
 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازی علميمجله

 (16)پياپي 96پایيز و زمستان ، دومی ، شمارهتمهشسال 
 
 

 لهرفریبا ک کرگدن سفرهایهای وخمکندوکاوی در پیچ؛ در کشاکش عشق و تنهایی
 

 آتشیالله 

 شیرازدانشگاه 
 چکیده

فری گوید که ساز شخصیتی تنها سخن می سفرهای کرگدنی فریبا کلهر در مجموعه
دهد، تالش ها را بهم پیوند میتوان گفت آنچه داستاندرونی و رازآلود دارد. می

های مختلف )قو، پری، شاپرک و آهو( برای برقراریِ ارتباط عاشقانه یا شخصیت
 آید. هدف این پژوهش،ندرت، از الک خود بیرون میدوستانه با کرگدنی است که به

ی داستانهای تصویری، در قلمروِ کتابسفرهای کرگدنی ایگاه مجموعهبررسی ج
رسیدن که خسرونژاد بدان اشاره کلاست. جایگاه این مجموعه با توجه به مفهوم به

شود. در این پژوهش، به انواع ارتباط واژه و تصویر که نیکوالیوا دارد، مشخص می
رسی ها بررسیدن با توجه به این ارتباطکلاند اشاره و مفهوم بهو اسکات برشمرده

ا، به تحلیلی، ابتدهای این مجموعه، با رویکردی توصیفیدر بررسی کتاب شود.می
شود که متن واژگانی بدون حضور متن تصویری، چه داستانی این مسأله پرداخته می

 کند و سپس، برهم کنش واژه و تصویر بررسی خواهد شد و تفاوت بینروایت می
 شیافزای هایخواهد شد. ارتباط تصویری برشمردهروایت واژگانی و روایت واژگانی

 به را مجموعه خود نیز، و مجموعه این آثار ،کرگدن سفرهای در موجود تقابلی و
 .اندکرده نزدیک اجزا از فراتر کلی

  .کرگدن داستانی،کتاب تصویری ،کلهرفریبا تنهایی، عشق،  :کلیدی هایهواژ
 

 مقدمه. ۱
من  شوهر عزیز ،(۱۳۹۰) شروع یک زن ،(۱۳۹۰) پایان یک مرد هایفریبا کلهر رمان

 دختر: های پرشماری ازجملهساالن و داستانرا برای بزرگ (۱۳۹۲) عاشقانه( و ۱۳۹۰)
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های عمیق عاطفی و مایهبا وجود پرداختن به درون ی کرگدنسفرهای است. مجموعه
، یکی از شش کتاب این مجموعه، در من مظلوم دوستمهجور مانده و با اینکه  ،انسانی
افته المللی مونیخ آلمان راه یی بینهای کالغ سفید کتابخانهبه فهرست کتاب ۲۰۱۳سال 

 اند. افزون بر این، این مجموعهاست، منتقدان ایرانی داخل کشور، به این مجموعه نپرداخته
ی ی جشنوارهبود که تقدیرنامه ۱۳۹۰تا۱۳۵۷های ی برتر در سالمجموعه سهیکی از 

تألیفیِ مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز را در داستانیهای تصویریکتاب
تعامل واژه و تصویر را  سفرهای کرگدن،ی در مجموعهدریافت کرد.  ۱۳۹۵اردیبهشت 

های توان نادیده گرفت. برای تعیین جایگاه این مجموعه در قلمرو کتابنمی
با  نیم.کهای این مجموعه بررسی میکتاب داستانی، ارتباط واژه و تصویر را درتصویری

های ژرِف دوستی و تنهایی را که در قالب مایهتوان درونمی ،نگاهی نقادانه به این آثار
 واکاوی کرد. ،واژه و تصویر در این آثار متجلی است

 

 ی پژوهشپیشینه. ۲
 پارسایی(، حسن ۱۳۸۹) آرش شفاعی (،۱۳۸۴) محمد رفیعیعلی (،۱۳۸۴) شهناز صانعی 
های های کلهر را از دیدگاهرمان ،(۱۳۹۱) و فریدون راد (۱۳۹۱) (، ابوذر کریمی۱۳۸۹)

سی نقد و برر ،ندرتهب ،داستانی کلهرهای تصویریاما کتاب ؛اندمختلف تحلیل کرده
ی ی ویژهجوی نظریهودر جست ؛دیدگاه»ی در مقاله (۱)اند. مرتضی خسرونژادشده

د. کتاب کنی متن واژگانی و تصویری را مرور میانواع رابطه« استانیدهای تصویریکتاب
روِه گیری دیدگاهِ گتألیف فریبا کلهر، از جمله آثاری است که به شکل ؟چه عیبی داره

است.  های تصویری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز کمک کردهکتاب
 تاکنون موضوع پژوهش نبوده است. سفرهای کرگدن یهمجموع

 

 مبانی نظری. ۳
بندی ( ارتباط واژه و تصویر را در پنج گروه طبقه۲۰۰۶و۲۰۰۰) ۱نیکالیوا و اسکات

 کنند:می
 ؛است یکی ،گویندمی تصویر و واژه آنچه: ۲ایقرینه. ۱

 ؛دهندمی ارائه جداگانه اطالعاتی تصویر و واژه :۳مکملی. ۲
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 ؛دهدمی بسط را واژه تصویر و را تصویر واژه :۱افزایشی. ۳

 ؛کنندمی روایت متفاوتی هایداستان تصویر و واژه :۲تقابلی. ۴

 انهجداگ روایتی هریک و کنندمی نقض را یکدیگر تصویر و واژه :۳چندروایتی. ۵
 . دارند

آمده  رانشو همکا پوربه قلم سعید حسامای تبیین این پنج حالت به تفصیل در مقاله
نیکوالیوا معتقد است رسالت آفرینش معنا در  (.۲۹: ۱۳۹۳پور، نک: حسام) است
که این دو با هم تعاملی یعنی زمانی ؛بر دوش واژه و تصویر است ،های تصویریکتاب

ت ترتیب، حذف تصویر یا واژه بر کلیبدین ؛شودمعنا برساخته می ،سازنده داشته باشند
بر این باور است که در آفرینش معنا،  ۴دارد. نودلمنکار، روایت و معنا، تأثیری کاهنده 

رو، حجم بیشتر کتاب ازآنِ تصویرها و حجم ازاین ؛تر از واژه داردتصویر نقشی برجسته
 هایها و پس از بررسی کتابهاست. خسرونژاد پس از مروِر این نظریهازآنِ واژه ،کمتر

لیت بندی آثار تولیدشده باید کر طبقهگیرد دنتیجه می ،اندکودک که در ایران تألیف شده
در همان حال که »ها اجزای مختلف هایی که در آناثر را در نظر داشت و برای کتاب

پیوندند گاه که به هم میآن ،ممکن است بتوانند مستقل، حیثیت کامل خود را داشته باشند
نک: ) ل شدئقا باید جایگاهی ویژه« انجامندبه زایشی تازه می ،پیچندیا به هم می

هرچند اگر فقط روایت واژگانی را بخوانیم و به  ،ترتیببدین ؛(۲۱۶: ۱۳۹۴خسرونژاد، 
خودی خود کامل باشد، حضور تصویرها در تصویرها نگاه نکنیم، ممکن است داستان به

گوید: خسرونژاد در تبیین این حالت می .آفریندکلیت و روایتی نو می ،کنار متن واژگانی
ی خود دهندهداستانی، موجودی مستقل از واژگان و تصویرهای تشکیلتصویریکتاب »

ت یا نیس ،به الزام ،دیگری ،ای که اگر یکی را کنار گذاشتیمها به شیوهاست، نه جمع آن
(. در وصف نقش تصویرها در خلق کلیتی تازه، خسرونژاد بر این باور همان) «ناقص شود

حتی  گاه»بلکه  ،ساز باشندرهای یک کتاب روایتتک تصویاست که لزومی ندارد تک
چنان دگرگونی ژرفی ایجاد کند که کل تازه یا  ،تواند در روند داستانیک تصویر می

تواند وامدار عناصر مختلف (. ایجاد کلیتی تازه میهمان) «متفاوتی را به وجود آورد
حدود نی و تصویری تنها می متن واژگاداستان باشد. خسرونژاد با رد این فرضیه که رابطه

 :همچوندر دیگر عنصرهای داستان، »دهد که این رابطه به پیرنگ است، توضیح می
                                                           

1. enhancement 
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3. contradiction 
4. Nodelman 
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تواند می ،مایه، زمان و مکان و فضای احساسی حاکم بر داستان نیزپردازی، درونشخصیت
 (.۲۱۷همان: ) «برقرار شود

 

 های پژوهشپرسش. ۴
 شود؟می پرورانده مجموعه این در چگونه تنهایی و عشق یهمایدرون. ۱
 اند؟کلی مستقل از اجزایشان بدل شده به ،کرگدن سفرهای یآیا آثار مجموعه. ۲

 است؟ شده بدل اجزایش از مستقل اثری به مجموعه آیا .۳
 

 سفرهای کرگدنی روش بررسی مجموعه. ۵
از انواع ارتباط واژه و تصویر که نیکوالیوا و اسکات  ،های این مجموعهدر بررسی کتاب

های تصویری مرکز مطالعات ادبیات کودک ی گروه کتاباز نظریه ،اند و نیزبرشمرده
ی هوجوی نظریدر جست ؛دیدگاه»ای با عنوان در مقاله این نظریه .شودشیراز استفاده می

 مطالعات ادبیاتی ی یازدهم مجلهثبت و در شماره« داستانیهای تصویریی کتابویژه
را مطرح  داستانیرسیدن کتاب تصویریکلمفهوم به ،است. این نظریه منتشر شدهکودک 

شود ه میله پرداختأبه این مس ،تحلیلی، ابتدابا رویکردی توصیفی ،کند. در این مقالهمی
رهم ب ،سپس ؛کندکه متن واژگانی بدون حضور متن تصویری، چه داستانی روایت می

ری تصویکنش واژه و تصویر بررسی، تفاوت بین روایت واژگانی و روایت واژگانی
خص داستانی مشهای تصویریها در قلمرو کتاببرشمرده خواهد شد تا جایگاه این کتاب

 شود.
 

