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  چکيده

تری از محیط روز به شناخت بیشبهاش روزخصوص قدرت بیناییاز ابتدای آفرینش، بشر با حواس پنجگانۀ خود به
های بعد بوده و در این راه پیرامونش دست یافته و در طول اعصار مختلف به دنبال انتقال دانش و تجربیات خود به نسل

است؛ اما با وجود ابداع خط، تصویرنگاری تصویرنگاری و ابداع خط بهره بردههایی مثل انتقال شفاهی اطالعات، از شیوه
به حیات خود ادامه داد و به مکمّلی برای عنصر خط بدل شد. در عصر حاضر نیز که انتقال دانشِ اندوختۀ گذشتگان به 

دار این انتقال هستند. دهگیرد، تصاویر در کنار متن عهنسل آینده به صورت تعریف شده و علمی در مدارس انجام می
تری در آموزش اطالعات همراهی متن و تصویر اگر در راستای رساندن هرچه بهتر پیام متن درسی باشد، بازخورد مناسب

تر از متن منتقل شوند. این پژوهش به بررسی شود مفاهیم سریعخواهد داشت؛ زیرا خودِ گویایی تصاویر، موجب می
پردازد و سعی دارد که با در ال پیام مورد نظر تصاویرِ کتاب فارسی دوازدهم به مخاطبان میکارکرد طرح و رنگ در انتق

شدن ارتباط بین متن و نظر گرفتن نقاط قوت تصاویر در انتقال مفاهیم این کتاب درسی، نکاتی را که موجب برجسته
 اند، شرح داده و موارد مغفول مانده را بیان نماید.تصویر شده

 
 فارسی دوازدهم ، تحلیل تصویر، : کتاب درسی، تصویر آموزشیکليدواژه

 
 

 مقدمه . 1
ها و تصاویری هاست. طرحهای بصری آنهای آموزشی، انتخاب سنجیدة طراحی و جلوهترین عوامل تأثیرگذار در رسانهاز مهم

آموزش و... را بر عهده دارند.  که کارکردهای گوناگونی چون ایجاد انگیزه در مطالعه، جلب توجه مخاطب به متن، تسههههیل
شود. تر شدن کتب درسی به اهداف آموزشی میآرایی و تصویرپردازی با مطالب درسی، موجب نزدیکهماهنگی دقیق صفحه

های تواند موجب سههردرگمی مخاطبان این رسههانهبدیهی اسههت عدم رعایت تناسههب بین مطالب و تصههاویر آموزشههی متن، می
شود. پس رعایت  شی  سی، از مهمآموز صاویر با رویکردها و اهداف برنامۀ در سب ت صویرپردازی و تنا صول ت ترین مبانی و ا

سب آنها با متن درس ست و نقد میزان تنا سی ا صول تدوین کتب در صاویر و موفقیت آنها در ا ها، رعایت هنری، کمّ و کیف ت
تر کمک خواهد کرد. به علّت های آموزشی مناسبرسیدن به اهداف آموزشی دروس، به آموزش بهتر و مؤثرتر و تألیف کتاب

، گسههتردگی های مربوطهجدیدالتألیف بودن کتاب فارسههی دوازدهم و مهجور بودن بررسههی ارتباط متن و تصههاویر در پژوهش
پژوهان به این حوزه شده توجهی دانششمار است و همین موضوع موجب کممطالب ارائه شده در این زمینه محدود و انگشت

 است. 
 

 پيشينۀ بحث 1-1
 ساله نقدهایمختلف، همه هایپایه های درسی دردربارة نقد و تحلیل محتوا، ساختار، سبک و شیوة ارائۀ مطالب و... در کتاب
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شود و برشمردن آنها خارج از حوصلۀ این مقاله است؛ نظران و منتقدان، بویژه دبیران منتقد نوشته میمتعددی از طرف صاحب 
 -رسدکه عمرش در نظام آموزشی به کمتر از دو سال می-)پایۀ دوازدهم(  3نکته در زمینۀ کتاب نونگاشت فارسی اما این

خصوصاً در موضوع خاص این مقاله که تحلیل تصاویر و نقش آنها در انتقال مفاهیم دروس است، تازگی دارد. دربارة بحث 
 تصویرسازی جشنوارة ها، اولیناند که از جملۀ آنهایی نیز برپا شدهها و جشنوارهها، همایشنقش تصاویر آموزشی در کتاب

 نشست امینسی درسی و دیگری هایکتاب توزیع و چاپ کل در ادارة 1383اردیبهشت ماه 20تا 15درسی در تاریخ  هایکتاب
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ( است که در سازمان چاپ و 1383 اردیبهشت)نوجوان،  و های کودكکتاب تصویری آثار نقد

 هایی از آنها موجود است. اند و مستندات و گزارشاسالمی انجام شده
نقش تصویر در »اند؛ از جمله مقالۀ در حوزة مقاالت نیز برخی پژوهشگران به این حوزه توجه داشته و آثاری منتشر کرده

