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 سخن اول

 فرهیختگان از جمعی تا شد حاصل توفیقی کرمش، و لطف به که بخش هستی پروردگاراز  سپاس

این  اول تراز هنرمندان معرفت خرمن از دنیا اکناف و طراف در عمری قدما قول به که  را هنر و صنایع دستی

 فهوق بی تالش با و آورده گرد اند درآمیخته عمل و علم ی تجربه با عمر گذر در را آن و اند چیده خوشه ،رشته

 توجهی خور در های گام بحمدهلل و درآمیختند ایرانیو خالقیت  نبوغ با را خویش اندوخته راسخشان عزم و

 ضمن ،وزین مقاالت طبع و تحقیق گردآوری، تدوین، با تا شدیم آن بر دیگر بار یک. است شده برداشته نیز

 علمی دستاوردهای ماحصل از ای قطره بتوانیم و باشیم اثر منشاءهنری نیز  شاخه در دانش تولید ارتقای

 .دهیم قرار ، فرهیختگان و هنرمندانپژوهان دانش پیشاروی گرانبها، ای توشه عنوان به را همکاران پژوهشی

                     تهآراس گرافیک زیور به "سنگ، کاغذ، قیچی" فصلنامه الکترونیکی ی شماره سومین که اینک

 ان،محقق امیدواریم. بود نخواهد کاستی و نقص از خالی همکاران، وقفه بی تالش رغم به و یقین به گردد می

 مه این فصلنامه پیش از بیش ساختن بارور در را ما خود سازنده نظرات از گیری بهره با هنرورزان و اساتید

 .فرمائید یاریآن  محتوای در هم و شکل در

 

 مریم علیزاده
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 سنتی اخبار دپارتمان صنایع دستی و هنرهای

 1041 بهاربرنامه 

 ردیف عنوان دوره کد دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نام مدرس

 1 کیف های بدون دوخت  ITC-SD-492 12/104011 12/104041 زهراکالنتری

 2 ساخت زیورآالت سفالی ITC-SD-261 12/104011 12/104041 لیال قاسم پور

 4 فیروزه کوبی ITC-SD-214 12/104042 12/104041 نرگس نمدیان

 5 عملیات تکمیل فرش ITC-SD-214 12/104042 12/104041 سعید سلیمی

 6 نقاشی نقطه ای با رنگهای آکرولیک  ITC-WO-/64 12/104041 12/10402 فرشته بادی

 7 حجم سازی روی شیشه ITC-SD-216 12/104041 12/10402 معصومه ولی زاده

 8 تابلو فرش /ITC-WO-/5 12/104041 12/10402 مریم سلطانی

 9 گل ارایی ITC-SD-224 12/10401 12/104011 الهام دبیری

 11 مس و پرداز مقدماتی ITC-SD-2/4 12/10401 12/104011 مریم نمدیان

 11 ساخت گل های فانتزی با الیاف گیاهی ITC-SD-291 12/104041 12/104045 الهام دبیری

 12 بافت گلیم در قالب زیورآالت ITC-SD-299 12/104041 12/104045 مریم پناهنده

 11 مس وپرداز پیشرفته ITC-SD-2/2 12/104041 12/10201 مریم نمدیان

 14 حجم بافی با نخ تریکو ITC-SD-411 12/104041 12/10201 اعظم صمصام

 15 گوهر تراش سنگهای نیمه قمیتی )تراش دامله(  ITC-Se-412 12/104041 12/10201 دکتر کیایی 

 16 نقاشی روی انواع مصنوعات پیشرفته ITC-WO-/91 12/10202 12/10201 لیال قاسم پور

 17 زیور آالت سنگ و رزین /ITC-SD-41 12/10202 12/10201 رضوان یعقوبی

 18 سبدبافی با الیاف گیاهی /ITC-SD-49 12/102011 12/102015 الهام دبیری

 19 نقاشی روی شیشه با رنگهای ویترای و رزین ITC-SD-219 12/102011 12/102015 پروین زنگنه

 21 سنجاق سینه ITC-SD-452 12/102011 12/102044 نرگس نمدیان

 21 ساخت لوازم تزیینی چرمی ITC-SD-211 12/102011 12/102044 فاطمه رهاویان

 22 خواص درمانی سنگ ها ITC-SD-291 12/102011 12/102044 صدیقه شیردل

 21 معرق مفهومی ITC-WO-/56 12/102011 12/102044 علیزادهمریم 

 24 ساخت و پرداخت انگشتر تمام سنگ ITC-SD-292 12/102045 12/102049 محبوبه ایدون

 25 نقاشی با تکنیک پاکو ITC-SD-444 12/102045 12/102049 مهین مرادی

 26 خمیر سنگحجم سازی با  ITC-SD-229 12/102045 12/102049 زهره خسروی

 

 



 

 
7 

 

 سنگ کاغذ قیچی 

 وبینار:

، سخنران سرکار خانم عزیزه  صنایع دستی زینت بخش مبلمان شهریبرگزاری وبینار تخصصی 

 کریمی مربی صنایع دستی از استان آذربایجان شرقی

 

ربی م آقای سعید سلیمی، سخنران آشنایی با هنرهای دستی فراموش شدهبرگزاری وبینار تخصصی 

