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 : چکیده 

باشد جذاب نیست. انسان پاسخگو را خاصی  نیازنتواند که از تکنیکی  با مخاطب دارد. استفادهارتباط نزدیکی  تکنیک

که به آسانی به شیوه اجرایی، تکنیکی خواهد بودتکنیک وترینکند. مناسبخود زندگی می مشاهداتبیشتر با واقعیت و

اسلوب شناخت نمایم. هدف اصلی این پژوهش تصویر تبدیلآن هستیم بهکمک آن بتوان آنچه را که مایل به دست یافتن

ما می یوۀ دستی و رایانه ای مطرح می باشند وکه به طور کلی به دو شاست کتاب کودک اجرایی در تصویرسازیهای

-مبنایبر دفاع مقدس مشاهده کنیم. این تحقیقزمینه یدر  تصویرسازی کتاب های کودکرا درآنهاتوانیم نحوۀ استفادۀ از

است که ای انجام شدهطریق منابع اینترنتی و کتابخانهگردآوری اطالعات ازو شیوه تحلیلی،توصیفی به روش وبنیادی هدف

، بررسی دیجیتالو( دستی  معرفی اسلوب ها)تکنیکوتعریفبا موضوع اصلی مانند  جوانب همسوطریق بررسی همه از

یل آثار ی ورود به بحث اصلی یعنی تجزیه و تحلای برا، مقدمهتصویرارتباط متن وموضوعی دفاع مقدس، شناخت کودک و

نمونه از کتاب های تصویرسازی با موضوع دفاع مقدس که بوسیله این اسلوب ها اجرا شده مورد  11 فراهم شده است. 

عالم می دارد که تصویرگران ایرانی در تصویرسازی کتابهای کودک با جه نهایی اتجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتی

دفاع مقدس بیشتر ازاسلوب دستی و از تکنیک آبرنگ که بلحاظ دارا بودن ویژگی های خاص اجرایی در بین  موضوع

هنرمندان و قدرت ایجاد فضاهای تخیلی، احساسی و لطیف که از ویژگی های خاص دوران کودکی است بیشتر استفاده 

 با استفاده از اسلوب دستی موفق تر بوده اند.  برای تصویرسازی با این موضوع 06تا  06کرده اند و در حد فاصل دهه 

 

تکنیک ، تصویرسازی، کودک ، دفاع مقدس واژگان کلیدی:  
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 مقدمه : 

هنرمندان در فعالیت های خود از غنای تصویری فوق العاده ای برخوردارند. تجربه و کسب مهارت یکی از اساسی ترین 

تکنیک مهارت های فردی هنرمند را افزایش می دهد، استفاده از شیوه های ملزومات خالقیت به شمار می رود. استفاده از 

جدید همراه با ابزار و تمرین های نشاط انگیز هنرمند را قادر می سازد تا هم زمان با خلق آثار به دستاوردهای جدید نائل 

ای تکنیکی پروسه تجربه و تئوری گردد. تکنیک چیزی جدا از تصورات، احساس ها و اشکال نیستند، دست یافتن به مهارت ه

را تکامل می بخشد. زیباترین بیانی که بتواند تکنیک را توضیح دهد، داشتن شکیبایی و بردباری است. تکنیک احتیاج به زمان 

دارد، همان طور که پروسه خالقیت به زمان نیازمند است. یک تصویرگر از زمانی که آغاز به خواندن داستان و موضوع می کند 

فراز و نشیبی را طی می نماید تا در نهایت به نتایج مورد نظر نظر خود را می سازد، راه های پر ا زمانیکه برای آن تصاویر موردت

و مطلوب دست یابد. اگر تصویرگر دارای پشتوانه و شناختی جامع باشد صحیح و سالم به مقصد می رسد و در نتیجه فضایی 

 می آوردو مخاطب را با دنیای پر رمز و راز تصاویر می برد . زیبا و جذاب برای مخاطبان بوجود 

 بحث:

نمایش آن در تصویر از اهمیت خاصی برخوردار است در اینجا نحوه یموضوع ودر دنیای تصویرسازی کتابهای کودکان، درک  

با پیدا کردن شیوه ها و روش تصویرساز با توجه به متن داستان، ساختار طراحی و نوع بیان فرم ها را مشخص می کند و بعد 

های اجرایی )اسلوب ها( سعی می کند فضای حاکم بر متن داستان را به نمایش بگذارد. در اینجا، معیار انتخاب اسلوب یا 

داستان است و دوم نوع رابطۀ روحی تصویرسازی  برحاکم فضای و موضوع  اولداستانی  تکنیک مورد نظر در تصویرسازی های

حیطه ی اسلوب های اجرایی در ها بهضوع و متن داستان است. اما عالوه بر بحث های فوق، امروزه با ورود رایانهبا مو

بهترین ها از میان  شباهت ها و یا بدترین ها و یاای مطرح شده است که از این میان بحث تفاوت ها وتصویرسازی، بحث تازه

است. در این تحقیق بحث اصلی بررسی و ارزیابی تکنیک ها و « رایانه ای»و « دستی»دو گروه اسلوب ها و تکنیک های، 

اسلوب های به کار رفته در تصویرسازی کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس است و بر همین اساس می توان به نقد و نظر در 

نبرد و چه در پشت جبهه نیاز  این مورد پرداخت و به این مسئله توجه کرد که موضوع جنگ با همۀ ابعاد آن چه در جبهه های

با توجه به اینکه تصویرگری کتاب های کودک با موضوع دفاع مقدس به صورت به چه نوع تصویر و با چه اسلوب اجرایی دارد؟

محدود صورت گرفته است و اسلوب های اجرایی اعم از دستی و کامپیوتری در رسیدنن به این مفهوم نقش بسزایی دارند. لذا 

ارگیری درست و مناسب نقش عمده ای در جلب توجه کودکان به این مفهوم دارد و از آنجا که تا کنون پژوهش طراحی و بک

جدی در این زمینه صورت نگرفته و صرفًا به پژوهش هایی در زمینه ادبیات دفاع مقدس اکتفا شده است لذا هدف این پژوهش 

 کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس قرار د بر پایه شناخت و معرفی اسلوب های اجرایی در تصویرسازی

ی تعریفی ساده و جامع برای آن بسیار مشکل عی دارد که ارائهچنان کاربردهای گسترده و متنو« تصویر»واژه :تعریف تصویر

است. تصویرساز با خیال خویش زندگی می کند و بی تردید سیر او در عالم خیال ، تصویری است و این در حقیقت همان 

، . تصویر به چیزی مرئی یا نامرئی داللت می کند که حالتی تصویری دارد، واقعی یا خیالی استاست« خیال»معنی کلمه ی 

حافظه تصویر اشیاء و پدیده ها در ادراک حسی و. اده شده استمجرد یا مشخص است، آفریده ی کسی یا باز شناخته ی اوست
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، حتی هنگام نبودن اشیاء یا پدیده . از سوی دیگر تصویر ذهنیط پیرامون می شود، سبب بازشناسی محیی تصویری یا دیداری

تصویرسازی کتاب کودک ، ساختن ها نیز در ذهن آدمی وجود دارد و در فعالیت های خیالی بیشترین سهم را ایفا می کند . 

