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 داستانی نیاز داریم؟ هاي تصویري ي کتاب ي ویژه . چرا به نظریه1
 کنیم: نظر در این قلمرو بسنده  اجازه بدهید در بیان این چرایی به نقل سخن دو صاحب

زیـر عنـوان    2ي ادبیات کـودك آکسـفورد   نامه دانشدر درآیندي که در  1ماریا نیکوالیوا 
ي  تا چندي پیش دانش تخصصی موجود دربـاره «گوید:  است، می هاي تصویري نوشته کتاب
هاي نویسندگان تاریخ هنر  شد: بررسیمی  ي جداگانه تقسیم به دو دسته هاي تصویري کتاب

چون خط، رنگ، نـور،   هایی هم هاي کارشناسان ادبیات کودك. گروه اول به مسئله و بررسی
ویـژه   ي مـتن بـه   ه دهنـد  هاي تشکیل کردند و بخشمی  وشنی، شکل و فضا توجهتیرگی و ر

کـه   گرفتنـد؛ حـال آن  می  هاي تصویري را نادیده داستان ها در کتاب وار مطلبماهیت زنجیره
هـاي کـودك    هـاي دیگـر کتـاب    مانند گونه هاي تصویري کارشناسان ادبیات کودك با کتاب

کـنشِ  بی و آموزشی را بـدون توجـه بـه اهمیـت بـرهم     کردند و رویکردهاي اد برخورد می
تـازگی انجـام    هـاي مـؤثري کـه بـه     گرفتند. بررسـی کار می ها به تصویر و متن در این کتاب

چون تاریخ هنـر یـا    را با ابزاري هم هاي تصویري توان کتاباند که نمیداده است، نشان شده 
شـدن نیازمنـد    ها بـراي تحلیـل   ن کتابکرد؛ زیرا ای بخش تحلیلاي رضایتنقد ادبی به گونه

 )247: 2006» (ي خودند. نظریه و فَرازبانی علمی و ویژه
مـا بـه ایـن فـرض     «نویسد:  می 4دردست تصویرها ها دست واژهدر کتابِ  3پري نودلمن

وجـودآوردن   بینیم، بـه  هاي هنري می هایی که در گالري گرایش داریم که هدف اصلی نقاشی
شناسیک مـا اسـت. امـا در همـان حـال کـه        انگیزش دیداري یا برانگیختن احساس زیبایی

1 Maria Nikolajeva 
2 The Oxford Encyclopedia of Children's Literature 
3 Perry Nodelman 
4 Words about Pictures 

                                                            



 206 )11(پیاپی  1394، بهار و تابستان 1ي   ، شماره6ي مطالعات ادبیات کودك / سال  مجله

شان این نیست. ایـن   هاي تصویري ممکن است چنین باشند، هدف اصلی تصویرهاي کتاب
کـه   اند. ادوارد هادنت بـا بیـان ایـن    ها پیش از هر چیز در پی همکاري در گفتن قصهتصویر

هـاي فنــی و   هـا بـر همـان زمینـه     تـر نمونــه  داوري منتقـدان تصـویرگري ادبیـات در بـیش    
هـا بـه کـار     شناسیک استوار است که در نقد تابلوهاي آویخته بـر دیوارهـاي گـالري    زیبایی

توانـد جـداي    هاي ادبی [...] نمی شارد که نقد تصویرگري متنف برند، بر این نکته پاي می می
: 1990» (چون نقد تصویرهاي جزادبی دیـده شـود.   شود و منطقاً هم از ادبیات در نظر گرفته

vii انـد.   هاي تصـویري تصـویرهایی ادبـی    تصویرهاي کتاب«) نودلمن بر این باور است که
وي با تمرکز بـر  » کنند و هم یکدیگر را. ن میها را روشن یا تبیی اند که هم واژه تصویرهایی

گوینـد،   که داسـتان نیـز مـی     هایی تصویري در کتاب«نویسد  داستانی می هاي تصویري کتاب
شوند و براي معنا و هدف خود همیشه وابسته به  اند، وارد جزئیات نمی ها فشرده و کلی متن

ي یـک   مانند تا واژگـان سـازنده   ي پیرنگ می تر به خالصه ها بیش همراهی تصویرهایند. آن
هاي مشـخص ایـن    ي کتاب تصویري و فیلم و برشمردن تفاوت نودلمن با مقایسه» داستان.

پـس  «گویـد   بینـد و مـی   ها نارسا مـی  هاي فیلم را نیز در توضیح این کتاب دو رسانه، نظریه
خـود را  هاي رواییِ یکتـاي   هاي تصویري ریتم، قراردادهاي ساختاري و شکلی، و فن کتاب
ترین  روایت حیاتی«نویسد:  می 1) وي سپس به نقل از استیون راکسبرگviii: 1990» (دارند

هاي تصویري، است. اما ما  ي کودکان، نه تنها در رمان؛ بلکه در کتاب عنصر در ادبیات ویژه
ي نقدي نداریم که به کنش روایی تصویرها در جایگاه عنصري جدا از مـتن   متأسفانه نظریه

اي  گونـه  هـاي تصـویري بـه    چند هر دو گفتاورد بر کتابهر) ix: 1990» (انی، بپردازد.واژگ
ي تأکیدشـان بـر    کلی اشاره دارند؛ اما تأکیدشان بر نقش ادبـی یـا روایـی تصـویرها نشـانه     

سـو، مسـتدل و    داستانی است. و نیز به نظرم این دو سخن به کفایت هم هاي تصویري کتاب
 شده در آغاز وجود ندارد. تر در پاسخ به چرایی طرح یح بیشروشن است و نیازي به توض

 
 گاه پرداختن به این امر ضروري است؟ جا و این . چرا این2

هـاي   هـایی معتبـر بـه کتـاب     ي مؤثر داریم که با اهـداي جـایزه   در ایران چند نهاد و نشریه
ها است که بر روند دگرگـونی   ها و گاه دهه هایی در این قلمرو، سال تصویري و چاپ مقاله

باشـند.   توانند از این پس نیز نقشی مؤثرتر داشته اند و می ها کمابیش اثربخش بوده این کتاب
ي  ویـژه بـا اهـداي جـایزه     (به ي ادبیات کودك و نوجوان نامه پژوهشب کودك، شوراي کتا

اي  ي آن پـس از وقفـه   ي تصویرگري تهران، که ششـمین دوره  پشت پرنده) و دوساالنه الك
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شـده   ترین این نهادهایند. براي پاسخ به پرسش طرح برگزار شد، مهم 1392طوالنی در سال 
پردازیم و در پایـان ایـن    ي اهدایی آن می نامه و جایزه ي پژوهش در این بخش تنها به حلقه

 گردیم. گفتار به دو نهاد دیگر باز می
اسـت.   هـاي تصـویري، ویـژه شـده     بـه بررسـی کتـاب    7و  6ي  هاي شماره نامه پژوهش

وگـویی گروهـی    آیـد، گفـت   که به کار این بحث می 7ي  ي شماره ترین بخش از نشریه مهم
وگو کـه بـا    است. این گفت در آغاز این شماره چاپ شده» ا تصویراز متن ت«است که با نام 

پـور انجـام    اصغر سیدآبادي، سحر ترهنده، فرشـید شـفیعی و کیـانوش غریـب     حضور علی
هاي موجـود بـر سـر راه تکـوین و      ها و دشواري ها، مسئله ي ابهام است، به دقت، آیینه شده

کننـدگان   ترین مسئله از دید شرکت متحقق کتاب تصویري در ادبیات کودك ایران است. مه
شود، این است که با توجه به تعریفـی کـه از    که در آغاز بحث از زبان سیدآبادي شنیده می

هایی کـه بـا نـام تصـویري داسـتانی در       تر کتاب شود بیش هاي تصویري می هاي کتاب گونه
منتقـد یادشـده    شوند تصویري داستانی نیستند و بعد در پایان همین سـخن  ایران منتشر می

تواند دعواي اولمان این  قدر کم داریم؟ البته می چرا ما کتاب تصویري در ایران این«گوید می
» هـاي تصـویري نـداریم    کنم کتاب باشد که ما کتاب تصویري داریم یا نداریم؟ من فکر می

)1392 :7.( 
، از کننـدگان در نشسـت   رسد این اظهار مبتنی بر تعریفـی اسـت کـه شـرکت     به نظر می