  چهار محال و بختیاریصنایع دستی از استان 
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سرکار خانم ، سخنران ساخت دوتار صنایع دستی استان خراسان رضویبرگزاری وبینار تخصصی 

 خراسان رضویمربی صنایع دستی از استان  رضوان یعقوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنر تابع مرز و فرهنگ نیست

 هنر،خلق واعجاز هرسنگ،نیست

، سرای دل استهنرمند، مرزش  

، رام هر چنگ ،نیستدل سدشکن  

کیمیاست  هنر، دل، طلب دارد و  

نیست ،چه بسیار دلها، که همرنگ  

، فدای دل استهنرمند رسمش  

، نیستدل بی هنر، فکر آهنگ  

انتهاست  حس بی  زاده ی  هنر،  

نیست که احساس در بند، جز رنگ،   
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 :تهیه و تدوین جزوه های آموزشی پودمان های جدید:

 کد پودمان نام پودمان ردیف

 ITC-SD-5/5 چرمیگلهای  1

 ITC-SD-5/4 فلزات آبکاری 4

 ITC-SD-5/6 چرمی های فرشینه 4

 //ITC-SD-5   پیشرفته سنتی طراحی در جانوری نقوش کاربرد 2

 ITC-SD-5/1 دستی صنایع در فرنگی نقوش کاربرد 5

   ITC-SD-5/1 دستی صنایع گذاری قیمت و کارشناسی 6

  

 : های آموزشیتهیه و تدوین جزوه 

 )آموزشگاه نقشینه(کودکان  به نقاشی آموزش .1

 ( سلیمی)فرش  تکمیل عملیات .4

 (دبیری)گیاهی  الیاف با فانتزی های گل ساخت .4

 (  پناهنده)زیورآالت  قالب در گلیم بافت .2

 ( نمدیان)پیشرفته  وپرداز مس .5

 ( کیانی و صادقی) (دامله تراش) قمیتی نیمه سنگهای تراش گوهر .6

 

 تخصصییادداشت 

 هنری )مریم علیزاده( آثار های شباهت شناسایی و مصنوعی هوش
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 تالقی هنر  و اقتصاد

 نژاد شهری سمانه

 هنر پژوهش دکترای

 
 

 که است فرهنگ ترعام مقوله در سیستم دو این قرابت دهد،می قرار هم کنار را اقتصاد و هنر آنچه

بسط اقتصاد و هنر از عناصر اولیه و  .کندمی متصل هم به را افراد و اجتماع تمام زنجیر، هایحلقه همچون

 رهنگیف زمینه درون آن عملکرد و اقتصادی گفتمان است، معتقد یتراسب اصلی متمدن شدن بشر است. دیوید

 هم فرهنگ سو، یک از یعنی. دهدمی رخ اقتصادی محیط زیست یک در هم فرهنگی هایجریان و مناسبات و

 واقع مشترک گروه یک در هاانسان رفتاری الگوهای که باشد رسومی و آداب ها،ارزش عقاید، مجموعه تواندمی

های انسانی باشد که حاصل آن، تولید محصوالتی با وجوه داللتی تواند در معنای برخی فعالیتهم می و شودمی

 آید.و فکری است و به نوعی محصولی خالقانه به شمار می
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واجه تری مهای ارتباطی، مبادله محصوالت فرهنگی با تنوع و بازار بزرگسانهامروزه به مدد گسترش ر

اید به هایی که بالبته بودجه قتصاددانان و مدیران فرهنگی است.است؛ این امر، دلیل موجه برای توجه بیشتر ا

رزش ا رند.ز آنها جنبه تجاری بیشتری داهای فرهنگی تخصیص داده شوند، متفاوت هستند زیرا برخی اجلوه

های عالم مادی یا اقتصادی برکنار باشد در این میان برخی تواند از محدودیتهنر هر چه معنا شود باز هم نمی

کاهند. در های اقتصادی فرو می، طریق افراط پیموده و ارزش هنری و زیباشناختی را به ارزشنظرانصاحب

 آن که است چیزی همان هنر ارزش»: گویدمی کالمر صورتی که این دو فقط در لفظ ارزش مشترک هستند،

داشت که منبع این ارزش باید خود هنر باشد، یعنی حتی  توجه باید البته. «کندمی متمایز چیزها سایر از را

اگر هنر با یک واقعیت سیاسی یا اقتصادی هم طرف است، آن را به زبان هنر برگرداند و به وجوه زیباشناختی 

 از هنر، منابع ارزشی هنر نیستند.، تزئین و هر چیزی غیر س دیگر تاریخ و ایدئولوژی لذتآن بپردازد، پ

 دستیاستثنایی بودن اقتصاد هنر صنایع

، سودمند و مهم باشد. اما این شمارد که مطلوبانسان آن چیزی را برای خود ارزشمند می»در واقع، 

، زیباشناختی و اقتصادی غیر از هم هستند خالقی، هنریهای اارزش« معنای سوداگرانه و ابزاری ارزش است

شان اشترک دارند. این دیدگاه اقتصاددانان متعارف است که ارزش را در معنای و تنها در ماهیت اجتماعی

 صادی بر محور عقالنیت ابزار است.کنند، گفتمان اقتابزاری یا تجاری لحاظ می

هم کاالیی شگفتی آفرین است. فقط باید مراقب بود که  ارزش اثر هنری درون آن نهفته است و هنوز