به چاپ  59-68، صص 15در مجلۀ سخن سمت، شمارة 1384 از محمد آرمند که در سال« های درسی و اصول طراحی آنکتاب
در مجلۀ رشد آموزش راهنمایی  1390نهاد که در سالاز علی اکبر کمالی« آمیزش تصویر و روایت»رسیده است. دیگر مقالۀ 

رگری ها و اصول تصویویژگی»مقالۀ 1383به چاپ شده است. گروهی از مؤلفان نیز در سال  40-41، صص 92تحصیلی، شمارة
اند. آقایان احمد جعفری و مظاهر آذرپی منتشر کرده 1-37، صص 26را در دفتر انتشارات کمک آموزشی، شمارة« کتاب آموزشی

ای ، در اراك، مقاله1394های هفتم و هشتم در سال های نوشتاری پایهنیز در همایش تحلیل کتب درسی فارسی و آموزش مهارت
 3فارسی کتاب تألیف بودناند؛ اما به دلیل تازهارائه کرده« های پنج، شش و هفت(سی هفتم)بخشنقد تصاویر کتاب فار»با عنوان 
 است. نشده زده کتاب این تحلیل تصویرها بر لحاظ از نقدی ها در مورد نقش تصویر در آموزش،بودن پژوهشو کم
 

 های آن. تصویر و شاخصه2
 75مان قادر به شناخت و درك محیط پیرامونمان هستیم و در این میان %گانهجها در طول زندگی به وسیلۀ حواس پنما انسان

کمترین  ،های یادسپاری)مخروط تجربی ادگار دیل(گیرد. با توجه به پژوهشهای شناختی ما بر پایۀ حس بینایی شکل میداده
آنچه را  20ایم و %آنچه را که خوانده 10تر تنها %شود و به صورت دقیقمیزان یادسپاری از طریق خواندن و شنیدن حاصل می

 (1381. )قدوسیان، آوریمیاد می ، بهایمشنیده
      
 
 
 
 
 
 
 
 

؛ بردبهتر حافظه بهره توان از تصاویردرسی برای کدگذاریو برای جبران این بازدهی پایین در خواندن و شنیدن صرف می
ها و حاالت نیازی به آموزش و فراگیری مخاطب ندارد و وجود رنگ ،ظاهری تصاویر برخالف نقوش نوشتاری زیرا دریافت پیام
و  دنکنهای گوناگونی را منتقل میگاه پیامآها یا اَشکال حاضر در تصویر و... به صورت طبیعی و بعضاً ناخودمختلف شخصیت

بدون طی کردن  پیام آن کههاست تصویری در بین اکثر انسان جهانی و مشتركزبان های استفاده از تصویر،ترین مزیتاز بزرگ
های های آموزشی نقشتصاویر در کتاب .استانسانی قابل درك و دریافت ۀ های آموزشی و تنها با زندگی در جامعدوره

  دارند:گوناگونی را برعهده 
 ؛دادن عالقه و انگیزهنقش عاطفی: افزایش -1
 ؛دادن و جلب توجه فراگیرنقش جلب توجه: جهت -2
 ؛تسهیل یادگیرینقش آموزشی:  -3
 ؛تواننقش حمایتی: افزایش یادگیری در خوانندگان کم -4
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 (61: 1384. )آرمند، ای طوالنینقش یادسپاری مطالب: تسهیل در یادآوری مطالب پس از دوره -5
امّا میزان  ،دهندتری نشان میهای درسی در مجموع به نقش آموزشی توجه بیشها، طراحان کتابهر چند از میان این نقش

چون: جغرافیا، هم هاییدر کتاب هایشان قابل تغییر است.های دیگر با توجه به سن مخاطبان و محتوای کتابکید بر نقشأت
های دیگر عرصه بر نقش ،های آموزشی تصاویرجنبهبر تر د، به دلیل تکیۀ بیشنتر با علوم عینی سروکار دارکه بیش ...زیست و

توان می ،دنبال انتقال علوم ذهنی هستندتر بهنگارش که بیش و هایی نظیر: فارسیر کتابلعکس داشود و بتر میتصویر تنگ
بر بودن چون: هزینههایی همولی در استفاده از عکس و تصویر نیز محدودیت؛ های دیگر تصویر سپردتری به نقشمجال بیش

قیدهایی را در  ،هاصفحات در اندازه و تعداد آن محدودیت و و سفارش تصاویر، تنگناهای چاپ در زمینۀ رنگ و کاغذ هتهی
 دهد.های درسی قرارمیمقابل تصویرگران کتاب

تری برخوردارند و به از اهمّیّت و حسّاسیّت بیش ،هادرسی به علّت جنبۀ آموزشی و عمومی این کتابهای کتابتصاویر 
 :گیردهمین دلیل برای انتخاب این تصاویر نکات زیر مدنظر قرار می

 ؛های آموزشیخوانی با اهداف، محتوا و شیوههم -1
 ؛توانایی انتقال پیام مورد نظر -2
 ؛های یادگیرندگانانطباق با ویژگی -3
 ؛عملی بودن از نظر توجیه اقتصادی -4
 ؛بودن آنکیفیت خوب و هنری -5
 .هابرانگیختن و واداشتن یادگیرندگان فعالیت -6

