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 هاي درسیویر و رنگ آن در کتابنقش تص
 ثیر آن در آموزش زبان بیگانهأدانشگاهی و ت و

 

 
 1مهري بهرام بیگی

 
 چکیده

تصویر، زبانی جهانی اسـت کـه بایـد جنبـه شـناختی آن را خـاطر نشـان کـرد: بـه عنـوان تولیدکننـده معنـی،             
ـ  طـور بـه عنـوان منبـع     به عنوان ابـزاري ضـروري بـراي مـتن و همـین      بـه   کـه  تصـویر  مـتن ر تفسـیر و تعبی

آیـد و حـس   عنوان ابزاري آموزشی از همان دروس ابتـدایی یـا پـیش از آن بـه کمـک مربـی یـا مـدرس مـی         
 .استدیداري، عامل مهمی در یادگیري 

کتاب درسی به عنـوان یکـی از ارکـان و ابزارهـاي یـادگیري داراي مـتن، تصـویر و سـایر اجـزاء و عناصـري           
-. ویژگـی اسـت هـاي کلـی و سـاختاري    ویژگـی  دارايکنـد. کتـاب درسـی    ي کمـک مـی  است که به یـادگیر 

هــاي تصــاویر یکــی از ویژگــیاســت. هــاي ظــاهري و هنــري کتــاب جنبــهشــامل هــاي ســاختاري بیشــتر 
هـاي درسـی   هـا بـه ویـژه کتـاب    اهمیـت وجـود تصـاویر در کتـاب    بررسـی  این مقاله  هدف از. ساختاري است

 .است
این مقاله به پیـدایش تصـویر، اهمیـت آن در یـادگیري و بـه خـاطر سـپاري مطالـب، روش چیـدمان تصـاویر           

 تــأثیردرك مطالــب، نقـش رنـگ در تصـویر و آمـوزش، همچنـین       دردر کتـاب بـراي اسـتفاده بهینـه از آنهـا      
 پردازد.وجود تصویر در یادگیري زبان فارسی و زبان بیگانه می

ابـزاري بیـانی بـه عنـوان زبـانی مسـتقل        توانـد بـه عنـوان ابـزاري پوینـده و     می ویرسوال این است که آیا تص
 نمایش داده شود تا بتوانیم نوعی مهارت را از آن کسب کنیم؟

 ها تهیه شده است.صاحبنظران امر آموزش زبان و گرافیست يهاپژوهش نتایجاین مقاله بر پایه 
هـاي  در ذهن فراگیر ایجاد کند بـا همـراه کـردن رنـگ در بخـش     تواند چند جمله را از آنجا که یک تصویر می

تر پرداخت به ویژه زبانی که فراگیر هیچ آشنایی با توان به آموزش زبان بیگانه به شیوه راحتمختلف تصویر، می
 آن ندارد.

 زبان بیگانه آموزش، هاي درسی و دانشگاهی،تصویر، رنگ،کتاب: گانکلیدواژ
 مقدمه 
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تـرین  آید مثلث استاد، دانشجو و کتاب درسی به عنوان اصـلی یادگیري به میان میهرگاه سخن از 
هاي خود را دارند هر کدام از این عناصر ویژگی شود.ذهن  تداعی می دهی و یادگیري درعناصر یاد

کنند. کتابهاي متعددي هستند که در امر یاددهی و یادگیري ایفاي نقش میو داراي زیر مجموعه
موجـب ایجـاد انگیـزه در     چـرا کـه تصـاویر    اندداراي تصاویر همیشه بیشتر مورد پذیرش بودههاي 

تر از پردازش متن بـه دسـت مـی   اي عمیقهز حواس او نتیجشوند و با جلب نظر و تمرکفراگیر می
: شـماره  1386نیـا،  د( افخمـی شـو دهند و نیز با ایجاد ارتباطی غیر کالمی موجب تداعی با متن می

13.( 
ترنـد. تصـاویر و   هـاي بـاالتر انتزاعـی   تر و در دورهها در دوره آموزش عمومی غنیتصاویر و عکس

هاي باالتر هماهنگ با مفاهیمها در دوره آموزش عمومی ترجمه تصویري مفاهیم و در دورهعکس
 هـاي بـاالتر جنبـه   تـر و در دوره ها در دوره آموزش عمومی جنبه هنري قـوي اند. تصاویر و عکس

ها در دوره آموزش عمومی بخشی از محتوا را با خود دارنـد و  علمی باالتري دارند. تصاویر و عکس
کند(آرمنـد و  شود و بیشتر به یادگیري محتوا کمـک مـی  تر میهاي باالتر این نقش ضعیفدر دوره

 ).1391،  ملکی
نش و قـرار گـرفتن   هاي درسی در واقع بخشی از محتوا هستند که گزیها در کتابتصاویر و عکس

هـا و تصـاویر باعـث سـهولت در     طلبد تا رجوع به عکسآنها در جا و مکان مناسب دقت کافی می
 یادگیري باشد نه ایجاد سردرگمی براي دانشجو و انداختن شکاف بین متن.  

