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نفر23: تعداد اعضا
:نام اعضای گروه بررسی تصویر به ترتیب حروف الفبا

رضویزاده،اماندانجمشیدی،شهنازتاجیک،نجمهترهنده،سحربوستانیپارسا،سیماآلهاشم،نگارآقازاده،آناهیتا

فقانی،الرامدفرمند،فرشتهطهماسبی،مریمصادقی،مرضیه،(کنندههماهنگ)سلیمیملیحهرمضاننیا،مهرنوش

یزدانی،همحبوبهرندیزاده،نینافشارکی،هاشمیشادیمحبی،حمیدهمحبی،میناگنجی،نگارکازرونی،پدرام

نایینیعاطفه

.باحضورفرزانهلطفیوفاطمهزوبینکهنیمیازسالرادرکنارمانبودند
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پدرامکازرونیفرشتهفرمندشادیهاشمیفشارکینگارگنجیسحرترهندهنگارآلهاشممریمطهماسبیملیحهسلیمی

یعاطفهقنبریاننائینفرزانهتاجیکماندانارضویزادهآناهیتاآقازادهحمیدهمحبیمینامحبینجمهتاجیک

نیناهرندیزادهسیمابوستانیپارسامحبوبهیزدانیدالرامفقانیمهرنوشرمضاننیامرضیهصادقیشهنازجمشیدی



راه های ارتباطی با گروه بررسی تصویر

info@cbc.ir
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91 توصیهبهپدیدآورندگان
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1399-1400فعالیت های گروه بررسی تصویر در سال 

عنوانکتاب221بررسیتصاویر•

تحلیلوبررسیآثارتصویرگرانبزرگایرانوجهانتوسطاعضایجدیدگروه•

همکاریباگروههایبررسیشورادرزمینهیبررسیتصاویرکتابهایموردنظرشان•

بازنگریوبهروزرسانیبرگهیبررسیگروه•

شورایکتابکودک1400همکاریدرتهیهسالنامهی•
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گروههای1۳98طراحیکارتسپاسبهدرخواستکمیتهبررسی،پژوهشونقدبرایپایانسالکاری•
بررسی

انتشاردرهمکاریاعضاءدرتهیهپوسترکارگاههایآموزشیویونیفورمبستههایکتابشناسیجهت•
سایتوکانالشورا

حضورفعالدرکارگاههایآموزشیبرگزارشدهدرشورایکتابکودک•

باکارگاهدرونگروهیبامحوریتبررسیمشکالتموجوددربرگههایبررسیوخالصهتحلیلی•

تسهیلگریخانمهاسحرترهندهوماندانارضویزاده

حضورخانمشادیهاشمیفشارکیدرکارگروهتصویر،گروهبررسیترجمه•
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1399-1400فعالیت های گروه بررسی تصویر در سال 



1399-1400محدودیت های گروه بررسی تصویر در سال 

19عدمامکانتشکیلجلساتحضوریدرشرایطهمهگیرییویروسکوید•

عدمدسترسیتمامیاعضاءبهکتابهابهشکلمستقیموبیواسطه•

هایبهویژهرمان)کیفیتمطلوبوزمانبربودناسکنوعکسبرداریازتمامیصفحههایکتاب•
(مصور

مشکلدسترسیبهاینترنتباسرعتمناسبوقطعیبرق•

باالبودنهزینهیجابهجاییکتابهابیناعضاء•
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ذشتهبررسی کمی کتاب های بررسی شده در مقایسه با سال های گ

.تعدادکتابهایبررسیشدهدرگروهتصویرنسبتبهسالگذشتهتغییرینکردهاست•

.درصد،کتابکمتریرادریافتوبررسیکرد29گروهنسبتبهدوسالگذشتهحدود•
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فراوانی جایگاه در کتاب های بررسی شده

:استارهاشقابلزیرمواردبهمیتوانشدهبررسیکتابهایمیاندر،تصاویرکیفیجایگاهنموداردر

.داردتعلقشدهبررسیکتابهایکلازدرصد45بافهرستازخارجکتابهایبهجایگاهفراوانترین•

25گونهیادبیفانتزیبا(:ستارهبهباال۳جایگاه)باالترینآماردرمیانگونههایادبیازنظرکیفی•
ازکلکتابهایبررسیشدهدرصد
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نمودار فراوانی جایگاه کتاب های بررسی شده
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درصدازکل5گذشته،حدودنسبتبهسالهایکتابهایپنجستارهبارشدبیشازسهبرابر
.کتابهایبررسیشدهرادربرگرفتند

98تا96نمودار تغییرات تعداد کتاب های پنج ستاره از سال 
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در کتاب های بررسی شدهادبیهایفراوانی گونه
گروهدرشدهبررسیکتابهایکلازدرصد47حدودبافانتزیادبیگونهیبهمتعلقفراوانیبیشترین•

