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فوت و فن نقاشي با سياه قلم

مهارت هنري
تاریخچة کار با سیاه قلم در ایران به گذشته های دور برمی گردد. گفته می شود شروع 
نقاشی با سیاه قلم مربوط به قرن هفتم هجری است و واژة »سیاه قلم« نیز از زمان 

کمال الملک بر زبان ها افتاده است. منظور از نقاشی سیاه قلم استفاده از پودر ذغال،  
مداد کنته، کف دریا،  قلم مو در اندازه های متفاوت و پاک کن های مخصوص برای 

طراحی، به خصوص طراحی چهره است. سیاه قلم یکی از فن های نقاشی است که عالوه 
بر داشتن طرفداران زیاد، بازار کار خوبی هم دارد. در این فن، افزون بر کشیدن چهره، 

می توان شاگرد نیز آموزش داد و تربیت كرد. 

فوت سومفوت دومفوت اول

انتخاب عکس یا مدل انتخابی واضح

در نقاشی با سیاه قلم برای خلق 
طرحي رئال یا واقع گرا باید عکس یا 
مدل انتخابی ما واضح باشد و کدر 
نباشد. همچنین، در فاصلة مناسبی 
قرار گرفته باشد. به طور مثال، اگر 
طرح ما زیاد دور باشد، نمی توانیم 
آن را به خوبي بررسی کنیم. به این 
نکته هم باید توجه داشت که از 
طرح هایی استفاده کنیم که یک 

شخصیت دارند و زیاد شلوغ نیستند 
تا ما بتوانیم همة جزئیات را ببینیم و 
کار را بهتر انجام دهیم. در این حرفه، 
وقتی نتیجة کار مورد قبول نقاش قرار 
می گیرد که طرح پایانی با طرح اولیه 
و مدل انتخابی ما کمترین تفاوت را 
داشته باشد. در واقع، در این سبک ما 
باید به جزئیات نگاه دقیق تری داشته 
باشیم و واقعیت را دوباره خلق کنیم.

تمرین مداوم

اگر بخواهيم در اين فن موفق 
باشيم و حتی سفارش بگيريم و به 
درآمدهای باال برسيم كه امكان پذير 
هم هست، كارمان بايد از كيفيت 
بااليی برخوردار باشد و ظرافت و 
جزئيات در آن رعايت شده باشند. 
قدم اول در اين راه، قطعاً خوب 
و اصولی آموزش  ديدن است. 

همچنين، عالوه بر آموزش خوب، 
خودمان بايد به طور مستمر و زياد 

تمرين و تكرار كنيم. در ابتدا بايد از 
تناليتة رنگ ها و سايه ها شروع كنيم، 
سپس به دايره و مخلوط برسيم تا 
بتوانيم حجم سازی كنيم. بعد از اين 
مراحل، هركدام از اجزای چهره را 
به صورت جداگانه با حالت های 
متفاوت می كشيم و در نهايت به 
چهرة كامل كودک، جوان و پير 

می رسيم. 

استفاده از ابزار مناسب

به مبتدیانی که می خواهند برای اولین 
بار نقاشی با سیاه قلم را انجام دهند، 
توصیه می شود با یک مداد ب۶ و 
کاغذ آچهار شروع کنند. کمی که در 
این کار جلوتر رفتیم، باید از مقوا 

استفاده کنیم، چون ما با خطوط کار 
نمی کنیم، بلکه با سایه ها سر و کار 

داریم و روی کاغذ نمی توان سایه زد. 
مقوا و کاغذ مناسب برای سیاه قلم، 
کاغذ هاي اشتنباخ و فابریانو هستند. 
رنگ کاغذ اشتنباخ باید کرم باشد. 

اصل و غیراصل آن در بازار موجودند 
که در كاغذ غیراصل، کار یا لکه 

می شود یا خوب سایه نمی خورد. 
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فوت و فن سبد بافی با تريکو
به انواع بسياري از نخ ها و پارچه ها تريكو مي گويند. »تركيوبافي« نوعی دوخت است که در آن نخ ها را به صورت دایره ای یا به اصطالح تار عنکبوتی، به هم 

پیوند می دهند. تراکم این بافت باال نیست و طراحی آن درست مانند تار عنکبوت از یک نقشه معین پیروی می کند. هنر تریکوبافی دامنة وسیعی دارد و بافت 
کیف، کفش و لباس را شامل می شود. از میان این رشته هاي متنوع ، از سبدبافی بیش از بقيه استقبال شده است. شاید یکی از دالیل آن، تنوع بسیار باالي 
سبدبافی در طرح، رنگ و مدل باشد. ما می توانیم با تزریق خالقیت و سلیقة شخصی، سبدهایی بسیار زیبا خلق کنیم. بدون شک قبل از شروع کار در این 

زمینه مانند دیگر فنون به استفاده از تجربه هاي افراد خبره نیاز داریم.

فوت سومفوت دومفوت اول

استفاده از قالب مناسب

قالب هايی كه ما در مراحل كار به 
آن ها نياز خواهيم داشت، متفاوت 
هستند. براي مثال، در شروع كار 
بهتر است از قالب شماره  پايين 
استفاده كنيم. برای بافتن سبد از 
كفی آن شروع می كنيم. به اين 

ترتيب كه اول بايد بافت كفی را 
بزنيم و سپس تريكو را روی آن 
ببافيم. قالب های با اندازه هاي 3 
و 4 برای اين كار مناسب هستند، 

چون كفی جوری است كه 
قالب های درشت می توانند آن را 
بشكنند. برای خود تريكو می توان 
از شماره هاي 5، ۶ و 7 استفاده كرد.

استفاده از تریکوي مناسب

نكتة بسيار حائز اهميت در تريكو 
بافی، استفاده از جنس مناسب 

تريكوست. می توان جنس تريكوها 
را به پنج درجه تقسيم كرد. طبيعي 
است به كاربردن تريكوي درجة 

يك بهتر است. زيرا جنس تريكو 
در اين درجه نرم و لطيف است 
و دست بافنده را آزار نمی دهد. 

ولی درجه های ديگر تريكو، جنس 
سخت تر و زمخت تر و خشك 

دارند و باعث آزار دست و گاهي 
تاول می شوند.

ظرافت و جذابيت

بدون ترديد می گوييم كه ظرافت 
عنصر اصلی هر كار هنری است 
و تريكوبافی از اين قاعده مستثنا 

نيست. پس بهتر است ما نيز 
ظرافت را چاشنی كار خود كنيم و 
آن قدر تريكوها را ظريف ببافيم كه 
كفی ما كه از جنس چوب است، 
نشكند و كار را خراب نكند. رنگ 
تريكوهايی كه به كار می بريم در 
جذابيت سبد تأثير بسزايی دارد. 
خوب است رنگ های تريكوها 
متضاد هم باشند تا بيشتر جلب 
توجه كنند. رنگ هايی مثل آبی 
كاربنی با زرد، طوسی با زرد، 

طوسی و صورتی ماليم، سفيد با 
قرمز و قرمز و مشكی می توانند 
تركيب های جالبی درست كنند.