 مجموعه آثار تحلیل. ۶
  همسفر کوچک. ۶-۱
 کند و راوی کرگدن را معرفی می کـر کوچــهمسفدر  گویند؟ها چه میواژه. ۶-۱-۱

سنجاقک کوچک با  ،سرانجام .شماردسفرهای متعدد و موقت او را برمیسفرها و هم
 راوی ،کند. در این کتابشود و کرگدن دیگر تنها سفر نمیکرگدن دوست و همراه می

پرسد کرگدن و سنجاقک چگونه باهم دوست شدند و خود در خطاب به خواننده می
راین، بناب؛ دادن به این سوال باید قصه را از اول شروع کردبرای پاسخ» گوید:پاسخ می

ود ی حیوانات، یک کرگدن هم بیکی بود، یکی نبود. غیر از شیر و پلنگ و روباه و بقیه
رفت، از بیشه به چمنزار، از چمنزار به از جنگل به بیشه میکه همیشه در سفر بود. 

 (.۱ث: ۱۳۸۹)کلهر، « آمدکوهستان. و از کوهستان هم به هر جا که پیش می
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ویایی ی سفر و پمایهمعرفیِ کرگدن و برجستگی درونهمسفر کوچک، شروع متفاوت 
ده ر را برای خوانناین تصو ،های این مجموعه کمرنگ استدر این کتاب که در سایر کتاب

ا باشد. راوی، پس از آنکه ب همسفر کوچککند که نخستین کتاب مجموعه باید ایجاد می
بر خواننده آشکار را اتصال کوتاه، پایان داستان )همسفرشدن کرگدن و سنجاقک( 

تا ماجرای دوستیِ کرگدن و سنجاقک را  زندسازد، از زمان حال گریزی به گذشته میمی
ایجاد  های پرهیجان وی کنشاین داستان سرِ آن ندارد که با ارائه ،ترتیببدین ؛روایت کند

 ترسیم و پردازِ شخصیتی درونگراست ،تعلیق، خواننده را به دنبال خود کشد، بلکه هدف
 ،چاالک و مغرور، و نه همچون روباه ،درنده و خروشان، نه مانند پلنگ ،که نه مثل شیر

 زیبا و سیّاس است. 
های دیگر همسفر کرگدن شخصیتی سیّار است و با شخصیت فر کوچکهمسدر 

 ،تتا اینکه در نهای (گویدنمی« نه»اعتمادی، به هیچ همسفری عین بی در ،کرگدن) شودمی
اگر در راه مثل » :گویدبارها با خود می همسفر کوچکیابد. کرگدن در رفیق راه را می

روز این جمله را روزبه»اما در پایان کتاب او  ؛(۷)همان:  «خودت را نیافتی، تنها سفر کن
 (.۱۷: )همان «اگر در راه مثل خودت را نیافتی تنها سفر کن»کرد که: بیشتر فراموش می

متفاوت است و رشدی در شخصیت  ،در ابتدا و انتهای کتاب ،نگرش کرگدن به زندگی
 توان گفت این کتاب پایانی خوش دارد.افتد. میاو اتفاق می

با کرگدنی  ،در متن واژگانی گویند؟دست هم چه میدرواژه و تصویر دست .۶-۱-۲
شویم که همیشه در سفر و حرکت است و از جنگل به بیشه، از بیشه به پویا آشنا می

اما در متن  ؛رودچمنزار و از چمنزار به کوهستان و از کوهستان به هرکجا که شد می
بینیم. جغرافیای را در حالت خواب و انفعال می( کرگدن ۱ ی)تصویر شماره تصویری

وسیع و باشکوهی که در متن واژگانی تصویر شده و گستردگی تجارب کرگدن را نشان 
 ،دهد، در تصویر به فضای سفید و دو درخت خشک پاییزی تقلیل یافته است. در اینجامی

دهد می کرگدن را شرحی گذشته ،گویا متن واژگانی ؛واژه و تصویر ارتباطی تقابلی دارند
توان سیر تحول شخصیت کرگدن را شاهد زمان حال را. در این تقابل می ،و متن تصویری

 بود.
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شود، کرگدن، گردن کشیده ی هفت و هشت، کرگدن با خرگوش همسفر میدر صفحه
( و خرگوش باآرزوی یافتن ۸همان:  دارد )نک:« به سفیدی برف»و سرخوش که همسفری 

های رؤیایی خرگوش سفید که نوک هویج هویج بر پشت کرگدن جا خوش کرده است:
به  ی شاخ کرگدن هستند که نوک تیزشتیزشان به سمت پایین است، گویی شکل باژگونه

ن، گیرد. در متسمت باالست. بالن آرزوی خرگوش، سرخوشیِ کرگدن را انگار به سخره می
، ۲ یبریم و در تصویر شمارهوگوی کرگدن و خرگوش به هدف خرگوش پی میگفت با

ها، عدم سنخیت ی خطوط و زوایای آنبالن آرزوی خرگوش و شاخ کرگدن و تقارن باژگونه
کند. پاهای کرگدن روی سطح شیبدار است و نه بر خط این دو همسفر را بر ما آشکار می
. ی خرگوش و کرگدن داردکور داللت بر لغزندگی رابطهافق و اگر چنین باشد، موقعیت مذ

  ارتباط متن و تصویر در این مورد افزایشی است.
بینیم که در برابر سنجاقک و ( کرگدن را می۳ ی)تصویر شماره ی پایانیدر صفحه
 رسد:نظر میریزنقش به ،شتدرهای شاخ و برگ

 یه)تصویر شمار ی آخردر همین صفحه ،ی قوت تصویرگری این داستانشاید نقطه
یر، شوند، در تصوافکار کرگدن توصیف می ،که در متن واژگانیدرحالی ؛( به چشم آید۳

ا گیرد و بیننده او ری پایین سمت راست قرار میکرگدنِ ریزجثه در حاشیه و در گوشه
تر ه نزدیک، به بینندگیرددر مرکز صفحه قرار می ت تقریباًشاما سنجاقک در ؛بینداز دور می

ود. این شاست و با حرکت هدفمندی که دارد به شخصیتی کنشگر و مرکزی تبدیل می
روی جلد  ؛ی پایانی مقایسه کنیمیابد که جلد کتاب را با صفحهتغییر زمانی اهمیت می

کتاب، کرگدن درشت است، در مرکز قرار دارد و سنجاقک، کوچکتر از آن است که 
شخصیت اصلی تلقی کند. روی جلد، تالقی نگاهی بین کرگدن و سنجاقک خواننده او را 
پرامتن چشم بیننده را به داخل و  دو به سمت چپ گرایش دارند خورد و هربه چشم نمی

 ۱ یشماره تصویر
 

 
 ۲ یشماره تصویر
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سنجاقک بیشترین حجم  ،اما ،ی پایانیدر صفحه .کندکتاب و شروع سفر هدایت می
به سوی یکدگر دارند و  د هم، روکرگدن و سنجاقک، در امتدا ؛کندصفحه را اشغال می

گردند گویی از پایان به آغاز بازمی ؛کنندرسد از چپ به راست حرکت میهر دو به نظر می
سیر واژه را تف ،ترتیب، تصویربدین ؛و این چرخه به پایداری دوستی این دو اشاره دارد

 کند. کند و ارتباطی افزایشی با آن برقرار میمی

 
 ۴ یشماره تصویر                   ۳ یشماره تصویر

نی یابیم؛ در متن واژگانی با کرگدبین متن واژگانی و متن تصویری، تقابلی ظریف می
گذارد و سعی دارد دلیل ی راه تنهایش میدنیادیده مواجهیم که هرگاه همسفری در میانه

دن در متن واژگانی، کرگ« دانم.می»دهد: آرامی پاسخ میرفتنش را توضیح دهد، کرگدن به
کند؛ اما در تصویر، بینی میزند و پیشآگهی دارد و رفتار همسفرهایش را حدس میپیش

ینه زملوحانه غرق است یا کوچک است و در پسای سادهبینیم که یا در خلسهکرگدنی می
متن پردازی ترتیب، شخصیتقرار گرفته و بیشترین فاصله را از بیننده/خواننده دارد؛ بدین

پردازی متن تصویری، متفاوت است. حاصل این تقابل در پایان کتاب واژگانی با شخصیت
بینیم سنجاقک، یعنی شخصیتی که وارد دنیای کرگدن شده تا آید، زمانی که میبه چشم می

 یابد. تر از خود کرگدن میبا او بماند و سفر کند، نقشی پررنگ
 

 هاکرگدن پری. ۶-۲
 ا به ــری آرزوهــارتباط کرگدن را با پها پری کرگدن گویند؟چه میها واژه. ۶-۲-۱

چیز را به قسمت بیند کرگدن از آرزوکردن ابا دارد و همهپری که می .کشدتصویر می
ی دو رویکرد نماینده ،رود. کرگدن و پریگوید و میگذارد، سرانجام او را وداع میوامی
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ا کامروا سیرتان رای است که نیکخیالی و افسانهمتفاوت و متضاد هستند. پری موجودی 
گر گوید اخوابد و به تقدیر معتقد است و میزیر درخت خرمالو می ،اما ،کند. کرگدنمی

م آغشته َاش هشود، نیازی به آرزوکردن نیست، هرچند تقدیرگراییقرار باشد که بشود، می
 به شک و تردید است.

