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در تصویرسللازی  شناسللی روانتحلیللت تلل میر یبللا ی  

 های آیوزشی کودکان )گروه سنی الف( کتاب

 2جواد علیمحمدی اردکا ی ،1سعیده طالع
 ایران یزد، یزد، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه گرافیک، ارشد کارشناسی. 1

 ، تهران، ایراندانشگاه علم و فرهنگ ،هنر ۀاستادیار دانشکد .2

 (20/9/95، تاریخ پذیرش نهایی: 10/10/94افت مقاله: )تاریخ دری

 چکیده
دنیای ادبیات شففاهی بفود، روزگفار     ،ای برخوردار است. اگر دنیای دیروز ویژهدوران تاریخ از اهمیت  ۀتصویر در هم ۀدنیای گسترد

تحلیفل تفیریر    ،یف  مقالفه  شد. هفد  ا  بخش کوچکی از دنیای تصویری کنونی میشامل تصاویر و سواد بصری برای کودکان فقط 

در نقاشفی و   شناسی روانهای آموزشی کودکان گروه سنی الف و بررسی اهمیت به مبانی  بر تصویرسازی کتاب شناسی روانمبانی 

و اسفنادی بفوده و   ای  های کودکان است. روش گردآوری اطالعفات، کتابخانفه   مختلف آن در فرایند تصویرسازی کتابهای  تکنیک

ایف    ،عنوان محتوای غالب تصویرگری به شناسی روانتحقیق بدی  قرار است که های  پژوهش تحلیلی است. یافتهروش تحقیق ای  

کنند. ای  تحقیقات همچنی  نشان  می بیش از کلمات توجه کودک را جلب ،تیریر خود قرار داده است و تصاویر تحتگروه سنی را 

 ارتبفا   نقاشفی،  میفان  واسفیی  آفرینند. تصویرگری می د و برای خودشان مفهومخوانن می اند کودکان تصاویر را مانند کلمات داده

 طراحی در شده گرفته کار ه ب ۀاولی مواد به تصویرگر، یک توسط شده  گرفته کار ه ب( ف ) تکنیکهای  است. گونه ادبیات و تصویری

 . رود می شمار به ارر هر مهمهای  شناسه از آنها کارگیری هب روش اما ؛گردد می باز تصویرها آمیزی رنگ و

 

 کلیدی گانواژ
 ، مبانی هنرهای تجسمی، نقاشی، نقاشی کودکان.شناسی روانمبانی  ،کتاب کودکتصویرسازی، 

 
 هفای آموزشفی کودکفان     در تصویرسفازی کتفاب   شناسی روانبررسی تحلیل تیریر مبانی » اول تحت عنوان ۀکارشناسی ارشد نگارند ۀنام ای  مقاله برگرفته از پایان

 به انجام رسیده است. دوم ۀکه به راهنمایی نگارند است «)گروه سنی الف(
 013-42546741مسئول: تلفکس:  ۀنویسند ،E-mail: saeide.tale@gmail.com. 
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  ____________________________________________________ یقدیه
تکامفل  نحفوۀ  کودکان و پرداخت  به بررسی ذهنیفات و   ۀمقول

هفای متففاوت بررسفی    فکری ایشان، مبحثی است که از جنبه
بخشفی از سفیر تکفاملی ذهف       ،خودۀنوب ک بهیاست و هر شده

رفتفاری بفه آن نگفاه    جنبفۀ  گذارد. گاه از بشر را به نمایش می
نیازهففای زاویففۀ شففده اسففت و گففاهی ایفف  بشففر کوچففک را از 

اش که در پفس تخیفل ناخودآگفاه او  نفه کفرده اسفت،        فکری
ای  موجود خالص )کفودک( در   ،اند.  در ای  میانبررسی کرده

در دنیفایی بفه    ،یافته در وجفودش را  عهای تجمفیرتش انرژی
طلبفی  شناسی و فیرت زیباکه نیاز زیباییاست ودیعه گذاشته 
کند. گفرایش کفودک از بفدو شفناخت محفیط بفا       او را اغنا می

کردن و اررگذاری آغاز و به زبان احساس و ارتبا  مبفدل  نقش
توان گفت بی  تمفامی کودکفان   جرئت می بهزبانی که ؛ شودمی

 ع مشخص، یکسان و قابل درک است.  در مقاط
 ،به دلیل حس بصری که در وجود کودکفان نهفتفه اسفت   
آنان در ارتبا  با محیط پیرامون خود بیشتر به ففرم و صفورت   

گیری از تصفویر، مفم  تحریفک حفس      بهرهاشیا توجه دارند. 
کفردن   عینفی  ،بیشتر برای یادگیریۀ بینایی، موجب بروز انگیز

شفود.   مفی  و نیفز سفبب تسفریع یفادگیری    و فرایندها ها  پدیده
کنند. کودکان تصفاویر   می تصاویر بیش از کلمات توجه را جلب

؛ آفریننفد  می خوانند و برای خودشان مفهوم می را مانند کلمات
شفود تصفاویر بیشفتری      می ها سعی در کتاب ،به همی  منظور

تنهفا عامفل    شباهت را بفه واقعیفت داشفته باشفند. تصفویر نفه      
داستانی و غیرداستانی است، بلکه خالقیفت  های  ابجذابیت کت
دنبفال مفت ،    دهد تفا بفه   میبه ادبیات هویتی جدید تصویرگر، 

تیریری متفاوت در مخاطب ایجاد کند و اوجفی بفه ادبیفات یفا     
 نوع نگارش دهد.  

تری  اتفاق، توجه به ای  امر است که  مهمدر تصویرسازی، 
 بفان تولیفد و مفنعکس   ارر تصویرگری برای کدام گروه از مخاط

مختلف سنی محفل اهمیفت   های  ردهبه همی  دلیل، شود.  می
فراوان است که برقراری ارتبا  مفثرر بفا مخاطفب در هفر رده،     
شففکلی متفففاوت دارد. درک ایفف  امففر کففه تصففویرگر بایففد بففه 
مخاطب و مت  خود وفادار بماند، در تصویرگری حفائز اهمیفت   

نگاه هنرمندانه به یک ارفر  بسیار است. نمایش استعداد فردی و 
نوشتاری و خلق تصاویر درست و میلوب برای آنها، مالحظفات  

خواهد. درواقع، هد  تحلیل تفیریر مبفانی    می فراوانیو ظرافت 
های آموزشی کودکان گفروه   بر تصویرسازی کتاب شناسی روان

در نقاشفی و   شناسفی  روانسنی الف و بررسی اهمیت به مبانی 

هفای   ن در فراینفد تصویرسفازی کتفاب   مختلفف آ های  تکنیک
اصلی ای  پژوهش از ای  قرار مسئلۀ کودکان است و پرسش و 

هفای آموزشفی    است که تا چفه انفدازه در تصویرسفازی کتفاب    
 است؟   شدهتوجه شناسی  به مبانی روان ،کودکان
چنی  اسفت کفه کفودکی از جانفب      ای ای  جستار  ۀفرمی

تفری    بیت غالباً برجسفته وتر نظران تعلیم صاحبشناسان و  روان
در تکففوی  شخصففیت انسففان شففناخته شففده اسففت.   ۀمرحلفف

ذهفف  و رفتارهففای  ،تصففویرگر بایففد شففناخت جففامعی از زبففان
کودک داشفته باشفد و تصفویرگر کتفاب عفالوه بفر طراحفی و        

کفه   طفوری  هکردن نیز آشنا باشفد؛ بف   تصویرگری باید به روایت
ت مهففم و نکففا ،دهنففد مففی وقتففی کتففاب یففا داسففتانی بففه او 

تیریرگففذارش را بشناسففد و انتخففاب کنففد. روش گففردآوری    
و روش تحقیفق در ایف    اسفت  و اسنادی ای  اطالعات، کتابخانه

چنفی  خواهفد بفود کفه      هپژوهش تحلیلی است. منوال میالع
نقاشفی کفودک    شناسفی  روانابتدا مبانی رشد ذهنی کودک و 

بررسی شده است و سفسس بفه بررسفی اهمیفت تصویرسفازی      
هففای  ان، تففیریر عناصففر دیففداری در تصففویرگری کتففابکودکفف

طور خصوصفیات روانفی مقیفع سفنی الفف و       کودکان و همی 
 برخی نیازهای او پرداخته شده است.