اند و در این میان برای بلکه به یک هدف مهم آموزشی بدل شده؛ ندراندی نییتصاویر صرفاً جنبۀ تز ،های آموزشیدر کتاب
ها گونه درسو در این آیندیاریگران بسیار مطلوبی به حساب می است، دروسی چون ادبیات که دارای مفاهیم و ماهیت انتزاعی

 شود.های عاطفی و ایجاد انگیزه در تصاویر تکیه میتر بر جنبهبیش

گزینۀ تصویرنگاری و عکاسی بهره برد. که هر کدام از این موارد مزیت  توان از دوهای درسی میای کتابهدر تصویرنگاری
 توان موارد زیر را نام برد:های تصاویر ثبت شده با دوربین عکاسی میاز مزیتند. و کارکرد یا محدودیت خود را دار

 ؛چون طبیعت(متغیر همهای ترین زمان)با استثنای سوژهتهیّه شدن تصاویر در کم  -1
 ؛ایعکاسی حرفه ۀوجود فعالین متعدد در زمین  -2
 .های عکاسیتر بودن هزینهپایین  -3
سی محدودیت ةحوز اما ست؛ حان اگرفتن از طرّیاری ها،و محدودیت تنگناها آنکه تنها راه عبور از  نیز داردهایی عکا از ا
 جمله:
 ؛عکاسی ةدشواری در ثبت مفاهیم انتزاعی با شیو  -1
 ؛هادشواری در نشان دادن جزئیات پدیده -2
 .های عکاسیعدم کنترل کامل سوژه  -3

بر بودن تصههویرگری، محدود بودن هنروران تصههویرگر نسههبت به هنر در حوزة تصههویرگری نیز شههاهد موانعی نظیر زمان
 عکاسی، پرهزینه بودن تأمین وسایل مورد نیاز این عرصه هستیم.

شکالتیکی از  صویرگر م سیان کتابت ست که یاهتعریف بودجه، تعیین و های در صویرگری کتابی ا سی برای ت های در
درخواسههتی بابت  ۀدارد. هر چند شههاید در نگاه اول هزینآل باز میایده ۀها را از رسههیدن به نتیجآنشههود و در نظر گرفته می

سد؛ ولی وقتی این هزینه با نسبت میلیونی مخاطبان درسی زیاد به نظر برهای برای کتابطراحی تصاویر مخصوصاً عکاسی یا 
حضور این تصاویر  ۀزمانی چندین سالةبازنیز ند و هست کشور ةبدیل آیندهای بیسرمایه وآموزان که دانش-اصلی این تصاویر 

 خواهیم داشت. تأمین تصاویر درسی  ی نسبت بهترنگاه منطقی ،های درسی سنجیده شوددر کتاب
سنتی خود به این حیطه پا نهادهصر رایانهبا ورود به ع صویرگران هم از حوزه  ضی از ت اند؛ امّا کماکان به دلیل نگاه ها، بع

 اند.ارزشی به هنر سنتی در میان عامّۀ مردم، جایگاه اساسی خود را در خلق آثار هنری پیدا نکرده
 

 تصویر و نقش آن در آموزش. 3

 ها غارنشین تا کنون تصاویرها بر روی کره زمین قابل مشاهده است از انسانخلقت انسانها از بدو توّجه به تصاویر و صحنه
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اند و به علّت زبان گویای تصاویر در بیان مطالب و سهولت انتقال معانی به به علت جاذبۀ بصری خود همیشه محلّ توجّه بوده
 اند.های قائل شداین شیوه، در سیستم آموزشی نیز برای تصاویر نقش ویژه

صر برای آموزش  شترك آن در اغلب جوامع، قابل اتّکاترین عن شتر در ذهن بینندگان و زبان م صویر به خاطر ماندگاری بی ت
ستند و با پررنگمعانی مختلف در حوزه صر های گوناگون ه ضر، به خالقان این عن صر حا شی در ع صر آموز شدن این عن تر 
ای به روی آثار هنری گشههوده شههده اسههت که از دید این دریچه تنها معیار چۀ تازهای شههده اسههت و دریههنری نیز التفات ویژ

ست؛ بلکه همۀ این موارد در دایره جنبۀ آموزشی و  صویر نی صاف یا منحنی بودن طرح و رنگ و لعاب ت صویر،  سنجش یک ت
 شود.انتقال مفاهیم آن سنجیده می

صویرگر، اوّلین مرحله ب ضوع در ذهن ت سم مو سم از طریق طرّاحی اوّلیه انجام پس از تج شیدن به این تج رای عینیت بخ
گردد و پس از آن، سههحر جادوی رنگ اسههت که به طراحی حس حیات و گیرد که پایه و اسههاس ترسههیم نیز محسههوب میمی

صر طرح و رنگ میجاری بودن را می شت؛ هماتوان عینیبخشد و با کمک دو عن صاویر هستی را به نمایش گذا گونه نترین ت
شته است. به همین سبب، در ادامه به بررسی وسیلۀ این دو عنصر، مخلوقات چشمکه خداوند به نوازش را به هستی ارزانی دا