کنند. بنابر تعریـف   هاي تصویردار (مصور)، ارائه می هاي تصویري، در مقایسه با کتاب کتاب
ماند  شان مستقل می هایی وجود دارند که تصاویرشان را هم برداري داستان کتاب«پور  غریب

هـا [...] بـه    افتد. [...] یعنی تصویرشان تزئینی است. در مقابـل، بعضـی کتـاب    و اتفاقی نمی
هـا کتـاب    هـا دارد. ایـن کتـاب    کـردن آن  اند و تصویر نقش مهمـی در کامـل   یر وابستهتصو

هایی داریم کـه شـکل و    ما کتاب«گوید:  گونه که ترهنده می ) اما آن7-6: 1392( »تصویریند
طور که آقاي سیدآبادي گفتند متن  شمایل تصویري دارند. اما در واقع مصور هستند و همان

: 1392( )3(»زنـد.  بود یکی به دیگري ضرري نمیشوند و ن هم جدا میو تصویر به راحتی از 
ضلع را در  3کنم باید  من فکر می«گوید:  سیدآبادي می» مشکل کجا است؟«در پاسخ به  )7

تواند یک بخـش از   نظر بگیریم: نویسنده، تصویرگر و مدیر هنري. [...] نبود مدیر هنري می
از مدیر هنري است تا نویسـنده یـا تصـویرگر.     هاي تصویري مشکل مشکل باشد. در کتاب

شناسـند. یعنـی تصویرشـان     تصویرگرها این ایراد را دارند که در تصویرشان داستان را نمی
ي ما این است که هنگام نوشتن تقریبـاً تصـویر در ذهـنش     روایت ندارد. [...] ایراد نویسنده

کشید.  که تصویرگر چه خواهدنویسد و کاري هم ندارد  نیست؛ یعنی یک متن را مستقل می
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هاي دیگر فرق دارد. تصـور مـن    هاي تصویري با نوشتن کتاب کنم نوشتن کتاب من فکر می
باشـد.   بـورد داشـته   نامـه نوشـته شـود. اسـتوري     این است که کتاب تصویري باید مثل فیلم

د. باشد. تصویرگر هم [...] فقط تصـویرگر نیسـت. بایـد روایـت را بشناسـ      بندي داشته فریم
باشـد [...] و در   بداند این تصویر باید مستقل از متن، توالی زمـانی و تـوالی کنشـی داشـته    

کند و چـه بسـا ایـراد     نهایت مدیر هنري کسی است که اشکاالت و اضافات را برطرف می
کنم کار کتاب تصویري یـک کـار گروهـی     ) [...] فکر می13: 1392اصلی ما از اینجا باشد (

با مدیر هنري نیست. من سرویراستاري متنی [ادبی] و هنري را با هـم   است ... و مدیریتش
 )15: 1392» (کنم ... و تقریباً نقش کارگردان را در فیلم دارند. یک نهاد تعریف می

شـاید مـا نتـوانیم بـه آن جـنس      «پور در بررسی این پرسش این است که  اما نظر غریب
ترش برسـیم.   رسیم اما شاید به مدل ایرانیتصویرگري کتاب تصویري [که در اروپا داریم] ب

توانیم خودمان را از داستان و محتـوا تهـی کنـیم ... جریـان      که در نهایت ما نمی به دلیل این
باشـیم باعـث    ي داسـتانی داشـته   گوید حتما باید یک پیام و خمیرمایـه  مسلط معناگرا که می

 )17: 1392» (جا متوقف شود. شود که این جریان این می
 

 کنند؟ . رویکردها در عمل چه می3
کـنش   ي نظري بر برهم وگو از جنبه ي متخصصانِ درگیر در این گفت در همان حال که همه

ها باید هر دو را دیـد؛ بـر    متن و تصویر تأکید دارند و کمابیش بر این باورند که در بررسی
دیگر جـدا فـرض   آشکارا متن و تصویر از یک نامه پژوهش 7و  6ي  روي جلد هر دو شماره

-کتـاب تصـویري  «و  6ي  ي شماره بر روي مجله» تصویر-کتاب تصویري«اند. عبارت  شده
برانگیـز   هـاي توجـه   گر آن است که با وجـود پیشـرفت   نشان 7ي  بر روي جلد شماره» متن

کننـد کـه    اي رفتار مـی  گونه اندرکاران تولید مجله در عمل به ي نظري، دست نشریه در زمینه
هـاي تصـویري، جداگانـه     ي روایت واژگانی و روایت تصویري کتاب ان دربارهتو گویی می

گر این است کـه   نیز نشان 7ي  ي شماره پشت پرنده سخن راند. توجهی کوتاه به بخش الك
هاي نظري نیازمند بازنگري و در عمل نیازمند تأملی بیشتریم. در ایـن بخـش    هنوز دربحث
و در » پشت پرنده یی و معیارهاي فهرست و نشان الكهاي اجرا اصول، شیوه«که زیر عنوان 

است. در بخش  است، تنها یک جا سخن از کتاب تصویري به میان آمده صفحه تنظیم شده 4
هـاي تصـویري و برخـی     براي داوري کتاب«خوانیم که  می 8ي  شمارههاي اجرایی در  شیوه

ي  آیا ایـن شـیوه  » خواهدشد.ها با کارشناسان خارج از هیئت داوران مشورت  دیگر از رشته
هاي تصویري به این معنا است که داوران هنوز مالکی براي ارزیـابی ایـن    پرداختن به کتاب
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ها ندارند یا بررسی متن واژگانی در گـروه داوران و بررسـی مـتن تصـویري در      گونه کتاب
است نیز  آمدههایی که در همین شماره  شود؟ بررسی معرفی خارج از گروه داوري انجام می

نمونه معرفـی کتـاب در ایـن     41کند: از میان  ضرورت تأمل بیشتر در این زمینه را تأیید می
شان کودکان  اند و مخاطبان است که تصویرگر داشته هایی ویژه شده نمونه به کتاب 20شماره 

ي تصویرهاي کتاب ساکت است و تنهـا   معرفی، متن درباره 20نمونه از این  12اند. در  بوده
ي  بینیم. در مجموع در یک نمونه بـه گونـه   نمونه اشاره یا بیانِ نظري در این زمینه می 8ر د

ها هـیچ سـخنی از تصـویري یـا مصـور       کتاب که مصور است اشاره شده و در دیگر نمونه
، اظهار نظرها کلی است:  نمونه 7نمونه از  3است. در  [تصویردار] بودن کتاب به میان نیامده

داراي تصویرهایی خـوب و سـاده   «، »تصویرگري متفاوت دارد«، »دنی داردتصویرهایی دی«
تصاویر متفاوت شیرین «اند:  ي زیادي دقیقي دیگر تنها دو نمونه تا اندازه نمونه 4از » است

ایـن کتـاب برمبنـاي تصـویرها پـیش      «و » شیخی کار سرور کتبی را معنادارتر کرده [است]
ي  ي واژگان و تصـویرها بـر رابطـه    اي به رابطه یچ اشارهي دیگر بدون ه نمونه 2و » رود می

ي نشـان   است. اگر به متن مربوط به برگزیـدگان دومـین دوره   تصویر و مخاطب اشاره کرده
اکبـر   سـیدنوید سـیدعلی  «خوانیم  می» اي نشان نقره«الکپشت پرنده بازگردیم، در زیر عنوان 

بـه دلیـل   «خوانیم کـه   یر این عنوان میو باز ز» است  باباي من با سس خوشمزهبراي کتاب 
نویسـی ایرانـی، قـراردادن     تألیف داستانی جسورانه و خالقانه در عین اتکا بـه سـنت قصـه   

دیـد کودکانـه، هیئـت داورانِ دومـین      هاي خطیر فکري و حفـظ زاویـه   کودکان در موقعیت
) 76: 1392( ...»اي را  پشـت پرنـده نشـان نقـره    اي الك ي اهداي نشان طالیی و نقـره  دوره
ي  چنین همه اي به متن تصویري کتاب ندارد و هم بینیم این متن هیچ اشاره گونه که می همان

ي  هاي واژگانی ویژه ي متن درباره» وگوي گروهی گفت«هایی را نیز که سیدآبادي در  ویژگی
 گونـه  ي متن کتاب تصـویري آن  است و درباره شمارد نادیده گرفته هاي تصویري برمی کتاب

گفـت. از دیگـر سـو سـخت اسـت       تـوان   ي هر متن دیگري می است که درباره سخن گفته
هایی که هـم   ي کتاب در کتاب توان نوید را مؤلف کتاب یادشده بدانیم. واژه بپذیریم که می

هـا (واژگـانی و تصـویري) را     متن واژگـانی و هـم تصـویري دارنـد، هـر دوي ایـن مـتن       
تر است که بگوییم نوید مؤلف متن نوشـتاري ایـن کتـاب     هگیرد. از این رو محتاطان دربرمی

 است.
  

