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د؟گرى چه بودن به كار هنرى و يا تصويره�ى شما در روى آور١. انگيز
، يكى از عالقه�ى ذاتى و هميشگـىچه در حال حاضر و چه در گذشته�ى خيلـى دور مكتبى: 

ديكسيدن به اهدافى دور و نزاى رده است، و ديگر عالقه�ى من برمن، عالقه به هنر نقاشى بو
انند.دم مى�خوكى خودا به سوى كوده�ام و هم�چنان مرجو و دريافت آن�ها بوه در جست�واركه همو

گرى اول عشق و عالقه و استعداد در نقاشى، و بعد جنبه�ى اقتصادى كه از تصويرقى: صندو
اى كتاب�هاى مختلE ناشى مى�شد.بر

اه با صداقت مخاطبان، ادامه�ى كار معلـمـى ونشاط و همرد دنياى شاداب و پـرجو و طاليى:
گرىدن به كار هنرى و تصويـره�هاى مـن� در روى آور، از جمله انگيـزگارى اثرگذارى و ماندتأثيـر

ده است.بو
شته�ىمان ر. در آن ز١ده است: مان تحصيل دو علت بو شايد علت تمايل بنده در ز كريمخانى:

نم. اين دو عـلـت،ارى درواى بيان بى�قـر. بـر٢د و فضاى جديـدى داشـت. ه و نو بوافيـك تـازگر
لى امروز فكر مى�كنم «كلمه» عميق�تر از تصوير است.ده است ومان بوايش بنده در آن زگر

ا به كار هنـرى وان دبستان مـراستن صفـحـات، از دور عالقه به خطـاطـى و آراد: سيامك�نـژ
ا داشت.گرى وتصوير

صه ود شدن به ايـن عـرارد و پس از وشته بـو به خاطر اين�كه تحصيـالتـم در ايـن ر دانشـور:
دم.افيك روى آوردند، به گران ديگر كه بسيار زياد و فعال بومندان جومالحظه�ى آثار هنر

كدان، همانند يك كوجوك و نودم كه در دنياى فانتزى كوه لذت مى�برار هموالفقاريان: ذو
داختن بهاى پره�ى من برك به دنياى او نگاه كنم. اين انگيزدفكر كنم و از دريچه�ى چشمان كو

اى من كارى شيرين و لذت�بخش است.ده كه برگرى بوكار تصوير

ا تبيين كنيد.د رگرى آثار خوگى�هاى خاص هنرى و تصوير ٢. ويژ
گى�هاى هنرىدن از ويژدن و شاد بونگ بوش ردن، خوساده بو مكتبى: 

دن احساسـات واه بـو، هم سو و همـرگرى من اسـت. و ديـگـرو تصويـر
،ت ساده�ترست. به عباردن با اوك و هم�زبان بود كوِكىداطE من با كوعو
ك مى�بينم.دا در كودم ردم و خوا در خوك ردكو

ايطجه به سن و شرگى�هاى يك اثر هنرى، با تو ويژًال معموقى: صندو
احى،ه�ى طـرد. طبيعـى اسـت كـه شـيـوفته مـى�شـومخاطبـيـن در نـظـر گـر

كان دبستانى، با انجام همينداى كوسازى بـرنگ�آميزى و در مجموع تصويرر
گى�هاى خاصت است و هر يك ويـژ، متفاواهنمايى و باالتـران راى دانش�آمـوزكار بر

ان، به گفته�ى اغلب صاحب�نظرسط حقيرا شده توا مى�طلبد. اما تصور مى�كنم در تصاوير اجرد رخو
د.ان متمايز مى�سازسازا از ديگر تصويرد كه به خوبى آثار مرد دارجوناليته» وسوعى «پرـ نو

انى كار كنم. سعى مى�كنم ساده و با هويت اير طاليى:
افيك ازه است. اگر در كار گرنگ�هاى تازم�ها و رنى�ام به فضاها و فرتمايل درو كريمخانى: 

ا بياننى مرصيت دروه�اى خصوم تا انداز،آثاركزد متمراد باشم و از سوى خوش�دهنده آزسوى سفار
د.اهند كرخو

