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بررس  ى تصويرگرى هاى كتب تصويرى
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چكيده
تصويرسازى معاصر ايران برخاسته از تجربيات تصويرگران دهه هاى گذشته ى ايران، تحت تأثير شيوه هاى اروپايى و تلفيق آن با 
خصوصيات بومى، سنتى و قومى است. با تمام تالش  هايى كه در دهه  هاى اخير در اين راستا انجام پذيرفته، كودكان پيش از دبستان 
(گروه سنى الف) در ايران كمتر از ديگر گروه هاى سنى(گروه سنى ب، ج و د) مورد توجه نويسندگان و تصويرگران ق   رار گرفته اند و شاهد 
عدم توجه به كتاب هاى اين گروه سنى مى باشيم. با بررسى هاى انجام گرفته، آن چه به نام اين گروه سنى يافت مى شود در دو بخش 
تجارى(بازارى) و هنرى(با كيفيتى نسبتاً مطلوب) وجود دارند، كه آمار كتب مصور تجارى (عارى از كيفيات ادبى و بصرى) در ايران، بيشتر 
از كتب مصور هنرى مى باشد. اين مقاله در نظر دارد كيفيات تصويرسازى كتاب هاى مصور كودكان پيش از دبستان را در ايران بررسى 
نمايد و معيارهايى جهت بررسى اين كتاب ها مطرح سازد و با معيارهاى ارائه شده، به تجزيه و تحليل و مطابقت تصاوير كتب اين گروه 
سنى به پردازد. در اين ميان نيز، عوامل ضعف سنت تصويرگرى كتاب هاى مصور كودكان اين گروه سنى آشكار مى گردد. بدين جهت، 
از ميان ناشران كتاب هاى كودك به صورت تصادفى طى پنج سال(90-1385)، تعداد 50 عنوان كتاب انتخاب شد تا با بررسى آن ها از 
طريق روش هاى آمارى و تحليل داده ها فرضيات اثبات شود. روش پژوهش در اين مقاله به صورت كتابخانه اى و در برخى قسمت ها از 

روش توصيفى و تحليل محتوا استفاده شده است.
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مقدمه
در  بوده است.  برخوردار  ويژه اى  جايگاه  از  همواره  كودكان  نشريه هاى  و  كتاب ها  در  تصوير 
شكل گيري  در  بداند  بي آنكه  او  و  پيوسته  وقوع  به  كودكان  دنياي  در  حادثه اي  تصوير،  جهان 
در  تصوير  دارد.  همراه  به  تكان دهنده اى  ابعاد  بشر  فرداي  براي  كه  است  شده  سهيم  دنيايي 
جهان امروز با هجوم بي امان خود عالمي نامتجانس و پر هياهو ساخته است. او از طبيعت بكر 
و خيال انگيز ديروز جدا شده و تصاويِر ساخته و پرداخته ى انسان امروز نيز نتوانسته است خأل 
روحي و ناشناخته جهان او را پر كند. كودكان در عالمى كامًال بصرى زندگى مى كنند. هر آن چه 
مى شنوند به صورت اشكال در ذهن خود تصور مى كنند. كودكان براى كاوش در محيط اطراف و 
فهم دنيا از شكل ظاهرى اشياء يا بازنمايى بصرى آن ها سود مى جويند. تهيه ى انواع كتاب هاى 
مصور براى لذت بردن كودكان، از ارزش مندترين راه هاى باال بردن شعور بصرى و شناخت آنان 
محسوب مى گردند. به واسطه ى خواندن كتاب هاى مصور، والدين مى توانند كودكانشان را از وجود 
قدرتى در درون شان آگاه كنند كه اين قدرت، توانايى شكل دادن و خلق دنيايى دوست داشتنى 
را براى آن ها دارد. در اغلب داستان هاى مصور به كودكان اهميت مهربانى، بخشش يا ارتباط و 
دوستى هاى عميق آموزش داده مى شود. آن چه مسلم است «كتاب هاى تصويرى جايگاه ويژه اى 
 Tare, Chiong) «در زندگى كودكان دارند و به شناخت كودكان از دنياى اطراف كمك مى كنند

.(395 ،2010 ,& others
شكل گيرى كتاب كودك به شكل امروزى آن برآيند انگيزه هاى فراگير كودكان در گرايش به 
خواندن و ديدن و خاستگاه نويسندگان و تصويرگران در يافتن لحظه هاى سرشارى است كه در 
لحظه هاى شكل گيرى كتاب صورت مى گيرد. ارزش گذارى هم پايه متن و تصوير در كتاب هاى 
مصور براى كودكان دبستانى، ارزش گذارى بيش تر به تصوير در كتاب هاى تصويرى براى كودكان 
خاستگاه  نشان گر  نوجوانان،  براى  مصور  كتاب هاى  در  متن  به  بيش تر  ارزش گذارى  و  خردسال 
شكل گرفته اى است كه در حال حاضر به چشم مى خورد و ريشه هاى آن به تاريخچه ى توليد 
كتاب و عالقه مندى هاى كودكان و نوجوانان در گروه هاى سنى متفاوت و شرايط فردى آن ها باز 

مى گردد» (اكرمى، 1387).
در بررسى كلى انواع كتاب هاى كودكان در ايران به ويژه كودكان پيش از دبستان، روند توليد 
كتاب كودك و نشر آن رشد چندانى نداشته است؛ هرچند تحوالت چشم گيرى در دهه هاى اخير 
تصويرى  كتاب هاى  كمبود  و  ضعف  اين  وجود  با  است،  گرفته  شكل  ايران  تصويرسازى  هنر  در 
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كودكان محسوس است. 
در بيان پيشينه ى پژوهش، بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد كه در ايران بدين موضوع 
كمتر پرداخته شده و هنوز جاى پژوهش و مطالعه ى فراوان دارد. اكرمى (1384)، در مقاله اى به 
بررسى تصويرگرى در آثار انتشارات كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان پرداخته شده  است.  
هدف اين مقاله بررسى فعاليت هاى اين ناشر در اعتالى تصويرگرى كتاب هاى كودكان و نوجوانان 