 روح زا برخاسته ایمقوله عنوان به زیباشناسی فرا از بودریار ارزش آن به ارزش بازاری فرو کاسته نشود. البته

 دستی،در دنیای امروز آثار صنایع .است انجامیده هاسبک و هافرهنگ تمام التقاط به که کندمی یاد زمانه

های اصالت اعم از اصالت تجربه، اصالت فرهنگی، اصالت توان گونهتلفیقی از هنر سنتی و هنر مدرن که می

های اقتصاد و تولید از ایدئولوژی و فرهنگ بیانی، اصالت عملکرد را درون آن بررسی کرد، موجب تفکیک حوزه

اند به تواند، یک اثر هنری میدیل شدههای فرهنگی به واحدهای اقتصادی تباست، زیرا تولید، تصویر و جلوه
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د و تواند جنبه کاربردی داشته باشهای متنوعی داشته باشد. برای مثال میمثابه یک کاالی تولید شده ویژگی

 .ای پیدا کند و از شأن و منزلت کاربر خود بگویدتواند ارزش نشانهبرای تزئین استفاده شود، می

دستی روستایی و بومی، مردم، به ارزش کاربردی مورد صنایعتر بخواهیم مطرح کنیم؛ در مشخص

شود. این به امکانات متعدد یک کار هنری اندیشند که آن نوعی سرمایه فرهنگی محسوب میبودن آن می

تواند، به مثابه یک فعالیت با تجربه دیده تواند نوعی کار تولیدی به شمار آید و هم میمربوط است که هم می

 کاال ثابهم به هنر تواندنمی ما زیباشناختی تجربه ابژه نش ایجاد تجربه زیباشناختی را در خود دارد.شود که توا

 زا غیر کنند،می ترسیم هنر غیر و هنر میان فارقی ، که خطهای هنریاشد. این به معنای آن است که ارزشب

 .هستند اقتصادی و اخالقی هایارزش قبیل از دیگر هایارزش
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 جهان خور در زیراندازی .    زیلو

  گالبگیریان سمیه

 فعال حوزه گردشگری و رسانه

 

 ایشبکه ایجاد و تعامل و داشت خوبی دستاوردهای زیلو، شهر عنوان به میبد جهانی ثبت مهم اتفاق

 رویداد این دستاورد بزرگترین صنعت این صنعتگران از حمایت و اقتصادی توسعه و بازار گسترش ارتباطی

 اب شهرها اقتصادی پویایی است، ضروری شهرها در پاک درآمد با اقتصادی سمت به یافتن سوق .است جهانی

 رونق آن هایراه از یکی که شد خواهد محقق گردشگری، و دستی صنایع توسعه بر مبتنی پاکی درآمد

 .است آالیندگی بدون و پاک هنری عنوان به دستی صنایع هایکارگاه

 وخمنس از عالقمند، جوان نسل به آن انتقال با که است دستاوردهایی دیگر از صنعت هنر این احیای

 شدن جهانی .باشد مختلف تکایای و هاحسینیه زیرانداز دارد افتخار که هنری کرد، خواهد جلوگیری آن شدن

 صادرات نهایت در و آنها درآمد افزایش و هنرمندان از حمایت هنرجویان، افزایش ها،کارگاه احیای صنعت، این

 نآ بندی بسته زیبایی به زیبا، بافته دست این صادرات اما .دارد دنبال به را جهان نقاط تمام به زیبا هنر این

 بندی ستهب زیلو، جمله از استان دستی صنایع اقالم از برخی بازار نبودن گرم دلیل ترین اصلی. دارد بستگی
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 رد البته است زیلو عرضه هایضعف از یکی ایجعبه ساده هایبندی بسته. است برندسازی عدم و نامناسب

 اندکی هک شده طراحی هابسته روی بر زیلو نقوش برخی و شده ایجاد بندی بسته این در تغییراتی هاسال این

 .است کرده زیبا را آن

 رقابت و اتصادر کیفیت بردن باال توانایی محدود تولیدات و دستی کوچک هایکارگاه با بافندگان قطع طور به

 بزرگ هایشرکت کردن فعال و گذاران سرمایه جلب رو این از ندارند را برندسازی قدرت و جهانی بازارهای در

 .است برخوردار بسیاری اهمیت از دستی صنایع صادرات برای

 یلوز بافت. دارد بستگی میبد شهر در خارجی و داخلی گردشگران حضور به هم فروش از بخشی البته

 هم شرایط همین در حتی داخل، بازار .است خرید برای ایانگیزه قدیمی زیلوهای نمایش و زیلو موزه در

 رمهت که همچنان کند پیدا راه ایرانی هایخانه به زیلو ها،ارگان و هادستگاه حمایت با و شود تقویت تواندمی

 به ار جایگاه این تواندمی هم زیلو است، یزد سوغات و مختلف هایبرنامه برگزاری در تقدیر مراسم ثابت پای

 برای یبزرگ گام فرهنگی، هدیه یک عنوان به آن جایگاه تثبیت اما است ترمه از ترگران زیلو البته .آورد دست

 .است دستی صنایع رشته این به عالقمندان ترغیب و تشویق و هنرمندان از حمایت

 

 

 



 

 
15 

 

 سنگ کاغذ قیچی 

 

