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àbcbdefghbi





يرشته علوم تربيتيرشته علوم تربيتي ر يوم ر وم
آموزش هنر:منبع درس  ع

 مينو واثقي:تاليف

:فاطمه ملك افضلي گان تهيه كننده
گ

:فاطمه ملك افضلي گان تهيه كننده
ايال گلپريانايال گلپريانگ



آموزش هنرآ

تربيت علو رشته تخصص دروس از يک هنر آموزش درس آموزش هنر يکی از دروس تخصصی رشته علوم تربيتی درس
. آموزش و پرورش است 

واحد است  2اين درس شامل 
ظ واحد  نظری 1

واحد  عملی   1

تهيه كننده:فاطمه ملك افضلي  
ايال گلپريانگ



طط :طرح درس•
مفهوم هنر•
:طرح درس•
ممفهوم هنر•
رويكردها•
آموزش هنر به كودكان•

م
رويكردها•
آموزش هنر به كودكان•
رابطه نقاشي با شخصيت كودك    •
شناخت رنگ•
رابطه نقاشي با شخصيت كودك    •
شناخت رنگ•
سبكهاي نقاشي در ايران• سبكهاي نقاشي در ايران•



رآموزش هنر وزش

کا ک ن آثا ن کاف ک ن آثا ن مفهوم هنر و آثار هنری کودکانمفهوم هنر و آثار هنری کودکانف



ن ش آموزش هنرآ

متخصصين تعليم وتربيت و روانشناسی به 
کنند می نگاه ديگر جنبه از کودکان هنری کارهای

متخصصين تعليم وتربيت و روانشناسی به 
کنند می نگاه ديگر جنبه از کودکان هنری کارهای هنری کودکان از جنبه ديگر نگاه می کنند کارهای

آنها به جنبه های بالينی و روانکاوی نقاشيها و . 
و گاه . تاثير آن در هنر درمانی توجه خاص دارند

کارهای هنری کودکان از جنبه ديگر نگاه می کنند 
آنها به جنبه های بالينی و روانکاوی نقاشيها و . 

و گاه . تاثير آن در هنر درمانی توجه خاص دارند ی
جنبه آموزش و تاثير آن در

يادگيری و تقويت مهارتهای کالمی مورد نظر  
گ ا ق

ی
جنبه آموزش و تاثير آن در

يادگيری و تقويت مهارتهای کالمی مورد نظر  
گ ا .قرار می گيرد.قرار می گيردق



هنر آموزش هنرآموزش
د كل دهدف كل هدف

دانشجوبا شدن دانشجوباآشنا شدن هنرآشنا هنرمفهوم مفهوم

::هدف كلي درسهدف كلي درس

مفهوم هنرمفهوم هنرآشنا شدن دانشجوباآشنا شدن دانشجوبا

روشهای آموزش هنر به کودکان روشهای آموزش هنر به کودکان   آشنا شدن دانشجوباآشنا شدن دانشجوبا

سبکهای هنری و انواع نقاشی  سبکهای هنری و انواع نقاشی  , , رنگ رنگ   شدن دانشجوباشدن دانشجوباآشنا آشنا 

سبکهای نقاشی در ايرانسبکهای نقاشی در ايران شدن دانشجوباشدن دانشجوباآشنا آشنا 



آموزش هنر آموزش هنر 
فهرست مطالبفهرست مطالب

نقاشی کودکان   :فصل اول 
,ترکيب رنگها , دايره رنگها 

سبکها و انواع نقاشی , تضاد رنگها          : فصل دوم 

هنرهای سنتی ايرانی و اسالمی   : فصل سوم 



آموزش هنر آموزش هنر 

دکان ک نقاش اول نقاشی کودکان  :فصل :فصل اول



آموزش هنر آموزش هنر 

بالينی.1 رويکرد

رويکردهای مختلف . 1گفتار

ی.1 ي ر ب روي
به بعد پژوهشگران به ارتباط  1940از سال 

نقاشی با عواطف و انگيزه های کودک در 
بردند پ نکاتنقاش نشاندهندة دکان ک کودکان نشان دهندة نکاتی .نقاشی پي بردند

است که برای کودک اهميت داشته و مورد 
هر خط ترسيم شده و يا . توجه اش می باشد

ط گ فضای در نظر گرفته شده در ارتباط با کل ظ
اين نحوة . نقاشی مفهوم خاصی پيدا می کند

واستفاده از نقاشی در سنجش شخصيت و  ي جش ر ی ز
سازگاری کودک قسمتی از کاربرد 

گسترده تر روشهای فرافکنی در روان شناسی 
است روانپزشک و .بالينی و روان پزشکی استبالين



آموزش هنر آموزش هنر 

نماد انسان بيش از هر نمادی توجه اين 
نحوة ترسيم . گروه را جلب می کند

ا ا قا ا ا ا بازوها، اندازة بدن در مقايسه با سايرا
اعضای بدن و حتی تعداد دکمه های 
پروی پيراهن و يا لباس نيز گاه
به . می تواند نکتة مهمی را فاش سازد

اين ترتيب هنر وسيله ای جهت شناخت 
تجربيات و درونی مشکالت کشف و کشف مشکالت درونی و تجربياتو
ناگواری است که در فرايند رشد 

.کودک تأثير گذاشته است



آموزش هنر آموزش هنر 

گ ف رويکرد رفتارگرايان. 2
رفتارگرايان در مقايسه با روان شناسان بالينی از جهت ديگری 
يجبه نقاشی کودکان توجه دارند و ضمن بررسی نقاشيها به نتايج  ي ی رر ن و ر و ن و ی

رفتارگرايان بيشتر به فعاليتهايی توجه . متفاوتی دست می يابند
زيرا . دارند که باعث تقويت يا شکل دادن رفتار کودک می شود

بهسزاي تأثير کودک شخصيت شکلگيری در محيط که معتقدند که محيط در شکل گيری شخصيت کودک تأثير به سزايی معتقدند
به طوری که با تغيير محيط يا تغيير ساختار محيط، . دارد

کودک نيز تغيير می يابد و بازتاب تغييرات ناشی از تجربيات 
شا ش ا ف ا ا شا ا قاش ً ا نتيجتا نقاشيهايش .جديد او را می تواند در رفتارش مشاهده نمود

نيز تحت تأثير اين تغيير قرار می گيرد و بازتاب فرايند تفکر او 
.خواهد بود



آموزش هنر آموزش هنر 

غالباً معلمين که معتقد به اين نظريه هستند کارهای هنری 
در ز دانشآم فقيت م ميزان تعيين برای سيلهای را دک کودک را وسيله ای برای تعيين ميزان موفقيت دانش آموز در ک

و در . رسيدن به هدفهای پيش بينی شده و مشخص می دانند
جستجوی شواهدی هستند تا موفقيت آنان را در روش تدريس 

.ارزيابی کند
رفتارگرايان به تغييرات رفتار و نگرش فرد توجه 

اين رهيافت مسلماً با رهيافت کلينکی تفاوت زيادی دارد .دارند رر ی زي و ی ي ي ر ب ي ر ين
.ولی امروزه مورد پذيرش نيست



آموزش هنر آموزش هنر 

رويکرد تکاملی. 3
گ در اينجا جنبة ديگری از نقاشی مورد بررسی ة

بدين معنی که با مقايسة نقاشی . قرار می گيرد
نکودک با مراحل رشد تکامل نقاشيها می توان  و ی يه ر ر ب و

.به وضعيت موجود کودک پی برد
با توجه به اينکه دائماً در حال تغيير 

دنبال را مشخص رشد الگوهای است تحول و تحول است الگوهای رشد مشخصی را دنبال و
می کند اگرچه اين الگوها ممکن است با 

يکديگر تفاوت داشته باشد، ليکن مراحل رشد 
ط ک پی درپی صورت می گيرد و يک روند منطقی گ

را طی می کند که جهش به مرحلة بعدی را 
.آسان می سازد ز ی



آموزش هنر آموزش هنر 

ل تکا افت ه ه تقد که مربيانی که معتقد به رهيافت تکاملیان
هستند کودکان را در انجام کارهای 

هنری آزاد می گذارند و دخالتی مستقيم 
زيرا.در فعاليتهای کودکان ندارند

معتقدند عوامل خارجی در تغيير سبک 
داشته تأثير نمیتواند کودکان ير هنری و  ی  ن  و ری 

پس وظيفة مربی منحصر به تهية . باشد
ابزار و وسايل مناسب هنری و فراهم 

اشد نا کان دن .نمودن مکانی مناسب می باشدن



آموزش هنر آموزش هنر 

رويکرد هنرمندانه. 4
شت کا ک ا نقاش ش نگ اين نگرش در مورد بررسی نقاشيهای کودکان بيشتر به ا

نقش مربی هنر تهية مواد و . مربی هنر مربوط می شود
موسايل مناسب، آموزش مهارتهای هنری الزم و 
برانگيختن کودک به گونه ای که به انجام و ادامة 
.فعاليتهای هنری مانند طراحی و نقاشی عالقه مند گردد



آموزش هنر آموزش هنر 

ک ا آ ل ل ا ال فعاليتهای هنری مرحله به مرحله آموزش داده می شود که هر ف
کودک پس از فراگيری يک مرحله می تواند آمادة يادگيری 

یمرحلة بعدی باشد بدون آنکه به سطح رشد جسمی و روانی او  ی ح
مربيانی که طرفدار آموزش مهارتها و تکنيکهای . توجه شود

هنری می باشند احساس می کنند که کودک می بايست ابتدا طرز 
اضاف رنگ کردن پاک نحوة يا و گيرد ياد را قلممو از استفاده از قلم مو را ياد گيرد و يا نحوة پاک کردن رنگ اضافی استفاده

بتواند خطوط خود را تحت کنترل داشته و . قلم مو را تجربه کند
در مورد کودکان بزرگتر . کيفيت خطوط را تغيير دهد

ا آ ا ا ا ا ا ا ط ط پرسپکتيو خطی و طراحی بامداد سياه را می توان به آنها ک
آگاهی در مورد نحوة استفاده از مواد و وسايل هنری . آموخت

تا کودک بتواند از اين ابزار برای بيان هنری .اهميت دارد
.استفاده نمايد





آموزش هنر آموزش هنر 
مفهوم هنر از ديدگاه کودکان. 2گفتار 

هنر از نظر کودکان با آنچه بزرگساالن می پندارند، تفاوت 
.دارد

يلهای دک ک نظ از باشد ه ه هن يف تعريف هنر هر چه باشد از نظر کودک وسيله ایت
هيچ دو کودکی از نظر . جهت بيان احساسات و افکار است

احساسی و فکری به يکديگر شبيه نيستند، در واقع کودک 
به همين دليل .امروز نيز با کودک ديروز تفاوت زيادی دارد

کودک محيط اطراف خود . نقاشيهای آنان نيز متفاوت است
وی ترسيمهای بلکه نمیکند ترسيم میبيند که آنگونه ی وی را ه ي ر ی  ب  يم  ر ی بي  و   ن  ر 

مبنی بر برداشت او از پديده های خارجی است و با رشد 
کودک و تغيير نگرشها و تفکر وی ترسيمهايش نيز تغيير 

يابد می يابدم



آموزش هنر آموزش هنر 

یبرخی از مربيان سعی می کنند در کالسهای هنر  ی ی
و در مورد . روشهای آموزش مستقيم را به کار گيرند

نحوة رنگ آميزی، انتخاب رنگ صحيح، نحوة 
آموزش کودکان به اشيا فرم و شکل سايه زدن، شکل و فرم اشيا به کودکان آموزش سايهزدن،

می دهند و حتی  گاه در انتخاب موضوع نيز کودکان 
.را آزاد نمی گذارند



آموزش هنر آموزش هنر 

اگر به کودکان فرصت داده شود تا بدون دخالت بزرگترها 
به نيازی کنند، پيدا رشد بپردازند هنری فعاليت به فعاليت هنری بپردازند و رشد پيدا کنند، نيازی به به
هر . محرک جهت پرورش خالقيت در کودکان نخواهد بود

کودک بدون ترس و خجالت خالقيت خود را به کار خواهد 
گرفت و با اعتماد به نفس به کار خود می پردازد بنابراين گ

دخالت و . متکی به فکر، ايده و نظر ديگران نخواهد بود
واعمال نظر بزرگساالن در انجام فعاليتهای هنری می تواند  ی ری ی ه ي م ج ر ن بزر ر

 .عامل بازدارنده باشد



آموزش هنر آموزش هنر 

کودک ده ساله ای که به ماشين و طرز کار مکانيکی آن 
ط ً عالقه مند است قطعاً برايش اجزای ماشين و ارتباط معنی دار ط
 .اجزا با يکديگر اهميت بيشتری دارد



آموزش هنر آموزش هنر 

مارة  رح ش ت 2ط ده اس يم ش اله ترس ر ده س ط پس . توس
وردنظر م طرح ايی زيب اصوالً د، نباش ا زيب ايد ش وردنظر تصوير ايی طرح م د، اصوال زيب ا نباش ايد زيب تصوير ش

ار هر يک از اجزا . نبوده است آنچه اهميت داشته نحوة ک
ه  بت ب اهی وی نس ری و آگ ان هن ودک در بي ت ک و خالقي

د اش ن اش د لک ة دکن ک د ده ان نش ه ک د ين می باش رد ماش وة عملک ودک .نح د ک ان می ده ه نش ک
رده و در مشاهداتش  ضمن کشيدن اين طرح، بسيار فکر ک

ات توجه خاص داشته است ن . دقيق بوده و به جزئي در اي
يم ار کن ن «: صورت نبايد با مشاهده چنين تصويری اظه اي

»!هواپيما شبيه هواپيمای واقعی نيست



آموزش هنر آموزش هنر 

ة  ه در زمين ه کسب تجرب ه ک ن نکت ه اي ه ب ا توج ب
ری  تعداد هن کوفايی اس ری در ش ای هن فعاليته
ار کودک  ر حاصل ک کودک مؤثر می باشد، نبايد ب

ت داش اد زي د ازتأکي ا م دف ه يم نکن وش فرام ت اد داش د زي ا از .تأکي دف م يم ه وش نکن فرام
ا  ری زيب ر هن ق اث ان، خل ه کودک ر ب وزش هن آم
ای  ة هنره ر در حيط ايی اث ه زيب ه ب ت، توج نيس

گ ا ق .تزيينی مدنظر قرار می گيردظ



آموزش هنر آموزش هنر 

برنامه های هنری در دوره های کودکستان، دبستان و راهنمايی 
گ می تواند به گونه ای تنظيم گردد تا به پرورش استعدادهای هنری گ

همچنين فعاليتهای . دانش آموزان و شکوفايی خالقيت آنها بينجامد
در مهارت کسب جهت را ارزشی پر فرصت میتواند ر هنری ر  ه ب  ی ر جه  رز ر پر  و  ی  ری 

نحوة استفاده از مواد و وسايل هنری فراهم سازد، که خود کمک 
می کند تا کودک در انجام کارهای هنری دقت بيشتری داشته و با 

دازد بپ ابداع ی آ ن به نف به اد .اعتماد به نفس به نوآوری و ابداع بپردازداعت



آموزش هنر آموزش هنر 

اهميت و لزوم درس هنر در برنامة درسی کودکان.3گفتار

فعاليتهای هنری می تواند به شناخت کودک از 
کند کمک جهديگران مت تجربه اثر در دک ک کودک در اثر تجربه متوجه .ديگران کمک کند

می شود بينش و برداشت افراد از پديده های 
به اين ترتيب . هنری می تواند متفاوت باشد

می آموزد برای انجام هر کاری تنها يک روش آ
صحيح و يک راه درست وجود ندارد به همين 

رمخاطر می بايد فکر و عقيدة ديگران را نيز محترم  يز ر ن ر ي ي و ر ي یب ر
دانست



آموزش هنر آموزش هنر 

فعاليتهای هنری غالباً با 
مشارکت و تبادل نظر و تبيين 
عقيده همراه است بنابراين
کودک به ارزش و لزوم 
همکاری و مساعی ریتشريک ی و  ري 

نيز پی می برد
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اهی  زايش آگ فعاليتهای هنری موجب اف
رافش  يط اط ه مح بت ب ودک نس ک

ا ل ا ک ک ریگ واد هن ايل و م ردد، کودک وس می گ
ام را  ت اجس د، باف ايش می کن را آزم
مورد بررسی قرار می دهد، به رنگ و

د در  ده های طبيعی توجه می کن نقش پدي
وده و  ر ب نتيجه در مشاهدات خود دقيقت

بود خواهد آگاهتر محيطش به .نسبت به محيطش آگاهتر خواهد بودنسبت
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فعاليتهای هنری می تواند به بيان آزادانة افکار و 
کند ک ک قل نات ازکن نقاش ن ض ضمن نقاشی، بازی .مکنونات قلبی وی کمک کند

با خمير و يا نمايش خالق، کودک ترسها، 
نگرانيها، غم و ناراحتهای خود را آسانتر ابراز 
می کند و به اين ترتيب از تنشهای خود می کاهد
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قوة تقويت باعث شود داده آموزش درست به اگر هنر اگر به درستی آموزش داده شود باعث تقويت قوة هنر
با تشويق کودک به بيان . خالقه و ابتکار کودک می گردد

آزادانة افکار و احساساتش نه فقط به پرورش قدرت خالقه 
ل او کمک کرده ايم، بلکه حس استقالل را نيز در او تقويت ل

.نموده ايم

هنر چه در ارتباط با بزرگساالن و چه رابطه با 
کودکان، امری است شخصی، در نتيجه يکی از 

فعاليتهای انجام ضمن بايد که نکات مهمترين و اساسيترين و مهمترين نکاتی که بايد ضمن انجام فعاليتهای اساسيترين
هنری به خاطر سپرد اين است که آزادی بيان احساسات و 

 .افکار حفظ شود
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روشهای نامناسبی که می تواند عامل بازدارنده جهت رسيدن به 
برنامه هايی که از قبل توسط مدير يا مربی : اهداف فوق باشد

که د ش ن داد از ا دک ک به د ش يه ت پيش بينی و تهيه می شود و به کودک اجازه داده نمی شود که پيشبين
مطابق ميلش نقاشی کند، روشی نامناسب است برای مثال، 
دادن کتابچه های نقاشی که طراح آنها بزرگساالن هستند و 

کودک تنها به رنگ آميزی می پردازد، کپی کردن تصاوير و گ
نقاشی از روی مدل نيز يکی ديگر از روشهای ديگر از 

است نامعقول .روشهای ول  ی  ه .رو
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همچنين کتابچه های نقاشی که دستورالعملی برای ترسيم 
چيزهای مختلف ارائه داده است و با رعايت اين 

دستورالعملها همة کودکان نقاشيهای يکنواخت و يکسان 
بود خواهد بیارزش نيز توسط.میکشند طرحی کشيدن و بو رزش  يز بی  و .ی   ی  ر ن  ي

مربی بر روی تخته سياه و نشان دادن طرز صحيح ترسيم 
يک شئ و تقاضای اينکه همة کودکان آن را تقليد کنند از 

ت ا د به ا .اهداف ما به دور استاهداف
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گويد م کودک آن«:وقت شما کنم، ترسيم را سگ تصوير توانم نم من من نمی توانم تصوير سگ را ترسيم کنم، شما آن «: وقتی کودکی می گويد
او پيش از هر چيز به تأييد و تشويق شما نياز » را برای من نقاشی کنيد

دارد چون مطمئن نيست تصويری که در ذهن دارد مورد قبول شما واقع 
ک ک ک ک ک فک ا ا ت ا ش .  خواهد شد يا نه بهتر است مربی از جهت فکری به کودک کمک کندا

اگر من تصوير سگ را نقاشی کنم سگی «برای مثال بيان اين نکته که 
و من . خواهد بود که من ترسيم کرده ام، ديگر سگ تو نخواهد بود م م

کودک را به » دوست دارم سگی را که تو با فکر خودت می کشی ببينم
سپس با مطرح کردن سؤاالتی و جلب . انجام فعاليت تشويق خواهد کرد

خود ذهن در را روشنتر تصوير میتواند کودک جزئيات، به او توجه او به جزئيات، کودک می تواند تصوير روشنتر را در ذهن خود توجه
سؤاالتی . مجسم کند و بنابراين ترسيم آن تصوير برايش آسانتر می شود

 :مانند
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گ

چگونگی ايجاد انگيزه در کودکان جهت انجام فعاليتهای هنری

ری واد هن ايل و م واد (وس و، م گ، قلم م د رن مانن
ی ذهای رنگ ر، کاغ معی، خمي ايی ) ش ه تنه ب

