
مهدي الماسي

ــیر آموزش  ــان هنر و نیز هنرآموزان در مس معلمان و مدرس
و تعلیم، به خصوص در هنر نقاشي، نیازمند نوشته هاي آموزشي 
هستند تا با یادآوري اصول پایه، مسیر تعلیم و تعلم هنر نقاشي 
ــان و هنرجویان را در  ــاده تر شود و گام به گام مدرس براي آنان س
مسیر درست آموزش پیش ببرند. به ویژه زماني كه دسترسي به 
استاد براي دانشجو دشوار است و دسترسي استاد به منابع مرجع 
آموزشي، وقت گیر. چنین نیازهایي در امر تعلیم هنر باعث شده 
است كه كتاب هاي فراواني با رویکرد آموزش مباني نقاشي در ایران 
و خارج از ایران با تکیه بر تجارب شخصي و جمعي در امر آموزش 
چاپ و منتشر شود. در سال هاي اخیر بسیاري از كتاب هاي منتشر 
شده، در سایر نقاط دنیا، در ایران ترجمه شده و به چاپ رسیده اند. 
یکي از جدیدترین این مجموعه ها با عنوان كلي »كارگاه نقاشي« 

را سال گذشته آقاي سعید مادح خاكسار ترجمه كرد و نشر 
قدیاني آن را به بازار فرستاد.

ــر یك از كتاب هاي این مجموعه به موضوعي خاص در  ه
ــده است.  ــي اختصاص دارد و در 64 صفحه تنظیم ش نقاش
ــي  ــدف كلي مؤلفان این مجموعه آموزش گام به گام نقاش ه
ــت كه دربارة نقاشي اطالعات  به هنرجویان عالقه مندي اس
ــعي  چنداني ندارند. در این مجموعة دوازده گانه، مؤلفان س
ــا و توضیحاتي دربارة  ــك مثال ها و نمونه ه ــد به كم كرده ان
ــب عالقه مند  ــوت و فن كار، مخاط ــیوه ها و ف روش ها و ش
ــي ترغیب كنند.  ــه كار عملي و تجربة لذت بخش نقاش را ب
ــاب از مجموعة كارگاه  ــت مختصر پیش رو، پنج كت در فرص

نقاشي را مرور مي كنیم.

مجموعه آموزشی كارگاه نقاشی
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پرسپكتیو
ــي »مفاهیم  ــپکتیو« كه داراي عنوان فرع ــاب »پرس كت
ــت، با مثال هایي دربارة  ــرفته« اس پایه و تکنیك هاي پیش
ــروع  ــیا در فضا ش ــق و بُعِد اش ــپکتیو و عم ــوم پرس مفه
ــپکتیو  ــوع كه قواعد پرس ــا تأكید بر این موض ــود؛ ب مي ش
ــیا را به گونه اي كه  ــازد تا مناظر و اش نقاش را قادر مي س
ــي كند. بر این  ــد، طراحي یا نقاش ــم مي آین ــاً به چش واقع
ــام از نقطة دید بیننده دورتر باشند،  ــاس، هرچه اجس اس

كوچك تر به نظر مي آیند.
ــد، زاویه و ارتفاع  ــي، كادر تصویر، نقطة دی ــوع نقاش موض
ــه اصطالحات علم  ــة گریز از جمل ــط افق و نقط ــره، خ منظ

ــنده با توضیحات مختصر خود  ــپکتیو هستند كه نویس پرس
ــادة ورود به مباحث بعدي كتاب  ــارة آن ها خواننده را آم درب

مي كند.
ــپکتیو  ــرح پرس عمدة توضیحات و مثال ها را مؤلف به ش
یك نقطه اي، پرسپکتیو دو نقطه اي و پرسپکتیو سه نقطه اي 
اختصاص داده و با آوردن نمونه هایي از تصاویر، امکان فهم و 

درك انواع پرسپکتیو را ساده تر كرده است. 
ــن نحوة  ــپکتیو و همچنی ــان در پرس ــدن انس ــي ب طراح
ــپکتیو از دیگر بخش هاي  ــایه پردازي با تکیه بر علم پرس س
ــپکتیو را در فضا  ــت كه ابعاد دیگري از مفهوم پرس كتاب اس

تبیین مي كند.

مداد مشكي
ــي »از پیش طرح  ــا عنوان فرع ــکي« ب كتاب »مداد مش
ــت. در این كتاب مؤلف  ــر شده اس ــي كامل« منتش تا نقاش
ــکي را، كه مبناي  ــیده است اصول نقاشي با مداد مش كوش
ــت، به شیوة گام به گام به عالقه مندان  تمام انواِع نقاشي هاس

گوشزد كند.
ــت:  ــادة مورد نیاز را معرفي كرده اس ــت مواد س او نخس
ــِگ H2-F-H و باالتر و همچنین  ــخت و كم رن مدادهاي س
ــاي نرم و پررنگ B6-B2-H8 و باالتر، كاغذهاي نرم  مداده
ــن و همچنین تثبیت  ــي و پاك ك و بدون بافت، تخته شاس
ــي مواد آن  ــیدن آن بر روي نقاش كننده )محلولي كه با پاش