تعفدادی تحقیفق    ،با توجه به منابع موجود و در دسفترس 
پیرامون مبحث مبانی نقاشفی بفرای کودکفان صفورت گرفتفه      

د پفژوهش حامفر بفه    ماننها  یک از ای  پژوهش ولی هیچ ؛است
شناسانه بفر نقاشفی کودکفان در     تبیی  و بررسی روان، تومیح

مقالفۀ  اند؛ ازجمله محمدرمفا دادگفر در    نسرداختهتصویرسازی 
(، نففادر ابراهیمففی در 1376) «تصویرسففازی داسففتان کففودک»

(، مفریم  1376) کودکفان  کتاب مصورسازی بر ای مقدمهکتاب 
الفدی  اکرمفی    و جمال کودک و تصویرگریمهردادفر در کتاب 

کففودک و هففای  جسففتارهایی در تصففویرگری کتففابدر کتففاب 
های کودک و تصویرگری کتابپیشینۀ ( که به 1389) نوجوان

مومفوع، میالعفات   پیشینۀ نوجوان در ایران پرداخته است. در 
تفوجهی  درخور های تصویرگری، پژوهشحوزۀ در  شناسی روان

با ای  حفال،  است.  در بخش تصویرگری و نقاشی کودکان شده
رشد ذهنی کودک و تصویرسفازی بفرای    شناسی روانحوزۀ در 

شکا  علمی بزرگفی وجفود دارد.    ،سنی مختلفهای  ای  گروه
تصویرسفازی گفروه    ۀشناسان لذا در ای  پژوهش به بررسی روان

 سنی الف پرداخته شده است.
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 یراحت رشد ذهنی کودك
بایفد  ی نقاشی کفودک،  هابرای هر نوع پژوهش پیرامون ویژگی

. رشد خالقیت دوران مختلفف سفنی را مفدنظر داشفته باشفیم     
. کفرد بدی  منظور باید مراحل رشد ذهنفی کفودک را بررسفی    

شناسانی که رشد ذهنفی کفودک را میفر      یکی از اولی  روان
بفود. پیفاژه دو    ،سویسفی  ۀشناس برجسفت  روان ،کرد، ژان پیاژه

« حرکتفی  حسفی  هوشفی  ۀمرحلف »سال اول زندگی کودک را 
فقفط   ،، کودک که فاقد زبفان اسفت   نامید. در خالل ای  مرحله

حال، آرفاری از   هر هکه باست های حرکتی  قادر به انجام کنش
هفوش را در خففود دارد کفه هنففوز دایفر نیسففت. دو سففال دوم    

دهد کفه در   را تشکیل می« پنداری تفکر پیشمرحلۀ »زندگی، 
دیگفری  ویفژۀ  ای، چیفز   هچیز ویژ تواند از خالل آن، کودک می

توانفد از چیفزی ویفژه، بفه یفک کلیفت یفا         اما نمی ؛مدلل سازد
، از س  چهارسفالگی تفا   «تفکر شهودی ۀمرحل»برعکس برسد. 

انجامفد. در ایف  مرحلفه، تفکفرات      سالگی بفه طفول مفی    هفت
کودک، هنوز از ادراکات وی رهایی نیافته است. از سف  هففت   

رسفد کفه    ففرا مفی  « واقعفی اعمفال  مرحلفۀ  »سفالگی،   یفازده تا 
های واقعی رهفا   اما کامالً از داده ؛استد ل کودک منیقی است

طفور کامفل قفادر بفه تعمفیم مفهفومی        بفه نشده است. او هنوز 
اعمفال  مرحلفۀ  سفالگی کفه    پفانزده و یفازده  نیست. بی  سنی  

توانففد تعمففیم دهففد و بففه اسففتد ل    او مففی ،صففوری اسففت 
ای را  توانفد هفر داده   یاستقرایی دسفت یابفد. اکنفون مف     فرمی

 مفروض گرفته و بر اساس آن، استد ل کند.  
 داند: میمثرر پیاژه چهار عامل را در رشد 

  ای مهم برای یادگیری هستند.   عواطف که انگیزه .1
رشد جسمی که در خالل ای  رشفد، درک کفودک    .2

 شود. نیز بیشتر می
طور که اشاره شد، کودکان تنها در  تجربه که همان .3

تواننفد یفاد    جربیات گوناگون است که مفی جریان ت
 بگیرند و کشف کنند.

خصوصاً پفدر   تفویض اجتماعی یا تعامل با اشخاص، .4
، اینهلفدر  و اژهیف پهفا )  بفازی  و مادر، معلمفان و هفم  

1373: 25). 
تففیریر بففازی و   رشففد ذهنففی کففودک، تحففت   ،بنففابرای 

در  .های اوست. بازی در رشد ذهنی کودک مهفم اسفت   فعالیت
شود و خالقیفت   های او انجام می بسیاری از یادگیری ،های  دور

زمفانی کفه    ،کفودک تخفیالت خصوصفی   گیرد.  در او شکل می
کنفد، بفه    های باقاعده و دنیای تجسمی خود را تفرک مفی   بازی
شفود. کفودکی کفه در     مفی تبدیل سال  های نمادی  بزرگ بازی

گونفه در او   اگر ای  گفرایش بفازی  ، شدن است حال رشد و بالغ

شفود،   اقی مانده باشد، فرصت بهتری دارد که وقتی بزرگ مفی ب
 دارای قدرت تخیل و خالقیت زیاد باشد.  

توانفد ماننفد    هایی اسفت کفه مفی   نقاشی یکی از فعالیت
بازی باعث رشفد خالقیفت در کفودک شفود و در تشفکیل      
شخصیت و روان کودک اهمیت فراوانفی دارد. کودکفان در   

کشفیدن دارنفد.    رای نقاشیسنی  مختلف، د یل متفاوتی ب
هفایی بفر    گاهی اوقات صرفاً از پدیفدآوردن عالئفم و شفکل   

برنفد یفا از آففرینش تصفاویری قابفل       کاغذ لذت می ۀصفح
خفاطر   رمفایت درک از موموعاتی که به آن عالقفه دارنفد،   

کنند. گاهی نیز ای  لذت بر ارفر آففرینش دنیفای     کسب می
در زنفدگی  نمادینی است کفه در آن کفودک کنترلفی کفه     
تواند مبفی    واقعی فاقد آن است، اعمال کند. مورد آخر می
بیفانی قفرار    یای  اندیشه باشد که نقاشی در خفدمت هفدف  

بخش باشفد   تواند عمیقاً رمایت عاطفی، می ۀتجربدارد بیان 
 .شودسالمت عاطفی  ،روانی و درنتیجه ۀو باعث تخلی

و ای برای پرورش خالقیفت   نقاشی کودکان فقط وسیله
را بایففد  پختگففی کففودک یففا شففاخص تکامففل نیسففت و آن

تحقیق و مبادله بفا محفیط اجتمفاعی و بفا      ۀعنوان وسیل به
سا ن که در اطرا  کودک هسفتند و هماننفد    دنیای بزرگ

 حا ت عاطفی کودک در نظر گرفت.   ۀنشان

بندی  قاشی کودکلان از دیلدگاه   طبقه

 شناسانروان
-قاشی کودکان نشان مفی ن ۀشناسان درزمینتحقیقات روان

ترسففیم  ۀنحففو ،هففا هدوردهففد در تمففامی جوامففع و تمففامی 
دارای مراحل و اشکال یکسانی بفوده و   ،های کودکاننقاشی
هفا از آغفاز تفا    بر ای  اساس، در روند تکاملی نقاشی .هست
و کننففد  مفی هفای مختلفففی اشفاره   نوجفوانی، بفه دوره   ۀدور

ای متففاوتی را  هف بنفدی تقسیم ،براساس جنسیت و فرهنگ
 :کند بیان می

با بررسی هزاران نقاشی کودکفان   1جی. کرش  اشتاینر
آلمانی، براساس توالی س  تقریبی به سفه دوره اشفاره دارد   