در حال حاضر، اکثر اساتید، نویسندگان و حتی والدین نیـز بـه نقـش مهـم تصـویر در فراینـد یـاد       
 کند.اند و این که تصویر البته به عنوان تصویر آموزشی، چه نقشی ایفا میگیري واقف شدهدهی/یاد
به عنوان ابزار یادگیري و در کارکرد متون نوشتاري  ویژه ها و متون درسی امروز تصویر بهدر برنامه

 کند.تري ایفا مینقش مهم
هزار سال پیش در پرتو نـور مشـعلی   تصویر با ظهور و اختراع دستگاه عکاسی متولد نشد بلکه سی 

 .1در اعماق یک غار ظاهر شد

                                                           
1. Galerie des Mégacéros  - Grotte Chauvet - Ardèche © Dominique Baffier – Valérie 
Ferruglio w3.msh.univ-tlse2.fr/bipt/SAVOIRPLUS/histoire/histoire.html  
Petite histoire de l'image... en images. Par Franck VIDAL. 
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تذهیب متولد شد. در قرون وسطی نیز ، تصاویر و متن با یکدیگر پیوند خوردند و

 به خاطر سپاري تصاویر توسط مغز انسان
هـاي فکـري ایـن دو     چپ و راست تشکیل شده است که کارکرد و فعالیت کرهنیممغز انسان از دو 

هاي فکـري ماننـد منطـق، ریاضـیات و تجزیـه و       چپ به فعالیت کرهنیمبا هم تفاوت دارد،  کرهنیم
پردازد. ها، خیاالت و ... می راست به امور هنري، تصاویر، تجسم، شناخت رنگ کرهنیمتحلیل و 

چپ و راست، اولـین بـار توسـط روانپزشـک آمریکـایی راجـر        کرهنیمبندي مغز به دو بحث تقسیم
و  اسـت چپ و راست  کرهنیممطرح شد. بر این اساس، مغز ما داراي دو  1950سپري در اوخر دهه ا

چـپ   کـره نـیم ترین وظایف شوند. برخی از مهمم میسیتق کرهنیموظایف و اعمال مغز بین این دو 
 عبارتند از:

هـاي منطقـی و   کنترل حرکات سمت راست بدن، انجام محاسبات و اعمال ریاضی، انجام استدالل
 .پردازش جزئیاتتحلیلی،کنترل قدرت بیان و زبان تکلم، قابلیت حافظه کوتاه مدت، 

 راست عبارتند از : کرهنیماما برخی از وظایف 
کنترل حرکات سمت چپ بدن، ایجاد هماهنگی در گفتار و آهنگ کالم، قابلیت حافظـه بلندمـدت،   

نگـري، کنتـرل برخـی از احساسـات،     صاویر، کلبه خاطر سپاري ت ،درك موسیقی، کنترل زبان بدن



٤۰

 ثر اسـت و مـثالً  مـؤ ، 44Tیـادگیري 44Tراسـت در   کرهنیمدرك منظور و معانی نهفته و خالقیت استفاده از 
بلندمدت ما ثبت شده است با تداعی کـردن  خوبی در حافظه هتصویري که در کنار متنی نوشتاري ب

جدا از بحث روانشناسانه و فیزیولوژیک، تجربه نشـان   آید.خاطر ما میهآن تصویر، تمام آن مطلب ب
یادگیري انسان نقش یکسانی ندارند و بیشترین سهم مربوط بـه   هاي مختلف درداده است که حس

ـ    گیردبر میرا دراز کل حواس  درصد 75که حدود  است حس بینایی  سـزایی در هو تصـویر نقـش ب
در ذهـن فراگیـر داشـته و دارد و بـا ایجـاد تنـوع در تـدریس از         تعمیق مطالب یادگیري مفاهیم و
 کند.آور بودن کالس جلوگیري میکسالت خستگی فراگیر و

تصویرسازي از مطالب، یکی از بهترین شگردهاي به خاطر سپاري است، زیرا این کار بـا توجـه بـه    
روح به یک فعالیت مهیج  مرکز و درك مطلب همراه است و یادسپاري را از یک حالت خشک و بیت

کند. براي تصویرسازي باید به طور کامل مطالب را در ذهن تجسم کـرد و یـک   و جالب تبدیل می
تصویر ماندگار از آن به وجود آورد گویایی و ماندگاري یک تصویر، بیش از صدها کلمه است، زیـرا  

اینجاست  .گذارندمانند، اما اسامی و کلمات، اثر کمتري در ذهن می ها در ذهن می یرها تا مدتتصو
 یابد.معنا می ،داندتصویر را برابر ده هزار واژه می که ارزش یک المثل چینیکه ضرب

 اهمیت وجود تصاویر
اي برخوردار است. بسیاري از هاي درسی و یا حتی غیر درسی از اهمیت ویژهوجود تصاویر در کتاب

شمرند، عناصري تزیینی بر می هاي فرعی متن یا صرفاًها را یا جزء قسمتها و جدوللفان شکلمؤ
دهند، نه اطالعات گنجانده شده در شکل را به مبحثی که شـکل در آن قـرار   و نه به آنها ارجاع می

ها در صورتی ارزش آموزشی و جدول هادهند. این شیوه پسندیده نیست. شکلربط می ،گرفته است
خواهند یافت که درباره دلیل استفاده از آنها و ارتباط آنها با بحث، و اهمیتشان توضیحی، هـر چنـد   

هـا و  لفان رایـج اسـت ایـن اسـت کـه شـکل      مؤمختصر، داده شود. برداشت اشتباه دیگري که بین 
ها براي توضیح مطالب ها و جدولشکل توانند جانشین متن شوند. اما در یک اثر خوب،ها میجدول

، در بدون توضیح در متنروند، نه این که جاي آن را بگیرند. نباید اطالعات جدیدي متن به کار می
) و بایـد بـا محتـواي آموزشـی     277: 1391، (مـري الـن لپیونکـا    ها گنجانده شوندها و جدولشکل