ده�ام.كار كرت لى�آوايى و مينه�ى صفحه�آر در زًااكثراد:  سيامك�نژ

يك
شىكتاب آموز

اول بايد
 ديدنى باشد

اندنىو بعد خو

مكتبى
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د.م اين لطافت حس شوده�ام كه در كاركان، سعى كرد با الهام از روح لطيE كوالفقاريان: ذو
جه داشته�ام كهنگ، هميشه به اين مطالب تـوكانه و چه در ردم�هاى كوبه�خاطر همين، چه در فر

د.مخاطب من كسى است كه روح شاد و لطيفى دار

نـهگرى، چـگـوا به لحاظ هـنـرى و تـصـويـرشـى رنى كتـاب�هـاى آمـوزضعيـت كـنـو ٣. و
ش�يابى مى�كنيد؟ارز
لد هب ىگنچ .منيب�ىمن بوخ ار اه�باتك ىاهريوصت رثكا ،مدرگ�ىمرب بقع هب ىمك ىتقو :ىبتكم 

.دنوش�ىم رنه هب هتسارآ و زبس .دنوش�ىم بوخ دنراد ،ادخ ركش هتبلا .دنا�لاح�ىب ،دنا�گنر دب .دننز�ىمن
ـ بى�توقى: صندو ايطجه به شر متأسفانه چندى است كه تصاوير بعضى از كتاب�ها 

دى ازاى عده�ى معـدوهنگى ـ به نحوى است كه فقـط بـرت اقليمى و فـرمتفـاو
منيسم كاذب و اسـنـوبـيـزا كه مـدرك است. چران قابل فـهـم و دردانش�آمـوز

د آثار تصويرى جديد تنيده شده استهنگى و هنرى، آن چنان در تار و پوفر
ا تداعى مى�كند.كه خطر غلتيدن از ديگر سوى بام ر

انان. ناشرگرى ايرد تصويرجوانايى مو بسيار ضعيE و دور از تو طاليى:
اى تصوير قائل نيستنـد وشى اهميت زيادى بـردر بعضى از كتاب�هاى آموز

ان كار تزيينى باشى نگاه نمى�كنند، بلكه به عنوان عنصر آموزبه تصوير به عنو
د مى�كنند.خورآن بر

ند، مابقىد مدير هنرى داراى نشر خو به جز كتاب�هاى چند ناشر كه بر كريمخانى:
سامـى، تـصـاويـر وايـش كـتـاب، رايـى، آرافيـك (قـطـع، صـفـحـه�آرشـى از گـركـتـاب�هـاى آمـوز

ف، و طرحنت و فاصله پايه�ى حـروه سنى مخاطب، نوع فوفتن گروسازى�ها با در نظر گـرتصوير
دار نيستند.خورجلد) مناسبى بر

. اگر اين دواحطـرو ديگرى نويسنده د: يكى د دارجوازى وشى، دو نيروى مو در كتاب آموز
اغىشان چون چرند كه حاصل كارند، به نيروى عظيمى تبديل مى�شوار گيرنيرو در يك امتداد قر

اح مجرى فضاى ذهنى و سليقه�ى شخصى نويسنده باشد،د. البته نه اين كه طرخشان مى�شودر
ا از دو نگاه و دوا) رضوع (محتـودشان يك موه�ى خوفتن شخصيت ويـژبلكه هر دو با در نظر گـر

سم�الخط خويشگى را با ادبيات روز و ويژا رشناسى بيان مى�كنند:  نويسنده، محتوتخصص و كار
ا به شكل فضاىا رد، آن محتواح با تجربه�ى عظيم تجسمى خود، و طرمى�آورشته�ى تحرير دربه ر

ه�ى شخصيتىصيات ويژ…) روز بيان مى�كند؛ هر يك با خصونگ وشناخته شده�ى (خط، سطح، ر
ام به هر دو بخش.خويش. اسم اين تأمل ادب است و احتر

سيده كهه�آسايـى رشد معجزان به ر در اير)Fiction(گرى داستانى ، تصويـر در دهه�هاى اخير
، به)NonFiction(داستانى گرى غيرلى متأسفانه در قسمت تصويران است. وباعث افتخار اير
احى بهساى آن، كمتر طرحمه�ى ناچيز نسبت به كار طاقت�فردن و حق�الز، فنى�بودليل سختى كار

