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غالمعلے مڪتبےویژہ نامۀ استاد



رسمقـــــــاله



قدم زدن های مرد سفید موی طبقۀ اول در یک روز بهاری
ســاختامن بزرگ و تودر توی مجالت رشــد با همۀ بزرگی و فراوانی اش از آدم های خوب و دوســت داشتنی، در طبقۀ اول 

خودش اتاقی دارد که از همۀ اتاق ها فراوانتر است از خوبی و خاطره و مهربانی و زیبایی .
این اتاق میزی در انتها ،پشــت به پنجره دارد که مرد ســفید مو پس آن می نشــیند و در درخشش  دست و دل بازانۀ آفتاب 

در هر فصلی که باشد ضد نور می شود.
حجم ضد نور مرد سفید مو حجمی منحنی ست.از خطوط تیز و چشم آزار خربی نیست و نزدیک تر که می روی، در صدا 

و کلمه ها و نگاه مرد سفید مو هم خربی از تندی و تیزی نیست.
مرد ســفید مو در راهروهای ســاختامن راه می رود و صدای قدم هایش هم منحنی ســت. فرم دســت هایش وقتی لیوان چای را 

برمی دارد و قاشقی که موقع رصف نهار به دهان می برد منحنی ست.گاهی فکر می کنم همه چیز در متاس با این مرد، نرم می شود.
او روز هــا مشــاوره مــی دهد ،تصاویر مجالت را مــی بیند و نظر می دهد .آثار جوان هایی را کــه تازه می خواهند به کار 
مشــغول شــوند می بیند و نظر می دهد و در هر زمینه ای که مربوط به کار نقاشــی و تصویر باشد از او کمک گرفته می شود.

گاهی می نشینم و نظراتش را گوش می دهم.بعد همگی در اعوجاجی منحنی اتاقش را ترک می کنیم.
همیشه این طور نبوده. این را از روی کتابی که از مجموعه آثارش چاپ شده است می گویم. روزهایی بوده که دستهایش 
خطوط ســخت و بی رحم را طراحی می کرده اند.خطوط هیجان زده وپرشــتاب و خطوطی بر آمده از تیرهای تیز ذهن. بعد 
های درخشان سابیده شده اند و لبه های تیزشان از بین رفته است. هر چه زمان پیش رفته است خطوط در انفجار بهاری رنگ

رنگ ها در میانۀ تابستان میوه داده اند و در پاییز خشخشوی زیبایی باران خورده اند و بعد برف ،با ریزشی مالیم و یکدست 
رس و روی همه چیز را نرم نرم کرده است.

چه خوب اســت که از مرد ســفید مو بنویسیم. از مرد سفید موی طبقۀ اول که راهروهای زیادی زیر گام هایش رنگ گرفته اند و 
سنگ های زیادی در مسیرش ماسه شده اند و دیوار های زیادی صدای بادام دارش را به خاطر سپرده اند.

چه خوب است از کسی یاد کنیم که بر بسیاری از ما تصویرگران تاثیر گذاشته است و این تاثیر گذاری هم نرم و بی رس و صدا بوده 
است. کسی که از او یاد گرفته ایم در گیر و دارها ی آفرینش اثر چگونه از دام پیچیدگی و پر طمطراق گویی پا به مرزهای رسسبز سادگی 

و بی پیرایه گی بگذاریم و چگونه از روی مینهای خطرناک تکرار و تکرر جهش کنیم و جان سامل به در بربیم.
کســی که بر خالف بســیاری از ما دغدغۀ اصلی اش "مخاطب" را هرگز از یاد نربده اســت و وقتی دربارۀ عشق به کار و کار 

عاشقانه حرف می زند، اصال شعار منی دهد.
مســلاًم ایــن ویــژهنامه وچیزهایی از این دســت مجال کافــی برای پرداخنت به مرد ســفید موی طبقۀ اول نیســت. او مثل

 ابرها بزرگ اســت و در چند صفحۀ کاغذی جا منی شــود.اما ما دل های خودمان را به این چیزها خوش میکنیم تا دربارۀ او 
کمی بیشرت بدانیم و کمی بیشرت حرف بزنیم.

ما به خاطر این که او را در جمع خودمان داریم به خودمان افتخار می کنیم و این چند برگ ناقابل را به او و دوستدارانش 
تقدیم میکنیم.

خداوند بزرگ پشت و پناهش!
رسدبري

۷
۶





متولد: ۱۳۱۳، اهواز
تحصیالت: لیسانس نقاشی از دانشکده هرنهای زیبا در سال ۱۳۳۸. یک سال بعد ادامه تحصیل در پاریس 

به مدت ۶ سال (نقاشی) ، استاد دانشگاههای الزهرا، آزاد، دانشکده هرن و هرنهای زیبا، دانشکده صداوسیام.

برخی از جوایز: 
ـ لوح تقدیر منایشگاه تصویرگری براتیسالوا ۲۰۰۳

ـ برگزیدۀ نهمین جشنواره کتاب کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
ـ لوح تقدیر از چهارمین منایشگاه بیناملللی آثار تصویرگران کتاب کودک ۷۸.

ـ عنوان بهرتین کتاب از جشنوارۀ کتاب کودک کانون برای کتاب مرزباننامه ۱۳۷۸.

در يـک

ـــاه
ــــــ

 نگــ



دیگـــر نوشــت



۱۱
۱۰



۱۳۳۶ متولد :
محل تولد: یزد

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد امور فرهنگی
بخشی از فعالیت ها:

* ۳۰ سال تجربه آموزشی و تربیتی فعال و اثربخش در آموزش و پرورش
ـ معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷

ـ  مدیرکل دفرت انتشارات کمکآموزشی و 
مدیر مسؤول مجالت رشد از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹

ـ رئیس کانون زبان ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
ـ مدیرعامل چاپخانه بانک ملت از سال ۱۳۸۸ تاکنون

* آثار و تألیفات:
ـ زندگینامه پروفسور حسابی

ـ به من نگاه کن
ـ تاریخچه نفت

ـ آداب و رسوم ورزش باستانی و...

سید محسن گلدانســاز



حدود ۲۰ سال پیش بود که با استاد غالمعلی مکتبی چهرهبهچهره شدم و اینک خدا را سپاسگزارم که مدد کرد تا 
سالهایی چند را در دفرت انتشارات کمکآموزشی همکار این استاد هرنمند باشم. 

هامن دفرتی که استاد مکتبی قسمت اعظم عمر هرنی خود را رصف یافنت راز و رمز عوامل کودکانه کرد و خالق 
آثار باارزشی برای چند نسل از کودکان ایران شد، کودکانی که امروز خود پدران کودکان امروزند. همنشینی با استاد 
یکی از مثرات پرخیر و برکت کار در آن دفرت بود و از آن پس، تا امروز هم، همواره دل در گرو صفات باطن، لطافت 
طبع، قریحه هرنی و رفتار متین او داشتهام. و در این ادعا هرگز قصد مبالغه ندارم چرا که همة دوستان استاد مکتبی 

او را به این صفات برجستهاش میشناسند و این همه حداقلهای آن انسان فرهیخته و ممتاز است.
چندی پیش به درخواست دوست ارجمندم آقای کاظم طالیی یادداشتی به همین منظور فرستادم که به ظاهر 
در تبوتاب مشخصههای روزانهای ناپدید شد، از اینرو در پیامکی نوشت «چهرهام شطرنجی است و...» و از من 
خواست آن را دوباره بنویسم. اینک رسصبح است و قلم به فرمان نیست و او هم فرصتی اَجل در حد یک ساعت 
به من داده است تلفن، رفتوآمد و کار جاری هم مجال منیدهد و میترسم نتوانم حق استاد را ادا کنم، اما هرچه 

بادا باد!
در یادداشت پیشین کوشیده بودم از وجوه اخالقی و هرنی متعدد و ارزشمند استاد مکتبی که مجموعه آن را 
«مکتب مکتبی» میشناسم شمهای بازگویم ولی در این نوشته کمرت به این توفیق دست مییابم به عللی که بیان 

کردم.
خلق و خوی نیک، چهره  آرام و دلنشین و تبسم ماندگار استاد این فرصت را برای هرنمندان جوانرت فراهم میآورد 
که بهراحتی به او نزدیک شوند و حتی با او صمیمی شوند و آنگاه از ِقبل این رابطه عاطفی و لذتبخش به گنجینه 
یافتهها و تجربهها و خزانه رسشار از ذائقه هرنمندانهاش دست یابند. و او نیز بیمنت و مرارت هر آنچه در سینه 
دارد پیشکش جویندگان هرن میکند. و این اصل مسلم برجسته «مکتبی» است. اما در آثار استاد که در کتابهای 
متعدد و نرشیات متنوع و بهخصوص در زنجیره پر افتخار «مجالت رشد» فراوان بهچشم میآید از گذشته تا امروز 
سیری تکاملی و رو به تعالی را طی میکنند که بهحق باید آن را «مکتب مکتبی» نامید. استاد که از پیشکسوتان 
تصویرسازی کودکان است و عمر با برکتش را به پای دریافت و شناخت عوامل کودکانه گذاشته است صاحب سبکی 
بدیع است که خوشبختانه از چند سال پیش مورد توجه و مایه بهرهوری هرنمندان جوانتر شده و امروز این نگاه زیبا 
و جذاب در تصویرسازی برای کودکان، باعث رویش و رشد و گسرتش شاخ و برگ این درخت پرمثر گردیده است و 

مکتب او را وسعت بخشیده است.
از درگاه جمیل خداوند میخواهم که سایه پر برکت استاد را بر رس هرن تصویرگری کودکان ما مستدام 

بدارد. آمین.

مکتبی

۱۲
۱۳



۱۳۴۵  متولد :
محل تولد: تهران

مدرک تحصیلی: کارشناس زبان و ادبیات فارسی از 
دانشگاه تهران و کارشناس ارشد امور فرهنگی
بخشی از فعالیت ها: تجربه ۳۰ سال فعالیت 
مطبوعاتی، تألیف ۲۰ اثر در حوزۀ ادبیات داستانی،  
دارندۀ جایزۀ کتاب شايستۀ سال جمهوری اسالمی 
ایران(کتاب جای پای اسامعیل)، عضویت در شورای 
نویسندگان مسجد جواد االمئه(ع) و دبیری جشنواره 
کتاب سال شهید حبیب غنی پور، داوری در جشنوارههای 
معترب ادبی کشور، رسدبیر پیشین مجلۀ رشد جوان، مدیر 
مسئول فعلی مجالت رشد

محـمد نارصی



مڪتبِےآرزوهـای مــن
مکتبی کودکیهای من (سالهای ۱۳۰۲ به بعد)

او را منیشناختم؛ اما رّد انگشتهای مهربان او بود که در میان صفحههای سیاه و سفید کتابهای درسی، تصویرهای 
رنگارنگی از رازها و رمزهای زندگی را نقش میزد.

او را منیشناختم؛ اما در میان ورقهای کاهی پیک دانشآموز و پیک نوجوانانـ  که تنها خواندنیهای لذتبخش روزگار 
ما بود ـ دست ما را میگرفت و در عامل خیال به رویاهای شیرین کودکی میبرد. روی جلدهای زیبایی را که برای «مادر» 

کشیده بود یادت هست؟
مادرم گهواره دستان تو

خوابگاه گرم و آرام من است

چشم تو با آن نگاه مهربان
شبچراغ روشن شام من است

بر لبانت خنده شادی نشست
بر زبانت هر زمان نام من است

شادباش ای مادر پر مهر من
ای که از تو شاد ایام من است

یاد «صفحه اندیشــهها و آوازها» به خیر! 
با آن نقاشیهای لطیف و تأثیرگذار که اندیشه 
را بــا هــرن میآمیخت و خطــوط یکنواختی را 
که چون جادهای ســیاه و ممتد، پشــت رسهم 
از مقابل چشــاممنان میگریخــت به فضاهای 
رسسبز با کوههای بلند میبرد و ما را به شعر و 

شعور پیوند میزد:

۱۴
۱۵



در شهر که نیست جنگل و دشت
در شهر که نیست دره و کوه

در شهر که هست شادی اندک
در شهر که هست رنج انبوه

در شهر همیشه روز یا شب
بیچاره تو و نگاههایت
هستید اسیر راه و دیوار

دنیای تو تنگ، پیش پایت

اما اگر از درون ایوان
یا از رس پشتبامگاهی
با مهر کنی، بلند و آزاد



بینی که پرنده سبکبال
در گنبد بیکران آبی

پر میزند و خوش است آنجا
از لطف هوای آفتابی

بینی که ستارگان روشن
بر طاق بلند و تیره شب

دارند چه نور و شور در چشم
دارند چه ناز و خنده بر لب

او را منیشــناختم؛ حتی وقتی تصویرهای زیبای داســتانها و شعرهایی را که ما را به فضای چشمنواز رنگها میبرد؛ 
منیدیدم که پای آن کوههای بلند و سبزههای زیبا نشانی از خود بر جای گذشته است: 

مکتبِی نوجوانیهای من (سالهای ۱۳۶۱ به بعد)
مصطفی رحامندوســت به جمع قصهنویســان مسجد جواداالمئه علیهالسالم آمده بود. از امیرحسین فردی شنیده بود 
که نوجوانان و جوانان مستعد و پرشوری دوشنبه شبها جمع میشوند و آنقدر دست و بالشان قصه دارند که باید برای 
خواندن قصه و نقد آن توســط دوســتان، نوبت بگیرند. هم کنجکاویاش او را به آن جمع کشانده بود و هم میخواست 
آن  جامعت قصهنویس را ـ که آثارشان در جاهای مختلف چاپ میشد ـ برای همکاری با مجالت از نو متولد شده رشد ـ 
که روزگاری به نام پیک منترش میشدـ  دعوت کند. رحامندوست برای کتابخانه تخصصی آن جامعت هم هدیه گرانبهایی 
تدارک دیده بود و مجلدات مجالت رشد از بدو انتشار تا آن روز و کتابهای قصه ایرانی و خارجی را که برای خمیر کردن 

جمع شده بود، به آن جمع اهدا کرد.
من و شــهید حبیب غنیپور از میان آن جمع مأمور شــدیم که برای انتقال مجلدات پیک و آن کتابها به دفرت او در 

خیابان ایرانشهر برویم و آن مجموعه ارزشمند را تحویل بگیریم.
روز بعد مصطفی رحامندوســت ما را به گرمی پذیرفت. آن روزها غالمعلی مکتبی را منیشناختم، اما وقتی مدتهای 
طوالنی در جلسات قصهنویسی برای چندین و چند بار آن مجالت را ورق میزدم، جابهجا در صفحات شناسنامه تا صفحات 

دیگر بارها و بارها نام او را دیدم که با شور و عشق، از رسارس جوانیش برای مجالت پیک مایه گذاشته بود.

مکتبِی جوانیهای من (سالهای ۱۳۷۵ به بعد)
ارادت روزافزونم به سید محسن گلدانساز مرا از کالس و مدرسه به مجالت رشد کشاند. وقتی رسدبیر مجله رشد جوان 
شدم برای اولین بار آن آشنای پنهان را دیدم. برای من سیامی مهربان و متفکر او و صدای آرام و دلنشینش تجسم یک استاد 

۱۶
۱۷



متام عیار بود. حس شاگردپروری برای او و شوق شاگردی از استادان بزرگ از سوی من از هامن برخورد اول فضایی صمیامنه 
و عاطفی را به وجود آورده بود. از هامن روزهای اول فهمیدم که اگر قرار است سفارش تصویرگری برای مطلبی را به استاد 
بدهم حتاًم باید آنقدر عمق و معنا و شور و حال داشته باشد که بر دل او بنشیند و چشمش را بگیرد. استاد معموالً مطلب 
پیشنهادی را میخواند و اگر آن الیههای لطیف معنا را در البالی مطلب مییافت، برای آن تصویرگری میکرد و گرنه، نه.

در هامن ماههای اول حضور در مجالت رشــد، رازی از هرنمندی و هرنشناســی اســتاد برایم کشــف شــد که بســیار 
شــگفتانگیز و پرمعنا میمنود. منیدانم بحث از کجا رشوع شــد و چطور به تالوت قاریان مرص کشــیده شده بود. وقتی 
نام باشــکوه مصطفی اســامعیل به میان آمد، اســتاد مکتبی به وجد آمد، برق چشمهایش با مهربانی متام خندید و شکوه 
تالوتهای مصطفی وجه مشرتک حرفهای ما میشد. چند نوار از بهرتین تالوتهای مجلسی مصطفی را پیشکش او کردم 
و شنیدم که سکوت شبهای استاد با صدای معنوی و روحانی مصطفی در هم میآمیزد و لحظههایی خدایی میآفریند.

مکتبِی آرزوهای من (سالهای ۱۳۸۷ به بعد)
دســت تقدیر پس از ســالها دوری از جمع یاران همدل، مرا به ایشان رساند. مسبب این وصل دوباره دکرت محمدیان 
عزیز بود. از هامن روزهای اول که به دفرت انتشــارات کمکآموزشــی بازگشتم جای خالی استاد مکتبی به طرز محسوسی 
آشــکار و غمافزا بود. این زباِن حال همه آنهایی بود که اســتاد مکتبی را صاحب این خانه میدانستند. هر چند هرنمند 
هرجا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و صفای دوستان دفرت چاپ و توزیع نیز روزهای خاطرهانگیزی را برای استاد رقم 

زد اما هرچه بود آنجا خانه استاد نبود.
آن خانه قشنگ است ولی خانه من نیست...

بیــش از همــه کاظــم طالیی و محبتاله همتــی محرض او را درک کــرده بودند و همین بود که وقتی ســایت دفرت 
کمکآموزشی مجدداً سامانی دوباره یافت و فضای کار آماده شد، تصویری زیبا و پرابّهت از استاد زینتبخش آن فضای 

دلانگیز شد و یک روز شورانگیز استاد غالمعلی مکتبی با سالم و صلوات مشتاقانش به خانهاش بازگشت.
اشک شوق به دیدگان همه نشسته بود و تصویرگران مجالت رشد بیش از همه با نگاههایی 
رسشار از مهربانی منتظر شنیدن حرفهای او بودند. استاد با نگاههایی رسشار از محبت همه 

را از زیرنظر گذراند و خیلی آرام و مطمنئ سخنانی خیلی کوتاه گفت:
«من هم به دوستان عشق میورزم و با همه وجود در خدمت شام هستم.»

و از آن روز به بعد، تصویرگران مجالت رشــد، از یک عمر تجربه و دانش و بینش اســتاد 
بهرهمند شدهاند.

اما برای توفیق مکتبِی آرزوهای من، الزم میدانم مقدمهای کوتاه بگویم:
وقتی میخواستم این یادداشت را برای استاد مکتبی عزیز بنویسم دوباره به کتابی خواندنی 

درباره زندگی مصطفی اسامعیل مراجعه کردم. در بخشی از آن کتاب آمده است:
«او با حساســیت بینظیر خود در شــناخت نغامت، مقامات موســیقی را مانند رنگهای 
مختلف فرض میکرد؛ رنگهایی از قبیل آبی و زرد که جزو رنگهای اصلیاند و وقتی با هم 



ترکیب میشوند، از آنها رنگ فرعی سبز به وجود میآید.
شــیخ مصطفی ضمــن پایبندی به اصول علم قرائات و در نظر گرفنت معانی آیــات قرآنی، با مهارتی فوقالعاده، این 
مقامات اصلی و فرعی را به کار میبرد و در قرائت خود، نغامت و الحان را با نظم و ترتیب خاصی اجرا میکرد، مثل این 

بود که او رنگینکامنی را در پیش رو دارد و رنگهای آن را با دقت و تأمل انتخاب میمناید.
با بهرهگیری از همین شیوه، شیخ مصطفی اسامعیل بر قلب غالب شنوندگان خود تسلط مییافت و این تسلط در طول 
تالوت وی شدیدتر میشد تا زمانی که «صدقالله...» میگفت و جمعشنوندگانی را که بالغ بر دو ساعت تحت سیطره خود 

قرار داده بود در حالی ترک میگفت که همگی عظمت قرآن را احساس میکردند.»
از طرف دیگر، مصطفی اسامعیل استاد مسلم تالوت قصههای قرآنی است. این روزها دامئاً به این اندیشیدهام که آیا 
میتوان آرزو کرد که این بار تصویرگری قصههای قرآنی با دستهای هرنمند و دل عاشق استاد مکتبی نقش بندد و کودکان 
این نسل و نسلهای بعد در رنگینکامن عاشقانه و عارفانهای که مکتبی عاشق قرآن ترسیم کرده است طنین صدای آیات 
قرآن را بشنوند؟ آرزو میکنم که روزها و شبهای بیشامر وقتی استاد مکتبی داستان موسی و ابراهیم، عیسی و یوسف و 

محمد مصطفی(ص) را با آن تالوتهای شورآفرین با گوش جان میشنود، مشغول تصویرگری قصههای قرآن باشد.

۱۸
۱۹



۱۳۱۰ متولد :
محل تولد: طالقان  -  مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل 
دانشکده هرنهای زیبا، دانشگاه تهران
بخشی از فعالیت ها: نویسنده و روزنامه نگار
تدریس در کالج هرنی کودکان در کالیفرنیا، تدریس در 
دانشکده هرنهای زیبای  دانشگاه تهران، مدیریت کانون 
پرورش فکری  کودکان و نوجوانان، حضور در بیش از ۳۰
منایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج از کشور.
از هرنمندان به نام مکتب سّقاخانه، از نخستین 
تصویرگران کتاب های درسی، تصویرگری ۲۶ عنوان کتاب و ... .
بخشی از کتاب ها : ولی افتاد مشکل ها، چهار روایت، 
(نیچه نه)، فقط بگو مش اسامعیل. 