 شود.  این دو رکن اساسی تصویرپردازی پرداخته می
  

 قالب و طراحي اوّليه. 4
ساسی در ترسیم یک نقش بر عهدة طراحی اولیۀ آن است که شاکلۀ  دهد. خطوط صاف، ضخیم، نقاشی را شکل میپایۀ ا

دهندة شههخصههیّت بامزه، خوشههحال و مهربان باشههند. خطوط ناصههاف، تیز، زمخت و ناهموار توانند نشههاننرم و حتی گرد می
شان صاف بیشن ستند. طرحی که در آن از خط  صیّت ناآرام و نامنظم ه شخ ستفادهدهندة  صیّت قوی و شدهتری ا شخ ست،  ا
شان میتری رباثبات شکلا از خود ن صیّتدهد.  شخ شی مؤثرند؛ بهها در  صیّت فرز و بخ شخ عنوان مثال: جثۀ ریز و کوچک، 

توان از کند که در این راه نیز میکند و بدن قوی و تنومند، شخصیّت قوی و مستحکم را مجّسم میچابک را به ذهن متبادر می
های بزرگ استفاده گر شخصیت مورد نظر قوی است، در طراحی آن از ماهیچهای که اگونهبرد؛ بهاغراق در تصویرپردازی بهره

 کنیم و اگر ضعیف و نحیف است، به صورت تمسخرآمیزی آن را الغر و باریک رسم کنیم.
 ها تغییر تدریجی دارد و در طبیعت نیز در اندام آهو و اسب و حیواناتی نظیر آن و نیز انسان دیدههایی که انحنای آنمنحنی

ست. می شایند ا سان خو شم ان سازان کتابشود، برای چ صویر سی در کنار نقش حمایتی از مت لفان و گردآورندگان ؤهای در
سیمطالب کتاب سیار مهم ارتقای متن را برعهده دارند. ۀوظیف ،های در صویرگران و ایده ب باز در  پردازان هنری به خاطر دیدت

«  Quentin Blake»تصویرساز معروف  سازی یا شرح متن بپردازند.به ساده ،ر تصویرتوانند با عنصمی ،مشاهدات پیرامونشان
سازی خوب را این صویر شد و هم با آن فرق »کند: گونه تعریف میت شه، )  «.کندچیزی که هم مکمل متن با سایت پویا اندی

1398 ) 
 ۀ آموزشههینباید زودتر از او برای بیان نکتنقش اصههلی را نویسههنده برعهده دارد و تصههویرسههاز اما نباید فراموش کرد که 

شود.پیش صویرگران کتاب قدم  شنا با فرهنگ و تاریخ و ت سیع و آ شه و تفکر، اطالعات و سی باید افرادی دارای اندی های در
 رفتار اجتماعی باشند.  

 

 رنگ. 5
ستند که بخش بزرگی از این پیام هاییها به ذات دارای پیامرنگ ضمیرناه شود خودآگاه افراد درك و دریافت میها توسط 

زدن پردازند. اگرچه در ورقورنگ محصههوالتشههان میو متخصههصههان حوزة تبلیغات با بهربرداری از این مزیت به تبلیآ پرآب
صاویر زودتر از نوشته صاویر نیز رنگها به چشم میاجمالی یک کتاب، ت شاهدة ت ستند که آیند؛ ولی در م صری ه ها اوّلین عنا

صر کنند. رنگ دارای تأثیرات روانی و فیزیولوژیکی بر واکنشتوجّه میجلب ست؛ بنابراین باید به عنوان یک عن سانی ا های ان
ها در پس ظاهر ملوّن خود دارای ماهیّت درونی هستند مؤثر بر وجود انسان در نحوة بکارگیری آن دقت الزم به عمل آید. رنگ

 شود.ارزشی تقسیم می که این ماهیّت به دو گروه احساسی و
تأثیرات احساسی رنگ عبارتند از: گرم/ سرد، سخت/ نرم، سنگین/ سبک، قوی/ ضعیف و تأثیرات ارزشی رنگ عبارتند از: 

تر از ماهیّت تر و ملموسگران/ ارزان، ظریف/ زمخت، مردانه/ زنانه، مدپذیر/ بدون مد. ماهیّت درونی احساسی رنگ، محسوس
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ست شی آن ا توان به رنگ قرمز، نارنجی و تری بر روی آن دارند؛ به عنوان مثال میو مردم ملل گوناگون توافق بیش درونی ارز
شاره کرد که گرم سبز و آبی به نظر میتر از رنگزرد ا سند و مردم با ملّیتهای  سبت به آن ر شابهی ن های گوناگون نظرهای م

 دارند.  
ها، حسی، نمادین و ساختاری تقسیم کرد که تکیه بر روی هر کدام از این نقش توان به سه نوعها را مینقش رنگ در کتاب

 بر اساس میزان دریافت مخاطب قابل تغییر است.
سي: چون: رنگ قرمز که سههط  که دربردارندة ماهیت درونی و تأثیرگذاری رنگ بر ناخودآگاه انسههانی اسههت؛ هم نقش ح

