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  اطلبوالعلم من المهد الي الحد

  )ص(پيامبر اسالم 
  

 مقدمه
ها و تجربيات نوين آموزشي،  ي سوم ميالدي، پيشرفت با ورود به هزاره

ز «، )ص(اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم
، »العمر يادگيري مادام«، يا به عبارت ديگر »گهواره تا گور دانش بجوي

امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . مصداق عملي يابد
ي  المللي درباره طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان نمي

، 1995(» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان 
Dolors (هاي حيات انسان را  بيان شده است، يادگيري تمام جنبه

تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها و . گيرد ميدربر
  .نمايد هاي آن، بعيد مي آموزشي و زيرساخت هاي نظام بازآفريني مؤلفه

ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
يادگيري اطالعات از طريق كتاب، . موزشي هستند هاي آ كشورمان، كتاب

گانيه . (رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است علي
  ).1378وريس، ترجمه مهجور، 

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته  كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود را  اي در سراسر نظام ي رسانه يافته

  .ختلف فراگيران بپردازندحفظ كنند و به تحقق يادگيري در سطوح م
ريزي آموزشي وزارت آموزش  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي، فرهنگي و آموزشي »و پرورش
هاي آموزشي  ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب كشور، در امر پژوهش، برنامه

ي امور توليد و نشر اين سازمان، عالوه بر سامانده. اي دارد نقش عمده
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اندركاران امور  دهي به دست ي راهنمايي و جهت هاي آموزشي، وظيفه كتاب
هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  چاپ و نشر، در راستاي توليد كتاب

آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را بر عهده  دانش
است، تالشي مقدماتي براي ي حاضر فراهم شده  آنچه در مجموعه. دارد

ي  اميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كليه. باشد نيل به اين مقصد مي
تر  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران امر تعليم و تربيت، در گام صاحب

آموزشي كشور   رماني نظام هاي متعالي و آ شوند و به سمت تحقق هدف
  .پيش روند

  آموزشي دفتر انتشارات كمك
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  هاي آموزشي تصويرگري كتاب
محتواي يك كتاب آموزشي شامل تعاريف، نظريات، اصول، حقايق و 

هايي است كه به صورت نوشتار يا تصوير به مخاطبان  ها و يا پيام فعاليت
اي ديرينه  استفاده از تصوير براي انتقال مفاهيم آموزشي، سابقه. شود ارائه مي

ند كه از خط و تصوير براي انتقال پيام مصريان قديم نخستين ملتي بود. دارد
. خطوط هيروگليف، در واقع نوعي خطوط تصويري بودند. استفاده كردند

راهبان بودايي و آباي كليسا، نخستين مربيان بودند كه از تصوير براي بيان 
قبل از ظهور اسالم، ماني پيامبر . موضوعات تاريخي و مذهبي سود جستند

. در تفهيم موضوعات ديني و اجتماعي پي بردايراني به اهميت نقاشي 
هاي درسي  پستالزي از مربيان اروپا، اولين بار بر استفاده از تصوير در كتاب

  .براي ايجاد انگيزه در كودكان تأكيد كرد
ي  گيري از تصوير، ضمن تحريك حس بينايي، موجب بروز انگيزه بهره

يندها و نيز سبب تسريع در ها و فرا بيشتر براي يادگيري و عيني كردن پديده
اند كه تصاوير بيش از  هاي زيادي نشان داده پژوهش. شود يادگيري مي

اند كه  اين تحقيقات همچنين نشان داده. كنند كلمات توجه را جلب مي
خوانند و براي خودشان مفهوم  كودكان تصاوير را مانند كلمات مي

  .آفرينند مي
ناگون درخصوص تصويرگري، و ي حاضر با مراجعه به مقاالت گو جزوه

و پژوهش انجام  84و  83هاي  در سال 2و  1ي رشد  دستاوردهاي جشنواره
هدف از تدوين اين جزوه، كمك به . شده در اين زمينه، تهيه شده است

هاي  ناشران، مؤلفان و هنرمندان در تصويرسازي علمي و تخيلي در كتاب
  .آموزشي است
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  تصوير آموزشي چيست؟
ها، اشيا و  ان موضوعات، مفاهيم، توصيفات، ارتباطات، ارزشتصوير، بي

تصاوير ممكن است به صورت . بعدي است ها به صورت دو يا سه شخصيت
نقشه، طرح، جدول، نمودار و كالژ در  - عكس، نقاشي، نقشه، عكس

  .هاي آموزشي آورده شوند كتاب
  

  هنر تصويرگري چيست؟
دهنده و  تصاوير توضيحكارگيري  هنر تصويرگري، به گزينش و به

در تصويرگري، ممكن است . كند كننده براي بيان مفاهيم اشاره مي توصيف
شناس، مؤلف، معلم، متخصص  آرا، روان نقاش، عكاس، گرافيست، صفحه

هاي دو يا سه  گاه به صورت گروه. موضوعي و مدير هنري در كنار يكديگر
به شكل مؤثر به مخاطب نفري، با يكديگر كار كنند تا بتوانند پيامي را 

آگاهي . هنر تصويرگري تابع اصول و معيارهاي خاصي است. منتقل كنند
  .كند تصويرگران از اين معيارها به بهبود كيفيت تصاوير آموزشي كمك مي

  
  كاربرد تصوير در آموزش

ها،  از تصاوير آموزشي، ممكن است براي آموزش مفاهيم، كنش
شئ، ابعاد  ها، رخدادها، اجزاي يك پديدهها،  ها، فرايندها، رابطه مهارت

روشنايي، (ها، تضادها  ها، تفاوت ها، شباهت ، افعال، حالت)بعدي دوبعدي، سه(
ها، بازآفريني  شخصيت...) بلند، بلندتر، بلندترين(ها  مقايسه...) تاريكي

ها، اشكال، احجام، روابط فضايي،  ها، كشف احساس، انتقادها، اندازه
سازي، سنجش تاريخي و گذر زمان و يا تغييرات و  داستانموضوعات مجرد، 

ي آموزشي و  نوع تصوير، متأثر از محتواي ماده. ها استفاده شود دگرگوني
  .تعامل و توافق تصويرگر با متخصص آموزشي است
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  هاي آموزشي اهميت تصوير در كتاب
  .تر خواننده جذاب و دلنشين ساختن اثر، براي توجه به هرچه بيش. 1
  ...ها و تر مفاهيم، حقايق، فرايندها، مهارت كمك به درك بيش. 2
يا » بودن«سازي و مؤثر كردن نوشته، به نحوي كه تفاوت  غني. 3

  .تصوير كامالً محرز باشد» نبودن«
  .دادن پاسخ صحيح و مناسب به نيازهاي متن. 4
  .عيني و محسوس كردن موضوع. 5
واردي كه متن ناگزير الوصول كردن موضوع، در م آسان و سهل. 6

  .هايي دارد دشواري
  .كمك به ثبت نوشته يا موضوع در ذهن فراگير. 7
هاي ميان اجزاي  برانگيختن كنجكاوي فراگير در جهت درك رابطه. 8

  .هاي ميان نوشته و تصوير هر تصوير و رابطه
اي كه تخيل او از  ي تخيل مخاطب، به گونه كمك به پرورش قوه. 9

  . فراتر رود و به پرواز واداشته شود) و حتي تصوير( ي نوشته محدوده
  ي مخاطب ي شاعرانه تقويت روحيه - 10
  .تقويت تمايالت هنري مخاطب. 11
ي  تشويق مخاطب به مطالعه، و راهنمايي غيرمستقيم او در استفاده. 12