انگرد، تصوير ايجاد شوتأليR تصوير علمـىآن تمايل نشان مى�دهد. البته اگر بستر منـاسـب 
اهند داد.بيشترى به آن تمايل نشان خو

ند كه به شكلد دارجوداستانى وگرى غيرانى در بخش تصويرگرفته، تصويرهاى پيشر در كشور
مى بدن انسان كار مى�كـنـنـد.انى هستند كه فقـط روى آنـاتـوگرتخصصى كار مى�كننـد. تـصـويـر

شى در كتاب آموز
ازىدو نيروى مو

د:د دارجوو
يكى نويسنده

احو ديگرى طر

صندو
قى
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گر مشهورى هم داريم كـه فـقـط روىگان كار مى�كنند. تصـويـرندانى كه فقـط روى پـرگرتصويـر
گرا حتى بيشتر از يك زيست�شناس مى�شناسد. و عده�اى تصويرگان رندگان كار مى�كند و خزندخز

سازى مى�كنند.ا تصويردات رجواى بدن موپ تمام اجزسكوكه با ميكرو
اا بشناسند و آن�ها ران رگان ايـرنداغ داريد كه پران سرگر در اير حال شما بگوييد: چند تصويـر

ده باشند؟ آيا به نظر شما اين يك افتخار ملى نيست كه جاى آن خالى مانده است؟د كراتو
ضوع،دادن اين موارجه قرد تواند، با مـورشى  مى�تو سامان�بخشى كتاب�هاى آموز

شد اين فضاى ملى نقش مهمى ايفا كند.در احيا و ر
ايىد، نوع صفحـه�آرد دارجوه واريكى از مشكالتى كه همـواد:  سيامك�نـژ

ا در كتاب�هـااند مكمل محتـوب، مى�توايى خـواست. به نظر من، صفحـه�آر
، هنوز هما بفهمد. از اين نظراند، سهل و آسان مطالب راننده بتوباشد تا خو
د.فع آن بشواى راى اشكال هستند كه بايد فكرى جدى برشى داركتب آموز

ش ازش�وپـروره�ى آموزگرى بخشى از كتاب�هـاى حـوز تصويـر دانشور:
تباط با مخاطب بسيار ضـعـيـE اسـت. و ازاحى و ارت طرلحاظ تكنيـك، قـدر

گى انتشار يافته�اند.دار نيست؛ به جز چند كتاب خاص كه به تازخوريكدستى بر
، باگرب كار تصويرچوب نيست. شايد به اين دليل كه چارضعيت خو والفقاريان: ذو

د و كاركار او تأثير بگذارعى برد، به نوجه به تنوع مخاطبين مشخص نيست و هر كس سعى دارتو
گار كند.دش سازا با سليقه�ى خواو ر

د؟عايت شوگى�هايى بايد رشى چه ويژگرى كتاب�هاى آموز٤. به نظر شما، در تصوير
نگ�آميزى آن متناسب با سناحى و ر، طردن تصويردن و جالب بوه بر زيبابو ١. عالو مكتبى:

و سال مخاطب كتاب باشد.
د. ٢. اهداف پيش�بينى شده در متن، در تصوير ديده شو

جدا به وكيب شده باشند كه مخاطب رشايند، چنان با هم ترشته، به شكلى زيبا و خو ٣. تصوير و نو
د.آور

م استلE كتاب كـه الزگر و مؤتباط فكرى و تنگاتنگ تصـويـرجه�ى اول، اردر درقى:  صندو
 كافىِاد بصرىعى نگاه سالم و سود، از نول�Eهاى خومينه�ى مؤدن تخصص در زا بوه بر دارعالو

دار باشند و ديگر انطباق كامل تصوير و متن كه اين هرخورافيك برسازى و گردر حيطه�ى تصوير
ند. البته در كنارب مى�شوجحى هستند كه سبب پديدآمدن يك كتاب خودو از تعامالت ار