ین طریق با مسائل مهم آشنایش سازد . پلی برای کودک است که ارتباط او با دنیایی خود و اطرافش برقرار ساخته و از ا

اهمیت این موضوع تا بدان جاست که هنرمند تصویرگر می بایست کودک را با استفاده از تصاویرش یاری ده تا او به ذهن 

تصویرسازی کتاب کودک فقط این نیست که مطلبی به منظور یاد دادن و یا . خالق ، حس زیبایی شناسی و تعالی طلبی برسد

ندیشه ـ ای مصور شود، بلکه باید عالوه بر زیبایی بخشیدن به تصویر، در پس آن مفاهیمی نهفته باشد که تصویرگر آن ایجاد ا

را به صورت ساده به کودک انتقال داده و ارتباط او را با دنیای وسیع  تر برقرار سازد. تصویرسازی کودکان عبارتست از استفاده 

برای بیان مفاهیم و موضوعات انتخاب شده برای کودکان ، یعنی تصویرساز با استفاده از از تصاویری ظریف، مفید و مؤثر 

ابزارهای مختلف هنری سعی در ایجاد و ابداع تصاویر گویایی دارد که بتواند در درک بهتر مفاهیم بیان شده به کودکان کمک 

ش تصاویر و موضوعات ویژه ی کودکان است به کند.در حقیقت  در تعریفی دیگر می توان گفت که تصویرسازی ، هنر پرور

قصد گسترش دادن و مؤثرتر کردن محتوا و موضوع داستان . تصویرسازی نوعی زبان یا ترجمه ی اندیشه ی کالمی به زبان 

طرح و رنگ است که شوق و ذوق کودک به زیبایی ، توسط نگاه کردن به آن پر و بال می گیرد. به درک مفاهیم و محتوای 

کمک می کند و نوشته را غنی و مؤثرتر می سازد. وسیله ای برای مطالعه کردن کودک است که با پیام ادبی آمیخته  کتاب

است و بر عمق و رشد افکار، تخیالت و تصورات کودکان نیز تأتیر می گذارد.تصاویر یک کتاب نه تنها باید زیبایی بخش باشند، 

منعکس سازند. هنرمند تصویرگر چه برای کتاب مصور نقاشی کند و چه برای کتاب بلکه باید تصویری با معنا و پر محتوا را 

هایی که تصاویر زیادی ندارند، به هر حال باید برای درک و فهم بیشتر متن و موضوع داستان ، کودک را یاری دهد. هنرمند 

دل یکی از عقاید بیان شده در متن باشد. باید صحنه ها و ایده های ارزشمند داستان را باز پروری کند. هر تصویر باید معا

تصاویر خواننده را تشویق می کنند تا قاعده ی تخیل خویش را به کار بندد و جلوتر از متن داستان پیش رود . چنین چیزی 

یکی از اهداف اصلی تصویرگری است، زیرا بیدار کردن و تقویت نمودن قوه ی تخیل ، یکی از عوامل اصلی گسترش ذهنی 

می باشد. تصویرگر باید تصویری را خلق کند که مخاطب را به تفکر در عناصر داستانی ، که به آن ها در متن اشاره  کودک

 شده ، وا دارد . وی باید تصاویر را با جزئیات کافی ارائه نماید تا در مفهوم شدن موضوع داستان به عنوان راهنما عمل نماید

مـی رسـیم کـه دنیـای کودکـان و فضـای تصویرسـازی بـرای آنـان بـه قـدری بـزر  و با توجه به این تعاریف به این نتیجـه 

بـی انتهاسـت کــه دسترسـی بـه آن و پیشــرفت در سـرزمین خیـال آنــان چنـدان سـاده نیســت و تصـویرگران همـواره بایــد 

ورنـد کوشش نمایند تـا بـا ایجـاد همـاهنگی بـین وزن درونـی و حرکـات و وضـع ظـاهری عناصـر ، تصـاویری را بـه وجـود آ

ــد.کار  ــر انگیزانن ــت نمــوده و فکــر و تخیــل او را ب ــات کــودک را تقوی ــایی و اطالع ــر کــردن کتــاب، توان کــه ضــمن مفیــد ت

ــر قــدرت دســت و تجربــه ی او ، امــا بایــد گفــت کــه تصــویرگر بایــد بــه ســلیقه و  تصــویرگر، ســلیقه ای اســت و مبتنــی ب

رت تخیـل کـودک را متوقـف سـازند. بلکـه بایـد شناخت کودکـان جهـت صـحیح دهـد بـه همـین خـاطر تصـاویر نبایـد قـد

تخیل آنها را تقویت کند پس بر همـین اسـاس نبایـد عینـاً مطـابق جزئیـات مـتن باشـند. هنرمنـد بایـد بـا دیـدی درسـت و 

ــه  ــا اســتفاده از فضــای داســتان، تصــاویر مطلــوب را خلــق کنــد، وی نبایــد ســبک خــود را ب برداشــتی صــحیح از مــتن و ب

بایـد زیـاد تکنیـک گـرا باشـد و نبایـد بـا ایجـاد تصـاویری انتزاعـی، کـودک را از لـذت درک داسـتان کتاب تحمیل کنـد و ن

 دور کند و چیزی را بکشد که با واقعیت داستان در تضاد باشد. 
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 تصویرسازی تبلیغاتی ب(  تصویرسازی فرهنگی  : الف( انواع تصویرسازی

تصـویرگر ضـمن دارا بـودن اسـتقالل در نمایانـدن تصـویر ملـزم ارتباط تصویر بـا مـتن ویژگـی پایـدار تصویرسـازی اسـت و 

ــن راســتا معیارهــای درک کــودک را نیــز در اجــرای تکنیــک و  ــازگو کــردن مــتن  اســت. او در ای ــه پیــروی از مــتن در ب ب

، زیـرا تصـویرگر کتـاب کـودک نبایـد خـارج از مـتن حرکـت کنـد .خیال پردازی های شخصی خود مد نظـر قـرار مـی دهـد

، ناکـام مـی گـذارد. بنـابراین، تصـاویر بایـد بـه شـیوه ی مناسـبی کمـک کتـاب را کـه خوانـده شـدن آن اسـت هدف اصـلی

کنند تا پیام نویسنده بهتر رسانده شـود و البتـه، ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه شخصـیت تصـویرگر نادیـده گرفتـه مـی شـود 

تعداد و توانـایی تصـویرگر، همگـام بـا قـدرت یا در خدمت نویسنده قرار مـی گیـرد، بلکـه ایـن کـار باعـث مـی شـود کـه اسـ

خالقیتش، بـه کـار گرفتـه شـود. او متناسـب بـا عالقـه خـود ، نـوع ادبـی خاصـی را بـرای تصـویرگری انتخـاب مـی کنـد و 

مــی توانــد بــا هــر ســبک و شــیوه ای کــه دوســت دارد و بــا هــر وســیله ای کــه مــی خواهــد بــرای داســتان مــورد نظــرش 

 تصویرگری کند

  روش تحقیق : 

از آنجا که بررسی نظری است و روش انجام تحقیق بر مبنای ماهیت از نوع توصیفی ـ تحلیلی می باشد. -تحقیق از نوع بنیادی

اسلوب اجرایی در تصویرسازی کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس، موضوعی است که نیاز به بررسی در مورد اسلوب های 

دارد و بر این اساس، این پژوهش از نوع بنیادی ـ نظری است و روش انجام اجرایی دستی)آنالو ( و رایانه ای)دیجیتال( 

از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در پژوهش های توصیفی عالوه بر شناخت و تصویرسازی ، بر مبنای ماهیت نیزتحقیق 

های نظری مربوط تشریح  ماهیت و ویژگی های پدیده، و وضعیت آن را با استفاده از روش استدالل منطقی و مبتنی برگزاره

در پژوهش توصیفی ـ تحلیلی عالوه بر شناخت و تصویرسازی ماهیت و ویژگی های پدیده، دالیل بروز پدیده و می شود.

وضعیت آن با استفاده از روش استدالل منطقی و مبتنی بر گزاره های نظری مربوط، تشریح می شود. جامعه آماری در این 

نمونه با توجه به مبانی  11باشد که پس از جمع آوری رسازی کودک با موضوع دفاع مقدس میتحقیق کلیه کتاب های تصوی

جامعه آماری پژوهش، ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نظری مربوط به موضوع تحقیق، هر یک از نمونه ها به طور جداگانه م

 در ایران است.  06تا  06تصویرسازی های انجام شده با موضوع دفاع مقدس در بازده تاریخی دهه 

 گروه های سنی کودکان و نوجوانان

 گروه الف : سال های قبل از دبستان ) آمادگی و سال اول دبستان(

 گروه ب : سال های آغازین دبستان ) کالس های اول ،دوم،سوم (

 گروه ج : سال های پایان دبستان ) کالس چهارم و پنجم دبستان (

 گروه د : دوره راهنمایی

 هـ : سالهای دبیرستان گروه

: نمونه از کتاب های تصویرسازی کودک با موضوع دفاع مقدس11بررسینقد و  

                   نویسنده : احمد رضا احمدی،   هفت روز هفته دارم  کتاب اول باعنوان :

« ب»و « الف»گروه سنی :               تصویرگر: محمد رضا دادگر      

 . 1304ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، چاپ اول، تهران 
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کلمه هم نباشد. پیام اصلی کتاب در مورد کودکی است که تصمیم دارد نبود  566شاید حجم متن کتاب روی هم بیشتر از 

، به ترتیب که ایام هفته بدر این کتا .پدر را با یک بر  کاغذ چهارخانه و هفت رنگ آبرنگ در هفت روز هفته نقاشی بکشد

