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ـ 1ــ اهداف و رسالت تصوىرگر  1ـ
تصوىرگرى هنر برقرارى ارتباط مىان متن و تصوىر است 
که همگام و همراه با ىکدىگر مى توانند پىامى را به مخاطب خود 
ىا  و  متن  انتقال دهند. هنرمند تصوىرگر همواره راوى تصوىرى 
پىامى است، و گاه در برخى مواقع همانند تصوىرسازى علمى تابع 
جزء به جزء موضوع است و در متن هاى داستانى و شعر همواره 
بىشتر از تخىل و قؤه خالقٔه خود جهت خلق اثر استفاده مى کند. 
بدىن سان هنرمند نوگرا ذهن مخاطب را به دنىاىى فراتر از متن به 
پرواز درمى آورد، و اىن امر خود موجب تفاوت نگرش تصوىرگر 
در برخورد با متن و موضوعات مختلف خواهد شد. به ىاد داشته 
باشىد که اولىن هدف و رسالت تصوىرگر، انتقال پىام نوشتارى در 
قالب تصوىر است. در اىنجا جهت آشناىى بىشتر مهم ترىن اهداف 

تصوىرگرى به شرح زىر دسته بندى گردىده اند: 
1ــ انتقال پىام 

2ــ تقوىت قوه تجسم و خالقىت 

3ــ اىجاد رابطه هاى عاطفى ــ  عقالنى 
4ــ راهنماىى درک بهتر مفاهىم متن 

5  ــ تشوىق به هنر و آشناىى با شىوه هاى گوناگون 

2 ــ1ــ اهمىت رنگ در تصوىرسازى 
اشکال  فراگرفتىد،  رنگ  مبانى  کتاب  در  که  همان گونه 
از  ىکى  و  مى باشند،  قابل رؤىت  رنگ  و  نور  واسطٔه  به  )فرم ها( 

اجزاى اساسى تصوىر و عناصر تشکىل دهندٔه آن رنگ است. 
رنگ بىان کنندهٔ احساس و عاطفه است. حاالت و احساس 
درون متن توسط رنگ به ما انتقال مى ىابد، رنگ ها و خواص آنها 
داراى ارزش بىانى گوناگونى هستند و به طرىقى ما را به تفسىر 
مى کنند.  راهنماىى  هنرمند  شخصىت  شناخت  و  فضا  تصوىر، 
توجه داشته باشىد که رنگ ها با مخاطب، موقعىت جغرافىاىى و 
مستقىم  به صورت  برخاسته  آن  از  هنرمند  که  جامعه اى  فرهنگ 

ارتباط دارند1 )تصوىر 1(.

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن بخش هنرجو باىد بتواند:
1ــ مهم ترىن اهداف تصوىرسازى را نام ببرد. 

2ــ اهمىت رنگ در تصوىرسازى را به اختصار توضىح دهد. 
3ــ دسته بندى رنگ ها و جاىگاه کاربردى آنها را توضىح دهد. 

4ــ با اشکال ساده بتواند براى ىک داستان کوتاه شخصىت سازى کند. 

1ــ براى حس عىنى و تجسم ساده مى توان تأثىر اقلىم و موقعىت جغرافىاىى محل زندگى را بر هنرمندان، به خوبى در آثارشان مشاهده کرد، هنرمند جهت خلق اثر خود از نقش ها 
و رنگ هاى محىطى که در آن رشد کرده استفاده مى کند. 
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رنگ  از  حسى  و  فردى  برداشت هاى  مختلف  هنرمندان 
دارند که به سادگى مى توان تماىالت آنها را نسبت به رنگ و کاربرد 

آن در آثارشان مشاهده کرد. 
را  رنگ  از  محض  استفادٔه  صاحب نظران  از  بسىارى 
جاىز نمى دانند و حتى به نظر مى رسد که بسىارى از پىروان سبک 
رئالىسم ىا واقع گراىى نىز تا حدى از تقلىد محض رنگ هاى طبىعت 
خوددارى مى کردند. در اىن صورت ضرورتى ندارد که هنرمند 
رنگ هاى ىک موضوع را جزء به جزء الگوبردارى نماىد. در 

تصوىر 1ــ اثر على اکبر صادقى، قصۀ آب ــ آفتاب و کاشى، نمونه اى از تأثىرپذىرى هنرمند با توجه به فرهنگ بومى اسالمى ــ اىرانى 