پـرويـز ڪالنتــرى



به چـی خـیره شـده ای؟
بخش بزرگی از زندگی من با غالمعلی مکتبی گذشــته اســت. از ســال ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۸ در دانشکده هرنهای زیبای تهران 
همشــاگردی بودیم. با اینکه دو، ســه سالی از او قدیمیتر بودم از هامن نخستین دیدار دوستی ما شکل گرفت. این پیوند و 
دوستی تا امروز ادامه داشته است. از فارغالتحصیالن دانشکده، فقط تعداد اندکی مثل خود او به کارشان ادامه دادند. بقیه 

معلوم نشد کجا رفتند و چه کردند؟
مکتبی چنان شیفته آموخنت و پرداخنت به نقاشی بود که فراتر از شیوه آموزش آکادمیک نقاشی در دانشکده، به کتابخانه 
میرفت و با متاشای آثار امپرسیونیستها و پست امپرسیونیستها شیوههای جدید نقاشی را فرامیگرفت. رسانجام موضوع 
پروژه نهایی را «حامم عمومی» انتخاب کرد. شاید که میخواست به شیوه امپرسیونیستها و دقیقتر بگویم با نیم نگاهی 
به آثار «بونار» در بازی رنگ و نور در بدن لخت انسان، طبعآزمایی کند. لذا وقت و بیوقت به حاممهای عمومی میرفت، 
بهویژه حاممهای قدیمی تهران در محلههای قدیمی مثل بازار و یا سیدنرصالدین و شاپور و در خونگاه و  غیره! و برای نقاشی 
از بدن لختها در هوای بخارآلود حامم و سپردن تصویر به ذهن آن چنان به موضوع خیره میماند که دالک با تعجب از او 

میپرسید: به چی آن قدر خیره شدی؟
او به لحظهای خیره شده بود که دالک آب را به رس و صورت کفآلود مشرتیهایش میریخت. مکتبی با ارائۀ این پروژه 

شاگرد اول شد و به فرانسه رفت و برای ادامه تحصیل از «بوزار» رسدرآورد.
در هامن سالها که او هنوز به فرانسه نرفته بود، من و زمان زمانی، به عنوان گرافیست در مؤسسه انتشارات فرانکلین 
درگیر انجام نقاشی کتابهای درسی شده بودیم. حجم و وسعت کار بسیار زیاد بود و لذا درصدد پیدا کردن همکارانی بودیم 
که در این مهم ما را یاری کنند. متأسفانه در آن زمان فارغالتحصیالن نقاشی از دانشکده هرنهای زیبا، نقاشی را فقط با رنگ و 
روغن روی بوم آموخته بودند و هیچگونه رسرشتهای از کار گرافیک و تصویرگری کتاب با ابزارهای مرکب و آب رنگ بر کاغذ 
نداشتند. مکتبی تنها کسی بود که همکاری با ما را پذیرفت. در سال ۱۳۳۸ و خوشبختانه با وسواسی که در نقاشی داشت به 
خوبی از عهده کار برآمد. او در تصویرگری کتابهای آموزشــی، صادقانه به منت وفادار بود و این وفاداری به منت را در کمرت 
کسی از گرافیستهای امروز میشود دید. او در رعایت رئالیزم در منت آموزشی اول یک عکس فوری «پوالروید» میگرفت و 

بعد آنرا با وسواس، نقاشی و دستکاری میکرد.
همکاری و گذشته ما چنان بهم گره خورده که مثالً تصویر ابوعلیسینا را که او در کتاب تاریخ پنجم دبستان نقاشی کرده 
است؛ تصویر خود من است. مکتبی از من در ژست ابوعلیسینا یک عکس فوری گرفت و با مخترص دستکاری مرا به شکل 

ابوعلیسینا نقاشی کرد. در ادامه این همکاریها یک دوره هم درگیر کتابهای درسی افغانستان شدیم.
مکتبی پس از سه سال همکاری با ما، به فرانسه رفت و در بازگشت در سال ۱۳۴۵ دوباره به ما پیوست و در تصویرگری 
نرشیههای پیک همکار ما شد. مجلههای آموزشی پیک یکی پس از دیگری اضافه میشدند. پیک نوآموز، پیک دانشآموز، پیک 
نوجوان و پیک جوانان. نقش مکتبی در انجام اینگونه کارها همچنان با وفاداری به منت آموزشی از او یک هرنمند توانا به ویژه 

در نقاشی متون آموزشی ساخته است.

۲۰
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۱۳۲۹ متولد: 
محل تولد: همدان 
مدرک تحصیلی:کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از 
دانشگاه تهران
بخشی از فعالیت ها: مدیر مسئول نرشیات 
رشد، رسدبیر رشد دانش آموز، رسدبیر رسوش کودکان، 
مدرس داستان نویسی و ادبیات کودکان و نوجوانان 
در دانشگاهها ، مدیر گروه شكوفه (بخش كودكان و 
نوجوانان) انتشارات امیرکبیر،چاپ بیش از ۱۵۰عنوان 
کتاب داستان وشعر،عضو  ثابت هیئت داوران جشنواره 
بین املللی فیلم كودكان و نوجوانان اصفهان و جشنواره 
بین املللی تئاتر كودكان و نوجوانان

مصطفی رحامندوست



سے سال بعد ...
سال ۱۳۶۰ بود که برای اولینبار «مکتبی» را دیدم. با ژانت میخاییلی و عزیزی در یک اتاق کار میکردند (که جای این دو 

عزیز خالی است و خداوند نگهدار مکتبی باشد).
این سه تن، علمدار و کارکشتۀ مجلههای کمکآموزشی آن روزگار بودند، که مدتی بود انتشارشان متوقف شده بود. من 
رفته بودم که مدیر نرشیات خاموش شده باشم. خدا بسیار کمکم کرد که چراغ آن نرشیهها را با نام «رشد» دوباره روشن کردم 

و خدا را سپاس که امروزه همچنان این چراغها نور میبخشند و مثل خیلی نرشیات دیگر دچار زودمرگی نشدهاند.
عزیزی، علمدار صفحهآرایی و نظارت بر چاپ بود. ژانت، علمدار تصویرگری آثار خردساالنه و کودکانه و مکتبی تصویرگری 

صاحب سبک برای آثار ویژه نوجوانان.
مکتبی در کار خودش «حرف» داشــت. پشــت آثارش فلســفهای خوابیده بود که وقتی میپرسیدی و میشنیدی راضی 
میشدی. بعضی از تصویرهایش به دل من مینشست. فروتنانه میرفتم کنارش چای و گپی، حال و احوالی... وقتی برمیگشتم، 
مطمنئ بودم که حرف و فلسفه تازهای آموختهام و خدا خدا میکردم که نوجوانان مخاطب مجلههایم هم آن حرفهای قشنگ 

را از تصویرهای عمقدار مکتبی دریافت کنند.
حاال حدود ســی ســال از آن روزها میگذرد. مکتبی از نظر فلســفه و ا ندیشه بسیار پختهتر شده و خدا را شکر (به قول 

خرافیها بزنم به تخته) از نظر فیگور و قیافه اصالً تکان نخورده است.
بعد از گذشــت این ســالها، و در حالی که دیگر من مدیر مســئول و یا رسدبیر هیچیک از مجلههای کاغذی روزگارمان 
نیستم، هنوز بهدنبال فرصتی هستم که شاگردوار کنار مکتبی بنشینم به حرفهایش، حتی خاطرههایش گوش کنم که برایم 
بسیار اندیشهساز است. خوشحامل که دو کتاب از مجموعه شعرهای مرا مکتبی تصویرگری کرده و بدی شعرهای مرا با خوبی 

تصویرهایش پوشانده است.
امیدوارم که همچنان تکان نخورد و قلمویش به کار باشد و لذت و فکر و فلسفه برای نوجوانان این مرز و بوم بیافریند.

۲۲
۲۳



۱۳۳۴ متولد :
محل تولد: سمنان
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد تصویرسازی
بخشی از فعالیت ها: نقاش، تصویرگر و 
کاریکاتوریست نام آشنای ایران،تصویرگری بیش از ۸۰

عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان، عضو هیئت علمی 
دانشکده هرنهای زیبای دانشگاه تهران، نامزد ایرانی 
جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۲

محمدعلی بنے اسدی



سالهای تحصیل دبیرستان
در ســالهای تحصیل دبیرســتان شیفتۀ نقاشــی بودم و مجالت پیک اتفاقی بسیار خوشیمن بهشــامر میرفت، دیدن 
تصویرســازیهای زیبایی که در آن مجالت بود و مطالبی که در زمینۀ شــناخت ســبکهای نقاشی در پیک نوجوان به چاپ 

میرسید برای من بسیار تازگی داشت.
هنوز از آن زمان صفحاتی برایم به یادگار مانده است که در بین آنها تصاویر زیبایی از آثار مکتبی که براساس داستانهای 

مختلفی کار شده است وجود دارد.
از آن زمان تاکنون کنجکاوانه آثار استاد مکتبی را دنبال کردهام و همیشه توانایی بیحد و حرصش را در ساخنت تصاویری 

زیبا خصوصاً تصاویر سیاه و سفید، ستودهام.
آثار آن دورۀ مکتبی را که در مجالت پیک به چاپ میرسید، رنگینتر میدیدم و آثار یکی دو دهۀ اخیر را با میل بیشرت به 
سمت و سوی کارهایی با اجرای سادۀ سیاه و سفید و گاه در حد یکی دو رنگ تفکیک شده. این توجه به خاطر رضورتهای 
چاپ و ســفارش نارش اتفاق افتاده یا میل هرنمند، بیگامن در این گزینش، نقاش خود ســهمی بهسزا داشته برای سامان دادن 

نوعی تصویرگری که در ستایش کار و تالش است و ترکیببندی محکم که در قاب، خوب قرار یافته است.
اما در کتابهایی که تعدادشان کم نیست مکتبی به گشت و سیاحت رفته است و از چشمانداز نقاشان دیگر به م تن 
پیشرویش نگریســته است. شــاید کتاب «قایق کاغذی» مثال بسیار خوبی باشد که ساخت تصاویر ملهم از آثار میرو است. 
آثار خوان میرو با ظاهر سادهاش بسیار فریبنده است و دعوتکننده برای نزدیکشدن به جهانی که هرنمند شکل داده است، 
اما برخالف چنین تصوری تنها در میانة کار میتوان دریافت که بدون شناخت کافی و در دست داشنت ابزار الزم منیتوان به 
موفقیتی حتی نسبی رسید. ولی مکتبی در کنار این هرنمند میایستد، با او همدلی کرده تصاویرش را سامان میدهد بیآنکه 

داشتههای خود را وانهد و متامیت کار را به میرو واگذارد.
در متامی این گشــت و گذارها مکتبی همواره با درک درســت و دقیقی پیش میرود و نتیجه به گونهای شگفتانگیز به 

انجام میرسد.
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۱۳۲۸  متولد :
محل تولد: تهران

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معامری 
دانشکده هرنهای زیبا از دانشگاه تهران
بخشی از فعالیت ها: طراح کتب و مجالت از 
سال ۱۳۴۷ تاکنون ، تاسیس انجمن صنفی طراحان 
گرافیک ایران به همراه مرتضی ممیز، قباد شیوا 
و میرزا علیخانی، تدریس در دانشگاه های تهران، 
فارابی، هرن، مدرسه عالی تلویزیون و سینام ودانشگاه 
آزاد، عضو انجمن تصویرگران کودک، انجمن بین املللی 
طراحان گرافیک، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، 
انجمن فیلمسازان مستند ایران

ابراهـیم حقیـقی



مدرسـۀ تصـویرگـری
آقای مکتبی پیرمرد سپیدموی خوشاخالقی است که کودکانه و شادمانه و بازیگوشانه نقاشی میکند یا نوجوان رویاپرداز و خیالبافی 
است که به پختگی و استادی، نقشها را ترکیب میکند. هرنمندی که دوگونه رفتار یا دو زمان دور از هم را توأمان و به پیوست و درهم 
تنیده عبور میکند. اگرچه بنابر حرفۀ تصویرگری همیشه متکی به منت یا محتوایی از پیش نگاشته است. به تردستی منت را و قصه را از 
خود میکند و تصویری را که خلق میکند بر منت برتر و رسآمدتر، کاری میکند که اگر حوصلۀ خواندن هم نداشته باشی بارها و بارها 
نقاشیهای کتابهای او را مرور کنی و غرق خیال و رویای کودکانه شوی. او به تردستی میماند که از کاله عادی قصه، پرنده و خرگوش 

بیرون میکشد و به پرواز و فرار میدارد و به هامن ترفند ناپدیدش میکند و تو میمانی و کاغذ درنگ و ردپای قلم و چاپ.
خط (دسن) و سطح و بافت و رنگ و ترکیب را آنقدر سهل و ممتنع به کار میبرد که تو باور میکنی که هرکس میتواند چون او 
رقم بزند، اما وقتی که خوب و با دقت و کارشناسانه نگاه کنی میفهمی که ترکیبی که او دارد کار هر کسی نیست. نوع خطکشیهای آرام 
یا پرشتابش با قلم فلزی یا مداد یا هر ابزار دیگر را باید بسیار مترین کرده باشی و دور ریخته باشی تا به تبحر او دست یابی.ترکیبهای 
بدیع دارد، مثل آنکه بارها کار را رها کرده و از فاصلهای دورتر برانداز کرده و دوباره سامان را تازه میکند. نقاشی معارص را خوب درک و 
هضم و از خود کرده، آثار براک یا شاگال را با چشم و ذهن بلعیده و رفتار متام نقاشان آغاز قرن بیستم را گویا مرور و مترین کرده. ردپای 
همۀ  آنها به اضافۀ چشمانداز تصویرسازی قدیمی ایرانی مثل چاپ سنگی یا نگارگری قاجار و تصویرسازیهای روزنامهها و مجلههای 
اولیۀ حضور چاپ در ایران را همزمان و به پیوند در آثارش مییابی، اما آنقدر فراّر و لغزان که در آخر تنها خود او را برصحنه میبینی 

در نوری تند و تابناک و بقیه در پشت صحنه در تاریکی چون شبح میلغزند.
همیشــه پس از لذت و شــعف اولیهای که از دیدن آثار تصویرســازی او (که رهایم منیکند) خالص میشوم از رس کنجکاوی و یاد 
گرفنت به گوشهها و زبردستیها و استادکاریهای که دقیق میشوم، قصۀ موی سپید و آسیاب به یادم میآید و رنج شیرین یا تلخی که 
از پس سالها کار و کار و کار در مجموعه آثار او جمع است. یکی از شگفتترین رفتارهای سهل و ممتنع او در تصویر که به سعدی 
در شعر پارسی پهلو میزند درک و پرداخت فضای سفید یا تبدیل رنگ مایۀ کاغذ به یکی از رنگهای اصلی است. برای او رنگ سفید 
کاغذ هامنقدر پرارزش است که متام رنگهای دیگر و طرح و ترکیب با این رنگ را اگر با دقت مرور کنی درمییابی، اگرچه در آغاز تنها 

جلوهای به تنهایی خوشمنا دارد. چون لغتی دشوار در جملهای که فقط شاعری بزرگ توان رسودنش را دارد.
متام کتابهای او این کتاب که خوشبختانه مجموعهای از آثار اوست که یکجا در کنار هم میبینیم و از بخت نیکوی ما است که 
چاپ میشود به تنهایی یک مدرسۀ تصویرگری است که اگر با حوصله نگاه کنی و مترین کنی، هرن جدی نوجوان یا تصویرگر مشتاق را 

راهربی و معلمی میکند.
اگر یاد بگیری که مثل نوازندگان یا اهل موسیقی قدیم گوش را به نوایی که میشنوی آموخته کنی و با سعی و خطبارها مترین کنی 
میتوانی در مقام یک تصویرساز هم با چشم و دل اهلی، تصویرهای مکتبی را مرور ومشق کنی تا بتوانی حتی به تنهایی از این کتاب 

مکتب و مدرسهای کامل بسازی.
عمرش دراز باد و چهرة خندانش شادمانتر و دلش جاودان، جوان و برنا.
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تصـویرگـری آمـوزشـی
مقــــاله، يادداشـــت و گفــت وگــــو
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۱- تفاوت تصویرسازی آموزشی با انواع دیگر تصویرسازی چیست؟
تصویر ســازی آموزشى انتقال اطالعات اســت به زبان تصویر. برای رسیدن به این هدف 
اســتفادۀ درســت از كدها و عالمت ها و تصاویر واقع منا الزامى است و شكل آرایش صفحه 
كمكى اســت كه هم نتیجه را بهرت خواهد ســاخت و هم انتقال بعضــى از مفاهیم ،هامنند 

دورى و نزدیكى و یا تعیین جهت را آسان خواهد كرد.
برای روشــن منودن حیطۀ عملكرد تصویرســازى درســى و آموزشــى تالش هاى متفاوتى 
صورت گرفته اســت .ابتدا جداسازى این شــكل از تصویرسازى با انواع دیگرى كه به بازمنایى 
واقعیت چندان پایبند نیســتند و ســپس مرزبندى ســاده ای كه تعریفى حداقلى را به دست 
مــى دهد براى ارزیابى بهرت آنچه كه تولید مى شــود جهت ارتباط بیشــرت با مخاطب و رفع 

نیازهاى درسى و آموزشى.
نزدیك به دو دهه اســت كه منایشــگاه بولونیا كه هرساله در كشور ایتالیا برگزار مى شود 
آثار رســیده را در دو بخش جاى مى دهد:fiction  براى تصاویر تخیلى و non fiction براى 
تصاویر غیر تخیلى .در مجموعۀ fiction تصاویرى خیالى و داستانى را جاى مى دهند و هر 
آنچه كه با تخیل هرنمند تصویرســاز درآمیخته و نتیجه كمرت واقع منا اســت اما در مجموعۀ 
دیگر تصاویرى از حیوانات و پرندگان و بخشهایى از طبیعت كه به شیوۀ دقیق ترى باز سازى 
fiction شده اند. برخى از دست اندر كاران هر آنچه را كه با شعر و داستان در ارتباط است

تصويرسازى آموزشى انتقال اطالعات است
گفتگو بامحمد على بنى اسدى

۳۱
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و هر آنچه كه قصد رســاندن اطالعات مشــخصى را به بیننده دارد در 
گروه  non fiction قرار مى دهند.

در نهایت شــاید اشــكال چنین تقســیم بندى هایى این است كه 
حــد و مرز قاطعى را منى تــوان تعیین كرد. خصوصــا در دوره اى كه 
بــا داده هاى اطالعاتى فراوانى رو به رو هســتیم .بــه طور مثال اگر 
بخواهیم گفت و گو را به ســطح كتاب هاى درســى محدود كنیم در 
طى سال هاى تحصیلى، یك دانش آموز با علوم مختلفى آشنا می شود 
كــه هركدام از این دروس با تصاویر متفاوتى همراه اســت كه شــیوۀ 
اجرایى آن ها با یكدیگر فرق دارد. علوم اجتامعى و تاریخ از یك ســو، 
تركیبات و منودارهاى شیمى و فیزیك و غیره از سوى دیگر. در نهایت 
در بســیارى از این تصاویر، تصویرگر محتاج هامهنگى و مشــورت با 
اهل فن است و مى بایست آرشیو دقیق و منظمى را در دسرتس داشته 
باشد تا با توسل به آن بتواند موضوعى را به ثبت برساند كه گاه بیشرت 
از آنكه سویۀ هرنى اثر جلب توجه كند مى بایست بر به كار گیرى فن 

و شیوۀ انتقال مفاهیم مبتنى باشد.

۲- به نظر شــام یک تصویر آموزشی باید چه خصوصیات و 
ویژگی هایی داشته باشد؟

تصویر ســازى علمى یكى از دروس تخصصى دوره هاى كارشناسى 
ارشــد رشتۀ تصویر سازى است كه چندان با اقبال دانشجویان رو به رو 
منى شود. زیرا از یک سو گرایش به تصاویر تخیلى همراه با دفورماسیون 
هاى عجیب تبدیل به عادت شــده اســت ، دیگر آنكه ساخنت تصاویر 
واقع منا مهارت و ریاضت خاصى را طلب مى كند و مانعى است براى 
پرداخنت به تصویرسازى علمى .خصوصاً آنكه این شیوه وفادارى زیادى 
را به مــنت و انتقال مفهوم طلب مى كند. ازســویى دیگر خوددارى و 
بى میلى نارشان اســت در جهت چاپ و نرش كتاب هاى علمى توسط 
نویســندگان و تصویرگران داخلى و تا به حال بیشــرتین توجه به سوى 

ترجمۀ چنین كتاب هایى بوده است.
هــر چنــد بایــد پذیرفــت كــه بــا توجــه بــه ســن و درك و 
از مســائل را هامننــد  تــوان بعضــى  نیــاز هــاى مخاطــب مــى 
چرخه هــاى متفاوتى كه در طبیعت وجــود دارد ( تغییرات فصول و 



پدید آمدن شــب و روز و...) را با چاشــنى تخیل براى كودكان جذاب 
تركرد اما در مورد بخش هایى كه هم اطالعات دقیق تر است و انتقال 
آن باید به شــكل صحیح صورت گیــرد هامنند گردش خون و غیره هر 

گونه اشتباهى غیر قابل جربان خواهد بود. 
۳- پــس درواقع تصویرگری دینــی هم  به نوعی تصویرگری 

آموزشی است؟ 
اگر قرار بر مســتند منودن واقعۀ خاصى است پرداخت درست 
به شــكل معامرى و رســم آالت و ادوات و جامۀ آدم هاى یك دوران 
دینى به كمك اشــیا و اشــكال به یادگار مانــده از آن حادثه آن را در 
مجموعــۀ تصاویر علمى جاى خواهد داد و اگر قصد و نیت در جهت 
برانگیخــنت حــس عاطفى و روحیــۀ معنوى مخاطب باشــد الجرم در 
محدودۀ تصویرســازى داســتانى قرار خواهد گرفت. چنانچه در خود 
تصویر سازى علمى بخشى از انرژى تصویرگران در سطح جهان، رصف 
پرداخنت به داســتان هاى علمى تخیلى مى شــود.با توجه به این نكات 
در مى یابیم كه متامى تعاریفى كه به دســت داده مى شــود موردى و 

نسبى خواهد بود.
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گفت و گو با بهزاد غریب پور

مخاطب شناسی چه نقشی در تولید یک  اثر آموزشی دارد؟
بدون تردید مخاطب در تولید اثر آموزشی نقش بسیار تعیین کننده ای دارد.  به زبان 
دیگر یک اثر آموزشی بدون در نظر گرفنت مخاطب فاقد ارزش است. یعنی مخاطب شکل 
تولیــد یک اثر را مشــخص می کند و تولید آن را معنی می کند. بــه طور مثال، کتابی که 
مناسب یک روستایی است با کتاب یک بچه شهری متفاوت است. چرا که برخورد آن ها با 
پدیده ها شکلی کامال متفاوت دارد. و به طور قطع تجربه های آن ها نیز متفاوت خواهد 

بود. و این تفاوت در آثار ادبی و فرهنگی چشمگیرتر است.

