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هنر نقاشی: طراحی صورت و اجزاي آن
طراحـی از چهـره تالش فراوان می طلبد، اما ارزش این دشـواري را دارد. از حاالت کلی صـورت یا تابش نور بر آن 
گرفته تا ویژگی هاي ظریف و منحصر به فرد صورتتان که شما را از دیگري متمایز می کنند، هریک می توانند عناصر 
جذابی براي طراحی از چهره به شـمار آیند. میلیون ها انسـان بر کره ي زمین زندگى مى کنند، بنابراین همیشه نمونه 
اي براي طراحی در اختیار دارید. اما قبل از شروع باید تکنیک هاي ساده اى را که براي خلق چهره هاي زیبا و واقعی 
در طراحـی بـا مـداد به کار می روند، بیاموزید. در این کتاب در کنار نکته هاي بیشـمار مفیدي کـه در ارتباط با ابزار و 
مـواد الزم، سـایه زنی و دیگر تکنیک هاي مهم طراحی می آموزید، اطالعاتـی در مورد خلق انواع گوناگون چهره - با 
قومیت هاي متفاوت یا در سـنین مختلف یا با مدل موهاي متنوع- نیز به دسـت می آورید. با کمی تمرین بیشـتر قادر 

خواهید بود در هر زمان هر فرد متفاوت با ویژگی هاي منحصر به او را طراحی کنید. - دبرا کافمن یان
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مداد گرافیتی وسیله اي چندکاره و مفید است که یادگیري طراحی را براي مبتدیان این کار آسان می کند. آنچه نیاز دارید تعدادي ابزار اصلی 
هستند که نسبتاً ارزان و به راحتی قابل حمل اند. از همان ابتداي کار مواد باکیفیت بخرید زیرا هر چه کیفیت آن ها باال می رود ماندگاري اثر 
بیشتر و حاصل کار نیز بهتر است. در اینجا مروري کوتاه بر عناصري داریم که به اعتقاد من بسیار مفید هستند. همانطور که در طراحی و کار 

با ابزار اولیه و اصلی تجربه ي بیشتري کسب می کنید، کم کم در کاربرد آن ها به سلیقه ي خود عمل می کنید.

انتخاب ابزار و مواد

آماده سازي فضاي کار
در انتخاب مکان کار خود بیش از هرچیز به راحتی آن توجه کنید. 
فضاي کار شما باید نشــیمن گاه راحت و نور کافی داشته باشد 
تا به پشــت و چشمانتان فشار نیاید. همانطور که در شکل سمت 
چپ می بینید، من در محل کار از یک تخته ي نقاشــی قابل تنظیم 
استفاده می کنم که می توانم به راحتی سطح نقاشی خود را تغییر 
دهــم، همچنین از المپی که در صورت لزوم می توانم آن را باال یا 

پایین ببرم. تمام ابزار من در دسترس هستند.

پاك کردن
شما براي تنظیم یا اصالح طرح خود و یا خنثی سازي نقاط برجسته 
در طرح می توانید از پاك کن استفاده کنید. براي فضاهاي بزرگ پاك 
کن هاي وینیل (متداول ترین انوع پاك کن) به کار می روند، در حالیکه 
بــراي پاك کردن فضاهاي کوچک یا ایجاد تغییرات بســیار ظریف و 
یکدست، می توانید لبه ي پاك کن خود را به صورت شکل هاي بسیار 
کوچکی در بیاورید. سعی کنید نرم پاك کنید، پاك کردن محکم و سریع 

به کاغذ صدمه می زند و یا بر طرح رد سیاهی می اندازد.

