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يكي از مشــكالت اصلي در تصويرگري كتاب هاي درسي 
اين اســت كه افراد زيادي براي ســفارش تصوير مراجعه 
مي كنند ولي آثار آن ها پذيرفته نمي شــود. چرا؟ چون اين 
افراد كارهاي هنري آموزشــي انجــام نداده اند و به گفته 
خودشان فقط مي توانند روي قصه و يا داستان كودك كار 

كنند. 
اما كتاب درسي كه كتاب قصه نيست. متن آموزشي قصه 
نيســت. ما در كتاب درسي قرار نيســت براي بچه ها قصه 
بگوييم و آن ها هم فقط خوب گوش دهند. قرار است بچه ها 
از طريق كتاب هاي درســي چيزي ياد بگيرند. بنابراين ما 
از تصويرگران مراجعه كننده مي پرســيم: شما براي متون 
علمي چه تحقيقــي و يا كار هنري داريد؟ مي گويند هيچ. 
مي پرسيم اگر مثًال ما به شــما برش آناتومي بدن قورباغه 
بدهيــم مي توانيد تصويرســازي كنيــد؟ مي گويند خير. 
مي گوييم اگر متون تاريخي (مثًال جنگ چالدران) را بدهيم 
مي توانيد تصويرسازي كنيد و باز پاسخ منفي مي شنويم و... 

.
اين مشكل اصلي ماســت كه تصويرگرها اطالعات كافي 
راجع به علوم، آناتومي، متون ديني، تاريخ و ادبيات ندارند. 
خيلي ها فكر مي كنند كشــيدن تصوير يــك كاني يا يك 
ســنگ يا اليه هاي زمين كار هنري نيســت يا نمي تواند 
تصويرگري داشته باشد! تصويرساز بيشتر فكر مي كند كه 
بايــد برود يك قصه كار كند و يا يك شــعر. در صورتي كه 
اين طور نيست و در تمام دنيا تصويرگري آموزشي جايگاه 
هنرِي و فني باالتري از تصويرســازي داستان كودك دارد. 
چون قصه را با يك سري تكنيك و ارتباط متني مي توان به 
تصوير تبديل كرد اما هر كسي نمي تواند بر روي يك سنگ 
يا كاني كار كند؛ چون براي اين كار بايد هم خوب نقاشــي 
كند و هم علوم و فنون را بشناسد. بايد بداند با چه تكنيكي، 
چه زاويه هايي و با چه نورپردازي و چه كنتراستي كار كند.

ما تاريخچه چهل ســال تصويرســازي كتاب هاي درسي 
ايران را به چهار دوره تقســيم مي كنيم: يك دورة ده سالة 

قبل از انقالب و سه دوره پس از انقالب اسالمي.

گذري بر تصويرسازي 
كتاب هاي درسي

مجيد ذاکریكليات

كليد تصويرگري كتاب هاي درســي بــه معناي علمي و 
حرفــه اي كلمه، از دهة چهل زده شــد. قبل از آن چيزي 
به نام تصويرسازي كتاب درسي نداشتيم. البته كتاب هاي 
درسي تصاوير و نقاشي هايي داشتند ولي آن تصاوير نه براي 
داستان مناسب بود و نه استانداردهاي جهاني در آن رعايت 
شــده بود. لذا تصويرگري آموزشي نوين از دهة چهل آغاز 
شد. آن هم با كمك انتشــارات فرانكلين در ايران. سياست 
انتشــارات فرانكلين، كه در اصل مؤسسه اي امريكايي بود، 
اين بود كه به كشــورهاي در حال توسعه خدمات چاپ و 
نشــر توليد كتاب بدهد. در ايران هم توليد، چاپ و نشــر 
كتاب هاي درسي توسط اين انتشارات حال و هواي تازه اي 
گرفت. در آن دوره ما هنرمندان زيادي داشــتيم؛ از جمله 
خطاط، نقاش، خوشــنويس و مينياتوريســت. اما فعاليت 
تخصصي در تصويرسازي كتاب هاي درسي نداشتند. وقتي 
انتشارات فرانكلين اين خأل را حس كرد، از بين نقاشاني كه 
گرايش هاي تصويرسازي داشتند تعدادي را شناسايي كرد و 
به آموزش آن ها پرداخت؛ كساني مثل پرويز كالنتري، زمان 
زماني، غالمعلي مكتبي، نورالّدين زّرين كلك، مرتضي مميز، 
آراپيك باغداســاريان، ژانت ميخاييلي و... و همين طور كه 
جلو مي آييم كساني مثل منوچهر درفشه، صادق صندوقي، 