 بخش است. که آرامش برد یا رنگ آبیهیجانات افراد را باالتر می
هایی نیز در ای از موارد تفاوتها نماد عنصری واحد هستند؛ امّا در پارههر چند در بسیاری از کشورها رنگ نقش نمادین:
 شود؛ مانند: رنگ سبز که نمادی از طبیعت است یا رنگ سفید که نماد صل  است.آن مشاهده می

 های پیرامونمان اشاره دارد.پدیده های متنوع اشیا یاکه به رنگ نقش ساختاری:
های تیره مانند: ند؛ مثالً: رنگتوانند به ابزار هوّیت یک شهههخصهههیت کمک کنند و باعث جذب مخاطبین شهههوها میرنگ

شان شان دهندة پاکی، مشکی، بنفش و توسی ن سفید، صورتی و زرد ن دهندةتمایالتمنفی و خصمانه هستند.رنگ روشن مانند: 
 دهندة شخصیت قهرمان باشند.نهای قرمز، زرد و آبی ممکن است نشااند و رنگبودن شخصیتاخالص و مثبت 

رساند؛ شوند، یاری میصحبتی با گروه سنی نوجوانان، ما را در یافتن عواملی که موجب تحریک احساسات این افراد میهم
ستفاده ار رنگ نباید زیاده ستردهامّا در ا صویر روی کرد؛ زیرا وجود طیف گ شاهدة ت سردرگمی بیننده در م ای از رنگ موجب 

شههود. این نکته را نیز نباید از کاهد؛ زیرا در یک زمان واحد با نقاط جذّاب زیادی مواجه میشههود و از تمرکز حواس او میمی
ضی از رنگ شت که بع شاهدة آنها در باها در کنار تأثیرات آنی و مثبتی که برجا مینظر دور دا زمانی زیاد، موجب زة گذارند، م
مدّت رباسههت، تماشههای طوالنیشههود؛ مانند رنگ قرمز که اگرچه در ابتدای امر جذاب و دلتأثیرات منفی بر روی مخاطبین می

توسط هر شخصی بر  درك رنگکند. ای به این رنگ، موجبات ایجاد اضطراب و پرخاشگری در فرد را تقویت میزمینۀ صفحه
 گیرد و هر مورد تحت تأثیر مورد قبل از خود است.تجربۀ رنگ زیر انجام میپایۀ موارد جدول هرم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل تصاویر. 6
هر کتاب درسی دارای چهار عنصر اصلی اهداف، متن نوشتاری، تصاویر و تمرین است. در این میان متن نوشتاری همواره به 

محور های درسهی متندرسهی قلمداد شهده اسهت و اغلب کتابهای دهندة محتوا در کتابترین عنصهر تشهکیلعنوان محوری
سیاری از کتاب شتاری در ب ستند. از طرفی متن نو سی همه سط چنین کتابهای در سطه اغلب تو سی دورة دوم متو های فار

د تواننشههود؛ چرا که تصههاویر عناصههری مکمل برای انتقال مطالب هسههتند که میعناصههر دیگر از جمله تصههویر پشههتیبانی می
شده در متون چاپی را به زبان دیگری بیان کنند، متن را وضوح بخشند، مطالب و موضوعات مشکل ارتباطات و اطالعات ارائه

 بندی کنند و فهم محتوای علمی را تسهیل کنند. را تفکیک و دسته
ه اسهت تا جایی که گاه های درسهی شهدهای متداول انتقال اطالعات در کتاباز این رو اسهتفاده از تصهویر، یکی از روش

صویر نیمی از محتوای این کتاب صاص میت سی ها را به خود اخت ضوعات در صاویر در همۀ مو ستفاده از ت دهند؛ اما میزان ا
ست و البته می سان نی ستفاده از آن ها مالك هایی یک صاویر زمانی نقش خود را نیز به خوبی ایفا می کنند که در ا توان گفت ت

 مله اینکه این تصاویر باید با متن همپوشانی و ارتباط منطقی داشته باشند و اطالعات متجانسی را ارائه کنند. رعایت شود، از ج
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در این پژوهش به دلیل متعدد بودن تصاویر کتاب فارسی دوازدهم و گسترده شدن بیش از حد مطلب در صورت پرداخته 
صاویر منتخب ها، تنها به بررسی و تحلیل بخشی از تک آنشدن به تک شد تا ت شده. امّا در این میان سعی  صاویر توجّه  این ت

 های گوناگون تصویرپردازی و عکاسی باشد. ای از میان سبکبرگزیده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، تصههویرپرداز حالت انفعال بَط را در شههکار نکردن ماهی به زیبایی به تصههویر «گمان»در بخش گنج حکمت در حکایت 
 کشیده  است. 
کند.خطوط پیرامون نگاه می -سههتاره اسههت که به گمانش همان روشههنایی-تفاوت به ماهی درون برکه با حالتی بی بطی که

 دهد و به ماهی حرکت بخشیده است.ماهی به صورتی مناسب، موجِ ایجاد شده توسط حرکت ماهی را نشان می
متن نیز جزیی از تصویر باشد.و رنگ تیرة موجود آرا به خوبی متن را در بطن تصویر نشانده و موجب شده است که صفحه

