
چهار قدم 
در نقد آثار هنری

اشاره:
نقد آثار هنري عالوه بر اینكه به هنرمند براي ادامة مسیرش كمك می كند، می تواند وسیله اي براي شناخت آن هنر 

براي مخاطبان اثر نیز باشد. بنابراین یكي از راه هایي كه معلم هنر می تواند هنر را به دانش آموزان بشناساند نقد هنري 
است. با نقد هنري دانش آموز زمان بیشتري را با اثر هنري خواهد گذراند و ریزبینانه به نكاتي كه ممكن است در ابتدا 

از چشم پوشیده بماند توجه خواهد كرد. عالوه بر این، معلم می تواند به دانش آموزان خود كمك كند تا خالقانه كارهاي 
یكدیگر را نقد كنند. نقد یك استراتژي بحث شفاهي یا مكتوب است كه براي تحلیل، توصیف و تفسیر آثار هنري 

استفاده مي شود. اصواًل هر بیننده اي به گونه اي شخصي و متفاوت یك اثر هنري را مشاهده مي كند، ولي همین بیننده 
با یادگیري اصول صحیح و درك راهكارهاي ساده مي تواند یك اثر هنري را بررسي و تجزیه و تحلیل كند.

در فرایند نقد یك اثر هنري، چهار مرحله را مي توان از هم متمایز كرد: 1. توصیف یا شرح،  2.  تحلیل، 3. تفسیر، 4. 
داوري یا ارزیابي

  در ذیل هر یك از این مراحل سؤاالت ارزشمندي آمده است كه می تواند براي نقد هر یك از هنرها مورد استفاده 
قرار گیرد. شما معلمان عزیز هنر اگر از این سؤاالت استفاده كرده و به آن ها پاسخ دهید یك روش جامع براي نقد 

آثار هنري خواهید داشت. البته این فرایند براي یادگیري و استفادة آسان دانش آموزان به زمان نیاز دارد و مدتي طول 
خواهد كشید. یك اثر نقاشي یا یك عكس هنري را به نمایش بگذارید و شروع كنید.

ترجمه: عابدین طاهركناره

ادوارد مونژ

مقاله
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استفاده  بدون  را  كار  بخواهید  دانش آموزان  از 
یا »زشت« شرح  »زیبا«  مانند  ارزشي  كلمات  از 
دهند. از آن ها بخواهید خیلي واقع گرایانه هرچه 
را كه می بینند توصیف كنند و به همه جزئیات 
توجه داشته باشند. پاسخ به سؤاالت زیر به شرح 

اثر منجر خواهد شد:
1. پدید آورندة اثر كیست؟

دانش آموز  )از  كنید.  مشخص  را  اثر  نوع   .2
بخواهید شاخه و زیرشاخة اثر را بیان كند.(

3. عنوان اثر چیست؟
4. این اثر در چه زماني خلق شده است؟

چگونه  است؟  روز  یا  شب  از  زماني  چه   .5
می توانید آن را بیان كنید؟

6. در اولین نگاه به تصویر چه چیزي توجه شما 
را جلب مي كند؟

7. چه رویداد تاریخي مهمي هم زمان با خلق اثر 
در آن مكان وجود داشته و چگونه در نحوة خلق 

این اثر دخالت داشته است؟
8. چه رنگ هایي می بینید و هر یك را چگونه 

توصیف مي كنید؟
9. عناصر كار ) مثاًل خط ها، شكل ها، نور و فضا( 

را شرح دهید.
10. كیفیت فني كار) یعني ابزار و مواد( را شرح 

دهید.
دربارة  تصویر  كل  دهید.  شرح  را  موضوع   .11

چیست؟ آیا تصویر قابل درك است

توصيف

كنستانبل
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یا  بخش ها  این  ذهني  طور  به  مرحله  این  در 
عناصر را از هم جدا كنید: از نظر بافت، شكل، نور، 
فرم، تاریك و روشني و خصوصیات حسي؛ سپس 
نحوه استفادة هنرمند از آن ها را جهت سازماندهي 

عناصر براي ایجاد یك تركیب كامل شرح دهید. 
1. هنرمند از رنگ ها چگونه استفاده كرده است؟

2. رنگ ها چه تأثیري در كیفیت اثر دارند؟
3. هنرمند از اشكال در كار چگونه استفاده كرده 

است؟ 
4. از خطوط در كار چگونه استفاده شده است؟ 
آیا هنرمند از خط ها به عنوان یك بخش مهم یا 
غالب استفاده كرده است و یا خطوط نقش متفاوت 