 خمیر تکسچر و کاربرد آن در نقاشی های برجسته 
 

 حوریه فخار زاده

 مربی صنایع دستی استان اصفهان

 

 مختلف یها بافت ایجاد قابلیت و باال چسبندگی با پذیر انعطاف بسیار خمیر نوع یک تکسچر خمیر

 کاری پتینه قبیل از هنری مختلف های طرح ایجاد در و بوده موجود آماده صورت به خمیر نوع این .باشد می

 .دارد کننده ترمیم نقش کاری گچ در همچنین شود، می استفاده برجسته تابلوهای و

 

 خمیر این .کرد استفاده مختلف های غلتک یا کاردک قلمو، از توان می تکسچر خمیر از استفاده برای

 در شده استفاده های خمیر سایر به نسبت بیشتری مانور قدرت لذا دارد، نیاز زمان مدتی شدن خشک برای

 تکسچر خمیر نوع دو .نماید می ایجاد راحتی به را نظر مورد طرح و بافت اجرای امکان و داشته هنری کارهای



 

 
16 

 

 سنگ کاغذ قیچی 

 یکسرام تکسچر و بسکت تکسچر شامل شود می استفاده برجسته های تابلو ساخت و هنری کارهای در که

 .باشد می

 می فادهاست کم حجم با ظریف های بافت ایجاد برای و دارد لطیفی و نرم بسیار بافت بسکت تکسچر

 تکسچر .باشد می شدن خشک از پس کار سطح روی ترک ایجاد تکسچر نوع این اشکاالت از یکی .شود

 خشک از سپ و باشد می استفاده قابل بیشتر ضخامت با هایی بافت ایجاد برای و بوده تر غلیظ کمی سرامیک

 .دارد بیشتری کاربرد برجسته تابلوهای تهیه در دلیل همین به خورد نمی ترک شدن

  

 ینا به باشد می خمیر کردن رنگی اول روش: کرد کار توان می روش دو به تکسچر آمیزی رنگ برای

 روش رد شود، می استفاده سپس و کرده ترکیب و اضافه را نظر مورد اکریلیک رنگ کمی خمیر به که صورت

 و کرده استفاده غیره و اکرولیک و روغن رنگ قبیل از هنری های رنگ انواع از خمیر شدن خشک از پس دوم

 .شود می آمیزی رنگ نظر مورد سطح

 اعثب زیرا شود نمی اضافه آب هیچگاه باشد داشته شدن رقیق به نیاز تکسچر خمیر که صورتی در

 می استفاده خمیر شدن تر رقیق برای چوب چسب مقداری از آب جای به. گردد می کار سطح خوردن ترک

 و داده قرار کار زمینه روی را خمیر نیاز مورد مقدار  کاردک، از استفاده با برجسته های تابلو ساخت در .شود

 صورتی در .گردد می ایجاد زیبایی های بافت و داده فرم خمیر به مشابه ابزار یا قلمو ، کاردک نوک با سپس

 نگر کمی مقدار و چوب چسب و مل پودر مساوی ترکیب با توانید می نداشتید دسترسی آماده خمیر به که

 .نمایید استفاده و تهیه را خمیر این راحتی به سفید اکریلیک
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 3مسابقه شماره  

 

 کنید.  معرفی کیفیتبا  عکسچند  با، را خود شهرستان یا استان محل سنتی یا و ناب رشته

بفرستید. به بهترین رشته و عکس هدیه   m.alizadehblog@gmail.comپاسخ خود را به نشانی ایمیل 

 ای تقدیم می شود.

 

 : قالیبافی سه بعدی 4پاسخ مسابقه شماره 

 آقای سعید مقدم از تهران  4برنده مسابقه شماره

 

 

 
 نحصیربافی ژاپ
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 آبی به رنگ کتاب

 
 

 و صفحه 55 در اندیشه میعاد ناشر زنگنه، پروین اثر دکوپاژ هنر و سطوح کردن مدرن و آنتیک کتاب

 در را هنر و است خداوند همتا بی هنرمنددر مقدمه این کتاب آمده:  به  .است رسیده چاپ به 12/1 سال در

 و است زندگی هنر آموخته انسان به را زیبادوستی و دارد دوست را زیبایی خداوند کرده جاری انسان رگهای

 هر .گرداند می متمایز یکدیگر از را آنها گذشته و زندگی متفاوت، های برداشت و ها اندیشه افکار، هنرمند،

 کارهای بین تمایز جهت بدین دارد زندگی از متفاوت برداشتی و بیند می شکلی به را هستی جهان یک

 تاس روانی و روحی خصوصیات و هنرمند حال و گذشته از تصویری اثر یک. آید می بوجود مختلف هنرمندان

 . کنند می پیروی خصوصی کار سبک از یکسان، عواطف و احساسات و دارند مشابه روحیات که افرادی

 یاندک لوازم و ابزار از استفاده با توانید میرا  روز به های تکنیک جدیدترینو  ها نگاره ازای  مجموعه

 زیبایی هایعکس از استفاده با و ساده گویشی با شده معرفی تکنیکهای. آورید بوجود را زیبایی بسیار های حجم

 .کنید گیری پی مشکل به ساده ابتدا از را کارها توانید می. دهد می آموزش شما به را کار روند
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 خط خطی کردن

 نگاهی به نخستین مراحل نقاشی کودکان

 زهرا معتمد نیا

 

    

هر آنچه که فرد در کودکی بیاموزد در بقیه ی دوران کودکی اساس زندگی آینده ی هر کس است. 

