جلوهها نسبت به فضایی که اشغال میشکل
شود. بدین ترتیب هر های متغیر به خود می گیردو خصوصیات تصویری آن متغیر میشکل ثابت، مثالً یک دایره، در داخل مربع، مربع مستطیل، لوزی و حتی دایره جلوه

حد بصری موقعیت فضایی و جلوه و نمود کند که ناشی از نیروهای بصری است. در نتیجه هر واشکل و نقشی نسبت به فضا و شکل اطراف جلوه و معنای خاص پیدا می
کند و نیروهای تصویری که از جهات مختلف، راست و چپ، باال و پایین، جلو و عقب خود را به واسطه روابط فعال و متقابل واحدهای تصویری پیرامون خود کسب می

های تصویری خاص خود که دائماً تحت تأثیر و دگرگونی شرایط فضایی و تابش نور کنند. عالوه بر آن رنگ با ارزشگذارند موقعیت فضایی آنرا ایجاد میبر آن اثر می
 .باشد، و بافت نیز به صورت مؤثر در مشخص کردن موقعیت فضایی و کیفیات بصری عناصر تصویری مؤثر هستندمی

 تعادل:
دلیل اینکه انسان می خواهد همیشه پاهایش بر روی زمین استوار باشد و در هر مهم ترن عامل فیزیکی و فیزیولوژی موثر بر حواس بشر، نیاز او به حفظ تعادل است. به 

با تمام مراحل علمی این مسئله، هیچ ، شرایطی وضعیت قائم بدن خود را حفظ کند و در ناخود آگاه بصری خود بیش از هرچیز به وجود تعادل و توازن توجه می کند

 غریزه ای خاص که در حواس بشر وجود دارد، نیستشیوه محاسباتی دقیق تر و سریع تر از احساس 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ما آگاه یا ناخودآگاه تعادل، نقطه ی مقابل عدم تعادل یا سقوط است. میل ما به دیدن تعادل هنگام دیدن یا بیان یک پیام بصری به این صورت نمایان می شود که 
و یک پایه افقی در نظر می گیریم، این دو با هم مهمترین عوامل ساختمانی هستند که به  برای چیزی که می بینیم و یا طرح آن را می کشیم اول یک محور عمودی

دن همیشه به صورت وسیله آن ها میزان تعادل سنجیده می شود. این محور بصری را می توان محور محسوس نام گذارد زیرا با آن که دیده نمی شود ولی در عمل دی

 .ثابت ناخودآگاه استغالب وجود دارد و در واقع یک عامل 
 

 :انواع تعادل

 : الف( تعادل متقارن    

زیرا همه چیز نسبت به محورهای افقی، عمودی و مورب که از وسط اثر عبور می کنند  .به کارگرفتن تعادل قرینه ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری است    

 .است به راحتی قابل درک می باشد سنجیده می شوند. تعادل قرینه کامالً طبیعی و سهل الوصول

 : ب( تعادل غير متقارن    

انرژی بصری در این روش ایجاد تعادل بصری بر اساس فاصله ی شکل ها، عناصر نسبت به محورهای افقی، عمودی و مورب در وسط کادر تعیین نمی شود، بلکه     
جای آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به کادر تصویر مشخص می شود. در ترکیب هایی که از تعادل  روشنی ، رنگ، بافت و –شکل ها بر اساس اندازه ، جهت ، تیرگی 

 .غیرمتقارن استفاده کرده اند انرژی بصری پرتحرک و پویاتر احساس می شود

 .متقارن بهره گرفته می شوددر هنر معاصر به واسطه ی پیچیده تر شدن جوامع، شکل زندگی و نگاه مخاطبان آثار هنری، بیشتر از تعادل غیر    
 

 .رابطه ی بصری هماهنگ ميان اجزای آن را بيان می کندتناسب یکی از اصول اولیه ی اثر هنری است که تناسب :

 

 ریتم :
عبارت است از تکرار، تغییر واژه ای است که معموالً در موسیقی به کار می رود اما در هنرهای تجسمی نیز مرسوم است. در هنر تجسمی ریتم معنایی تصویری دارد و  

 .آهنگ بصری را به وجود می آورد -و حرکت عناصر بصری در فضای تجسمی، به عبارت دیگر تکرار منظم و متوالی یک عنصر تصویری ضرب 
ن تدبیری برای سازماندهی فرم ها و ریتم به تکرار منظم یا هماهنگ خطوط، اشکال، فرم ها یا رنگ ها گفته می شود، و شامل نظریه بنیادی تکرار است که به عنوا

ر می شوند تا دهنه های فضاها در معماری محسوب می شود. تقریبا تمامی انواع بناها از اجزائی تشکیل شده اند که بالطبع تکرار می گردند. تیرها و ستون ها تکرا
ا را سوراخ می کنند تا ورودی نور، هوا، مناظر و مردم را به ان میسر سازند. تکرار تکراری سازه و مدول های فضا را تشکیل دهند. درها و پنجره ها به طور مکرر سطح بن

 .فضا ها اغلب برای تامین نیاز های عملکردی مکرر یا مشابه در برنامه ی بنا حاصل می شود
 

ه طریقه ی تکرار دسته بندی شوند الزم نیست کامال ساده ترین شکل تکرار نوع خطی آن است که از اجزای زیادی تشکیل می شود در هر حال برای این که اجزا ب
خانواده  مشابه باشند آن ها ممکن است دارای یک خصیصه مشترک یا یک مخرج مشترک باشند ودر عین حال که تک به تک منحصر به فرد هستند متعلق به یک

 باشند

 : ه تکرار سازماندهی شوندخصوصیات فیزیکی که بر اساس آنها فرم و فضا های معماری می توانند به طریق

عبارت دیگر  اندازه شکل خصو صیات جزییات در هنر تجسمی ریتم معنایی تصویری دارد و عبارت است از تکرار تغییر و حرکت عناصر بصری در فضای تجسمی به

 .تکرار منظم ومتوالی یک عنصر تصویری ضرب اهنگ بصری را بوجود می اورد

 :ب آهنگ بصری را می توان نام بردبه طور کلی ریتم چهار دسته ضر

 در این نوع ضرب اهنگ یک تصویر به طور یکنواخت و به صورت متوالی تکرار می شود:تکرار یکنواخت-1

ی دارد و ی نیزدر پاین ریتم باعث نوعی حرکت و عکس العمل خود به خودی شده وتوجه مخاطب را به دنبال خود هدایت می کند اما به واسطه عدم تنوع تاثیری منف
 پس از مدتی مالل اور و کسالت بار خواهد شد
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در این ضرب اهنگ یک عنصر بصری تکرار می شود اما تکرار ان با تغییرات متنابی متنوع خواهد شد به طوری که در هر مخاطب همواره  :تکرار متناوب-2

 .نوعی انتظار برای تکرار دارد

 
 

گ یک تصویر ویا یک عنصر بصری از یک مرتبه و حالت خاص شروع می شود و به تدریج با تغییراتی به وضعیت و یا در این نوع ضرب آهن :تکرار تکاملی-3

 حالتی تازه تر می رسد. به طوری که نوعی رشد وتکامل را در طول مسیر تغییرات خود دنبال می کند.مانند ماه

 
ز حرکت منحنی سطوح و خطوط به وجود می اید و از نوعی تناوب هم بر خوردار است نمونه کاملی در این نوع ضرب اهنگ که عمدتا با استفاده ا:تکرار موجی-4

 از ضرب اهنگ تجسمی است. مانند شن های صحرا
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 طراحی از اشکال و احجام هندسی و غیر هندسی )توانایی دوم (  

سطوح اصلی هندسی )مثلث،  وزنقه، متوازی االضالع، بیضی و سایر اشکال هندسی. هندسی عبارتند از مثلث، مربع، دایره، مستطیل،ذ اشکالاشکال هندسی :  

 مربع، دایره( می باشند
غیر هندسی نیز شامل کلیه سطوح هستند که شکل منظمی نداشته و معموالً از قاعده خاصی پیروی نمی کنند. مانند طبیعت دور  اشکالاشکال غیر هندسی :

 ح می باشندو اطراف ما که دارای کلیه سطو

به اجسامی که دارای سه بعد : طول ،عرض و ارتفاع یا عمق باشند حجم گفته می شود . معموال همه ی اشیای مادی در طبیعت دارای حجم : تعریف حجم

یی هستند که بخشی از فضا را هستند .اگرچه برخی از آنها ممکن است عالوه بر طول و عرض دارای ضخامت ،عمق یا ارتفاع بسیار کمی باشند اما قاعدتا حجم ها

 اشغال می کنند .

 مخروط ،هرم،استوانه،مکعب مستطیل،کعبماحجام هندسی :

 :یهندسغیر احجام

و آلی طبیعت را  ) از تکرار و ترکیب شکل های مثلث ،مربع و دایره می توان سطح های متعدد منظم و غیر منظمی به دست آورد . همچنان که اگر اشکال پیچیده

 ساده کنیم مجددا به اشکال ساده دایره ،مثلث و مربع خواهیم رسید ( تجزیه و
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 مکعب،هرم،استوانه،مخروططراحی اشکال و احجام هندسی :

 :احی حجم مکعبطر

نقطه را مشخص کنید و آن را به سمت پایین ادامه داده و خطی عمودی را  افقی را کشیده و دو نقطه به اندازه دلخواه روی آن رسم کنید، سپس وسط دوخطابتدا 

نقاط در طرف مقابل رسم بکشید. باال و پایین خط را به نقاط در دو طرف وصل کنید سپس خطوط عمودی به موازات خط اولیه ترسیم کنید و باال و پایین خطوط راه به 
 .نظر ساخته می شود کنید. سپس بقیه موارد را پاک کنید، مکعب مورد

 .برای طراحی سه بعدی در نظر داشته باشید که بعد از ترسیم لوزی باال، خط بعدی را به صورت عمودی پایین بیاورید

 این شیوه به زیبایی شی سه بعدی شما کمک می کند

 
 

 طراحی هرم :
وش است. با ترسیم چهارگوش و مشخص کردن یک نقطه در باالی آن و وصل رای ترسیم حجم هرم، ابتدا باید توجه داشت که قاعده و کف آن به صورت چهارگب

با پهنای مداد از تیره راحی که مد نظر دارید طبرای سایه روشن زدن هرم می توانید هر س، کردن هر چهارگوشه، چهارگوش به نقطه فرم هرم ساخته می شود

 .به روشن انجام دهید

 
 

 : مخروططراحی 
دایره مخروط باید در نظر داشت که قائده آن دایره شکل است. اما برای ترسیم به دلیل پرسپکتیو فرم بیضی دیده می شود. با رسم نقطه ای باالی برای طراحی از حجم 

 .و وصل کردن به اطراف دایره فرم مخروط به وجود می آید

 
 

 

 

 

http://borqe.ir/?p=7230
http://borqe.ir/?p=7230


14 
 

 

فرو رفتگی ها را با تيرگی و برجستگی ها را با تناليته  .حاالت پارچه استبرای طراحی از پارچه نکته ای که بسیار مهم است توجه به ترسیم پارچه:

 طراحی نشان می دهند های روشن

 
 

 کاغذ مچاله و سنگ هم با همین روش ترسیم خواهد شد

 

 طراحی طبیعت بیجان)توانایی سوم (
 وط بسیار ساده یک شکل را طراحی می کنیمخط های طراحی از طبیعت بی جان می باشد در این شیوه با  این شیوه از ساده ترین شیوه

به اشیائ روزمزه توجه نشان می دادند و در آثار خود به و براک به شدت پیکاسواز طبیعت بی جان یکی از دغدغه های هنر مدرن می باشد. افرادی چون سزان، طراحی
 ای مختلف استفاده می کردند. هشیوه 

 
 :طبیعت بی جان  اولین شیوه برای طراحی از

 .ابتدا یک خط عمود ترسیم می شود. ارتفاع خط به اندازه شی مورد نظر بستگی دارد--1

 
نی باشد خطوط افقی با فاصله هایی دلخواه در اندازه هایی متفاوت روی خط عمودی رسم می شود؛ اما اگر مدل خطوط افقی روی خط عمودی رسم می شود اگر طراحی ذه--2

 .الزم به توضیح است که خط افقی وقتی ترسیم می شود که قصد تغییر در عرض شی شکل داشته باشیم .چیدمان شده باشد خطوط افقی بر اساس تغییر اندازه در شی اعمال می شود

 
 
 
 
 
 
 
 

http://borqe.ir/?p=7230
http://borqe.ir/?p=7230
http://borqe.ir/?cat=472
http://borqe.ir/?p=16816
http://borqe.ir/?p=16816
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 .خطوط را به هم وصل می کنید و شکل کامل می شود--3

 

 
 

 :طبیعت بی جان  دومین شیوه برای طراحی از
خطوط منحنی روی خط عمودی رسم می شود اگر طراحی ذهنی باشد خطوط منحنی با  -2ابتدا یک خط عمود ترسیم می شود. ارتفاع خط به اندازه شی مورد نظر بستگی دارد. -1

 .ال می شودی دلخواه در اندازه هایی متفاوت روی خط عمودی رسم می شود؛ اما اگر مدل چیدمان شده باشد خطوط منحنی بر اساس تغییر اندازه در شی اعمفاصله های

 
 .خطوط را به هم وصل می کنید و شکل کامل می شود--3

 
 :طبیعت بی جان  سومین شیوه برای طراحی از

خطوط هفتی شکل روی خط عمودی رسم می شود اگر طراحی ذهنی باشد خطوط  --2شود. ارتفاع خط به اندازه شی مورد نظر بستگی دارد.  ابتدا یک خط عمود ترسیم می--1
در شی اعمال می  س تغییر اندازههفتی شکل با فاصله هایی دلخواه در اندازه هایی متفاوت روی خط عمودی رسم می شود؛ اما اگر مدل چیدمان شده باشد خطوط هفتی شکل بر اسا

 شود
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 خطوط را به هم وصل می کنید و شکل کامل می شود--3

 
 

 طراحی از طبیعت)توانایی چهارم (

 درخت : 

 

 قدم اول

 .از جایی که تنه از زمین بیرون آمده است خواهد بود  نقطه شروع  ابتدا خط زمین را رسم کنید،که این خط

ت که شاخه ها )به خصوص( برگ درختان تمایل به رشد رو به باال بیش از به دو طرف را دارند درختان مخروطی می به خاطر داشته باشید زمانی که شما یک درخ
 .باشند

 .شروع کنید به ترسیم اسکیس درخت از تنه به سمت باال. ضخامت تنه را به اندازه سایز درخت تعیین کنید

د و کپی کنید آنها را در کاغذ ترسیم اسکیس خود. این طرح اولیه است، بنابراین لطفا ترسیم کنید خطوط کنید که چگونه شاخه ها در حال رشد رو به باال هستن  دقت
 مدادی ضعیف و مالیمی را
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 قدم دوم

 .از تاج درخت را. از خالقیت خود استفاده کنید و تصمیم بگیرید که چه نوع شکل تاج درختی را خواهید داشت  ترسیم کنید حد فاصلی

 .و شاخه ها دارد ها اساسا گرد اما نه زیاد دقیق هستند. اغلب شاخه ها ظاهرا بیرون از تاج می باشند. ذهن ما تمایل به کامال متعادل و متناسب دیدن تنهآن 

من را کپی کنید و آن را بهترکنید، بخش  از رسم خطوط نامنظم موجدار در برگ ها و شاخه ها در اینجا، استفاده کنید. شما می توانید با استفاده از خالقیت خود نقاشی
 .ما یک درخت رسم می کنیدپایین تر از تاج همیشه کمی تیره تر از باال که در تماس مستقیم با نور خورشید است می باشد. به یاد داشته باشید این را، هنگامی که ش

 

 قدم سوم

 با ضربه های آهسته ترسیم کنید، رسم کنید سایه در زیر درخت تیره کنید بخش پایین تر تاج را به تدریج، ابتدا همیشه خطوط را

 
 با نوک مداد تان رسم کنید خط های قوی تری برای خط های حد فاصل .شما می توانید تاچ نهایی را روی کار انجام دهید. رسم کنید تنه را تیره تر
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 )رز(گل:  

 ن خط ها را با مداد کم رنگ بکشید. چون در انتهای کار این خطوط پاک می شوندکه در انتها خمیده است، درون هم بکشید. ای U سه تا**1

 
 .شاخه و برگ را اضافه کنید** 2

 
 .گلبرگ را مشابه شکل زیر بکشید**3

 

 
 

 بکارگیری نور و سایه درطراحی  طبیعت
نیز شبیه سایه روشن است. یادگیری زدن  هاشورات خاکستری( سیاه سفید است. شیوه ساده ترین شیوده برای یادگیری سایه روشن در طراحی استفاده از تنالیته) درج

 .و استوانه نیز بسیار مهم استمخروط، هرم، کره، مکعبمانند،   سایه روشن در احجام هندسی

 سایه روشن

استفاده شود. زیرا اگر این سه کلمه در ذهن جا بیافتد « کستری هاسياه سفيد خا »از ترکیب« سایه روشن » بهتر است برای طراحی به جای استفاده از ترکیب 

و تیرگی های مناسب از عناصر بسیار مهم در خط. قدرت یم. در ابتدای کار کمتر از تیرگی در طراحی های خود استفاده می کنردراحت تر می تواندر عمل آن را اجرا ک
 .یمکنبنیز استفاده  مانهای را عالوه بر یادگیری در آثارتند. باید انواع خاکستری طراحی هس

 :شیوه اجرای تنالیته سیاه سفید

قسمت مساوی تقسیم کنید. و با مداد طراحی از تیره به روشن سایه بزنید. اولین خانه سیاه، آخرین خانه سفید، چهار مریع  9سانتیمتر را به  11در 2یک مستطیل 
  .ستری تیره، چهار مربع خاکستری روشن و مربع وسط خاکستری متوسط می شودخاک

http://borqe.ir/?p=17085
http://borqe.ir/?p=17016
http://borqe.ir/?p=17016
http://borqe.ir/?p=17044
http://borqe.ir/?p=17044
http://borqe.ir/?p=17035
http://borqe.ir/?p=17035
http://borqe.ir/?p=17036
http://borqe.ir/?p=17036
http://borqe.ir/?p=7230
http://borqe.ir/?p=7230
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 .اهد بودخانه نیز می توانید خاکستری ها را ادامه دهید. هر چه بیشتر خاکستری ها را گسترش دهید. تنوع تنالیه ها در اجرا طراحی شما موثرتر خو 9بیشتر از 

 

 

 
 .تیره به روشن یا بر عکس این تمرین را انجام دهید با ترسیم مربع هایی می توانید از از

 

 
 .در یک کادر نیز می توانید از تیره به روشن را تمرین کنید. به عبارت دیگر تنالیته ای از هر خانه را می توان رسم کرد
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بر اساس جهت تابش نور سایه احجام روی  ههده می کنید کدر تصویر زیر مشا .بر اساس جهت تابش نور سایه و نوری که روی اشیاء ایجاد می شود متفاوت است  
 زمینه در جهت مخالف نور ایجاد شده است

 

 
 

 نور طبیعی مانند نور خورشید، ماه و ستارگان -1دو نوع نور وجود دارد: :انواع نور

 نور مصنوعی مانند نور آتش ، شمع ، چراغ نفتی ،چراغ گاز،انواع المپ،چراغ قوه و...-2

 «دیگر نور را برنمی گردانند»: اجسامی که رنگهای تیره دارند نور را جذب می کنند ولی بازتاب نمی کنند يره اجسام ت

 ما نمی رسد تیره به نظر می رسند.رنگ سیاه بیشترین جذب نور را داردبه همین دلیل است که لباسهای تیره ،گرم هستند.  بنابراین چون از آنها نوری به چشم

،نور بیشتری را بازتاب می دهند و مقدارکمتری از نور را جذب می کنند چون نور بیشتری منعکس شده و به چشم ما می رسد ما آنها های روشن دارند  اجسامی که رنگ
وشند چون گرمترین را روشن تر می بینیم.لباسهای سفید کمترین جذب نور را دارند و خنک تر هستند ساکنان شرق و غرب کشورمان)بلوچ و عرب( لباس سفید می پ

راکنار یک جسم دیگر قرار دهیم، باعث می شود بازتاب نور زیاد شده و قسمت هایی از شی یا   نقاط در کشورمان هستند.اگر یک جسم روشن ،مانند یک صفحه سفید
 جسم که در تاریکی قرار دارد روشن شود.