آیا یک اثر آموزشی باید پیام واحدی را به مخاطبان ارائه دهد یا می تواند از الیه های 
گوناگونی تشکیل شود؟

به نظر من شکل یک پیام و موضوعیت آن در یک اثر آموزشی، نحوه گفتنش را معین 
می کند. گاهی باید یک پیام رصیح و روشــن بوده و از زبانی اســتفاده شــود که منظور 
گوینده را به شــکلی واضح بیان کند ( مثال آموزش ترافیک )  و گاهی بیان غیر مســتقیم 
و چند الیه، موثرتر اســت ( مثال ترس از مدرســه ). اما باید از پیامی که به شــکلی کلی و 
بدون توجه به نیاز شنونده  بیان می شود، دوری منود چرا که در بیشرت مواقع نتیجه عکس 

خواهد داشت. و ارزش به ضد ارزش بدل خواهد شد. 

کتاب های آموزشی از نگاه 
کتاب های غیر آموزشی بهره بگیرند

۳۵
۳۴



آیــا می تــوان متام کتاب هــا و تصویرهــا را به نوعی 
آموزشی دانست؟

 اگر آموزش را به طور کلی در نظر بگیریم ، متام کتاب ها 
به شــکلی آموزشــی اند. در برخی وجه آموزشی بسیار کم 
رنگ  و در برخی پر رنگ تراست. اما متاسفانه کتاب های 
آموزشی با کتاب های اطالعات عمومی اشتباه گرفته می 
شوند و مخاطب را با حجم بسیار وسیعی از نادانسته ها 
مواجه می کنند که کاربرد بسیار کمی در آموزش و زندگی 
آن ها دارند.  اما کتاب های به ظاهر غیر آموزشــی اثری 
ماندگارتر بر آموزش و زندگی آن ها دارند. شاید بهرت است 
کــه نوع نگاه  این گونه از کتــاب ها ( کتاب های ظاهرا 
غیر آموزشــی ) در کتاب های آموزشی به کار گرفته شود 
تا اثری پایدارتر از 
خود بر جای 
بگذارند.   

در تصویرســازی آموزشــی تا چه حــد تکنیک و تا چه 
اندازه بیان محتوا اهمیت دارد؟

اگــر تکنیک در خدمــت محتوا نباشــد تصویر پدید 
آمده بیشــرت یک اثر هرنی مجزا از محتواســت. تصویری 
ارزشــمند است که در عین بهره گیری از تکنیکی ویژه به 

بیان محتوای اثر کمک کرده و اثر آن را دو چندان کند.

تا چه حد کتاب ســازی می توانــد در بیان یک مفهوم 
آموزشی دخیل باشد؟

در آموزش باید شــیوه بیان نو شود و از تکنیک های 
جدید استفاده گردد تا بتواند نظر مخاطب را جلب کرده 
و اثــری ماندگار بــر ذهن و دانش او بگــذارد. مخاطبین 
جدیــد که بچه های امروز ما هســتند با وســایل ارتباط 
جمعی آشنایی بیشرتی دارند و انتظار آن ها از کسانی که 
کتاب های آموزشــی را برای آن ها تولید می کنند، بیشرت 
اســت. و تنها راه حفظ ارتباط بــا آن ها، جواب گویی به 
نیازهای آن هاست. برای مثال بیان پیرشفت کشتی ها در 
درس دریانوردی با کشــتی که به یک باره از وسط صفحه 
برجســته می شود و پای به دنیای واقعیت می گذارد اثر 
بیشــرتی دارد تا نقاشی یا عکسی از آن کشتی. 
و این امر با کتاب سازی هدفمند امکان 

پذیر خواهد شد. 



ایده پردازی تصویری چه جایگاهی در بیان یک مفهوم 
آموزشــی دارد و تا چه حد می توان در آموزش از نوآوری و 
چه اندازه از تکنیک های امتحان پس داده و مطمنئ استفاده 

کرد؟
ایــده های نــو تصویری  باعث می شــود که راه های 
برخــورد با موضوع آموزشــی متنوع تر شــود و راه بیان 
موضوع وســیع تر گردد. اما ایــده های برصی جدید باید 
در خدمــت بیان بهرت باشــد و نه تنها رصفــاً یک ایده نو 
باشد . چرا که گاهی یک ایده تصویری نو فاقد اثری است 
کــه یک اثر امتحان پــس داده دارد و به راحتی جایگزین 
کردن یک ایده با ایده نو تر منی تواند تضمین کننده بیان 
بهرتی باشــد. به طور مســلم تجربه و آزمایش می تواند 
راه مطمئنــی بــرای جایگزینی مطلوب باشــد. و به طور 
قطع تکنیک تصویری رصف تنها شــکل موضوع را عوض 
می کند و راه چاره نهایی نیست. پس یک  ایده تصویری 
کــه با تکنیــک نویی همــراه شــده، زمانی مــی تواند 

موفقیت آمیز باشد که راه بیان بهرتی را عرضه مناید. 





اشــــــاره
نوشــنت دربارۀ مکتبی سخت است. بهخصوص اگر احساس کنی در ظرف زمانی تعریف شده برای چنین 

یادداشتی نتوانی حق مطلب را بهجا بیاوری.
من تصویرهای مکتبی را از زمان مجالت پیک ـ که در دبســتان بهنام در بیستمرتی جوادیه تهران درس 
میخواندمـ  میشناســم. روزگار چرخید. من شدم همکار مکتبی در دفرت انتشارات کمکآموزشی. پس از آن، 
نزدیک به پنج سال در ادارۀ کل چاپ و توزیع کتابهای درسی با او از نزدیک کار کردم. در این دوره فرصتی 

پیش آمد تا با اندیشههایش بیشرت آشنا شوم.
بیشرت اهل تفکر اســت تا حرف زدن. مکتبی بیش از ۵۰ سال برای کودکان  مکتبی بســیار فکر میکند. اصوالً
تصویرسازی کرده است. آنهم در بزرگترین بنگاه انتشاراتی کشور که متون آموزشی تولید میکند.  سخن بسیار است.

نوشتههای زیر یادداشتهایی است که مکتبی در سالهای ۷۰ و ۷۱ نوشته و نسخهای از آن نزد من بوده 
است. من این نوشتهها را بارها و بارها خواندهام. آنهم با لحن و صدای مکتبی.

مکتبی آشنا شوید.  شام هم با اصول مکتِب

اشارهای کوتاه دربارۀ تصویرگری کتاب کودک
۱. نیاز کودک به مشــاهده آنچه که در اطراف او میگذرد، نیاز شــناختی است. شناخنت 
دنیای اطراف خودش که به شکلی خود را متعلق به آن احساس میکند حالتی  است شبیه 

مڪتب مڪتبے
محبت اله همتی

۳۹
۳۸



به جستوجو. منتها نه با نیت و قصد قبلی زیرا آنچه که برای بزرگرتها ایجاد نوعی نیاز میکند نوعی کنجکاوی و ترس 
است که  این  دو، در کودکی که تجارب کمی از  دنیای اطراف خود دارد و هنوز خیلی چیزها باید ببیند و تجربه کند 
مصداق چندانی ندارد و در حدی محدود است. از طرف دیگر از آنجا که آدم زنده، همیشه به  دنبال شناخنت و بهدست 
آوردن  اســت، از زمان کودکی خودآگاه و ناخودآگاه به دنبال مشــاهده و شناخت اســت. به هر چیز کنجکاوانه نگاه 
میکند و دست میزند. زیرا به دنبال شناخنت است. و  اما آنچه مورد نظر است این  است که خوبیها و زیباییها را 
ملس کند و از بدیها و زشــتیها حذر کند که این را باید به او بیاموزند. نیازهای برصی کودکان و علیاالصول نیاز آدم 
به دیدن هر چیز و همهچیز و متام آنچه که وجود دارد و بهخاطر شناخنت آن چیز و چیزها است که بدین ترتیب حدی 

برای آن منیتوان تصور کرد. باید گفت که نیاز برصی کودکان، نیاز به دیدن هر چیز و همهچیز است! 
۲. تخیل و تصور در کودکان لطیف و دلنواز اســت. هامنگونه که شــیرین و آرزومندانه برای هر سنی که صد البته 
مرور زمان با گرد و غبار غریب و ناخواسته آن را میپوشاند و چه خوب و به جا است که هر از گاهی آدم، تکانی بخود 
بدهد و باری دیگر زیباییها و لطایف را در خود نظاره کند و ببیند که آرزوها و رؤیاهای کودکانه اســت که میتواند 

زندگی را شیرین و دلچسب کند. تخیل در کودکان شکلی صادقانه و پاک از دنیایی است که او آرزوی آن را دارد.
۳. انتظار کودکان از تصویرگران، همه انتظار او از دیدن و فهمیدن همه چیز است. بنابراین تصویرگر متوجه رسالت 

خطیر خود هست، هامنگونه که آگاه به معتقدات خود در ایجاد زمینه برای رشد فکری و فرهنگی کودکان است. 
به قلمی ساده، انتظار یک کودک از یک تصویرگر آن است که تصویرگر معانی و مفاهیم زندگی را با قالبی از فرمها 

و رنگهای زیبا و دلچسب و گویا و نافذ برای او بیان کند البته به شکلی صادقانه و قابل درک.
۴. یک منت میتواند دارای تصویرهای فراوان و یا هیچگونه تصویری باشــد. از میان تصاویری که با خواندن مطلب 
در ذهن هرنمند شــکل میگیرد، آن را و یا آنهایی را که مناســبتر و مفیدتر اســت و از طرف دیگر امکانات به وجود 
آوردن و خلق یک اثر هرنی را در خود دارد انتخاب میکند. بدیهی اســت تصویری که دارای کششــی بیشرت و مفهومی

واالتر و شکلی زیباتر است اهّم است و همراه با نوشته، ترکیبی زیبا و دلچسب ایجاد کند.
۵. در تکنیکهای شــناخته شــده و ناشــناخته همراه با شــیوههای نو و بدیع و در عین  حال ساده و قابل فهم و 

دلپذیر، همیشه آن را که با کودک ارتباط بیشرتی برقرار میکند اولیتر است.
۶. از ویژگیهــای یــک کتاب برای کودک، یکی ظاهری زیبا و گیرا اســت و دیگری گفتههایی دلنشــین و آموزنده 
و جالــب همــراه با رسگرمیهــای آموزنده و خوشآیند. آراســتگی در کل کتاب از نظر کارهای فنــی و هرنی از جمله 

ویژگیهای یک کتاب خوب برای کودک است. 
۷. هامنگونــه کــه زندگــی مقدمهای دارد و مؤخرهای و تــودهای پویا و انرژیک محدود در ایــن فاصله که بهطور 

گوناگون بروز میکند.
اگر این گوناگونی به شــکلی درســت و هامهنگ تظاهر کند  میتواند به خوبی این دو نقطه را به هم گره بزند و 

یک حرکت کامل بوجود آورد. که در غیر این صورت مجموعهای ناهامهنگ و متالشی و بیامرگونه خواهد بود.
نوشتهای که به دست تصویرگر داده میشود مثل این است که رشوع به او داده شدهاست و مابقی به عهده خود 
تصویرگر است که با یاری جسنت از ذهن خود، فکر خود و تصورات خود و الهامات خود و با استعانت از نیروی خالقه 



۴۱
۴۰



خود میتواند آنچه را که باید و باید و باید الی آخر، به شکلی زیبا و نافذ به مخاطب خود که خواننده است ارائه دهد. 
بدیهــی اســت که تصویرگر خود را متعهد و موظف میداند که به کمک عوامــل گوناگون و هامهنگ برصی به پایانی 
خوش نائل آید. پایانی تعیین کننده، ســازنده و ... که بیننده اثر خویش را، به چیزی مشــابه کامل و کامل متوجه سازد. 

پر واضح است که چنین نتیجهای سهل و ساده به دست منیآید و مستلزم ایامن، صداقت و صمیمیت است. 

رشحی ساده دربارۀ بهکارگیری رنگ در کتاب کودک
رنگ، نه به عنوان یک تئوری بلکه به عنوان یک اراده و یا یک حس برخاســته از برخورد با عاملی طبیعی خود به 
خــود به وجود میآیــد و در این رابطه تأثیر میگذارد و تعیین میکند. به همین دلیل، رنگ همیشــه همچون عاملی 
مؤثر و تعیین کننده برای آنها که دارای ادراکات زیباشناســی هســتند مطرح است. و نیز عمیقترین اثرات خود را در 

صاحبان بصیرت بهجا میگذارد. 
دانش چنین شــناختی از بیان و ارزشهای رنگی، موجب خلق آثاری شدهاســت که چه در زمان خلق آن آثار و چه 
در زمانهــای بعد از آن به انســانها آمــوزش داده و یا روند زندگی جمعی آنها را تعیین کرده اســت و نیز نوعی از 
بیامریهای روانی صعبالعالج را شفا بخشیده است. حال که چنین است چگونه میتوان بدون توجه به چنین تأثیرات 
روانی عمیق رنگ در به کارگیری آن مخصوصاً برای کودکانی که با پاکی فطری و صداقت طبیعی خودشان آماده پذیرش 

و یادگیری هستند بیتوجه عمل کنیم؟! 
میدانیم که هر تصویر و هر اثر هرنی با بیان مســتقیم خود زمینهســاز آینده کودکان است که در رشد کیفی آنها 
تأثیر مســتقیم دارد و شایســتگی و کارآیی زندگی آنها را  تضمین میکند. آنها را به مســئله زیبایی و زیبا فکر کردن 
آشــنا و مأنوس میســازد و برای آنها زمینههای مناســب جهت تفاهم و خوب زندگی کردن را به وجود میآورد. این  
حقایق همواره مّد نظر هرنمند تصویرساز که زندگی خود را با زندگی کودکان پیوند زده است بوده و هست و با توجه 
به اثرات زنده رنگها هوشــمندانه و هوشیارانه عمل کرده و میکند. و چون خوب میداند که عکسالعمل بچهها در 
برابر رنگها چگونه است در به کارگیری رنگهای مناسب، کوششی جدی دارد. رنگها را  از نظر کمی و کیفی با توجه 

به شناخت و ظرفیت گیرائی خواننده کتاب بررسی و انتخاب و سپس به شکلی ساده و مؤثر به کار میبرد. 

تکنیک بهکارگیری مناسب رنگ در تصویرسازی کتاب کودک
در به کارگیری رنگ که خوِد زندگی است و بدون آن همهچیز مرده جلوه میکند. تکنیکهای متفاوت شناخته شده 
و ناشــناخته بســیاری وجود دارد که باید در  انتخاب مناســب و متناسب هر یک از آنها. توجه کامل بشود و با کمک 

ادراک و موازین علمی مشغول به کار شد و از آن برای بیان هرنی خود به شکلی مناسب بهره گرفت.

رابطۀ رنگ در تصویرگری کتاب کودک با گروه سنی کودک
هر نوشــته و یا داســتانی دارای فضایی خاص، شخصیتهایی با فرهنگ و یا فرهنگهای خاص خود، در زمان و  در 
مکانی مشــخص میباشــد که در ابتدای کاِر هرنی و تصویرسازِی آن نوشته و یا آن داســتان، متام عوامل، از ابزار گرفته 



تا بقیه چیزها، به شــکلی مناســب و متناسب انتخاب و به کار گرفته می  شود تا هر خطی و یا هر رنگی و هر شکلی با 
موضوع داســتان رابطهای مســتقیم و مؤثر و منطقی داشته باشــد. هر نوشتهای حالت خاص خودش را دارد که مثًال از 
شادیها و یا از غمها، از دوستیها و یا از دشمنیها حالت میگیرد. و همچنین اگر از شهر و یا از روستا و ویژگیهای 
آنها، از دنیای حقیقی و واقعی و یا بالعکس از جهانی کامًال خیالی میگوید، باید حالِت کلِی تصویر، هامهنگ با نوشته 
باشــد و خطها، رنگها و شــکلهایی که باید دارای ویژگیهای منطبق با خصوصیات عنارص موجود در نوشته و یا در  
داستان باشد.  اینها، همه باید به صورتی قابل فهم برای کودکان نشان داده شود و با  توجه به خصوصیات گروه سنی 
کودک، هم خط و هم رنگ و هم شکل و سایر مسائل برصی، باید گویا، جذاب و دارای مفهومی منطبق با نوشته باشد 
تا نتیجهای کامل و مســتقیم از کتاب، حاصل و به دســت کودک  داده شود. به طور معمول هامنگونه که نوشته ساده 
و دارای یکی دو مفهوم ساده  است، اشکال باید ساده و رنگها شاد و روشن و آشنا برای کودک باشد یعنی رنگها یا 
از رنگهای خام و یا از رنگهایی که از ترکیب دو رنگ خام به دست آمده است انتخاب شود. در این صورت قرمزها، 

نارنجیها، زردها، سبزها، آبیها و بنفشها که همگی برای کودک آشنا است مورد  استفاده قرار گیرد. 
در کنار و همراه با این رنگها، رنگ سیاه و یا رنگ سفید با تناسبی دلنشین میتواند قرار بگیرد.

بهکارگیری رنگهای سیاه و سفید برای کتاب کودک
رنــگ ســیاه و رنگ ســفید نیز  به تنهایــی می  تواند در صورتی که بــا  مهارت و با 
نســبتهایی که مکمل یکدیگرند مفهوم نوشــته را آنچنان گیرا نشــان بدهد که اگر 
از رنگهای فامدار اســتفاده میشــد گیرا، جذاب و مشــغول کننده میبود و رضایت 
خاطر کودک را فراهم میساخت. کودک از نقش و نگار و خط و رنگ به دنبال حالت 
میگردد و مشــتاق پیدا کردن آن اســت. حالتی که با  او همچون یک همبازی، رسگرم 
کننده است. لذا با توجه به این خصوصیت باید نقاشی کرد و دانست که چه  چیزی به 

دست کودک داده میشود و با این اطمینان که  این (داده) از طرف کودک پذیرفته
میشود باید عمل کرد تا به شکلی ظریف، ماهرانه، هوشیارانه و صمیامنه چنین 

داد و ستدی صورت بگیرد. بدیهی است که چنین توفیقی راه خودش را دارد. 
گر چه راهی است ُپر از بیم ز ما تا َبِر دوست             

 رفنت آســــان بود اَر واقف منــــزل باشـی
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ویژگی های تصویرسازی کتاب های آموزشی
تفاوت تصویرگری کتاب های آموزشی با غیرآموزشی(داسـتانی)

تصویرگری کتابهای آموزشی و غیرآموزشی هر دو زیرشاخۀ گرافیک هستند. گرافیک هرنی 
اســت در خدمت جامعه که جنبۀ کاربردی دارد. وجه مشــخصه گرافیک از نقاشی، تفاوت بین 
مخاطبان آنهاســت. در تصویرســازی، پایه و اســاس کار «موضوع» است و بیان موضوع نقش 
عمــدهای را بازی میکند. همۀ امکانــات و ویژگیهای الزم برای ایجاد یــک اثر تصویرگرانه در 
خدمت موضوع قرار میگیرند. از مجموعه آثار تصویری در طول تاریخ، اثر تصویرگرانهای منیتوان 
یافت که فاقد موضوع مشــخص باشــد. این در حالی است که هدف نهایی در نقاشی، زیبایی و 
بیان حاالت درونی و پنهان جان آدمی است. تغییر و تحولی که در فرم و رنگ توسط نقاش ایجاد 
میشود، نتیجه دریافتهای شهودی او از عامل مثال و کشف و شهود او از تصویر مثالی اشیاست 
که در قالب محسوســی ارائه میگردد. در نتیجه، هرچه سیر و سلوک و تعالی هرنمند در مرتبه 

باالتری باشد و از شناخت بیشتری برخوردار باشد، آثار او بیشائبهتر خواهند بود.
تصویرگری کتاب براســاس نیاز مخاطب و هدف که منت کتاب است، تولید میشود. از آنجا 
که هدف کتابهای درسی و غیردرسی متفاوت است، کارکرد متفاوتی هم دارند. نوع تصویرگری 
هر موضوع هم میتواند متفاوت و خاص باشد. پس تفاوت اصلی و عمده میتواند، موضوع منت 
و مخاطب منت باشد. یعنی تصویرگر کتابهای آموزشی بر تفهیم هدف آموزشی منت تأکید دارد. 
اما تصویرگر کتابهای غیرآموزشی با تصویر، تخیل منت داستان را گسرتدهتر میکند و احیاناً نکات 

مبهم داستان را روشنتر و بهطور کلی منت را توسط تصویر جذابتر و گیراتر میسازد.