و هم چنين بررسى آثار تصويرگران اين مركز در سال هاى نخست دهه ى 80 بوده است.
 برخى پژوهش گران در خصوص كتاب هاى تصويرى به صراحت اهميت اين كتاب ها را بيان 
نموده اند. سنقر دگ1(2010)، در تحقيقى بيان مى كند كه «كتاب هاى تصويرى در شكل دادن 
آشنا  عادى  زندگى  با  را  كودكان  كتاب ها  اين  هستند.  مؤثر  بسيار  كودكان  تصورات  و  ذهن  به 
مى سازند. در حالى كه والدين كتاب مى خوانند، كودكان بين متن و تصاوير ارتباط برقرار مى كنند. 
معموالً عنوان مى شود كه زيبايى شناسى و تناسب تصويرسازى هاى كتاب كودكان پيش دبستانى 

به اندازه ى متن اهميت دارند».
زنا ساترلند2 و بتسي هرن3(1984) به نقل از نورتون4(1999)، در تحقيقى نشان مى دهند 
كه «در كتاب هاي تصويري، تصاوير از ارزش بااليى برخوردارند. برخي كتاب هاي تصويري بدون 
واكنش  آن ها  به  نسبت  كودكان  و  اثرگذارند  نوشتارى  كتاب هاى  همانند  كالمي  هيچ  داشتن 
كتاب ها  همه ي  ولى  هستند  مصور  الف،  سنى  گروه  كودكان  كتاب هاي  بيشتر  مى دهند.  نشان 
تصويري نيستند. پري نولدمن5(1988)، نيز به اين نتيجه رسيده است كه كتاب هاي تصويري از 
راه يك رشته تصاوير زياد، همراه با متني كمابيش اندك يا بدون متن، اطالعاتي را منتقل كرده 
يا داستاني را بازگو مي كنند». اوارد6 (2008)، در مقاله اى با عنوان «نگاهى دوباره به كتاب هاى 
مصور كودكان» بيان مى كند كه تصاوير، اغلب وسيله اى براى جذب خوانندگان جهت مطالعه ى 
كتاب است. تصاوير طرح اصلى را گسترش و بسط مى دهند و كارى فراتر از همراهى بصرى با متن 
براى خواننده ايجاد مى كنند. ارزش تصوير را برابر با هزار كلمه مى داند و تصاوير را در كتاب هاى 
داستان به منزله ى قلب كتاب مى داند. پگى والن لويت7 (1984) به نقل از نورتون (1382)، در 
واكنش هاي كودكان گروه سنى الف به كتاب هاي تصويري بر نقش سن و تجربه تأكيد دارد و 

معتقد است نخستين واكنش بيشتر خردساالن به كتاب تصويري به طور عمده فيزيكي است. 
فلچر (2004)، در پژوهشى با عنوان «خواندن كتاب هاى تصويرى براى كودكان: يك چارچوب 
صورت  به  سال   3 زير  كودكان  براى  تصويرى  كتاب هاى  خواندن  درباره ى  تحقيق  به  ذهنى» 
مقطعى و مداخله اى پرداخته است. اين پژوهش، تغييرات به وجود آمده در رفتار والدين و كودكان 
فلچر  مى كند.  توصيف  سالگى  تا 3  تولد  زمان  از  تصويرى  كتاب هاى  خواندن  زمان  مدت  در  را 
مشخصه هاى  مانند  كودكان  و  والدين  در  را  تصويرى  كتاب هاى  خواندن  در  تأثيرگذار  عوامل 
والدينى(اوضاع اجتماعى و اقتصادى)، مشخصه هاى كودكان (عالقه به كتاب ها) و شرايط جانبى 
مشاهده شده در ساير تحقيقات را بر مى شمارد و برخى عوامل را براى تأثير دوره اى و يا اثرات 

كيفى خواندن مطرح مى كند.
در اين پژوهش جهت بررسى و تحليل آثار از ميان ناشران كتاب هاى كودك به صورت تصادفى 
طى سال هاى 1385 تا 1390 تعدادى كتاب مصور اين گروه سنى انتخاب شد. حال اين پرسش ها 
با  مى توانند  كودكان  و  هستند  متناسب  كودكان  سنى  گروه  با  كتاب ها  اين  آيا  كه  است  مطرح 
تصاوير اين   كتب  ارتباط خوبى برقرار كنند؟ ويژگى هاى تصاوير از نظر فرم و رنگ چگونه است؟

فرضيات مقاله بر اين استوار است كه ارتباطى منطقى بين متن و تصاوير كتاب هاى مورد 
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بررسى كودكان وجود دارد و تصاوير اين كتاب ها، متناسب با گروه سنى آنان ترسيم و به لحاظ 
كيفى موفق بوده اند. 

روش پژوهش در اين مقاله با استفاده از مستندات كتابخانه اى و در برخى قسمت ها توصيفى 
و از روش تحليل محتوا استفاده شده است. جامعه ى آمارى پژوهش، شامل 50 عنوان كتاب گروه 
سنى الف از ناشران مختلف كتاب كودك مى باشد كه در اين بخش سهم انتشارات كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان بيش تر بوده است. داده هاى گردآورى شده، با استفاده از روش هاى آمار 

توصيفى و استنباطى تجزيه و تحليل شده اند.

كتاب  هاى  تصويري: مفهوم، ويژگى  و اهداف
كتاب هاى تصويرى، كتاب هايي هستند كه تصاوير در آن به صورتي طرح ريزي شده اند كه 
هدف  مى رساند.  را  واحد  مفهوم  يك  تصوير  و  متن  تركيب  و  مى باشند  متن  جدايي ناپذير  جزء 
كتاب هاي تصويري ارائه ى تصاويري است كه كودك بدون داشتن توانايي خواندن بتواند مستقيماً 
متوجه مفاهيم كتاب شود و آن را درك كند. معموالً اين كتاب ها براي كودكان قبل از دبستان 
مناسب هستند. اوزتارك8(2011) به نقل از سليا9(1988) درباره ى كتاب هاى داستان تصويرى، 
بيان مى كند كه: «كتاب هاى تصويرى از اهميت فراوانى برخوردارند و براى كودكان 0-7 سال 
خلق شده اند و هم چنين، اين  كتاب ها مى توانند هر موضوعى را به وسيله ى تصوير بيان نمايند». 
زنا ساترلند (1997) به نقل از نورتون (1999)، در ارزيابي كتاب هاي تصويري معتقد است كه 
«كتاب هاى تصويري ويژه ى خردساالن بايد كوتاه، ساده و قابل فهم باشد؛ داراي مفاهيم اندك 