 خیزد؟ . مشکل از کجا برمی4
تـوان در اخـتالف نظرهـاي موجـود در تعریـف       رسد که نخستین مشکل را مـی  به نظر می

در بافـت   هاي تصویري کتاب«بنا بر تعریف نیکوالیوا  .وجو کرد هاي تصویري جست کتاب
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کـنشِ دیـدار و   هـا معنـا از راه بـرهم    هایند که در آن اي از کتابي ویژه ادبیات کودك، گونه
هـا و   موضـوع  هاي تصـویري  گرچه در بسیاري از کتاب[...] یابد. می گفتار ایجادشده، انتقال

است؛ اما بهتـر آن اسـت کـه     شده سال درنظر گرفته  واقع براي خوانندگان کم ها بهمایه درون
ي  کنـیم نـه بـر پایـه      شـان تعریـف  شناسـیک  هـاي زیبـایی   ویژگـی ي  را بر پایه ها این کتاب

هاي تصـویري   کتاب«نویسد:  گونه که نودلمن می ) و آن247: 2006(» شان. خوانندگان نهفته
نسـبت   اي از تصویرهاي زیاد که با متنی به اند که براي کودکانند و از راه مجموعه هایی کتاب

دهند یـا داسـتانی را    ندارد، اطالعاتی را انتقال می روي متنهیچاست یا به اندك ترکیب شده
اي متفاوت ارتباط  گویند و با هر شکل دیگر هنر دیداري یا نوشتاري متفاوتند و به گونه می
 )viii: 1990» (کنند. گري می گیرند و بیان می

هـاي تصـویري از راه    کتـاب «گویـد کـه    روشنی می شکل در حالی که نیکوالیوا به بدین
هـاي تصـویري    ؛ نودلمن بر آن اسـت کـه کتـاب   »شوند ي خود تعریف نمی ي نهفته هخوانند

کنش واژگان  شدن معنا از راه برهم چنین در حالی که نیکوالیوا آفریده هم». اند براي کودکان«
داند؛ نودلمن بر زیادي تصویرها و  هاي تصویري می ترین ویژگی کتاب و تصویرها را اصلی
رسانی (رساندن معنا) در  ید دارد. در عین حال هر دو تعریف در اطالعاندکی واژگان نیز تأک

داسـتانی نیـز بـاور     هاي تصویري گویی در کتاب داستانند و به داستان هاي تصویري هم کتاب
بـودن ایـن اثرهـا تأکیـد      وار و معنادار نظر بر داستان دارند. در همان حال که این دو صاحب

تـوانیم خودمـان را از داسـتان و محتـوا      در نهایت ما نمی«ه پور با این سخن ک دارند؛ غریب
ي داسـتانی   گوید حتماً باید یک پیـام و خمیرمایـه   تهی کنیم ... جریان مسلط معناگرا که می

داستان » شود که این جریان [تولید کتاب تصویري] اینجا متوقف شود. باشیم باعث می داشته
چنین این  داند. هم تحقق کتاب تصویري در ایران میو معنا را ویژگی تفکر ایرانی و سد راه 

تصویرسـازي  «گویـد   جا کـه مـی   پور در تضاد با سخن فرشید مثقالی است؛ آن سخن غریب
معنا است. تصویرسازي در جهت مخاطب و داستان معنا دارد و  براي نفس تصویرسازي بی

اي ارتبـاطی،   وان وسـیله است. [...] تصویرسازي به عن این بخش گنگ و نامفهوم باقی مانده
ــا اســتفاده از خالقیــت خــود،    ــه مــتن و مخاطــب اســت و تصــویرگر همــراه ب وابســته ب

هایی نیز در مقابل مخاطب و متن دارد. این احساس مسئولیت در مراکز آموزشـی   مسئولیت
که ترویج این نوع اندیشه که گرافیست و تصویرگر قبل از  شود. افزون بر این ما تمرین نمی

زي هنرمند است و یکی از مشخصات هنرمند آزادي در کار اسـت، او را از وظـایف   هر چی
[تأکید از مؤلفان متن حاضر اسـت]، مـتن و مخاطـب     "وفاداربودن به پیام"ي خود که  اولیه

کنـیم،  فیبهاي دیگر نیز نگاهی  اگر بر تعریف )159-158: 1390(قایینی، » کند. است دور می
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کتـاب  «انـد کـه    و همکـاران بـر آن   1براي نمونـه چـارلز تمپـل    شود. تر می ها بیش دشواري
ترین معنا، کتابی است که براي انتقال پیام خود، تنها بر تصویر تکیه دارد و  تصویري در ناب

ها تصویرها براي آفریدن پیام بـا   گیرد که در آن هایی را در بر می تر کتاب در تعریفی گسترده
باشـد. ممکـن    هاي گوناگونی داشته ري ممکن است شکلآمیزند. کتاب تصوی متن به هم می
گویـد یـا ممکـن اسـت کتـابی       واژه باشد که داستانش را تنها با تصویرها می است کتابی بی

دهنـد و تصـویر یـا     ها انتقال مـی  ي پیام را واژه ترینه تصویردار (مصور) باشد که در آن بیش
) و بنابر تعریف 55: 2011» (زئینی است.دهد یا ت [است] نشان می چه را در متن بیان شده آن

انـد کـه تصـویرهایی فـراوان      هاي تصویري اثرهایی کتاب«و همکاران  2براون -کارول لینچ
د. در کتـاب تصـویري   نهم تصویرها در معناي داستان سـهیم ها و  ها هم واژه دارند و در آن

گـوییم کـه در    مـا مـی  شـود. بنـابراین    کننده یا نیست می حقیقی، داستان، بدون تصویر گیج
 )91: 2008» (اند. هاي تصویري تصویرها پایه یا تمامیت داستان کتاب

هاي تصویري است  اي از کتاب چه در دو تعریف یادشده مشترك است تأکید بر گونه آن
است و آن کتابی اسـت کـه    نامیده شده» حقیقی«و در دومین » ناب«که در نخستین تعریف 

و در تعریف دوم کتـابی  » قال پیام خود تنها بر تصویر تکیه داردبراي انت«در تعریف نخست 
که تقریبـاً یـک معنـا را    » شود. کننده یا نیست می داستان، بدون تصویر گیج«است که در آن 

هاي پیشین کتاب تصویري و تصـویردار در برابـر    ي تعریف رسانند. در حالی که در همه می
اند؛ در تعریف تمپل و همکاران کتاب تصویردار  و از دو جنس دانسته شده  هم تعریف شده

چه در تعریـف یادشـده و    است. در همین حال آن ي کتاب تصویري فرض شده زیرمجموعه
اسـت،   براون و همکاران، کتاب تصویري ناب یـا حقیقـی نامیـده شـده    -نیز در تعریف لینچ

 است.  شده همان است که از سوي منتقدان ایرانی کتاب تصویري به معناي مطلق فرض
اي بازتـاب وضـعیت موجـود در سـطح      چه در سطح ملی شاهدیم تا انـدازه  بنابراین آن

هاي تصویري در کل  هاي این مرحله از دگرگونی کتاب جهانی است و برخاسته از دشواري
پـردازان و منتقـدان اروپـایی     بـین نظریـه  «کند  گونه که ترهنده اشاره می است. بنابراین همان

هـا بحـث هسـت و مـدام نظریـات       بطه با تعاریف و کارکردهاي ایـن کتـاب  [جهان] در را
) شاید به همین دلیل اسـت کـه   7: 1392» (شنویم. هاي تصویري می جدیدي در مورد کتاب

نویسـد   می 4ي جوایز کالدکات منتقد ادبیات کودك و عضو کمیته ، آموزگار و3رابین اسمیت

1 Charles Temple 
2 Carole Lynch-Brown 
3 Robin Smith 
4 Caldecott 
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ه چیز کتاب تصویري را از کتـاب تصـویردار   به نظر شما چ"زمانی که رئیس کمیته پرسید «
من [به جاي پاسخ] به پاهایم خیره شدم و زمانی که سرانجام کسـی   "کند؟ (مصور) جدا می