  .صحيح از اوقات فراغت
  

  مشخصات تصويرگر خوب
ويرگر از يك سلسله طراحي تصوير مناسب مستلزم آن است كه تص

  :ها عبارتند از اين صالحيت. اي برخوردار باشد هاي حرفه صالحيت
  هاي تصويرگري آشنايي با هدف. 1
  آشنايي با مشخصات تصوير خوب. 2
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تصويرگر نبايد : دارا بودن حس همگامي و همراهي با نويسنده. 3
تنها با . دتواند دل خود را با آن يكي كن تصويرسازي اثري را بپذيرد كه نمي

. توان بهترين تصوير را خلق كرد ي عميق به كار است كه مي اعتقاد و عالقه
و اين توان او از قبل بر (اگر تصويرگر، منظور نويسنده را به خوبي درك كند 

بيند به توضيح واضحات  ، ديگر نويسنده ضرورتي نمي)مؤلف اثر معلوم باشد
با همراه شدن . شود جلوگيري مي ي كالم به اين ترتيب، از اطاله. بپردازد

كنند و  اي پيدا مي ها، خطوط و اشكال جالي تازه تصويرگر و نويسنده، رنگ
  .شوند اي برخوردار مي گويي از غناي ويژه

عالقه به ادبيات، به : ي خاص نسبت به ادبيات داشتن عالقه. 4
صيت، با اين خصو. كند، بهتر با متن ارتباط برقرار كند تصويرگري كمك مي

هاي سطور او  ها و نانوشته تنها ظاهر كالم نويسنده، بلكه نهفته تصويرگر نه
  .كشد را به تصوير مي

كودك درون : داشتن عشق و شور واقعي به خلق اثر براي كودكان. 5
  تصويرگر تا چه اندازه به دنياي كودكان نزديك است؟

خود تصويرگر كتاب كودك بايد گاهي مستقيماً با مخاطبان اصلي 
در چنين شرايطي، با كمتر . سخن بگويد و برايشان تصوير بكشد) كودكان(

. شود هاي آنان مي ها و توانايي ي روحي، بهتر متوجه عالقه شدن فاصله
پيشنهاد قابل تأمل آن است كه تصويرگران كودك الاقل هر هفته چند 

  .ها باشند ساعتي معلم بچه
به نيازهاي رواني اين گروه شناسي كودك و توجه  آشنايي با روان. 6
هرچه شناخت خالق اثر از خصوصيات روحي مخاطب بيشتر باشد، : سني

  .اميد به ارتباط بهتر و مؤثرتر افزوده خواهد شد
  .احساس مسئوليت نسبت به كودكان. 7
  .ي بسيار عميق و در عين حال ظريف نسبت به كودكان عاطفه. 8
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كودكان و تصويرسازي براي  اطالعات قابل مالحظه در باب ادبيات. 9
  .كودكان
شناسي و اشكال، و تأثيرات  شناسي، خط توجه به مسائل رنگ. 10
  .ها، خطوط و اشكال بر احساسات رنگ  گوناگون
  .ي تخيل باال و مثبت برخورداري از قوه. 11
  .كارگيري زبان تصويري مناسب مهارت در كار، قدرت ايجاد و به. 12
  .اپآگاهي از امكانات چ. 13
  

  هاي تصويرگري و نقاشي تفاوت
ي اصول هنرمندي  ي احساس نقاش، اما تصوير بر پايه نقاشي بر پايه. 1

  .شود آفريده مي
  .ناپذير است، اما نقاشي چنين نيست تصوير، توضيح و تعريف. 2
  .تصوير، تكثيرپذير، اما نقاشي تكثيرناپذير است. 3
دهد، ولي نقاش  جلوه مي را» غير«كند و  تصويرگر، خود را رها مي. 4

  .گذارد خود را به نمايش مي
هاي پي در پي ارائه  بندي وحدت ندارد و در صحنه تصوير، در پيكره. 5
  .شود جا ارائه مي اي يگانه دارد و يك شود، اما نقاشي پيكره مي

هاي تصويري، دستخوش  بندي تصوير، به ويژه در كتاب تركيب. 6
صفحه بودن كتاب، وجود متن در  ون صفحههاي گوناگوني چ تأثيرات عامل

كنار تصوير، نوع حروف، نوع كاغذ و قطع كتاب است، اما نقاشي چنين 
  .مشكلي ندارد

بيند، اما نقاشي چنين  بافت تصوير از عوامل گوناگون چاپ آسيب مي. 7
  .مشكلي ندارد

تصويرگر در گزينش سبك، محدوديت دارد؛ زيرا عالوه بر احساس . 8
از اين رو، از تجريد فاصله . گنجاند را نيز در كار خود مي» نديشها«عاطفي، 
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نگاري  به عبارت ديگر تا حدي واقعيت. گرايد گيرد و به واقعيت مي مي
  .كند، اما نقاش چنين محدوديتي ندارد مي

... ها و باورهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و بند نگرش تصويرگر پاي. 9
  .نقاش چنين محدوديتي نداردنويسنده و مخاطبان است، اما 

ي او  ي كار تصويرساز، تصويرهاي چاپ شده هنگام داوري درباره. 10
  .شوند ي كار نقاش، اصل آثار ارزيابي مي گيرد، اما درباره مالك قرار مي

  
  اصول و معيارهاي تصويرگري

گونه كه اشاره شد، براي توليد يك تصوير مناسب، رعايت اصول و  همان
اين اصول منبعث از سلسله نظريات در . اگوني ضرورت داردمعيارهاي گون

شناسي، آموزشي، محيطي و اجتماعي  هاي هنري ، ارتباطاتي، روان زمينه
  :از جمله. هستند
  

داشتن نگاه علمي در تصويرگري متون علمي و تا حدي 
  پردازي دوري از عنصر خيال

علمي و  در تصويرگري متون علمي، عنصر خيال بايد در خدمت نگاه
هاي  هاي اصلي تصويرگري متن اين امر يكي از ويژگي. آموزشي باشد

هاي علمي، اطالعاتي و  عنصر خيال در تصويرگري متن. غيرتخيلي است
تخيل . هاي غيرتخيلي است آموزشي، پيرو نگرش علمي و اطالعاتي متن

اي بر  ها گسترش يابد كه خدشه تواند در اين متن تصويرگر تا جايي مي
در ضمن، تخيل او نبايد از . هاي علمي و آموزشي متن وارد نيايد قعيتوا

چارچوب آموزش و انتقال اطالعات درس و يا موضوعات اصلي متن خارج 
  .شود
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  هماهنگي تصوير با متن
هاي حسي و مفهومي متن هماهنگ  عناصر تصويري بايد با درونمايه

اساسي هر متن را  باشند و تصويرگر، نخست بايد به كمك مؤلف مفاهيم
مفاهيم ممكن است از نوع علمي، . وجو كند و در تصوير خود راه دهد جست

اجتماعي، جغرافيايي، تاريخي، هنري، ادراكي، عاطفي، مذهبي، و يا فني 
كند كه از  بررسي مفاهيم و محتواي موضوعي كتاب مشخص مي. باشند

  .كدام سبك و تصوير در انتقال مفهوم بايد استفاده كرد
  

توجه به نيازهاي گروه سني فراگيران، و فرايند رشد 
  آموز و عاليق او دانش

هاي سني متفاوت، با هم فرق  آموزان در گروه نيازها و عاليق دانش
هاي او از  مندي شناختي كودك و عالقه هاي روان شناخت ويژگي. دارند

  .رود نخستين اصول تصويرگري به شمار مي
هاي سني كودك، ارزش  ا به دور از ويژگيتصاوير زيبا و پركار، ام

  .آموزشي كمتري دارند
ترند و از طريق تصوير   كودكان، در مقايسه با بزرگساالن، احساسي

  .پذيري دارند تر از مطالعه و درك مطلب، پيام راحت
الزم و كافي براي   دبستاني هنوز از مهارت حس بينايي كودكان پيش

هاي آبي  هاي مربوط به رنگ ل موجتشخيص تمام امواج نوري، مثل طو
  .برخوردار نيست

جا كه امكان دارد،  در تصويرسازي براي اين گروه از كودكان بايد تا آن
شناسي ثابت كرده است  هاي آبي كمتر استفاده شود؛ زيرا علم عصب از رنگ