زندگی با او همراه و در شکل گیری شخصیت او کامال موثر است. خط کشیدن و به عبارت بهتر خط خطی 

کردن، شروع مرحله نوشتن و خواندن است. به جز اولین قدم هایی که کودک برای راه رفتن بر می دارد، هیچ 

تر از اولین خطوطی که می کشد نیست، این خط ها نقطه ی شروع یک عمر نوشتن، مرحله ای از رشد او مهم 

طراحی، و نقاشی کردن است. توجه و عالقه نشان دادن والدین به خط خطی کردن کودک موجب موفقیت 

اگر آزادی، کنجکاوی، عالقه و حس ماجراجویی که در کودک وجود دارد، از بین برود،  آینده ی او می شود.

 قابل جبران نیست. بچه ها نیاز دارند که هنر خود را انجام دهند، نه اینکه کار دیگران را تکمیل کنند. دیگر

از راه نقاشی فعالیت های ابداعی دیگر کودک ظاهر می شود. در نقاشی، کودکان دست به خلق آثاری 

ان در واقع به منزله بیان تازه می زنند و همین امر باعث تغییر شکل و تکامل آن ها می شود. نقاشی کودک

ودکان هنر ک احساسات و افکارشان است، اگرچه در بیشتر موارد به عنوان سرگرمی و بازی به آن نگاه می کنند.
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تنها به نقاشی محدود نمی شود بلکه این اولین حرکت خالقانه آن هاست و ودیعه ای است که خداوند به 

آموزش نقاشی کودک یعنی هدایت کردن او به سوی  داده است. یا خالقیت به انسان« توانایی ساختن»عنوان 

 این که هر آنچه را در خیال دارد به روی صفحه بیاورد و تمام صفحه را پر از نقاشی کند.

 

هنگامی که کودک می خواهد نقاشی کند به او یاد دهید که چگونه از ابزار استفاده کند. توجه داشته 

با سن او را از جمله )مداد، مداد شمعی، پاستل روغنی، گواش، « متناسب»مختلف باشید که مواد و ابزارهای 

آبرنگ، قلم مو، ماژیک، انواع مقواها با رنگ های مختلف، قیچی، چسب و کاغذ و غیره( در اختیارش قرار دهید 

 که همانهنر برای بچه ها حسی از تجربه های ناب و هیجانی است  و او را به کشیدن نقاشی تشویق کنید.

خالقیت است. تفکر خالق، نگرش نو و ایده های نو را شامل می شود و پرورش چنین تفکری در سنین پایین 

نچه بزرگترها به عنوان فعالیت هنری می شناسند برای کودکان چیزی جز بازی نیست و آ بسیار اهمیت دارد.

برقرار می کند و با راز و رمز زندگی آشنا با همین بازی هاست که کودک به طور غیرمستقیم با دیگران ارتباط 

می شود. کودک، در هر سنی که نقاشی را شروع کند مجبور است از مرحله ی خط خطی عبور کند. نقاشی 

 آشکار کننده ی عواطف و احساسات کودکان است.
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 خط خطی کردن، نخستین مراحل نقاشی کودکان

کودک در چند ماهگی متوجه می شود که در برخی از اشیاء، اگر چیزی بر سطح چیزی کشیده و یا 

به سوی آن پرتاپ شود، اثری از خود باقی می گذارد. اگر کودک امکان استفاده از ابزاری اثرگذار، مانند مداد، 

ی هستند که از خود اثری مشخص زغال و ... را داشته باشد، خیلی زود متوجه می شود که آن ها از جمله اشیای

بر سطوح مختلف، مانند دیوار و کاغذ و غیره می گذارند، این کشف برای کودک بسیار با اهمیت است و سبب 

 می شود از کشف خود لذت ببرد. 

خط خطی های کودکان عالوه بر ارزش بیانی، منعکس کننده ی پیچ و تاب های فکری کودک نیز 

ر روی کاغذ، بیشتر از طریق ضربه زدن مداد ایجاد می شود. گاهی این ضربه ها هست. اولین عالئم کودک ب

دک کو طوری است که باعث پارگی کاغذ می شود، این تنها به دلیل قدرت و انرژی هیجانی کودک می باشد.

ماه پس از شروع اولین خط خطی رابطه  6در مراحل اولیه با تمامی وجود خود خط خطی می کند و حدود 

 ین حرکات دست خود و آثار و عالئمی را پدید می آورد کشف می کند.ی ب

خط کشیدن شروع مرحله ی نوشتن و خواندن است. به جز اولین قدم هایی که کودک برای راه رفتن 

خط خطی کردن در نگاه  برمی دارد هیچ مرحله ای از رشد او مهم تر از اولین خط خطی کردن هایش نیست.

حساب می آید؛ اما تدریجا به جایی می رسد که خود را به عنوان تصویر آشکار می سازد. نخست نوعی بازی به 
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                          بنابراین می توان گفت که خط خطی کردن عملی هدفمند برای کودک است و فرآیند رشد او را نشان 

                     گام هایی که کودک برمی دارد می دهد. از این روست که اولین خط خطی ها را باید به اندازه ی اولین 

 تحسین کرد.