.استتصویر

گروهدرشدهبررسیکتابهایکلازدرصد5حدودبانمایشیادبیاتیگونهبهمتعلقتعدادکمترین•

.استتصویر

کتابیهیچتصویرگروهدرشدهبررسیکتابهایمیاندرسرگرمیبازیهنروعلممرجع،گونههایاز•
.نداشتوجود

.میگیرندبرراکهن،شعرواقعگرا،،فانتزیادبیهایگونه،برگزیدهپیشنهادکتابهای•
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فانتزی دانشاجتماعی دین شعر کهن واقعگرا یادبیاتنمایش

نمودار فراوانی گونه های ادبی بررسی شده



کتاب های بررسی شدهدرفراوانی گروه های سنی
بررسیشدهدرگروهازکلکتابهادرصد۳0باسال(9-7)گروهسنیفراوانیمتعلقبهبیشترین•

.تصویراست

ازکلدرصد2باسال(15-12،1۳-10)سالو(12-9،10-7)گروههایسنیبهتعدادکمترین•
.بررسیشدهدرگروهتصویر،تعلقداردکتابها

.داشتهاستسالدردوسالگذشتهروندافزایشی(6-5)تولیدکتابهایگروهسنی•

مواجهدرصد19بارشدیحدودسالنسبتبهسالگذشته(9-6،7-5)تولیدکتابهایگروهسنی•
.بودهاست

.باکاهشدرتولیدکتابمواجههستیمدرسایرگروههایسنی•
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سال6-5

سال6-5،9-7

سال7-9

سال9-7،10-12

سال12-10

سال12-10،1۳-15

سال1۳-15

نمودار فراوانی گروه های سنی کتاب های بررسی شده



ناشران
:پرکارترین ناشران

درصدازمجموع12وکتابنیستان،هریکباحدودپرندهیآبی،رکتانتشارتعلمیفرهنگیش
.کتابهایبررسیشدهدرگروهتصویردرجایگاهپرکارترینناشرانامسالقرارگرفتند

درصدازمجموعکتابهایبررسیشدهدرگروه9وانتشاراتافق،کتابهایفندق،هریکباشهرقلم
.تصویردرجایگاهبعدیقرارگرفتند
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کیفیت باالی آثار ناشران

:ناشرانزیربهترتیبباالترینآمارحضوردرفهرستشورایکتابکودکرادارند•

درصدازکتابهایچاپشده100انتشاراتفاطمیبا

درصدازکتابهایچاپشده95انتشاراتافق،کتابهایفندقبا

درصددرصدازکتابهایچاپشده7۳شرکتانتشاراتفنیایران،کتابهاینردبانبا
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تصویرگران

:1399-1400حضور آثار تصویرگران باسابقه در سال 

دههیصویرگرتبنیاسدیمحمدعلیباسابقهتصویرگرانمیانازتصویر،گروهدرشدهبررسیآثارمیاندر•

.داشتندحضور70دههیتصویرگردرخشانیلیلیو60
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:1399-1400پرکارترین تصویرگران سال 

درصدازکلکتابهابررسیشدهدرگروهتصویردرجرگهی7باتصویرگریحدودغزالهبیگدلو•
.پرکارترینهایامسالقراردارند

دیدرصدازکلکتابهابررسیشدهدرگروهتصویردرجایگاهبع6باتصویرگریحدودفرهادجمشیدی•
.قرارگرفتند
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پدیده ها

سال6-5تداومروندروبهرشدتولیدکتابهایگروهسنی•

«ایرانشفاهیادبیاتازقصههایی»عنوانباایرانشفاهیادبیاتبازنویسیجلدی10مجموعهیانتشار•
طوطیکتابفاطمی،انتشاراتتوسط

رتوجهناشرانبهتاثیرحضورطراحگرافیکومدیرهنریدرکیفیتآثا•
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پرسش  پژوهشی
نشر،حوزهدرجدیداتفاقاتوآسیبهانیازها،گرفتننظردرباکهبودهتالشدرهموارهتصویرگروه

یکینیزالامسراستاایندر.برگزیندرسانیاطالعونظرتبادلپژوهش،جهتراکاربردیومفیدمباحثی
:شدانتخاببیشتربررسیهایوپژوهشجهتگروهمهمدغدغههایاز

برآیند متن و تصویر در کتاب های تصویری، ساخت مفهومی متفاوت•
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متفاوتبرآیند متن و تصویر در کتاب های تصویری، ساخت مفهومی



کتاب های تصویری
راروایتمیکنندمتنوتصویرباکمکیکدیگریایکسریتصویردرپیوندباهمداستانییاموضوعی.

انمیکنندمتنوتصویرهمسانِحلقههاییکزنجیر،درهمتنیدهوتنگاتنگ،داستانیامفهومیرابی.

ببرندقالبیاستکهبرایکودکانطراحیشدهاست،اماخوانندگاندرهرسنیمیتوانندازآنلذت.

متنوتصاویرنقشیکسانیدربیانداستان،تِم،ایدهیااحساساتدارند.

