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مقدمه
در سالهای اخیر هنر تصویر گری کتاب کودک توجه و اهمیت روز افزونی پیدا کرده است چون بی
تردید حوزهاي است برای کار خالق و برجسته .برای کودکان تصاویر کتاب ،معمو ًال اولین وسیله برای درک
معنا در جهانی است که هنوز آن را به طور درستی درک و تجربه نکرده اند .از اینروست که خالق آن تصاویر
بار مسئولیت عظیمی بر عهده دارد .تصویر گری کتاب کودک هنری ظریف ،دقیق و پیچیده است که ميتواند
در سطحهاي بسیار متفاوتی ارتباط برقرار کند و تأثیر ژرفی بر آگاهی کودک به جای گذارد .معمو ًال تصویر
گری را هنری التقاطی -به عبارتی چندگانه -ميدانند و اغلب آن را به نسبت موفقیتی که کسب کرده یا توانایی
اش در ترجمه و تفسیر واژگان در قالب تصویر ،ميسنجند .کودکان برای ورود به دنیای قصهها و اطالعات از
این طیف غنی و بسیار متناوب تصاویر برخوردارند .با اینکه هنر تصویرگری کودکان نسبت ًا تازه است اما قشر
تحصیل کرده دانشگاهی و مورخان در سیر تاریخی این موضوع به نقاط عطف مهمی اشاره کرده اند .نویسندگان
معتقدند که باید روند یادگیری را برای کودکان جذاب تر کرد و آنها اظهار داشته اند که نقاشی ها راحت ترین
قالب برای درک و یادگیری هستند و از یکنواختی مطالعه کتابها ميکاهند .گسترش پیوسته طیف وسایل ارتباطی
نشان ميدهد که هم اکنون کودکان بیش از هر دوره و زمان دیگری در معرض تصویرهای گوناگون هستند.
خلق تصویرهای زیبا و بی نظیر در تعبیر و معنا بخشیدن به قصههاي عامیانه نقش بسزایی دارد.
سیر تاریخی تصویرگری کتاب کودک
در بررسی سیر تحول تاریخی کتابهای مصور یا تصویر کودکان ،نه تنها پدیده مهم اختراع
دس�تگاه چاپ را باید در نظر داش�ت بلکه به عواملی همچون جایگاه کودک ،گس�ترش آموزش و
پرورش ،رشد ادبیات کودکان ،رشد فناوری چاپ و دگرگونی در نگرش نویسندگان و تصویر گران
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نسبت به رابطه متن و تصویر در کتابهای کودکان در هر دوره تاریخی نیز باید توجه کرد.
تصویر گران در به تصویر کشیدن کودک وار شکلها و رنگها و نشانه گذاریها استعداد بی
نظیری دارند .تصویرگران ما باید به دقت و احتیاط در خصوص آنچه خواسته کودکان است کار کنند
و الزمه حیات و بقای هر کار خالقی توجه به مرزبندیها و محدودهاي است که شیوه و قاعده همان کار
تعیین ميکند .کتابهای کودک به گونهاي طراحی ،تصویرسازی و ارائه ميشوند که گویی کودکان
خواهان تصاویر جدی و بسیار قابل قبولی هستند تا تصاویری صرف ًا خیال انگیز و پرشور.
اسناد تاریخی در جهان و ایران بیانگر این واقعیت است که کتابهاي کودکان از ابتدا با تصویر
همراه بودهاند .اما کاربرد واژه« تصویر گری» در ایران به معنای نو آن ،عمری فراتر از پنج دهه ندارد
و آن برابر دورانی اس�ت که جامعه نش�ر به ویژه گروه تصویر گران ایرانی با دنیای نشر جهانی پیوند
یافتند .از این دوره واژه «تصویرگری» برابر نهاد واژه « »illustrationجایگزین نقاش�ی ش�د و واژه
« »illustrateکه از زبان التین به زبان انگلیسی راه یافته است .به معنای «روشن کردن» یا روشنسازی
اس�ت .بنابراین برابر نهاد واژه «تصویرگری» به معنای روش�ن کردن یا روشن سازی یک داستان و یا
یک متن غیر داس�تانی اس�ت .عمده ترین روش روشن سازی متن ،تصویر کردن کتاب است .کاربرد
این روش در ادبیات کودکان سبب تولید انبوه آثاری شده که آمیختهاي از زبان کالمی و زبان دیداری
است .بر خالف باور شماری از مردم که دیدن تصویر را نیازمند داشتن مهارت ویژهاي نميدانند ،درک یا
خوانش زبان دیداری یک مهارت است که همچون مهارت خواندن متن یا واژگان ،باید آن را فرا گرفت.