مهرنوش معصوميان و... اضافه مي شوند.
بدين ترتيب كم كم تصويرسازي و گرافيك وارد كتاب هاي 
درسي شد. در ابتدا كتاب هاي درسي از نظر تصويري، فاقد 
انبوه تصاوير بودند؛ يعني سعي مي شد در جاهايي كه خيلي 
موردنياز است از تصوير استفاده شود آن هم در حد محدود 
و بسيار ساده تا براي مخاطب آن دوره قابل فهم باشد. چون 
ســواد بصري معلمين و دانش آموزان در دهة چهل خيلي 
باال نبود. آن زمان كه خبري از مجالت، نشريات و اينترنت 
و غيره نبود. ســواد بصري منحصر بــه تصاوير كتاب هاي 
درســي بود. به  همين دليل خيلي ها مي گويند تصويرهاي 
كتاب هاي درسي قديم زيباتر و دلنشين تر است و هنوز در 
يادمان مانده است كه بايد گفت دليل آن اين است كه آن ها 
مرجع تصويري ديگري نداشــتند. وقتي شما با يك مورد 
انتخاب روبه رو هستيد همان در ذهنتان مي ماند ولي وقتي 
هزار مورد داريد انتخاب بين آن ها ســخت مي شود. اينكه 
دانش آمــوزان دهه چهل و پنجاه، امــروز، تصاوير آن زمان 
را زيباتر و دلنشــين تر مي دانند به خاطر حس نوستالژيك 

آن هاست.
بچه هاي آن دهه مرجع و اطالعات بصري كمي داشتند، 
اما ســال هاي بعد، يعني در دهة پنجاه تا شصت، مجالتي 
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ماننــد كيهان بچه ها، كارتون  و خيلــي از مجالت ديگر با 
ورودشان اطالعات بصري زيادي در اختيار آن ها قرار دادند. 
در دهه چهل تقريبًا تمام ســفارش ها به تأييد انتشــارات 
فرانكلين كار مي شــد. اگر دقت كرده باشيد حتي در نوع 
پوشــش هم از الگوي غربي استفاده مي شد. مثًال مي بينيم 
كه خانم معلم در روستا درس مي دهد ولي با لباسي شيك 
و مدرن و كامًال غربي تصوير شده و حتي دانش آموزان هم، 
اكثراً، از لحاظ آرايش مو و پوشــش، كامًال غربي هستند. با 
اينكه تكنيك ها كامًال ساده است اما انديشه اروپايي و غربي 
پشــت آن كارها قــرار دارد. در آن زمان تصويرگراني مثل 
پرويز كالنتري و غالمعلــي مكتبي و... تمايالت بومي پيدا 
كردند و تفكراتشــان را در تصويرگري نشان دادند، البته با 
همان سادگي كه انتشــارات فرانكلين پايه ريزي كرده بود؛ 
مثل حســنك كجايي، كوكب خانم، تصميم كبري و... در 
اين تصاوير هنرمند گرايشــات بومي و ملي خود را با همان 
تكنيك ها و شيوايي در كارش عرضه كرد و اتفاقًا اين ها جزو 
تصاويري هســتند كه خيلي ماندگار شدند. چون مخاطب 
دهه چهل يا پنجاه با آن حس نزديكي مي كرد. مثًال حسنك 
كجايي را همه حس مي كردند. همه جا او را مي ديدند، چون 
سه چهارم مخاطبان شهرستاني و روستايي بودند. آن زمان 