ری هن ای فعاليته ام انج رای ب زه انگي د ری میتوانن ی  ه ي م  ج ی  ر ز ب ي و  ی 
تفاده  باشند؛ خصوصاً برای کودکانی که امکان اس

.از اين وسايل را کمتر داشته اند
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يلم و  ايش ف ه کالس و نم ده ای ب ا پرن وان ي اه آوردن حي گ
اد ايج در د میتوان ز ني اوير تص دادن ان نش ا ي و اليد اد اس د در ايج ز می توان اوير ني ان دادن تص ا نش اليد و ي اس
وارد  ن م ام اي ال در تم ر ح د در ه ؤثر باش زه م انگي

توجه داشته . صحبت و گفتگو با کودکان ضروری است
ت خال ا خ شخ ا ت اش ا ث ه ه ک ت اش ود را دخال تهای شخصی خ ا، برداش ه بحثه ه ب د ک باش
رار  ويش ق ته های خ أثير خواس ان را تحت ت داده و کودک ن

بلکه آنها را به بيان نظر و عقيدة خودشان تشويق . ندهيد
.کنيد
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ی نقاش ف مختل ای تکنيکه وزش ا(آم ب ی نقاش ی ی   ه ي ی ب (وزش 
زه ) مسواک، چاپ اد انگي د در ايج ز می توان ني

ؤثری  ک م ری کم ای هن ام فعاليته رای انج ب
.باشدباشد
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چند نکته برای مربيان. 4گفتار 

کودکان تشويق و تحسين نچگونگی و ويق  ين و  ی  و چ
تحسين و تشويق در صورتی که به درستی به کار رود عامل مؤثری 

پس بايد سعی شود اين . در اجتماعی کردن کودکان می تواند باشد
فا شک شد ت د هاندازة ق ه ادقانه ف تعريف صادقانه و به موقع، به اندازة در جهت رشد و شکوفايی ت

کودک بايد از انجام فعاليتهای . استعدادهای ذاتی کودکان به کار رود
هنری احساس رضايت کند و کاری را صرفاً برای جلب توجه مربی 

.انجام ندهد
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نامگذاری بر روی نقاشی
ماکثر مربيان غالباً سعی دارند بالفاصله پس از اتمام  ز پ ر ی ر ر

.  نقاشی نام کودک را بر روی اثر او ثبت نمايند
اگرچه اين حرکت منطقی به نظر می رسد زيرا 
گاه ول آموزد م را خود نام نوشتن طرز کودک طرز نوشتن نام خود را می آموزد ولی گاه کودک
افراط در اين کار می تواند تأثير نامطلوب داشته 

.باشد
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تفاوتهای فردی
همان طوری که کودکان در زمينه های ديگر 

تفاوتهايی با يکديگر دارند، در انجام فعاليتهای 
هنری و در طريق استفاده از مواد و وسايل نيز 
شخصيت به بستگی که میشود مشاهده ي تفاوتهايی ی ب  و  ب ی  يی   ه و

.فردی کودکان دارد
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کارهای ام انج در برخ ه ک شويم م متوجه کودکان مشاهدة ام کارهای ضمن ه برخی در انج ضمن مشاهدة کودکان متوجه می شويم ک
ار  نظم ک ه طور م تند، بعضيها ب اط هس خود با شهامت و برخی محت
ی  تند، برخ ق هس يار دقي ات بس د و در جزئي ام می دهن ود را انج خ

ا ا ش ا طال ا کا اگ د ام می دهن بعضی از . ديگر کار خود را بدون مطالعه و انديشه انج
د  رای مدت بيشتری می توانن کودکان دقت و توجه فراوان دارند و ب
ند و بعضی ديگر کارهای خود  روی موضوعی تمرکز داشته باش

.را خيلی سريع و سرسری انجام می دهند

برسد نظر به يا و باشد نداشته پشتکار فعاليتها انجام در کودکی اگر کودکی در انجام فعاليتها پشتکار نداشته باشد و يا به نظر برسد اگر
ک،  ويق و کم ا تش ی ب ت مرب وار اس رايش دش ت ب ام فعالي ه انج ک

.می تواند او را به ادامه و اتمام فعاليت راغب سازد
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.وقتی کودکی بيش از اندازة احساس خستگی می کند
اگر کودکی ضمن انجام فعاليتهای هنری دائماً احساس خستگی 
گ ا ال ف ا ا ا ش اک ک ک ا می کند، بايد توجه کنيم که واکنش او ضمن انجام فعاليتهای ديگر ک

در مورد کودکی که مواقع ديگر به طور کلی فعال . چگونه است
مبوده نسبت به خود اعتماد به نفس دارد ولی هنگام انجام فعاليتهای  م
هنری احساس خستگی می کند بايد موارد زير را مورد توجه قرار 

:داد



آيا در خانة پدر و مادر و يا بزرگترها دائماً برايش نقاشی می کشد؟.1 پآيا در خانة پدر و مادر و يا بزرگترها دائماً برايش نقاشی می کشد؟.1
آيا خواهر يا برادر بزرگتر و يا همکالسيهايش کارهای او را . 2

مورد تمسخر قرار می دهند؟
عامل3 دهد م قرار استفاده مورد کودک که وسايل و مواد آيا

پ
آيا خواهر يا برادر بزرگتر و يا همکالسيهايش کارهای او را . 2

مورد تمسخر قرار می دهند؟
عامل3 دهد م قرار استفاده مورد کودک که وسايل و مواد آيا آيا مواد و وسايلی که کودک مورد استفاده قرار می دهد عامل .3

اين خستگی نيست؟
گاه ممکن است فعاليتها در حد توان کودک نباشد و يا توقعات . 4

آ ا ا قا ک ا ا ک ک ک اش ال

آيا مواد و وسايلی که کودک مورد استفاده قرار می دهد عامل .3
اين خستگی نيست؟

گاه ممکن است فعاليتها در حد توان کودک نباشد و يا توقعات . 4
آ ا ا قا ک ا ا ک ک ک اش .  مربی و والدين در حدی باشد که کودک احساس کند قادر به انجام آن نيستال

.در اين صورت نيز احساس خستگی خواهد کرد
آيا تعداد زيادی از کودکان با مقدار کمی وسايل در جايی .5

.  مربی و والدين در حدی باشد که کودک احساس کند قادر به انجام آن نيست
.در اين صورت نيز احساس خستگی خواهد کرد

آيا تعداد زيادی از کودکان با مقدار کمی وسايل در جايی .5
کوچک مشغول فعاليت هنری هستند؟

آيا کودک در انجام فعاليت آزادی دارد و يا تحت فشار قرار . 6
است؟ گرفته

کوچک مشغول فعاليت هنری هستند؟
آيا کودک در انجام فعاليت آزادی دارد و يا تحت فشار قرار . 6

است؟ گرفته است؟گرفته
آيا عالئق و تواناييهای کودک در نظر گرفته شده است؟

آيا کودک تمايل به انجام يک فعاليت خاص دارد؟ و يا مايل است 
ا گ ت ال ا(ف ؟)نط ا ان

گرفته است؟
آيا عالئق و تواناييهای کودک در نظر گرفته شده است؟

آيا کودک تمايل به انجام يک فعاليت خاص دارد؟ و يا مايل است 
ا گ ت ال ا(ف ؟)نط ا ان انجام دهد؟...)نطير چاپ و(فعاليت ديگری را انجام دهد؟...)نطير چاپ و(فعاليت ديگری را
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وقتی کودک تمايلی به انجام فعاليتهای هنری ندارد
طبيعی است که کودکان انجام فعاليتهای مورد عالقة خود را ترجيح 
کا ک ا ا ا ا تا ک ا ت ا

وقتی کودک تمايلی به انجام فعاليتهای هنری ندارد
طبيعی است که کودکان انجام فعاليتهای مورد عالقة خود را ترجيح 
کا ک ا ا ا ا تا ک ا ت ا مربی با تجربه سعی خواهد کرد تا برنامه ای را برای کودکان .می دهند

گاه کودکان تمايلی به . تربيت دهد که از آن لذت برده برايشان جالب باشد
انجام برخی از فعاليتها ندارند علت نيز واضح و روشن نيست و عوامل 

مربی با تجربه سعی خواهد کرد تا برنامه ای را برای کودکان .می دهند
گاه کودکان تمايلی به . تربيت دهد که از آن لذت برده برايشان جالب باشد

حانجام برخی از فعاليتها ندارند علت نيز واضح و روشن نيست و عوامل  م
.متعددی می توانند، مؤثر باشند

.مربی بايد علت را جستجو کند و بعد به کمک کودک بشتابد
بر جهت مناسب روشهای میتواند علتها بررسی از پس مربی

ح م
.متعددی می توانند، مؤثر باشند

.مربی بايد علت را جستجو کند و بعد به کمک کودک بشتابد
بر جهت مناسب روشهای میتواند علتها بررسی از پس مربی پس از بررسی علتها می تواند روشهای مناسب جهت بر مربی

.طرف کردن مشکل کودک را به کار ببرد
مربی پس از بررسی علتها می تواند روشهای مناسب جهت بر 

.طرف کردن مشکل کودک را به کار ببرد
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سعی نکنيد نقاشيهای کودکان را به واقعيتها ارتباط 
دهيد

ا ق ق تش ا کا ک اال گ ز اکثر بزرگساالن کودکانی را مورد تشويق قرار اکث
می دهند که نقاشيهای آنها نشان دهندة واقعيتها و يا 

به اين ترتيب کودک پی خواهد .پديده های طبيعی باشد پپ
برد که نقاشيهای سبک رئاليست ارزش بيشتری نسبت 

و مسلماً سعی خواهد کرد به . به ساير سبکها دارد
گيرد قرار مربی توجه مورد که کند نقاشی .طريقی نقاشی کند که مورد توجه مربی قرار گيردطريقی
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هنر، وسيله ای برای درک و شناخت رشد همه جانبة کود ک. 5گفتار 

در صرفاً از بيش مفهومی میکند ترسيم کودک ر آنچه ر  ی بيش از  هو ی   يم  ر و  چ  آ
نقاشی کودک . هم آميختن رنگها و ترکيب خطوط دارد

تنها عالئمی بر روی صفحه کاغذ نيست، بلکه کودک 
ط خط هال ال د ظه ل آن د ا د خ د ت ا تماميت وجود خود را در آن لحظه در البه الی خطوط ت

و رنگها جای می دهد
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گاه کودکان در ضمن پرداخت به فعاليتهای هنری آنچنان 
مجذوب می گردند که همة عواطف و احساس خود را در نقاشی گ

گاه نيز صرفاً بازی کردن با رنگها و تجربه . ابراز می دارند
نقاشی شيوههای بهکارگيری يا و هنری وسايل و مواد از ی استفاده ی  يو  يری  ر ری و ي ب  يل  و و و ز   
برای آنان لذتبخش جالب است و حتی در اين صورت نيز با 
مشاهدة کودک ضمن پرداخت به کار می توانيم به نکاتی از 

ي بب پ ايش اينکهالت له ند:از عالقه د خ بهکا دک ک کودک به کار خود عالقه مند :از جمله اينکه. حالتهايش پی ببريم
است يا خبر؟
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، جسم ، عقالن ، عاطف رشد ت اهمي به ،اکنون جسم ، عقالن ، عاطف رشد ت اهمي به ی، جسمی، اکنون اکنون  به اهميت رشد عاطفی، عقالن
د  اعی، رش د اجتم واس و ادراک، رش د ح رش
أثير آن در  ت و ت د خالقي ی و رش زيبايی شناس
ش ق طة

ی، جسمی،  اکنون  به اهميت رشد عاطفی، عقالن
د  اعی، رش د اجتم واس و ادراک، رش د ح رش
أثير آن در  ت و ت د خالقي ی و رش زيبايی شناس
ش ق ا نقاشی طة کارهای هنری کودکان و رابطة هر يک ب

.کودک می پردازيم
ا نقاشی  کارهای هنری کودکان و رابطة هر يک ب

.کودک می پردازيم
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رشد عاطفي)الف
ا ك ك ا ش ا ة نقاش ا ال فعاليتهاي هنري به ويژه نقاشي تجربة پر ارزش براي كودك است و به ف

ميزان رشد عاطفي بستگي به ميزان  . رشد عاطفي كودك كمك مي كند
.شناخت كودك از خود و به كارگيري آن در نقاشيها دارد ر و و

تكرار طرحهاي يكنواخت و كليشه اي معموالً در نقاشيهاي  
كودكاني مشاهده مي شود كه الگوهاي فكري محدود و تجربيات اندك 

فلددارند او1957]1[لون با نزديك تماس در كه كودكي بررسي با با بررسي كودكي كه در تماس نزديك با او  1957لون فلد.دارند
بوده دريافت كه هر نوع سازگاري نسبت به محيط جديد نياز به 

انعطاف پذيري دارد، انعطاف پذيري در نحوة تفكر، تخيل و پرداخت به 
گا ا نا ش فل ن ل ك ك لف ا ال فعاليتهاي مختلف كودك مورد بررسي لون  فلد دستخوش ناسازگاري  ف

شديد عاطفي و ناتواني در سازگاري با موقعيتهاي جديد بود و 
.نمي توانست رفتارش را مناسب با محيط جديد تعديل كند ل ش ي
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اين کودک هنگام پرداختن به فعاليتهای هنری تنها در 
صورتی احساس امنيت و آرامش می کرد که می توانست 
کند تکرار را د خ عن ب اخت يکن يشگ ه . طرح هميشگی و يکنواخت و بی معنی خود را تکرار کندطرح

).3طرح شمارة (
تکرار موضوع در نقاشی کودک نشانة آن است که کودک 

.می خواهد به دنيايی که برايش آشناتر است پناه ببردآ
تکرار طرحهای يکنواخت در نقاشيهای کودکان 

.نشان دهندة کمبودهای عاطفی و اجتماعی آنان است ن ی ج و ی ی بو ن
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رشد ذهني) ب
افزون افش اط محيط و خود به نسبت كودك آگاه چه هر چه آگاهي كودك نسبت به خود و محيط اطرافش افزون  ه

آنچه . شود، در زمينة ذهني و عقلي نيز رشد بيشتري پيدا مي كند
كودك در نقاشيهايش فعاالنه منعكس مي سازد نشاني است از 

.دانش و اطالعات او در نتيجه ميزان رشد ذهني كودكط
يكي از معروفترين آزمونها براي ارزيابي رشد ذهني 

است كه از )1963هاريس(»شكل آدم را بكش«كودك آزمون م ل
كودك خواسته مي شود تصوير يك آدم را به بهترين وجهي كه 

كودك پنج ساله اي كه انسان را با يك سر  . مي تواند، ترسيم كند
و بدن سر، با را انسان كه كودك به نسبت كند مشخص پاها و پاها مشخص كند نسبت به كودكي كه انسان را با سر، بدن و و

پاها مشخص كرده در سطح پايينتري از رشد ذهني قرار 
.مي گيرد
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رشد هنري كودك با رشد ذهني وي تا سن ده سالگي 
اگرچه هوش هر  ) 1967برك هارت . (رابطة مستقيم دارد

د آ ت ش ن آز از ك ا ن ا ا فرد براساس نمره اي كه از آزمون هوش به دست مي آيد ف
سنجيده مي شود، ليكن تصميم گيري در مورد اينكه هوش 

در بعضي موارد همان طور كه .چيست مشكل است
اشاره مي كند گاه توانايي و استعداد ) 1970(آليسون

هنري براساس دانسته هاي شخصي در زمينة تاريخ هنر، 
يشركت فعال در كالس هنر و داشتن انضباط فردي  ر ضب ن و ر الس ر ل ر

.سنجيده مي شود
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جسم)پ رشد رشد جسمی)پ
شاخص رشد جسمی در فعاليتهای خالقة کودک، تواناييهای او در 
. زمينة هماهنگی حرکات چشمها و عضالت کوچک دست است
ا ط ش ا ا ک ک لط ا بدين معنی که ميزان تسلط کودک بر اعضای بدنش بر خطها و ک

ترسيمهايش تأثير می گذارد و هر چه حرکات اعضای بدن بيشتر 
.در اختيار کودک باشد، مهارتش نيز بيشتر خواهد شد

نه تنها شرکت فعاالنة کودکان در پرداخت به فعاليتهای 
قسمتهای ترسيم بلکه است، آنان جسم رشد نشاندهندة هنری نشان دهندة رشد جسمی آنان است، بلکه ترسيم قسمتهای هنری
مختلف اعضای بدن نيز نشانی از رشد جسمی آنان است که 
.فرافکنی از خود و يا به تصوير کشيدن خود ناميده می شود
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رشد ادراک)ت
بخش عمده ای از تجارب هنری کودک حاصل پرورش و رشد حواس 
و زندگی از بردن لذت که دارد بسيار اهميت جهت آن از امر اين ی و اوست، ز ز ن  ر   بر ر  ي ي ب ن جه  ز  ر  ين  و 

فراهم . توانايی يادگيری بر مفهوم و کيفيت تجارب حسی فرد متکی است
نمودن موقعيتهای مناسب برای پرورش حواس کودکان در يادگيری آنها 

ت ا شاهدؤث ان ت ا ا شد تأثي نيز ی هن ای اليت ف د در فعاليتهای هنری نيز تأثير رشد حواس را می توان مشاهده .مؤثر است
کرد، وقتی کودکی تجارب حسی خود را در نقاشيهايش منعکس می سازد، 

به طوری . مشاهدات عينی او بيش از دريافتهای حسی ديگر تجلی می کند
. که کودک نخست نسبت به رنگها، شکل و فضا حساسيت نشان می دهدگ
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مراحل اولية رشد ادراک حسی با شناخت رنگهای مختلف و لذت 
سپس به تدريج توجه کودک به . از به کارگيری رنگها همراه است

د ش م جلب آن شن ر تاريک رنگها بهتغيير ک ک کم کم به .   تغيير رنگها و تاريکی و روشنی آن جلب می شود
سنگينی ,بافت اجسام توجه می کند و با به کار گرفتن سايه روشن 

ضمن بازی با خمير . و سبکی يا وزن اجسام را منعکس می سازد
می دانيم کودک ابتدا سعی می کند آن را بکوبد، لوله کند، و آ

.شکلهای مختلف را روی آن نمايش دهد

رشد حواس بر درک فضای اطراف نيز تأثير می گذارد 
و باعث می شود کودک محيط اطراف خود را بشناسد و بهتر 

کند .درک کنددرک



نقاش کودک شش ساله ای است که پدرش را بارها در حال چمن زنی مشاهده. نگاه کنيد  4به تصوير شماره 
ت ا د تک ا د ک ي ت پد ای به ا د خ ي ت دک ک . کودک تصوير خود را به جای پدر ترسيم کرده است ,کرده است
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رشد حس زيبايي شناختي) ث
رشد زيبايي شناختي غالباً اساسيترين قسمت تجرييات هنري را  

ل كشك ف ن گ ان ا ا ش ا :  زيبايي شناختي را مي توان بدين گونه تعريف كرد.تشكيل مي دهد
توانايي تنظيم كردن فكر و احساس و متجلي كردن آنها در قالبي 

چنانكه شعر .كه بتوان براساس آن با ديگران ارتباط برقرار كرد
حاصل نظمي است كه به مجموعة كلمات داده مي شود، موسيقي 
حاصل نظم بخشيدن به صوتهاست و هنرهاي تجسمي و نقاشي 
شود م داده رنگها و شكلها خطها، به كه است نظم .حاصل نظمي است كه به خطها، شكلها و رنگها داده مي شودحاصل
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اث ک شناخت ا ز ا زش ا ا ت ثا معيار ثابتی برای ارزشيابی زيبايی شناختی يک اثر ا
هنری وجود ندارد بلکه ارزش زيبايی شناختی هر اثر 
هنری از جمله نقاشی به احساس و عقيدة فردی بستگی 

دارد، فرهنگ جامعه، هدف نقاش و پيامی که اثر 
هنری حامل آن است، بنابراين ايجاد نظم و هماهنگی 
صورت گوناگون بسيار روشهای به هنری آثار ور در ون  و ر  ي ی ب ه ری ب رو ر  ر 

در آثار هنری کودکان رشد حس . می پذيرد
زيبايی شناختی را در توانايی وحدت بخشيدن به 

د ا عها ت ه آن ل د ت د ف ات تجرييات فردی و تبديل آن به صورت مجموعه ای واحد ت
.می دانند
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يکی از روشهای با ارزش در روان درمانی 
بيماران روان پريش، بررسی وجود، وحدت و نظم 
نيز تربيت و تعليم است، آنان نقاشی اجزای هماهنگ اجزای نقاشی آنان است، تعليم و تربيت نيز هماهنگ
چيزی جز پرورش افکار و متجلی کردن نظم در آن 
نيست، به اين ترتيب نظمی که به کلمات داده می شود 