ي کمیته نفـس راحتـی کشـیدند! در تمـام آن      سکوت را شکست و آغاز به سخن کرد همه
ـ     سال ز در تعریـف  ها ما بارها و بارها براي رسیدن به تعریف دست و پـا زدیـم و هنـوز نی

تمـامی بـه    رسد که وضعیت موجود داخلی را بتوان بـه  اما به نظر نمی. )2013» (سرگردانیم.
وگوي گروهی، از مـتن   ي یادشده (گفت وضعیت نظري در سطح جهان نسبت داد. مصاحبه

هـاي   تر انجام پـروژه  ها و از سوي دیگر ضرورت هر چه بیش سو پیشرفت تا تصویر) از یک
» هـاي تصـویري   گروه کتاب«آید دستاورد کار  چه در پی می کند. آن آشکار مینظري تازه را 

هـاي تصـویري    در مرکز مطالعات است. این گروه که کار ارزیابی و داوري مجموعه کتـاب 
هـاي   را در دستور کار دارد؛ در روند بررسی 1390تا  1357داستانی منتشر شده در ایران از 

است که بخشی از آن را در بحث پیش رو بـه داوري   یافتههایی دست  خود به مبناها ومالك
چـون   هـاي تصـویري در ایـران هـم     هـاي نظـري در قلمـرو کتـاب     گذارد. پیشبرد بحث می

وگوهـاي مـدام، دقیـق و ژرف هـم      هاي نظري در هـر قلمـرو دیگـر در گـرو گفـت      بحث
 پردازان) است. سازان (نظریه گران، منتقدان و نظریه آفرینندگان این اثرها و هم پژوهش

 
 رو هاي رویکرد پیشِ فرض . پیش5

پردازد  ي داستانی آن می هاي تصویري تنها به گونه ي کتاب رو از مجموعه . بحث پیش1ِ
داستانی است. شکل پیشنهادي نوشتن این  هاي تصویري و بنابراین موضوع بررسی آن کتاب

داستانی (با خـط تیـره)، بلکـه    -عبارت را نیز نه تصویري داستانی (با فاصله) و نه تصویري
تـر روشـن    هاي بعدي علت این پیشنهاد را بیش داند. بحث فاصله می داستانی با نیم تصویري

 کند. می
چون هر مفهوم دیگري فرایند است. از زمان پیدایش نخستین اثـر   . کتاب تصویري هم2

ـ  است و هم از این دست تا کنون این مفهوم دگرگونی پذیرفته ا آفـرینش اثرهـاي   چنان نیز ب
داستانی نیز چنین اسـت. پـس هـر بحثـی در      تازه دگرگونی خواهدپذیرفت. کتاب تصویري

 و از این نظر بحثی فرایندي است. شونده هاي این مفهوم، دگرگون تعریف ویژگی
داســتانی  هــاي تصــویري ي کتــاب کنــیم کــه ایــن بحــث از بررســی همــه . ادعــا نمــی3

هـاي   ي کتـاب  هـاي ایـن بحـث بـر همـه      این نیست که یافتـه چنین ادعا  هماست.  برخاسته
تعمیمـی   چند ممکن است بنا بر گرایش ناخودآگاه به بیشداستانی جاري است. هر تصویري

هـاي   دهد! این بررسـی بـر پـذیرش مفهـوم شـباهت     چنین رویدادي در روند این بحث رخ
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هـاي نظـري    در بحـث متکی است. استفاده از این مفهـوم   1خانوادگی لودویک ویتگنشتاین
هـاي   ) در بحـث 2011( 3) و مـارا گوبـار  2001( 2ادبیات کودك پیشینه دارد. دیوید لـوئیس 

گویـد   گونـه کـه گوبـار مـی     انـد. آن  نظري خود در ادبیات کودك از این مفهوم بهره جسـته 
دهـد   گیرد تا نشـان  می ها بهره ... از بازي هاي فلسفی پژوهشلودویگ ویتگنشتاین در کتاب «

توانـد در همـان حـال کـه داراي مشـتقات فـراوان و اجـزاي         چگونه یک مجموعه مـی که 
اي (همچـون   هـاي روي تختـه   چنان داراي موجودیتی واحد باشد. بازي گوناگون است، هم

هاي المپیک و بازي گرگم به هوا، معمـوالً هـیچ چیـز مشـترکی      تخته نرد یا شطرنج)، بازي
هـا و   اي از هماننـدي  ي پیچیـده هاي گوناگون، با شـبکه يي بازندارند؛ اما در فرایند مقایسه

هـایی   شـوند. در رویـارویی بـا پدیـده     شویم که آشکار و ناپدید می رو می ها روبه ناهمانندي
ي تعریـف  گوید ما باید از این همه کوشش در ارائه می "ویتگنشتاین"پیچیده از این دست 

گوبار سـپس از ویتگنشـتاین نقـل    » رداریم.ب ي کلیت یک مقوله دست پردازي درباره و نظریه
 "نامید 'بازي'شود آن را  باشد یا نمی وجه اشتراکی وجود داشته بایدیا "نگویید: «کند که  می
یابید. زیرا اگـر  ها می هایی بسیار کلی در میان بازي کنید و ببینید آیا اشتراك در عوض نگاه -

هـا   ها و همانندي از این رابطه کلیاي  مجموعه ها و ها و همانندي ها بنگرید بجز رابطه به آن
هـاي   کنید به بازي   کنید! براي نمونه نگاه کنم: فکر نکنید، تنها نگاه  یابید. تکرارمی چیزي نمی
 ....»هایی مانند چرخ و فلک  هاي با توپ..... [یا] بازي ... [یا] بازي اي روي تخته

شـمول   هاي  بنیادین و جهـان  است ویژگیك ها مشتر چه در بازي از نظر ویتگنشتاین آن
است. درست مانند عضوهاي یک خـانواده کـه بـه    » هایی خانوادگی همانندي«نیست؛ بلکه 

 .1بخـش   32-31کننـد (  پیـدا مـی   ثبات به هم ربط  هاي گوناگون و بی نوعی از راه شباهت
رو از دادن تعریفــی واحــد بــراي  بنــابراین، گفتــار پــیشِ )64-63: 1393). (گوبــار 66-67

 ها پرهیز دارد.  ي آن هایی واحد براي همه کردن ویژگی داستانی و تصور هاي تصویري کتاب
ي آفرینش اثـر را از   داستانی بهتر است مرحله هاي تصویري ي کتاب . در تدوین نظریه4

گویی به دو پرسش  خش و در پاسخي خوانش آن جدا کنیم و بحث نظري را در دو ب مرحله
 مهم پیش ببریم:

 شود؟  داستانی چگونه آفریده می ) کتاب تصویري1
 شود؟ داستانی چگونه خوانده می ) کتاب تصویري2

1 Ludwig Wittgenstein 
2 David Lewis 
3 Marah Gubar 
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هـا   گذاریم و بررسی آن هاي فرهنگی و اجتماعی را کنار می چنین در این گفتار عامل هم
ژرفی  أکید است که هر چند این دو پرسش بهي ت گذاریم. نیز شایسته را به زمانی دیگر وامی

هایی که در ایران با آن درگیریم، و به نـاگزیري منطـق     با هم پیوند دارند؛ اما به دلیل مشکل
طلبـد، بهتـر اسـت بحـث خـود را در       گام پرداختن به مسئله را می به تحقیق، که پیشبرد گام

هاي تصـویري را تنهـا در    کتاب ي ي ویژه داریم و تأمل بر نظریه فضاي پرسش نخست نگه 
همین محدوده به سامان رسانیم. هر چند بنا بر منطق چنین پژوهشی هـیچ گریـزي از ورود   

گیري زیبایی و معنـا در   هایی به چگونگی شکل گاه به فرایند خوانش این اثرها و اشاره به گاه
 ها نداریم. آن

 

 هاي این پژوهش . یافته6
ویژه در ایـران، وجـود    داستانی، به هاي تصویري از کتاب رسد تصوري که . به نظر می1 

وگوي متخصصان ایـن   گونه که از تحلیل گفت دارد، چندان دقیق نیست. به سخن دیگر، آن
هـاي   اي ویژه از کتاب هاي گونه رسد که ویژگیآید، به نظر می برمی نامه پژوهشها در  کتاب

