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1392 ماهاردیبهشت

 



  شیراز دانشگاه نوجوان و کودك ادبیات همایش چهارمین

  شیراز دانشگاه ،1392 ماه اردیبهشت 11 و 10

  : برگزارکنندگان
  نوجوانان و نکودکا فکري پرورش کانون شیراز، دانشگاه کودك ادبیات مطالعات مرکز

  
  تربیتیعلوم و انسانیعلوم هاي دانشکده دانشجویی علمی هايانجمن فارس، پرورش و آموزش: همکاري با
  

  پور حسام سعید دکتر :علمی دبیر
  

  فارسی مسنن حسین :اجرایی دبیر
  

 دکتر حجوانی، مهدي دکتر ترهنده، سحر پورگیو، فریده دکتر البرزي، محبوبه دکتر :همایش علمی شوراي
 تاجزرین دکتر زمین، ریاحی زهرا دکتر خوشبخت، فریبا دکتر خسرونژاد، مرتضی دکتر پور، حسام سعید
  واردي

  
  پورگیو فریده دکتر :پژوهش ي جشنواره علمی دبیر

  
  البرزي محبوبه دکتر :پژوهش ي جشنواره اجرایی دبیر

  
 عبداللهی، منیژه دکتر دیقی،ص مصطفی دکتر ستوده، هاجر دکتر :پژوهش ي جشنواره علمی شوراي

   فرد مکتبی لیال دکتر فرزانفر، جواد دکتر
  

 فیروزمند، عطیه فرنیا، ندا قاسمی، نسرین زاده،شکراهللا سودابه مهاجر، گلبو کامیاب، مرجان :اجرایی گروه
 پور، عیدي منیره شهیدي، کریمی مریم سیده مصري، صدیقه ترابی، ستاره ملکی، فرناز جوکاري، مهناز

  ساجدي سعیده
  

  قاسمی سمانه :دعوت کارت و پوستر طراح
  

  فارسی مسنن حسین قاسمی، سمانه :هانماآهنگ
  
  شیراز دانشگاه کودك ادبیات مطالعات مرکز ،تصویرها و ها واژه گروه از ویژه سپاس با
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   همایش يبرنامه
   انسانی، علوم و ادبیات يدانشکده ارم، پردیس: مکان

 شهیدي دکتر سالن و جعفري عالمه تاالر

  
  10/2/1392  شنبهسه

  )صبح 10 تا 8( گشایش آیین 
  جعفري عالمه سالن:  مکان

 برنامه ساعت

  ایران اسالمی جمهوري ملی سرود و قرآن 8:20 تا 8
 )مرکز هايهمایش( نماآهنگ پخش

  شیراز دانشگاه پژوهشی معاون سعادت، مصطفی دکتر سخنرانی 8:30 تا 8:20
 )یاران یاد( نماآهنگ پخش

 همایش علمی دبیر پور،حسام سعید دکتر گزارش 8:45 تا 8:30

 )چهارم همایش( نماآهنگ پخش 8:50 تا 8:45

 نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون عامل مدیر رضایی، صادق آقاي سخنرانی 9:05 تا 8:50

 دانشگاه کودك یاتادب مطالعات مرکز مدیر خسرونژاد، مرتضی دکتر سخنرانی 9:20 تا 9:05
 شیراز

 کلک زرین نورالدین دکتر سخنرانی 9:50 تا 9:20

  
  پذیرایی و استراحت:  10:30 تا 10
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  :همایش هاي سخنرانی
  .است شده گرفته درنظر زمان دقیقه 5 آن به مربوط پاسخ و پرسش براي و دقیقه 20سخنرانی هر براي

  )12:15 تا 10:30( صبح ي برنامه
 شهیدي سالن و جعفري مهعال سالن: مکان

  جعفري عالمه سالن
  : رییسه هیأت
  لطیفیان دکتر

  رحماندوست آقاي
 فرد مکتبی دکتر 

 مقاله نام سخنران زمان

 هاي تصویري خالقیت و کتاب البرزي محبوبه دکتر 10:55 تا 10:30

 در بصري هاي نشانه و عناصر درك ترهنده سحر 11:20 تا 10:55
 تصویري هاي کتاب

هاي جنسیتی در تصاویر  کلیشه جمالی عاطفه دکتر 11:45 تا 11:20
 کودکان  80 ي هاي دهه داستان

  اشراق بهار 12:05 تا 11:45
 

هاي تصویري و تأثیر  ي کتاب ترجمه
 ها مخاطب بر خوانش آن

  
  شهیدي دکتر سالن

 و دینی تصویرگري(
  )بومی

  :رییسه هیأت
  آبادي شاه آقاي

 دکتر خوشبخت، دکتر 
  مشیريش

  
 

 مقاله نام سخنران زمان

 تا 10:30
10:50 

 با آن هايتفاوت و دینی تصویرسازي مشیري مهرنوش
 غیردینی تصویرسازي

 تا 10:55
11:15 

  فردآرامش شیدا
 

 سیس پیتر تصویرگري شگردهاي به نگاهی
 از اقتباسی(پرندگان مجمع کتاب در

 )نوجوانان براي نیشابوري عطار الطیر منطق

 تا 11:20
11:40 

  شاهی حسن سعیده
 کیانی حسین دکتر

 سازي بومی در ایرانی نگارگري کارکرد
 ونوجوان کودك کتاب تصویرگري

 تا 11:45
12:05 

 مذهبی هايداستان( مذهبی تصویرگري واردي تاجزرین دکتر
 ) ج و ب سنی گروه
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  )6:25 تا 15:30( عصر ي برنامه
  

 جعفري عالمه سالن

 و نقد هاي تازه(
روش و نظریه

 )شناسی

 مقاله نام سخنران زمان

  نخست نشست
  :رییسه هیأت

  پورحسام دکتر 
  رحماندوست آقاي
 جمالی دکتر خانم

 تا 15:30
15:50 

محتوا و نقد ادبی در ادبیات  تحلیل فرد مکتبی لیال دکتر
 خواهران غریب یا قریب؟: کودکان

 تا 15:55
16:15 

  ذکاوت مسیح
 ناظمی زهرا 

سیر تحول تاریخی تصویرگري در  بررسی
 داستان خاله سوسکه

 تا 16:20
16:40 

 ي تکامل لهأپاسخ دلوزي به مس: کودکی فرهنگی محبوبه

  
 پذیرایی و استراحت  17تا  16:45

 جعفري عالمه سالن

 و نقد هاي تازه(
 و نظریه

  )شناسی روش
  دوم نشست

  :رییسه هیأت
  عبداللهی دکتر 

  پورگیو دکتر 
 قیصدی دکتر

  شیري شیروانی علی 17:20 تا 17
  نصرآبادي بختیار دکترحسنعلی

 حیدري محمدحسین دکتر

ي شگردهاي اعمال اقتدار و آزادي  مقایسه
هاي داستانی تصویري ایرانی و  در کتاب
 انگلیسی

 تا 17:25
17:45 

  قاسمی سمانه
 

 هاي کتاب در تمرکززدایی شگردهاي
 کودکان تصویري

 تا 17:50
18:10 

   بیات راهنما زادشهر
 پورحسام سعید دکتر

ي من  روزي که زرافهتحلیل تأملی داستان 
 گلودرد شد
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 دکتر سالن

  شهیدي
 و نقدها(

 )هاپژوهش

 مقاله نام سخنران زمان

  نخست نشست
  :رییسه هیأت

  ترهنده خانم 
  نجاریان دکتر 

 غالمی دکتر

 تا 15:30
15:50 

 در نظري ايمطالعه: کندمی ریفتع را کودك ادبیات مجید حامد اخالقی
 کودك ادبیات عملی تعریف

 تا 15:55
16:15 

  شمشیري بابک دکتر
 ذاکري مختار

 تصویري- هاي داستانیملی در کتاببررسی مفهوم هویت 

 تا 16:20
16:40 

   زاده شکراهللا سودابه
  ترابی ستاره

 فرزانفر جواد دکتر

 ي متن و تصویر و رابطه هیچ هیچ هیچانهتأملی بر هیچانگیِ 
 در آن

 پذیرایی و استراحت 17تا  16:45
 دکتر سالن

  شهیدي
 و نقدها(

  )هاپژوهش
  دوم نشست

  :رییسه هیأت
  البرزي دکتر 

  فرزانفر دکتر
  ستوده دکتر

  
  
 

 تا 17
17:20 

 محمدرضا دکتر
 نجاریان

ي دبستان  دوره) بخوانیم(هاي فارسی  نقدي بر تصاویر کتاب
 رياز دیدگاه اصول تصویرگ

 تا 17:25
17:45 

  مصلح ملیحه
 فریباخوشبخت دکتر

دو کتاب  پردازي دربررسی تطبیقی شخصیت و شخصیت
هاي هیپا کفش: ي ایرانی و خارجیتصویري برگزیدهداستانی

ي ماریا نیکوالیوا و کارول ي نظریهبرپایه(و شیپا و گوریل 
 )اسکات

 تا 17:50
18:10 

 مختاري راضیه
 دهکردي

یل فرم و محتواي تصویرگري اساطیر شاهنامه در ادبیات تحل
هاي مصور کانون پرورش  در کتاب( اي کودکان اسطوره

 )فکري کودکان و نوجوانان

  
  کارگاه ي برنامه
  5 تا 2 ساعت: تصویرگري آموزشی کارگاه
  کلک زرین نورالدین دکتر: کارگاه مدیر
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 11/2/92 چهارشنبه

  )ظهر 12 تا صبح 8( هااندیشی هم
  جعفري عالمه سالن:  مکان

 حضور با اندیشی هم موضوع ساعت

  )جلسه مدیر( خوشبخت دکتر شعبانی مهکامه خانم آثار بررسی و نقد 9:30 تا 8
  )تصویرگر( شعبانی مهکامه خانم
 منتقد و پژوهشگر( ترهنده سحر خانم

  )تصویرگري
 منتقد و پژوهشگر( اکرمی الدین جمال آقاي

 )تصویرگري

 پوسترها از بازدید و پذیرایی و استراحت 10:15 تا 9:30

  تصویريـ  داستانی هاي کتاب شناسی آسیب 12 تا 10:15
 وضعیت سوي به ـ موجود وضعیت توصیف(

  )مطلوب
 

  )جلسه مدیر( پور حسام سعید دکتر
  )نویسنده و شاعر( رحماندوست مصطفی آقاي
  )هنري مدیر( پور غریب کیانوش آقاي
  )تصویرگر( انیشعب مهکامه خانم
  )نویسنده( سیدآبادي اصغر علی آقاي

  )افق نشر سرویراستار(حجوانی مهران دکتر 
 منتقد و پژوهشگر( ترهنده سحر خانم

  )تصویرگري
 

  

  )13 تا 12( پایانی آیین

 )پژوهش ي جشنواره ي نتیجه اعالم( دانشجویی برتر هاي نامه پایان معرفی ـ

 ایران کودك ادبیات ارشد کارشناسی ي دوره خستینن دانشجویان آموختگی دانش مراسم ـ

  همایش پایانی ي بیانیه ـ
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  فرد آرامش شیدا

 3.........................................................................شعبانی مهکامه تصویري آثار در تصویر و متن ي رابطه و مدالیتی بررسی. 3
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  غیردینی تصویرسازي با آن هايتفاوت و دینی تصویرسازي
  

  مشیري مهرنوش سخنرانی يچکیده
  

 به ايساله چندین پژوهش و تحقیقات مطالعات، اساس بر دینی تصویرسازي هنر معیاري و مبانی اصول،
 تصویرسازان خصوص به و مندانهنر براي را هنر این تئوري و عملی هايراه تواندمی که استآمده دست
 گاه و مثال ذکر با مبانی این بسط و شرح به شد، خواهد مطرح مقاله در که چهآن. نماید هموار جوان

 مباحث این از اي پاره زیر در. پرداختخواهد غیردینی تصویرسازي و دینی تصویرسازي میان قیاس براساس
  :شودمی نقل

  .دین هر هویت يکنندهبیان نخست، يوهله در و است دین هايزهآمو از برآمده دینی تصویرسازي .1
  .است هندسه و موسیقی تجسم یا و نظم و زیبایی از ايآمیزه دینی تصویرسازي .2
  .کندنمی اکتفا زیبا خصوصیات داشتن به و شودنمی خلق تلذذ منظور به صرفاً دینی تصویرسازي .3
 واردکردن يمنزله به دنیایی، موضوعات با تصویرسازي رغمعلی خالقیت، مفهوم دینی تصویرسازي در .4

  .نیست او دلخواه و خاص هاينظرگاه نمایش و هنرمند شخصی و شناختیروان حاالت
 هاییریشه که صور متعالی ذات بر مبتنی سمبولیزم دقیق شناخت و تشخیص دینی تصویرسازي در .5

  .است جدي ملزومات از کند،می پیروي الهی نظام از و دارد وحیانی
 تغییر دستخوش زمان، در جاري فکري هايگرایش افول و ظهور با و است ماندگار دینی تصویرسازي .6

 که نیست معینی تاریخ به متعلق و خاص زمان به مقید و است برخوردار الزمانی عنصر از بنابراین گردد؛نمی
 .شود منسوخ و کهنه

 سورئالیسم و ناتورالیسم مدرن، هایپررئالیسم رئالیسم، مکاتب هايیوهش از شدت به دینی تصویرسازي .7
  .کندمی پرهیز

 حذف صوري، اجزاي کاهش شکسته، هايفرم و رنگ سطوح به تصویر تقلیل ابسترکشن، استیلیزاسیون، .8
 که دهستن هاییویژگی از همه و همه اثر، گیاهی پوشش جاي به اسلیمی یک انتخاب پرسپکتیو، و هاسایه

 به ظاهر از را »اثر« تا گیرند،می قرار استفاده مورد دنیایی غیر ،المقدورحتی و شفاف دنیایی نمایش هدف به
  .سازند متوجه معنا به صورت از و باطن

 تصویرسازي تواننمی هستند، فوق مبانی و قواعد فاقد ولی دارند دینی مضمونی که هاییتصویرسازي به .9
 امر متوجه اثر يمشاهده با بتوان تا باشد، داشته آیینی منشاء باید نیز اجرا ينحوه کهبل کرد؛ اطالق دینی
 .باشند هم با متناسب مظروف و ظرف عنیی گشت؛ متعال
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 پرندگان مجمع کتاب در سیس پیتر تصویرگري شگردهاي به نگاهی

 )نیشابوري عطار الطیر منطق از اقتباسی(

  
  1فرد آرامش شیدا

  
 به تاکنون که است هفتم قرن در فارسی عرفانی هاي منظومه ترین تأثیرگذار از نیشابوري طارع الطیر منطق

 ها، اقتباس این جمله از. است گرفته صورت آن از متعددي هاي اقتباس و شده ترجمه بسیاري هاي زبان
 عنوان با نان،نوجوا و کودکان ادبیات مطرح تصویرگر و سازفیلم نویسنده، سیس،  پیتر از تصویري کتابی
 خلق با است، ایرانی عرفان و فرهنگ ي شیفته که اسلواکی چک اهل ي نویسنده این. است پرندگان مجمع

 از. شد لندن در 2012 اندرسن کریستین هانس ي جایزه ي برنده الطیر، منطق از گیرا و جاندار تصاویري
 توجه مورد جهانی ي جامعه در و هشد تصویرگري ایرانی داستان یک تأثیر تحت سیس کتاب که جایی آن

 ابیات با تصاویر تطبیق و ها رنگ نمادها، سطح سه در اثر این تا شد کوشیده مقاله این در است، گرفته قرار
 در الطیر منطق هاي قابلیت و دیداري هاي جنبه از سیس که داد نشان پژوهش هاي یافته. شود بررسی عطار

 و تیزبینی و دیدن دیگرگونه موجب اصلی، متن کنار در تصاویر قراردادن با و برده بهره خوبی به تصویرگري
 است توانسته اصلی، متن به وفاداري و توانمندي با سیس. است شده متن به مخاطب تر بیش توجه جلب
 و ها رنگ خطوط، ي خالقانه کارگیري به با وي. کند حفظ است، وجود وحدت که را داستان اصلی ي مایه درون

 و شکوه و کرده تر برجسته را عرفانی مثنوي این هاي زیبایی خود، شخصی سبک حفظ کنار در ،نمادها
  .است کشیده تصویر به را راه این هاي دشوراي و الهی ذات سوي به سفر عظمت

  
  .نوجوان و کودك ادبیات ادبی، اقتباس سیس، پیتر تصویرگري، الطیر، منطق: هاکلیدواژه

  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  کودك ادبیات ارشد کارشناسی دانشجوي . ١
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  شعبانی مهکامه تصویري آثار در تصویر و متن ي رابطه و مدالیتی بررسی
 

       1آقاپور فرزانه
  2صالحی کلثوم

  
 مهکامه تصویري کارهاي در تصویر، و متن تعامل نوع و واقعیت و خیال میزان بررسی حاضر، ي مقاله هدف

 پژوهشی دیدگاه، نای از تاکنون، و است نیکوالیوا مدالیتی ي نظریه اساس بر پژوهش، ي شیوه. است شعبانی
 صورت به ها نمونه گزینش و است کیفی پژوهش روش. است نگرفته صورت شعبانی مهکامه آثار ي درباره

  .استگرفتهصورت هدفمند
 خیال به بیشتري گرایش تصویرگر، واقعیت، و تخیل میزان ي مقایسه در دهد می نشان پژوهش هاي افتهی     
  .است نمایشی نوع از مدالیتی، و گسترشی تصویرگر، آثار بیشتر در صویرت و متن ي رابطه است گفتنی. دارد

  
  .شعبانی مهکامه نیکوالیوا، ماریا واقعیت، و تخیل تصویر، و متن ي رابطه مدالیتی،: هاکلیدواژه

  
  
  
 

  
  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 شیراز دانشگاه کودك، ادبیات ارشد کارشناسی . ١
 شیراز دانشگاه کودك، ادبیات ارشد کارشناسی . ٢
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  معاصر تصویرگري در شدهفراموش عنصر گري،روایت
  

  آقایی وقار
  

. دانست زمینایران جغرافیاي در خطی نسخ نگارگري روند ادامه ایدب را معاصر تصویرسازي شک، بدون
 متن کنار در حضورشان ،تصویرگري وجودي فلسفه گفت بتوان شاید اصل در و مدعا این دلیل مهمترین
  .است بوده نوشتاري

 در نوشتار پايهپاب را ترمهم نقشی بلکه نبوده؛ تزیینی عنصري يمثابه به تنها تصویر، حضور به متن نیاز     
 فضاي در را خود مخاطب تا گشودمی بیننده ذهن در ايدریچه واقع در تصویر. است نمودهمی ایفا هاکتاب
. بپردازد موازي هايداستان روایت به خود، بطن در گاهی و کند جبران را متن هايکاستی و دهد قرار متن

 در را هاآن و بردمی بهره داشت، اختیار در که اصريعن تمامی از بایستمی نگارگر وظایفی، چنین قبال در
  .یابد دست خود هدف به تا گرفتمی کار به مهارت و چیرگی نهایت

 بازیگوش سگان و سرانغمه پرندگان از. بود جریان در موازي اتفاقاتی مینیاتورها، تزیین از مملو فضاي در    
 در عناصر قرارگیري طرز و هااندام و چهره حالت تا گرفته وگوگفت یا نبرد بازي،شقع حال در هايپیکره و

 تعالی و رشد از نمادي نیز هااسلیمی چون عناصري حتی بودند؛ گريروایت درحال همگی... و هابنديترکیب
 روایت متعالی انسان تا عادي انسان از حیات، طول در را انسان تکاملی سیر خود ذات در و هستند عروج و

 بدیلبی همنشینی بر عالوه هانگاره این در که گرفت نتیجه توانمی شد، اشاره پیش در چهآن زا. کنندمی
 عنصري گري،روایت: هستیم روروبه اساسی بسیار عنصري با معنادار هايبنديترکیب در هارنگ و هافرم