 18هـاي ادبـی مربـوط بـه قـرن      به چهـره هماهنگی داشته باشد به عنوان مثال اگر موضوع راجع 
هاي علمی آن دوران مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند و چنانچـه  میالدي در فرانسه است باید داده

گر باید پـس از مطالعـه و تحقیـق در ایـن خصـوص و      لف خود تصاویري ارائه نداده است تصویرمؤ
را برگزینـد و بـه برداشـت خـود از      لف و فردي کارشناس در این زمینه تصویر مناسبمؤمشورت با 

 ها و منابع و اینترنت اکتفا نکند. تصویر بدون مـتن، برداشتن تصاویر از برخی کتاب موضوع یا احیاناً
 به خودي خود یک زبان است.

http://ostademusic.com/human-learning-system.html
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اهمیت وجود تصویر در کتاب از دیر باز مطرح بوده و تا به امروز ادامه یافته است. در عهـد باسـتان   
مخاطبان آنها  البته معموالً آمیختند ومصوري بودند که متن و تصویر را با هم در میهاي نیز کتاب

 آمد.از قشر اجتماعی کم سواد بودند و در واقع تصویر به کمک فهم مطلب می
داراي سه  کننده متن بوده وبخش و کاملمصور کردن همان ایجاد تصویر یا عکس است که زینت

 که عبارتند از: استکارکرد 
 .ثیرگذار همراه استأبا ارائه تصویري ت برانگیختن خواننده براي خواندن متن که معموالً .1
ازجمله کارکردهاي تصویر در متن جلب توجه و تحریک کنجکاوي خواننده است کـه سـواالتی را    

  ؛داند پاسخ این سواالت را در متن خواهد یافتدر ذهن خود فرض کند که می
 ؛متن از طرف خواننده است طالعات تکمیلی از متن براي سهولت درك بهترارائه اخبار یا ا .2
کمک به تخیل خواننده براي این که اهمیت بیشتري به آنچه که با جمـالت بیـان شـده اسـت      .3

 بدهد. 
تواند همچون شمشیري دو لبه نیـز عمـل   تواند در خدمت یادگیري باشد میهمانطور که تصویر می
توانـد باعـث سـر در گمـی خواننـده و القـاي       کند میدرك مطلب کمک می کند و همانطور که در

 و یک نوع برداشت نادرست از متن ارائه دهد. تصویري نادرست از متن در ذهن خواننده باشد
بنابر این گزینش تصویر براي یک مطلب علمی به ویژه کتاب درسی دانشگاهی کاري بس دشـوار   

-از متن پیشی بگیرد، زیـر ایـن   نظر کرده وبردي که دارد صرفنباید از حیطه ظاهري و کار است و
 برد.گونه مفهوم آموزشی متن را براي براي مخاطب از بین می

 روش انتخاب تصاویر
از جمله انگیزه فراگیران ازطریق معرفـی علـوم    در انتخاب تصویر باید نکاتی مورد توجه قرار بگیرد

شناختی و سبک از نظـر دور نمانـد. در   هاي زیباییارزش جدید، همچنین استاندارد، کیفیت تصاویر،
هاي دانستنی نزد فراگیران حضور داشته باشـد  انتخاب تصویر، ابزارهاي الزم براي توسعه توانمندي

 و در نهایت این که اهداف درس صحیح معرفی شوند.
ایـن زمینـه،    حال این کتاب درسی با همکاري استادان دانشگاه تهیه شده باشد یـا متخصصـین در  

شود یـا از بانـک اطالعـاتی    شوند یا توسط خود نویسندگان ارائه میتصاویري که در نظر گرفته می
 کند در هر صورت اولویت با نویسنده متن است.گیرند یا ناشر تصاویر را اضافه میتصاویر کمک می

نوان ابزاري بـراي انتقـال   اي پر معنی در ارتباط با اعتبار تصویر آموزشی، به عانتخاب تصویر مرحله
ترین  تصاویر براي کار آمـد بـودن کارکردهـاي    شود که مناسبدانش است و این سوال مطرح می

شناختی چه خواهند بود؟ عکس؟ نقش؟ طرح کلی؟ تصویر؟ عکس سیاه و سفید یا رنگی؟ و پاسـخ  
کـه ماهیـت کتـاب    به این سواالت مستلزم این است که مالحظاتی را در نظر بگیریم از جمله ایـن  
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هـا مثـل   در برخی رشته درسی، سطح آن، اهداف درس، نکات مهم مورد نظر مدرس چیست؟ مثالً
  .شودبراي خود و به خاطر خود مطالعه نمی ماند وتاریخ تصویر در ارتباط با متن باقی می

 :در اصل، حضور تصویر در کتاب درسی باید دست کم یکی از کارکردهاي زیر را داشته باشد
 ؛توجه خواننده را جلب کند •
 ؛یادگیري را آسان کند •
 ؛دنیاي بیرون را وارد کالس درس کند •
 ؛به طور مستقیم محتوا را منتقل کند •

هاي جغرافیا نیز برخی مواقع از خود متن بیشتر اهمیت دارد .حتی رنگ که در وجود تصویر در کتاب
اي بـراي  ها و قهـوه رنگ آبی براي رودها و دریا اي بیرونی است مثالًها نماد پدیدهتصاویر یا نقشه

 ها و ...کوه
هاي علمی، هر چند نگاهی خالق و پویا الزم است، باید دقیق و نکته سـنج  در تصویرسازي واقعیت