 :(30 :1392، و سیلک )توماس
 ؛های شماتیکنقاشی .1

 ؛های مبتنی بر ظاهر بصرینقاشی .2

هایی که در آنهفا کفودک سفعی بفر نمفایش      نقاشی .3
 گرایانه دارد. واقعبعدی و  فضای سه

کنفد   می کان را به سه دوره تقسیمنقاشی کود 2لون فِلد
 :(248 :1369)اسسادک، 
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هفای نفامفهوم، از دو تفا    خیی خطبدنویسی و  ۀدور .1

 ؛چهارسالگی

مقدماتی طراحی و ترسفیم اشفکال و تصفاویر     ۀدور .2
 ؛سالگی هفتابتدایی، از چهار تا 

ت های مشخص دارای مومفوع، از هفف  طراحی ۀدور .3
 سالگی. نهتا 

مراحففل تحففول نقاشففی کودکففان را    3هففورویتز و دی
 :(64 :1991)هاریتز،  آورند می گونه ای 

 :سالگی از دو تا پنج 4،ورزی دست ۀدور .1

یففادگیری مفهففومی  ۀمرحلففایفف  دوره را شففامل سففه  
 دانند: می

هفای   مفاهیم بصری که کودک قادر به درک ویژگی -
 را تجربفه  شود و وسایل نقاشی می خیو  و اشکال

 کند. می

کنفد میفان    مفی  مفاهیم ارتباطی کفه کفودک درک   -
 ،بنفابرای   .عناصر و اجزای تصویر ارتبا  وجود دارد

 کند. می تصاویر را با نظم خاصی ترسیم

مفاهیم ابزاری که کودک به ارتبا  علت و معلفولی   -
برد و به یفک   می ابزار نقاشی و بیان احساساتش پی

 یابد. می نوع زبان گرافیکی دست

 ؛سالگی از شش تا نه 5،نمادسازی ۀدور .2

 سالگی. سیزدهده تا  6،پیش از نوجوانی ۀدور .3

پارسونز روند تکاملی نقاشفی کودکفان را بفه پفنج دوره     
 :(80 :1383)مهرمحمدی، کند  می تقسیم
 7؛یندگراییاخوش ۀدور .1

 8؛گرایی درک زیبایی و واقع ۀدور .2

   9؛احساس -درک و دریافت اندیشه ۀدور .3

10؛سبک و قالب ۀدور .4
 

11.استقالل ۀدور .5
 

ازلحاظ سنی به  12گلی  وی. توماس و آنجل ام. سیلک
نفژاد،   کننفد )معفرک   مفی  نقاشفی کودکفان اشفاره   های  دوره

1392: 13): 
سفففالگی؛ شفففامل  مفففاهگی تفففا دوونفففیم از هجفففده .1

های تصفویری  خیی خط 13،هد  بیهای  خیی خط
 ؛(اولیهۀ )دایر

بفا بیفان مقاصفد،    سفالگی: نقاشفی    از دوونیم تا پنج .2
 ؛اولی  تصویر انسانی

بینفی،   شففا  هفای  سفالگی: نقاشفی   هشفت پنج تفا   .3
 ؛گراهای واقعنقاشی

 ای. کلیشههشت تا نوجوانی: تصاویر  .4

کنفد   مفی  به چهار دوره در نقاشی کودکان اشاره 14لوکه
 :(14 :1392نژاد،  معرک)

15؛گرایی تصادفی واقع .1
 

16؛گرایی نمادی  واقع .2
 

17؛گرایی فکری واقع .3
 

18.گرایی بصری واقع .4
 

هففا و هففا، بررسففی بففه هففر روی، بففا تمففام تففالش    
شناسفی   نظران روان هایی که محققان و صاحب بندی تقسیم

انفد، بفه ایف      های کودکان انجفام داده نقاشی ۀکودک دربار
فیری و ذاتی در ای  گونه بهتوان رسید که نقاشی  می اجماع

و مراحلفی را  هفا   نهاد تمامی کودکفان نهفتفه اسفت و دوره   
 کنفد  مفی  نوجفوانی طفی   ۀیکسان از آغفاز تفا دور  ای  گونه به

توان اما در همی  یکسانی تصاویر می (. 19 :1368)فراری، 
فرهنگ، محفیط اجتمفاعی و حفا ت     ۀبه اطالعاتی درزمین

عفالوه بفر مراحفل     ،عبفارتی  بهروانی نیز دست یافت.  عاطفی
ن نمایفان  هفای کودکفا  صورت کلی در نقاشفی  بهیکسان که 
اجتمفاعی و فرهنگفی نیفز    های  تفاوتشاهد توان است، می

نقاشفی کودکفان،    ۀشناسفان زیبفا بندی مباحفث  بود. با جمع
توانفد مسفیر فراینفد    بندی براساس س  کودک مفی تقسیم

تففر و همففوارتر کنففد   وامففحتکامففل تصففویری نقاشففی را  
 .(14 :1392نژاد،  )معرک

 شناسی  قاشی کودك کلیاتی از روان
هفر تصفویر    وجهانی از نمادها و رمزهاسفت   ،اشی کودکنق

هفایش  معنای نمادینی در خود دارد. کودکی که در نقاشفی 
از رشفد   ،کنفد هفای بسفیاری اسفتفاده مفی    از اشیا و شفکل 

منفد اسفت.   سا ن خود بهرهبه هم اجتماعی بیشتری نسبت
نشانگر پختگی کودک اسفت   ،ازدیاد تصاویر» ،به نظر فراری
 :1367)فراری، « رسند می زودتر به ای  پختگی که دخترها

های صففحه یفا بفر    در گوشه ،رو کودک خجالتی و کم. (36
در مقابفل  ؛ زیفرا  کشفد های کوچک نقاشی مفی روی صفحه

 کند می خود را گم احساس ،سیح بزرگ یا در مرکز صفحه
خیوطی که کودک دور  ،به نظر واهنر(. 90: 1377وارقی، )

 ،خیلی صفا ، خشفک و خشف  باشفد     اگر ،کشدتصاویر می
برای بیماری عصفبی  ای  بیانگر دشمنی، فشار و اغلب نشانه

است. اما اگر خیو  آرام، میمئ ، روان و با انعیا  ترسیم 
 کودک است. ۀانگر شخصیت پختبی ،شده باشد

اگر قسمتی از نقاشفی برارفر   »به نظر الشولر و هائویک، 
شفود )عمفل    آمیفزی پوشفیده   رنفگ  ۀخیی یا بفه بهانف   خط

نشان از مشکل عاطفی، دلهره و ترس کودک از  19،پوشش(
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)ففراری،  « آن شیء یا شخصفی اسفت کفه پوشفانده اسفت     

اگر بر روی عضوی از بدن عمفل پوشفش را   »( و 88 :1367
ناراحتی در آن قسمت از عضو بدن  ۀدهند انجام دهد، نشان

کففودکی کففه در   .(53 :1373)کففرم ، « اسففت کففودک
ی از اعضای خانواده را کمتر ترسیم کنفد،  هایش فرد نقاشی

توانفد   مفی  ،برای نمونه .نشان از غیبت طو نی آن فرد است
در میموریت شغلی و خفار  از  ها  پدری باشد که برای مدت

اش ففردی از اعضفای    نقاشی. اما اگر کودک، در است منزل
توانفد  مفی  ،ترسیم نکفرده باشفد   ،خانواده را که حضور دارد

د کفه کفودک در مفمیر ناخودآگفاهش عفدم      آن باش ۀنشان
 ،ترسد و اگفر در نقاشفی  کند یا از او میوجود او را آرزو می

کودک خودش را حذ  کنفد و ترسفیم نکنفد، نشفانگر آن     
است که کودک از شرایط حامر و وجود خفودش احسفاس   

کنفد   مفی  کنفد و خفود را طردشفده احسفاس    مفی رمایت ن
 (.59: 1392نژاد،  معرک)

انتخففاب مومففوع از طففر  » 21و هریففزن 20ازنظففر میشففو
کفودک  ، کودک، بیانگر بخشی از شخصیت اوست. بفرای مثفال  

م یوخم را ترسف  دراز و پرپیچهای  بیشتر جاده ،ناپایدار و دمدمی
بفه ترسفیم امفوا  دریفا و      ،پفرداز کند و کودک پویا و خیالمی

ترسیم کوه به حالفت  . (94: 1377وارقی، « )پردازد می پرندگان
معر  مشکالت کودک بفا قفوانی  و قواعفد     ،تیز نوک خشک و

سرسفبز  هفای   و تسفه هفا   ولی شکل منحنی کوه ؛اجتماعی است
آب و ابفر در نقاشفی    زیاد به مادر اسفت.  ۀعشق و عالقۀ منزل به

مادرسفا ری در خفانواده اسفت. ترسفیم      ۀدهنفد  کودک، نشان
حمایفت   جلفب دریاچه و اقیانوس به معنای تمایل کفودک بفه   

معفر  مفادری    ،ر مفادر اسفت. ابرهفای درهفم و فشفرده     بیشت
غمگینی و افسفردگی  ۀ . ترسیم ابر و باران زمیناستگر مداخله
 ،دهد. در صورتی که باران کفل صففحه را بسوشفاند    می را نشان

 نشانگر امیراب کودک است.