  .استشدهسپرده فراموشی دست به معاصر تصویرسازي در که است
 در چراکه است؛ خصیصه این از عاري سال،بزرگ چه باشد کودك مخاطب براي چه يامروز تصاویر     

. شودنمیگرفته نظر در مخاطب یا متن با گیريارتباط براي جایی مدرن، هايترکیب و رنگ و فرم بازارآشفته
 ثابت را خود تصویرگري قدرت کوشدمی پیچیده، هايترکیب و جدید هايتکنیک کمک با معاصر تصویرگر

  .یافت تواننمی خاصی معنایی ارتباط بصري، عناصر میان در و کند
 بین ايمقایسه مینیاتورها، در گريروایت پیشینه به نگاهی با که است بوده این بر من سعی مقاله این در     

 ودکانک به مربوط معاصر هايکتاب تصاویر و دهم انجام معاصر و گذشته تصویرگري در گريروایت هايشیوه
  .دهم قرار تحلیل و تجزیه مورد گريروایت منظر از را نوجوانان و
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  مقدس دفاع ي دوره  ـ نوجوان و کودك ي حوزه ـ پایداري ادبیات در تصویر جایگاه
 

  1آهی محمد دکتر
  2هژیر ابراهیمی معصومه

  
 تربیت، و تعلیم شناسی، روان دانش از باید تصویرگر. است تصویر قالب در مفاهیم و اندیشه بیان سازي تصویر
 تصویر ي وسیله به خواننده نگاه کردنجذب. باشد مند بهره فنون دیگر و معماري اقوام، پوشاك سنن، و آداب
 .کند وارد داستان موضوع به ذهنی، آمادگی با را مخاطب تواند می جلد، روي

 ؟،داشتند گناهی چه هاآن وجوانن و کودك داستان کتاب هشت جلد روي تصویر بررسی با پژوهشگران     
 ها فرشته ،عروج ،است بادبادك و کبوتر از پر هایم خواب ،گشاد هاي پوتین ،اسماعیل اسماعیل، ،ابراهیم آي
 نتیجه این به شدند، تصویرگري عراق و ایران تحمیلی جنگ پایان تا آغاز از که کوچک مهاجر و آیند می

 و زندگی امید، مفهوم داراي است؛ شهادت و بمباران دفاع، يارهدرب که هاکتاب این تصاویر که رسیدند
 پیام. برد میپی دشمن تهاجم و کشور از دفاع موضوع اهمیت به تصویرها این در مخاطب. هستند پویایی

  .بیند می را دشمن تهاجم برابر در پایداري و زندگی به امید و شنود می را خشونت حاکمیت و استبداد
 مفهوم گویند؛ می کودکانه رویاهاي و آرزو ذهنی، فضاي از کودکانه هاي رنگ از استفاده اب تصاویر     

 اولیه ذهنیت ایجاد و روایی تأثیر در و کنند می بیان را مهربانی و آرامش سرزندگی، نشاط، دلگرمی، حمایت،
 .هستند سهیم ـ مقدس دفاع ـ داستان موضوع از

  
  .مقدس دفاع نوجوان، ك،کود پایداري، تصویر،: ها کلیدواژه

  

  

  

  

  

  
                                                             

 همدان سینا بوعلی دانشگاه فارسی ادبیات استادیار .١
 فارسی ادبیات ارشد کارشناس. ٢
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  رودخانم حنا به گردش می کتاب تصویرهاي از کودکان ادراك
  1احمدي نادیا

 که صورت همان به رسند؛می معنا به هم کنار در هردو. هستند متن و تصویر پیوند تصویري، هايکتاب
 را مهمتري نقش تصویر گسترشی، تصویري هايدرکتاب. کنندمی تکمیل را همدیگر تصویرگر و نویسنده

  . دهدمی مخاطب به کتاب کالمی متن بر عالوه بیشتري اطالعات و کندمی بازگو
   بزنند؟ توانندمی را اول حرف کودك مخاطب با گسترشی تصویري هايدرکتاب تصویرها آیا

 يپایه بر آن مبناي که است گسترشی تصویري هايکتاب از کیی رودمی گردش به حنا خانم کتاب     
 در بصري تحریک امر، این که افزایدمی تصویرها زیبایی به کتاب این در بافت تکنیک. است کتاب تصویرهاي

 ذهن در را هاپدیده تفاوتهم  و دهدمی نشان را هرچیز رویی يالیه هم و شودمی موجب را کودك مخاطب
  .است کودکان به آموزش او، هدف و ددهمی عمق تصویرها به پرسپکتیو با تصویرگر. کندمی ایجاد کودك

 گیردمی تصویرها از زیادي اطالعات کودك مخاطب و هستند گسترشی تصویرهاي ،کتاب صفحات تمام     
 گسترشی تصویري کتاب منظور بدین ؛دهندمی خود مخاطب به متن به نسبت تريکامل اطالعات تصویرها و

 .دختر نفرده و پسر نفرده به ؛شد داده ساله هشت کودك ستبی به و شد انتخاب رود،می گردش به حنا خانم

 روایت شد خواسته هاآن از. بودند تصویرها دیدن به قادر فقط کودکان شد،گرفته الك کتاب کالمی متن     
 کالمی متن با و شد بررسی کتاب تصویرهاي به توجه با کودکان هايمتن صورت بدین. بنویسند را داستان

 توالی هاآن. کردند بیان تصویرها به توجه با را داستان طرح کودکان که داد نشان نتایج. گردید همقایس کتاب
 برقرار ارتباط اصلی هايشخصیت با راحتیبه و دیدند سرهم پشت را هااتفاق نوشتند؛ را داستان منطقی
 کتاب این در تصویرها واقع در. اندخوانده نوشته چون را هاتصویر و اندشده درگیر داستانی طرح در کرده،

  .دهندمی متن بدون را کامل اطالعات و زنندمی را اول حرف مخاطب براي گسترشی تصویري
 است هاییکتاب معدود از« خوانیممی ،رودمی گردش به حنا خانم کتاب پشت صفحه در که طورهمان     
 تصویر در آشکار که چهآن مورد در آن تارينوش متن چون و دهدمی قرار مخاطب را خردساالن مستقیماً که

  ).هانت پیتر( »کندمی برتري احساس ساالنبزرگ سخن به نسبت کودك گوید،نمی سخن است، آمده
 بر تنهایی به را داستان روایت تصویرها که کندمی تأیید را نگاه این روش این با کودك مخاطب تعامل     

 برتري احساس هم و است ترمهم تصویر که گسترشی تصویري هايابکت بر است اثباتی هم که دارند عهده
  .است سالبزرگ برابر در کودك

 دستبه نتایج است،نیافته آن به نزدیک یا و موضوع این يدرباره ايپیشینههنوز  نگارنده که جاآن از     
-می ذکر که است، رودیم گردش به حنا خانم گسترشی کتاب تصویرهاي از فقط کودکان هايمتن از آمده
  .کند

                                                             
  کودك ادبیات ارشدکارشناسی دانشجوي.  ١
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 نفردو و است هماهنگ داستان با هاآن نفرطرحهجده( کردند بیان تصویرها به توجه با را داستان طرح     
 گرحیله شخصیت به. را داستان پایان و شروع هاياتفاق خصوص به اند؛دیده را هااتفاق ،)دارند متفاوتی طرح
 بردند پیش هاتصویر به توجه با را دو این پردازيشخصیت و داشتند جهتو حنا خانم بودن خیالبی و روباه

 پردازیشانشخصیت هاآن از نفرسه و کردند اشاره حنا خانم خیالیبی و روباه گريحیله به هاآن از نفرهفده(
 نفرپنج يوشتهن و بردند کاربه خود هاينوشته در را گووگفت کودکان از نفرپانزده). نیست کتاب با هماهنگ

 را حنا خانم ها،آن از نفرچهار و دیدند خروس را خانم کودکان از نفرشانزده .باشدمی وگوگفت بدون هاآن از
 .مرغ

 .ندارند خود نوشته در توصیف هاآن از نفرچهار و بردند کار به خود نوشته در را توصیف هاآن از نفرشانزده

 جزءنگر نگاه نفرهفت و کردند جزءنگري خوبی به هاآن از نفرسه که دارند جزءنگر نگاه کودکان از نفرسیزده
 .ندارند

 .نکردند اياشاره زمان به هاآن از نفرپنج ولی کردند، اشاره زمان به کودکان از نفرپانزده

 .نبردند کار به خود نوشته در را مکان نفرچهار و کردند توجه مکان به نفرشانزده

 .ندادند انجام را کار این کودکان از نفرهشت و گذاشتند روباه و مرغ جاي به را خود ودکانک از نفردوازده

 .هستند نگاهی چنین فاقد نفرهجده و دهندمی خبر خود ذهن گزارش از کودکان از نفردو

 دانش و اطالعات میزان از نشان که بردند کار به متفاوتی هاينام با کودکان را گاري و چنگک يکلمه     
  .دهدمی هاآن

سه  چنگال، نفریک تیزي، زنشخم نفریک کلگ، نفریک خیش، نفردو جارو، نفردو نفرچنگک،چهار:چنگک
 بارکش، نفریک نفرگاري،یازده :گاري .تیز میل نفریک شخم، نفریک تیغ، نفرسه چوب، نفریک اسم، بدون نفر
 آن نام به نفرسه گهواره، نفریک دستی، فرقون نفریک ا،آرده ماشین نفریک درشکه، نفریک نفرکالسکه،یک

 .نکردند اشاره

 خانم براي که دیدند طوري را روباه هاآن داشتند؛ نادرستی برداشت کتاب هايتصویر از کودکان از بعضی     
 نفرچهار و ندارند نظري چنین نفرنه و هستند موافق موضوع این با کودکان از نفرهفت است؛ گذاشته تله حنا
  .گذشتند تفاوتبی صحنه این کنار از هم

 و کردندبیان را داستان اصلی هاياتفاق کردند؛ اشاره آن به و دیدند تصویرها در را عنصرحرکت کودکان     
 از اند،داده دخالت متن در را خود تخیل که تعدادکمی فقط. نوشتند را داستان پایان و شروع هابیشترآن

 و دقت و کنجکاوي و تخیل و دانش با متن نوشتن و تصویر با کودکان برخورد .اندشده ورد داستان طرح
  . کندمی برقرار ارتباط او بودن مهربان مثالً کودکان شخصی خصوصیات به حتی

 داستانی، روایت پردازي،شخصیت طرح، تصویري، هايکتاب کالمی متن تصویرگسترشی،: هاکلیدواژه
 . رودمی گردش به حنا خانم تصویري کتاب ت،باف فضاسازي، حرکت،
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  تصویر و متن همگرایی و تصویرگر ي نویسنده
  انگلیسی و عربی فارسی، کودك هاي داستان تطبیقی بررسی

  
  1احمدیان حمید

  2میرقادري ساداتبشري
  3خانیقربان مرضیه

  4کاظمی سمیه
  

. است نیازمند تصویرگر و نویسنده میان فکريهم و ارتباط و باال دقت به نوجوان، و کودك کتاب تصویرگري
 با. انجامد می تصویر و متن میان انسجام به تصویرگر و نویسنده میان ذهنی فضاي نزدیکی قطع طور به و

 هايکتاب از بسیاري در ؛ندنیست جدا هم از تصویري، داستانی هايکتاب در تصویر و متن که این وجود
 و نویسنده متقابل درك عدم فاصله، این علت. است مشهود کامالً متن و یرتصاو میان يفاصله شده، منتشر

  . باشد می دوسویه فعالیت این از تصویرگر
 در نقشی تصویرگر و نویسنده بودن یکی آیا که است،گرفتهشکل پرسش این به پاسخ پی در مقاله این     

 این از انگلیسی، و فارسی عربی، داستان دو بررسی به مقاله نگارندگان بنابراین دارد؟؛ تصویر و متن همگرایی
 با داستان یک و نویسنده تصویرگري با داستان یک ،مجموعه سه این از هریک در. اند پرداخته منظر

 هاي کتاب در تصویر و متن انسجام و ارتباط میزان و اند گرفته قرار کاوش مورد دیگر، شخصی تصویرگري
  .است گشته تبیین زبان سه این از منتخب داستانی

  
  .تصویر و متن همگرایی تطبیقی، ادبیات تصویري، داستانی ادبیات تصویرگر، ي نویسنده: هاکلیدواژه

 
 

  
  
  
 

                                                             
 اصفهان دانشگاه عربی، ادبیات گروه علمی تأهی عضو. ١
  اصفهان دانشگاه عربی، ادبیات رشته دکتراي دانشجوي. ٢
 اصفهان دانشگاه عربی، ادبیات رشته دکتراي دانشجوي. ٣
 اصفهان دانشگاه ،عربی ادبیات رشته دکتراي دانشجوي. ٤
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 :کندمی تعریف را کودك ادبیات مجید 

  کودك ادبیات عملی تعریف در نظري ايمطالعه
  

  1اخالقی حامد
 

 در سعی غیرمستقیم روشی به که است کودکان براي شده نوشته ادبیات هاينمونه بهترین از مجید هايقصه
 با کرمانیمرادي هوشنگ. دنشومی مربوط کودك ادبیات از عملی تعریفی به که دارد مفاهیمی تبیین

 عالوه هستند، عملی خود طبیعت در تعاریف این. دهدمیارایه ادبیات از تعاریفی مجید شخصیت از استفاده
 داستان يمجموعه این داستان نخستین. برندمی بهره کودك ادبیات به بتنس زادرون خصوصیتی از آن بر

 و داستان همین از استفاده با راستا همین در. شودمی نزدیک ادبیات از عملی مفهومی به ،کتاب عاشق کوتاه،
 در. پردازدمی ادبیات از عملی تعاریف اساس بر نظري چهارچوبی تبیین به مقاله این نظري، ریزيپایه با

 البته و زادرون مفهومی توانمی هاآن از استفاده با که رسدمی ايزنجیره عامل تعدادي به مقاله این نهایت
  .داد ارایه کودك ادبیات مفهوم از نظري

  
 .کودك ادبیات عملی، ـ نظري تعریف مجید، هايقصه: هاکلیدواژه

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 بهشتی شهید دانشگاه ،تکمیلی تحصیالت دانشجوي. ١
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  کودك ادبیات در اهیشهرخو آرمان و گري تصویر يرابطه يوجوجست
  

  1اسکویی نرگس
  

 است؛ کودکان ادبیات پرکاربرد و جذاب هاي ویژگی يجمله از طلبی  آرمانی  انسان و شهرخواهیآرمان
 از رنگی يیافتهتکامل شکل نماد هرکدام که هاییانسان و مطلق هاي نیکی از مملو يفاضله هاي مدینه
 مجال کودك ادبیات در ،هستند... و ایمان و عشق یا و ردمنديخ و دانش یا ایثار، و شجاعت چون خوبی،

 تخیل و فانتزي نوع جهت به کودك ادبیات کهآن نخست: دلیل دو به یابند؛ می بروز و ظهور براي بیشتري
 تر وسیع هاي فرصت بزرگترها، جهانِ واقعیات و محسوسات از کودك، کمِ تجربیات نیز و آن در استفاده مورد

 البته و دهد می قرار سازندگانش اختیار در اجتماعی و فردي هاي زیبایی توصیف و آفرینش براي بهتري و
 شکل تر آسان کودك، مخاطب جانب از انتزاعی و ذهنی هاي گرایی کمال چنین پذیرش که است بدیهی

 تمام کنار در کودکان ادبیات کهآن دیگر نهد؛ می جاي بر تر عمیق تأثیري او جسم و روح در و گیرد می
 مندي بهره امکان آن و است دارربرخو فردبهمنحصر و قوي بسیار پتانسیلی از خود، خاص يبالقوه هاي دارایی

  .است تصویر از
 براي بیشتري میدان بلکه نهند؛ می جاي به متن فانتزي کنار در قوي و مکمل تخیلی تنها نه تصاویر،     
 انتزاعی هاي صحنه خلق در تصاویر دیگر، بیان به دهند؛ می کودك به ذهنی باور و خالقیت گشودنِ پروبال
 تخیلِ کنند؛ می سازماندهی راحتی به آید، نمی بر آن ساختن پسِ از متن که را چهآن و آیند می متن یاري به

 و اثر خالق ذهنیت بین شود می پلی نوعی به و نهد می فراتر هم این از را پا حتی گاهی تصاویر، رويپیش
  .کودك باور و عینیت

 به مربوط شهرهايآرمان در تعلیمی اهداف بردپیش در تصویرسازي تأثیر و نقش بررسی مقاله، این هدف     
  . است کودك ادبیات يحوزه

  
  .فانتزي و تخیل شهرگرایی،آرمان کودك، ادبیات کودك، ادبیات تصویرگري: هاکلیدواژه
    
    

 

  

                                                             
 بناب واحد آزاد دانشگاه علمی هیأت عضو . ١
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  نوجوان و کودك براي تصویرسازي هنر يآینده بر گرافیکی افزارهاينرم تأثیر بررسی
  

  1يطاهراسماعیلی حسن
  

-غیر افراد براي را فیلم ساخت امکان دیجیتال، تصویربرداري هايدوربین پیشرفت و توسعه که طورهمان
 ین،تدو تا گرفته فیلمبرداري از دیجیتال، فیلمِ یک ساخت کامل يپروسه اکنون و ساخت ممکن ايحرفه

 افزارهاينرم است، اجرا قابل خانگی رایانه یک و دیجیتال دوربین یک با همگی ویژه هايجلوه و صداگذاري
 و شودمی بیشتر هاآن با کردنکار سهولت روزبهروز اند،داشته که هاییپیشرفت و تکامل با نیز گرافیکی

 افراد اندکهشده موجب نموده، حذف را هست نیاز بدان دستی تصویرسازي در که هاییمهارت از بخشی
 وجود با و کنند آزمایش دیجیتال تصویرسازي يزمینه در را خود سلیقه و ذوق بسیاري، ايغیرحرفه
  .باشند نداشته را آثار این يعرضه و انتشار يدغدغه اینترنت،

 و هاتوانایی به نیاز میزان چه گرافیکی افزارهاينرم فعلی هاينسخه که استشدهداده نشان مقاله این در      
 چه وجود این با و دهند میقرار ايحرفهغیر افراد اختیار در امکاناتی چه و اندداده کاهش را دستی هايمهارت
  .بود متصور کودکان هايکتاب تصویرگري براي توانمی را ايآینده

  

  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 نوجوان و کودك کتاب نویسنده .١
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  هاآن خوانش بر مخاطب تأثیر و تصویري هايکتاب يترجمه
  

  اشراق بهار
 

 مقصد زبانی بافت در مقصد زبان مخاطبان براي بازنویسی همان ترجمه) 2008( اویتینن ریتا نظر طبق
 هايکتاب. یابدمی جدید فرهنگ و جدید، خوانندگان جدید، دیدگاه شودمی ترجمه کتابی وقتی. است

 شوند؛ خوانده بلند صداي با تا شوندیم تولید هاآن. دارند خاصی هايویژگی کودك ادبیات در تصویري
 و خواندمی کودك براي بلند صداي با را کتاب که است سالیبزرگ یکی: دارند دوگانه مخاطب هاآن رو،ازاین
  .کودك خود دیگر
 عناصر روي داستان، تصویري عناصر چگونه که است لهأمس این دارد، اهمیت میان این در که چیزي     

 نیز نشر بازار و چاپ کیفیت تصویري، هايکتاب مورد در ،)2008( اویتینن نظر طبق. دنگذارمی تأثیر زبانی
 د،نکنمی پیدا انتقال دیگر فرهنگ به فرهنگ یک از هاییداستان نوع چه کهاین رو،ازاین دارند؛ اهمیت
 از ویژه و جدا ايهشاخ خود تصویري، هايکتاب يترجمه گفت بتوان شاید دلیل، همین به یابد؛می اهمیت

  .است ترجمه مطالعات
 سه با تصویري کتاب سه يترجمه بررسی به اویتینن دیدگاه از استفاده با کوشدمی مقاله این در نگارنده     

 فرایند یک را تصویري هايکتاب زبانی و دیداري عناصر يترجمه اویتینن ریتا. بپردازد مختلف مترجم
 این بر اویتین. است گرفته پیرس، سندرس چارلز آمریکایی، شناسنشانه دیدگاه از را آن و داندمی اينشانه
  .دارد وجود مرحلهسه آن ي ترجمه و متن با برخورد در که است عقیده

