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آیا یادتان هست زمانی را که بچه بودید و برای اولین بار ماژیکتان را برداشتید و نقاشی کشیدید ؟ شاید حاال 

خودتان هم با سربلندی نقاشی های فرزندانتان را روی یخچال می چسبانید و نشان می دهید. شما نقاشی های 

آنها را دوست دارید چون حس آنها را در آن می بینید. شما روزی به توانایی های هنری خود هم باور داشتید 

ولی کم کم به آنها شک کردید. بر این باوریم که همه و از جمله شما هنرمند هستند. 

مهارت های نقاشی تنها محدود به مداد و کاغذ نمی شود، بلکه می توانید آنها را در سایر هنرها هم به کار برید. 

وقتی نقاشی می کنید، این کار را از دید خودتان انجام می دهید. شما می توانید با استفاده از اصول این کتاب، 

هم  ترفندها  برخی  از  کنید.  استفاده  ابزاری  چه  از  می آموزید  کنید.  تقویت  را  خود  مشاهده ای  مهارت های 

استفاده خواهید کرد تا نقاشی تان حرفه ای به نظر برسد. 

ابزار خلق شده اند تا مورد  ابزار نقاشی را برداشته و فعال شوید، قطعا بسیار پیشرفت خواهید کرد. این  اگر 

استفاده قرار گیرند. هرچه بیشتر تمرین کنید، شاهد بهبود کارهای هنری خودتان خواهید بود. امیدوارم باز 

همان عالقه ی دوران کودکی نسبت به نقاشی را باز یابید و به راحتی نقاشی کنید. نمی گوییم نقاشی تان را به 

یخچال بچسبانید ولی می توانید آن را نگه دارید و از دیدنش لذت ببرید. این کار اعتماد به نفس شما را نشان 

مقدمه
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می دهد و بیانگر پیشرفت شماست. 

1- مداد 

2- بلندکننده ی طول مداد 

3- پاک کن 

4- خط کش یا گونیا 

5- جامدادی 

6- تخته ی کوچک

7- تخته ی بزرگ 

8- تخته ی نقاشی 

9- مداد تراش 

شما برای نقاشی تنها به چند ابزار نیاز دارید. 

تنها چیزی که نیاز دارید مداد و کاغذ است ولی برخی از سایر ابزارها نقاشی را راحت تر خواهند کرد. 

استودیوی هنری

هنری  استودیوی  ابزار،  چند  داشتن  با  تنها  می توانید  شما 

خود را داشته باشید و در هر جایی نقاشی کنید. این استودیو 

را داخل پارک یا حتی سالن پذیرایی خودتان ببرید. 

بنشینید تخته را روی زانو بگذارید و شروع کنید. کنار موضوع 

نقاشی بنشینید و همینطور که نقاشی را ادامه می دهید، آن 

را با موضوع نقاشی مقایسه کنید. مدادهای زیادی هستند که 

باید یکی از آنها را استفاده کنید. هرکدام از آنها ویژگی هایی 

کمک  خاصی  نتیجه ی  به  رسیدن  برای  را  شما  که  دارند 

خواهند کرد. یکی از تفاوت های آنها، مغز آنهاست که ممکن 
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است از گرافیت، کربن یا چاکل ساخته شده باشد. من خودم از گرافیت خوشم می آید چون به راحتی می توان 

پاکش کرد. البته درجه ی توانایی های آنها هم با هم متفاوت است. مدادهایی که مغزشان از کربن ساخته شده 

رنگ های تیره تری دارند، ولی به راحتی پاک نمی شوند. مدادهای سیاه، هم همینطور. 

مــداد ها

سختی مداد 
سختی مداد هم در انتخاب، نقش بسیار مهمی دارد. مدادها در طول یک طیف از سخت به نرم تقسیم می شوند. 

ما در این کتاب از مدادهایی با مغز گرافیتی و با درجه ی سختی 4 استفاده می کنیم. 

این طیف از مدادها باعث می شوند نیازی به نگهداری مدادهای دیگر نداشته باشید. مدادهای 8B، رنگ های 

بسیار خوبی دارند، ولی آنقدر نرم هستند که پیوسته باید بتراشید. ما در این کتاب از مدادهای گرافیتی استفاده 

می کنیم. اما ممکن است شما بخواهید مدادهای دیگری را استفاده کنید. 