تثبیت مي گردد(.
ــردازي با مداد  ــرده اي دربارة نورپ ــاب، مطالب فش در كت
مشکي، طرح هاي كوچك، پرسپکتیو، كنترل مداد )سختي 
ــار بر مداد  ــداد(، وضعیت مداد، تیزكردن مداد، فش نوك  م
ــت. بخش  ــن آمده اس ــایه روش و تنوع خطوط( و ارزش س
ــداد و مراحل  ــي با م ــده اي از كتاب به نمونه هاي نقاش عم
ــکل گیري آن ها اختصاص دارد. این نمونه ها اغلب شامل  ش
طبیعت بي جان، حیوانات، طبیعت و مردم است كه از حیث 
آموزشي مي تواند براي عالقه مندان به نقاشي با مداد مشکي 

راه گشا باشد.
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مداد رنگي 
این كتاب نیز با عنوان فرعي »از پیش طرح تا نقاشي كامل« 
چاپ شده است. كوشش مؤلف كتاب بر آن بوده است تا اصول 
اولیه و كلي نقاشي با مداد رنگي را، كه امروزه به عنوان ابزاري 
ــي به شمار مي رود، به زبان ساده  حرفه اي براي خلق آثار نقاش
بیان كند. در این كتاب به طور مشخص روش كار توأمان مداد 
ــمعي، روان نویس، محوكن و ماژیك موردنظر  رنگي با مداد ش
مؤلف بوده و فوت و فن كار با این وسیله ها به كمك نمونه ها و 

مثال هاي مصور به مخاطبان ارائه شده است.
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آبرنگ
ــعي مؤلف كتاب بر این بوده است كه طرز نقاشي با آبرنگ را همراه با  س
هشت اصل مهم آن به اجمال به هنرجوي این رشته یادآوري كند. در این 
كتاب نیز ابتدا ابزار و مواد كار اعم از رنگ، ظرف رنگ، قلم موهاي نقاشي و 
ــه پایه و صفحة كار یا  ابزار طراحي )مدادها(، كاغذها، دفترهاي طراحي، س
ــتي چوبي و... معرفي شده و سپس نکاتي دربارة مباني رنگ و زبان  زیردس
ــت. همچنین به چند تکنیك مشهور كار با  رنگ ها و تركیب آن ها آمده اس

آبرنگ اشاره شده است.
ــت مرحله از كار نقاشي با آبرنگ با تصاویر و توضیحاتي  در ادامه، هش

به این ترتیب بیان شده است: 
ــکال و عناصر با تکیه بر چینش مجدد تصاویر در صفحه؛  1. خلق اش
ــن ها؛ 3. توجه به رنگ؛ 4. ایجاد مركز توجه در اثر  ــایه روش 2. تعیین س
ــن و...(؛ 5. ایجاد مسیر بصري جهت  ــایه  روش )با رنگ یا زاویه دید و س
ــن؛ 8.  ــایه روش هدایت نگاه بیننده در اثر؛ 6. تغییر لبه ها؛ 7. تقویت س
ــفید به جاي  ــب از رنگ كاغذ س ــفید )بهره گیري مناس تأثیر حداكثر س

رنگ سفید(.
به دلیل وجود هنرمندان برجستة نقاشي در ایران جاي آن دارد كه ناشران 
ایراني، به خصوص ناشراني كه بنیة اقتصادي قوي دارند، براي تقویت فرهنگ 
ــتفاده از تجارب آن ها در زمینة  و هنر ایران با دعوت از این هنرمندان و اس
آموزش هنر نقاشي و ترویج فوت و فن این هنر دست به انتشار آثار آموزشي 
با تکیه بر هنر ایراني بزنند و تنها به ترجمه و نشر آثار خارجي اكتفا نکنند.

رنگ روغن
در كتاب »رنگ روغن« مؤلف به آموزش مفاهیم پایه و 
تکنیك هاي پیشرفتة این رشته از نقاشي پرداخته است. 
وي اذعان مي دارد كه هیچ چیز جاي تجربة نقاشي كردن 
ــتاد هر  ــتقیم از طبیعت را نمي گیرد و مهم ترین اس مس
ــي كردن  ــي در فضاي باز و نقاش نقاش، تجربة او از نقاش
ــود. بخش هایي از  ــده مي ش ــت كه دی ــزي اس از آن چی
ــي رنگ روغن نظیر  ــي مواد و ابزار نقاش ــاب به معرف كت
قلم موهاي نقاشي، كاردك ها، رنگ روغن و مواد افزودني 
ــه پایة نقاشي، تختة رنگ و...  )روغن برزك، نفت و...(، س
ــب رنگ ها و نتایج مختلف  ــاص دارد. دربارة تركی اختص
ــت.  آن مطالبي موجز در خور حجم كلي كتاب آمده اس

شیوة نقاشي گام به گام رنگ روغن از انواع ابرها، درخت ها، 
ــنگ ها  ــیاي مختلف در آب، س آب ها و امواج، بازتاب اش
ــاني و حیوانات همراه با نکات كلیدي دربارة  و اندام انس
ــکیل مي دهد.  ــوع بخش میاني كتاب را تش آن ها موض
ــي  ــاده كردن موضوعات، نقاش تركیب بندي مناظر و س
بیان حالت، ایجاد بافت، ثبت سایه و روشن، تعیین زاویة 
نگاه یا دیدگاه نقاش، نشان دادن وقت و زمان در نقاشي، 
شرح فاصله ها و اصول نمایش عمق در منظره، استفاده از 
فضاي منفي در یك نقاشي و به كارگیري خالقیت هنري 
ــده  ــت كه در این كتاب مطرح ش از دیگر موضوعاتي اس
است تا هنرجوي عالقه مند را آمادة ورود به دنیاي پررمز 

و راز نقاشي رنگ و روغن كند.