 نور، سایه، انعکاس نور

 ن می شود.عواملی که باعث می شوند تاشکل طبیعی وبرجسته دیده شودعبارتند از :وقتی به چیزی نورمی تابدباعث دیده شدن آ

 که از منبع های نور مانند خورشید،ماه ،آتش،المپ و... برچیزی تابیده می شود.: نور-1 

 م را از فضای اطراف متمایز می کنند(سایه یا تیرگی است که در اثر نبود نور روی خود جسم ایجاد می شود.)سایه هایی که جس)سایه اصلی( :سایه خودی-2

سایه ای است که از جسم برروی زمین یا میز ... می افتد. چون جسم در مسیر نور قرار دارد بنابراین مقداری از نور به سطحی که )سایه فرعی(: سایه افتان-3
 جسم روی آن قرار دارد نرسیده و سایه ایجاد می شود.

 رفلکس نور یا نیم سایه نیز گفته می شود.که بازتاب نور یا :انعکاس نور-4

د. هاین باز تاب بیشتر بخشی از نور ، بعد از برخورد با زمین ، میز دیوارو... باز می گردد و موجب روشن شدن بخشی از سایه بر روی جسم یا مدل مورد نظر می شو
بازتاب، نور   ود.هیچ وقت نور این انعکاس، از نور اصلی بیشتر نیست چون بعد ازازسطحی که جسم روی آن قراردارد ویا دیوار نزدیک به مدل یا جسم ایجاد می ش

 ضعیف تر می شود.
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 جهت نور

ی کنیم یا نقاشی می نور از جهت های گوناگون به اشیا و اجسامو طبیعت می تابد . بسته به جهت نور، شکل و حالت موضوع هایی که داریم بر روی آن ها مطالعه م
سایه از بین برود.)مانند نور از جلو( در این حالت به خاطر از بین رفتن سایه ها، جسم یا مدل، برجسته به نظر  "ست.در بعضی از حالت ها ممکن است کالکنیم ،متفاوت ا

صویری ندارد.یک توپ در این تصویر ما سیاه دیده می شود و هیچ ارزش ت "اگر نور از پشت بتابد، کال "نمی رسد و مانند یک صفحه ی تخت دیده می شود، یا مثال
م چنین می حالت به صورت یک صفحه تخت وگرد وتیره دیده می شود.عالوه براین که جهت نور می تواند به درست دیدن و بهتر دیده شدن موضوع کمک کند، ه

 )نورپردازی در سینما(تواند بر حاالت روانی ما مثالحساس ترس، غم، روحانیت ،مبهم بودن،احساسهای شاعرانه و... تاثیر بگذارد

 در جهت های مختلف باشد.  نورپردازی می تواند طبیعی باشد مثل گذاشتن گلدان گل کنار پنجره ویا می تواند به صورت مصنوعی و با المپ یا چراغ مطالعه

 نور از باال و سمت چپ)یا باال سمت راست( -1   

 ر برای نشان دادن حالت طبیعی اشیاءوبرای نشان دادن منظره یا تصویر انسان بسیار مناسب است.درجه می گویند. این نو 54به این نور ،نور مورب یا نور 

 نور از باال-2

سایه ها به طرف پایین برای نشان دادن حاالت روحانی می تواند مورد استفاده فرار بگیرد.این نور در طراحی به جز موارد خاص ، زیاد استفاده نمی شود.چون همه 
 شوند وخیلی از قسمت های مدل، زیر این سایه ها از بین می روند.کشیده می 

 نور از پهلو-3

روشن است و نصف تصویر در که می تواند از چپ یا راست بتا بد .نور از پهلو می تواند برای حاالت شاعرانه مورد استفاده قرار گیرد.در این نور پردازی،نصف تصویر 
 نگام غروب بسیار کشیده است ودر انتها محو می شود. سایه قرار دارد.سایه افتان مانند ه

 نور از پایین -4

یه در این نور برای نشان دادن حالت های ترس استفاده می شود.چه در طراحی و نقاشی وچه در عکاسی و فیلم ها از این نوع نور پردازی استفاده می شود.سا "معموال
 ابل دیدن نیست.پردازی در باالی موضوع قرار دارد.سایه افتان ق

 نور از روبرو-5

تخت استاین نور در جاهایی استفاده می شود که  "مدل ما هیچ سایه ای نداردکه باعث ایجاد حجم شود.پس آنچه می بینیم تصویری کامال "در این نوع نور پردازی،کال
 نیاز به سایه نداریم وفقط می خواهیم محیط اصلی چیزی را ببینیم.

 ور(نور از پشت)ضد ن -6

ودر   اصلی موضوع در این حالت هیچ چیزی به غیر از دور موضوع را نمی توان دید و فقط صفحه ای تخت وتیره دیده می شود.از این حالت برای پنهان کردن چهره
 ابهام ماندن بیننده استفاده می شود.
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 رسم انواع پرسپکتیو )توانایی پنجم (

 ر عمود برصفحه زمین است. دارای سه گروه می باشند :دارای پرده تصوی: پرسپکتیو یک نقطه ای

 یک گروه از سطوح ، موازی پرده تصویرند و عمود بر سطح زمین می باشند. -*
 دومین گروه موازی سطح زمین و موازی پرده تصویر هستند. -*
 ر پرده  تصویرند ودر یک نقطه گریز به یکدیگر می رسند.بنابراین ، گروه سوم سطوح که از ناظر دور می شوند نیز با یکدیگر موازی شده ، عمود ب -*

 دارای تصویر ، عمود بر صفحه زمین می باشد.: پرسپکتیو دو نقطه ای

 به جز خطوط عمودی ، هیچ یک از اضالع و قطرها موازی پرده تصویرنیستند. -*
 تمام اشیاء موازی صفحه زمین هستند.-*

 دور می شوند دو سطح سمت چپ و راست زوایای متفاوتی با صفحه تصویر به وجود خواهند آورد. در این وضعیت  گروه سطوحی که از ناظر 

 

 : دارای پرده تصویر نسبت به صفحه زمین مایل می باشد.پرسپکتیو سه نقطه ای  -*

 هیچ یک از سطوح ، موازی پرده تصویر نیست . -*
 هیچ یک از سطوح ، موازی صفحه زمین نیست . -*

 یتدر این وضع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 فاصله خطوط عمود از مرکز دید آنقدر زیاد می شود که گویی این خطوط به سمت یک نقطه گریز                                           

 عمودی میل می کنند.

 

 ابتدا به تعریف چند موضوع می پردازیم

 ده تصویرپر ............................. p.p خط

 خط افق ............................. HL خط

 خط زمین ............................. GL خط

 چشم ناظر ........................... sp نقطه

 گریز نقطه ......................... vp نقطه

 .( قرار داردناظر) sp آن قرار دارد و در پرسپکتیو یک نقطه ای در راستای نقطه گریز ( بر روی ) vp خطی است که در راستای دید ماست و همیشه خط افق:

ترسیم  GL است وصل میکنیم ، محل برخورد آنها را عمود بر p.p به یکی از گوشه های ضلعی که منطبق به خط sp شروع پرسپکتیو یک نقطه ای ابتدا از برای

 دهیم سپس از محل برخورد خطوط عمود برمی گوشه دیگر ضلع انجام  ضلع مورد نظر است. همین کار را برایتصویر همان گوشه از  ، GL میکنیم ،محل برخورد با

GL خطی به vp ( وصل می ) کنیم نقطه گریز. 

رخورد خط با خطی ترسیم میکنیم ، محل ب GL را عمود بر p.p برخورد با است وصل می کنیم ، نقطه p.p به گوشه دیگر خطی که در راستای عمودی خط sp از

 )گریز نقطه( vp که به

   .است p.p وصل شده بود،تصویر همان گوشه دیگر ضلع عمود بر

 

 ترسیم می کنیم و خطوطی که در راستای GL پرده تصویر )است را موازی با خط) p.p خط ای تمام خطوطی که موازی با در پرسپکتیو یک نقطه نکته:

 کنیم را در راستای نقطه گریز ترسیم میپرده تصویر )است ) p.p عمودی خط
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 :بدون استفاده از ابزار ایجاد پرسپکتیو

واقعا فکر می کنید هستند کامال  می کنید خیلی زود در میابید که شکل ظاهری اشیایی که روی آنها کار می کنید با آنچه وقتی شما در مورد پرسپکتیو مطالعه
این وجود اگر شش مربع  ،شما می دانید که مکعب شش وجه کامال مساوی دارد که همه ی آنها نیز مربع هستند.با در نظر بگیریدمتفاوتند.به عنوان مثال یک مکعب را 

 .ترکیب کنید،نتیجه ی نهایی قطعاً یک مکعب نخواهد بود بر کاغذ بکشید و آنها را به هر طریق که امکان دارد با هم

کامل است.اما به ندرت آنرا به صورت دایره می بینید مگر اینکه بصورت عمودی به  ه باالی یک استوانه به شکل یک دایره یمثال دیگر استوانه است .شما می دانید ک

 .که شکل اصلی آن یک دایره است نگاه کنید.در واقع آنرا به صورت بیضی یا یک خط راست می بینید.با این وجود می دانید آن

می بایست اصول پرسپکتیو را فرا گرفته باشید.علم  نه می شود چیزی را طراحی کرد نه تنها باید خود این چیزها را بشناسد بلکهپرسید چگو بنابراین وقتی از خود می
نقطه ی هستند بلکه آنطوری که از  نه آنطور که واقعا-که بوسیله ی آنها اشیا مورد نظرمان را بطور صحیحی بر کاغذ بکشیم  پرسپکتیو به ما اصولی را یاد می دهد

آن می رساند که بر مشکالت  پرسپکتیو بدون استفاده از ابزارهای طراحی و رسم،شما را به مهارتی بر اصول اولیه ی دیدی خاص مشاهده می شوند .تمرین برای ایجاد

 .طراحی فائق آیید

حین خواندن این مباحث نظری به پرسپکتیو دور و اطراف  ا بایدتاپیک تنها تعدادکمی از اصول مهمتر بصورت خالصه مورد بررسی قرار می گیرند،شم در جریان این
شکل مثل صفحه ساعت ،سطل آشغال و یا دیگر  باشید به عنوان مثال اگر روی دایره ها و بیضی ها مطالعه می کنید به تمام اشیا قوسی محیط واقعی خود توجه داشته

 .باشید فرمهایی که هر روزه می بینید توجه داشته

 :همدو اصل م

 :در ذیل می آید مهمترین آنها هستند در مورد پرسپکتیو تنها تعداد کمی اصل پایه و مهم وجود دارد دو موردی که

می شود کاهش پیدا می  ی وجهی از آن که با زاویه ی قائمه توسط چشم دریافت می شود در جهتی که آن شیء دیده اندازه شی ء مورد نظر به نسبت فاصلهیک :

 .کند

 ابعاد آن موازی با خط دید چشم باشد یا به عبارت دیگر موقعی که بین خط دید چشم و سطح سطح تنها موقعی به شکل واقعی خودش دیده می شود که یکدو :

 .شیء مورد نظر زاویه ی قائمه ساخته شود
دهید.طول ساختمان کامل در فاصله ی دور فقط چند  ورد آزمایش قرارتوانید با ایستادن نزدیک به پنجره و نگاه مستقیم از آن به بیرون م را به راحتی می اصل اول  

موضوع توجه کنید که نزدیک ترین  با اندازه های مساوی اما در فاصله های متفاوت نسبت به شما قرار داشته باشند به این سانتی متر به نظر می رسد.اگر چند شیء
 کوچکتر به نظر می زسند.شما دارند کوچک و  آنها از همه بزرگتر و بقیه به نسبت فاصله ای که با

را درنظر بگیرید (در زاویه ی قائمه با خط دید چشم  توان به راحتی ثابت کرد.موقعیکه یک سطح )برای مثال انتهای دایره ای شکل یک استوانه را نیز می اصل دوم

و اگر آنقدر بچرخد که سطح مور نظر  موضوع می چرخد،بعد کمتری از آن به نظر می آیدکوچکتر می شود.به عبارت کاملترموقعیکه  قرار ندارد ابعاد آن تغییر کرده و

 .می گویند(foreshortening ساده به صورت یک خط به نظر می آید .این تغییرات در شکل را )فشرده شدن کامالً در امتداد خط دید چشم قرار بگیرد و خیلی
 

 :نمونه ی شکلهای هندسی

 شکلهای ساده ی هندسی را در اینجا مورد بررسی قرار خواهم داد.وقتی با این شکلهای یع به اصول پرسپکتیو مسلط شوید نمونه های معدود ازبرای اینکه خیلی سر

 .ببرید که این اصول را می نوانید برای رسم آنها نیز به کار ساده شروع کنید ،شکلهای ترکیبی بعدی چندان مشکلی برای کشیدن ایجاد نخواهند کرد چرا

 

 :دید چشم خط افق یا سطح

می شود.به عبارت دیگر برای طراحی اشیاء بیشتر  واقع در سطح دید چشم است.هنگام کشیدن اشیاء از این خط فرضی به نسبت وسیعی استفاده خط افق خطی فرضی

 .استفاده قرار میگیرد اد معموال اولین اصل بیشتر مورددر مورد ساختمانها و طراحی ها و نقاشی ها در فضای آز از اصل دوم استفاده می کنیم درحالیکه

بر شکل ظاهری آن تأثیر می  موقعیت شی ء موقعیت آن نسبت به بیننده تفاوت میکند.برای مالحظه ی اینکه چگونه تفاوت مکان و شکل قابل رؤیت هر شی ء بنابر
دورتر و نزدیکتر به نسبت  ق به اختالف ابعاد در هر موقعیت می بشد .یعنی قرار دادن شی ءهای مختلف و توجه د قی گذارد بهترین راه قرار دادن شی ء در موقعیت

 .افقی فاصله تاچشم یا باالتر و پایین تر به نسبت خط فرضی
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 اجرای طرح سنتی )توانایی ششم(

 تذهیب:

. از میان انواع هنرهای قدیمی ایرانی اسالمی هنرهای تجسمی جایگاه اسالمی دارای قدمت و پیشینه ای طوالنی هستند -هنرهای مشرق زمین بویژه هنرهای ایرانی
، نقاشی (illuminated manuscript)خاصی داشته اند که یکی از این هنرها، هنر نگارگری به معنای عام آن که شامل زیرمجموعه های مختلفی از جمله تذهیب

 .به شما معرفی و فلسفه و روش های اجرای آن توضیح داده شود تذهيبکه هنر  و گل و مرغ می شود. در این نوشته و مقاالت آتی سعی می شود

. این هنر قدمتی چند صد ساله دارد. تذهیب را می توان هنر آراستن صفحات کتاب به هنر تذهيب یکی از شاخه های هنر نگارگری ایرانی و اسالمی است

ا رنگ طال نامید. تذهیب یک واژه عربی است که در مفهوم اسم مصدر به معنای زر گرفتن و زر اندود وسیله طرح ها و نقش های رنگارنگ، اسلیمی، ختایی بویژه ب
یاهی یا هندسی در کردن) که در عام به طال کاری یا طال کردن تعبیر می شود(. در عمل هنر تذهیب را تزئین نسخه های خطی با رنگ و طال و نقوش ظریف گل و گ

 .هم تنیده می گویند

عنوی، ظاهری و ر ایرانی که در هنر تذهیب به مُذهِب معروف است. مذهب یا نگارگر تذهیب از نمادهای گوناگون هوشمندانه بهره می برد تا مظاهر مادی و منگارگ
طوط منحنی بیانگر معنویات و باطنی را به بیننده کار تذهیب نشان دهد. در این هنر قدسی خطوط عمودی بیانگر سمبل و نماد زندگی مادی و جنبه طبیعی عالم و خ

اشاره به اصل وجوه مابعد الطبیعه است. جدول ها و کادرهای مستطیل شکل نماد بعد مادی و جداول منحنی سمبل بعد معنوی به خصوص منحنی بسته دایره شکل 
 توحید دارد و مرکز دایره نشانه یگانگی خداوند است

 

بندهای  .هد جزئیاتی که غالبا شامل بندهای)یا همان خطوط و نقش های( ختایی و اشکال اسلیمی می شوند، هستیمدر اجرای هنر تذهیب و طراحی اولیه آن ما شا

. بر روی این بندها، گلها، برگ ها و نقش های لوتوس به تنوع و البته ختایی بندهای حلزونی شکل هستند که بندهای اسپيرال)مارپيچ( ناميده می شوند

 .ندقانون خاص قرار می گیر

اول ماهیچه روی آن خطوط اسلیمی، پیچ و خم های پیاپی از نقوش است که ماهیچه اسلیمی بر روی آنها قرار می گیرند. بند وسط هر اسلیمی بند اصلی آن است که 
ارند که می توانند بسیار پیچ در پیچ باشند و بنا حرکت اسلیمی اسپیرال همانند ختایی وجود د .قرار می گیرد و بعد بر روی دو بند باال و پایین آن ماهیچه قرار می گیرد