د ا ان اط ت ا ا ق داده ا نظ نظم اعداد و .به برقراری ارتباط صحيح می انجامد
نمادها به تفکر منطقی و رياضی می انجامد و سرانجام 

.نظم در تخيالت، هنر را پديد می آورد
بنابراين تعليم و تربيت در پرورش احساس 
.زيبايی شناختی فرد مؤثر است
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رشد اجتماعی) ج
هنری کارهای در وضوح به میتوان را کودکان اجتماعی ری رشد ی  ر ر  وح  ن ب و و ی  ن ر  و ی  ج ر 

نقاشيها و به طور کلی ترسيمهای کودکان . آنان مشاهده کرد
. منعکس کنندة ميزان شناخت کودک از خود و ديگران است

خطنگاری، رحلة از گذر از پ رعت به ال خرد دکان کودکان خردسال به سرعت پس از گذر از مرحلة خط نگاری، ک
تصوير انسان را به نقاشی خود می افزايند، يعنی نماد انسان پس 

از اين مرحله يکی از بارزترين موضوعهای نقاشی آنها 
آ آگ زيرا ضمن رشد همه جانبة کودک، آگاهی آنان نسبت .می شود

به محيط اجتماعی افزايش می يابد و اثر اين آگاهی، به صورت 
طبيعی است که هر چه .تأثيرات ترسيمی به نمايش در می آيد ي ی ر يش ب ی ي ر چير ر ی بي

آگاهی کودک دربارة انسان و روابط اجتماعی و تأثير اين 
روابط در زندگی بيشتر شود، تکرار اين موضوع در نقاشی 

شود م ديده .بيشتر ديده می شودبيشتر
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درک آگاهی اجتماعی آغازی است بر درک کودک از دنيای 
گسترش آگاهی .بزرگتری که کودک خود جزئی از آن است ز ی ز ر یزر ر

اجتماعی کودکان به صورت ترسيم تصاويری که قسمتهايی از 
برای مثال کم کم مأمور . اجتماعی را نشان می دهد تجلی می کند

هستند، خيابان اسفالت حال در که کارگران يا ، آتش نشانی، يا کارگرانی که در حال اسفالت خيابان هستند، آتشنشان
پرستاری که در بيمارستان از بيماران پرستاری می کند، و يا 

تمام اين . پليسی درحال خدمت به نقاشيهای کودک وارد می شوند
آگا ا ا ش ا ک موضوعها خود محرک خوبی برای رشد اجتماعی و آگاهی ا

.بيشتر او از اجتماع است
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بايد مشارکت و همکاری و همزيستی در زندگی 
ا ا ش تف ک ک ز ا ا ت اجتماعی امروزی به کودک تفهيم شود و برای اين ا

منظور پرداختن به فعاليتهای هنری گروهی نقش 
عمؤثری در القای احساس مسئوليت کودک در جمع و 

عالوه بر اين با فعاليتهای . حل مشکالت فردی او دارد
گروهی کودک می آموزد که به افکار و عقايد ديگران 

بگذارد احترام .نيز احترام بگذاردنيز
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رشد نيروی آفرينشی) چ
از زمانی که کودک اولين عالئم را بر روی کاغذ می آورد و شروع به 

کودک با خلق شکلها و . خط نگاری می کند، خالقيت وی نيز آغاز می گردد
خطهای مختلف با روش خاص خود جزئی از وجودش را به شيوه ای 

میآورد کاغذ روی بر شخصی تاکامالً نگاری خط مرحلة آغاز از از آغاز مرحلة خط  نگاری تا .کامال شخصی بر روی کاغذ می آورد
رشد . رسيدن به مرحلة خلق آثار هنری مراحل زيادی را بايد طی کرد

نيروی آفرينشی کودک را که بسيار شخصی و فردی است می توان در 
د ک شاهد دکان ک ا خط خط ا .نقاشيها و خط خطيهای کودکان مشاهده کردنقاش

در زمينة مراحل رشد نقاشی کودکان تقسيم بنديهای متفاوتی انجام 
.شده است از جمله تقسيم بندی لوون فلد و بريتين که به آن اشاره می شود

مرحلة خط . 1: مراحل پيشرفت کودکان در نقاشی عبارت اند از
طرحريزی،2خطی، پيش طرحريزی،3مرحلة آغاز4مرحلة رح ريزی.2ی رح ريزی .3ر پيش  ز . 4ر 

واقعگرايی
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)خط  نگاری(مرحلة خط خطی . 1
د دا تق اط ت ا ا ان ان شد ا دک ک دنقاش در . نقاشی کودک با رشد روانی و جسمانی او ارتباط مستقيم دارد

مرحلة خط خطی هماهنگی عضالت دست کودک و حرکات چشم 
بسيار ضعيف است در نتيجه انجام فعاليتهايی که نياز به کنترل 

.عضالت کوچک دارد برای کودک بسيار مشکل است

کردن خطی خط با را نقاشی کودکان جهان جای همه ن در ر ی  ی ر ب   ن  و ن  ی جه ر  ج
شروع می کنند و اولين عالئم را به صورت پراکنده و نامنظم بی آنکه 

خطهايی که کودک می کشد به هر . خطها را کنترل کنند رسم می کنند
اث ت د کت طة ا اند ت ن دک ک االً ت ا د ف طرف می رود و احتماال کودک نمی تواند رابطة حرکت دست و اثر ط

اندازة خطوط نيز متفاوت است و . قلم بر صفحة کاغذ را درک کند
بستگی به جثة کودک دارد چرا که کودک خطوط را با حرکت 

.بازوی خود ترسيم می کند
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مرحلة خط خطي منظم) الف
مپس از حدود شش ماه يا بيشتر از آغاز مرحلة خط خطي نامنظم، كودك  ي ر ر ش پس

اين مرحلة مهمي .تدريجاً به رابطة حركت دست و اثر قلم خود پي مي برد
است زيرا هماهنگي بين عضالت دست و حركتهاي چشمها تقويت شده 

شدهاست رسم خطهاي كه شويم م متوجه كودكان نقاشيهاي ب دقت كم با با كمي دقت بر نقاشيهاي كودكان متوجه مي شويم كه خطهاي رسم شده .است
.تا حدودي كنترل شده اند

ق ا ك ل ا ك ك ك ا خطهايي كه كودك در اين مرحله رسم مي كند به صورت افقي و ط
در اين مرحله از نقاشيهاي  . عمودي و گاه، دايره اند و اغلب تكرار مي شوند

كودكان، نقشهاي كوچك و يا نقطه به ندرت مشاهده مي شوند زيرا در اين 
صورت كودك مجبور است مداد خود را از روي كاغذ بردارد و معموالً اين 

.كار را نمي كند
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ه ا داد اند ت ً ا تق دک ک الگ ه د د هد ا داد اند ت ً ا تق دک ک الگ ه د د در حدود سه سالگی، کودک تقريبا می تواند مداد را به د
همان طريقی که بزرگساالن استفاده می کنند در دست بگيرد و تا 

را کپی کند اما نمی تواند » +«حدودی قادر است خطها يا عالمت 

در حدود سه سالگی، کودک تقريبا می تواند مداد را به 
همان طريقی که بزرگساالن استفاده می کنند در دست بگيرد و تا 

را کپی کند اما نمی تواند » +«حدودی قادر است خطها يا عالمت 
در اين سن کودک می تواند دايره بکشد اما .از روی مدل نقاشی کند

.کشيدن مربع برايش مشکل است
در اين سن کودک می تواند دايره بکشد اما .از روی مدل نقاشی کند

.کشيدن مربع برايش مشکل است

معتقدند کودکان خطهای عمودی را  هت ويکو  ال شولر
طبق نظر همين پژوهشگران . بيش از خطهای افقی ترسيم می کنند

نشان آن ت کث ت ا دک ک د ا اظ ن د ا خط

معتقدند کودکان خطهای عمودی را  هت ويکو  ال شولر
طبق نظر همين پژوهشگران . بيش از خطهای افقی ترسيم می کنند

نشان آن ت کث ت ا دک ک د ا اظ ن د ا خطهای عمودی مبين اظهار وجود کودک است و کثرت آن نشان خط
.می دهد کودک به وجود خود، آگاهی پيدا کرده است

خطهای عمودی مبين اظهار وجود کودک است و کثرت آن نشان 
.می دهد کودک به وجود خود، آگاهی پيدا کرده است
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مرحلة نامگذاری نقاشيهای خط خطی) ب
ل پس از اينکه کودک توانست خطها را کنترل کند، دربارة تصاويری ط

در اين نقاشيها از حادثه يا . که کشيده است داستانهايی تعريف می کند
يچداستانهايی که کودک مدعی است نقاشی او نشان دهندة آن است، هيچ  ن ن و ی ی و يی ه

اين مرحله ممکن است در حدود سه يا سه سال . اثری ديده نمی شود
اين «کودک پس از خط خطی کردن می گويد . و نيمی شروع شود

است يا»مادر دويدن«و درحال هستم من و»اين نقاشيها نامگذاری نامگذاری نقاشيها و »اين من هستم درحال دويدن«و يا»مادر است
داستانسرايی در مورد آنها اهميت خاصی دارد زيرا نشان می دهد که 

اگر قبالً کودک صرفاً از . طرز تفکر کودک تغيير پيدا کرده است
ا ا ال لذ ک ا أث حرکت دست و تأثير اين حرکت لذت می برد، حال سعی دارد با ک

.دنيای اطرافش ارتباط برقرار کند
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 2وسايل و مواد الزم برای انجام فعاليتهای هنری کودکان 
اله4تا

 2وسايل و مواد الزم برای انجام فعاليتهای هنری کودکان 
اله4تا ساله4تا

مداد شمعی در رنگهای مختلف. 1
 45×  30کاغذ سفيد و يا کاغذهای کاهی در اندازه های . 2

ساله4تا
مداد شمعی در رنگهای مختلف. 1
 45×  30کاغذ سفيد و يا کاغذهای کاهی در اندازه های . 2

سانت    45×  60سانت و 
سانت 1سانت و  5/4قلم موهای . 3
گواش.4 رنگهای

سانت    45×  60سانت و 
سانت 1سانت و  5/4قلم موهای . 3
گواش.4 رنگهای ش.4 و ی  ه ر
پيش بند و يا روپوش مخصوص. 5
قوطيهای کنسرو که     لبة (ظرفهای مخصوص رنگ . 6

اشند نداشته ز قل)ت دن ک اک ا ن فن ا

ش.4 و ی  ه ر
پيش بند و يا روپوش مخصوص. 5
قوطيهای کنسرو که     لبة (ظرفهای مخصوص رنگ . 6

اشند نداشته ز قل)ت دن ک اک ا ن فن ا اسفنج نرم برای پاک کردن قلم مو) تيز نداشته باشند
گچ برای نقاشی روی تخته، زمين يا کاغذ. 7
)گل ُرس، کاغذ، آرد(خمير . 8

اسفنج نرم برای پاک کردن قلم مو) تيز نداشته باشند
گچ برای نقاشی روی تخته، زمين يا کاغذ. 7
)گل ُرس، کاغذ، آرد(خمير . 8
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برای اينکه بتوان کارهای هنری کودکان را ارزشيابی برای اينکه بتوان کارهای هنری کودکان را ارزشيابی 
کرد بايد برای هر کودک پرونده ای فراهم آورد و 

نمونه هايی از کارهای او را در طول يک ماه در اين 
کرد جمع سال(پرونده پايان در میتوان را نمونهها اين

کرد بايد برای هر کودک پرونده ای فراهم آورد و 
نمونه هايی از کارهای او را در طول يک ماه در اين 

کرد جمع سال(پرونده پايان در میتوان را نمونهها اين ر  ع  ل (پرو ج ن  ي ر پ ن  و ی  و  ر  ين 
به اين ترتيب می  توان ) تحصيلی به کودکان بازگرداند

کارهای اولية کودک را با کارهای بعدی او مقايسه 
د ک

ر  ع  ل (پرو ج ن  ي ر پ ن  و ی  و  ر  ين 
به اين ترتيب می  توان ) تحصيلی به کودکان بازگرداند

کارهای اولية کودک را با کارهای بعدی او مقايسه 
د .کرد.کردک
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سالگی 4تا  2مفهوم رنگ در مرحلة 
آنهاست غيرارادی انرژی بازده سن اين در کودکان . نقاشی کودکان در اين سن بازده انرژی غيرارادی آنهاستنقاش

خطهايی که کودک می کشد به هر طرف می رود و او احتماالً 
نمی تواند رابطة حرکت دست و اثر قلم را بر صفحة کاغذ 

ک شک ا اف ا ا ا گ ا ا ا ت ک همين که توانايی هماهنگ سازی ماهيچه ها افزايش .درک کند
می يابد، عمل خط خطی کردن نيز آگاهانه تر و منظم تر 

کودک تدريجاً کشف می کند که خطها و اثرات روی .می شود
کاغذ با حرکت دست او ارتباط دارند و همين اکتشاف باعث 
.  می شود تا سعی کند جهت خطوط را در کنترل خود بگيرد
است کشيده که تصويرهايی دربارة مرحله، اين اواخر در اواخر اين مرحله، دربارة تصويرهايی که کشيده است در

داستانهايی تعريف می کند و از نسبت دادن نقاشيها به دنيای 
 .خارج لذت می برد



آموزش هنر آموزش هنر 

گاه انتخاب . در اين مرحله، رنگ نقش مهمی به عهده ندارد
ا رنگهاست . رنگهای متعدد ناشی از تمايل کودک به بازی ب

ان  ار کودک ددی را در اختي ای متع د رنگه ه نباي در اين مرحل
او د میتوان کودک توسط رنگ چندين امتحان زيرا داد و قرار و  ی  و  و  ين ر  ن چ ر  زير  ر
ه  را از مسير اصلی فعاليت هنری دور کند و فعاليت او را ب

.بازی با رنگها محدود سازد
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تحقيقات بسياري در زمينة ارتباط رنگ و شكل با  
است فته پذي انجام تان شدب پ دكان ك ت ازشخص   از. شخصيت كودكان پيش دبستاني انجام پذيرفته است

طي بررسي نقاشي ) 1947( هت ويكو  آل شولرجمله 
:كودك چنين نتيجه گيري مي كنند150

كودكاني كه دائماً  در نقاشيهاي خود از رنگهاي گرم  
ياستفاده مي كنند كودكاني پر احساس و عاطفي اند و  س پر ي و ي

كودكاني كه .احساسات خود را آزادانه ابراز مي كنند
رنگهاي آبي را ترجيح مي دهند تمايل به تمركز به سوي  
ت ن كنند م استفاده اه س از كه آنهاي و دارند خويش دارند و آنهايي كه از سياه استفاده مي كنند نسبت خويش
به ديگران عواطفي نشان نمي دهند و دچار كمبودهاي  

.عاطفي اند
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كودكان  : طي تحقيقي متوجه شد كه) 1954( كوركوران
.  سه ساله از رنگها به ترتيب قرار گرفتن آنها استفاده مي كنند ي ه ن ر ر ر يب ر ب ه ر ز
به اين معني كه اگر چهار رنگ را به ترتيب مقابل كودك 

قرار دهيم، كودك، بدون اينكه توجهي به رنگ داشته باشد، 
تفاد ا نگها از ت ا ه از ا ه ت ا از راست به چپ و يا از چپ به راست، از رنگها استفاده از

.مي كند
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كا د اد ن دن آ د د زي ط ش )ال7تا4(لة )سال 7تا 4(مرحلة پيش طرح ريزي پديد آمدن نماد در كار
با رشد جسمي و رواني كودك، تدريجاً خط خطيهاي غيرارادي او به 

كودك موضوعهايي را  .يك فعاليت ارادي و كنترل شده تبديل مي شود
انتخاب مي كند كه تشكيل دهندة دنياي كوچك او هستند و اين 

موضوعها را تا حد ممكن خالصه مي كند، كودك در اين سن، تجربة 
چمحدودي دارد و بسياري از اشيا را نمي شناسد و در كشيدن آنچه كه  ي ر و ي ر ي ز ري ي ب و ر ي و

.درك نمي كند ناتوان است
  4مطالعة تعداد نسبتاً زيادي از طراحيها و نقاشيهاي كودكان 

دهد7تا نشان ا له ن ا ع هاي ژگ :ال :سال ويژگيهاي عمومي اين مرحله را نشان مي دهد7تا
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.است» انسان«موضوع مورد عالقة اکثر کودکان  )الف
کودکان در اين سنين ضرورت بيان وقوع موضوع )ب  ع) ع

را درک نمی کنند آنچه می کشند فاقد زمينه است و به طور نامنظم و 
. پراکنده در صفحه قرار می گيرد

سرشت)ج دوران اين مهم ويژگيهای از ديگر يکی يکی ديگر از ويژگيهای مهم اين دوران سرشت )ج 
به اين معنی که در اين . بی ثبات و نامنظم بيان هنری کودک است

مرحله کودک غالباً دستخوش تغييرات ناگهانی، پيشرويها و گاه 
ش ز تانگ تا ت ا ف ک ان ز ثالً مثال زمانی که فهميده است صورت .پسرويهای حيرت انگيز می شود

انسانی شامل چشم، دهان، گوش و بينی است ناگهان به مرحلة خط 
خطی کردن باز می گردد و مدتی همة صورتها را فقط با يک دايره 

اين تغييرپذيری در روند تکامل يک . بدون جزئيات نشان می دهد
.نقاشی نيز مشاهده می شود







آموزش هنر آموزش هنر 

مفهوم رنگ در مرحلة پيش طرح ريزی
آنچه با را خود نقاشيهای نحوی به دارد سع مرحله اين در کودک در اين مرحله سعی دارد به نحوی نقاشيهای خود را با آنچه کودک

به همين دليل، با استفاده از . در محيط اطرافش وجود دارد ارتباط دهد
خطوط ساده، اشيايی را که برايش مأنوس هستند ترسيم می کند و 
ا ک گآ گ ا ا ئ ش ا شا برای نشان دادن شيئی خاص، به جای رنگ و رنگ آميزی کردن، از ا

.خطوط استفاده می کند
طی يک بررسی از کودکان خواسته شد که شکلهای هندسی 

سال  7تا  4کودکان . را که رنگهای مختلف داشتند با هم جور کنند
.اين شکلها را براساس عامل شکل با هم جور کردند
جور رنگ براساس را شکلها کوچکتر کودکان درحالی که کودکان کوچکتر شکلها را براساس رنگ جور درحالیکه

سال اهميت خاصی  7تا  4پس شکل اشيا برای کودکان . کردند
.نسبت به رنگ آنها دارد
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سال 7تا  4موارد و وسايل پيشنهادي براي كودكان 
.  رنگهاي پوستر و يا گواش كه به صورت پودر باشند. 1
ك2 ك گ ا )گ(قل )گرد و پهن(قلم موهاي بزرگ و كوچك .2
مدادهاي شمعي در اندازه و رنگهاي مختلف. 3
كاغذهاي رنگي براي نقاشي در اندازه هاي مختلف.4
خمير.5
گچ هاي رنگي. 6
).چسب يا قيچي...كاغذ، پارچه، حبوبات(مواد مختلف براي تهية كوالژ.7 والژ. هي براي ت(واد بوب ، رچ پ يچي...، ي ب ).چ
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ا ا ا گذ لة ل در اين مرحله، برخالف مرحلة گذشته، کودک اشيا را در ا
ارتباط با خود نمی بيند بلکه سعی می کند برای نشان دادن اشيا 

.و روابط آنها از يک رابطة منطقی پيروی کند رو پ ی ر ز رو و
من در خيابان هستم، خانه در خيابان «: برای مثال می گويد

اين تغيير در نقاشی کودک . »است و مريم در خيابان است
است کودک فکری رشد رانشاندهندة ترتيب کند م سع او او سعی می کند ترتيبی را .نشان دهندة رشد فکری کودک است

در محيط اطرافش به وجود آورد و قادر است اشيا را به وسيلة 
).1959پياژه (رنگ، شکل، اندازه طبقه بندی کند (صفات آنها 
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ويژگيهای عمومی اين دوران
:استفاده از يک قاعدة مشخص برای کشيدن انسان)الفل

مثالً اندام انسان با يک سر بزرگ، بدن کوچک،        
و نشانه ای . بازوها و پاهای يک خطی نشان داده می شود       و ی ن ی ي پ و وزو