می گذرد در هر روز قسمتی ازنقاشی که حاصل آن پرنده، قفس، دانه، ظرف آب، یک شاخه گل قرمز و قفلی که پرنده را درون 

 قفس حبس کرده و در روز آخر با بازگشت پدر قفس باز و پرنده آزاد می شود

 تجزیه و تحلیل تصاویر

ــتی و در  ــع خش ــاب در قط ــن کت ــفح 11ای ــت  1ه و دارای ص ــمت راس ــفحه )س ــک ص ــاویر در ی ــه تص ــت، ک ــویر اس تص

صفحه(و در زمینـه شـطرنجی تصویرسـازی شـده اسـت. تصویرسـازی ایـن کتـاب بـا اسـتفاده از سـبک کـودک گرایانـه کـه 

دوری از او و انــدوه حاصــل از آن بــرای کــودک در و. در ایــن اثــر، پــدرپــالن بنــدی متفــاوت نیــاز نــدارد انجــام شــده اســت

داستانی فوق العاده سـاده انتزاعـی و در عـین حـال روان ، بـا نقاشـی هـای دلنشـین ، تصویرسـازی شـده اسـت. دادگـر، بـه 

زیباترین و ساده ترین شکل ممکـن انـدوه دختـر بچـه ای را بـه تصـویر درآورده کـه البتـه مـتن خـوب در رسـیدن بـه ایـن 

ــس اســ ــده در قف ــدر، پرن ــود پ ــت ســهم بســزایی دارد. در نب ــده آزاد موفقی ــه نمــی خــورد، و در حضــور او پرن ت ، آب و دان

میشــود. در تصــاویر کتابهــای کودکــان نیــز عناصــر معمــوالً در مرکــز طــرح جلــوه مــی کننــد پرنــده در ایــن تصــویر همــین 

معنا را دارد که در مرکـز قـرار گرفتـه، کـه پرنـده نمـاد آزادی مـی باشـد. از اصـول مشـخص ایـن هنرهـا ترکیـب بنـدی در 

باشـد و هنرمنـد آثـار خـود را بـا محوریـت و مرکزیـت اصـلی بوجـود آورده و شـطرنجی هـا از شاخصـه هـای ایـن  مرکز می

نــوع ترکیــب بنــدی در زمینــه کــار اســت. پرنــده و گــل هــر دو در درون کــادر یــک نقطــه محســوب مــی شــود کــه دارای 

ه بصـورت یـک خـط دو بعـدی شکل و اندازه نسبی در کـادر اسـت. گـل کـه حضـور چشـمگیری در صـفحه و کـادر دارد کـ

دیده می شـود و خـط عنصـر اصـلی در طراحـی و تصویرسـازی اسـت. گـل بصـورت یـک خـط عمـود در تصـویر دیـده مـی 

شود که مفهوم ایسـتادگی، مظهـر مقاومـت و اسـتحکام اسـت و صـرفاً رابطـه ی مناسـبی بـا پرنـده دارد کـه ترکیـب بنـدی 

یـی بـا موضـوع داسـتان ارتبـاط خـوبی برقـرار کـرده اسـت، امـا فضـای بنظر می رسـد تکنیـک اجراتصویر را کامل کرده است

رنگی و تیرگی و روشـنی ) کـه البتـه ممکـن اسـت از مشـکالت جـاپی اثـر باشـد(با نگـاه کـودک سـازگار نیسـت، چـون در 

پرنده با رنگ تیـره اجـرا شـده و در رنـگ آمیـزی بـرای کودکـان از رنـگ هـای شـفاف تـری اسـتفاده مـی کننـد.  این کتاب

کنیک استفاده شده در ایـن کتـاب آبرنـگ و اکـولین اسـت و هنرمنـد مـی توانسـته رنـگ هـای زنـده تـری بـه کـار ببـرد، ت

ایـن بـوده کـه مـی خواسـته انـدوه کـودک از نبـود پـدر را بـا اسـتفاده از رنـگ تیـره بهتـر نشـان دهـد.  رولـی شـاید بخـاط

اسـت کـودک جـذب کتـاب نشـود و عالقـه  ممکـن بدلیل اینکه این اثـر بـرای رده سـنی خاصـی )الـف و ب( طراحـی شـده

ی برای خواندن آن نشان ندهد، اثـر هنـری در ارتبـاط بـا مـتن خـوب عمـل کـرده اسـت ولـی جامعـه هـدف کـه مخاطـب ا

آن  کودکان هسـتند ، آیـا توانسـته خـوب انتقـال دهد؟زمینـه سـفید و بـدون رنـگ نشـان از پـاکی و صـداقت  و دوسـتی و 

آزادی و یــک ســنبل از رهــایی و عــروج مــی باشــد ولــی در ایــن تصــویر پرنــده بــا بالهــای  صــلح اســت و پرنــده خــود نمــاد

بســته نشــان از شکســت و ســکون و غصــه را دارد کــه تــوان پــرواز را نــدارد و یــأس و ناامیــدی در چهــره پرنــده دیــده مــی 

امیـد بـه زنـدگی اسـت   شود و رنگ سـبز پرنـده نشـان از زنـدگی و بـاز امیـد را مـی رسـاند یعنـی در عـین ناامیـدی بـازهم

پای پرنده رنگ نـدارد یعنـی پرنـده پـای پـرواز نـدارد و ثابـت ایسـتاده اسـت نگـاه پرنـده بـه سـمت درون کتـاب اسـت کـه 

ــودک  ــردگمی ک ــفتگی و س ــلگی و آش ــی حوص ــان از ب ــویر نش ــدگی تص ــب آن دارد. پراکن ــاب و مطال ــه کت ــاره ب ــت اش حال
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انســته از ســفیدی کاغــذ خــوب اســتفاده کنــد و تصــاویر هــم کــه نقــاط قــوت مــتن، نوشــتار کــه خلــوت اســت و تواســت.  

همان سـادگی را دارنـد، بـی نظمـی کـه تصـویرگر در طراحـی قفـس پرنـده بکـار بـرده خـوب عمـل کـرده ،)بـی نظمـی در 

طراحی و خط های استفاده شـده کـه نشـان از خـط هـای کودکـان اسـت و زمینـه شـطرنجی کـه نظمـی را بـدنبال دارد( . 

در ایــن اثــر مشــاهده مــی شــود: جامعــه مخاطــب کــه هنرمنــد انتخــاب کــرده بــا تصــویر کشــیده شــده نقطــه ضــعفی کــه 

نتوانند ارتباط برقرار کنند که این امر به جهـت کـدر بـودن تصـاویر یـا نـوع دفرماسـیون پرنـده کـه هـر چنـد مـی توانسـته 

مینـه ارتبـاط بـا مخاطـب خـوب هنرمنـد در ایـن اثـر ارتبـاط تکنیـک بـا مـتن موفـق عمـل کـرده و در ز جذاب تـر باشـد.

عمل نکرده و در نتیجه تصویرگر تصـمیم گرفتـه از زمینـه خلـوت اسـتفاده کنـد و در عـین حـال کـه رده سـنی ایـن گـروه 

الف و ب هستند و باید بـا تصـاویر بیشـتر ارتبـاط برقـرار کننـد . و در آخـر تصـویرگر مـی توانسـته از تکنیـک بهـره بهتـری 

 .برای تصویرسازی بگیرد

 

 

   عنوان کتاب : خداحافظ، پدر

         نویسنده : ناصر نادری  

       تصویرگر: پرویز اقبالی ، علی خدایی   

        « ج»و « ب»گروه سنی :  

1335ناشر : سازمان انتشارات کیهان، چاپ اول،    

راسـت کتـاب تصـویر تصـویر کـه بـرای هفـت داسـتان اسـت و در سـمت  3در این کتاب که با قطـع خشـتی اسـت و دارای 

سازی شده است . کتاب، با این کـه مجموعـه از هفـت داسـتان کوتـاه اسـت ولـی همگـی آنهـا از یـک داسـتان پیـروی مـی 

یعنی در همه داسـتان هـا دو کـودک بنـام علـی و زهـرا وجـود دارد و مـادر بـزر  و پـدربزر  در کنـار مـادر در یـک  کنند

 .که اغلب اتفاقات از آنجا شروع می شودخانه هستند ، خانه موجود دارای حیاطی است 

 تجزیه و تحلیل تصاویر

کتاب حاضر توسط دو نفر تصویرسازی شده است با دو سبک و شیوه اجرا متفاوت ، در داستان های صدای ترسناک که توسط 