او  ؛تفاوت دارد همسفر کوچکبا کرگدن  ،ینیمبمی هاپری کرگدنکرگدنی که در 
کند. راوی با اشاره به ی امنِ درخت خرمالو را رها نمیدچار انفعال شده است و سایه

برد، شخصیت کرگدن را که به ضدقهرمانی لذت می« ویرانی»اینکه کرگدن از تماشای 
رآوردن آرزوی کرگدن که پری در صدد بکشد. زمانیبه نقد می ،ماندوامانده و واداده می

ی کرگدنی سفید ورزد، سروکلهآوردن آرزو امتناع میزباناست و کرگدن لجوجانه از به
شود. یبرآورده م ،دمی ،ی کرگدنگویا آرزوی ناگفته ؛شود که او هم تنهاستو زیبا پیدا می

 ی ما معتقد است اگر کرگدنچون کرگدن قصه ؛گذرنداز کنار هم می ،اما ،دو کرگدن
شد که ماند و کرگدن سفید معتقد است اگر از او خواسته میخواست بماند، میسفید می
اندازند و آرزوکردن ی دیگری میدو عاملیت را بر عهده هر ،ترتیبماند و بدینبماند، می

 پندارند. را امری غیرالزم می
پری چنانچه تصویرهای  گویند؟دست هم چه میدرواژه و تصویر دست .۶-۲-۲

ی کرگدن در شود. چهرهای وارد نمیرا حذف کنیم، به کلیت کار خدشهها کرگدن
رد ی پری که سری پرشور داکند. چهرهتصویرها همیشه متبسم است و هیچ تغییری نمی

نچه رغم آو مدام در تقالست، اصال پیدا نیست. ارتباط پری و کرگدن در تصویرها به
گونه کنش دراماتیک به تصویر کشیده شده است. مکان گویند، فارغ از هر ها میواژه

 نقش ،هااند و انتخاب رنگهای تکراری ترسیم شدههای درخت و سنگداستان با تنه
دن پذیرد که پری با کرگگونه پایان میکنند. داستان اینفعالی در فضاسازی ایفا نمی

خواست آرزو کند که بار »ماند، کند و کرگدن خیره به ردّ پرواز پری میخداحافظی می
پری ی فضاسازی آخرین صفحه (.۱۷الف: ۱۳۸۹)کلهر،  «دیگر او را ببیند؛ اما پشیمان شد

 دارد.  همسفر کوچکی با آخرین صفحه بسیارهای شباهتها کرگدن
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پری و کرگدن از هم جدا  ها،پری کرگدندر 
خواهد آرزو کند پری را شوند، کرگدن دلش میمی

شود. در تصویر، کرگدن اما پشیمان می ؛ببیند
دهد. بیشترین حجم صفحه را به خود اختصاص می

گوید و دور پری کوچک کرگدن را وداع می
ی آخر شود. گیاهان هم همان گیاهانِ صفحهمی

ا انگار به رقص هستند که در آنج همسفر کوچک
درآمده و در صفحه معلق بودند، در اینجا پایبند 

 اند.کرده احاطهزمین هستند و کرگدنِ ایستا را 
ثری بین روایت واژگانی و روایت ؤکنش مبرهم

 خورد. تصویری به چشم نمی
 .فرض کنیم ایاند که بتوانیم ارتباطشان را با واژگان قرینهتصویرها حتی تا آنجا پیش نرفته

 

 شمارشگر کرگدن. ۶-۳
 چیز را اختیار همهکرگدن که بی ،کرگدن شمارشگردر  گویند؟ها چه می. واژه۶-۳-۱

شود که ادعای قدرت دارد. کرگدن با شمردن جانورانی که با شیری همراه می ،شماردمی
ه شیر دچار یی کگیرد، تا جای شیر را به پرسش میجذبه ،گریزنداز غرش شیر می

 شود. استیصال می
 ؛کند، حسابگری و منطق استی شمارشگر به ذهن القا مینخستین مفاهیمی که واژه

، یا ای یابندلهأکنند که پاسخی برای مساما حسابگری و منطق زمانی بااهمیت جلوه می
هدفی را با کمترین هزینه محقق سازند. کرگدن در پی تحقق هدف خاصی نیست، او 

خورد. دانست شمارش این چیزها به چه درد میکس نمیهیچ»دارد: را خوش می شمردن
لی و ؛دانستند که چکار باید بکنندنمی ،رسیدندبرای همین هم هر وقت به کرگدن می

 «گذشتندبرانگیز بود، حیوانات هم با احترام از کنارش میچون رفتار کرگدن خیلی احترام
ناپذیر انگیزه و تحلیلشمارشگریِ کرگدن کنشی بی ،ترتیببدین (؛۳پ: ۱۳۸۹)کلهر، 

ها کنیم، به نظامی از تضادی شیر مقایسه میاما زمانی که این رویکرد را با رویه ؛نمایدمی
 شیر، هیجان و برانگیختگیِ تضاد بین نگاه سرد و مکانیکی کرگدن و شور و ؛خوریمبرمی

هدف کجاست و به راه دل دیگری رفتن  آنکه بدانیتضاد بین راه دل خویش را رفتن، بی
د و ی دو غایت هستن، نمایندهو شیر کرگدنبرای اینکه خودت را به دیگری ثابت کنی. 

 
 ۵ یشماره تصویر
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ی تعادل دورند. زندگی کرگدن عاری از کنشی معنادار است، ضرباهنگی تکراری از نقطه
ش شمار ؛کردمیکند که در ابتدای داستان بینیم که همان کاری را میدارد و در پایان می

 های بدن گورخر.تیغی و خطهای جوجهتیغ
تصویرگری این کتاب تغییری  گویند؟دردست هم چه میواژه و تصویر دست .۶-۳-۲

ی داستان مایهای به درونالیه ،سازد و تغییر شخصیت شیررا در شخصیت شیر نمایان می
متفاوت است و اخم و  ی شیر در تصویرهای ابتدا و انتهای کتابافزاید. چهرهمی

دهد. نگاهی به تصویر شیر جای به دودلی، ضعف و ندامت می ،رفتهرفته ،خشونتش
 سازد:( در طول داستان، تغییر شخصیت او را بر خواننده آشکار می۹تا۶)تصویرهای 

             
 7 یشماره تصویر                                      ۶ یشماره تصویر                  

 

               
 ۹ یشماره تصویر                                    ۸ یشماره تصویر                    

بندد، کرگدن است که خونسرد و شخصیتی که در روایت واژگانی، داستان را می
گذارد که دهد و این معما را در ذهن خواننده برجا میسرخوش به شمارش ادامه می

ن ؟ شیری که در پی تأییدگرفتای داشتفایدهدستاورد کرگدن چه بود یا  افول شیر چه 
طور هشاید ب ،شود. گرسنگی و زوال شیرمی از کرگدن است، از ضعف و گرسنگی ناتوان
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خود  یدهد که عاقبتِ ناخجستهتهی را نشان میناپذیر قدرتی میانعطش سیری ،نمادین
ی مستلزم حضور نیرویی است که نماینده ،اما نگاه اخالقی به داستان ؛زندرا خود رقم می

ی متن در آخرین صفحه تابد.خیر و عدالت باشد و این نقش را کرگدنِ شمارشگر برنمی
او سخن  یواژگانی، شیرِ نحیف و نزار شخصیتی است در حاشیه که سایر حیوانات درباره

ه این همان شیری است ک»برند: کار میه را برای اشاره به شیر ب« این»گویند و ضمیر می
ر دو براد ،این همان شیری است که در یک روز»یا « دو تا از برادرهای مرا خورده است

نگرند کنند و از باال بدو میبا او ارتباطی برقرار نمی ،ترتیببدین (؛۱۷)همان:  «مرا خورد
اما در تصویرِ پایانی، تالقی نگاه شیر را با خرگوش  ؛کنندو او را به دیگری تبدیل می
تعاملی عاطفی بین شیر و خرگوش اتفاق  ،( و این یعنی۸ یشاهد هستیم )تصویر شماره

 یدهد )تصویر شمارهُغرد و چنگ و دندان نشان میر ابتدای داستان شیر میافتد. دمی
ر شود و به فکخواب میبی ،شود غرش او تأثیری بر کرگدن ندارد(، وقتی متوجه می۶

( ۸ یکند )تصویر شماره(، مأیوسانه فرار آهو را تماشا می۷ یرود )تصویر شمارهفرو می
 .(۹ یگیرد )تصویر شمارهبا خرگوش در یک سطح قرار می ،مدد تصویرگربه ،و درپایان

اما در متن واژگانی، آخرین جمله  ؛شودمتن تصویری، کرگدن در صحنه دیده نمیاین در 
 نهد وشیر رو به زوال می ،سازد. در متن واژگانیدور باطل زندگی کرگدن را آشکار می

یری، در متنِ تصو کهدرحالی ؛کرد توان رشد تلقیتغییر حالتِ او را نمی ،ترتیببدین
شیری را شاهد هستیم که آرام و رام خوابیده و انگار دارد با نگاهش از خرگوش طلب 

این است  ،آید(. آنچه از تصویرهای این کتاب برمی۹ یکند )تصویر شمارهبخشش می
یر را تغییر اما ش ؛تغییر کند ،کند که خود قرار نیستکه کرگدن نقش کاتالیزوری را ایفا می

 ،چون در روایت واژگانی ؛کنداین نقش را کرگدن در روایت واژگانی  ایفا نمی .دهدمی
دهد و ای داشته باشد، شیر را بازی میآنکه انگیزهکرگدنی که به پوچی رسیده است، بی