بوده و چنان چه مفاهيم آن ناآشنا باشد، نبايد از حوزه درك كودك فراتر رود».
حتى  و  ابهام  رفع  بلكه  نيست،  داستان  تكميل  جهت  صرفاً  تصويرى  كتاب هاى  در  تصوير 
پر كردن جاى خالى كلمات را نيز بر عهده دارد. برخى از كتاب هاى تصويرى مانند، كتاب هاي 
الفباآموز كودكان را در تشخيص پيوند ميان حرف و صدا توانا مى كنند و قدرت واژگاني آن ها را 
قدرت  پرورش  با  مفهومي  كتاب هاي  هم چون  كتاب ها،  اين  از  ديگر  برخى  مي بخشند.  گسترش 
نيز  كالم  بدون  تصويري  كتاب هاي  مي رساند.  ياري  او  عقالني  رشد  به  كودك  در  مفاهيم  درك 
مهارت هاي مشاهده اي را در كودكان تقويت مي كنند و آن ها را به كاربرد واژه هاي توصيفي و خلق 
داستان هايي با توالي منطقي تشويق مي كنند. تصاوير موجود در كتاب هاي تصويري، حساسيت 

كودكان را به هنر و زيبايي بر مي انگيزد.
 در هر حال، بسياري از كتاب هاي تصويري ميان متن و تصوير توازني را برقرار مي كنند كه 
هر يك بدون ديگري ناقص اند. بنابراين اصطالح كتاب هاي تصويري طيف گسترده ايي از كتاب هاي 
كودكان را در بر مي گيرد. مهم ترين كتاب هاى تصويري كودكان براي گروه سني الف، عبارتند 
كتاب هاى  مى شوند:  تقسيم  نوع  سه  به  كتاب ها  اين  كه  خردساالن،  تصويري  كتاب هاى  از: 1- 
آمادگي  تصويري  كتاب هاى   -2 داستانى  تصويرى  كتاب هاى  و  مشاركتى  كتاب هاى  مقوايى، 
كتاب هاي  مفهومي،  كتاب هاي  مى شوند:  تقسيم  نوع  شش  به  كتاب ها  اين  كه  (پيش دبستاني)، 
كتاب هاي  تصويري)،  (تمام  متن  بدون  كتاب هاي  آموز،  عدد  كتاب هاي  الفبايي(الفباآموز)، 

پيش خواني  (پيش بيني كردني) كتاب هاي آغازخواني.
چه  هر  ارسال  كتاب ها،  و  متن ها  ديوارها،  مصورسازي  از  هدف  كه  مي دهد  نشان  تاريخچه 
كه  است  داده  نشان  است. «آمار  بوده  تفاهم  و  تفهيم  ايجاد  الزم،  ارتباط  برقراري  پيام،  مؤثرتر 
هدف هاي مصورسازي كتاب هاي كودكان به دو دسته تقسيم مي شوند: الف)فهماندن بهتر موضوع 
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به كودك ب)جذب كودك به سوي كتاب»(ابراهيمي،48،1367).
اهداف تصويرسازى و خلق كتاب هاى تصويري براى كودكان گروه سنى الف را مي توان بدين 
گونه ذكر كرد: كمك كردن به درك هر چه بيشتر مفاهيم در كودكان 5-3سال، نفوذ در ذهن 
كودك و خواهان تداوم اين نفوذ شدن، كمك كردن به ثبت و ضبط موضوع در ذهن كودك، 
افزودن شناخت و آگاهي و اطالعات عمومي كودك، تقويت تمايالت هنري كودك، آسان نمودن 
جاي  به  تصوير  زبان  جايگزيني  مختلف،  زمينه هاي  در  الف  سنى  گروه  كودكان  يادگيري  راه 
زبان گفتاري براي كودكان گروه سنى الف، برقراري رابطه هاي عاطفي  عقلي مؤثر بين خواننده 
خردسال و شخصيت هاي كتاب، افزايش عمق رشد و وسعت افكار، تخّيالت، تصورات، رؤياها و 

آرزوهاي مثبت كودكان.

ارزيابي كتاب هاى تصويري كودكان پيش از دبستان در ايران
در ارزيابى كتاب هاى تصويرى ايران، بررسى آن ها در دوره های مختلف راه گشاست. آغاز كار 
تصويرگري كتاب هاي كودكان در ايران را بايد در دوره ى مشروطه يافت. كتب آموزشي تصويري  
كه در مكتب خانه ها مورد استفاده قرار مي گرفت (تا قبل از اين دوران)، شامل كتب مصور ويژه 
بزرگساالن بود كه به داليلي كودكان نيز مجبور به استفاده از اين كتاب ها بودند. اكرمى(1382)، در 
پژوهشى بيان مى كند از نخستين كتاب هاي مصور و مفهومي در ايران براى كودكان پيش دبستانى 
مى توان به كتاب قبل از هفت سالگي در دامان پدر و مادر، نوشته ى نصراهللا خوشنويسان اشاره 
كرد. در اين كتاب كه درون مايه اي الفباآموز و عددآموز دارد، تصويرها به كمك كودك مي شتابند 
تا او به شكل حروف الفبا و عدد و نيز نام جانوران و پديده هاي پيرامون خود آشنا شود. كم كم 
كتب مصور كودكان در ايران، تكنيك ها و برخوردهاي غيرايراني كه تحت تأثير شخصيت پردازي ها 
و فضاسازي هاي غربي قرار گرفته بود، جاي خود را به ويژگي هاي بومي سپرد.  در دهه ى 60 و 
70 پس از انقالب اسالمى، تصويرگري كتب كودكان تغييراتي به همراه داشت؛ ويژگي آثار شامل 
نگاهي واقع گرايانه، اشاره به محرومان جامعه، همراه با سادگي در بيان تصوير و رنگ به چشم 
آثار  خلق  به  منجر  ايراني،  تصويرگران  و  هنرمندان  برخي  حرفه اي  نگاه  آن،  از  پس  و  مي خورد 
خالق تري گشت. با شروع دهه ى 80 نسل سوم و چهارم تصويرگران كتاب هاى كودك به ميدان 
تصويرگري ايران پا نهادند. هر چند با مطالعه و بررسي آثار نسل سومي ها عدم تأثيرپذيري از 
آثار نسل ما قبل خود و حتي اثرگذاري بر تصويرگران نسل آينده مشهود است. تصويرگران نسل 
چهارم شامل هنرمندان پرتالشي است كه از ابتداي دهه ى 70 فعاليت تصويرگري را آغاز نمودند 
و تاكنون از اين كوشش دست برنداشتند . هنرمندان اين نسل پابه پاي نسل هاي پيش از خود 
تصويرگري را دنبال كردند. البته آثارشان با رويكردهاي فراگيرتري همراه با گرايش به انتزاع و 