فاطمه حدادى
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هامنطور که کودک در روز به ســه وعده غذای کامل برای رشــد نیاز دارد، اما در عین حال به 
شکالت، بستنی و تنقالت هم نیازمند است، اگر کتابهای آموزشی را در زمره غذاهای روح کودک به 
حساب آوریم، کتابهای غیرآموزشی را باید جزء تنقالت و خوراکیهای غیرغذایی کودک بگنجانیم. 
طبیعتاً کودک همیشــه به تنقالت و خوراکی بیشتر رغبت نشان میدهد و همین رضورت ایجاب 
میکند که ما کتابهای آموزشــی را هرچه زیباتر و جذابتر به کودک ارائه دهیم تا به اســتفاده از 

آنها تشویق شود.
با کمی دقت به موضوعات متنوع تصویرگری که شاید شامل دهها رشته و مطلب جداگانه باشد، 
میتوان تاحدودی به اهمیت و لزوم تنوع شــیوه بیان آنها پی برد. بیشــک تصویرسازی برای منت 
کتاب پزشکی، با تصویرهای فنی کتاب مکانیک و تصویرهای کتاب تاریخ، کتاب جغرافیا، سیاحتنامه، 
یک اثر ادبی، کتاب آموزشی دوران تعلیامت مدرسهای، جزء ورزشی، عکاسی یا مد و لباس، یک قصه 
زیبا و لطیف کودکانه، مجموعه اشعار و... بسیار متفاوت است. تخیل عنرص اصلی تصویرگری منتهای 
داســتانی و شــعر است و ارائه اطالعات، عنرص اصلی تصویرگری در منتهای علمی. ما در نگارش و 
تصویرگری تخیلی از پیشینهای دراز برخورداریم و در نگارش و تصویرگری غیرتخیلی، تقریباً همیشه 

از منابع ترجمه استفاده کردهایم.



تصویری که برای کتابهای آموزشی کشیده میشود، جنبۀ آموزشی قویتری دارد. یعنی تصویرگر 
باید توجه داشــته باشد که نویســندۀ منت چه هدفی را دنبال میکند و میخواهد چه چیزی را به 
مخاطب یاد بدهد. بنابراین، در تصویرگری کتاب  های آموزشی باید از حواشی پرهیز کرد. در کتابهای 
آموزشی، معموالً تصویر باید به موضوع کتاب مربوط باشد. در اینجا دیگر حرف از انتظار کشیدن، 
به تخیل میدان دادن و تطبیق یا عدم تطبیق تخیالت کودک با تصویر مطرح نیست؛ مگر آنکه به یک 
مقولۀ علمی از زاویهای عاطفی و احساسی با ابعاد داستانی نگریسته شده باشد. دست تصویرگر در 
قسمتهایی هامنند شعر یا داستان، با توجه به تخیلآمیزبودن آنها، بسیار باز است. ولی برای مثال، 
در کتابهای ریاضی و علوم منیشود از عنارص گوناگون به فراوانی استفاده کرد. البته در مورد آنها 
نیز میتوان به نوعی فانتزی متوسل شد تا مطلب بیشتر در ذهن مباند. نکته اساسی این است که در 
تصویرگری اینگونه منتها باید از اضافهگویی پرهیز کرد، زیرا باعث فراموشی مطلب اصلی میشود.

بنابراین در متون آموزشی باید بیشتر به جنبههای یاددهیـ  یادگیری توجه کرد. جنبه رسگرمی 
و تزئینیبودن کتابهای آموزشــی برای هر مخاطب، کمرت از دیگر کتابهاست، اما برای بعضی از 
مخاطبان مانند دانشآموزان اول ابتدایی، به منظور رفع خســتگی و تقویت قوه تخیل، میتوان از 

ریزنقشهای فراوانی حیوانات مورد عالقهی  آنها یا تصویرهایی از طبیعت، مانند گل استفاده کرد.
تصویرگری کتاب آموزشــی یک حوزه کامالً تخصصی اســت و هــر تصویرگر موفقی منیتواند 

تصویرگر کتاب آموزشی باشد؛ حتی اگر جوایز گوناگون بیناملللی را گرفته باشد. 
نوع نگاه آموزشی در کتاب، فراگیر بودن مخاطب و اصل ایجاز در تصویر، از مشخصات انحصاری 
تصویرگری کتاب آموزشی است. این بدان معاست که تصویرگران برای ورود به این حوزه باید دورههای 
دشواری مثل درک اندیشههای نویسندگان منت را پشت رس بگذارند. اگر در کتاب داستان، تصویرگر 
مفهوم منت را درک نکند و تنها یک برداشت شخصی ارائه دهد، خطایی رخ نداده است، حال آنکه 
در کتاب آموزشی، صحت یک اتفاق علمی خدشهدار میشود. تصویرگر و نویسنده کتاب آموزشی 
باید بهطور دقیق در کنار هم پیش بروند و این یک واحد اجباری برای کالسهای آموزشی تصویرگری 

کتاب آموزشی بهشامر میرود.
ما در کتابهای داستانی، اصلی داریم که مربوط به جلوتر حرکت کردن تصویرگر نسبت به منت 
است. گاهی نیز ممکن است، تصویرگر نگاه روایتی و تخیلانگیز خود را به منظور رویداد ادبی، به 
منت اضافه کند. اما در تصویرگری کتاب آموزشی حرکت تصویرگر و نویسنده کامالً پابهپای یکدیگر 
صورت میگیرد؛ هرچند اســتثنائاتی بهویژه در متون فارسی میتوان وجود داشته باشد. تصویرهای 
کتاب آموزشــی باید به یاری نویسنده بشــتابند و تا آنجا که ممکن است، منت را به گونهای دقیق 
و واقعگرایانه نشــان دهند. اگر هدف، درک و فهم بیشتر کودک از کتاب اســت، باید ترتیبی اتخاذ 
کنیم که تصویر و منت از نظر کیفیت در یک ســطح باشــند. به عالوه، نویســنده و تصویرگر باید 
از کلیشهسازی پرهیز کنند. تصویرگری که میخواهد درباره کتابهای آموزشی تصویر بکشد، باید 
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اطالعات علمی خود را تکمیل کند. تصویرگری برای کتاب آموزشی و غیرآموزشی متفاوت است و هر 
یک محدودیتهای خاص خود را دارد. ممکن است در ادبیات داستانی، میان تصویرگر و نویسنده 

رابطهای وجود نداشته باشد، ولی در کتاب آموزشی وجود این رابطه رضوری است.

آیا ممکن است در تصویرسازی علمی و آموزشی تخیل هم وجود داشته باشد؟
در تصویرگری علمی عنرص خیال کامالً حذف منیشــود، بلکــه خیال بر مبنای دادههای علمی 
و مســتدل شــکل میگیرد. برای مثال، به تصویر درآوردن یک ایستگاه فضایی ماورای کرۀ زمین که 
هنوز تحقق نیافته، نیازمند تخیل تصویرگر بر مبنای شواهد و مدارک علمی است. میدانیم که در 
تصویرسازی آموزشی نگاه علمی جریان دارد. با اینکه تخیل تنها عنرص داستان و شعر بهشامر میرود، 
اما ممکن است در تصویرسازی علمی آموزشی، تخیل هم وجود داشته باشد؛ البته نه به اندازه تخیل 
در داستان و شعر. یعنی در تصویرگری کتابهای آموزشی، تخیل تا آنجا میتواند راه یابد که واقعیت 
علمی را تحریف نکند و هیچ یک از نشانههای تصویری اثر، برخالف آن واقعیت نباشد. به عبارت 

دیگر، با واقعیت اشیا یا پدیدهها منطبق باشد.
برای مثال، در یک تصویر علمی از ابر یا آسامن، منیتوان آسامنی قهوهای یا زرد کشید، مگر اینکه 
لحظهای از غروب یا طلوع باشد که گوشهای از آسامن به دلیل وجود خورشید به زردی مایل شود، 
وگرنه تصویرگر موظف اســت آسامن را آبی تصویر کند. یا در تصویرهای کتاب «سفر شگفتانگیز 
به درون بدن»، تخیل تا آنجا پیش میرود که ســفینهای به درون بدن میرود و از طریق خون به 
همهجای بدن رس میزند. تا اینجا تخیل است، اما دیگر منیتوان جای کبد و قلب را عوض کرد یا به 
جریان خون وظیفه دیگری محول کرد. بنابراین، تخیل اگر در این حد معقول در تصویرسازی آموزشی 
بهکار رود، قابل قبول اســت و حتی ســبب یادگیری کودک و لذت او از اموخنت علم خواهد بود. به 
عالوه باعث میشــود، کودک از مطالب آموزشــی گریزان نباشــد و کتابهای آموزش را به اندازهی 
کتابهای داســتان و شــعر دوست داشته باشد. متأســفانه در اکرث موارد، اتکای تصویر به منتهای 
آموزشی باعث میشود، جنبه زیباییشناسی تصویر در درجه دوم قرار بگیرد؛ برخالف داستان و شعر 
که زیبایی در درجه اول قرار دارد. چون محتوای آموزشی مهمتر از جنبه زیباییشناسی است. البته 
به دلیل گوناگونی موضوعات در کتابهای آموزشــی، نوع تصویرگری هر کتاب متفاوت میشــود؛ 
هامنطور که نوع تصویرگری در کتاب فارسی با کتابهای علوم، جغرافیا، ریاضی و... فرق دارد. شاید 
کتاب فارسی تنها کتابی باشد که به دلیل نزدیکی به ادبیات و شعر، در آن میتوان از عنرص تخیل به 

میزان زیاد استفاده کرد.

تأثیر تصویرسازی بر یادگیری متون آموزشی
معموالً مایلیم که حرفها و پیامهای یکدیگر را در درجه اول از طریق چشــم دریافت کنیم. 



سپس ترجیح میدهیم، از طریق گوش، (شنیدن) مخاطب قرار بگیرد و در مرحله سوم، به خواندن و 
مطالعه منت رومیآوریم. این امر قدرت عجیب نقاشی و متایل انسان به دیدن را بیان میکند. خواندن 
زبان تصویری، عالوه بر آنکه به ســواد و مکتب رفنت نیاز ندارد، تأثیر باالیی دارد. اصوالً رســانههای 
دیداری درک و فهم افراد را آسان میکنند. تصویرسازی، به حکم یک رسانه دیداری، نقش خاصی را 

ایفا میکند، زیرا تصویر خوب، یک رسانه آموزشی با قدرت است.
اهمیت تصویر برای بچهها، به مراتب بیشتر اســت، زیرا آنان زودتر از بزرگســاالن تحت تأثیر 
رنگها و ترکیبات آنها قرار میگیرند. به عالوه، در مقایسه با بزرگساالن حسیترند و از راه چشم 
راحتتر از مطالعه و درک مطلب، پیامپذیری دارند. میل به تصویرخوانی در بچهها، به دلیل تجربه و 
توان کمی که در مطالعه دارند، بیشتر از میل به مطالعه منت است. در فناوری آموزشی، تصویرسازی 
بــرای انتقال مفاهیم علمی، جایگاه ویژهای دارد. این موضوع دالیل گوناگونی دارد که در اینجا به 

پارهای از آنها اشاره میکنیم: 
 مهمترین نکته این است که تصویر برای منایش یک ارتباط استفاده میشود، نه برای ترشیح 
اطالعات. زیرا تصویر وقتی مؤثر است که در زمینهای معنادار قرار داده شود و دانشآموز بتواند با آن 
ارتباط برقرار کند. به همین سبب، تصویر با ویژگیهای سنی، روحی و محیطی دانشآموز سنخیت 

کامل دارد.
 در تصویرسازی، همواره نکات اصلی مورد توجه قرار میگیرند. زیرا اطالعات جنبی و اضافی، 
و تصویرهای مفصل، مانند دریافت هدف اصلی میشــوند. به همین ســبب، تصویر تا حد امکان 
بسیار ساده و بدون پرداخنت به جوانب باشد. تصویر به گونهای طراحی میشو که هم بر اطالعات 
اصلی مورد نظر تأکید داشته باشد و هم اطالعات بیشتری ارائه دهد؛ زیرا اصوالً یادگیری وقتی آسان 

میشود که تصویر، اطالعاتی بیشتر از محتوا ارائه دهد.
 تصویر دانشآموز را در زمینه متام تجربههایی که داشته است، به تفکر وامیدارد؛ زیرا او برای 

توجیه و ترشیح تصویر، به تجربههای قبلی خود رجوع میکند.
 تصویر، ســبب آشنایی دانشآموز با زیباییها میشود و عالقه او را به زیباییشناسی افزایش 

میدهد.
 تصویر، قدرت تخیل دانشآموز را پرورش میدهد و امکان تصویر حضور او را در موقعیتهای 
گوناگون و پدیدههای خاص فراهم میآورد. این امر بهخصوص در مورد محیطهایی که در وضعیت 
معمولی منیتوان آنها را مشاهده کرد و عوامل فضا، زمان یا مکان در دسرتس معلم نیستند، مصداق 

بیشتری دارد؛ مانند مشاهدات فضایی، زیردریایی، موجودات بسیار ریز میکروسکوپی و... .
 تصویر، با پرورش قدرت تخیل، احساس دانشآموز را به گونهای برمیانگیزد که خود را کامًال

در محیــط قرار دهــد و هدفهای تصویر را به خوبی حس کند. تصویــر حس کنجکاوی و عالقه 
دانشآموزان را به موضوعات خاص برمیانگیزد و با تنوع ویژه، شــور و اشتیاق بیشتری به محیط 
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کالس میبخشد و دانشآموزان را به مشاهده، مطالعه و تحقیق ترغیب میکند.
 تصویر، با یادآوری تجربههای گذشته، زمینه مطالعه جزئیات موضوع را فراهم میآورد و سواد 

دیداری دانشآموزان را افزایش میدهد.
 تصویر، با ارائه ایدهها و مفاهیمی که درک آنها از طریق ارائه کتبی یا شفاهی مشکل است، 
نکات مبهم را روشن میکند و سبب میشود که به نکات اصلی، بهصورت متمرکز پرداخته شود. در 

نتیجه، به فهم سادهتر و دقیقتر مفاهیم علمی کمک میکند.
 تصویر، امکان مقایســه بین پدیدهها و مشــاهدات علمی را فراهم میآورد و به تشــخیص 

شباهتها و تفاوتهای آنها کمک میکند.
 تصویر، کنجکاوی کودک را برای درک رابطههای میان اجزای تصویر و رابطههای میان نوشته 

و تصویر برمیانگیزد.
 تصویر، حس واقعبینی و واقعگرایی و متایالت هرنی کودک را تقویت میکند و نارساییهای 

وصفی و واژگانی نوشته را از بین میبرد.
 تصویر، کودک را در مســیر شیوههای جدید و قابل درک تصویرسازی، گرافیک و نقاشی قرار 

میدهد و او را به نقاشی وامیدارد.
مهمترین مسئله و مرحله در تولید تصویر، ارتباط بین نویسنده و مصور است و برقراری تفاهم 
کامل و همســو بین ایشان. نویسنده و تصویرگر باید یکدیگر را درک کنند، به پیشنهادها و نظرات 
یکدیگر گوش دهند و در صورت لزوم، از داوری شخص ثالثی که میتواند نارش یا یک متخصص باشد، 
استفاده کنند. همسلیقگی تصویرگر و نویسنده به مقدار زیادی راه را برای بهوجود آوردن اثری موفق 
هموار میسازد. زیرا به دلیل همین هامهنگی اولیه، تصویرگر با مقدار زیادی از خواستههای نوشته 
نشده نوشته آشناست و درک فضا خودبهخود از این طریق حاصل میشود و به خوبی به بیننده هم 

انتقال مییابد.

نتیجهگیری
تصویرسازی ابزار قدرمتندی برای انتقال مفهوم است و انتقال مفاهیم آموزشی، نقش مهمی در 
پیرشفت دانش برشی دارد. بنابراین، تصویرسازی علمی، سهم قابل مالحظهای در پیرشفت دانش دارد 

و خود همگام با پیرشفت دانش، پیرشفت میکند.
روش یاددهی در کتابهای آموزشی، فراگیر بودن مخاطب و اصل ایجاز در تصویر، از مشخصات 
انحصاری تصویرگری کتاب آموزشی است. الزم است تصویرگر هدف مفهوم منت را بهطور کامل دریابد 
و دارای اطالعات علمی باشد. رابطه میان تصویرگر و نویسنده بسیار مهم است و باید بهطور دقیق 

در کنار هم پیش بروند.
تخیل، گرچه تنها عنرص در تصویرگری کتابهای داستان و شعر است، اما در کتابهای آموزشی 



تا آنجا میتوان راه یابد که واقعیت علمی را تحریف نکند. این خود میتواند سبب یادگیری رسیع 
کودک و لذت او از آموخنت علمی شود تا از مطالب آموزشی گریزان نباشد و کتابهای آموزشی را به 

اندازه کتابهای داستان و شعر دوست بدارد.
در کشــور ما تصویرســازی علمی همپای تصویرسازی متون داســتانی، رشد نکرده است. کافی 
است رسی به دانشگاههای هرن بزنیم! آیا تصویرسازی علمی در این مرکز مورد توجه قرار میگیرد؟ 
اگر دانشــگاه، محلی برای تربیت نیروی متخصص جامعه است، تربیت تصویرگران ادبیات مستند 
و غیرداســتانی، یــا به قولی غیرتخیلی، کجا باید انجام شــود؟ به نظر میرســد، اشــکال اصلی در 
برنامهریزیهای صورت گرفته برای آموزش رشتههای تصویرسازی و گرافیک است. زیرا در واحدهای 
درسی این رشتهها، تنها تصویرسازی تخیلی و داستانی مدنظر قرار گرفته است، در حالیکه امروزه 
در بســیاری از کشــورهای جهان، تصویرسازی کتابهای آموزشــی امری کامالً تخصصی است و در 
مراکز آموزشــی خاص به آموزش رشــتههای هرنی بین رشتهای میپردازند. به همین سبب است که 

توانستهاند، برابر با نیازها و هدفهای کتابها، از متخصصان مناسب بهره بربند.
از ســوی دیگــر، در ادبیات کــودکان و نوجوانان ایران در دوره جدیــد، به ادبیات غیرتخیلی و 
پرداخنت به کتابهای مفهومی، اطالعاتی و علمی، توجه کافی نشده است. هامنگونه که پرداخنت به 
کتابهای علمی در ادبیات کودکان و نوجموانان ایران، از آبشخور ترجمه سیراب میشود، فراهمآوری 
تصویرهای علمی و غیرتخصیلی نیز به همین رسچشمه وابسته شده است. نارشان ایرانی، کمتر به 
فرایند گردآوری اطالعات علمی یا نگارش کتابهایی از این دسته توجه نشان دادهاند. رویآوری به 
ادبیات ترجمهای، به دلیل نبودن حق کپیرایت، نیازهای مقطعی آنان را برآورده کرده است و همین 
رویکرد به ناگزیر متوجه تصویرگری نیز شــده است. کمتر هرنمند تصویرگری، برای مصورسازی یک 
کتاب علمی یا اطالعاتی، سفارش دریافت کرده است. به سبب حذف این رویکرد، تصویرگران ایرانی 

نیز از توجه به آن دور شدهاند.
تصویرسازی علمی و آموزشی، کاری تخصصی است. تصویرسازی که مفاهیم کالبدشناسی بدن 
انسان را به تصویر میکشد، منیتواند مفاهیم زیستشناسی مولکولی را به هامن خوبی طراحی کند. 
بســیاری از تصویرسازان بزرگ، دانشــمندانی بودند که به تصویرسازی روی آوردند. اگر میخواهیم 
تصویرسازی علمی داشته باشیم، به افرادی نیاز داریم که عالوه بر تسلط بر تصویرسازی، با مفاهیم 
علمی نیز آشــنایی داشته باشند. هرســاله کارگاههای گوناگونی در رسارس جهان برگزار میشوند که 
عالوه بر آموزش مبانی طراحی و تصویرسازی، آشنایی با مفاهیم علمی و حتی کالبدشکافی جانوران 
را نیز جزو برنامههای آنها قرار میدهند. برگزاری این کارگاهها و دعوت از متخصصان خارجی، آغاز 

خوبی برای تصویرسازی علمی در کشور ما خواهد بود.

منبــع
 رساله شیرین شیمی، ۸۴-۸۵
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اشــــــاره
دشواری متایز قائل شدن میان کتابهای مصور و غیر مصور برای کودکان، از آنروست که تقریباً متامی انواع 
کتابها برای این دورهی ســنی، اعم از درسی، آموزشی و رسگرمی، به عکس و تصویر مزین هستند، درحالیکه 

همه آنها کتاب مصور محسوب منیشوند.
از آنجا که کتابهای مصور جذابند، کودکان عالقه و توجه بیشتری به اینگونه کتابها دارند و دلشــان 
میخواهد بیشتر عکس و تصویر ببینند تا رشح و توضیح. اما میدانیم که کتابهای مصور هم محدودیتهایی 

دارند و در همه زمینهها منیتوان به این میل کودکان پاسخ گفت.
آشنایی با انواع کتابهای مصور، نویسندگان آثار کودکان را از قابلیتها و محدودیتهای چنین کتابهایی 
آگاه میســازد. بهعالوه، حسن دیگر شــناخت قالبهای محبوب و آزموده کتابهای مصور این است که شاید 
بتوان قالبهای رایج را در جهت پاســخ گفنت به میل کودکان شکســت و از کتابهای مصور در قالبهای نو و 

عرصههای جدیدی بهره گرفت.

نوعی اقبال کودکانه در توجه به تصویر و پذیرش آن، چه نزد کودکان و چه نزد ساملندان وجود 
دارد. یک جلوه برصی مستقیم، یک محرک رسیع برای قوه تخیل، یک تناسب شاد رنگها و یک 

شخصیتپردازی خوب، ازجمله عوامل ترغیب کودکان به ادامه کار با کتابهای مصور هستند.
در اساسیترین تعریف، یک کتاب مصور، ترکیبی از قصه و تصویر برای گفنت یک داستان 

ڪتاب مصـور چیست؟
زهدالدين كمال آيين
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است؛ اگرچه میان کارشناسان درباره تعریف واحد از کتاب 
مصور، بهطور کامل توافــق وجود ندارد. کتابهای مصور 
از نظــر اندازه، قالب و دیگــر خصوصیات صفحهآرایی، از 
ســایر قالبهای کتاب کودکان متفاوت هستند. البته باید 
به خاطر داشــت که قالبهای حرفهای مورد اســتفاده در 
کتابهای مصور کودکان، از سایر کتابهای کودکان گرفته 

شدهاند و درواقع در همه آثار کودکان بهکار میروند.
مطابق نظر «انجمن کتابداران آمریکایی» برای طبقهبندی 
موضوعی کتابهــا، یک کتاب مصور برای کــودکان از نظر 
تصویر از دیگر تابها از این نظر متامیز است که تصویر در 
کتابهای مصور کودکان، اصوالً برای تأمین تجربیات دیداری 
کودکان بهکار میرود. کتاب مصور دارای مجموعهای هامهنگ 
از طرح و مایه یا مفهوم است که از طریق یکسلسله تصویر 

بیان میشود.