کتابهاي تصویری کتاب هایی هس�تند که متن و تصویر با کمک یکدیگر یا یک سری
تصویر در پیوند با هم داستانی یا موضوعی را روایت یا بیان ميکنند .در کتابهاي تصویری ،متن و
تصویر همسان حلقههاي یک زنجیر ،در هم فرو رفته و تنگاتنگ داستان یا مفهومی را بیان ميکنند و
هر کدام به تنهایی از بیان یک داستان یا موضوع یا یک مفهوم ناتوانند.

20 1

www.SID.ir

زمستان /1391بهار1392

شماره هشتم

Archive of SID
تصويرگري در كتاب كودك
فـصلنــا مه
تحلیــــــلی
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

در کتابهای تصویری ،متن دربرگیرنده جمله هایی بریده بریده است که فاصله میان تصویرهاي
کتاب را پر ميکند .در میان دو تصویر شکافها یا فاصله هایی وجود دارند که واژه یا جملهاي ميتواند
دو تصویر را به هم پیوند دهد .در نگاه نخست آنچه بیش از همه در کتابهاي تصویری توجه را به
خود جلب ميکند ،شمار تصویرهاست که در همه صفحهها با ابعاد بزرگ حضور دارند .مخاطب بیشتر
کتابهاي تصویری کودکان پیش دبستان یا سالهای نخست دبستان هستند .هر چند امروزه برخی از
هنرمندان برای نوجوانان و جوانان نیز از این گونه کتابهاي تصویری منتشر کردهاند.
کتابهاي تصویری در سیر تحول خود به هنری ناب و نو بدل شده اند .کتابهاي تصویری
بر پایه ترکیب و رویارویی متنهاي روایتی با تصویر ها ،گونههاي بی شمار ،چه از جنبه محتوایی و
چه از جنبه سبکی به وجود آورده اند .این کتابها از جنبه هنری و ادبی در جایگاه باالیی قرار دارند و
در سطحهاي گوناگون زیبا شناختی با مخاطب پیوند برقرار ميکنند.
کتابهای تصویری را به مهرههایی نخ کرده ميتوان همسان کرد که تصویرها مهرههایی هستند
که با نخ یا ریسمان متن به یکدیگر متصل شدهاند .آنچه بیش از هر چیز دیده ميشود ،مهرهها هستند،
اما بدون نخ یا ریسمان این مهرهها کنار یکدیگر جای نميگیرند .مهمترین وظیفه تصویر در کتابهاي
تصویری انتقال اطالعات است و این کتابها ترکیبی از مفهوم ،موضوع ،روایت ،متن ،تصویرو طرح
یا دیزاین است که با مخاطب ارتباط برقرار ميکند تا داستانی رابیان کند ،حالتی را پدید آورد ،تخیلی
را بر انگیزد ،احساساتی را متأثر کند و همزمان اطالعات یا اندیشهی را نیز منتقل کند.
پیوند متن و تصویر در کتابهای تصویری
پیوند میان کالم و تصویر در کتابهای تصویری یک رابطه دینامیک و پویاست .هر دوی آنها
پیوسته در طول کتاب اطالعات جدیدی به خواننده ميدهند که ضمن کامل کردن معنای یکدیگر
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برداش�تهاي خواننده را در هر دو قس�مت دگرگون و نو ميکنند یا به عبارتی دیگر درک و فهم
خواننده را تصحیح ميکنند .هنگامی که به تصویر نگاه ميکنیم ،برداشت ما از اطالعات دیداری آنها
مطابق با فرهنگ ،دانش و اطالعات قبلی ماست .وقتی متن را ميخوانیم ،معنای متن برداشت اولیه ما را
از تصویر دگرگون ميکند و در عین حال با خواندن متن برداشتی در ذهن ما ایجاد ميشود که تصویر
بعدی را کامل تر کرده یا به طور کلی تغییر ميدهد .توالی واژها و تصویرها به گونه ایست که گاهی
انتظار ما را بر آورده ميسازد و گاهی بر خالف انتظار ،ما را شگفت زده ميکند .پیوند میان واژه و
تصویر یک رابطه موازی نیس�ت ،بلکه این دو بر هم تأثیر ميگذارند و معنای یکدیگر را دگرگون
ميسازند .رابطه پویا و در حال تغییر میان متن و تصویرها سبب ميشود که میان تصورها و متن یا
تصویری با تصویر پس�ین و یا پیش�ین ،تنش به وجود آید که این تنش خواننده را همواره به دوباره
دیدن و دوباره خواندن وادار ميکند و هر بار خواننده معنای تازهاي از متن یا تصویر و پیوند آن دو در
ميیابد .مدام به شکل خطی پیشرفت ميکند واژهاي در پی واژهاي دیگر ،خطی در پی خطی دیگر و
صفحهاي در پی صفحهاي دیگر .این نظم موجود در متن تضمین کننده مفهوم داستان است .تصویر از
سوی دیگر گستره یا فضایی را در صفحه پر ميکند ،دراین گستره تمامی قسمتها و جزئیات همزمان
در جلوی چشمان ما حاضر ميشوند.