 فارسی يترجمه ايمقابله بررسی و انگلیسی کالسیک کودك ادبیات از اثرسه انتخاب با نگارنده رو،ایناز    
 و ،زیوس دکتر اثر گرددمی باز کاله با ايگربه ،پاتر بتریکس اثر کوچولو خرگوش داستان يهاعنوان با هاآن

 پاسخ این دنبال به طرفی از. پردازدمی هاآن بررسی به ،وود داگالس اثر شکسته حقیقت و پیر پشتالك
 همان و دهد یهارا را اصلی اثر تصویر و متن پیوستگی همان است توانسته ترجمه کارهايراه آیا که است
 این و نه یا باشدداشته نیز مقصد زبانِ مخاطبِ بر داشته، مبدأ زبانِ مخاطبِ بر که را تصویري هايکتاب تأثیر
 به انگلیسی از تصویري هايکتاب يترجمه در کند،می بیان پیرس از پیروي به اویتینن که اينشانه نظام

  نه؟ یا کندمی صدق فارسی
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 تصویري هاي بکتا و خالقیت

  
 1البرزي محبوبه دکتر

  
. باشندمی کودکان در خالقیت پرورش براي ارزشمندي ابزارهاي تصویري، هايکتاب ویژه به کودك ادبیات
 فرصتی ،)2003 سنگرز، و متاس( داستان فهم و درك براي انسان ذاتی توانایی معناي به داستانی هوش
 مبناي بر. کند می ایجاد خالقیت هايمؤلفه پرورش براي دکانکو هايکتاب تصویرگران و نویسندگان براي

 کشف و اکتشافی خالقیت فرصت که شوندتصویر ايگونه به باید کودکان هايداستان داستانی، هوش
 اساساین بر. نمایند ایجاد کودکان براي را) 1383 خسرونژاد،( تمرکززدایی و) 1990بودن،( مفهومی فضاهاي
 يزاویه شخصیت، تم، طرح،( تصویري هايکتاب اصلی عناصر در ساختاري تحلیل يوهشی به حاضر پژوهش

 پذیري، انعطاف ذهنی، سیالی مسأله، به حساسیت( خالقیت اصلی هاي مؤلفه بررسی به) فضا  و رنگ دید،
 کانون انتشارات از مرغک ي مجموعه هاي کتاب ارتباط این در. پرداخت)  پذیريریسک و تخیل بازي، بداعت،
  .بررسی و تحلیل شدند فکري پرورش

 هايشیوه برخالف داستانی تم یک يارایه در تمرکززدایی که بود آن آمدهدستهب نتایج مهمترین از      
 و تخیل پرورش پذیري،ریسک ذهنی، پذیريانعطاف پرورش در) تصویري هايکتاب( رایج و معمول

 یابد،می افزایش کودك ذهن سیالی آن اساس بر که اکتشافی خالقیت. دارند مهمی نقش مسأله به حساسیت
 مسأله حل و ابهامات پذیرش و پذیريریسک میزان هرچه دارد؛ بستگی تصویري کتاب پردازيشخصیت به
 ساده، شخصیت زمینه این در. است موثرتر درخالقیت باشد، بیشتر شده، کشیده تصویر به هايشخصیت در

 هرگاه نهایت در. دارد اساسی نقش خواننده يخالقانه هايمهارت پرورش در او،کنجک و شجاع اما معمولی
- هب سهم نماید، ایجاد خواننده در درونی انگیزش و خالقانه هايمهارت موضوعی، دانش بتواند تصویري کتاب

  .دارد خالقیت در سزایی
  

  . داستانی هوش تصویري، هايکتاب خالقیت،: ها کلیدواژه
 

  
  
  

                                                             
 شیراز دانشگاه علمی هیأت و کودك ادبیات مطالعات مرکز عضو. ١
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  کودکان در بصري سواد و خواندن هايمهارت تقویت و) تصویري تمام( تصویري هايکتاب
 

  1باجی فاطمه
  

 عالئم و تصاویر از گفتاري زبان از استفاده کنار در اغلب افراد و باشد واژه هزاران گویاي تواندمی تصویر یک
 یک معمول طور به. دکننمی استفاده خویش احساسات بیان و دیگران با ارتباط برقراري براي تصویري

 بیستم قرن اوایل در. کند منتقل نوشتار و گفتار از بیشتري سرعت با را موردنظر پیام تواندمی تصویر
 و تصویر زبان کارگیريبه و تعامل در که بودند عواملی جمله از صامت سینماي و هااستریپ کمیک مقبولیت

 انسان مغز اعظم بخش که کرد فراموش نباید البته و دانداشته ايمالحظه قابل نقش مردم عامه توسط تجسم
 که شناختی یادگیري مسأله روي تأکید همچنین دارد؛ اختصاص بصري هايداده تحلیل و تجزیه به نیز

 هايکتاب ایجاد براي عاملی خود است، کلمات خواندن براي آمادگی عنوان به تصاویر خواندن شامل
 که داندمی کودکان ادبیات در مستقل ژانر یک را تصویري هايکتاب) 1997( داوهاور. استبوده تصویري
 متصل هم به را هاایده از ايمجموعه یا کشند،می تصویر به را هازمینه دهند،می ارتباط هم به را مفاهیم

-کتاب گونهاین. شوندمی برده کار به تعامل و سرگرمی براي فقط یا دهندمی اطالعات خواننده به و کنندمی

 متن، دخالت کمترین و حداقل با یا متن دخالت بدون و تصاویر از ايمجموعه طریق از را داستان یک ها،
 اخیر، يدهه چهار در که معتقدند زمینه این در نیز) 2000( هید و فورد کراو. کنندمی منتقل و کرده روایت
 ساالنبزرگ و کودکان و اندکرده پیدا ادبی ارآث میان در ژانر یک عنوان به را خود جایگاه تصویري هايکتاب

 لذت کنند، تهیه تصاویر براي متنی و شوند تبدیل نویسنده به خود که شود مهیا هاآن براي فرصتی کهاین از
 محدود آن به خواننده که ندارد وجود متنی که است این در تصویري هايکتاب جذابیت واقع در و برندمی

 مهارت تقویت در مؤثر عاملی به را آن و شدهموجب را ادبی ژانر این شدن فردبهصرمنح امر، همین و شود
 يرسانه بر عالوه تصویري کتاب است معتقد) 1988( نودلمن. استکرده تبدیل کودکان در مطالعه و خواندن
 به توجه با که ندهست تصاویري هاکتاب این زیرا کند؛می استفاده نیز زبانی و شنیداري هايرسانه از تصویر،
 لذت کودکان وي، يعقیده به. شوندمی داده توضیح خواننده اجتماعی بافت و تجربیات فرهنگی، يپیشینه

 عاملی خود که دهندمی نشان کلمات طریق از تصاویر داستان بیان و گفتن با تصویري هايکتاب از را خود
 مسأله، همین و بصري يتجربه بر تکیه با زبان از استفاده عنیی است؛ هاآن زبانی يتجربه تقویت براي

 . شودمی موجب را هاآن در خواندن سواد تقویت

                                                             
 اهدانشگ شناسیدانش و اطالعات لمع يرشته دکتري دانشجوي و اهواز شاپورجندي پزشکیعلوم دانشگاه علمی هیأت عضو. ١

 اهواز شهیدچمران
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 و تشریح چگونگی یادگیري( بصري سواد تصویري هايکتاب که گفت توانمی یادشده، نکات به توجه با     
 ادگیريی( چاپی سواد و) اجتماعی هايگروه انتظارات و هاویژگی ادگیريی( فرهنگی سواد ،)تصاویر توصیف
 را بصري سواد و خواندن سواد هايمهارت راستا، این در و دهندمی پیوند هم به را) زبان نوشتن و خواندن
  .کنندمی تقویت

 ژانر یک عنوان به تصویري هايکتاب يمقوله به پرداختن ضمن تا است آن بر حاضر يمقاله بنابراین     
 عنوان به تصویري هايکتاب بررسی به تصویري، هايکتاب نظري چارچوب يارایه و مستقل، و خاص ادبی
  .بپردازد کودکان در گوییقصه مهارت و بصري سواد خواندن، مهارت تقویت براي ابزاري و آموزشی ابزار یک
 براي آن کاربردهاي که شدخواهد تشریح و توصیف تصویري هايکتاب مختلف کاربردهاي زمینه این در

 متفاوت، قومی و فرهنگی هايزمینه با و دوزبانه کودکان ویژه، نیازهاي با کودکان در خواندن مهارت تقویت
  . شودمی شامل را خواندن مشکالت با کودکان و سواد،کم والدین با کودکان

  
  .کودکان ادبیات بصري، سواد خواندن، مهارت تصویري، هايکتاب :هاکلیدواژه
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  احمدي احمدرضا يکودکانه هايفانتزي در رسازيتصوی
  

  1بوذري علی
  

 يعرصه وارد ،)1348( کنید  می باور هابچه شما فقط که دارم حرفی من کتاب انتشار با احمدي احمدرضا
- کودکانه. است شده منتشر احمدي از زیادي هايکودکانه تاکنون، تاریخ آن از. شد کودکان براي نویسندگی

 از گسترده ياستفاده فراواقعی، اتفاقات ساختارشکنی، چون هاییویژگی با شعرهایش، همچون احمدي، هاي
 دیگر آثار از... و شعرگونه گريروایت شعري، هايواقعیت به بخشیدن عینیت براي تجسم و تخیل يقوه

 نگ،ر چون متن، در سمبلیک بصري عناصر به احمدي مکرر اشارات. است تشخیص قابل کودك شاعران
 و باشند تصویرگران آزماییطبع براي مناسبی بستر او هايکودکانه تا استشدهموجب بافت، و شکل

-تازه تصویرگران چه و شعبانی، مهکامه و دادگر محمدرضا چون مجرب، تصویرگران چه بسیاري، تصویرگران

 احمدي هايکتاب هايویرگريتص در هنرمندان این. بپردازند او آثار تصویرگري به عباسی، نازنین چون کار،
 این از برخی. اند  داشته ماهرانه، تا دستانهخام و بدوي از فیگوراتیو، تا انتزاعی از متفاوتی، رویکردهاي

-می باورپذیر مخاطب براي را متن و دهدمی گسترش را متن تخیل است، متن با همراه و همگام رویکردها

  .دهدمی دست به متن هايالیه نخستین از تصویري تنها مؤلف، پیام با تضاد در دیگر برخی و کند
 رویکردهاي از اندازي  چشم ها،  تصویرسازي بصري ساختار بررسی با استشدهکوشیده مقاله این در     

 بصریشان، ساختار اساس بر کتاب، هر هايتصویرسازي ابتدا، در. کند ترسیم احمدي متون به تصویرگران
 ارایه مذکور هايگروه از هرکدام در تصویر و متن هماهنگی چگونگی از تحلیلی سپس شوند؛می بنديطبقه

  . گرددمی
  

  .تصویرگري نو، شعر احمدي، احمدرضا: هاکلیدواژه
 

  
  
  
  
  
  

                                                             
 اصفهان هنر دانشگاه هنر، پژوهش دکتري دانشجوي. ١
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 تصویري هاي کتاب در بصري هاي نشانه و عناصر درك

  1ترهنده سحر
  

 وسیله به ارتباط. است پذیرامکان عینم و خاص بستري در ارتباطی هاي روش سایر مانند بصري ارتباط ایجاد
 مفاهیم و ببرند کار به را واحدي زبان دستور بدانند، را واحدي زبان نفر دو که یابد می امکان زمانی تنها زبان

 که است ممکن زمانی تنها نیز موفق بصري ارتباط مشابهاً،. کنند درك را کلمات در موجود پنهان و آشکار
 مانند بصري، ارتباط در. کنند استفاده مشابهی یا و مشترك بصري زبان از هردو اثر، یک مخاطب و خالق

 هاي تجربهناپذیر انکار و ضروري جزء ها سمبول. شود می استفاده) ها سمبول( ها نشانه از شنیداري، ارتباط
 ي،ا محاوره کلمات صورت به چه و اشاره و ایما شکل در چه حرف، یا تصویر شکل در چه هستند؛ بشري
 را پیرامون جهان آموزند می اینکه محض به کودکان. دهند میشکل را ارتباطی هاي روش تمامی اساس تقریباً

 براي. گیرد می شکل ذهنشان و رشد حال در جسمِ میان اساسی ارتباطی کنند، تفسیر ها نشانه طریق از
 ها پدیده میان ارتباط به و کنند می عمل اطراف دنیاي و جسم ذهن، اتصال ي نقطه مانند ها نشانه کودکان

 تصویري هاي کتاب و کودکان ادبیات به بصري صورت به یا نوشتاري شکل به چه ها سمبول. بخشند می معنا
 باورهاي و ها فرهنگ بوي و رنگ زمان گذر در و) ها فرم ها، رنگ گیاهی، حیوانی، هاي سمبول( اند یافته راه نیز

اند گرفته خود به را گوناگون جوامعِ متفاوت .  
 قوم یا کشور آن فرهنگ به قومی، یا هرکشور بصري زبان کهاین بر دال است موجود بسیاري شواهد     

 که گونههمان. است متفاوت هاي فرهنگ در متفاوت هاي سمبول وجود شواهد، این از یکی. است وابسته
 از خود هاي خواسته دادننشان براي انانس«: نویسد می هایش سمبول و انسان کتاب در یونگ گوستاو کارل
 نیز زبان حوزه از خارج در ولی هاست، سمبول از مملو او زبان. کند می استفاده نوشتاري یا و گفتاري زبان

 سمبول کی معانی فهمیدن. »ندارند توصیفی خصلت دقیقاً که شوند می گرفته کار به تصاویري و ها نشانه
 فرهنگ و تاریخ گذشته، به مربوط هاي دانش از اي مجموعه که است آدمی روان از بخشی با ارتباط در خاص

 از ها آن آموختن با ها سمبول معانی دریافت سخن، دیگر به). جمعی ناخودآگاه( دارد قرار آن در تولد زمان از
  . شود می میسر جمعی ناخودآگاه واسطه به و کودکی دوران
 گذرد، می تصویر در چهآن از جامع درکی داشتن به نیاز تصاویر، خواندن براي نودلمن پري نظر بنابر      
 خوانندگان براي که باشندوجودداشته بصري نمادهاي کودکان، هاي کتاب تصاویر در اگر بنابراین دارد؛ وجود

 کامل درك از مانع ها، نشانه از آگاهیعدم و فرهنگی هاي تفاوت ـ ترجمه آثار در خصوص به ـ باشد ناشناخته
 کودکان، تصویري هاي کتاب در بصري هاي نشانه خوانش نوع و فرایند این بررسی براي. خواهندشد تصاویر

                                                             
 کودك کتاب شوراي مدیره تهیأ عضو و گرافیک طراحی ارشد ناسکارش. ١
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 انجام) 2002اندرسن کریستین هانس جایزه برنده و انگلیسی تصویرگر( براون آنتونی اثر چند با میدانی کار
 ویژه به غرب تصویري هاي سنت در عمیقاً که است بصري هاي نشانه داراي براون آنتونی آثار. شد خواهد

 بستر ایرانی نوجوان و کودك خوانندگان دریافت میزان سنجش براي سبب همین به دارد؛ ریشه انگلستان
 درك را براون تصویري هاي کتاب کلی مفاهیم ایرانی کودکان که است آن بر فرض. کند می فراهم مناسبی

 در ریشه و شوند میروایت تصویري هاي سمبول واسطه هب که معنایی تر عمیق هاي الیه آیا اما کنند، می
  !بود؟ خواهند درك قابل نیز دارند، ناشناخته فرهنگی
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  کودکان 80 يدهه هايداستان تصاویر در جنسیتی هايکلیشه
  

  1جمالی عاطفه
  

 شخصیتی صفات و رفتارها ها،کنش يدرباره فرهنگی مشترك باورهاي از ايمجموعه جنسیتی هايکلیشه
 و فکري خصوصیات جسمانی، هايجنبه از جامد و شده تثبیت تصاویري هاکلیشه این در. هستند جنس دو

  .شودمی عرضه انسانی گروه یک به مربوط اجتماعی موقعیت از ايجنبه یا و عاطفی
 اتکا با زمان همان از او جنسی الگویابی بنابراین گیرد؛می شکل کودکی دوران همان از فرد جنسی هویت     

 آن از حاکی تحقیقات. شودمی تکمیل هاکتاب و هارسانه آموزش و اجتماعی یادگیري شناختی، رشد به
 هنجارها، انتقال عوامل تریناصلی از ـ تصویري هايکتاب ویژه به و ـ نوجوان و کودك هايکتاب که است

  کودك هايکتاب تصاویر و گفتارها معتقدند پژوهشگران. دهستن جنسی تبعیض بر مبتنی عقاید و هاارزش
  .      اندآلوده جنسیتی هايکلیشه به

 نیز اخیر سال ده کودك داستانی آثار تصاویر در آیا که یابدمی سامان پرسش این طرح با حاضر يمقاله     
 آگاهی و فرهنگی و اجتماعی ساختار در تحول اینکه یا شوند،می یدبازتول همچنان جنسیتی هايکلیشه
 کودکان هايداستان تصاویر از هاآن شدنزدوده و هاکلیشه شدن رنگکم موجب جنسی، تبعیض به نسبت

  است؟ شده
 پرورش کانون سوي از 80يدهه در که الف سنی گروه هايداستان تصاویر پرسش، این به پاسخ براي     
 حاصل. اندشده تحلیل و واکاوي جنسیتی هايکلیشه منظر از اند،شده منتشر نوجوانان و کودکان يفکر

 رسدمی نظر به. ندارند چندانی نمود جنسیتی هايکلیشه آثار این تصاویر در است؛ ترتیب بدین تحلیل نهایی
  : دارد عوامل این در ریشه زداییکلیشه جریان

 تخیلی و جانبی موجودات و حیوانات آثار، این اغلب اصلی و محوري هايشخصیت کهاین نخست     
 ايکلیشه کشیدنتصویربه براي ضرورتی نیز تصویرگر نتیجه در نیست؛ مشخص جنسشان معموالً که هستند
 سنی گروه این آثار در که محدودي هايکلیشه. کندنمی احساس خیالی موجودات این صفات و هاکنش
 یک در انسانی هايشخصیت میان سنتی يرابطه نمایشگر که هستند مربوط تصاویري به شوند،می دیده

  . هستند انسانی قوانین و قواعد بر مبتنی فضاي
 در زندگی، سطح رفتنباال و فرهنگی و اجتماعی تغییرات به توجه با اکنون که است این دیگر دلیل     

 غیردرسی و درسی آثار متن و تصاویر از زداییکلیشه يبرا داريدامنه کوشش جهان، کشورهاي از بسیاري

                                                             
 هرمزگان دانشگاه فارسی ادبیات گروه علمی هیأت عضو.  ١
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 و شاعران نویسندگان، از بسیاري نیز ایران در جریان این تأثیر تحت رسدمی نظر به. استآغازشده کودکان
 از عاري آثاري يآگاهانه آفرینش پی در و اندکرده بازنگري جنسیت و جنس مفاهیم در کودك تصویرگران

  .    هستند جنسی يکنندهدودمح هايکلیشه قید
                                                  

  .کودکان هايداستان تصاویر، جنسیتی، هايکلیشه:هاکلیدواژه
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  دبستان اول سال درسی هايکتاب در تصاویر کمک با مفهوم درك
  

  1جمشیدي شهناز
  

 روانه سالگی هفت به ورود بدو در یا و سالگی شش سن در کودکان ،ایران در پرورش و آموزش قانون طبق
 با را بعضی که استشدهمواجه زیادي تصاویر با خود زندگی از مدت این طی در کودك. شوندمی مدرسه