كه چشم انسان ابتدا رنگ زرد و بعد رنگ قرمز و در آخر رنگ آبي را به 
كودكان دبستاني از سطوح تخت كه رنگي ساده دارند و نيز . بيند راحتي مي

ي راهنمايي از  نوجوانان دوره. برند هاي شاد و گرم بيشتر لذت مي رنگ
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و استفاده از ) هاي واقعي عكس(گرايي و مستندسازي در تصاوير  واقعيت
  .برند هاي خنثي بيشتر لذت مي هاي رنگي و رنگ طيف

هاي تصويرگري با  ص ارتباط مالكهاي انجام شده در خصو پژوهش
  : كند هاي سني به نتايج زير اشاره مي گروه

  
  ساله  هاي تصويرگري براي گروه سني يك تا سه مالك

ي معقول و  در اندازه(، آسان، بزرگ )بدون ريزبافت(تصوير، ساده . 1
  ، بدون تضاد و تناقض، و پذيرفتني باشد؛)منطقي
انداز ساده و  يعي، معمولي و چشمي ديد آشكار، طب داراي زاويه. 2

  دريافتني داشته باشد؛
خواهي،  ي حس آزادي ساز، اميدبخش، و برانگيزاننده سودمند، زندگي. 3
  هاي انساني باشد؛ طلبي و ديگر فضيلت عدالت
  كننده، پژمرنده و در خود فروبرنده نباشد؛ انتظارآفرين، نگران. 4
  انگيز نداشته باشد؛ و خيالانگيز  كننده، تيز، وهم نوربندي گيج. 5
  ؛)جايي براي استراحت چشم داشته باشد(تمام قاب را پر نكند . 6
  تري داشته باشد؛ نسبت به نوشته، فضاي بيش. 7
  ها تصوير داشته باشند؛ ي صفحه همه. 8
  .تصوير و نوشته، در كنار هم باشند. 9
  

  هاي تصويرگري، براي گروه سني چهار تا هفت ساله مالك
  وير، ساده، آسان و همراه با كمي ريزبافت باشد؛تص. 1
هاي  با رعايت جنبه(داراي غلو آگاهانه، تضاد و تناقض محدود، باشد . 2
  ؛)تربيتي
داراي فرديت و تشخّص باشد، چنان كه كل اثر با روش، سبك و . 3

  اش، خاص، مستقل و يگانه باشد؛ موردهاي ويژه
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، سبك و نرم باشد و از كاربرد هاي ماليم، لغزنده، شاد داراي رنگ. 4
  حال در آن پرهيز شود؛ كننده، تيره و بي هاي خفه، كسل رنگ

ها، همانند گروه  شناختي و آموزشي آن هاي تربيتي، روان ويژگي. 5
  پيشين باشد؛

  ها به تدريج تعادل ايجاد شود؛ بين تصويرها و نوشته. 6
اژگان را به تصويرها به آرامي سمت و سوي شناخت عدد و شكل و. 7

  خود گيرد؛
  قاب، پرتر از گروه پيشين باشد؛. 8
  ها، تصوير داشته باشند؛ ي صفحه همه. 9

  .چنان در كنار هم باشند تصوير و نوشته هم. 10
  

  هاي تصويرگري براي گروه سني هفت تا نه ساله مالك
ها و  هاي تصوير، كاهش، اما كاربرد انواع رنگ سادگي و آساني رنگ. 1
  در آن گسترش يابد؛ ها تركيب
هاي اخالقي، تربيتي و  غلّو، تضّاد و تناقض با رعايت جنبه. 2
  شناختي فراخور گروه سني، در تصوير كار گرفته شوند؛ روان

  چنان پيش از نوشته، اما در خدمت موضوع باشد؛ تصوير هم. 3
  به تناسب نياز موضوع، پيچيده باشد؛. 4
  تازگي و فرديت داشته باشد؛. 5
ها، اما  ي صفحه هاي جزيي در همه رده تصوير، تذهيب و تزيينخ. 6

  ها ارائه شود؛ تصوير اصلي در برخي از صفحه
  .ها قرار گيرند هاي مربوط به آن تصويرها، پيش از نوشته يا موضوع. 7
  

  ساله 12تا  10هاي تصويرگري براي گروه سني  مالك
  ترش يابد؛ها گس ها و ادغام آن استفاده از انواع رنگ. 1
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  استفاده از تضاد و تناقض افزايش يابد؛. 2
به نسبت يك به (كاربرد تصوير، كاهش، اما نوشته، افزايش يابد . 3
  ؛)چهار

بخش و به  برانگيز، الهام تصويرها فراخور موضوع، پيچيده، انديشه. 4
  نزديك شوند؛) هنرهاي ديداري (نقاشي 
  گرفته شود؛ هاي گوناگون در تصويرگري به كار زاويه. 5
  تصويرها همچنان تازگي و فرديت داشته باشد؛. 6
انگيزي تصويرها در كتاب علمي و آموزشي نيز حفظ  شادابي و خيال. 7
  شود؛

  رنگ همچنان ادامه يابد؛ استفاده از تك. 8
هاي مربوط به آن قرار  تصويرها، همچنان پيش از نوشته يا موضوع. 9
  .گيرد

  
  روه سني نوجوانهاي تصويرگري براي گ مالك

پنج درصد (كاربرد تصوير، بسيار كاهش و نوشته، بسيار افزايش يابد . 1
  ؛)تصوير در كل كتاب

هاي  رنگ، ريزبافت و پيچيده با زاويه تصويرهاي سياه و سفيد، تك. 2
  ويژه به كار گرفته شود؛

هاي عملي به كار گرفته  تصوير و عكس با كاركردي ويژه در كتاب. 3
  شود؛

  شناختي در تصويرسازي رعايت شود؛ هاي زيبايي ول و قاعدهاص. 4
تصوير، حامي انديشه مواج باشد، مخاطب را اسير نكند و جنبش، . 5

  هاي كيفي داشته باشد؛ پويايي و ارزش
ي  ي قوه تصويرهاي تخيلي و ذهني، عالوه بر كيفيت، برانگيزاننده. 6

  تخيل باشند؛
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  .ا مربوط به آن قرار گيرده تصويرها پس از نوشته يا موضوع. 7
در ادامه، برخي اصول تصويرگري براي كودكان و نوجوانان را شرح 

  :دهيم مي
  

  اصل سادگي
هرچه اجزاي يك تصوير آموزشي، در جهت القاي پيام موردنظر، وحدت 

تري داشته باشد و عوامل غيرضروري در آن حذف و با جزئيات كمتري  بيش
اي نمايش و ايجاد شرايط مناسب براي نمايش داده شود، آن تصوير بر

تر خواهد بود، سادگي تصوير تابع سن مخاطب و  تر و جالب يادگيري، مطلوب
  .موضوع آموزش است

  
  اصل پيوستگي

براي . چشم انسان در طبيعت، معموالً به وحدت بصري عادت دارد
ها با هم،  ها با ابرها، درخت مثال، به صورت تجربي دريافته است كه كوه

  .در يك سامانه يا نظام قرار دارند... ها با يكديگر و اختمانس
  

  ها ها و تركيب اصل توازن در فرم
تواند هفت يا هشت عنصر و  هاي محققان چشم انسان مي طبق يافته

  .فرم متفاوت را در يك تركيب، در آن واحد، تميز دهد
 ها بيشتر از اين باشد، در مخاطب اغتشاش بصري پيش اگر شمار فرم

براي مثال، . پس عناصر بصري در يك تصوير بايد به حداقل برسند. آيد مي
در نمايش ميزهاي ناهارخوري در يك رستوران، به جاي ميزهاي 

هايي كه  اي شكل همراه با صندلي توان از ميزهاي دايره شكل، مي مستطيل
  .پشتي هاللي شكل دارند، استفاده كرد