کتابهايتصویری،گونهها
کتابهاي تصویری طیف گس�تردهاي از کتابهاي ک�ودکان را دربر ميگیرد .از کتابهاي
اس�باب بازی ،تا الفبا آموزه�ا ،عدد آموزها ،کتابهاي تصویری بدون کالم و ویژگی مش�ترک همه
کتابهاي تصویری یاد شده ،استفاده از تصویر برای بیان اندرون کتاب یا بخش عمدهاي از آن است .تکیه
بر تصویر ،ویژگی بسیار مهم کتابهای الفبا آموزها ،عدد آموزها و کتابهاي مفهومی است .بسیاری از
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این گروه کتاب ها ،دارای خط هستند ،داستانی نیستند .توالی تصاویر و نظم قرار گرفتن آنها در کنار هم،
بر اساس سامانه الفبا آموزها ،توالی در عدد آموزها ،یا مسیر رشد یک مفهوم در کتابهاي مفهومی است.
مخاطب بیشتر کتابهاي تصویری ،گروههاي سنی پیش دبستان و دبستانی هستند :از نوزاد
تا نوپا تا کودکان س�ه تا ش�ش س�اله و کودکان  7تا  9سال .گونههاي مختلف کتابهاي تصویری
هدفهاي ویژهي را دنبال ميکنند .هدف کتاب هایی که برای نوزاد یا نوپا تهیه ميشود ،کمک به
رش�د حس�ی کودکان از حس بینایی گرفته تا حس المسه و آشنایی کودکان با پیرامون خود است.
آشنایی با اشیاء ،جانوران و گلها و شناخت رنگها و شکلها از جمله هدفهاي کتابهای این گروه
سنی است .در این کتابها تصویرها بسیار ساده هستند و در بیشتر موارد هر صفحه دارای یک تصویر
اس�ت .و در آن ش�ی ء و یا جانوری معرفی ميشود .در این کتابها ،رعایت توالی صفحهها از سوی
کودک ضروری نیست و از هر جا کتاب را آغاز کند به درک او از موضوع یا مفهوم زیان نميرساند.
ماده سازنده کتابهاي تصویری برای سنین بسیار پایین ،به ویژه بیش از یک سالگی از جنس پارچه
و پالس�تیک قابل شستشو یا مقوای کلفت اس�ت .از سنین سه تا چهار سال کودک با رعایت توالی
منطقی صفحهها و درک روابط علت و معمولی از کتابهاي تصویری داستانی لذت ميبرد .کتابهاي
تصویری برای این سن و پس از آن ،کم کم پیچیده تر و از نظر کاربرد واژهها گسترده تر ميشود.
کتابهاي اسباب بازی
کتابهاي اسباب بازی در یک تعریف گسترده کتاب هایی هستند که هم شوق بازی و هم
لذت خواندن را در کنار هم برای کودکان فراهم ميکنند .متن بیشتر این کتابها شعرها و ترانههاي
کودکانه و افسانههاي پریان بوده است .این کتابها برای نوزادان ،نوپا ها ،و سنین پیش دبستانی منتشر
ميشوند و سرگرمی ،لذت ،کنجکاوی ،و خالقیت را هدف گیری کرده اند .از ویژگیهاي کتابهاي
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اسباب بازی برای دوران نوزادی و نوپایی ،برگهاي کلفت با گوشههاي نیم گرد شده و صحافی بسیار
محکم آنها است .برخی از این کتابها از مواد قابل شستشو و پایدار همچون پارچه یا پالستیک نیز
درست شده اند و به طور معمول در هر صفحه یک تصویر بسیار ساده وجود دارد .در بیشتر این کتابها
کالمی جز عنوان آنها دیده نميشود .کتابهاي اسباب بازی با تصویرهای دور بریده شده ،با چسب
به ورقهاي کتاب چسبیده شده اند و با باز شدن کتاب ،تصویرهای سه بعدی از جای برمی خیزند.
