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بررسی تصویرگروهگزارش 

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 



نفر۱۹: تعداد اعضا

:نام اعضای گروه  بررسی  تصویر  به ترتیب حروف الفبا

اندانامخانقلی،عباسخلیلی،محسنجمشیدی،شهنازترهنده،سحرآلهاشم،نگارآقازاده،آناهیتا

غزلقی،صادمرضیهشبستری،مریم،(کنندههماهنگ)سلیمیملیحه،رمضاننیامهرنوش،رضویزاده

نینا،فشارکیهاشمیشادیمحبی،حمیدهمحبی،میناکازرونی،پدرامفرمند،فرشتهفتحاللهی،

یزدانیمحبوبهوهرندیزاده

.بودندکنارماندرراسالازبیشترنیمکهمردآزادمتینهوطهماسبیمریمحضورباو



گروه  بررسی  تصویر اعضای 



:راه های ارتباطی با گروه بررسی تصویر

info@cbc.ir



فهرست مطالب 
اسالیدشماره مطالبفهرست

8 گروهتصویرفعالیتهای

11 محدودیتها

12 بررسیشدهبررسیکمیوکیفیکتابهای

23 پدیدهها

24 پرسشهایپژوهشی

25 آسیبشناسیتصویرسازیدرکتابهایداستانیباموضوعمحیطزیست

58 شیوهروایتگریدرکتابهایتصویریبدونکالموکتابهایتصویریبامتنکوتاهِ

(98-99)بررسیشدهدرگروهتصویرسال

98 پیشنهادکتابهایشایستهتقدیروبرگزیده

120 آسیبها

121 توصیهبهپدیدآورندگان



1398-99ر در سال یفعالیت های گروه تصو

نصراهللحاجیشکوهخانمحضوربا«داستانعناصرباآشنایی»کارگاهدرشرکت•

کتابعنوان221تصاویربررسی•

گروهجدیداعضایتوسطجهانوایرانبزرگتصویرگرانآثاربررسیوتحلیل•

آنهادرخواستیکتابهایتصاویربررسیزمینهیدرشورابررسیگروههایباهمکاری•

کودککتابشورای1399سالنامهیتصاویرتهیهدرهمکاری•



جهتککودکتابشوراینوجوانوکودکادبیاتباآشناییسیوچهارمکارگاهعالقهمنداعضاءمیزبانی•

تصویرگروهفعالیتهایبابیشترآگاهی

وسایتدرشارانتجهتکتابشناسیبستههاییونیفورموآموزشیکارگاههایپوسترتهیهدراعضاءهمکاری•

شوراکانال

سبکهایبراساس94-97سالهایتقدیرشایستهوبرگزیدهکتابهایکتابشناسیآمادهسازیدرهمکاری•

تصویرگری



ونقدکمیتهمیزبانیبه؛1398سالدرتصویربررسیمعیارهایهماندیشیجلساتدرفعالحضور•

کودککتابشورایدرآثاربررسیمعیارهاییکدستتدوینوروزرسانیبهراستایدرشورابررسی

کودککتابشورایدرکتابهاجایگاههماندیشیجلساتدرفعالحضور•

کودککتابشورایخبرنویسیکارگاهدرشرکت•

2021لیندگرنآستریدیادبودجایزهترویج،نامزدپروندهگرافیکطراحی•



1398-99محدودیت های گروه بررسی تصویر در سال 

هواآلودگیشرایطدرجلساتتشکیلامکانعدم•

19کویدویروسهمهگیرییشرایطدرحضوریجلساتتشکیلامکانعدم•

مجازیجلساتدربیواسطهومستقیمشکلبهکتابهابهاعضاءدسترسیعدم•

مجازیجلساتبرایکتابهاتصاویر...واسکنعکاسی،بودنزمانبر•

برققطعیومناسبسرعتبااینترنتبهدسترسیمشکل•



گروه تصویربررسی کمی کتاب های بررسی شده در 

در مقایسه با سال های گذشته

اخیرسالهایدرتصویرگروهبهورودیکتابهاینزولیسیرتداوم•

کمتریکتابعنوان،184پیشترسالبهنسبتوعنوان88گذشتهسالبامقایسهدرتصویرگروه•

.کردبررسیودریافت



کتاب های بررسی شدهدرفراوانی گروه های سنی

کتابهاکلاز33%حدودبا(سال10-12)سنیگروه:فراوانیبیشترین•

کتابهاکل%1/5حدودازبا(سال13-15)گروههایسنی:تعدادکمترین•

نسبتبهدوسالگذشته(سال4-6)درکتابهایگروهسنی%10رشدحدود•



سنیگروه های جدول فراوانی 
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فراوانی گونه های ادبی درکتاب های بررسی شده

کتابهاکلاز%37حدودبافانتزیادبیگونه:فراوانیبیشترین•

کتابهاکلاز%0/4باسرگرمیوبازیهنر،ادبیگونه:تعدادکمترین•

گراواقعواجتماعیدانششعر،فانتزی،ادبیگونههای:برگزیدهپیشنهادکتابهایادبیگونه•



فانتزی واقعگرا هنر،بازیو

سرگرمی

کهن شعر دین دانشاجتماعی

فانتزی

واقعگرا

هنر،بازیوسرگرمی

کهن

شعر

دین

دانشاجتماعی

جدول فراوانی گونه های ادبی



فراوانی جایگاه در کتاب های بررسی شده

شدهبررسیکتابهایکلاز%37باستارهسهکتابهای:جایگاهفراوانترین•

کهنوفانتزیادبیگونههای:(باالبهستاره3جایگاه)کیفینظرازادبیگونههایمیاندرآمارباالترین•



نمودار فراوانی جایگاهِ کتاب های بررسی شده
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2تا1/5ینبتغییرقابلتوجهینداشتهوگذشتهنسبتبهسالهایکتابهایپنجستارهتعداد