اگر می خواهید به نتیجه ی خوبی برسید، از مدادهایی استفاده کنید که در این کتاب پیشنهاد شده است، در 

غیر این صورت، منتظر هر نتیجه ای باشید. 

مدادهای بدون چوب 

همیشه  ولی  هستند،  عالی  خیلی  مدادها  از  دسته  این 

احتمال  بگذارید،  را در جیب  آنها  زمانی که  و خصوصا 

شکستنشان بیشتر است. به جای استفاده از این مدادها، 

چوب  را  هسته اش  اطراف  که  کنید  استفاده  مدادی  از 

گرفته باشد. 

بلندکننده طول مداد

این  کنید.  استفاده  طول  بلندکننده  از  کار،  راحتی  برای 
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وسیله به انتهای مداد متصل می شود و برای راحت تر کردن استفاده از مدادهایی است که بر اثر تراشیدن و 

استفاده مداوم طول آنها کاهش یافته است.

مدادهای فراری !

به جای مدادهایی که بدنه دایره ای دارند از مدادهایی استفاده 

کنید که بدنه آنها 6 ضلعی است. چون مدادهای ِگرد ممکن 

است غلت بخورند و از شما دور شوند.

مدادها در انواع مختلف با درجه های سختی متفاوتی وجود دارند.

 شما اگر می خواهید خطوط خوبی رسم کنید، باید از تراش استفاده کنید یا خودتان هم می توانید با یک چاقو 

مدادتان را بتراشید. 

ساده ترین راه برای تیز نگه داشتن مداد، استفاده از تراش است. مداد را 

در یک دست به گونه ای بگیرید که نوکش از شما دور باشد. آنقدر آن را 

با چاقو بتراشید تا خوب تیز شود. 

سختتر نرمتر

تراشیدهشدهباچاقو

تراشیدهشدهباتراش
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بیشتری  میزان  که  می شود  باعث  مداد  تراشیدن  چاقوی 

از  بیشتری  نوک  بود که  اگر الزم  پیدا شود.  مداد  نوک  از 

مدادتان بیرون باشد آن را با چاقوی تراشیدن مداد بتراشید

شناسایی مدادها 

برای جلوگیری از جستجوی پی درپی برای یافتن 

با برچسب هایی مشخص کنید.  مداد، روی آن را 

برای این کار می توانید از الک ناخن هم استفاده 

توجه  فقط  بزنید.  عالمت  را  مداد  روی  و  کنید 

داشته باشید که روی نوشته های مداد، مخصوصا 

را  مداد  سختی  میزان  به  مربوط  نوشته های 

نپوشانید.

نوک مداد را می توانید با پد تیز کننده تیز تر کنید

کاغذها و تخته نقاشی
کاغذهای نقاشی در اندازه و شکل با هم متفاوتند. این کاغذها معموال بین 50 تا 70 گرم وزن دارند. 

اگر شما در اول راه هستید می توانید از تخته ها و پدهای کوچک استفاده کنید، ولی بعدها باید پد و تخته ی 

شما بزرگتر شود. 

مقدمه
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کاغذها را بیرون بیاورید و روی تخته نقاشی قرار دهید. 

استفاده  نقاشی متوسط  از کاغذهای  است  بهتر  دارید، پس  نگه  را  نقاشی هایتان  تمام  بخواهید  ممکن است 

کنید. میزان تیرگی و روشنی رنگ در یک نقاشی، بستگی به فشاری دارد که به مداد می آورید. پس بهتر است 

زیر کاغذ نقاشی، تخته ی محکمی قرار دهید. این سطح یعنی تخته های نقاشی سخت هستند و با فشار خم 

نمی شوند. این تخته ها سطحی سخت و خوب را برای نقاشی فراهم می کنند. معموال به همراه آنها گیره هایی 

به فروش می رسد که با آن می توانید کاغذ را ثابت نگه دارید. 

کاغذ طراحی

کنید.  استفاده  کوچک  و  بزرگ  نقاشی  تخته  از  می توانید 

می توانید کاغذ طراحی خود را جدا کرده و روی تخته طراحی 

قرار دهید و به راحتی نقاشی کنید.

تخته های نقاشی دارای سطح نرم و سخت هستند.