دستها و پاها . از لباس پوشيدن متعارف به چشم می خورد       
اجزای صورت، کم . گاهی انگشت دارند و گاه نيز ندارند       

است مشخص بيش، دندانهاو موها، اوقات گاه اگرچه اگرچه گاهی اوقات موها، دندانها .و بيش، مشخص است      
بعضی از کودکان انسان . و ساير جزئيات حذف می شوند       
را از نيم رخ می کشند، بعضی ديگر سر را نيم رخ و بدن         

ک ا ا(ا قا اکث)ثل ا ا اما اکثر) مثل نقاشيهای مصری(را تمام رخ می کشند      
.کودکان، سر و بدن را با هم از روبه رو می کشند       
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در اين سنين کودکان به ندرت آدم را تنها نقاشی می کنند،        ) ب

بلکه با کشيدن گروهی از آدمها و رابطة آنها با اشيا، در       واقع 
ا ا ا ا ا ل ا طة اا اين . رابطة متقابل و روزافزون خود را با اجتماع بروز       می دهند

.ويژگی مهم ناشی از افزايش تجارب اجتماعی کودک است
در اين مرحله کودک ديگر   اشيا : استفادة از خط زمين)ج ز)ج رز و ر ر

برای مثال فکر نمی کند . را بدون ارتباط با يکديگر ترسيم نمی کند
من روی زمين «بلکه   می گويد » يک درخت، يک مرد، يک ماشين«

و شود م سبز زمين روی علف است، زمين روی ماشين هستم، ماشين روی زمين است،  علف روی زمين سبز می شود و هستم،
خاک و گل روی زمين هستند

او برای نشان دادن روابط اشيا در فضا از خط زمين استفاده می کند 
ا ق ط ا ا کا عمق و پرسپکتيو .و سعی دارد هر چيز را روی اين خط قرار دهد
.را درک نمی کند 

مطبق نظيرة پياژه در حدود نه سالگی سيستمهای مرجع افقی و قائم در  ع پ
 .ذهن کودک گسترش می يابد



مثال، میشودبرای ديده تصوير در که ياهمانطور تپه دادن نشان برای را منحنی خط ل ی  وبر ی  ي  وير  ر  ور   پ ي .ن  ن  ن  ی  ی ر بر  
گلها عمود بر سطح کوه کشيده شده اند و حتی تصوير کودک نيز عمود بر سطح . کوه کشيده

.تپه نقاشی شده است
یدر اين مرحله، وقتی کودکان تصوير خانه ای با سقف شيروانی را می کشند معموالً  ر ی ر ر ی ر ر

 .دودکش آن را عمود بر سطح شيروانی رسم می کنند
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طگ ی کنيم اه م ه تصوير نگ رده است.ب تفاده ک ين اس ط زم وه از دو خ اغ مي ان دادن ب رای نش ودک ب . ک
است کودک تصوير خود را در قسمت پايين صفحه درحال چيدن سيب » چيدن ميوه«موضوع نقاشی 
ه چشم . نشان داده است ين ديگری ب باالی سر او خط آسمان ديده می شود و باالی خط آسمان خط زم

است.میخورد داده نشان د میکن حمل اری گ يک در را ميوهها درحالیکه را پدرش باال قسمت .در ور ن  .ی  ی   ل  ری  ر ي  يو  ر  ی   ر رش ر  . ر  ب پ
.گاری پر از ميوه است
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د ان را نقاشی کن ر دو طرف خياب ته ه ودک می خواس ن تصوير ک يدن . در اي ودک، پس از کش ک
ان را نقاشی  ينها و قسمتهای ديگر خياب د و ماش قسمت باالی نقاشی، به طرف ديگر کاغذ خود آم

.کرد
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اين تجربه باعث شده کودک برای نشان داده روابط . مثال خوبی در اين زمينه است» االکلنگ«تصوير 
همان طور که مشاهده می شود کودک تصوير خود را باالی .اشيا در فضا از روش ديگری استفاده کند

صفحة نزديک به آسمان و خورشيد ترسيم کرده و احساسش را با بزرگتر کشيدن تصوير و همين طور 
. »خواهر بزرگم من را خيلی باال برد«: اين کودک دربارة اين نقاشی می گويد. دهان بازش نشان داده است

اگرچه تصوير نيز نشان می دهد که خواهرش از خودش بزرگتر کشيده و بر اندازة تأکيد کرده است 
دادن نشان برای کودک ول است سنگينتر الاقل يا بزرگتر به نشسته او مقابل که را خواهرش کودک، خواهرش را که مقابل او نشسته به بزرگتر يا الاقل سنگين تر است ولی کودک برای نشان دادن کودک،

.اهميت موضوع خودش را صورت معکوس کشيده است
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تصاوير شفاف يا ايكس ري
آ گاهي كودكان از روش خاصي براي نشان دادن آنچه در گ

استفاده مي كنند براي مثال در عين اينكه . واقعيت ديده نمي شود
ننماي بيروني يك خانه را نقاشي مي كنند، با برداشتن  بر ب ي ي ر ي ي بيرو ي

ديوارخانه، درون اتاقها، افراد ساكن، مبل و اثاثيه را نيز نشان  
.مي دهند
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رده است 9در تصوير باال يک دختر  دن ذغال سنگ را نقاشی ک ن نقاشی به صورت . ساله، مع اي
شا ا آ ش کش کشفاف ک قاش ا ه .شفاف کشيده شده، چون هم درون معدن و هم بيرون آن را نشان می دهد در اين نقاشی کودک ب

دنی استخراج می شوند واد مع ه م د چگون رده و می دان ی ب دن پ او در . اهميت تونل معدن و چاه مع
تفاده  ده اس ی درآم قسمت باالی نقاشی، برای نشان دادن سطح کوه از خط زمين که به صورت منحن

ن کودک در .کرده و خانه ها و درختها را عمود بر خط زمين کشيده است بايد متذکر شد که پدر اي ي ين ز ر و ر ه ر و و رر و ن ي ر پ ر ي
.معدن کار می کند و خانة آنها در مجتمعی در نزديکی معدن قرار دارد
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وسايل و مواد الزم
ج گواشآبرنگهاي خميري و يا خشك، قلم مو، اسفنج، رنگ پوستر يا.1 م
ذغال طراحي، پاستيل، كاغذ سفيد، كاغذهاي رنگي، :وسايل طراحي.2

مداد
خمير.3 مجسمهسازي، رس(وسايل گل كاغذ، )آرد، )آرد، كاغذ، گل رس(وسايل مجسمه سازي، خمير.3
وسايل تهية كوالژ مانند كاغذهاي رنگي، تكه هاي پارچه، برگهاي  . 4

.چسب مايع... خشك، حبوبات، پوست تخم مرغ 
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مفهوم رنگ در مرحلة طرح ريزی

پیکودک پس از مدتی به طور طبيعی به رابطة ميان اشيا و رنگ آنها پی  ر و ي ن ي ر ی ي ور ی ز پس و
در اين مرحله انتخاب رنگ براساس احساسات کودک و يا . می برد

به طور تصادفی صورت نمی گيرد بلکه همان طور که کودک برای نشان 
بيانگر که کند م استفاده خاص نمادهای از فضا در اشيا روابط دادن روابط اشيا در فضا از نمادهای خاصی استفاده می کند که بيانگر دادن

درک وی از پرسپکتيو است، در مورد رنگ نيز دقت و توجهی خاص و 
او برای هر شئ رنگ خاصی را در . روشی مخصوص به کار می برد

ک ا ک ا ا ا ا ا آ گ اظ ا آ ثال ا برای مثال آسمان از .نظر می گيرد و آن را بارها و بارها تکرار می کند
نظر کودک هميشه آبی رنگ و چمنزار هميشه سبز است ـ بزرگساالن 
یهنگام نقاشی آسمان و چمنزار شرايط مختلفی را در نظر می گيرند مثالً  ی چ ی م

در هوای آفتابی، ابری و يا پس از ريزش باران، در فصل بهار يا 
زمستان رنگ آسمان و چمنزار متفاوت است درحالی که شرايط محيطی و 

گذارد نم تأثير شئ يک رنگ از کودک برداشت در جوی در برداشت کودک از رنگ يک شئ تأثير نمی گذاردجوی
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کودک توانسته است بين اشياء و رنگ آنها » من در حياط خانه ايستاده ام«در تصوير 
، سبز و )زمين(به رنگ قهوه ای چشمها، صورتی لبها، زرد مو، سبز علف . ارتباطی به وجود آورد

اين رنگها نشان می دهد که کودک کامالً درک کرده است که . قهوه ای درخت و آبی آسمان توجه کنيد
 .هر شئ به چه رنگی استگ
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اران«در تصوير ديگری به نام  رده » رعد و برق و ب ارانی را نقاشی ک ا اينکه کودک هوای ب ب
ده است رار داده ش االی صفحه ق ی رنگی در ب ين . ولی آسمان به صورت نوار باريک آب در چن ر ر ر ی ر ی ري ر و ور ن ی ينو چ ر

.شرايطی، انتقاد از نحوة استفاده از رنگها باعث می شود که کودک ناراحت و مأيوس شود



مربی می تواند، با توجه به ويژگيهای سنی کودکان چهار تا نه ساله در مرحلة 
مرحله اين از را کودکان گذر زير، نکات گرفتن نظر در با و طرحريزی و طرحريزی پيش

مربی می تواند، با توجه به ويژگيهای سنی کودکان چهار تا نه ساله در مرحلة 
مرحله اين از را کودکان گذر زير، نکات گرفتن نظر در با و طرحريزی و طرحريزی پيش طرح ريزی و طرح ريزی و با در نظر گرفتن نکات زير، گذر کودکان را از اين مرحله پيش

:بررسی کند

میکند؟.1 رسم را هندسی سادة اشکال کودک آيا

پيش طرح ريزی و طرح ريزی و با در نظر گرفتن نکات زير، گذر کودکان را از اين مرحله 
:بررسی کند

میکند؟.1 رسم را هندسی سادة اشکال کودک آيا ی .1 م  ی ر ر ل   و  ي 
؟)مانند مژه، انگشتان، منفذ بينی و غيره(آيا کودک به جزئيات توجه می کند . 2
آيا کودک هنگام نقاشی قسمتهای مهم را بزرگتر می کشد؟. 3
آيا در تصاوير که کودک از خانه، درخت، گل و يا حيوان و انسان می کشد پيشرفتی .4

ی .1 م  ی ر ر ل   و  ي 
؟)مانند مژه، انگشتان، منفذ بينی و غيره(آيا کودک به جزئيات توجه می کند . 2
آيا کودک هنگام نقاشی قسمتهای مهم را بزرگتر می کشد؟. 3
آيا در تصاوير که کودک از خانه، درخت، گل و يا حيوان و انسان می کشد پيشرفتی .4

حاصل کرده است؟       
آيا نقاشی کودک در تمام صفحه مشاهده می شود؟. 5
آيا در نقاشی کودک نشانه ای از تعادل و توازن ديده می شود؟. 6

ا ا ا آ

حاصل کرده است؟       
آيا نقاشی کودک در تمام صفحه مشاهده می شود؟. 5
آيا در نقاشی کودک نشانه ای از تعادل و توازن ديده می شود؟. 6

ا ا ا آ آيا کودک تصاوير خود را تزئين می کند؟.7
آيا کودک از رنگهای مختلف استفاده می کند؟. 8
آيا کودک از سايه های مختلف يک رنگ استفاده می کند؟. 9

کشد؟10 کت ک ند دا ا ق ت د لة فا د که ا ا ا ا آ

آيا کودک تصاوير خود را تزئين می کند؟.7
آيا کودک از رنگهای مختلف استفاده می کند؟. 8
آيا کودک از سايه های مختلف يک رنگ استفاده می کند؟. 9

کشد؟10 کت ک ند دا ا ق ت د لة فا د که ا ا ا ا آ آيا اجسامی را که در فاصلة دورتر قرار دارند کوچکتر می کشد؟.10
آيا کودک کارهايش را تمام می کند؟. 11
آيا هنگام نقاشی از تخيل خود کمک می گيرند؟. 12
استفاده13 مختلف سايههای و خطها از مختلف چيزهايی جنس و بافت دادن نشان برای آيا

آيا اجسامی را که در فاصلة دورتر قرار دارند کوچکتر می کشد؟.10
آيا کودک کارهايش را تمام می کند؟. 11
آيا هنگام نقاشی از تخيل خود کمک می گيرند؟. 12
استفاده13 مختلف سايههای و خطها از مختلف چيزهايی جنس و بافت دادن نشان برای آيا آيا برای نشان دادن بافت و جنس چيزهايی مختلف از خطها و سايه های مختلف استفاده .13

می کند؟
آيا برای نشان دادن بافت و جنس چيزهايی مختلف از خطها و سايه های مختلف استفاده .13

می کند؟
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مواردی که نشان می دهد کودک در کارهای هنری خود پيشرفتی فف
:حاصل نکرده و نياز به مراقبت و راهنمايی دارد

مواردی که نشان می دهد کودک در کارهای هنری خود پيشرفتی 
:حاصل نکرده و نياز به مراقبت و راهنمايی دارد

.را بر زبان می آورد» من نمی توانم نقاشی کنم«وقتی کودک جملة . 1
. وقتی کودک در نقاشی خود را طرحهای يکنواخت استفاده می کند. 2
شکل( از تفاده ا يا پاها برای تقي ط خط از تفاده »ا برای«

.را بر زبان می آورد» من نمی توانم نقاشی کنم«وقتی کودک جملة . 1
. وقتی کودک در نقاشی خود را طرحهای يکنواخت استفاده می کند. 2
شکل( از تفاده ا يا پاها برای تقي ط خط از تفاده »ا برای« برای «  » استفاده از خطوط مستقيم برای پاها و يا استفاده از شکل (

).نشان دادن پرنده
مانند (وقتی کودک مرتباً يک شئ و يک موضوع را تکرار می کند . 3

برای «  » استفاده از خطوط مستقيم برای پاها و يا استفاده از شکل (
).نشان دادن پرنده

مانند (وقتی کودک مرتباً يک شئ و يک موضوع را تکرار می کند . 3
).هواپيما، اسب، خانه و غيره

وقتی کودک در تصاويری که نقاشی می کند جزئيات را رعايت . 4
.نمی کند و نقاشی او تازگی ندارد

).هواپيما، اسب، خانه و غيره
وقتی کودک در تصاويری که نقاشی می کند جزئيات را رعايت . 4

.نمی کند و نقاشی او تازگی ندارد ر ی ز و ی و ری ی ز و ی و ی
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ل گلة لگق سالگی9ـ12)واقع گرايی(مرحلة رئاليسم
يکی از بارزترين خصوصيات کودکان در اين سن تمايل آنها به تشکيل 

نياز کودکان به اجتماعی .گروهها و شرکت در فعاليتهای گروهی است ی رو ر ر و یرو و ز
اين تغيير . شدن باعث می شود که به افکار و عقايد ديگران توجه کنند

فکری در حقيقت گذری از مرحلة خود محوری است که به مرور انجام 
پذيرد .می پذيردم

يکی از ويژگيهای بارز نقاشی کودکان در اين دوران توجه خاص آنها به 
ا قاش ا کا اا شا ا ً قا ا ا آ اگ اگر آنها سابقا برای نشان داده .جزئيات و ريزه کاريها در نقاشی است

اهميت چيزی يا عضوی بر اندازة آن تأکيد می کردند حال به جزئيات 
پ .می پردازند
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داد شمعی نقاشی . يک دختر يازده سال به خوبی توانسته است از قوای ذاتی خود استفاده کند ا م تصوير ب
طرحی که برای بينی استفاده شده متنوع . شده است و هر فرد در اين نقاشی ويژگيهای خاص خود را دارد

ا اف اط ط از ک ک ا آگ از ا ش ا زئ ت اا خا ک ک ا ت اهی کودک از محيط اطراف دارد ات نشان از آگ ه جزئي ه ها .است و توجه ب يم بچه های کوچک خان ترس
پشت سرآدمها، پنجرة خانه ها، بارانی، دکمه، کمربند، چکمه ها در رنگهای مختلف، چتر با نقشهای متنوع، 
ن نقاشی را  همه نشان دهندة رشد همه جانبة کودک و آگاهی او از زيبايی شناسی و ترکيب بندی است اگر اي

ا نقاشی ر«ب ا چت ه محيط اطرافش »مردی ب ل نسبت ب ودک نقاشی قب اهی ک يم متوجه عدم آگ مقايسه کن ری چ شر ر ي ی و ی م و يم ي
.می گرديم
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کودک دو اين ترسي نحوة در توانند م متعددی عوامل متعددی می توانند در نحوة ترسيم اين دو کودک عوامل
برای مثال عدم وجود انگيزه، فقدان آموزش . مؤثر باشند

صحيح و يا عدم بهره گيری از قوای ذاتی که به عوامل 
گ محيطی بستگی پيدا می کند می تواند در نحوة ترسيم اين ط

 .کودک مؤثر باشد
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يکی ديگر از ويژگيهای نقاشی کودکان در اين مرحله استفاده از 
در اين نقاشيها .چند خط زمين به صورت سطوح مختلف است

يکی ديگر از ويژگيهای نقاشی کودکان در اين مرحله استفاده از 
در اين نقاشيها .چند خط زمين به صورت سطوح مختلف است ح ر ز رچ

کمتر از يک خط زمين استفاده می شود و در اين صورت نيز 
آسمان نيز . جلوی خط زمين به صورت سطح مجسم می شود

و شود نم داده نشان صفحه باالی در خط يک بهصورت ديگر

ح ر ز رچ
کمتر از يک خط زمين استفاده می شود و در اين صورت نيز 

آسمان نيز . جلوی خط زمين به صورت سطح مجسم می شود
و شود نم داده نشان صفحه باالی در خط يک بهصورت ديگر به صورت يک خط در باالی صفحه نشان داده نمی شود و ديگر

گاه نيز قسمتی از آسمان را . تا خط زمين امتداد پيدا می کند
.به وسيلة شاخ و برگ درختان می پوشاند

ديگر به صورت يک خط در باالی صفحه نشان داده نمی شود و 
گاه نيز قسمتی از آسمان را . تا خط زمين امتداد پيدا می کند

.به وسيلة شاخ و برگ درختان می پوشاند





هنر می تواند امکان ابراز احساسات و عواطف درونی کودکان را فراهم 
يا.آورد و میکنند استفاده يکنواخت و خاص طرحهای از ً دائما که کودکانی

هنر می تواند امکان ابراز احساسات و عواطف درونی کودکان را فراهم 
يا.آورد و میکنند استفاده يکنواخت و خاص طرحهای از ً دائما که کودکانی ی  و ي .ور و   ص و ي ی  ه ر ز  ی    و

قادر نيستند با محيط اطراف از طريق هنر ارتباط برقرار کند، در ابراز 
.احساسات واقعی خود دچار مشکل هستند

ی  و ي .ور و   ص و ي ی  ه ر ز  ی    و
قادر نيستند با محيط اطراف از طريق هنر ارتباط برقرار کند، در ابراز 

.احساسات واقعی خود دچار مشکل هستند
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نگ مفهوم رنگفه
برخالف مرحلة گذشته که کودکان هر رنگ را در رابطة با شئ خاص و 

رنگهای واقعی را . حال کودک سعی می کند. تجارب گذشتة خود به کار می برند
که در طبيعت وجود دارند به کار ببرد، حال او رنگهای هم خانواده و درجات 

برای مثال به تفاوت قرمز متمايل به آبی و . مختلف آن را به خوبی می شناسد
کشيدن برای که آبی رنگ نقاشيهايش در و است برده پی زرد به متمايل ن قرمز ي ی  بی  بر يش ر  يه ر  يل ب زر پی بر  و  ز  ر

او همچنين سعی . آسمان به کار می رود با رنگ آبی دريا يا درياچه تفاوت دارد
.سايه های مختلف رنگ سبز را برای درختان و چمنزار به کار برد. می کند

کند تفاد ا ک ل هط نگ از دک ک نگ(گا ثالً مثال رنگ . (گاه کودک از رنگ به طور سميوليک استفاده می کند
چون در اين اين سنين ) کردن صورت با رنگ قرمز برای نشان دادن خشونت

.کودکان بسيار حساسند و قادر نيستند احساسات خود را کنترل کنند
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روشهای آموزش هنر به کودکان. 6گفتار 

آموزش هنر در دوران کودکی تنها به مفهوم حفظ آزادی کودک برای طی 
هر گونه دخالتی در کار هنری . مسير طبيعی تکامل او مطرح می شود