 

 مراحل خط خطی

کودک معموال در یک سالگی وقتی مدادی را در دست می گیرد، ابتدا آن را لمس می کند و سپس 

می چشد و بعد با آن شروع به خط کشیدن می کند )در این مرحله باید مدادهای بدون روکش در اختیار 

                   بر روی کاغذ کودک قرار گیرد تا فاقد مواد سمی باشد( البته درماه های اول به جای خط کشیدن، با مداد 

ماهگی که به طور کامل موفق به خط کشیدن  /4و  11می کوبدو به آسانی موفق به کشیدن نمی شود تا در 

سالگی خطوط دایره ای و یا زاویه دار ظاهر می شوند. طبق نظریه ی آرنهایم  4در پی آن، در  می شود.

ایره ازلی( است که ساده ترین الگوی دیداری برای کودکان نخستین شکل محصوری که کودکان می آفرینند )د

 نورس است.

در این مرحله کودک به راحتی مداد را از روی کاغذ بر نمی دارد؛ بنابراین بعد از کشیدن هر خط دلخواه، 

نقاشی کودکان در واقع به منزله ی بیان احساس و افکارشان است  خطوط دیگری هم در محیط رسم می کند.

                       سالگی قادر  504کودک در سن  ه در بیشتر موارد به عنوان سرگرمی و بازی به آن نگاه می کنند.اگر چ



 

 
23 

 

 سنگ کاغذ قیچی 

    می شود هنگام خط خطی کردن با چشم مراقب خطوط خود باشد تا از محدوده ی تعیین شده بیرون نزند. 

                  حنی های روی هم قرارگرفته ظاهراو خط های جدیدی کشف می کند تا این خط های فنری شکل و من

 سالگی کودک مایل است با خط خطی کردن احساسات درونی خود را نشان دهد. 4تا  504بین  می شوند.

 

سالگی خطوط عمودی و افقی رسم می کند که بیانگر اظهار وجود خودش  4برای مثال، در دوره ی 

وضوع خاص ثابت نیست. در حدود همین سن است که می تواند است. در این مرحله تخیل کودک بر یک م

دایره یا فضای بسته و نیز شکل های مربع و مستطیل را هم رسم می کند )آغاز نخستین بازنمایی پیکره ی 

سالگی شروع به کشیدن شکل هایی از اشیاء و امور واقعی می کند مثل خانه، خورشید و  4آدمی(. در اواخر 

ه هنوز نمی تواند بین اجزای نقاشی خود هماهنگی ایجاد کند. )مثال در کشیدن چهره، چشم غیره، در حالی ک

سالگی است که خط خطی های کودکان، برای بزرگساالن  2ها را خارج از خطوط کناری می گذارد(. باالخره در 

سر می گذارد معنی پیدا می کند و این هنگامی است که او دیگر مرحله ی خط خطی کردن را تدریجا پشت 

و وارد مرحله تمثیلی می شود. برخی از روانشناسان کودک معتقدند که در این سن کودکان در جستجوی 

 نظم و هماهنگی و تعادلی کلی در نقاشی های خود هستند.
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سالگی کودک مایل است از خط های عمودی بیشتر استفاده کند تا از خطوط  2سالگی تا  4از اواسط 

این بیانگر آن است که او دارد از وجود خودش آگاه می شود.کودک در این مرحله قصد بیان چیزی را افقی؛ و 

از طریق نقاشی کردن دارد. او می تواند شکل های بسته مثل دایره یا مربع رسم کند و این حالت که شکل 

را درک می کند، و این  پردازی آغاز می شود؛ البته نه همان طور که آن را می بیند، بلکه آن طور که آن

بستگی به رشد روانی و حرکتی کودک دارد. کودک در این مرحله متوجه می شودکه با اتصال دوسر یک خط 

 به یکدیگر یک شکل بسته پدید می آید.

کودکان معموال نقاشی آدمی را از سر او شروع می کنند و بعد بقیه ی اندام را به صورت خطوط 

شند. همین شکل هاست که بعضی به آن نام بچه وزغ )نوزاد قورباغه( داده اند زیرا مستقیم از ناحیه سر می ک

بیشتر شکل را قسمت سر تشکیل می دهد و تن به منزله ی دنباله ی آن است. البته این هم هست که 

 سالگی دقت در محیط 5تا  2کودک معموال در بین  بزرگترها همیشه به دنبال نام گذاری روی چیزها هستند.

اطراف را شروع و در نقاشی های خود از جزئیات بیشتری استفاده می کند. بهترین وسیله برای رشد و خالقیت 

کودکان استفاده ی آن ها از رنگ است. بنابراین تا آنجا که ممکن است باید هر نوع وسیله ای از جمله قیچی 

                 ستل ها و مدادهای رنگی، ماژیک و کردن کاغذهای رنگی، چاپ رنگی، نقاشی با رنگ های گواش، انواع پا
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رنگ های انگشتی و ... را در اختیار کودک قرار داد. در همین سال ها دایره های ازلی یا )منداالی( تبدیل به 

 شکل پنجره، خورشید، چرخ ماشین، عنکبوت و غیره می شوند.