 به ورود با او اینک. استجاداده خود تصویري حافظه در مفهوم دریافت بدون را دیگر برخی و مفهوم درك
 خیلی اکنون. بگیرد یاد باید است، سنجش معرض در و گرفته قرار سریع یادگیري آزمایش يتهبو در مدرسه
 درك در که دارد نیاز ابزاري به کودك این. خواهند می جواب او از باشد، داشته آنالیز قدرت اینکه از ترسریع
-می هستند، او دیرین ایانآشن از که تصاویر برهه، این در. دهد یارياو را  حافظه گسترش و مطالب مفهوم

  .باشند او یاور و راهنما بهترین توانند
 کوچک کادرهاي میان در اغلب که درسی، هايکتاب تصاویر آیا که شود می مطرح پرسش این جااین در     

 که جاآن از نه؟ یا دارند را بزرگ مسئولیت این انجام توان اند،شده گم واژگان خیل بین در یا محصورشده
 بسیاري اهمیت از کنندمی زندگی آن در که جهانی به نسبت تصاویر، کمک با کودکان مفهوم درك بردنالبا

 به ـ کوچک ايمحدوده در اگرچه ـ میدانی کار طریق از شدهکوشیده مقاله این تنظیم در است؛ برخوردار
 دوکتاب کودکان، مفهوم درك در تصاویر تأثیر یعنی اصلی، هدف به یابیدست براي. شودپرداخته مهم این

 حاصل که پیشنهاداتی و گرفتهقرار میدانی تحقیق و بررسی مورد دبستان اول کالس فارسی و ریاضی
  .گردد می ارایه است، کودکان به خالق آموزش يتجربه سالبیست

  
  
  
  
 

  

  

  
  

                                                             
 خالق آموزش مربی. 1



 دانشگاه شیراز -هاي چهارمین همایش ادبیات کودك مجموعه چکیده                                                                     

 

22  

  نوجوانان و کودکان ادبیات يناشناخته يچهره ابراهیمی نادر
  

  1رادجنتی فاطمه
  2پویان یدمج

  
-تخصصی دیگرعبارتیبه و کلی مفهوم این مختلف هايجنبه بروز و معاصر يدوره در ادبیات تکاملی روند در

. گیرد صورت ادبیات تخصصی هايگرایش يزمینه در هاییپژوهش که است طبیعی مقوله این ادبیات، شدن
 راستا این در که است فعالیتی نیز آن يناشناخته هايجنبه نمایاندن و نوجوان و کودك ادبیات به توجه
 امري عرصه این نظرانصاحب و پیشگامان از یکی شناختن تکاملی، سیر این حرکت مسیر در. گیردمی انجام

  .است ناپذیراجتناب
 عنوان به کودك، ادبیات کارشناس و ویراستار مترجم، نویسنده،) ش..هـ1387-1315( ابراهیمی نادر     
 و ساختار تحول و گسترش در را وي نقش که است کسی ایران، در نوجوان و کودك ادبیات ارکان از یکی

 يحوزه در کتاب عنوانپنجاه صاحب وي. گرفتنادیدهشودنمی مدرن، به سنتی از کودکان ادبیات مفهوم
 کودکان هايکتاب براي پردازيتئوري و تصویرسازي داستان، يزمینهسه در وي آثار. است نوجوان و کودك
 باشد؛می اثر صاحب کودکان، براي پردازينظریه و خالقه ادبیات يزمینه هردو در وي روازاین است؛

 در جدي کتاب ينویسنده نخستین کودکان کتاب مصورسازي بر ايمقدمه کتاب نوشتن با او همچنین
  .شودمی محسوب کودك کتاب تصویرگري يحوزه
 نظري يحوزه در نظر،صاحب و شدهشناختهکمتر يچهره این معرفی بر عالوه ر،حاض جستار در روایناز     

 ویژهبه وي آثار بررسی به نوعی به نوجوان، و کودك ادبیات يخالقه يحوزه در اثر، صاحب نیز و تئوریک و
  .بپردازیم کودك کتاب تصویرگري يدرحوزه

  
  .ابراهیمی نادر تصویرگري، ن،نوجوا و کودك ادبیات معاصر، ادبیات: هاواژه کلید

  
  
  

  

                                                             
 فارسی ادبیات و زبان ارشدکارشناس.  ١
 یزد دانشگاه استادیار. ٢
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  تصویري ـ داستانی کتاب تصویر و متن در نهفته يخواننده بررسی
  رود می گردش به حنا خانم

  
  1جوکاري مهناز

  
 وجود و است الزم دوفرد چیز، یک گفتن براي که گرفت شکل نظر این اساس بر نهفته يخواننده ي اندیشه

 یا نویسنده که سازد می مطرح عمل در تفکر ي شیوه این. گوینده هک دارد ضرورت اندازه همان خواننده
  .کند می ایجاد خواننده با روابطی خود متن در متن، معناي ساختن آشکار منظور به مؤلف،

 در را شودبنانهاده مطلوب خواننده با اش رابطه تا برد می کار به نویسنده که را راهکارهایی چمبرز، ایدن     
  .کند میبررسی گویا هاي شکاف و طرفداري دید،زاویه سبک، لیاص چهارعنصر

 به را هچینز پت نوشته رود می گردش به حنا خانم تصویري ـ داستانی کتاب دارد نظر در حاضر پژوهش     
- بررسی دیدگاه این براساس متفاوت، زبانی و تصویري روایت از برخورداري و تصویر و متن بودنروایی دلیل

  .کند
 کودکان، تصویري هاي کتاب در اما است، استوار داستانی آثار و نوشتاري متن بر فوق دیدگاه اگرچه     

 تصاویر بودنروایی. است داستان اصلی گرروایت تصویر بسا چه و نیست رو روبه نوشتاري متن با تنها خواننده
 دیدگاه این براساس را تصاویر این بررسی تصویر، و متن ي دوسویه ارتباط و کودکان هاي کتاب از برخی
  . سازد می ممکن

  
 به حنا خانم گویا، هاي شکاف طرفداري، دید،يزاویه سبک، چمبرز، ایدن نهفته، يخواننده: هاکلیدواژه

  .رود می گردش
  
  
  
  
 
  
  

                                                             
 شیراز دانشگاه کودك، ادبیات ارشدکارشناسی دانشجوي. ١
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  یداستان هاي کتاب انتزاعی تصاویر به سالهچهار تا شش کودکان واکنش و دریافت میزان

  
  1هللانصراحاجی شکوه

  
 انتزاعی از اعم) غیربازنمایانه( انتزاعی تصاویر به ارتباط برقراري در کودکان توانایی سنجش به پژوهش این

-پرداخته مصور ای تصویري هاي داستان در انتزاعی اکسپرسیونیسم و فیگوراتیو انتزاعی هندسی، ـ کالسیک

  .است
 پرورش و تخیل گسترش در انتزاعی سبک به یرتصاو داراي هاي کتاب سهم به توجه با اول، بخش در     

 به و شدهانتخاب نمونه عنوان به سوئیسی تصویرگر الواتر اثر سیندرال مانند کتابهفت کودکان خالقیت
  . اند گرفتهقرار بررسی مورد محتوا تحلیل روش
 نقد به توجه با و تهرانی کودکان به مراجعه ضمن است،شدهانجام پیمایشی روش به که دوم بخش در     

 این در نمونه جمعیت. ستاگرفتهقرار پرسش مورد شده یاد هاي کتاب تصاویر از آنان دریافت گرا، کودك
  منظور این به که است مادرشان حضور با کودکان خالقیت پرورش کارگاه در کنندهشرکت کودکان بخش،
  . اندکرده مراجعه کتابخانه یک به 1388-1391 هاي سال  طی شنبه سه روزهاي12 تا 10 ساعت

 و فردي صورت به کودکان با کتاب خواندن ضمن نخست. شد استفاده دوروش از ها داده آوري جمع براي     
 کتاب به نسبت هاآن کالمی هايواکنش کردند، می نگاه آن تصاویر به زمانهم صورت به کهحالیدر و جمعی

 انجام آنان به کتاب تصاویر دادن نشان بدون کودکان براي داستان یا قصه تعریف دوم روش در. شد ثبت
 و روایت هاي شخصیت عنوان به پژوهشگر که قراردادي کدهاي با کودکان تصویرسازي آن طی و گرفت
 شرکت کودکان کالمی واکنش. گرفت قرار توجه مورد بود، داده قرار آنان اختیار در و کرده تعیین آن فضاي
 به( تخیلی ،)اثر به نسبت احساس بیان( عاطفی ،)کتاب از ادراك بیان( تفسیري  انواع پژوهش این در کننده
 شامل را) است پیوند در اثر با و دارد خاطر در که رخدادي بیان( تداعی و)  شدن وارد کتاب درون دنیاي
  .است شده
  : شوند می ارایه زیر در پژوهش هاي یافته ترین مهم از برخی     
 تماشاي به تا واداشته را ها آن و است داشته تأثیر پژوهش در کننده شرکت کودکان بر سیبرر مورد آثار

  .بپردازند تصاویر طریق از روایت کردن دنبال و تصاویر

                                                             
 کودك کتاب شوراي عضو و جامدات مکانیک مهندسی.  ١
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 حتی و بودند عالقمند آن تصاویر و داستان ي درباره وگوگفت به پژوهش در کننده شرکت کودکان     
 .کردند می يپرداز داستان تصاویر روي از خودشان

  داستان، هاي شخصیت عنوان به قراردادي کدهاي باور و پذیرش ضمن پژوهش در کننده شرکت کودکان
 قصه شنیدن با دادند، می تشکیل قراردادي کدهاي را آنها هاي شخصیت که هایی داستان دیدن از پیش حتی

) قرمزي شنل و سیندرال( صهق هاي صحنه پژوهشگر، توسط شده تعیین قراردادي کدهاي داشتن دست در و
 .کردند می تصویرگري را

 مداد با تصاویر دیدن بدون کوچولو زرد و کوچولو آبی داستان شنیدن با پژوهش در کننده شرکت کودکان
 .کشیدند کتاب تصاویر به نزدیک تصاویري زرد و آبی

 می که است تصاویر درك در کودکان آور شگفت هاي توانایی بر تاکیدي که؛ است مستندي منبع پژوهش
  .گیرد قرار کودك کتاب تصویرگري حوزه در منتقدان و بررسان کتابداران، مربیان، والدین، توجه مورد تواند

 این در کتاب تصویرسازي به بیشتر توجه بر کودك تخیل قوه پرورش در انتزاعی تصاویر کارکرد به توجه با
 به بودن ممکن و انتزاعی تصاویر با کودکان ارتباط  به را کودك کتاب تصویرگران توجه.دارد تاکید سبک

 استناد مورد تواندمی. کند می جلب ساله 6 – 4 کودکان براي کتاب تصویرگري در انتزاعی سبک کارگیري
 براي  انتزاعی تصاویر با مصور و تصویري هاي کتاب انتشار به بیشتري توجه تا گیرد قرار کودك کتاب ناشران

 .رنددا مبذول کودکان
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  تامپسون رویکرد چارچوب در کودك ادبیات در دینی ایدئولوژي بررسی
 

  1شیروانحامدي زهرا
  2شریفی شهال دکتر

  
 شخصیت هايمایهبن سنین، این تجارب و هاآموخته که است جاآن از بیشتر نوجوان و کودك ادبیات اهمیت

 هايداستان خصوصبه سازند؛می را انسان فکري و ذهنی هايشالوده و دهندمی شکل سالیبزرگ در را

 تربیت و پرورش رشد، در خاصی اهمیت کودکان، به مربوط آثار سایر نسبت به که کودکی يدوره

 زندگی، آفرینش، چون هاییپدیده به کودکان دیدگاه و نگرش نگارنده، اعتقاد به دارند کودك استعدادهاي
 در هاآن زندگانی يشیوه در مهمی بسیار و عمده تأثیر آخرت و مرگ زا پس زندگی و مرگ زندگی، هدف

 هايکتاب در هازمینه این در که هایینگرش و هاایدئولوژي بررسی بنابراین دارد؛ سالیبزرگ و نوجوانی
 در ایدئولوژي عملکرد با پژوهش این در. است برخوردار خاصی اهمیت از دارند، وجود نوجوان و کودك

 درواقع. دارد دخالت هاآن زندگی در کودکان به مربوط ادبیات« که چرا داریم؛ سروکار کودکان هايانداست
 به کودکی. است خود مخاطب کردناجتماعی هاآن هدف که است فرهنگی هايجریان جزو کودکان ادبیات
 آگاهی کسب براي مانیز یعنی شود؛مینگریسته هرانسانی زندگی در کنندهتعیین و سازنده يدوره عنوان
 بسیاري و تفکر چگونگی افراد، دیگر با ارتباط برقراري چگونگی آن، در زندگی چگونگی دنیا، ماهیت يدرباره

  .)1: 1992 استیونز،( »دیگر مسائل از
 فرهنگی نظر از کودکان ادبیات« که داردعقیده کودکان، ادبیات در نظرصاحب هانت، پیتر براینعالوه     
 زیادي بسیار اهمیت داراي اجتماعی و عقالنی آموزشی، نظر از و(formative culturally)  بوده دهسازن
  ).2: 1990 هانت،( »است
 زبان کاربردهاي ترینخاص از یکی و است اجتماعی تعامل شکل ترینرایج زبان دانیممی که طورهمان     
 کند تلقین افراد به و بکشد تصویر به را خود اريج هاينگرش و هاارزش خواهدمی جامعه آن طریق از که

 خلق آن توسط و زبان در ایدئولوژي باشد؛نمی ایدئولوژي از عاري داستانی هیچ. است هاداستان خلق و تصور
 پژوهش این در. شوندمیساخته زبان از هاروایت و شوندمی تعیین اجتماع در ِزبان دورن معانیِ شود،می

-داستان طریق از نویسندگان که شودپرداخته هاییایدئولوژي و هانگرش عقاید، بررسی به شودمیکوشیده

  .کنندمی منتقل کودکان به خود هاي
  :از عبارتند حاضر پژوهش اهداف     

                                                             
 مشهد فردوسی دانشگاه شناسی،زبان دکتري دانشجوي.  ١
 مشهد فردوسی دانشگاه ،شناسیزبان گروه دانشیار. ٢
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 و مرگ از پس زندگی و مرگ زندگی، هدف زندگی، آفرینش، چون مفاهیمی به مربوط هايایدئولوژي ـ
  شوند؟می منتقل هاآن به و شده بیان کودکان هايکتاب در زبانی شگردهاي و رهاساختا چه طریق از آخرت

  هاي مورد بررسیدر کتاب، هاي موجودها و ایدئولوژياین مفاهیم، عقاید، نگرش بنديطبقه ـ
  هاها و ایدئولوژيـ تعیین فراوانی این مفاهیم، عقاید، نگرش

 کلی روش پنج  که است)  59 ـ 67: 1990( تامپسون ویکردر پژوهش این در استفاده مورد رویکرد     
  .کندمی بیان را هاآن با متناسب نمادین ترسیم راهبرد تعدادي همراه به را ایدئولوژي عملکرد
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  نامور علی تصویرگري اب پایداري ادب داستانی اثر پنج در تصویر و متن يرابطه تحلیل و بررسی
  1پورسامح سعید دکتر

 2زادهمزارعی صدیقه

 هايقرن در اما اند،کردهمی ترآسان و گویاتر را متن خواندن که اندداشته حضور متن در هایینشانه همواره
 افزوده سهل، و جذاب خوانشی به و شده ترپررنگ نوجوان، و کودك آثار ویژه به آثار، در تصویر حضور اخیر،
. است شده نوجوان و کودك هايکتاب نشدنیجدا جزء تصویر، تقریباً که فتگتوانمی جرأت به اکنون. است
 در که هستند مصوري هايکتاب حوزه، این هايکتاب بیشتر شده، منتشر تصویري هايکتاب بر افزون حال
 اب باید ارتباطشان هم. دارند متن با تنگاتنگی پیوستگیهم و آیندمی هامتن امتداد در تصویرها« هاآن

 باري هم، تصویر ها،کتاب نوع این در) 288: 1386 ایاغ،قزل( »باشدشدهتضمین خود از بعد و قبل تصویرهاي
 .کشدمی دوش بر را مفهوم انتقال از

 خواهدمی و دارد توجه کتاب ابعاد يهمه به اي،حرفه و آگاه يخواننده یک که نیست پوشیده کسی بر     
  . برسد ادبی لذت و کتشافا به کتاب زوایاي تمام از

 يهردو تنگاتنگ اتباط در یا و تصویر متن، در موجود بخشِ لذت پنهانی ابعاد تا کوشدمی جستار این     
 هايصحنه کشیدن تصویر به در را، نامور علی تصویرگر ارزشمند کوشش خواهدمی همچنین بیابد؛ را هااین

  .بکشاند بررسی و تحلیل يعرصه به مقاومت، و پایداري
 و جدید هايحرف تا کند،می فراهم را امکان این پایداري، نوجوان و کودك ادبیات يتازه و بکر فضاي     

 و مرگ از که هاییطرح دارد، شیرینی و تلخ هايرنگ خود که فضایی. بیابیم خواندن و گفتن براي بدیعی
  .کنندمی حکایت زندگی

  :باشندمی زیر شرح به پژوهش، این در شده مطرح اثر پنج
 مطبوعات يجشنواره هشتمین يبرگزیده و نامور علی تصویرگري با فتاحی، مهناز اثر ،خرما تلخ طعم. 1
  ).نوجوان داستان بخش(
 در سال کتاب يجایزه يبرنده و نامور علی تصویرگري با بایرامی، محمدرضا قلم به ،جنگ صداي این و. 2

 .مقدس دفاع سال کتاب انتخاب يدوره سومین

 .نامور علی تصویرگري با جمهور،گومه معصومه ينوشته ،داد درس بابا. 3

 .نامور علی تصویرگري با فردي، امیرحسین نگارش ،پروانه دنیا کی. 4

 .نامور علی تصویرگري با غفارزادگان، داوود اثر ،عزیز گربه. 5

  .نامور علی پایداري، ادب ویرگري،تص نوجوان، و کودك تصویر، داستان، مصور، کتاب :هاکلیدواژه
                                                             

 شیراز دانشگاه دانشیار.  ١
 بوشهر فارس خلیج دانشگاه ،پایداري یاتادب ارشد کارشناسی دانشجوي.  ٢
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  نوجوان و کودك کتاب تصویرگري سازيبومی در ایرانی نگارگري کارکرد
  

   1شاهیحسن سعیده
  2کیانی حسین دکتر

  
 بیشـتر  هرچه تأثیرگذاري و کودکان دلبستگی موجب بومی عناصر از کودکان هايکتاب در تصویر منديبهره
 گونـه ایـن . رسـاند مـی  یـاري  هدف این به رسیدن در را تصویرگر که استهاییگونه از کیی نگارگري. شودمی

 تبریـز  و شـیراز  اصفهان، هرات، چون هاییمکتب در مینیاتور و تشعیر تذهیب، چون مراحلی داشتن با هنري
 بـراي  زیـادي  هـاي ظرفیـت ) بافـت  شـکل،  رنـگ،  خـط، ( همچـون  خود دیداري عناصر در است؛ یافته شکل

  .دارد دكکو بومی تصویرگري
 رسـیدن  بـراي  و پردازدمی کودك حوزه در ایرانی نگارگري کارکردهاي تبیین به جستار این مبنا همین بر

  .جویدمی-بهره هانقاشی این بیرونی و درونی ساختار از هدف این به
 همچـون  هـایی ویژگـی  داشـتن  بـا  ایرانـی  نگـارگري  که استیافتهدست نتیجه این به جستار این پایان در

 شـکل  بهتـرین  بـه  را کودکـان  هـاي نیـاز  توانـد می بودنتزیینی گاهی و نمادین بودن، انتزاعی انگیزي،یالخ
  .سازد برآورده

  
  .سازيبومی نگارگري، نوجوان، و کودك گريتصویر گري،تصویر :هاکلیدواژه

 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 عربی وادبیات زبان ارشد کارشناس.  ١
 شیراز دانشگاه استادیار. ٢
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  80 يدهه در کودك کتاب تصویرگري يزمینه در منتشرشده علمی هايفعالیت تحلیل و بررسی
 