سير ديد، و سليقه القای يا خاص سبک تعليم يا مدل دادن هرگونه کودکان، هرگونه دادن مدل يا تعليم سبک خاص يا القای سليقه و ديد، سير کودکان،
.طبيعی تکامل هنر را برهم می ريزد

مؤثرترين روش برای اينکه کودک بتواند افکار و تمايالت درونی 
ث ا ک ت ا ش کن ا ت ن ا ت ال ف لة ا خود را به وسيلة فعاليتهای هنری بهتر بيان کند روشی است که باعث خ

فکر مبتکرانه که موجب پيشرفت کودکان . گسترش ديد و تجربة کودک شود
در کارهای هنری می شود، معلول آگاهی بيشتر کودکان دربارة محيط و 

به اين ترتيب روشهای آموزش . توجه دقيق آنان ضمن مشاهدة جزئيات است
.هنر را می توان به مراحل زير تقسيم کرد
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توسعة ديد کودکان از طريق نمايش فيلم و اساليد. 1
ات2 ا اش ا تق ا ت کا ک ة ت توسعة ديد کودکان در تماس مستقيم با اشياء موجودات، .2

مکانها و غيره
روش فنی.3

در اين قسمت کودکان، ضمن تماس با مواد و 
بسيار میتواند که کرد خواهند کسب تجاربی هنری، وسايل هنری، تجاربی کسب خواهند کرد که می تواند بسيار وسايل

.پرارزش باشد
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فعاليتهای گروهی هنری. 7گفتار 

ساله دوازده تا هشت کودکان حال مناسب بيشتر گروه کار گروهی بيشتر مناسب حال کودکان هشت تا دوازده ساله کار
است زيرا در اين سنين کودکان به گروه و بازيهای گروهی 

طبعاً انجام فعاليتهای هنری به صورت . تمايل پيدا می کنند
لذ آ .پروژه های گروهی نيز برای آنها لذت بخش خواهد بودگ
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چيست؟ فيلم
فيلم سازی. 8گفتار

فيلم چيست؟
اگر يك نوار فيلم سينما را نگاه كنيد خواهيد ديد اين نوار از يك سري   

عكسهاي ثابت و ساكن تشكيل شده كه هر يك از آنها فقط كمي با عكس قبلي 
ك ل ة ك ل براي مثال، دوربين از يك صحنة فيلم زنده كه يك . و بعدي خود تفاوت دارد

ثانيه طول مي كشد و در آن هنرپيشه سيبي را از روي زمين برمي دارد و گازي به  
عكس متوالي مي گيرد كه هر يك لحظه اي از آن حركت را نشان 24آن مي زند ري ر ر ي ي و س
يا يك »كادر«به هر كدام از اين عكسها در اصطالح فيلمبرداري يك .مي دهد

وقتي اين فيلم در آپارات نمايش داده مي شود، اين لحظات را  . فريم مي گويند«
د م تد م كت ح ك نظ ه كه ن م ه شت .چنان پشت سر هم مي بينيم كه به نظر يك حركت ممتد مي رسدچنان

  24اما به هر حال براي اينكه يك ثانيه فيلم روي پرده داشته باشيم بايد 
.كادر عكس بگيريم
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پرسپکتيو
پرسپکتيو در طراحی. 9گفتار 

پرسپکتيو

پرسپكتيو يا مناظر و مزايا روش عملي است كه به وسيلة آن دوري و 
نزديكي اجسام را نشان مي دهند و مثل علوم رياضي داراي قواعد و 

با به كار بردن قواعد پرسپكتيو ترسيم اجسام سه بعدي . قوانيني است
ميشود امكانپذير صحيحي نحو به فضا قرن.در در پرسپكتيو پرسپكتيو در قرن  .در فضا به نحو صحيحي امكان پذير مي شود

پانزدهم ميالدي برابر با قرن نهم هجري با كوشش دو تن از نقاشان  
  پي يرودالفرانچسكاو  پائولو اوجلوبزرگ ايتاليا به نامهاي 

ش گذا اا نا انل ل كا ا آن آن را به تكامل رساندلئوناردو داوينچيپايه گذاري شد و سپس
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نمود تقسي دسته دو به توان م را منظره هر .خطوط هر منظره را می توان به دو دسته تقسيم نمودخطوط
اين خطها همگی در . خطهای عمودی بر سطح افق) الف

.يک نقطه به نام نقطة فرار جمع می شوند
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اين خطها .خطهايی که به موازات خط افق قرار دارند)ب
تغيير جهت نمی دهند ولی فاصلة آنها را يکديگر تغيير پيدا می کند، 
فاصلة دورتر خطهای و دارند بيشتر فاصله نزديکتر ر  خطهای ور ی  ه ر و  ر  ر  بي ي ز ی  ه

.کمتری را خواهند داشت
. برای ترسيم هر منظره يک خط افق را در نظر می گيريم

ت را ت خط د باشد، داشته قرار ين ز ی ر ربع اگر مربعی روی زمين قرار داشته باشد، دو خط سمت راست و اگر
چپ آن در نقطة فرار که روی خط افق قرار دارد جمع و متقاطع 

به هم نزديک می شوند، » ب«و » الف«دو خط موازی . می گردند
.و نيز طول خط بااليی کمتر خواهد شد
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نقطه فاصله نقطه فرار خط افق 

الف

بخط زمين
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نقاشيهای ساده و قلمی .10گفتار 

در نقاشيهای سادة قلمی افراد گروهها يا موقعيتهای مختلف 
وند يف می ش راق توص ا اغ ز ي ان طن ه زب ه . ب در اين گون

ب مطال از ريعتر يار ب د مق ادگ بهعلت ير، ا يار سريعتر از مطالب ت تصاوير، به علت سادگی مقصود بس
ود ل می ش ده منتق ته ش تر از . نوش اده بيش يهای س در نقاش

تفاده می شود رای . سمبولهای مختلف اس د ب انه ها باي ن نش اي
د گ بيننده قابل فهم باشند زيرا در توضيح اين گونه فعاليتها نباي

.کلمات زيادی به کار رود



نقاشی های ساده قلمی
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مداد شمعی. 2
کاغذ سفيد، مداد شمعی، آب رنگ و قلم مو :مواد الزم) الف
،:روش)ب کني م نقاش شمع مداد با فيد کاغذ ش ر روش کاغذ سفيد با مداد شمعی نقاشی می کنيم، :روش)ب

درحالی که فضاهای سفيد را هم باقی می گذاريم سپس با استفاده از 
قلم مو و فقط يک رنگ تمام صفحه را يک بار با قلم مو و آب رنگ 

ط گ آ رنگ می زنيم، آب رنگ فقط در فضاهايی که با مداد شمعی نقاشی گ
.شده است رنگ نمی گيرد
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گ چسب خانگی را چگونه تهيه کنيمگ
نصف فنجان آرد را در ظرفی که آب سرد در آن ريخته ايم 

سپس ظرف را روی .حل می کنيم، محلول نبايد رقيق باشد ق ر و م روی ر ر پس
دقيقه قرار می دهيم و دائم آن را به  5آتش ماليم برای مدت 

پس از سرد شدن چند قطره روغن به آن . هم می زنيم
يخچال و ريخته دار در ظرف در و کنيم م اضافه می کنيم و در ظرفی در دار ريخته و يخچال اضافه

.نگهداری می کنيم
از اين چسب می توان برای طرحهايی که از کاغذ 

کا ش فا .استفاده می شود به کار بردا
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طرز تهية خمير

الز ک:اد د1ن آ ان آ22/1فن ان ان1فن فن فنجان1فنجان ، آب2/1و2فنجان، آرد 1نمک :مواد الزم
)   در صورت تمايل(قاشق غذا خوری پودر رنگ 4/1روغن مايع 

.قاشق غذاخوري2/1
الش م ده ك مخلوط خوب ف ظ در را مواد همة مواد را در ظرفي خوب مخلوط كرده مـالش  همة
مي دهيم تا به صورت خمير درآيد و به دست نچسـبد ضـمن   
بازي با خمير كودكان با نحوة ساخت اشياي مختلـف آشـنا   
كا ك ل ة ق ة ا الق ال ف ا اين فعاليت خالقه باعث توسعة قوة تخيل كودكان .مي شوند

.مي گردد و اعتماد به نفس را در كودكان تقويت مي كند



به کودکان فرصت دهيد تا با گلوله های مختلف کوچک و بزرگ 
حيوان، گل، بدن انسان : بازی کنند و آنچه دوست دارند بسازند مانند

...و غيرهغ

با قرار دادن گلولة بزرگی روی ميز و فشار آوردن به سطح زيرين 
. نيمکره ای به دست می آيد که با سوراخ کردن آن جامدادی درست می شود

همچنين می توانيد با استفاده از خالل دندان يا چوب کبريت آن را به صورت 
درآوريد .خارپشت درآوريدخارپشت

.بايد سعی شود تا قطعات با دقت به يکديگر چسبانده شوند



و سرگرمکننده تواند م نيز کوچکتر کودکان برای فعاليتها اين فعاليتها برای کودکان کوچکتر نيز می تواند سرگرم کننده و اين
يکی ديگر از کارهای مورد عالقة کودکان ساختن . لذتبخش باشد

و کودکان می توانند از کارهای ساخته . ساندويچ، نان و کيک است
ا ا ا ک فا ا ا قل ا ا ا شدة خود برای بازيهای تقليدی و نمادين استفاده کنند با ايجاد ش
.سوراخی بر روی يک نيمکره می توان جاشمعی ساخت



خميرهای لوله ای شکل را با کارد به قطعات کوچکتر تقسيم 
می توان نمود و هر يک را رنگ آميزی کرده نقشی به آن داد و 

نمود استفاده آن از شطرنج مهرة .به جای مهرة شطرنج از آن استفاده نمودبهجای

برای ساختن درخت از يک قطعه خمير استوانه ای شکل و کروی شکل 
.می توان استفاده نمود



و يا يک قطعة استوانة قطور و قطعات لوله ای شکل کوچکتر و 
باريکتر، پس از آنکه شاخه ها به خوبی بر روی تنه قرار گرفت می توان 

آ .برگ و ميوه را به آن اضافه نمودگ

برای ساختن سوسمار، تمساح يا خزندگان می توان از يک قطعة بزرگ 
استوانه ای شکل و چهار گلولة کوچک پهن شده استفاده نمود، چشمها نيز از 

ک ا ا کا ک ا ا ت ا ا ش اخت کت ک ل .گلوله کوچکتر ساخته می شود و دهان را می توان با يک کارد ايجاد کردگل
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اگر خمير استوانه ای شکل را به وسيله قاشق يا انتهای قلم مو 
رسوراخ کنيم و به جلو عقب ببريم سوراخ پهن تر  پهن خ ور ببريم ب و ج ب و يم خ ور

.می شود و به شکل گلدان يا ليوان در می آيد 

ساخت را حيوانات شکل توان م کارد يک از استفاده گاهبا گاه . با استفاده از يک کارد می توان شکل حيوانات را ساخت 
ممکن است از قطعات ديگر برای ساختن اجزای بدن استفاده 

.کرد
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منقاشی با اسفنج نرم
رنگ را . سانتيمتر ببريد 2/10اسفنج را به اندازه های 

در ظرفهای مخصوص بريزيد و مقداری پارچه 
قرار کودکان دسترس در کاغذی حولة يا و بی مصرف و يا حولة کاغذی در دسترس کودکان قرار بیمصرف

کودکان می توانند به جای قلم مو از اسفنج استفاده . دهيد
کنند اگر از زرورقهای سفيد استفاده شود کودکان 

کنن ت کا کاغذ انن .می توانند کاغذ کادويی درست کنندت
وسط کاغذ هر کودک به اندازة يک قاشق 

کودکان می توانند با فوت . غذاخوری رنگ بريزيد
کردن در نی رنگ را به قسمتهای مختلف کاغذ هدايت 

.نی را بايد به فاصلة سه سانت از کاغذ گرفت. کنند
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نقاشی با پيپ پاک کن، دندان و يا چوب کبريت
ا ط ط ا قل ا ق کودکان وقتی با قلم مو نقاشی می کنند به خطوط پهن که از ا

حرکت قلم مو به وجود می آيد عادت می کنند می توانيد گاهی 
ووسايلی مانند چوب کبريت، گواش پاک کن، پيپ پاک کن و  پ پ پ پ و ر چو ی و
خالل دندان و حتی شاخه های نازک درختان و يا پر کبوتر 

.در اختيار کودکان قرار دهيد تا نقاشی کنند
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انواع چاپ .11گفتار 

یقديميترين و معمولترين نوع چاپ استفاده از سيب زمينی است  پ چ ع
ه، موکت،  ت، دکم ه، يونولي در، چوب پنب ولی از هويج و چغن

رد تفاده ک وان اس ز می ت ره ني خ و غي فنج، ن ان . اس رای کودک ب
، يبزمين س روی اده س طرح ل قب از د باي مرب ال يب زمينی، خردس اده روی س ل طرحی س د از قب ی باي ال مرب خردس

.هويج و غيره ايجاد کند و در اختيار کودکان قرار دهد
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یچاپ با قوطی پ چ
کاموا يا طناب باريک را به شکلهای مختلف روی يک قوطی کنسرو و يا 

سپس قوطی را در رنگ می غلطانيم و روی کاغذ سفيد . مقوايی می چسبانيم
دهيم م قرار شودديگری م منعکس کاغذ روی آن طرح قوط غلطاندن با .با غلطاندن قوطی طرح آن روی کاغذ  منعکس می شود.ديگری قرار می دهيم

ج.شکلهای ساده برای چاپ سيب زمينی، چغندر، هويج چ پ چ
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چاپ با نخ
که شکل ه ه ا آن د ک آغشته نگ ا ا ا کا ا نخ يا کاموا را با رنگ آغشته کرده آن را به هر شکلی که نخ
.  می خواهيد روی کاغذ قرار دهيد تا نقش نخ روی کاغذ بيفتد

می توان نخ آغشته به رنگ را خشک کرد و سپس کاغذ نم داری 
را روی آن قرار داد و به جای نخ اشيای ديگری مثل برگ 

.درخت، کليپس و غيره را به کار برد
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ل چاپ با شابلونش
مقوا يا عکسهای راديوگرافی ـ رنگ ـ قلم مو ـ  :مواد الزم

چیقيچی
ابتدا طرح را روی مقوا و يا فيلم راديوگرافی 

قسمتهای اصلی طرح را با قيچی از زمينه جدا . می کشيم
کنيم استم آماده دهيمشابلون م قرار کاغذ روی بر را آن آن را بر روی کاغذ قرار می دهيم .شابلون آماده است.می کنيم

می توان . و به وسيلة قلم مو فضاهای خالی را رنگ می زنيم
به جای قلم مو از مسواک استفاده کرده و رنگ را به صورت 

اش ط ا  .اسپری يا پودر بر روی سطح پاشيدا
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چاپ با چوب
چوب صاف، مغار يا چاقو، رنگ، کاغذ :وسايل الزم

ل ز آط ط ک تخا ا ا اف چوب صافی را انتخاب کرده، طرحی روی آن :طرز عمل
قسمتهايی را که نمی خواهيم چاپ شود با مغار و يا چاقو . می کنيم

سپس روی برجستگيهای آن رنگ زده، کاغذی روی .می تراشيم پم
آن قرار می دهيم و آن گاه کاغذ را با پشت قاشق و يا چيزی شبيه 

برای پخش . آن می ماليم تا نقش رنگ شده به کاغذ منتقل شود
دستی کوچک غلطکهای از میتوان چوب سطح روی بر رنگ بر روی سطح چوب می توان از غلطکهای کوچک دستی رنگ

.استفاده کرد
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چاپ ساده
رنگ انگشتی، غلطک يا کاردک برای پخش رنگ،  :وسايل الزم

ذ کاغذکا
. رنگ را روی صفحة صافی مانند شيشه پخش می کنيم

رکف دست و انگشتان خود را روی صفحة آغشته به رنگ قرار  ر ر ر ر
می دهيم و سپس دست خود را روی صفحة کاغذ می گذاريم به اين 

.ترتيب تصوير دست ما روی کاغذ چاپ می شود
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طراحی از کارهای دستی
کاغذ، مداد رنگی، آب رنگ :وسايل الزم

کار مراجعه:طرز با و مربی راهنمايی با دانشآموزان ر ج :رز  ر ربی و ب  يی  ن ب ر وز ش 
مثال نقش (و دقت به جزئيات هنرهای محلی و بومی 

گليم، نقش قالی، سوزن دوزی، پارچه های دست باف، 
کنند)کاش م طراح انتخاب را ع ض م . موضوعی را انتخاب و طراحی می کنند...)کاشی

مجموعة اين طرحها را می توان روی يک ديوار نصب 
اين فعاليت کمکی برای برانگيختن دانش آموزان . کرد

ط ديگر به مطالعه در مورد هنرهای سنتی و دستی استگ
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تص دن ک گ ه(ز گ )کا )کار گروهی(بزرگ کردن تصوير
وسايل طراحی و کاغذ :وسايل الزم

مربی تصوير شخصی را انتخاب می کند و با مداد  :طرز کار
پشت آن را به مربعهای کوچک و مساوی تقسيم کرده 

سپس مربعها را با قيچی جدا کرده، بين . شماره گذاری می کند
بهوسيلة عکس تکههای از کدام هر میکند پخس آموزان ي دانش س ب و ی  ز   م  ر  ی   س  ن پ وز ش 

سانيمتر بزرگ  40/30دانش آموزان به اندازة مشخصی مثالً 
در صورت زياد آمدن قطعات می توان به بعضی از . می شود 

دن ک گ ز ا عک تکه د ا ه گ ا زان دانش آموزان يا گروههای دو تکه عکس برای بزرگ کردن دانشآ
.داد





آموزش هنر آموزش هنر 

رابطة نقاشی با شخصيت کودک .12گفتار   

کودکان در نقاشيهای خود درون خود را نشان می دهند و 
با دليل بههمين میکنند منعکس را خود احساس و يل ب شخصيت ين  ی  ب  س  و ر  س  ي و 
بررسی نقاشی کودکان می توانيم تصوير روانی آنها را از 

خصوصيات .  البالی خطوط رسم شده استخراج نماييم
ده ا ق ه طال ت ق ه د ا ا نقاش .روان نکاوی نقاشيها را درسه قسمت مطالعه قرار می دهيماننکا

ارزش بياني نقاشي.1
گ ارزش گزارشي نقاشي.2

كاوي نقاشي ارزش روان. 3
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1. در اينجا به مطالعه رنگها، نوع  :ارزش بيانی نقاشی
عرضه کردن سطح سفيد کاغذ و انتخاب قسمتی از آن 
گ د خ ط خط ف انتخا نقاش دن کش برای کشيدن نقاشی، انتخاب فرم خطوط و برخی ديگر ا

از ويژگيهای نقاشی که جنبه های انفعالی شخصيت نقاش 
.را نشان می دهند می پردازيم
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در اين قسمت به  :ارزش گزارشی نقاشی. 2
ک ک ا ا ا ا انتخاب موضوع نقاشی و اشيايی که کشيده ا

شده اند و عالئق و رغبتهای کودک توجه 
.می شود ی
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نقاش3 روانکاوی اين:ارزش در در اين:ارزش روان کاوی نقاشی.3
قسمت ما با آمال و آرزوهای سرکوفته، 

عقده ها و جنبه ها غيرطبيعی رفتار کودک 
.بيشتر سروکار خواهيم داشت
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آ طل پول ور معتقد است، افراد جاه طلب، يعنی آنهايی که در هر موقعيت ل
و زمانی می خواهند خود را به رخ ديگران بکشند دارای سبکی از 
ام  ان تم ردن حتی االمک اش ک ام نق ه هنگ ه ب ود ک د ب ی خواهن منقاش ن ی ن ر ش م و و ی

د است . فضای باز خطوط يا کاغذ را خواهند پوشانيد ين معتق همچن
ايين صفحه  رد، قسمت پ قسمت باالی صفحه نشان دهندة ايده آلهای ف
ايالت تم ا ي ره روزم ن م ان مب مت قس و داي ابت اثقههای س ين ايالت مب ا تم ره ي ن روزم انی م مت مب دايی و قس اثقه های ابت ين س مب

د ادی می باش ودی . ع مت عم ه دو قس فحه را ب ه ص در صورتی ک
ده و قسمت  تقسيم نماييم نقاش در سمت راست صفحة کاغذ مبين آين

ا گذش ط .چپ آن مربوط به گذشته استآ
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تاز نظر كاندينسكي قسمت باالي صفحه مبين تصورات  صور بين ص الي ب مت ي ي ر ز
آرامش دهنده و احساس آرامش و آزادي و پايين نشانة فشار و 