چه در تعریف منتقـدان خـارجی    ت. یعنی آناس داستانی به کل آنها تعمیم داده شده تصویري
هاي چـارلز تمپـل و    (تعریف» کتاب تصویري حقیقی«و » ترین معنا کتاب تصویري در ناب«

است، میان منتقدان ما، تنها شکل تجلـی کتـاب تصـویري پنداشـته      براون) نامیده شده-لینچ
ي نـداریم (گـاهی هـم    اند که ما در ایران کتاب تصـویر  شده، از این رو به این نتیجه رسیده

باشـد   شود کم داریم). از سوي دیگر ممکن است این برداشت از تصوري برخاسته اشاره می
هاي تصویري و تصویردار (مصور) دارند. براي  کنندگان در بحث از تفاوت کتاب که شرکت

هاي تصویردار  هاي تصویري و تصویردار برآن باشیم که کتاب ي کتاب نمونه اگر در مقایسه
افتـد. ...   ماند و اتفاقی نمـی  شان مستقل می تصاویرشان را هم برداري داستان«اند که  ثرهاییا

تـرین   گاه بسـیاري از اثرهـایی کـه حتـا بنـام      پور) آن (غریب» یعنی تصویرشان تزئینی است
شـوند. بـراي    دانند از این قلمرو بیرون رانده مـی  ها را تصویري می منتقدان کتاب کودك آن

کیـک تولـد را چگونـه    شده از سوي نیکوالیوا ( ي انتخاب کم دو اثر از مجموعه نمونه دست
در  1شده از سوي پیتر هانت ) و برخی اثرهاي انتخابروزي که مامان اژدها شدو پزند؟  می

امـا  ) و پیتـر ربیـت  ( ي آقا خرگوشـه  قصهچون  هاي ادبیات کودك (هم ي کالسیک مجموعه
شـوند؛ زیـرا بـا     هاي تصویري بیـرون رانـده مـی    ي کتاب ) از دایرهفردیناند این کار را نکرد

هـاي ایرانـی از    دارد. بسـیاري از کتـاب   مـی  حذف تصویرها متن معناي مستقل خود را نگه 
هاي تصـویردار را   چنین هرگاه کتاب نیز همین موقعیت را دارند. هم سر به دیو سیاه دمجمله 

1 Peter Hunt 
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شوند و نبودن یکی به دیگري  راحتی از هم جدا می اثرهایی بدانیم که متن و تصویرشان به«
هاي پیشـین همـه تصـویري خواهنـدبود. چـون بـا        گاه نمونه (ترهنده) آن» زند ضرري نمی

شـوند.   معنا مـی  بینند و گاه بی ها آسیب می کم تصویرهاي آن جداکردن متن از تصویر دست
بر روي طیفی فرض کنـیم کـه   داستانی را  هاي تصویري بنابراین پیشنهاد این است که کتاب

هاي تصویري محض (ناب و حقیقی بـار ارزشـی دارد) و در سـوي     در یک سوي آن کتاب
داسـتانی   هـاي تصـویري   ي کتـاب  هاي تصویردار محض قرار دارند. دربـاره  دیگر آن، کتاب
کـه تنهـا تصـویرها     النـه چون  هاي عینی فراوان است و مشکلی نداریم (هم محض مصداق

) 1شـود کـه    ستانند و کتاب بدون متن واژگانی است.) مشکل از آنجا آغاز مـی گر دا روایت
تصور کتابی که تصویرهایش تزئینی باشند و با برداشتن تصویرها هیچ اتفاقی براي داسـتان  

هاي تصویردار محـض بـه سـوي دیگـرِ      آرام که از سوي کتاب) آرام2نیفتد دشوار است و 
شود. در واقع مشکل اصلی ما نه لحظه دشوارتر می کنیم کار جداسازي هر طیف حرکت می

شـکل تعیـین    ي واقعـی ایـن دو سـر اسـت. بـدین      در دو سر فرضی طیف، بلکـه در میانـه  
ي نگاه و تعریف مـا جـاي هـر اثـر      بودن کتاب کاري لغزنده است و بسته به گونه تصویري

 )4(تواند متفاوت باشد. می
ض کنیم اگـر تصـویري را از متنـی بـرداریم،     . گذشته از این بسیار دشوار است که فر2

است  افتد. شاید به همین دلیل نیز بوده هرچه هم که تزئینی باشد، هیچ اتفاقی براي متن نمی
هـاي تصـویري    اي از کتـاب  هاي تصـویردار را در نهایـت گونـه    که تمپل و همکاران کتاب

کنش واژگان و  بحث برهم رسد که از اند. پس چرا این تصور وجود دارد؟ به نظر می دانسته
هـاي   اسـت کـه هـر یـک از طـرف      ه گونه برداشـت شـد   هاي تصویري این تصویر در کتاب

اي که اگر یکـی از دو طـرف    کنش باید جایی خالی در طرف دیگر را پر کند؛ به شیوه برهم
کنشی را فرض  توان برهم حذف شد دیگري استقاللش را از دست بدهد. در صورتی که می

ي آن را یافت) که در آن، داسـتان واژگـانی    تنها فرض کرد که در عمل هم نمونه کرد (و نه
آفریـده   آید معنایی دیگـر  گاه که تصویر در کنارش می معناي مستقلش را داشته باشد؛ اما آن

تـوان متنـی داسـتانی و متنـی      و همزمـان مـی   .)کـس  چتر و هـیچ و سر  به دیو سیاه دم( شود
نشینند  دو مستقل از هم امکان بودن دارند؛ اما کنار هم که میتصویري را فرض کرد که هر 

) امکان کس چتر و هیچ) و (خورمت درسته منم موش گرسنه/میسازند. ( اي را می کلیت تازه
داستانی اثري است که وجـود   چنین رخدادي را در خودشان دارند. بنابراین کتاب تصویري

ــود    ــتقل از وج ــایش) مس ــایی و معن ــک آن (زیب ــاي) ت ــایی و معن ــک (زیب ــرهاي   ت عنص
چه به این کتاب تحقق  رسیم که آن از این تعریف به این نتیجه می ي آن است. دهنده تشکیل

 



 216 )11(پیاپی  1394، بهار و تابستان 1ي   ، شماره6ي مطالعات ادبیات کودك / سال  مجله

چنـین شـمار تصـویرها یـا      نیست. هم» استقالل تصویر و متن«بخشد، امکان یا ناممکنی  می
 کند.   واژگان نیست که کتاب تصویري را تعریف می

کـنش   هاي ممکنِ بـرهم  ي حالت رو بر این باور نیست که همه پیشِ. در نتیجه، تحقیق 3
ي  کننـد. وظیفـه   اي اسـت کـه یکـدیگر را کامـل مـی      متن واژگانی و متن تصویري از گونه

کردن یکدیگر نیست؛ بلکه تولید کلیتـی تـازه    کنش متن واژگانی و متن تصویري کامل برهم
دادن کلیتـی   هاي ممکن بـراي تشـکیل   التتواند تنها یکی از ح کردن یکدیگر می است. کامل

ي  چون هر کـل دیگـري، بنـابر نظریـه     داستانی، هم تازه باشد. از این دیدگاه کتاب تصویري
یـا بـه سـخنی دیگـر، اثـر      » ي خـود اسـت   دهنـده  چیزي بیش از اجزاي تشکیل« 1گشتالت
هـا   ز آنهایی است کـه ا  کمان، چیزي بیش از مجموع رنگ چون رنگین داستانی، هم تصویري

نشـینی از   نشینی واژگان و تصویرها در ایـن اثرهـا هـم    است. به این ترتیب هم تشکیل شده
ي کتاب، در همان حال که ممکن  دهنده هاي تشکیل ي دیالکتیکی است. از این رو جزء گونه

پیوندند یا به هـم   گاه که به هم می باشند؛ آن است بتوانند مستقل، حیثیت کامل خود را داشته
کننـد). در بیـانی    ي هم را آشـکار مـی   هاي تازه انجامند (ظرفیت پیچند به زایشی تازه می می

ي  دهنـده  داستانی موجودي مستقل از واژگـان و تصـویرهاي تشـکیل    دیگر، کتاب تصویري
الزام نیسـت یـا    اي که اگر یکی را کنار گذاشتیم دیگري به ها به شیوه نآخود است، نه جمع 