«اهمکلهنریواحدیهستندکهدرآنمتنوتصاویر،جلدهاوصفحاتپایانیوجزئیاتطراحیب
«.کارمیکنندتاتجربهرضایتبخشزیباییرابرایکودکانفراهمکنند
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تقسیم بندی کتاب های تصویری 
کتابهایاسباببازی•

الفباآموزها•

عددآموزها•

کتابهایمفهومی•

کتابهایتصویریبدونکالم•

کتابهایتصویریداستانی•

....و•
27



کتاب های تصویری داستانی

.غالبامتنوتصویریکدیگرراکاملمیکنند•

راکدیگریشخصیتسازیها،وفضاسازیهاداستان،کنشهایوآمیختههمدرداستانیخطباتصویرها•
.میکنندتقویت

تابتصویرینوآوریوتخیل،پیرنگقوی،شخصیتپردازی،فضاسازی،درونمایهوسبکدرکیفیتک•
.داستانینقشدارند

وشنوبهسببکوتاهبودنزمانتمرکزوتوجهکودکان،پیرنگکتابهایتصویریمعموالساده،ر•
.کوتاهاست
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شخصیتهادرکتابهایتصویری،گیراومتناسبباقالبکوتاهداستاناست.

ود،درارزیابیازآنجاکهمیانمتنوتصویردرکتابهایتصویریپیوندمتفاوتیبرقرارمیش
.کتابهایتصویریبایدرابطهمیانواژگانوتصویرهابررسیشود

بایدبادقتبسیارانتخابشوندبهدلیلکوتاهیمتندرکتابهایتصویری،واژهها.

تصاویربهاندازهمتنیاحتیبیشترازآناهمیتدارند.

کتاب های تصویری داستانی



رابطه ی متن و تصویر

خوردیکهباتصویرگرانبانوعبر.جایگاهونقشتصویردرکتابهایتصویریهموارهیکساننیست•
.متنداستانیمیکنند،پیوندهایگوناگونیمیانمتنوتصویربهوجودمیآورند
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رابطه ی متن و تصویرطبق نظریه شوارتز
باودمیکننحرکتجلوترمتنازتصاویر.موزوناندوسازگاررابطهدارایتصاویرومتن:هماهنگی•

بازگوییت،نوببهمیتوانندمتنوتصاویرهمچنین.میکنندکاملرامتنداستان،اتفاقاتپیشبرد
.(پیشرویتناوبی)بگیرندعهدهبرراداستان

ازیکی.ردمیگیقرارمتنباتقابلدرگونهایبهوگرفتهفاصلهکلماتازکامالتصاویر:انحرافی•
کهزمانی-یموسیقیایاستعارهای.مینامد«تضاد»راآنشوارتزکهاستحالتیانحراف،گونهیمثالهای
بهمربوطاداستانهاینگونهدرموجودلذتازبخشی.میکندبیانرامتنازمتفاوتداستانیتصاویر،
.استواحدزمانیکدرروایتشکلدوازبیننده-خوانندهدرکواستنباط
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نیکوالیوانظریه ماریا رابطه ی متن و تصویرطبق 

یکدیگرندقرینهتصاویر،ومتن:قرینهایرابطه.

میکنندپررایکدیگرخالیجاهایتصویروکالم:تکمیلیرابطه.

طالعاتادهندهارائهتصاویر،ومیبردپیشراداستانیروایتِمتن،:دهندهبسطیاافزایشیرابطه
.هستندمتندهندهبسطیااضافی

روایتدوبایعنی.ندمیکارائه(متنازتفسیری)متفاوتداستانیروایتتصویر،:تقابلییاترکیبیرابطه
.هستیممواجهمرکبومتقابل

ایهامِبتنسباهم،ازمستقلروایتچندیادوکهمیگیردشکلوقتی:چندروایتییاایهامیرابطه
.باشیمداشتهتناسبی
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متفاوت، ساخت مفهومیبرآیند متن و تصویر در کتاب های تصویری

picture"مقابلدر"Picturebook"ترکیبیاصطالحازاستفاده:سایپازنقلبه• book"یا
"picture-book".نتیجهکهاستتصویرومتناتحاد»معنایبهکتابِتصویریترکیبیکلمهزیرا
.میگیرددرنظرواحدکلیکعنوانبهراتصویریکتابو«.استجداگانهصورتبهکدامهرازفراترآن
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پیوند میان متن و تصویر در کتاب های تصویری

.استپویاودینامیکرابطهای•

.میکننددگرگونراواژههاتصویرهاوراتصویرهاواژهها،:نودلمن•

.استپذیرامکانهرمونتیکتحلیلاساسبرتصویرومتنمیانرابطه:نیکوالیواماریا•

ربخالیجاهاییاشکافهاکتابهایتصویریدرتصویرها،هموواژهها،هم:واکنش-مخاطبتئوری•
.پرکندراآنهاخودپیشینتجربهودانشپایهبربیننده/خوانندهتامیگذارندجای
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.نیستموازیرابطهیکتصویر،وواژهمیانپیوند•