تصوىرسازى کودکان و نوجوانان همواره اىن سؤال مطرح است 
که »رنگ مناسب« براى کودکان و نوجوانان کدام دسته از رنگ ها 
مناسب مى باشند؟ اىن مسأله بىشتر بستگى به نظر شخصى هنرمند 
دارد و اوست که درىافت واحدى نسبت به داستان دارد و رنگ ها 
و تعبىرى که براى بىان فکر و احساساتش به کار مى گىرد، کار او 

را از دىگران متماىز مى سازد. 
بعضى از هنرمندان از رنگ هاى درخشان و شاد استفاده 

مى کنند )تصوىر 2(. 
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رنگ مى تواند در ارزش هاى بصرى تصوىر نقش اساسى 
با هماهنگى  اىفا کند به شرط آن که از رنگ در جاى صحىح و 
و  زىبا  به گونه اى  آثار  واالترىن  در  استفاده شود. چنان که  کامل 
درحد مطلوب از رنگ استفاده شده است، و رنگ به عنوان نشانه 
و  لذت  براى  مى شود.رنگ  دىده  آثار  کمال  در  بارز  عنصرى  و 
انبساط روح و روان انسان به کار گرفته مى شود. ىکى از اهداف 
به کارگىرى رنگ در تصوىرسازى کودکان براى تجسم فاصله و 
دورى و نزدىکى و آراىش خالقانٔه سطح دو ىا سه بعدى به نحوى 
دلپذىر، و پدىد آوردن واکنش هاى هىجانى نزد بىنندگان است. اما 

آنچه مسلم است ىک هنرمند جداى تواناىى هاى خود و شناخت 
زىباىى شناسى رنگ باىد از چگونگى  نگرش مخاطب خود و مىزان 
تجسم و شراىط درک سنى، نسبت به رنگ ها و اهمىت آن آگاه 
باشد. چرا که براى قشرى کار مى کند که اگر نتواند با آنها ارتباط 

برقرار کند، درکارهاى خوىش موفق نخواهد بود. 
افزاىش  و  تصوىر  رساندن  کمال  به  به کارگىرى  از  هدف 
تأثىرگذارى آن در مخاطب است. در نحؤه به کارگىرى رنگ و 
روابط مىان آنها باىد به قدرى دقىق عمل کرد تا رنگ  ها در کنار 
هم مکمل و سازندهٔ ىکدىگر باشند، تا مفهوم تصوىر را زنده تر و 

تصوىر 2ــ اثر محمدعلى بنى اسدى، نمونه اى از کاربرد رنگ در تصوىرسازى ــ هنرمند در اىن اثر از رنگ هاى 
درخشان به خوبى استفاده کرده است و توانسته با مخاطبىن خردسال ارتباط برقرار کند. 
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بهتر جلوه دهد. 
تمامى  نزد  آن در خلق تصوىر  به کارگىرى  و  اهمىت رنگ 
تصوىرگران از وىژگى خاصى برخوردار است. اولوىت بخشىدن 
به رنگ در تصاوىر کتاب کودکان به اىن معنى نىست که رنگ را 

مهم تر از ساىر عناصر نظىر خط و طرح بدانىم. چون به طور قاطع در 
اىن مورد نمى توان قانون صادر کرد و ىا شىوه اى خاص ارائه کرد. 
باىد به اىن نکته توجه کرد که هنرمند از تأثىرات محىط نىز نمى تواند 
خود را رها کند و تأثىرگذارى فرهنگ هاى بومى و قومى  همواره 

تصوىر 3ــ الف ــ اثر على اکبر صادقى، کتاب پىروزى، هنرمند با استفاده 
از رنگ هاى گرم و با الهام از نقاشى قهوه خانه اى به شىوه اى نو و جدىد دست 

ىافته است.

تصوىر 3ــ د ــ اثر محمد على بنى اسدى، هنرمند با استفاده از رنگ هاى 
تىره و ترکىبى به شىوه اى فردى در تصوىر سازى دست ىافته است.

استفاده  با  اثر  اىن  در  هنرمند  اثر محسن  حسن پور،  ــ  ج  3ــ  تصوىر 
از رنگ هاى هم خانواده توانسته است فضاى اسطوره اى را تداعى کند.