ویژگیهای کتابهای مصور
عنارص

اســتاندارد تعــداد صفحات کتاب مصــور، ۳۲ صفحه 
است (که البته ۲۴ تا ۴۸ صفحه نیز میتواند باشد).

در همه صفحات آن عکس وجود دارد.
تصویرها و قصه، برای بیان داستان و رسیدن به منظور 

نهایی، تلفیق میشوند.
شــامر لغتها معموالً کمتر از ۵۰۰ کلمه اســت (که 
البتــه میتواند باالتر از ۲۰۰۰ کلمه یــا کامًال بدون کلمه 

باشد).
طراحــی در خدمت ایجاد ارتباط بین منت و تصویر، و 

برای بیان داستان است.

قالبها
قالــب همه کتابهای مصور تــا حد زیادی به تصویر 
و عکس متکی اســت. قالبهای متنوع، بسته به ظرفیت 



آنها از نظر عکس و تصویر، زمینه آموزش یا تفریح یا هر 
دو را فراهم میآورند. همواره توصیه میشود، عنوانهای 
کتاب متناسب با توان ذهنی دانشآموزان انتخاب شوند.

کتابهای اسباببازی
انواع ایــن کتابها عبارتند از: مســطح، دارای اوراق 
کشــویی، دارای تصویر برجســته، پارچهای و پالســتیکی 
(قابل شستوشــو). اینگونه کتابها برای معرفی ادبیات 

به کودکان بسیار مناسب هستند.

کتابهای الفبا
اغلب بهمنظور آموزش و برای معرفی الفبا به کودکان 
تهیه و منترش میشــوند. عمومــاً در آنها از نام حیوانات 

شناختهشده برای آموزش الفبا استفاده میکنند.
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کتابهای شامرش
مانند کتابهای الفبا، بهمنظور آموزش و معرفی اعداد به 
دانشآموزان تولید میشوند. کتابهای مصور آموزشی فراوانی 

برای کمک به فهم بچهها از عدد و عددنویسی وجود دارند.

کتابهای مفهوم
بــرای کمک به بچهها در فهم آســان مفاهیمی نظیر 
شــکل و رنگ و مفاهیم مشکلی مانند اصول دستور زبان 

یا برنامهریزی، کتابهای بسیاری مصور شدهاند.

کتابهای بدون نوشتار
ابزار خوبی برای کمک به دانشآموزان در زمینه رشد 
گفتار و آموخنت مهارتهای نوشــنت محســوب میشوند. 
برخی از این کتابها با منت مخترصی همراه هســتند. در 
کتابهای لغت، تصویرهــا بهخوبی میتوانند، جزئیات و 

طرح داستان را بهصورت ترکیبی بیان کنند.

 خواندنیهای آسان
برای هدایت شــاگردان از کتابهای داســتانی مصور 
به کتابهای مرجع بســیار مناسب هســتند. طراحی این 
کتابهــا به گونهای اســت که دانشآمــوزان میتوانند با 
حداقــل خواندن یــا خواندن بدون کمک یک بزرگســال، 

آنها را مطالعه کنند.

انــــــواع
۱. داستانی

انسانانگارانه
داســتانهایی کــه در آنهــا حیوانات یــا موضوعات 
بیجان بهعنوان شــخصیت اصلی حضــور دارند. معموالً
دارای میــزان اندکــی از تخیل هســتند و اتفاقها در یک 

محدوده زمانی اتفاق میافتند.

 واقعگرایانه
داســتانهایی که بهمنظور «همدلی با شخصیتهای 
داســتان» که کودکان هســتند، طراحی میشوند و بر این 
جنبــه تأکید دارند. وقایع ممکن اســت بهطور همزمان یا 

در یک سیر زمانی اتفاق بیفتند.

جادویی
داستانهایی که بر پایه تخیل بنا نهاده شدهاند. کودک 
تخیل را حقیقت میپندارد و بیان اینگونه داســتانها در 

یک قالب ابتکاری جدید، او را مجذوب میکند.

سنتی
شامل داستانهای بلند، قصههای عامیانه، داستانهای 
حقهبــازی، داســتانهای لطیف و نظایر آن میشــود. از 
الگوهــای داســتانگویی ســنتی میتوان در یــک دنیای 
ابتــکاری یا فضایی که در آن ســحر و جادو امری معمول 

است، بهره گرفت.

۲. بدون داستان یا اطالعرسانی
کتابهای مصور اطالعرسانی، جایگزین دایرهاملعارفها 
محســوب میشوند. در آنها، تصویرها روشن و متامرنگی 
هســتند و صحت و تناسب عنوانها اهمیت دارد. رعایت 
سهولت در خواندن عنوانها و حذف عبارتهای نامناسب 

برای جوانان، از ویژگیهای اینگونه کتابها هستند.

منبــع
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کمیکاسرتیپها۱، یا به شکل مصطلح، کمیکها، مجموعهای از تصاویر دنبالهدارند که معموالً
در صفحههــای روزنامه، مجله یا کتاب، داســتان یا مطلبی را روایت میکنند. کمیکاســرتیپها و 
رُمانهــای گرافیکــی در فرهنــگ رایج جهان تبدیل بــه پدیدههایی بســیار متــداول و تأثیرگذار 
شــدهاند. یافنت پیشــینه کمیکاسرتیپ در بسیاری از کشــورها هنوز هم مسئلهای مناقشهبرانگیز 
(۱۹۵۰ میــالدی) در نرشیات کودکان ایران  اســت. کمیکاســرتیپها برای اولینبار در دهه ۱۳۲۰
پدیدار شــدند و به دلیل اســتقبال باالی خوانندگان بهرسعت گسرتش یافتند، بهطوری که در میانه 
دهــه ۲۰ تبدیل بــه بخش ثابت نرشیات کــودکان شــدند. در ابتدا کمیکاســرتیپهای خارجی، 
بهخصوص آمریکایی و انگلیســی، ترجمه و در نرشیههای گوناگون کودکان بهچاپ میرسیدند، اما 
پــس از مدتی نویســندگان و هرنمندان ایرانی خود رشوع به خلق کمیــک کردند. اولین بخش این 
مقاله به بررســی نقاشــی و هرنهای سنتی ایرانی برای نشــان دادن نقاط مشرتک میان آنها با هرن 
و کمیکاسرتیپهای مدرن اختصاص دارد. مهمترین تشابه میان تصویرسازیهای سنتی  دنبالهدار۲
و کمیکهــای مــدرن نقش تعیینکننده زمان و تالش برای نشــان دادن گذر آن و ســیر اتفاقات با 
تکنیکهای برصی مشــابه است. در قســمت دوم نگاهی گذرا خواهیم داشت بر تاریخچه و سیر 
تحول کمیکاســرتیپها در نرشیات و کتابهای کودکان ایــران قبل از انقالب. در بخش پایانی به 
کمیکاســرتیپ و جایگاه آن در ادبیات کودکان پس از انقالب خواهیم پرداخت. ســالیان متامدی 
ترجمه و چاپ کتابهای کمیکاسرتیپ بنا به قانونی نانوشته ممنوع بود و هنوز هم نگرانیهایی 

تالش برای بقای
ڪمیکاسرتیپ در ایران

سحــر ترهــنده
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میان متخصصان ادبیات کودک در مورد اینگونه کتابها وجود 
دارد. با وجود این چالشها، کمیکاسرتیپ در ایران زنده مانده 
است و با پدید آمدن نسل جدیدی از هرنمندان و تصویرگران، 
امکان خلق آثار با اســتانداردهای جهانــی وجود دارد. نیاز به 
درک این رســانه برصیـ ادبی بسیار رضوری است، چرا که در 
دنیای امــروز کمیکها جایگاهی ویژه در کتابخوان کردن و 

آموزش کودکان (به خصوص کودکان با نیازهای ویژه) دارند.

وجوه تشابه میان کمیکها و نقاشیهای سنتی
یافنت ریشههای تاریخی کمیکاسرتیپ در هرنهای سنتی 
کشورهای متفاوت، محل مناقشه و موضوع پژوهشهای جدی 
اســت. آنچه مورد تأیید عدهای از پژوهشــگران اســت وجود 
هرنهای دنبالهدار و طرحهای طوماری به شکل نوارهای افقی 
یا عمودی است که با تصاویری پشترسهم داستان یا واقعهای 
را روایت میکنند. نشــانههای چنین نقاشیـ تصویرگریهای 
«اسرتیپی» را در کتابهای خطی، چاپ سنگی و حتی نقوش 

حجاریشده یا شیشههای کلیساها میتوان دید. حضور چنین 
روایتهای زمانمند و دنبالهداری در ســنت حجاری، نقاشی 
و نگارگری ایران نیز مشــهود اســت. با وجود آنکه تصویرگری 
کتاب در ایران دارای تاریخی بسیار غنی و طوالنی است، با این 
وجود تشابهها و پیوستگیهای آن با کمیکاسرتیپها چندان 
محل بررســی و پژوهش نبوده است. براســاس نظر برخی از 
متخصصان، اِملانها و عنارص موجود در برخی از نقاشــیها و 
تصویرگریهای ســنتی دارای تشابه و همگونی با کمیکهای 
مدرن است. هرچند عده زیادی از متخصصان چنین نظریهای 
را قبول ندارند و کمیکها را پدیدهای امروزی و رسچشمه گرفته 
از فرهنگ غرب میدانند. در این نوشته قصد اثبات ریشهداری 
کمیکاســرتیپ مدرن در نقاشی و تصویرسازی سنتی ایران را 
نداریم، بلکه بحث اصلی بر رس نشان دادن تشابهاتی در روش 
و تکنیک برخورد با مشکالتی چون گذر زمان و توالی داستان 

در تصویرسازی سنتی و کمیکهای مدرن است.
براساس نظر ضیایی (۱۳۸۳) در نسخههای خطی قدیمی 
از آثاری مانند «آثار الباقیه» ابوریحان بیرونی و «منافعالحیوان» 
ابنبختیوش، این وجوه تشــابه و روایتگری دنبالهدار مشهود 
اســت. بهطور مثال در «منافعالحیــوان» مکتب ایلخانی ۶۹۷

هجــری/ ۱۲۹۸ میالدی، روایتهای مختلفی ازجمله داســتان 
هابیل و قابیل آمده است. در این نوع تصویرسازی بعضاً در هر 
گوشه، قسمتی از جزئیات حوادث به تصویر کشیده شدهاند، 
یعنی تصویر از نوعی تسلسل روایی برخوردار است. در کتاب 
«کلیلهودمنه» مکتب سلجوقی قرن سیزده میالدی نیز بسیاری 
از روایتهای تصویری افسانهها بهصورت مسلسل و دنبالهدار 
خلق شــدهاند. تصویری کــه در ادامه میبینید برگرفته از این 
نسخه منحرص به فرد است و در آن فریب خوردن شرت از شغال 

و گرگ به شکلی دنبالهدار تصویر شده است. (تصویر ۱)
ایــن نکته را میتــوان در نگارگریهاـ مینیاتورهای ایرانی 
نیز دنبال کرد. نگارگریها عموماً برای روایت داســتان، شــعر 
یا مطلبی تصویر شــدهاند و با تعاریف امروزی میتوانند در 
ذیل گروه تصویرســازی جای گیرند چرا کــه هرنمند نگارگر با 

۱. تاریخ ادبیات کودکان ایران
محمــدی،  محمدهــادی 

زهره قایینی، 
جلد ۲، ص ۲۷۸



یک شب» در شش جلد با ۱۲۴ تصویر و همکاری تعداد بسیاری 
نقاش، مذهب و صحاف در هفت سال به انجام رسیده است. 
برخی از صفحههای این کتاب به ســه تا شش قسمت تقسیم 
شدهاند و در هر قسمت بخشی از داستان روایت گشته است. 
در برخی قسمتها، کلامت یا جمالت کوتاهی برای توصیف یا 
توضیح منت وجود دارند. صنیعامللک غفاری از هرنمندان دربار 
محمدشاه و نخستین هرنمندی بوده که در اروپا آموزش دیده 
اســت. او در حدود سال ۱۶۲۶ هجری برای آشنایی با فن چاپ 

(تصویر ۳) سنگی به ایتالیا فرستاده شده است.

برصی کردن املانهای موجود در منت، خوانش و درک داستانـ 
مطلب را آسانتر کرده است. استفاده نگارگران از «الیههای» 
متفاوت تصویری برای خلق پرسپکتیو و نشان دادن زمانهای 
متفاوت در یک پالن، پدیدهای منحرصبهفرد و مثالزدنی است. 
نگارگران با قدرتی شــگرف توانستهاند فضایی سهبعدی خلق 
کننــد و با ترکیبهایی هرنمندانه در تصاویــر، خواننده را در 
انبوه عنارص برصی به دیدن عنرص یا شخصیتی خاص هدایت 
کنند. در میان عنارص متفاوت برصی، رنگها نقشــی بســیار 

(تصویر ۲) اساسی در بیان هرنی کار ایفا میکنند.
در نســخهی خطــی «هزار و یک شــب» بــا تصویرگری 
ابوالحسنخان صنیعامللک غفاری، تصاویری وجود دارند که به 
تعریف کمیکاسرتیپها بسیار نزدیکاند. این نسخه از «هزار و 

از مجموعه کارتهای 
هزار و یک شب

تهران: زرین  و سیمین
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پس از ورود صنعت چاپ به ایران و ظهور کتابهای چاپ 
ســنگی، تصویرگران برای نشان دادن ُبعد زمان از تکنیکهای 
برصی مشــابهی استفاده میکردند. بهطور مثال تصاویر را در 
کادرهای (باکسهای) متفاوتی قرار میدادند تا توالی منت را به 
بیننده القا کنند، امری که آرایش تصاویر را به کمیکاسرتیپها 
نزدیــک میکند. یکی از منونههای مثالزدنی تصویری اســت 
از مراحل مختلف چاپ ســنگی، اثر میرزا علیقلی خویی در 
کتاب «خمســه نظامی» (۱۲۶۴ قمری). در این تصویر بیننده 
با مراحل مختلف چاپ سنگی مانند رقیق کردن اسیدنیرتیک، 
ســاخت جوهر، صیقل دادن لبههای سنگ لیتوگرافی، صیقل 
دادن سطح سنگ، حمل سنگ لیتوگرافی برای چاپ و مرحله 
نهایی چاپ آشنا میشود. تصاویر این صفحه دارای توالی جالب 
توجــه و حرکتی هرنمندانهاند (تصویــر ۴). منونه دیگر تصویری 
اســت از کتاب «طوفانالبکاء» اثر میرزا حسن (۱۲۸۱ قمری)، 
در این تصویر جنگ امام علی با یکی از دشمنانش در دو فریم 
متفاوت به منایش گذاشته شده است. مخاطب در یک قسمت 
شاهد نربد و در قسمتی دیگر شاهد شکست دشمن و بریده 
شدن رس او است. تصویرگر با حرکتی ساده توالی داستان را به 

منایش گذارده است. (تصویر ۵)
با گذشــت زمان و چاپ اولین کتابهــای ویژه کودکان، 
این ســنت برصی راه خود را در میان ایــن کتابها نیز ادامه 
داده اســت. بهعنوان منونــه، در تصاویر کتاب چاپ ســنگی 
«اخالقاملصور» اثر میرزا محمد علیخان (۱۳۳۲ قمری)، صحنه 
شکار شیر در فریمی عمودی که به سه قسمت تقسیم شده از 
باال به پایین تصویر شده است. این تصاویر پیاپی با هرنمندی، 

(تصویر ۶) سیر زمانی روایت را نشان میدهند.
از سوی دیگر، پیش از ورود صنعت چاپ و حتی سالیانی 
بسیار پس از رواج کتابهای چاپی، بیشرت افراد بهویژه کودکان، 
بیننده نقاشیهای پشت شیشهای و قهوهخانهای بودند. نقاشی 
قهوهخانهای سبکی از نقاشی است که پیوندی عمیق با ادبیات 
ایرانی بهخصوص مضامین حامســی و مذهبی دارد. در دورۀ 
قاجار نوعی نقاشی روایی رنگ و روغن با درومنایههای رزمی، 

۴. محمدهادی محمدی، زهره قایینی، تاریخ ادبیات کودکان ایران: جلد ۴، ص ۶۹۴



بزمی و مذهبی به نام نقاشی قهوهخانهای به دست هرنمندانی 
مکتب ندیده پدید آمد. به باور رویین پاکباز اینگونه نقاشــی 
عامیانــه آرزوها و وابســتگیهای ملی، باورهــای مذهبی و 
فرهنگ ویژۀ الیههای میانی جامعه شهری را بازتاب میدهد. 
هنوز هــم تعدادی از نقاشــان و تصویرگران خــود را وامدار 
نقاشان قهوهخانهای و این سبک نقاشی میدانند. موضوعات 
رترتـرت پردههای قهوهخانهای برگرفته از دو داســتان اســت: ــبیشـ
داســتانهای حامسی «شاهنامه»، اثر منحرص به فرد فردوسی
و داستان نربد و کشته شدن امام حسین (عاشورا). هامنگونه
رترتکه گفته شد بیشرت نقاشان قهوهخانهای تعلیم آکادمیک ندیده
رترتـرت پیشــهورانی بودند که با پشتکار و دلبستگی ــبودند و بیشـ
به قهرمانان حامســی یا مذهبی و به سفارش قهوهخانهداران
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پرده میکشــیدند. این پردهها عموماً در قهوهخانهها و بعضاً
در درکانها، زورخانهها و گرمابهها به منایش گذارده میشدند. 
در آن دوران بــه دلیــل عدم وجود رســانههایی چون رادیو و 
تلویزیون، افراد بر گرد نقاالن (راویان پردهها) جمع میشدند. 
نقاالن نیز با شگردهای متفاوت، داستانها مختلف یک پرده را 

برای مخاطبان باز میگفتند.

در نقاشیهای قهوهخانهای هرنمندان تالش میکنند تعداد 
زیادی شــخصیت، داســتان و اتفاق را در یک فــرم (پرده) به 
منایش گذارند. در بیشــرت این آثار یک ســوژه اصلی و چندین 
ســوژه فرعی وجود دارد. نقاشان معموالً شخصیتهای اصلی 
را در میانه پرده و بزرگتر از دیگران به تصویر میکشــند. در 
بسیاری از پردهها داستانی با توالی زمانی و جریانهای متفاوت 
قابل دیدن و پیگیری اســت. حتی برخی از پردهها به شکلی 
مشخص به قشمتهای مختلف تقسیم شدهاند و در هر کادر 
یک تصویر به همراه کلامت یا جمالتی توصیفی قرار دارد. در 
برخی منونهها، کادرها شامرهگذاری شدهاند تا مخاطب بتواند 
به راحتی داســتان را پیگیری کند. شکل بازمنایی مفهوم زمان 
و توالی داســتان در این پردهها به کمیکاسرتیپهای مدرن 

(تصویر ۷) بیشباهت نیست.

کمیکاسرتیپ در ایران: پیش از انقالب۳
به عقیده نویســندگان «تاریخ ادبیات کــودکان ایران» 
(جلــد ۷، ۱۳۸۳، صــص ۱۱۰۹-۱۱۱۵)، کمیکاســرتیپها با 
پیشینهای چهل ســاله در آمریکا و کشورهای دیگر به ایران 
راه یافتنــد و به دلیل جذابیت باالیشــان بــرای کودکان به 
شــکلی پراکنده منترش شدند. کمیکهایی که برای اولینبار 
در اواخر دهه ۱۳۲۰ خورشیدی در نرشیات کودکان به چاپ 
رســیدند غالباً ترجمههایی بودند از افسانهها، داستانهای 
ماجرایی یا جنگی آمریکایی و انگلیســی. برای منونه، نرشیۀ 
«نونهاالن» که از ســوی ســفارت انگلســتان در میانه جنگ 
جهانی دوم آغاز به انتشــار کرد چند کمیکاسرتیپ منترش 
کرد که درومنایه همگیشــان ســتایش دولت انگلســتان و 
رسبازان جنگ بود. دو داســتان جالب توجــه در این میان 
کمیکاســرتیپ ماجرایــیـ جنگــی «بوب ســتانتون مأمور 
عکسبــرداری کوماندوهــا» و «رشح زندگانــی وینســتون 
چرچیل» بوده اســت. رشح ماجراهای این داستانها در زیر 
هــر تصویر، خارج از کادر و بهترتیب شــامره آمده اســت. 
این رشحها برخالف ســیاق کمیکهای امروزی متاماً از زبان 

۷. نقاشی قهوهخانه 
هادی سیف

صص ۷۰ و ۱۱۳.