نشانههاینظامهبنشانههانظامیکازمضمونتبدیل:تصویرومتنپیوندمعناشناسیتئوری•
وِتصویرینشانهاینظامبهمتنینشانههاینظامازبایدتصویریکتابیکبرابردرمخاطب)دیگر

(.میآیدودبهوجتازهایمعانینشانهای،نظامدواینمیاننوساندر.باشدنوساندرپیوستهبرعکس،

35

پیوند میان متن و تصویر در کتاب های تصویری



دواحکلیکعنوانبهتصویریکتابارزیابیاهمیتفوقنظریه هایبهتوجهبا
.می شودروشن تر

موردبخشدودرراتصویرگروهدرشدهبررسیکتاب هایازنمونهچندادامهدر
بدان هاهکنظریه هاییاساسبرذیلکتاب هایکهذکراستبهالزم.می دهیمقرارتحلیل
.شده اندبررسیشد،اشاره

36



بهسهروش«کتاببرادرمزاحممن»بررسی:  بخش اول●

بررسیمتنبدوندرنظرگرفتنتصویر-1

بررسیتصویربدوندرنظرگرفتنمتن-2

بهصورتکلواحد(متنوتصویر)کتابجزءبررسیهردو-۳

کدامهرکه«غولهاناهاربرایتپلییک»و«ابرهارونریخواببپا»کتابدوبررسی:دومبخش●
.گرفتهاندقرارمتفاوتیجایگاهدر1۳99-1400سالدرتصویرومتنبررسیگروههایدر
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بررسی متن  بدون در نظر گرفتن تصویر

38

-5.)ص1۳98.۳6انتشاراتفاطمی،کتابطوطی،:تهران.تصویرگرمهساهدایتی؛ویراستارمحمدهادیقویپیشه.برادرمزاحممن.صابری،بابک
(.سال9-7)،(سال6



« برادر مزاحم من»ویژگی های متن در کتاب 

.استداستانواقعگراباساختاریکوتاه•

خانواده،سربازی،معلولیت،برادرانوجنگ:موضوع•

.استاولشخص:داستانزبان•

.درمتنمشخصنشدهاستاسم،جنسیتوسنراوی:شخصیت•

خانهواتاق:مکانوقوعداستان•
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.ستمتناطالعاتزیادیازمکانوزمانروایتبهمانمیدهدوازفضاسازیوتوصیففضاهاخبرینی•

.درمتناشارهنشدهاست:طبقهاجتماعیخانواده•

تآنرابهبهنظرمیرسدنویسندهباواردنکردنجزییاتدرتوصیفشخصیتپردازیوفضاسازی،ساخ•
.عهدهخوانندهگذاشتهاست

40

« برادر مزاحم من»ویژگی های متن در کتاب 



«احم منبرادر مز»متن کتاب بررسی تصاویر  بدون در نظر گرفتن 

ازاستفادهدررتصویرگدانشوتواناییازنشانرنگ،ازاستفادهوترکیببندی،ساختارنظرازتصاویر•
.دارندبصریعناصر

41



اسراحتیدرسنینمتفاوتولبباچهارشخصیت؛نشستننشانههایبصریوکدهااستفادهیبهجااز•
.میکندهدایترابطهمیانآنهابهبرروییکمبل،مخاطبرا،کنارهم

42

«احم منبرادر مز»متن کتاب بررسی تصاویر  بدون در نظر گرفتن 



دربصریعناصرازصحیحاستفادهی
شخصیتهااحساساتنمایشجهت

شخصیتهاباورپذیری

حرکتها،وحاالتازصحیحطراحی
تناسباترعایتیکدست،طراحیهای

43

«احم منبرادر مز»متن کتاب بررسی تصاویر  بدون در نظر گرفتن 



حاکیازخبریاستکه(۳0و1مثالدرصفحه)سایریننسبتبهتغییردرزاویهنگاهبرخیشخصیتها•

.متوجهمعنایآنهانمیشود(وبدونحضورمتن)مخاطبتنهابادیدنتصاویر
44

«احم منبرادر مز»متن کتاب بررسی تصاویر  بدون در نظر گرفتن 



واحدل به صورت ک( متن و تصویر)بررسی هر دو جزء کتاب تحلیل و 

«برادر مزاحم من»کتاب 

ازحضورشخصدیگریخبر«همیشهجایمراتنگمیکند»درمتن،راویازهمانابتداباجمله•
.میدهد

.راویاشارهنشدهاستوجایگاهدرمتنبهسنوجنس•

45



ابنفرهچهاریجمعدادننشانباتصویر•
بچه،دووزنیکمرد،یکحضور

ندکمینفرهچندارتباطیمتوجهرامخاطب
خانوادهدرراراویجایگاهطریقاینازو

.دهدمینشان

46

واحدبه صورت کل ( متن و تصویر)بررسی هر دو جزء کتاب تحلیل و 

«برادر مزاحم من»کتاب 



حرفهایخواندنباادامهدرمخاطب•
یکازتصاویردیدنباوراویگالیهآمیز

نفرهدوارتباطیکواردمشترکاتاق
رتصویومتنمیانبخشایندر.میشود
باتصویراگرچهدارد،وجودارزهمرابطهای
همهبوشلوغینمایشوجزییاتبرپرداخت
انداستمعنایگسترشدراتاق،ریختگی
.برداشتهاستفراترقدمی