 دهد. تغییرپایانش ادامه میهدف و بیکند و به شمردن بیاو را خسته و گرسنه رها می
ی افزاید: روز دادخواهای اخالقی به داستان میمایهدرون ،شیر در متن تصویری شخصیت

یی که هاها و نقششخصیت زیرا ؛فرا خواهد رسید! واژه و تصویر ارتباطی تقابلی دارند
ها، شها و نقتغییر شخصیت .کنند در متن واژگانی و تصویری متفاوت استایفا می

تی ارتباط واژه و تصویر کلی ،ترتیببدین ؛زندژیک رقم میای اخالقی و ایدئولومایهدرون
 یارای خلق آن را نداشت. ،تنهاییبه ،آفریند که واژه یا تصویررا می
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 من مظلوم دوست. ۶-۴
، آهو که دوست کرگدنِ جوان است دوست مظلوم مندر  گویند؟ها چه میواژه .۶-۴-۱

شود و داستانش را برای او کند، آهو با کرگدن پیر مواجه میبا دلی شکسته او را رها می
دهد، کرگدن جوان به گوید و کرگدنِ پیر همدالنه به سخنان آهو گوش میبازمی

ی راه را تنها سفر کند. سکوت، خواهد بقیهآید اما آهو میوجوی آهو میجست
های دارند از درونمایههایی که یکدگر را دوست ی بین شخصیتشکستگی و فاصلهدل

تی های جنسییابیم چگونه نقشاست. با نگاهی به داستان درمی دوست مظلوم من بارز 
شود درد مینمایند. خواننده با شخصیتی همراز و همدر قالب ایماژهای حیوانی رخ می

پردازد و بار غم تنهایی را نهاده اما بهای بلوغ را می ها پا فراترکه از چارچوب کلیشه
کشد. کرگدن روز چهلم سفری را برای یافتن آهو آغاز تنه بر دوش میوار یکمسیح

ی نشینی در سیر وسلوک عرفانی به معنای خلوت و مراقبهکند. اما چرا روز چهلم؟ چلهمی
بودن و از دوستان شرتمعاشدن و کمنشینروزه است که مصادیق آن خانهچهل

گرفتن است تا باطن برای دریافت حکمت آماده شود. کلهر با ظرافت مفاهیمی فاصله
ی سلوک و عرفان نشینی یا بیداری در چهل سالگی را که در دنیای مردانههمچون چله

یجاد ها انشین بین خود و آدمای که چلهبیند و فاصلهی دید زنانه میمطرح است از زاویه
 زند.نشینیِ مردانه، اندوه و تنهایی زنانه را دامن میکشد: عرفان و چلهکند را به نقد مییم

در آغاز و انجام کتاب به تفسیرهای متفاوت تن « دوست مظلوم من»عنوان داستان یعنی 
آید که آهو دوست مظلوم ؟ از داستان برمیچه کسی است« مظلوم»کیست و « من»دهد. می

آهو در مقایسه با کرگدن، کنشگری و عاملیت بیشتری دارد، از کرگدن  اما ؛کرگدن است
« گیبودمن»شود، باور کردن منفعل این داستان سخن و کنش چندانی شنیده و دیده نمی

خواند کمی گوید و دوست خود را مظلوم میکرگدن و اینکه از جایگاه مهتر سخن می
نماید اما در طول داستان تنها، مظلوم میدشوار است. در ابتدای داستان، آهوی مغموم و 

ت کند. و کرگدنی که دوسبینیم که تیزپا است و زندگی خود را خود روایت میآهویی می
نماید. شاید قوت برانگیز میشده و ترحمخواند، در پایان داستان راندهخود را مظلوم می

دن بینیم با آهو و کرگمی داستان نیز در این است که آهو و کرگدنی که در پایان داستان
 آغاز داستان تفاوت دارند.

متن و تصویر دست به دست  گویند؟دردست هم چه میواژه و تصویر دست .۶-۴-۲
دهند تا مضمون جدایی و دلتنگی و زیر و بم ارتباطی ناموزون را به خواننده القا کنند. می

 (:۱۰ ی)تصویر شماره کنیماز تصویر روی جلد و پشت جلد شروع می
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 ۱۱تصویر شماره            ۱0شماره تصویر               
آهو سمت راست  .است ی آن دو شاخه شدهزده در میانه ایستاده و تنهدرختی خزان

 )پشت جلد( و کرگدن که نیمی از بدنش ناپیداست، سمت چپ )روی جلد( ایستاده
 ،پندارد آهوتایپ شده و خواننده میباالی سر کرگدن ، دوست مظلوم من ،است. عنوان

شود، با واکنش دوست مظلومِ کرگدن است. داستان با رفتن آهو آغاز می ،احتماالً
تصویر  ،رود. در آغاز کتابیابد و با افکار آهو پیش میی کرگدن ادامه میمنفعالنه

یده ببینیم که سنگی بزرگ در آغوش گرفته و پشت به درخت خرمالو خواکرگدنی را می
 (.۱۱ ی)تصویر شماره است

گ ای سنسنگ و درخت هر دو نمادهای سکون هستند. کرگدن با دلبستگی کودکانه
سرد و نفوذناپذیر را در آغوش گرفته است؛ گویی سنگ سرد و سخت، همزاد و همذات 

های بینیم. تصویرنمیی آغازیِن کتاب او باشد. تصویری از آهوی کنشگر در دو صفحه
که انیگیرند؛ حتی زمبینیم کرگدن جوان و آهو در کنار هم قرار نمیکتاب را که بنگریم می
این دو در کنار  ،طبق روایت واژگانی

هم هستند، در روایت تصویری انگار 
جایی در دنیای یکدگر ندارند. آهو را 

)تصویر  بینیمدر صفحات زیر می
ن پیر مواجه ( که با کرگد۱۲ یشماره

های شود. کرگدن پیر شباهتمی
بسیاری با کرگدن جوان که دوست آهو 

 دارد: ،است
صفحه با درختی ُپربَر در میانه به دو    

گونه که روی جلد و پشت جلد نماد فاصله اما این درخت ، آن ؛شودقسمت تقسیم می
ی درخت روی نند تنهما ،ی درختبود، آهو و کرگدن پیر را از هم جدا نکرده است. تنه

 
 ۱۲ یشماره تصویر
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جلد، دو شاخه نشده و قطور و یکنواخت است. چیزی نمانده که آهو و کرگدن پیر چهره 
هفتی  یاند که خط شکستهها طوری در صفحه قرار گرفتهی هم بسایند. نوشتهبر چهره

ه توجه کند تا بینندکنند. هفت مانند فلشی چشم را به پایین هدایت میشکلی ایجاد می
های درختی که در میانه آمده و میوه .ا به تالقیِ آهو و کرگدن پیر معطوف داردخود ر

های آدم و حوا و درخت دانش و بیننده را به یاد نقاشی ،دارد ورنگآبخوشرسیده و 
ی شود و میوه. در روایت مسیحیت از هبوط، حوا کنجکاو می(۲)اندازدی ممنوعه میمیوه

های نام حوا های نامش به واجخوراند. آهو که حتی واجآدم میخورد و به ممنوعه را می
آوردن دستهشبیه است، همانند حوا هشیار و کنجکاو است و کرگدن مانند آدم در ب

کرگدن  ،بینیمالبته کرگدنی که در این صحنه می ؛از حوا/آهو عقب است ،یک قدم ،تجربه
 ،ی داستانر گروِ مهرش دارد. در ادامهپدر کرگدنی است که آهو دل د پیر است و احتماالً

ای در ی مفقودهاما حلقه ؛یابیم که کرگدنِ پسر را کرگدنِ پدر آموزش داده استدرمی
 ی عشقهای الزم را دربارهکند آموزشپدر ادعا می ؛خوردارتباط پدر و پسر به چشم می

ه کآورد. همینیاد نمیها به ولی پسر ظاهراً چیزی از این آموزش ؛و دوستی به پسر داده
ون شود، درخت که تاکنها قوی میشود و تعامل بین شخصیتگو مینشیند و قصهآهو می

 شودنقش جداسازی فضاهای تصویر را بر عهده داشت، از مرکز تصویر به حاشیه رانده می
 (:۱۳ ی)تصویر شماره
ها پشت سر آهو جای بیشتر واژه

گیرند و به سمت کرگدن و خرگوش می
های کرگدن شوند. از شباهتجاری می

توان به این نکته اشاره پیر و جوان می
کرد که هیچ یک با دوستشان سنخیت 

کرگدن جوان زمخت و  ؛چندانی ندارند
حرکت است و دوستش سنگین و بی

ظریف و چاالک و گریزپای.   ،آهو
که برخالف خودش جوان و فرز و ریزنقش و کرگدن پیر هم با خرگوشی دوست است 

ها از خود و دیگری ایفا ای نقش مهمی در شناخت شخصیتسریع است. ایماژهای آینه
  .ندی یکدیگرکنند. کرگدن جوان و پیر آینهمی
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قسمتی از داستان را نشان  روبروتصویر 
برد آهو دهد که کرگدن پیر پی میمی

دوستش را بدون خداحافظی رها کرده 
 (:۱۴ ی)تصویر شماره است

چیدمان تصویریِ این صفحه با واژه، 
ن کند. کرگدای برقرار نمیارتباط قرینه

برد، آهو اعتراف پیر پی به راز آهو می
، بحث برداما اندوه امانش را می ؛کندمی

فهمد آهو دوستش را گیرد و کرگدن پیر میکند و سراغ خرگوش را میرا عوض می
خداحافظی رها کرده است. تصویرگر اما آهو و خرگوش را طوری رسم کرده که این بی