سومشخص نقل میشوند و هیچ گفتوگویی در آنها دیده 
منیشــود. در این تصاویــر از بالونهای گفتوگو و ســایر 

شگردهای کمیکاسرتیپ خربی نیست. (تصویر ۸)
از  مشــخصی  تعریــف  دوران  ایــن  در  گرچــه 
کمیکاســرتیپ در میان متخصصان وجود داشــت، بسیاری 
از کمیکاســرتیپهایی کــه در نرشیات کــودکان ایران به 
چاپ میرسید، حتی آنهایی که ترجمه میشدند، چارچوب 
مشــخصی نداشــتند و به صالحدیــد نارش یــا مرتجم دچار 
دگرگونی میشــدند. شــاید خــارج از فایده نباشــد که در 
اینجا تعریفی ســاده از کمیکاسرتیپ ارائه دهیم تا وجوه 
خاص و شــیوه تکامل این پدیده در ایران بهرت درک شــود. 
براســاس دایرهاملعارف بریتانیکا، کمیکاسرتیپ مجموعهای 
از طرحها اســت که ماننــد یک روایت خوانده میشــوند، 
طراحیهایی کــه در کنار هم در صفحههایــی از روزنامه، 
مجلــه یا کتــاب چیده میشــوند. در اصل میتــوان گفت 
کمیکاسرتیپ روایتی اســت که به وسیله تصاویر پیدرپی 
بیان میشــود. در دهۀ ۱۸۹۰ تعــداد زیادی از روزنامههای 
آمریکایی طراحیهای جذابــی را بهصورت هفتگی بهچاپ 
میرساندند، در این طراحیها هیچ گفتار و توصیفی وجود 
Katzenjammer Kids نداشــت. کمیکاســرتیپ فکاهــی
(۱۸۹۷ میالدی)، که در نیویورک جورنال  رادولف دریکــس۴
به چاپ میرسید، دارای عباراتی بود که میتوانست نشانگر 
کلامت یا گفتوگوی شــخصیتها باشــد. اندکی پس از آن 
بالونهای گفتوگو در اسرتیپها پدیدار گشت و با گذشت 

زمان تبدیل به یکی از عنارص مشخصه کمیکها شد.
برخالف این جریان، در کمیکاسرتیپهای اولیه نرشیات 
ایرانی این نوشتهها از محلهای اصلی خود برداشته میشد 
و در باال یا زیر کادر تصاویر قرار میگرفت. در برخی موارد 
جمالت کوتاه منت اصلی، در ترجمه تبدیل به پاراگرافهای 
طوالنی میشــد. حتــی به دلیل نو بــودن پدیده کمیک در 
ایران و تفاوت آن با شیوههای سنتی داستانگویی، برخی از 
مرتجامن جمالت و توصیفاتی به تصاویر اضافه میکردند تا 
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کاراکرتهای موجود در انیمیشــنهای کــودکان مانند دانلد 
داک و تام و جری در نرشیات کودکان ظاهر و مورد استقبال 
قرار گرفتند. از اواخر دهه ۲۰ خورشیدی توجه به انیمیشن 
و تواناییهــای آن در ایجاد رسگرمی و آموزش کودکان مورد 
توجه قرار گرفت و انیمیشــن «سپیدبرفی و هفت کوتوله» 
اولین فیلمی بود که در ســال ۳۰-۱۳۲۹ وارد ایران شد و در 

(تصویر ۹) خواننده تصاویر و داستان را بهرت درک کند.
در اوایل دهه ۱۳۳۰ شمســی کمیکهــا بهقدری مورد 
استقبال کودکان قرار گرفتند که به یکی از بخشهای دامئی 
نرشیات کودکان بدل شــدند. موج انتشار کمیکاسرتیپها 
در نرشیههــای کودکان از ســال ۱۳۳۵ با چاپ ســه نرشیه 
جدید و رنگی اطالعات کــودکان، تهران مصور کوچولوها و 
کیهانبچهها باال گرفت. در ابتدا کمیکهای موجود در این 
نرشیات برگردان نسخههای آمریکایی یا انگلیسی بودند که 
بدون هیچ تغییری در تصاویر ترجمه میشــدند. نخســتین 
منونههای تنتن  و میلو با عنوان مســافرت بهروز به آفریقا 
و تــارزان در زمره کمیکهــای محبوبی بودند که در ۱۳۳۷
چاپشــان در نرشیات کودک ایران آغاز شــد. پس از چندی، 

۹. تاریخ ادبیات کودکان ایران
محمدهادی محمدی، 
زهره قایینی، 
جلد ۷، ص ۱۱۱۲

۱۰. محمدهادی محمدی، زهره قایینی، تاریخ ادبیات کودکان ایران: جلد ۷ ص ۱۱۱۴



ســینام میهن به منایش درآمد. پــس از آن تعداد کمیکهای 
مربوط به کاراکرتهای موجود در فیلمهای انیمیشــن رو به 

فزونی گذارد. (حسینزاده ۱۳۷۰، ص ۲۹۵)
در ایــن دوران در میان انبوه کمیکاســرتیپهایی که 
از نرشیههــای خارجی ترجمــه و در نرشیات کودکان ایران 
بهچاپ میرسیدند، تعداد اندکی کمیکاسرتیپهای ایرانی 
نیــز دیده میشــد. هرنمندانــی مانند یحیی دولتشــاهی و 
جعفــر تجارتچی از معــدود تصویرگرانی بودند که در خلق 
کمیکهای ایرانی تالش کردنــد. در ابتدا آثار این هرنمندان 
خامدســتانه و ابتدایی بــود. اما تالش قابــل مالحظهای در 
به تصویر کشــیدن داســتانهای عامیانه یا افسانههای ملی 
بهچشــم میخورد. بهعنوان منونه، جعفر تجارتچی «داستان 
مصور خاله سوسکه» و «داستان مصور اتل متل» را در سال 
۱۳۳۶ در نرشیه ســپید و سیاه به چاپ رساند (تصویر ۱۰). 
در این میــان آثاری چون «زندگینامه شــاه عباس کبیر» در 
رسی کمیکاســرتیپهای زندگینامــهای نرشیه تهران مصور 
کوچولوهــا (۱۳۳۶ خورشــیدی)، از هرنمندی ناشــناخته به 
چاپ رســید که نشــان از تجربه بیشــرت و مهارت تصویرگر 

داشت. (تصویر ۱۱)
هامنطور که پیش تر ذکر شد، کتاب «ماجراهای تنتن» 
بــه دلیل قــرار گرفنت در شــامر پرطرفدارتریــن آثار کمیک 
دهه ۴۰ به رسعت راه خود را به ســایر کشــورها و از جمله 
ایران گشــود. در این زمان انتشارات یونیورسال این کتابها 
را در ایــران ترجمــه و منتــرش کرد. پــس از آن در دهه ۵۰
کمیکاســرتیپ «آسرتیکس» توســط این انتشارات به ایران 
آورده و منترش شــد. با وجود محبوبیت بسیار کمیکها در 
میان کــودکان و نوجوانان، کتابهایی کــه تصویرگر ایرانی 
دارند بســیار اندک و انگشتشامرند. از مهمترین دالیل این 
موضــوع میتوان بــه نبود نارشانی با توان مالی باال اشــاره 
کــرد. چرا که تصاویر پرکار کتابهای کمیک و خلق چندین 
تصویــر با شــخصیتهای متنــوع، کنشهــا و زوایای دید 
گوناگــون برای هر صفحه، زمــان و کاری مضاعف میطلبد 

و تأمین دســتمزد آن کاری آسان نیست و نیاز به توان مالی 
باالیی دارد. درنتیجه بیشــرت نارشان ترجیح میدادند تنها به 
پرداخت دســتمزد مرتجم اکتاف کــرده و تصاویر خارجی را 

بدون هیچ تغییری چاپ کنند.
یکی از منونههای برجســته و متامیــز کمیکهای پیش 
از انقالب، کتاب «رســتم و اسفندیار» با تصاویر سیروسراد 
است که در سال ۱۳۵۵ و توسط کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به چاپ رســید. در مقایســه با سایر کمیکهای 
خلق شــده توســط هرنمندان ایرانی، تصاویــر این کتاب از 
مهارت و قدرت بیشــرتی برخوردارنــد. گرچه تصاویر عمیقاً
تحتتأثیر کمیکهای آمریکایی و فرهنگ تصویری غرباند، 
با این وجود ســیروسراد در این اثــر توانایی خود را در به 

۱۱. تاریخ ادبیات کودکان ایران
محمــدی،  محمدهــادی 

زهره قایینی، 
جلد ۷ ص ۱۱۱۵
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در سطحی بسیار پایینتر از کمیکهای ترجمه قرار داشتند 
و منیتوانســتند در میان کودکان محبوبیتی بیابند. اسامعیل 
ُســهی (۱۳۷۵، ص ۲۲) دربارۀ تجربیاتش میگوید: در ســال 
۱۳۵۹ با دیدن کتاب رســتم و اسفندیار، بر آن شدم که برای 
کســب تجربه در ایــن زمینه به طراحــی اینگونه کتابها 
براســاس روش ســنتی بپردازم. در نظر داشتم کارم به شیوه 
نقاشــی قهوهخانهای نزدیک باشد. بنابراین هامن داستان را 
با استفاده از مکتب نگارگری قاجار و شیوه لطفعلی شیرازی 
و محمد ابن وصال دوباره تصویرســازی کــردم. کار در حد 
طراحــی و چند پــالن رنگی باقی ماند و هیــچگاه به چاپ 

(تصویر ۱۳) نرسید.

تصویر کشیدن شــخصیتها و رخدادهای گوناگون با زاویه 
دیدهای متفاوت و پرهیجــان بهخوبی به منایش میگذارد. 
قــدرت تصویرگر در طراحی و اســتفاده از افکتهای ویژه 

کمیکها شایان توجه است. (تصویر ۱۲)
بهتدریــج برخــی از تصویرگــران تالشهایــی در خلق 
کمیکهــای بومــی بــا اســتفاده از عنــارص و املانهــای 
نقاشیهای ســنتی ایرانی کردند. هرچند باید گفت که آثار 
این افراد اگر اقبالی برای چاپ شدن مییافتند، از نظر کیفی 

مرتضی اســامعیلی ســهی، ویژگیهای فنی کمیکاســرتیپ، پژوهشــنامه ادبیات کودک و 
نوجوان، ص ۲۳.

رستم و اسفندیار
سیروس راد 

تهــران: کانــون پــرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، 

ص ۱۳.



در ســالهای پیش از انقــالب رویکردهای ایدئولوژیک 
نسبت به ادبیات کودکان در میان چپها و مذهبیها رشد 
روزافزونی یافــت. اینان به انقالب کــودک بهعنوان ابزاری 
سیاسی و ایدئولوژیک مینگریستند. تحتتأثیر چنین رفتار 
و رویکــردی، تعداد زیــادی از نویســندگان و هرنمندان به 
ســمت خلق ادبیات منادین و آرمانخواهانه رفتند. در دهه 
۴۰ و ۵۰ ادبیات کودکان ایــران عمدتاً جوی ایدئولوژیک و 

آرمانگرایانه داشت.

کمیک اسرتیپ در ایران: پس از انقالب
پس از انقالب اسالمی در سال ۱۳۵۷، نظام نرش کتاب و 
نرشیات کودک ایران با گسست از پیشینه خود با پراکندگی 
و عدم انســجام روبهرو شــد. ارگانهای رسمی سیاستگذار 
تالش داشتند با ســازماندهی رویکردهای جدید، فرهنگ به 
اصطالح غربی حاکم بر فضای ادبیات کودک را تغییر دهند. 
آنها ســعی کردند با تعریف دوباره چشماندازهای سازگار 
با اهداف و روحیه انقالب، معنای تازهای به ادبیات کودکان 
بدهند. درنتیجه، کارهای مرتبط با موضوعات مذهبی بسیار 
مورد پشــتیبانی قرار گرفت. این سیاســت در دوران هشت 
ســاله جنــگ تحمیلی عراق علیــه ایران نیز ادامه داشــت. 
در دهــه ۶۰ حــال و هوای خاصی بر روحیــه تصویرگران و 
نویســندگان جوان ایرانــی حکمفرما بود: روحیــه انقالبی، 
غربســتیز و جویای یافنت هویت ملی. گروهی از هرنمندان 
و متخصصان با دنیای ادبیات و هرن نیز به شکلی شعارگونه 
و سیاسی برخورد کردند و همه هرن و ادبیات غرب را مبتدل 
انگاشتند. در این دوران به دلیل گسرتش روحیه ضد غرب در 
میان سیاســتگذاران و متخصصان، کمیکاسرتیپها تبدیل 
به مســئلهای مناقشهبرانگیز و ناخوشــایند شدند. درنتیجه، 
در این دوران کمیک بهعنوان ادبیاتی سبک و سطحی تلقی 
شــد، کاالیی که تنها برای تبلیغ فرهنگ و قهرمانان غربی و 
برای تهاجم فرهنگی خلق شــده اســت. به همین دلیل در 
اواســط دهه ۶۰، چاپ کتابهای کمیک توسط تعدادی از 

متخصصان و سیاســتگذاران ادبیات کودک به شــکلی غیر 
رســمی ممنوع شد. این ممنوعیت البته در موارد نادری نیز 
اعامل منیشــد، چنانچه تعداد اندکی کتاب کمیک در طی 
این دوران طوالنی منع منترش شدهاند. در ادامه به تعدادی 

از آن کتابها خواهیم پرداخت.
در ایــن دوران جدا از محدودیتهای رســمی، نظرات 
موافــق و مخالف جــدیای در رابطه با کمیکاســرتیپها 
در میــان تصویرگــران و متخصصــان ادبیات کــودک وجود 
داشــت. برخی بــر این عقیده بودند که کمیکها ســطحی 
و بیکیفیتانــد و کــودکان را بــه ادبیــات ضعیف عادت 
میدهند. بــه نظر این افراد کمیکها هیچگونه ارزش ادبی 
یا هرنی نداشتند. به همین دلیل منیتوانستند باعث گسرتش 
تخیل کودکان شــوند و آنها را بــه خوانندگانی تنبل تبدیل 
میکردند. درحالیکه عــدهای دیگر به دلیل اینکه در ایران 
طراح خوب برای خلق کمیک بســیار کم بود و مهمتر از آن 
ممکن بود نارشان به دلیل فرهنگ پایین و ضعف اقتصادی 
به طرف انواع مبتذل و عامهپســند کمیک بروند و به تولید 
انبــوه چنیــن کتابهایی بپردازند تا جایی کــه امکان تولید 
ادبیــات مناســب از میان برود، با تولیــد و ترجمه اینگونه 
کتابها مخالفت میکردند. مهمتر آنکه به نظر این گروه، 
ورود بیرویه این کتابها بازار نرش را در ایران دســتخوش 
تغییــر کــرده، فرهنگ و ارزشهــای غربــی را وارد اجتامع 
مــا میکرد. در ســوی دیگر متخصصانی کــه موافق توید و 
چاپ کمیکاســرتیپها بودند چنین استدالل میکردند که 
اینگونه کتابها کــودکان را به خواندن عالقهمند میکنند. 
کمیکها یا رمانهای تصویری هرنمندانه و با کیفیت، حس 
زیباییشناســی و تخیل کودک را گسرتش میدهند. با رونق 
ایــن کتابها در عمل نویســندگان و طراحانی قویدســت 
بــه میدان خواهنــد آمد و وارد چرخه رقابــت و ارتقاء آثار 
خواهند شــد. از ســوی دیگر عدهای نیز بر این باور بودند 
که منع تولید یا ورود قانونی، کمیک را به جنســیی قاچاپ 
تبدیل خواهد کرد و کودکان برای بهدست آوردن کتابهایی 
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از این دست به ســوی بازارهای زیرزمینی خواهند رفت. از 
نظر این گروه، این امر پدیدهای بســیار خطرناک است چرا 

که کنرتلی بر روی چنین بازارهایی وجود ندارد.
گرچه چاپ کتابهای کمیکاســرتیپ برای مدتی قابل 
توجه منع شــد، اما با گذشــت چند سال از انقالب و انتشار 
دوباره تعدادی از نرشیات ویژه کودک و نوجوان، بســیاری 

از تصویرگــران و مرتجامن کار خود را در این نرشیات ادامه 
دادند. عده زیادی از متخصصان با حضور کمیک در نرشیات 
مشــکلی نداشــتند و مخالفتهایشــان عموماً در رابطه با 
کتابهــای کمیک بود. بــه همین دلیل کمیکاســرتیپها 
راهی برای بقا در ایران یافتند. پس از پایان جنگ و باز شدن 
نسبی فضای اجتامعی و فرهنگی، بهخصوص با تعدیل نوع 
نگرش و رویکرد جامعه نسبتبه کشورهای دیگر، نارشان و 
پدیدآورندگان بیشرتی در گســرته انتشار کتابهای کودکان 
فعال شــدند و در پــی آن تعداد تصویرگران و نویســندگان 
مســتقل و نارشان غیــر دولتی نیز افزایــش یافت. با وجود 
کمبودهــای بســیار، بهخصــوص نبود آمــوزش آکادمیک و 
تجربــه اندک، تعدادی از تصویرگران شــجاعت پرداخت به 
پدیده کمیکاسرتیپ و خلق آثار کمیک را یافتند. این افراد 
عمومــاً خودآموختــه بودند و روشهــای طراحی، عنارص و 
افکتهــای موجود در کمیکها را رصفاً با دیدن و تجزیه و 

تحلیل کمیکهای موجود فرامیگرفتند.
یکی از تصویرگران ثابتقدم در زمینه خلق کمیکاسرتیپ 
سعید رزاقی است. رزاقی در اواسط دهه ۶۰ خورشیدی کار 
خود را در نرشیاتی چون رشد نوآموز، رشد دانشآموز، زمزم، 
صــدف و روزنامههای متفاوتی چــون آفتابگردان و باران 
آغــاز کرد. با وجود متام دشــواریها و مخالفتها، او موفق 
شــد اولین کتاب کمیک خود را با عنوان «ماجراهای امین و 
اکرم» در سال ۱۳۷۰ بهچاپ رساند. پس از آن در سال ۱۳۷۶

کتاب «کودکی رستم» را با شیوه کمیک تولید و منترش کرد. 
اثر بعدی او براســاس رضباملثلهای فارسی خلق و در سال 
۱۳۸۲ چاپ شــد و در ۱۳۸۸ در ســه جلد چاپ مجدد شد. 
گرچه رزاقی تالش بسیاری برای بهکارگیری اِملانها و عنارص 
بومی و ســنتی در آثار خود کرده اســت، اما بسیاری از آثار 
او همچنان متأثر از کمیکهای غربیاند. با این وجود تالش 
و تداوم منحرصبهفرد او در تولید کتابهای کمیک غیرقابل 

(تصویر ۱۴) انکار است.
یکــی دیگــر از هرنمنــدان شــایان ذکر در ایــن عرصه 

کـودکـی رسـتم
نویسنده حسین فتاحی
تصـویرگر سعید رزاقـی 
تهران: نرش دانشآموز 

ص ۲



پرویز اقبالی اســت. مانند ســایر تصویرگرانــی که به تولید 
تصاویــر کمیک پرداختند، اقبالی نیز کار خود را از نرشیات 
کودک آغاز کرد. اولین کتاب کمیکاســرتیپی که او بهچاپ 
رســاند «حامســه حاج یونس» نام داشــت. این کتاب اولین 
کمیکاســرتیپی بود که با موضوع جنگ ایران و عراق تولید 
و در ۱۳۷۶ به چاپ رســید. سپس با هفت سال کار بر روی 
کتــاب «عاشــورا» این اثــر در ۱۳۸۷ بهچاپ رســید. کتاب 
عاشــورا به شــکلی حرفهای و پرکار تولید شــده است و به 
دو دلیل در تاریخ کمیکاســرتیپهای ایــران و کًال ادبیات 
کودک و نوجوان از اهمیت باالیی برخوردار اســت: این اثر 
اولین کتاب تولید شده پس از انقالب است که در آن چهره 
معصومین نشــان داده شــده اســت. در حالی که در سایر 

کتابهای تولید شده، چهره معصومین و امامان با شگردهای 
مختلف پوشــانده شده است، در این اثر جسارت به تصویر 
کشیدن شــامیل معصومین قابل توجه است. میتوان تصور 
کــرد که گرفنت مجوز چــاپ چنین کتابی بــرای تولیدکننده 
و نارش بســیار دشــوار بوده اســت. نکته مهم دیگر توفیق 
تصویرگر در بهکارگیری شــیوههای نقاشــی سنتی ایرانی در 
خلق تصاویر اســت. تصویرگر در این کتاب توانسته با الهام 
از نگارگریهای ایرانی و شیوه نقاشی قهوهخانهای و ترکیب 
آن با ساختار ویژه کمیکاسرتیپها به اثری نسبتاً قابلقبول 
دســت یابد. هر چند ایراداتی جدی بر تصاویر و منت کتاب 
وارد است، اما هیچکدام از این کمبودها و اشکاالت اهمیت 

(تصویر ۱۵) چاپ چنین اثری را منیکاهد.