يتى تام وّب، مدخلاه با صحافى و چاپى مطلـوايى مناسب همراين مهم، صفحه�آر
اهد داشت.ايند خوتمام در اين فر

اهاى زيباشناسى را كمك كند؛ معيار تصوير به فهم بيشتر محتو طاليى:
ه سنى مخاطب هم�سو باشد.ده باشد؛ و با گروعايت كرر

ـشخب  رد تيقالخ ،ىشزـومآ باتك كي ىگژيو ـنيرت�مهم :ىناـخميرك 
.تسا كيفارگ و اوتحم

افيكگرارى، و در بخش گويى و ادبيات تكرهيز از پرپرا محتو در بخش 
دن كتاب.شى�بوارى به بهانه�ى آموزنگ�هاى كليشه�اى و تكرم�ها و رهيز از فرپر

سيامك نژ
اد

طاليى
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افيك آن، سليقه�ى شخصىشى است كه هنوز در ساختار گرمصداق آن  بعضى از كتاب�هاى آموز
ند. گويا نويسنده صاحب�خانه�اى اسـت كـه طـبـقجا مـى�زدن، درشى�بـونويسنده به بهانـه�ى آمـوز

د!ا مى�پذيراح ر طرِماح و فرنگ طراح و رد طرح طرسليقه�ى خو
شنـاساست و ديگرى كـارشناس محـتـوشناسى و علمى است: يـكـى كـار در اين�جا بحث كـار

اى سليقه�ىار اجرب انجام دهد، نه اين�كه يكى ابزا خودش رافيك. پس هر كس بايد كار خوگر
ديگرى باشد.

ضوع مطرح شده، تكنيك�هاى نـو وتباط با مـوتباط با مخاطـب، ار ار دانشور:
انند از جـمـلـهانى، مى�تـواى ايرگرى با حـال و هـوگرى، تصـويـره�ى تصـويـرتاز

شى باشد.گرى كتاب�هاى آموزگى�هاى تصويرويژ
شى، ريتمند آمـوز تصوير بايد به مفاهيم كمك كـنـد تـا روالفقاريـان: ذو

اد؛ ضمن اين�كه با ايجاد فضاهاى زيبا و جذاب، كتاب رد بگيرتندترى به خو
ه دهد.اندنى جلود شيرين و خو خوِدر نظر مخاطب

شىه�ى كتاب�هاى آموزاره�ى طرح سامان�بخشى و جشنو٥. نظر شما دربار
چيست؟

مند و قابل، و سپس همكارىان هنرگره، آشنايى با تصويراردهاى جشنو از جمله دستاور مكتبى:
شى است.با آن�ها و در نتيجه، سامان�بخشى كتاب�هاى آموز

د آمدنجواى به وكان اصلى برشى، بى�گمان يكى از اره�ى كتاب�هاى آموزارجشنوقى:  صندو
شىاريم در آينده شاهد كتب آموزشى عالى و كم�نظير در سطح كشور است و اميدوكتاب�هاى آموز

بهتر با كيفيتى وزين باشيم.
ستىك درلفان كه دران و مؤاى بسيارى از ناشرند، برستى تبيين شوها به دراگر معيار طاليى: 

فى و تشويقب معران خوگران و تصويرهاى ناشرد. الگواهند بواهنماى مفيدى خوند، راز كار ندار
ند.شو

ا با زيباترينآن كريم) رند (قرا كتاب خداوال شروع مى�كنم: چرا با يك سؤاب رجو كريمخانى: 
ا با زيباترين نغمـات وا كتاب حق رمى�كنيم؟ و چـرايى كتاب�آرش�نويسى و زيباترين تذهيـب خو

افيك ما باشد؟ يـكو گرايى كتاب�آراند الگـوى ت مى�كنيم؟ آيا اين كتاب نمـى�تـوات تالواصو
اندنى.شى اول بايد ديدنى باشد و بعد خوكتاب آموز

ا، بهتر است بهشى، به غير از محتوه�ى كتاب�هاى آموزار به نظر بنده طرح سامان�بخشى و جشنو
د.دازايى آن هم بپرافيك و كتاب�آرزيباشناختى گر
د، بسيارسانى آن دقيق انجام شوآيد و اطالع�را درستى به اجر اين طرح اگر به�دراد: سيامك�نژ