حتي استفاده از امكانات گسترده رايانه ها دست به خلق آثاري خالق و جذاب زدند.
البته در ارزيابى كتاب هاى تصويرى ايران، هم جوار با آثار تصويرگران موفق كتاب كودك كه 
از نظر گذشت، آثارى نامطلوب و به اصطالح تجارى (بازارى) نيز وجود دارند. اين آثار عارى از 
كيفيات ادبى و بصرى مى باشند و در راستاى پرورش فكر و شناخت كودكان گام برنمى دارند. 
معموالً اين گونه آثار تحت تأثير تصاوير شركت هاى بزرگ انيميشنى(مانند والت ديسنى و ...) به 
خلق آثار مى پردازند و در برخى مواقع با استفاده از تصاوير كليشه اى مجموعه اى از كتاب هاى 
در  اندكى  جايگاه  كتاب ها  اين گونه  نخست  نگاه  در  مى آفرينند.  جذاب  ظاهر  به  و  تجارى  كامًال 
مخاطب ايجاد مى كنند كه به علت عدم نبود خالقيت در خلق تصاوير و فضا، كودك آن ها را كنار 
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مى گذارد. در بررسى هايى كه در خصوص كيفيت تصاوير اين گونه كتاب ها و ارتباطشان با كودكان 
صورت پذيرفت، مشخص گرديد كه كودكان عالقه ى چندانى به تصاوير آن ها نشان نمى دهند و 
تخيل و بالندگى ذهنى كودكان را بر نمى انگيزند. كودكان ممكن است لذتى احتمالى از خواندن 
يادآورى فضاى كارتون و شخصيت هاى  اين گونه كتاب ها نيز، به دست آورند كه علت آن صرفاً 
انيميشنى است. اين گونه تصاوير، در جهت القاى ارزش هاي مطلوب از پيش تعيين شده و سلب 
نمى توانند  و  ضعيف  آموزشى  لحاظ  به  كتاب ها  اين  مى كنند.  كوشش  كودك  از  تفكر  قدرت 
ارتباط عميقى ميان تصوير با متن و كودك برقرار نمايند. «شوارتز10 از پژوهش گران آلماني در 
ادبيات كودكان و نوجوانان معتقد است كه مكتب والت ديسني در تقويت نوعى كليشه سازى در 
كتاب هاي تصويري كودكان نقش عمده داشته است. گرچه نمي توان انكار كرد كه والت ديسني 
و پيروان او با خالقيت و اختراعات خود در زمينه ى سرگرمي و بازي عصرها را غنا بخشيده اند، 
ناديده  نبايد  جهان  سراسر  تصويري  كتاب هاي  روي  بر  را  پيروانش  و  او  كارهاي  منفي  تأثير  اما 
گرفت» (عزب دفترى، 209،1384). اگر چه مكتب والت ديسني اثر كليشه اي خود را بر كتاب هاي 
تصويري كودكان گذاشته، اما حداقل در بسيارى از كشورها با كيفيت تصويرگرى مطلوب و تكنيك 
خوب ارائه مى گردد؛ ولي متأسفانه در ايران، اين كتاب ها كيفيت مطلوبى ندارند و به خاطر گران 
تمام شدن كتاب ها و يا شتاب زدگي در تهيه ى آ ن ها از كيفيت شان كاسته شده است. نگاه ناشران 
اين گونه كتاب ها صرفاً اقتصادى و درآمدزا بودن و بازگشت سرمايه مهم ترين دغدغه ى حرفه اى 
ناشر است. ناشر غير مسوول، بى شناخت از ارزش هاى ادبى و بصرى، كتاب را در تيراژى وسيع 
منتشر مى كند. تصوير (1). «ممكن است اشكال كليشه اي قهرمانان و شخصيت هاي بسياري از 
داستان ها و يا نقاشي هاي متحرك براي بچه ها كشش و جذابيت بيشتري داشته باشد ولي بايد 
گفت كه تأثير آن ها در تفكر و ذهنيات كودكان بسيار آني و زودگذر است و در واقع فقط آن ها را 
سرگرم مي كند و براي شان هيجان هاي كاذب مي آفريند. حال آن كه تعهد و مسئوليت تصويرگر 
در قبال كودكان جدي تر و عميق تر از آن است كه تنها وسيله اي براي سرگرمي موقت آنان باشد» 
(خسروي، رويش، ص 67). اين نوع كليشه سازي باعث مي شود كه پذيرش ذهن كودك و نوجوان 
ثابت و تغييرناپذير شود و خارج از چهارچوب عقايد و نظراتي كه از طريق داستان و تصوير به وي 
تزريق مي شود، هيچ نقطه نظري را قبول نكند.  «تصاوير در كتاب هاى كودكان، مى توانند مثل 
ديگر شكل هاى هنرى، مثًال نقاشى و مجسمه سازى خالق و اصيل باشند و لزومى ندارد كه به 
مثابه هنر بازرگانى بدان ها نگريست» (راماچاندران، 1368). تصاوير ضعيف و كليشه اى كتاب هاى 
بازارى موجب مى شوند كه مخاطب تالشى براى معادل سازى روابط ميان رنگ ها، متن و خيال 
از خود نشان ندهد. اصل تصوير در كتاب هاى بازارى مرده است و چون روح زنده بودن و حركت 
در آن ها جارى و سارى نيست، قدرت رشد فكرى و لذت غايى را از كودك مى گيرد و آموزه هاى 

الزم ديدارى و عقلى را محدود مى كند.
در گزارشى از شوراى كتاب كودك در تابستان سال 90-89 در خصوص بررسى كتاب هاى 
كودكان و به ويژه گروه سنى الف، مشخص گرديد كه در گروه بازى، هنر و سرگرمى از ميان 54 
كتاب مورد بررسى، آثار تأليفى از كيفيت بسيار پايين برخوردارند. هم چنين كمبود كتاب در گروه 
سنى الف در اين زمنيه مشهود است. عمده ترين ضعف در كتاب هاى منتشر شده در اين حوزه، 
تكرارى بودن موضوع بدون نوآورى در شيوه ى ارائه و محتوا و ديگر اين كه تفكرى را برنمى انگيزند.