در واقع كودكاني كه تمايل به نقاشي در پايين  . سنگيني است
تند ا ا ائل خ ا ا كل ط ند ا صفحه دارند، به طور كلي داراي خصائلي پا بر جا هستند و ف

كودكي كه زياد به طرف چپ . كمتر شفتة چيزي مي شوند
نشانگر غم و )البته اگر چپ دست نباشد(كاغذ متمايل شود 

اندوه و گوشه گير بودن و بي اعتماد نسبت به خود است و 
باالخره كودكاني كه نقاشيهايشان كامالً در مركز كاغذ قرار 
ومي گيرد، به طور كلي زياد بر خود و احساساتشان توجه و  وج ن و و بر زي ي ور ب ير ي

.تمركز فكر ندارند
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استنباط غم و شادی، يا عدم هماهنگی حاالت روانی، 
يأس و اميد نيز از راه مطالعه رنگها ممکن می شود

مثال کودکان:بهطور شخصيت معرف گر رنگها رنگها گرم معرف شخصيت کودکان : به طور مثال
رنگهای خنثی . خون گرم می تواند به حساب آيد

مبين درون گرايی، استدالل خودمختاری ) خاکستری ها(
.و حمله وری استل
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كا ك القه ه ت آغاز كه خ ا نگ رنگهاي سرخ كه در آغاز مورد توجه و عالقه كودكان .
خردسال است بعد ها مبين فعاليتهاي غير دوستانه و 

كودكاني كه رنگ آبي رازياد به كار مي .  پرخاشجويي است 
برند دو گروه اند

آنهايي كه قواعد و قوانين را قبول ندارند ولي مي كوشند  - 1 
كنند منطبق آنها با را .خود را با آنها منطبق كنندخود

آنهايي كه از نظر رشد و تكامل به مرحله درك قواعد و  - 2 
. قوانين اجتماعي رسيده اند و مي كوشند آنها را به كار برند
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عرنگ سياه معرف منع، ترس، تشويق و
.وسواس است

رنگ نارنجی آرامش و خوشی را به ياد 
.می آوردمیآورد

رنگ خاکستری تمايل به آغشته سازی را 
.نشان می دهد

ه ل ل ال ک ا گ ز رنگ سبز گويای عکس العمل بر عليهنگ
.نظام های خشک و طاقت فرساست

رنگ بنفش تمايالت درهم و برهم و 
نامنجانس است
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ارزش گزارشی نقاشيها
رموضوعهايی که کودک در نقاشيهايش استفاده می کند با افکار و  ی ر ی

گاه شرايط محيط کودک، ديدن . حاالت درونی وی ارتباط دارد
فيلمهای تلويزيون و سينما، يک تجربة جديد می تواند در انتخاب 

بگذارد تأثير معرفموضوع به کودک محرکها اين تحتتأثير تحت تأثير اين محرکها کودک به معرفی .موضوع تأثير بگذارد
بعضی از پديده های تمايل نشان می دهد و از معرفی بعضی 

 .ديگر سرباز می زند
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نشان مي دهد   تحقيقات آقاي ميشو و خانم هوريزن ز و م يو
كه انتخاب موضوعهاي مختلف نقاشي در شناخت 

براي مثال آنها معلوم . شخصيت نقاش مؤثر است
جادههاي شت ب دمدم و ناپايدار اد اف كه دند كردند كه افراد ناپايدار و دمدمي بيشتر جاده هاي ك

افراد پويا و . دراز و پرپيچ و خم را انتخاب مي كنند
خيال پرور بيشتر به ترسيم امواج دريا يا پرندگان 

اا ا ا ا ك ا بديهي است كه اين نوع تحقيقات ما را  . مي پردازند
به ارزش سمبوليك موضوعهاي نقاشي راهنمايي 

.خواهد كرد ر و
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ارزش روان كاوي نقاشيها

با توجه به اينكه تمام جزئيات نقاشي انعكاسي از زندگي دروني كودك است، 
شنا ا دك ك ت شخص كل ان ت م گ نظ د ا نقاش كل ما .  چنانچه ما كل نقاشي را در نظر بگيريم مي توانيم كل شخصيت كودك را بشناسيمچنانچه

.در اينجا سبك كلي نقاشي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم

خانم مينكووسكا در سالهاي اخير تحقيقات جالبي را به پايان رسانيده  
وي معتقد است كه معرفي شيئي فقط محدود به داده هاي ذهني نمي شود . است

يبلكه از كل شخصيت فرد كه در آن هم پديده هاي انفعالي و هم پديده هاي ذهني  ي ي پ م و ي ي ي پ م ر ر ي ل ز ب
.مؤثرند سرچشمه مي گيرد

براي تأييد نظريه خود نمايشگاهي از   1949خانم مينكووسكا در سال 
و گ وانگ از ان تحتعن اي راهن چه دفت آن اي ب و داد ب ت ت دكان ك نقاشي كودكان ترتيب داد و براي آن دفترچه راهنمايي تحت عنوان  از وان گوگ و نقاش

.سورا تا نقاشي كودكان نوشت
او معتقد بود كه در ميان نقاشيها دو نوع طبع اساسي هنري وجود داشت 

.يا خردگراي»عقالني«يا حس گرايي و» احساساتي«
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کاربرد علمی نقاشيها
از نقاشيها کودکان می توانيم جهت سنجش رشد هوش آنها 

زيرا سبک نقاشی کودک با رشد جسمانی و .استفاده کنيم
بنابراين با . روانی او تغيير يافته تکامل پيدا می کند

کودکان ساير نقاشی با آن مقايسه و کودک نقاشی ن بررسی و ير  ی  ن ب  ي  و و  ی  ی  برر
هم سن و تعيين مرحله واقعگر ايی می توان رشد هوش 

.کودک را به طور تقريب سنجيد
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هند ها نقاش ن آزمون نقاشيهای هندسیآز
آزمون بينه و سيمون يکی از قديميترين آزمونهای هندسی 

در اين آزمون نمونه . است های ساده اشکال هندسی به کودک  
نشان داده می شود، سپس ار کودک خواسته می شود تا از 

.روی مدل يا از حفظ تصوير را ترسيم کند
کودک مثال از5برای مربع يک بتواند بايد ساله و  ل  ی  ز  5بر ربع  و ي  ي ب  ب

ساله تصوير لوزی و کودک  6کودک . روی مدل ترسيم کند
ساله بايد بتواند دو تصوير صفحة بعد را که يکی از آنها  10

از ت ا ه ن د د گ د نه ق ط خط ا ساده با خطوط قرينه و ديگری دو مربع درون هم است از اد
 .حفظ بکشد
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آموزش هنر آموزش هنر 

گزل در آزمونهای هوش خود به مسئله رشد و نمو 
او معتقد . استعدادهای نقاشی کودکان توجه کرده است

کودک که خط56است نقاش به تولد از بعد هفته هفته بعد از تولد به نقاشی خط 56است که کودک 
در دو سالگی می تواند خطوط عمودی . خطی می پردازد
ماهگی  36سالگی خطوط افقی در  30را بکشد و در 

ک ا ل ا ا8اش الگ سالگی صحنه هايی 8اشيا مختلف را ترسيم می کند و در
را که با آن آشنايی بيشتر دارد می کشد مانند؛ زمين بازی 

.ـ پارک خيابان ماشين و هواپيما پ پ
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آزمونهای نقاشيها تصويری
آزمونهای مربوط به تصوير انسان بيش از آزمونهای ديگر از 

ت ا داشته اج ر راقدي ان ان ير تص مختلف نين در دک ک کودک در سنين مختلف تصوير انسان را . قديم رواج داشته است
به طريق خاصی می کشد به اين ترتيب می توان از روی 
يکی . نقاشيهای او سن هوشی يا حسی حرکتی او را تعيين کرد

گ آ .از آزمونهای تصويری آزمون گودانياف استآ
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ا از هن کاغذ ق ن ش ش ا آز ه

آزمون گودانياف

به آزمايش شونده ورق کاغذی می دهند و از او 
و سعی کند . می خواهند تصوير يک آدم را ترسيم کند
در جواب . بهترين تصويری را که می تواند بکشد

سؤالهای کودکان بايد فقط اين پاسخ داده شود که؛ 
».سعی کنيد تصوير آدم شبيه شما بشود«

تصوير زيبايی يا زشتی آزمون اين ويردر يی  ی ي زيب ون ز ز ين  ر 
به  هيچ وجه مطرح نيست بلکه دقت در کشيدن 

.قسمتهای مختلف بدن موردنظر است
زد تا ه ن گ ا ان ت ا ن آز ن اين آزمون را می توان برای گروه سنی سه تا سيزده ا

.سال مورد استفاده قرار داد 
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آزمون وينچ
اين . يكي ديگر از آزمونهاي تصويري آزمون وينچ است

كه تفاوت اين با دارد اهت ش اف گودان آزمون به آزمون به آزمون گودانياف شباهت دارد با اين تفاوت كه آزمون
ارزشهايي آن ساده تر است و البته دقت علمي كمتري نيز  

در سنين  . اين تست هشت مرحله از نقاشي را مي سنجد.دارد
ا ا ا ا ا ا ا ك ك مختلف كودك بايد توانايي ترسيم تصاوير خاصي را داشته  ل

:باشد بدين ترتيب



ماهگ1 بيست خط:در خط مرحله آغاز
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آغاز مرحله خطی خطی:   در بيست ماهگی .1
اولين نقاشی آدمک، يک دايره و دو خط   :       سالگی    3در . 2

موازی در زير   
طلگ دو نقطه يا دو دايره کوچک به عنوان چشمها در :    سالگی  4در.3

پيدايش دايره تند در حد فاصل بين سر و پاها   :     دايره بزرگ سر  
)به عالوه پيدايش بينی و دهان(                           ن( و ی بي يش پي و )ب

دستها و پاها:     سالگی    5در . 4
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دستها و پاها با دو خط موازی، تعيين جنسيت :     سالگی   7در . 6

يعنی زنی و مردی به وسيلة بعضی از لباسها  
گالگ ا پيدايش گردن:  سالگی 8در.7

پيدايش خصوصيات ديگر برای کامل تر نمودن : سالگی  9در . 8
رتصوير انسان                   
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آزمون خانه
موقع تفسير . از کودک خواسته می شود خانه ای را به لخواه ترسيم کندل

جنبه های رشد کلی نقاشی، خصوصيات حسی و اختالفات فردی را در 
رنظر می گيريم در اين آزمون می توان تيپ های فردگرای و حس گرای را  ر س و ر ر يپ ن و ی ون ز ين ر يريم ی ر

مشخص نمود تيپ های فردگرای جزئيات را واضح و روشن ترسيم 
.می کنند و اشيا را به حالت سکون مجزا از هم نشان می دهند

کشند م مبهم و نامشخص بهطور را اشيا حسگرای . تيپ های حس گرای اشيا را به طور نامشخص و مبهم می کشندتيپهای
شخصيت ها را درست مشخص نمی کنند و غالباً در ميان جسمی از 

.اطرافيان خود قرار می دهند
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آزمون درخت
كوش  و  استورا  از تصوير درخت به عنوان موضوعي جهت 

براي تجزيه و . شناخت شخصيت كودك استفاده كرده اند
رتحليل نقاشي درخت بايد سه قسمت آن را كه عبارت است  ب ر ي ب ر ي يل

.از ريشه، تنه، شاخه ها و برگها مشخص كرد
ريشه كه در زمين فرورفته و درخت از آن غذا  
ت ا زي غ هاي فشا دآگا ناخ اد ن كند افت . دريافت مي كند، نماد ناخودآگاه و فشارهاي غريزي استد
تنها پر ثبات ترين و بيانگر مشخصات دائمي و عميق 

شاخه ها و برگها بيانگر نحوة ارتباط  .شخصيت كودك است
.او با دنياي خارج است
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آزمون خانوادهآ
کودک در نقاشی خانواده نگرانيها ناراحتيها و اختالفات 

میسازد منعکس بهخوبی را خود انجام.خانوادگی برای ز ی  س  وبی  و ر ب  ی  م .و ج ی  بر
اين آزمون به کودک يک ورقه کاغذ و يک مداد سياه 
داده می شود و از او خواسته می شود يک خانواده را 

کند ي بهتر راحتتر دک ک رت ص اين در در اين صورت کودک راحت تر به . ترسيم کند
برون فکنی می پردازد و با راحتی بيشتری گرايشات 

در هر حال . درونی و شخصی خود را بروز می دهد
تصوير که او می کشد مربوط به خانوادة خودش خواهد ط
.بود
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ه يک شخصيت اصلی ل انواده، هميش ان از خ يهای کودک در نقاش
وجود دارد که بيشترين بار احساسی خود را چه به صورت عشق 
نعکس  ر روی او م ره ب رس و دله ورت ت ه به ص تايش و چ سو س و رو ر ر و رس ور چ و ش و

يده . می کند اير شخصيت ها کش اين شخصيت اصلی هميشه از س
ود د. می ش تری می کن ت بيش ات آن دق يم جزئي اه در ترس ا . گ ام

آخرين در هميشه باشد ته نداش ارزش ودک ک رای ب ه ک د هميشه در آخرين شخص ته باش ودک ارزش نداش رای ک ه ب شخصی ک
ارج از  اه خ ه گ وچکتر از هم ات و ک رين جزئي ا کمت ه و ي لحظ

.گروه خانواده کشيده می شود
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دوم فصل
سبکها و انواع نقاشی , تضاد رنگها , ترکيب رنگها , دايره رنگها 

فصل دوم 
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دايره رنگ-1
رنگ و فرم اساس کار نقاش است بدون اين دو نمی توان 

ترکيبی 
باشد چشم مطبوع که چگونگساخت و کيفيت با آشناي آشنايی با کيفيت و چگونگی .ساخت که مطبوع چشم باشد

اثرات 
.رنگ برای هر نقاش و مربی الزم است 
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يکی از تمرينات رنگ در روی دايره است به اين ترتيب 
ط از  ه فق ی کنيم ک يم م ه دوازده قسمت تقس ره را ب ه داي ک
ا ش آ ق ل ا گ ک ز، آبی درست شده اندت ه زرد، قرم . ترکيب سه رنگ اولي

رنگهای اوليه به صورت مثلثی متساوی االضالح در دايره 
ی سمت .قرار می گيرند زرد باال، قرمز سمت راست، آب

پ م . چ ا ه بت خاصی ب ه نس لی را ب گ اص ر دو رن اگ
د  ه عبارت ان د ک ترکيب کنيم، رنگهای ثانوی به دست می آي
و لی اص ای رنگه ب ترکي از نفش ب بز، س ارنجی، ن لی و از ای اص ب رنگه نفش از ترکي بز، ب ارنجی، س از ن

. ثانوی به رنگهای درجه سوم می رسيم
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تنظيم و رديف کردن اين دسته رنگها براساس قوس 
است نور طيف و قزح يکو رنگ دايره بنابراين بنابراين دايره رنگ يک .و قزح و طيف نور است

رنگهای . مجموعه رنگ طيف مصنوعی می باشد
قطری و روبه روی هم رنگهای مکمل ناميده 

آ ز ز ق نفش د ز انند ند می شوند، مانند زرد و بنفش، قرمز و سبز آبی و ش
نارنجی، آبی متمايل به سبز و نارنجی متمايل به 

.قرمز و غيره
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دارد وجود اصلی رنگ سه حتماً مکمل رنگهای ار در ی وجو  ل   ر ا ی  ه ر ر
مثالً زرد و بنفش که مکمل يکديگر هستند از 

اند، و يا  تشکيل شده) آبی+ قرمز (رنگهای زرد 
ز ق ز ز د(ق نقاش)آ+ز ا دالک دالکروا  نقاش )آبی+زرد(قرمز و سبز، قرمز

رومانتيک قرن نوزدهم فرانسه از نخستين کسانی 
در . کار بردآميزی دقت علمی بهبود که در رنگ

گل ً ها معموالً رنگهای تيره ديده تابلوهای امپرسيونيست
شود و اکثراً از رنگهای دايره رنگ استفاده  نمی

.کنندمی ی
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هترکيب رنگها.2
ترکيب رنگها به چند طريق انجام می گيرد، در اينجا چند 

.نمونه را متذکر می شويم
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مثلثی)الف ترکيبات ی) يب  ر
در يک مثلث : ترکيب به اين ترتيب انجام می شود

متساوی االضالح هر ضلع مثلث را به سه قسمت تقسيم بعد نقاط 
کرده صل ه به را آمده ت آيد9بهد م پديد چک ک مثلث .  مثلث کوچک پديد می آيد9به دست آمده را به هم وصل کرده

سپس در هر گوشه مثلث به دست آمده رنگهای اصلی را قرار 
رنگهای زرد آبی، قرمز را انتخاب می کنيم و بعد زرد . می دهيم

در انتها . را با قرمز ترکيب نموده در مثلث وسط قرار می دهيمط
سه مثلث باقی می ماند که آنها را با سه رنگ مجاور خودش 

يمترکيب نموده و پر می کنيم ی پر و و يب ر
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ترکيب به صورت باند)ب (
تعداد زوج رنگی انتخاب می کنيم و هر يک زوجها را 
در سمتی از باند قرار می دهيم سپس دو رنگ را به 

کنيم م ترکيب مشخص ازنسبت که صورت در در صورتی که از .نسبت مشخص ترکيب می کنيم
رنگهای مکمل استفاده شود در يکی از خانه ها به رنگ 

.خاکستری می رسيم
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ترکيب مربع شکل) ج

در گوشه ای مربع دو زوج مکمل و يا يک رنگ مکمل و 
.سفيد و سياه را قرار می دهيم

با ترکيب رنگها با درجات معين و مشخص با رنگهای 
اين تمرينات ممکن است به صورت .ترکيبی آشنا می شويم ويم ی يبی ورر ب ن ري ين

.افقی يا عمومی و يا اينکه مورب انجام شود
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تصوير ترکيب بصری نقاشی سورا
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ترکيب بصری) د
صورت نقطه و يا  در اين ترکيب رنگهای اصلی و پاک به

می داده قرار هم کنار در کوچک روش(شوندسطوح روش . (شوندسطوح کوچک در کنار هم قرار داده می
صورت  اين نقاط در چشم ترکيب شده به) کار پوانتاليستها

.آيندرنگ و سطح واحدی درمی
ا تا ن ا نقاشا از گ گوگ از نقاشان امپرسيونيستی سورا و وانگ

.اند بودند که در نقاشيهايشان از اين روش استفاده کرده



آموزش هنر آموزش هنر 

Pointillistsتها گپوانتاليس رن روشدر از زی آمي Pointillistsه ي زی از روش ر رپوا ي آ
معنی که صفحة پرده  بدين. کردند چينی رنگها استفاده می نقطه

يده می ه  از قطعات بسيار کوچکی از رنگها اصلی پوش شد ک
ک ت ه ا د ااز اش نق طل گ ن دند یش ب م م ترکي ا ه اش را از دور ب وب نق گ مطل دند و رن ش

.کردند آشکار می
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نگ)ه کيب ت وشها از ديگ به(يک آنها بافتن بافتن آنها به (يکی ديگر از روشهای ترکيب رنگ)ه
)يکديگر است

صورت تار و برخی پود قرار داده  بعضی رنگها به
اش گ ف گ ا ق ة و در نتيجة روی هم قرار گرفتن رنگهای .شوندمی
اصلی که با سفيد يا سياه ترکيب نشده  رنگهای (شفاف

.)باشند .)ب
وجود آمده ظاهر  رنگهای جديد که از ترکيب آنها به

در اينجا هر رنگی در نظمی شطرنجی قرار . شوند می
ايجادم موجود رنگهای از مختلف ترکيبات و گيرد و ترکيبات مختلفی از رنگهای موجود ايجاد میگيرد

.کنند می
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رنگها تضاد تضاد رنگها.
شناسان  شناس  معروف خود از رنگ رنگ ايتن

اثر پذيرفته و ) شناس فيزيکدان رنگ( قبلی منجمله شورول
ا ائ ا ا ف گ ا ا در مورد تضادهای رنگی هفت مورد را ارائه داده، ت

که شورول فقط به پنج نوع تضاد معتقد است و  درحالی
عکاندينسکی به چهار نوع تضاد اشاره کرده و آنها را  چ

طور خالصه به اکنون به.تضادهای روحانی ناميده است
.کنيم تضادهای ايتن ، شورول و کاندينسکی اشاره می
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ف گ ) ال ه رن اد ت لی(تض ای اص اده ترين  ):رنگه س
ا ي و اصلی ای رنگه ا ب و است تضاد ت هف ار وع ا ن ای اصلی و ي ا رنگه ت تضاد است و ب وع ار هف ن