  خادمی سمیه
  

 با دیگر سوي از و است پیوسته ادبیات به سو یک از که است فرآیندي. نیست مستقلی هنر تصویرگري، هنر
  .دارد نزدیک پیوندي نقاشی هنر
 به مطالعاتی منابع اما است،برخورداربوده ايویژه جایگاه از کودکان ادبیات هاينشریه و هاکتاب در تصویر     

 پیوند از محققان بیشتر. استقرارنگرفته پژوهشگران توجه مورد است، شایسته که اياندازه به فارسی نزبا
 در تصویرگري نقد و تصویر جایگاه همچنین اند؛توجه بی آفرینندمی ادبی اثري هم کنار در که متن با تصویر
 در را تصویر همواره کودکان ادبیات کارشناسان. استشدهدادهجلوه رنگکم کودکان براي مصور هايکتاب
  .دانندمی کودکان ادبیات از ايگونه را تصویري هايکتاب و کنندمی بررسی متن با پیوند
 کرده؛ بنديطبقه را کودك کتاب تصویرگري يزمینه در شده منتشر علمی هايفعالیت پژوهش این در     

 در تحقیق روش. ایمکرده بررسی و نقد را نوجوانان و کودکان هايکتاب در تصاویر ارزیابی معیارهاي سپس
  .است بوده تحلیلی ـ توصیفی روش پژوهش این
 و کودکان براي تصویرگري يزمینه در شده منتشر علمی هايفعالیت ارزیابی حاضر، پژوهش هدف     

 شامل که منتشرشده هايپژوهش تا است درصدد پژوهش این. است1390تا1380 هايسال بین نوجوانان
 در پژوهشی هايفعالیت وضعیت و شوند معرفی هستند،... و هاهمایش و مجالت مقاالت، ها،گزارش ها،کتاب
  . شود تبیین و شدهدادهتوضیح کودکان ادبیات يزمینه
 تصویرگري نیز و است؛ بوده بیشتر ترجمه به نسبت تألیفی مقاالت تعداد که دادنشان پژوهش هايافتهی     

  .است داشته صعودي رشد1390 سال در
  

  .تصویر و متن کودکان، ادبیات تصویرگري،: هاکلیدواژه
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  خالقیت گسترش در تصویري هايبازي نقش
  1خدایی علی

  
 فیلی که ماري یا هستیم روبهرو کاله تصویر با ما: شودمی شروع تصویري بازي نوعی با کوچولوشازده داستان

  کند؟می هضم را
 بسیاري و استبوده نظرانصاحب و پژوهشگران هايبحث ترینمهم از آن تحقق فرایند و خالقیت     

  .شودمی رنگکم رسمی آموزش به ورود با که دانندمی خالقیت يدوره ترینعالی را کودکی
  .هستند مهم خالقیت گسترش در روش، یک عنوان به بازي و کلی طور به کودك ادبیات    

 بر عالوه توانندمی شوند،می ایجاد گرافیکی هايبازي با تنها ـ متن بدون یا متن با همراه ـ که يتصاویر     
  .دهند پرورش نیز را کودك خالقیت و فلسفی تفکر بصري، زیبایی

 که استشدهکوشیده و شودمی بررسی مختصر طور به شناختی رشد فرآیند در بازي نقشِ مقاله این در     
  .شود روشن کارکردشان و تصویري هايبازي مفهوم هایی،نمونه يارایه با
  

  .کودك ادبیات بازي، تصویري، هايبازي خالقیت،: هاکلیدواژه
  
  
  

  

  

  

  
  
  

                                                             
 تصویرگر. ١
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  کودکان هايداستان روایت در تصاویر سهم
  1درویشی اکبر

  
 این محدود زبانی نشِتوا توانمی را آن دالیل از یکی که دارد ايویژه جایگاه کودکان هايکتاب در تصویر
 که روندمی شمار به کودکان هايکتاب ترینرایج يجمله از تصویري هايکتاب. ذکرکرد مخاطبان از دسته

 تصاویر و کلمات هاییکتاب چنین در. شودمیگذاشته تصویر يعهده بر داستان، روایت از بخشی هاآن در
-پرمی تصاویر يوسیله به که دارد وجود» خالی ضاهايف« متنی روایت در که ايگونه به یکدیگرند؛ مکمل

 پیش به را داستان تصاویر، کمک به تا شودمیدادهفرصت کودك به هاکتاب این در). 1377 سنداك،( گردد
 است کودك يعهده بر معنا، خلق براي هاآن پیوند و تصاویر و کلمات بین تعامل درك دیگر، بیان به. ببرد

)O'sullivan, 2005 .(  
 و ترجمه کتاب، انتخاب در ساالنبزرگ دخالت بوده، مطرح کودکان ادبیات يدرباره دفعات به که مبحثی    

-میشرح یا کرده، حذف است، باالتر کودك دانش سطح از کنندمی تصور که را مواردي هاآن. است آن چاپ

 دانسته، ناکافی را متن درون العاتاط استممکن نیز تصویري هايکتاب يترجمه در دلیل همین به دهند؛
 با. دهندمی شرح ـ کند راکشف هاآن خود خالقیت کمک به باید کودك طبعاً و ـ آمده تصاویر در را چهآن
 هوشمندانه و فعال مشارکتی اصلی، متن مخاطب همچون تواندنمی و داشته انفعالی نقشی کودك کار این

 صورت به تصاویر و کلمات بین تعامل آل،ایده يترجمه یک در). Lathey, 2006,p. 111( باشدداشته
  .ماندمیباقی نخوردهدست شود،می متقابل تأثیر این موجب که شکافی بلکه شود؛نمیبیان مستقیم

 برهم چگونگی تصویري، هايکتاب برخی يترجمه بر مروري با ابتدا که است این حاضر پژوهش هدف    
 هايکتاب يترجمه در را رویکردي چنین اتخاذ دالیل از برخی سپس و دهدننشا را تعامل این خوردن

  .نمایدبررسی تصویري
 

  .ترجمه روایت، تصویر، متن، تصویري، هايکتاب: هاکلیدواژه
  
  
  
  
  

                                                             
 طباطبایی عالمه دانشگاه انگلیسی، زبان مترجمی ارشدکارشناسی دانشجوي. ١
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  الکترونیک ادبیات در تصویر نقش
  

  دولت مهشید
  فروغی مرجان

  
 باالرفتن نوجوان، و کودك براي ايرسانهچند ايهمحیط باالي جذابیت الکترونیکی، تولیدات بازار رونق

 باشند،داشته نوجوان و کودك براي را باالتري جذابیت الکترونیکی آثار که استشدهموجب... و کاغذ قیمت
 با. دارد اساسی و مهم نقش باید، که چهآن انتقال در محیط این عناصر از استفاده و کارگیريهب ينحوه اما

 با را کودك هايحس تمامی که وجودآوردبه را محیطی توانمی حرکت و صوت تصویر، ،متن از استفاده
 خالقیت شکوفایی و رشد باعث شود،طراحی مناسب شکل به اگر محیط این همچنین و سازد همراه موضوع

 البمط يارایه ينحوه به توجه الکترونیک، آثار به نسبت عالقه افزایش به توجه با. شودمی خود مخاطب
  .دارد اهمیت آن به نسبت حساسیت و رسانه این توسط

 فشرده لوح و اینترنت موبایل، همچون متفاوتی بسترهاي در نوجوانان و کودکان براي الکترونیکی آثار     
 کهن ادبیات و دینی موضوع دو با نوجوان و کودك به مربوط فشرده هايلوح پژوهش این در. شوندمی تولید

 سایر به نسبت کهن ادبیات و دینی آثار بیشتر پراکندگی موضوع، دو این انتخاب دلیل. اندشدهبررسی
 هايویژگی بومی، فضاسازي و معماري به پرداختن شامل بیرونی عناصر به توجه با تصاویر. است موضوعات

 فرهنگی، و جغرافیایی و تاریخی هايویژگی ها،پوشش و هاآرایه سازيشخصیت و پردازيچهره در بومی
-اندیشه و هانگرش طرح بومی رفتارهاي و هاآیین و باورها به توجه درونی عناصر همچنین کهن هايژگی وی

 گرفته انجام نامهپرسش توسط که بررسی این نتایج. اندگرفتهقرار بررسی مورد بومی شناختیهستی هاي
  .شد انجام کار این مختلف يکنندهتولید هايشرکت روي بر است،
 آثار، بیشتر در که است مهم این دهندهنشان آمد، حاصل آثار این بررسی از چهآن خالصه، طور به     

 نخستین معموالً مخاطب، که جاییآن از. استنشدهگرفته نظر در مخاطب سن و شناسیزیبایی مبحث
 و متن درك به بصري، اصرعن به توجه عدم سازد، می برقرار تصویر طریق از متن، محتواي با را خود ارتباط

 این به نوجوانان بیشتر عالقه به توجه با همچنین کند؛می وارد زیادي آسیب مخاطب، ذهنی فضاي همچنین
 خارجی هاينمونه سمت به مخاطبان از دسته این آوردن روي علل از یکی تصویرگري، در ضعف رسانه،
 قرار نوجوانان و کودکان استفاده مورد خارجی هاينمونه که نیست معنا بدان این کرد خاطرنشان باید. است

 به و حفظ را ایران ادبی هايسرمایه توانمی راحتی به محصوالت، این طراحی در جذابیت ایجاد با اما نگیرند،
  . کردمنتقل جدید نسل

  
  



 دانشگاه شیراز -هاي چهارمین همایش ادبیات کودك مجموعه چکیده                                                                     

 

34  

  کودکان اياسطوره ادبیات در شاهنامه اساطیر تصویرگري محتواي و فرم تحلیل
 )نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون رمصو هايکتاب در(

  
  فارسانی ـ دهکردي راضیه

  
 تصویرگران. استگرفتهقرار ناشران توجه مورد پیش از بیش کودکان ویژه اياسطوره ادبیات معاصر، دوران در

 کودکان به را اياسطوره ادبیات دلنشینی طور به توانستند که هستند هنرمندانی يزمره از کودك، کتاب
 متنی توصیفات يکنندهتکمیل و کنندمی ترسیم را تصویري متن، جوار در هاآن. کنند معرفی و شناسایی

 اساطیر ویژهبه و کودکان ايهاسطور ادبیات تصویرگري اسطوره، تعریف ضمن پژوهش این در. هستند
 کودکان فکري پرورش کانون مصور هايکتاب سپس است؛قرارگرفته مطالعه مورد معاصر دوران در شاهنامه

 بر تحلیلی ادامه در. گردید معرفی است، شاهنامه اياسطوره ادبیات مضامین با کتب نشر اصلی مراکز از که
 با کودك ارتباط و کشش جذابیت، نظر از کتب این در موجود شاهنامه اساطیر تصاویر محتواي و فرم مبناي

 به کودکان ترغیب به آثار، نوع این محاسن و ایبمع شناسایی که است بدیهی. گرفت انجام تصاویر این
  . کندمی کمک آن هاياسطوره و شاهنامه یادگیري

 زبان به شاهنامه متون محتواي گرو در شاهنامه اساطیر تصویرگري فرم که داد نشان پژوهش این نتایج     
 گوناگونی هاي-قالب و فرم از شاهنامه هاياسطوره مصورسازي براي تصویرگران همچنین است؛ بوده کودکان

 . اندنموده استفاده کودکان هايکتاب تصویري بیان براي اند،جسته الهام پیشین تجسمی هايهنر آثار از که

  
 .کودك اياسطوره ادبیات شاهنامه، تصویرگري، محتوا، فرم،: هاکلیدواژه
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  سوسکه خاله داستان در تصویرگري تاریخی تحول سیر بررسی
 

  1ذکاوت سیدمسیح
  2ناظمی زهرا

  
 از را آن که کرده قانع را متخصصان عامیانه، ادبیات مخاطبان همچنین و محتوایی زیباشناختی، هايویژگی

 با نخست،: دارد اهمیت جنبه دو از عامه ادبیات با کودکان آشنایی. شمارآورندبه کودك ادبیات کالسیک انواع
 سنت و فرهنگ گاهتجلی عامیانه ادبیات که این دلیل به دوم، آن؛ هاي  تجذابی و زیباشناختی بعد به توجه
 و بازنویسی به نویسندگان و شاعران از بسیاري که استشدهموجب پیشینه و اهمیت همین. است ملی

 دلیل به کهن، ي عامیانه هاي داستان هرچند. بپردازند کودك ادبیات ي حوزه در عامیانه هايقصه بازآفرینی
 و جرح مستلزم نیز متأخر هاي بازآفرینی اما ندارند؛ اي یگانه و موثق ي نسخه خود، انتقال، و ثبت ي هشیو

 هایی داستان از یکی سوسکه خاله. است بیشتر  تنوع ایجاد و ها داستان این ي دوباره کردن مخدوش و تعدیل
 اما است،کردهجلب بازآفرینی و بازنویسی براي را نویسندگان از بسیاري توجه پارسی ادبیات سنت در که

 و شود نمیمحدود  داستان این نوشتاري متن به فقط بازآفرینی یا بازنویسی از حاصل هاي دیگرگونی
 ي افاده موجب داللت نظام در که است نمادي واژگان مانند نیز تصویر زیرا گیرد؛ دربرمی نیز را آن تصویرگري

 بازآفرینی سیر عبارت، دیگر به نیست؛ یکسان هایی بازآفرینی نینچ ي پیشینه سو، دیگر از شود؛ می معنا
 تاریخی تحول روند بررسی به حاضر پژوهش. است  تاریخی تحولی شاهد سوسکه خاله ي قصه تصویرگري
 ؛1384 آقاجانی،( ها پژوهش برخی هرچند. پردازد می سوسکه خاله) هاي بازآفرینی و بازنویسی( تصویرگري

 خاله جمله از ؛سوسکه خاله يعامیانه ي قصه هاي بازآفرینی تصویرگري موردي بررسی به) 1381 اکرمی،
 تاریخی تحول دالیل و روند پژوهشی، هیچ اما اند؛ پرداخته زاهدي، مرتضی اثر ري؟ می کجا سوسکه

 ها پرسش این براي تا است  آن بر حاضر پژوهش بنابراین است؛ نکرده واکاوي را سوسکه خاله تصویرگري
  :بیابد پاسخی

 است؟ بوده چگونه سوسکه خاله) هاي بازآفرینی و بازنویسی( تصویرگري تاریخی تحول سیر ـ

  چیست؟ تحوالت این ایجاد در مؤثر هاي عامل ـ

                                                             
 شیراز دانشگاه انگلیسی ادبیات و نزبا دکتري دانشجوي.  ١
 شیراز دانشگاه انگلیسی ادبیات و نزبا کارشناسی دانشجوي.  ٢
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- 91 هاي سال در شده منتشر سوسکه خاله دسترس در هاي بازآفرینی و ها بازنویسی تمام منظور، این به
 تحلیل روش به اطالعات تحلیل و تجزیه يشیوه از کیفی پژوهشِ این این،برافزون. شوند می بررسی 1370

  .است شده برگزیده تحلیل واحد عنوان به تصویر قاب یک آن در که گیرد،می بهره استقرایی محتواي
  

  .محتوا تحلیل عامیانه، هايقصه بازآفرینی و بازنویسی سوسکه، خاله تصویرگري، :هاکلیدواژه
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 کرد فیلسوف مرا که ايزرافه

  شد گلودرد من يزرافه که روزي داستان تأملی تحلیل
  

  1بیات راهنما شهرزاد
  2پورحسام سعید دکتر

  
 شناسشناخت پیاژه، نظر به فلسفه، وادي اندیشمندان از گروهی نیست، قدیمی هم چندان که تالشی در

 زندگی بازار در را شدنزدهشگفت گوهر هنوز هاآن زعم به که را کودك و نگریستند تردید با معروف،
 این پرورش براي ،»کودکان براي فلسفه« نام به جنبشی در آنان. یافتند فلسفیدن توان داراي بود، نفروخته

 هدف این براي ابزار ترینمناسب را داستان یارانش، و فلسفه استاد لیپمن،. دادندترتیب هابرنامه کودك توان
 این در. نامیدند گرکاوش يحلقه را آن که نشستند فکريهم به کودکان با ايتازه جمع در آنان. کردندعرفیم

 چندي. بودندشدهگنجانده هاآن در فلسفی مفاهیم هدفمند، ايگونهبه که یافتند حضور هاییداستان حلقه
-وصله به نیازي که دادنشان را هاییداستان فلسفه، سراي در دیگر استادي متیوز،. بی گرت سپس و گذشت

-داستان این در را فکر پرورش و تخیل هايویژگی رد او. هستند فلسفی خود ذات در و ندارند فلسفی يپینه

 این با مواجهه که است باور این بر او. دید خوش سالبزرگ و کودك مذاق به را هردو این و یافت ها
 چسبدل کاوشی به زیباییبه را فرد خواند،می نیز فلسفی ـ تفننی هايداستان را هاآن که فکري ماجراهاي

 تازه، رویکردي با متیوز، هايتالش به نگاهی با خسرونژاد مرتضی. کندمی مهمان فلسفی تفکر ژرفاي در
 رد مناسب هايداستان توان که است باور این بر و بیندمی فکري هايداستان در نیز را دیگري هايقابلیت

  .استنشدهمشاهده تمامیبه کودکان، بالندگی
 کیی فلسفی تحلیل به تأملی، تحلیل يشیوه به ها،کوشش آن به نگاهی با تا است آن بر حاضر پژوهش     

 مدد به تصویر و متن داستان، این در. بپردازد ،شد گلودرد من يزرافه که روزي نویسنده، این هايداستان از
 تا رسانندیاري را او و دهندجال را مخاطب کودك جان پروري،شگفتی و انگیزيخیال با تا اندآمده نویسنده

 وادي در گامی ویژه ايگونهبه کودك، با فلسفه نشینیهم این در. کند نقد را پیاژه خود، يقواره و قد از فراتر
 يمسأله به انتقادي، نگاهی با و دكکو از پشتیبانی به نویسنده است؛شدهگذاشته نیز تربیت و تعلیم يفلسفه
  .رودمی غرّهچشم داستان مقتدر پدر و تربیت و تعلیم امر در سالبزرگ محض اقتدار

  .متیوز پیاژه، خسرونژاد، تفکر، خالقیت، داستان، کودك، فلسفه،: هاکلیدواژه

                                                             
 شیراز دانشگاه تربیت، و تعلیم يفلسفه دکتراي دانشجوي. 1
 فارسی ادبیات و زبان بخش دانشیار.  2
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 چاپ از پس هنرهاي و فنون از تصویرگران گیريبهره لزوم

  
 1رسولی جواد دکتر

  2رسولی هراز
  
       لـزوم  موضـوع  بـه  خـود،  ايکتابخانـه  و میـدانی  مطالعات و تجربیات از گیريبهره با نویسندگان مقاله این در

  .پردازندمی) ماشینی و دستی( چاپ صنعت هايتوانایی از کودك هايکتاب تصویرگران گیريبهره
 امـور  و هنرهـا  بـا  ناآشـنایی  ویژهبه و چاپ عرصه با آشنایی کمبود جهت به نوکار، تصویرگران از بسیاري     
  .اندمانده بهرهبی عرصه این امکانات از ،)شودمی گفته چاپ از پس خدمات آن به که( چاپ از پس
-می ارایه کاربردي پیشنهادهایی نوپا تصویرگران به امکانات، این تصویري معرفی ضمن حاضر يمقاله در     

  :کرد اشاره نکات این هب توانمی نمونه براي شود؛
  ؛)کتاب خواننده ـ کودك دیداري و المسه حس کارگیريهب براي( یووي ماسک از گیريبهره
 خواننـده  ــ  کـودك  دیـداري  و المسـه  حـس  کـارگیري هب براي( برجسته نقش و بافت ـ امباس از گیريبهره

 ؛)کتاب

 حـس  کارگیريهب براي... (و نمایی نرمی ای بريز نمایی،برجسته ـ خاص هايتوانایی با هاییرنگ از گیريبهره
 ؛)کتاب خواننده – کودك يالمسه

 بـراي ( مصور کاغذ بر انحنایی و خطی هايبرش ایجاد و شده طراحی هايتیغه با برش ـ دایکات از گیريبهره
 ؛)کتاب خواننده ـ کودك دیداري و المسه حس کارگیريهب