داســتان عاشــورا/ نویســنده محمدســعید بهمنپور؛ تصویرگر پرویز اقبالی.ـ تهران: دانشآموز، ص ۴۱ و ۵۶
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از پنجاه سال پیش که کمیکاسرتیپ مدرن برای اولینبار 
وارد نرشیات کودک و نوجوان ایرانی شد، بهدلیل متامی اوج 
و فرودها و مشکالت ذکر شده این پدیده هیچگاه نتوانسته 
اســت جایگاه و کیفیتی مناسب و همپای سایر کشورها در 
ادبیــات کودک ایــران بیابد. با این وجود کمیکاســرتیپها 
هنوز در میــان خوانندگان ایرانی محبوبنــد. افزایش تعداد 
کاریکاتوریســتها و طراحان فیلمهای انیمیشــن با گرایش 
به تولید کمیکاسرتیپ در ســالهای اخیر، اتفاقی فرخنده 
اســت. چندی اســت که نرشیــهای تخصصــی در رابطه با 
کمیکاســرتیپ با عنوان «جدید» آغاز به:ار کرده است. در 
ایــن نرشیه نکات نظری و رویدادهای مهم کمیکاســرتیپ 

جهــان در کنــار آثار تصویرگــران جــوان و قدیمیتر عرضه 
(تصویر ۱۶). با گسرتش چنین نیروهایی، امکان تولید  میشــوند
کمیکهایــی در ســطح اســتانداردهای بیناملللــی افزایش 
مییابد. امید اســت روزی در ایران شاهد تولید کمیکهایی 
با کیفیت ادبی و هرنی باال و حتی نســل جدید این کتابها 

باشیم. یعنی رُمانهای گرافیکی۵
پژوهشها نشان از گسرتش روزافزون فرهنگ مطالعه و 
تولیــد کمیک در دنیا دارند. یکــی از منونههای موفق تولید 
کمیکهــای بومی، کشــور ژاپن اســت. در ژاپــن کمیکها 
بســیار پیرشفــت کردهانــد و هرنمنــدان ژاپنی بــا مهارتی 
خاص توانســتهاند فرهنگ بومی خــود را با دنیای افکتها 

مجلــه جدیــد، ۱۳۸۸، شــامره ۱۲، ص ۱۱ و ۲۵



و ســاختارهای ویژه کمیک ترکیب کــرده و محصولی خالق 
و هرنمندانــه تولیــد کنند. کمیکاســرتیپ ژاپنــی «مانگا» 
نــام دارد. مانگاهــا از نظر تنوع موضوعــات از کمیکهای 
آمریکایــی جلوترند. از نــکات مثبتی که امــروزه در رابطه 
با کمیکاســرتیپها مطــرح میشــود، امکان اســتفاده از 
ایــن کتابها در جهت ترویج خواندن اســت. در بســیاری 
از کشــورها از کتابهای کمیک به شــکلی حسابشــده و 
نظاممند برای کتابخوان کردن کودکان اســتفاده میشــود، 
چــرا که اکرث کودکان به دلیل احاطهشــدن با حجم باالیی از 
رسانههای تصویریـ تعاملی از خواندن گریزانند و کمیکها 
به دلیل نزدیکی به دنیای رسانههای تصویری، مانند فیلمهای 
کارتون و بازیهای انیمیشــن، میــل به خواندن را در کودک 
بیــدار میکنند. کمیکها به دلیل رسعــت باالی انتقال پیام 
در بسیاری از موارد برای آموزشهای غیر مستقیم نیز مورد 
اســتفاده قرار میگیرند. در بســیاری از مراکز، برای آموزش 
فلســفه، هرن، تاریخ و حتی موضوعاتــی چون ریاضیات که 
جذابیــت کمــرتی دارند از کمیکها اســتفاده میشــود. و 
مهمتر آنکه به دلیل باال بودن حجم تصویر نســبت به منت 
در کمیکها، مخاطبانی که از مشکالت خواندن رنج میبرند 
میتوانند از این کتابها بیشــرت اســتفاده کنند. کتابهای 
کمیکاسرتیپ مناسبسازی شده میتوانند دریچهای باشند 
به روی کودکان کمتوان ذهنی یا کودکانی با ســایر نیازهای 
ویژه که با تواناییها و مهارتهای محدودشــان به ادبیاتی 

غنی دسرتسی داشته باشند.
پی نوشت
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تصویرگری هرنی چند بعدی است که وجهی از آن دارای بار هرنی و زیبایی شناختی ، وجهی 
بار مفهومی و بیانی و وجهی دیگر بار کارکردی و رسانه ای دارد.

چنــد وجهی بــودن تصویرگــری از طرفی لــزوم تعریف اســتانداردها ی این حرفــه را طلب 
می کند و از طرفی ارائۀ این استانداردها را دشوار می سازد و اساساً قراردادن استاندارد و تعریف 
چهارچوب های کیفی برای هر مدیایی که وابســته به هرن باشــد کاری سخت است چرا که هرن در 

مرزشکنی ها و فراروی از تعاریف مرسوم، همواره در کار ارائه ی استانداردهای جدید است. 
امــا به هر صورت نوعی از کیفیــت در ارائۀ آثار تصویرگری وجود دارد که در نظر اول برای 

مخاطب و سپس برای اهل فن و کارشناسان قابل دریافت است.
اســتانداردهای یک اثر تصویرگری را در ابتدا گونۀ آن تصویرگری مشــخص می کند.اینکه اثر 
مورد نظر در دســتۀ ادبی –علمی –آموزشــی و ...قرار گرفته است تعیین می کند که تصویرگری 

مبتنی بر آن از چه استانداردهایی برخوردار باشد.
بدیهی ست که در نوع علمی، تصویرسازی باید بر اساس قوانین علمی و شفاف کننده و توضیح 
دهنده ی داده های علمی ای باشد که می طلبد تصویرگر، استانداردهای طراحی واقع منا، آنالیز شده 

و بسیار گویا و روشن را به کار گیرد.
در تصویرگری آموزشی این استاندارد ها با چرخش مالیمی از تصویرگری علمی فاصله گرفته 
و با نزدیک شــدن به طراحی فانتزی تر ،ســعی در آموزش یک مفهوم با زبانی شیرین و خیالی و 
جــذاب به مخاطبان دارد. در این گونه تصویرگری ها فراروی از قواعد طراحی واقع منا و منطبق 
با داده های علمی تا جایی مجاز اســت که ضد آموزش عمل نکند و بر اســاس اینکه آیا مفهوم 
مایل است تا آموزش را مستقیم یا غیر مستقیم به مخاطب ارائه دهد نوع تصویرگری و طراحی 
نیــز تغییر می کند. به همین ترتیب گونه های ادبی بر اســاس نوع ادبی آن تعاریف گوناگون و 

استانداردهای متفاوتی پیدا می کنند.
آنچه در همۀ انواع تصویرگری به عنوان اســتاندارد پایه شناخته می شود، طراحی قدرمتند و 
خالق ، ترکیب بندی هوشــیارانه، اســتفادۀ درست از رنگ و البته مخاطب شناسی است. رعایت 
اســتاندارد هــای پایه در انــواع مختلف تصویرگــری آن اثر را درچهار چوب هــای اولیۀ یک اثر 
استاندارد قرار می دهد و هرگاه خالقیت  وارد  این عرصه شود ، استاندارد های معمول شکسته 

شده و استاندارد های جدیدی متولد می شوند. 

هـــدا حـــدادی

تصـــویــرگـــــریاستانداردهای 

۷۵
۷۴





علی بوذری

معراج نامه 
مبرش و محذر کودکان قاجاری

ورود صنعت چاپ به ایران، در ســدۀ ســیزدهم هجری قمــری (نوزدهم میالدی)، باعث 
تحول بزرگی در جامعۀ دوره قاجار گردید. بدین ترتیب،  علم و دانش و کتاب و کتابخوانی از 
انحصــار طبقه مرفه و نخبه بیرون آمد و در اختیار عامه مردم قرار گرفت. این روند از طرفی 
معلول گســرتش سوادآموزی و از طرف دیگر علت رشــد روزافزون سواد در جامعه قاجاری و 

گذر از یک جامعه سنتی به جامعهای مدرن است.
گرچه کتابهای اولیه چاپ رسبی و ســنگی از ظرافت و زیبایی نسخههای خطی خالی 
بودنــد، ولی دیری نگذشــت که چاپچیــان و مطبعهداران بــا فراگیری فن چاپ، توانســتند 
کتابهایــی چاپ کنند که از لحاظ طرح، نقش و خط، با نســخههای خطی مشــابه، برابری 
کننــد. بدین ترتیب، هرنمندان و صنعتگران ایرانی با متأثرکردن شــیوۀ وارداتی چاپ، شــیوۀ 

ایرانی چاپ سنگی را پایهریزی کردند.
ورود چاپ رسبی به شکل رسمی، دستاورد تالشهای عباس میرزا، نائبالسلطنه، (۱۲۴۹-

۱۲۰۳ق./ ۱۸۳۳-۱۷۸۸ م.) اســت. عبــاس میــرزا در ســال ۱۲۲۸ ق. (۱۸۱۳ م.)، هنگام عقد 
پیامن صلح گلستان میان ایران و روسیه، چند دستگاه چاپ به روسها سفارش داد و شخصی 
بــه نام زینالعابدین تربیزی را به پرتزبورگ فرســتاد تا فنون چاپ و روش ســاخنت مرکب را 
فراگیرد. چهار ســال بعد، یعنی در ســال ۱۲۳۳ ق. (۱۸۱۶ م.)، میــرزا زینالعابدین به ایران 
آمــد و مطبعه تربیــز را احداث کرد. اولین کتاب که این مطبعه منترش کرد، رســاله جهادیه، 
تألیف میرزا عیسی قائم مقام اول، بود. بعد از مدتی، میرزا زینالعابدین، به دستور فتحعلی 
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شــاه (دورۀحکومت ۱۲۵۰-۱۲۱۱ق./ ۱۸۳۴-۱۷۹۷ م.) به 
تهــران آمد و مطبعۀ تهــران را داير منــود. مطبعۀ تهران 
متعلــق به یکــی از با نفوذتریــن رجــال آن دوره، یعنی 
منوچهرخــان گرجــی، معتمدالدوله، بــود. معتمدالدوله 
عالوه بر مطبعه تهران، مطبعهای نیز در اصفهان داشــت. 
با مرگ معتمدالدوله در سال ۱۲۶۳ ق. (۱۸۴۶ م.) و میرزا 
زینالعابدین در حدود ســال ۱۲۶۰ ق. (۱۸۴۴ م.)، چاپ 
کتاب به شــیوه رسبی کمکم از رونــق افتاد به طوری که 
بعد از سال ۱۲۷۳ ق (۱۸۵۸ م) به مدت دو دهه، کتابی به 
این شــیوۀ چاپ نشد. در چند سالی که شیوۀ چاپ رسبی 
در ایــران رواج داشــت، حدود ۵۵ کتــاب در مطبعههای 
تهران، تربیز و اصفهان به چاپ رسید که کتاب مختارنامه 
(۱۲۶۱ق/ ۱۸۴۵م) و ۵ چــاپ متفــاوت از طوفانالبــکاء 
(بیتــا؛ ۱۲۶۹ق./ ۱۸۵۲م.؛ ۱۲۷۱ق./ ۱۸۵۴م.؛ ۱۲۷۲ق./ 

۱۸۵۴م. و ۱۲۷۳ ق./ ۱۸۵۵.) دارای تصویر هستند.
نخســتین مطبعــۀ چاپ ســنگی، در ســال ۱۲۴۹ ق. 
(۱۸۳۳ م.)، حــدود ۲۲ ســال پیش از مرتوکشــدن چاپ 
رسبی، در تربیز دایر شــد. به دســتور عباس میرزا، محمد 
صالح بن حاج باقرخان شــیرازی، یکی از محصالن اعزامی 
به انگلســتان و روسیه، یک دســتگاه چاپ به تربیز آورد 
و ریاســت آن به عهــدۀ حاج محمد حســین امینالرشع 
تربیزی گامرده شــد. نخستین کتابی که در این مطبعه به 
چاپ رسید، قرآن (۱۲۴۹ ق./ ۱۸۳۳ م.) بود. طولی نکشید 
که مطبعههایی در شــهرهای دیگر ایران، از جمله تهران، 
تأســیس شدند. گرچه مدتی چاپ رسبی و سنگی در کنار 
هــم به کار گرفته شــد، ولی پس از چندی چاپ ســنگی 
تنها شــیوۀ چاپ در ایران گردید. شــاید بــه این دلیل که 
ایرانیان با خطوط پرپیچ و خم خوشنویسی در نسخههای 
خطی بیشــرت مأنوس بودنــد، عالقهای به حــروف منظم 
رسبی نشــان ندادند. از طرف دیگر مشــکلبودن شــیوه 
چاپ رسبی، باعث شــد کــه بعد از چنــدی چاپ رسبی 



کامًال کنار گذاشته شود. مزیت دیگری که چاپ سنگی بر 
شیوۀ چاپ رسبی داشت، آن بود که منت و تصویر به یک 
شــیوۀ چاپ میشــدند و متام ظرافتها و دقایق تزئینات 
نســخههای خطی نیز امــکان ظهور مییافــت. در واقع 
شــیوه صفحهآرایی، خطاطی و اصول زیباییشناســی این 
کتابها کم و بیش براساس ضوابط کتابسازی نسخههای 

خطی شکل گرفت.
فهرســتی بازمانده از هامن دوره، تنوع کتابهایی که در 
دوره قاجار منترش شدهاند را نشان میدهد. این فهرست که 
در پایان کتاب کتاب گنجینه تألیف میرزا عبدالوهاب نشــاط 

اصفهانی، آمده است، به عنوان یک مدرک با اعتبار و اهمیت 
دورۀ قاجار قابل بررسی است. فهرست شامل ۳۲۰ کتاب فارسی 
و ۱۴ کتاب عربی است و تقسیمبندی آن به رشح زیر است: 

کتــاب فقهیه (۳۵ عنوان)، کتــب اصولیه (۱۲ عنوان)، 
کتب تفســیر (۱۰ عنوان)، کتب اللغــه (۱۳ عنوان)، کتب 
تواریع (۱۸ عنوان)، کتــب مذاهب (۶ عنوان)،  کتب کالم 
(۶ عنوان)، کتب طب (۱۱ عنوان)، کتب ادبیه (۱۱ عنوان)، 
کتب منطق (۵ عنوان)، کتب معانی بیان (۵ عنوان)، کتب 
نحــو (۱۸ عنوان)، کتب حرف (۶ عنــوان)، کتب رجال (۲

عنوان)، کتب هیئت، حســاب، نجوم، هندســه، جغرافیا و 
سیاق (ده عنوان) کتب بحاراالنوار (۴ عنوان)، کتب تعبیر 
خــواب (۲ عنوان)، کتب احادیث، اخبار و غیره (فارســی؛ 
نه عنــوان، عربی چهــارده عنوان) کتــب در علم عروض 
(۲ عنــوان)، کتب ادعیه (۱۴ عنــوان)، کتب مصیبت (۲۱
عنــوان)، کتب دیوانات (۳۲ عنــوان)، قصه و حکایات (۱۱

عنوان)، بچهخوانی (۳۳ عنوان).
کلیت این فهرســت براســاس تقســیمبندی موضوعی 
شــکل گرفته و تنها در بخش بچهخانی، مخاطب اثر اســاس 
دستهبندی بوده است. شــاید بتوان گفت که پرابهامترین و 
مهمترین بخش این فهرست نیز همین بخش بچهخانی است. 
چرا این کتابها و ادبیات گوناگون، از تعزلی گرفته تا مذهبی، 
در ایــن بخش جای گرفتهاند؟ به چه دلیل این کتابها برای 
کودکان آن دوره مناســب تشــخیص داده شدهاند؟ چه پیام 
اخالقی یا تربیتی در متون این کتابها مسترت بوده است؟ آیا 
کودکان مکتبخانهای آن دوره، توان فهم و درک این متون را 
داشتهاند؟ جواب این سؤاالت و بسیاری از سؤاالت مشابه در 
گروی تحقیق ژرف در بنمایهها، مضامین و مخاطبشناسی 
داســتانهای این بخش اســت. این مقاله با مترکز بر یکی از 
کتابهــای ذکر شــده در بخــش بچهخانی این فهرســت، 
معراجنامــه، تالش میکند دالیل انتخاب این کتاب به عنوان 

کتاب بچهخانی و پیامهای من را شناسایی کند.
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معرفی کتابهای چاپی معراجنامه 
نخســتین کتابــی کــه بــه معرفــی آن میپردازیــم، 
معراجنامهنامهای منثور از مؤلفی ناشناخته است. داستان 
پس از حمــد پروردگار و نعمت پیامــرب اکرم (ص) رشوع 
میشود: سوار شــدن پیامرب(ص) بر ُبراق، مرکب بهشتی، 
مناز خوانــدن با پیامــربان دیگر، دیدن بهشــت و جهنم، 
دیدن مالئک با منودهای گوناگون، جدا شــدن جربئیل در 
ســدرهاملنتهی، طعام خوردن پیامــرب (ص) در عرش اعلی، 
تقلیــل نوبتهای مناز یومیه، شــک کفــار از جمله زعفر 
بــه صدق گفتار پیامــرب(ص) درباره معــراج و... از جمله 

وقایعی است که در این داستان به آن پرداخته میشود.
منت با عبارت «الحمدالله رب العاملین و العاقبه املتقین 
و الصلواه و اسالم علی ارشف النبیاء و املرسلین محمد و آل 
الطاهرین، اما بعد بدانکه در اخبار آمده اســت ...» رشوع 
میشود و با عبارت «... و لعنت خدا و نفرین بر کسی باد 
که شک بیاورد.» پایان مییابد. اهمیت این منت در آن است 
کــه تنها یک چاپ از آن، به تاریــخ ۱۲۶۳ ق (۱۸۴۶ م)، در 

دست است که نخستین چاپ سنگی داستان معراج بهشامر 
میآید. از طرف دیگر این کتاب، حاوی بیشرتین تصاویر با 

کیفیتی ممتاز از داستان معراج است. 
معراجنامــۀ بعــدی، منظومــه معراجنامــه، رسوده 
شجاعی مشهدی اســت. اطالعات ما درباره نویسنده این 
کتاب بســیار اندک اســت و احتامالً این کتاب تنها تألیف 
اوست و این منظومه نیز از لحاظ ادبی چندان قابل اعتنا 
نیست. اشکاالت پیدرپی در وزن و قافیه و رعایت نکردن 
فنون ادبی از نقایص بارز آن محســوب میشود. از سوی 
دیگر شــاعر در رشح داســتان از روایات ضعیفی استفاده 
کرده اســت. برای مثال در کتاب ذکر میشود پیامرب(ص) 
در منزل امســلمه بودند که پروردگار ایشــان را به معراج 
فرا میخواند؛ بنا به شــواهد تاریخی، امســلمه در مدینه 
بــه ازدواج پیامرب(ص) درمیآیــد، ولی اکرث مفرسان اتفاق 
نظــر دارند که معــراج از مکه و پیــش از هجرت صورت 

گرفته است.
این منظومه با این بیت اول رشوع میشود: 



شاهنشه ملک الیزالی
خورشید قضای بیزوالی

بیت آخر منظومه چنین است: 
هزاران درود و هزاران سالم 

ز ما بر محمد علیهالسالم
پس از امتام داســتان معراج، کتــاب در متامی چاپها 

به جــز چاپ ۱۳۵۷، با داســتان حــرضت خرض و حرضت 
امیراملؤمنین ادامه پیدا میکند.

به نظر میرســد ایــن منظومه جزء منتهــای عامیانه 
پرطرفدار در آن دوره بوده اســت؛ چرا که ۹ چاپ ســنگی 
مصور بین سالهای ۱۲۶۸ ق (۱۸۵۱ م) تا ۱۳۵۷ ق (۱۹۳۹

م) از این کتاب شناسایی شده است.
کتاب بعدی بحرالطویل معراجنامه، تألیف ابراهیم بن 
محمد باقر جوهری است. منت این کتاب، شامل هشت بند 
اســت: بند نخست در مقدمه و ستایش پروردگار، بند دوم 
در ســتایش پروردگار، بند ســوم در نعت پیامرب(ص)، بند 
چهارم در رشح داســتان معراج، بند پنجم در منقبت امام 
علی (ع) و بند ششم تا هشتم وصف حال مؤلف و ارادت 
او به امام علی(ع). داستان معراج جوهری، بسیار مخترص 
اســت و تنها به آمدن جربئیل، سوار شــدن پیامرب(ص) بر 
براق، برگذشــنت از آســامنها و کواکب و مالقات با شــیر 

میپردازد و شباهتی به دو منت پیشین ندارد.
ایــن کتــاب با عبــارت «طوطی خوش ســخن منطقه 
گویاست بتمجید کریمی که رس زلف عروسان سخن را کند 
از شانه اشعار پریشان...» رشوع میشود و با عبارت «... وز 
رس اخالق برآرند زمانی کف حاجات و بدل مطلب و آمین 

و دعا را» خامته مییابد.
پس از این معرفی اجاملی، میتوان با مترکز بر درومنایه 

معراجنامه قاجاری به پیامهای تربیتی آن پرداخت.

۱. اهمیت و ارزش واالی دین اسالم و پیامرب اکرم(ص)
در چند بخــش متفاوت از این کتاب داســتانهایی با 
مضمون ارج و ارزش دین اسالم و برتری آن نسبت به دیگر 
ادیان اشــاره میشود. نخستین بار، در ابتدای کتاب و پیش 
از رشوع ســفر روحانی حرضت محمد(ص) به آسامنها به 
این نکته تأکید میشود. زمانی که پیامرب(ص) از مکه به اور 
تسلیم میرود، پیامربان دیگر در آنجا منتظر ایشان هستند. 
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پیامربان از حرضت محمد (ص) میخواهند که به پیشوایی 
ایشان مناز بخوانند. پیشمناز بودن پیامرب اکرم(ص)، تقدم و 
اهمیت پیامرب را بر دیگر پیامربان نشان میدهد، که توسط 

پیامربان ماضی نیز اعرتاف و پذیرفته میشود.
در جــای دیگــر کتاب، وقتــی پیامــرب (ص) به دیدن 
فرشــتهای به نام شــغاویل میروند، دوباره بر مقام واالی 
ایشان تأکید میشود. شغاویل فرشتهای است که پنج هزار 
دســت و در هر دســت دو هزار انگشــت دارد و مسئول 
شــامرش قطرات باران اســت. پیامرب (ص) از او میپرستند 
که شــغاویل توان شــامرش چه چیزی را ندارد و او پاســخ 
میدهــد که من منیتوانــم صواب صلواتهــا و منازهای 
مسلمین را شامرش کنم. اینجا نیز تأکید بر صواب مناجات 

مسلامنان و اهمیت دین اسالم است.
در مقامات مختلف معراج و در آسامنهای هفتگانه، 
پیامرب اکرم(ص) حرضت یوســف، موســی، یونــس و... را 
مالقــات میکننــد. متامــی این پیامــربان پیشــین اعرتاف 
میکنند که سالهاســت مشــتاق چنین روزی و آرزومند 

دیدار پیامرب اسالم(ص) هستم.

۲. مقام شامخ امام علی(ع)
کتــاب معراجنامه تنها کتابی اســت که رسارس آن به 
بخش مشخصی از زندگی حرضت محمد(ص) میپردازد. با 
این حال در بخشهایی نیز به امام علی (ع) اشاره میکند 
و اهمیت مقام ایشان را در میان شیعیان گوشزد میشود.
یکــی از مهمتریــن بخشهای داســتان معراج، طعام 
خــوردن پیامرب اســالم(ص) در عرش اعلی، اســت. در این 
بخش حرضت محمد(ص) به طعام دعوت میشــوند و در 
یک مجمعه، که حاوی دو ســیب و یک ظرف شــیر برنج 
اســت، در مقابل ایشان قرار میگیرد. حرضت محمد(ص) 
از خوردن امتناع و اظهار میکند که بدون یاور همیشگی 
خــود، امام علی(ع)، هرگز دســت به طعام نزده اســت. 