مردم كمتر از امروز شهرنشين بودند.
اين ماجرا ادامه داشــت تا وقوع انقالب؛ يعني اواخر دهة 
پنجاه به بعد كه نســل دوم كتاب هاي درسي شكل گرفت. 
با وقوع انقالب خيلي از تصويرگرها دست از كار كشيدند و 
به دنبال كارهاي خود رفتند. بعضي ها از ايران خارج شدند 
و تعدادي هم ماندند. تا اينكه نســل بعدي تصويرگرها وارد 
كار شدند مثل منوچهر درفشــه و صادق صندوقي و... كه 
بعد از انقالب كارشــان را آغاز كردنــد. مأموريت آن ها اين 

بود كه در كنار بازســازي متون كتاب هاي درسي تصاوير 
جديدي براي كتاب ها تهيه كننــد. از پركارترين افراد اين 
دوره مرحوم درفشــه بود كه شايد هفتاد درصد بار تصاوير 
كتاب هاي درســي را به دوش مي كشيد. افراد ديگري هم 
بودند اما تصوير اكثر كتاب ها كارهاي مرحوم درفشه است. 

او براي كتاب هاي ديني، علوم و فارسي و... كار مي كرد.
تا چنــدي پيش هم كارهاي او در كتاب ها بود. درفشــه 
به خاطــر قدرت تصويرســازي، طراحي و قــدرت انطباق 
تصويرســازي و متن، بــار بزرگي به دوش كشــيد. مثل 
تصوير مالك اشــتر براي دو دهه پيش، اشك يتيم، تصاوير 
آزمايش هايــی که در کتاب علوم بود. يا داســتان دو برادر 
در کتاب فارسی. جنگ هايی که در کتاب های دينی بود يا 
حضرت مسيح که کوری را شفا می بخشيد و خيلی تصاوير 

ديگر که هنوز در ذهنمان مانده.
سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ زمانی بود که کتاب های درسی درجا 
زد. خيلی از هنرمندان دهه قبل يا خود را کنار کشيدند يا 
بازنشسته شدند و چند تن از آن ها هم مرحوم شدند. آخرين 
کســانی که از آن گروه ده، بيست نفره باقی ماندند استاد 
مکتبی و استاد صندوقی بودند و افراد جديدی چون حسن 
معماری نيروي آموزش وپرورش، حســين تهرانی و درفشه 
هم كه کارمند آموزش وپــرورش نبودند از کار کناره گيری 
کردند. چند سالی که نياز به بازسازی کتب درسی بود فقط 
اين چند نفر بودند و کار می کردند. تصويرسازی کتب درسی 
به خاطر جنگ و عوامل اقتصادی و سياسی ده پانزده سال 
دچار رکود شــد. اگر هم از نظر هنری در اين دوره اتفاقی 
افتاد، اتفاق شاخص و چشــمگيری نبود. بيشتر به سمت 
پســرفت بود تا پيشرفت. از ســوی ديگر متون کتاب های 

درسی در اين دوره نيز پيشرفت چندانی نداشت.

غالمعلی مکتبی مرتضی مميز پرويز کالنتریصادق صندوقی  نورالّدين زّرين كلك
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مي دانيم كه متن زمينه اي اســت براي تصويرسازی. يک 
متن خوب است که به شما تصوير خوب مي دهد. مثل سينما  
می ماند. هميشه يک فيلم خوب فيلم نامه خوب هم دارد. اگر 
شما فيلم نامه ضعيف داشته باشيد بهترين کارگردان را هم 
باالی ســر کار بگذاريد نمی تواند فيلم خوبی بسازد. يکی از 
داليل افت کار در زمينه تصويرگری کتاب های درســی در 
دو دهه اخير کمبود متن خوب و شــاخص و نويسندگان و 