ان دهنده این است علی خدایی به تصویر در آمده پسر بچه ای را نشان داده که با دو دست خود جلو گوش اش را گرفته که نش

که نمی خواهد چیزی بشنود و در پس زمینه رنگها بصورت تاش قلموو با رنگ های گرم گذاشته شده و در باال آن با رنگ 

خاکستری که نشان دهنده دود آتش است و هواپیمایی که دورگیری آبی الجوردی دارد و واضح نیست . سبک نقاشی کودک 

و نقاش با تصویر در مرکز رو به باال در صفحه آورده شده تمرکز نگاه را به خود جلب می کند گرایانه است ،با توجه به این که

، که در لباس و شلوار به روش خیس در خیس انجام داده و در پشت برای جلب توجه و این که استفاده از تکنیک آبرنگ
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کل متن با تصویر هماهنگ در.ی استفاده کرده استبخاطر انفجار باعث ترس شده از رنگ های گرمی همچون زرد، قرمزو نارنج

است و هنرمند در اجرا تکنیک برای رساندن نگرانی کودک موفق عمل کرده ، که این نگرانی از چهره و حالت ابرو و لب او 

مشخص است .در داستان های جاسم و عروسک خیس که توسط علی خدایی صورت گرفته باز هم شاهد دورگیری آبی در 

این تصویر سازی برای  .استشدهمشخص خط ونقطه با هاچهره و موهستیم و شیوه رنگ آمیزی بصورت تاش های آزاد قلماثر

مخاطبین گروه سنی الف که در آن نباید به ریزه کاری ها دقت کرد مناسب است ، ضمنا با توجه به کوتاهی متن هر داستان 

کرده است و با توجه به این که گروه سنی مخاطب کودک است از رنگ های شفاف به تصویرساز با یک فریم هماهنگی ایجاد 

روی « خداحافظ ، پدر»خوبی استفاده کرده است. در تصویر سازی هایی که توسط پرویز اقبالی انجام شده است، که عنوان 

یانه استفاده کرده است و با جلد کتاب هم هست . که بر خالف تصویرسازی های علی خدایی از شیوه رئالیسم کودک گرا

استفاده از تکنیک جوهر رنگی )اکولین( و با دور گیری های مشکی با قلم فلزی انجام شده است . در تصویرسازی های او 

تناسبات اندام ها و اجزای صورت بطور کامل طراحی شده است. در استفاده از تکنیک ، با استفاده از رنگ های شفاف و روشن 

ه کودک را به خود جلب می کند و در تصویر خداحافظی پدر ، رنگ لباس پسر بچه را نارنجی رو به قرمز در نظر بطوریکه توج

گرفته که نشان دهنده صمیمیت بین او و پدرش است و رنگ لباس پدرش که از رنگ سبز استفاده کرده و در زمینه با استفاده 

و در آخر نکته ای که  .گی باعث شده که زمینه جلو بخوبی مشخص باشداز رنگ آبی تیره که تداعی کننده شب است و این تیر

قابل ذکر است ، با توجه به این که کل مجموعه داستان ها برای یک موضوع می باشد بهتر بود توسط یک تصویرگر انجام 

 میشد زیرا کودک در حین در دیدن تصاویر با نوعی دوگانگی در شیوه تصویر سازی روبرو می شود

       تصویرگر: نفیسه شهدادی       نویسنده محمدرضا یوسفی       ان کتاب : خندانهعنو

 1300ناشر : خانه آفتاب، چاپ اول،          « د»و « ج»گروه سنی :  

 

صفحه دو طرفه تصویرسازی شده و با استفاده از سبک واقع  گرایی )رئالیسم کودکانه( و با  24قطع این کتاب خشتی و در 

پالن بندی متفاوت انجام شده است . تصویر روی جلد کتاب که نمایی از کودکانی خندان و گلی در جلو آنها که نمادی از 

ن است و با استفاده از رنگ آمیزی شفاف هم در اجرای تکنیک و هم در نوع خندانه که همیشه در حال خندیدن و شکوفا شد

تصویرسازی که مخاطب خود را با اولین نگاه جذب کتاب می نماید . در تصویرهای نخست تا میانی کتاب، با نمایی دخترکی 

کند، رنگ لباس کودک که نشان روبرو می شویم که با معصومیت و حالت نگاه و صورت خود تا میانه کتاب ما را همراهی می 

محل قرار گیری خندانه اغلب در پایین از شادی و کودکی او میباشد و موهای گیس باف کودک که لطافت و مهربانی را دارد.  

صفحه ، و در قسمت سمت چپ در حال خروج است . بنظر می رسد تکنیک دستی با موضوع داستان همخوانی مناسبی دارد و 
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« د»و « ج»شده توسط تکنیک آبرنگ و اکولین با نگاه گروه سنی  فضای رنگی ایجاد

سازگار است. رنگ های استفاده شده در کل اثر رنگ هایی زنده و شفاف است و 

-درنماید.تصویرگر بخوبی توانسته این هماهنگی بین متن داستان و تکنیک را رعایت

صویرگر می باشیم ، در  این شاهد ساختار شکنی کادر توسط تماکتابهایفریمازبعضی

اثر ما شاهد خالصگی )استیلیزه کردن( تصاویر هستیم و تصویر گر بخوبی از سفیدی 

 ، .کاغذ استفاده کرده است

 عنوان کتاب : گل، آیینه، قرآن

 نویسنده : جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان نژاد،

 افشین عالء، محمد کاظم مزینانی و وحید نیکخواه آزاد  

    « د»و « ج»گروه سنی :     تصویرگر: سیاوش ذوالفقاریان 

 1303ناشر : کتابهای شکوفه ، تهران، چاپ اول   

بر خ»عنوان نوشته شده است .در شعر اول که به عنوان  12شاعر در  0این کتاب مجموعه ای از اشعار جنگ است که توسط 

است ، شاعر)ابراهیمی( لحظه پیروزی را به آمدن عید تشبیه کرده است .                  « پیروزی  

 « عید آمد عید:»زد به پیراهن من             گفت           خواهرم با شادی            گلی از گلدان چید»  

ابراهیمی شاعر مجموعه، پدری را نام برده که از جبهه برای فرزند خود نامه « نامۀ پدر از جبهه»در شعر دوم که با عنوان 

 نوشته و تبریک عید را برای او از طریق نامه برای او ارسال کرده است.                              .                         

 «باشی همیشه شاد و زنده      هر روز تو نوروز باشه          نوروز تو پیروز باشه        ای نور چشمانم، عزیزم» 

است ، شاعر از پسر بچه ای صحبت می « تمامِ غصه ها پر »در شعر سوم که شاعر آن مصطفی رحمان دوست است که به نام

یسد، پدر که در نامه اش از آمدن بهار و سبزی و کند که برای پدر خود دلتنگ است و در جواب نامه پدر اش، نامه ای می نو

بوی نوروز در جبهه صحبت کرده بود ،حاالاو فضای خانه را در نبود او بدون بهار توصیف می کند ولی از اینکه پدر اش در 

 جبهه حضور دارد و تفنگ یک شهید در دست او است خوشحال است . 

 «تفنگ یک شهید است              میان دستهایت       یت خوشم از اینکه امروز      به جبهه هاست جا»  

است، که شاعر آن هم رحماندوست است.  شعر از زبان پسری گفته می « مرغ و گل و ماهی » در شعر چهارم که به عنوان 

شش ماهی در شود که خانه خود را قبل از حمله دشمن توصیف کرده که خانه داالن و ایوان داشته و گل،گلدان و حوضی که 

 آن بودند و بعد از حمله دشمن از آن خانه چیزی جز ویرانه باقی نمانده است.

 « مرغ و گل و ماهی  در خاک پنهان شد            با آتش دشمن      آن  خانه ویران شد »  
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تقدیم  "ی با این عنوانکه شاعرر آن افسانه شعبان نژاد است، باالی صفحه سمت چپ نوشته ا« پرواز»در شعر پنجم با عنوان 

از دختری بنام زهرا نام برده که وقتی خواب بوده و  "به بچه های عزیزی که در حمالت موشکی دشمن به شهادت رسیدند

 عروسک در کنارش بوده با حمله موشکی شهید می شود.                   