ندایــی به جانــب پیامرب (ص) میآید که یــارت به زودی 
از راه میرســد. دستی از پشت پرده بیرون میآید و یک 
سیب را برمیدارد. در زمان بازگشت، حرضت محمد(ص) 
این ســیب را در دســت امام علی(ع) در مسجد میبیند. 
در واقع، سیب در دستان حرضت علی(ع) دلیلی بر صدق 
گفتار پیامرب(ص) اســت که از طرف مرشکان، به رسکردگی 

ابوجهل، مورد تردید قرار گرفته است.
عالوه بر این، در ابتدای داســتان ذکر میشــود که به 
چهرۀ فرشــتگانی که به اســتقبال پیامرب(ص) آمده بودند، 
عبــارت «الاله الى الله، محمد رســول الله، علیاً ولی الله» 



نوشــته شده است. در آسامن چهارم، نیز حرضت یونس 
میگوید که در بهشت هرجا که نظر کنی همین عبارت 
دیده میشود. این عبارت تأکیدی بر والیت و جانشینی 

امام علی(ع) است. 
در بحرالطویــل معراجنامــه، نیز بخشــی بــه امام 
علی(ع) میپردازد. در مســیر بازگشــت از سفر روحانی 
معراج، پیامرب(ص) با شیر عظیمالجثهای مواجه میشود 
کــه اجــازۀ عبور به ایشــان منیدهند. ندایــی به جهت 
پیامرب(ص) میآید که تحفهای به شــیر دهد. پیامرب(ص) 
خاتم خود را در دهان شــیر قــرار میدهند و از مرحله 
عبور میکنند. در مســجد، پیامرب(ص) خاتم را در دست 
امام علی(ع) مییابند. به نظر میرســد این داســتان نیز 
به شــکل منادین به تفحیص مقام والیــت و هدایت به 
امام علی(ع) میپردازد و روایت شاعرانه واقعه غدیرخم 

است.
این داستانها حکایت از عشق و عالقه زیاد مؤلفان 

شــیعه به امام علــی(ع) دارد به شــکلی که 
ایشــان را در ســفر روحانی معراج، همراه و 
همدم حرضت محمد(ص) قــرار میدهند و 
پیام تابعیت از مقام شــامخ و شــاخص امام 

علی(ع) را برای شیعیان دارد.

۳. داستان مرد شکاک
معراجنامههای قاجاری داستان لطیف و 
پراحساسی دارند. داستانی که رسارس بشارت 
برای مؤمنان اســت و وعدۀ لطف و بخشش 
پروردگار را با خود دارد. ولی داســتانی که در 
پایان کتاب معراجنامه روایت میشــود، پیام 

نهیکننده و محذر دارد.
زعفر، یکی از مســلامنانی اســت که به 
تحریــک ابوجهــل، به صــدق گفتار حرضت 
محمــد(ص) در بــاب معراج شــک میکند. 
همــرس زعفر در خانــه مشــغول پخنت نان 
اســت و زعفر را برای آوردن آب به چشــمه 
میفرســتد. زعفر در چشمه آبتنی میکند و 
پس از بیرون آمدن از چشــمه تغییر ماهیت 
داده و تبدیل به زن میشود. زعفر، که اکنون 
تبدیل به زن شده، با مردی رختشوی، که از 
کنار چشــمه عبور میکند، ازدواج میکند و 
صاحب فرزندانی میشــود، هفت سال بعد، 
دوبــاره به آبتنی در چشــمه بــه مرد تبدیل 
میشود و وقتی به خانه میرود، زن خود را 

در حال پخنت نان میبیند.
این داســتان، که پــس از امتام بخشهای 
مبرش منت و در بخش پایانی کتاب جای گرفته، 

متثیلی از عذاب شکاکان و مرشکان است.

نتیجـهگیـری
معراج پیامرب(ص) مملو از بخشهای 
پرشــور و جذبه اســت كه طی قرنهای 
متامدی پایهای برای نشاندادن عشق و 
عالقۀ هرنمندان و ادبای جهان اســالم به 
پیامرب اســالم(ص) بوده است. نگارههای 
معراجنامههــای ایلخانی تــا صفوی، در 
نســخ فاخر خطی فرصت بروز و ظهور 
مییابند و تصاویر تكرنگ نســخههای 
قاجــاری در كتابهای چاپ ســنگی. با 
این حال تفاوت در میان دســتیابی افراد 
و مخاطبان آثار است؛ چرا كه كتب خطی 
در دستان پادشاهان و امرا و نسخههای 
چاپــی در اختیــار طیف گســرتدهای از 
مخاطبان، خصوصاً كودكان آن دوره قرار 
میگیرند. این فرصتی بــرای تودۀ مردم 
اســت كه از طریق ایــن كتابها با آثار 
ادبی و حكایات مذهبی آشــنا شوند. با 
این حال، این آشنایی تنها فایده و كاركرد 
این كتابها نیســت. مؤلفان این آثار در 
دورۀ قاجــار با زیركی پیامهای اخالقی و 
آموزههای دینی را در بطن داستان معراج 
قــرار میدهنــد و آن را بــرای مخاطبان 
شــیعی آن دوره آماده میكنند. اقتدای 
پیامــربان متقــدم بر پیامرب اســالم(ص)، 
اعرتاف ایشان به اهمیت و شأنیت دین 
اســالم و مقام شــامخ و شــاخص پیامرب 
اكرم(ص) و دالیلی بر والیت و جانشینی 
امام علــی(ع) از بخشهــای پراهمیت 
معراجنامههای چاپ ســنگی است. در 
پایان داستان، نوبت مرشكان و كفار است 
كه در داســتانی متثیلی، عذاب كفر خود 

را ببینند.
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بهروز رضایی کهریز

تصــویـرگـــری
برای فرهنـگ ڪودڪان

اکنــون دیگر این جملــه از فرط تکرار بهصورت رضباملثل درآمده که تصویر بخشــی از 
محتواســت. این جمله در مورد تصویرگری هر مطلبی اعم از آموزشی و تخیلی صادق است. 
اما اســب خیال تصویرگر در متون تخیلی فرصت جوالن بیشرتی دارد. آنجا خورشید میتواند 
ســبز باشد و آدمی میتواند به اندازه مورچه کوچک شود و اسب میتواند پرواز کند. اما در 
متون آموزشی، تخیل تصویرگر مجبور است دامن برچیند و در میدان کوچکتری جوالن دهد. 

البته فرصت خالقیت، بیتردید در هر دو جا هست.
تصویر در فرهنگ لغت کودکان، در وهله اول نقش آموزشــی دارد. درک این موقعیت و 
کاری که باید انجام شود، نخستین امری است که ذهن هر تصویرگری را باید به خود مشغول 

کند.
در فرهنگ کودکانهای که از آن سخن میگوییم، مقصود اول کتاب، آموخنت معنای واژگان 
به کودکان اســت. کودک براســاس تجربه زیســتی خود، معنای برخی از واژگان را میداند و 
برخــی را نــه. اما اینکه کدام لغت را منیداند، بر ما معلوم نیســت. هر لغت ممکن اســت 
برای نخســتینبار به گوش کودک یا به چشــم او خورده باشــد یا برای نخستینبار ذهن او را 
به خود مشغول کرده باشد. میتوانیم تصور کنیم کودکی همین امروز به ایران آمده است و 
میخواهد لغات زبان فارسی را بیاموزد و میخواهد از یک فرهنگ لغت کودکانه یاری بگیرد.

تصویرگری که کار تصویرســازی چنین اثری را برعهده میگیرد، الزاماً دغدغۀ آموخنت باید 
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داشته باشد و متام هرن و خالقیت خود را باید بهکار بگیرد 
تا به این آموخنت یاری برساند و آن را شیرین کند.

واژههایی که باید معنا را در ذهن خواننده برانگیزند، 
توســط مؤلف نوشته شدهاند. مؤلف طبعاً باید تالش کند 
از بهرتین واژههای ممکن برای آفریدن معنا ســود جوید 
و نباید غفلت کرد که در هر حال، کودک عنارص برصی را 
بهــرت دریافت میدارد و پیامهایــی را که از این طریق به 
او میرسد، آسانتر رمزگشایی میکند و درنتیجه زودتر و 

بهرت میآموزد.
تصویر باید بتواند یار شــاطر منت باشــد. تصویری که 
کمکی به انتقال معنا منیکند و در مســیر رساندن پیام به 

مخاطب، مانع میآفریند، عدمش به ز وجود است.
تصویر، اهمیت دیگــری هم دارد. کودکان پرگویی ما 
را دوست ندارند و زود خسته میشوند. بنابراین نویسنده 
منیتوانــد و خوب هم نیســت که همهچیز را از ســیر تا 
پیاز توضیح دهد. او باید به نکات اساســی و الزم بسنده 
کند و بقیه کار را به تصویرگر بســپارد. توضیح دادن شکل 
بــرگ «درخت نارون» یا «روباه» برای یک کودک، حقیقتاً
دشــوار اســت؛ پس از توضیح فراوان، تازه باز هم معلوم 
نیست تصویری که در ذهن مخاطب شکل میبندد چقدر 
به آنچه که نویسنده گفته است نزدیک باشد. اما تصویرگر 
قادر است حتی بدون کلمهای، با یک تصویر، روباه را در 

سطح قابل قبولی به خواننده معرفی کند.
بــه خاطر چنین قدرت افســونگری اســت که امروزه 
نارشان کتابهای آموزشــی به رساغ تصویرگران میروند. 
البته واقعیتی است که تصویر، آب و رنگی هم به مطلب 
میدهد و آن را جذابتر میمناید؛ اما الزم نیســت محتوا 
را فــدای آب و رنگ تصویر کنیم. میتوان هر دو آنها را 

خواست.
به نظر میرســد تصویرگــری کتاب، خصوصــاً کتاب 
آموزشی، زمانی موفق از آب درمیآید که اوالً تصویرسازی 

تصویر در فرهنگ 
لغت کودکان در وهله اول 
نقش آموزشی دارد. درک 
این موقعیت و کاری که 
باید انجام شود، نخستین 
امری است که ذهن هر 
تصویرگری را باید به خود 
مشغول کند



با تعامل نویسنده و تصویرگر صورت پذیرد و آندو توافق 
کننــد که با توجه به هدف کتاب، برای کدام بخش از منت 
تصویرگری شــود و عنارص اساسی تصویرـ که ممکن است 
در منت هم نیامده باشــدـ چه باشــد. وقتی هم کار انجام 
شــد، دقت کنند که تزاحمی بیــن دو بخش محتوا، یعنی 
منت و تصویر وجود نداشــته باشــد. نکتۀ دیگری که باید 
به شــدت مورد توجه واقع شــود، خصوصاً در کار کودک، 
این اســت که تصویر به دلیل تأثیــر عمیقتر و ماندگاری 
درازمدتتر در ذهن کودک، هیچ نکته غلطی را به کودک 
آموزش ندهد. و باالخره به این نکته عنایت داشــته باشند 
که با همۀ اتفاقاتی که ممکن است در گفتوگوها بیفتد، 
دو عامل بههیچوجه و هیچکجا نباید نادیده گرفته شوند: 
اول روحیــۀ مخاطبی که اثر برای او تولید میشــود؛ دوم 
هویت بومی تصاویر و زمینۀ فرهنگی که اثر در آن تولید 
میشود. به گامنم کسی این اصول را قابل مناقشه نداند.

برای کدام واژهها تصویر بکشیم؟
پیش از انجام کار تصویر، ما باید تعریف کرده باشیم 
که برای کدام بخش از منت (اینجا کدام دســته از کلامت) 
میخواهیم تصویرگری کنیم. برای کلامت تصویر بکشــیم 
که دریافت معنای آنها برای کودک کمی دشــوار است؛ 
یــا بهعکــس، به قدری ســهلالوصولاند که بــه ما اجازه 
میدهند با آنها کارهای فانتزی بیشــرتی بکنیم؟ آیا برای 
واژههایــی تصویرگری کنیم که کودکان غالباً تصور دقیقی 
از آنها ندارند و با شــنیدن آنها سؤالهای بزرگتری در 
ذهنشــان شــکل میگیرد و بدون نشــان دادن شکلشان، 
تقریباً غیر قابل توضیح هســتند یا چیزهایی را به تصویر 
درآوریــم که از نظر پرورشــی خیلی مهم هســتند و هر 
کودکــی فارغ از منطقه یا شــهری که زندگی میکند، باید 

آنها را بشناسد؟ خب کدامیک از اینهاست؟
در ایران عموماً به علــت هامن تجربهای که نداریم، 

وقتی تصمیم میگیریم تصویرســازی داشته باشیم، ریش 
و قیچی را میســپاریم به دست تصویرگر. در این صورت، 
ممکن است گاهی برحســب تصادف نتیجه خوب از آب 
دربیاید؛ اما اغلب، جواب آن چیزی نیست که باید باشد.

بنابراین وقتی قرار است جوراب را به خواننده معرفی 
کنید و معنی جوراب را بــه او بگویید، تصویرگر، هامنند 
تصویرگر این فرهنگ، ممکن اســت دوســت داشته باشد 

۸۷
۸۶



پرسکی را بکشد که کل پایینتنهاش را در یک لنگه جوراب 
فروبرده و لبه آن را تا کمر باال کشیده است!

هنگامــی که این کلمههــا، با گفتوگــو و همراهی 
نویســنده و تصویرگــر انتخاب شــدند، تصویرگر اتود کار 
را آمــاده میکند و در صورت مخالفت نکردن نویســنده، 
کار برای بررســی علمی و دقیقتر به ناظر هرنی ســپرده 
میشــود که آن را نه فقط از نظــر خطوط و رنگها (که 
میبایست در انتخاب تصویرگر آن را لحاظ کرده باشند)، 
بلکــه از ایــن نظــر که مطابق با منت اســت یــا خیر و با 
کلیــت کار هامهنگی دارد یا نه (بهویژه زمانی که چندین 
تصویرگــر با هم برای یک کتاب کار میکنند) و باالخره از 
این نظر که چه پیامهای ناخواســتهای را ممکن است در 
ذهن مخاطب برانگیزد، بررســی کنــد. مطلب دیگری که 
مدیر هرنی باید بررســی کندـ به خاطر تجربه بیشرتی که 
داردـ این موضوع اســت که تصویرگر در محتوای تصویر 

دچار خطا نشده باشد.

ارتباط تصاویر با نوشته و سهمشان از آموزش
این نکته خیلی مهم اســت که تصویر آفریده شــده، 
نســبت به آموزش منت، نهتنها نبایــد تزاحمی بیافریند که 
بایــد آن را تقویت و نقاط خالــی آن را پر کند. مثًال الزم 
نیســت هرجا مؤلف از سواری با یک وسیله نقلیه، مانند 
دوچرخــه صحبــت میکند، هــی تذکر دهد کــه باید از 
تجهیزات ایمنی استفاده شود. این موارد را خود تصویرگر 

باید خودبهخود در تصویر بیاورد.
تعارض بین نوشته و منت خصوصاً برای مخاطب کودک 
پذیرفتنی نیســت. کوچکترین ناهمخوانی بین تصویر و 
مــنت روند آموزش را دچار اختالل میکند. برای منونه، اگر 
مؤلــف در توضیح والیبال میگوید که یک ورزش گروهی 
اســت؛ ولی در تصویر، هــر گروه تنها یک عضو داشــته 
باشــد. یا مؤلف در توضیح فرغون مینویســد وســیلهای 

تعارض بین نوشته و 
منت خصوصاً برای مخاطب 
کودک پذیرفتنی نیست. 
کوچکترین ناهمخوانی بین 
تصویر و منت روند آموزش 
را دچار اختالل میکند



برای جابهجا کردن چیزهای ســنگین است، ولی تصویرگر 
کودکی را میکشــد که با یک فرغون خالی مشغول بازی 

است!

فضاسازی تصاویر
تصویری که فضاســازی الزم را نداشــته باشــد، مانند 
جملــۀ بریــده بیهدفی اســت که بــر زبــان میآوریم. 
تصویری که فضاســازی ندارد، روح نــدارد. در تصویرهای 
آموزشــی نقش فضاســازی حیاتیتر اســت؛ به این دلیل 
که نقشــی آموزشــیتر برعهده دارند و در عین حال هر 

عنرصی را منیتوان به آنها وارد کرد.
مثًال غواص میتواند روی هــوا غواصی کند؟ غواصی 
که دور و بــرش آب و ماهی و چند موجود دریایی دیگر 
نباشد که نشــان دهد در زیر دریاســت، چگونه غواصی 
اســت؟ این هامن شــیر بییال و دم و اشــکم موالناست. 
همینطور است فضانورد. فضانورد در محیط فضا تعریف 
میشــود. اگر یک فضاپیام، دو تا ســیاره یا دو تا ستاره یا 
حداقل یک تکه رنگ ســیاه دوروبر فضانورد نباشــد، این 
چه فضانوردی خواهد بود؟ تصاویر فقیر، متأسفانه خیلی 
زود جذابیت خودشان را برای کودکان از دست میدهند.

تصویر کردن کودکان در موقعیتهای خطرناک 
و ناخوشایند

گــامن میکنم با من موافق باشــید کــه تصویر کردن 
کودکان در موقعیتهای ناخوشایند و خطرناک، تأثیراتی 
بهمراتــب مخربتر در روحیۀ آنها برجــا میگذارد؛ زیرا 
تصویر، ماندگاری بیشــرتی در ذهن دارد. بنابراین باید در 
چنیــن مواردی با مالحظه متــام کارکرد و به حداقل موارد 
بســنده کــرد؛ بهخصــوص در کتاب مرجع کــه کودک به 

دفعات به آن مراجعه میکند.

۸۹
۸۸



اســتاد مکتبــی بیــش از ۵۱ عنــوان کتــاب را 
تصویرگری کرده اســت که بخــش اعظمی از آنها به 
چاپهای متعدد رســیدهاند. در زیر، فهرستی از این 
آثار را به تفکیک ســال انتشــار و تعــداد تصاویر هر 

کتاب مشاهده میکنید.

کتابنامۀ مڪتبے

تعداد نام اثرردیف
تصویر

سال 
چاپ

۵۱۳۴۰حسنی۱
۵۱۳۶۶قصۀ خوب مریم۲
۲۱۳۶۸بلبل نوکطال و باغ آرزوها۳
۴۱۳۶۹پونهها و پروانهها۴

۳۱۳۶۹کوچههای آبی۵
۳۱۳۷۰آسامن دریا شد۶

تعداد نام اثرردیف
تصویر

سال 
چاپ

۳۱۳۷۰پس کی برف میبارد؟۷
۴۱۳۷۰زخمزبان۸
۵۱۳۷۱دست کوچولو، پا کوچولو۹
۳۱۳۷۱نوش جان۱۰

۴۱۳۷۱ابلق۱۱
۶۱۳۷۲لبخند شبنم۱۲

۳۱۳۷۲خالۀ عروسک من۱۳
۳۱۳۷۲چشم کویر۱۴
۲۱۳۷۲ننه پوتی، پوتی پنبه۱۵
۴۱۳۷۲خواب گمشده مادربزرگ۱۶
۶۱۳۷۳قایق کاغذی۱۷

۲۱۳۷۵حسنی یکی یکدونه است۱۸

۵۱۳۷۵آقا موش باهوش۱۹

۳۱۳۷۵پسته دهان بسته۲۰

۷۱۳۷۵عمو رستم۲۱



تعداد نام اثرردیف
تصویر

سال 
چاپ

۱۱۳۷۵باغ فرشتهها۲۲
۱۱۳۷۶چهارده قصۀ آسامنی۲۳
۳۱۳۷۶خاله سوسکه و آقا موشه۲۴
۵۱۳۷۶وقتی عروسک خواهرم شد۲۵

۳۱۳۷۷خاله سوسکه و وروجک۲۶
۱۱۳۷۷حسنی کالس اوله۲۷
۱۴۱۳۷۷مرزباننامه۲۸
۴۱۳۷۷دخرتی که زیاد میدانست۲۹
۳۱۳۷۸راز سیب۳۰
۲۱۳۷۸صدای ساز باران۳۱
۳۱۳۷۸حسنی یک دستهگل بود۳۲

۳۱۳۷۸حسنی چقدر شیطونکه؟۳۳

۳۱۳۷۸حسنی تو شهر قصه۳۴

۴۱۳۷۸حسنی یک جوجه داره؟۳۵

۷۱۳۷۹الالیی (چاپ نشده)۳۶

تعداد نام اثرردیف
تصویر

سال 
چاپ

۳۱۳۷۹از همه بهرت مامان منه۳۷
۴۱۳۸۰ابنسینا۳۸
۴۱۳۸۰آسامن هنوز آبی است۳۹

۳۱۳۸۱چه کسی دماغ زرد را دیده است؟۴۰

۳۱۳۸۲دریاچۀ آبیرنگ۴۱
۵۱۳۸۲گل، باد، باران۴۲
۵۱۳۸۲بزغالهخانوم۴۳
۳۱۳۸۲بازی ابر و باد۴۴

۲۱۳۸۳روزهای خوب خدا۴۵
۴۱۳۸۴رنگ و وارنگ، از همه رنگ۴۶
۶۱۳۸۷راز آشیانه کالغ۴۷
۷۱۳۸۷گوراک و یوزان۴۸

۵۱۳۸۷غذا حارض است۴۹

۴۱۳۸۷کسی کفش منیخواهد؟۵۰

۴۱۳۸۷خیاط موشی۵۱

۹۱
۹۰



گـــــالــــــری



۹۳
۹۲
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     آقای مکتبی پیرمرد سپیدموی خوشاخالقی است 
که کودکانه و شادمانه و بازیگوشانه نقاشی میکند

                                     ابراهيم حقيقی