.درصدازکلکتابهایبررسیشدهدرهرسالدرنوسانبودهاست

98تا95ستاره از سال پنج نمودار تغییرات تعداد کتاب های 
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ناشران

:ناشرپرکارترین

کتابعنوان49نردبان،کتابهایایران،فنیانتشارات

بنفشهکتابهایقدیانی،انتشارات

قلمشهرانتشارات



کیفیت باالی آثار ناشران

:دادنداختصاصخودبهشورافهرستدرکتابحضورآمارباالترینزیرناشرین•

عنوان31بانردبانکتابهایایران،فنیانتشارات•

عنوان24بابنفشهکتابهایقدیانی،انتشارات•

عنوان17بامهتابکتابهایقلم،محرابانتشارت•



تصویرگران

:98-99سالدرباسابقهتصویرگرانآثارحضور

خداییعلیبنیاسدی،محمدعلی:60دههتصویرگران•

جمشیدیفرهاد:70دههتصویرگران•



:98-99سالتصویرگرانپرکارترین

(عنوان24)جمشیدیفرهاد•

(عنوان13)خائفرودابه•

(عنوان12)عرفانینجوا•



پدیده ها

شدهبررسیکتابهایجایگاهصعودیرشدادامه•

کهنادبیگونهدرکودک،کتابشورایفهرستبهیافتهراهکتابهایصعودیرشد•

مجموعهقالبدرشدهتولیدکتابهایجایگاهبهبود•

کیفیوکمیبخشدرهنریمدیروگرافیکطراححضوررشدبهروروندادامه•



پرسش های پژوهشی

98-99سالدرنشرحوزهیدرجدیداتفاقاتوآسیبهانیازها،گرفتننظردرباتصویرگروه•

:میکندمطرحرازیرپژوهشیپرسشهای

زیستمحیطموضوعباداستانیکتابهایدرتصویرسازیشناسیآسیب•

درشدهسیبررکوتاهِمتنباتصویریکتابهایوکالمبدونتصویریکتابهایدرروایتگریشیوه•

(98-99)سالتصویرگروه



داستانیآسیب شناسی تصویرسازی در کتاب های 

زیستمحیطموضوعبا 



در کتاب های رشد کمیت و کیفیت در کتاب های بررسی شده

98-99داستانی با محیط زیست در سال 

رشدکمینسبتبهسالگذشته2%•

رشدکیفینسبتبهسالگذشته40%•

فهرستدرباالبهستاره3جایگاهبامحیطزیستموضوعباشدهبررسیداستانیکتابهای%68حضور•

کودککتابشورای



رشد کمی کتاب ها در دو سال پیاپیجدول 

98-97سال 

کتاب های محیط  زیستی

کل کتاب ها

98-99سال 



نمودار جایگاه کتاب های بررسی شده در مقایسه با سال گذشته

فراوانی جایگاه در کتاب های بررسی شده
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فراوانی گروه سنی در کتاب های بررسی شده

سال9-7سنیگروه:فراوانیبیشترین•

سال6-4سنیگروه:تعدادکمترین•
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مفاهیمعوامل موثر در انتقال صحیح 

صحتاطالعات•

ارتباطصحیحمتنوتصویر•

آموزشغیرمستقیمازطریقتصاویر•



صحت اطالعات

...لزوممعرفیتصویریصحیحازگونههایجانوری،گیاهی،منطقهزیستیو•

داشتندانشواطالعاتکافیوبهروزپیرامونموضوع•



صویر تدر مفاهیم و اطالعات موفق انتقال صحیح نمونه ی 

نیایران،شرکتانتشاراتف:تهران.تصویرگرفرشتهجعفریفرمند.ماشینافادهای.محمودی،فاطمه
(سال7-9(.ص1397.36کتابهاینردبان،



یتپردازیشخصدرتصویرگر.استبرقیماشینهایباکودکآشناییداستاناهدافازیکیکتابایندر

صحیحیبصریاطالعاتمخاطببهکهاستکردهاستفادهواقعیبرقیماشینهایظاهریشکلازماشین

.میدهد



.اینردبانشرکتانتشاراتفنیایران،کتابه:تهران.تصویرگرنرگسدالوری،ویراستارشیواحریری.پوشکا.مهدوی،اعظم
(سال10-12.)ص1397.56

تصویردراطالعاتومفاهیمصحیحانتقالناموفقنمونه ی



استاماتصویرنمایشصحیحیازخرسقطبینمیدهد؛درداستانصحبتازخرسقطبیسفیدرنگ

.درتصویرخرسیبارنگهایگرمِزردونارنجیدیدهمیشود



ایران،شرکتانتشاراتفنی:تهران.تصویرگرآمنهاربابون؛ویراستارمسعودملکیاری.شهرنجارها.آرامی،سمیرا

(سال10-12.)ص1397.56کتابهاینردبان،



نمایشهبتنهاتصویرگرامااستشدهصحبت..وملچنراد،افرا،توسکا،ماننددرختانیانواعازمتندر

.تنشدهاستوجهظاهریشانتفاوتوتنوعوآنهامختلفگونههایبهوبسندهکردهدرختانازعمومی



شاراتفنیایران،شرکتانت:تهران.تصویرگرنرگسدالوری؛ویراستارشیواحریری.آلبومعکسهایگاندوتپله.یزدانی،معصومه

(سال10-12.)ص1398.48کتابهاینردبان،



بهتصویرگرزنیکتابایندراست؛(ایرانبومیتمساح)گاندوبامخاطبآشناییکتاب،ایناهدافازیکی

دههاییزائوباریکپوزهزیتونی،بهمایلقهوهایرنگکوچک،جثه)حیواناینخاصظاهریمشخصات

عاتاطالمخاطبدرنتیجه.استدادهنشانکلیشهایبهشکلیرااوونکردهتوجه(گردنطرفدودر

.نمیآورددستبهتمساحاینظاهریشکلازصحیحی



هاینردبان،شرکتانتشاراتفنیایران،کتاب:تهران.تصویرگرحمیدهخسرویان.پسردودیوغولنوشابهای.علی.باباجانی