حدود  گذشته  سال  به  نسبت  كه  شد  بررسى  كتاب  عنوان  اجتماعى، 104  دانش  گروه  در 
30 درصد از تعداد كتاب ها كاسته شده است. شوراى كتاب كودك، كميت و كيفيت كتاب هاى 

كتاب  تصويرگرى هاى  از  تصويرى  تصوير(1)، 
آثار  و  متحرك  نقاشى  تأثير  تحت  سيندرال 

كليشه اى، نمونه اى از كتب تجارى(بازارى)،
منبع تصويرى: كتاب داستان.
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مربوط به گروه سنى الف را در اين حوزه نامناسب اعالم كرد. از معيارهاى ارزيابى آن مى توان 
نگرش  نوآورانه،  پرداخت هاى  داستانى،  ساختار  و  ادبى  ارزش  دارابودن  روشمند،  سازماندهى  به 
در  معتبر  منابع  از  استفاده  يك دست،  و  روان  زبان  از  گرفتن  بهره  غيرجانب دارانه،  و  واقع بينانه 
پديدآوردن كتاب نام برد. با بررسى كتب در حوزه ى زندگى نامه، مشخص گرديد كه هيچ كتابى 

در اين حوزه، به گروه سنى الف تعلق ندارد.
در گروه داستان- ترجمه، در سال 90-89، دويست و شصت عنوان كتاب بررسى شد. از اين 
ميان، بيشترين كتاب ها در شيوه ى فانتزى قرار داشت. بيشتر آثار ادبيات داستانى ترجمه شده، به 
گروه سنى سال هاى پايانى دبستان تعلق داشت و سهم كودكان گروه سنى الف، تنها 20 درصد 
بود. از اين ميان، 21 عنوان از كتاب هاى بررسى شده كتاب هايى بودند كه پيش از اين به فارسى 
كتاب  عنوان  تاليف141  داستان-  گروه  در  بودند.  هم زمان  ترجمه هاى  يا  شده بودند  برگردانده 
بررسى شد كه گروه سنى الف در ميان ديگر گروه هاى سنى، فقيرترين گروه بود. در بررسى كيفى 
تكرارى،  فضاسازى هاى  غيرواقعى،  و  سطحى  شخصيت پردازى هاى  شاهد  كتاب ها،  اين  تصاوير 
استفاده از تصاوير نامناسب و كليشه اى، عدم كاربرد مناسب رنگ و تكنيك و استفاده از فونت 
نامناسب، ارزيابى شد. در گروه شعر، از حدود 89 كتاب بررسى شده، 58 كتاب به گروه سنى الف 

و ب تعلق داشت.كه نسبت به سال هاى گذشته رشد افزايشى داشته است.
شوراى كتاب كودك در بخش بررسى تصاوير كتاب هاى تأليفى، 370 عنوان كتاب را براساس 
معيارهاى كلى و با توجه به ويژگى هاى گونه هاى مختلف ادبى مورد بررسى و ارزيابى قرار داد. 
نتايج حاصل از اين بررسى نشان داد كه در بررسى كتاب هاى گونه ى فانتزى عوامل شكل دهنده ى 
تصوير، از جمله فضاسازى ها و شخصيت پردازى ها در راستاى باورپذيركردن متن فانتزى گام بر 
نمى دارد و در بسيارى از موارد تصاوير اين كتب با گروه سنى مخاطب متناسب نمى باشد. با توجه 
به شخصيت پردازى هاى متنوع، جذاب و بيان گر در گونه ى فانتزى به نظر مى رسد يكى از داليل 
شخصيت پردازى هاى نامناسب در تصاوير گونه ى فانتزى، گرايش تصويرگران به شخصيت پردازى 
در  شخصيت ها  كنش  شده  باعث  موارد  برخى  در  انتزاع گرايى  و  ساده سازى  اين  است.  انتزاعى 
تصاوير نشان داده نشود و در مواردى نيز شخصيت ها از يكديگر و فضاى اطراف خود قابل تشخيص 
نيستند. از سوى ديگر، اين گونه ساده گرايى ها ارتباط معنادارى با متن ندارد و نه تنها كمكى 
به فهم بهتر داستان نمى كنند، بلكه باعث پيچيدگى و سخت  فهمى كتاب مى شوند. با بررسى 
تصويرگرى هاى گونه ى ادبى واقع گرا مشكالت اساسى در تصويرگرى هاى آن شامل، بازتاب نيافتن 
كنش هاى شخصيت هاى داستان و فضاهاى واقع گراى متن و در تصويرگرى ادبيات كهن، عدم 
و  شخصيت ها  پوشش  بومى،  و  كهن  فضاى  ترسيم  اهميت  از  آنان  ناآگاهى  و  تصويرگران  توجه 
كتاب هاى  تصاوير  كيفى  بررسى  در  مى باشد.  متن  گسترش  براى  مناسب  شيوه ى  به كارگيرى 
بصرى  كليشه اى  و  سهل انگارانه  تصاوير  از  استفاده  به  مى توان  كهن،  ادبيات  و  دينى  ادبيات 
ضعف هاى عمده در شخصيت پردازى و فضاسازى و ضعف هاى تكنيكى اشاره كرد و هم چنين، 

كيفيت تصويرگرى در كتاب هاى شعر نيز، بسيار پايين ارزيابى گرديد.
بر اساس پرسش هاى اساسى اين مقاله و بررسى آن ها، يافته هاى آن بدين شرح مى باشند:

در  مى باشند؟  كودكان  سنى  گروه  با  متناسب  بررسى،  مورد  كتاب هاى  تصاوير  آيا  سؤال 1: 
جدول (1) توزيع فراوانى و درصد ميزان تناسب تصاوير با سن كودكان بيان شده است.
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ميزان هماهنگى تصاوير با گروه سنىفراوانىدرصد

خيلى زياد00

زياد50,024

متوسط30,916

كم16,28

خيلى كم2,92

كل100,050
پنجاه  كودكان،  سنى  گروه  با  تصاوير  تناسب  ميزان  كه  مى دهد  نشان  آمده  به دست  نتايج 
درصد كتاب هاى مورد بررسى در اين مقاله در حد زياد، حدود سى و يك درصد كتاب ها در حد 
متوسط، حدود يك درصد كم و براى حدود سه درصد خيلى كم بوده است. در نتيجه مى توان 
گفت تصاوير نيمى از كتاب هايى كه براى كودكان گروه سنى الف به چاپ رسيده بود با گروه سنى 
آن ها مطابقت دارد و توانايى هاى ذهنى و تجربى شان را رعايت كرده است. از مشكالت كتاب هاى 
مختص اين گروه سنى تهيه نشده اند بلكه براى  اين گره سنى وجود كتاب هايى  است كه صرفاً 
دو گروه سنى يعنى الف و ب به چاپ رسيده بودند. پس از دقت بيش تر اين نتيجه حاصل شد 
كه اغلب اين كتاب ها فقط متناسب گروه سنى ب مى باشند. بنابراين ناشران كتاب هاى تصويرى 
كودكان با تمام تالش هايى كه انجام مى دهند، در اين مورد نتوانسته اند تمام و كمال به تناسب 

تصاوير و متن كتاب ها با گروه سنى توجه كنند.
سؤال 2: ويژگى هاى تصاوير از نظر فرم و رنگ چگونه است؟

ميزان هماهنگى متن و تصاويرفراوانىدرصد

خيلى زياد3,22

زياد62,527

متوسط21,414

كم10,26

خيلى كم2,71

كل100,050

     يافته هاى مقاله طبق جدول (2)، در خصوص ميزان مطلوب بودن فرم و كاربرد رنگ 
تصاوير نشان  مى دهد كه اين ميزان در حدود شصت و سه درصد كتاب ها به لحاظ كيفى زياد، 
بيست و دو درصد تصاوير كتاب ها در حد متوسط، حدود يازده درصد در حد كم، حدود چهار 
درصد در حد خيلى زياد و براى حدود سه درصد كتاب ها نيز در حد خيلى كم بوده است. با توجه 
به ارقام به دست آمده، مى توان نتيجه گرفت كه تصاوير كتاب هاى مورد بررسى به لحاظ كيفى از 
نظر فرم و رنگ در حد مطلوبى قرار داشتند و اين نشان گر اين است كه تصويرگران اين كتاب ها، 

در اجراى تصاوير موفق عمل نموده اند.

جدول (2): ميزان مطلوب بودن تصاوير كتاب هاى 
مورد بررسى از نظر فرم و رنگ  

جدول (1): توزيع فراوانى و درصد ميزان تناسب 
تصاوير با گروه سنى كودكان در كتاب هاى مورد 
بررسى

بررسى تصويرگرى  هاى كتب تصويرى كودكان پيش از دبستان در ايران
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ارزيابى چند كتاب تصويري كودكان پيش از دبستان در ايران
كتاب هاى  تصويرسازى هاى  بيشتر  كه  رسيديم  حقيقت  اين  به  شد،  ذكر  آن چه  به  توجه  با 
به  گذشته  دهه هاى  در  تجسمى  حوزه ى  هنرمندان  گرايش  عدم  به واسطه ي  ايران،  در  كودكان 
تصويرسازى كتاب هاى مصور گروه سنى الف، از قدرت و كيفيت بااليى برخوردار نيستند. از داليل 
به  كودك  كتاب  ناشران  حتى  و  مربيان  و  مسئولين  متخصصان،  كافى  توجه  عدم  آن،  عمده ى 
كودكان اين گروه سنى است. متأسفانه، عدم توجه ناشران موفق كتاب كودك به اين گروه سنى، 
دليل افزايش پخش و نشر كتب مصور به اصطالح بازارى و عارى از كيفيت هنرى شده است. در 
نتيجه، جز آثار محدودى كه توسط هنرمندان مطرح خلق شدند كتب مصور ارزشمند ديگرى ويژه  
گروه سني «الف» تا دهه  هاي گذشته تصويرگرى نشده است. هر چند، در دهه ي اخير با تشكيل 
شوراها، انجمن هاي حمايت از كودكان و كانون هاى پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اقدامات 

تازه اي در اين خصوص انجام شده است. 
با بررسي اجمالي متوجه خواهيم شد كه در ايران كتاب هاى بازي، مفهومي، آموزش اعداد و 
الفباآموز و ديگر كتب اين گروه، كه توسط تصويرگران برجسته خلق نشده اند، همواره از ارزش 
بااليي برخوردار نيستند و تعداد آثار ارزشمند اين گروه سني (بيشتر كتب تصويري بدون كالم)، 
بسيار محدود و انگشت شمارند. البته، در دهه ى اخير شاهد رشد نسبى و توجه ويژه تصويرگران 
و ناشران كودك به اين گروه سنى هستيم. در اين ميان، تصويرگران ايرانى در خلق برخي كتب 

تصويري توانستند جايگاهي در جشنواره ها و عرصه ي تصويرگري بين المللي كسب كنند .
با عنايت به عمر كوتاه كتب تصويري به مفهوم امروزي در ايران، چند كتاب تصويرى اين گروه 
سني، هر كدام از يك نسل تصويرگرى ايران را به عنوان نمونه ى مورِد مطالعه، به صورت تصادفى 
انتخاب و مورد ارزيابى و نقد قرار داديم. اين كتب انتخاب شده از تصويرگران نامى ايران مى باشند 
و با توجه به شناخت اين گروه از كودكان تحليل شده اند، تا آشكار گردد كه با تمام ضعف ها در 
تصويرگرى كتب مصور گروه سنى الف در ايران، برخى تصويرگران متعهد وجود دارند كه آثارى 

هر چند محدود، ولى با كيفيتى ارزشمند خلق كرده اند.