16 

 

دهند و  نگ را تشكيل ميها يك شكل هندسي هماه ي اين مجموعه
هاي مشابه كه  استفاده از شكل. رسد ها به حداقل مي عناصر بصري در آن

ها به طور  شود و قرار دادن آن باعث پوشيده شدن برخي از اطالعات مي
مجزا و در داخل يك كادر، باعث اتحاد و هماهنگي بيشتر بين عناصر يك 

ها، از ديگر  عي بين رنگتوجه به زمينه و هماهنگي طبي. شود تصوير مي
ي  براي مثال در يك تصوير آموزشي، زمينه. عوامل پيوند بين عناصر است

ي وجود حيوانات جنگلي است و در انتقال اطالعاتي راجع به  جنگل نشانه
هاي هماهنگ و  استفاده از رنگ. تواند مؤثر باشد محيط زندگي جانوران مي

تواند در رساندن پيام تأثير  شد، ميمتعادل در صورتي كه مناسب با موضوع با
ي ماه را در ايام  براي مثال، در چارتي كه اهله. داري داشته باشد  معني

عامل پيوستگي به شمار ) آبي تيره(دهد، رنگ زمينه  متفاوت نشان مي
  .آيد مي

  
  اصل تأكيد

نيز » ي طاليي  اصل نقطه«و يا » ي اوج اصل نقطه«از اين اصل با نام 
در اين اصل، تصويرگر عنصر بصري را به صورت غيرمترقبه، با . ودش ياد مي

براي . كند بندي تصويري به بيننده ارائه مي فشار و تأكيد در يك تركيب
باشد، » قلب انسان«مثال، اگر هدف تصويرگر آموزشي، انتقال مفهوم 

كند كه در يك چارت آموزشي، خطوط  استفاده از اصل تأكيد ايجاب مي
طبق تجربه، . رنگ زده شود» قلب«ترسيم شوند و فقط عضو  محيطي بدن

  .تواند، عامل مؤثري در ارتباط بصري باشد ي ساده مي رعايت همين نكته
هاي زير مورد استفاده  تواند به صورت مفهوم تأكيد در يك تصوير مي

  .قرار گيرد
كه عامل اشاره است و ) (استفاده از عالئم گرافيكي مانند پيكان ـ 

  . رود ي هدايت چشم به كار ميبرا
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ي  ترين نقطه ي طاليي كه پرانرژي قرار دادن عنصر اصلي در نقطه ـ
  .كند نظر مي شود و بيشتر جلب يك كادر تلقي مي

تر  تواند باعث برجسته ها كه مي گيري از عنصر تضاد در رنگ بهره ـ
، ي زمين در يك تصوير براي مثال، براي نمايش جاذبه. شدن موضوع شود

  .درختي را طراحي كنيم كه سيب آن در حال فرو افتادن است
هاي متفاوت، تضاد و  اندازه. توجه به تأثير اندازه در انتقال پيام تصوير ـ

تصاوير بزرگ، زودتر از تصاوير كوچك خود را به . كنند تباين ايجاد مي
كاني در موقعيت م» آال قزل ماهي«مثالً براي معرفي . كنند بيننده تحميل مي

  .آوريم خود، آن را بزرگ و ساير ماهي را كوچك در تصوير مي
  

  توجه به اصل پيوند محيطي و مكاني
. كنند هاي خاصي زندگي مي ها در مكان جانوران، گياهان و انسان

  .هاي گوناگون متفاوت است ها در محيط مسكن و لباس انسان
هاي آريزونا  يابانهاي ايران، صحراي آفريقا، ب جانوران و گياهان بيابان

براي مثال، . در آمريكا و صحراي اتاكاما در شيلي با هم متفاوت هستند
ها در مناطق استوايي  هرگاه هدف نمايش جانوران، گياهان و مسكن انسان

و   توان جانوران مناطق استوايي و معتدله، و گياهان پهن برگ باشد، نمي
ش داد و اگر هدف نمايش سوزني برگ را در يك تصوير همراه با هم نماي

هاي زندگي سياهان آفريقايي باشد، از تصاوير سياهان در اويدي هند  مكان
دار  رعايت اصل پيوند محيطي و مكاني موجب معني. توان استفاده كرد نمي

  .شود ها مي بودن تصوير و درك ارتباطات محيطي پديده
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  اصل تعادل
اجزاي جالب و جذاب  منظور از تعادل، پراكندگي عادالنه و منطقي

تعادل ممكن است از نوع رسمي يا . ي يك تصوير است دهنده تشكيل
كننده، رسمي،  در تعادل رسمي، هدف ايجاد اثري ساده، آرام. غيررسمي باشد
نسان و جانوران از ي ا براي مثال، نمايش چهره. انرژي است ساكن و كم

  .سر  ترو يا پش روبه
تحرك، پويايي، به جنبش درآوردن در تعادل غيررسمي، هدف ايجاد 
ي انسان  براي مثال، نمايش چهره. احساسات و ايجاد كنجكاوي ذهني است

  .رو يا پشت سر و جانوران از روبه
در تعادل غيررسمي، هدف ايجاد تحرك، پويايي، به جنبش درآوردن 

براي مثال، نمايش تصوير انسان . احساسات و ايجاد كنجكاوي ذهني است
  .رخ هدر حالت س

  
  رعايت اصل توازن بين زمينه و موضوع

زمينه يا فضاي منفي، موضوع يا . فضاي يك تصوير بر دوگونه است
در تصويرگري، براي بيان بهتر موضوع بايد آن را از زمينه جدا . فضاي مثبت

كرد و هميشه هوشيار بود كه شيفتگي نسبت به زمينه، بيننده را از موضوع 
ي يك ساقه و بيان  ، اگر موضوع تصوير نمايش جوانهبراي مثال. غافل نكند

ي  اي كه داراي تنه زمينه زندگي گياهي باشد، قرار دادن اين موضوع در پس
يك درخت با پوستي مشبك است، باعث ناديده گرفتن موضوع اصلي 

در طراحي . شود توسط بيننده و ضعف تصوير براي بيان منظور اصلي مي
غفلت از اين . آيد ت و موضوع متحرك به نظر ميتصوير، اصوالً زمينه ثاب

اثر شدن ارتباط  اصل، موجب سردرگمي مخاطب و در نتيجه باعث بي
براي مثال، تصوير يك ماهي در تنگ آب، بايد طوري . بصري خواهد شد

  .ترسيم شود كه تنگ ثابت و ماهي در حال حركت به نظر بيايد



19 
 

  
  گيري ي تصوير با معيارهاي اندازه اصل رابطه

توانند روي يكديگر تأثير بگذارند و همديگر را تعديل  عناصر بصري مي
ها يا  كننده در اين زمينه، مقياس ترين عامل تعيين مهم. كنند يا تغيير دهند

بزرگي و كوچكي، بلندي و كوتاهي، وسعت و . گيري است معيارهاي اندازه
شيا با يكديگر و يا در ي ا اي اندازه ها، تنها در مقايسه باريكي و ساير نسبت

براي مثال، در يك . ي اعضاي بدن انسان، قابل درك و فهم است مقايسه
كند كه  ي واقعي ارتفاع يك آبشار، زماني نمود پيدا مي تصوير آموزشي، اندازه

انساني سوار بر اسب كنار آن قرار گرفته باشد و يا در تصوير ديگري، براي 
توان عرب شترسواري را پاي اهرام  ر، ميي مص نماياندن عظمت اهرام ثالثه

  .آورد تا چشم، بزرگي اهرام را راحت تر درك كند
  

  بندي اصل تركيب
آوري و تنظيم اجراي متفاوت و مستقل از  بندي، جمع منظور از تركيب

بندي  براي خلق تركيب. هم براي تشكيل يك كل زيبا و موزون است
  .نقاط طاليي ضروري است هاي طاليي و نسبت: صحيح، توجه به دو اصل