(سال7-12.)ص1397.36



دودآلودفضایبهضعیفیاشارهتصویردراماداردتاکیددودتوسطمحیطسیاهشدنبرمتنکتابایندر

شود،نمیدیدهدریادربطریایامادارد،اشارهنوشابهبطریهایازدریاپُرشدنبهمتنیاواستشده

.استپالستیکیزبالههایتوسطدریاآلودگینشاندادنداستانهدفدرحالیکه



آموزش غیرمستقیم از طریق تصاویر

تأثیرگذاریوماندگاریبیشترآموزشغیرمستقیم•

بهشکلغیرمستقیمسطحآگاهیواطالعاتمخاطبرشد•

انتقالپیامهایمتنوعدرحاشیهاتفاقاتاصلیداستان•



.نردبانشرکتانتشاراتفنیایران،کتابهای:تهران.تصویرگرمسعودقرهباغی.خرابکارهایدوستداشتنی.شجری،کبریا

(سال7-9.)ص1398.24



آبهاآلودگیهبمنجرکهفعالیتهاییانواعبهتصاویرطریقازمخاطبواستکوتاهبسیارمتنکتابایندر

.میشودآشناشدهماهیخوارمرغهایبرایغذاشدنکمیاو

45



.1397،شرکتانتشاراتفنیایران،کتابهاینردبان:تصویرگرمعصومهصحبتی؛تهران.شکارگاهعجیب.آرامی،سمیرا

(سال7-9.)ص28



دریکندمصحبتفرشدرآنصحنههاینقشاندازیوحیواناتشکارازکلیصورتیبهمتنکتابایندر

.میشودهنریدرآثارشکارنقوشبامخاطبآشناییباعثقالینقوشازبهجااستفادهحالیکه



اهمیت ارتباط متن و تصویر

عینبهعینمتنوتصویررابطهی•

تصاویرکاملکنندهیمتن•

(گسترشدهندهیمتن)تصاویرفراترازمتن•

48



ابهاینردبان،شرکتانتشاراتفنیایران،کت:تهران.تصویرگرغزالهبیگدلو.متهمردیفاولقونقورو.یزدانی،معصومه
(سال7-12).ص1398.120



صحبتلجنگدرسیاهخطیازومیشنودنابهنجاروبلندصداهاییقونقوروشخصیتمتنازدرقسمتی

درآنچهترتیباینبهمیشود؛خوردروهاتصادفصدایوجادهمتوجهتصاویرمددبهمخاطبکهمیکند

.میشودشفافنیستمشخصمتن



،1397ردبانشرکتانتشاراتفنیایران،کتابهاین:تهران.تصویرگرمحبوبهیزدانی.قشنگترینلباسدنیا.حدادی،تهمینه

(سال7-9.)ص24



معضلبهدارندکماسکهانسانهاییوخاکستریآسمانینمایشباتوانستهاصلیداستانکناردرتصویرگر

سماندهاپمشکلبهفاضالبوآبجویدرزبالههاوموشهاتصویرکردنباهمچنینوبپردازدهواآلودگی

.باشدداشتهاشارهشهریزبالههایو
52



.1398شرکتانتشاراتفنیایران،کتابهاینردبان،:تهران.تصویرگرمحمدحسینماتک.اینصدایکیبود؟.شهرجردی،شهرزاد

(سال7-9.)ص24



سطلهایهباشارهباتاکردهتالشتصویرگرواستزبالهبازیافتاهمیتکتابایناصلیموضوع

سطلهادرونهشیشوفلزجنستفکیکبهولیدهدمخاطببهمتنازفراتراطالعاتیزبالهتفکیک

آموزشیهدفازرامخاطبعمالابیتوجهیاین.استدادهنشانسطلیکدررادوهرونکردهدقت

.میکنددورخود



55

تابهاینردبان،شرکتانتشاراتفنیایران،ک:تهران.تصویرگرطراوتجاللیفراهانی.آلبومعکسیکروباهخیاالتی.فردشاد،زهرا

(سال7-9.)ص1397.36



مدهآمیخورندکهغذاییوالنهسازیروباهها،زندگیدربارهیمتندرکهاطالعاتینمایشبهتصاویر

اتفاقاتِتفاوتاماد،باشداشتهداستانکناردرمتنازمستقلروایتیتاکردهتالشتصویرگر.هستندبیتوجه

.میکندگمراهوگیجرامخاطبمتنباتصاویر
56



قابلنسبتایتکیفدارایتکنیکیلحاظبهتصاویراگرچهمحیطزیستموضوعباشدهبررسیکتابهایدر

:استتوجهقابلآنهادرزیرموارداماهستند،قبولی

تصاویرخلقدرروایتگریوتصویرگریظرفیتهایتمامیازاستفادهعدم•

اطالعاتصحیحانتقالبهتوجهعدم•

دبستانپیشازکودکانبرایآثارتولیدبهکمتوجهی•

57

نتیجه گیری



 های شیوه روایتگری در کتاب های تصویری بدون کالم و کتاب

بررسی شده در گروه تصویر سال کوتاه تصویری با متن 

(99-98)