 .به ذوق هنرمند طرح های زیبایی را بسازد. اسلیمی ها تنوع بسیاری دارند و باعث تنوع فضای رنگی و هم حرکتهای زیبا در طرح می شوند

 )دارای جزوه جدا میباشد که پیوست شده است (:و نقوش ختایی  نقوش اسلیمی
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 ا رنگ )توانایی هفتم (کار کردن ب
 

 ابزار و مواد مورد نیاز :

 رنگپالت 

ای مربعی و دایره ای از ساده ترین پالت رنگ صفحه های یک بار مصرف است اما اگر می خواهید یکی را بخرید می توانید از میان انواع مدل ها انتخاب کنید . شکل ه
رکیب رنگ ها و تعدادی خانه در پیرامون آن برای نگه داشتن رنگ ها دارد . تعداد خانه ها متفاوت هستند شناخته ترین ها هستند . بیشتر پالت ها یک قسمت برای ت

رگتری که مقداررنگ بنابراین تصمیم بگیرید که آیا خانه های بیشتر می خواهید که رنگهای متفاوت بیشتری را در خود جای دهند یا تعداد خانه های کمتراما بز ٬
 د نگاه دارند و قلم موهای بزرگتری را در خود جای دهند در خو بیشتری را

 

 ظرف آب

ن خودم ظرف های پالستیکی را شما به یک ظرف آب هم برای شستشوی قلمو و هم برای رقیق کردن رنگ احتیاج دارید . شیشه ی خالی مربا این کار را انجام می دهد هر چند م
نخواهند شکست . شما می توانید هر مدل ظرفی را بخرید که شامل انواعی هم می شود که دارای سوراخهایی درامتداد  ٬ا بیندازم ترجیح می دهم چون اگر به طور تصادفی آن ها ر

 تلبه ها برای نگهداری قلم موهای در حال خشک شدن اس

 

 : ) ایتن (دایره رنگ
اصول و قوانین برای خلق بهترین اثر  . در رنگ شناسی برخی ازدرنگ های متمم و یا مکمل داشته باشیبا شناخت این دایره می توان در کمترین زمان، بهترین انتخاب را برای ترکیب 

 .و ایجاد ترکیبات جدید زیر پا گذاشته می شوند

 ، رنگ شناس سوئیسی با طراحی و ترسیم دایره رنگ و تجزیه و تحلیل آن، به درک بیشتر رنگ ها کمک کرد”یوهان ایتن“

 ساخت دایره رنگ 
ما این سه رنگ را که در حقیقت سه رنگ اولیه نام  ترکیب آنها بدست آورد عبارتند از زرد، قرمز و آبی. تقریبا ما همه میدانیم که سه رنگ اصلی که بقولی تمام رنگها را میتوان از 

 :زیر کنار هم قرار میدهیمدارند، به شکل 

 

http://varzan.com/wp-content/uploads/watercolor-supplies_spalette.jpg
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 بدست میاید. حاال ما دو به دو این رنگها را با هم ترکیب میکنیم و سه رنگ جدید بدست می آوریم:ب این سه رنگ همانطور که از قبل میدانستیم بقیه رنگها از ترکی

 زرد + قرمز = نارنجیقرمز + آبی = بنفشآبی + زرد = سبز

 :رار میدهیمنامیده و آنها را مانند شکل زیر کنار هم قسه رنگ نارنجی، بنفش و سبز را که ساخته میشود سه رنگ ثانویه 

 
 

 مجددا دوبه دو با هم ترکیب میکنیم.آمد و در مجموع شش رنگ حاصل شد. حال این شش رنگ را دوی سه رنگ اولیه سه رنگ ثانویه بدست ه تا اینجا از ترکیب دو ب

 (+ بنفش = ارغوانی )قرمز بنفش زمرزرد + نارنجی = نارنجی زردنارنجی + قرمز = قرمز نارنجیق

 (سبز + زرد = سبز چمنی )سبز زرد(                   آبی + سبز = فیروزه ای )سبز آبی(         ی = نیلی )آبی بنفشبنفش + آب

 :از ترکیب دوبه دوی شش رنگ موجود شش رنگ جدید حاصل می شود و در مجموع دوازده رنگ کنار هم مانند شکل زیر بدست میاوریم
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 رنگ (مفهوم تباین رنگ )تضاد 

هر چه اختالف یا تضاد ميان یک  اختالف میان رنگ های مختلف عاملی است که باعث می شود ما قادر به درک و تشخیص رنگ ها از یکدیگر باشیم. به عبارتی

ارد. به عنوان مثال ایجاد تضاد رنگی کاربرد زیادی در زبان تصویر د.رنگ با اطرافش بيشتر باشد، آن رنگ برجسته تر و قابل تشخيص تر خواهد بود

باید به رنگی نوشته شود که با  برای اینکه نوشته ای در یک آگهی تبلیغی برجسته و خواناتر از بقیه تصویر به نظر برسد و در نگاه اول نظر ببیننده را به خود جلب کند،

 .رنگی اشاره می کند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم ، به هفت نوع تضاد«هنر رنگ»زمینه تصویر کامال در تضاد باشد. یوهان ایتن در کتاب خود، 

 

 

کنار هم قرار گرفتن رنگ های اصلی، یعنی زرد و آبی و قرمز، تضاد رنگی زیادی را در تصویر ایجاد می کند. استفاده از این سه رنگ  :تضاد رنگ های اصلی -الف

رنگ ها برجسته و نمایان به نظر بیایند. تضاد رنگ های اصلی ساده ترین نوع ایجاد تضاد است و در  به صورت خالص و بدون هیچ ترکیبی باعث می شود هر کدام از

 .هنرهای بومی و محلی از این نوع تضاد استفاده زیادی می شود

تضاد هم کمتر می شود. به عنوان در مقابل هر چه از خلوص رنگ های اصلی کاسته شود و ترکیبات رنگ به سمت رنگ های ثانوی و درجه سه متمایل شود، درجه 

 .مثال تضاد بین رنگ هایی مانند آبی و بنفش، سبز و نارنجی، به طور مشخص کمتر از سه رنگ اصلی است

در حد  قرار گرفتن دو رنگ سیاه )آخرین حد تاریکی( و سفید )اولین حد روشنایی( در کنار هم بیشترین تضاد رنگی را ایجاد می کند. :تضاد تاریک و روشن -ب

تیره تا روشن هستند )تعداد فاصل سیاه و سفید طیفی از درجات خاکستری وجود دارد. معموال افراد عادی قادر به تمایز حداقل هفت تا دوازده رنگ خاکستری متفاوت، از 

هم برابر نیست. به طور وضوح زرد روشن ترین رنگ و درجه تیرگی یا روشنی رنگ های چرخه رنگ با (.درجات قابل تمایز معموال در نقاشان و گرافیست ها بیشتر است

 آبی تیره ترین رنگ چرخه هستند. هر یک از رنگ های چرخه رنگ را می توان به درجه ای از خاکستری نسبت داد. همچین می توان رنگ ها را با -در برابر آن بنفش

ضاد رنگی، اگر رنگی را که به درجات روشن تر خاکستری نزدیک تر باشد در کنار رنگی که به سیاه و سفید ترکیب کرد و آنها را روشن و تیره نمود. حال جهت ایجاد ت

 .درجات تیره تر نزدیک تر است قرار داد، تضاد تیره و روشن ایجاد می شود. واضح است که هر چه تفاوت درجات بیشتر باشد، تضاد بیشتر است

بنفش و زرد خطی رسم کنیم، به رنگ هایی مثل آبی، سبز که در یک طرف این خط قرار می گیرند، اصطالحا اگر در چرخه رنگی بین دو رنگ  :تضاد سرد و گرم -ج

اطالق سردی و گرمی به رنگ ها بی ارتباط با احساس  .رنگ های سرد و به رنگ هایی که در طرف دیگر هستند، مانند قرمز و نارنجی، رنگ های گرم گفته می شود

انسان در محیط هایی با رنگ های گرم احساس گرمای بیشتری نسبت به محیط هایی با رنگ های سرد می کند. از نظر فیزیولوژیکی هم  .روانشناختی رنگ ها نیست

د حسی از رنگ های سرد و گرم تاثیر مستقیمی بر جریان خون انسان دارند. به طور کلی رنگ های گرم حس تحرک در انسان بوجود می آورند و رنگ های سر

 .شآرام

شکیل شده است بر همین اساس کنار هم قرار دادن رنگ های سرد و گرم ایجاد تضاد می کند. اگر رنگی گرم درون تصویری که از مجموعه ای از رنگ های سرد ت

 (.قرار گیرد، به وضوح خود را آشکار و نمایان می کند )عکس این موضوع نیز صادق است

فتن رنگ های مکمل )رنگ هایی که در چرخه رنگ روبروی هم قرار دارند( باعث ایجاد تضاد خواهد شد. به عنوان کنار هم قرار گر :تضاد رنگ های مکمل -د

یافت، مانند گل های قرمزی مثال قرار گرفتن دو رنگ قرمز و سبز در کنار هم، اختالف آنها را به خوبی نشان می دهد. در طبیعت نمونه هایی از این تضاد را می توان 

 .زمینه ای از سبزی جلوه می کنند که درون

کاهش فاصله بین آن  اگر به چرخه رنگ توجه کنیم، تضاد بین رنگ های مکمل به این خاطر است که بین آنها حداکثر فاصله وجود دارند. تضاد مکمل بین دو رنگ با

 .یا زرد و سبز را در کنار هم قرار دهیم، تضاد بین آنها کمتر می شوددو کمتر می شود. به عنوان مثال اگر به جای استفاده از قرمز و سبز، قرمز و نارنجی و 
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اشباع درجه خلوص یک رنگ را مشخص می کند. به چند شیوه می توان درجه اشباع یا خلوص رنگ را کاهش داد. اول، ترکیب رنگ با سیاه که  :تضاد اشباع -هـ

درخشندگی آن کاسته شود. دوم، ترکیب رنگ با سفید موجب می شود رنگ به تدریج کمرنگ و پریده موجب می شود رنگ به تدریج کدر و تاریک شده و از میزان 

کمل که رنگ را به درجه ای رنگ شوند. سوم، ترکیب رنگ با خاکستری )ترکیبی از سیاه و سفید( می تواند هر یک از دو اثر قبلی را ایجاد کند. چهارم، ترکیب با رنگ م

 .ه ای نزدیک می کنداز خاکستری گرم یا قهو

رمز اصلی را در کنار قرار دادن یک رنگ خالص در کنار ترکیبی از همان رنگ با درجه اشباع یا خلوص کمتر باعث ایجاد تضاد خواهد شد. به عنوان مثال اگر رنگ ق

قرار دهیم، رنگ قرمز اصلی نمایان تر از بقیه جلوه خواهد طیفی از رنگ های قرمزی که یکی با سیاه، دیگری سفید و یکی دیگر سبز از درجه خلوص آنها کاسته شده 

 .کرد

در نگاه اول به نظر می آید که هر چه قدر سطح یک رنگ در یک تصویر بیشتر باشد، تضاد آن رنگ با بقیه بیشتر است و آن رنگ جلوه و بروز  :تضاد وسعت -و

ر مورد تمام رنگ ها یکسان و به یک اندازه نیست، به این معنا که رنگ های مختلف در سطوح برابر، اما نکته قابل توجه این است که این اثر د .بیشتری خواهد داشت

 .قدرت های اثرگذاری متفاوت بروز می دهند

ور ط برای روشن شدن مطلب، کافی است یک کادر را به شش قسمت مساوی تقسیم کنید و درون هر قسمت یکی از شش رنگ اصلی و فرعی را قرار دهید. به

ن دهنده مشخص رنگ زرد بیش از بقیه رنگ ها جلب نظر می کند. همین پدیده باعث شده که به هر یک از رنگ ها ضریبی اختصاص داده شود. این ضریب نشا

 .قدرت رنگ است

     ۶سبز:      ۴آبی:      ۳بنفس:      ۶قرمز:      ۸نارنجی:      ۹زرد: 

از دو رنگ زرد و بنفش استفاده کنیم و بین این دو رنگ هماهنگی )یا تعادل( ایجاد کنیم، چون ضریب زرد سه برابر رنگ  به عنوان مثال اگر بخواهیم در تصویری

  (.(، بهتر است وسعت رنگ زرد یک سوم رنگ بنفش باشد )در واقع عکس ضریب میزان مطلوب، جهت اندازه وسعت رنگ را نشان می دهد9/3بنفش است )

د ت بین دو رنگ باید دقیقا خالف ایجاد هماهنگی عمل کرد و حتما به ضرایب رنگ ها توجه داشت. به این معنا که برای ایجاد تضاد رنگی ماننبرای ایجاد تضاد وسع

رنگ هایی مانند زرد و ابل آبی یا بنفش که ضریب کوچکی دارند، باید سطح بیشتری از آنها را در تصویر استفاده کرد تا این رنگ ها به گونه ای جلوه گر شوند. در مق

 .نارنجی که ضریب بزرگی دارند، سطح کوچکی از آنها هم می تواند در یک تصویر برجسته و نمایان جلوه گر شود

 .شرح داده شود (After-Image) تصویر -پیش از توضیح تضاد همزمانی، الزم است پدیده ای به نام پس :تضاد همزمان -ز

پس از آن بالفاصله به یک صفحه سفید ساده نگاه کنیم، تصویر منفی همان عکس تا مدتی پیش چشمانمان ظاهر خواهد شد. به  اگر مدتی به یک عکس خیره شویم و

تصویر گفته می شود. همین پدیده در مورد رنگ ها نیز صادق است. به عنوان مثال اگر به مربعی قرمز رنگ خیره شویم، پس از نگاه کردن  -این پدیده اصطالحا پس

 .صفحه سفید مربعی به رنگ سبز )رنگ مکمل قرمز( را مشاهده خواهیم کرد به

)همانطور که گفته شد در این پدیده نشان می دهد که چشم انسان با نگاه کردن به هر رنگ، رنگ مکمل آن رنگ را نیز در ذهن می سازد تا به نوعی تعادل برقرار کند 

کاهش پیدا می کند(. به عنوان مثال مربعی خاکستری که در میان آن رنگ قرمز قرار گرفته، مایل به رنگ سبز دیده اثر ترکیب هر رنگ با رنگ مکمل آن تضاد رنگی 

 .می شود. اما روی همان خاکستری، رنگ سبز قرار دهیم، این بار مربع خاکستری مایل به قرمز دیده می شود

همزمانی پدیده ای ذهنی است. برای ایجاد تضاد در تصاویر در واقع باید به اثر خنثی کننده پدیده  این پدیده اساس تضاد همزمانی را تشکیل می دهد. در واقع تضاد

کمی آبی اضافه شده  همزمانی رنگ مکمل توجه داشت. به عنوان نمونه در تصویر زیر سه مربع خاکستری بر روی زمینه نارنجی قرار داده شده اند. به خاکستری اول
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همزمانی تشدید شود و غلظت آبی بودن خاکستری بیشتر شود. خاکستری دوم خالص است )ترکیبی از سیاه و سفید( اما کمی متمایل به آبی که باعث می شود پدیده 

 .دیده می شود. به خاکستری سوم کمی نارنجی اضافه شده است. با این کار پدیده همزمانی تا حدی خنثی شده و خاکستری خالص تر دیده می شود

م. اما آنها به طور کلی رنگ هایی در نظر گرفته می است، معنی کنی رنگ ها را هنگامیکه در مورد "خنثی"کمی جای بحث دارد که چگونه  ثی :رنگ های خن

، بژ، سفيد یی مانندشوند که در چرخه ی رنگ حضور پیدا نمی کنند. آنها نرم و ظریف بوده و بدون تالشی با رنگ های دیگر ترکیب می شوند. به طور سنتی رنگ ها

گ های ند و می توانند رنخاکستری، خاکستری مایل به قهوه ای، خاکی و عاجی خنثی در نظر گرفته می شوند، اما آگاه باشید که همه این ها زیر سایه های مختلفی دار

 (گرم یا سرد در نظر گرفته شوند )که در آن صورت دیگر خنثی نیستند

 ( ی)مایه ترکیبی رنگتونالیته رنگی

 .تن مشخصه ای است برای میزان تاریک و روشنایی رنگ بدون توجه به فام آن .تن یا ارزش سومین مشخصه ای است که به همراه فام و غلظت ، رنگ را می سازد

با ه رنگ همانند ظرفی است که هرچه بیش تر درون آن فرو بروید رنگ ها تاریک تر می شوند تا زمانی که در ته ظرف به سیاهی برسد . روشی که تصور کنید که چرخ
نالیته رنگ را تو آن فام رنگ تاریک تر یا روشن تر می شود ) در اصطالح رنگ کردن ف نسبتی از سیای یا سفیدی یا خاکستری که با آن مخلوط می شود( ارزش یا

 .ایجاد می کند

سایه ، ارزش های تاریک ( فام رنگی است ) shade ته رنک، ارزش های روشن ( فام رنگی است که مقداری سفید به آن اضافه شده است و ) tintاز لحاظ فنی ، 
 .که مقدار سیاه به آن اضافه شده است

یک عکس سیاه و سفید از یک صفحه رنگی گرفته اند. میتوان گفت اشیایی که در این عکس درجه یکی از راه های تنظیم توتالیته رنگ این است که فرض کنید 
بسیار مهم است که در خاکستری یکسانی دارند، تونالیته یکسا نی هم دارند، اگرچه ممکن است رنگ واقعی آن ها کامال با هم متفاوت باشد. هنگام طراحی یک اتاق 

 .ایجاد کنید تونالیته نیز همانند رنگ تنوع

 : رنگ های گرم و سرد

به نظر برسد در حالی در طراحی داخلی یکی از جنبه های مهم برای انتخاب رنگ، دمای رنگ است . بعضی از رنگ ها مانند نارنجی و زرد باعث می شوند اتاق گرمتر 
 .که رنگهای دیگر باعث احساس سرما می شوند

 : رنگ های گرم

ی،زرد )رنگهای آتش( رنگ های گرم اند. آن ها تمایل دارند فضایی گرم و دعوت کننده ایجاد کنند و برای اتاق های سرد که به ست شمال در حالت کلی، قرمز، نارنج
تر به نظر اق نزدیک یا شرق قرار گرفته اند، انتخاب بسیا مناسبی هستند. رنگ های گرم نیز مانند رنگ های تاریک پیشروی کننده اند و باعث می شوند عناصر ات

 . میرسند. شما می توانید ازاین خطای بصری برای کوچک و صمیمی کردن یک فضای بزرگ استفاده کرد

 : رنگ های سرد

 .رنگ های سرد عبارت است از: آبی، سبز، بنفش روشن .