 است.در طراحی به زیبایی با متن درون تصویر ترکیب شده
صویر در رنگ و جزئیّات موجب تمرکز حواس دانش شده علفسادگی ت صویر  « لویی»های و گیاهان آموزان به روایت ت
 .تر احساس بیننده با برکه شده استهرچه بیشسبز شده در کنار برکه و پرواز سنجاقک بر باالی آن موجب نزدیکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اند، مایۀ آزادی و برابریدر درس سّوم انتخاب تصویر پرواز کبوتران برای اشعار دورة مشروطه که مملو از جان
است. پرزدن ها نشانۀ آزادی اند و پرواز آنباشد؛ کبوتران سفیدی که در دنیا به عنوان نماد صل مناسب و منطقی می

این پرندگان در زمینۀ آبی که القاکنندة آرامش به آدمی است و پروازشان به سمت زمینۀ سفیدرنگ تصویر که رنگ 
 شود، مناسب و هوشمندانه است.صل  محسوب می
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نشان دادن اوج گرفتن پرندگان از زیر  افزاید.فام بر تأثیر حسی تصاویر میهای تکوجود تونالیته رنگ یا رنگ
 ها های دو سوی کتاب و خارج شدن بخشی از تنۀ یکی از آنهایشان و قرار دادن جهت پروازشان به سمت حاشیهالب

ستفاده نمیتأثیر عمیقی بر انتقال حس آزادی می صفحه از کپی پرواز کبوتران ا صویر این دو  شد و یا گذارد؛ امّا اگر در ت
تری به این صفحات نشینی بیشآمد، بدیع بودن هر دو تصویر، دلا به چشم نمیهای بود که کپی بودن آنتنظیم تصویر به گونه

 بخشد.می
شت که حس تعادل در  شد؛ ولی باید در نظر دا صویر با شاید یکی از علل این کار ایجاد حس تعادلتوسط ایجاد تقارن در ت

 تصویر صرفاً محدود به تکرار تصویر یا انعکاس تصویر در دیگر سوی صفحه نیست
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های نبرد توسط سردار جهادگر شهید حاج به ابتکارات خاکریزی جبهه« خاکریز»حکایتی با عنوان در گنج حکمت 
-و تصویر این شهید و زمینۀ متن با موقعیتپرداخته شده  فرمانده مهندسی رزمی قرارگاه نجف اشرفهاشم ساجدی، 

 آمیزی شده است.خاکی رنگشناسی و حسن سلیقۀ تصویرپرداز با رنگ 
دهندة خالقیت گروه تصویرپردازی است؛ امّا توّجه تجسم این شهید به صورت کوهی که از ابرها فراتر رفته، نشان
 توانست بر زیبایی این تصویر بیفزاید.به نکات ظاهری این شهید مخصوصاً در جزئّیات دهان و بینی می

مرتبط  هستند، به خاطر حضور نداشتن اکسسوری برداریا مشغول خاكههای مکانیکی که بر روی تپهتصویر بیل
شهر « قندیکله»توان ارتفاعات کند. در صورتی که با توجّه به روایت این بخش، میبا جنگ، میدان نبرد را به ذهن متبادر نمی

های سنگر جبههاقدامات سنگرسازان بی های دشمن را به تصویر کشید؛ یا از طریق تصاویر متعددی که ازمِهران و استقرار یگان
حکمت نبرد به یادگار مانده، تصویر مناسبی را که دربردارندة آن فضا باشد، انتخاب کرد. در این تصویر برخالف روایت گنج

 آید.  نشانی از خاکریز احداث شده به چشم نمی
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شد؛ زیرا دربردارندة عکسی از دماوند نباشد، انتخابی نامناسب محسوب میانتخاب هر تصویری که « دماوندیه»برای شعر 
 مخاطب این شعر در نگاه اوّل، جز کوه دماوند نیست.

خواهی شاعر است و وجود تصویری نواز و همسو با هدف آزادیتونالیته و تغییر آهسته و متناسب رنگ آبی به سفید چشم
 است.سوی صفحه را به هم متصل کرده واحد که در دو طرف صفحه جای گرفته دو

نظر با قرار ندادن قلّۀ این کوه در شیرازة کتاب آرا به خوبی تصویر کوه دماوند را در دوسوی صفحه نشانده و با دقّتصفحه
برد، می است؛ ولی اگر با توجّه به متن شعر از تصویر ابرهای پراکنده در نوك قلّه بهرهگری آن در تصویر حفاظت کردهاز جلوه

کشیدند، با ای را نیز به تصویر میهای صخرهکرد. درکنار این مورد اگر دامنهتری میبه هماهنگی تصویر با متن شعر کمک بیش
 کرد.تری پیدا میمتن قرابت بیش
ستیکی از راه سب و کم هزینه برای د سی با تعهای منا سابقات عکا صات، برگزاری م شخ صاویری با این م یین یابی به ت

 .طلبددستی را میهای تصویری مورد نظر ماست که احیای این مسابقات توجّه مسئولین باالشاخص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هایش مناسب است. ولی رنگ ترسیم صورت ناراضی االغ و اغراق در گوش« جاسوسی که االغ بود!»خوانی در متن روان
دهندة یک رزمندگان نشان دهندة تمایالت خصمانه و منفی است تا نشانتیره استفاده شده در کل تصویر مخصوصاً در لباس 