47

واحدبه صورت کل ( متن و تصویر)بررسی هر دو جزء کتاب تحلیل و 

«برادر مزاحم من»کتاب 



خرهباالاما».استبرادرشرسیدنانتظاردرگالیهآمیزحرفهایهمهآنازبعدراویداستانمیانهدر•

میشویماستانداصلیشخصیتتغییرمتوجهبهخوبیجملهاینخواندنبا«هستیممنتظرشما.آیدمی

دادننشانوپروازحالدرپرندگانزمینه،پسسفیدرنگوکردهاندتغییرنیزتصاویر،متنهمراهبه

.استداستانمتنروشنگریبرایخوبیهمراهاصلیشخصیتخندانچهره

48

واحدبه صورت کل ( متن و تصویر)بررسی هر دو جزء کتاب تحلیل و 

«برادر مزاحم من»کتاب 



نتیجه گیری

یکواننمیتمجزا،بهصورتتصویریومتنیدادههایبهباتوجهوتصویرومتنجداگانهبررسیبا
دربدونوارنددمتقابلتاثیریکدیگررویبرتصویرومتنکهچرادادقراربررسیموردراکتابتصویری

.ماندخواهدناقصاثرتصویر،ومتنمیانرابطهوآنهاازیکینظرگرفتن

وصحیحهاینتیجمواردبیشتردر،(تصویرومتن)همازجدااجزاءصورتبهتصویریکتابیکبررسی
خشبهردیدنمجزاکهاستجهتاینازتصاویر،ومتنهمزمانخوانشبرتاکید.داشتنخواهدروشن
.شودآندرنهفتهظرفیتهایودیگربخشازماندنغافلموجباستممکن

49



وکنشهازی،فضاساشخصیتپردازی،پیرنگ،گسترشدهندهیوکنندهکاملهمکناردرتصویرومتن
.میشوند....

ابهایازکتبرخیبابررسیجداگانهمتنوتصویردرگروههایبررسیشورا،شاهداینهستیمکه
.تصویریازنظرتصویرومتندرجایگاههایمتفاوتیقرارمیگیرند

50

نتیجه گیری



ایندرکهداشتآنبرراما،بررسی،گروههایدرتصویریکتابیکنهاییجایگاهدراختالفوجود
شبخدرجهتهمینبه.دهیمقراربررسیموردوبرگزیدهکتابهااینمیانازراخودنمونههایبخش
درهکمیپردازیم«غولهاناهاربرایتپلییک»و«ابرهارونریخواببپا»کتابدوبررسیبهدوم

گاهجایدر،(تصویرومتن)بخشدوهروشدهبررسیجداگانهبطورتصویرومتنبررسیگروههای
متفاوتتاثیروویرتصومتنتنیدگیدرهمبه،بیتوجهیازناشیجایگاهتفاوتاین.گرفتهاندقرارمتفاوتی
:هستیمآنشاهدروپیشهاینمونهدرکههمانطور.داردمخاطببردوآنبرآیند

کسبستاره۳تصویرگروهدروشدهفهرستازخارجتالیفگروهدر«ابرهارونریخواببپا»کتاب
.کردهاست

ازخارجتصویرگروهدروکردهکسبستاره4تالیفگروهدر«غولهاناهاربرایتپلییک»کتاب
.شدهاستفهرست
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بخش دوم

ردازیممیپ«غولهاناهاربرایتپلییک»و«ابرهارونریخواببپا»کتابدوبررسیبه
یکسانیجایگاهدروشدهبررسی1۳99-1400سالتصویرومتنبررسیگروههایدرکه

یکهیجداگانبررسییشیوهدرمشکالتبروزدهندهنشانتفاوتاین.قرارنگرفتهاند
.استتصویریکتاب
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«!بپّا خواب نری رو ابر ها»

53

.ص1۳99.44شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی،کتابهایپرندهآبی،:تهران.تصویرگرغزالهبیگدلو.بپاخوابنریروابرها.قیومی،سمیرا
(سال9-7(.)داستانهایخونهاتکجاست؟توباغچه)



:چکیده•

باعثکهخودخواهیهاییبهتوجهدرونمایهبااستفانتزیوکوتاهداستانی«ابرهارونریخواببپا»
کیکبهترینها،هدیهبهترینتولدش،روزدردارددوستکوچولوتربچه.برودبینازشادروزیکشودمی

وزدمیریبههمراتولدجشنخودخواهیهایشبااو.باشدداشتهرالباسبهترینوسبزیجاتباغچه
پیداگینآهنروایتگاهیمتنومیگذردسبزیجاتباغچهدرداستان.میروندآنجاازناراحتیبادوستانش
وخودابکشمکشدرتربچهشخصیتونکردهعملموفقچندانداستانپرداختدرنویسنده.میکند
.استخواستههایشبهبخشیدنتحققفکردرتنهاونمیشودشخصیتیتحولدچاردیگران