پدر و پذیرش اقتفدار اوسفت.    ۀخورشید نقاشی، نمایند
وب، خورشید پنهان پدر خ ۀدهندخورشید درخشنده نشان

در پشت کوه نشانگر ارتبا  نفامیلوب بفا پفدر و خورشفید     
تفرس از پفدر اسفت. البتفه خورشفید       ۀنشفان قرمز یا سفیاه  

 ۀدهنفد  توانفد نشفان  شده در سمت چپ صففحه مفی   نقاشی
ماه در نقاشی نماد زنانه اسفت )و   اقتدار مادر در خانه باشد.

هویت  ۀربارلی دئمعمو ً موقعی که دخترهای خردسال مسا
شففود(  مففی در نقاشففی ظففاهر ،کننففد مففی خففود درکۀ زنانفف

توجففه،  جلففب ۀسففتارگان، نشففان. (196 :1376)دادسففتان، 
 .(194 :)همانتحسی  و محبت دیگران است 

 ۀشفیو  ۀدهنفد  خانه، نمادی از خانواده اسفت. در، نشفان  
تواند به روی ارتباطی کودک با افراد پیرامونش است که می

خویشفت  کفودک   « مف  »محصور در دنیفای  دیگران باز یا 
کودک بفه ایجفاد    ۀباشد. درهای متعدد نشانگر میل گسترد
درصفد کودکفان    93 ،ارتبا  با دیگران است. به نظر فراری

ولی فقط آنهایی کفه از   ؛کننددر ورودی خانه را ترسیم می
 دستگیره هم برای آن در نظفر  ،هوش سرشاری برخوردارند

نگفاه  »پنجفره بفه معنفای     (. 54: 1367) فراری،  گیرند می
ۀ دهنفد  نشفان رنگفی    ۀپفرد مفزی  بفه    ۀپنجفر است. « خانه
سفیاه و بسفته نمایشفگر     ۀپنجفر  و بینی کودک است خوش

توانفد   مفی امیراب و امتناع از دیدن برخفی اففراد اسفت و    
ای از افسردگی کودک باشد. دودکش بخاری بفر ففراز   نشانه
ارتبفا    22ادیسفی  ۀمرحلبام خانه، در نقاشی پسران به  پشت

دارد. ترسیم بخاری با دود به معنای رو  و گرمای زنفدگی  
تمایفل  سفمت چفپ    شده از دودکش اگر به است. دود خار 

سفمت راسفت، گفرایش     بفه روی و تمایل  داشته باشد، واپس
دهد. دودهای درهفم و مغشفوش    می شاننسوی آینده را  به

 .(35 :1370)شاملو، روانی کودک است های  نمایشگر تنش

 ،جاده و راه در نقاشی، اگر مزی  بفه گفل و گیفاه باشفد    
 ۀسیاه، نشفان  ۀشادی و نشا  کودک است. جاد ۀدهند نشان

امیراب است و تالش کفودک را بفرای عبفور از مشفکالت     
بست به دو معنای مشکالت  دهد. راه ب  می اش نشان کنونی

کودک اسفت کفه دچفار    « م » ینحل زندگی یا نمادی از 
متعففدد هففای  شففکل ارتبففاطی شففده اسففت. ترسففیم جففادهم

نمایشگر ناپایداری، ناآرامی و آشفتگی کودک در سیح فکر 
 .(179 :1376)دادستان، و عمل است 

 کودکان هایکتاب در تصویرگری

 بفه  کفودک  کتفاب  تصویرگری ،1340-1300  زمانی ۀفاصل در

 کفودک  کتاب که شد سبب عواملی و گذاشت گام نویی ۀمرحل

 ۀمرحلف  ،تصویر ۀجنب از چه و ظاهری شکل و چاپ ۀجنب از چه
 تصاویر به اهمیتی چندان ،آن از قبل ا. تگذارد سر پشت مهمی

 ای  بر غلط ای بهعده حتی و شدنمی داده کودکان هایکتاب و

 تمرکفز  و شفود  مفی  رتفی پ حفواس  باعفث  تصاویر که بودند باور

هفای   پفژوهش  توجفه بفه   بفا  کفه  حفالی  در گیرد؛ می را خواننده
 و سفمعی  مفواد  ،کلفی  طور به و تصاویر از استفاده ،گرفته صورت
 .دارد یادگیری در مثبتی ریریت بصری

 استفاده تصاویر از خودهای  کتاب در که کسانی اولی  از

-1311هفای   سفال  ۀفاصفل  در وی. بود بان باغچه جبار ،کرد
 در که کرد منتشر سنگی چاپ ۀشیو به کتاب چهار ،1307

 ۀنامف  نمفایش » مانند ؛بودند ساده و خیی تصویرها نهاآ ۀهم
 .شد منتشر 1307 سال در که «خزوک خانم
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 یتر سا تی 90.160، چاپ سنگی، 1307، خزوك خا م ۀ ای مایشبان،  جبار باغچه .1تصویر 

-http://www.bartarinha.ir/fa/news/96506/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AE%D8%B2%D9%88%DA%A9ی خذ: )

%D8%B9%DA%A9%D8%B3 ) 

 گسفترش  و چفاپ  ۀپیشفرفت  هفای دسفتگاه  ورود بفا 

 به را خود جای و شد برچیده کم کم سنگی چاپ ،ها چاپخانه

 و دقیفق  چفاپ  بفرای  بیشفتری  امکانات که سربی داد چاپ
 .کرد می فراهم تصویر ظریف
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 شفمار  و اففزایش هفا   کودکسفتان  وهفا   مدرسه گسترش

 به نیز ناشران حتی شد سبب کودکانهای  کتاب انخوانندگ

 شماری تالش و البته کنند توجه بیشتر کودکان هایکتاب

 نشر ۀحوز ترشدن فعال به مترجمان و نویسندگان ،مربیان از

 زیبا هنرهای ۀدانشکدگذاری پایه. رساند یاری کودک کتاب

 کفودک  کتفاب  تصویرگری شد سبب نیز تهران دانشگاه در

 .(15-16 :1391زاده،  حکیم) بیابد تری مهم جایگاه

های یصلور و  در کتاب 23عناصر دیداری

 تصویر
کنفار هفم گذاشفت  کلمفات،      طور که نویسنده بفا در  همان

نویسد، تصویرگر نیز بفا در کنفار هفم گذاشفت       داستانی می
تنهفایی داسفتان    بفه آفریند کفه   تصاویری می ،عناصر بصری

 یتصویرگر در خلفق ارفر   شود. عناصر اساسی بصری که می
از: خط، رنگ، شفکل و باففت.    است عبارت ،گیرد به کار می

تواند معنا و حس خاصی تنهایی می ک بهیای  عناصر که هر
گیفرد،  هنگامی که به اشکال مختلف قرار مفی  ،منتقل سازد

دهی عناصر  آورد. اصول سازمان معانی متفاوتی به وجود می
راردادن ای  عناصر، اصول های در کنار هم قبصری یا روش