عملکرد تصویر در کتاب های کودک و نوجوان

متنوضوحوتوضیح•

بصریلذت•

روایتگری•

ایجادانگیزهیمطالعه•

مخاطبسطحسلیقهیبصریادراکوباالبردنقدرت•



کتاب های مورد بررسی در این  گزارش

محدودکتابهایتصویریبامتن•

بدونکالمکتابهایتصویری•



سال کتاب های تصویری درمیان کتاب های بررسی شده  فراوانی 

1398-1399

.هستندکتابهایتصویری72%کتابهایبررسیشدهازمجموع•

.بامتنکوتاههستندکتابتصویریازکتابهایتصویری،10%•

.تصویری،کتابتصویریبدونکالمهستندکتابهایاز4%•



درکتاب های تصویری با متن کوتاه فراوانی گونه های ادبی 

و کتاب تصویری بدون کالم

خودبهرامیزانبیشترینعنوان،15بامتنکوتاهباکتابهایتصویریدراجتماعىدانشادبیگونه•

.استدادهاختصاص

دادهاختصاصخودبهرامیزانبیشترینعنوان،6بابدونکالمکتابهایتصویریدرفانتزیادبیگونه•

.است

.نشدشناسایی...وکهنواقعگرا،دین،ادبیگونهدرکتابیهیچبررسیایندر•
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که  فانتزی ا    را  ی  ان  ا تما ی

صویرینمودارفراوانیگونههایادبیدرکتابهایتصویریبامتنکوتاهوکتابهایت

بدونکالم

کتاب های ت  یری      مت  کتاب های ت  یری  ا مت  ک تاه



فراوانی گروه سنی درکتاب های تصویری با متن کوتاه و 

کتاب تصویری بدون کالم

خودبهرامیزانبیشترینعنوان،13بامتنکوتاهباکتابهایتصویریدرسال9تا7سنیگروه•

.استدادهاختصاص

اختصاصخودبهرامیزانبیشترینعنوان،4بابدونکالمکتابهایتصویریدرسال9تا7سنیگروه•

.استداده
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ویریدرکتابهایتصویریبامتنکوتاهوکتابهایتصنمودارفراوانیگروهسنی

بدونکالم

کتا های ت  یری      مت  کتا های ت  یری  ا مت  ک تاه



فراوانی جایگاه در کتاب های تصویری با متن کوتاه و

کتاب تصویری  بدون کالم بررسی شده

ستارهچهاروسهعموماا:متنکوتاهبادرکتابهایتصویریجایگاهفراوانترین•

ستارهدو:بدونکالمکتابهایتصویریدرجایگاهفراوانترین•
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ی  ستاره ی ستاره سه ستاره   ستاره چهار ستاره پنج ستاره

تابهاینمودارفراوانیجایگاهدرکتابهایتصویریبامتنکوتاهوک

تصویریبدونکالم

کتاب های ت  یری      مت  کتاب های ت  یری  ا مت  ک تاه



ویژگی های کتاب  تصویری

.میکنندروایتراموضوعییاداستانباهمپیونددرکهتصاویرازمجموعهای•

.48-28:تصویریکتابدرصفحههاتعداد•

باوتاه،کمتنباکالم،بدونآموز،عددآموز،الفبابازی،اسباب:تصویریکتابهایانواع•

.....وبلندمتن



بدون کالمویژگی های کتاب های تصویری 
.میافتداتفاقتصاویربافقطروایت،بیان•

.استجلدرویعنوان:موجودکالمتنها•

نشانه،کنش،طرح،فرجام،تاآغازازداستانعناصرهمهیبایدکالمبدونتصویریکتاب•

.باشدداشتهرااوجنقطهیورویدادهاتوالیشخصیت،

عهدهیبهواکنشهاوکنشهاشخصیتها،تحولرویدادها،عواطف،حالتها،همهیبیان•

.استتصویر



بدون کالمدالیل اهمیت کتاب های تصویری 

کودکانتخیلقوهیبردنباال•

ووناگونگپیشینههایبا(بزرگسالوکودک)مخاطبانازگستردهایطیفبرداشتندر•

متفاوتسوادسطح

قصهگوییخالق،نگارشتخیل،جهتدرکودکبرایفرصتایجاد•

...وقصهگوییفرایندتجربهیمسیردرکودکلغاتدایرهگسترش•



ویژگی های کتاب  تصویری با متن کوتاه

.میافتداتفاقکوتاهمتنکمکبهوتصاویرتوسطداستانروایت•

.استقوینیزمتنداستانیخطاماهستند؛متنازبیشترتصاویر•

.داردبرعهدهراروایتکاملکنندهیواصلینقشتصویر•

.میآیدتصویرهاکمکبهخالیجاهایوفاصلههاکردنپربرایمتن•

.هستندمتفاوتریزهکاریهایوپیچیدهیاسادهپیرنگهایکتابهاایندر•



شیوه روایتگری در کتاب های تصویری با متن کوتاه

یشی،نماادبی،پدیدآورندگانوتصویرگراننویسندگان،کهروشهاازمجموعهای:روایتگریشیوه•

.میگیرندبهرهآنهاازخودمخاطبانبهداستانارائهبرایموسیقایییاسینمایی

.دارندنقشایدهیاموضوعروایت،انتقالدرکلماتاندازهیبهبصریعناصر•

.میدهدتشکیلمتنراآن30%وتصاویرراروایت70%غالباکوتاهمتنباکتابهایتصویریدر•



پی رنگ

.استمنظورازپیرنگهمانقصه•

.میدانندعدهاینیزپیرنگرامعادلترتیبچینشرخدادهایقصهدرروایت•

.میکشدکهپیکربندیخاصیازدلیکتوالیسادهبیرونعملیاتی•



ان،ازنمونههایناموفقپیرنگمیتوانبهکتاببالشپرندهاشارهکرد؛دراینکتابازابتداتامیانهیداست

روایتقابلدرکاست،امادرمیانهیآن،تصاویردچارآشفتگیوابهامیمیشوندکهبهنظرمیرسداین

.آشفتگیبرمبنایضعفدرپیرنگداستاناست

.ص1397.24شرکتانتشاراتفنیایران،کتابهاینردبان،:تهران.تصویرگرفرینافاضلزاد.بالشپرنده.غالمیداودآبادی،زهرا
(سال9-7)