54

«!بپّا خواب نری رو ابر ها»



ارجخاصلیمسیرازپندآموزلحنیبااثر•
دستازراداستانیاشساختاروشده

باخوبیبهتصاویراینحالبا.میدهد
ودهستنهماهنگداستانفانتزیفضای
تهاشخصیوکتاببهطنزروحیهایحتی

.بخشیدهاند

55

«!بپّا خواب نری رو ابر ها»



سبکابوبودهموفقها،آناغراقآمیزکنشوشخصیتهاپرداختداستان،اتفاقاتنمایشدراویرتص•
.دهاندشگذاشتهتصاویرعهدهبرروایتازبخشهاییکتابدر.استافزودهاثرجذابیتبهخودهنری

56

«!بپّا خواب نری رو ابر ها»



باودهشدورپیام،انتقالمسیرازامااستشدهنوشتهتربیتی،کارکردیباداستانوجودیکهبا•
.تگرفنظردرداستاناینسرانجامبرایمشخصپیامینمیتوانقطعی،چنداننهپایانبندی

57

«!بپّا خواب نری رو ابر ها»



اثردرتقربکهاستبرخوردارتصویرسازیدرتوجهیقابلشاخصههاییاز«ابرهارونریخواببپا»•
یهماهنگوتعادلعدماین.نیستتصاویرقدرتبهخودکاستیهایودهاایرابامتناما.افزودهاست

قراریکسانهیجایگاورتبهدرنتواندتصویرومتنلحاظبهکتاباستشدهباعثتصویرومتنمیان
.گیرد

58

«!بپّا خواب نری رو ابر ها»



یک تپلی برای ناهار »
«غول ها

59

(سال9-7(.)بهتریننویسندگانایران.)ص1۳99.26شهرقلم،:تهران.تصویرگرلیلیدرخشانی.یکتپلیبرایناهارغولها.اکبرپور،احمد



:چکیده

دردعواوجنگموضوعهبکه.استکوتاهیساختاربافانتزیداستان،«هاغولناهاربرایتپلییک»•
سقوطاغولهسرزمیندربالونشباکهاستبچهایپسرروایتمتن،.میپردازدآشتیوصلحبرابر

.دمیخواهنناهارشانبرایرااووآمدهفرودآنهاسرزمینمرزدرپسرککهدارنداصرارغولدو.میکند
میراهازبچههانجاتبرایسربازان.میرودآنهاکمکبهفرارجایبهپسرغولدومیاندعوایدر

ودمیکننفرارجنگلبهغولهاجاننجاتبرایبچهها.میکنندتیراندازیهاغولسویبهورسند
.خوردمیرقممخاطببرایراجدیدیتعلیق

60

«ایک تپلی برای ناهار غول ه»



ملأتابلقاثریکبهراتکراریظاهردرسوژهیکخودبرانگیزچالشپرداختوسادهزبانبانویسنده•
.استکردهتبدیل

همیتاوشدهتعریفمرزهایوجودبهدوبارهنگاهداستان،اصلیمضموندرملأتبرایرامخاطبمتن،•
.میکشدچالشبههمدلی،ومهربانی

61

«ایک تپلی برای ناهار غول ه»



راآنفهملکهبنمیکنندکمکیداستانروایتدرکبهتنهانهونیستندمتنبرایخوبیهمراهتصاویر•
.کردهاندهمراهتناقضباومشکل

62

«ایک تپلی برای ناهار غول ه»



کنند،تقلمنرامتنحالوحسهاندتنتوانسکهتصاویریعلتبهکتابایندرتصویرومتنرابطه•
.استدادهقرارثیرأتتحتراکتابکلودیدهجدیصدمه

.نمیکنددرکخوبیبهراداستاناتفاقاتومیشودسردرگمیدچارکتابخواندنبامخاطب•

ارتباطوذیریباورپبرایکهاوستذهنساختهونامتداولفضاییکردهاست،خلقنویسندهکهفضایی•
کتابایندررتصویومتنمیانرابطهاما.داردنیازمتنباهمراستاوابهامبدونگویا،تصاویریبهموثر
خودلیاصهدفازکتابومیکندسردرگمرامخاطب.شدهاستداستانروایتفهمدرآشفتگیسبب
.میماندبازاست،مخاطبهمراهیبرانگیختنکه

63

«ایک تپلی برای ناهار غول ه»



نتیجه گیری

کتاب»انجامشدمیتواننتیجهگرفتدرمدلاولبررسیفوقکهبررویکتابهایهاییبررسیاز•
دلدومبهصورتجداگانهودرم(متنوتصویر)بهعلتناقصبودنبررسیهربخش«برادرمزاحممن

ایگاههربهعلتتفاوتج«یکتپلیبرایناهارغولها»و«بپّاخوابنریروابرها»دربررسیدوکتاب
.دهاستبخشونگاهمجزابهمتنوتصویردریککتابتصویری،بررسیوتحلیلجامعیرخندا