دید کلی بر تمام تصویر داشته باشید
ذره بین وسیله ي مفیدي براي طراحان است به خصوص هنگامی که 
عکســی را به عنوان الگوي کار قرار می دهند. از ذره بین براي بزرگ 
نمایی قسمت هایی از عکس استفاده کنید تا دقیقا بدانید چه می کشید. 
در حالیکه عدســی کوچک نما شکل را کوچک می نماید و به کمک آن 
متوجه می شوید چه عناصري در طول طراحی جا افتاده اند. هنگامی که 
عکسی را به عنوان الگوي کار خود قرار می دهید، عدسی کوچک نما را 
روي طرح تا حدي باال ببرید که طرحتان به اندازه ي عکس درآید. آن 
گاه آنچه در عدسی می بینید را با عکس اصلی مقایسه کنید و تغییرات 

miالزم را اعمال کنید.
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انتخاب مداد
ــروع کار طراحی  اولین کاري که در ش
ــام می دهید، خریدن انواع گوناگون  انج
ــت. مدادها با  ــی اس ــاي گرافیت مداده
ــماره و حروف روي آن ها از یکدیگر  ش
ــن دو  ــب ای ــوند و ترکی ــز می ش متمای
ــت.  ــان دهنده ي نرمی گرافیت اس نش
ــال، مدادهاي B نرم اند و  به عنوان مث
خطوط کلفت تیره به وجود می آورند در 
حالیکه مدادهاي H سفت تر هستند که 
خطوطی باریک و روشن ایجاد می کنند. 
نرمی مداد HB چیزي میان این دو است 
و به همین دلیل براي شروع وسیله اي 
ــت. شماره هاي  ــب و چندکاره اس مناس
روي مداد نشانه ي سفتی یا نرمی نوك 
مداد هستند و هرچه شماره ي آن باالتر 
باشد، شدت سفتی یا نرمی خطوط بیشتر 
می شود. (مداد 4H از 2H سفت تر و 
مداد 4B از 2B نرم تر است.) طراحی 
با هر نوع مداد را تمرین کنید تا تجربه ي 

رسم هر نوع خط را داشته باشید.

تیزکردن مداد
مدادتراش هاي برقى به سرعت نوك مدادتان را تیز می کنند اما قابل حمل نیستند. مدادتراش هاي 
دستی کوچک تر به راحتی در جیب یا کیفتان جا می شوند و کنترل بیشتري بر کار آن ها دارید. با 

استفاده از کاغذ سمباده نیز می توانید نوك مدادتان را به شکل هاي گوناگون بتراشید.

محو کردن
مدادهاي نرم که تورتیلون هم گفته می شوند، براي آمیختن و محوکردن خطوط استفاده می شوند. 
وقتی که نمی توانید از انگشت یا پارچه براي محوکردن خطوط و مرزهاي بین قسمت هاي تیره و 
روشن در طرحتان استفاده کنید، از نوك مدادهاي نرم کمک بگیرید و براي قسمت هاي بزرگ تر 
با کنار آن کار کنید. هنگامی که این مدادها کثیف می شوند، آن ها را بر پارچه اي بمالید تا گرافیت 
اضافه ي آن ها پاك شود. از استفاده ي زیاد مدادهاي نرم بپرهیزید زیرا ممکن است موجب کثیفی 

طرحتان شوند.

سطح کاغذتان را مناسب انتخاب کنید
سطوح کاغذهاي طراحی از سطح کامال نرم تا کامال زبر متفاوتند. همچنین می توانند به صورت 
برگه هاي تنها یا کتب صحافی شده خریداري شوند. اغلب هنرمندان از تک برگه هایى با کیفیت 
باال براي طراحی استفاده می کنند. تخته ى طراحی اکثراً به طراحى آزاد کمک می کند به خصوص 
هنگامی که به طراحی چهره ها می پردازید و باید بیرون از کارگاه بنشینید تا با نظاره ي افراد الهام 

بگیرید. ممکن است بخواهید طرحتان را بر روي کاغذي رسم کنید که بافتی نرم دارد 
زیرا سطح آن براي طراحی کاربردهاي گوناگون دارد.