صورتبهاتفاقاتکتاب،ایندر.استکالمبدونکتابهایتصویریگونهازچراغقوهکتاب

رخدادهایمیانارتباط.استمخاطبسنبامتناسبپیرنگوهستندمتصلبههمزنجیروار

ونیستتصادفیاصالاآنهادرموجودنظموشدهاندتعلیقایجادباعثکهصفحاتدرموجود

.استبرگزیدهداستانبهترهرچهبیانبرایراآنهاتصویرگر

(سال9-7.)ص1397،42دیبایه،:تهران.چراغقوه.نویسندهوتصویرگر.بوید،لیزی



راوی
.راویگویندهداستانیاهرروایتدیگریاستکهمیتواندبهصورتشفاهییاکتبیباشد

:وارسطونانواعراویازنگاهافالطو

.یاشاعریانویسندهایکهصدایخودشرابهکارمیبردگوینده•

تحرفکهصدایشخصیااشخاصدیگریراتقلیدمیکندوباصداییکهازآنخودشنیسکسی•

.میزند

.کهمخلوطیازصدایخودشودیگرانرابهکارمیبردکسی•



شخصاول راوی 

.ندمیکایفانقشیروایتشدهقصهیدرکهاستشخصیتیروایتگریمعموالااولشخصراوی•

.میبیندخودشدیدازراجهان•

ازیکیخودکهمیشودروایتراوییکتوسطمعموالاداستانراوی،منِیاشخصاولروایتدر•

.استداستانشخصیتهای



شخصدوم راوی 

.دومشخصروایتگریاززباندومشخصاستراوی•

بههمینعلتبهاین.روایتدومشخص،راویمستقیماامخاطبانشراموردخطابقرارمیدهددر•

.روشزاویهروایتخطابینیزمیگویند

ادرخوانندهرابهعنوانیکیازشخصیتهاواردمتنمیکندوهمینباعثمیشودتاخوانندهخودر•

.ساختماجراشریکوسهیمبداند



شخصسوم راوی 
.استنویسندهراویسومشخصمعموالهمان•

.جزوشخصیتهایداستاننیستمعموالاراوی•

.شیوهروایتدرادبیاتمحسوبمیگرددمعمولترین•

«تو»،«ما»،«من»ازهیچگاهومیکندخطاب«آنها»یا«او»راداستانشخصیتهایهمیشهراوی•

.نمیکنداستفاده«شما»یا

.استمؤلفبرایرواینوعانعطافپذیرترین•



صیتهایشخازهیچکدامومیکندمنتقلراداستانکهاستکسییانداردمشخصیموجودیتیاراوی•

.نیستداستان

:سومشخصبهدوشکلدیدهمیشودراوی•

دانایکلنامحدود-2دانایکلمحدود-1



از انواع راوی های  سوم شخص

بیطرفراوی•

خوداگاهراوی•

سادهلوحیاسادهدلراوی•

جایزالخطاراوییاغیرقابلاعتماد•



رکتابسنجابکجارفته؟بادوروایتکامالامتفاوتازمتنوتصویرکهنقطهمقابلیکدیگرند،د

انیپیرنگداستانبراساسهمینتقابلشکلمیگیردوهمینتفاوتروایتگری،داست.روبهروهستیم

.سادهرابهاثریپرکششتبدیلکردهاست

.ص1397.36شرکتانتشاراتفنیایران،کتابهاینردبان،:تهران.تصویرگرمحسندمندان.سنجابکجارفتهبود؟.قیومی،سمیرا
(سال7-12)



رابهتصاویراماحقیقت.پسربچهای،راویاولشخصبیانمیشودزاویهدیدبودهوازناموثقمتنراوی

با.نشانمیدهندراویبیطرفبهمخاطببهشیوهیگونهایدیگرو

نناموثقومتکتابدارایراویایجادارتباطمتضادمیانمتنوتصاویربرایمخاطبروشنمیشودکهاین

.راویتصاویرموثقاست



فرجام-میانه-آغاز

بهگونهای.دداربهسزاییاهمیتروایتپیکربندیدرداستان،رساندنپایانبهومیانهکردن،آغازشیوهی

.میریزدبههمتصاویروداستانرواییخطنشود،دادهنشاندرستیبههرقسمتچنانچهکه



کلیداستانیکازبرشیتصاویرگویازیبا،پرهایوطاووسکالمبدونتصویریکتابدر

راطاووساصلیشخصیت.نیستدرکقابلمخاطببرایچندانداستانشروعنقطهی.هستند

مشخصدیداراینهدفبعدپالندودرومیبینیمموششخصیتکناردرنیمهصورتبه

ازیکیاهدایوسیلهبهبرکهازشدنردبرایموشبهطاووسکردنکمکروند.میشود

.استفرجامومیانهآغاز،فاقدداستانونشدهاستترسیمواضحچندانپرهایش
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ان،کتابنیستان،کتابهایمصوربرایکودک:تهران.تصویرگرالههشیخعلی.طاووسوپرهایزیبا.شیخعلی،الهه
(سال9-7(.)1قصههایبیکالم؛.)ص1397.21



زاویه ی دید

فرعییتشخصیااصلیشخصیتداستان،شخصیتهایازیکیداستانگوینده:درونیدیدزاویهی•

.میشودنقلشخصاولدیدزاویهیازداستانواست

استاصلیشخصیتروای:قهرمان-راوی

استفرعیشخصیتراوی:ناظر-روای

.میشودنقلشخصسومشیوهبهداستان:بیرونیدیدزاویهی•



آنانناموثقروایتوکودکانهنگاهازدیدزاویهیواستاولشخصداستانراویآدمفضاییرازکتابدر

بینتضادمرابطه.هستندمتنروایتبرایخوبیمکملودارندخوبیروایتگریتصاویر.میگیردشکل

.استافزودهداستانجذابیتبرتصویرومتنروایت

.ص1397.24شرکتانتشاراتفنیایران،کتابهاینردبان،:تهران.تصویرگربهارهنیاورانی.رازآدمفضایی.نیکبنیاد،نیلوفر
(سال7-9)