بررسى و ارزيابى كلى تصويرگرى هاى كتاب «آ/ اول الفباست»
كتاب «آ/ اول الفباست» با تصويرگرى نورالدين زرين كلك و از سوى مؤسسه ى نشر 
با  كه  است  الفباآموز  تصويرى  كتاب  يك  كتاب  اين  يافت.  انتشار   1378 سال  در  نظر 
ارائه متنى(شعر) ساده در كنار تصاوير، به آموزش ساده الفبا به كودكان گروه سنى الف 
شعر،  طريق  از  كرده  سعى  خالق،  و  ساده  نگاهى  با  كتاب  اين  در  زرين كلك  مى پردازد. 
بچه ها را با حروف و حيوانات آشنا سازد. تصاوير با استفاده از تكنيك اكولين، رويدادهايى 
شاعرانه جدا از نگاه ادبى شعر ايجاد كرده كه در خلق آن ها حس شاعرانه ى تصويرگر نيز 

بى تأثير نبوده است. تصوير(2).
زرين كلك در تصويرگرى هاى اين كتاب، از ويژگى شعرهاى هيچانه تأثير گرفته و با 
استفاده از ويژگى هاى طنزآميز در شعر كودكان، اشعارى ساده و خوشايند سروده است. 
در تصويرگرى هاى اين كتاب، با استفاده از رنگ هاى شاد و شبكه بندى هاى شفاف رنگ ها، 
به خلق تصاويرى دلنشين دست زده است؛ تصاويرى كه از طنزى كودكانه و شيطنت آميز 
در صفحه آرايى و تركيب عناصر تصويرى برخوردارند. اين كتاب شامل نوشتار، تصاوير و 
سفيد خوانى بسيار موثر در صفحات، كه باعث ارتباط بهتر چشم و ذهن كودك با نگارش 

بررسى تصويرگرى  هاى كتب تصويرى كودكان پيش از دبستان در ايران
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و شكل حروف و همچنين تصاوير مى  باشد. هنرمند در اين كتاب، با نگاهى خالق، با ترسيم 
خطوط دفتر مشق و تعادل آن با ديگر عناصر تصويرى و نوشتارى، تصاويرى جذاب خلق 
كرده است. شبكه هاى ايجاد شده در تصاوير، گويى به موجود درون صفحه جان و حركت 
مى بخشند و درون صفحه  مى جنبند و داراى حال و هوايى تماماً ايرانى است. در ساختار 
كلى تصاوير كتاب، سبك شخصى و متمايز تصويرگر آن آشكار است. تنها ضعف كتاب تا 
آن جا كه به تصويرگِر مؤلف برمى گردد، مشكل آن در نشان دادن شكل بعضى از اسامى 
به مخاطب پيش دبستانى است. «سال هاست كه الفباآموزها به كودكان كمك مى كنند تا 
اشياى آشنا، حروف و صداها را شناسايى كنند. در الفباآموزها، از تصوير اشيايى استفاده 
مى شود كه شناسايى آن براى كودكان خردسال آسان است و بيش از يك اسم عام ندارند» 

(نورتون، 1382، 45).

ارزيابى كلى تصويرگري هاي كتاب «موش موشك كجايي؟»
كتاب «موش موشك كجايى؟»، يكى از كتب مصور و بدون متن گروه سني الف است كه با 
تصويرگري علي خدايي و از سوى كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال1381 انتشار 
يافته است. خدايي در اين كتاب، نگاه خالق و تازه اي به تصويرگري كتاب هاى ديگرش دارد. وي 
از طريق بازي تصويري ميان دو موش، ذهن كودكان را جستجوگر مي سازد و روحيه كاوش گري 

را درون آنان تقويت مي كند، تصوير(3).
او  از  و  آمده  آن  تصويرگر  كمك  به  نوانديشي  جا  اين  در  كجايي؟»،  موشك  «موش  كتاب 
تصويرگري ساخته كه تفكرش را در رده ى طراحي كتاب و متن سازي نيز به كار مي گيرد. در روند 
داستان، دو موش با رنگ ها و حركاتي كودكانه دنبال ملخ ها و پروانه ها از تپه اي باال مي روند. در 
جست وجويي كاوش گرانه و شيطنت آميز در مي يابند كه آن چه بر آن مي دويدند، كوهان شتري 
خواب زده است. كتاب با طرِح شگفتي و بازگشت موش ها در تصوير نهايي، پايان مي يابد و لبخند 
كودك را به دنبال دارد. خوش بودن در پايان داستان، شادي را به كودكان هديه مي دهد. هرچند 
مشابهت هايي ميان روايت اين كتاب و كتاب« هفت موش كور» اديانگ، تصويرگر برجسته چيني، 
در نشان دادن شيطنت موش ها يك فيل و كشف دنياي پر رمز و راز اطراف توسط بچه موش ها 
به چشم مي خورد. در تصويرگري هاي اين كتاب حساسيت و دقت تصويرگر به عالقه مندي هاي 
كودكان پيش  دبستانى به خوبي مشهود است و در اثبات اين كالم، شاهد به كارگيري رنگ هاي 
براى بيان نوعي طنز كودكانه  تالش  خردساالنه و  شاد، شيطنت در شخصيت پردازي ها، نگاهى 

هستيم.

ارزيابى كلى تصويرگري هاي كتاب «سگي كه قارقار مي  كرد»
در  خيريه  راشين  تصويرگري  و  كلهر  فريبا  نوشته ى  مي كرد»،  قار  قار  كه  سگي  كتاب   »
از  كتاب،  اين  است.  شده  منتشر  نوجوانان  و  كودكان  فكري  پرورش  كانون  سوى  از  سال1383 
ساده  طنزي  اين كتاب، با  است. نويسنده ى  شامل چند داستان  تصويرى داستانى و  كتاب هاى 
و روان، ساختاري زيبا را شكل داده و شيطنتي در كالم، شخصيت ها و نظم داستان ها طراحي 
كرده است. تصويرساز كتاب، با استفاده از رنگ هاي جسمي، طراحي هاي ساده و روان و برخي 

اغراق آميز به خوبي، پا به پاي متن پيش رفته است. تصوير(4).
كودكانه،  طنز  كه  مي يابد  دست  تازه اي  ويژگي هاي  به  كتاب  اين  تصويرگري هاي  در  وي 

تصوير (2 )، صفحه  اى از تصويرگرى هاى كتاب آ، 
اول الفباست، تصويرگر زرين كلك، منبع تصويرى: 
كتاب داستان.