 و المسـه  حس کارگیريهب براي( جلد و متن کاغذ طراحی و بند بسته يبرا صحافی هايتوانایی از گیريبهره
  ... .و) کتاب خواننده ـ کودك دیداري

  
 

  
  
  
  
  

                                                             
 فولکلور دکتراي. ١
 تصویرگر و سازيمجسمه کارشناس. ٢
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  1385-1390 هاي سال در الف سنی گروه براي منتشرشده تصویري هاي کتاب بررسی
 

  1زاده ماندانا رضوي
  

 موضوعی ای داستانی یکدیگر با پیوند رد و همراهی با تصویر و متن که هستند هایی کتاب تصویري هاي کتاب
 و رفته فرو هم در زنجیر کی هاي حلقه همسان تصویر و متن تصویري هاي  کتاب در. کنند می روایت را

 مفهوم یک یا موضوع یا داستان یک بیان از تنهایی به هرکدام و کنند می بیان را مفهومی ای داستان تنگاتنگ
 هاي کتاب کالم؛ بدون تصویري هاي کتاب گیرند؛ برمی در را ايگسترده عانوا تصویري هايکتاب. ناتوانند

  ... .و بازياسباب هاي کتاب عددآموزها؛ آموزها؛ الفبا داستانی؛ تصویري
 ادبی آثار ارزیابی در برجسته مسائل از یکی همواره سنی، هايگروه يهمه در مخاطب نیازهاي به توجه     
 هاي چالش از همواره تصویري، هاي کتاب متنوع انتشار در الف سنی گروه اگونگون نیازهاي به توجه. است
  .استبوده کودکان ادبیات بررسان و پدیدآورندگان روي پیشِ
 گسترش و گذشته هايدهه در کودکان، براي خاص ادبیات انتشار به ایران يجامعه در روزافزون توجه با     

 هايکتاب از انواعی به توانمی اکنونهم آنان، امکانات و هاتوانایی دانش، باالرفتن و حوزه این ناشران تعداد
 مدت و اندشده تشویق حوزه دراین آثار آفرینش به تصویرگران. کردپیدادست الف سنی گروه براي تصویري

  .هستیم شاهد را دست این از هاییکتاب کودك، هايکتاب نشر بازار در که است زمانی
 نشر بازار  به نام این با که چهآن و الف سنی گروه نیازهاي تردقیق بررسی و موشکافانه نگاهی با ولی     

 اساسی نقش سنی گروه این کودکان يجانبههمه رشد در که تصویري هايکتاب انواع يهمه شود،میسپرده
  .شوندنمی مشاهده دارند،
-1390 هايسال در شده منتشر تصویري هاي ب کتا بررسی با که شودمیکوشیده حاضر پژوهش در     

 الف سنی گروه در منتشرشده هايکتاب مقاله این در. پیداشوددست ها آن از تحلیلی و انواع به1385
  .شودمی انجام ها آن کیفیت بر ارزیابی شده، تفکیک انواع برحسب و شناسایی

  
  
  
  
 

  
                                                             

 کارشناس نقاشی، عضو گروه بررسی تصویر شوراي کتاب کودك.  ١



 دانشگاه شیراز -هاي چهارمین همایش ادبیات کودك مجموعه چکیده                                                                     

 

40  

  ابتدایی يدوره آسمان يهاهدیه هايکتاب در امامان و پیامبران يچهره تصویر
  

                            1سخاوت هاجر                                                       
 در تأثیر بیشترین با را پیام ترینعمیق و بهترین بیشترین، که است آن خوب تصویر. است پیام یک تصویر 

 پاي اگر ویژه، به دینی مضامین و مذهبی هايکتاب يدرباره امر این. برساند مخاطب به زمان ترینکوتاه
  .است برخوردار بیشتري اهمیت از باشد میان در کودکان

 به معصوم امامان و پیامبران زندگی بازنمایی کودکان، براي مذهبی يحوزه در مهم موضوعات از یکی     
 پیامبران از تصویري چه که است مهم بسیار است، مخاطبان از گروه این براي زندگی مناسب الگوهاي عنوان

 این آیا اند،دیده تقدس از ايهاله در را هاشخصیت این يچهره همواره کودکان. شود ارایه کودك به امامان و
 از و کنندبرقرار عاطفی و حسی يرابطه هاآن با و بفهمند را هاشخصیت این که شودنمی آن از مانع امر،

 هايانسان نه شوند معرفی بشريفوق و استثنایی موجوداتی کودکان، براي امامان و الهی انبیاي سو، دیگر
  مردم؟ سایر همانند و زمینی

 براي همواره تصویرگران دیگر، سوي از و است تصویري زبان کودك، زبان که موضوع این به توجه با     
 در اند؛کرده خودداري بزرگواران این يچهره تصویرگري از امامان و پیامبران قداست حفظ و احترام و تکریم

 آسمان هايهدیه هايکتاب در مذهبی هايشخصیت این يچهره تصویرکردن هايشیوه بررسی به مقاله این
  .پردازیممی دبستاني دوره
 هايشیوه از امامان، و انبیا يچهره کردنتصویر براي کهاین به توجه با داد نشان هابررسی ينتیجه     

 ايهاله وجود یا و غیرعادي نورافشانی یا کردن رنگکم ساختن، سپید یا نقاب و روبند نهادن مانند مختلفی
 حالت در معصوم امامان و اسالم پیامبر يچهره ها،کتاب این در است؛شدهاستفاده ایشان صورت روي بر گرد

 و سر موهاي حالت و ابرو و چشم کهاین بدون شود،دیده محاسن و بینی فقط که رخینیم و بیننده به پشت
 مؤثرند؛ چهره گیريشکل در کهـ  هاچشم شکل و موها و چهره رنگ مانند ـ عوامل دیگر و پیشانی شکل

  .شودمی دیده پوشش بدون پیامبران دیگر يچهره ولی شود؛ تصویر
 که ايگونه به است؛شدهارایه کودکان به جذابیت و ابتکار بدون و تکراري امامان، و پیامبر يچهره تصاویر     
  .بازشناسند یکدیگر از چهره طریق از را امام دو شخصیت توانندنمی هاآن
 

  .امامان و پیامبران يچهره تصویر کودکان، آسمان، هايهدیه کتاب: هاکلیدواژه
  

                                                             
 شیراز دانشگاه کودك، ادبیات ارشدکارشناسی دانشجوي. ١
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  کودکان تصویري ـ داستانی فانتزي چند شناختی تخیل تحلیل
 دوران ژیلبر خیلت ي نظریه اساس بر 

  1پورسلیمان مهري
  

 تا کنند می کمک کودکان به هافانتزي. است منعکس فانتزي هايداستان آورشگفت دنیاي در کودك جهان
 اصلی عنصر. شوند نزدیک هاواقعیت به هیجان و شگفتی منظر از و دهند گسترش را خود تخیل و کنجکاوي

 هاي تجربه و کند می تر بالنده و بارورتر را کودك تخیل ،فانتزي در موجود تخیل. است تخیل فانتزي،
 با پژوهش این. دهد می یاري پیرامونش دنیاي هاي واقعیت با رویارویی براي را او فانتزي دنیاي ي گرایانه خیال
 ژیلبر تخیل نظریه ي پایه بر کودك تصویري ـ داستانی فانتزي چند شناختیتخیل تحلیل به قیاسی روش
  .کند میبررسی را هاآن تصویر در موجود تخیل نمودهاي و ها مصداق ها، قالب و پردازد می دوران

 نمادهایی هریک که شودمی تقسیم شبانه و روزانه ي منظومه دو به تخیل دوران، ي نظریه اساس بر     
 گذاريارزش با هروزان يمنظومه نمادهاي باشد؛ منفی یا مثبت تواندمی و است دوقطبی روزانه تخیل. دارند
 قرار تماشایی و عروجی جداکننده، نمادهاي ها آن مقابل در. تاریکی و سقوطی حیوانی،: از است عبارت منفی
 و اسرارآمیز ساختارهاي که تخیالت ي شبانه يمنظومه سویی از. هستند مثبت گذاري ارزش داراي که دارند

  . ددار را خود خاص نمادهاي نیز شودمیشامل را ترکیبی
 تخیل مثبت نمادهاي کودکان تصویري ـ داستانی هايفانتزي در پژوهش، این در شدهانجام بررسی طبق     

 رسد می نظر به. اندرفتهکاربه نمادها سایر از بیشتر درونی گاهخلوت و تماشایی نمادهاي مانند شبانه و روزانه
  .  باشد کودك خاطبانم روحی و سنی شرایط دلیل به نمادها، این بیشتر کاربرد

  
  . شبانه ي منظومه روزانه، ي منظومه دوران، ژیلبر تخیل، فانتزي،: هاکلیدواژه

  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 شیراز دانشگاه ،نوجوان و کودك ادبیات ارشدکارشناسی دانشجوي  . ١
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  :جنسیتی ایدئولوژي ترسیم در تصویرگر جنسیت نقش
  کودکان تصویري داستانی هايکتاب تصویر و متن بررسی

  
  1سهرابی راضیه

 2زاده شکراهللا سودابه

  
 تأثیري در امر این برجستگی و استبودهمطرح همیشگی يدغدغه یک عنوان به کودك ادبیات در جنسیت

 مطالعات از بسیاري. دارد خود از کودکان ادراك و نگرش بر جنسیتی هايایدئولوژي القاي چگونگی که است
 این تن،م با زمانهم کودکان تغییردهند؛ را کودکان بینیجهان توانندمی هاداستان که انددادهنشان تجربی

-تأمل نیز تصویر در بلکه متن، در تنها نه جنست يمطالعه بنابراین آموزند؛می نیز تصویر از را هاایدئولوژي

 با آن تعامل چگونگی و تصویر در جنسیتی هايایدئولوژي بررسی به حاضر يمطالعه روازاین ؛است برانگیز
  . پردازدمی متن
 تاکنون جنسیتی، هايایدئولوژي انتقال و دهیشکل در کودك ادبیات اهمیت و نقش به توجه با     

 و زادهشکراهللا به توانمی گرفتهصورت هايپژوهش جمله از است؛شدهانجام بارهاین در هاییپژوهش
 به که کرد اشاره  ،)1380( نصراهللاحاجی و) 1384( انصاریان ،)1389( ذکاوت و پورگیو ،)1391( خوشبخت

 زمینه در پژوهشی تاکنون اما اند،پرداخته کودك داستانی ادبیات در جنسیتی هايکلیشه و هانقش بررسی
 بر است؛نگرفتهصورت استیونز جنسیتی هايایدئولوژي يپایه بر کودك داستانی هايکتاب در تصویر بررسی
 مرد و زن رانتصویرگ آثار در جنسیتی هايایدئولوژي بررسی به تا است آن بر حاضر پژوهش پایه، همین
 تحلیل مورد  را پرسش سه هدف، این به یابیدست براي و بپردازد استیونز دیدگاه از کودك داستانی ادبیات

  :دهدمی قرار
 جنسیتی هايوارهطرح يپایه بر کودك، داستانی ادبیات تصویر و متن در موجود جنسیتی هايایدئولوژي. 1
  چیست؟ نامب این بر تصویر و متن ارتباط همچنین و
 ایجاد تفاوت مردانگی و زنانگی جنسیتی هايوارهطرح از وي بازنمایی در تصویرگر بودن مرد یا زن آیا.2 

  خیر؟ یا کندمی
 و زنانگی جنسیتی هايوارهطرح بازنمایی در اثر یک تصویرگر و نویسنده جنسیت بودنمتفاوت آیا. 3 

   خیر؟ یا کندمی ایجاد تفاوت مردانگی

                                                             
 پرورش و آموزش فلسفه و تاریخ ارشدکارشناسی.  ١
 شیراز دانشگاه ،انگلیسی ادبیات و زبان کارشناسی دانشجوي. ٢
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 1380- 1385 هايسال در کتاب شوراي يبرگزیده تصویريـ  داستانی هايکتاب بین از منظور این به     
 هاآن آثار بین از و انتخاب تصادفی صورت به مرد تصویرگر جپن و زن تصویرگرجپن ،)هدفمند گیرينمونه(

 تحلیل و تجزیه روش از استفاده با کیفی محتواي تحلیل حاضر، يمطالعه پژوهش روش. شدبررسی کتابده
 استیونز ينظریه يپایه بر شده، تعیین پیش از هايوارهطرح اساس بر و قیاسی کیفی يشیوه به اطالعات

  .است
  

  .تصویر جنسیتی، هايایدئولوژي استیونز،: هاکلیدواژه
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  :پیشنهاد چند و ایران در تصویري هاي کتاب شناسی آسیب
 اي مرحلهچند ادیتوري

 

  سیدآبادي اصغرعلی
 

 کنیم، مقایسه گونهاین هاي تعریف با شود، می منتشر تصویري کتاب عنوان به ایران در را چهآن بخواهیم اگر
 جریانی از توانیم نمی که است کم قدرآن ایران در تألیفی تصویري هاي کتاب تعداد بگوییم، توانیم می تقریباً

  .بگوییم سخن ایرانی تصویري کتاب نام به

 هاي ضعف از ناشی تصویري کتاب تولید و تألیف آیا شود؟ نمی تولید تصویري کتاب ایران در چرا     
 براي تصویرگري و داستان از که است هایی تلقی و ها نگرش در مشکل یا است؟ نویسندگان و تصویرگران

  دارد؟ دوجو کودکان هاي کتاب تصویرگري و تألیف ينحوه همچنین و کودکان

 برجسته، يچندنمونه بررسی و نقد و ایران در تصویري هاي کتاب هاي آسیب بررسی ضمن مقاله این در     
 تصویري کتاب گیريشکل عدم اصلی سهم ایرانی، نویسیداستان و تصویرگري هاي ضعف پذیرفتن برخالف

 از مقاله ينویسنده. دهد می ارایه وضعیت اصالح براي پیشنهادهایی و داند می ها نگرش وجود را ایران در
 .کند می ادی» اي چندمرحله ادیتوري« عنوان با پیشنهادش ترین مهم

 اي جزیره تولید ایران، در تصویري کتاب گیريشکل عدم يعمده علل از یکی مقاله، ينویسنده نظر به     
 صورت به و دارد تاریخی و اجتماعی هاي زمینه ایران در پدیده این. است تصویر و متن از اعم کتاب اجزاي
 را وضع موقت، طور به کارهایی،راه با توان می اما کرد،غلبه اي ریشه و اساسی شکلی به آن بر توان نمی فوري
  .آورد فراهم را تر اي ریشه و اساسی تغییر يزمینه تواند می موقت، تغییر همین و داد تغییر

 قبل متن معموالً ایران در. است موقت کارهايراه این از کیی صویريت هاي کتاب اي چندمرحله ادیتوري     
 را متن تصویر، عنصر به توجه بدون ویراستار و شودمیسپرده ویراستار دست به تصویرگري، براي ارسال از

 ویراستاريِ اگرچه شود، میداده شرح کامل طور به مقاله در که اي چندمرحله ویراستاري در. کند می ویرایش
 تصویر و متن که گیرد می صورت هنگامی نهایی ویراستاري اما است، مراحل از یکی نیز تصویرگري از پیش
 عهده بر را آن ادبیات و تصویرگري به آشنا ویراستاري باید یا که ویراستاري نوع این در. استنشسته هم کنار

 ممکن و شود می انجام هم با تصویر و نمت نسبت در ویرایش برد،نام ادیتوري نهاد یک از باید یا و بگیرد
. شود می حذف است،آمده نیز تصویر در که است عناصري توصیف کهاین دلیل به متن از زیادي بخش است

  .باشدداشتهوجود اضافه یا و حذف به نیاز است ممکن و شودمیویرایش متن اساس بر نیز تصویر همچنین

 به تصویري هاي داستان تألیف که است این ثبات با وضعیت شود، می ایهار مقاله این در چهآن اساس بر     
 به تصویري هاي کتاب تصویرگري همچنین و بگیرد انجام متنی معمول هاي داستان از متفاوت کامالً شکلی
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 وضعیتی، چنین به یافتندست تا شود، انجام داستانی، روایت رعایت با و مصور هاي کتاب با متفاوت شکلی
 .کند می ایفا تر مهم نقشی ادیتوري نهاد ها کتاب نوع این ألیفت در
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  ي ادبی فانتزي و رئالیسم در دو گونه هاي تصویر ها و تفاوت ویژگی
  

   1نوبندگانیهاله سینایی
  

ادبیات کودکان و  حجم وسیعی از آثارگرا و فانتزي که  ي ادبی واقع در ارتباط با بارزترین وجه تمایز گونه
دادن پیوند اجزاي صدد نشاناصوالً در گرا هاي واقع گیرند، باید اذعان نمود که داستان نوجوانان را دربرمی

صدد هاي فانتزي در این در حالی است که داستان. هستند  داستان با زندگی مردم واقعی در جهان عینی
انگیزند که با دوري از  العاده و فضایی خیال قها و حوادثی خار بازسازي جهانی تازه در قالب شخصیت

نمودن ابعاد جدیدي از واقعیت براي مخاطبان خود ، خواستار آشکارهاي مورد پذیرش در جهان عینی واقعیت
  .هستند

ي دید در  پردازي و زاویهپردازي، صحنهاین پژوهش بر آن است که با بررسی عناصر ادبی چون شخصیت      
تحلیل و مطابقت آن با عناصر دیداري چون خط، رنگ، شکل و بافت در ساختار تصاویر،  ساختار داستان و

  .سازد آشکار هاي ادبی  را در این گونههاي تصویر  ها و تفاوت گییژو
شدن به میل ارادي هنر براي نزدیک ،گرا هاي واقع گر آن است که در داستان هاي پژوهش بیان یافته     

بلکه چیزي است که باید بدان  ساً واقعیت چیزي نیست که بتوان آن را مسلم انگاشت؛واقعیت است؛ زیرا اسا
دهند هایشان را واقعی نشان شند داستانکو جا که نویسندگان می هاي فانتزي از آن یافت، اما در داستاندست

در راستاي دهی تصاویر باید جهت تري دارد، گیري از نیروي تخیل آزادي بیش و تصویرگر نیز در بهره
ثر مفاهیم داستان یاریگر ؤهاي خیالی داستان باشد تا در القاي م ها و موقعیت باورپذیرتر نمودن شخصیت

  . مخاطبان خود باشد
                                                                                       

 .بی، عناصر دیداريرئالیسم، فانتزي، تصویر، عناصر اد :هاکلیدواژه

  
  
 

 

  
  

                                                             
  ارشد ادبیات کودك، دانشگاه شیرازدانشجوي کارشناسی . ١
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 ب و ج در تصویرسازي کتب کودك گروه سنی هاي نگارگري مکتب شیراز قابلیت

  
  1نوبندگانیزهره سینایی

  
ترین  از مهم از نظر آموزش خواندن و یادگیري اولیه» ج«و » ب«هاي سنی مختلف، گروه سنی  از میان گروه
خیالی، نیازهاي روح  هاي جذاب ت رویاپردازي و قصهدر این فرآیند آموزشی بهتر اس. هستند دوران سنی 

زمان این نیازها را  تواند هم ترین منابعی که می از جمله مهم. سازدسرزنده و پرنشاط کودك را نیز برآورده
هاي خیالی، اساطیر و ي عظیم سرشار از قصه این گنجینه. مرتفع سازد، ادبیات و هنر اصیل ایران است

  . گیرد میبسیار مورد استقبال کودکان قرار ومی است که در این سنینهاي اصیل ق داستان
در این میان با توجه به ارتباط مستقیم و ناگزیر ادبیات کودك با عنصر تصویر و نیز پیوند عمیق ادبیات      

ص هاي خاتصویري در برخی از کتاب کیتواند به عنوان سب و تصویرپردازي در ایران، نگارگري ایرانی می
  . کودکان به کار گرفته شود

سازد که این  مکتب شیراز، مشخص می  هاي نگارگري این پژوهش در روشی تحلیلی با بررسی ویژگی     
  .مکتب تا چه اندازه قابلیت الگوبرداري تصویري کتب کودك را دارا است