روایتتانداس.استگرفتهشکلکودکیکنگاهازدیدزاویهینیزبود؟کیصدایاینکتابدر

کهاستناشناسیصدایدیگرراویواستکوچکیدختربچهراویانازیکی.داردصداییچند

شناختایبرنشانهایمخاطببهمتنروایتکهحالیدر.میشودشنیدهزبالههاانبوهزیرازصدایش

تهیساخکهزبالهایهیوالیشکلبهراصدااینصاحبتصویرروایتامانمیدهد،صداصاحب

ازتلیشدنیدهدامافانتزیستداستانادبیگونهیگرچه.میکشدتصویربهاست،دختربچهتصورات

.استداستانشخصیتکودکانهیدیدزاویهیازناشیهیوال،هیبتدرزباله



شرکتانتشارات:تهران.تصویرگرمحمدحسینماتک.اینصدایکیبود؟.شهرجردی،شهرزاد
(سال9-7.)ص1398.24فنیایران،کتابهاینردبان،

شرکتانتشاراتفنیایران،کتابهاینردبان،:تهران.تصویرگرمحمدحسینماتک.اینصدایکیبود؟.،شهرزادشهرجردی
(سال9-7.)ص1398.24



گره گشایی

دادهایبازشدنگرههایداستانکهمعموالاپردهازرازیبرمیدارندیاتوضیحیقانعکنندهدربارهیرخ•

.مینامندمبهمداستانارائهمیدهندراگرهگشایی

.تنهاازطریقتصویراتفاقمیافتد:کالمگرهگشاییدرکتابهایتصویریبدون•

.اتفاقمیافتدازطریقمتنوتصویر:بامتنکوتاهگرهگشاییدرکتابهایتصویری•



ابتداهماناز،مخاطبآنبهطبعوشخصیتها.میشودآغازسادهاتفاقیکباپیشیوبیلیجیلیداستان

دوبرایهکوقایعی.میشوداشارهپیشیگمشدنبهمتندر.هستندروبروپیشیکردنپیداچالشبا

خودباارمخاطباو،کردنحماموپشمیگلولهکردنپیدامانندمیآیدپیشداستاناصلیشخصیت

کهتاینجاسمیشود،نمایانتصویردرپیشیمیرسد،اوجنقطهیبهداستانوقتی.میکندهمراه

.مییابدپایانشدهاندمواجهآنبادرداستانشخصیتهاکهمشکلیومیدهدرخگرهگشایی



(.بهتریننویسندگانایران.)ص1398.26شهرقلم،:تهران.تصویرگرراشینخیریه.جیلیبیلیوپیشی.حجوانی،مهدی
(سال4-6)



تعلیق

.میشودهگفتمرموزوغیرقابلپیشبینیموقعیتیازبرآمدهپرهیجانوتنشآلودکششوحسبه•

وقوعاماتاسناآگاهآیندهدررخدادیکخلقچگونگیوپروسهبهنسبتفردکهبهوجودمیآیدهنگامی•

.میکندپیشبینیراآن

.استآیندهمبهموقایعدربارهیقطعیتعدموپیشبینیازآمیزهایتعلیق•



وعجیبتیموقعیبااوشدنمواجهوخوابازپسربچهیکبیدارشدنبادوستداشتنیخرابکارهایداستان

اینرتصاویروایتدر.دارندوجودجادرهمهکهشدهپرندگانیازمملوشهر.میشودآغازشگفتانگیز

اصلیعلتتاتاسمنتظرمخاطبابتدایی،صفحههایدرکهمعنابدیناست؛برجستهتعلیقعنصرداستان،

نیمههایتاتصویرگرونویسنده.داردادامهکتاباواسطتاحساینوشودمتوجهراشهربهپرندههاورود

فادهاستاوسویازروایتکردندنبالومخاطبکردنجذببرایتعلیقتکنیکازخوبیبهکتاب

.کردهاند



شرکتانتشاراتفنیایران،کتابهای:تهران.تصویرگرمسعودقرهباغی.خرابکارهایدوستداشتنی.شجری،کبریا
(سال12-7.)ص1398.24نردبان،



ترتیب و توالی

.استمتنبراساستوالیوترتیبایجادوجداگانهنماهایارتباط:کتابهایتصویریدرتوالیوترتیب



روایتگری،جبنهازکهاستمتعدداتفاقاتتکهازمتشکلوآشفتهخیاالتی،روباهیکعکسآلبومداستان

وهرشساختنازجلوگیریبرایانسانباروباههامبازرهدربارهیکتاباین.داردبسیاریشکافهای

سویازیدرستبهنماهاگزینشامادارند،بصریجذابیتتصاویرآنکهبا.استروباههامهاجرتسرانجام

.نمییابدرستدتوالیوترتیبباتصاویردررامیخواندداستاندرمخاطبآنچهونگرفتهصورتتصویرگر
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شرکتانتشاراتفنیایران،:تهران.تصویرگرطراوتجاللیفراهانی.آلبومعکسیکروباهخیاالتی.فردشاد،زهرا
(سال9-7.)ص1397.36کتابهاینردبان،



خوانش نشان یاب

.رمزگشایینشانههایموجوددرمتنوتصاویرراخوانشنشانیابنامند



بلندصفهکاستفیلیبچهروایتجورواجورفیلهایزیباییمرکزبدونکالمکتابتصویری

مخاطبابتداهمانازوداردهمراهبادکنکیفیل،بچه.میکندمشاهدهراجورواجورفیلهای

خوبیبهداستانایندر.میشودمحققنشانهیابخوانشباکتاباینروایتدرککهدرمییابد

اری،رنگگذدرنمادهاانواعباصفحههاتمامیدرماواستبرقرارنشانههامدلولیودالروابط

.مواجهیممکانترسیموشخصیتطراحی



محرابقلم،:تهران.تصویرگرحمیدهمحبی؛ویراستارپژمانواسعی.مرکززیباییفیلهایجورواجور.نیکبنیاد،نیلوفر
(سال9-7.)ص1397.24کتابهایمهتاب،