« گاهی تصویرسازي علمی با هدف  همچنان که هست به تصویر در آیند.هاي علمی بود تا واقعیت
به ویژه، در شرح دستگاه پیچیده فیزیولوژي یا آناتومی اعضـا   رد.گیمفاهیم صورت می» سازيساده
-هایی، ابزارها و فنـون تصـویر  توان ضرورت این هدف را به خوبی درك کرد. در چنین موقعیتمی

سازي و غیره تصـویري بـا هـدف کمـک بـه درك      آیند تا با تنوع رنگ، برجستهگري به کمک می
 ).198: 1392مهاجر،  موضوع علمی معنا یابد(کامران افشار

 کاربردهاي تصویرسازي در متون آموزشی
 تصویرسازي در متون آموزشی کاربردهاي مختلف دارد که عبارتند از :

هـا و  به عنوان مثـال بـراي نمـایش دادن جنـبش اتـم      :تجسم بخشیدن به مفاهیم مجرد ●
 بیائیم.توانیم با کمک از این نوع تصویرسازي به کمک آموزش ها میمولکول

هـاي  توانیم درباره موضوعی مشخص تصـاویري را در حالـت  می :فرایندنمایش مراحل یک  ●
مختلف تهیه کنیم و تصاویر را کنار هم بگذاریم تا مراحل پیدایی آن موضوع را بررسی کـرده و بـه   

 .تصویر بکشیم مثل تبدیل دانه به میوه
ري از این نوع تصویرسازي چگـونگی نصـب   گیتوانیم با بهرهمی چگونگی کار یا نصب ابزار: ●

 .یک ابزار و استفاده از آن را نمایش دهیم به عنوان مثال طریقه یک سیم پیچی و مدار الکتریکی
بـا ایـن نـوع تصویرسـازي امکـان       :سازي از موجودات زنده و محیط زیست آنهاتصویر ●

 مطالعه بدن انسان مثالً تر کنیم.تر را برجستههاي مهمتوانیم بخشنمایش جزئیات وجود دارد و می
 .)198: 1392مهاجر،  ( رك. کامران افشار
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 چیدمان تصاویر بایدها و نبایدها در
ویژه کتـاب درسـی   هچیدمان عناصر تصویري در صفحه، اعم از عکس، تصویر ، طرح، ... در کتاب ب

-تصاویر به چشم میکنیم دانشگاهی بسیار مهم و پیچیده است. به محض این که کتابی را باز می
ها، خاکسـتري و تیـره و   ها به خاطر رنگهاي درسی این جذابیت بیشتر است. عکسدر کتاب آیند.

ها خود سوژه یا همان موضوع را دارنـد  شان جالب هستند. عکسروشن بودن و به خاطر موضوعات
کجـا جـایگزین و چـه     ها را درگذارند . اما عکسهاي عاطفی ما اثر میو موضوعات بر ما و بر الیه

 قوانینی را رعایت کنیم؟  

 تعامل بصري
تعامل بصري بدین معناست که چشم ما عالقه دارد یک امتداد را ببیند و اگر این امتداد قطـع شـد    

اگـر بـه   -------                 --------براي او مطبوع است که دوباره این امتداد آغاز شود. 
ـ  یعنوان مثال در دو صفحه روبه روي هم متن و تصو ا ر داریم بهتر است خط افقی باالي عکـس ب

 سطري که تیتر دارد در یک امتداد باشند.
 در یک امتداد هستند. 1عنوان و باالي تصویر 

 
 عنوان

....................... 
........................... 

 

 
 

 1تصویر 
  

با پایین تصویر  1در شکل زیر باالي تصویر  اصل تعامل بصري حفظ شود. یا اگر دو تصویر هستند
 هستند. در یک امتداد 2
 

 
 1تصویر 

 

 
 2تصویر 
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 ایجاد یک بلوك با چند تصویر
ها در باشد که عکسعنوان کادري می سازي مطرح است که بهبلوك نه به معناي آنچه در ساختمان

 تواند مستطیل یا عمودي یا به شکل خوابیده یا مربع باشد.و این کادر می گیرندآن کادر قرار می

 3تصویر  1تصویر 
 2تصویر 

 4تصویر 

------------- 

--------------
----------
----------
----------
----------
----------

------ 

2ر یصوت 1تصویر 

 3تصویر 

اما دلیل این کار چیست؟ دلیل این کار یکی از قوانین دیداري گشتالت به نام قانون نقـش و زمینـه   
 است.

 نقش و زمینه
قسمت قسمت تشکیل شده است:  کنیم از دوکه با حواس خود با آن ارتباط برقرار می فضاي حیاتی

تـوان آن را نقـش نامیـد و دیگـري اشـیا و      ، که میدهدنشان میبرجسته، خصوصیت شی بودن را 
انـد و بـه طـور کلـی     اند و در حکم زمینهمستهلک شده هایی که به کلی در محیط ادراکی ماپدیده

 .)1389(مهاجر، بستگی به سیستم ادراکی ما دارد ین نقش و زمینهتفاوت گذاشتن ب
نگـرد  اي است که اگر به صحنه یا در اینجا صفحه کتاب درسی مـی فرایند بینایی در انسان به گونه