خط يا  اي روي يك پاره منظور از نسبت طاليي، معين ساختن نقطه
. دارد ترين توجه كودكان را به خود معطوف مي شكل است كه بيش

خط يا يك شكل، به  دهند كه اين نقطه بر روي يك پاره تحقيقات نشان مي
  .از سمت چپ آن خط و يا شكل قرار گرفته است 3/1ي  فاصله

b                                                 a              
   

  
                c               

انرژي هستند كه توجه  منظور از نقاط طاليي، نقاط پرانرژي و يا كم
در يك تصوير، نقاط باال و . شود ها جلب مي بيننده به ترتيب اهميت بدان
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از سوي ديگر، . دارند تا نقاط راستتري  چپ معموالً قدرت جذب بيش
   .درصد جذب در اين نقاط متفاوت است

  
C=%3

0 
  A=%4

1 

      
D=%1

4 
  B=%2

5 

  
انرژي را در يك شكل يا يك صفحه  شكل باال نقاط پرانرژي و كم

  .دهد كاغذ، به نسبت درصد، نشان مي
  
  

  ي تصوير با معيارهاي كادربندي رابطه
دهد؛ زيرا كادر،   سوژه را از سرگرداني نجات مي ،انتخاب كادر مناسب

. ي يك تصوير است دهنده معياري براي ارزيابي روابط بين اجزاي تشكيل
كند و كادر  آرامش را القا مي  كادر افقي احساس سكون، عميق، سردي و

. كند عمودي، احساس جنبش، نزديكي، گرمي، التهاب و هيجان را القا مي
كوچك در وسط كادر قرار گيرد، بر اثر فشار كادر،  اي كه به صورت سوژه

  .آيد تر از حد معمول به نظر مي كوچك
كنند و  هاي بزرگ ميل پيدا مي هاي كوچك به طرف سوژه معموالً سوژه

هاي كادر را لمس  هايي كه لبه سوژه. گيرند ها قرار مي الشعاع آن تحت
  .دهند مي كنند، ميل به خارج شدن از چارچوب كادر را نشان مي
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  ي مطلوب اصل فاصله
ي بين چشم و تصوير  كه تصويري به خوبي ديده شود، فاصله براي اين

ي مطلوب ديدن در  جا كه فاصله از آن. باد با دو برابر قطر تصوير برابر باشد
باشد  9×12متر است، ابعاد تصويرهاي آموزشي بهتر است  سانتي 30حدود 

تر ارتباط بصري برقرار  آموزان راحت انشمتري، با د سانتي 15كه با قطر 
  .كند مي

  
  ها اصل تأثيرات رواني خط

دار و مورب، هر يك تأثيرات رواني  خطوط افقي، منحني، عمودي، دندانه
خطوط افقي مانند خط تماس دريا با جو يا خط تماس . خاص خود را دارند

خط كناري  .آورد هاي هموار با جو در بيننده احساس آرامش پديد مي زمين
را نوازش   هاي نرم و تكراري، چشم هاي شني يا قوس ابرها، پستي و بلندي

ها، حالت ترس و احتياط را در  ها و خطوط كوهستان تيزي سنگ. دهند مي
يك خط مورب مانند خط ديوار كج اين احساس را . كنند كودكان ايجاد مي

پس غيرقابل . رود كند كه هر لحظه بيم افتادن آن مي در بيننده ايجاد مي
هاي بلند و درختان سپيدار  خطوط عمودي، مانند ساختمان. اطمينان است

كنند،  كشانند و نيروي خود را به ما تحميل مي نگاه را به طرف باال مي
كنند  وجوكنندگي را القا مي ي انتهايي، احساس جست خطوط آزاد فاقد نقطه

  كنند يجاد هراس ميهاي تند در فرد ا دار با زاويه و خطوط دندانه
كنند و  هاي دوراني عشق و محبت را القا مي هاي منحني و شكل خط
هاي متشابه نفرت را كه  دار و اندازه هاي هندسي با خطوط زاويه شكل

ي دشمن  براي مثال، در ترسيم چهره. كنند ضدعشق است منتقل مي
نرم و  ي دوست از خطوط توان از خطوط تيز و شكننده و در ترسيم چهره مي

  .منحني استفاده كرد
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به هر حال، با شناخت تأثيرات رواني و بصري خط و كاربرد صحيح آن 
  .توان به ارزش هر نوع تصوير، ويژه تصويرهاي آموزشي، پي برد مي

  
ها با تصوير  ي آن ها و رابطه اصل تأثير رواني شكل

  آموزشي
 .ي طراحي خط و سطح براي تجسم يك شيء است شكل، نحوه

شاي يك شكل يا جسم از زواياي متفاوت، تأثيرات متفاوتي از مجموعه تما
  .گذارد خطوط و يا سطوح بر بيننده باقي مي

هاي مثلثي و ساير  شكل. شكل نيز مانند خط داراي تعابير متفاوتي است
هاي  تري نسبت به شكل هايي كه خطوط مايل دارند، تحرك بيش شكل

جام فضايي، چون كره كه فاقد رأس، دهند و اح چهارگوش از خود نشان مي
رسند و از تعادلي معلق  پهلو و پايه هستند، متكي به خود به نظر مي

گيري از سه شكل مثلث، دايره و  در تصاوير آموزشي، بهره. برخوردارند
براي آگاهي طراحان به اثرات رواني اين سه . مستطيل بيشتر رواج دارد

  :كنيم شكل اشاره مي
كند  را القا مي» حركت رو به باال«ي فعالي است كه شكل هندس :مثلث
ي مثلث در  بندي، بايد رأس و قاعده در تركيب. هاست ترين شكل و پرانرژي

خواهيم تصوير فردي را كه پشت ميزش  مثالً اگر مي. تصوير ديده شوند
به عنوان (هاي او كه بر ميز تكيه دارد  نشسته است، طراحي كنيم، بايد دست

كند كه  گر احساس مي در تصوير ديده شوند؛ زيرا مشاهده) ثلثي م قاعده
  .فرد در حالت افتادن و سقوط است

. نهايت، نماد تكامل انسان و نشان كمال توازن است مظهر بي :دايره
شكلي است سبك و پرتحرك و در تصويرهاي آموزشي نوعي شادابي را القا 

  .كند مي



23 
 

ترين كادر براي تصوير تنها به ها نه اين شكل :مربع و مستطيل
. ترين كاربرد را دارد كنند كه بيش هستند، بلكه شكلي هندسي را ارائه مي

اين شكل خواه براي تصوير، خواه براي وسايل زندگي و يا الگوهاي معماري 
  .شود در نظر گرفته مي

  
  ها با تصوير ي آن ها و رابطه خواص رواني رنگ

هاي گوناگون آزمايش شده  ها بر اعصاب انسان به صورت تأثير رنگ
  .گرم، سرد، و خنثي: توان به سه دسته تقسيم كرد ها را مي رنگ. است

هايي چون زرد، نارنجي و قرمز را شامل  رنگ: هاي گرم رنگ - 
كننده  آرام و تهييج هايي مثبت، متجاوز، بي ها را رنگ اين رنگ. شوند مي
  .دانند مي

اين . و سبز هستند هاي بنفش، آبي شامل رنگ: هاي سرد رنگ - 
گير و آرام و ساكت به  گزين، و كناره ها، منفي، غيرمتجاوز، دوري نوع رنگ
  .روند شمار مي

مثل سياه، سفيد و خاكستري و معموالً اثري تا : هاي خنثي رنگ - 
  .گذارند حدي اندوهبار بر ما مي

رنگ زرد روشن، رنگي است كه . ها نيز اثرات متفاوتي دارند طيف رنگ
اي از خورشيد، خوشحالي، نشاط و گاه تقدس است، اطراف  دارد و كنايهروح 