مؤلفين قوی و حرفه ای بوده و هست. 
بعد از دهه هشــتاد، با ورود فناوري هاي جديد مثل رايانه 
و رسانه های مختلف مثل سی دی و ماهواره و وفور نشريات 
مختلف کودک و نوجوان و بزرگ ســال دوباره حرکتی در 
کتاب درسی اتفاق افتاد. تقريبًا از سال ۸۵ وقتی مسئوالن 
كتب درسي ديدند در حال عقب افتادن از جامعه و مخاطب 
هســتند فهميدند که کتاب درســی نيازمنــد يک تحول 
و اســتاندارد جديدی اســت؛ هم از نظر متن و هم تصوير. 
بزرگ ترين اتفاقی که افتاد نياز کتاب درســی به مديريت 
هنری، شــورای هنری و آتليه هنری بود. سپس شروع به 
جذب کسانی کردند که در اين حوزه بتوانند مقيم سازمان 
شــوند و از نزديک کتب درســی را هدايت کنند. تا قبل از 
اين دوره مديريت هنری واحد و مســتقل نبود و تصويرگر 
سليقه  خودش کار را مديريت می کرد و خيلی وقت ها هم با 
و هدايت مؤلف کتاب تصويرسازی و صفحه آرايی می شد. تا 
پيش از اين کتاب ها تنها مدير اجرايی داشتند که اين مدير 
صرفًا کتاب را به مرحله چاپ می رساند. آن زمان مديريت 

مستقل هنری وارد بحث سازمان شد. 
از آن زمان به بعد ســه دوره جشنوارة هنری کتاب های 
درسی برگزار شد كه نتيجة آن شناسايی و جذب هنرمندان 
مستعد بود. عده ای از اين هنرمندان که در جشنواره جايزه 
گرفته بودند وارد حيطه تصويرسازی کتاب درسی شدند اما 

سنگ بزرگی که سد راه بود، اين بود که تمام اين هنرمندان 
يا دانشجويان فارغ التحصيل تصويرسازی بودند و يا گرافيک 

و هيچ تجربه ای درباره کتاب درسی نداشتند.
ولي آن ها وارد شــدند و در حين کار با متون درســی و 
آموزشی  هم آشنا شدند. شما وقتی متن را تغيير می دهيد؛ 
همزمان تصاوير هم در حال تغيير هستند. وقتی کاری را به 
گروهی محول می کرديم در ابتدا گيج و متحير بودند. بعد 
برايشان کارگاه های آموزشی گذاشتيم تا بدانند که ما اصًال 

چه می خواهيم و کتاب های درسی چه می خواهند.
از چند ســال پيش کًال کتاب ها عوض شد. چون در اصل 
پايه های تحصيلی عوض شــدند. يعنی همه چيز بايد تغيير 
مي كرد. و برخی نيز بايد بازنويسی مي شدند تا کم کم کتب 

درسی براساس پايه های درسی جديد شوند.
يکی از اتفاقات ديگر در ســال های اخيــر تصميم برای 
اســتاندارد کردن تصويرسازی، عکاسی، رسامی، گرافيک و 

فونت در کتب درسی است.
ما سعی می کنيم در اين زمينه کمتر از آرشيو و اينترنت 
اســتفاده کنيم و در کار گرافيک، صفحه آرايی، عكاسي و 
تصويرگري براساس نيازمان سفارش دهيم.  اگر در آن زمان 
فقط يک مجموعة چندنفــره کار می کردند در حال حاضر 
بيش از دويست نفر عکاس، تصويرگر، گرافيست، تصويرگر، 
صفحه آرا و رسام در داخل و خارج سازمان به بخش هنری 
کتاب های درسی کمک می کنند. در ضمن از سال ۱۳۹۴ 
تأييد رياســت ســازمان تأسيس شــورای سياست گذاری 
هنری در سازمان صورت گرفت که اتفاقی مبارک بود. پنج 
کميتة تخصصی پايه ريزی شده که به تدوين استانداردهای 
رشته های مختلف (عکاســی، تصويرگری، گرافيک، صدا و 

تصوير، خط و فونت)می پردازند.