در یـک تصـویر اگـر     معمـوالً  تمایل دارد یک چیز در آن تصویر را نقش و دیگري را زمینـه کنـد.  
 است و بقیه زمینه. جانداري باشد آن جاندار نقش
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هـاي شـناخت فـرد    انتخاب نقش بین این اشیا به الیـه  .جان باشندحال اگر در تصویر همه اشیا بی
اگر بیننده معلم است ناخودآگاه در جستجوي ابزار تدریس در تصـویر یـا    .بیننده تصویر بستگی دارد

عنوان نقش برگزینـد و بقیـه را    گردد تا آنها را بهکند میهر آنچه به تدریس و آموزش ربط پیدا می
شود زیرا نباید بگـذارد  جا مشخص مینپس سنگینی وظیفه یک گرافیست در کتاب درسی ای زمینه

داند کـدام تصـویر را نقـش بگیـرد     به عبارتی چشم نمی دانشجو خود به دنبال نقش و زمینه بگردد
 کدام را زمینه؟ 

آموزش باشند که همان عناصر از پیش تعیین شده در آنقدر عناصر موجود در تصویر باید در خدمت 
-مین نمـی أجایگاه نقش قرار بگیرند وگرنه هدف که همانا استفاده از تصویر در آموزش بوده است ت

 شود.

 رنگ در تصاویر
هر رنـگ ارتعاشـات    زبان احساسات و ذهنیت ما .ها زبان خاص خود را داردرنگ در وجود ما انسان

کـه ناخودآگـاه    کند و قدرت اصابت خاص خود و بار نفوذ خود را داردهدایت میخود را به درون ما 
کند چون مغز سیستمی عصبی رفتاري را در انسان بیدار می هاي عصبی، روانی والعملبرخی عکس

 دهد.است که واکنش نشان می
نـوان مثـال   ها و کشورهاي مختلف معانی متفاوتی دارند به عها در تمدنجاست که رنگجالب این

 .در هند رنگ قرمز بیانگر روح زندگی است رنگ آبی نماد آسمان و رنگ قرمز به مذهب تعلق دارد.
البته اختالفات جزئی هم وجود دارد که مثبت یا منفی است نشاندهنده عشـق، تحـرك، خشـم و...    

بـراي عـزا   است. در جامعه ما رنگ سیاه نشانه عزاست در حالی که در برخی جوامع لباس سـفید را  
 اند.برگزیده

-حال تصاویر به ویژه رنگی با خود، فرهنگ و آداب و سنن را به همراه دارند البته خاطر نشان مـی 
سـاز  در علوم انسانی این تفاسیر وجود دارد و تصاویر در علـوم پایـه کمتـر مشـکل     کنیم که معموالً

 کنیم:اشاره میهستند. به یک نمونه از نقش مثبت رنگ در تصاویر شعري شاهنامه 
بصري شـاهنامه اسـت و    -ترین وجه تصاویر حسی و توصیفات تجسمیثرترین و برجستهمؤرنگ، 

کـه در  به طور کلی در آفرینش صور خیال و روایات توصیفی شاهنامه نقش بارزي دارد؛ به ویژه این
بیان شاعرانه فردوسی و از جمله در بیـان تصـاویر تشـبیهی و اسـتعاري      محدوده مجازهاي زبان و

توان نام برد در میان شاعران پارسی، هیچ شاعري را نمی ثر واقع شده است.مؤپویا و زنده او، بسیار 
که در توجه و استفاده از رنگ بتواند در تصویرسازي و توصیف بـا فردوسـی برابـري کنـد. یکـی از      

-بودن تصاویر او، استفاده از رنگ است. به عبارتی، عامل رنـگ یکـی از مهـم    دالیل حسی و زنده
ترین عناصر ساخت تصاویر حماسی شاهنامه است. در شعر فردوسـی، رنـگ برخـوردار از مفهـوم و     

ثیر بیانی محسوس و عاطفی است و از حوزه اشیاي مادي به عوامل معنوي و انتزاعی فراتر نمـی  أت
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نمایشی و دراماتیک رنگ و همچنین وجـه نمـادین آن را در بیـان شـاعرانه     هاي رود. او حتی جنبه
خود در نظر دارد. همچنین رنگ سیاه به نشانه نمادین افراسـیاب کـه بـه دفعـات بـراي معرفـی و       
توصیف شخصیت او به کار رفته است. از جمله تصویر ترسناکی که فردوسـی از ایـن شخصـیت، از    

 آفریند:زبان زال می
 ز آهنش ساعد ز آهن کاله      اه است و خفتان سیاهدرفشش سی

 
 نشانی سیه بسته برخود بر      همه روي آهن گرفته به زر

 
 که مردي دلیر است و پیروز      از او خویشتن را نگهدار سخت

 
هاي ایرانیان با تورانیان، درفش سیاه نشانه حضور افراسیاب است و رنـگ سـیاه در ابیـات    در جنگ
سه بار تکرار شده، براي پرهیز و ایجاد ترس در دیگران از این شخصیت است؛ و آهـن نیـز   باال که 

 (ضـابطی جهرمـی،   کنـد القا می افراسیاب را” ایماژ“رحمی در که سه بار آمده، صالبت، قدرت و بی
19:1385(. 