  .شود ي نور، ديده مي اي از رنگ زرد به نشانه سر شمايل مقدسين، اغلب هاله
هايي هستند  و يا مايل به سبز، رنگ: رنگ زرد تيره و زرد خنثي - 

ي  ندهده زيرا معموالً نشان. گيرند كه چندان مورد توجه و عالقه قرار نمي
  .وفايي هستند كمالي، حسادت، فريب و بي بيماري، بي

در اسالم، نماد شهيد . كننده است رنگي مثبت و تهييجرنگ قرمز، 
  .شدن و خون دادن در راه خداست
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رنگي صاف روشن، آرام و اميدواركننده است و روي بيننده  رنگ آبي،
كشاند،  دور ميبرعكس ذهن بيننده را به جاهاي . كند فشاري را تحميل نمي

  .كند كرانگي در فرد ايجاد مي نگاه به آن احساسي از بي
اي  ي رضا، آرامش و اميدواري است و آميزه دهنده نشانرنگ سبز، 

ديدن آن در فرد احساس جواني و فرا رسيدن بهار را . است از دانش و ايمان
  .كند بيدار مي

. حقيقت است گناهي و نماد عفت، پاكدامني، پارسايي، بيرنگ سفيد، 
ي نمادي آن، صلح و متاركه از جنگ است كه پرچم سفيد  ترين جنبه مهم

  .دهد نيز همين معني را مي
در عين حال نماد . رنگ افسردگي، سنگيني و عمق استرنگ سياه، 

اين رنگ، هم آثار رواني مثبت . رازداري، پوشيدگي و غم و اندوه نيز هست
  .دارد، هم منفي

  
  

  راحي تصاوير آموزشياصل تباين در ط
بدون سرما، گرمايي . كند هر مفهومي در مقابل ضد خود معني پيدا مي

آيد، تضاد يا كنتراست موجود  وجود ندارد و بدون پستي، بلندي به چشم نمي
ها  ها، باعث حساس شدن قواي حسي ما نسب به معناي آن در پديده

براي مثال، اگر . درو ي مدركات ذهن از بين مي بدون تباين، همه. شود مي
  تمام محيط ديد انسان يك رنگ بود، حالتي شبيه به مرگ يا فنا براي انسان

  .آمد پيش مي
. توان به كنتراست الزم دست پيدا كرد ها مي با استفاده از تضاد رنگ

ي سبز رنگ  براي نمايش زيبايي واقعي گل سرخ، بايد آن را روي بوته
ختان، جانوران و پرندگان خاص خود جنگل را بايد تنوع در. نمايش داد
در تصويرهاي آموزشي بايد از سايه روشن در خطوط و سطوح . نمايش داد
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براي مثال، در . رنگي بهره جست و بافت تصوير را با اشيا معرفي كرد
هاي  اي را با رنگ زده به فراگيران، تصويرگر جاده يخ» اصطكاك«آموزش 

اي شكل، ترسيم  و روان و دايرهسفيد، آبي و سطحي مسطح و خطوط نرم 
هايي كه روي اين جاده راه  كند و براي معرفي الستيك چرخ ماشين مي
دار و سطحي پرچين  روند، از تضاد سايه و روشن و سفيد، و خطوط زاويه مي

بدين ترتيب، با استفاده از خاصيت بافت در تصوير، پيام . شود بهره گرفته مي
  .شود قا ميآموز ال آموزشي الزم به دانش

  
  پرهيز از تكراري بودن سبك تصويرسازي

ترين  اي بزرگ ي مكرر از هر عامل بصري، تكراري و كليشه استفاده
با محتواي كتاب ) طي نه ماه تحصيلي(آموز  آسيب را به ارتباط مداوم دانش

براي مثال، چنانچه قرار است، در پايان يك موضوع . كند آموزشي وارد مي
ي آخر كمي خستگي دركند، در تصويرسازي يا  ز در صفحهآمو درسي، دانش

رنگ و سرد بيشتر استفاده  هاي كم آرايي بايد از خطوط منحني و رنگ صفحه
يا اگر الزم است، با توجه به مطالب درسي ، وضعيت خاصي مانند . شود

استراحت فكري در اعصاب و روان مخاطب پيش بيايد، بايد از عناصر 
هنگام  جا و به به...) نقطه، خط، سطح و(سمي مانند ي هنرهاي تج اوليه

  .استفاده كرد
  

  برانگيزي  اصل خيال
تواند عاملي در بروز خالقيت و استعداد در  برانگيز بودن تصاوير مي تخيل

ي انگيزشي  معتقدند، تصاويري كه جنبه تيزو  يوري شال. كودكان باشد
ل در جانشين كردن تصاوير توانند كودك را به مشاركت فعا داشته باشد، مي

تنها ذهن كودك را  برانگيز، نه تصاوير خيال. يا پندارهاي ذهني، تشويق كنند
  .زنند كنند، بلكه به گسترش ذهن و تخيل او دام مي محدود نمي
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هاي  برانگيز، امكان تصور حضور كودك در موقعيت تصاوير خيال
را براي او فراهم  ها گوناگون، و پرواز فكر و كشف و دنبال كردن پديده

كارگيري عنصر خيال در موضوعات علمي بايد  بديهي است در به. كنند مي
  .تعامل تصويرگر با نويسنده در اين خصوص يك ضرورت است. دقت كرد

  
  اصل ايمني عاطفي

تصوير نبايد موجب ترس و وحشت كودك باشد، بلكه برعكس بايد در 
  .د و تمايل قلبي بدان پيدا كنداو ايجاد آرامش كند تا با تصوير انس گير

  
  ها توجه به عاليق كودكان به رنگ

در عين حال بايد با . ها عالوه بر زيبايي، بار اطالعاتي نيز دارند رنگ
هاي شاد، تميز،  كودكان رنگ. توجه به رشد سني كودك انتخاب شوند

هاي چرك و خفه براي كودك  رنگ. پخته، جاافتاده و خالص را دوست دارند
  .افعه دارندد

  
  تحريك حس كنجكاوي و عالقه به كشف

اي كه ذهن او  تصاوير در فراگير بايد انگيزه و سؤال ايجاد كنند؛ به گونه
  .مندي به كشف در او بيدار شود با ديدن تصاوير فعال گردد و عالقه

هاي آموزشي، با توجه به نوع كتاب، همراه با تصاوير متنوع  شروع كتاب
براي مثال، . ريك حس كنجكاوي فراگيران مؤثر استو مرتبط، در تح

شروع يك كتاب علوم همراه با گياهان سبز، گل، پروانه و جانوران، بيشتر به 
كند تا كتابي كه اولين تصوير  تحريك حس كنجكاوي كودكان كمك مي

  .آن از رعد و برق و آسمان تيره باشد
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  توجه به هويت ملي، اعتقادي و اسالمي 
تصوير، بايد به هويت تاريخي، قومي، اعتقادي مردم به ويژه  در طراحي

هاي تاريخي، بومي و مورد  استفاده از طرح. هاي اسالمي توجه كرد ارزش
شايسته است، محتواي مواد آموزشي . مردم از اهميت زيادي برخوردار است
  اي كمك كند به انتقال ميراث فرهنگي ملي و منطقه

  
  ها  جنسيتاصل توازن در تصويرگري 

شود كه در تصويرگري  هاي آموزشي وارد مي اغلب اين انتقاد به كتاب
هاي  ها، غلبه با مردساالري است، در حالي كه نيمي از مخاطبان كتاب كتاب

عالقگي  ها، موجب بي توجه نكردن به جنسيت. آموزشي دختران هستند
به كتاب  مخاطبان از هر جنس كه باشند، بايد. شود نيمي از مخاطبان مي

  .احساس دلبستگي پيدا كنند و آن را از خود بدانند و يا خود را در آن بيابند
  

  اصل خالقيت در اثر هنري 
بيننده . بيان تصوير بدون خالقيت، ماشيني و غيره ماندگار خواهد بود