 هارمونی رنگ های مجاور

نارنجی و نارنجی استفاده می شود و چون این رنگ ها مجاور و  -ل زرد، زرددر طرح رنگ های مجاور، از رنگ هایی که در چرخه رنگ کنار هم قرار میگیرند، مث
بنفش. طرح رنگ  هماهنگ اند، این نوع ترکیب همواره خوشایند است. نه به این معنی که این طرح راکد و خاموش است بلکه جفت های مهیج نیز هست مثل قرمز و

 .گ های گرم و سرد باهم ، از رنگ گرم یا سرد )مجزا( استفاده کنید و بیش از حد فام های مختلف را بکار نگیریدهای مجاور را ساده در نظر بگیرید. به جای ترکیب رن

 : هارمونی رنگ

یا از آن تان قرار دهید رنگ هایی که در چرخه رنگ در مقابل هم قرار گرفته اند، تضاد مهیج ایجاد می کنند. شما می توانید این تضاد را به عنوان اساس طرح رنگ 
 .برای مهیج کردن طرح تک رنگ یا طرح هارمونی رنگ مجاور استفاده کنید

 : هارمونی رنگ های متضاد

 .در طرح تک رنگ یا طرح رنگ های مجاور اشکالی وجود دارند

http://decomelk.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://decomelk.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://decomelk.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
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ری قرمز، رنگ تقریبا متضادش در چرخه رنگ، این طرح از مقدار کمی از رنگ های متضاد برای ایجاد هیجان و عالقه استفاده می کند. یک طرح تک رنگ آبی با مقدا
آن یکی از رنگ ها غالب  مناسب تر خواهد بود. اگر می خواهید از تاکید تضادی در طرح رنگ های مجاور استفاده کنید، مطمئن باشید مکملی را انتخاب می کنید که در

 .است

 بیان عاطفی رنگهای اصلی :

 )قرمز )سرزنده ، مهيج ، محرک

ا را تغییر داده ز وقتی رنگ قرمز را می بیند فعال می شود یک پیغام شیمیایی به مغز می دهد و آدرنالین آزاد می کند. این هورمون سیستم شیمیایی بدن شمغده هیپوفی
آن ها نداریم در نتیجه قرمز  و باعث تنفس بیشتر و سریع تر می شود و فشار خون و ضربان نبض را افزایش می دهد این واکنش ها، روانی هستند و ما کنترلی بر

 . همواره روی مغز انسان برای ایجاد هیجان و انرژی مضاعف بسیار موثراست

م را تحریک و وسوسه تون های گرم به عنوان رنگ های بسیار مهیج شناخته شده اند و بخصوص قرمز بیشترین آستانه هیجان را در انسان ایجاد می کند ، اشتهای آد
 می کند. 

 زرد

ند خورشید همواره طلوع خورشید را مجسم می سازد و نماد روشنایی و گرماست. رنگی که به دلیل احساس تخیل و روشنگری و به واسطه خودش با نور نیروم زرد
 .شناخته می شود.در روشن ترین نوع خود ، مصرف کنندگان، زرد را به عنوان رنگی بشاش ، جاافتاده و دلپذیر می دانند

اده در ن، مساوی با سرزندگی است. گرچه در مقایسه با زرد کمرنگ تر بیشتر به عنوان رنگی انرژیک و جاذب نگاه است. زرد مهمترین رنگ برای استفزرد داودی روش
رنگ مایع ها که با غلیظ تر مراکز خرید یا برای مرکز نمایش است زیرا که چشم به میزان زیادی زرد انعکاسی را قبل از توجه به سایر رنگ ها می بیند. علیرغم باقی 

 !شدن ، تیره می شوند زرد هرچه غلیظ تر شود روشن تر می شود

غذاخوری ها ، محصوالت زرد هایی که بتوانند بیانگر خوشمزگی خوردنی ها باشند مثل خامه موز ، یا کسترد )نوعی کرم کارامل( باشند می توانند نمونه ی خوبی در 
طرح های باالی میز غذاخوری باشند ، همچنین زرد لیمویی رنگی شاد است که بیانگر شیرینی با طعم مرکبات است ولی زرد خامه ای غذایی ، اتاق های غذاخوری یا 

مایل به حالی که زرد مت نسبت به آن فریبنده تر است. برای مصرف کنندگان آمریکایی ، جالب توجه ترین زرد، زرد خامه ای ، یا هر زرد گرم یا زرد خورشیدی است.در
نزدیک تر می شود سبز محبوب نیست. به هر حال تمام رنگ مایع های زرد بخصوص با پایه سبز در فرهنگ آسیایی ها قابل قبول هستند.هرچه رنگ زرد به رنگ سبز 

 .، بیشتر بیانگر ترش مزگی است

ارتباط کهن این رنگ با حیوانات شکارچی خطرناک، و رنگ حشرات نیش دار و از تمام ترکیبات رنگی طبیعی ، زرد و سیاه غیر قابل انکار ترین رنگ است ، به دلیل 
ی نماد ها یا بسته بندی سایر جانوران مرموز یا ترسناک ، از قول این رنگ می توان گفت که : بهتر است بیشتر حواستان به من باشد. به همین دلیل ترکیبی علی برا

خود نمایی کنند . سمبل مناسبی جهت یک قدرت صنعتی برای محصوالت سنگین با دوام است . ترکیبی از قدرت محصوالتی که می خواهند در قفسه فروشگاه ها 
 رنگ سیاه و سرزندگی زرد ، نهایتا با مصرف کننده مهربان هستند و ترکیبی ایدآل محسوب می شود
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 بیان عاطفی رنگهای ثانویه :

یز است ، خورشیددرپای پرتوهای پاییزوشعاع خزان برگهای گر تداعی رنگ هاست،همچنین یک رنگ مهیج و همواره به لحاظ دما ، داغ ترین رنگ در میان :نارنجی

 دیده”برونگرا“درافرادوشخصیتهای عجیب نکته این. آید می چشم شودبه گرفته جدی نبایدخیلی که رنگی عنوان به درخشندگی حالت درشدیدترین درخشان و حیاتی.
 .میشود

سال توصیه می شود و درضمن برای نوجوانان نیز به  ۶تا  3 بین کودکان بیشتربرای که است سرزنده،اجتمایی،شادوکودکانه بازیگوش رنگی عنوان به تراین رنگ بیش
  کار می رود.

 بارایحه عجیبی شکل به نارنجی رنگ .میکند اشتهاراتحریک رود،چون نارنجی مثل قرمز و زرد برای نشان دادن تاثیرات روانی روی سیستم اعصاب ارادی به کار می

 استفاده مشتریان جذب برای(  قرمز،نارنجیوزرد)  رنگ را یدک می کشد.رستوران های فست فود از این سه ” orange ”نام دلیل همین وبه است آمیخته میوجات

 رنگهای این.هستند ارتباطی کلماتورنگهای محبوبترین هلو،زردآلو،مرجان رنگ مثل روشنترنارنجی ترکیبات که داده نشان تحقیقات .کنند آنهاراتحریک میکنندتااشتهای

 باسالمت،اتاقهای مرتبط محصوالت برای هلویی تونالیته خودبسیارمفیدند دادن باالنشان سطح خوشایندهستندوبرای ن بسیارتیزبی چشمهای تربرای روشن
گ نشان دهنده رن هستند،این تداعیگرخوشمزگی میکنندوهمیشه اشتهاراتحریک آنهازیرکانه هستندچون هاعالی خوراکی بندی وبسته غذایی غذاخوری،مرکزخدماتی

 میشود توصیه شده بندی بسته ومحصوالت وآرایشی زیبایی های سالن در ازآن استفاده دلیل همین به هست هم سالمتی مسائل مربوط به

 

 بیان عاطفی رنگهای ثالثه:
 

 

 )توانایی هشتم (ارکار با رنگهای مختلف موجود در باز
 

 مواد مورد نياز در نقاشی روی سفال :
 

 انواع قلم مو :
 

 بگیرید . شما می توانید تمام دوران نقاشیتان را تنها با استفاده از قلم موی  1۱و  ۶یک قلم موی بزرگ و متوسط گرد به شماره های :  قلم موی گرد
 . شما می خواهید مجموعه ای از آن ها داشته باشید بگذرانید اما بقیه ها هم آنقدر جالب هستند که 1۱گرد 

 یک قلم موی تخت بزرگ می تواند یک پس زمینه ی وسیع زیبا را به وجود بیاورد . هم چنین یک قلموی تخت کوچک :  قلم موی تخت

 . برخیازقلمموهایتختباشمارهسایزبندیمیشوندوبرخیدیگربامقیاسعرضمحاسبهمیشوند٬مناسب است . به خاطر داشته باشید صحیح ایراداتبرایت٬بامویزبر٬

 رازتر است . به این قلم بگیرید . قلم موی الینر در اصل همانند قلم موی گرد اما با موهای د ۱۱۱یک قلم موی کوچک به شماره ی :  قلم موی الینر

 ریگرهمگفتهمیشود٬مو 

 : نرمیاسفتدستهبندیشوند٬قلم مو می توانند به انواع طبیعی و مصنوعی 

  موی طبیعیقلم ( natural ) :  قلم موهای با موی طبیعی گرانتر هستند چرا که از موی حیوانات ساخته شده اند . موی سمور از شناخته شده ترین نوع

 ی اولیه حالت به سرعت به٬ها حافظه و حالت ارتجاعی دارند ؛ منظور آن که پس از آغشته کردن آن ها به رنگ و نقاشی کردن با آن ها آن است .این مو
 .گردند خودبازمی

http://varzan.com/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/
http://varzan.com/%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/
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  موی مصنوعیقلم ( synthetic ) : یعی و هستند واغلب تشخیص تفاوت های بین قلم موهای با الیاف طب امروزهبسیارعالی٬ین موهای دست ساز ا
ا مصنوعی بسیار دشوار است . شما می توانید یک قلم موی مصنوعی بسیار خوب بخرید که قیمتش یک دهم قیمت یک قلم موی سمور است و اگر تصادف

 . جایگزین کردن آن نخواهید پرداخت برای زیادی ی هزینه٬نوک یک قلم موی مصنوعی را بر اثر مالیدن خراب کنید 

 فکر می کنند ‘ قلم موی نقاشی  ‘ گرد قدیمی ترین شکل قلم موست و همان چیزی است که بیشتر مردم وقتی راجع به قلم موی : قلم موی گرد

و دوست داشتنی به کار می آید و شما را قادر می  تیز اشکال درکشیدن٬(  تیز نوکاب مرت باموهای)  قبول گردقابل موی قلم یک.  متصورمیشود درذهنشان٬
 . زئیات و خطوط باریک را بکشیدسازد تا به وسیله ی آن ج

 زبرقلم موهای آراستگی ترتیب دلیل به واین است ضخیم چندان نه اما نسبتاًعریض٬آید یبرم شازنام همانطورکه٬یک قلم موی تخت  : قلم موی تخت 
ر موهای بسیار . درازی این موهای زبر می توانند متفاوت باشند . بدین صورت که برخی قلم موهای تخت موهای دراز و برخی دیگ است آن مودرنوک

خم می کنید کوچکی دارند . موقع خرید قلم موی تخت به دنبال انواعی باشید که موهای آن حالت فنری داشته باشند یا زمانی که موهای آن را به آرامی 

 . عت به جای اولیه ی خود بازگردندبهسر٬

ضربه های قلم موی باریکی ایجاد ٬ه اگر شما قلم مو را به سمت باریک آن بچرخانید با ضربه های قلم موی تخت نه تنها می توان اشکال و خطوط پهن را کشید بلک
 . خواهد کرد . قلم موی تخت کوچک برای نشان گذاری های کوچک و دقیق با قلم مو ایده آل می باشد

 رنگ میزان٬م موی تخت مصنوعی با موهای کوتاه ظرفیت نگهداری رنگ در قلم موهای تخت توسط نوع موهای قلم مو و اندازه ی آن تعیین می شود . یک قل
 .دارد می لندتردرخودنگاهب باموهای یطبیع موی قلم یک به نسبت را کمتری

  قلم مویbright : موهای کوتاه این قلم مو آن را برای خراشیدن و برداشتن رنگ بسیار مناسب می کند . 

  قلم مویfilbert :  به وباتغییرفشاروارده.  خواهدداد پهن شماخطوط به٬آن تخت ازجهت واستفاده باریک شماخطوط به٬استفاده از کناره های این قلم مو 

 .ایجادکنید را میشوند باریک تدریج به که هاواشکالی میتوانیدنشانه٬با چرخش مچ دستتان  تسریعه ضرب زدن ویا نقاشی درحینو... بوم موبرروی قلم

  است مناسب درخت بروآ کشیدن برای٬این قلم مو به دلیل داشتن گوشه های گرد . 

 بیشتر هنرمندان از این قلم مو تنها برای مخلوط کردن رنگ استفاده می کنند اما آن ها برای کشیدن شاخ و برگ درختان  : () چتری قلم موی بادبزنی

 . درموهاکاربردبسیاردارند هاوایجادهایالیت چمن٬ها بوته٬

 قلم موی سرکج ( angle ) :  استفاده کوچک قسمتهای برای آن یتوانیدتنهاازنوکشمام یااینکه٬این قلم مو برای ایجاد ضربات پهن قلم مو مناسب است 
 .کنید

 روی ابرهاوبرگهای کشیدن٬ایجادبافت رایب نآ مصنوعی باشدوموهای می استفاده قابل سطح دنوپوشان هموارکردن٬موهای طبیعی آن برای مخلوط کردن رنگ 
 . بهتراست درختان

  قلم مویmop ( محو کن ) : نگابه را در خود دارد . از این قلم مو برای محوسازی یک آسمان این قلم موی نرم قابلیت نگهداری میزان باالیی از ر

 . شود یم استفاده درختها وجودآوردن به ابرهاویا ساختن ایجادوپنهان٬بزرگ در پس زمینه 

ید به سرعت از جم مو بخواهح بااین مویی قلم برای که نیست کاری تمیزکنید؛این طورکامل آنرابه٬فقط حواستان باشد که پس از پایان یافتن کارتان با این قلم مو 
 ! سرتان باز کنید

 قلم موی الینر( rigger ) :  الینر یک قلم موی باریک با موی سفت بسیار دراز است . قلم موی الینر برای کشیدن خطوط باریک بسیار عالی می باشد

 موهمچنین قلم این.  میسازد گربه یاموهایو قایق دکل٬و با عرض یکنواختی که ایجاد می کند آن را یک قلم موی ایده آل برای کشیدن شاخه های درخت 
 . میباشد یزمناسب نقاشین روی امضاءکردن برای
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 سایز قلم مو چگونه نشان داده می شود 

( هستند اما آن  ۱موهای کوچک شماره ی صفر )  قلم.  قلمموبزرگتراست٬قلم موها از یک سیستم شماره گذاری پیروی می کنند که در آن هر چه شماره بیشتر باشد 

است . بنابراین قلم (۱۱۱)  سهصفر٬معموألکوچکترینسایز.  قلمموکوچکتر٬می توانند از این هم کوچکتر باشند و صفرهای بیشتری داشته باشند ؛ هر چه صفرها بیشتر  ها

 . نشان داده می شودو باالتر می رود . سایز قلم مو بر روی دسته ی قلم مو ۱۱٬۱٬1٬2شروع و به سمت شماره های بیشتر  ۱۱۱موها از شماره ی 

 عرض قلم موهای تخت گاهأ به جای عدد با اینچ محاسبه می شوند 

 
 

 مواد حالل :
ا هیچکدام برای آموختن مقدار زیاد و متفاوتی از واسطه ها و روغن های جال وجود دارد که کفید هستند و می توانند برای ترکیب شدن با اکریلیک استفاده شوند ام

 است . بضروری نیستند .واسطه ای که برای این کار ضروری است همان آدرباره ترکیب رنگی 

 

 اکولین :
 

یازمند فرم دهی به اکولین ماده ای رنگی است که ترکیبی است از جوهر و پیگمنت. اکولین شبیه به آبرنگ می باشد ولی برخالف رنگ های روغنی و یا آبرنگ که ن

 مکی و پرکننده اسنفاده می شوند،مستقیمآ از مواد رنگساز تهیه می شوند و به صورت محلول به کار می رودشکل قرص یا تیوپ بوده و با افزودن مواد ک

 

 

 (موادوابزارالزم: اكولین، مسواك، آب، دستمال و ابزار كمكی مثل: ) كاتر ،مقوای بافت درشت، قلم مو، پالت و چسب كاغذی

 

درشت انتقال می دهیم. .هنگام استفاده از رنگهای دقیق بهتر است از مقوای بافت درشت استفاده کنیم. مقوا را با ابتدا طرح آماده شده را با مداد روی مقوای بافت 

کنیم. وقتی که میخواهیدرنگی را کناررنگی دیگر بگذارید سعی چسب کاغذی روی تخته شاسی می چسبانیم و قلم موی آغشته به اکولین را برداشته، شروع به کارمی

 (االمکان رنگ دیگر خشک شود )جز وقتی که شما میخواهیدرنگ انجام دهیدکنید حتی 

 اكولین و وایتكس

 

 مواد و ابزار الزم:اكولین، وایتكس، مسواك، آب، دستمال، ابزار كمكی مثل كاتر، مقوای بافت درشت، ،قلم مو، پالت و چسب كاغذی

 

 کنیممسواکی راآغشته به وایتکس کرده و سطح کاغذ را به سلیقه ی خود افشانگری میاین تکنیک به روش کاربا اکولین می باشد فقط در انتهای کار 
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 رنگ اکریلیک :
 

برای آموختن رنگهای اکریلیک برای نقاشی کردن بسیار جذاب هستند و از آنجا که این رنگ دارای کیفیت مناسبی است برای ایجاد یک حرکت سریع و مطمان ،
از رنگ ماده های یکسانی مانند رنگ روغنی یا آبرنگ استفاده میکنند ، اما در  ن رنگ تا کدرترین مناسب است . رنگهای اکریلیکترکیبات رنگی ،از شفاف تری

آن را  کیفیتی دارد که ترکیباتشان مرزی با سایر محیط ها دارند.ذرات ریز صمغ مانند معلق در رنگ شفاف اکریلیک حالت پوشانندگی دارند ،در نتیجه  رنگ اکریلیک
 متمایز میکند .به عنوان مثال آنها خراب یا کهنه و یا ترک خورده نمیشوند و انعطاف باالیی دارند  

 
به سرعت و با تبخیر ،خشک میشود و وقتی که شما برای نقاشی کردن ،رنگ اکریلیک را با آب مخلوط میکنید . این عمل استفاده از رنگ را ساده تر میکند و رنگ 