د.اهد بومفيد خو
مار طرح بسيار خوبى است و فكر مى�كنم نتيجه�ى خوبى هم داشته است. اميدوالفقاريان: ذو

د.ت بگيركه حمايت�هاى بيشترى در جهت به بار نشستن اهداف اين طرح صور

شى چه پيشنهاد مى�كنيد؟گرى در كتاب�هاى آموزضعيت تصويرد واى بهبو ٦. بر
ه�گيرىجه در بهر، و تأمل و توشناسانه از يك سوانه و كارشيار هر كار بايد به شكل هو مكتبى:

 تصوير بايد
به مفاهيم
كمك كند تا

شىند آموزرو
ريتم تندترى

دد بگيربه خو

دانشور
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جسته از سوىان هنرى قابل و بران خالق و مديرگرمندان، تصويردائمى از حضور و همكارى هنر
شى مى�دانم.ضعيت امور هنرى و تصويرى كتاب�هاى آموزد وا، ضامن بهبوديگر ر

هاى مناسب.غيب، و دادن الگو تشويق و تر طاليى:
عات ديگر جهان، علمـىضوا هم مثل موضوع ر اگر اين مـو كريمخانى:

انفق، به مدير هنـرى (بـه عـنـوسى كنيم، مى�بينيـم كـه يـك نـاشـر مـوبرر
شناسـى و ايـجـادد. كار مديـر هـنـرى، كـارشناس تخصـصـى) نـيـاز داركـار

م باشد،اح است. در جايى كه الزلE و طر، مؤهماهنگى بين سليقه�ى ناشر
دا به مصالح ناشرو بهبوا اصالح مى�كند؛ زيراح راو سليقه�ى نويسنده و طر

د آن نيز فكر مى�كند.رُجه به هزينه و بعه با تومى مجموكيفيت عمو
اىسازى برا، تكنيك مناسبى به منظور تصـويـرب محتوَسَح مدير هنرى، بـر

ارقـرامل برا انتخاب مى�كند. او تعاملى حقيقى بـيـن هـمـه�ى عـواح آن ركتاب، و طـر
شناسى متداول در جهان است.ند علمى و كارمى�كند و اين يك رو

اتند، بيشتر استفاده، و نظرب علمى دارمينه، تجارستانى كه در اين ز بايد از دواد: سيامك�نژ
د.فته شود امور به كار گرآن�ها در بهبو

د.دها مشخص شوگرى، حريم�ها و حدو ١. در كار تصويرالفقاريان: ذو
شى داشتهاى كتاب�هاى آموزگر آگاهى كافى نسبت به محـتـو٢. تصوير

باشد.
اند مستقل و با اقتدار كاملشى بتوگر در اهداف كتاب�هاى آموز٣. تصوير

ساند.ا به انجام برد ركار خو
د.دازگرى بپرد، به كار تصوير، با تخصص خوگر٤. هر تصوير

جمع�بندى
ده�اند و شايدشته روى آورستان با عشق و عالقه به هنر نقاشى به اين رهمه�ى دو 

ان كـهجوك و نوداى كوگرى بران در تصويـرد نداشته باشد، نتوجواگر چنين دلبستگى عميـقـى و
د.ام آورارى است، دوصه�ى دشوعر

د انديشيده�اند،تر و جذاب�تر شدن آثار خوثرچه مؤاى هرامى برمندان گرتدابيرى كه اين هنر  
ا شاملدى به اين شـرح رارس نيستند و در مجموع، موانه و دور از دست�ردازجه خيال�پـربه هيچ�و

اىشش بردن، كوگى و شاد بوعايت ساداى رشش برك، كوداطE و دنياى كوك عوند: درمى�شو
، گنجاندن هويتك در اثردحى كوايط مخاطب، انعكاس لطافت روگرى مطابق با سن و شرتصوير

ه.نگ�هاى تازم�ها و ره�گيرى از فضاها و فرد، و بهرنى خوصيات درو، بيان خصوانى در اثراير
گرىنى تصـويـرضعيت كـنـو، از وگـوكت�كننده در ايـن گـفـت�وان شـرگرهيچ�يك از تـصـويـر 