دو باهم ارتباط چشمی دارند، هر چند از هم دورند. تالقی نگاه خرگوش و آهو معنادار 
ها گویی نگرانی ؛دهدشان با کرگدن پیر و جوان نشان میبطهها را در رااست و جایگاه آن

درد مشترک آهو و خرگوشی است که  ،تنهایی در این تصویر ،ها و احتماالًنشدنو دیده
و چند قدم جلوتر از آه ،پیکرشان تا حدودی پشت درختان پنهان شده است. کرگدن پیر

ده روی برگردانده و گویی با بیننهاست، کمی نه آو خرگوش، طوری ایستاده که پشتش ب
دانم غم دانی، من هم میکند که تو میانگار به بیننده القا می ؛کندارتباط چشمی برقرار می

آهو از چیست. کرگدن پیر برخالف کرگدن جوان که با بیننده ارتباط چشمی نداشت، 
یب، در متن ترتبدین ؛خوانددوزد و او را به داستان فرامیچشم در چشم بیننده می

ها با یکدیگر و با بیننده، وقتی در کنار روایت واژگانی تصویری، تالقی نگاه شخصیت
های ظریف ارتباط کرگدن پیر و جوان با خرگوش و آهو را آشکار و گیرند، الیهقرار می

های معنایی هبدین معنا که الی ؛کندارتباطی گسترشی یا افزایشی برقرار می ،با متن واژگانی
 دهد.مایه را تغییر نمیاما درون ،افزایدریفی به داستان میظ

 (:۱۵ ی)تصویر شماره رسدکرگدن جوان با چشمانی بسته و مغرور از راه می
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کرگدن از چپ وارد شده و به 
 و کندسمت راست تصویر حرکت می

از سمت راست به چپ،  ،آهوی گریزپا
 ،شود. کرگدنمیدوان خارج دوان

از چپ به راست  ،برخالف خط داستان
اما آهو در جهت  ؛کندحرکت می

دود. داستان از راست به چپ می
داستان بیش از آنکه داستان کرگدن 

کند. باشد، سفر آهو را روایت می
 طور که پیشتر گفته شد، آهو هشیار استتعامل و ارتباطی بین آهو و کرگدن نیست. همان

گریزد. کرگدن اما در حال حرکت هم یابد و میضور کرگدن را درمیو کنشگر، ح
که الیحدر ؛شودوارد صحنه می تبخترآنکه آهو را دیده باشد با چشمانش را بسته و بی

گفته شد بین آهو و کرگدن جوان  ،بارد. در ابتدا نیزها میدوی آن های پاییزی بر هربرگ
تی در وق ؛کندنکته در این تصویر نیز نمود پیدا میارتباط و تعاملی وجود ندارد و این 

آید، در تصویر یا آهو در صحنه متن واژگانی از آهو و کرگدن جوان سخن به میان می
 ؛نیست، یا کرگدن جوان نیست، یا هر دو هستند و از هم دورند و یا هیچ کدام نیستند

 ؛دارند ن جوان ارتباطی تقابلیدادن ارتباط آهو و کرگدواژه و تصویر در نشان ،ترتیببدین
ن مانع دیدارشا ،اما متن تصویری ؛کنندآهو و کرگدن جوان در متن واژگانی باهم دیدار می

 ودشرو میهبا کرگدن پیر روب ،گردددنبال آهو میهکه بدرحالی ،کرگدن جوان شود.می
 (:۱۶ ی)تصویر شماره

دو کرگدن نیز، همانند آهو و 
خرگوش، مشترکاتی دارند. چیدمان 

ای است که گویی یکی این دو به گونه
ی دیگری است؛ کرگدن پیر در آینه

ی خود را، و کرگدن جوان گذشته
 یکرگدن جوان در کرگدن پیر، آینده

ی سازی شباهتبیند. این قرینهخود را می
را بین کرگدن جوان و کرگدن پیر 
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ت توان گفترتیب، میچنان محسوس نیست؛ بدینکند که در متن واژگانی آنر میآشکا
 ارتباط بین واژه و تصویر تا حدودی گسترشی و افزایشی است.

کرگدن جوان از کرگدن پیر آدرس آهو 
رود پرسد و به دنبال آهو میرا می

کرگدن جوان  (:۱۷ی )تصویر شماره
رود، از راست دنبال آهو میزمانی که به
دود و به موازات داستانی که به چپ می

رود. کرد، پیش میآهو روایت می
کرگدن باالخره در مسیری حرکت 

کند که آهو در ابتدا دلش می
خواست؛ اما ظاهرًا دیر شده و آهو دیگر حضور کرگدن جوان را در خلوت خود می

 تابد. برنمی
ر متن واژگانی، آهو و کرگدن د

وگویی کوتاه کنند و گفتدیدار می
 (:۱۸ ی)تصویر شماره دارند

در این قسمت از روایت 
واژگانی، آهو و کرگدن جوان از 

ترند و جالب همیشه به هم نزدیک
است که تصویرگر ترجیح داده هر 
 ؛دو را از این دو صحنه حذف کند

مت از بیند. در این قسشاید به این دلیل که بین آهو و کرگدن جوان ارتباط راستینی نمی
ای اهمیتِ شناخت . ایماژهای آینه(۳)بیندی آب میمتن واژگانی، آهو خود را در آینه

رد و گیدهند. واکاوِی خویشتن در اولویت قرار میخویشتن و تمرکز بر خود را نشان می
گیرد دیگر کرگدن را در سفر با خود ی آب، تصمیم میخود در آینه آهو پس از کاویدن

گدنِ وگوی او با کرهمراه نکند. لحظاتی که گفته شد، یعنی درنگ آهو در کنار آب و گفت
ی خالی صفحه ،همانند چارچوبی ،است و درختان پاییزی از تصویر حذف شده ،جوان

اند، باید آهو و کرگدن از صحنه حذف شدهاند. با اینکه از آهو و کرگدن را محاط کرده
گدن، چون غیاب آهو و کر ؛هم ارتباطی گسترشی یا افزایشی دارند گفت واژه و تصویر با
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 و در های داستان است.مایهسازد که خود از دروننبود ارتباط بین این دو را آشکار می
 (:۱۹ ی)تصویر شماره پردازدبینیم که بهای سنگین خودکاوی را میآهویی را می ،پایان

بینیم. درخت خرمالو در ابتدا نماد تنهایی آهوی مغموم را کنار درخت بارورِ خرمالو می
 ؛کرگدن جوان بود و حاال نماد تنهایی آهوست

ی ی ممنوعهعبارت دیگر، درخت خرمالو میوهبه
ه آهو ب ،اش تنهایی استدانش و تجربه را که نتیجه

ارزانی داشته است. اگر آهو را تجلی زنانگی فرض 
کنیم، با توجه به افسردگی و ایستاییِ او در تصویر، 

 ،تیزدایی جنسیتوان گفت فرایند کلیشهمشکل می
ها را که به انجام رسیده است. واژه ،تمام و کمال

بینیم در پایان داستان، آخرین می ،خوانیممی
دنبال کرگدن است که به ،دشوشخصیتی که دیده می

افتد و این یعنی آهو از دیدرس راوی راه میه آهو ب
اما تصویرگر،  ؛ی رفتن تأکید دارندها بر ارادهاست. واژه خارج شده و سفر را آغاز کرده

و  متن ،ی آخردر صفحه .سازدکرگدن را حذف و تنهاییِ و ایستایی آهو را برجسته می
 دهند و ارتباطی تقابلی دارند.ن را کنار یکدیگر قرار میدو روایت ناهمسا ،تصویر

 
 ی قوکرگدن و دریاچه. ۵ -۶
قوی کوچک زیبایی  ،کرگدن ،ی قوکرگدن و دریاچهدر  گویند؟واژه ها چه می. ۶-۵-۱

د و قوی بینقوهای زیبای دیگری را می ،بعدها . او،ایستدبیند و با لذت به تماشا میرا می
ی هبا بقی ،اما قوی کوچک که دل در گروِ مهر کرگدن دارد ؛کندکوچک زیبا را فراموش می

ماند تا قوی زیبای کرگدن باشد. در این کتاب از مجموعه، کند و میقوها مهاجرت نمی
ر عمر را به تصوی از سویی تغییر و گذر ،گذر زمان، ایماژهای فصلی و مهاجرت پرندگان

 ابغی یا حضور که گذارندمی صحه کرگدنی انفعال بر باز ،کشند و از سوی دیگرمی
هر چه و هر کس هم که  ؛نشیندمی نظاره به رواقی سکوتی با دارد،می دوست را آنچه

کند. مکان داستان، این بار نه بیشه است و نه جنگل و کوهستان، تغییر کند، او تغییر نمی
 «قوی کوچک سفید»ای است که قوهای سفید در آن شناورند. در اثر کلهر ریاچهبلکه د

د. دارنماد زیباییِ معصومانه و نابالغی است که ستایش و تمجید کرگدن را خوش می
ی ی ما با قوی کوچک سفید، خبر از رابطهاولین برخورد کرگدنِ سفرکرده و دنیادیده

 
 ۱۹ یشماره تصویر
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شکند دهد که در آن او که هنجار میمی، کرگدنهمچون سایر روابط  ،نامتعارف دیگری
ی قوی کوچک سپید است و او که از ابتدا تا انتها در حاشیه ،کندنوعانش را رها میو هم

کرگدن بود که با لحنی  ،که به حرف آمدسرانجام آن» برد، کرگدن:سر میه امن خود ب
ای را به کنون هیچ پرندهی باشکوهی! باید بگویم که تاچه پرنده›کننده گفت: تحسین