،شما می توانید به راحتی و بدون اینکه به رنگ زیری آسیب آب روی آن اثر نمیکند .از آنجا که پس از خشک شدن ، دیگر آب حالل رنگ نیست خشک شد دیگر 
 ،روی آن رنگ اضافه کنید و در عین حال نیازی هم نیست که چند روز برای این کار صبر کنید .برسانید 

 
ت تطبیق پذیر بودن آن است ،تا جایی که این رنگ می تواند به صورت رنگ بسیار غلیظ یا خیلی رقیق استفاده شود . یکی از خصوصیات عالی رنگ اکریلیک ،خاصی

،یا می توانید آن را با آب مخلوط کنید تا رنگ را مستقیما از داخل لوله رنگ بردارید و یک نقاشی با شیوه رنگ گذاری غلیظ اجرا کنید ،مثل رنگ روغن شما می توانید 
 به یک درجه بسیار رقیق برسید ،بنابراین می توانید آن را بسیار رقیق روی کاغذ بگذارید ،مانند آبرنگ 

 
به طور کامل سازگاری یکی دیگر از خصوصیات رنگ اکریلیک که در زمینه ترکیب رنگی نیزبسیار ارزشمند است ،این است که تمام رنگ ها در دامنه تولید با یکدیگر 

ادی برای نگرانی وجود دارد که کسانی که با رنگ بدون نگرانی با همدیگر مخلوط شوند .وقتی از سایر رنگ ها استفاده می کنید ،مسایل زین میتوانند دارند ،بنابرای
جود دارد که باید به آن اشاره ،ولی کار کردن با رنگ اکریلیک ))نا ممکن (( های بسیار کمی دارد .هرچند یک ناممکن وروغن یا آبرنگ کار میکنند به خوبی می دانند 

 توام شدن کیفیت خشک شدن سریع رنگ و غیر قابل حل بودن آن این معنی را می دهد که شما نباید اجازه بدهید رنگ روی قلم مو خشک شود –بشود 

 

ب را دارد و از آنجایی که نوعی پالستیک پلیمر است، این نوع رنگ قابلیت حل شدن در آ .های پر استفاده است که کمترین آلودگی را داردرنگ اکریلیک یکی از رنگ
های زیرین های بعدی رنگ را بدون تاثیر بر الیهتوان الیهکند؛ به طوری که میشود انعطاف، نفوذناپذیری در برابر آب و دوام خود راحفظ میهنگامی که خشک می

 .روی آن اضافه کرد

ها کار های پی در پی چندگانه را بدون تداخل رنگتواند الیهشود و به همین دلیل هنرمند نقاش میت خشک میهای رنگ اکریلیک این است که به سرعاز مشخصه
 .تر کندتواند کمی زمان خشک شدن رنگ را هم در نقاشی و هم در پالت طوالنیکند. اسپری کردن آب می

 .های سنتی مثل رنگ روغن و آبرنگ جدیدتر استرنگ اکریلیک نسبت به رنگ

 چگونه با رنگ اکریلیک نقاشی کنیم؟

، در مقیاس بزرگ ها، به واسطه عمر طوالنی آناولین هنرمندانی بودند که از این رنگ 193۱و  192۱در سالهای  Diego Riveraدیوارنگاران مکزیکی مانند 
 .استفاده کردند

سیاری از نقاشان سبک های اکریلیک آشنا شدند. همچنین باز طریق این دیوارنگاران با رنگ (Jackson Pollock) هنرمندان آمریکایی همانند جکسون پوالک
کار با این متریال را آغاز  (Andy Warhol) و اندی وارهول (David Hockney) آبستره و هنرمندان شناخته شده دیگری مانند دیوید هاکنی-اکسپرسیونیست

 .کردند

نوع و های مترنگ اکریلیک به صورت تجاری در دسترس قرار گرفت و با توجه به استقبال خوبی که از این نوع رنگ شد، از آن زمان همواره رنگ 194۱در سال 
 جدیدی از آن معرفی گردید

http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/episodes/diego-rivera/about-the-artist/64/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%84
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 .های کوچک جوهرهای پالستیکی و یا بطریهای مختلفی از رنگ اکریلیک در بازار قابل خریداری است. تیوبی، قوطی، بطریمدل

 .هستند های داخل تیوب دارای ویسکوزیتی باالتر و شبیه رنگ روغنهای متفاوت ارایه می شوند. رنگهای اکریلیک در غلظتهمچنین رنگ

های بزرگ باید مورد توجه قرار بگیرد، بسته بندی غیرقابل نفوذ آن است برای اینکه مطمئن باشید رنگ در معرض هوا قرار ها و قوطیآنچه در زمان خرید تیوب
 .شودگیرد و خشک نمینمی

 

 .و از آن مانند آبرنگ استفاده کرد (thinned) ق کردتوان رنگ اکریلیک را با استفاده از آب یا مواد دیگر به میزانی که مد نظر است رقیمی

کند. اگر رنگی با و پخش شدن رنگ شده و بلورهای کوچک در رنگ ایجاد می (break down) باید توجه داشته باشید استفاده بیش از حد از آب باعث شکستن
 .حالت بسیار رقیق الزم دارید، رنگ اکریلیک را بیشتر به شکل جوهر تهیه کنید

رنگ از جنس پالستیک پلیمر است که به اکریلیک اضافه ای بیماده flow medium .سازی بالمانع استبه هر اندازه برای رقیق flow medium استفاده از
 .دهدشدگی رنگ را افزایش میدهد میزان پخششود و عالوه بر اینکه غلظت را کاهش میمی

های روشن خود شناخته شده اند، ولی بسیاری از های اکریلیک به واسطه رنگگرچه رنگ .ی مانند رنگ روغن استفاده کردهای زیادتوان با روشرنگ اکریلیک را می
 .تواند هم مانند رنگ روغنی بدون آنکه از رنگ روغنی تشخیص داده شود، استفاده گرددها شبیه رنگ روغن هستند و میاین رنگ

 .شودپذیر میاندازد به نحوی که استفاده از رنگ همانند رنگ روغن امکانرا به تاخیر می showing time برد ومی موادی وجود دارد که غلظت رنگ را باال

 گواش :

و مخلوط صمغ عربی ساخته شده است اما با نسبت بیشتر صمغ به رنگدانه. این  آبرنگهای شفاف هایی مشابه رنگدانهگواش یک آبرنگ غیرشفاف است که از رنگدانه
گ، گواش شوند. اما همانند آبرنهای گواش به ظرافت آبرنگ نمیشود و به همین دلیل نقاشی حاصل از رنگتر شدن رنگ میتر و سنگینچنین ترکیبی باعث ضخیم

 .تواند دوباره به آب واکنش نشان دهدها مینیز حالل در آب است و حتی پس از خشک شدن و گذشت سال

های خشکند. ، حاوی نسبت باالتری از رنگدانه(Winsor & Newton’s Designer Gouache) هایی که کیفیت باالتری دارند مانند رنگ وینزوررنگ
است یا گچ برای غیرشفاف کردن گواش و افزایش  (blanc fixe) های همیشگی سفید یا به فرانسویتر از باریوم سولفات که در رنگدانههای با کیفیت پاییترنگ

 .دکنننرمی و روشن کردن آن استفاده می

 .کنندهای باکیفیت استفاده میها در تولید گواشتر از سایرینند. برخی تولیدکنندگان از این رنگدانهها به طور طبیعی از سایرین شفافبرخی رنگدانه

 .ها جلوگیری کندتیوب شود تا رطوبت آن را حفظ کرده و از ورود و رشد باکتری درهای گواش اضافه میها به تیوبدارندهمقدار کمی گلیسیرین و نگه

اند که عالوه بر بهبود کنندهکند. برخی دیگر حاوی پالستیکروی کاغذ کمک می هستند که به پخش رنگ (oxgall) ای مرطوب کنندهها دارای مادهبرخی گواش
 کندقابل پخش روی کاغذ، از خشک شدن رنگ بیرون از تیوب نیز جلوگیری می

های گواشویژگی  

 شکند اگر رنگ به ضخامت بسیار روی صفحه نازک مالیده شودبه سادگی می

 شودتر میپس از خشک شدن سبک

http://1001boom.com/4207/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF/
http://1001boom.com/4207/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF/
http://aax-us-east.amazon-adsystem.com/x/c/Qg_fT2Fm5rh2XTX_QS1bf4oAAAFY_bULQgEAAAFKAfLBOhM/http:/www.amazon.com/Winsor-Newton-Designers-Gouache-Primary/dp/B001MQ0T7K/ref=as_at/?creativeASIN=B001MQ0T7K&linkCode=w50&tag=aboutcom02painting-20&imprToken=yvnUKsfEfAlNpXGnO5S0jg&slotNum=0&s=arts-crafts&ie=UTF8&qid=1460197530&sr=1-6&keywords=gouache+paint
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توانید این رنگ را شود، بستگی دارد. به همین دلیل میبه دلیل غیرشفاف بودن این رنگ، روشنی رنگ گواش به رنگدانه و سطحی که روی آن نقاشی کشیده می
 .ای متفاوت ببخشیداستفاده کنید و به نقاشی خود جلوههای دیگری دارند روی کاغذهایی که رنگ

 .برای نقاشی با گواشند ها از جمله سطوح مناسبکاغذهای آبرنگ، کاغذهای کارتنی، بردهای طراحی، کاغذهای طراحی سنگین، چوب، بردهای موزه

 .سال است 4تا  3چک گواش بین های مختلف وجود دارند: تیوبی، مدادی و قوطی. عمر یک تیوب کوبندیها در بستهگواش

 جایی و تمیز کردن استبه راحتی قابل جابه

 

 :رنگ های مورد استفاده دیگر

 رنگ پالستیک :

 289شود و باید مطابق استاندارد شماره نوعی التکس( کوپلیمر ساخته می) (Polyvinyl acetate) های پالستیک بر پایه رزین امولسیونی پلی وینیل استاترنگ

 .های پایه آبی استه استاندارد ایران باشد. این رنگ جزء گروه رنگموسس

باشد. الزم به توضیح است که برخالف ادعای برخی از تولیدکنندگان شوند و حالل آنها آب میهای پالستیک به دو نوع تمام پالستیک و نیم پالستیک تقسیم میرنگ
 را ندارند 1۱۱ابلیت شستشوی کامل و %های تمام پالستیک، قرنگ، تجربه نشان داده که رنگ

 مزایا

 .باشدو برای مواقعی که زمان کمی وجود دارد، مناسب میاجرای آن بسیار سریع و بدون اتالف وقت بوده  .1

 .کندهای کوچک موجود را برطرف نموده و سطح را صاف میدهی آن بسیار باالست و ناهمواریقابلیت پوشش .2

 هابرای محیطهایی که در معرض تعرق نباشند، این رنگ مناسب خواهد بود. مثل داخل کمد دیواری .3

 .شودآب، بوی بسیار کمی داشته و سریع برطرف میبه دلیل استفاده از حالل  .5

 معایب

 .ندارد مناسب نیست %1۱۱باشد باتوجه به اینکه قابلیت شستشوی برای سطوحی که در معرض آلودگی می .1

 .باشدهای روغنی و آکریلیک کمتر میماندگاری آن نسبت به رنگ .2

 .کندآب گریز نیست، زیرا آب را به خود جذب می .3

 .شودزود چرک می .5

 .باشدقابل استفاده بر روی آهن آالت مثل درب و پنجره و نرده نمی .4

 دهدبه مرور تغییر رنگ میدر برابر تابش نور  .۶

 اصول انجام نقاشی روی سفال با رنگ های مختلف :
بر روی سفال متداول  در هنر نقاشی بر روی سفال از انواع رنگ برای تولید نقوش رنگارنگ و جذاب در طول تاریخ استفاده شده است. امروزه نیز همچنان فن نقاشی

 ی که برای نقاشی سفال استفاده می شود آشنا خواهید شداست. در این نوشتار با انواع رنگ های امروز

 :برندشناسند و برای لعاب دادن سفالهای خود به کار میسفالگران اللجین رنگهای زیر را می

 :برندهای زیر را به کار میبرای درست کردن رنگ سبز ماده - رنگ سبز

https://salamsakhteman.com/articles/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C#id-4
https://salamsakhteman.com/articles/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C#id-5
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ای چنان برند. قلیا را در کورهسفالگران باید شیرین باشد. قلیای شور را در ساختن صابون به کار میروید. قلیای و آن گیاهی است که در شوره زار می- قلیا  -1

 .کنندکوبند و نرم میخرند و آن را میسوزانند که شعله ور نشود و به هم بچسبد و به رنگ سیاه در آید. هر بار قلیای سوخته را سفالگران شش تا هفت ریال میمی

 .کنندکوبند و خرد میکنند و سفالگران آن را میهای اطراف اللجین فراهم میسنگهای سفید را از بستر رودخانه – سنگ سفید-2

ای که از گداخته ریزند تا آب شود. مادهاست میکند و برخاکستر نرمی که در پیرامون آتش کورهده من قلیا و ده من سنگ سفید را کوبیده را درهم می - شیشه -3

 .نامندمی«  شیشه »آید م شدن قلیا و سنگ به دست میو در ه

شود و پس از آن که تمام آن گداخته شد کمی کمتراز سرب کم کم آب می گذارند. ریزند و آن تابه را در کوره میای )توا( میسه من را در تابه - سرب پخته -4

  .اندارند تا پس از آب شدن با سرب آمیخته گرددیک من قلع در آن می

گیرد و به رنگ زرد زرنیخی در کشند و آن رفته رفته خود را میشود که آن را با سیخی به کنار تابه میبر روی این همبسته گدازان چیزی مانند خاکستر پدیدار می
  .یابد که تمام همبسته به همان صورت در آیدآید و این کار چندان ادامه میمی

گویند سرب جهد یا نه. اگر جست میای از آن میاندازند تا به بینند جرقهابه فراهم آمده بسیار داغ است و کمی قلع در آن میای که به این روش در کنار تماده
 .گذارند تا خنک شودکه دو دسته چوبی می« چیقاوان »است و آن را آهسته آهسته در ظرفی به نام پخته

مس  »آید که ای مانند خاکستر به دست میاز سوختن آن، ماده .ریزند تا بسوزدتر پیرامون آتش کوره میمقداری مس ) دَم قیچی( را بر خاکس - مس سوخته -5

  .شودنامیده می« سوخته

تا به افزایند سایند و کم کم آب به آن میریزند و سپس سنگ دیگری مینامند( بر سنگی میمقداری الجورد طبیعی را ) که آن را الجورد خارجی می -الجورد -6

 .صورت آبگون در آید

آید سفید کنند و آن را در دستگاهی به نام اسیاب بیرون میدو من شیشه ) نگاه کنید به باال(، دو من سرب پخته و یک من سنگ سفید را درهم می - پستاهی-7

 .نامندمی« پستاهی »یا یک « معیار »چرکین است و آن را یک 

خواهند ولی آید رنگ سبزی است که میکنند. ماده آبگونی که به دست میمورد باال را در هم و در آسیاب آمیخته و نرم می 7ر مثقال از ه 11۱برای ساختن رنگ سبز 
 .آمیزی آماده شودگذارند تا برای رنگشود. این آبگون را از کنار میدر این هنگام سفید و چرکین است و سبزی ان پس از پخته شدن سفال در کوره پدیدار می

برند تا همه جای آنها از لعاب پوشیده شود و سپس رنگ کَعْبْ آنها را خواهند فرو میهای کوچک، آنها را در رنگی که میبرای لعاب کاری ) رنگ لعابی دادن به سفالینه
 ریزندبزرگ، رنگ را با کاسه کوچکی روی میچینند، به یکدیگر نچسبند. برای لعاب کاری ظرفهای ها را روی هم میکنند تا هنگام پختن که سفالینهپاک می

گذارند تا به صورت خمیر در آید. سپس آن را با ریزند وآن را در کوره میمی« توا »آمیزند و در دومن سنگ سفید و دو من سرب پخته را باهم می - رنگ زرد

ای خشک و پوک در رد وآن خمیر داغ است به زودی خمیر در آب به صورت مادهریزند. چون این آب سآورند و در ظرف پر از آبی میبیرون می «1  توا» سیخی از 
 .گذرانندکنند و از کتان میکوبند در آسیاب با آب نرم و آبگون میآید که آن را میمی

« ملغ »گذرانند. اگر آن را از کتان می کنند و سپسریزند و با افزودن آب، آبگونی درست میکوبیده در آسیاب می  2یک پستاهی و نیم من ملغ  - ایرنگ قهوه

 .آیدای از آن به دست میبیش از نیم من باشد رنگ سیاه و اگر کمتر باشد رنگ سرکه

گ کوبند و دو من از این کوبیده را با یک من سنگذارند سرد شود و سپس آن را میکنند و میهشت من سرب پخته و یک من قلع را در کوره آب می -رنگ الجوردی 
  .گذرانندکنند و آن را از کتان میآمیزند و با آب در آسیاب نرم میمثقال الجورد می 3۶سفید و دومن شیشه و 
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 کاری لعاب 

کَعْبْ آنها را برند تا همه جای آنها از لعاب پوشیده شود و سپس رنگ خواهند فرو میهای کوچک، آنها را در رنگی که میبرای لعاب کاری ) رنگ لعابی دادن به سفالینه
 .ریزندچینند، به یکدیگر نچسبند. برای لعاب کاری ظرفهای بزرگ، رنگ را با کاسه کوچکی روی میها را روی هم میکنند تا هنگام پختن که سفالینهپاک می

ورند و سپس با خراشیدن رنگی که بر روی آن نشسته و آبرند و بیرون میاست یا نه ، نخست یک سفالینه را در آن فرو میبرای این که بدانند غلظت رنگ به اندازه 
  .یابنددیدن قطر آن رنگ میزان غلظت را در می

گذارند تا اندکی از آن آب بخار شود. البته این روش لعابکاری در افزایند و اگر کم بود رنگ را در آفتاب یا نزدیکی کوره میاگر غلظت زیاد بود به اندازه الزم آب می
  .رود که سراسر آنها باید یک رنگ باشد و نقش و نگار نداشته باشده کار میظرفهائی ب

 .افزایندبرند و ماده دیگری به آن نمیمثقال سرب پخته به کار می 11۱در لعاب کاری النجین و کوزه که هم بزرگ و هم کلفت هستند، لعابی از پستاهی و 

به از هر رنگی می شود استفاده کرد ، اما آکریلیک و رنگ های لعاب و کوره در دسترس نیست تزینی داشته هایی که بیشتر جنبه برای نقاشی روی سفال  نکته :

