
   داستانیی کتابهای تصویریی هیئت داوران جشنوارهبیانیه

 (1357-1390منتشرشده در سالهای  تألیفی )آثار

 مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

ی موضوعی تدوین دانشنامه»طرح بخشی از داستانی برخاسته از کتابهای تصویری ینتایج جشنواره مقدمه: 

ار منتشرشده در آثی ساله 4. گروه کتابهای تصویری مرکز مطالعات طی بررسی است« ادبیات کودک ایران

 ،های عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط و بیرون از فهرستبندی آنها در گروهو طبقه 1390تا  1357سالهای 

 به اندکتابهای تصویری را که برمبنای مالکهای گروه برگزیدهای از آثار و هنرمندان و ناشران مجموعه

نتایج این بخش کند. اندرکاران ادبیات کودک ایران معرفی میها و همه دستپژوهشگران، آموزگاران، خانواده

استانی ایران )سالهای دتحلیلی کتابهای تصویریکتابشناسی توصیفی»ر آینده در قالب کتابی با عنوان از تحقیق د

ار تألیفی ی آثکتابهای بررسی شده تنها دربرگیرنده الزم به یادآوری است کهمنتشر خواهد شد.  («1390-1357

 شوند. هستند و شامل کتابهای بازنویسی، بازآفرینی و ترجمه نمی

 هایی چند را در پیوند با این پژوهشداند نکتهی خود میهیئت داوران وظیفه ،نتایج این بررسی اعالمپیش از 

 و جشنواره یادآور شود:

تر بوده تصویرگر و نویسنده که در قلمرو آثار بازآفرینی و بازنویسی فعالبرخی از هنرمندان ارجمند  .1

ی تحقیق حاضر که بر آثار اند به دلیل هدف ویژهو آثار بسیار ارزشمندی در این زمینه خلق کرده

اند. امیدواریم کار این عزیزان در ی بررسیهای گروه بیرون ماندهتألیفی محض تأکید داشته از دایره

ی بازآفرینی و بازنویسی انجام آن را آغاز کرده مورد هایی که گروه کتابهای تصویری در زمینهبررسی

 توجه و ارزیابی قرار گیرد. 

تحقیقهای پیشین اعضا کشف و تدوین شده بررسیهای داوران بر مبنای مالکهایی بوده است که در  .2

ند. به اتر شدهتر و بالیدهژرفدگرگونی یافته، فرایند داوری آثار هر لحظه بودند. اما این مالکها در 

گی د. این پدیده ویژوندوباره و گاه چندباره بررسی ش شدهداوریآثار ضرورت یافته طریقی که گاه 

 .شوندانجام میپیدایشی کیفی است که با رویکردی  ی تحقیقهایپذیرفته

دوین نظریه و تداستانی ایران( یتحلیلی کتابهای تصویر)کتابشناسی توصیفیحاصل پژوهش یادشده  .3

خش ب ی مستخرج از آن دربه تبع آن رویکرد گروه کتابهای تصویری بوده است که نخستین مقاله

نیز با  مقاله منتشر شده است. تدوین دومین مطالعات ادبیات کودک یمجله 11 یشماره «دیدگاه»



ه پایان ببه زودی « این آثارکهای داوری مالداستانی و دشواریهای تحقیق در کتابهای تصویری»عنوان 

الب ، که نتایج آن در قیادشدهپژوهش  ترتیب . بدینهد گرفترسیده و در اختیار دوستداران قرار خوا

کتاب در آینده منتشر خواهد شد، جشنواره حاضر که نتایج آن دقایقی دیگر خدمت حاضران محترم 

ه ای است کبستهدر مجموع د یافت نو انتشار خواههایی که انتشاریافته تقدیم خواهد شد و مقاله

مبنای نظری، رویکرد نقد برخاسته از این مبنا و نتایج حاصل از کاربرد این رویکرد را در اختیار 

 دهد.ی ارجمند ادبیات کودک ایران قرار میخانواده

 قاءدر جهت ارتو تالشی است  است ای گشوده به روی نقد و بررسیاین بسته اما باز است. مجموعه .4

نظران صاحبمنتقدان و ی محققان، ههمی کتابهای تصویری. بنابر این از سطح موجود نقد و نظریه

شر شده از سوی گروه را نقد و برای چاپ به تهای منشود مقالهدعوت می کشور ادبیات کودک

 ی مطالعات ادبیات کودک ارسال دارند.مجله

ار آفرینندگان این آث ست که کیفیت آثار بررسی شده و هنرمندیِی مباهات ابرای هیئت داوران مایه .5

ی محققان و تدوین ی فرابالیدن اندیشهدر حدی بوده است که دستمایهی اخیر ویژه در دههبه

د بحثهای نظری ژرف نهایی ارزشمند نباشرویکردی مشخص شده است. طبیعی است تا داده

گردد. بحثهای نظری در هر تحقیق برآمده از موردهایی است که مطالعه و بررسی پذیر نمیامکان

رشد، دهد که روند آفرینش و تولید کتابهای تصویری در ایران روبهاین تحقیق نشان می .شوندمی

ه ت جهانی قابل ارائی رقابشکوفایی و تحقق کتاب تصویری در معنایی است که کامال در عرصه

 است.