ها  وجه عناصر ساده و رنگهاي سنی ب و ج، مت هاي کودك در گروهکه تصویرسازي کتاببا توجه به این      
هاي تواند منبع مناسبی براي الگوبرداري تصویري کتاب تر است، مکتب هنري شیراز می و جزییات خالص

که کودکان را از آغاز تحصیل با فرهنگ و هنر این گریز مناسب به سوي نگارگري، عالوه بر این. آنان باشد
  . کري آنان نیز مؤثر افتدتواند در اعتالي ف کند، می قدیم ایران آشنا می

  
  . ج، مکتب نگارگري شیراز هاي کودك، گروه سنی ب وتصویرسازي کتاب :هاکلید واژه

  
  
  

  

 

  
  

                                                             
  ارشد تصویرگري، دانشگاه تهرانسیکارشنا.  1
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  انگلیسی و فارسی هیچانی شعرهاي در تصویر و متن ارتباطیِ شگردهاي تطبیقی بررسی
 

  1زادهشکراهللا سودابه
  2ترابی ستاره

  3فرزانفر جواد دکتر
  

-شفاف عبارتیبه یا متن معناي بهتر درك براي مخاطب به که هستند دیداري ایانیراهنم همچون تصاویر

 هايجنبه از آسوده و کلمات از ترساده و ترجهانی شکلی به تصاویر زیرا رسانند؛می یاري نوشته، سازي
 براي ريبیشت آمادگی خردسال کودکانِ نودلمن، يگفته به. یابندمی ارتباط خود مخاطب با متن قراردادي

 و ترساده که ـ مخاطب با ارتباط برقراري نوع دلیل به تصاویر کلمات؛ به تا دارند تصاویر به واکنش دادننشان
 کودك آثار در آنچه اما اند،شده تبدیل کودك آثار در ناپذیرجدایی عنصري به ـ است متن از ترواسطهبی

 و متن میان موجود توازن است، رسانیاري خاص مخاطب این با مؤثر ارتباط پیشبرد به و دارد اهمیت بسیار
-مجموعه تصویرگري، در بنديترکیب. شودمی میسر اثر در مناسب بنديترکیب ایجاد با که باشدمی تصویر

 و سفیدخوانی تأکید، یکپارچگی، و هماهنگی ضرباهنگ، تعادل، دید،يزاویه تضاد عنصرهاي از است اي
  . گیرندمی شکل متن روایت يپایه بر دیداري زیبایی رعایت منض ها،ویژگی این که چینش

 در کهن ايپیشینه که هستند ادبی ايگونه هیچانی، شعرهاي کودکان، براي شدهنوشته آثار میان در     
 اشعار، این. اندبوده خردساالن توجه مورد همواره آفرینیشادي و کالم سادگی دلیل به و دارند کودك ادبیات

 کهـ  ضرباهنگ ایجاد و زبانی و معنایی متعارف ساختار شکستن با اغلب و گیرندمی کاربه را خود خاص نزبا
  . هستند خود خاص مخاطب جذب در موفق ايگونهـ  است کودکان يموردعالقه هايویژگی از

 مفهوم، به توجه اب فارسی هیچانی شعرهاي بنديِترکیب چگونگی بررسی با تا است آن پی در نوشتار این     
 سـپس  و بیابد مخاطب و متن با تعامل در را ادبی نوع این تصویري هايویژگی هیچانه، هايویژگی و ساختار

 و مشـترك  نقـاط  تعیـین  بـه  و کنـد  مقایسه انگلیس ادبیات در هیچانه سبکی هايویژگی با را هاویژگی این
. یابـد  دست ادبی نوع این تصویرسازي در مناسب صولیا تدوین به نهایت در پرداخته، دو این میان تمایزهاي

 در یافتـه  نگـارش  کتـاب  تنهـا  و نخسـتین  که ـ  هیچانه هیچ هیچ کتاب از فارسی بخش در نگارنده رو این از
 کتـاب  از نیـز  غیرفارسـی  بخـش  در و کـرده  اسـتفاده  ـ  است فارسی کودك ادبیات در هیچانی شعر يزمینه

  . است جسته یاري باشد،می انگلستان در ادبی نوع این پیشگامان از که لیر ادوارد اثر هیچانه
                                                             

 شیراز دانشگاه انگلیسی ادبیات و زبان کارشناسی دانشجوي. ١
 شیراز دانشگاه کودك ادبیات ارشدکارشناسی دانشجوي. ٢
 کرمان باهنر دانشگاه پرورش و آموزش فلسفه و تاریخ استادیار. ٣
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  :است زیر هايپرسش به پاسخ پی در حاضر پژوهش     
 خـوانی هـم  فارسی هايهیچانه هايویژگی با لیر ادوارد هیچانی شعرهاي در موجود سبکی هايویژگی آیا -1

  دارد؟
 باشند هیچانه مفهوم گرتداعی که ـ خاصی سبک از یانگلیس و فارسی هیچانی شعرهاي تصویرپردازي آیا -2
  کنند؟می پیروي ـ
 دیـده  تصـاویر  و واژگـان  میان ضرباهنگ دیگر عبارت به یا تصویر و متن میان تعامل ادبی، نوع این در آیا -3

  شود؟می
 بـه  تـوان  یمـ  تنها و استنگرفتهصورت توجهی قابل پژوهش ایران در هیچانه شعر تصویرگري ي زمینه در     

 شاعر هاينگاره در مشترك عنصرهاي به اکرمی مقاله، این در. کرد اشاره) 1381( اکرمی الدینجمال ي مقاله
 تـالش  و نیست ارایه قابل تصویرگر براي معمول طور به هیچانه شعر که است معتقد و کرده اشاره تصویرگر و

   .شودمی خالصه فرم و خط و رنگ در هماهنگی انتقال به تنها نهایت در زمینه این در وي
 هـاي جنبـه  از کـه  خـوریم برمی بسیاري هايپژوهش به ادبی، سبک این يدرباره انگلیسی منابع میان از     

 اشـنایدر  کلیفتـون  ي  مقاله به توانمی جمله از اند؛پرداخته آن به زبانی و شناسینشانه شناختی،روان مختلف
 ي دهنـده  بازتاب که پردازد می لیر هاي تصویر از تعدادي تفسیر به فرویدي، ديرویکر با که کرد اشاره) 2009(

  .اوست آیند ناخوش هاي احساس
 محتـوا  تحلیـل  روش بـا  که گیردمی قرار کیفی هايپژوهش شمار در شناسیروش منظر از حاضر پژوهش    

 از محتـوا  تحلیـل  هـاي  روش يهدربـار  ،)2000( میرینـگ  بنديتقسیم يپایه بر پژوهشگر. است گرفته انجام
 تصـویري  قاب همراه به شعر هر تحلیل، واحد و کرده استفاده استقرایی ـ قیاسی کیفی محتواي تحلیل روش

  .است آن
  

  .لیر ادوارد انگلیسی، هیچانه شعر فارسی، هیچانی شعر بندي،ترکیب تصویر، و متن ارتباط: هاکلیدواژه
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  ایران کودك ادبیات در ملی هویت مفهوم بررسی
  

  1شمشیري بابک دکتر

 2ذاکري مختار

  
 یا فرد. کند می تبیین نوع یا گروه به تعلق دید از را شی یا فرد که اند دانسته خصوصیاتی مجموعه را هویت

 به عبادیان،( نیستند خصوصیت بی دو، آن از یک هیچ زیرا باشد؛ هویت بی تواند نمی فردي نظر از گاه هیچ شی
  ).73: 1383 علیخانی، از نقل
 از بلکه نقش، ایفاي در تنها نه قدم، اولین خود، از تعریفی داشتن که است این در هویت، از بحث ضرورت     

  .است بودن انسان مقدمات
.  است ادبیات گیرد، قرار موردنظر آن در تواند می جدي صورت به هویت، مفهوم که هایی حوزه از یکی     

 و گذشته فرهنگ بین پیوند نوعی تواندمی و است کشور آن فرهنگی میراث ي بردارنده  در کشور، هر ادبیات
 از کودکان پذیري تأثیر به توجه  با. است کودك هاي داستان ، ادبیات هاي عرصه از یکی. کند ایجاد را حال

 گیري شکل در وانندت می ها داستان این ، کودکی سنین در ها آن باالي پذیرندگی نیروي طرفی از و داستان
 داخل کودك هاي داستان در هویت مفهوم بررسی به که آنیم بر مقاله این در.  شوند واقع مؤثر کودکان، هویت
  .بپردازیم کشور
 شکل. اد قرارد توجه مورد توان می گونهسه به حداقل را نوجوان و کودك ادبیات منظر از هویت مفهوم     
 چگونگی بررسی دوم، شکل کودك؛ هاي داستان در آن طرح چگونگی و ملی هویت مفهوم به توجه اول،

 داستان هاي شخصیت یابی هویت چگونگی سوم، شکل و ایران نوجوان و کودك ادبیات هویت یافتن شکل
  .است
 که هویت مهم مقوالت از یکی عنوان  به ملی هویت و است مرتبط فرهنگ و زبان با ادبیات که جا آن از     

 هویت بررسی به رو این  از است؛ مرتبط مفهوم دو این با نیز داده، اختصاص خود به را شماري بی هاي پژوهش
  .است شده داده نشان توجه کودك، هاي داستان در ملی
 ایرانی کودك هاي داستان در را شده بیان شکل سه که است این بر نگارندگان هدف ، رو  پیش پژوهش در     

  .کنند بررسی
  :ژوهشپ هايپرسش

                                                             
  شیراز دانشگاه علمی هیأت عضو.  ١
  شیراز دانشگاه ،وتربیت تعلیم فلسفه دکتراي دانشجوي. ٢
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 است؟شدهپرداخته کودك هايداستان در ملی هویت هاي مؤلفه از یک کدام به ـ

 است؟شدهپرداخته ها داستان در نویسندگان، سوي از کودك، ادبیات هویت دادن شکل به چگونه ـ

 یابند؟ میآگاهی خود، واقعی هویت به فرایندي چه طی با داستان هاي شخصیت ـ

 

  :پژوهش روش
 محتواي تحلیل روش از اول، پرسش به پاسخ براي. استشدهانجام کیفی پارادایم قالب در پژوهش این

 بهره تأملی تحلیل روش از گر پژوهش سوم، و دوم پرسش به گوییپاسخ براي و) 2000 مایرینگ،(قیاسی
  .گیرد می
 برخی شامل هک استشدهاستفاده مندهدف گیرينمونه راهبرد از پژوهش، ينمونه انتخاب براي    

 .است خسرونژاد مرتضی و سیدآبادي اصغرعلی یوسفی، ناصر  نیا،قاسم شکوه بهرنگی هاي داستان
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  انگلیسی و ایرانی تصویري ـ داستانی هايکتاب در آزادي و اقتدار اعمال شگردهاي ي مقایسه
  

  1شیري شیروانی علی
   نصرآبادي بختیار حسنعلی دکتر 

  حیدري حسینمحمد دکتر 
  

 کودك ادبیات. است تربیت و تعلیم ي فلسفه در مطرح هاي لهأمس مهمترین از کیی آزادي و اقتدار پارادوکس
 خواننده کودك و نویسنده سالبزرگ ي رابطه بر که روآناز گوید می) 1382( خسرونژاد که گونههمان نیز

 که رسد می نظر به روازاین. است پارادوکس مینه با آمیخته بنابراین و دارد تربیتی اي سویه است، متکی
 ادبیات ي فلسفه مسائل مهمترین از کیی آزادي و اقتدار پارادوکس حل در کوشش و سازي روشن در بحث

  . هست نیز کودك
 بر کودکان ادبیات در آزادي و اقتدار هايمقوله به نویسندگان نگاه نوع که است آن مقاله این هدف     

  .شود بررسی و کشف گردد، می اعمال تصویري ـ داستانی هايکتاب در که ییشگردها اساس
 خرگوش داستان تصویري داستانی کتاب دو تطبیقی بررسی به تأملی تحلیل روش با پژوهش این     

 خواهد خسرونژاد مرتضی نوشته درسته خورمتمی گرسنه، موش منم و پاتر بیتریکس نوشته کوچولو
 ادبیات در آزادي و اقتدار هايمقوله به نویسندگان این نگاه نوع به ناظر ژوهشپ هايپرسش. پرداخت
  : از عبارتند که هاستآن مقایسه و کودکان

  کدامند؟ آزادي و اقتدار هايمقوله به بخشیدنتحقق در فارسی تصویري ـ داستانی کتاب شگردهاي ـ1
  کدامند؟ آزادي و اقتدار هايمقوله به یدنخشبتحقق در انگلیسی تصویري ـ داستانی کتاب شگردهاي ـ2
   است؟ متفاوت انگلیسی و فارسی اثر دو در هاآن از استفاده يشیوه و یادشده شگردهاي نوع آیا ـ3
 آزادي و اقتدار ي رابطه به تربیتی ـ فلسفی رویکرد چه کودك هايداستان انگلیسی و فارسی نویسندگان) 4

  دارند؟
 نویسندگان براي تواندمی هم سویی از اند،گرفته کار به آثار در نویسندگان که دهاییشگر کردنعیان نوع     

 کنند،میاستفاده شگردها این از ناخودآگاه گاه نویسندگان رسدمی نظر به که لحاظ این از باشدداشتهاهمیت
 نوجوانان و کودکان یحت و والدین منتقدان، توجه مورد تواندمی شگردها سازيعیان این دیگر سویی از و

 چگونگی و هاکتاب نگارش ينحوه بر کودك، به نسبت مؤلفان دیدگاه که دندهمینشان نتایج .گیرد قرار
  .است مؤثر شگردها از استفاده

  
  خسرونژاد مرتضی پاتر، بیتریکس تصویري، ـ  داستانی هايکتاب آزادي، و اقتدار پارادوکس: ها کلیدواژه

  
                                                             

 اصفهان دانشگاه. ١
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  هاپرنده و آهو و قفس در توکایی کتاب دو يتصویر شناسینشانه
  )دادخواه بهمن تصویرگري با یوشیج نیما ينوشته(

 

  1طالگر مونا
  

 نشـانه  يواژه. اسـت آمدهپدید اثر در معنی گشاییراه براي 1950 سال از پس که است رویکردي شناسینشانه
 بـراي  دلیلـی  توانندمی هانشانه). ینمع فرهنگ( »شودمی چیزي ای کسی شناختن سبب که آنچه« معناي به

  .است تأویلی امري هانشانه به دادنمعنا. باشند اندیشیدن و دریافتن
 انتقـال  و مخاطـب  میـان  بهتـر  ارتباط براي است، شناسینشانه دانش از ايشاخه که تصویر شناسینشانه     

  .شودمی گرفته کار به هنري اثر یک مفهوم
 و کتاب در موجود تصاویر روابط بررسی به داستانی، کتب هاينقاشی و تصاویر شناسیهنشان يمطالعه در     
  .استشدهپرداخته داستان متن
-پرنده و آهو و قفس در توکایی هايعنوان با کودك، کتاب دو تصویري هاينشانه تحلیل به مقاله این در     

  . استشدهاختهپرد دادخواه، بهممن تصویرگري و یوشیج نیما ينوشته ها
 وشـگردهاي  هاسبک داد؟ ارایه شده نقاشی تصاویر بر نقدي توانمی داستان، نوشتاري متن بر تکیه با آیا     

 ایـن  از هریـک  در موجـود  هاينقاشی آیا دارند؟ نقش تصویري هاينشانه بیان در چگونه نقاشی در مخصوص
    هستند؟ یجیوش نیما يکودکانه هايداستان مفهوم گویاي هاکتاب
 ایـن  بـه  پاسـخی  تصویر، شناسینشانه رویکرد با هاکتاب در موجود هاينقاشی و تصاویر تحلیل و بررسی     

  . است هاپرسش
  

  نیمایوشیج کودکان، داستان نقاشی، شناسی،نشانه :هاکلیدواژه
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  خوب هاي بچه براي خوب هاي قصه ي مجموعه در تصویرگري هاي ویژگی
 

  1فیعار اکرم
  

 مهدي قلم به 1369تا   1336  هاي بین سال جلد هشت در خوب هاي بچه براي خوب هاي قصه ي مجموعه
 دگرگونی است، داده جاي خود در را قصه دویست از بیش که مجموعه این آفرینش. یافتنگارش آذریزدي

 تأثیرگذاري و شگامیپی. داشت دنبال به نوجوانان و کودکان براي فارسی کهن آثار بازنویسی در بزرگی
 در تصویر هاي ویژگی یافتن براي تا داشت آن بر را نگارنده بازنویسی، در خوب هاي بچه براي خوب هاي قصه
  .کند بررسی برتر اي نمونه عنوان به را مجموعه این هاي تصویر بازآفرینی، و بازنویسی ادبی ي گونه
 و کودکان ذهنی تصورات قصه، فضاي و ها شخصیت از سفید و سیاه تصویرهاي با مجموعه این هاي قصه     

 تأثیر تصویرگري در گردد، برمی نامعلوم و دور اي گذشته به که ها قصه زمان. کنند میهمراهی را نوجوانان
 در نقاشی سبک. یافت تصویرگري ي تازه هاي سبک از ردي ها، قصه در توان نمی که اي گونه به دارد؛ بسیاري

. است هندي سبک موارد اي پاره در و قاجاري و اي خانه قهوه مینیاتوري، سبک از اي ختهآمی مجموعه این
 از توجهی قابل بخش که حیوانی هاي قصه و ها فابل در حتّی است؛ ها تصویر بارز هاي ویژگی از گراییواقع
 اصلی عنصر. است کامل میآناتو ي جنبه از حیوانات تصویر و نشده استفاده نمایی انسان از دربردارد، را ها قصه

 موارد برخی در. استآوردهپدید دوبعدي و مسطح تصویرهاي که است سفید و سیاه خط تصویرها در دیداري
 طراحی مجموعه، این جلد هشت در. استپرداخته ژرفانمایی و حجم به روشن،سایه و هاشور از استفاده با نیز

  .خورد می چشم به نیز ابتدایی و ادهس طراحی پیچیده، طراحی کنار در و نیست یکسان
 به نزدیک توان می را خوب هاي بچه براي خوب هاي قصه ي مجموعه تصویري هاي ویژگی رفته هم روي     

  . کرد ارزیابی مشروطه از قبل اي خانه مکتب هاي کتاب تصاویر
  

  .اي خانه مکتب تصویرهاي کودك، کتاب تصویرگري ،خوب هاي بچه براي خوب هاي قصه: هاکلیدواژه
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  نقوش سازوکار و ایران در تصویرگري خاستگاه
  

  1شاهرويعلی فروغ
 

 با تصویر ارتباط کتاب، تصویرگري و ادبیات يپیشینه کودك، ادبیات در تصویرگري مبادي مقاله، این در
 از مانده جاي به نقوش ترینکهن طریق از ایران در تصویرگري خاستگاه شناسایی و مخاطب با تصویر و متن

 و ایرانی کهن نقوش سازوکار به پرداختن براي است ايزمینه ،...و مهرها ها،سفال ها،نقاشی ها،نگارهسنگ
-می دنبال را هاییهدف چه مخاطبانشان به نقوش يارایه در اعصارکهن هنرمندان که موضوع این بررسی

 و کهن نقوش در تصویرگري هايمؤلفه سوییهم درنهایت، بود؟ چه کهن هايتصویرگري کارکردهاي کردند؟
  .شودمیبررسی کودك ادبیات

  
  .نقوش سازوکار ایرانی، کهن نقوش تصویرسازي،: هاکلیدواژه
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  تصویري ـ داستانی هاي کتاب در توانمندسازي هاي شگرد بررسی
  

  1فرنیا فاطمه
  

 ي خواننده قلمرو این در. استداشته گیري چشم یگاهجا کودك  ادبیات در همواره قدرت مفهوم به پرداختن
 سالِبزرگ که بیند می را تصویرهایی و نوشته او براي نویسنده سالِبزرگ که خواند می را مطالبی کودك