تصوير (3)، تصاوير الف و ب از تصويرگرى هاى 
كتاب موش موشك كجايى؟، منبع تصويرى: كتاب 
داستان.

تصوير (ب) 

تصوير (الف)
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مي گيرد.  بر  در  را  ويژگي ها  اين  از  بخشي  محيطي،  خطوط  حذف  و  ساز  و  ساخت  در  سادگي 
خيريه، در شخصيت پردازي هاي داستان، نگاه كودكانه را تجربه مي كند و با آهنگ و حركت ساده 
قلم، آن چنان شخصيت ها را خلق كرده كه گويي تصويرگر در پرداختن به عناصر تصويري بدون 
طراحي مدادي اوليه، به آن ها دست يافته و بدون هيچ دغدغه اي در ساختار، آن ها را شكل داده 
است. در اين كتاب، تصويرگر در انتخاب نمادهاي تصويري چندان به نظام ماجرايي داستان متكي 
نيست، روايت هاي شخصي او به استقالل تصويرگر از متن مي انجامد. بازي هاي ساده تصويرگر اين 
كتاب، بيشتر حاصل شيطنت تصويرگر است تا رشته هاي تافته در متن. طنز ساده و گيرايي متن، 
به تصويرگر اين امكان را داده كه تركيب بندي شخصيت هاي تصويري و ارتباط آنها با يكديگر، به 

رويدادهاي شيرين تازه اي منتهي شود.
نگاه كودكانه ى تصويرگر، در طراحي انسان ها، حيوانات و ... ادامه ى رويكرد گسترش يافته اي 
است كه بخش وسيعي از آثار تصويرگران انتزاعي دوران معاصر را در بر گرفته است. انتزاع در اين 
آثار وظيفه ى مهمي را ايفا مي كند؛ چه بسا در ادبيات داستان نيز وجود دارد. لذت ادبيات، حداقل 
بخش عمده ى آن، در ارتباط با تصويرهاي پياپي است كه در ذهن زاده مي شود. در اين ميان، 
مي توان به اين نتيجه دست يافت كه هنر ناب،  زايش انتزاع است؛ به تناسب اين كه يك متن يا 

يك اثر هنري از جهان واقعي فاصله مي گيرد، انتزاعي مي شود.
تصوير  به  و  مي شناسند  دارند،  ذهن  در  و  مي فهمند  كه  را  آن چه  الف،  سني  گروه  كودكان 
مي كشند كه در نهايت به يك تصوير ناب و خالصه شده دست مي يابيم. در واقع انتزاع، عاملي 
است تا غرايز كودك منتقل شوند. آزادي در قلم و رنگ و ساخت عناصر داستان كه به نوعي 
تصوير و داستان را به كودك وا مي گذارد، فرايندي خالق را در پيش دارد كه تصويرگر به خوبي 

با آن آشنا بوده است.
تصويرگر در تصاوير اين كتاب به تفكر و انديشه، افكار و آرزوهاي كودكان كه عاشق آفريدن 
آن ها هستند ارزش وااليي مي دهد و از طريق سادگي در ترسيم و طراحي آن ها حس كودكان 

را برمي انگيزد.

نتيجه  گيرى
از آن چه در اين مقاله ذكر شد، مي توان به اين نتايج دست  يافت:

هر آن چه در زمره ى تصويرسازى كودكان پيش از دبستان در ايران مورد بحث است، مربوط به دو 
دهه ى اخير تصويرگرى كتاب كودك در ايران است. در گذار كوتاه سال هاى اخير، فراز هاى قابل تأملى در 
اين حوزه توسط تصويرگران ايرانى صورت پذيرفته است. با بررسى كتب تصويرسازى شده اين گر  وه 
سنى، به اين نتيجه دست يافتيم كه آثار كتاب هاى مصور گروه سنى الف در ايران بسيار اندك 
هستند و آن چه به نام اين گروه سنى يافت مى شود در دو بخش تجارى و هنرى وجود دارند، كه 
در كل آمار كتاب هاى تصويرى تجارى عارى از كيفيات ادبى و بصرى در ايران، بيشتر از كتاب هاى 
تصويرى با كيفيت مطلوب و هنرى مى باشند. متأسفانه، عدم توجه ناشران موفق كتاب كودك به 
اين گروه سنى و هم چنين قراردادن يك كتاب در دو گروه سنى براى جذب مخاطب بيشتر، دليل 
افزايش پخش و نشر كتاب هاى تصويرى تجارى مى باشند. اين نكته حائز اهميت است كه آثار 
تصويرگران كتب تصويرى با كيفيتى مطلوب، هر چند اندك، ولى به لحاظ توانايى هاى تكنيكى، 
نوآورى و خالقيت، ايده و اجرا، داراى ويژگى هاى ممتازى هستند و در كنار آثار برجسته اروپايى 

در اين زمينه قرار مى گيرند. 

تصوير (4)، تصاوير پ و ت از تصويرگرى هاى 
كتاب سگى كه قارقار مى كرد، منبع تصويرى: كتاب 

داستان.

تصوير (پ)

تصوير (ت)
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بر اساس داده هاى پژوهش اين نتيجه حاصل آمد كه بسيارى از ناشران كتاب كودك، معيار 
مدونى براى خلق كتاب هاى تصويرى كودكان و هم چنين خلق تصاوير آن پيش از چاپ ندارند. 
آمار و ارقام پژوهش نشان مى دهد كه ناشران و تصويرگران موفق كتاب هاى كودكان توانسته اند در 
حد زيادى كتب تصويرى متناسب با گروه سنى كودكان بيافرينند و به لحاظ فرم و رنگ مطلوب 
بوده اند. هر چند در كل، نشر كتب كودكان با كيفيتى مطلوب از كتب تجارى كمتر بوده و هنوز 

جايگاه خود را نيافته اند.
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