نوستالژى گذشته و واقعيت امروز
عده ای که البته از يک گروه سنی خاص (معموًال دهه ۴۰ 
و ۵۰ و قبل از آن) هســتند کتاب های موجود را فاقد حس 
خوب قديم می دانند و البته حق دارند. در سن ما هنوز هم 
يــک آهنگ يا کارتون يا فيلم يا تصويری خاص ما را شــاد 
می کند و ما را به حس خوب کودکی مان برمی گرداند. اما اين 
موضوع ديگر نه در کتب درســی اتفاق خواهد افتاد و نه در 
ديگر هنرها و رسانه ها. آن زمان ما يک يا دو کانال تلويزيونی 
و چند کارتون خاص داشــتيم که به آن دل می بستيم، اما 
االن اين قدر زياد شده که قدرت انتخاب نداريم چه رسد به 
اينکه حس نوستالژيک هم داشته باشيم. امروز يک کارتون 
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با بهترين تکنولوژی روز می آيد 
و فردا يکی بهتر از آن. ما خيلی 
تمرکز  چيزی  روی  نمی توانيم 
کنيم كه فــردا بهترش مي آيد. 
يــک روز برای نوجوانان کيهان 
بچه ها تنها گل نشريات بود ولی 
حاال چه؟ اصــًال کيهان بچه ها 
کجاســت؟ در کتب درسی هم 
همين طــور اســت. کودک هر 
سال با تصاوير متفاوتی روبه رو 
می شــود و اين قــدر تصاويــر 
مختلــف می بيند که نمی تواند 
حســش را نســبت بــه آن ها 
متمرکز کند. کتب درسی فقط 
جنبه آمــوزش برای او دارد که 
بايد آن را بخواند؛ امتحان دهد و 

نمره بگيرد. در اين بازار رقابت وحشتناک سعی ما اين است 
که ببينيم آيا فالن تصوير می تواند دانش آموزی را پشت ميز 

جذب کرده و او را بر روی يک مبحث متمرکز کند يا خير.
من نمی توانم به اين ســؤال جــواب دهم.که آيا کتاب ها 
کامًال مورد اســتقبال همه هست يا خير؛ چون کتاب از دو 
جزء متن (محتوا) و تصاوير شکل می گيرد. محتوای خوب 
دروس نقش عمده ای را در شــکل گيری و مقبوليت فضای 
هنری کتاب بازی می کند. اين را مخاطبان در يک ارزشيابی 
گسترده بايد پاسخ دهند، اما می توانم بگويم در حال حاضر 
سعی می کنيم از لحاظ استاندارد کتاب سازی و ارزش بصری 

کاری خوب برای بچه ها ارايه کنيم.
امروز شما تصاويری داريد که بهترين هنرمندان روی آن 
کار کردند با بهترين کيفيت. اما وقتی کنار يک متن ضعيف 
و ســردرگم قرار می گيرد آن وقت مشکل ايجاد می کند و 
دانش آمــوز می گويد اين کتاب به درد نمی خورد چون زيبا 
نيســت. بارها اين مشکل مطرح شده اما متأسفانه رويکرد 
مؤلف محوری اســت؛ يعنی در بسياری از موارد آنچه مؤلف 
می گويد اصل است. يعنی اين مؤلف است که می گويد برای 
اين متن اين طور تصويرسازی کنيد، در حالی که يک کتاب 
درسی موفق ۵۰، ۵۰ است. اگر مؤلف بخواهد يک رويکرد 
آموزشــی را در متن تعريف کند بايد اين کار با مشــورت 
شورای هنری باشد. به عنوان مثال می خواهد معنی ايثار را 
در متون کتاب درسی بگويد. وقتی در خانه بنشيند و ايثار 
را بنويسد يا از اين و آن کپی کند يا ترجمه کند تصويرگر 

هم مجبور اســت همين کار را انجام دهد. اما وقتی مؤلف 
اين موضوع را با شــورای هنری مطــرح کرده و از هنرمند 
مشورت می گيرد ديگر بين تصوير و متن ناهماهنگی وجود 

نخواهد داشت.