د ه وجود می آي ی ب ب زرد، . فرع ات آن اغل در ترکيب
نفش  ی زرد، ب ا آب ز، سبز ي قرمز، آبی و يا آبی، قرم
تفاد ا ا ن ا ن آ ز نفش تفاده ت ياه اس ارنجی و س و حتی بنفش و سبز و آبی و ن

.می شود
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د) ف ا فتضاد ل خ ا نگ ت ا -سياه ترين رنگها مخمل و سفيد :تضاد سياه و سفيد)ب
اين دو رنگ در کنار هم تضاد . ترين رنگها باريم است

شديدی را به وجود می آورند بين اين دو رنگ تعداد 
بيشماری رنگ خاکستری موجود است و تشخيص تعداد 
خاکستری بستگی به ورزيدگی چشم و حساسيت ببننده 

.دارددارد
خاکستری يک رنگ اکروماتيک رنگی خنثی است و در 

. کنار رنگهای ديگر متأثر می شود
ت ه ف ا ک ط خل از ا ت خاک رنگ خاکستری را از مخلوط کردن سياه و سفيد به دست نگ
.می آورند و يا رنگهای مکمل را با هم ترکيب می کند
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رد) ج رم و س اد گ ان  :تض ه انس رده ک ت ک ه ثاب تجرب
ا سرما را  ا ي ا هفت درجه گرم می تواند به وسيله ذهنش ت

گ ا سبز .در محل کارش حس کند ی ي ا رنگ آب هر وقت ب
ا  ز ي ه قرم وقعی ک ردی و م اس س ود، احس ه می ش مواج

د میکن س ح را ا گرم د میبين را ارنجی م.ن ه ات حيوان ی  س  ر ر  ی بي  جی ر  م .ر يو 
رد و  ای س أثير رنگه تند و تحت ت ز هس ين غراي دارای هم

.گرم قرار می گيرند
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ل) د ای مکم اد رنگه اميم  :تض ل می ن گ را مکم دو رن
يم رنگ  م ترکيب کن ا ه ه اگر آن دو را ب در صورتی ک

د آي د ج ه ب خنث تری رخاک اگ ل مکم گ رن د د ه وجود آي ی ب تری خنث ر .خاکس ل اگ گ مکم دو رن
فيد به دست  ور س ب، ن د از ترکي ند بع به صورت نور باش

د ر . می آي ه ه وده ک ل يک زوج متضاد ب دو رنگ مکم
ر گ اورت، ه ر مج ری است و در اث ه ديگ د ب يک نيازمن

.کدام باعث تحريک ديگری می شود
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تضاد همزمانی و متقارن از  :تضاد همزمانی و متقارن) ه
گ ا گ ک ش اش ا اين امر ناشی می شود که هر رنگی بعد از رؤيت، به رنگ ا

مکملش نياز پيدا می کند و اين عمل در چشم انجام می شود و 
حتی ممکن است رنگ مکمل حاضر نباشد . ادراک می گيرد

.و چشم خود به خود آن را به وجود آورد
در يک فضای بزرگ که به رنگهای تند باشد و 
میآيد نظر به چنين شود داده قرار سياهی اتاق:تابلوی اگر اگر اتاق : تابلوی سياهی قرار داده شود چنين به نظر می آيد

تابلو سياه به رنگ سبز . با رنگ قرمز رنگ آميزی شده باشد
مايل به خاکستری و اگر فضای اتاق سبز باشد تابلو سرخ 

ش ز اش نفش اگ تنگ ت بدين ترتيب هر .رنگ و اگر بنفش باشد زرد ديده می شود
رنگی در همان زمان رنگ مکمل خود را بينايی ما 

 .می آفريند
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شناسايی درجات پاکی و صافی و (اشباع يا کيفيت  :تضاد اشباع) و

يکی از اصول است که ميزان صافی رنگها را ) درخشش رنگها
رنگهايی که از تجزيه نور به دست می آيند حداکثر . مشخص می کند
رنگها را به چهار طريق می توان رقيق نمود يعنی . درخشش هستند

کاست آن اشباع ميزان .از ميزان اشباع آن کاستاز
با استفاده از رنگ سفيد و مخلوط کردن رنگ صاف با رنگ     -1

سفيد     
ا2 نگ از تفا ا ا با استفاده از رنگ سياه-2
) خاکستری (رنگهای اشباع را می توان با رنگهای سفيد و سياه  -3

نيز رقيق نمود و از ميزان اشباع آن کاست     
رقيق کردن رنگها به وسيله ترکيبات همزمانی و متقارن          -4

رنگهای مکمل      
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همان طوری که گفته شد  :تضاد ميزان وسعت سطوح) ز
باشند م خاص درخشندگ دارای رارنگها رنگ اگر اگر رنگ را .رنگها دارای درخشندگی خاصی می باشند

به يک اندازه و سطح در روی تابلويی قرار دهيم، 
رنگی که ميزان درخشندگی آن باالتر است، بيشتر به 

.چشم می خورد
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ن4 ن نقاش کها ال ا نظ نظری اجمالی بر سبکهای نقاشی نوين.4
)تأثيرگرايی( امپرسيونيسم

.  رود شمار می به رئاليسمدر حقيقت دنباله و نتيجه سبک  امپرسيونيسم
نقاشان مکتب رومانتيسم سعی در ( رمانتيسمرئاليسم ميز خود از شيوة 

.  الهام گرفته است) نمايش رنج و شقاوت و تجربه های مهيب داشتند
میرئاليست نقاش بودند معتقد راها عادی و طبيعی احوال بايست ي یر ش  ی ر   بو  ی و  بي ل  و ي  ب

تأثير عواطف و احساسات شخصی قرار  توصيف کند ولی نبايد تحت
های عادی  که پيشوای نقاشان رئاليست بود، با ترسيم صحنه کوربه. گيرد

ط اظ کش گا ا ا گ گ از زندگی مردم و تنگدستان و بيچارگان و کشيدن مناظر طبيعی و ا
.کار برد را در آثارش به) واقعگرايی(واقعی، اصول رئاليسم 
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نقاش امپرسيونيست به تأثير نور بر رنگها توجه خاص 
داشت و سعی می کرد تا اثر زودگذری را که از مشاهدة 
کند نقش پرده روی بر میشود ايجاد وی در .  منظره ای در وی ايجاد می شود بر روی پرده نقش کندمنظرهای

برای ترسيم اثر زودگذر منظره نمی توان ساعتها به نقاشی 
مشغول بود نور روز يا حرکت آفتاب تغيير می کند و با 

کنن تغ ز ن ا نگ ن نقاشتغ ت ا ه به اين جهت نقاش .تغيير نور رنگها نيز تغيير می کنند
امپرسيونيست ناچار بود سريع کار کند تا پيش از آنکه 

در ذهن او ضعيف گردد و رنگها دگرگون » اثر نخستين«
.شود آن اثر را به پرده منتقل نمايد
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به طبيعت از آنچه که دريافتند امپرسيونيست نقاشان همچنين نقاشان امپرسيونيست دريافتند که آنچه از طبيعت به همچنين
خورد همان رنگ است و شکل اشيا از تضاد  چشم می

از نقاشان . آيد و رنگ نيز محصول نور است رنگها پديد می
اا اانهت ادگان ا .را نام برددگاورنوار،مانهتوان  امپرسيونيست می
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)1(دوره پس از امپرسيونيسم
از اواخر قرن نوزدهم، هنگامي كه اصول امپرسيونيسم رايج 
بمي شد، برخي از نقاشاني كه با اين شيوه الفت داشتند به   يو ين ب ي ز ي بر ي
راههاي ديگر افتادند و افقهاي تازه اي را در عالم نقاشي  

و شيوه هاي نوتري را فراهم  گشودند و مقدمه نهضتها 
ند ازآ اند ا نقاشان گا گ ا سورا ، گوگن و اين نقاشان عبارت اند از.آوردند

.وان گوگ ، سزان
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)رنگ انديش(شيوه فويسم 
رنگ به توجه کمترين بدون را، رنگها نقاشان اين نقاشان رنگها را، بدون کمترين توجهی به رنگ اين

واقعی اشياء بر پرده ريخته و از ترکيب رنگهای تند و شاداب 
در اين پرده ها رنگ . نقوشی پر خروش و گستاخ ساخته بودند

ف ا ش ا ف ل ديگر وسيله توصيف و پای بند مضمون به شمار نمی رفت، گ
.بلکه عنصر اصلی پرده و مايه اصلی آن محسوب می شد

مسرانجام از لجام گستختگی» فو«بيشتر نقاشان م
رنگها خود کاستند و تا حدی اعتدال پيش گرفتند بهترين 

.مصداق اين اعتدال ماتيس پيشوای اين نقاشان بود
و گوگن چون نقاشانی بهکار توجه بر عالوه ماتيس، عالوه بر توجه به کار نقاشانی چون گوگن و ماتيس،

روم (سزان و وان گوگ، به مطالعه موزائيکهای بيزانسی 
و مينياتورهای ايرانی و نقاشيهای چينی و ژاپنی نيز ) شرقی

.پرداختاخ
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 کوبيسم
را عاطفی جنبه که اکسپرسيونيسم برخالف ی ر کوبيسم، ب  م  ج ي يو پر م بر  وبي

در نظر می گيرد، سبکی است که براساس نما و شکل چيزها و 
تناسب ميان اشکال و رابطه آنها قرار دارد و ازاين رو با سبک 

ت ا تنا اض هند ل ا ک .کالسيک و اصول هندسی و رياضی متناسب استکال
در حقيقت از يکی از ) مکعب سازی(اصطالح کوبيسم 

مپيدا شد و مانند اصطالح امپرسيونيسم و فووسيم براکآثار م پ ح پ
.ابتدا به طعنه به کار رفت
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 مراحل مختلف كوبيسم          
كه كوبيسم دوم مرحله كوبيسمژوانگريدر را آن آن را كوبيسم  ژوان گريدر مرحله دوم كوبيسم كه

در پي آن بودند كه  براكو  پيكاسوتحليلي ناميده است 
وجوه مختلف اشيا را در آن واحد بنمايانند يعني نقش آنها  
منحصر به آنچه چشم از يك طرف مي بيند نباشد بلكه آن 

تصوري را كه ما از شئ در ذهن داريم و ناظر به همه وجوه آن 
كندبيرونودرونوتمامرخونيمرخاز مجسم هستيم .آن .آن هستيم مجسم كندبيرونودرونو تمام رخونيم رخاز
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است متعلق جهان جنگ از قبل آخر سالهاي به كه سوم مرحله در مرحله سوم كه به سالهاي آخر قبل از جنگ جهاني متعلق است در
كوبيسم از اين محدوديت خارج شد و در حقيقت از نشان دادن حجم 
اشيا صرف نظر كرد، اگرچه نمودن صورتهاي مختلف يكي شئ را از ياد 

كن نقاشان ا ف ك ك ك ل ا در اين مرحله كه به كوبيسم تركيبي معروف است، نقاشان كوبيست .نبرد
وجوه اشيا را به صورت سطوح مختلف مجسم ساختند و اين سطوح را 
عمانند كارتهاي رنگي در ساختن شكل تازه اي كه ابداع خود نقاش بود 

در اين نوع تركيب، هر سطح يا كارت نشان چيزي محسوب  .به كار بردند
مي شود مثالً سطحي كه در آن دو خط زه مانند ديده مي شوند ممكن است 
روميزي از نشاني دارد شطرنجي نقش كه كارتي و باشد گيتار از نشاني از گيتار باشد و كارتي كه نقش شطرنجي دارد نشاني از روميزي  نشاني

.است و سطح ديگري نشاني از دست يا پا و قامت دارد



آموزش هنر آموزش هنر 

و پيکاسو پي
از شش هفت سالگی . در اسپانيا متولد شد 1881پيکاسو در سال 

پيکاسو مجموعاً  1901و  1903نقاشی را شروع کرد در سالهای 
کرد نقاش پاريس در را آنها از پرده پنجاه که کشيده پرده يست .  دويست پرده کشيده که پنجاه پرده از آنها را در پاريس نقاشی کردد

موضوع اين پرده ها متنوع است ولی بعضی مضامين صحنه هايی از 
در بسياری از آنها رنگ آبی تنها رنگی . زندگی افراد بينوا است

آ آ است که به کار رفته ازاين رو آثار اين دوره پيکاسو را آثار دوره آبی آ
برخی از اين رنگ را رنگ شب و يا رنگ مرموز . خوانده اند

وتنهايی شمرده اند و مناسب روحيه اندوه پسند آن زمان پيکاسو  پي ن ز ن پ و ي رو ب و ر يی ه
برخی ديگر به کار بردن آن را نتيجه فقر نقاش و دسترسی . يافته اند

.نداشتن به  رنگهای ديگر دانسته اند
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اكسپرسيونيسم

پيشواي مكتب اكسپرسيونيسم، اهل نروژ بود و در سال مونش لوش ر و بو روژ ل م، ي يو پر ب ي و پي
چند سالي در پاريس زندگي كرد اما شيوه . تولد يافت 1863

او آثار  . نقاشان فرانسه در وي هيچ تأثيري نگذاشت
ن نگ از ا ا ن ند ك ا ا ن ن امپرسيونيستنها را كه در بند نماي چيزها و بازي رنگ و نور ا

اكسپرسيونيست ها پرده هاي خود را با  . بردند سطحي يافت
توجه به بيان مصائب و نگرانيها و بيدادهاي اجتماعي 

.مي ساختند
كه در فرانسه شيوه نقاشان  1905و  1904در سالهاي 

قوت گرفت، در آلمان شيوه اكسپرسيونيسم ) فوو(رنگ انديس يس م)وو(ر ي يو پر يو ن ر ر و
با توجه به بيان مصائب و نگرانيها و بيدادهاي اجتماعي شكل  

.پذيرفت
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فوتوريسم
نخستين نمايشگاه نقاشان فوتوريست يا نقاشان  1912در سال

.آينده پرست كه همه ايتاليايي بودند در پاريس گشوده شد
نقاشان فوتوريست و فرضيه سازان آنها معتقد بودند كه 
كه بسته و ثابت فرمهاي با و سكون حال در اشيا كردن نقش كردن اشيا در حال سكون و با فرمهاي ثابت و بسته كه نقش

نقاش . حاكي از ثبات و خمودي و مردگي است، بيهوده است
.بايد اثرش نمودار حركت و جنبش و تكاپو باشد
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سوررئاليسمئال
لغت سوررئاليسم را كه به معني برتر از رئاليسم و يا   آپولي نر

حقيقي است به كار برد، و اين اصطالح بعدها براي مكتب 
خاصي از نقاشي كه پس از جنگ اول جهاني ظهور كرد، به كار 

.  در پرده هاي شاكال ممكن و ناممكن به هم آميخته است. رفت
باجزاي پرده هر يك به تنهايي طبيعي اند، اما نسبت آنها با   ه ب ي بي يي ه ب ي ر پر ي جز

مثالً در . يكديگر و طرز قرار گرفتن آنها در فضا طبيعي نيست
زني كه گاو مي دوشد در سر حيواني » من و دهكده ام«تابلوي 

ن اژگ ت ا زگ د ا كه زن د دا اي گ بزرگ جاي دارد و زني كه برابر مرد برزگر است واژگون ز
.كشيده شده
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انواع نقاشي.5
ا ال ا ا ا برخالف هنرهاي معماري، مجسمه  سازي سفال سازي و همه  ال

هنرهايي كه با سه بعد سروكار دارند، نقاشي هنري است دو 
يبعدي كه روي سطح صاف انجام مي شود و عمق در آن عمالً   م ح

هر چند غالب آثار نقاشي، عمق و فضا را به بيننده .وجود ندارد
.القا مي كند اما اين القا ذهني و نتيجه رعايت قواعد خاصي است

به را نقاش شده، ساخته رنگ و سطح چگونگ بنابه چگونگي سطح و رنگ ساخته شده، نقاشي را به بنابه
:چهار نوع عمده تقسيم كرده اند

فرسك،) الف( 
ا)( دترامپ،)ب(
نقاشي رنگ و روغن،) ج( 

آب رنگ و با گواش)د( وش. ب
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فرسک) الف
فرسک عبارت است از نقاشی ديواری بر سطح گچی 

ب گچمرط قشر چند با را ار دي الً معم نقاش اين در در اين نقاشی معموال ديوار را با چند قشر گچ .مرطوب
می پوشانند و سرانجام با پوشش نهايی که قشری به ضخامت 

سپس . سانتيمتر است، ديوار را جهت نقاشی آماده می کنند 5/2
گ گط آ و آن گاه . طرح اوليه را با تمام جزئيات روی گچ می کشند

رنگهايی که در . سطح الزم برای نقاشی را مرطوب می کنند
يفرسک به کار می رود بايد رنگهايی باشد که مواد آهکی يا  ی و ب يی ه ر ي ب یرو ر ب ر

.گچی موجود در زمينه، بر آنها تأثير نکند
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دترامپ)ب
آب رنگ است که با چسب مخلوط شده است و بايد  د ترامپ

در اين نوع نقاشی رنگها را با تخم مرغ . روی چوب کار شود و ر چو رغرو م ر ر ی وع ن ر
می آميزند، ابتدا قطعه ای چوب را با پارچه کتان می پوشانند و 
روی پارچه را پوششهايی از مخلوط گل سفيد و روغن برزک 

پاريس( همواره)گچ را پوشش اين کاردک با و مالند م می مالند و با کاردک اين پوشش را همواره )گچ پاريسی(
نقاش طرح اوليه را با تمام جزئياتش نقش . روی بوم. می کنند

اما اين مرحله از . می کند و بعد رنگ آميزی شروع می شود
ا کا ل .رنگ آميزی، مرحله زيرکار استگآ
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نقاشی رنگ، و روغن) ج
آ آ گ .  مايع معمولی که رنگ را با آن می آميزند روغن استل

رنگهای روغنی معموالً ديرتر خشک می شوند اين خاصيت 
رویبه نقاش آزادی عمل می دهد تا تکه رنگهای زيادتری روی  ری زي ی ه ر ی ی ز ش ب

.بوم بزند و به سهولت رنگها را ترکيب کند
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رنگ)د آب نقاشی ی آب ر)
رنگ را با آب و . نقاشی روی کاغذ يا پارچه ابريشمی است

.  ماده ای که دارای چسب باشد مانند سريش آماده می کنند
ا نقاش فت ه ه از ت ا اد ز نگ آ نقاش اع انواع نقاشی آبرنگ زياد است و از همه معروفتر نقاشی با ان

.گواش و مرکب چين است
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ال ا ان ا نت های هن سوم هنرهای سنتی ايرانی و اسالمی  فصل فصل سوم
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آشنايی با سبکهای سنتی نقاشی در ايران و هنرهای اسالمی.1

ق . ه سرنوشت نقاشی در دنيای اسالم از قرن دوم تا هفتم 
آثار باقی مانده به اندازه ای اندک . تقريباً به کلی نامعلوم است

گ است که پژوهندگان گمان می برند در آن دوران زير سلطه گ
دين اسالم بساط هر نوع هنر تصويرگری از ميان برچيده 

مساجد.است مانند مذهبی مراکز در را منع اين تأثير ج . بی   ز  ر ر  ع ر  ين  ير 
به طوری که تزئين مساجد منحصراً به وسيله . می توانيم ببينيم

ادامه خطوط و اشکال هندسی و اسليمی ها و ختائی ها 
ان ان ي ا ت به د ا د گا هي ت ا فته گ صورت گرفته است و هيچ گاه در مساجد به تصاوير انسان و ت

.حيوان بر نمی خوريم
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آنچه معلوم است در آن زمان مصور         
وساختن نسخه های کتب علمی کم و بيش مورد توجه و  و ور يش و م ی ن

تقاضای عمومی بوده است و از آنجا که مسلمانان به کسب 
معلوم يونانيان عالقه مند بودند آن آثار را به زبان عربی 
انتزاع تصاوير خواه نيز را تصاوير طبعاً و برگرداندند و طبعا تصاوير را نيز خواه تصاوير انتزاعی برگرداندند

مانند رساله های مربوط به (و تجريدی و يا اشکال طبيعی 
عيناً منعکس ) علوم پزشکی و جانور شناسی و گياه شناسی

.کردندک
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ت ا ت کل ط ال ا نقاش شناخت برای شناخت نقاشی اسالمی به طور کلی بهتر است به ا
فنون تزئين کتابها يعنی تذهيب " مينياتور"تصوير کتب خطی 