کیفر در کتاب  بندی یا کمسوزیسیون نام دارد. باربارا ترکیب
حرکفت چشفم، تفوازن،     ،های تصویریپتانسیل کتاب ،خود

آورد  بنفدی بفه شفمار مفی     ترکیفب ریتم و الگو را از اصفول  
 .(46: 1389اکرمی، )

هنرمند با استفاده از خفط، جهفت و حرکفت، حالفت و     
دهد. خط درواقع یکی از عوامفل بصفری   انرژی را نشان می

هفای تصفویری کودکفان اسفت. خفط،      ویژه در کتاب بهمهم 
هفای  دقیق و مشخص اسفت و چشفم بیننفده را در جهفت    

کنفد. خیفو  محییفی، اجفازه      مفی مدنظر هنرمند هدایت 
طور که برای شناخت اشیا آنها را دهند تا کودکان همان می

حفس کننفد.   کننفد، خیفو  اطفرا  اجسفام را     لمس مفی 
 ۀرابیف های طبیعفی،  خود با محیط ۀتجربکودکان به دلیل 

د. خفط، دارای  نسفاز پرمعنایی با عناصر بصفری برقفرار مفی   
 یقدرت بیانی است. خیو  عمودی مانند درخفت یفا ففرد   

ایستاده و بفدون حرکفت، معنفای اسفتحکام و اسفتواری را      
رسانند. خیو  افقی مثل سیح آرام دریاچه، آرامفش و   می
دهند. خیفو  مایفل، معنفای حرکفت و      میب را نشان خوا

معنفای هیجفان یفا تفسش را      ،دار و مضفرس خیو  دندانفه 
رسانند. خیو  منحنی، اغلفب آرامفش و ریفتم را بیفان      می
کنند. کیفیت خط نیز بامعناست. خیو  نازک، ظراففت  می

کننفد.  و شکنندگی و خیو  کلفت، قدرت و وزن را القا می

 ،عبفارتی  بفه کننفد یفا   ا محاصره مفی وقتی خیو ، فضایی ر
شوند، اشکال مختلفف را بفه   وقتی خیو  به هم متصل می

آورند. شکل نیز قادر به بیان معناسفت. دایفره بفه    وجود می
ای  دلیل که نقیه پایانی ندارد و نقیه آغاز و انتهای آن به 

رسد، نماد تداوم و ابدیت است. مثلث وقتی بفر پایفه    میهم 
امفا   ؛آورد گیرد، حس امنیت را به وجود مفی افقی خود قرار 

اگر همی  مثل روی نوک خود قرار گیفرد، نبفود تعفادل را    
 .(46-48 :1389اکرمی، )دهد  مینشان 

 یشخصات تصویرگر خوب
 ؛آشنایی با اهدا  تصویرگری .1

 ؛آشنایی با مشخصات تصویر .2

نیازهفای   هشناسی کودک و توجه بف  روانآشنایی با  .3
 ؛روانی او

 ؛ها بچه در برابرپذیر  مربهبسیار عمیق و ۀ عاطف .4

بفه   نسفبت پدری، مادری، خواهر یفا بفرادری    ۀعاطف .5
 ؛یک یا چند کودک

 در برابفر احساس مسئولیت واقعی و غیرمتظاهرانفه   .6
 ؛ها بچه

 ؛آشنایی با مراحل رشد کودک .7

   24؛شناسی هوشآشنایی مختصر و مقدماتی با علم  .8

 ؛خاص به ادبیات کودکان ۀعالق .9

مالحظه در باب ادبیات کودکفان و   درخور اطالعات .10
 ؛تصویرسازی برای کودکان

 ؛شناسی عمومی روان ۀاطالعاتی مقدماتی درزمین .11

 ؛وجدان بیدار آگاه .12

 ؛انسان ۀآیند بهگرایانه  بینی واقع خوش .13

احسففاس مشففترک بففا کودکففان یففا ادراک آرزوهففا،  .14
 ؛ها و رؤیاهای رنگی  و بلوری  ایشان خواسته

ویففژه  بففه، ب آنچففه دیگففرانآگففاهی نسففبی در بففا  .15
 ؛اندتصویرسازی کرده ۀدرزمین ،ها تری  خوب

 ؛عشق و شور واقعی به خلق ارر برای کودکان .16

آشنایی با فرهنگ بومی و ملفی و عوامفل و عناصفر     .17
 لفی، کطفور   بفه نمایشی، اخالقی، تصویری، ادبفی و  

 ؛هنری ای  فرهنگ

 ؛آشنایی وسیع با هنر نقاشی .18

 ؛گرافیکف   وآشنایی وسیع با هنر  .19

هفای   آشنایی بسیار مختصفر و ابتفدایی بفا بیمفاری     .20
25؛ها بیماریکودکان و علل ابتالی کودکان به ای  
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شناسفی و تفیریرات مختلفف     رنفگ توجه به مسفائل   .21

بر اعصاب و روان کودک. همچنی  توجه به ها  رنگ
 ؛تیریر خیو  )شکسته و منحنی( بر اعصاب

 ؛تذهیب و پیرایش ،آشنایی با اصول آرایش .22

 ۀنتیجف قدرت ادراک موموع، محتوا، فضا، هفد  و   .23
هفای متناسفب   نوشته و توانفایی وصفول بفه شفکل    

 ؛محتوا

ی که آن ا اعتقاد و عالقه به مفهوم و محتوای نوشته .24
 ؛کندرا مصور می

 ؛حس همگامی و همراهی با نویسنده .25

 ؛قدرت تخیل قوی، پرنده و مثبت .26

 ؛مهارت در کار .27

تصویری مناسب بفا  کارگیری زبان  بهقدرت ایجاد و  .28
 ؛نوشته

یفافت    جفو در راه و صبوری فراوان و تمایل به جست .29
 ؛یافته و بدیع فردیّتچیزی 

از مسففائل  ایاعتقففاد بففه اینکففه زنففدگی، مجموعففه .30
فقط مادی نیست و انسفان،   یامبتذل مالی و مادی 

درآمفدِ بیشفتر کفار     یفا تنها به خاطر کسب درآمفد  
 ؛کند نمی

ورت( بفه خفاطر حفف     تمایل به مبارزه )به هفر صف   .31
اصول و مسائل اخالقی مفورد   ۀحرمت آزادی و هم
 ؛نیاز انسان با ایمان

-107: 1376)ابراهیمفی،  آگاهی بر امکانات چفاپ   .32
105). 

توجه به  یازهای گروه سنی فراگیران و 

 فرایند رشد کودك و عالیق او

های سنی متففاوت بفا هفم    نیازها و عالیق کودکان در گروه
شفناختی کفودک و    روانهفای   خت ویژگفی فرق دارند. شفنا 

 او از نخستی  اصول تصویرگری بفه شفمار  های  مندی عالقه
هفای سفنی   دور از ویژگی بهرود. تصاویر زیبا و پرکار، اما  می

کودک، ارزش آموزشی کمتری دارند. کودکان در مقایسه با 
ر از تف ترند و از طریفق تصفویر راحفت    احساسیسا ن  بزرگ
پفذیری دارنفد. حفس بینفایی     پیفام  و درک میلفب  ،میالعه

هنوز از مهارت  زم و کافی بفرای   ،کودکان گروه سنی الف
های مربفو  بفه   تشخیص تمام اموا  نوری، مثل طول مو 

 های آبی برخوردار نیست.رنگ
در تصویرسازی برای ای  گروه از کودکان باید تفا آنجفا   

زیفرا  های آبی کمتر اسفتفاده شفود؛   از رنگ ،که امکان دارد

شناسی رابت کرده است چشم انسان ابتفدا رنفگ   علم عصب
 راحتفی  بفه زرد و بعد رنفگ قرمفز و در آخفر رنفگ آبفی را      

 بیند.   می

 اهمیت تصویرسازی برای کودکان
توانفد حرففی باشفد جهفانی     می و کالم استپیام بی ،تصویر

بفرای کفودکی کفه     و البتفه،  برای هرکس کفه آن را ببینفد  
چیفز را   و هفر کفرده  مکانی را طی  یا انیزم ۀفاصلتواند  نمی