تخته های نقاشی و طراحی دارای یک گیره در باالی تخته و 

یک کش پالستیکی در پایین تخته هستند که باعث می شوند 

کاغذ روی تخته بدون حرکت قرار بگیرند.

کاغذ کپی و پسب کاغذی

نقاشی  برای کپی کردن  این کاغذها می توانید  از 

استفاده کنید. کاغذ اصلی را زیر آنها قرار دهید، 

آن را با چسب کاغذی ثابت کنید و به راحتی و با 

دقت نقاشی کنید. 
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پاک کن ها
از پاک کن ها تنها زمانی که واقعا نیاز دارید استفاده کنید. هر بار که از پاک کن استفاده می کنید، امکان دارد 

کاغذ را خراب کنید. 

پاک کن نرم

اولین پاک کنی که باید استفاده کنید پاک کن نرم است. 

اثری که این پاک کن ها روی کاغذ به جای می گذارند، خیلی کم 

است. اول تالش کنید به جای جلو عقب کردن پاک کن روی 

کاغذ، آن را روی کاغذ فشار دهید. این کار آسیب کمتری به 

کاغذ می رساند. 

پاک کن سفید

از این پاک کن ها تنها باید زمانی استفاده کنید که، پاک کردن 

قبلی  نوع  از  قویتر  پاک کن ها  این  باشد.  خطوط خیلی سخت 

بسیار  کار  کاغذ،  روی  از  پاک کن ها  این  اثر  برداشتن  هستند. 

آسانی است. 

محافظ پاک کن

این ابزار از فلز نرم ساخته شده است و روی نقاطی قرار می گیرد 

که نباید پاک شوند. برای استفاده، آن را روی جایی که باید 

محافظت شود و پاک نشود قرار دهید و با دست دیگر قسمتی 

را که نیاز به اصالح دارد پاک کنید.

مقدمه
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از پاک کن سر مداد استفاده نکنید

 از پاک کنی که سر مدادتان است استفاده نکنید. 

این کار باعث می شود که رد پاک کن روی کاغذ 

باقی بماند. 

ابزار اضافی برای طراحی
عالوه بر این ابزار، ابزارهای دیگری هم هستند که تجربه ی نقاشی را برای شما لذت بخش تر می کنند. 

خط کش مستقیم: خط مستقیم یا لبه، ابزاری است که به شما کمک می کند بتوانید نقاشی های تکنیکی را، 

راحت تر بکشید. اگر می خواهید خوب از آن استفاده کنید، آن را روی کاغذ قرار دهید، جایش را آرام، کمی 

رنگ بزنید و بعد خط ها را پر رنگ کنید. 

نقاشی های  در رسم  نتیجه،  در  و  افقی، مورب  به شما در کشیدن خطوط عمودی،  ابزار  این  خط کش تی: 

تکنیکی کمک می کند.

خط کش زاویه: این ابزار می تواند به شما در کشیدن زوایا و اشکال مختلف کمک کند. برای کسب اطالعات 

بیشتر در مورد این ابزار به صفحه 30 مراجعه کنید. 

گونیا: این ابزار چون بزرگ تر از خط کش است؛ راحت تر می توان با آن زوایا را رسم کرد.

تقسیم کننده ها:  از این ابزار برای تقسیم بندی صفحات استفاده می شود.
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آنچه برای نقاشی باید داشته باشید.

- مدادهای گرافیتی

- تراش

- کاغذ نقاشی

- تخته ی نقاشی

- پاک کن نرم

- پاک کن سفید

اختیاری، اما نباید نادیده گرفته شود

- خط کش گونیا یا مثلث

- جعبه نور 

- پرگار تقسیم

- آینه ی کوچک 

- محافظ پاک کن

- افزایش دهنده ی طول

- چاقوی طراحی

- پد

- خط کش تی

- تثبیت کننده )فیکسر(

- کاغذ کپی

- چسب کاغذی

- تقسیم کننده های متقارن

مقدمه

جعبهنور
ثابتکننده
)فیکسر(

آینهکوچک

پرگار

تقسیمکننده
متقارن اندازهگیرحاشیه



آموزش نقاشی برای همه۱۶

تقسیم کننده مقداری:

از این ابزار، برای بزرگ یا کوچک کردن عکس ها استفاده می شود. 