آمیزی قوی کوچک سفید که تا آن روز چنین تعریف ستایش ‹ام ]...[باشکوهی شما ندیده
که این  ]....[قوی سفید کوچک هر بار ‹گفتید باشکوه!›با دستپاچگی گفت:  ،نشنیده بود
  .«کردمی بادهمتایی بیاش از احساس غرور و پرهای روی سینه ،شنیدکلمه را می

های جنسیتی را به هایشان نقشها و واکنشوگو و کنشجایگاه کرگدن و قو، گفت
بال  پس با پر و ؛ی خود کندکوشد آن موجود تنومند را شیفتهکند. قو میذهن متبادر می
کند و کرگدن هم در مقام تماشاچی لذت حرکات زیبا و موزون اجرا می ،و سر و گردن

کند، گوید و توصیف میند تحسین نکند. کرگدن سخن میتوابرد و به قول خودش نمیمی
 اشد.های کرگدن بی توصیفرقصد که برازندهقو تقریباً صامت است و طوری بر آب می

ه قوی اش را ببیند، شیفتگیی قوها را میجای قوی کوچک سفید، گلهوقتی کرگدن به
اند و سرمای زمستان هکند. در پایان، روزهای بهاری سپری شدکوچک سفید فراموش می

رخت زیر د ،گرم است و آرام ،اما  کرگدن با پوست کلفتی که دارد ؛بر جنگل حاکم است
 کند وهای دریاچه عبور میاز میان یخ ،لرزان ،خرمالو خوابیده است. قوی سفید کوچک

 ی خود کند. کرگدننوعانش دل کنده، مانده است تا کرگدن را باز شیفتهکه از همدرحالی
در . ردبگوید و از بوی پر قو حظ میطبق عادت معهود، به این توفیق اجباری نه نمی ،هم

هم غنودن  کنار کند. دردهد چرا مانده است، کرگدن سکوت میپایان که قو توضیح می
ی کرگدن زند. رابطههای جنسیتی را دامن میکلیشه ،کرگدن خسته و قوی پرشور

 ماند تا تفاهم عاطفی.به نبرد نابرابر عاطفی می بیشتر ،جهاندیده با قوی کوچک
کرگدن و تصویرگری  گویند؟دردست هم چه میواژه و تصویر دست .۶-۵-۲

 افزاید:ویژه در پشت و روی جلد نکاتی را به متن داستان میبه ،ی قودریاچه
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کرگدنی  ،بینیمآنچه روی جلد می
است که تا نیمه در آب دریاچه فرو 
رفته است. لبخند کرگدن زمانی که 

یکی از  ،رودبه اعماق آب می
که فروید آن را های دفاعی مکانیزم

به ذهن  ،خواندمی ۱را بازگشت
که فرد یارای  کند. زمانیمتبادر می

های زمان حال را مقابله با تنش
انی در گذشته که اضطراب کمتری در آن داشته دهد به دورنداشته باشد، ترجیح می

برد. دورانی است که جنین در رحم مادر بسر می ،ترین دوران زندگیبازگردد. امن
نماد  ،همچنین ،بازگشت به آب بازگشت به امنیت دوران جنینی است. ژرفای آب

ی یتصویرگر ژرفا ،ترتیببدین ؛آوردناخودآگاه است و کوه یخ فروید را به ذهن می
زمانی که کرگدن برای بار نخست قو را  افزاید.شناختی به شخصیت کرگدن میروان

 شویم:با تصویر زیر مواجه می ،بیندمی
در متن واژگانی، کرگدن     

 ؛دشوتماشاگر است و قو تماشا می
)تصویر  اما در متن تصویری

کرگدن بیشترین  ،(۲۱ یشماره
چنانچه  .فاصله را از بیننده دارد

بیننده پشت سر کرگدن قرار 
 گرفت، جایگاه تماشاکنندهمی

به  ،)قو( )کرگدن( و تماشاشونده
همان شکلی که در متن واژگانی 

ای اما جایگاه بیننده طوری است که از فاصله ؛شدآمده بود، در متن تصویری هم تکرار می
دیدِ دانای کل، درون و  یکند. برخالف متن واژگانی که زاویهامن کرگدن را تماشا می

نای ی دید، داکند، در تصویر، زاویهبیند و توصیف میبیرون کرگدن و قو را همزمان می
طور کامل در کادر تصویر گنجانده شده و نه قو. کرگدن را هچون نه کرگدن ب ؛کل نیست

بینیم، نیمی از کرگدن در کادر است ی سمت راست میی تصویر در گوشهزمینهدر پس
                                                           

1. Regression 

 
 ۲۱ یشماره تصویر

 

 
 ۲0 یشماره تصویر
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 یز،ن زمینهدر پیش .شودگویی تازه دارد وارد صحنه می ؛و نگاهش هم به سوی قو نیست
د شود. وروبینیم که به بیننده نزدیک است و دارد از سمت چپ کادر خارج میقو را می

افتد که در متن واژگانی زمانی اتفاق می ،کرگدن به کادر و خروج قو از کادر تصویری
ود. در شوگو دارند و ارتباطی بینشان ایجاد میکنند، گفتگ میاین دو در برابر هم درن

 ؛شودنمایی میی بین این دو شخصیت تا آنجا که ممکن است بزرگفاصله ،تصویر اما
 ترتیب در این قسمت، متن واژگانی با متن تصویری ارتباطی تقابلی دارند. بدین

 بریم:ساز پی می( به حضور شخصیت کانونی۲۲ ی)تصویر شماره در صفحات زیر
در این قسمت، طبق روایت متن واژگانی، 

وجوی قوی کوچک به کرگدن در جست
رسد و از دیدن شکوه ی قوها میگله

 ،اندصدها قو که کنار دریاچه خفته
کند. با حذف کرگدن از این حیرت می

ننده و بیی بین صحنه، تصویرگر فاصله
خصاً در این قسمت که مشرا کرگدن 

از بین ، ساز استشخصیت کانونی
دقیقاً  ،بیندای که بیننده میصحنه ؛بردمی

انگیزد، هرچند که حیرت بیننده برانگیخته ای است که حیرت کرگدن را برمیهمان صحنه
ی از دید بیننده به لشگر ،کندتعبیر می« آه... این همه شکوه» چون آنچه کرگدن، ؛شودنمی

های ظریفی بین روایت واژگانی و روایت ماند. تفاوتزده میرده و غمخوشکست
 ،ویرمدد تصبه ،شناختی شخصیت کرگدنشود و ژرفای روانتصویری دیده میواژگانی

 یابد.افزایش می
 

 خداحافظ کرگدن. ۶ -۶
بینیم که کرگدن را پرستویی را می ،در خداحافظ کرگدن گویند؟ها چه میواژه. ۶-۶-۱

 کند کرگدن غمگینکند و چون فکر میکند، از رفتار کرگدن انتقاد میباال رصد میاز 
ست رود و دی کرگدن به سفر میاست، برای یافتنِ گمشده است و چکاوکش را گم کرده

رود. در این کتاب، لحن کند و میاز کرگدن خداحافظی می ،گردد و سرآخرخالی باز می
 هیچ د،خوابمی خیالبی طوراین که کرگدنی پرستو، نظر به»: جانب استبهپرستو حق

 جای در یا (۲ب: ۱۳۸۹)کلهر،  «ندارد دیگران نیاوردنحساببه و تحقیرکردن جز قصدی

 
 ۲۲ یشماره تصویر
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 ائمد که هاییپرنده او، نظر به. نداشت هاکالغ یدرباره خوبی نظر اصالً پرستو: »دیگر
)همان:  «نیستند دوستی شایسته آورند،درمی خودشان از «قارقار» مثل ناخوشایندی صدای

هنجارها  پرستو نماد (.۳)همان:  «نیست هاکرگدن یشایسته اصالً دویدن طوراین» یا (۵
بینیم تالش برای تحمیل های اجتماعی و عرفی است، هر چند در پایان میچارچوب و

 دهد.  جای خود را به سیالیت و پویایی می ،چارچوب
تأکیدی است بر  ،بینندبینند و آنچه نمیها و آنچه میی چشممصرانهتوصیف 

ی سازند. پرستو تصویر خاصها در روابط از یکدیگر برمیتصویرهای ذهنی که شخصیت
کرگدن دل در گرو عشق چکاوکی داشته که  ؛از کرگدن در ذهن خود ترسیم کرده است

ابد، ی کرگدن را بیچکاوک گمشده دانداکنون در کنارش نیست. پرستو بر خود واجب می
زند و های پرستو مهر تأیید نمیهرچند کرگدن خود چنین تقاضایی ندارد. او بر برداشت

ا رافتد که مبادا چکاوکی کند و گاه خواننده به شک میهای او سکوت میالؤدر برابر س
ستان چکاوِک اشاید د ،ترتیببیند و بدینفقط پرستو می، های کرگدن پیداستکه در چشم

 ردهشکار ک ،های ذهن خود پرستو باشد که چکاوکش را شکارچیگمشده تنها فرافکنی
ای اصلهبنابراین همیشه ف ؛بیندی آب میها را هم پرستو در آینهاست. حتی تصویرِ چکاوک

 گاه آنقدر زیاد است ،ای هست بین تصویر ذهنی و واقعیت عینی و این فاصلهو واسطه
 سازد.رتباط را ناممکن میکه ایجاد ا

هم کنشِ واژه و تصویر در بر گویند؟دردست هم چه میواژه و تصویر دست. ۶-۶-۲
ف ها، روایتی ظریبرد و با کاستن از و افزودن بر واژهروایت را به پیش می ،این کتاب

ی های نشسته و کرگدن خفتی اول و دوم کتاب که پرستو بر شاخهآفریند. در صفحهمی
 بینیم که بال و پری آبی و شکمیای را بر درخت میکند، پرندهاستان را از باال نظاره مید