مداد با سر 
صاف

    2H       6B         HB
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مهارت در تکنیک هاي سایه زنی8
راه حل اصلی براي تبدیل شکل هاي ساده و یکنواخت به صورت هایی زنده و پویا، به کارگیري تکنیک هاي متنوع سایه زنی است. با رسم 
خطوطی نرم می توانیم سایه اي روشن تر ایجاد کنیم و با کمی فشار بر قلم خطوط رسم شده پررنگ تر و سایه ي زمینه تیره تر خواهد بود. 
ــن که همان روشنی یا تیرگی نسبی یک رنگی مانند سیاه است، به طرح شما عمق می بخشد و به آن شکل می دهد.  ــایه روش تضاد در س
هنگامی که شکل اصلی طرح را رسم کردید، آن را با تکنیک هاي سایه زنی که در زیر نشان داده شده اند رنگ بزنید و در آن سایه هاي تیره یا 

روشن را به کار گیرید تا مشاهده کنید که چگونه به اجزاي طرحتان بر کاغذ جان می بخشند.

تکنیک هاي اصلی را تمرین کنید
ــیدن هر  ــایه زنی، قادر به کش با یادگیري تکنیک هاي پایه اي س
چیزي هستید، از چهره ها گرفته تا پس زمینه ها. سایه روشن در 
جهتی یکنواخت از یک سو به سویی دیگر که هر خط زیر دیگري 
در همان جهت رسم می شود، موجب می شود رنگ، ناخواسته در 

میزان سایه روشن
این طیف رنگی سایه روشن از سیاه که تیره ترین 
رنگ اســت شروع می شــود و به تدریج به سمت 
درجات رنگ خاکستري سوق می یابد و در نهایت 
به رنگ ســفید که روشــن ترین رنگ اســت ختم 

می شود.

کاربرد سـایه روشـن در شـکل دهی و جان 
بخشی به طرح

وقتــی که از مقابل به شــکل ها می نگریم، ســایه 
روشــن آن ها تصوري خیالی از عمق شکل را در 
ذهن ما ایجاد می کند. مثال دایره ي ساده در سمت 
چپ تصویر مانند تنها صفحه اي مسطح می نماید 
در حالیکه با استفاده از سایه روشن می توانیم به 
آن عمق بخشــیم و آن را به صورت کره اي ســه 

بعدي شکل دهیم.

ــمتی پررنگ تر یا کمرنگ تر شود که از یکدستی سایه روشن  قس
می کاهد. بنابراین سعی کنید با حرکات مالیم قلم به عقب و جلو 
ــیار نرم و یکدست سایه بزنید و نوك قلم را بر یک جا متمرکز  بس

نکنید.
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عمق بخشی
ــایه زدن از قسمت هاي روشن آغاز کنید تا به ایجاد عمق  براي س
ــتر طرح کمک کند. مزیت این امر این است که می توانید با  بیش
ــفید گذاشتن قسمت هایی از کاغذ، فضاي سفید طرح را حفظ  س

هاشورزدن
 هاشورزدن یکی از تکنیک هاي 
سایه پردازى است که با رسم 
تعدادي خطوط موازي بســیار 
نزدیک به هم صورت می گیرد. 

خطـوط  بـا  هاشـورزدن 
متقاطع

  ایــن نیــز نوعــی تکنیــک 
ســایه پــردازى اســت که با 
رســم خطوطــی یکدســت و 

متقاطع هاشور می زنیم.

تغییر رنگ تدریجی
 براي ایجاد سایه روشنی که به 
تدریج از تیره به روشــن رنگ 
شده اســت، ابتدا کناره ي نوك 
قلم خود را بر کاغذ فشار دهید 
و کم کم از فشــار قلــم بر کاغذ 
بکاهید تا خطــوط کمرنگ تري 

ایجاد شوند.

تلفیق و محوسازي
  بــراي محوکــردن مرز میان 
خطــوط و ایجاد یک ســایه ي 
تیره ي یکدســت، می توانید به 
آرامی یک دستمال یا محو کن 
را بر روي خطوط بمالید تا در 

هم تلفیق شوند.