 «رفته به آسمان ها   همبازی قشنگت               دیدی که از کنارت     پرواز کرد زهرا»

، شهبان نژاد از دختری صحبت می کند که از دوری پدر غمگین است و با دیدن و بوسیدن « لبخند بابا»شعر ششم با عنوان

 گل یاد لبخند پدر اش می افتد. 

 «در خنده اش دیدم      لبخند بابا را وا کرد لبها را             آن غنچه هم خندید  »  

از افشین عالء مضمون شعر پیرزنی را توصیف می کند که در خانه تنهاست و محیط « گل، آیینه، قرآن»نوان شعر هفتم با ع

 خانه که طاقچه ای ، که روی آن گل، آیینه و قرآن است و پسر اش در جبهه است و عکس او روی دیوار خانه قرار دارد. 

 «االن      در جبهۀ جنگ است اما خودش        عکِس پسر او       در قاب، قشنگ است »  

شعر هشتم که به عنوان دارا تفنگ دارد عالء در این شعر، از خاطرات کودکی میگوید که در کتاب ها دارا انار دارد و سارا انار 

 دارد، سارا وقتی شعار میداد گلوله می خورد و دارا لباس جبهه پوشیده و به جنگ رفته است . 

که شاعر آن مزینانی است، نقاشی کودکی را توصیف کرده که میدان جنگ را کشیده و « قرمز و زردسیاه و »شعر نهم با عنوان 

 دشمن را فراری داده است 

که شاعر آن را به فرزندان شهدا و بخصوص فرزنان شهید شاهچراغی تقدیم کرده است . « شبنم وعسل»شعر دهم با عنوان 

 ریا ، حرف هایشان مثل عسل ساده و شیرین بودند و به شهادت رسیدند. پدران شهید را توصیف کرده که قلبی همانند د

 «حاال او را از ما         یک صدا می پرسند چه ها می پرسند             او کجا رفته، بگو        غن»  

مورد جنگ فرمودند :  شعر یازدهم با عنوان نهضت ادامه دارد که  شاعر آن نیکخواه آزاد است، از سخنان امام می گوید که در

 « «ما مرِد کار زاریم» اما امام ما گفت:                      دشمن خیال کرده    ما نو گل بهاریم »

است نیکخواه آن را پیشکش به بسیجیها کرده است . و مضمون شعر نیز در مورد اعزام آنها با « وداع»در شعر آخر که به عنوان 

 لباس سبز به جبهه است . 

 «در لباسِ یک شکل    سبز رنگ و ساده                      راهیان جبهه              همگی آماده »   

 0صفحه خشتی که شامل مجموعه ای از اشعار جنگ است که توسط  23اشعار در مجموعه کتاب تجزیه و تحلیل تصاویر

هستیم که به رنگ قرمز است، که البته با رنگ قرمز اجرا مجموعه ارائه شده است . با ورود به کتاب ما شاهد گلی  12شاعر در 

شده و ناخودآگاه نوعی نشاط را به مخاطب القا می کند که در گوشه پایین سمت راست قرار گرفته و اشاره به عنوان کتاب 

 م که در دو اغلب تصاویر در سمت راست صفحه کشیده شده اند که البته در بعضی از موارد ما شاهد تصاویری هستیدارد .
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صفحه روبرو هم کشیده شده اند، تناسب تکنیک با موضوع اشعار متناسب است ، تصویرگر با استفاده و انتخاب تکنیکی مناسب 

این موضوع که آبرنگ و اکولین است موفق عمل کرده ، شیوه اجرا و قدرت ایجاد فضای تخیلی، احساسی و لطیف که از ویژگی 

استفاده از رنگ های شفاف اثری قابل قبول را ارائه کرده است . ذوالفقاریان رنگ های را با های خاص دوران کودکی است و 

مرزبندی مشخصی قرار داده و آنگاه که که تداخل و درهمی ایجاد کرده بطور ماهرانه بخوبی از آن بهره جسته است، در این 

دگی رنگ ها آن هم رنگ هایی شفاف و زنده خود به روش که غالبًا در موضوعات خیال انگیز به چشم می خورد، در هم دوی

 ایی پدید آورده است .خود فضایی روی

 

 

 

 

در تصویر باال که به شیوه انتزاعی کشیده شده، همانطور که دیده می شود با خطوط محیطی سفید نیم تنه باالیی پسر بچه ای 

، که نشان دهنده فضای گرم و صمیمی خانه بوده و همانطور  را ترسیم کرده و داخل آن را با استفاده از تنالیته رنگ های گرم

که در شعر گفته شد شش ماهی که با رنگ قرمز که نشان دهنده هیجان و شیطنت آنها در فضای حوض است فضای افکار 

ن دهنده دورنی کودک را به تصویر کشیده و بیرون از آن که صحنه بعد از بمباران است که با رنگ های تیره و کدر که نشا

اندوه بعد آن است و در سمت راست باال هاللی از ماه دیده می شود که اندوه کار را متذکر شده و در پایین اثر ماهی هایی که 

با رنگ خاکستری ادغام شده اند و مرده اند . تصویرگر در اجرای اثر و فهم آن به مخاطب موفق عمل کرده و گرمی و صمیتی 

اند و سردی و فضای خاکستری در پس و نگاتیو کردن گرمی و سردی زمینه بخوبی مشخص است .  که قبل از بمباران داشته

تصویرساز از تداخل و درهمی بین رنگ ها بخوبی استفاده کرده و تصویری انتزاعی خلق کرده که در آن باال سمت راست چهره 

ت. و موشکی که از گوشه سمت چپ در وسط دختر بچه ای معصوم که در این سمت کادر نشان از تولد دوباره کودک اس

تصویر و با رنگی سیاه که اندوهی را به مخاطب منتقل می کنند رنگ استفاده شده در پس زمینه از رنگ قرمز است و در 

انتهای تصویر که با رنگ مشکی ادغام شده نشان از اندوهی و قرمزی آن خون دختر بچه است اسپیرال های به تصویر در آمده 

شان دهنده انفجار است که به صورت کامال انتزاعی کشیده شده است. و در پایین کادر عروسکی را نشان می دهد که با که ن

رنگ های شاد و شفاف اجرا شده و سر آن به سمت پایین و در حال افتادن است که حکایت از نا امیدی عروسک در نبود 
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است است که در این قسمت کادر نشانه مر  است.   تصویرگر در دختر بچه دارد .سمت موشک به طرف گوشه پایین سمت ر

این مجموعه در ارتباط با متن خوب عمل کرده و در ارتباط با کودک هم بدلیل استفاده بجا از رنگ و در انتخاب با تکنیک 

 درست عمل کرده است.

 

 

 

 

 

 

 . عنوان کتاب : مو فرفری

 نویسنده : شهال بار فروش 

 تصویرگر: نیره تقوی 

 1304ناشر : کتابهای شکوفه ، تهران، چاپ اول     « ج»گروه سنی : 

می باشد،  06تصویرمی باشد.نیره تقوی که یکی از تصویرگران فعال دهه  16صفحه و  22کتاب در قطع خشتی است و دارای 

ز سبک رئالیسم کودکانه بهره جسته که همه در اجرای این کتاب از تکنیک آب رنگ استفاده کرده است. او در این کتاب ا

صفحه روی جلد کتاب عروسکی را نشان می دهد که لبخند زده و در وسط ماهیتی کودکانه ارائه شده است.  عناصر در شکل و

سمت راست کادر قرار دارد ، لباس تن عروسک که با رنگی قرمز و قرمز قهوه ای رنگ آمیزی شده است نشان از هیجان 

دارد و این که عروسک به تنهایی در کادر و روی جلد کتاب قرار گرفته است نشان دهنده این است که داستان حول داستان 

تصاویر کتاب بیان کننده یک نوع واقع گرایی  .محور عروسکی به نام موفرفری می چرخد

کودکانه است. در این واقع گرایی توجه به عناصر بومی و منطقه ای از اهمیت خاصی 

وردار است و هنرمند با توجه به جغرافیای منطقه جنوب و اهمیت دادن به طبیعت برخ

نخل ها آن ناحیه سعی کرده زندگی در جنوب و نوع ارتباط آن ها را نشان دهد. ورود به 

داستان با صحنه ای همراه است که یک حوض و درختان نخلی که در حال تکان خوردن 

شده است ، صحنه آرامی است. رنگ های استفاده  هستند و لباس هایی به آنها آویزان

 که درخانه ساکن است . شده در صحنه گرم هستند که نشان امنیتی 
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در پالن بعدی صحنه عروسکی که به پنجره خانه تکیه داده و پنجره باز است رنگ استفاده شده در پنجره سبز است که نشان 

رسد تکنیک اجرا شده به متن داستان همخوانی داشته باشد، تقوی در میدارد. بنظرآرامش و گرمای محبتی که در خانه وجود 

این کتاب بدلیل متن طوالنی فضای سفید کاغذ را قرار داده تا کودک از نگاه به متن و تصویر خسته نشود. در صحنه ای که 

ز عراقی روبرو هستیم و البته استفاده از رنگ سرباز عراقی سر عروسک را گاز می گیر ما شاهد نوعی اغراق در حالت چهره سربا

های تیره و کدر برای تشدید خشنونت آن موثر است . استفاده از الیه های رنگی بر روی یکدیگر با شدت و ضعف متفاوت 

در پی  باعث شده است که تیرگی و روشنی های قابل توجهی بوجود آید مثالً در چهره سرباز عراقی با استفاده از الیه  های پی

رنگ روی یکدیگر خشونت و نفرت را در چهره شخصیت داستان نشان داده است و همین عامل باعث ایجاد حجم در چهره او 

شده است حرکت قلم مو به صورت منحنی و مورب در الباس چین و چروک های لباس را در عین سادگی مشخص نموده 

  است.

