
 

 

آرشیو کردن برای چاپ روزنامه و موارد مختلف تبلیغاتی  غیرقابلو  قیمت ارزانیک کاغذ  عنوانبهکاغذ کاهی 

 محبوب شده است. هم کودکان آمیزیرنگاما امروزه استفاده از کاغذ کاهی در کتاب های نقاشی و  ؛ساخته شد

ی کاهی برای اسکچ های سریع کاغذهاکه سطح صاف  هستند نقاشی هم بر این باور یرشتهالبته هنرمندان در 

گذشت  براثراما به علت زوال رفتن کاغذ کاهی  ؛غال و دیگر وسایل خشک عالی استزبا پاستل، مداد رنگی، 

کاغذی را که برای  011یک هنرمند  مثالعنوانبهبرای آثار هنری نهایی استفاده کرد.  نباید از این کاغذزمان 

، کاغذ کاهی است و از یک کاغذ کندمیاثر اصلی استفاده  خلق ایده و اسکچ کردن قبل ازتمرین، طراحی 

.کندمیبرای اثر نهایی استفاده  ترمرغوب  

را در خودش دارد و به همین علت بعد  شودمیکاغذ کاهی یک ماده شیمیایی به نام لیگنین که در چوب یافت 

و در کل رو  شودمی، شکننده شودمی، زرد دهدمیتغییر رنگ  از گذشت زمان و قرار گرفتن در معرض اکسیژن

که از توضیحاتش  اندربا انواع دیگر کاغذ دارند و کاغذ کاهی  ایمقایسه. این کلمات حالت رودمیبه خرابی 

گفت کاغذ کاهی  توانمیمتنوعی نداشت. در کل  هایاستفادهیا  شدنمیتولید  اصالًپیداست بد نیست وگرنه 

ی دیگر دارد و باید بر اساس همین خصوصیت از آن استفاده کرد.کاغذهانسبت به  تریکوتاهعمر   



عمر کوتاه کاغذ کاهی برای هنرمندان اندوه بزرگی است چون هیچ کاغذی بهتر از کاغذ کاهی برای اسکچ کردن 

 غیرقابلکاغذ کاهی اثر  اتفاقی روی طوربهوجود ندارد. اکثر هنرمندان اگر و مداد طراحی و طراحی با زغال 

و آن اثر را به فروش  گیرندمیپرینت  تریباکیفیتاز روی آن روی کاغذ  جیکالتکراری خلق کنند توسط چاپ 

دارد! وجود حلیراه، پس اگر روی کاغذ کاهی مونالیزای دوم را خلق کردید نگران نباشید، همیشه گذارندمی  

 اصطالحبه مختلف تمام مواد هایپروسهو قابل آرشیو شدن که تحت ی گران قیمت، غیر اسیدی کاغذهامشکل 

 اصالًسالم بمانند این است که  هم ابدیت بعد از که تا اندشدهطراحیو طوری  جداشده هاآناز  دارمشکل

دست سازگاری ندارند. برعکس کاغذ کاهی همچنان به همان  هایحرکتکاغذ کاهی با زغال طبیعی و  یاندازهبه

مکانیکی از خمیر  یپروسه. این کاغذ تحت یک شودمیساخته  شدمیانجام  0411در سال  روش قدیمی که

 شودمیرا دارد و همین باعث  هایشناخالصیو  گیردنمیشیمیایی قرار  هایپروسهو تحت  شودمیچوب ساخته 

آن را پشت  ترمرغوبی کاغذهای که هایپروسه شته باشد که با حرکات دست سازگاری دارد.دا تریصافجنس 

که کاغذ  هاییخاصیتیا برای افزودن بیشتر برای جدا کردن لیگنین و تغیر پی اچ کاغذ است  گذارندمیسر 

ز کاغذ کاهی حس ا قطورترو  زبرترکمی  زیردستخالص از آن برخوردار نیست برای همین ممکن است جنسش 

 سروکارمعمولی که با لوازم هنری  هایانسانممکن است برای  شودمیحس  زیردستشود. حاال تفاوتی که 

متوجه این  کامالً دهندمیکارهای هنری انجام  ایحرفه صورتبهندارند ناچیز به نظر بیاید اما افرادی که 