کتابهایی با زبانههاي متحرک که با حرکت آنها به چپ یا راس�ت ،باال یا پایین ،تصویر حرکت
ميكند نیز گونه دیگری از کتابهاي اسباب بازی هستند .در این کتابها از هر گونه شگردی که
کودکان را به کنش متقابل به کتاب بر ميانگیزد استفاده شده است.
الفباآموزها
الفبا آموزها همان گونه که از نامشان پیداست همواره و به طور سنتی برای آموزش الفبا به
کودکان پیش دبستان یا سالهاي اول دبستان تهیه شده اند .در این کتاب ها ،تصویر کمک ميکند
تا کودکان حروف را به تنهایی یا در میان واژه ،شناسی کنند و دایره واژگان شان گسترش یابد .هر
حرف همراه با یک واژه ویک یا چند تصویر شناسانده ميشود .تصویرها اشیاء و یا جانورانی را معرفی
ميکنند که نام شان با آن حرف آغاز ميشود .کتاب الفبا آموزها بر پایه آن که مخاطب آنها در چه
گروه سنیباشد ،طیف گستردهاي از کتابهاي تصویری ساده تا پیچیده را تشکیل ميدهند .کتابهاي
الفبا آموزها برای کودکان یک تا سه سال ،دارای تصویرهای ساده و روشن از اشیاء و جانوران آشنا و
قابل شناخت برای این گروه سنی هستند .کاربرد الفبا آموزها برای کودکان خردسال ،بیش از آن که
آشنایی با حروف باشد ،آشنایی با اشیاء ،جانوران ،گل ها ،یا میوهها از راه تصویر است .در شماری از
الفبا آموزها ،حروف الفبا با شعرهای کودکانه یا داستانی ساده همراه ميشود.
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عدد آموزها
مهم ترین هدف عدد آموزها ،آموزش اعداد و مفاهیم ریاضی به کودکان اس�ت .هدف عدد
آموزها افزون بر توانمند کردن کودکان در شمار اعداد ،شناخت کنش برابری یک به یک است.
در عدد آموزها شمار اشیاء ،جانوران ،انسانها یا هر پدیده دیگر که برای نشان دادن یک عدد
تصویر گری شده اند ،باید روشن و قابل تشخیص باشد .در کتابهاي عدد آموز برای مخاطبان یک تا
 3سال ،تصویرها ساده و روشن هستند تا کودکان به آسانی اشیاء جانوران یا هر موضوع دیگر تصویر
شده را بشمارند .هدف عدد آموزهای تصویری برای این گروه سنی ،بیشتر آشنایی با اشیاء ،جانوران،
گلها و میوهها از راه تصویر است .هدف عدد آموزها برای کودکان باالتر از سه سال افزون بر شمارش
عددها ،طبقه بندی گروههاي مختلف اشیاء نیز هست.
کتابهایمفهومی
کتاب مفهومی ،کتابی اس�ت که از راه تصویر ،کودکان را در درک مفاهیم یاری ميرساند.
درک مفاهیم سادهاي همچون رنگ ،شکل و یا مفاهیم پیچیدهتری همچون زمان ،نسبیت ،مفاهیم فضایی
و متضادها با یاری کتابهاي مفهومی انجام ميشود .با سنجش فاصلههاي دور و نزدیک یا اندازههاي
بزرگ و کوچکتر با یکدیگر ،کودک مفهوم نسبیت را در ميیابد و با نشان دادن مفاهیمی همچون
سریع و آرام ،بلند و کوتاه ،چاق و الغر ،کودک متضادها را درک ميکند و با نشان دادن رو ،پشت،
باال و پایین ،راست و چپ کودک به مفاهیم فضایی پی ميبرد.
کتابهاي مفهومی به رشد شناختی کودکان کمک بسیار ميکند .کودکان برای درک مفاهیم
نیاز به تجربههاي دس�ت اول دارند و کم کم که بزرگ ميش�وند ،ویژگیها و روابط مشترکی چون
رنگ ،اندازه ،وزن یا موقعیت را درک ميکند .کتاب مفهومی یکی از نخستین کتابهاي اطالعاتی
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کودکان است که به آنها کمک ميکند که این ویژگیها و روابط مشترک میان پدیدهها را دریابند.