 مشاهده و تجربه کند.
ای بففرای ورود هففای داسففتان، دروازهتصففویر در کتففاب
ها و شعرهایی است کفه  انگیز داستانکودک به قلمرو خیال

 از طریفق  در تصویر و سسسها  ها و رنگابتدا به کمک خط
شود. همچنفان  جو میو ها در مت  توسط کودک جستواژه
پایفان زبفان    هفای بفی  مت ، کودک را با تواناییهای  واژهکه 

افففزون همراهففی ادبیففات و فراگیففری دانففش روز ۀدرزمینفف
آمفوزد چگونفه ارتبفا  میفان     کند، تصویر به کودک می می
به ایجاد حجفم  ها  به ایجاد شکل و ارتبا  میان رنگها  خط

انجامفد و   مفی  یند نقاشیادر فرها  دادن پدیده جلوهو واقعی 
 هایی همراه است. ویژگیناخت دنیای پیرامونش به چه ش

تصویری برای های  گوناگونی شکل در فرایند تولید کتاب
و تنفوعی برخفوردار   هفا   خردسا ن و کودکان از چنان جلفوه 
پوشفی از کتفاب را نفدارد.     است که هیچ کودکی توان چشفم 
به کودک ایف    ،امروزهای  تنوع قیع و کاربرد گوناگون کتاب

را ای  تفازه سفلیقۀ  هفا   آن از کیف دهفد تفا در هر   مفی  ن راامکا
بسفتگی نخسفت برارفر     برگزیند و به آن دل ببنفدد. ایف  دل  

دیفداری  های  تصویرگر و گرافیست در تولید جلوههای  تالش
با شنیدن داسفتان و   ،گیرد و کمی پس از آن می کتاب شکل

شود. به ایف  ترتیفب، تصفویر نخسفتی       می روایت مت  کامل
هفای   ه در انتخاب کتاب توسط کودک و پرورش سفلیقه حادر

دیداری هنر نقاشی است. از آنجا که ای  های  او در فهم جلوه
بعدی کودک را در چگونگی گرایش های  سسردگی، سلیقه دل

دنبفال دارد،   بفه هنر نقاشی و ادبیات های  شناسی زیباییاو به 
برخففورداری کتفففاب از تصففویرهای هنرمندانفففه، خفففالق و   

کودک را رقفم   ۀتواند فرهنگ و بینش آیند می وجوگر، جست
انگارانفه در رونفد تولیفد     همچنان که تصفویرهای سفهل   ؛زند

بازاری، او را بفه درک سفیحی و گفذرا از کتفاب و     های  کتاب
 (.310: 1389، )اکرمیکشاند  می اطرافشهای  پدیده

مصور با داستان همچنفان دو نیفاز   های  آمیختگی کتاب
دو میل درونی کودکفان  و تربیت کودکان و اساسی آموزش 
: میففل بففه شففنیدن قصففه کففه کففودک از   را پاسففخ گویففد
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 تری  ساعات زندگی خود آن را در کنار مادر تجربفه  ابتدایی

کند و میل به دیدن تصویر، میل بفه دیفدن و شفناخت     می
 کفودک  ۀجهان اطرا  کفه موجفب حرکفت و تفالش آینفد     

 ۀدهنففد نشففان تواننففد مففی مصففورهففای  شففود. داسففتان مففی
چفون   ؛ذوقی جامعه باشفند و  اجتماعی، مذهبیهای  زمینه

برگزیدگان فرهیختگفان   ،نویسندگان و هنرمندان و درواقع
وجودآوردن آن سهیم هستند. ایف  اسفت    بهدر  ،اجتماع هر

ادبفی و چفه    ۀمصفور، چفه از جنبف   های  داستان ۀکه میالع
ی بفرای شناسفای   فراوانفی تصویری، دارای اهمیفت و ارزش  
 جامعه و شناخت آینده هستند.  

 اهداف تصویرسازی برای کودکان
هفایی بفه خفود     تدریج هد  بهتصویرسازی در عصر حامر، 

کفه کفل ایف      است محور قرار دادهآنها را اختصاص داده و 
 توان به: می لوا ۀرا در مرحلها  هد 
 اهدا  آموزشی )تعلیمی( .1

 اهدا  پرورشی )تربیتی( .2

 اهدا  تفریحی .3

 وموعیاهدا  م .4

 اهدا  اقتصادی و مالی .5

بنفدی   بندی کرد و سسس در بافتِ ریزتر و بخفش  بخش
 تر، به اهدا  زیر دست یافت: تر و تفکیکی تر، دقیق جزئی

جلفب هرچفه    بفرای سفاخت  ارفر    نشی  دلجذاب و  .1
بیشترِ مشتری و بفه ففروش رففت  هرچفه بیشفتر      

 ؛کتاب

بخشی به  حیثیت برایساخت  ارر  نشی  دلجذاب و  .2
کل تولیفدات آن  به  ،د انتشاراتی و درنتیجهحوا کل

تقامففا  در معففرضآن را  واحففد انتشففاراتی توجففه و
 ؛قراردادن

سففاخت  ارففر بففه خففاطر ایجففاد  نشففی  جففذاب و دل .3
حس  یمثل ارما ؛فرااقتصادی و معنویهای  ارزش

طلبی معنوی ناشر یا مدیر انتشفارات:   بزرگیغرور و 
 ؛تیشهرت و محبوب

 ؛یشتر مفاهیم نوشتهکمک به درک هرچه ب .4

غنی و مثررکردن نوشته، بیش از حدی کفه بفدون    .5
 ؛تواند غنی و مثرر باشد می تصویر

در ذه  مخاطب نفوذکردن و خواهفان تفداوم ایف      .6
 ؛نفوذ شدن

پاسخ صحیح و مناسب به نیازهفای بصفری نوشفته     .7
 ؛دادن

کردن مومفوع، بفاز هفم بفیش از      محسوسعینی و  .8
و محسفوس  نفسفه، عینفی    حدی که مومفوع، ففی  

 ؛هست

کردن موموع، در مواردی که موموع، ناگزیر،  آسان .9
 ؛هایی دارد دشواری

کمک به ربت و مبط نوشته یفا مومفوع در ذهف      .10
 ؛کودک

 ؛کردن فضای قصه یا داستان لمسقابل حس و  .11

هفای نوشفته و    سره در خدمت اهدا  و خواست یک .12
 ؛بودنها  محدود به همان خواست

 ؛دادن پاسخدکان به برخی از نیازهای بصری کو .13

کودک را به خواندن یا شنیدن مکفرر قصفه یفا ارفر      .14
 ؛کردن  تشویق

بففر دانففش، شففناخت، آگففاهی و اطالعففات عمففومی  .15
 ؛کودک افزودن

گیفری نوشفته و مومفوع در ذهف  و      کمک به جای .16
 ؛سنی میلوب و معی  دکودک، در ح ۀخاطر

برانگیفففزی کنجکفففاوی کفففودک در جهفففت درک   .17
میان های  صویر و رابیههر ت یاجزامیان های  رابیه

 ؛نوشته و تصویر

تخیففل  ۀفراسففوی نوشففته و مومففوع قففراردادن قففو .18
 ؛کودک

 ؛کودک ۀشاعران ۀتقویت روحی .19

 ؛گرایی کودک بینی و واقع تقویت حس واقع .20

روشف  و امیفدبخش، پفیش روی    های  گشودن افق .21
 ها. ای  کار از تصویر، به همان خوبی نوشته بفر  بچه
 ؛تر آید و گاه خوب می

 ؛یت تمایالت هنری کودکتقو .22

سفال در   تسییح ابتدای راه یادگیری کودکفان کفم   .23
 ؛مختلفهای  زمینه

 ۀواداشت  بدون فشار و تهدید کودکفان بفه اسفتفاد    .24
 ؛صحیح و سودمند از اوقات فراغت

 ؛بردن واژگانی نوشته را ازبی  وصفیهای  نارسایی .25

هفا، خفواص،   کمک به درک مفهوم و معنفای رنفگ   .26
 ؛های صحیح آنهاتیریرات و کاربرد