نقاشی هایش فرافکنی می کند. پس از سالگی، کودک روابط خانوادگی خود را در  502یا  2از حدود 

سالگی کم کم  5روی نقاشی هایش به راحتی می توان به این احساسات او نسبت به افراد خانواده پی برد. از 

می توان برخی از آموزشها را به کودک داد و مثال تکنیک های نقاشی یا کشیدن موضوع را به او پیشنهاد داد. 

اقب باشیم که نه یک موضوع، بلکه چند نوع را در اختیار او قرار دهیم و هرگز او البته در مورد موضوع باید مر

را مجبور به کشیدن موضوع های خاص نکرد تا او خود آزادانه انتخاب کند. موضوع باید توجه بچه را به خودش 

 جلب کند.

 
صفحه کاغذ  آموزش کودک یعنی هدایت کردن او به سوی این که هر چه را در تخیل دارد به روی

بیاورد و آزاد باشد تا از تمام صفحه ی کاغذ خود استفاده کند. بنابراین ممکن است او یک تصویر را در دو 

جای صفحه، مثال در باال و پایین، عینا بکشد ولی نام های متفاوتی روی آن ها بگذارد. مثال بگوید آن که در 

ن است. خط خطی ها بیانگر شخصیت کودک است. باالست خورشید است و آن که در پایین است چرخ ماشی
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کودک ترسو خط های کم رنگ همراه با لرزش فراوان می کشد و کودک شجاع خط های پررنگ و گاهی 

 ضخیم و کم ارزش. کودک اجتماعی معموال جزء کودکان شجاع قرار می گیرند.

دارای سطح صاف نباشد یا  برای کودکان باید ابزارهای متفاوت از جمله انواع مقواهای بافت دارکه

لباس های ارزان قیمت به رنگ سفید یا ظرف های یکبار مصرف و یا لیوان هایی که کودکان بتوانند با آن 

 تجربه ای جدید پیدا کنند تهیه کرد.

گذر از مرحله ی خط خطی با ابزار نوک پهن و رنگ های غلیظ راحت تر است. برای آفرینندگی 

آن ها قصه بگوییم یا از خاطراتمان تعریف کنیم، سپس از آن ها بخواهیم به میل خود کودکان می توانیم برای 

یده این چیست که کش»از صحنه هایی که شنیده اند نقاشی کنند. هیچ گاه نباید از کودک سوال کنیم که: 

بخواهیم  دکبلکه باید بخواهیم نقاشی را برایمان تعریف کند یا بگوید که چه کشیده است. باید از کو« ای؟

مدتی به اطرافش نگاه کند و آنچه را که دیده است تعریف کند و سپس آن را نقاشی کند. این تمهیدات برای 

 آن است که شوق خالقیت کودکان شکوفا شود و بدین طریق دنیای خود را بهتر بشناسند.

 

 

 

نند کلی فراموش می ککودکان بیشتر اوقات روی نقاشی های قبلی خود نقاشی می کشند، یا به طور 

 1تا  5در سن  که چه چیزی را نقاشی کرده اند؛ البته با بزرگتر شدن آن ها کم کم این حالت از بین می رود.

سالگی نقاشی کودکان شامل تصویرهایی از چندین قسمت یا چند چیز مختلف است و غالبا همراه با زمینه 
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کارش استفاده می کند که به ترتیب دایره، مربع،  هایی به رنگ آسمان. کودک از شکل های هندسی هم در

 مثلث، لوزی، تا شکل های پیچیده تر است.

باید به کودکان کمک کنیم تا دایره ی لغاتشان افزایش یابد. مثال شما می توانید به کودک خود 

 نقاشینام دارد و هر کدام چه تاثیری بر روی « خط منحنی»یا « خط زیکزاک»بگویید خطی که او کشیده 

دارد. نیز تمام رنگ هایی را که استفاده کرده برایش بگویید و این که کار با این رنگ ها با آثار قبل او چه 

تفاوت هایی دارد و بپرسید که احساس او در هنگام کار چه بوده است؟ همیشه به خاطر داشته باشیم که ابزار 

ه او یاد دهیم. مثال در این سن کودک تازه عالقمند جدیدتری را برای او تهیه کنیم و نحوه استفاده اش را ب

می شود که از رنگ های درخشان آبرنگ استفاده کند. بنابراین بهتر است به او کاغذهای موج دار بدهید تا 

  تجربه های تازه تری را انجام بدهد.

 

 

د که خود خط خطی کردن در نگاه نخست نوعی بازی به حساب می آید اما تدریجا به جایی می رس

را به عنوان تصویر آشکار می سازد. بنابراین می توان گفت که خط خطی کردن عملی هدفمند برای کودک 

انسان تنها موجود هنرمند روی زمین است. به عبارت دیگر هنرمندی  است و فرآیند رشد او را نشان می دهد.