 

 

 

 

 

 عنوان کتاب : مثل چشمهای بابا

 تصویرگر: پرویز اقبالی     : راضیه دهقان سلماسی نویسنده

  « د»گروه سنی : 

 1335ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، 
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این کتاب که توسط پرویز اقبالی، با توجه به شناخت و تخصص ویژه ای که نسبت به 

پالن  11و صفحه  23تصویرگری دینی و مذهبی دارد تصویرسازی شده است. که در 

است. تصویرگر در این کتاب توانسته مخاطب را با نمونه ای خوب و ارزشمند از 

تصویرگری دینی و مذهبی آشنا سازد و از خاصیت های نگارگری مثل ابر چینی، گلهای 

زیبا و دیگر عناصر نگارگری به همراه نقوش سنتی به طرز ماهرانه ای استفاده شده است. 

ر اول بصورت طراحی بوده و بعد بصورت دسن گیری ارائه شده، و روش اجرایی در این اث

عنصر رنگ در این اثر با جسارت ویژه ای برای کودکان به ارمغان  اکولین را به شیوه ی خیس در خیس پخش کرده است.

ما ارئه می کنند. آورده شده است. رنگ های متضادی که در اوج تضاد و کنتراست با هم از سویی دیگر هارمونی و هماهنگی به 

استفاده از رنگ های سرد و گرم نیز عالوه بر نقش ساختاری به عمق نمایی تصاویر کمک کرده است. عنصر خط در اوج زیبایی 

بکار رفته، قلم گیری و ارزش خطی مناسبی که نشان از تبحر و فنی بودن این تصویرگر در این زمینه است. از دیگر ویژگی 

شند، خط نیز عالوه بر نقش ساختاری که بر عهده دارد به جنبه تزئینی و توصیفی هم اشاره می کند. های این تصاویر می با

فضاهای چند ساحتی همراه با رنگ های ماورایی و ترکیب آنها با فرمهای تزئینی و قلم گیری های زیبا را از دنیای امروزی به 

در این  .تصویرسازی دینی بشمار می رود مهمترین ویژگی هایدنیای دیگر می برد و به یک عالم خیالی و این خاصیت از 

کتاب که به شیوه انتزاعی و رویایی تصویرسازی شده است، و از تکنیک اکولین و آبرنگ همراه با دورگیری هایی که با قلم 

زمینه نشان داده که پالن آخر داستان است روسری و شال دختر بچه با رنگ سفید  44ـ4فلزی انجام شده است . در تصویر 

شده است که نشان از پاکی و معصومیت کودک است و رنگ صورتی صورت که همراه با حالت چهره حاکی از خوشحالی دختر 

. و در فضایی  پر از گل و درخت و حالت مواج خط هایی که انگار مثل نسیم و باد در میان گل ها در برای همراهی پدرش است

د . در پالن دیگری که کودک سرش را روی دستان پدر گذاشته و به قصه های او گوش می حرکت هستند و در بهشت هستن

دهد، اقبالی در زمینه تصویر که چشمی را پشت سر پدر قرار داده و از رنگ های سبز و آبی تیره استفاده کرده که حکایت از 

می شود که ستاره هایی از اطراف آن به سمت  خاموشی و نابینایی او را دارد و در باال سمت چپ کادر ماه سفیدی مشاهده

استفاده از تکنیک  ی چشمان اوست که دختراش می باشد.دختر بچه می رود که آن نور امید چشمان پدر در زمان خاموش

مناسب در تصویرگری و همخوانی تصویر با متن داستان باعث شده تا مخاطب به درکی درست از فضای داستان داشته باشد ، 

مان و پس زمینه رنگی را نمی بینیم و قصد هنرمند مطمئنًا این بوده است که هم به سفید خوانی تصویر اهمیت داده در آس

باشد و هم با خالی گذاشتن این قسمت ها ما را متوجه شخصیت داستان که مورد تأیید است نماید. نکته آخر اینکه ارتباط 

 به جذاب کردن تصویر برای مخاطب کمک کرده باید مورد توجه قرار بگیرد. بین فضاهای مثبت و منفی در این اثر تصویر که 
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 عنوان کتاب : ای ابراهیم 

           تصویرگر: بهرام خائف    نویسنده : غالمرضا امامی

 « د»گروه سنی :  

 1306ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول،

جذابی برخوردار است. ابراهیم کفاش پیری است که در شهری زندگی می کند که خط مقدم کتاب ای ابراهیم که ازداستان 

 06جبهه است ، او با فداکاری کفش ررزمنده ها را تعمیر می کند و در آخر در بمباران شهید می شود . این کتاب که در سال 

 4صفحه، و کل متن آن حدود  10ی متعدد در منتشر شده که بعدها، بارها تجدید چاپ شد. در قطع خشتی و با تصاویر رنگ

صفحه می باشد. کتاب ای ابراهیم به صورت واقع گرایانه ی محض تصویرسازی شده است ، در کتاب ای ابراهیم که نخستین 

کتاب خائف در دوران جدید کانون پرورش فکری پس از انقالب است، تسلط به طراحی در تصاویر به چشم می خورد و گرایش 

گ و فرم و تا اندازه ای خیال، به فضای جنگ زده ی قصه راه می یابد. بهرام خائف با تصویرگری ای ابراهیم با استفاده از به رن

تکنیک آب رنگ، یعنی دید شفاف، عناصر و فرم های تصویری را در درون هم به حرکت در آورده است. در این اثر تصویرگر با 

ا حدودی بنفش، سرمای مر  ابراهیم را به مخاطب القا می کند. تصویر ابراهیم، شخصیت استفاده از رنگ مایه ی آبی، سبز و ت

اصلی داستان، با نگاهی واقع گرایانه به فضای داستانی، به ویژه انفجار بمب و مر  ابراهیم، با نگاهی انتزاعی تجسم می یابد، 

شده است. در این اثر، انتزاع در باور پذیر کردن فضای فضای حادثه ی انفجار بمب، با بافت شکل گرفته از رنگ، نشان داده 

واقعی داستان نقش اساسی دارد. درآثار او رگه های شخصی از تجربه گرایی او در ای ابراهیم قابل دریافت است. خائف هیچگاه 

تر در متون فرو رفته در تصویر گری، کادری به عنوان جدا کننده از متن درنظر نگرفته است. به همین دلیل ، تصاویر او بیش

می کند(. ساخت بافت  است )البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که تداخل متن با تصویر به خواندن داستان خدشه ایجاد

 در کار او از جایگاه ویژه ای برخوردار است ، به بیانی دیگر با ساخت بافت های گوناگون، حس را به مخاطب القا می کند

 : اسم من چفیه استعنوان کتاب  8ـ2ـ4

 تصویرگر: خشایار قاضی زاده   نویسنده : مرتضی سرهنگی

 « د»گروه سنی : 

 1306ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول،

داستانی کوتاه و روایتی ساده از زبان یک چفیه، دربارۀ خواص و موارد استفاده آن در جبهه و برای زرمندگان است . کتاب در 

صفحه توسط خشایار قاضی زاده به تصویر در آمده است.تصاویر او با  الهام از نگارگری ایرانی ـ اسالمی  22قطع خشتی و در 

دارای گرایش واقع گرایی و عینی است. اما در عین حال لباس های آدم ها ، ابرهای موجود در فضا و طبیعت حاکم برکادر 

در پالن اول این کتاب ما شاهد تصویری از یک رزمنده هستیم که چفیه ای بر گردن تصویرسازی با الهام از نگارگری است.  