که  قدرت گرفتن صدای کودکان و نوجوانان و این رشد بجز تحوالت فرهنگی و اجتماعی جاری .6

 ی حرکت ناشران به سوی فرهیختگیبه نیازهای آنان پاسخی درخور دهند نشانه بزرگساالن را واداشته

ی هاین، دیالوگ هوشمندانبیشتر و در نتیجه درکی ژرفتر از ماهیت کتابهای تصویری است. بجز 

گذاری های تولید و نشر این آثار به سرمایهنویسندگان و تصویرگران با ناشران نیز در گرایش بنگاه

 بیشتر در این قلمرو و میدان دادن بیشتر به هنرمندان این حیطه مؤثر بوده است.  

ارزش و با توجه به کم در عین حال با توجه به تنومندی تولید آثار متوسط و در بسیاری موارد .7

رین موردهای تآفرین آثار برتر توجه به نقصها و آسیبها ضروری است. مهمگونه بودن روند اشتیاقنهال

 ی حاضر از این قرارند:از نظر داوران جشنواره رسان به فرابالیدن و شکوفایی این نهالآسیب



رای ورود ی تصویرگر بو اندیشه امکان ندادن به تخیلپرگویی نویسندگان کتابهای تصویری و   .7.1

در نظرنداشتن ماهیت مستقل این آثار در مقام اثری هنری وگو با روایت واژگانی؛ موفق به گفت

 و هنرمندان دیگر است. و واحد که حاصل کار مشترک نویسنده، تصویرگر

وگو تفتوجهی ایشان به گتوجهی یا کمها و بیشدن تصویرگران در سودای فتح جشنوارهغرقه  .7.2

با مخاطب و متن واژگانی؛ ندیدن کتاب تصویری به مثابه اثری هنری و یگانه و شیفتگی ایشان 

ه وگو گریز نسبت بروشهای دور از سلیقه و درک مخاطب و نیز گفتکارگیری سبکها و در به

  متن واژگانی.

 پرورده نبودن دیدگاه فلسفی، اجتماعی، و روانشناسیک آفرینندگان آثار.  .7.3

 و ی اثر به پاسخگویی به نیازهای خویش و نه به نیازهای کودکانگرایش هنرمندان آفریننده  .7.4

 .نوجوانان

اهمیت ندادن ناشران به کار گروهی مورد نیاز برای خلق کتابهای تصویری. متأسفانه هنوز آثار   .7.5

. ندارندآرا و ویراستار شوند یا صفحهدیریت هنری تولید میبسیاری وجود دارند که بدون م

ی ی شناسنامه اثر نشانهآرا، ویراستار و طراح گرافیک در صفحهحضور نامهای مدیر هنری، صفحه

     درک ژرف ناشر از فرایند تولید این آثار است.

دهه به تدریج شاهد  4آفرین داشته و در طول داستانی روندی اشتیاقهرچند تولید کتابهای تصویری .8

 هنوز در آغاز راهیمی نقد ایم متأسفانه در زمینهجهانی شدهی ت در عرصهخلق آثاری کامال قابل رقاب

ت با ی رقابهنوز برای رسیدن به آستانه در قلمرو کتاب نیز هرچند آثار سودمندی تألیف شده اما و

. از این رو هیئت داوران هیچ مقاله و کتابی را مندیمهای بیشتری نیازکوششبه  جهانیآثار همانند 

در فهرست اعالم  آیندهداوران امیدوارند در در این زمینه در شمار نامزدهای خود معرفی نکرده است. 

راستاران وینام ی خود شاهد نام منتقدان و مؤلفان آثار برتر در زمینه کتابهای تصویری و همچنین شده

 باشند. نیز  آرایانو صفحه

رسد رشد کتابهای تصویری در مقام اثری هنری و یگانه برای مخاطبان خردسال چشمگیرتر به نظر می .9

های سنی شایسته است تأکید شود که گروه برانگیز است. در عین حالای اشتیاقبوده است. این نکته

نها خواندنی تواند ته نمیباالتر به ویژه نوجوانان نیز نیاز به چنین آثاری دارند و رمان یا داستانهای کوتا

 مناسب برای آنان باشد. 

ی اعالم شده از سوی هیئت هر چند بدیهی اما یادآوری آن ضروری است که نتیجهنیز این نکته  .10

داوران نسبی و وابسته به نوع دیدگاه و رویکرد آنان است و طبیعی است که تحقیقهای دیگر و 



اب همچنان که کتبرسند.  ی دیگرگر و ارزشیابیهایدی هایییجهرویکردهای دیگر ممکن است به نت

مرو سازی در این قلی تجلی و رشد صداهای گوناگون است تحقیق و نظریهداستانی عرصهتصویری

یئت بنابر این هوگوی مدام میان این صداها است. نیز نیازمند حضور صداهای گوناگون و سپس گفت

ی نویسندگان، تصویرگران، مدیران ی همهایستههای شداوران ضمن ارج نهادن بسیار بر کوشش

هنری، طراحان گرافیک، و دیگر هنرمندان و همچنین تمام ناشران ارجمندی که در راه تولید کتابهایی 

تخبان اند منو شخصیت کودکان پایدارانه گام برداشته ی ذوق، اندیشهزیبا، خواندنی و پرورش دهنده

 کنند.معرفی می شودمیخود را به شرحی که اعالم 
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