کففففودک را در جهففففت درک معنففففا و کففففاربرد  .27
درسفت و  نفدی  یفرانو و درسفت،  های  بندی ترکیب

بنفففدی  قفففابناففففذ )سپرسفففسکتیو(، نوربنفففدی،  
درست و های  بندی بندی و رنگ زاویه)سکادربندی(، 
 ؛کردن هدایتزیبا و مثرر 



 160 

 1396، بهار 1، شمارۀ 22دورۀ   تجسمی هنرهای -هنرهای زیبا 

 
بخشففیدن بففه روان کففودک همچففون    آرامففشدر  .28

 ؛موسیقی مالیم مثرربودن

 ؛گاه مرورت بهنگیخت  کودک، به همی  گونه، برا .29

بفردن و رو    جای کودک را ازمیفان  بیهای  خشونت .30
پایففدارِ انسففانی  هففای  او را لیافففت و حساسففیت 

 ؛بخشیدن

جدیفد و قابفل درک   هفای   کودک را در مسیر شیوه .31
را بفه   اوتصویرسازی، گرافیک و نقاشی قفراردادن و  

 ؛کردن واداشت  نقاشی

جفای   بفه ای گروهی از کودکفان  زبان تصویری را بر .32
 ؛نوشتاری نشاندن -زبان گفتاری

کتففاب، هففای  خردسففال و شخصففیت ۀبففی  خواننففد .33
 ؛عقلی مثرر ایجادکردن -عاطفیهای  رابیه

 ات،رتصفو  الت،یتخف  افکار، وسعت و رشد و عمق بر .34
 ،یمف یابراه) افزودن کودک مثبت یآرزوها و اهایرؤ

1376: 53.) 

 تصویرسازی و یخاطب آن
براساس سفرعت جفذب مخاطبفان و     ،تصویرسازی موفقیت

میزان تیریر بر آنان در انتقال پیفام اسفت. جنسفیت، سف ،     
 ،اجتماعی و اقتصادی، جغرافیا و فضای روانی بیننفده  ۀطبق

گیری و برداشفت او از مفت     همگی عواملی است که بر بهره
گذارد. توجفه بفه سفلیقه و توانفایی درک کفودک،       می تیریر

 ۀرعایت شفود. گنجینف   بایدر مت  و تصویر اصلی است که د
گیفری از عناصفر ادبفی در هفر گفروه سفنی        بهفره واژگان و 

متفاوت است که آشنایی نویسنده و تصویرگر بفا آن سفبب   
شود. یافت  موموعی مناسب در حفی    می سیح ارر یارتقا

طوری کفه بفرای کفودک     دادن اطالعاتی صحیح و دقیق، به
 نیست. کار آسانی  ،قابل فهم باشد

بهتر اسفت بفا خصوصفیات روانفی مقیفع       ،بدی  ترتیب
سنی و برخی نیازهای او به شر  زیر تا حدودی آشنا شویم 
تا بتوانیم با تصویر با مخاطب خود بهتر ارتبا  برقرار کنیم 

 و آنان به کمک تصویر محتوای کتاب را بهتر درک کنند.

 26ساله سهکودکان گروه سنی یک تا 
باشد، بسیار آسان و تا حد ممک   تصویر باید آسان .1

 ؛بزرگ

 .کاری و بافت مینیاتوری نداشته باشد ریزه .2

دید صریح و طبیعی و معمولی داشفته باشفد،    ۀزاوی .3
ومففعیت »گونففه کففه کففودک، خیلففی سففریع،    آن

 .را درک کند« موموع

 باشد.« متعادل»تصویر باید ی اجزاکل تصویر و  .4

را « معقففول و منیقففیهففای  انففدازه»تصففویر بایففد  .5
اینکه کودک، خفود، در ابتفدای کفار    . پیشنهاد کند
هفا  و ای  کلهکشد  میبسیار بزرگ های  نقاشی، کله

دهفد، هفیچ    مفی  کبریتفی قفرار   چوبرا روی پاهای 
مصورسففازی نففدارد. نقاشففی   ۀلئبففا مسففای  رابیففه

آورنفد،   مفی  کودکان و آراری که کودکان بفه وجفود  
 ۀله اسففت و مصورسففازی و ادبیففات ویففژئیففک مسفف

دیگر که غالباً یافت  نقا  مشفترک   ۀلئودکان مسک
سفت دشفوار. ایف  درسفت     اهم بی  ای  دو، کفاری  

« نقاشفی »بایفد کفودک را بفه    « تصفویر »است کفه  
« مشوق»تشویق کند؛ اما ای  به آن معنا نیست که 

 یکی باشد!« موموع مورد تشویق»با 

در تصویر نباید غلو تصویری یا مومفوعی مشفاهده    .6
 شود.

ناپفذیر   توجیفه اید چیزی ارائفه بدهفد کفه    تصویر نب .7
ترهفا نتواننفد از پفس تعریفف و      باشد؛ یعنی بفزرگ 

 تشریح و تومیح آن برآیند.

تصویرها، در رابیه با هم، نبایفد حامفل تناقضفات و     .8
از  ،تضففادهای عففاطفی باشففد. بففه همففی  ترتیففب  

 تضادهای شدید رنگی باید پرهیز کرد.

قابفل  و اده تصویر بایفد فرابننفدی )سپرسفسکتیوِ( سف     .9
 درک داشته باشد.

کننفده، تیفز و    گفیج هفای  «نوربنفدی »تصویر نباید  .10
انگیففز داشففته باشففد؛ یعنففی یففک مومففوع    تففوهم

سفیاه، نبایفد مفورد     ۀقرارگرفته در تاریکی یفا سفای  
ن ونفور از جهفات مختلفف و بفد    هفای   شفعاع  ۀحمل

 بودن منبع نوری واقع شود. مشخص و ملموس

را نگران، بیمنفاک،   تصویر، در هر حال نباید کودک .11
و « در خود ففرورفت  »افسرده یا حتی او را وادار به 

 کند.« بُریدن»

تصویر نبایفد کفودک را منتظفر و در هیجفان نگفاه       .12
 دارد.

بسفیار   دبایف ، «ماندگار»و « نافذ»تصویرهای  بارۀدر .13
ماند، بارِ منفی  می کند و می احتیا  کرد آنچه نفوذ

امیفدبخش و   ،سفاز  زنفدگی ، سودمند و نداشته باشد
طلبفی   خفواهی و عفدالت   آزادی حفس  ۀکنند توجیه
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نه در جهت تمایل به کسب زورمنفدی   ؛انسان باشد

 ،آوری مفال  جمفع  ،تسلط بر دیگران ،قُلدری ،فردی
   و... . رنوی تک

تصویر نباید تمام قابِ تصفویر را پُفر کنفد و جفایی      .14
طفور کلفی،    بفه بفاقی نگفذارد.   « تنفسِ چشم»برای 

آن  ۀو رابیف « خوانی سفید» بارۀدر همان اصولی که
میالعففاتی و سففنی وجففود دارد، هففای  بففا محففدوده

و آسایش چشم در رابیه بفا  « سفیدبینی» ۀدرزمین
توانفد   مفی  نیفز « بخفش  مآرافضای خفالی  »تصویر و 

 مورد توجه تصویرگر باشد.

به نوشته، حجم یا فضای بیشفتری را   تصویر، نسبت .15
 باید اشغال کند.

 باید تصفویر وجفود داشفته باشفد    ها  صفحه ۀدر هم .16
 (.74 :1376)ابراهیمی، 

 27ساله  کودکان چهار تا شش
بسفا بایفد    تواند و چه می گرایی، تصویر، در عی  واقع .1

انگیز و پروازدهنفده باشفد: رؤیاهفای شفیری       خیال
 ؛بادآورد، نه توهم

و تنفاقض، بفه مقفدار     ددر تصویر یا تصاویر، از تضفا  .2
ط لتیا  و آگاهی و تسف با قید اح ،محدود و مختصر
 توان استفاده کرد. می بر مسائل تربیتی

تصویر، باز هم، باید ساده و آسان باشد؛ اما طبیعتفاً   .3
قبلفی. مفمناً سفادگی و آسفانی،      ۀکمتر از محفدود 
 با ابتذال و انجماد تصویری ندارد. ای کمتری  رابیه

تصویر باید تفازگی، جفال و زنفدگی داشفته باشفد و       .4
 و را در خود حمل کند.عامل یا عنصری ن

 فردیّت و تشخص کافی داشته باشد. .5

رنگ یا  کافی، از تکل ید اگر در ساخت تصویر، به  .6
هفا خففه و    شفود، رنفگ   مفی  تصویر دورنگ استفاده

 حال نباشد. کننده و تیره و بی کسل

طور کلفی و در غالفب مفوارد، بایفد از      بهدر تصویر،  .7
و نَفرم  های مالیم، شُل، لغزنفده، شفاد، سفبک     رنگ

هفایی بفا چگفالی زیفاد یفا       نه از رنگ ؛استفاده شود

( بفا تضفاد   درصفد  100های مخیم و تخفت )س  رنگ
 شدید.