بههشبیهمگیفیلهامیدهد؛دستازراخودشکارکردتصویرروایتگریانتهایی،فریمدراما

وردهکاشکالدچارراداستانپایاناتفاقاینهم،بهشبیهحالعیندروهستندواقعیفیلهای

.میکندسردرگمیدچارآنهارمزگشاییوتصاویرنشانهیابخوانشدررامخاطب



نتیجه گیری

باویریکتابهایتصوبدونکالمکتابهایتصویریدرروایتگریوروایتمیدهدنشانبررسیاین•

طتوسآنادارکوداستانروندفهمسببآنهاازپیرویکهاستقواعدیواصولدارایمتنکوتاه

یتوانم،(ستارهسهوچهارپنج،جایگاه)شدهارائهنموداردرکتابهاجایگاهبهتوجهبا.میشودمخاطب

پیرنگ،تعلیق،همچونتصویری،روایتگریمؤلفههایباتصویرگرانونویسندگانناشران،گرفتنتیجه

.ردهاندنکاستفادهآنهاازدرستیبهمواردبرخیدرچندهردارند،توجهآنهابهوهستندآشنا،...وراوی



ویریکتابهایتصازبرخیکهشدهباعثداستانپردازی،وروایتگریاصولبهکارگیریدرضعف•

ازبعدثر،امخاطبوبازبمانندمخاطببهمفهومانتقالازمتنکوتاهباکتابهایتصویریوبدونکالم

روایتگریآشفتگیهایتصویرگرانونویسندگانآثاردراستامید.شودسردرگمیدچارکتابخواندن

موردمهماینوشود،کمترازاینپسمتنکوتاهباکتابهایتصویریوبدونکالمکتابهایتصویری

.باشیمباالترباکیفیتکتابهاییتولیدشاهدوقرارگرفتهبیشتریتوجه



پیشنهاد کتاب های شایان تقدیر و برگزیده



پیشنهاد کتاب های شایان تقدیر

خبرمجموعهیکتاب•

متهمردیفاولقونقورو•

مرکززیباییفیلهایجورواجور•



مجموعه ی کتاب خبر
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فوتکوچولوگمشده آرایشگاهتراش بالکنفرشتهها



«مجموعه ی خبر»کتابشناسی 
،1398اب،محرابقلم،کتابهایمهت:پژمانواسعی،تهران:محمدحسن،فوتکوچولوگمشده،تصویرگررودابهخائف،ویراستار.حسینی•

(12-7)،(1کتابخبر؛.)ص24

ایمهتاب،محرابقلم،کتابه:پژمانواسعی،تهران:محمدحسن،کارگاهچوبخوریموریانهها،تصویرگررودابهخائف،ویراستار.حسینی•
(12-7)،(2کتابخبر؛.)ص1398،24

.ص1398،24محرابقلم،کتابهایمهتاب،:پژمانواسعی،تهران:محمدحسن،آرایشگاهتراش،تصویرگررودابهخائف،ویراستار.حسینی•
(12-7)،(3کتابخبر؛)

.ص1398،24محرابقلم،کتابهایمهتاب،:پژمانواسعی،تهران:محمدحسن،بالکنفرشتهها،تصویرگررودابهخائف،ویراستار.حسینی•
(12-7)،(4کتابخبر؛)

هتاب،محرابقلم،کتابهایم:پژمانواسعی،تهران:محمدحسن،پیادهرویرویبندرخت،تصویرگررودابهخائف،ویراستار.حسینی•
(12-7)،(5کتابخبر؛.)ص1398،24

.ص1398،24محرابقلم،کتابهایمهتاب،:پژمانواسعی،تهران:محمدحسن،نمرههایبدباد،تصویرگررودابهخائف،ویراستار.حسینی•
(12-7)،(6کتابخبر؛)

،1398اب،محرابقلم،کتابهایمهت:پژمانواسعی،تهران:محمدحسن،بوقلمونحاضرجواب،تصویرگررودابهخائف،ویراستار.حسینی•
(12-7)،(7کتابخبر؛.)ص24



«مجموعه ی خبر»شایان تقدیرکتاب هایدالیل پیشنهاد 

کتابطنزمتنباتصاویرسبکمیانخالقانهومناسبارتباطبرقراری•

طراحیقدرتمند•

طنزگونهشخصیتپردازیپویا،باورپذیرو•

ماهرانهیتکنیکاجرای•

سادهودرعینحالپویاوجذاباستفادهازترکیببندیهای•



متهم ردیف اول قونقورو

ن،کتابهایشرکتانتشاراتفنیایرا:معصومه،متهمردیفاولقونقورو،تصویرگرغزالهبیگدلو،تهران.یزدانی
(12-10.)ص1398.120نردبان،



«وروقونقردیف اول متهم »شایان تقدیرکتاب دالیل پیشنهاد 
برقراریارتباطمناسبوخالقانهمیانسبکتصاویربامتنطنزکتاب•

استفادهیمناسبازتصاویردرروایتیککتابمصور•

طراحیپرقدرت•

فضاسازیمتنوعوتوجهبهجزئیات•

اجرایماهرانهوموفقتکنیک•

شخصیتپردازیهایپویاوطنزگونه•

استفادهاززاویهدیدهایمتنوعوخالقانه•

استفادهازترکیببندیهایپویاوجذاب•



مرکز زیبایی فیل های جورواجور

،طراحگرافیکتصویرگرحمیدهمحبی؛ویراستارپژمانواسعی.مرکززیباییفیلهایجورواجور.نیکبنیاد،نیلوفر
(9-7.)ص1397.24محرابقلم،کتابهایمهتاب،:کیانوشغریبپور،تهران