و سازنده که به دلیل کاربرد رنگ در آن شاخص انسان بودن است. از این رو، نقاشی هم فعالیتی است انسانی 
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سالگی کودک  1نزد کودکان دارای محبوبیت فراوان است. سعی کنیم آموزش نقاشی به صورت کالسیک را از 

سالگی اش نیز به خوبی محفوظ بماند،  1آغاز کنیم. اما در نظر داشته باشیم و به او کمک کنیم که آثار قبل از 

 می شود. باید دانست روند خالقیت بسیار مهم تر از محصول آن است. چون باعث عزت نفس بیشتر او

به کودکان بیاموزید که کپی کردن و دنباله روی از آثار بزرگساالن کار خالقانه ای نیست. دقیقا به او 

بگویید که چرا شما یک نقاشی را بیشتر از نقاشی دیگر دوست دارید )به خاطر رنگش، به خاطر خطوطش، به 

با فرزندان خود به تماشای نگارخانه ها یا موزه های هنری بروید. از آثار کودکان خود کارت  موضوعش(.خاطر 

تبریک درست کرده و برای عزیزان و آشنایان خود بفرستید.، حتی می توانید قسمتی از خانه ر تعیین کنید تا 

را هنگام نقاشی کردن هرگز از او  لذت کودک او به راحتی بتواند در گوشه ای به خلق آثار هنری بپردازد.

نگیرید و اجازه دهید که به راحتی به خلق کردن بپردازد. همه بچه ها به طور طبیعی و ناخودآگاه هنرمند 

هستند و باعث شگفتی ما می شوند. هر سال از سن کودکی ارزشمند و منحصر به فرد است. پس به کودکان 

 حالی و رضایت زندگی کنند.کمک کنید تا در هر سنی که هستند با خوش
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 چند نکته ی مهم

 اولین باری که مواد را به کودک می دهید با کشیدن خط کاربرد آن را آموزش دهید.-

 از آثار کودکان به خوبی مراقبت کنید.-

 ابزار جدید در اختیار کودک بگذارید و نحوه ی استفاده از آن را آموزش دهید.-

 برای آن ها نقاشی نکنید.هرگز برای خوشایند کردن -

 هرگز به او کتاب های رنگ آمیزی یا وصل خط ندهید.-

 در خانه، جایی را برای آزادی او تعیین کنید تا بتواند به راحتی نقاشی کند.-

 هزگز عبارت هایی مانند آن چیست؟ سر این را آنطوری بکش! به کار نبرید.-

 همیشه به احساسات کودکان احترام بگذارید.-

 رگز او را با دیگران مقایسه نکنید.ه-

 منابع

 .بازی و سرگرمی های آموزشی کودکان پیش دبستانی، روبین ماجی، ترجمه سیروس وحدت، انتشارات خجسته1

 .کلیدهای پرورش خالقیت هنری در کودکان و نوجوانان. سوزان استرایکو و سالی وارنر، مترجم: اکرم قیطاسی4

 نقاشی کودکان. لگین توماس، آنجله م. ج سیلک، مترجم: محمد تقی فرامرزی.مقدمه ای بر روان شناسی 4

 .نقاشی کودکان و مفاهیم آن. رالیوریو خدادادی. آنا، ترجمه ی عبداهلل صرافان، انتشارات دستان2
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 معرفی محتوای الکترونیکی پودمان رفوگری

 

 

. است شده ایجاد بافیقالی هنر از پس که است مهارتی و هنر فرش کردن رفو همان یا فرش رفوگری

 وجود هب قالی و فرش هایدیدگیآسیب انواع اصالح و ترمیم با رابطه در که است بوده نیازی نیز آن ایجاد عامل

 با و داشته قرار دیدگیآسیب و فساد معرض در است ممکن قالی و فرش هر که است طبیعی. است آمده

 ام زندگی در قالی و فرش از استفاده که زمانی تا نتیجه در. شود هاییخرابی و هاآسیب دچار زمان گذشت

 .است مطرح

 ارزشمند هنر اهمیت .داد خواهد ادامه خود حیات به همچنان نیز فرش کردن رفو مهارت و هنر

 رطوبت، پوسیدگی، همچون عواملی اثر بر قیمتیگران فرش که شودمی مشخص بیشتر زمانی رفوگری

 طریق از انتومی چگونه که یابیممی در خوبیبه شرایطی چنین در. ببیند آسیب غیره و سوزیآتش بیدزدگی،

 یجایآن از. نمود برطرف است گردیده متحمل گوناگون علل به فرش که را هاییآسیب فرش رفوگری مهارت

 این در گذارد،می جا بر هاخانواده دوش بر را زیادی هزینه نو فرشی با دیدهآسیب فرش یک کردنجایگزین که

 بتوان هک این برای رو این از. بود نخواهد ایصرفه به مقرون کار نو فرش یک با دیدهآسیب فرش تعویض شرایط
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 الحاص و ترمیم منظوربه فرش رفوگری با رابطه در گوناگونی هایروش از توانمی کرد جوییصرفه هاهزینه در

 باًتقری گیرد، می قرار استفاده مورد که ابزاری و وسایل حرفه این در .نمود استفاده آن دیدهآسیب هایبخش

                         احیا و مرمت را فرش وسایل این از استفاده با رفوگر و دهد، می ما به را قالی بافت وسایل نتیجه همان

  .کند می

 

 افسانه مهتابی و گروه فنآوری آموزشیاین محتوای الکترونیکی توسط کارشناس رشته سرکار خانم 

 .ه استفصل پرداخته شد 2به موضوعات مختلف در و  اجرا گردید

 

 و آماده سازیفصل اول: معرفی 

 آشنایی با طرح و بافتفصل دوم: 

 معرفی ابزار و ریشه دوزی و چرم دوزیفصل سوم: 

 محافظت و نگهداری از فرشفصل چهارم: 
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