باز هم، در صورت امکان و لزوم، از نواهای مختلفف   .8
 رنگ استفاده شود. یک

باید تصویر وجود داشته ها  صفحه ۀهمهنوز هم در  .9
و « صففحه  نصف»توان از تصویرهای  می باشد؛ البته

، ایفف   تصففویر هففم اسففتفاده کففرد. بففا وجففود دهخُففر
ی، بفیش از تصفویرهای   ا تصویرهای وسیع دوصفحه

 کند. می کودک را مشغول ای صفحه نیمیک یا 

شفففناختی  روان و آموزشفففی ،مشخصفففات تربیتفففی .10
 کانونسنی قبلی، در ای  محدوده نیز باید  ۀمحدود

 توجه کامل باشد.

کل سفوی شف   بفه مالیمفت، کفودک را    تصویر باید به .11
هیچ وجه و به هیچ دلیل  کلمات هدایت کند؛ اما به

نبایففد کودکففان را زیففر فشففار یففادگیری خوانففدن و 
 هیچ وجه و به هیچ دلیل. به ؛نوشت  قرار بدهد

سوی ادراک عفدد و   بهمالیمت، کودک را  بهتصویر باید  .12
 .11تعدد و تعداد هدایت کند؛ اما همچون اصل 

رابر با نوشته را بفه  تدریج فضایی ب بهتواند  می تصویر .13
 خدمت بگیرد.

تواند از فرایندی نسبتاً عمیفق امفا سفاده     می تصویر .14
 استفاده کند.

اصل نوربندی و منبع نور، همچنان محفوظ اسفت؛   .15
 شود. می اما از شدت آن کاسته

 ۀعمفد های  تواند تدریجاً برای تصر  قسمت می تصویر .16
ی از سفیح را  ا عمفده هفای   قاب حرکت کند و بخفش 

 د؛ اما باز هم نباید قاب را تماماً پُر کند.بسوشان

غلو آگاهانه و قابل توجیفه در تصفویر، تفا حفدودی      .17
فقط تا حدودی؛ اما ای  غلفو، بفدیهی    ،مقبول است

 کننده باشد. ست که نباید آزارنده و نگرانا

پردازی و کار مینیاتوری، باز هم باید پرهیز  جزئیاز  .18
 ر صفورت لفزوم،  عنوان مقدمه، گهگاه و د کرد؛ اما به

طفور   بفه توان بخفش کفوچکی از هفر تصفویر را      می
 (.79: 1376ابراهیمی، ) ریزبافت کار کرد

   ____________________________________________________  تیجه
هفای   دهد، درواقع کشفف روش کاری که تصویرگر انجام می
مومفوع و تفهفیم بهتفر آن بفه      ۀمثرر و مناسب بفرای ارائف  

تصفویری   ۀتوان گفت تصویرگری، ترجمف مخاطب است. می
ویرگری زبان بصری اسفت کفه بفا توجفه بفه      مت  است. تص

ها، فرهنگ، جغرافیا، سفبک ادبفی و    نگرش تصویرگر، آموزه

گروه سنی مخاطب به مدد خیو ، رنگ، باففت و... دسفت   
زند. در اینجا تصویرگر، نقفش کلیفدی بفرای     می به بیانگری

کند. تصاویر  می شده در قالب مت  را بازی ارائهبیان مفاهیم 
تبع، باید با توجه به میزان درک و  بهن نیز کودکاهای  کتاب

رشفدی و نیازهفای گونفاگون کودکفان در     های  فهم، ویژگی
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سنی مختلف طراحی و اجرا شوند. تصویرساز باید های  گروه

   .کندتری  منظر بررسی  سوژه را از بهتری  و مناسب
تواند پیوستگی با مت  کتاب داشته باشفد یفا    می تصویر

به حیات خود ادامه دهد. اما بفه هفر    مستقل داوری شود و
همیشه مبتنفی بفر    ،سازد می تصویری که تصویرگر ،ترتیب

هرچند کتاب پدیدآمده سراسر تصفویر   ؛روایت و قصه است
و فارغ از نوشته باشد. تصویرگری یعنی پدیدآمدن مجموعه 
تصاویر در کنار هم که کودکان بتوانند بفا داسفتان ارتبفا     

رار کنند. تصفویرگران کتفاب بایفد بفه     تر و بهتری برق آسان
طراحفی   .2 ؛گروه سنی مخاطفب  .1چند عامل توجه کنند: 

درسففت از رنففگ  ۀاسففتفاد .4 ؛بنففدی ترکیففب .3 ؛مناسففب

هفا، ترکیفب عناصفر نقاشفی و      رنفگ شناسی(. انتخاب  )رنگ
هفای   نمایی برخی عناصر از مواردی اسفت کفه جنبفه    بزرگ

او بفرای  هفای   پنهان شخصیت کفودک را از طریفق نقاشفی   
 دهد. می شناسان نمایش روان

تفوان گففت در    مفی  ،با توجه به میالبی کفه ذکفر شفد   
دادن تصویر خوب برای کودکانمان باید تصویرگران در  ارائه
تمام تفالش و دقفت خفود را داشفته      ،وجودآوردن تصاویر به

کودکفان   ۀآیندویژه  هباشند تا بتوانند در افکار و احساس و ب
چون کسانی کفه کفار    ؛ر بسزایی داشته باشندما تیری ۀجامع

تففری  و  بففر روی حسففاس ،دهنففد تصففویرگری انجففام مففی 
 ند.نک مییعنی کودکان کار  ،پذیرتری  افراد اجتماع نقش
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همت دکتر منصفور بفه فارسفی     آرار ژان پیاژه که تعدادی از آنها به .24
 درآمده است.

سفازی   بازی و خانه المثل تصویر، کودک را به گِل به خاطر اینکه فی .25
 مردن تشویق نکند. ابتال به کزاز و ناکامبا گِل و 

نوشفت ، مصفورکردن و   در کتاب  J-p.colbyبا استفاده از نظرهای  .26
 .ویراست ، آرار ویژۀ کودکان

سالگی اسفت؛ حفال آنکفه     در اینجا، منظور ما، از آغاز تا پایان شش .27
شد. در هفر حفال،    ماهگی می36ماهگی تا 12واحد قبلی، شامل از 

ای از مسفائل و   ها همه تقریبی است و منو  به مجموعه بندی زمان
گفذار علفم    طور کلی، ما تابع نظر ژان پیاژه، بنیفان  شرایط؛ لیک  به

شناسی هستیم که معتقفد اسفت همفۀ کودکفان جهفان، بفا        هوش
درنظرگرفت  ومفعیت سفنی و تغذیفه و بهداشفت، از هفوش برابفر       

یگفر، آسفیایی،   برخوردارند: سفید، سیاه، زرد، سفر  و هفر رنفگ د   
آفریقففایی، اروپففایی و... مففا بففرخال  نظففر شففایع کففه اشففاراتی بففه 

هفای اروپفایی و    های ایرانی دارد، معتقدیم حتی بچه تیزهوشی بچه
تواننفد برابفر    آمریکایی نیز از نظر درجۀ هوش و امکفان رشفد، مفی   

هفای مفورد اشفارۀ مفا،      بنفدی  های ایرانی باشند؛ بنابرای ، زمان بچه
 شود. های دنیا می شامل تمام بچه تقریب، به
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