تصوىر 3ــ ب ــ اثر نورالدىن زرىن کلک، کتاب آ، اول الفباست، هنرمند 
در اىن اثر با استفاده از رنگ هاى سرد  وگرم ترکىب بندى رنگى مناسبى به وجود 

آورده است.
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با تصوىرگر همراه و همگام است )تصوىر 3ــ الف تا د(.
اگر طرح را جسم تصوىر بدانىم، رنگ نىز به منزلٔه روح آن 
خواهد بود، بنابراىن تصوىر، کالم و رنگ  الزم و ملزوم ىکدىگر 
خواهند بود. تصوىرگر باىد از رنگ درحد منطقى و آنجا که نىاز 
به رنگ حس مى شود استفاده نماىد و سعى نکند از رنگ در حد 
اشباع استفاده نماىد و با به کارگىرى رنگ مخاطب را فرىب دهد 

و سعى در جذب کاذب آنها نماىد. 

رنگ جهت خلق فضاهاى تصوىرى وهمى، محزون، شاد، 
براى تکمىل فضاى  فراواقعى و غىره کاربرد فراوان دارد و گاه 
ترکىب بندى از آن نىز استفاده مى شود و براى رسىدن به اىن مرحله 
باىد با توجه به مبانى رنگ )که قبالً با آن آشنا شده اىد(، تمرىن و 
ممارست به درجٔه شناخت رسىد. در اىنجا جهت آشنا شدن شما 
هنرجـوىـان عزىــز چند نمونه از آثـار تصوىرگران و نوع نگرش آنها 

را در کاربرد رنگ در تصاوىر 4 تا 14 مالحظه مى کنىد. 

تصوىر 4 ــ اثر بهزاد غرىب پور، هنرمند در اىن تصوىر به خوبى از رنگ هاى سرد و گرم جهت تلطىف و زىباتر جلوه      نمودن آفتاب پرست سود جسته است.
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تصوىر 7
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3 ــ1ــ طراحى با اشکال اصلى 
انسان هاى غارنشىن با استفاده از خط و سطوح هندسى 
ساده به نحو بسىار ساده و هنرمندانه اى توانسته اند به قالب هاى 
مفاهىم  القای  و  ىکدىگر  با  ارتباط  برقرارى  جهت  بدىع  و  ساده 
هنرمندان  همواره  آرزو  اىن  و  ىابند.  دست  مذهبى  آىىن هاى  و 

مورد  در  اندىشه  و  تفکر  به  وادار  را  نوىن  هنر  و  عصرحاضر 
و ب(  الف   )تصوىر 15ــ  است  نموده  کهن  عهد  هنرمندان  آثار 
مىرو  خوان  و   )16 )تصوىر  پُل کلى  چون  معاصرى  هنرمندان  و 
)تصوىر 17( همواره سعى نموده اند تا توسط اشکال ساده بتوانند 

به خلق آثار خود بپردازند. 

ـ  الف ــ گاو نر سىاه، جزىى از نقاشى درون غار السکو ــ تصوىر 15 ـ
     فرانسه  ــ حدود 10000 تا 15000 سال قبل از مىالد

تصوىر 15 ــ ب ــ نقاشى هاى درون غار السکو ــ فرانسه ــ حدود 10000 تا 15000 سال قبل از مىالد
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تصوىر 16ــ باغ نزدىک لوسرن ــ 1938 ــ رنگ روغن ــ اثر ُپل کلى 
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تصوىر 17ــ زن، پرنده و مهتاب ــ 1949 ــ رنگ روغن ــ اثر خوان مىرو
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براى تصوىرگران جوان همواره طراحى از ىک شخصىت، 
به نظر  دشوار  و  سخت  ابتدا  در  قدرى  گىاهان  و  گل  حىوان، 
مى رسد. ولى اگر بدانىم که از اشکال ساده و اصلى هندسى براى 
خلق تصاوىر مى توانىم به خوبى بهره گىرىم، اىن امر ساده و سهل 
خواهد شد. هنرجوىان عزىز در کتاب طراحى 1 و 2 فراگرفته اىد 
که چگونه اندام انسانى و حىوانى را در قالب هاىى چون مکعب 
ساده  به نحو  تجربىات  همىن  از  حال  نماىىد.  طراحى  استوانه  و 
مى توانىد در تصوىرسازى جهت خلق تصاوىر و شخصىت سازى 
استفاده نماىىد. براى شروع مى توانىد از ىک شکل ساده همانند 
داىره استفاده کنىد. حال به وسىلٔه داىره و اجزای آن سعى کنىد ىک 

تصوىر 18ــ الف ــ با استفاده از شکل داىره و اجزای آن 
به سادگى مى توانىد هر آنچه را که مى خواهىد طراحى کنىد. 