اجرای مداد و زغال روی  ینحوهاز همه  ترمهمو  شوندمیآن روی حرکت دست و عمل نقاشی  تأثیرو  هاتفاوت

بسیار متفاوت است. ها کاغذاین   

 



( افتدمیایجاد شود )اتفاقی که زیاد در طراحی  هاانگشتتوسط دست و  هایلکهاگر روی کاغذ نرم کاهی 

ی کاغذهاروی  راحتیبه. این اتفاق شودمیو رنگ اصلی کاغذ دیده  شوندمیپاک  کنپاکبا یک  راحتیبه

بر این باورند که لک  هانقاشبسیاری از  .مخصوص نیاز است هایکنپاکو به  افتادنمیغیر اسیدی  اصطالحبه

 !(شدمی)بهتر است بگوییم دستور داده  شدمیتوصیه  در قرن نوزدهم کردن و پاک کردن عادت خوبی نیست و

معروف  هایطراحو  هاشنقااما بسیاری از  ؛باشد طوری طراحی کنید که کف دست با کاغذ برخورد نداشته

ردن و پاک کردن را پیش و همان روش لک ک کردندمیتنبلی  هاوقتهم گاهی  هاآنکه  اندکردهاعتراف 

.گرفتندمی  

اما کاغذ کاهی  کنندمیطراحی  باکیفیتو ی ممتاز کاغذهایا  1-آآرتیست ها روی کاغذ کرافت، کاغذ از بعضی 

زغال و مداد طراحی بهتر خصوصیات و  شوندمیاین موارد باعث )ا جنس نرم و رنگ روشنی که دارد ب مخصوصاً

انتخاب بین هنرمندان است. پرطرفدارترینرا نشان بدهند( همچنان  هایشانرنگ  

 یاددادنی محبوب برای کاغذهابودن کار روی کاغذ کاهی، این کاغذ یکی از  کنندهراضیبه دالیل ارزان بودن و 

آموزش  اشزندگیکه به هزاران طراح موفق را در طول  ایلیرطراحی فیگور در مدارس هنری است. آقای فرانک 

.کردمیروی کاغذ کاهی کار  آموزانشاندانشآورده بود با  وجودداد و متد مخصوص به خودش را به   

و مدال  0410-0411کادمی دیزاین در سال پولیتز را برای بهترین نقاشی از آ یجایزهآقای آلبرت واسرمن که 

صحبت  خصوصبه. اگر بخواهیم زندمی، همچنان روی کاغذ کاهی طرح نقره برای بهترین طراحی را دریافت کرد

خودش گاهی اوقات از هر دو طرف صفحه  یگفتهو به  زندمیکاهی طرح  41*04آقای واسرمن روی دفتر های 

که باید  گویدمیدفتر جدید طراحی جدید بخرد و همیشه به خودش  کندمیچون فراموش  کندمیاستفاده 

.شودمیمثل کاغذ کاهی ن چیزیهیچ داندمیی ممتاز طراحی کند اما کاغذها روی کندعادت   

 

3891آلبرت واسرمن، نگهبان نوتردام، جوهر و زغال، سال   



 مثالعنوانبهنقاشی است.  موردنیازرفتن لوازم  از بین زنندمی سروکلهکه هنرمندان با آن  هاییدغدغهیکی از 

تولید نشود یا کیفیتش تغییر کند. ممکن است دیگر  اشکمپانیمشخص دیگر توسط  یوسیلهممکن است یک 

وارد یک کشور خاصی نشود یا به علت مسائل اقتصادی قیمتش چند برابر شود. کاغذ کاهی همچنان یکی از 

 بهو در هر جای دنیا جزو مقرون  اندکردهطراحان است که بسیاری به آن عادت  لوازم عزیز برای هنرمندان و

 طورینهمترین لوازم نقاشی است. امروزه با از بین رفته و بسته شدن بسیاری از روزنامه های معروف و  صرفه

نشود یا به  چاپی، ممکن است این کاغذ دیگر تولید ینسخه جایبهآنالین مجالت  ینسخهروی آوردن مردم به 

در حال اتفاق  االنهمیناما مورد دوم  افتادنمینزدیک اتفاق  یآیندهنرمی و صافی قبل نباشد. مورد اول در 

ید از برند کاغذ کاهی محبوبتان استفاده کنید.توانمیافتادن است، پس بهتر است تا جایی که   

 

 

 

 