ي  هـا و تصـویرها، بلکـه همـه     تیـب و بـا ایـن دیـدگاه نـه تنهـا واژه      ناقص شود. به این تر
)، بابـابزرگ ي قلمِ آن ( )، گونهکیک تولدي کتاب ( چون شکل و اندازه عنصرهاي پرامتنی هم

کنند. پس این  ) نیز در آفرینش معنا شرکت میها گرگي شناسنامه ( هاي صفحه و حتا نوشته
تواند در روند داستان چنان  که گاه حتا یک تصویر میباشد  تواند احتمال داشته فرض نیز می

دگرگونی ژرفی ایجاد کند که کل تازه یا متفاوتی را به وجود آورد. فرض کنیم که در پایـان  
ي پیـرزن داسـتان را    روي نگاه دیو، چهـره  به جاي کلوزآپِ از روبه سر به دیو سیاه دمکتاب 

گانی، پیـرزن را در نقـش شخصـیت اصـلی     گام با روایت واژ دیدیم. در این صورت هم می
بنـدي خـویش بـر اثـر، اگـر       پذیرفتیم. اما هوشمندي تصویرگر در تحمیل پایـان  داستان می

توان انگاشت  کم می است؛ دست نگوییم دیو را قطعاً در جایگاه شخصیت اصلی تثبیت کرده
روایـی، و   ویـژه تصـویرگريِ   اسـت. بـه   ي چنین برداشتی را آشکارا قوت بخشـیده  که زمینه

خـوبی   ي رسیدن به چنـین پایـانی را بـه    شود، زمینه ویژه از هنگامی که دیو وارد قصه می به
آیـد کـه    که در پایان، نگاه دیو به سوي ما است این معنـا برمـی   است. نیز از این تدارك دیده

دیو ، از کتاب بیرون، و از جنس ما است و به این ترتیب نگاه نگران  پیرزن به سوي ما آمده
کنـد. ایـن    انگیزد و ما را بر تنهایی او آگـاه مـی   چه تصور کنیم همدلی ما را برمی بیش از آن

1 Gestalt theory 
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تواند به دگرگونی در موضوع و درونمایه نیز بینجامد. اگر پیرزن  دگرگونی در شخصیت می
تواند زرنگی باشد (یا مهربانی) و اگر دیو محور باشد، زمینه فراهم  محور باشد، موضوع می

 ود که موضوع را تنهایی بیانگاریم.ش می
الزام معنایش این نیسـت کـه در    ، به»داستانی کتاب تصویري«گوییم  گاه که می . پس آن4

تر یا حتا با آن برابـر اسـت.    ها از متن واژگانی بیش ها شمار تصویرها یا حجم آن این کتاب
ی بسـیار پیچیـده و ژرف   شان با متن واژگان تصویرها ممکن است بسیار کم باشند؛ اما رابطه

تـري   بر جاي گذارنـد و حتـا اهمیـت و وزن بـیش     ژرفیاي که تأثیر معنایی  باشد. به گونه
چـون نگـین    تواند نقشی هـم  باشند. در این صورت، تصویر می نسبت به متن واژگانی داشته

نـامیم   باشد. زمانی انگشتري را طال یا نقره می عقیق یا نگین الماس بر انگشتريِ کتاب داشته
که جنس آن طال یا نقره باشد؛ اما وجود تنها یک نگین عقیق یا الماس بـر انگشـتري، حتـا    
اگر جنس آن طال، نقره، مس یا هر چیز دیگر باشد، نام آن را به انگشـتر عقیـق یـا المـاس     

 دهد.   تغییر می
ایـن   ي میان متن واژگانی و تصویري نیز بهتر است بازنگري کنـیم.  ي رابطه . در گونه5

اي که بخشی  گونه ي متن واژگانی و تصویر تنها در پیرنگ است، و آن هم به تصور که رابطه
گویند و بخشی را تصویرها، تردیدبرانگیز است. ممکـن اسـت ایـن     از پیرنگ را واژگان می

ي برخی از این اثرها راست بیاید؛ امـا ایـن، تنهـا ویژگـی ایـن اثرهـا نیسـت.         تصور درباره
) نیز یـادآور  158-157: 2010( 1گونه که باربارا کیفر ها و تصویرها، همان ن واژهي میا رابطه
،  پردازي، درونمایـه  چون شخصیت است، جز در پیرنگ در دیگر عنصرهاي داستان، هم شده

 تواند برقرار شود.  زمان و مکان، و فضاي احساسی حاکم بر داستان نیز می
ي پیونـد میـان واژگـان و     کـردن گونـه   وشـن رسد بهتـرین تمثیـل بـراي ر    . به نظر می6

دادن پیونـد نویسـنده و    نامه و فیلم، و بهترین تمثیل براي نشـان  ي میان فیلم تصویرها، رابطه
گونـه کـه هنگـام     نویس و کارگردان است. براي نمونه، همـان نامه تصویرگر، پیوند میان فیلم

اسـت کـه    کارگردانی عمل کـرده  چون دیدیم، تصویرگر هم سر به دیو سیاه دمي  بحث درباره
است. بنابراین به نظر  ي کنش او متن واژگانی در نهایت به متنی تصویري بدل شده در نتیجه

رسد که تصویرگر در برخورد با متن کالمی، نخسـت تجسـم تصـویريِ آن را در ذهـن      می
ینـد  بخشـد. در ایـن فرا   ها موجـودیتی تصـویري مـی    آفریند و سپس بر آن مبنا به صحنه می
آید، تصویرگر با تعیـین برخـی از عنصـرهاي مـتن      گونه که از اثرهایی از این گونه برمی آن

چـون تعیـین    دهـد) هـم   نامه انجام مـی  چنان که کارگردان در دکوپاژ متن فیلم تصویري (هم
چـه بـه    آرایـی و هـر آن   ي تصویر، صحنه ندازهي نورپردازي، ا دید بیننده، شیوه صحنه، زاویه

1 Barbara Kiefer 
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تواند به همـان   آمیزد. او از این راه می شود با متن کالمی درمی ن متن مربوط میشد تصویري
معناي در نظرِ نویسنده تحقق بخشد یا آن را گسترش دهد یا کامل کند و یا دگرگون سازد؛ 

نشینی واژگان و تصویرها موجودي تازه زاده شـود کـه    اي که در هر صورت، از هم به شیوه
اگر متن کالمی و تصویري، مستقل نیز معنـا داشـته باشـند، اثـر     در صورت جداسازي، حتا 

ي مـتن واژگـانی و    هاي رابطه چون کلیتی یگانه و مستقل، محو شود. به این ترتیب گونه هم
ي مشارکت این دو در آفریدن معنا و زیبایی کلـی کتـاب، و نـه بـر      تصویري بر مبناي شیوه

 شود. ، بررسی میاي ویژه مبناي این رابطه در صفحه یا نمونه
گیـري ایـن دیـدگاه     ، کـه آشـکارا بـه شـکل    سـر  بـه  دیـو سـیاه دم  اي دیگر، بجـز   نمونه
تألیف فریبا کلهر و سحر حقگـو اسـت. مـتن واژگـانی      چه عیبی دارهاست، کتاب  انجامیده

انـد کـه    ي خود خوابیـده  شب در خانه بابا است که هر یک نیمه مهتاب و حاج ي خاله درباره
شـود و   گشاید به دست غـول خـورده مـی    مهتاب در را که می شود. خاله د میصداي در بلن

بلعـد.   جـا مـی   گشاید و غول او را با خانـه یـک   بابا که خوابش سنگین است در را نمی حاج
ي آغـازگر داسـتان در دو    کنند. جملـه  بابا در شکم غول با هم ازدواج می مهتاب و حاج خاله

دیـد کـه درِ    اب خواب بود و خواب هفت پادشاه را مـی خاله مهت«گوید  ي مقابل می صفحه
) تصـویرِ دوصـفحه نمـایی    5: 1388» (اش را زدند. خاله مهتاب صـداي در را نشـنید.   خانه

دهد که در آن هالل ماه با چشـمی بسـته و چشـمی بـاز (بـه       نزدیک از آسمان را نشان می
مهتاب همین ماه  کنیم خاله می نگرد. به این ترتیب ما گمان زند؟) به ما می بیننده چشمک می

فریبد. (تصـویر   ي تصویري به ماه واقعِی آسمان ما را هنرمندانه می است. تصویرگر با اشاره
ي بعد در حالی که  یابد. در دوصفحه ي بعد نیز ادامه می این فریب در دو صفحه )1ي شماره