دیگري دارند؟
5. بافت در كار چه نقشي دارد؟ آیا هنرمند از 

توهم بافت استفاده كرده است؟

براساس  كار  معناي  توضیح  بخش،  این 
آموخته هاست و  اینكه اثر چگونه بر روي افكار و 
احساس شما تأثیر مي گذارد. با  سؤاالت زیر پاسخ 
كرد:  خواهید  پیدا  را  پرسش  این  براي  مناسب 

هنرمند در تالش بوده كه چه بگوید؟ 
1. به نظر شما این اثر چه معنایي دارد؟

2. این موضوع براي شما چه معنایي دارد؟
شما  زندگي  و  شما  با  چگونه  موضوع  این   .3

ارتباط دارد؟
4. هنگام تماشاي اثر چه احساسي دارید؟

5. آیا فكر مي كنید عناصري در اثر وجود دارد كه 
نشانگر نمادها است؟

نور در كار چگونه استفاده كرده  از  6. هنرمند 
است؟ آیا توهم یك صحنه با چراغ و سایه وجود 
انتزاعي تر  روشي  به  تاریكي  و  نور  از  یا  و  دارد 

استفاده شده است؟
اثر )صحنة خاص،  7. به برخي نقاط تأكید در 

شكل یا حركت( اشاره كنید.
8. چه رابطه اي بین سوژه ها یا شخصیت ها وجود 

دارد؟
9. به برخي از شباهت ها در در اثر اشاره كنید؟ 

)مثل تكرار خطوط و ...(
10. تأثیر بصري و روحیة كلي كار چگونه است؟

براي دستیابي  كارش  ابزارهاي  از  هنرمند   .11
به یك شیوة نگاه خاص و یا نقطة تأكید چگونه 

استفاده كرده است؟

6. به نظر شما چرا این هنرمند تصمیم گرفته به 
این شیوه كار كند؟

7.  چرا هنرمند این اثر را خلق كرده است؟
مي یابید  كار  در  كه  را  بیاني  ویژگي هاي   .8
توصیف كنید. به عنوان مثال هنرمند براي توصیف 
چه  از  و....  زشتي  غم انگیزي،  مثل  خصوصیاتي 

شیوة بیاني استفاده كرده است؟
9. آیا اثر، براي شما، یادآور چیزهاي دیگري كه 

قباًل تجربه كرده اید، هست؟ )قیاس یا استعاره(
10. این اثر چگونه با سایر ایده ها یا رویدداهاي 

جهان ارتباط دارد؟

تحليل

تفسير
رامبرانت
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منابع  
1. سایت هنري دانشگاه 

Towson
2. Janice Mason Art 
Museum
3.The metropolitan 
museum of arts 
education site

پس از مشاهدة دقیق، تجزیه و تحلیل و سپس 
تفسیر یك اثر هنري، شما آمادة ارزیابي شخصي 
براساس دانش و درك خود هستید. این سؤاالت 
ممكن است به شما در این راه كمك كند تا دربارة 

موفقیت و یا شكست اثر قضاوت كنید.
ارزشمند  اثر یك كار  این  اگر فكر می كنید   .1
است، چه ارزشي در آن پیدا مي كنید؟ مثاًل یك 
را  اجتماعي  مهم  پیام  یك  زیباست؟  هنري  اثر 
منتقل مي كند؟ آیا بر جهاني كه ما می بینیم، تأثیر 

می گذارد؟
2. اثر را با آثار مشابهي كه خوب یا بد هستند، 

مقایسه كنید.
3. آیا اثر اصالت دارد؟ چرا فكر مي كنید اثر اصیل 

است یا نیست؟
4. آیا فكر می كنید این اثر براي دیگران سودمند 

است؟ فكر می كنید چه تأثیري بر دیگران دارد؟
5. اگر فكر می كنید كاري بي ارزش است، دلیل 
آن چیست؟ آیا ناشي از استفاده ضعیف از عناصر 
هنر است؟ مثاًل عدم بیان شخصي یا فقدان تمركز 

اصلي.
به مرور زمان و با دیدن آثار مختلف و متفاوت و 
خواندن و شنیدن نقد آن ها، معلومات دانش آموزان 
در زمینة هنري افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر 
معلم هنر به دانش آموز نحوة درست نگاه كردن و 

تحلیل آثار هنري را خواهد آموخت.

قضاوت يا ارزيابى

كلود مونه

عباس كیارستمي
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