 شخصیّت قهرمان و دارای خلوص.
آورد تا رزمندگان بسیجی گردان صابرین)قاطریزه( را. برای جبران یادمیتر سربازان بعثی را بهها بیشآمیزی چهرة آنرنگ

های روشن برای وان از پس زمینۀ آبی آسمان یا اشیایی با رنگتشود؛ میآمیزی تصویر حاصل میالقای این حس که از رنگ
 برد.نشان دادن صفای افراد درون تصویر بهره

های گوناگون کتاب با این شیوه و سبک طرّاحی، ضروری نیست؛ زیرا شخصیت و های متنوعی از بخشترسیم شدن صحنه
همین دلیل نباید به دنبال رعایت انسجام و یکنواختی در تمام جزئیات سیر روایت هر درس با هم تفاوت بسیار زیادی دارند و به 

 .تصویریمان باشیم
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صویری از دو  ست، انتخاب ت ستانی پاریزی ا سفر محمّدابراهیم با شی از زندگی و  برای این درس از کتاب که روایتگر بخ
صویری که از زادگاه ست؛ ت سب و منطقی ا شروع می سوی عالم در یک قاب، منا صد تحصیالتیاین محقق  اش شود و به مق

شود. امّا توجّه به این نکته ضروری است که تصاویر باید بازتاب هدف و گویای پیام تصویرگران خود باشند. پاریس ختم می
تصویر کوه تر افراد شناخته شده است؛ امّا هرچند تصویر برج ایفل که نمادی از کشور فرانسه و شهر پاریس است، برای بیش

تر ایرانیان ناشناخته و مهجور است آشنا است، برای بیشکه برای مردم و اهالی این منطقه و عشایر پیرامون آن نام« خیراهللشاه»
 تواند از عهدة انتقال بار پیام تصویر برآید.و استفاده از تصویر این کوه به تنهایی نمی

ستفاده ن از پستوابرای جبران این نقص در حال حاضر می     زمینۀ نقشۀ ایران که شهر پاریز در آن بازنمایی شده باشد، ا
های جمعی آداب و رسوم و تاریخچۀ مربوط به مکان و موقعیت جغرافیایی آن را  به دیگر کرد و در دراز مدّت با کمک رسانه

 وطنان معرفی کرد.هم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برخالف توصیف زیبای مؤلف از کویر و فضای غالب آنجا، شاهد نوشتۀ دکتر علی شریعتی، « کویر»در تصویر درس 
کند تا احساس ذوق و شعف نویسنده از تر حس سرخوردگی و یأس را منتقل میآمیزی تیره هستیم که بیشتصویری با رنگ

هر چند تصویر کند. تر میای خشتی این برداشت منفی را پررنگهای آن دردیوارههای کویر را. محصور بودن خانهزیبایی
گر متن شده از یکی از مناظر واقعی این منظقه برداشت شده است، اما بازخورد این تصویر گویای حس و حال توصیفنقاشی
 نیست.

های طبیعی همچون آسههمان ها، به توصههیف پدیدهای نظیر سههاختمانتر از توصههیف مناظر خودسههاختهدر این درس بیش
 استشای آسمان کویر در شب برداشتی معرفتی صورت گرفتهپرداخته شده و به زیبایی از تما

ستفاده می. اگر در این درس از نمونه عکس ستاره کویر ا سمان پر سنده کمک های آ شد، به نزدیکی حس خواننده به نوی
 هد برداشتی متفاوت از دریچۀ نگاه دکتر شریعتی هستیم.کرد؛ زیرا در ورای توصیف ظاهری آسمان، شاتری میبیش
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بار و یکنواخت کند، ایجاد حالت کسالتطور کلّی هنر را تهدید مییکی از عوامل منفی که ارتباط بصری و یا به
کننده نیز نیاز دارد و از در آن است. چشم و ذهن، ضمن عالقه به هارمونی و هماهنگی، به محرك و عوامل تهییج

طبق بررسی انجام شده در کتاب فارسی  ها است.استفاده از رنگ ها در تصویرپردازیمؤثرترین عوامل محرك چشم
تصویر نقاشی شده در آن که کل فضای یک صفحۀ کتاب را به تنهایی به خود اختصاص  9پایۀ دوازهم، از مجموع 

از حالت یکنواختی  دو تصویر شاهد تنوع رنگ هستیم و در بقیۀ تصاویر صرفاً از رنگی تیره استفاده شده که جدااند، تنها در داده
 است.های تصویری را نیز دچار اشکال کردهبخشی شخصیتکه ایجاد کرده، هویت

توان در آن توصیف است، نمیاستفاده شده« مولیانجویبوی»خوانی برای نمونه در تصویر سمت راست که در روان  
بیگی است، مشاهده کرد. در صورتی که آقای محمّد بهمنورنگی را که نویسنده از زندگی عشایر در دل طبیعت مد نظر داشتهپرآب