 (:۲۳ی شماره )تصویر سبز دارد
 ؛رنگی مشابه دارند ،ی درختکرگدن و تنه

صورتیِ مایل به بنفش که رنگی مالیم و 
آبی  یبا رنگ تیره خنثی شده است. پرنده

و  ی درختسنخیتی با رنگ تنه ،و سبزش
ویرگر تص ،ترتیببدین ؛کالبد کرگدن ندارد

–پرنده های انتزاعی برای با انتخاب رنگ

 بعد اما است پرستو کنیممی گمان که
 اهسی پرستو چون است چکاوک فهمیممی

 
 ۲۳ یشماره تصویر
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و  های سرد سیردرخت و کرگدن، تقابلی بین رنگ و -است شده تصویر خاکستری و
در صفحات سوم و  ،آورد. ارتباط کرگدن و کالغوجود می شده بهخنثیهای گرم رنگ

بینیم که تصویر چکاوکی ، در عوض، کلوز آپ چشم کرگدن را میحذف شده ،چهارم
ویر )تص است سبزرنگ در آن نقش بسته

  (:۲۴ی شماره
ر ب ،ی کرگدن تأکیدی استکلوزآپ چهره

کنش و تنش درونی او و احساساتی که در 
است، هر چند ما این  دل پنهان داشته

د ی دیاحساسات را غیرمستقیم و از زاویه
 ،یعنی پرستویی ،سازشخصیت کانونی

بینیم که قضاوتگر، بدبین و سرسخت می
بیند، در متن واژگانی گواهی نداریم که های کرگدن را پرستو میاست. چکاوِک چشم

ویر طوری اما تص ؛بیند با واقعیت کرگدن یکی استباور کنیم آنچه پرستو در کرگدن می
بی کرگدن نات قلی مکوواسطه را دربارهشود که گویی دارد واقعیتی بیبه بیننده عرضه می

 کند. آشکار می
 درحالی ،در صفحات پنج و شش، و هفت و هشت ،وگوی کرگدن با پرستوگفت
ی سبز و آبی که در صفحات یک و دو از باال به کرگدن افتد که پرندهاتفاق می

 ،کماکان در صحنه حضور دارد. چکاوک در این قسمت از روایت واژگانی ،نگریستمی
ی نیمی از بدنش در سه گستره ،اما در روایت تصویری ؛ستان نداردحضور فیزیکی در دا

(. حضور و عدم حضور چکاوک در ۲۷و  ۲۶، ۲۵ی پیاپی پیداست )تصویرهای شماره
 هایمایهزند که غم فراق را که از درونپارادوکسی را رقم می ،متن تصویری و واژگانی

 بخشد:این داستان است قوت می

    
 ۲۶ یشماره صویرت                                ۲۵ یشماره تصویر                    

 
 ۲۴ یشماره تصویر
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دن نشیند و به کرگکنار جوی آبی می ،وقتی پرستوی سیاه و سفید و خاکستری
ی غمگین چهره ،شنود، باز هم در تصویر کلوز آپاندیشد و آواز چکاوک را میمی

دن که البته تصویری است که پرستو، از کرگبینیم رنگ میی آبیکرگدن را در کنار پرنده
 (:۲۷ یدر ذهن دارد )تصویر شماره

 
 ۲۸ی تصویر شماره                                   ۲7 یشماره تصویر                 

آید بینیم که از دل آب برمیوار میای شفاف و شبحپرنده ،در صفحات یازده و دوازده
 (:۲۸ یدارد )تصویر شمارهسوی آسمان ه و رو ب

تواند اشاره به ناخودآگاهی داشته باشد که به سطح آب واربودنِ تصویرِ پرنده میشبح
دن آوردستهتوان رشد و بشود. از عمق به سطح آمدن را میآمده و به خودآگاه تبدیل می

بدیل ه تآگاهی تلقی کرد. زمانی که در این تصویر نمادین، ناخودآگاه پرستو به خودآگا
دن در کرگ ،بیند. در پایان کتابشود، پرستو دیگر چکاوکی در چشمان کرگدن نمیمی

راوی تصویر کرگدن را در چشمان پرستو و و  بیندچشمان پرستو تصویر چکاوک را می
م یکدیگر ها در چشبیند. تغییر جایگاه شخصیتهای کرگدن میتصویر پرستو را در چشم

رگدن سازد. کاست و تضاد بین واقعیت ذهنی و عینی را پررنگ میی درخور توجه انکته
همانند داستانی است که پرستو خوانش خود را از او دارد. خوانش  ،تا اینجای کتاب

ه رسد و مهاجرت را بیابد که پرستو به خودآگاهی میپرستو از کرگدن زمانی پایان می
اما  ؛پرستو رفت»گوید: تان چنین میسطر آخر داس .دهدماندن در کنار کرگدن ترجیح می

این بار راوی  (.۱۷)همان:  «ی چشم کرگدن را ُپر کرده بودتصویر درخشان پرستو همه
گوید، هرچند در تصویر، چشمان است که سخن از تصویر پرستو در چشمان کرگدن می

 (:۲۹ی توانیم بخوانیم )تصویر شمارهکرگدن را نمی
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کنش با توجه به برهم ،از آنکه خواننده پس
یابد آنچه پرستو در چشمان درمی ،واژه و تصویر

 هایتصویرهای ذهنی و فرافکنی ،دیدکرگدن می
تواند دوباره به سخت می ،خود پرستو بودند
ی تصویری که این بار او در سخنان راوی درباره
اعتماد کند. تصویر را هم  ،بیندچشمان کرگدن می

ور ای برای اثبات حضبینیم نشانهمی ،که بنگریم
تصویر پرستو در چشم کرگدن نداریم. کرگدن 
کماکان داستانی معماگونه است که خواننده و 

توانند خوانش خود را از او و از بیننده می
 داشته باشند. شچشمان

 
 گیرینگری و نتیجهباهم. 7

 تنهایی چگونه در این مجموعه پرورانده شده است؟ی عشق و مایهدرون
چون یا هم ؛گیرند که با او سنخیتی ندارندهایی قرار میشخصیت ،در مقابل کرگدن

کنند، یا همچون آهو تیزتک اند، یا همچون پری و سنجاقک پرواز میپرستو و قو پرنده
ین کدام از اهیچ ی سخت کرگدن براینفوذ به پوسته .و یا چون شیر غران و پرشورند

ی دریاچهو  همسفر کوچکروند. فقط در کنند و میرهایش می ؛ها آسان نیستشخصیت
شکن قلمداد کرد، توان سنتشود. هر چند کرگدن را نمیکرگدن در پایان رها نمی ،قو

گرایی دانست که در ادبیات توان او را نماد شخصیِت تنها و مردد و درونکم میدستِ
 ایهای سنتی و کلیشههایی که نه در چارچوبشخصیت ؛خوردبه چشم میمدرن زیاد 

 ،رتیبتسراغ دارند و بدین ،اندگیرند و نه جایگزینی برای آنچه بدان پشت کردهجای می
هدف راه بی ،در بهترین حالت و اند و از کنش و تغییر بیم دارنداز درون تهی شده

 ،( و در بدترین حالتهمسفر کوچکنک: ) «نباشدبه هر جایی که اینجا »پیمایند می
 منزوی و مأیوس و ایستا هستند.

تی های جنسیتوان ردّ کلیشهمی ،ی آثار این مجموعه، در بقیهکرگدن شمارشگرجز به
ظریف  حرف در برابر آهوییکلفت و کمترتیب که کرگدنی نازیبا، پوستبدین ؛را یافت

پریِ ریزنقش و خیرخواه، سنجاقک مهربان و  نازک، پرستویی حساس و حسود،و دل
ی رفتار گیرد. آهو و پرستو و پری با مشاهدههمدل، و قویی معصوم و زیبا قرار می

 
 ۲۹ یشماره تصویر
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ای شهپایانی غیرکلی ،ترتیبدهند و بدینرفتن را بر ماندن ترجیح می ،در پایان ،کرگدن
اش ندیشی کند، زندگیاتر از آن است که چارهکرگدن منفعل زنند.برای داستان رقم می

ی ها که سعهای سنتی داستاناز قهرمان ،ترتیبپذیرد و بدینگونه که هست میرا همان
اصله رفت از بحرانی را پیدا کنند، فداشتند بدی را نابود کنند یا به بلوغ رسند یا راه برون

ی ا بقیهمکرگدن با تغییر بیگانه است ا ؛گیرد. در بهترین حالت، او کاتالیزور استمی
پردازِی کنند. از شخصیتتغییر می ،نحویبه ،گیرندها وقتی در کنار او قرار میشخصیت

های مقابل او زن هستند. اگر آید که کرگدن مرد و اکثر نقشاین مجموعه چنین برمی
گوید: بگذارید و بگذرید و رشد ها میمجموعه خطاب به زنان دارد و بدان ،چنین باشد

 کنید.
 اند؟کلی مستقل از اجزایشان بدل شده به ،کرگدن سفرهای یثار مجموعهآیا آ

 ،کرگدن شمارشگرو  خداحافظ کرگدن، ی قو، دوست مظلوم منکرگدن و دریاچه در
در  .زایدافهایی به داستان میاما الیه ؛دهدمایه را تغییر نمیدرون ،کنش متن و تصویربرهم

نی که ی کرگدکنند، روحیهپردازی کتاب کمک میشخصیت، تصویرها به همسفر کوچک
 تفاوتی ظریف دارد و ،کنندها عرضه میدهند با کرگدنی که تصویرما نشان میه ها بواژه

سفر شود، نه کرگدن، که همدر پایان کتاب، شخصیتی که در قالب تصویرها برجسته می
کرگدن و آهو را با ارتباط ارتباط  ،مدد تصویربه ،دوست مظلوم منکوچک اوست. در 