هاي غیردرسی یـا داسـتانی، موضـوع تخیـل      هاي درسی آموزشی است، اما در کتاب محتواي کتاب
 ها بیشتراز آموزش، ادبیات حاکم است. شود در این کتابمطرح می

توانـد از   هاي غیردرسی از قدرت عمل بیشتري برخوردار است و مـی  تصویرگر درتصویرسازي کتاب
دنیاي تخیل خود بهره ببرد و دیدگاهش را به مخاطب ارائـه دهـد. امـا در تصویرسـازي آموزشـی،      

کند و مجبور است خود را در خدمت موضوع آموزشـی   خودش ارائهتواند فکر زیادي از تصویرگر نمی
 دهد. قرار 

 آموزش زبان فارسی با تصویر
و در واقع  کندحضور یک تصویر درکنار متن آموزشی ناخودآگاه توجه خواننده را به تصویر جلب می

کنـد،  شکند و گویی رفت و آمد از متن بـه تصـویر و بـرعکس ایجـاد مـی     سلسله خطی متن را می
 .دهدتوانمندي را پربار کرده و خود استقاللی فراگیران را افزایش می
هاي سـال  تصاویري براي ماه پردازد.از اولین کتاب درسی در پایه ابتدایی تصویر به ایفاي نقش می

تحصیلی در کتاب درسی در نظر گرفته شده است که مضـامینی چـون خـانواده، مدرسـه، طبیعـت،      
بنـدي  کشد. این تصاویر بر اسـاس رویکـردي کلـی طبقـه    ... را به تصویر می مسجد، جشن نوروز و

 تفکر، نگاهی دقیق و خوب شنیدن سوق دهد. آموز را به صحبت،اند که دانششده
در زیر تصاویر نام تصویر نوشته شده است و این نه به خاطر آموزش نوشتار آن کلمه که به عنـوان  

 کند نه بر کلمه.معلم نیز بر تصویر تکیه می است.دادن مفهومی به تصویر ارائه شده 
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 ببین و پاسخ بده 
این فعالیـت  . در کتاب فارسی دبستان در نظر گرفته شده است این جمله و تصویر

آمـوز را بـه   آموز بر ساختار جمالت است و این که دانشبه دنبال جلب توجه دانش
دانـد  بیند مـی آموز این تصویر را میجا دانشبیان شفاهی جمالت و آنچه که دیده است وا دارد هر 

 باید چه کار کند. 

 گوش کن و بگو
یکی دیگر از تصاویر کلیدي در کتاب فارسی دبستان تصـویر کـودکی اسـت کـه     

 .دست در کنار گوش خود دارد که حاکی از شنیدن است
 اهداف این فعالیت عبارتند از:

 ؛بنديطبقه •
 ؛دقت تقویت تمرکز و •
 ؛هایی که متمرکز بر درك تصاویر هستندآموز به پاسخگویی به پرسشدانشبرانگیختن  •
 ؛ساخت جمالت •
     بـه   آمـوز بـا آن رو  شرح به صورت شفاهی از آنچه که دیده است و دیگر عـواملی کـه دانـش

 آموز را به خود جلب کنند.توانند دقت دانشروست و می
هاي آموز داشته باشد و به دنبال دریافت پاسخهاي خالقانه دانشمعلم نیز باید توجه خاصی بر پاسخ

 هاي فردي و گروهی به ارزیابی بپردازد.و پس از شنیدن پاسخ شبیه نباشد
 بگرد و پیدا کن 

نخست وادار بـه   .آموزي که نوشتار کلمات را به کمک شکل حفظ کرده استدانش
ارتبـاط دارد و سـپس بـا نگـاه     و به کلمـه   کندشود که معلم آن را تلفظ میپیدا کردن تصویري می

 شود.کند وادار میاي که به آن ربط پیدا میآموز به پیدا کردن کلمهکردن به تصویر است که دانش
 براي دوستانت تعریف کن

آموزان بـه  دانش شود.د طول این فعالیت فضایی دوستانه در کالس درس حاکم می 
-و از زندگی شخصی خود با یکدیگر صحبت میکنند راحتی با هم از محیطی که در آن زندگی می

پاسـخ   آموز به سـواالتی شود دانشاین فعالیت پایه و اساس خالقیت کودك است و باعث می .کنند
 گیرد.داند نشات میکه از تصورش، افکارش، خاطراتش و هر آنچه که می دهد

کنـد  ایجاد می موقعیتی لممع. کنندآموزان با یکدیگر صحبت میدانش ،به دنبال این فعالیت گروهی
 آموزان خجالتی و کمرو نیز صحبت کنند.آموزان شکل گیرد و دانشتا اعتماد به نفس دانش
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آید و حتـی قبـل از آن در   بینیم که تصویر در اولین مرحله از آموزش به یاري معلم میبنابر این می
 شود.ده میها از تصوبر براي آموزش استفادوران پیش دبستانی و در مهد کودك

میالدي به شکل بخـوانیم و   2000با  برابر 79با توجه به این که  نظام آموزشی در دبستان از سال 
بنویسیم تغییر کرد و در سال نخست تکیه بر ارائه تصاویر و سپس یادگیري لغات به شـکل کلـی و   

راندمانی که این شیوه داشت این بود کـه کودکـان دبسـتانی در     .به تدریج یادگیري الفبا پیش رفت
رسد ایـن سیسـتم مبتنـی بـر رویکـرد      به نظر می .خوانندپایان سال تحصیلی به راحتی متون را می

و  ریزي شده بر اساس روانشناسـی گشـتالت و دریافـت کـل در ابتـدا و سـپس اجـزا       پایه -عمومی
توان این پـیش نظریـه را   و می استتر سانه و ... کاربرديشنارویکردهاي هجایی، رویکردهاي زبان

نه جزءجزء و الفبایی و بـه وسـیله چیـدمان     داد که کودکانی که زبان مادري و کلمات آن را کلی و
بینند بهتر فـرا  اند در آینده زبان بیگانه را که با همین شیوه آموزش میالفبا و ساخت کلمه فرا گرفته