است. های پررنگ و... استفاده کردههای رنگارنگ، سفرة رنگین، تصدیقهایی نظیر: گلشده از عبارتجایِ متنِ انتخابدر جای
ای ر تصویر، جان دوبارهگیری از رنگ، به محیط پیرامون عشایر حاضر دتوان با بهرهشده برای این بخش، میدر تصویر طراحی

آمده،خطوط نازکی که در طراحی استفاده شده، توانسته کمی از « آن شب عزیز»بخشید. البته در تصویر سمت چپ که در درس 
 .شود، تعدیل کندهای تیره حاصل میحالت منفی را که از استفادةرنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیانگر عشق او به ایران است، از تصویر برج میدان آزادی تهران،به سرودة ابوالقاسم الهوتی که « ای میهن!»در شعرخوانی 
دهند و است؛ امّا باید به این نکته توجّه داشت که برخی از نمادها در طول زمان تغییر ماهیّت میعنوان نماد ایران استفاده شده

نقالب و پس از آن به عنوان نمادی از است.این برج پیش از ااین اتفاق در طول چند دهۀ گذشته برای برج آزادی رخ داده
ای که گونهای آن، از آوازة برج آزادی کاست؛ بهشد؛ امّا پس از ساخت برج میالد، به واسطۀ بازتاب رسانهپایتخت شناخته می

 باشد.اش میبرای نسل حال حاضر ایران، نام تهران متبادر کنندة برج میالد به عنوان شاخصۀ تصویری
آموزان ایرانی تهیّه شود، امّا در این کتاب درسی که برای دانشادی در تمام دنیا به عنوان نماد ایران شناخته میاگر چه برج آز

شود و بهتر بود برای این شعر از ادغام تصاویر ترین حالت، صرفاً نماد شهر تهران محسوب میبینانهشده، این تصویر در خوش
 شان بودیم.شد یا شاهد ادغام تصاویر مردم با لباس محلیمختلف کشور استفاده میگوناگون اماکن معروف ایرانی در نقاط 
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صویر یکی از مهم ست یاددهی -ترین عوامل تأثیرگذار بر فرایند یادگیری ت شی هایکتاب در دیرباز از که ا ستفاده آن از آموز  ا
کنند. تر میتر و عینیادبیات نیز با استفاده از تصویر، یادگیری مسائل تاریخی را ملموس تاریخ آموزشی کتب برخی. است شده

صویر موقعی به یادگیری متن کمک می سترشکند که تنها تزییناما ت شد، بلکه گ شد و این امر، تنها با گر کتاب نبا دهندة متن با
ها اهمیت ست. از این رو، شناخت این استانداردها و رعایت آنپذیر ارعایت استانداردهای تصویر آموزشی در یک کتاب امکان

سان ها با نگاه کردن به عکسفراوانی دارد ست. ان صاویر ا صاویر، آن ها را ها، طرح. یکی از روش های یادگیری دیدن ت ها و ت
 به ذهن منتقل، و به صورت تصویر در مغز بایگانی می کنند. 
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ست موثرتر از ه صویر قادر ا صویر در درس زبان ت ستفاده از ت شک ا شر دهد. بی  شر را ن سیله ارتباطی دیگر، دانش ب ر و
ادبیات اهمیت فراوانی دارد، چرا که تصویر می تواند همچون پلی، حال را به گذشته وصل کرده و سبب شود که دانش آموز با 

ا را در ذهن مجسم کرده و به شکل ملموس، دیدن تصویر اشخاص، اماکن و یا وقایع تاریخی، در کنار متن ها و شعرها ، آن ه
صویر  ستاندارد های ت سهیل خواهد کرد که ا صورتی امر آموزش را ت صویر در  ستفاده از ت سریعتر یاد بگیرد. ا مطالب را بهتر و 
سب با اهداف  شد و متنا سب بوده ، برای دانش آموز جذاب با سی متنا شد و با متن کتاب در شی را خوب رعایت کرده با آموز

 آموزشی به کار رفته باشد.  
ای که انتخاب ماهیّت گونهای برخوردارند؛ بهسههاز هر جامعه از اهمّیّت ویژههای درسههی به خاطر آموزش نسههل آیندهکتاب

گیرد و سودمندترین راه برای انتقال های نظام و مطابق با فرهنگ آن کشور انجام میها بر اساس سیاستمطالب درون این کتاب
های درسی، هماهنگ ساختن تصاویر و متن آنها است؛ زیرا تصاویر به خاطر ویژه کتابشده در کتاب و بهمفاهیم گنجاندهبهتر 

 های درسی به فهم مطالب کتاب نیز کمک شایانی کنند.بخشی به کتابتوانند در کنار جلوهزبان گویای خود می
که این تصاویر بر اساس برداشت صحیحی از متن و بر پایۀ اصول ترین تصاویر درسی خواهیم بود ما زمانی دارای مطلوب
شده صویرگری تهیّه  شد و در کنار بهرهت ستهبا صر طرح و رنگ در نمایش خوا سی بتوانیم از عن شیوة عکا ها و وری از 

 های خود کمک بگیریم و از ترکیب عناصر طرح و رنگ، مقصود خود را محقق کنیم.ایده
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