گویی که برای نبرد آماده  است. نگاه او به سمت راست کتاب است  که اشاره  دارد و اسلحه در پشت و دارای سربند قرمز است،

ست و تصویرهای این گروه سنی باید به متن غلبه ا« ج»به متن داستان دارد، بدلیل اینکه تصویرهای ارائه شده برای رده سنی 
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داشته باشد که در این کتاب رعایت شده است . تصویرسازی که توسط قاضی زاده انجام شده ما در کل اثر شاهد استفاده از 

است. در  ویژگی های نگارگری ، نه به صورت تذهیب و تشعیر، بلکه به صورت حضور انسان و نمادهای نسبتاً واقعی، انجام شده

طراحی صخره ها و گل ها نیز که به صورت کامالً اسلیمی انجام شده ست.زمینه کار رنگ اکر خیلی روشن که آرامش خاصی 

هنرمند با استفاده از این سبک از تصویرسازی  به تصاویر داده است، رنگ های استفاده شده در کار بصورت روحی است .

و با رویکرد آثار گذشتگان و بدین وسیله  سعی در ایجاد هویتی ایرانی دارد . در این  بکاربردن نقش مایه های ایرانی و سنتی

شیوه که با استفاده از تکنیک گواش و آبرنگ انجام شده، رنگ گذاری از تنوع برخوردار است و فرم های اصلی از خطوطی نرم 

در ایجاد تصاویری با این مضمون اشاره دارد.  و مواج در طراحی تبعیت می نمایند. کاربرد فرم های لطیف با خطوطی نرم

سمبل های بکار گرفته شده شامل اسلحه، چفیه و فرم های لباس جنگی هستند. رنگ ها نیز، رنگ لباس از سبز که نشانه، 

 رزمنده هاروی سرمعنویت است که در تصویرسازی دینی از آن استفاده می شود. سربند استفاده شده که در اغلب تصویرها

بسته شده است که به رنگ قرمز ) خون، شهادت( در کار دیده می شود . حالت چهره و پردازهایی که  در چهره انجام شده، 

 چهره ای عرفانی از رزمنده بجود آورده است. 

 

 عنوان کتاب : آر.پی.جی زن ناشی 9ـ2ـ4

 شجاعی تصویرگر: خشایار قاضی زاده ،سید مسعود      نویسنده : گروه نویسندگان

 طباطبایی، احمد عربلو، محمد حسین نیرومند، مهدی نیرومنش 

          «ج»، «ب»،«الف:»گروه سنی 

 ناشر : کنگره سرداران شهید و بیست و سه هزار شهید استان خراسان

ه است. این مجموعه که به صورت کمیک استریپ و بصورت کامالً دیجیتال کار شده است . تصویر در کادر عمودی جای گرفت 

کادر دیگر در آن جای گرفته اند قابل مشاهده است. هر کدام از این کادرها  5این کادر کلی تصویر است، در این کادر که 

قسمت کلی تقسیم شده است، در کمیک استریپ  3بصورت عمودی و افقی نشان داده شده اند. کادر اصلی در نگاه اول به 

در کادر اول عده از سربازان و فرمانده حضور دارند،  در این نما پنج پالن داریم . روند کار و حرکت از چپ به راست است  

بدلیل اینکه پیکره ها در این مجموعه عنصر اصلی هستند اکثراً در نقاط طالیی جای دارند. جهت دید مخاطب به دلیل تعداد 

شده شامل اسلحه، ماشین ها و فرم های لباس کادرها و روایت داشتن تصاویر از چپ به راست است. سمبل های بکار گرفته 

جنگی هستند. رنگ ها نیز)رنگ لباس جنگی( خاکی در کادر دیده می شود. اولویت گرمی و سردی رنگ ها شامل رنگ های 

سرد)خاکستری( است که متناسب با موضوع که التهاب آور، پرهیجان و جنگ بکار گرفته شده اند. درجه خوانایی رنگ ها به 
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شامل رنگ اکر که نمادی از زمین و خاک است رنگ سبز ارتشی است، که در این کادر در درجه اول رنگ عنصر اصلی  ترتیب

بصری است. طراحی این کار که با استفاده از سبک واقع گرایانه و آناتومی و تناسبات کامال رعایت شده و شیوه طراحی آن به 

در کادر نیز قابل رویت است، ژانر اثر جنگی است و بیان کننده رعب صورت اسکیس و طراحی خطی است . شخصیت پردازی 

و وحشت و ترس ناشی از جنگ است جریانی که در این تصویر دیده می شود ممکن است در هر کشور دیگری رخ داده باشد 

تصاویر روبرو می شویم  در این اثر با تعدادی .یا حداقل همه انسانها به موضوع آن آشنایی داشته باشندو آن واقعه جنگ است

موضوع داشته بصورت رئال ارائه شده است . که مستقیماً می توان به موضوع آن پی برد. در واقع نوع برخوردی که هنرمند با 

اند. کل کار روایت جنگی است و شده توضیحات زمینه دیالو  باکس ها نیز در جهت کمک به توضیحات بیشتر بکار گرفته 

 ی توان ارتباط برقرار کند.بیننده به راحتی م

 عنوان کتاب :مهمانی از آسمان 11ـ2ـ4

 تصویرگر: سمیه بیدگلی            نویسنده : سعید عسگری

 ناشر : انتشارات پیام آزادگان          « ج:»گروه سنی 

در مورد موضوع نقاشی کتاب در مورد اسیر آزاده ای است که در حیاط خانه مشغول نقاشی است، که دخترش می آید و از او 

می پرسد: که در طی آن پدرش آلبوم تصاویر را می آورد و در مورد آزاده ای بنام ابوترابی صحبت می کند که در طی جنگ او 

در ادامه پدر در مورد خاطرات آقای ابوترابی و کارهایی که در زندان و زمان اسارت   یر عراقی شده بودند.و پدر دخترک اس

 انجام داده است صحبت می کند و در آخر هم آزادی و بازگشت آنها به وطن صحبت می کند. برای آزادگان 

 تجزیه و تحلیل اثر:

سمیه بیدگلی تصویرسازی شده است. که با استفاده از سبک واقع  صفحه توسط 13این کتاب که در قطع خشتی و در 

گرایی)رئالیسم( کودکان، که در این شیوه همه عناصر واقعی و در شکل و ماهیتی کودکانه ارائه شده است. تصویرگر بدون آنکه 

انه ارائه کرده است و لحن به ترکیب اصلی آن ها خدشه ای وارد کند.     در همه جا نمادهای تصویری واقعی و به شکل کودک

روایی داستان ، و بکارگیری از اسلوب آبرنگ در بیان مفهوم متن کمک کرده است. در پالنی که سربازان عراقی در حال زدن 

اسیر ایرانی هستند تصویر بخوبی توانسته در انتقال مفهوم و با استفاده از شیوه اجرا خوب عمل کرده است و اثر هنری در 

تصویری که رزمنده در زندان بسر می برد، غم و اندوه که در چهره او هست و نگاه او درمتن خوب عمل کرده است. ارتباط با 

به سمت بیرون است و ماه کاملی را نشان می دهد که به رنگ سفید است که نشان نقطه امید و آزادی است . و پرنده ای که 

نده که نماد آزادی و یک سنبل از رهایی و عروج می باشد ولی در این در کنار اوست و با اندوه او همدردی می کند، و پر

تصویرسازی پرنده با بالهای بسته نشان از شکست و سکون و غصه را دارد که توان پرواز را ندارد و یأس و ناامیدی در چهره 

کت است که سقوط پرنده را پرنده دیده می شود، پرنده در قسمت پایین صفحه قرار دارد که نشان از سنگینی و بدون حر

نشان میدهد نه صعود . در تصویری 

که رزمدن در سمت چپ کادر قرار 

گرفته که نشان از سال هایی است که 
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منطقی می باشد. اثر هنری در ارتباط با کادر در اسارت سپری کرده و به پیری رسیده است.  کادر مربع در این تصویرسازی، 

  متن خوب عمل کرده است.