 .شود البته به شرط آنکه سفال مورد نظر زیرسازی مناسبی داشته باشد توصیه میدلیل شرایطی که دارد و ذکر شد 
 

 آماده سازی زمینه سفال برای نقاشی )توانایی نهم (
 

 اد مورد نياز :ابزار و مو

 چسب چو ب :
  : چسب بلکد کاال : تولید کننده PVA چسب چوب برپایه

تولید می شود. این چسب قابلیت چسبندگی به  (PVA) چسب چوب محصولی آزمایش شده، شناخته شده و بسیار مقاوم و سریع است که بر پایه پلی وینل استات
 از خشک شدن، فیلمی شفاف و با استحکام باال را تشکیل می دهدمحدوده ی وسیعی از مواد گوناگون را دارد و بعد 

 

یال گفته : در کار نقاشی روی سفال باید از چسب چوب رقیق برای آستری دادن سطح سفال استفاده کرد که به چسب چوب های رقیق موجود در بازار ترمون نکته

 ب رقیق مطابق تصویر زیر است میشود که متاسفانه در بازار کمتر یافت میشود روش ساختن چسب چو

 

است و برای ساییدن مواد های سخت ساینده بر روی آن به وسیله چسب مخصوص نصب شدهای از جنس کاغذ یا مقوا یا پارچه است که دانهسنباده ورقه باده :نس

 .شودو در بعضی موارد سرامیک استفاده میسفال مختلفی چون فلزات، چوب، گچ 



39 
 

کاری آماده شود. همچنین گاهی سنباده برای ناصاف و خشن کردن رود تا برای رنگرای صاف کردن و آماده کردن سطح ناصاف و خشن به کار میسنباده معموالً ب
 رود تا آنها را برای چسب زدن آماده سازدسطوح صاف بکار می

  قلم مو : 
 ی روی سفال توضیح داده شده است در قسمت های قبلی کامل در مورد قلم موهای مورد استفاده در کار نقاش

 

 کمپرسور و پیستوله :

ها و باشد. در برخی دستگاهمی پمپکردن سیاالت به کار رود و اسم عامیانه آن توانند برای فشرده می Compressor :انگلیسیبه  متراکم کنندهیا  کُمپرِسور

 .شودفرستاده می احتراقشده و سپس به سمت قسمت  هوا فشردهآالت، کمپرسورها وسایلی هستند که توسط آنها ماشین

. در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی، سیال را با سرعت به درون خود شوداز کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می
یابد. معموالً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم شود نیز افزایش میسازند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده میمکیده و سپس آنرا فشرده می

اند. بد نیست و عمومی طراحی شده صنعتیدهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی بازگردد. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف عبور می کنندهخنک
 شود نیز یک نوع کمپرسور استها استفاده میکه برای وارد کردن هوا به آکواریوم ماهی آکواریومبدانید که حتی پمپ 

رنگ پاشی انواع محیط است. این دستگاه، یک افشانه در یک پوشش  یا به عبارتی دیگر رنگ پاش برقی یک تکنیک نوین و کاربردی برای :پیستوله برقی

های برقی، ذخیره هوا در مخزن خود و تبدیل آن به ذرات پودر کند. شایع ترین عملکرد پیستولهمعموالً پالستیکی یا فلزی است که مقداری هوا درون خود ذخیره می
کنند. به یک تفنگ پاش هستند که گازهای تبدیل شده به پودر رنگ را در محیط بیرون خود، منتشر می های برقی مجهزباشد. پیستولهشده و سپس ذرات رنگی می

 توانند به صورت مختلفی از قبیل خودکار، دستی، بادی و... تقسیم بندی شوندمی (Spray Gun) های رنگ پاش برقیتفنگ

 

 
 
 

 :اصول صحیح استفاده از ابزار
 : نکات زیر توجه کردبرای سنباده کاری باید به 

 همیشه از سنباده زبر شروع شده و به ترتیب از سنباده نرمتر استفاده می شود –

 کنید این کار باعث می شود هنگام کار سنباده نلغزد و آسیب به انگشتان نزند سه البا دست سنباده را از عرض نصف نموده و آن را   هنگام استفاده –

 م جهات و قسمتهای آن استفاده کنیددر موقع سنباده زدن از تما –

 سنباده های زبر پس از استفاده نرم شده و می توان به جای سنباده نرم استفاده کرد –

 در رنگ کاری چوب همیشه سنباده باید در جهت الیاف چوب کشیده شود –
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85
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 :اصول بتونه زدن سطح سفال )سوراخ گیری (

چسب یا پر کننده ها ساخته می شوند. خمیر رقیق تر بوده و به صورت آماده نیز به فروش می رسد. نحوه کار با بتونه ها می تواند با بتونه ها موادی هستند که به وسیله 
 .دست باشد و یک کاردک

 ب( بتونه چوب        الف( جسو انواع بتونه :

 .رای ایجاد انواع بافت روی اجسام، حجم ها، ظروف و بوم نقاشی استفاده می شودالف : جسو : پودر نرمی است که به صورت آماده موجود می باشد. از این ماده ب

 : شیوه کار

آغشته کرده و آن را می پوشانیم. پس از ده دقیقه به وسیله کاردک یا انواع ابزار،   ابتدا سطح اثر را با یک الیه چسب مایع می پوشانیم. سپس سطح را با بتونه خوب
 .اثر ایجاد کرده و می گذاریم تا بتونه خشک گردد و برای رنگ آمیزی و پتینه کاری آماده شود نقوش دلخواه را در سطح

 .از این بتونه برای پوشش کامل کار استفاده می کنیم  ب : بتونه چوب.

 آب –رنگ پودری  –مل  –مواد الزم برای تهیه بتونه :سریش 

و سپس به تدریج آب را به آن اضافه می کنیم که میزان رقیق بودن یا غلظت بتونه ما بسته به نوع بافتی است  ابتدا پودر سریش، پودر مل و پودر رنگ را مخلوط نموده
 .که می خواهیم ایجاد گردد

 : شیوه کار با بتونه چوب

ت یا به وسیله کاردک، روی کار را حرکت داده و ابتدا و در مرحله اول، سطح اثر را یک الیه چسب چوب رقیق می زنیم. پس از آنکه بتونه را به آن اضافه کرده و با دس
 .بافت دلخواه را ایجاد می کنیم

 قاشق آب 2 –یک قاشق چسب چوب  –قاشق غذا خوری پودر مل  3مواد بتونه رقیق : 

 ایجاد بافت با انواع خمیر

 : تعریف و کاربرد خميرها

طح کار و یا زیرسازهای برجسته و بافت دار )سفال، چوب و . . . ( استفاده می شود. می توان به از انواع خمیرها می توان برای برجسته کردن و اضافه کردن ضخامت س
 .ر ها استفاده می شودوسیله خمیر، انواع نقوش دلخواه را ساخته و پس از خشک شدن و یا حتی در حالت خیس، به سطح کار چسباند. در ساخت نقوش قالبی نیز از خمی

 یر فرفوژه ب(خمیر نمکی ج(خمیر نما کهنه د(خمیر گل سرامیک ه(خمیر نما عتیقهانواع خمیرها : الف (خم

 الف : خمیر فرفوژه

قاشق پودر سنگ. توجه داشته باشید برای هر یک لیوان از این ترکیب، یک لیوان چسب چوب الزم است.  2قاشق پودر سینکا به اضافه  4/1طرز تهیه : ترکیبی است از 
خمیر ما آماده  .رهای ذکر شده را با هم مخلوط کرده و سپس چسب چوب را به آن اضافه می کنیم و آن را ورز می دهیم تا به حالت خمیر درآیدپس از تهیه مواد، پود

 .کار می باشد. هنگام ورز دادن بهتر است دست را با وازلین چرب نماییم تا خمیر به دست نچسبد
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 ب : خمیر نمکی

 قاشق چای خوری 1چسب کاغذ دیواری  –پیمانه  1نمک  –قاشق غذاخوری  4/1روغن مایع  –پیمانه  4/1آب  –پیمانه  5 مواد و طرز تهیه : آرد سفید

تا خمیر ساخته شود. سپس ابتدا مواد ذکر شده را با هم مخلوط کرده، سپس چسب کاغذ دیواری را که به صورت پودر می باشد، همراه با مقداری آب به آن اضافه نموده 
 .مایع را اضافه نموده و آن را ورز می دهیم و بالفاصله آن را استفاده می کنیم روغن

 ج : خمیر کهنه نما

 چسب چوب به مقدار کافی –قاشق غذاخوری  3پودر سنگ  –پیمانه  2پودر سینکا  –پیمانه  1سریش  –پیمانه  4/3مواد و طرز تهیه : مل 

وط نموده و به آن چسب چوب اضافه می کنیم. پس از ورز دادن و ساخت خمیر، آن را درون کیسه ای ریخته و چند در تهیه این خمیر، مواد پودری ذکر شده را مخل
اری پودر مخلوط تهیه ساعت در درون کیسه نگه می داریم تا خمیر به اصطالح، خود را بگیرد. در صورتی که احساس می کنیم خمیر ما هنوز شل و رقیق می باشد، مقد

 .آن در باال ذکر شد، به آن اضافه می کنیم و در صورت غلظت بیش از حد، مقداری چسب چوب داخل خمیر می ریزیم تا به غلظت دلخواه برسیم شده که ترکیب

 د : خمیر گل سرامیک

 قاشق غذاخوری 1روغن مایع  –پیمانه  1سریش  –چسب چوب به مقدار الزم  –پیمانه  3مواد و طرز تهیه : نشاسته ذرت 

 : ت خمیرطرز ساخ

نیز قبل از ورز دادن، دست  ابتدا پودرها را با هم مخلوط کرده و به تدریج چسب چوب را به آن اضافه می کنیم و سپس آن را ورز می دهیم. توجه داشته باشید در اینجا
 .ها را با روغن مایع چرب می کنیم تا خمیر به دست نچسبد. خمیر ما برای استفاده آماده می باشد

 ر نما عتیقهه : خمی

 پیمانه 4/1مل  –چسب چوب به مقدار کافی  –پیمانه  1مواد و طرز تهیه : نشاسته 

 : طرز ساخت خمیر

 ده نمودپودرها را مخلوط کرده و چسب را به تدریج به آن اضافه می کنیم تا به صورت خمیری یک دست درآید. این خمیر را می بایست بالفاصله استفا
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 یقلی کردن آن :صاصول سمباده زدن و 
کنیم. با دستمال )سنباده فلز( که کامال سطح روی سفال صاف و یک دست بشه شروع می نرم چوب که برجستگی های سفال رو بگیره بعد یه سنباده اول با سنباده

 در واقع پوشانیمروی سفال رو می چسب چوبی که بعد از خشک شدن بی رنگ میشود را با آب رقیق کرده و یک الیه . مرطوب گرد و خاک آن را بگیرید

خشک شود. اگه حتی کمی  "قبل از شروع نقاشی باید سطح کار را سمباده زد تا زبری و ناصافی سفال از بین برود. در انتها باید سفال را شست و گذاشت تا کامال
 .مرطوب باشد رنگ پوسته می شود

 

  اصول آستری زدن سطح سفال :
خشک شد مقداری چسب چوب را با آب رقیق کنید و روی سفال بکشید. بعد از خشک شدن دوباره با سمباده نرم روی ظرف بکشید و با یک  "بعد از اینکه سفال کامال
 .تکه اسفنج پاکش کنید

 )توانایی دهم (انتقال طرح روی سفال و نقاشی روی سفال با رنگ های مختلف

 

 اصول کپی و کاربن با رنگ های مختلف و کاغذ پوستی 

ان را سیاه و کثیف و سطل کاغذ کاربن به نوعی همان کار کاغذ کاربن دار را انجام میدهد با این تفاوت که عمال هیچ نوع کاربنی را مشاهده نمیکنید و هرگز دستانت
 .زباله تان را بیهوده پر نمیکند

 .میگیرد که نتیجه آن قطع کمتر درختان میباشدبدینوسیله در مصرف کاغذهایی که صرف تولید کاربن میگردند صرفه جویی بزرگی صورت 

 

 .کاغذ کاربن شامل ورق کاغذی است که با رنگ و میکروکپسول و خاک رس و سایر مواد افزودنی پوشش داده شده است

هد و به شکل عالمت دایمی از پشت برگ اول با رنگ میکروکپسول پوشیده شده است و روی پایین ترین برگ با خاک رس پوشیده که به سرعت با رنگ واکنش مید
ال و میکروکپسول در اثر قلم باقی می ماند .در ست های بیش از دو نسخه نیز که از کاغذ پایه یکسان استفاده می شود ، برگ های میانی به وسیله خاک رس در با

همین دلیل است که گرماژ یا وزن صفحات میانی بیشتر از صفحات  پایین پوشش داده شده اند بنابراین صفحات میانی دو بار آغشته به مواد شیمایی شده اند و به
 . ابتدایی و انتهایی است
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ر روی برگه نشان می هنگامی که فردی می نویسد در نقطه تماس قلم با کاغذ در اثر فشار ناشی از قلم بروی کاغذ میکروکپسول ها شکسته و به صورت رنگ خود را ب
 سیار کوچک هستند ، چاپ بسیار دقیقی مشابه نسخه اولیه بر روی نسخه بعدی ایجاد می گردد دهند . از آنجا که کپسول ها ب

 پرداخت و تکمیل نقاشی روی سفال )توانایی یازدهم (

 

 مواد ثابت کننده رنگ :

 

  : و سيلر کيلر
اساسی رنگها و الکهای نیتروسلولوزی عبارتند از خود رنگ پایه سلولوزی که قدرت  جزء وارنیشها بوده و در دسته الکهای نیترو سلولوزی قرار دارند. اجزای سیلر و کیلر 

م دهد و یک رزین سخت که معموالً صمغ استر یا رزین طبیعی است و درصد برق فیلم و مقدار چسبندگی را افزایش داده اما استحکام کششی و دواو سختی به آن می
شود، شود. برای ساخت الکهای نیتر و سلولزی سه نوع حالل استفاده میده لیز برای افزایش برق، دوام و کشسانی استفاده میکننکند. از مواد نرمخارجی آن را کم می

اشد و جهت پر بهای آروماتیک. سیلر به رنگ کرم میها مانند هیدروکربنهکننداول حاللهای فعال مانند استرها و کتونها و دوم حاللهای پنهان مانند الکلها و سوم رقیق
شود پیش از خشک شدن سیلر قابلیت جذب رنگ نهایی کم شده و باعث استحکام و سختی بیشتر کردن منافذ و خلل و فرج چوب قبل از رنگ نهایی استفاده می

نار حرکت مستقیم یا زیر نور مستقیم خورشید شود و نباید در ککشد تا خشک شود و با تینر فوری رقیق میساعت طول می 2دقیقه تا  14شود. حدوداً رنگهای نهایی می

استفاده نمود یا در صورت کوچک بودن کار مورد نظر  توان مو، کاردک و لیسه میشود سیلر را با پیستوله، پارچه بدون پرز، قلماستفاده شود چون باعث طبله زدن می
خوری دارند کننده در سیلر که خاصیت سنبادهود از استئارات روی به عنوان ماده ماتشوری استفاده نمود سیلر پس از خشک شدن مات میاز روش غوطه توان می

شود. مدت زمان کند که از براقیت آن کاسته میای شفاف تمایل پیدا میباشد و در صورت ماندن بیش از حد رنگ آن به قهوهشود. رنگ آن شفاف میاستفاده می
باشد نباید در کنار وری میشود، قابل استفاده با پیستوله، پارچه بدون پرز، قلم مو و یا به روش غوطهینر فوری رقیق میساعت و با ت 2دقیقه تا  14خشک شدن آن 

ه در شود. از معایبی کلیتری به بازار عرضه می 2۱و  5و  1های شود. کیلر و سیلر در قوطیحرارت مستقیم یا زیر نور خورشید استفاده شود چون باعث طبله شدن می
این عیب را از بین  بوسیله فرایندی به نام پرداخت  توان باشد که میفیلم خشک شده الک بیرنگ رویه نشان داده شده ممکن است بوجود آید، پوست پرتقالی شدن می

گیرد. سیلر و کیلر جزء الکهای لها صورت میبرد این فرایند باعث دوباره حل شدن و صاف شدن سطح فیلم رنگ نهایی بوسیله مالیدن یک پارچه آغشته به مخلوط حال
 .هوا خشک می باشند

 :نيم پلی استر
ماندگار پس از اعمال این محصول در دو گونه مات و براق که گونه براق آن در فامهای سفید ، مشکی ، نقره ای ، طالیی و بی رنگ تولید و از خواصی همچون جلوه  

ی از موج بودن سطح کار، قابلیت تمیز نمودن سطوح بدون ایجاد لکه و سفیدک، سرعت خشک شدن در آب و هوای مختلف بر سطوح چوبی ، یکنواختی و تثبیت و عار

 .و تسهیل در سرعت کار، ضد آب و رطوبت به مقدار قابل توجه ، لطافت و نرمی مثال زدنی در نوع مات آن برخوردار می باشد

باشد و معموالً از مخلوط آلکید کوتاه روغن غیرهوا خشک و استر جزء الکهای غیر هواخشک میپلیده وارنیشها می باشد نیماستر نیز جزء الکهای براق و از خانواپلینیم

 ..خشک شدن در این سیستم با استفاده از یک کاتالیزوراسیدی  .شوندرزینهای اوره فرم آلدئید بوتیله تشکیل می

 

ات به صورت ساخت رنگ های مات و براق جهت جال دادن سطوح سنگها چوبهابکار میرود .مهم ترین ان روغن روغن جال به صورت مات و براق .م :روغن جال 

 جالی هندی است
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 )توانایی دوازدهم (تاریخ هنر سفالگری و نقاشی روی سفال 

 

 تاریخچه هنر سفالگری :
ی اصلی پیدایش و گسترش صنعت سفالگری در آسیای غربی می باشد. روند رو به رشد فالت ایران با تنوع اقلیمی خود باحتمال زیاد یکی از مهمترین خاستگاهها

حدود هزاره هشتم پ.م سفالگری در طول هزاران سال، در هیچ منطقه ای از آسیای غربی مثل ایران نبوده است. نقاط عطف این روند بدون تردید در پیدایش سفال در 
گری و تعامل کوره های سفال پزی در هزاره چهارم پ.م نمود پیدا کرده است. سفال )سفالینه(. این اصطالح، بنابر تعریف در منطقه زاگرس مرکزی و پیدایش چرخ سفال

نواع گویند. سفالین نیز شامل اها عموما به معنی اشیا ساخته شده از گل پخته هستند، مانند کاسه، کوزه، و غیره... همچنین سفالینه، سفال ساخته شده را میلغتنامه