باجزامگروهیدرکودک،کتابشورایدرتصویریکتابهایمیدهدپیشنهادتصویرگروهروایناز•
وافانهترموشکنگاهیمیتوانرویکرداینبا.شوندبررسیتصویروداستانحوزهمتخصصانحضور
راانوادههاخومخاطبانآنازحاصلبرآینداینکهضمن.داشتتصویریکتابهاییمقولهبهیجامعتر

.کردخواهدهدایتبهترکتابانتخابدر
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65

هپیشنهاد کتاب های شایسته تقدیر و برگزید



پیشنهاد کتاب  شایسته تقدیر

عروسکنخی•

66



67

.)ص1۳98.28کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان،:عروسکنخی؛ویراستارشرارهوظیفهشناستهران.یزدانی،محبوبه،نویسندهوتصویرگر
(سال6-5)(45کتابهایمرغک؛



«عروسک نخی»دالیل پیشنهاد شایان تقدیر کتاب 

مولف-انتخابموضوعمناسببرایگروهسنیخردسالتوسطتصویرگر•

برقراریارتباطمناسبمیانمتنوتصاویر•

شخصیتپردازیپویا،باورپذیروطنزگونه•

بیانمناسبسبکشخصیواجرایماهرانهوموفقتکنیک•

استفادهازترکیببندیهاوزوایایدیدمتنوع•
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پیشنهاد کتاب های برگزیده

کچلتنبلودیوپخمه•

ماچوچهوکالغ•

نخودکدیوکلک•

ننهماهی•

اتاقدوستداشتنیمن•

برادرمزاحممن•

بهدیگریفکرکن•

تویکجهانگردی•

شاهوماه•
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70

(سال6-5.)ص1۳98.24میچکا،:تهران.تصویرگرمژگانسعیدیان؛ویراستارعذراجوزدانی.اتاقدوستداشتنیمن.رحمانی،فرزانه



«اتاق دوست داشتنی من»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب 

خلقکتابتصویریجذابمتناسبباگروهسنیخردسال•

برقراریارتباطخالقانهوگسترشدهندهمیانتصاویربامتنکتاب•

،شخصیتپردازیوفضاسازیهایسادهوپرقدرتطراحی•

،موفقوهماهنگتکنیکهااجرایماهرانه•

تنوعرنگیواستفادهازرنگهایشادمتناسبباسنمخاطب•
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72

-5.)ص1۳98.۳6انتشاراتفاطمی،کتابطوطی،:تهران.تصویرگرمهساهدایتی؛ویراستارمحمدهادیقویپیشه.برادرمزاحممن.صابری،بابک
(سال9-7)،(سال6



«برادر مزاحم من»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب 

خلقتصاویریخالقانه،گسترشدهندهوفراترازمتن•

خلقفضاهایمتنوعوتوجهبهجزئیات•

شخصیتپردازیپرقدرت،پویاوخالقانهمتناسبباموضوع•

اجرایموفقتکنیکواستفادهیماهرانهازنوروسایهها•

استفادهیهدفمندازعناصربصریوتنوعترکیببندیها•
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74

.ص1۳98.28دکان،کو:تهران.تصویرگرعلیرضاگلدوزیان؛مترجمحسینمتقی؛ویراستارسینایغمائی.بهدیگریفکرکن.درویش،محمود
(سال15-1۳)،(سال10-12)



«به دیگری فکر کن»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب 

برقراریارتباطمناسبوخالقانهمیانسبکتصاویرومتنشعرگونهیکتاب•

خلقفضاییتفکربرانگیز،فراواقعیوتاثیرگذارمتناسبباموضوعکتاب•

اجرایماهرانهوموفقتکنیک•

استفادهیمناسبونمادگرایانهازرنگوعناصربصری•

ایجادترکیببندیهایمنسجم،پرقدرتوچشمنواز•
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طوطی،انتشاراتفاطمی،کتاب:تهران.تصویرگرغزلفتحالهی،ویراستارمحمدهادیقویپیشه.تویکجهانگردی.شهرجردی،شهرزاد
(سال12–10)،(سال9-7.)ص1۳98.۳2



«تو یک جهانگردی»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب

برقراریارتباطخالقانهوگسترشدهندهمیانمتنوتصاویر•

شخصیتپردازیهایباورپذیر،متنوعوپرکنش•

خلقفضاهایمتنوعوتوجهبهجزئیات•

استفادهیخالقانهوهدفمندازرنگ•

استفادهازترکیببندیهاوزوایایدیدمتنوعوخالقانه•
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(.سال9-7()سال6-5.)ص1۳99.40مدرسه،:تهران.تصویرگرپدرامکازرونی.شاهوماه.پناهی،پروین