 .خواهند گرفت
سازي زبان مـادري را فـرا گرفتنـد در    گذشته که با الفبا و ساخت کلمات و به شکل جمله هاينسل

کـه  در حـالی  ،یادگیري زبان خارجی هم به دنبال پیدا کردن اجزاي یک جمله و دستور زبان هستند
هـاي زبـان و   کودکانی که با این روش کلی مبتنی بر تصویر، زبان مادري را فرا گرفتند در کـالس 

کنند نـه بـا دسـتور زبـان و     جمالت شروع می ها وی که زبان انگلیسی را یک باره با دیالوگمدارس
 تر هستند.تک تک اجزاي جمله، موفق

هاي درسـی در  توان اذعان داشت که نهضت استفاده از تصویر در آموزش و به تبع آن در کتابمی
فته شده است، اما به نظر نگارنـده  ترگرسال پیش  اگر نگوییم آغاز ولی جدي 14هر مقطع از حدود 

اي باشد که بیشترین توجه فراگیر را به خود جلب کند و فراگیر را از متن اصلی تصویر نباید به گونه
-اي باشد که فراگیر با دیدن تصویر ترجیح دهد آنچه از تصویر درك مـی دور کند یا تصویر به گونه

یی است که نه تنها تصویر به کمک مـتن نیامـده   کند را در ذهن خود جایگزین کند اینجا همان جا
 بلکه متن را قربانی کرده است.

 2کنـد. تـاردي  از تصویر به عنوان یک مانع براي رسیدن بـه نـوعی تفکـر علمـی یـاد مـی       1باشالر
شود دانشجو با جدیت آموزش را کند و از نظر او تصویر باعث مینیزتصویر را عاملی منفی تلقی می

آورد. البته ایـن نظـر تـاردي در تمـام     وجود میهک نوع دوري از فضاي آموزشی را بدنبال نکند و ی
 زبان بیگانه نقش کلیدي دارد. زیرا 3تواند اعتبار داشته باشدموارد نمی

                                                           
1.Bachlard 
2.Tardy 
3.Tardy, Michel. Le Professeur et les images, Paris, PUF, 1973. 
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هـا باشـد یـا بـه صـورت طراحـی شـده،        تواند از تصـاویر واقعـی یـا همـان عکـس     این تصویر می
هاي زبان تصاویر به شکل کاریکاتور یـا طراحـی و   در کتابکاریکاتوري، نشانه و از این قبیل شاید 

نه تصویر واقعی مانند زنگ تفریحی براي دانشجویان باشد و نوعی شـادي و اسـتراحت بـین درس    
هـاي مختلـف موتـور یـک     ایجاد کند اما تصویر طراحی شده از سیستم اعصاب در بدن یا قسـمت 

 .استدر راستاي آموزش  ماشین یا نقشه جغرافیایی کشورها و... کامالً
 

 رنگ آموزش زبان بیگانه با تصویر و
تصـویر   توانایی انتقال مفهوم را داراست. اي برخوردار است زیراتصویر در آموزش زبان از امتیاز ویژه

هاي مختلفی از جمله شناخت فرهنگ زبان مقصد، نوع گفتمان، ساختار در یادگیري زبان به صورت
-در زیر به ارائه چند مثال از کارآیی تصویر در آموزش زبـان مـی   مدرس است.جمالت و ... یاریگر 

 اند.پردازیم. در این جا اسم ،فعل و صفت در سه زبان فارسی،فرانسه و انگلیسی آمده
 یادگیري اسم 

 
 apple زبان انگلیسی:/ pomme :زبان فارسی: سیب/ زبان فرانسه

 
 house زبان انگلیسی:/ maison زبان فارسی: خانه/ زبان فرانسه:

 
 یادگیري فعل

 
 to run :زبان انگلیسی/ courirزبان فارسی: دویدن/زبان فرانسه:

 
 to smile زبان انگلیسی:/ sourir زبان فارسی: لبخند زدن/ زبان فرانسه:

 
 یادگیري صفت
 

 fatزبان انگلیسی:/ grosزبان فارسی: چاق/ زبان فرانسه:

 
 strongزبان انگلیسی:/ fortزبان فرانسه: زبان فارسی: قوي/



٥۰ 

 

 
 

تواند چند جمله را در ذهن فراگیر ایجاد کند. با ارائه تصویر زیـر و پرسـش مـدرس از    یک تصویر می
 شود.دانشجویان جمالت زیر ارائه می

 

 
 

 یک خانه و دو درخت در تصویر وجود دارد. •
 درختان بلندتر از خانه هستند. •
 هستند.درختان نزدیک خانه  •
 .The house is between two treesاي در بین دو درخت قرار گرفته است./خانه •

تـوان  تواند کاربرد آموزشی داشته باشد به عنوان مثال مـی رنگ تصاویر خود به عنوان یک ابزار می
 کار را با رنگ سبز، فعل را به رنگ قرمز و متمم فعل را به رنگ زرد نمایش دهیم.فاعل یا کننده

The house     is     between two trees 
 سبز     قرمز     زرد

  
 

 
 

شود سبز و رنگ در و دیوار اتـاق  رنگ فلش در تصویر به رنگ قرمز، رنگ خانمی که وارد اتاق می
 باشد.زرد می