 که خود از (Keramikos) نیز داری مفاهیم سفال در زبان فارسی است، که از واژه یونانی "سرامیک "سازند. اصطالح اروپاییاشیایی است که از سفال می

(Keramon) معموال محصوالت را اگر شودبه معنی خاک رُس گرفته شده است. بنابراین سفالگری نیز به هنر یا صنعت ساخت ظروف و اشیا گلی پخته اطالق می .
نامند. سفال در واقع نخستین محصول هنری و صنعتی مردمان بدون لعاب باشند سفال و اگر لعابدار باشند بر حسب گل و لعابی که در آنها به کار رفته بدل چینی می

های محل سکونت بشر یافت ه آن شامل: خاک، آب، و آتش در سرزمیناولیه و حاصل نیاز و شعور آدمی، در به کار گیری عوامل طبیعت است، و از آنجا که مواد اولی
شناسی ایران مربوط گنج های باستانکنیم. کهنترین اشیا سفالی بدست آمده از کاوشهای تولید آن را در تمامی نقاط مسکونی انسان مشاهده میشده است، نشانهمی

رسد. سفالگری، هنری است که به صورت )شکل( سنتی طی هزاران سال اصول فنی تم پیش از میالد میدره در استان کرمانشاه است؛ که تاریخ آن به هزاره هش
ها، صنایع و آثار مادی طوایف و جوامع بشری در های هنری با بررسی دقیق این آثار، امکان شناخت حرفهارزشمند خود را تا به امروز حفظ کرده است. عالوه برارزش

های گذشته ارج نهاد. زیرا آید. بنابرآنچه گذشت، باید سفال را به عنوان تجلی فعالیت ذهن و خالقیت و ابداع هنری انسانناگون را فراهم میهای گوقلمروهای فرهنگ
عنوی آن را به ما نشان های مادی و مهای معینی از زندگی اجتماعی و دوره زندگی و ویژگیسفالگری هنری همگانی بوده که نه تنها سلیقه ابداع کننده، بلکه نشانه

های خویش، نشانه، اشکال و تزئینات ویژه خود را به دهد، و وسیله مستقیمی برای شناسایی تمدن شهرها، اقوام و ادوار مختلف است. زیرا هر ملتی برای تزئین سفالمی
کوشند به قطعات و اشیا مختلفی که از مناطق شناسان میای دقیق، باستانهگیری از هنر طراحی و تکنیکشناسان با بهرهبرده است. برای تامین منظور باستانکار می

های ها به تعیین دوران مورد نظر پرداخته، به اسرار هنر و بسیاری از ناشناختهآید، جان داده و با به تصویر کشیدن تمام نقوش به کار رفته در سفالینهباستانی بدست می
رسد، های کوچک سفال که به ظاهر ناچیز به نظر می: هنر سفال سازی نزد باستانشناسان قدر و منزلت خاصی دارد، چه همین قطعهبرند. سفال زندگی آن دوران پی می

گونی به خود دیده رساند. فن سفال سازی درایران، از ابتدای تمدن تا به امروز ادامه یافته و در طی این مدت تغییرات گوناما را به زمانه و زندگانی مردم آن روزگاران می
فالی نیز اشتغال است. به نوشته گیرشمن، در حدود ده هزار سال پیش، کسانی که درکوهستانهای بختیاری ضمن پرداختن به شکار و تهیه خوراک، به ساخت ظروف س

است. به نوشته پروفسور پوپ در کتاب بررسی هنر ایران دانند، در خور توجه اند. این نظریه که بیشتر باستانشناسان، آغاز صنعت سفال سازی را از ایران میداشته
گری و صنعت های چند سال اخیر است مبنی بر این که کشاورزی و شاید صنایع پیوسته به آن یعنی : کوزهمدارکی که اخیراً به دست آمده قویاً موجب اثبات فرضیه»

توانند از طریق سفال های باستانی، خیلی زود ساکنان اولیه را متوجه کرد که میگری در تپهفالسیر تکامل س«. سازی و بافندگی از فالت ایران آغاز شده استسفال
تلف تمدنی را به نام این نیازهای خود را برآورده کنند. سفال بهترین اثری است که از جوامع اولیه بر جای مانده است، به ویژه در تمدنهای فالت ایران، مراحل مخ

نخست به درون ظرف اهمیت «. سفال منقوش»و دوره تمدن ایالم « سفال نخودی»و تمدنهای غربی « سفال خاکستری»ند: تمدنهای شمال اسفالها مشخص کرده
شبیه به دار، لیوان و ظروف های پایههای نقشدار تزیینات به جدار بیرونی ظرف نقش بست. بیشتر این ظروف به شکل کاسه، کوزهشد، ولی بعدها، در سفالینهداده می

گری در هزاره چهارم در ایران، دگرگونی بزرگی در صنعت سفال سازی پدید آورد. اشیای سفالینه مکشوفه از سیلک و مجسمه حیوانات است. اختراع چرخ کوزه
در ترسیم نقوش پیدا شد: نخست  باکون در تخت جمشید حاکی ازساخت سفال با چرخ است. در همین دوره تحولی نیزهای باستانی جنوب شوش، چغامیش و تلمحوطه

اه وضعیت محیط و با نقوش هندسی و تزیینی بدنه ظروف را آرایش کردند و پس از مدتی نقش حیوانات معمول شد و زمانی بعد هنرمندان برای بیان اعتقادات و گ
نشاندند. از اکتشافات تپه سیلک، تپه حصار، تپه با نقش بر سفال می بردند، بیشتر خصایص زندگی اعم از مذهبی، اخالقی و هنری رازندگی، موضوع خاصی را به کار می

پرداختند. هنرمند آید که از هزاره پنجم قبل از میالد، ساکنان این نواحی به ساختن ظروف سفالین منقوش میهای باستانی، چنین برمیگیان در نهاوند و دیگر تپه
نمایاند، مثالً سرود. سفالگر نقاش با استفاده از عناصر بصری ساده، اشیاء و حیوانات و انسان را میها گویی شعر مینهسفالگر پیش از تاریخ ایران با نقاشی روی سفالی

وط افقی و عمودی خطوط موّاج موازی در درون یک دایره و مستطیل، نشاندهنده آب است و مثلثی که سطح آن چهارخانه بندی شد، نشانگر کوه یا مربعی که با خط
، پرندگان و غیره. امّا یم و خطوط موّاج در آن ترسیم شده، احتماالً نشانه زمین زراعتی است. جانوران منقوش روی ظروف عمدتاً عبارتند از: بز، قوچ، گوزن، گاوتقس

آرایش سفالینه در کار سفالگر اهمیت  برخالف نقاشی غارها در اینجا شکل واقعی حیوان مورد توجه نبوده، بلکه طرح خالصه و اغراق شده آن مطرح است. زیرا که
کند تا بدین ترتیب مقاصد تزیینی خود را برآورده سازد. در این دوره بدنه سفال لطیف و درخشان بیشتری دارد: او به دلخواه، شکل طبیعی را به شکل تجریدی تبدیل می
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توان گفت که این مراحل به دوره تمدنی بستگی داشته است. مثالً زمانی که سفالها می های باستانی کم و بیش این مراحل طی شده است.ها و دهکدهشد و در تمام تپه
اند. در ها نیز با خشت و آجر ساخته شدهدار شد، خانهای که سفالها نازک و صیقلهای مردم نیز از گل و چینه ساخته شده بود، امّا در مرحلهخشن و ناصاف بود، خانه

اند. به این نوع ظروف سفالی، های طالیی که بیشتر به شکل شیرند، تقلید شدهها، از مجسمهتعدادی مجسمه سفالی هست؛ این مجسمه میان ظروف دوره هخامنشیان
 گری اینگویند. در دوره اشکانیان به سبب توجه خاص به ظروف زرین و سیمین، ساخت ظروف سفالینی رو به کاهش نهاد. از ویژگیهای سفالمی« ریتون»ظروف 

های بزرگ برای انبار آذوقه، ای رنگ بود. اشیاء باقی مانده از این دوره، شامل خمرهزمان، باید به لعاب ظروف اشاره کرد. رنگ این لعابها سبز روشن تا آبی فیروزه
اینکه هنر ـ صنعت و معماری رو به کمال گذاشت،  اند. در دوره ساسانیان باهایی که با لعاب تزیین شدهتابوتهای سفالی با نقش انسان و ظروف گلدان شکل و قمقمه

ای شد برای به وجود آمدن ظروف با نقش افزوده )باربوتین( اوایل شاید این گونه تزیینات ساده ظروف بدون لعاب، پایه .سازی پیشرفت چندانی نداشتولی صنعت سفال
های مجوّف ان به دوره ایالمیها نسبت داد. در کاوشهای معبد چغازنبیل تعداد بسیاری لولهسازی را در ایردوره اسالمی. شیشه : شاید بتوان نخستین مرحله شیشه

هایی ازلعاب شیشه شدند. گذشته از این آثار، در اینجا قطعهکنار یکدیگر قرار داده می های معبد،ای به دست آمده که به صورت مورّب درون چهار چوبهای پنجرهشیشه
های بدلی چینی و کاشیهای های بدل چینی که برخی از آنها با لعاب شیشه ساخته شده بودند به دست آمد. وجود مهرهی لعاب دار، مهرهمخصوص ترصیع در کاشیها

داوم و دهد که ساخت چنین اشیائی در دوره هخامنشی نیز تنشان می …ای از محوطه باستانی مختلف ایران چون شوش، زیویه، حسنلو وهای شیشهدار و مهرهلعاب
ای از نظر طرح و نقش وارد مرحله نوینی شد. ظاهراً پیش ازمیالد( هنر ساخت اشیای شیشه 44۱های هزاره اول )توسعه داشته است. با آغاز حکومت هخامنشی در نیمه

های باستانی ای از محوطهوجود تعدادی ظرف شیشه رو شد.گری با رکود روبهبا آغاز پادشاهی اشکانیان در ایران و نزاعهای این سلسله با حکومت سلوکی، هنر شیشه
سازی ایران پیش ازاسالم توان اوج هنر آبگینهنخستین پایتخت اشکانیان، حکایت از تداوم این صنعت در دوره اشکانی دارد. دوره ساسانی را می« نسا»پارت به ویژه در 

های باستانی گواهی بر این مدعاست. مهمترین نوع تزیین ظروف در این دوره، گوناگون از محوطه ای در اشکال مختلف و کاربردهایدانست، کشف اشیای فراوان شیشه
شده است. مُهر : با پیشرفت های نیم کروی و ظروف دیگر انجام میتراش به اشکال گوناگون، به ویژه تراش النه زنبوری است که به صورت گسترده بر روی پیاله

گری، تهیه دوکهای سنگی و گلی برای نخ ریسی و پارچه کوزه سازی، اهلی کردن حیوانات، فعالیتهای کشاورزی، صنعت سفال سازی، مدنیت در مواردی همچون خانه
ی بود که رواج یافت. ضروربافی و ساختن ابزار مختلف حتی لوازم زینتی و آرایش از انواع سنگها، ساخت مُهر نیز برای گسترش بازرگانی ارتباط میان اقوام و ملتها 

کردند. روی ستفاده میمحتویات یک خمره یا یک عدل بار را تضمین و مراقبت کنند تا مال التجاره دست نخورده در مقصد تسلیم شود. برای تشخیص مالکیت، از مهر ا
های هزاره چهارم پیش از میالد، اختراع خط، از نیمهبستند. پیش از دادند و یا به طنابی میشد و آن را در دهانه خمره جای میگذاری میای ازگل رس عالمتکلوخه

شد. جنس کرده است. پس از اختراع خط، این پیامها، شامل تصاویر و خط، بر مُهرها حکاکی میانسان با حکاکی تصاویر بر روی مهر مقصود خود را تفهیم می
فلز و احتماالً گوش ماهی بوده است. مهرهای اولیه معموالً دارای یک سوراخ  ، شیشه،ترین مهرها از گل پخته، سنگ گچ، آسنگ آهن، مرمر، عاج و استخوانابتدایی

 .ای یا سیلندری بوده استرفتند. یکی از زیباترین مهرها، مهرهای استوانهبند یا دستبند و به احتمال قوی برای طلسم نیز به کار میبودند که به عنوان آویز در گردن

های دینی و اساطیر به ای، همان کاربرد مهرهای مسطح و عادی است که برای ثبت معامالت تجارتی و فرمانها و اسناد مالی، امضاء و جنبهکاربرد مُهرهای استوانه
شناسی که علم باستانای از کمال رسید. در رفت. به مرور نقوش مانند دیگر هنرها و دانشها راه تکامل پیمود و به درجهصورت طلسم برای مهر و موم و غیره به کار می

رار گرفته است. کشف مدارک عینی تاریخی و تعبیر و تفسیر این مدارک را بر عهده دارد، اهمیت طراحی فنی از یک قرن پیش مورد توجه دانشمندان و محققان ق
کوشند که تمام جزئییات های دقیق میو فن طراحی و تکنیکگیری از هنر سپارند واین گروه با بهرهشناسان قطعات و اشیا مکشوفه را به گروه طراحی سفال میباستان

ها را به تصویر بکشند. سفال یکی از قدیمیترین ساخته های دست بشر است که در تمام طول عمر وی از قدیمیترین ایام و تزئینات و نقوش به کار رفته در سفالینه
ی دورانهای پیش از تاریخ نقش مهمی دارد. ساخت سفال با گذشت زمان به نسبت تغییر فرهنگهای تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است . به این جهت درگاهنگار

ده در تقسیم بندی انواع پیش از تاریخی و تجربه اندوزی اقوام بشری از نظر جنس، فرم، رنگ و نقش دچار تغییراتی چشم گیر شده است. این تغییرات عاملی تعیین کنن
بعد از آن در مورد چگونگی ساخت اولین سفال بدست انسان نظرات مختلفی ارائه شده است. عده ای ریشه سفال را در صنعت سبد بافی می  سفالهای پیش از تاریخی و

ل سازی ام بخش سفادانند و معتقدند برای اولین بار گلهای اندود کننده کف سبدهای گیاهی پس از خشک شدن و یا قرار گرفتن در آتش و سوختن چوبهای سبد، اله
گیاهان خرد شده بوده است. عامل پیدایش صنعت سفال سازی هر چه باشد در این مورد شکی نیست که سفالهای اولیه دست ساز و خشن و ماده چسبندگی آنها شن و 

ده و به دوران تولید غذا شروع نموده سال پیش که انسانهای ساکن بین النهرین زندگی غار نشینی و دوران جمع آوری غذا را پشت سر گذار1۱۱۱۱بود است در حدود 
یبای نخودی و قرمز بودند. در پهنه دشت بصورت اجتماعات اولیه کشاورزی مستقر شده بودند، تمدنی را بوجود آوردند که از مشخصات آن ساخت سفال های ظریف و ز

در دنیای پیش از تاریخ در منطقه وسیعی گسترش یافت. آثار و بقایای این  رنگ است. این تمدن همراه با خصوصیات دیگر آن در این منطقه شکوفا گردید و به تدریج
سفالگری فالت ایران  نوع سفال از شرق دریای مدیترانه تا دره رود سند در حفاری های باستان شناسی در مناطق باستانی آشکار گردیده است. یکی از سنتهای مشخص

های ششم و پنجم ق.م. در حاشیه ک ویر در فالت مرکزی ایران شکل گرفت و متداول شد. این سفال ها دست  سفال قرمز رنگ منقوش می باشد که در طول هزاره
تانی چشمه علی ،قره ساز و برنگ قرمز و دارای خمیری مخوط با پودر شن یا گیاهان خرد شده می باشد. این نوع سفال طی حفریات باستان شناسی از محوطه های باس

یل آباد ، تپه زاغه ، سیلک و حصار شناسائی شده اند. مهمترین تحمل در صنعت سفالگری که این صنعت را بکلی دگرگون ساخت اختراع چرخ تپه شهریار ، اسماع
دش که امروز و تند گر سفالگری است که در هزاره چهارم ق.م. اتفاق افتاده سفالگران ابتدا از چرخهای کند گردش یا بطئی استفاده کرده و سپس به چرخهای پرسرعت



46 
 

ت داخل فالت نفوذ می نیز مورد استفاده کارگاههای سفالگری سنتی است دست یافتند. از اوائل هزاره سوم ق.م. نوع دیگری سفال از مناطق شمال فالت ایران به سم
ظروف فلزی هم عصر خود قرار گرفته است .  کند که به سفال خاکستری معروف است. این نوع سفال چرخساز می باشد و از نظر سبک ساخت و تزیینات تحت تاثیر

است پخته شده اند. سفال خاکستری با تکنولوژی باال و در کوره ای مخصوصی که سفالگر بخوبی در آن کنترل حرارت و میزان اکسیداسیون فعال را اعمال می کرده 
یل ، تورنگ تپه گرگان ، تپه حصار دامغان شناسائی شده است. سفال خاکستری فرهنگ سفال خاکستری از اوائل هزاره سوم ق.م. در مناطق باستانی یانیک تپه اردب

فت و پیشرفت تکنیکی در براق در طول عصر آهن یعنی از اواسط هزاره دوم ق.م. به بعد در اکثر نقاط فالت ایران گسترش یافت و در همین دوره به اوج زیبائی ، ظرا
زاره اول ق.م. با رونق فلزکاری صنعت سفالگری رو به افول می رود بطوریکه در دوران تاریخی سفالهای ساخته شده ساخت و پخت و و تزیین رسید. از نیمه های ه

می گردد و لعاب های عمدتاً بسیار خشن و بدون نقش هستند و از ظرافت سفالهای پیش از تاریخی خبری نیست اوج تمدن و هنر سفال در ایران به دوره سلجوقی باز 
محوطه باستانی ایران ، در دوره های فرهنگی پیش از تاریخ،  1۱۱این دوره ، از آثار هنری بی نظیر در دنیا شناخته شده است. تا کنون نمونه سفالهای پیش از زرین فام 

 ایران می باشدبیشترین تعداد مربوط به مناطق شمال مرکزی و شمال غرب  .تاریخی و اسالمی فالت ایران در بانک سفال ایران ذخیره شده است

 تاریخچه هنر نقاشی روی سفال در ایران و جهان :

های کاشان و ری و ترکستان ترین ظرف سفالین که در کاوشسال پیش در مشرق زمین معمول بوده. قدیم 7۱۱۱هنر سفال سازی یا به اصطالح معمول، سرامیک از 
نماید. سفال در واقع نخستین محصول هنری و صنعتی مردمان اولیه و حاصل نیاز و ه شده از سبد میپیدا شده، دارای نقوشی هستند که آنها را شبیه به ظرفهای ساخت