بروز خالقيت در . بايد در تصوير، هوشمندي، ظرافت و نوآوري مشاهده كند
  .شود كر واگرا در بيننده ميتصوير موجب تقويت تف

  
  اصل به روز بودن تصوير 

. شود رعايت سه ويژگي مهم در تصوير، موجب به روز بودن تصوير مي
در اين صورت، مخاطب از ديدن آن به لحاظ علمي، اجتماعي و زماني 

: اين سه ويژگي عبارتند از. كند نمي  احساس بيگانگي و دوري از واقعيت
ن شيوه براي نمايش بهتر موضوع، استفاده از استفاده از جديدتري

هاي جديد علمي و  هاي مدرن و گاه تركيبي، و انطباق با پيشرفت تكنيك
  .هاي موجود واقعيت
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  اي  هاي منطقه اصل تفاوت در فرهنگ

هاي يك كشور  ترين تا دورترين نقطه مخاطبان كتاب درسي از نزديك
ها در شهرها،  آن. ي متفاوتي هستندها گيرند و اغلب داراي فرهنگ را دربرمي

مناطق بياباني، كوهستاني و (روستاها، و نواحي جغرافيايي متفاوتي چون 
ي معيشت هر  آداب، رسوم، لباس، و شيوه. كنند زندگي مي) معتدل خزري

هاي آن قوم  ي تاريخي و سنت ناحيه نيز متأثر از شرايط جغرافيايي، گذشته
اي و يا توجه نكردن به تنوع  بومي و يا منطقههاي  دور شدن از ويژگي. است
شود و  آموز از محتواي آموزشي مي ها موجب بيگانه شدن دانش آن

  .كند پذيري مفاهيم را براي او دشوار مي درك
  

  رعايت تناسب بين سبك هنري و موضوع آموزشي 
. در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند» موضوع آموزشي«با » سبك هنري«

هاي طبيعي بايد از  در تصوير كشيدن موضوعات علمي و پديده براي مثال،
  .سبك رئاليسم سود جست

  
  توانايي در تصويرگري موضوعات تخصصي 

هاي  هاي درسي، كتاب مانند كتاب. هاي آموزشي، متنوع هستند كتاب
هر يك از اين . هاي كودكان هاي مصور، و كتاب آموزشي، كتاب كمك
تصويرگري در . د داراي تقسيمات متعددي هستندي خو ها نيز به نوبه كتاب

برخي از . هاي مستقلي است ها، نيازمند توانايي هر يك از اين نوع كتاب
از (عددآموزها، تاريخ طبيعي : هاي هاي آموزشي با موضوع تصويرگران كتاب

اند و  شناخته شده... ، زندگي جانداران، تاريخ تمدن و)جمله زندگي دايناسورها
هاي متفاوتي از موضوعات  هاي خاص آنان به شكل ي عالقه هاين نشان

  .آموزشي است
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  سازي موضوع اصل برجسته
سازي موضوع و يا  براي رسانايي پيام، هنرمند ممكن است با برجسته

. هاي گوناگون به قابل حس كردن فضاي نوشته كمك كند تلفيق تكنيك
است به تسهيل  براي مثال، تلفيق عكس و نقاشي در يك تصوير، ممكن

  .شناسي كمك كند تفسير ميكروسكوپي يك موضوع در زيست
  

  اصل تطبيق با واقعيات
يك تصوير بايد نمادي از واقعيات باشد؛ چه علمي، چه اجتماعي و چه 

گاه روي پنج تخم  براي مثال، يك كبوتر هيچ. تاريخي يا جغرافيايي
ي  لباس مردم دورهپوشند،  گاه چادر نمي نشيند و زنان عشاير هيچ نمي

هاي ايران  صفويه، مانند لباس امروز مردم ايران نيست، و يا در بيابان
توجه به عناصر شهري، روستايي، ايلي، اجتماعي، . شود كاكتوس ديده نمي

گيري  در بهره) مناطق خزري، بياباني، كوهستاني، ساحلي(اي  قومي و ناحيه
  .هاست از تصاوير آموزشي از جمله ضرورت

  
  صل برانگيختن ذوق هنري در فراگيرانا

در تصويرگري براي كودكان، ابتدا بايد به طراحي تصاوير نزديك به 
. تر پرداخت تر و متنوع ي تصاوير پيچيده سپس به ارائه. ذهن آنان توجه كرد
هاي آموزشي مهم است؛ زيرا كتاب آموزشي بايد بتواند  تنوع تصوير، در كتاب

توجه به . وزان نقاط گوناگون كشور تقويت كندآم ذوق هنري را در دانش
تواند  هاي متنوع تصويرگري، براي مثال نگاه طنزآميز به تصوير، مي روش
كنندگي كتاب آموزشي را افزايش دهد و بر بار  پسندي و سرگرم كودك

دار و  ها، مانند حيوانات و تصاوير خنده استفاده از ريزنقش. آموزشي آن بيفزايد
ي رفع خستگي و تقويت ذوق هنري و تخيل در مخاطبان ها برا يا گل
  .ي دبستاني الزم است دوره
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  جا از تصوير اصل استفاده به
براي مثال، در . هر نوع تصويري براي بيان هر پيامي مناسب نيست

انداز جغرافيايي يك مكان و يا يك   هاي جغرافيايي، نظير چشم نمايش پديده
اي شمال ايران، عكس بهتر از نقاشي است و زاره ي روستايي در برنج خانه

  .يا در آموزش موضوعات ديني، طراحي و نقاشي بهتر از عكس است
  

  اصل تصويرگري مبتني بر تحقيق و پژوهش
آوري  در تصويرسازي، به ويژه تصويرسازي علمي، تصويرگر نيازمند جمع

توان به كمك متخصص موضوعي  اين كار را مي. مدارك و شواهد است
براي مثال، در نمايش لباس اقوامي كه در گذشته زندگي . نجام دادا

جزء در زندگي  اند و يا زندگي مردم نخستين، نيازمند تحقيق جزءبه كرده مي
  .پذير است اين كار، با همكاري يك مورخ امكان. آنان هستيم

  
  رعايت توازن در نگاه هنري و نگاه آموزشي

هاي  تون علمي و آموزشي و متندر تصويرگري، به ويژه تصويرگري م
بسته و تا حدي بسته، حفظ توازن بين نگاه هنري و نگاه آموزشي، يك 

غلبه با نگاه هنري و عنصر خيال ) ادبي(هاي باز  اما در متن. ضرورت است
اگرچه ضرورت تعامل بين نويسنده و تصويرگر و مدير هنري در همه . است

  شود حال احساس مي
  

  روي جلد كتابهاي تصوير  ويژگي
طرح يا تصوير روي جلد كتاب، در ايجاد زيبايي، گيرايي و انتقال پيام 

معموالً روي جلد و يا بعضاً . اصلي كتاب از اهميت زيادي برخوردار است
  .شود ها از يك يا چند طرح سمبليك استفاده مي پشت جلد كتاب
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  )هاي آموزشي كتاب(ي ارزشيابي از تصاوير  نامه پرسش
  عيارهاي يك تصويرم  رديف

4 
  عالي

3 
  خوب

2 
  متوسط

1 
  ضعيف

1  
پذيري مفهوم و پرهيز ازرسانايي پيام نوشتاري، درك(ارتباط با متن و درونمايه

  )حواشي
        

         سادگي و ايجاز، ايجاد انگيزش و شاد بودن  2

3  
برخورداري از نگاه هنري و زيباشناسانه همراه با جذابيت و تقويت ذوق هنـري

  آموزان دانشدر 
        

         تناسب موضوع با تكنيك و انطباق با دستاوردهاي فني و هنري  4
         تناسب موضوع و سبك  5
         خالقيت و توانمندي در طرح  6
         فضاسازي مناسب  7
         هاي تاريخي، قومي و اجتماعيهاي ديني، فرهنگي و سنتارتباط با ارزش  8
         ي در عناصر طرحبندي مناسب و هماهنگتركيب  9
         ايهاي علمي، محيطي و ناحيهارتباط منطقي با واقعيت  10
        جمع   