کتابهاي مفهومی کودکان را وادار به سخن گفتن ميکنند و دایره واژگان آنها را وسعت
ميبخشند .کتابهاي مفهومی برای خردساالن به مفاهیم ساده تر و برای کودکان بزرگتر ،به مفاهیم
پیچیده تر ميپردازند .یکی از ساده ترین کتابهاي مفهومی ،کتابهاي رنگ است .نام رنگها مفاهیم
سادهاي هستند که کودکان از  15ماهگی به باال ميتوانند یاد بگیرند.
کتابهاي تصویری بدون کالم
کتاب تصویری بدون کالم ،کتابی است که در آن یک داستان ،یک مفهوم یا یک موضوع،
تنها با تصویر بیان ميشود .در کتابهاي تصویری با کالم ،میان تصویرها فضاهای خالی وجود دارد
که با کالم پر ميش�ود .اما در کتابهاي تصویری بدون کالم ،روایت داس�تان یا س�یر تحولی یک
موضوع ،به طور کامل تصویری است و هیچ فضای خالی میان تصاویر وجود ندارد .به همین سبب در
درک مطلب آشفتگی معنایی وجود ندارد و مخاطب با مشکل روبرو نميشود .همسان دیگر گونههاي
داستانی کتابهاي تصویری داستانی بدون کالم ،دارای فرجام ،طرح ،کنش و نشانه ،شخصیت ،توالی
رویدادها و نقطه اوج است.
در کتابهاي تصویری بدون کالم ،کودکان از روی تصویر ،داستان و موضوعی را در ذهن
خود و یا با صدای بلند بیان ميکنند ،یا اگر نوشتن را فرا گرفتهاند روایت خود را با واژهها و سبک
ويژه خودشان به روی کاغذ ميآورند .به این شکل مهارتهاي زبانی و نوشتاری در کودکان تقویت
ميشود .کتابهاي تصویری بدون کالم این فرصت را به کودکان ميدهد تا به برداشت خود داستانی
را بازگو کرده و قصه گویی را تجربه کنند و این بهترین فرصت برای كودكان است تا با ساختار و
عناصر داستانی نیز آشنا شوند.
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نتیجهگیری
بنابرای�ن ميتوان نتیجه گرفت که همه کودکان در مراحل مختلف رش�د خود واکنشهاي
کمابیش معینی نسبت به تصویر ویژه کتابهای تصویری دارند .قصهها ،افسانهها ،کتابهای داستان و در
این میان کتابهای تصویری وسیلهاي ارزشمند برای رشد و تقویت تخیل کودکان به شمار ميآیند.
کتابهای داستانی تصویری که بیشتر برای گروه سنی پیش دبستان و دبستانی منتشر ميشوند ،میتوانند
کودکان را با تجربههاي تازه آش�نا س�ازند .کودکان این گروه س�نی با تخیل قوی خویش پذیرای
خالقیتهاي هنرمند ،نویسنده -تصویرگر است .وقتی موضوع کتابهای تصویری جالب و پرکنش
باشد کودک به آن واکنش نشان ميدهد و این کتابها ميتوانند نقش اساسی در رشد ذهنی کودکان
داشته باشد .با خواندن کتابهای تصویری نخستین گامها در راستای رشد سواد ،درک ادبی ،زیبا شناختی
کودک برداش�ته ميش�ود کودکانی که باانواع کتابهای تصویری آشنا ميشوند افزون بر آشنایی با
ساختار و داستان ،کابرد درست واژگان و استفاده از توصیفهاي مختلف را یاد ميگیرند تا در آینده
به آسانی از آن سود جویند تصویرهای مختلف در رنگها و سبکهاي گوناگون ،قدرت تشخیص
و تفسیر کودک را تقویت ميکنند .به این شکل که ابتدا میزان توجه او به تصویر بیشتر ميشود و
س�پس او را درگیر رش�د شناختی ميکند .کودکان هر بارکه کتاب مورد عالقه خود را ورق ميزند
ریزه کارهای تازهاي را در تصویرها کشف ميکنند و گاه این ریزه کاریها ،برای زمانی کوتاه آنها
را به خود جلب ميکند .کتابهاي تصویری با تصویرهاي رنگی وسیله مناسبی برای رشد مهارتهاي
مش�اهدهي کودکان اس�ت .آنها از این راه همس�انیها و تفاوتها را ميبینند .کودکان از راه برخی
کتابهاي تصویری نظم و توالی زمانی را درک ميکنند .با فراگیری این مهارت ها ،کودکان تشویق
ميشوند که آنها را به کار بندند.
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