اندازه گیر حاشیه:

از این ابزار که قیمت باالیی هم ندارد، برای اندازه گیری حاشیه با اجسام سه بعدی یا اجسام مسطح مانند 

عکس ها استفاده می شود.

جعبه نور

این ابزار به شما کمک می کند که بدون کشیدن خطوط راهنما روی صفحه ی نقاشی، بتوانید آنچه می خواهید 

را رسم کنید.

آینه

از این آینه، برای مشاهده ی خود و اجزای صورت استفاده کنید. همچنین این ابزار به شما کمک می کند که 

کار هنریتان را در شکل معکوس هم ببینید. برعکس دیدن نقاشی به شما کمک می کند که دید تازه ای نسبت 

به آن داشته باشید.

تثبیت کننده

از این اسپری برای جلوگیری از خراب شدن نقاشی استفاده می شود. از این اسپری معموال روی نقاشی های 

کربنی یا زغالی استفاده می شود؛ چون معموال روی برگه پودر به جای می گذارند.

برای نقاشی های این کتاب از ثابت کننده استفاده نکنید؛ چون شما با گرافیت نقاشی می کنید.



فصل   1
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طرح اولیه با خود نقاشی تفاوت دارد. 

معموال طرح اولیه )طراحی اولیه( برای این صورت می گیرد که بتوانید ابعاد و سایر وضعیت های آنچه می خواهید 

نقاشی کنید را بسنجید، حال این طرح اولیه ممکن است به کشیدن نقاشی بیانجامد یا نه. اما نقاشی یا رسم، 

وقتی اتفاق میافتد که شما می خواهید در نهایت یک کار هنری داشته باشید. 

ممکن است یک طرح اولیه هیچگاه به مرحله نقاشی نرسد. 

شما به عنوان فرد مبتدی، اگر بخواهید همان اول با نقاشی شروع کنید فشار بسیاری را تحمل خواهید کرد. 

اولیه اعداد، خطوط و خطوط منحنی. بگذارید خطوط شما را  اولیه وجود دارد طرح  از طرح  انواع مختلفی 

راهنمایی کنند. 

اول روی کاغذ خطوط افقی بکشید. این به شما در قرار دادن بخش های مختلف نقاشی در جای مناسب کمک 

می کند. 

فصل 1
طراحی اولیه و ترسیم

فصل ۱ : طراحی اولیه و ترسیم



آموزش نقاشی برای همه۲0

نگه داشتن مداد
شما باید بر اساس نوع خطی که می خواهید، مداد را در دست نگه دارید. ممکن است با خطوط به هم ریخته 

شروع کنید و بعد تمرکزتان بیشتر شود. 

خب انواع مختلفی از گرفتن مداد وجود دارد، اصال شاید شما روش خاص خود را داشته باشید. شما قطعا 

متوجه می شوید که فشار، بر نقاشی شما اثر بسیار می گذارد. به طور کلی هرچه بیشتر فشار بیاورید، خطوطتان 

تیره تر می شوند. مداد را طوری بگیرید که نسبت به کاغذ صاف باشد. ممکن است خطوط قبلی را خراب کنید 

پس دقت کنید. 

کشیدن خطوط ضخیم جدا از هم

مداد  مرکز  از  استفاده  از  ضخیم،  و  هم  از  جدا  خطوط  برای 

اجتناب کنید. در عوض، نوک انگشتان و انگشتان دست خود 

را روی بدنه مداد قرار دهید و پهنای نوک مداد را روی کاغذ 

قرار دهید. نوک انگشتان شما باید به آرامی روی مداد بنشینید 

و از سطح کاغذ کمی فاصله داشته باشد. این کار ممکن است 

باشید.  باعث شکسته شدن نوک مداد شما شود، پس مراقب 

شما برای باز کردن این خطوط از هم، باید از حرکت بازوی خود استفاده می کنید.

کشیدن خطوط ضخیم چسبیده به هم

با حرکت دادن انگشت اشاره خود به سمت نوک مداد و اعمال 

فشار بیشتر روی مداد می توانید این خطوط را رسم کنید. نوک 

انگشتان شما ممکن است بر روی سطح کاغذ قرار بگیرد.

ایجاد خطوط نازک کنترل شده 

مداد را طوری بگیرید که بین شست، انگشت اشاره و انگشت 

وسط باشد. دست شما به آرامی روی کاغذ قرار می گیرد. برای 