شده است، های محل سکونت بشر یافت میشعور آدمی، در به کار گیری عوامل طبیعت است، و از آنجا که مواد اولیه آن شامل: خاک، آب، و آتش در سرزمین
کنیم ، سفالگری، هنری است که به صورت )شکل( سنتی طی هزاران سال اصول فنی ارزشمند خود را نقاط مسکونی انسان مشاهده میهای تولید آن را در تمامی نشانه

ها، صنایع و آثار مادی طوایف و جوامع بشری در قلمروهای های هنری با بررسی دقیق این آثار، امکان شناخت حرفهتا به امروز حفظ کرده است. عالوه برارزش
های گذشته ارج نهاد زیرا سفالگری آید. بنابرآنچه گذشت، باید سفال را به عنوان تجلی فعالیت ذهن و خالقیت و ابداع هنری انسانهای گوناگون را فراهم میرهنگف

دهد، و مادی و معنوی آن را به ما نشان می هایهای معینی از زندگی اجتماعی و دوره زندگی وویژگیهنری همگانی بوده که نه تنها سلیقه ابداع کننده، بلکه نشانه
های خویش، نشانه، اشکال و تزئینات ویژه خود را به کار وسیله مستقیمی برای شناسایی تمدن شهرها، اقوام و ادوار مختلف است. زیرا هر ملتی برای تزئین سفال

کوشند به قطعات و اشیا مختلفی که از مناطق شناسان میهای دقیق، باستانو تکنیکگیری از هنر طراحی شناسان با بهرهبرده است. برای تامین منظور باستانمی
های ها به تعیین دوران مورد نظر پرداخته، به اسرار هنر و بسیاری از ناشناختهآید، جان داده و با به تصویر کشیدن تمام نقوش به کار رفته در سفالینهباستانی بدست می

 .ندبرزندگی آن دوران پی می

که برای مصرف روزانه انسان بکار برده شده از سبد بوده و یا بعداً برای اینکه ظرف سبدی، غیر قابل نفوذ شود داخل و خارج بنابراین شاید بتوان گفت که اولین ظرفهایی
ایامی که ظروف سبدی معمول بود، روی ظروف سفالین را با  گری یا اختراع کوره و پختن ظروف گلی به وجود آمد، به یادگاراند. وقتی صنعت کوزهآن را با گل پوشانده

 .نقوشی شبیه به سبد تزیین نمودند. از این گونه ظروف در غارهای پیش از تاریخ اسپانیا و مکزیک و هند غربی و چین نیز پیدا شده

  .ظروف سفالین کردند این طور به نظر میرسد که آسیای غربی و اروپای شرقی پیش از سایر نقاط عالم شروع به ساختن

های این قبیل ونهظروف پیش از تاریخ، مکشوف در خاک ایران نشان می دهد که کوزه گران ایرانی مهارت فوق العاده در نقاشی روی سفال داشته اند. بهترین نم
ش از تاریخ که در این مـنطقه وسیع یافت شده در شیوه ظروف سفالین از شوش و ری و کاشان و دامغان و تل بگوم، نزدیک تخت جمشید به دست آمده. سفالهـای پـی

وش در ایالم که اولین و سبک ساختـن تـقـریـبا با مخـتصر تـغـیـیر یکـنواخت و در سطح فـنی بطرز اعـجاب انگـیزی پـیـشرفـته است. نخستین نمونه های آن از ش
 1۶۱ای شوش نه تـنهـا مربوط به خود شوش است بلکه سفالینه هـایی که از تـپه موسیان در سکونت گـاه ایرانیان در پای فالت ایران بود بـدست آمد. سـفالهـ

رنگ تـپه و سیلک، یا در کیلومتری شوش و از سومر و تـل حلف در عراق و از شمال غربی هـندوستان و بلوچستان، یا از فالت ایران در تـپه گـیان و تـپه حصار و تو
ز در تـرکستان روسیه است جزو طبقه سفالهای شوش نامیده می شود. سفالهـایی که بـنام شوش اول معـروف است مـتعـلق به زمانی قسمت شرق تا آنائـو که امرو

ا شدند و پـیش از میالد مسیح می باشد. در اینجا باید متـذکـر شد که مردمانی با تـمدن نوسنگـی نیز در ایالت کانسوی چـین پـید 24۱۱تا در حدود  34۱۱است که از 
 .ظروف سفالی آنهـا ویـژگـیهـایی هـمانـند ظروف سفالی شوش از لحاظ روش و فن تولید دارد

سال قبل، شبیه به ظروف کاشان و ری در نقاطی مانند تل عبید و جمدت نصر پیدا شده. نظایر همین  ۶4۱۱های خوبی از ظروف متعلق به در آسیای صغیر نیز نمونه
  .شداعنه در کشور مصر نیز ساخته میظروف در عهد نخستین فر

العاده کرد و ظروف که از آن نواحی به دست آمده دارای نقوش بسیار زیبا سال پیش از میالد در اطراف جزایر قبرس، صنعت سفال سازی ترقی فوق 14۱۱در حدود 
 .باشندمی

وف سفالین قبرس به بعضی ظروف و نقوش مکشوف از تپه حصار دامغان شباهت زیاد یونانیها عقیده داشتند که تمدن قبرس از مصر ریشه گرفته بود. در حقیقت ظر
  .دارند
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ونانی در موزه های بزرگ در نتیجه مجاورت با جزیره قبرس، کوزه گران یونانی صنعت کوزه گری خود را تکمیل کردند و امروز نمونه های بسیار زیبایی از کوزه های ی
ود است. ظروف سفالین یونان در قرن پنجم و ششم پیش از میالد زمینه سیاه و قرمز داشتند و نقوش آن به رنگ سفید یا قهوه ای بودند. موج« ارمیتاژ»دنیا مانند موزه 

 .دادندباشند زیرا غالباً حتی یک داستان و یا یک واقعه تاریخی را نشان میترین ظروف دنیای قدیم میاز حیث نقوش، ظروف سفالین یونان کامل

های کوچک سفالین زدند که بسیاری از آنها امروز به منزله قرن چهارم پیش از میالد در ناحیه )تاناگرا( نزدیک آتن، هنرمندان سفال ساز دست به ساختن مجسمهدر 
  .شاهکارهای بزرگی در موزه لوور و در موزه لندن معرفی گردیده اند

رابطه نزدیک پیدا کردند و هنرمندان از سبکهای مختلف، تقلید و اقتباس نمودند. صنعت سفال سازی یکی از ظهور اسالم باعث شد که تمام تمدنهای کهن با یکدیگر 
ک تقریباً متحدالشکل، کوزه و صنایعی بود که در دوران اسالمی ترقی فوق العاده یافت. از افغانستان تا ایران و آسیای صغیر و مصر و افریقای شمالی و اسپانیا، یک سب

ند که آن را ی سفالین به وجود آمد که در نظر اول همه شبیه به یکدیگر می نمایند ولی با دقت مختصری میتوان دریافت که هر کدام دارای خصوصیاتی هستکاسه ها
کرد و هنر سرامیک ایتالیایی را از یکدیگر مشخص و متمایز می نماید. هنر سفال سازی شرقی در این فاصله به جنوب ایتالیا، به ناحیه سیسیل و اسپانیا نیز مهاجرت 

  .تحت نفوذ هنر مشرق زمین قرار داد

پادشاهان صفوی در اصفهان هنر سفال سازی را به منتهای درجه کمال خود رسانیدند. نمونه های بسیار زیبایی از ظروف سفالین ایران در هجری،  11و  1۱در قرن 
 .ارمیتاژ و موزه لندن موجوداست عهد صفوی در موزه ایران باستان و موزه لوور و موزه

و کاخهای سلطنتی در همین مدت در کشور ترکیه نیز به تقلید از سرامیک اصفهان ظروف سفالین لعابدار و کاشی های بسیار زیبا ساخته شد که زینت بخش مساجد 
ود و در سه هزار و پانصد سال پیش از میالد چرخ سفالگری ساده گردید. در شش هزار سال پیش ازمیالد اولین نشانه پیدایش کوره پخت، درصنعت سفال دیده می ش

کستان و مصر نیز ای که با دست حرکت می کردساخته شد پیدایش چرخ سفالگری تحوّل بزرگی رادراین صنعت بوجود آورد در کشورهای دیگر اسالمی مانند هند و پا
 کم تحت نفوذ هنر سرامیک فرانسوی و ایتالیایی قرار گرفته استهنر سفال سازی راه تکامل را پیموده است و گاهی نیز، بیش یا 

 

 اصول تشخيص هنر سفالگری و نقاشی روی سفال :

توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد. پیش از ها میگویند. از مشهورترین سفالینهمی سفالاست و به ظرف ساخته شده از این طریق  گلساختن ظروف با  ُسفالگری
در آن، به رنگ  هنآباشد که به دلیل وجود مقادیر باالی می خاک رسترین خاک در صنعت سفالگری روفات بشر بودند. مرغوبترین مظها رایجسفالینه شیشهرواج 

دانند و البته می سومرهای کهن سرزمین باستانی باشد. خاستگاه آن را گر چه به درستی آشکار نیست ولی از روی یافتهسرخ است. سفالگری از نخستین صنایع بشر می
پیش کشف تمدن جیرفت تردیدهایی در مورد این نظریه ایجاد کرده است/تمدن معروف به کنار صندل که طبق آخرین کاوشها قدمت ان به شش هزار سال به تازگی 

ج نشان داد این منطقه دانند و لوحی که در جیرفت کشف شد برای مطالعه به آمریکا و فرانسه فرستاده شد که توسط استادان شیکاگو و پاریس رمزگشایی شد که نتایمی
 .سال از خط نوشتاری تمدن شوش قدیمی تر است 3۱۱

 .های آدمی استترین ساخته، شاید یکی از قدیمیسفالیظرفهای 

وناگون آب و غذا افتادند و به خاصیت چسبندگی و شکل گیری گل رس پی بردند ظرفهای سفالی را به شکلهای گ ٬های اولیه از آن زمان که به فکر ذخیرهانسان
 .ساختند

های آفریننده با دستهایشان بر ظرفهای گلی نقش و نگارهایی کشیدند و آنها را با رنگهای گوناگون با گذشت زمان و گسترش زندگی، سفالگری هم تکامل یافت. انسان
 جویبار، سیستان و بلوچستان کلپورگان، آذربایجان زنوز، اصفهان شهرضای، یزد میبد، همدان اللجینگناباد،  مند :از جمله در ایرانآراستند. هم اینک در نقاطی از 

 [.نیازمند منبع]شودظروف سفالین تهیه می گیالن سیاهکلو  مازندران

هر  شود و به همین دلیل محصوالتتولید وسایل و محصوالت سفال و سرامیک در هر یک از نقاط نامبرده با اختالفی اندک در نوع مواد اولیه، رنگ و طرح تهیه می
 های سایر نقاط استناحیه به خوبی قابل تشخیص از فراورده
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 نقاشی روی ظروف سفالین لعابدار 

رود که از پدرانمان به یادگار مانده، و امروز در تمام شهرهای بزرگ دنیا، مانند شود توجه ما به سوی صفحات مصور زیبائی میوقتی در ایران صحبت از نقاشی می
نمائیم که از لنینگراد و نیویورک، معرف هنر و ذوق سرشار هنرمندان ایرانی است در این صفحات به خوانندگان نوعی دیگر از نقاشی را معرفی می پاریس و لندن و

 .برده کمتر نیستجهاتی ارزش آنها از صفحات مصور نام

 

کر بیشمارش کشور ما را مورد هجوم قرار دهد، در کارگاههای کوزه گری کاشان و در اواخر قرن ششم هجری و اوایل قرن هفتم، یعنی کمی پیش از اینکه چنگیز با لش
یک به منزله شاهکاری  ری و ساوه و گرگان، تحول فوق العاده بوجود آمد، و هنرمندان سفال ساز با همکاری نقاشان هم عصر خود ظروف بسیار زیبائی ساختند، که هر

 .باشنداز هنر نقاشی آن دوران می

 

باشد و شترسواری را نشان می دهد که دختر زیبائی را در ترک خود سوار کرده. دختر با می« مرتیزشیف»ز ظروف کاسه ایست که امروز در اختیار مجموعه آقای یکی ا
آهو اصابت کرده و حیوان گوش  نوازد، و مرد شتر سوار مشغول شکار آهویی است. تیری که از کمان شتر سوار رها شده بر گوشچنگی که در دست دارد ترانه ای می

 .خراشد. احتماالً تیر دیگری از کمان شترسوار رها خواهد شد و پای عقب حیوان را به گوشش خواهد دوختخود را با پا می

 

اند که رنگ های متناسبی را با هم دهای برای هنرمند بواین همان نقش بهرام گور و آزاده است که نظامی آنرا به شعر آورده. شکارچی و نوازنده چنگ و آهو همه بهانه
 .مخلوط کرده در روی ظرف قرار دهد، بطوریکه یک کاسه معمولی به شاهکاری هنری مبدل گردد

  

 

 

 کاسه سفالين لعابدار مربوط به اواخر قرن ششم هجری
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ای که می تواند آموزنده باشد این است که هنوز قش گردیده. نکتهاین موضوع بارها در روی ظروف نقره ساسانی و روی گچبریها و نقاشی های دیواری کاخهایشان ن
 .کردندشش قرن بعد از انقراض سلسله ساسانی هنرمندان ایرانی ظروف لعابدار خود را به سبک پدرانشان تزیین می

 

 .قیافه شتر سوار و چنگ زن به قدری به هم شبیه است که نمی توان زن و مرد را از هم تشخیص داد

 

اند. این همان صفاتی است که شعرای همزمان ها قلمی است. لبها مانند غنچه گل کوچکها بادامی و دماغها گرد، شبیه به قرص ماه، ابروها مانند کمان، چشمصورت
 .اندسازندگان این کاسه، در اشعارشان به عنوان بهترین نمونه یک زن زیبا آورده

 

ساخته شده و امروز در موزه ویکتوریا و آلبرت است دیده می شود. این ظرف در اواخر قرن هفتم هجری ساخته شده و  همین خصوصیات در کاسه دیگری که در کاشان
گذرد،خرگوشها در گوشه و کنار مرغزار می دوند، مرغهائی مشغول برچیدن دانه اسب سواری را نشان می دهد که در میان مرغزاری پر از گل و بلبل خرامان می

 .باشندمی

 

کمان بجای ابرو، غنچه  یافه اسب سوار کامالً مطابق سلیقه شعرا و نویسندگان ایرانی نقش شده، صورتی گرد مانند قرص ماه شب چهارده، دو بادام بجای دو چشم، دوق
وز به سبک قدیم ایران کار می کنند ای بجای دهان، و دماغی شبیه به قلم. تمام این خصوصیات به قدری ایرانی است که حتی در عصر حاضر نقاشان ایرانی که هن

ها و سر درها و روی کاشیهای دروازه های شهرها قرار می دهند. به عبارت دیگر می توانیم بگوئیم که این نقاشی نظایر این تصاویر را در روی شمایلها و در باالی حمام
ای به دور سر اسب ک خارجی قرار نگرفته، و مخصوص عامه مردم ایران است. هالهصد در صد اصیل ایرانی است، که از زمان هخامنشی تا امروز تحت تأثیر هیچ سب

کند. حالت اسب سوار و فرشته بالدار که در باالی سر اوست نقش این کاسه را به نقش برجسته خسرو پرویز سوار کشیده شده، و فرشته بالداری در باالی سر او پرواز می
 .سازدلیت ایرانی بودن آن را بیشتر آشکار میدر طاق بستان نزدیک می نماید، و اص

 

ه کوره رفته، و امروز جزو از تمام ظرفهائی که در اواخر قرن ششم هجری در ایران ساخته شده و به دست ما رسیده زیباتر کاسه لعابداری است که در کارگاههای ساوه ب
 .باشدمی« پاریش و استون»مجموعه

  

 

  

 شود نگهداری می« ویکتوریا و آلبرت»به اواخر قرن هفتم هجری که در کاشان ساخته شده و امروز در موزه  کاسه سفالين لعابدار مربوط
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 می باشد« پاریش و استون»کاسه سفالين لعاب دار مربوط به اواخر قرن ششم هجری که در ساوه ساخته شده جزو مجموعه 

 

 

 

 شوددیده می« گونتر»که در کارگاه کاشان ساخته شده و امروز در مجموعه  «محمد بن ابوالحسن»کاسه سفالين لعاب دار از کار 

را قید کرده. مانند اینکه میدانسته (  413یکی از محسنات این ظرف این است که هنرمند در ضمن کتیبه ای که دور ظرف نقش شده تاریخ ساخت ظرف)اول محرم  
آیندگان خواهد رسید، و با قید تاریخ در روی ظرف خود بسیاری از مطالب مربوط به تاریخ هنر را برای ما  است که کاسه او دارای ارزش هنری است و روزی به دست

داده شده تناسب فوق آشکار ساخته است. این کاسه مرد یا زنی را نشان می دهد که بر خری سوار است. رنگ خاکستری حیوان با رنگ قرمز پاالنی که بر رویش قرار 
 .شود ی سر سوار هاله ای نظیر کاسه موزه ویکتوریا و آلبرت کشیده شده، و این هاله در اطراف سر و صورت چهار نفر از همراهان او نیز دیده میالعاده دارد. رو

 

ا و دهان و دماغ و فرشته ای به صورت یک زن بالدار در باالی سر سوار در پرواز است. این طور به نظر می رسد که تمام این اشخاص زن باشند. سبک نقش صورته
تان ( پیدا شده فوق العاده ابرو و غیره همان سبکی است که در دوسه کاسه مذکور باال دیده شد و به نقاشیهای کتب مصوری که از پیروان مانی در ناحیه تورفان ) ترکس

وجود دارد. این اشتباهی « مردم عامه»یا « عام مردم»ر در میان رساند که این سبک در حقیقت سبک واقعی ایرانیست که تا عصر حاضباشد، و این مطالب میشبیه می
 .اند که این قیافه های گرد تقلید از چین استاست که بعضی از نویسندگان تصور کرده

 

ای را که در ری می تازد و تازیانهاین کاسه نیز امضاء دارد و سازنده آن محمد بن ابوالحسن می باشد که در کارگاههای کاشان کار می کرده. اسب سوار در میان مرغزا
کرده است. از آنچه گفته شد دست دارد بر پشت اسب میزند. مهارت استاد در این بوده است که نقش خود را طوری در دایره کاسه قرار داده که کامالً با آن تطبیق پیدا 

 باشندظروف سفالین لعاب دار ایران هرکدام شاهکارهائی از هنر نقاشی ما می آید که نقاشی اصیل ایران را فقط در روی صفحات مصور نباید جستجو کرد وبر می
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