«شاه و ماه»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب 

برقراریارتباطمناسبمیانمتنوتصاویر•

توجهبهتنوعوجزئیاتدرفضاسازی•

شخصیتپردازیهایباورپذیرومتناسببافضایداستان•

اجرایپرقدرتوماهرانهیتکنیک•

استفادهازترکیببندیهاوزوایایدیدمتنوع•
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قصههایی.)صفحه1۳99.۳2انتشاراتفاطمی،کتابطوطی،:تهران.تصویرگرفاطمهخسرویان.کچلتنبلودیوپخمه.شمس،محمدرضا
(.سال9-7()سال6-5()ازادبیاتشفاهیایران



«کچل تنبل و دیو پخمه»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب 
برقراریارتباطمناسبمیانمتنوتصاویر•

اجرایماهرانهوپرقدرتتکنیک•

شخصیتپردازیباورپذیرومتناسبباحالوهوایمتن•

استفادهازرنگهایمتنوعوشاد•

استفادهازترکیببندیهاوزوایایدیدمتنوع•
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.1۳99وطی،انتشاراتفاطمی،کتابهایط:تهران.تصویرگرمحمدحسینماتک؛ویراستارمژگانکلهر.ماچوچهوکالغ.شعباننژاد،افسانه
(سال9-7)،(سال6-5(.)قصههاییازادبیاتشفاهیایران)ص۳2



«ماچوچه وکالغ»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب 
برقراریارتباطمناسبمیانمتنوتصاویر•

طراحیوشخصیتپردازیپرقدرتومتناسبباحالوهوایمتن•

توجهبهجزئیاتوخلقفضاهایخالقانه،نوومتنوع•

اجرایماهرانهوموفقتکنیک•

استفادهازرنگهایشادوشفاف•

ترکیببندیهایپویاومتنوع•
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)ص1۳99.۳2،انتشاراتفاطمی،کتابطوطی:تهران.تصویرگرعلیبوذری؛ویراستارمژگانکلهر.نخودکودیوکلک.شعبانی،اسداهلل
(سال12_10()سال9-7(.)قصههاییازادبیاتشفاهیایران



«نخودک و دیو کلک»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب 

برقراریارتباطمناسبمیانمتنوتصاویر•

انتخابمناسبسبکواستفادهیخالقانهازنقوشتزیینی•

توجهبهجزئیاتوخلقفضاهایخالقانه،نوومتنوع•

اجرایماهرانهوموفقتکنیک•

ترکیببندیهایپویاومتنوع•
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قصه)ص1۳99.40انتشاراتفاطمی،کتابطوطی،:تهران.تصویرگرحمیدهخسرویان؛ویراستارمژگانکلهر.ننهماهی.شمس،محمدرضا
(سال12_10()سال9-7(.)هاییازادبیاتشفاهیایران



«ننه ماهی»دالیل پیشنهاد برگزیده کتاب 
برقراریارتباطمناسبمیانمتنوتصاویر•

طراحیوشخصیتپردازیپرقدرتومتنوع•

توجهبهجزئیاتوخلقفضاهاییجذاب،پویاوباورپذیر•

اجرایماهرانهوپرقدرتتکنیک•

استفادهازرنگهایمتنوعوشاد•

استفادهازترکیببندیهاوزوایایدیدمتنوع•
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آسیب ها
تولیدکتابهایکمکیفیتبهشکلمجموعهباموضوعمحیطزیست•

همچونسالهایگذشتهادامهیحضورکمرنگبرخیگونههایادبیواردشدهدرگروهتصویر•

عدمتناسبکیفیمیانمتنوتصویر•

برخوردغیرحرفهایدرحوزهیگرافیکوصفحهآراییبرخیکتابها•
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:توصیه به پدیدآورندگان
تنمحدودبرایلزومتوجهبیشترپدیدآورندگاندرزمینهیتولیدکتابهایتصویریبدونکالمویابام•

تمامیگروههایسنی

(5-6)هایسنیگروهبرای(گوناگوندرگونههایادبی)،لزومتوجهبیشتربهتولیدکتابهایباکیفیت•
سال(1۳-15)سالو

دبیوتوجهویژهبرتداومرشدکیفیتکتابهایتولیدشدهدرقالبمجموعههادرتمامیگونههایا•
گروههایسنیگوناگون

هتتوجهویژهبهبهرهگیریمناسبازتوانوتخصصمدیرانهنری،طراحانگرافیکوصفحهآراج•
باالبردنکیفیتبصریکتابها
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گروههایبرایتمامی...توجهبهموضوعاتیچونمحیطزیست،معلولیت،کودکانونوجواناندربحرانو•
سنیدرگونههایادبیمختلف

مایشنامه؛دینهنر،بازیوسرگرمی؛ن)توجهبهتولیدکتابهایباکیفیتبصریباالدرگونههایادبی•
،برایتمامیگروههایسنی(وشعر

توجهبیشترتصویرگرانبرکیفیتآثارشاننسبتبهکمیتآنها•

مخاطبتوجهبهتولیدکمیکاستریپهابادرنظرگرفتنپرمخاطببودناینگونهازکتابهانزد•
کودکونوجوانامروز

90

:توصیه به پدیدآورندگان



پایان
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1400مهر 
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