آزمایش انواع خط
براي طراحی نخست باید کنترل و دقت کافی بر کار داشته باشید. بنابراین بهتر 
است به انواع مختلف در دست گرفتن مداد و خطوطی که می توانید با آن رسم 
کنید عادت کنید. قبل از شروع، به روش هاى مختلف قلم را در دست بگیرید 
ــیدن طرحی با جزئیات ظریف و  و خطوط متنوعى را امتحان کنید. براي کش
دقیق مداد نوك تیز کاربرد بیشتري دارد، گویی به جاي طراحی در حال نوشتن 
چیزي هستید. حال آنکه براي سایه زنی از کناره ي نوك مداد استفاده می شود 
که آن را از زیر در دست می گیریم. مداد را به صورت هاي گوناگون، از زیر یا 

از رو یا به حالت نوشتن، در دست بگیرید تا با تفاوت هاي آن ها آشنا شوید.
ــم کنید.  ــن می توانید با تیزي یا کندي نوك مداد خطوط متفاوتی رس همچنی
مداد نوك تیز براي رسم جزئیات طرح مناسب است. هرچه مداد سفت تر باشد، 
ماندگاري نوك آن بیشتر است. مداد نوك پهن براي رسم خطوط کلفت تر به 
ــرعت قسمت هاي بزرگ طرح را پر می کنند. براي پهن  کار می رود که به س
کردن نوك مداد می توانید کناره هاي آن را بر یک کاغذ سمباده یا حتی یک 

برگه کاغذ مجزا بمالید.
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کنید، و یا حتی با استفاده از پاك کن هایی که شکل خاصی گرفته 
اند یا گوشه هاي تیزي دارند گرافیت ها را از کاغذتان پاك کنید و از 

این طریق دوباره فضاهاي روشن در طرح ایجاد کنید.
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شناخت کالبد و ساختمان بدن10
هنگام طراحی چهره الزم است به بافت هاي زیرین سر و صورت آشنایی داشته باشید. اگرچه استخوان ها و ماهیچه هاي بدن در تصویر نهایی 
از چهره دیده نمی شوند، ولی چارچوب طرح را شکل می دهند و در کشیدن سر و ایجاد تقارن میان اجزاي صورت کمک می کنند. بنابراین 

آشنایی با ساختمان اصلی سر و صورت در درك ما از آن مؤثر است و به طراحی ما اعتبار می بخشد.

شناخت ساختمان جمجمه
آشــنایی با اســتخوان هاي جمجمه و تأثیر آن ها بر سطح پوست در 
طراحی صحیح برجستگی ها و فرورفتگی هاي صورت و دیگر اجزاي 

بارز آن بسیار مهم است.

شناخت بافت ماهیچه ها
در صورت انقباض ماهیچه هاي صورت، تغییراتی در پوســت، 
غضــروف و بافت هــاي چربی زیریــن ایجاد می شــود که بر 
برجســتگی ها و چین و چــروك و دیگر حــاالت صورت تأثیر 

می گذارد.

نگاهی بر نیمرخ جمجمه
وقتی از نیمرخ به جمجمه می نگریم، به راحتی می توانیم اندازه ي پشت 
جمجمه را بررســی کنیم. توجه داشته باشــید که طول آن اندکی از 

عرضش کمتر است.

ماهیچه هاي زیرین را تجسم کنید
وقتی ســرمان را می چرخانیم، ماهیچه هاي بزرگ گردن و استخوان 
پشت سر می تابند. این ماهیچه ها و استخوان حتی در زیر پوست قابل 
رویت هستند؛ آن ها موجب برجستگی ها یا کشیدگی هایی می شوند که 

در سطح پوست نیز مشخص اند.

بخش قدامی و لب پیشانی

نوار پیوندي شقیقه

ماهیچه ي کره ي دور چشم

استخوان بینی
ماهیچه ي دور دهان

عضله ي فک

ماهیچه ي چانه
ماهیچه ي بین پشت گوش تا جناغ سینه

ماهیچه ي زنخدار
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