 

 

 

 وان کتاب :رهبر سیزده ساله عن

 نویسنده : مهدی وحیدی صدر

 تصویرگر: واحد رایانه انتشارات حدیث نینوا

 « ج:»گروه سنی 

 ناشر :انتشارات پیام آزادگان

ساله حسین فهمیده سروده شده است، که در قطع  13خالصه داستان : مضمون کتاب در مورد شعری است که برای شهید 

تصویر درآمده است. تکنیک استفاده شده در این اثر دیجیتال است .    نقطه ضعف بزر  در  صفحه به11خشتی و در 

تصویرسازی این کتاب، طراحی ضعیف آن است که پشت رنگ های کامپیوتری بازهم نمایان است. باید به نکته توجه کنیم که 

تی که در یک داستان وجود دارد را شکل داده بدون طراحی، تصویری بوجود نمی آید. از طریق طرح است که هنرمند، محتویا

و به بیننده منتقل می کند. عالوه بر این مهارت در طراحی باعث درک بهتر ترکیب بندی می شود و طراح با درکفرم و فضای 

ه اطراف آن می تواند صفحه را به درستی تقسیم کرده و ترکیب بندی متناسب در تصویر ایجاد کند . ما بر این باوریم ک

تصویرسازی یک متاب با توجه به طراحی خوب، ترکیب بندی خوب و تکنیک خوب و... می تواند پیامی شیرین، برای کودک 

ضخامت خط در تمامی کار یکسان است که در این اثر باعث  داشته باشد. متأسفانه در این کتاب از دیدن آن محروم هستیم

راکترها نتوانسته تناسبات را رعایت کند و در داستان هایی با این مضمون یکنواختی در کار شده است. هنرمند در طراحی کا

باید جدیت در طراحی و نوع خط گذاری را داشته باشیم. در متن ها نیز ما شاهد پراکندگی هستیم که این کار باعث شلوغی 

ر قصد داشته تا ویرانی خانه ها و در کار و خستگی در چشم بواسطه دورگیری سفید متن بوجود می آید . در پالنی که تصویرگ

بمباران جنگ را نشان دهد با شکست های بی هدفی روبرو هستیم که باعث می شود مخاطب احساس خوبی از دیدن آن پیدا 

 نکند. 

در ایران 91تا  41بررسی موضوعات کتاب های کودک با موضوع دفاع مقدس در سال های   

متنوع مصرفی، تکنیک های اجرایی و کاربرد امکانات ودر فناوری و تولید مواد مختلفبا پیشرفت های گوناگون  26و10در قرن

در هنر گسترش بیشتری یافت. هم اکنون نرم افزارهای گوناگون دیجیتال نیز در کنار امکانات دیگر اجرایی چشم انداز وسیعی 
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علیرغم این موضوع، همچنان تکنیک های اجرایی را در حوزه اجرا و پرداخت آثار هنری پیش رو هنرمندان قرار داده است. 

دستی برای اجرا و ارائه آثار هنر ماندگار به عنوان نسخه اصلی، حرف اول را می زند. بی تردید هیچ چیزی جایگزین حس و 

او  حال آثار هنری دست ساز انسان نخواهد شد. انسان موجودی شگفت انگیز و خارق العاده است که پیچیدگی ساختار وجودی

عظمت خالق عالم هستی را روشن می سازد. زیبایی جوهر هنر است و روح فطرت انسانی ما ناخودآگاه به سوی او کشیده می 

شود. هنرمند انسانی است که ویژگی آفرینش زیبایی در او افزایش یافته و با هماهنگ کردن دست و دلش، به آفرینش آثار 

انه آدمی را رفع می کند. .این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی و با یک مطالعه هنری دست می زند و نیازهای زیبایی شناس

های دستی و دیجیتال، بررسی موضوعی کتاب کتابخانه ای همه جوانب همسو با موضوع مثل تعریف و معرفی اسلوب)تکنیک(

به واژه های مهمی همچون دپرداختنهای کودک با موضوع دفاع مقدس، شناخت کودک و ارتباط متن و تصویر و در ادامه 

اسلوب،شکل و محتوا و سبک های هنری در تصویرسازی کودک، مقدمه ای شدند برای تحلیل دقیق تر نمونه های منتشر شده 

مورد با استفاده از اسلوب دستی و تکنیک آبرنگ  1.  در این نمونه ها  06تا  06از کتاب های تصویری کودک حدفاصل دهه 

دارا بودن ویژگی های خاص اجرایی در بین هنرمندان نسبت به سایر اسلوب ها و قدرت ایجاد فضاهای تخیلی، که به لحاظ 

احساسی و لطیف که از ویژگی های خاص دوران کودکی است مورد استفاده قرار گرفته است. و سه نمونه اجرا شده بوسیله 

 تکنیک دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است

به نظر می رسد که تصویرگران ایرانی در تصویرسازی کتابهای داستانی کوک با موضوع دفاع مقدس بیشتر از اسلوب اجرایی -1

 دستی و با تکنیک آبرنگ استفاده کرده اند 

که بنظر می رسد بدلیل اینکه قابلیت بیان احساس هنرمند در تصویرسازی کتاب کودک بیشتر بواسطۀ روش ها و اسلوب -2

  دستی امکان پذیر است و آثار اجرا شده با موضوع دفاع مقدس بوسیله اسلوب دستی موفق تر بوده است. های

 ویژگی های خاص این کتاب های تصویری در قالب جدولی خالصه ارائه شده است. . 

ان، آزادگان با مطرح کردن موضوعات کتب های تصویری دفاع مقدس که شامل)شهادت، جانبازی و جانباز 1جدول شماره ـ

و...( می باشد و اسلوب های بکار رفته که از مهمترین آنها آبرنگ ، مداد شمعی، اکولین، قلم فلزی و.. تکنیک دیجیتال و در 

ادامه با مطرح کردن هماهنگی تصاویر)اسلوب ها( با متن و هماهنگی تصاویر با مخاطب که بخشی از کتب موفق عمل نکرده 

 اند. 
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در ایران . مأخذ:  91تا  41بررسی موضوعات کتاب های کودک و اسلوب های اجرایی با موضوع دفاع مقدس در سال های  .1دول ـج

 نگارنده
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 اسلوب اجرایی

ب
صاویر با مخط

ی ت
 هماهنگ

صاویر 
ی ت

هماهنگ

ن
ب ها( با مت

 )اسلو

ی در جبهه
ی غیب

امدادها
ی 
سانه ا

ی با جنبه اف
داستانهای

 

ی 
داستانهای

ی دختر
با قهرمان

 

ب پدر
خانواده در غیا

 

ت
مهاجر

 

ی
آزادگ

 

ی و جانبازان
جانباز

 

ت
شهاد

 دیجیتال 

ی
پ دست

چا
 

الژ
 ک

ی
 قلم فلز

ی
 مداد رنگ

ش
 گوا

ب
ب مرک

 آ

ن
 اکولی

ی 
 مداد شمع

گ
 آبرن

بعنوان کتا  

ف
 ردی

 دارد ندارد دارد ندارد

امثل چشمهای باب *  *    *     *    *   *  *   1 

هفت روز هفته  *      *        * *   *   *

 دارم 

2 

 3 خندانه *    *    *       *   *  * 

 4 خداحافظ، پدر * * *   * *    *    *    *  * 

 5 رهبر سیزده ساله           * *         *  *

 0 مو فرفری *  *           *  * *  *  * 

 3 مهمانی از آسمان          *   *      *  * 

 1 در انتظار شهادت        *    *    *    *  * 

 0 سنگر چوبی * *    *  *        *   *  * 

 اسم من چفیه  *    *      * *   *    *  * 
1

6 

آر.پی.جی زن           *  *       *  * 

 ناشی

1
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 گل،آیینه،قرآن           *    * *   *  * 
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 در ایران . مأخذ: نگارنده 91تا  41. بررسی موضوعات کتاب های کودک با موضوع دفاع مقدس در سال های 2جدول

 یریگجهینت

با استفاده از اسلوب دستی و تکنیک آبرنگ  06تا  06در اکثر کتاب های تصویرسازی شده کودک در ایران در بین دهه های 

پیام خود را بخوبی به مخاطب انتقال می دهند اما از سوی دیگر بخشی از کتاب هایی که با اسلوب دیجیتال تصویرسازی شده 

اند. یکی از دالیل آن عدم توانایی تصویرگران در اجرای اسلوب دستی و  در دستیابی به چنین هدفی موفق عمل نکرده

 دیجیتال در رساندن پیام داستان به مخاطب کودک است. 
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