مهتـاب   تـر در زدنـد و خالـه    دوبـاره در زدنـد. بلنـدتر و محکـم    «گوید  متن کالمی به ما می
) تصویر در نمایی دورتر همان آسـمان  6: 1388». (بیدار رفت در را باز کرد خواب نیمه نیمه

تر و هراسان با دو چشـم بـاز، نگـران بـه همـان       ی که ماه، کوچکدهد؛ در حال را نشان می
گـذرد. تصـویر    ها می نگرد که در تاریکی شب موجودي خیالی (غول) بر بام خانه سویی می
آید. چشـم،   اي در سیاهی شب گم است و در نخستین نگاه به چشم نمی چون سایه غول هم

 )  2ي  رسد. (تصویر شماره ول میبیند و در امتداد نگاه ماه، به غ نخست ماه را می
مهتاب همین ماه است؛ تا زمانی که در  چنان در دام این فریبیم که خاله در عین حال، هم

شاتی کـه مـاه    یابد؛ در النگ مهتابِ در نظرِ روایت واژگانی عینیت می ي بعد خاله دو صفحه
است و در برابر هیکل درشت غول، که اینک  ي آسمان رانده شده چنان هراسان به گوشه هم

آید. تصویرگر  برد، به چشم نمی مهتاب واقعی یورش می گشوده به سوي خاله رنگین و دهان
چون کارگردانی که با شاتی بسته از شخصـیتی فرعـی صـحنه را آغـاز      با هنرمندي تمام هم

 



 219 هاي تصویري داستانی   ي کتاب ي ویژه در جست و جوي نظریهدیدگاه: 

، شخصیت فرعی را از صحنه خارج و توجه ما را بـه  »زوم آوت«نرمی با  کند و سپس به می
مهتـاب را از زمـین و مـاه را از     ي بعد خاله صفحه انگیزد، در دو شخصیت اصلی قصه برمی

یابیم کـه   است. اینک ما درمی آسمان صفحه بیرون رانده، غول را به تمامی جایگزین او کرده
آگهی را تصویر روي جلد که نیمـی از آن در پشـت    ساز اصلی است. این پیش غول، داستان

ــه مــا داده  صــویرگر در همــان حــال کــه اســت. ت جلــد نیــز ادامــه دارد، از همــان آغــاز ب
کند، با افزودن تعلیقی هنرمندانه بـر مـتن واژگـانی،     هاي نویسنده را آشکار نمی سپیدنویسی

شـود   کند و موفق به خلق کلیتـی مـی   نقشی بنیادین در آفرینش زیبایی و معناي اثر بازي می
 )3ي  ي خود مستقل است. (تصویر شماره دهنده هاي تشکیل که به تمامی از جزء

هاي مهکامه شعبانی را به دلیـل اثرپـذیري وي از تصـویرگران اروپـاي     کارممکن است 
اش در  و ممکن است سحر حقگو را به دلیل تکنیک نه چندان قوي )5(شرقی برگزیده ندانیم

بخشیدن  هاي این دو تصویرگر در تحقق ؛ اما تأثیر خالقیت)6(ها قرار ندهیم ي آرتیست جرگه
و از دیدگاهی که این پـژوهش بـه    این دو اثر چشمگیر است ی درداستان به کتاب تصویري

گران موفـق و سـتودنی    از آفرینشکم در این دو نمونه،  دست ،آن باور دارد مهکامه و سحر
 این اثرها در ایرانند. 

هـاي   رسد که هـر گونـه بررسـی اثرهـاي تصـویري در گـروه       شکل به نظر می . بدین7
شود؛ یعنی بررسی این  نه که در شوراي کتاب کودك انجام میگو جداگانه، براي نمونه از آن

نیازمند بازنگري جدي اسـت. بـا   » تصویر«و » تألیف-داستان«ي  هاي جداگانه اثرها در گروه
شده از  واحدي، تشکیل  ، منطقی است که گروه هاي تصویري توجه به ماهیت متفاوت کتاب

چنـین برپـایی هـر گونـه      پردازنـد. هـم  متخصصان گوناگون، به بررسی و نقـد ایـن اثرهـا ب   
نمایشگاه و نیز ارزیابی اثرهاي تصویرگران، بدون همراهی متنی که تصویرها در پیوند با آن 

اند، بدون توجه به نقشی که در آفریدن معنا و زیبایی اثر در جایگاه کلیتی یگانـه   نقش بسته
کند که به  اي را تبلیغ می راهه کج چنین بدون توجه به مخاطبان این اثرها، و تازه دارند، و هم
گیري از متن کالمـی   تر تصویرگران از اثر و تقویت گرایش آنان به بهره جدایی هر چه بیش

 )7(انجامد. هاي داخلی و خارجی می و مخاطب کودك براي فتح جشنواره
هاي تصویري بـود. ایـن تأمـل در     ي کتاب ي ویژه . هدف این پژوهش تأملی بر نظریه8

ي  هـاي تصـویري و بـا پرهیـز هدفمنـد از ورود بـه مرحلـه        ي آفرینش کتاب مرحلهفضاي 
پذیر بود، ورود گاه به گـاه   بینی گونه که پیشی خوانش چنین اثرهایی دنبال شد؛ هرچند همان

اي از  پـردازي تـازه   ها نیز گریزناپذیر شد. در نتیجه، با مفهـوم  ي خوانش این کتاب به مرحله
ي آفرینش این اثرها، همانندي چشمگیري بـا فراینـد    تانی، در مرحلهداس هاي تصویري کتاب

داسـتانی در مقـام    ي کتـاب تصـویري   از ایـن دیـدگاه نویسـنده    )8(شـد.  آفرینش فیلم دیـده 
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ي دکوپـاژ   شـد کـه وظیفـه    نویس و تصویرگر در جایگاه کارگردان اثر در نظر گرفته نامه فیلم
گیرد.  نیز کار تحقق نهایی کتاب را خود بر عهده میداستان را برعهده دارد و پس از دکوپاژ 

نویسـان   نامـه  چـون فـیلم   داستانی باید بکوشد که هم ي اثر تصویري با چنین درکی، نویسنده
دست به قلم برَد و تصویرگر بکوشد کار سنگین کارگردان را به انجام رساند. از این دیدگاه 

که زیبایی و معناي آن مستقل از زیبـایی  شود  چون کلیتی یکه بررسی می ب تصویري همکتا
  )9(ي آن است. دهنده هاي تشکیل ي جزء و معناي همه

 ها یادداشت

) این متن نخستین بار به صورت سخنرانی در پنجمین همایش ملی ادبیات کودك و نوجـوان کـه در   1(
 در دانشگاه شیراز برگزار شد ارائه شده است. 1394اردیبهشت 

شـروع بـه    1391در سـال  » ها و تصویرها واژه«نخستین بار با نام گروه » هاي تصویري کتاب«) گروه 2(
که بخشـی از طـرح    هاي تصویري در ایران تحلیلی کتاب شناسی توصیفی کتابي تدوین  کار کرد. پروژه

مسـئولیت   است طرح رو به اتمامی است کـه ایـن گـروه   » ي ادبیات کودك ایران نامه تدوین دانش«ملی 
هـاي   هاي گروه براي انتخاب و ارزیابی کتـاب  تدوین آن را بر عهده دارد. در طول انجام این طرح مالك

انجامیـد. اللـه آتشـی    » هاي تصویري کتاب«هایی یافت که به تغییر نام گروه به گروه  تصویري دگرگونی
ي  نشجوي دکتري تاریخ و فلسـفه زاده دا هاي خارجی دانشگاه شیراز، سودابه شکراله استادیار بخش زبان

ي  آموختـه  تعلیم و تربیت، فاطمه فرنیا دانشجوي دکتري زبان و ادبیات انگلیسی، عطیه فیروزمنـد دانـش  
ارشد ادبیات کودك و تصـویرگر   ي کارشناسی آموخته ارشد ادبیات کودك، سمانه قاسمی دانش کارشناسی

ارشد کتابداري اسـت. مـدیریت گـروه بـر      ناسیي کارش آموخته هاي تصویري و گلبو مهاجر دانش کتاب
 ي مرتضی خسرونژاد است. عهده

هـاي تصـویري    رسد که معناي کنایی ایـن توصـیف چنـین اسـت کـه در مقابـل، کتـاب        ) به نظر می3(
. اگر رساند شوند و نبود یکی به دیگري آسیب می متن و تصویر به راحتی از هم جدا نمیاند که  اثرهایی

جا  نزدیک به این اظهار زهره قایینی است آن ، یاترهنده همسو با سحر باشد، سخن این برداشت درست
اند که متن و تصویر با کمک یکدیگر یا یک سري تصـویر   هایی هاي تصویري کتاب کتاب«نویسد:  که می

ـ     ] و هر...کننـد [  در پیوند با هم داستانی یا موضوعی را روایت یا بیان می ک کـدام بـه تنهـایی از بیـان ی
 ).318: 1390(قایینی، » داستان یا موضوع یا یک مفهوم ناتوانند.