:و تشعير اشاره کنيم م
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نوعی نقاشی مخصوص مشرق زمين است که دارای  :مينياتور
ت ا زي بهش خا ای .ويژگيهای خاصی به شرح زير استيژگي

در نقاشی مينياتور هرگز سايه يا انعکاس ترسيم نمی شود برخالف 
نقاشان غربی که از روشها و سبکهای مختلف برای نماياندن يک 

موضوع استفاده می کنند، مينيانوريست ها بيشتر به نوآوری در موضوع 
توجه دارند به همين علت معموالً اسبها را از پهلو نشان می دهند و 
از نظام سواره رزم و چوگان صحنههای برخی در را آنها ز بهندرت م  ر  و ن و رزم  ی چو ی   ر بر ه ر  ر  ب 

در اکثر مينياتورها عمالً تمامی چهره ها . پشت يا جلو نشان می دهند
هنرمندان عالقه زيادی به کشيدن . به طور سه ربع ديده می شوند

به چيز هر از بيش نگارگر عالقهمندی ندارند ان ان پيکرهای انسانی ندارند و عالقه مندی نگارگر بيش از هر چيز به پيکرهای
به همين جهت بر پيکرها تأکيد نمی کند حتی پاها و . کشيدن جامه است

دستها آنها را غالباً می پوشاند و قامتها را کشيده ترسيم می کند تا جامه و 
گ .نقش آن بهتر جلوه گر شودآ
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در لغت به معني زراندود كردن، زر گرفتن،طالكاري        :تذهيب
وروي كتاب و اوراق مي باشند به عبارت ديگر طرحها و   ه ر ر ي ر ب ب يب ق ور و ب روي

ترسيماتي كه در آن از طال و رنگهاي جسمي و روحي به كار  
تذهيب يك نوع . گرفته شده باشد هنر تذهيب ناميده مي شود

هند اشكال اتاب ن گها از ت ا دي ت نقاشي تجريدي است از برگها و نباتاب و اشكال هندسي و نقاش
.طرح درختان و شاخه ها و ساقه ها
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بعضي از نقاشان معتقدند كه دو نوع رنگ در نقاشي ايراني به كـار  
 جسـمي رفته است يكي رنگهاي غيرشفاف كه آنهـا را رنگهـاي   

را ا آنه ه ك ماورا نشاندهنده، و شفاف رنگهاي ديگ و گويند مي گويند و ديگر رنگهاي شفاف و نشان دهنده، ماورا كـه آنهـا را   م
مي گوينـد رنگهـايي كـه جـزء رنگهـاي جسـمي        روحيرنگهاي 

، رنگ زرد، نـارنجي، شـنگرف  :رنگ سفيد: مي باشند عبارت اند از
ا گ ل ا اا ا شفاف يا روحي سبز، سبز چمني، قهوه اي متمايل به زرد رنگهاي

تهيه شده از عصـاره زيونـد،    آبي، رنگ زردعبارت اند از رنگهاي 
ري.رنگ قرمز، رنگ سبز زنگاري ز بز ر ز ر ر
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همراه با تذهيب براي تزئين حواشي بزرگتر در كتب خطي  :تشعير
گ ا ا ا ا فاا ا ش ق نقوش مورد استفاده در .از دوران تيموريان در ايران مرسوم گرديد

اين هنر، بيشتر خطوط غيرمنظم و گاه تصاوير انسان جانوران و 
اصوالً تشعير از نظر نقش با تذهيب چندان تفاوتي .پرندگان است

ندارد و تنها به جاي رنگهاي گوناگوني كه در تذهيب به كار مي رود 
در تشعير فقط يك يا دو سه رنگ به كار گرفته مي شود علت 

اين تشكيلدهنده خطوط كه است آن هنر اين به تشعير نامگذاري تشعير به اين هنر آن است كه خطوط تشكيل دهنده اين نامگذاري
از   تشعيرمعموالً در  .باريك و نازك است) شعر(نقشها مانند موئي 
و ديگر حيوانات تخيلي و حتي   سيمرخ، اژدها: حيوانات افسانه اي

ش فا ا ت ا نقش .از نقشهاي تجريدي استفاده مي شودا
 

.اين هنر در زمان تيموريان و صفويان به اوج خود رسيد ج ن
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طرحهای اسليمی اساساً نشان دهندة طرح درختان  :نقش اسليمی
ت ه افته د ت که گشان شاخه خ ا ت است با پيچ و خم و شاخه و برگشان که تجريد يافته و به صورت ا

.قراردادی درآمده است
طرح درختان مو، انار انجير و نخل و برگهای کنگر و 

مو بيش از درختان و برگهای ديگر در اسليمی مورد استفاده قرار 
طرحهای اسليمی گاه پيوسته است و در سرتاسر اثر . می گيرند

ميان و دربرمیگيرند را غنچهها و گلها و میکنند گردش ن هنری ي ير و  ی  ربر چ  ر  ه و  ی  و  ش  ر ری 
کليه اجزا و ريزه کاريهای اثر هنری، يک نوع نظم و هماهنگی 

اسليمی ها مجزا گردش نمی کنند و به يکديگر . ايجاد می کنند
ا تک ند ش ا تک ا ه ا هن اث د ا ا ندند نمی پيوندند، اما در اثر هنری جابه جا تکرار می شوند و تکرار ن

.آنها برای هدايت چشم است
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یاز انواع اسليمی می توان اسليمی ماری، دهن  ی ی ع
اژدری، اسليمی برگی، اسليمی گل دار، اسليمی 
.طوماری و اسليمی خرطومی و اسليمی را نام برد
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سبكهاي مينياتور
.  ه قرن هفتم (هنرستان بغداد يا مدرسه عراق يا سلجوقي)الف
بغداد به وجود آورنده اولين مكتب نقاشي مينياتور اسالمي بوده  ).ق

عالقه مورد ادبي و علمي كتب در فقط نقاشي سبك اين از است از اين سبك نقاشي فقط در كتب علمي و ادبي مورد عالقه  است
.مردم استفاده مي شد

ا ا ا ا ش ا ك ك ا ا ك ل :از جمله كتابهايي كه در مكتب بغداد مصور شده اند عبارت اند ازا
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1. ) ديوسفورديس(کتاب داروشناسی دانشمند يونانی ديوسکوريدس 
که به عربی ترجمه شده و نام کتاب خواص االدويه می باشد، نقاش 
غالب تصاوير عبدهللا بن فضل است موضوع تصاوير کتاب طرز 

.تهيه داروها، جراحان در حال کار و غيره است ير و ر ر ن ر رو هي

. مقامات حريری ـ چندين نسخه از اين کتاب مصور شده است. 2
به معروف واسط محمود بن يحي بهوسيله آن نسخه بهترين نسخه آن به وسيله يحيی بن محمود واسط معروف به بهترين

.الواسطی نقاشی شده است
.

ل ا هللا ل ل کل ل کل کليله و دمنه عربی کليله و دمنه به وسيله عبدهللا بن مقفع از پهلوی .3
به عربی برگردانيده شده است تصاوير اين کتاب حيوانات را 

.نشان می دهد که شبيه به نقاشيهای دوران ساسانی است ی ر ی
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نقاش بزرگی بود که از ترکيب خواص هنر  الواسطی
ن نا ا ال ا از ت ن ان در . ايرانی و مسيحی هنر تصويرسازی اسالمی را بنا نمودا

اين نسخه تأثير هنر مسيحی و نقاشيهای ديواری زمان 
ساسانی هر دو نمايان است بعضی از قامتها با لباسهای 
گشاد و صورتهای دراز شباهت به قديسين مسيحی دارد
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بهترين هنرستانها در  ).مغول(هنرستان ايرانی و تاتار ) ب
و آن . ق است.هتاريخ هنر ايران از قرن هفتم تا دوازدهم م ز م ر ز ر ر خ ر

مربرط به دوره مغول و عصر تيمور و جانشينان او و زمان 
وقتی ايلخان مغول بر ايران حکومت . خاندان صفويه ا ست

تبريزکردند و مراغه سلطانيه، به بهترتيب هنری مرکزيت مرکزيت هنری به ترتيب به سلطانيه، مراغه و تبريز .کردند
ايلخانان مغول به همه ستيزه خوئی، مروج هنر، . متصل شد

به خصوص هنر مينياتور بودند و عالقه آنها به هنر چينی 
گ ا ا ا أث ث .باعث تأثير هنر خاور دور، در هنر ايرانی گرديدا
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در دوره تيموريان با  ).ق. ه اواخر قرن (هنرستان هرات ) ج
همه خشونت اخالقی و با همه ويرانی و تباهی هنر 
ک ق ت آ شگف ط اف ا ا ا .  مينياتورسازی ادامه يافت و به طور شگفت آوری ترقی کردات

پايتخت تيمور سمرقند بود و معروف است که تيمور هنرمندان 
شهرهای تسخير شده را به اين شهر می آورده است با اين 

ترتيب سمرقند مرکز هنری در زمان تيمور شد ولی در مقابل 
.مکتب هرات که چندی بعد ظاهر شد از رونق افتاد
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ق کمال الدين بهزاد که بزرگترين نقاش . ه در ميانه قرن نهم 
دوره اسالمی ايران شناخته شده است در شهر هرات که مقر 
پادشاهی سلطان حسن بايقرا آخرين فرمانروای تيموری بود 

.شيوه ای نوين در پيش گرفت

بهزاد دارای سبک و مکتب خاصی بود نفوذ زيادی داشت  
.و بسياری از نقاشان از او تقليد می کردند
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هزاد ک ات ا اختصاصات سبک بهزاداخت
بدعت در رنگهای تازه و درخشان و ترکيب اين رنگها و به کار . 1

به کار بردن طال .بردن سايه هايی که قبالً در مينياتور سابقه نداشته است
.و نقره، رنگهای درخشان

نشان دادن حاالت روحی اشخاص صورتهايی که بهزاد نقاشی کرده . 2
است حرکت و حالت دارای واست نشاط يا درد ، فرسودگ و اندوه اندوه و فرسودگی، درد يا نشاط و .است دارای حالت و حرکت است

.سرزندگی و غرور از صورتهايی که اين استاد کشيده نمايان است
قدرت تکنيک، هيچ نقاشی مانند بهزاد در رنگ، و شکل و طرح . 3

ا اشت لط ت ا .خطها تسلط نداشته استط
.
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وجود ظرافت در نقاشيهای بهزاد ظرافت در کشيدن        . 4
.درختها، گلها و دورنماها اشعه خورشيد و ابر
رمهای، مانند رد رنگهای به بهزاد نقاش در نقاشی بهزاد به رنگهای سرد مانند سورمه ای، در

سبز سير، فيروزه ای، سبز روشن رنگ زيتونی، زرد و 
طال و نقره نيز به کار رفته و اقسام . قهوه ای بيشتر توجه شده
گ

ايجاد نسبتهای معقول ميان اشخاص و ساختمانها و کتيبه ها . 5
است نداشته سابقه او از پيش هرگز که طاقها و رواقها و

مختلف رنگ قرمز استفاده شده است

.و رواقها و طاقها که هرگز پيش از او سابقه نداشته است
منع جزئيات و ريزه کاريهای بيش از حد. 6
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نقاش معروف زمان شاه عباس، رضا عباسی است، رضا عباسی 
ش گ گ ا قاش ت ات عالوه بر مينياتور در پرتره و نقاشيهای بزرگ رنگی شهرت ال

.زيادی کسب کرد
بيشتر مردمانی که کشيده، کسانی هستند که در اواسط 

تصاوير صورت . دوره زندگانی می باشند و بينيهای کشيده دارند
اين . دختران و پسرانی است که از نظر بيننده همه آنها زن هستند

است استاد عميق و قوی طرح و منحنی خطوط ترسيم در .  نقاش در ترسيم خطوط منحنی و طرح قوی و عميق استاد استنقاش
.به خصوص در نشان دادن موی سر و ريش مهارت زيادی دارد

ا ز تأث از از ق ن ا ا نقاش فن نقاشی اروپايی در نيمه قرن يازدهم و دوازدهم تأثير زيادی در ف
.سبک نقاشی رضا عباسی ايجاد کرد



آموزش هنر آموزش هنر 

:در نقاشی هی دوره صفويه خصوصيات زير را می توان مشاهده کرد 

عمامه ها به دور کاله پيچيده شده و ,شکل لباس و پوشش اشخاص -1
.از باالی آن ميله کوچک سرخ رنگی ديده می شود

صحنه های شکار و جنگ به تقليد , کاخهای دلگشا , مناظر درباری  -2
.از گذشتگان تکرار می شد 

ازی3 ت شد)ت(که ان ز ن ا د .در اين زمان مرسوم شد )پرتره(يکه صورت سازی-3
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غفاری دمحم پهلوی و قاجاريه دوره بهنام نقاشان از يکی از نقاشان به نام دوره قاجاريه و پهلوی دمحم غفاری يک
ق در . ه  1264ملقب به کمال الملک است که در سال 

وی فصل تازه ای را در بخش هنرهای . کاشان متولد شد
گش ا ا لکت الال ک قاش ا ژگ ا از ويژگيهای نقاشی کمال الملک .تجسمی ايران گشود

سنت شکنی و ابداع و نوآوری در سبک نقاشی است 
پکمال الملک در نقاشيهايش از پرسپکتيو استفاده می کرده  پ

تابلوی تاالر آئينه يکی از نقاشيهای معروف است که . است
اين تابلو . حقايق تلخ و اندوهبار تاريخ را بازگو می کند

حيف و اشراف و سلطنتها افشای در تاريخی سند زنده ترين سند تاريخی در افشای سلطنتها و اشراف و حيف زندهترين
.و ميل حکومتهای آن دوران است
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معروفترين نقاش معاصر که در زمينه مينياتور 
.کارهای ارزنده ای بر جای گذاشته است

-وی پس از کمال الدين . استاد حسين بهزاد می باشد
از و است مينياتور استاد بزرگترين هراتی ز بهزاد ور  و  ي ي رين   ی بزر ر بهز 

آثار معروف بهزاد تابلوی رودکی را می توان نام 
.برد



آموزش هنر آموزش هنر 

خوشنويسی.2
خوشنويسی و خطاطی در ميان مسلمين هنری ارزشمند به 

ابتدا خط کوفی مورد عالقه مسلمين قرار گرفتن . حساب می آيد
شد نوشته خط اين با نيز قرآن مقدس کتاب کهو ايرانی اولين اولين ايرانی که .و کتاب مقدس قرآن نيز با اين خط نوشته شد

وی از جمله کسانی . به خوشنويسی شهرت يافت ابن مقله بود
بود که از روش خط کوفی، خط جديدی ساخت و چون خط 
افت ا ز ش شت ن ان خ ان جديد به آسانی خوانده و نوشته می شد، به زودی رواج يافت و آ

.خط کوفی را منسوخ کرد و به همين جهت خط نسخ نام گرفت
خط نسخ کم کم برای نوشتن قرآن جايگزين خط کوفی 

شد، اما عناوين سوره ها همچنان با خط کوفی نوشته می شد که 
.زيباتر به چشم می آيد، اگرچه خواندنش مشکلتر بود
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او اواسط قرن هشتم هجری به بعد، به تناوب، سه خط ديگر 
در ميان خطوط اسالمی جلوه گر شد که بايد آنها را خطوط 

ت دان ان اي ازخا تاند عبا خط ه ،تعليقاين ، تعليق اين سه خط عبارت اند از.خاص ايرانی دانست
.شکسته نستعليقو  نستعليق

خط تعليق ابتدا برای نوشتن فرمانها و نامه ها به کار می رفت و 
با اواسط زيبايی خاصی که در شکل حروف و کلمات وجود 

داشته موضوع خوشنويسی و هنرنمايی شد و استادان 
جمله از رسيدند، ظهور به شيوه اين در ز ج اختيارالدينزبردستی ي  هور ر يو ب  ين  ر  ی  ينزبر ر  ي

.را می توان نام برد منشی گنابادی
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بارنستعليق اولين ناميدهاند، اسالم خطهای عروس را آن که که آن را عروس خطهای اسالمی ناميده اند، اولين بار نستعليق
به وسيله ميرعلی تبيزی به طرز زيبايی نوشته شد و از آن پس 
گروهی از خوشنويسان از جمله ميرعلی هروی در تکامل آن 

ط گ ا شا ا ا سعی کردند تا در زمان شاه عباس بزرگترين خط نويس، ک
ميرعماد بزرگترين استاد خط . ميرعماد قزوينی، ظهور کرد

یعليرضا عباسی تبريزی يکی ديگر از . نستعليق است ی
خوشنويسان معروف عهد صفوی است که در نستعليق، 

.مخصوصاً در ثلث استاد مسلم شناخته شده است
يعن ايران خط سومين صفويان عهد اواخر در اواخر عهد صفويان سومين خط ايرانی يعنیدر

شکسته نستعليق اختراع شد که امروز آن را به اسم خط شکسته 
.می شناسيم
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هنر کاشی سازی. 3
ل مصرف مهم سفالهای لعابدار يا کاشی، تزئين مساجد است که از ل

در اين . قرون هشتم و نهم پيشرفت فوق العاده حاصل کرده است
به اين معنی که .زمان صنعت معرق سازی به وجود آمد و و ز رق ن یز ين

سردردها مساجد و قسمتهای ديگر آن را با قطعه های کوچک 
.کاشی که کنار هم قرار می دادند تزئين می کردند
رفته بهکار مساجد و عمارات تزئين برای که کاشيهايی که برای تزئين عمارات و مساجد به کار رفته کاشيهاي

و می رود به طور کلی به سه دسته هستند کاشی معرق، کاشی 
.بنايی و کاشی خشتی

ا ک ل ا ک ا ک ا کاشی معرق را به سبک موزائيک با تلفيق تکه های کا
کوچک گوناگون می سازند که براساس طرحی اصلی يک به 

.يک تراشيده شده است
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اشکال تلفيق از و است هندس طرحهای دارای بناي کاشی بنايی دارای طرحهای هندسی است و از تلفيق اشکال کاش
سانتيمتر  8تا  4هندسی که مساحت هر يک از آنها ميان 

طرحهای اين نوع شبيه خاتم است با . است، ساخته می شود
ثل اين تفاوت که در خاتم سازی فقط مثلث به کار می رود ط

.درحالی که در اين طرحها مربع نيز به کار گرفته می شود
يکاشی خشتی از تلفيق خشتهای لعابداری که هر يک  ر ر يق ز ی ی

از آنها قسمتی از طرح کلی را بر خود دارند ساخته می شود 
کاشيهايی . اين گونه کاشی را کاشی هفت رنگ نيز می گويند

هستند نوع اين از گيرند م قرار استفاده مورد امروزه .که امروزه مورد استفاده قرار می گيرند از اين نوع هستندکه



آموزش هنر آموزش هنر 
خاتم سازی. 4

يکی از هنرهای با ارزشی که در شرق وجود دارد، 
است سازی .خاتم سازی استخات

در هنر خاتم سازی از چوبهای گوناگون، عاج، 
شکل . استخوان، برنج و گاهی طال و نقره استفاده می شود

ابتدا . عمومی بيشتر خاتمها را نقوش هندس تشکيل می دهدل
چوب، استخوان يا فلز را به صورت منشورهای مثلث القاعده 
رشمی برند و آنها را به نحوی کنار هم قرار می دهند که برش  ی ر ر م ر و ر ه و ر ی

بعد اين برشها . عرضی آنها دارای اشکال هندسی منظم باشد
را در کنار هم و به وسيله سريشم روی ورقه نازکی از چوب 

چسبانند ميز،م مانند گوناگون اشيا بر را ورقه اين سپس سپس اين ورقه  را بر اشيا گوناگونی مانند ميز، .می چسبانند
در خاتمهای  . صندلی، جعبه، قاب و غيره قرار می دهند

گران قيمت، قسمتهای فلزی خاتم از طال يا نقره تشکيل 
کا ا ا آ ا ا ا ا می شود و به جای استخوان در ساخت آنها عاج به کار ش

.می رود
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منبتکاری5 ری.5 ب 
.  به معنای کنده کاری روی چوب است» منبت«واژه 

قديميترين درب چوبی منبت کاری شده اکنون در موزه 
اد آ داک ش دا نگ تان لقهند ت د ن ا اين درب متعلق .هندوستان نگهداری می شود»اکبرآباد«

.  به کاخ متعلق به کاخ سلطان محمود در غزنه است
مطالعه دقيق دربهای چوبی نشان می دهد که هنر 

منبت کاری و هنر گچ بری از نظر موضوع تزئينات زياد 
.اختالف نداشته اند

کار مشبک مانند منبت است با اين تفاوت که  :مشبک
.زمينه طرح به وسيله اره مويی بريده می شود
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