ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎم
ﻫﻨﺮ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع اش را
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دﯾﺪی ﻣﺮاﺣﻠﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
اﻣﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدک را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻘﺎم ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪی
اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻮ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ -و آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و و
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻫﻨﺮ در دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﺘﻮان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﻨﺮی ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از
ﻫﻨﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮداﻣﻨﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،از ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﻗﺺ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را در ردﯾﻒ
ﻫﻨﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺳﺎزد ،ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ً ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺧﺮ ﺧﺮ ﮐﺮدن  ،ﻏﺮﻏﺮ ﮐﺮدن و ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪن را ﻧﯿﺰ ﻫﻨﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻫﻨﺮ ﻣﺸﮑﻮک از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻨﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ) ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ر  .ک  Winner .و
ـﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ـﺮای ﺣـ
ـﻮدﻣﻢ)Goodman؛  (۱۹۶۸در ﺗﻼش ﺑـ
gardner؛ Massey؛blank؛  .(۱۹۸۴ﺧـ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻨﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ،ﭘﺎره ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻤﺎل ،ﺑﯿﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی .ﮐﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻊ ﺷﺪن
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﯾﮏ ﺷﯽ در زﻣﺎن اﺷﺎره دارد ﮐﻪ آن ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی ﻏﯿﺮ ﻫﻨﺮی.
ﻣﺜﻼ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻤﺎل ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در
آن ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﻓﺸﺮدﮔﯽ ،و ﻧﺮﻣﯽ ﺧﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻨﺮی آن را ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺑﯿﺎن) ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻌﺎری( در ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ،ﺑﻪ ﺣﺪود و داﻣﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎﺳﺎت،

ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن اﺛﺮ اﺷﺎره دارد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه از
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ،ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس اﻧﺪوه را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﻟﺰاﻣﺎً
اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﻮدن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در ﻋﻮض ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ رﻧﮓ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﯿﺮه(،
ﺧﻮاص ﺧﻂ) آوﯾﺰان( ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل داد).ﮐﺎروﺗﺮز carothersو
ﮔﺎردﻧﺮ ،۱۹۷۹ ،ص .)۵۷۱
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در آن،
ﻧﻘﺎﺷﯽ دارای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ،ﻣﺜﻼ ً ،دو ﻧﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،دارای
ﺗﻌﺎدل دﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) ر  .ک  .آرﻧﻬﺎﯾﻢ.(۱۹۵۶ ،
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ در ردﯾﻒ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺘﻌﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ،ﺑﻪ وﯾﮋه در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،اﻫﻤﯿﺖ دارد.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮدﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻮدﻣﻦ) (۱۹۶۸ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﺛﺎر ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﯿﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮی ،ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮاﻧﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﺎ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ داﻧﺴﺖ .ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻀﺎد اﺻﻠﯽ -داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺎن ،ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﻨﺮی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ای ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد.
ﻣﻮﻧﺮوﺋﻪ ﺑﺮای ﺑﯽ)monroe beardsley؛  (۱۹۵۸،۱۹۷۹ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﻧﮕﺮش
اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع
دﻫﺪ ﯾﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽﻣﻮرد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی،
ﻇﺎﻫﺮاً از اﺷﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد)ﻣﺜﻼ ر  .ک .ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮔﺮﻧﯿﮑﺎ
 guernicaاﺛﺮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ( .ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻮن دﯾﮑﯽ)Dickie؛ (۱۹۸۵و ﺑﻠﻨﮏ )Blank؛ )۱۹۸۴
و دﯾﮕﺮان ،ﻣﻔﺴﺮان در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .آﯾﺰﻧﺮ
)Eisner؛ (۱۹۷۲اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ
رﺷﺘﻪ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد:

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮﻧﻪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؛
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و درک اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان؛ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ رﺷﺘﻪ -ﺳﺎﺧﺖ ،ادراک،
و ﺷﻨﺎﺧﺖ -اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﻨﺮ
ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮدﻣﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ -ﮐﻤﺎل ،ﺑﯿﺎن ،و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی -ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ.