چهره را به ساده ترىن نحو طراحى کنىد )فراموش نکنىد اىن تمرىن 
همانند بازى کودکانٔه چشم، چشم، دو ابرو است(. 

چهره  اصلى  قالب  به عنوان  را  داىره  ابتدا  مرحله  اىن  در 
فرض کنىد و سپس با برش هاىى از داىره، چشم، گوش، بىنى و ساىر 
اجزاى تشکىل دهندٔه چهره را طراحى کنىد )تصوىر 18ــ الف(. 
به تدرىج از اىن روش و اجراى تمرىن هاى متمادى مى توانىد 
ساىر اجزاى تشکىل دهندٔه انسان را کامل کنىد. بعد از اىن مرحله 
مى توانىد به طراحى حىوانات و ساىر اشکال پىچىده با اىن روش 

مطابق نمونه )تصوىر 18ــ ب( بپردازىد. 

تصوىر 19ــ تصوىرسازى با شکل هاى اصلى ــ اکولىن ــ اثر اعظم کرىمى

تصوىر 18ــ ب ــ با استفاده از شکل داىره و ساىر اجزای 
آن مى توانىد به خلق تصاوىر زىبا و سادۀ جانورى نىز بپردازىد. 

به روش هاى ساده سازى طبىعت در تصوىر شماره 19 دقت نمائىد.
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هرگز فراموش نکنىد که اىن روش براى شخصىت سازى 
و دستىابى به شخصىت هاى فردى که مى خواهىد آن را به تصوىر 
بکشىد بسىار حائز اهمىت است و به تدرىج با تمرىنات مشابه و تلفىق 
اشکال مختلف و سادٔه هندسى مى توانىد براى خود صاحب سبک 

و شىوه در خلق شخصىت هاى جدىد شوىد. 
به واسطٔه  آثار  اىن مجموعه  در  هنرمند جوان  کنىد،  دقت 
کاربرد فرم هاى سادٔه هندسى توانسته است هر شکلى را که اراده 
کند به تصوىر بکشد و تکمىل نماىد. شما نىز همواره تالش کنىد که 
تمامى اشکالى را که در ىک تصوىر مى خواهىد طراحى کنىد، توسط 
اىن اشکال به دست آورىد. مطمئن باشىد بعد از مدتى نه چندان زىاد، 
براى خود صاحب شىوه و روش جدىدى در طراحى تصوىرسازى 
تشخىص  قابل  هنرمندان  آثار  ساىر  از  شما  آثار  و  شد،  خواهىد 
شخصىت سازى هاى  از  نمونه  چند  نىز  اىنجا  در  بود.  خواهد 

ارائه  بهتر  و درک  آشناىى  تصوىرگران مختلف کشورمان جهت 
مى گردد )تصاوىر 20 تا 24(. 

براى درک بهتر اىن مطالب توصىه مى گردد به آثار تصوىر 
از  اىن شاخه  در  همواره  زىرا  بنگرىد.  بىشترى  دقت  با  متحرک 
هنر جدىد از اشکال و فرم هاى ساده جهت خلق شخصىت سازى 
استفاده هاى بى شمار مى گردد. اصل اولىه و مهم در انجام اىن گونه 
اشکال  کنىد حتى  دىدن است. پس همواره سعى  تمرىن ها ساده 
سخت و دشوار را به ساده ترىن اشکال به صورت تصوىرى ترجمه 
نماىىد. به خاطر داشته باشىد عملکرد شما دقىقاً مشابه ساده کردن 
است.  کودکان  بهتر  درک  براى  مقام  عالى  فىلسوف  ىک  کالم 
و  واژه ها  کلمات،  فلسفه،  بتوان  ساده  کالمى  قالب  در  چه    بسا 

اندىشه هاى عظىمى را بىان نمود. 
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1ــ با استفاده از  اشکال داىره و مستطىل حىوانات مختلف 
را طراحى کنىد. 

با استفاده از تلفىق اشکال سادٔه هندسى سعى نماىىد  2ــ 
ىک داستان را براى کودکان به صورت خطى )محىطى( به تصوىر 

بکشىد. 

نتایج تجربی نو

تمرین 

3ــ از آثار تصوىرگران اىرانى )حداقل 4 نمونه( را جهت 
به  و  انتخاب کنىد  بحث در مورد ساده دىدن و شخصىت سازى 
و  بحث  به  هنرآموز  راهنماىى  با  آنها  مورد  در  تا  بىاورىد  کالس 

گفت وگو بپردازىد. 