  
 جمـــع

  كل
  

  شرح اصطالحات
سازي به كمك هنر، ادبيات،  به معناي نقش كردن و صورت :تصوير

  .تكنيك و مواد است
  

هاي  ها و نشانه دادن صورتي سازمان يافته از شكل :تصويرگري
ي يك متن هماهنگ است، و در راستاي ارتقاي  درونمايه تصويري كه با

به عبارت ديگر، تصويرگري روايتي . گيرد متن و در كنار آن قرار مي
  .تصويري از يك موضوع است

  
منظور از درونمايه، موضوع، هدف و پيام موجود در : درونمايه متن

  .يك درس يا يك موضوع آموزشي است



32 

 

شود و به  احساس نقاشي ترسيم ميي  شكلي است كه بر پايه :نقاشي
در نوع خود (همچنين تكثيرناپذير است . خودي خود قابل توضيح نيست

تر از آنچه كه هست  تر و ساده و معموالً چيزي را واضح) منحصر به فرد است
  .كند ارائه نمي

  
شكلي كه با هدف انتقال مفهومي آموزشي، با  :نقاشي آموزشي

نقاشي آموزشي . ها ترسيم شده است نگاستفاده از خطوط، اشكال و ر
  معموالً با تصويرگري همراه است

  
ابالغ ظريف، دقيق و مؤثر يك پيام، به مدد ابزار و : گرافيك

دهنده، مشخص و  ي سفارش هنرهاست، وقتي موضوع پيام، به وسيله
اي از هنرهاي تركيبي است كه از نقاشي،  گرافيك، رشته. محدوده شده باشد

گيرد تا  ه و ادبيات، خطاطي، هندسه و امكانات ديگر ياري ميطراحي، نوشت
گرافيك، . ترين شكل ممكن ابالغ كند پيامي را به بهترين، مؤثرترين و كوتاه

به عبارت ديگر، گرافيك . هنر ابالغ پيام مشخص، محدود و بيروني است
  .هنر ابالغ پيامي است كه مستقيماً متعلق به شخص هنرمند نيست

بخش، بلكه  تنها الهام  كه نه» ديگري«، حضور در گرافيك
گرافيك، هر قدر هم آزاد باشد، . قطعي است. موضوع باشد» ي امالكننده«

  .باز به متن وابسته است
  

هاي  مقصود موضوعاتي هستند كه در حوزه: محتواي غيرتخيلي
شناسي، جغرافيا و يا فني و مهارتي قرار  شناسي، زمين فيزيك، شيمي، زيست

  .نددار
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ها عنصر خيال  مقصود موضوعاتي هستند كه در آن :محتواي تخيلي
  .نظير هنر، ادبيات، شعر، موسيقي و افسانه. دخالت دارد

  
روشن، رنگ  منظور نقطه، خط، شكل، سايه: عنصرهاي تصويرگري

ي موضوعات واقعي و  دهنده اين عناصر در يك تصوير، نشان. و بافت است
به اين عناصر، . اي از هر دو است ها و يا آميزه نموجود يا بيان انتزاعي آ

  .شود عنصرهاي ديداري نيز گفته مي
  

بندي  برخورد خطوط، همراه با طرح، رنگ و شكل: شكل يا فرم
شكل بر اثر . مشخص كه ممكن است سازمند، ناسازمند و يا منحني باشند

به آيد و ساختار آن  ي خط يا سطح رنگي در صفحه پديد مي حركت بسته
ها ممكن است، دوبعدي و يا  شكل. هدفمندي و تالش هنرمند بستگي دارد

  .سه بعدي باشند
  

مقصود از بافت، كيفيت سطح تصوير از نظر برجستگي و : بافت
است و كاركرد آن، موجب رساتر شدن شكل ) زبري، صافي(فرورفتگي 

  .شود مي
  

تصويرگران، : عنصرهاي ديداري) دهي سازمان(تركيب 
» يك كل«را در راستاي آفرينش ...) نقطه، خط، شكل و(ديداري  عنصرهاي
ترين عنصرها را در  كنند كه بيننده بتواند اصلي دهي مي اي سازمان به گونه

يك تصوير شناسايي كند، توالي و توازن تصويرها را دريابد و با توجه به 
ي را شناخت ها را احساس و لذت زيبايي آن  تأكيدها و تكرارها، ضرب آهنگ

  .تجربه كند
  



34 

 

كارگيري  مقصود از تكنيك تصويرگري، به: هاي تصويرگري تكنيك
نظير آبرنگ، آكريليك، گواش، . ابزار، مواد، فن و هنر در تصويرسازي است

گواش و مواد رنگي، مركب، مداد رنگي، پاستل، كامپپوتر، رنگ و روغن، 
طراحي  ،1رنگ روغن، كورل) چسباني تكه(آبرنگ و قلم فلزي، كالژ 

كامپيوتري، دست و كامپيوتر، پاستل، اكولين و پارچه، اكولين گواش واير 
، عكاسي، خميرسازي و عكاسي، نقاشي و عكاسي، عكس، )قلم بادي(براش 

نقشه، فتوشاپ، طراحي خمير و كالژ قلم، جوهر قلم، راپيدآبرنگ و تصاوير 
استفاده از  و باالخره) خراش روي كاغذ و مقوا(برد  چند بعدي، اسكراچ

، حكاكي روي چوب )كاري روي چوب كنده(هاي گوناگون چاپ مانند  فن
، چاپ سنگي، حكاكي روي لينولئوم، باسمه سياه قلم يا حكاكي روي )گراور(

  .شود را شامل مي... چاپ و و تك) گراور، چاپ تيزابي(فلز 
  

ها و  ها، شكل كارگيري خط منظور از سبك، به: هاي تصويري سبك
ها، روابط، شرايط،  ا همراه با نوعي رويكرد خاص براي بيان واقعيته رنگ

 رئاليسمها انواع گوناگوني دارند، از جمله  سبك. هاست احساسات و حالت
يا  امپرسيونيسم، )بيان آزاد احساس(اكسپرسيونيسم ، )گرا واقعيت(

 ها، به ها و موقعيت داشتن نگاهي پرشتاب و گذرا به پديده(اصالت دريافت 
يا فراواقعيتي  سورئاليسم، )نگري به جهان جاي داشتن نگاهي جزئيي

هاي غيرواقعي و  هاي واقعي و ايجاد رابطه ي آشكار پديده شكستن رابطه(
بيان عنصرهاي پيدا و پنهان يك ( كوبيسم، )انگيز خلق فضاي شگفت

يا  آبستره، )هاي هندسي به دور از واقعيت پديده به صورت تركيبي از شكل
تمركز روي شكل محض، همراه با دگرگون كردن ( تجريديو  تزاعيان

، و باالخره )هاي معين و واپيچاندن تصويرهاي واقعي و تأكيد بر ويژگي
ي يك پيام با استفاده از  انديشانه، فشرده، گيرا و ساده ابالغ نازك( گرافيك
  ).هاي هنري و هندسي ها، و توانايي ابزارها، فن
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زيباشناسي  هم به تصويرگري و اصول كسي كه: مدير هنري

هاي آموزشي آگاه است و هم از نويسندگي شناخت دارد و معموالً از  كتاب
  .شود افراد باتجربه در فرايند توليد انتخاب مي
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كوشد تا  مي هاي آموزشي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب

نظران  هاي كليه صاحب هاي علمي كاربردي و ديدگاه يافته
ي  ههاي آموزشي را براي استفاد بخشي كتاب ساماني  هباردر

هاي آموزشي  نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان كتاب
  .دنكارائه 
  

  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه
  آموزشي دفتر انتشارات كمك

  هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان
http://samanketab.roshdmag.ir  