«اجورمرکز زیبایی فیل های جورو»شایان تقدیر کتاب دالیل پیشنهاد 

نقشمناسبتصویردرروایتداستاندرکتاببدونمتن•

شخصیتپردازیمتنوعوجذاب•

استفادهازترکیببندیهایپویا•

اجرایماهرانهوموفقتکنیک•

استفادهازفضاسازیهایسادهورنگهایمتنوع•



پیشنهاد برگزیده
جیلیبیلیوپیشی•

چراغقوه•

!چهفکرخوبی•

!خداحافظماه•

مادر•



(.بهتریننویسندگانایران.)ص1398.26.شهرقلم:تهران.تصویرگرراشینخیریه.جیلیبیلیوپیشی.حجوانیمهدی
(4-6)

جیلی بیلی و پیشی



«جیلی بیلی و پیشی»برگزیده  کتاب دالیل پیشنهاد 
خلقکتابتصویریجذاببافضاییکودکانهبرایگروهسنیخردسال•

ارتباطمناسبمیانمتنطنزوسبکتصاویر•

طراحیهایسادهوپرقدرت•

شخصیتپردازیکارتونی،پویاوباورپذیر•

اجرایماهرانهوموفقتکنیک•

فضاسازیورنگگذاریسادهومتناسبباگروهسنیمخاطب•



(6-4.)ص1397.34دیبایه،:تهران.برگردانگروهپژوهشدیبایه.پدیدآوروتصویرگرلیزیبوید.چراغقوه

چراغ قوه



«راغ قوهچ»برگزیده  کتابدالیل پیشنهاد 

روایتسادهوخالقانهتصاویردرکتابیبدونمتن•

خلقتصاویریسادهوکودکانهمتناسبباگروهسنیمخاطب•

انتخابواجرایماهرانهیتکنیکمتناسببافضایداستان•

توجهبهجزئیاتدرفضاسازی•

شخصیتپردازیسادهوباورپذیر•



ی،کتابانتشاراتفاطم:،تصویرگرنرجسمحمدی،ویراستارمحمدهادیقویپیشه،تهران!محمدی،چهفکرخوبی.نرجس
(9-7.)ص1398.32طوطی،

!چه فکر خوبی



«!ه فکر خوبیچ»برگزیده  کتابدالیل پیشنهاد 

طراحیپرقدرت•

برقراریارتباطخالقانهوگسترشدهندهمیانمتنوتصویر•

فضاسازیمتنوعوتوجهبهجزئیات•

خلقفضاهاییبکر،خالقانهوفراواقعیدرتصاویر•

اجرایماهرانهوموفقتکنیک•



.دهآبیانتشاراتعلمیوفرهنگی،کتابهایپرن:تصویرگرمانلیمنوچهری؛تهران.خداحافظماه.اکبرپور،احمد
(12-10.)ص1397.32

!خداحافظ ماه



«!خداحافظ ماه»برگزیده  کتابدالیل پیشنهاد 
تصاویربرقراریارتباطمناسبمیانمتنشاعرانهکتابوسبک•

طراحیپرقدرت•

واجرایماهرانهیتکنیکهماهنگباحالوهوایشاعرانهیمتنانتخاب•

فضاسازیسادهوخالقانه•

خلقفضاهاییمتنوعومتفاوتازواقعیت•

استفادهنمادینوخالقانهازرنگدرتصاویر•



(12-7.)ص1398.28میرماه،کتابهایمیرکا،:تهران.تصویرگرهداحدادی.مادر.جاللالممالک.میرزا،ایرج

مادر



«مادر»برگزیده  کتاب دالیل پیشنهاد 
سبکتصاویروشعربرقراریارتباطمناسبمیان•

طراحیپرقدرت•

واجرایماهرانهیتکنیکهماهنگباحالوهوایشعرانتخاب•

خلقفضاهاییسادهومتناسبباحالوهوایشاعرانهوهمراهباجزئیات•

شخصیتپردازیباورپذیرومتناسببافرهنگایرانی•

استفادهنمادینوخالقانهازرنگدرتصاویر•



آسیب ها
دینادبیگونهیکتابهایآمارنزولیسیر•

سرگرمیوبازیهنر،ونمایشیادبیاتادبیگونههایکمرنگحضور•

دشتابکت).استنشدهقیدآندرناشرتوسطتصویرگرناممتأسفانهکهمصورکتابهایحضور•

(قلممحرابمتالطم،

ضعیفتصاویروباکیفیتمتنباغیرداستانبخشدرکتابهاییحضور•



توصیه به پدیدآورندگان

متنکوتاهباوبدونکالمتصویریباکیفیتکتابهایتولیدیافتنتداوم•

سنیگروهبرایمختلفادبیهایگونهباکیفیتهایکتابتولیدبهتربیشتوجه•

(سال15-13)و(سال4-6)

وادبیایگونههتمامیدرمجموعههاقالبدرشدهتولیدکتابهایکیفیترشدتداومبرویژهتوجه•

گوناگونسنیگروههای



حهآراصفوگرافیکطراحانهنری،مدیرانتخصصوتوانازمناسببهرهگیریتداومبهویژهتوجه•

کتابهابصریکیفیتبردنباالجهت

ونههایگوسنیگروهبرای...وبحراندرکودکانمعلولیت،زیست،محیطچونموضوعاتیبهتوجه•

متفاوتادبی

دینمایشنامه؛نسرگرمی؛وبازیهنر،)ادبیگونههایدرباالبصریکیفیتباکتابهایتولیدبهتوجه•

سنیهایگروهتمامیبرای،(شعرو

آنهاکمیتبهنسبتآثارشانکیفیتبرتصویرگرانبیشترتوجه•



پایان
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