ر تصویرها، نگاه اخالقی بیاری به، کرگدن شمارشگرتوانیم قیاس کنیم. در آدم و حوا می
ر نشان بین کرگدن و شی ،یابد. عدم ارتباط بین کرگدن و آهو، و نیزنگاه پوچگرا تفوق می

 ؛او ندارد رایچنان تفاوتی بآن ،گیرنددهد جنسیت کسانی که در برابر کرگدن قرار میمی
کند طرف تواند با کسی ارتباطی پایدار داشته باشد، فرقی نمیخواهد یا نمیکرگدن یا نمی

توان در ارتباط با را می خداحافظ کرگدنصحبت او نماد مردانگی باشد یا زنانگی.  
کرگدن تماشاگر بود و قو  ،ی قودریاچهخواند و تحلیل کرد. در  ی قوکرگدن و دریاچه

پرستو است  ،خداحافظ کرگدنرقصید. در چرخید و میهای کرگدن در آب میزیر نگاه
زیبا  کرگدن بین، ی قودریاچهکند. در بین قضاوتگر نگاهش رصد میکه کرگدن را با ذره

از  افتد، قوی کوچک راگزیند و وقتی چشمش به قوهای زیبا میو زیبایی دومی را برمی
 اما رسالت ؛خوردهای بسیار برمی، پرستو به چکاوکخداحافظ کرگدندر  .بردیاد می

ها، کرگدن داند و آواز خوش چکاوکوجو در پی چکاوک کرگدن میخویش را جست
، خداحافظ کرگدنو  ی قودریاچهبنابراین کرگدن و پرستو در  ؛کندرا از یاد او محو نمی

فهوم عشق و زیبایی هستند. تصویرگر این دو کتاب از نمایانگر دو رویکرد متفاوت به م
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اگر ه است؛ شناختی را به داستان افزودهای روانمایهتصویر آب سود جسته و درون
 ؛رودبینیم کرگدن به عمق آب میمی ،را کنار هم بنگریم ۲۸و۲۰ی تصویرهای شماره

 ستو از عمق به سطحاما پر ؛ای امن و کم اضطراب داردچون میل به بازگشت به گذشته
کند و به رشد و بلوغ و خودآگاهی گرایش دارد. گلناز محمودی، تصویرگر آب حرکت می

شناختی به این دو کتاب، با افزودن ابعاد روان ی قوکرگدن و دریاچهو  خداحافظ کرگدن
نانچه ها، چبرداشت خواننده از این کتاب ،ترتیببدین ؛رساندمجموعه را به پختگی می

های این ممکن بود متفاوت بشود و این بدان معناست که کتاب ،شدیرشان حذف میتصو
 اند. به کلی مستقل از اجزایشان بدل شده ،وبیشکم ،مجموعه

 آیا مجموعه به اثری مستقل از اجزایش بدل شده است؟
است  تصور کنیم، بهتر سفرهای کرگدنهای کتاباگر بخواهیم ترتیبی برای مجموعه

پارادوکسی را در  سفرهای کرگدنی را در این آثار بررسی کنیم. مجموعه سفر مفهوم
 دادن سفر و پویایی به کرگدنی منفعل وکند. پارادوکس با نسبتشش کتاب روایت می

های این مجموعه باشد، جز شود. اگر کرگدن شخصیت مرکزی داستانایستا پرورانده می
بینیم. کرگدن در پیوستار پیموده نمی ردی از راهی که کرگدن ،همسفر کوچکدر 

آورد. گراید و از حرکت و سفر، به سکون و انفعال روی میها به انفعالی فزاینده میداستان
توانیم با توجه به انفعال را کتاب آغازین مجموعه فرض کنیم، می همسفر کوچکاگر 

 ،تیبتربدین ؛مرا آخرین کتاب مجموعه تلقی کنی حداحافظ کرگدنی کرگدن، فزاینده
دهد. جای به تنهایی پایانی می ،کند و همراهی آغازینمجموعه خط سیری تراژیک پیدا می

وار، در دنیای خود دهد و نارسیسکرگدنِ خونسرد و معماگونه، تن به رمزگشایی نمی
 (.۲۰ ی)تصویر شماره شودغرق می

د با رسردارد و به نظر میی دوستی و تنهایی و دلتنگی را دربمایهدرون ،این مجموعه
سال بیشتر ارتباط برقرار کند تا با کودکان. از نظر مخاطب نوجوان، جوان و بزرگ

 ؛کشدمختلف زندگی به تصویر می هایدر منزلگاهمضمونی، این مجموعه، کرگدن را 
بودگی (، دوران منهاهمسفر کوچک و پری کرگدن) باوریدوران همراهی و سرنوشت

( و دوران درخودفرورفتگی و کرگدن شمارشگر ودوست مظلوم من ) و رجزخوانی
توان گفت که مجموعه، در (. میخداحافظ کرگدن وی قو دریاچه کرگدن ورهاشدگی )

به اثری  ،بترتیاش، حرف بیشتری برای گفتن دارد و بدیندهندهمقایسه با اجزای تشکیل
 است. مستقل از اجزایش بدل شده
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در این مجموعه چیست؟ هر جفت کتاب این مجموعه به یک اما نقش تصویرگری 
دوست مظلوم را نرگس محمدی،  هاپری کرگدنو  همسفر کوچک ؛تصویرگر محول شده

 خداحافظ کرگدنو  قو یهکرگدن و دریاچو  را نوشین صفاخو کرگدن شمارشگرو من 
لوح و ادهکرگدن را س ،اند. تصاویر دو کتاب اولرا گلناز محمودی تصویرگری کرده

(، دو کتاب دوم، کرگدن را جوان، ۵و۲ یتصویر شمارهنک: ) دهندخندان نشان میهمیشه
کرگدن را  ،( و دو کتاب آخر۱۵و۱۱و۷ی تصویر شمارهنک: ) مسئولیتخودمحور و بی

تصویرگران  ،کشند. اصوالً( به تصویر می۲۹و۲۰تصویرنک: ) درخودفرورفته و رهاشده
رگر تصوی یکهای یک مجموعه را توانند مجموعه را به کل برسانند؟ آیا کتابچگونه می

 توانند به مجموعه غنای مضمونیباید تصویرگری کند یا اینکه تصویرگران متعدد می
مسئولیتی و یأس کرگدن که حاصل کار سه تصویرگر است، لوحی، بیببخشند؟ آیا ساده

ر ب سه منزلگاه،دهد یا اینکه این کرگدن را از آغاز تا پایان نشان میی زندگی سه مرحله
زدن بر ابهام و رمزآلودِی افزایند؟ آیا دامنآلودی شخصیت کرگدن میابهام و رمز

ها کاهد؟ اینکند یا از انسجام آن میتر میشخصیتِ کرگدن، مجموعه را منسجم
ی و عشق ی زندگیشید. این مجموعه دربارهشان اندهایی است که باید بیشتر دربارهپرسش

رای بررسی ها بیکی از بهترین متن ،بنابراین ؛کندهایی فلسفی طرح میپرسش ،و تنهایی
 در جلسات فلسفه برای نوجوانان است.
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 ل،زال یدریاچه سمت به گریزش و آدم با مالقاتش حوا، خلق. آمد وجد به خود زیبایی از و کرد
است )نک: میلتن،  شده توصیف ۴۸۰تا۴۷۷ سطور میلتُن، یگمشده بهشت از چهارم کتاب در

۱۹۳۵). 
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 تهران: کویر.  ی من.امروز چلچله(. ۱۳۷۴ـــــــــ . )

مشهد: آستان قدس  ،گوتصویرگر: سحر حقچه عیبی داره؟.  (.الف۱۳۸۸ــــــــــ . )
 نشر. رضوی؛ شرکت به

 های بنفشه.تهران: قدیانی؛ کتاب های قبل از غذا.قصه(. ب۱۳۸۸ــــــــــ . )
 تهران: امیرکبیر. ،. تصویرگر: نرگس محمدیهاکرگدن پریالف(. ۱۳۸۹ــــــــــ . )
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 تهران: امیرکبیر. ،. تصویرگر: گلناز محمودیخداحافظ کرگدنب(. ۱۳۸۹ــــــــــ .)
 ر.تهران: امیرکبی ،. تصویرگر: نوشین صفاخوکرگدن شمارشگرپ(. ۱۳۸۹ــــــــــ . )

تهران:  ،. تصویرگر: گلناز محمودیی قوو دریاچهکرگدن ت(. ۱۳۸۹ــــــــــ . )
 امیرکبیر.

 تهران: امیرکبیر. ،. تصویرگر: نرگس محمدیهمسفر کوچکث(. ۱۳۸۹ــــــــــ . )
 تهران: مرکز. . پایان یک مردالف(. ۱۳۹۰ــــــــــ . )
 تهران: امیرکبیر. ،. تصویرگر: نوشین صفاخودوست مظلوم منب(. ۱۳۹۰ــــــــــ . )
 تهران: ققنوس. شروع یک زن.پ(. ۱۳۹۰ــــــــــ . )

 تهران: آموت. شوهر عزیز من.ت(. ۱۳۹۰) ــــــــــ .
 تهران: آموت.  عاشقانه.(. ۱۳۹۲ــــــــــ . )

Milton, John. (1935). Paradise Lost. Ed. Merritt Y. Hughes. New York: The 
Odyssey Press. 

Nikolajeva, M. & Scott, C. (2000). “The dynamics of picturebook 
communication”. In: Children’s Literature in Education, 31(4). 225-239 

-------------------------------. (2006). How Picture books Work. Great Britain: 
Routledge 

 
 