گرى و اعمال سليقـه�ىب كار تصويرچـودن چارند و مشخص نبوضايت نـدارشى ركتاب�هاى آموز
ان تأثير تصويـران از اهميت و ميز، ناآگاهى ناشـرگرتصوير…) در كاران (نويسنده، ناشـر وديگر

گرىامل ضعي�Eشدن تصويـرا از مهم�ترين عـوتباط با مخاطب رارى ارقرانى در برمناسب، و ناتـو
شى دانسته�اند.كتاب�هاى آموز
ند:عايت شوگى�هايى به اين شرح بايد رشى، ويژگرى كتاب�هاى آموز در تصوير

كريمخانى

ذو

الفقاديان
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نگ�آميزى آن با سن و سال مخاطب؛احى و ردن طردن تصوير و متناسب بو ـ زيبا و جالب بو
گرى، در تصوير؛اى تصويردن اهداف پيش�بينى شده برـ قابل مشاهده بو

چهد و به فهم هرجد آورا به وشايند كه مخاطـب رشته به شكلى زيبا و خـوكيب تصوير و نـو ـ تر
ا كمك كند؛بيشتر محتو

لE؛گر و مؤتباط فكرى و تنگاتنگ تصوير ـ ار
ب؛اه با صحافى و چاپ مطلوايى مناسب همر ـ صفحه�آر

ارى؛نگ�هاى كليشه�اى و تكرم�ها و رهيز از فر ـ پر
گرى؛ه�ى تصويرـ استفاده از تكنيك�هاى نو و تاز

گرى.انى در تصويراى ايره�گيرى از حال و هوـ بهر
ه�ى كتاب�هاىارش بسيار مثبتى نسبت به طرح سامان�بخشى و جشنوان نگرگرهمه�ى تصوير 

انگرتب مى�دانند: آشنايى با تصويرا به اين شرح مترد آن�ها، فايده�هايى رند و بر عملكرشى دارآموز
تقاىدن بر ارثر بوشى، مؤمند و قابل و جلب همكارى آن�ها در سامان�بخشى كتاب�هاى آموزهنر

ستانند. دو تـن از دوستى از كار ندارك درانى كـه درشى، و هدايت ناشـركيفيت كتاب�هاى آمـوز
سانى آن دقيق باشد و به پى�گيرى�هاىآيد، اطالع�را درستى به اجرده�اند، اگر طرح به درتصريح كر

د.اهد بوند، سامان�بخشى بسيار مفيد خومستمر دست بز
شى پيش�بينى شده است:گرى در كتاب�هاى آموزضعيت تصويرد واى بهبوانجام برو سر 

جسته،ان هنرى قابل و بـران خالق و متخصص، و مديرگرمندان و تصويـر ـ  از همكارى هنر
ه�گيرى دائمى به عمل آيد.بهر

ادد، از نگاه سالم و سـومينه�ى كار خـودن تخصص در زا بوه بـر دارلE، عالوگر و مؤ ـ  تصويـر
دار باشند.خورافيك برسازى و گربصرى كافى در حيطه�ى تصوير

ند.د مشخص شوگرى، حريم�ها و حدو ـ در تصوير
ساند.ا به انجام رد مستقل و با اقتدار كامل كار رگر با تجربه و آگاه، در كار خو ـ  تصوير

ضوع تخصصى كار كند.گر فقط در يك مو ـ  هر تصوير
د.فى شوهاى مناسب به آنان معرند و الگوغيب شوان تشويق و ترگر ـ  تصوير
د.فته شوان هنرى كمك گر ـ از مدير

ـ طرح سامان�بخشى و جشنو افيكا، به زيباشناختى گرشى، به غير از محتوه�ى كتاب�هاى آموزار 
د.دازايى آن هم بپرو كتاب�آر

طرح
سامان�بخشى

ه�ىارو جشنو
شىكتاب�هاى آموز

ابه غير از محتو
بهتر است به

افيكزيباشناختى گر
ايى اثر همو كتاب�آر

ددازبپر
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