نگریم این توضیح الزم است که  هاي خانوادگی ویتگنشتاین به بحث حاضر می اگر با مفهوم شباهت) 4(
هاي تصویري بـه   کردن کتاب هاي تصویري و تصویردار بر روي یک طیف به معناي محدود تصور کتاب

توانـد بـه معنـاي پـذیرفتن فراوانـی        روي این طیف نیست. تصور طیف خـود مـی  هاي موجود بر  نمونه
هـاي تصـویري را بـه جـاي      چون مالکی در ارزیابی باشد. بنابراین بهتر است وجود کتـاب  تصویرها هم

هـا و   چون محل تالقی ویژگی فرض کنیم. چنین فرضی هر کتاب تصویري را، هم» منطقه«طیف در یک 
 گیرد.   ر نظر میهاي گوناگون د مالك
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) رجوع کنید به متن نشست تصویرگري همایش چهارم ادبیات کـودك و نوجـوان، دانشـگاه شـیراز     5(
 .1392(نقد و بررسی اثرهاي مهکامه شعبانی)، اردیبهشت 

مـدل موفقیـت در کشـورمان کمـی     «گویـد   جا که می پور آن اي است به سخن کیانوش غریب ) اشاره6(
کنی؟ سحر حقگو، کمـی آرتیسـت    طوري کار می گویند علی خدایی چرا این می محدود است؛ [...] مثالً

تـو  و  همـین و همـان  ویژه بـا آفریـدن دو اثـر     اکنون و به ) توجه کنیم که علی خدایی نیز هم20» (باش!
از سرآمدان خلق اثرهاي تصویري بدون کالم براي کودکان است. در برداشـت ایـن    لکی یا دارکوب لک

بودن تصویرگران توانایی ایشان در آفریدن کتابی تصـویري بـا تعریفـی     نخست آرتیستپژوهش، شرط 
 است. طبیعی است که هنر و هنرمندي در کتاب تصویري تعریفی دیگر دارد. است که در مقاله آمده

ي  تا انـدازه  ي تصویرگري تهران ي هیئت داوران ششمین دوساالنه بیانیهها در  خوشبختانه این مالك) 7(
هیئت داوران این دوساالنه [...]، با این دیـدگاه بـه داوري آثـار پرداخـت تـا      «زیادي بازتاب یافته است: 

هاي اخیر، گاه از رویکرد به مخاطب اصـلی آن،   معرفی برگزیدکان، تصویرگري کتاب کودك را که سال
ي ششم که درپایان یـازده سـال    نهیعنی کودك، خارج شده، شاید به مسیراصلی برگرداند. داوري دوساال

مسئولیت بود. چشم تصویرگري امروز ما پر است از  تصویرگري معاصر ایران استاده، کاري سخت و پر
شمار زیاد تصویرگران و مشتاقان تصویرگري که اغلب به رغم تنوع درونـی، داراي نگـاهی همسـان بـا     

شخصی به عنوان هنرمند است که اغلب به  هاي هاي فردي و جهان همدیگرند، و آن، تمرکز بر خالقیت
شـود. بنـابر همـین واقعیـت، هیئـت داوران ششـمین        فراموشی مخاطبان اصلی تصـویرگري منجـر مـی   

نظیر همکـاران تصـویرگر،    هاي کم ها و خالقیت ي تصویرگري تهران، با احترام قلبی به نوآوري دوساالنه
به اصل روایتگري)، (وفاداري به مخاطب کـودك و   با معیارهاي (وفاداري به متن و مضمون)، (وفاداري

هـاي تکنیکـی) برگزیـدگان خـود را معرفـی       نوجوان)، (اصالت شخصی و خالقیت فردي) و (مهـارت 
تـر و   کند و صمیمانه امیدوار است چراغ فـروزان تصـویرگري ایـران، هـر بـار پرنـورتر و درخشـان        می

طبیعی اسـت کـه بـراي تحقـق چنـین هـدفی        »بد.ش بتابه جهان خیال و روح مخاطبان حقیقیتر،  خالق
اي از هیئت داوران الزم است که گرد هـم آینـد؛ همچـون مفسـران تصـویر، تصـویرگران،        ترکیب ویژه

ي داوران نیسـت.   هاي تصویري. بنابراین الزامـی بـر تصـویرگربودن همـه     نظران کتاب منتقدان و صاحب
ي  اند، هم در عمل و هـم نظـر، توانـایی خالقـه     وريچنین بهتر است تصویرگرانی نیز که در گروه دا هم

باشند و درك ژرفی از  خود را در تصویرگري، وفاداري خود را به متن واژگانی و نیز مخاطب نشان داده
شـود بهتـر    گاه که نمایشگاهی از اثرهاي برگزیده برگزار می چنین آن باشند. هم هاي تصویري داشته کتاب

ي تخیل هنرمند بوده و نیز همراهی متن همـان   ي داستانی که برانگیزاننده صهاست هر تابلو همراه با خال
ي ویژه، که تصویر به آن تعلق دارد، ارائه شود تا تماشاگران ایـن نمایشـگاه درك بهتـري از ایـن      صفحه

هـاي   تـر مـالك   هاي داوري پیدا کنند و چنین رخدادهایی به ترویجِ هر چه بیش اثرها و در نهایت مالك
 مند نیز بیانجامد.  ن داوري در میان مردمان عالقهنوی

گـاه   ي آفرینش و خوانش اثر ناممکن است. زیرا آن واقعیت این است که در عمل، جداسازي مرحله) 8(
گـاه کـه در پـی     ي آفـرنیش اثـریم هرگـز از خـوانش گریـزي نـداریم و آن       بریم در مرحله که گمان می

ي آفـرینش   است. براي نمونه هنگـامی کـه کـارگردان در مرحلـه    خوانشیم، آفرینش نیز همزمان در کار 
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ي دکوپاژشده است (تولید فیلم) این کار بدون خوانش ناممکن است.  درآوردن فیلمنامه دکوپاژ یا به فیلم
خورد. حتا مونتاژ فیلم نیـز بـر اسـاس خـوانش      دکوپاژ فیلمنامه خود بر اساس خوانش فیلمنامه رقم می

ي دیدن (خوانش) رسیده است.  کنیم که فیلم به مرحله ین است زمانی که تصور مییابد. همچن تحقق می
شود. پس خوانش و  در این مرحله بیننده در واقع با خوانش خویش با آفرینش نهایی فیلم نیز همگام می

رونـد کـه جداسازیشـان در     پیچیده و آمیخته پیش می هم آفرینش فیلم چنان پهلو به پهلو و همپوش و به
یچ تحقیقی ممکن نیست. همین ناگزیري بر فرآیندهاي آفرینش و خوانش کتابهاي تصویري نیز حاکم ه

گاه که  پیچیدگی آفرینش و خوانش از این هم ناگزیرتر است. نویسنده آن هم تر، به است. در نگاهی ژرف
اسـت! و همـین    ناپذیر خویش نیز گرفتار در کار آفرینش اثر (متن واژگانی) است خود در خوانش پایان
  رساند. اي از وجود خویش (متن) می خوانشهاي پیاپی و فرارونده است که او را در فرایند خلق پاره

هـاي تصـویري مرکـز مطالعـات و وضـعیت کتابهـاي        تر با رویکرد گـروه کتـاب   براي آشنایی بیش) 9(
هاي تصویري ایرانی از سوي گروه تـدوین شـده    ي کتاب اي که درباره تصویري در ایران بنگرید به مقاله

تشارات به سردبیري جان استیونز و از سوي ان 2016، که در سال ي جهانی ادبیات کودك نامه دانشو در 
 است. راتلج منتشر خواهدشد، آمده

 ها پیوست

 
 1ي  تصویر شماره

 

 
 2ي  تصویر شماره
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