با ارائه جمله فقط به زبان بیگانه یا معادل آن به زبان مادري با رنگ مخصوص دانشجو بـه راحتـی   
 دهد.کند و در ذهن جا میجایگاه اجزا را در جمله شناسایی می

 شودوارد می     به منزل     مري
 سبز      زرد     قرمز
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Mary      is entering     the house 

 زرد     قرمز     سبز

-تواند نشانه از تکرار یا تصویر یک گـوش نشـان  گاهی حتی تصویر یک زبان یا دهان می •
 آموز باید به مطلب گوش دهد.باشد که دانشجو یا دانشدهنده این 

امروزه فراگیري زبان به شیوه سمعی بصري بسیار مرسوم است چرا کـه باعـث ارتبـاط دانشـجو بـا      
 شود.محتواي درسی و در نهایت تفهیم مطلب می

 ـ  از دانشـگاه زاگـرب اولـین قواعـد نظـري روش سـمعی       1بود که گوبرینـا  1950هاي اواسط سال
در فرانسه کـاربرد   1970تا  1960هاي بصري نیز بین سالـ   را ارائه کرد. متدولوژي سمعی2صريب

بـه چـاپ    1972بود که در سـال   3ووآ دویو پیدا کرد و یکی از متدهایی که تولید انبوه داشت متدد
  .رسید و تصویر نقش اصلی در آموزش داشت

 بصري روشی است که بر مثلث شرایط ارتباطی، گفت و شنود و تصویر تکیه دارد. ـ روش سمعی
یادگیري زبان شـفاهی و   سمعی بصري، ارجحیت با زبان شفاهی و محاوره است و شناسیروشدر 

 محاوره هدف اصلی در این متدولوژي است.
 شفاهی مورد نظر استدراین متدولوژي زبان  شناختی مورد استفاده در متدها زبان نظریهاز باب 

هـا و   همگـونی صـداها، وزن   هاي متدولوژي سمعی بصـري، از ویژگی یادگیري هانظریهباب  و از
ها به وسیله تکرار و همچنین تداعی ادراکات دیداري با ادراکات پرطنینی است که بـه خـاطر    آهنگ

 کند.   سپاري را ساماندهی می
اي است که تصویر سـاخته، سـاده و کدبنـدي    گونهبه  در این متدولوژي ماهیت و کارکرد تصاویر

شده است وکارکرد معناشناختی دارد، تصویر باید درك معنا را ساده کرده و هر چیز دو پهلو و مبهم 
 را حذف کند. 

، تکـرار  گـو وگفتشود. سپس به ترتیب توضیح  گو ارائه میودراین متدولوژي دیالوگ یا همان گفت
اویر از خالل تمرینات ساختاري، جابجاسـازي کلمـات و جمـالت و در    آن، حفظ آن، استفاده از تص

 نهایت استفاده مجدد از آنهاست.
آزمایشگاه زبان است که ایـن   استاد و ،، کتابروشابزار کار این  نگارش وجود ندارد و روشدر این 

 رد.آن را باب کرده است. دانشجو هم یک کتاب همراه با تصاویر و یک کتابچۀ تمرین دا روش

                                                           
Guberina.1 

2.La méthodologie SGAV (Système Général Audio- visuel) 
3.De Vive Voix 



٥۲ 

 

 
 

 کنـد و شنود تکرار مـی بیند و مینچه میآسمعی بصري، دانشجو یک تکرار کننده است و  روشدر 
تبدیل  ایجاد تغییرات در متنبه متخصص  دانشجو در واقع .است روشاین  تابع به طور کاملاستاد 

زبـان  جایگزینی جمالت بـه فراگیـري    تواند با دستکاري در حد جابجایی تصاویر وشده است و می
 هـاي روشهاي متفاوت در پا در آموزش زبان به شکل یابیم تصویر همکمک کند .بنابر این در می

 گوناگون نقش مهمی ایفا کرده است.

 گیرينتیجه
تر اگر پر اهمیت ،وجود تصویر در آموزش و سپس در کتاب درسی به عنوان یکی از ارکان یادگیري

 ست.تر نیکم اهمیت ،از محتواي درسی نباشد
تـوان  می و تصویر از آموزش زبان مادري تا تحصیالت تکمیلی و آموزش زبان بیگانه همراه ماست

فارسـی از طریـق تصـاویر،     زبان این پیش نظریه را ارائه داد که آموزش زبان مادري ما یعنی همان
 تر خواهد کرد.آسانیادگیري زبان خارجی را براي کودکان آموزش دیده با این روش 

هـا  روشکه حتی برخی دهد تا جاییهاي خارجی اهمیت تصویر را نشان میزبان شناسیروشسیر 
اند. به سوالی که در مقدمه مطـرح کـردیم بـر    بر پایه تصاویر و آموزش به وسیله تصاویر بوده اساساً

قل ابزاري بیانی و یا حتـی بـه عنـوان زبـانی مسـت      گردیم که آیا تصویر به عنوان ابزاري پوینده،می
رسد در آمـوزش زبـان   شود که باید نوعی مهارت را از آن کسب کرد؟ و به نظر مینمایش داده می

هایی دارد کـه بایـد   کند و تنها محدودیتمادري و بیگانه، تصویر به خوبی نقش این ابزار را ایفا می
 در نظر گرفته شود.

هـاي درسـی و دانشـگاهی    بشاید زمان آن فرا رسیده است که از تصاویر به شکل صحیح در کتـا 
هاي مصور فاصـله  بیشتر استفاده شود و از این عامل مهم در یادگیري به دلیل افزایش قیمت کتاب
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