 بتوانند تصویرگر سالِبزرگ و نویسنده سالِبزرگ که هرقدر حال. است درآورده تصویر به برایش تصویرگر
 سنتی مفهوم از را درکشان بتوانند دیگر بیان به و کنند تر کم خود آثار در را کودك و خویش بین ي فاصله

 که اند بوده قادر و اند شده تر نزدیک کودك  ادبیات تحقق به که گفتتوان می سازند، دور قدرت مراتبی سلسله
. افتد کارآمد جااین در دتوان می توانمندسازي ي نظریه. کنندکمک سالبزرگ ادبیات با آن تمایز به حدي تا
 تصویرگر سالِبزرگ و  نویسنده سالِبزرگ براي امکان این توانمندسازي، هاي شگرد کمک با ترتیب این به

  . دهندسوق توانمندي سمت به حدي تا را کودك دیگرانگی تا آید می فراهم
 برگرفته) 2004( سادان شواالی توانمندسازي ي نظریه از پژوهش این در شده کارگرفته به ي نظریه     
 آن مخاطبان و دارد کاربرد اجتماعی علوم مباحث در اصل در کند، می مطرح سادان که اي نظریه. است شده

 بررسی) 1388( فرنیا اما هستند، جامعه معلولین و سالمند افراد زنان، سیاسی، مذهبی، هاي اقلیت معموالً
 مفهوم بررسی) 1391( پورگیو و فرنیا طور همین و ولکار لوییس و دال روآلد آثار در قدرت مفهوم

 هاي شگرد و اند کاربردهبه کودك  ادبیات در را نظریه این اکبرپور احمد هاي داستان در توانمندسازي
 مفهوم ابتدا در پژوهش این. اند کرده معرفی است، شدهاستفاده نویسنده هر سوي از که را توانمندسازي
 ده تصویرهاي در توانمندسازي هاي تکنیک بررسی به سپس کرده،معرفی کودك  بیاتاد در را توانمندسازي

  . پردازد می پور آدینه طاهره ي ترجمه نیکوالیوا، ماریا ي برگزیده اثر
  

  .نیکوالیوا ماریا تصویري، ـ داستانی هاي کتاب توانمندسازي، ي نظریه کودك، ادبیات ي نظریه: ها کلیدواژه
 

  
  
  
  

                                                             
 المللبین واحد شیراز، دانشگاه انگلیسی، ادبیات دکتراي دانشجوي .١
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 تصویرگري و اکبرپور احمد اثر هفرماند بخیرشب  کتاب تصویرگري در روایت عنصر بررسی
  ونیسفی يبرگزیده اثر عنوان به زاهدي مرتضی

   فرهنگ مهگان
   ذوالنوریان سعید

  
 در تالش نخستین شاید داستان، طرح از ارسطو تشریح. نیست ادبی ي نظریه و نقد در جدیدي بحث روایت
 روایت يدرباره جدي بحث بعد به روسی فرمالیسم هاي نظریه از بیستم قرن در ماا باشد، روایت مفهوم طرح

 ي نظریه در نهایت، در. افتی بیشتري اهمیت گراییپساساخت و گراییساخت شناسی، روایت در و شدشروع
 ممکن را گویی داستان تنها نه زبانی پرداخت یک عنوان به روایت که است این بر عقیده معاصر ادبی
 به بخشیدن معنی فرآیند پردازي، روایت و است روایت يواسطه به همواره جهان از ما فهم بلکه سازد؛ می

   .است زندگی
- می شود،می دیده بیشتر کودکان هايداستان در که پیوسته هم به متنی و بصري عناصر بین ارتباط در     

   کرد؛ اشاره نکته این به توان
  متن؟ به تصویر یا دهدمی تصویر به تازه اطالعات متن اآی هاکتاب گونهاین در ـ
  . دارد را ،)باشدمی کودکان که( خود مخاطب با ارتباط برقراري در بیشتري سهم یک کدام ـ
 باشد،می زاهدي مرتضی تصویرگري به و اکبرپور احمد اثر مصور داستانی که فرمانده بخیرشب داستان در ـ

  است؟ چگونه وضعیت
 هايکتاب. اندنبوده تصویر از مجزا گاههیچ کودکان، هايکتاب و هاداستان است، مشخص که طورنهما     

  شدنگسترده دلیل به شاید که برخوردارند، کمتر تصاویر از کودکان سن رفتن باال تناسب به کودك
  .  باشدمی کودك  اطالعات

 و کندمی دریافت زبان يواسطه به را هستی واقعیت و باشدمی معناساز موجودي خلقت، ابتداي از انسان     
 مهم موارد این تمامی از دوربه کودکان تصویري داستان. کند برقرار ارتباط باید چراکه نماید؛می منظم را آن
  . نیست  تأثیرگذاري و بودنرسانه زبانی، نظر از

 پردازيصحنه دید،يزاویه ،اهشخصیت انبی به است، فرمانده بخیرشب داستان بررسی که نوشتار این در     
 این به شاید. شودمیپرداخته آن تصاویر و داستان این به زاویه این از و دارداشاره) تصویر و متن( کتاب در

 و است هااندیشه و آراء تبادل و مفاهیم خلق جهت اییرسانه زبانی، خواه مکتوب، خواه واژه که برسیم مهم
  .کندمی کمک واژه مفهوم استحکام به رتصوی راستا، این در

  . شخصیت دید، يزاویه تصویرگري، داستان، تصویر، متن،: هاکلیدواژه
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  دلوزي ي فلسفه منظر از کودك ادبیات
  

  فرهنگی محبوبه
 

 يگرایانه عینیت ضد آراي خاطر به که است بیستم قرن فرانسوي فیلسوفان از) 1925-1995( دلوز ژیل
 و هارابطه از ايمجموعه معناي به »خود« تعریف با او. استیافتهشهرت هاپدیده ذاتی ماهیت رد و افالطونی،

 آن تبع به و ،»ایده« افالطونی مفهوم به زدننقب با نیز و است، تجدید و تغییر معرض در همواره که پیوندها
 ادبیات ي درحوزه که استگشوده نظریه و نقد روي پیش را جدیدي هايافق ،»تفاوت« ارسطویی مفهوم
 ادبیات مطالعات در سطح چند در را دلوز نظریات توانمی. نیستشدهشناخته باید، که چنانآن هنوز کودك
 بنیادین پارادوکس از رفتیبرون راه دلوز نظریات بر تکیه با توانمی نخست، سطح در: بست کار به کودك
 این به کودك ادبیات است معتقد رز. افتی است، کرده نبیا خوبی به را آن رز ژاکلین که کودك ادبیات
 به اکنون چهآن و است نامحتمل و غیرممکن عمل در ندارند، آن آفرینش در نقشی اساساً کودکان که خاطر

 تجربیات، ها،دانسته اساس بر کودکی مفهوم از ساالنبزرگ که است ايبرساخته شود،میشناخته نام این
  .اندساخته خود نیازهاي و آرزوها

 براي موضوعی، و سنّی هايمرزبندي از غیر دیگري، محک دلوز آراي بر تکیه با توانمی دوم سطح در     
 به جدیدي نگاه توانمی روایت درسطح نهایت، در و کرد مطرح سالبزرگ ادبیات و کودك ادبیات تمییز
  . داشت خواننده و راوي نویسنده، مانند داستان روایی عناصر

. شود ایجاد سطح سه این در کودك ادبیات و دلوز دیدگاه بین پیوندهایی شود،میکوشیده مقاله این در     
 فیلیپ جمله از ایرانی و خارجی نویسندگان  از تن چند آثار از هایینمونه بحث، شدن ترملموس براي

 مورد دیگر تن چند و دآباديسی اصغرعلی آبادي،شاه حمیدرضا شمس، محمدرضا الموند، دیوید پولمان،
  . خواهندگرفت قرار بررسی

  
  .عینی و مجازي واقعیت شدن، فرآیند مطلق، تفاوت دلوز، ژیل کودکی، کودك، ادبیات :هاکلیدواژه
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 تصویر و متن هاي کنشی برهم در پردازي پارودي شگردهاي

  خارجی و ایرانی تصویري داستانی ي برگزیده هاي کتاب
  1مندفیروز عطیه

  
 در هاآن اشتراك ي نقطه تنها شاید که است شده بیان پارودي از گوناگونی هاي تعریف دنتیث، تا ارسطو از

 اما دارد، ژرف تاریخی کودکان ادبیات در پارودي حضور. است اصلی هاي متن/  متن پیش به فرامتن ي اشاره
 بینامتنیتی خود، در پارودي. است افتهی فزونی پریان، هاي افسانه هاي بازآفرینی در ویژه به سالیان، این در

 آمیزِ شوخ تقلید با همراه بیشتر، روند، این در و شود می گر جلوه وار فراداستان گاه که است دارا را عامدانه
  .آراید می هم نقد چاشنی به را آن متن، پیش
 هاي بازي در آن از تر پیش حتی و اننوجو و کودك ادبیات در پارودي حضور پردازان، نظریه ي گفته به بنا     

 شگرد این که رسد نظرمی به منطقی پس. آید می شمار به کودك از جدانشدنی و بخش حیات اي نشانه ایشان،
 بستري در اگر ویژه به برَد؛ باال را مخاطب کشاندنِ متن درونِ به ظرفیت افزوده، متن بخشی لذت میزان بر

  و شده بازخوانده/  خوانده هاي افسانه و تصویر و متن هاي کنشی برهم لذت هردو پرورشِ امکان که نمودیابد
  .باشد دارا را مدرن زندگی اندیشگانی هاي نشانه با درآمیخته

 ي نامه دانش در) 2008( هاس دونالد و نوئفماخر. سی. یو چونان نظرانی صاحب تاکنون کهاین وجود با     
 تصویري داستانی هاي کتاب در) 2008( سایپ. آر الرنس ،وود گرین پریان هاي افسانه و عامیانه هاي افسانه
 ساالد: سایزکا بدبوي پنیري مرد ي مقاله در) 2007( پانتالئو سیلویا ،خودارجاعی و پارودي بازي،: مدرن پست

 ،دآکسفور کودکان ادبیات ي نامه دانش در) 2006( مرگنسترن جان ،وار پارودي ي بازنسخه ي شده متالطم
 در پارودي: شده شکسته پریان هاي افسانه عنوان با خود ي نامه پایان در) 1995( گریور. اي الن و زایپس جک

 و تأثیر تعریف، به هایی اشاره نوجوان و کودك ادبیات ي زمینه در ،کودکان براي ادبی پریان هاي افسانه
 هاي کتاب از اي گونه در ویژه به آن شپرداز شگردهاي بررسی خالی جاي اما اند، داشته پارودي هاي هدف

  . نماید می برجسته هستند، ها افسانه ي شده بازآفرینی که تصویري داستانی
 به را سینما در پردازي پارودي شگردهاي پارودي، فیلم خود کتاب در) 2000( هریس دن ولی، سینما در     

 تقسیم و تفکیک گمراهی و واژگونی اللفظی، تحت ي ترجمه خارجی، گنجایش اغراق، تکرار، گروه 6
 با سینما در پارودي شناسی زیبایی عنوان با خود ي نامه پایان در) 1390( قنبریان شیوا همچنین است؛ کرده

  .است کرده بررسی کاربردگرایانه را شگرد 6 این ،بروکس مل آثار به نگاهی

                                                             
 )کودك ادبیات مطالعات مرکز به وابسته( تصویرها و ها واژه گروه عضو شیراز، دانشگاه نوجوان و کودك ادبیات شدار کارشناسی.  ١
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 و تصویري داستانی هاي کتاب در تصویر و اژهو ي رسانه دو اشتراك به توجه با نیز، پژوهش این گرِ پژوهش    
 شگردهاي با سینما در هریس جانب از شده معرفی پردازيِ پارودي شگردشش نگري باهم به سینما،

 امکان آیا که است هایی پرسش چنین پاسخ به یازیدن دست براي تالش. پردازد می تصویر و متن کنشیِ برهم
 چگونگی آیا وجوددارد؟ سینما در آن شگردهاي ي پایه بر تصویري یداستان هاي کتاب در پارودي واکاویدن
 هاي کتاب براي ها  بررسی این آیا یابد؟ می تفاوت تصویر و متن کنشیِ برهم هاي گونه در شگردها این پردازش
   دربردارد؟ متفاوتی هاي نتیجه خارجی و ایرانی تصویري داستانی

 نظران، صاحب جانب از که خارجی و ایرانی هاي افسانه ي شده بازآفرینی يِتصویر داستانی کتابده رو،ایناز     
 گشوده با قیاسی، کیفی محتواي تحلیل روش ي شیوه به اند، شده انتخاب درخواستی، ي شیوه به یا نقدها در

  .شوند می بررسی پژوهش، مسیر در استقرا امکان داشتن نگه
  

 سینما، شده، بازآفرینی هاي افسانه تصویري، داستانی هاي کتاب وان،نوج و کودك ادبیات پارودي،: هاکلیدواژه
  .هریس دن
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  کودکان تصویري ـ داستانی هاي کتاب در تمرکززدایی شگردهاي
   1قاسمی سمانه

  
 و کودکان تصویري ـ داستانی هاي کتاب تصویرهاي در زداییتمرکز شگردهاي بررسی حاضر پژوهش از هدف

 تجربهومعصومیت ي نظریه در که شکلیبه تمرکززدایی. است ها کتاب این متن و تصویر میان ي هرابط در
 اصطالح مبناي بر که است آن نقد در حدودي تا و زداییآشنایی براي جایگزین اصطالحی پیشنهادشده،

 این در. است فتهیا  راه کودکان ادبی متن به کودك شناخت رشد سازوکارهاي تبیین براي پیاژه، پیشنهادي
 و تمرکزگرایی بین نوسان ي نتیجه در بتوانند که ترندموفق کودك ادبیات يزمینه در اثرهایی رویکرد

 عنوان به تجربه و معصومیت در که الگوهایی بنابراین شوند؛ کودك ذهن بیشتر پویایی موجب تمرکززدایی،
 از یکی همچون ها، آن با انطباق صورت در و شوند می  بررسی تصویرها در آمده، تمرکززدایی شگردهاي
 شگردهاي به یافتن دست پی در نگارنده همچنین گردند؛ می مشخص تصویر در تمرکززدایی شگردهاي

 در این از پیش که است کودکان تصویري ـ داستانی هاي کتاب تصویرهاي در تمرکززدایی، دیگر احتمالی
 ي نظریه در که زداییتمرکز مفهوم به تصویرها محتوایی تحلیل براي. است نیامده شگردها این فهرست

 آن در که آیدشمارمیبه کیفی هايپژوهش جزو پژوهش این. شود می توجه شده، پیشنهاد تجربه و معصومیت
 کودکان هاي کتاب تصویرهاي در تمرکززدا عنصرهاي بررسی به استقرایی، و قیاسی روش دو با گرپژوهش

 صفحه تک هر و) لته دو قاب یک( هم روبروي ي صفحه دو هر را پژوهش لتحلی واحد. پردازدمی
  .دهد می تشکیل

 خارجی و ایرانی تصویري هايکتاب گروه دو به را پژوهش يجامعه هدفمند، هاينمونه انتخاب با نگارنده     
 ي مجموعه هاي  کتاب از تعدادي شامل که ایرانی تصویري هايکتاب: از عبارتند اثرها این. است کرده محدود
 که خارجی تصویري هايکتاب و) کتابپانزده مجموعاً( است منتقدان ي برگزیده آثار همچنین و مرغک

  ).کتابپانزده مجموعاً( است خارجی متخصصان توسط منتخب، هاي کتاب از تعدادي ي دربرگیرنده
  

  .پیاژه تمرکززدایی، تصویري، ـ داستانی هاي کتاب: هاکلیدواژه
  
  
  
  

                                                             
  الملل بین واحد شیراز، دانشگاه کودك ادبیات ارشد کارشناسی دانشجوي. ١
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  مرغک هاي کتاب و کودك ادبیات کالسیک آثار تصویري هاي پاراتکست تطبیقی ي مقایسه
  

  1پور قاسمی فاطمه
  2نژاد سجادي سادات مریم

  
 پژوهشی هیچ تاکنون کودك، کتاب بهتر ي ارایه در تصویري هاي پاراتکست نقش و اهمیت به توجه با

 این بررسی پژوهش این هدف رو این از است؛ دهنش انجام کشورمان در تصویري هاي پاراتکست ي درباره
 به( جهان کودك ادبیات کالسیک آثار  راستا این در. است کودك کتاب تصویرگري تأثیرگذار و مهم ي  جنبه

 تطبیقی ي مقایسه به نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون مرغک هاي کتاب با) هانت پیتر انتخاب
  . شدندگذاشته

 How picturebooks work کتاب پایانی فصل مبناي بر آن هاي ویژگی و تصویري هاي پاراتکست ریفتع آغاز، در     
 ي صفحه کتاب، ي اندازه مانند مواردي سپس شد؛بیان کودك ادبیات بنام پردازنظریه ،نیکوالیوا ي نوشته
  . شدند بررسی برده نام هاي کتاب در بدرقه آستر و جلد تصویرهاي کتاب،

 به توجه با مرغک هاي کتاب و جهان آثار از اي برگزیده عنوان به کودك ادبیات کالسیک رآثا     
-توصیفی پژوهش این تحقیق روش. گرفتند قرار پژوهش این توجه مورد شان نوین تصویري هاي آفرینش
  .است تحلیلی

 هاي کتاب در تصویري هاي پاراتکست به بایسته توجه که دادنشان پژوهش این در آمده دست به نتایج      
 در و قراردهد ها آن از برتر گاهی و کودك ادبیات کالسیک آثار کنار در زمینه این در را ها آن توانسته مرغک،
 با پژوهش توصیفی نتایج. بینجامد ایران کودك هاي کتاب تصویرگري ي کارنامه کیفی باالرفتن به نتیجه
  .استشده بررسی و مرور پایان در کتاب گروه دو انتشار زمان به توجه

  
 بدرقه، آستر عنوان، جلد، روي تصویر تصویري، هاي پاراتکست کودك،  کتاب تصویرگري: هاکلیدواژه

 .کودك ادبیات هاي کالسیک مرغک، هاي کتاب

  
  
  

                                                             
 شیراز دانشگاه کودك، ادبیات ارشدکارشناسی دانشجوي. ١
 شیراز دانشگاه ودك،ک ادبیات ارشدکارشناسی دانشجوي. ٢
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 ملی هویت حفظ با  جهانی زبانی از برخورداري ي زمینه در پژوهشی

  کودك هايکتاب تصویرگري در
  

  1قاسمی سمانه
 2مهاجر لبوگ

  
 هاي عرصه در تأثیري چنین و قراردارد شدن جهانی ي پیچیده فرآیند تأثیر زیر کمابیش معاصر زندگی
 نوعی به یا شدن جهانی تفکر. استچشمگیر هنري و فرهنگی اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، مختلف
 مرزهاي بتواند تا است بوده هنرمندي و اندیشمند هرفیلسوف، ي اندیشه دیرباز از اندیشیدن جهانی

 فرآیند که باورند  این بر بسیاري دیگر، سوي از بگذارد؛ سر  پشت را فرهنگی و جغرافیایی ي محدودکننده
 هر هویت که شود می سبب تغییري چنین و است همراه سنتی هاي چارچوب کردن دگرگون با سازي جهانی

 شدن، جهانی فرآیند در. گردد متزلزل سازي انکسی تأثیر و سلطه زیر ها فرهنگ خرده ویژه به قومی و ملت
  .شود می رنگ کم گذارد، تأثیرمی اي  هرجامعه هنر و اقتصاد فرهنگ، بر که جغرافیایی هاي ویژگی

 کند، می زیست آن در ملت یک که سرزمینی و مکان که باورند براین شناسان مردم ویژه به و شناسان جامعه     
 زمانی داشتن، هویت احساس واقع در و دارد بسیار تأثیر مرزوبوم آن افراد سازي هویت ي شیوه بر

 در است، تغییر حال در هرلحظه که جهانی در. بداند  متعلق جمعی یا گروه به را خود فرد که شود ایجادمی
 فراموشی به آرام آرام شوند، منتقل جدید نسل به نوین هاي روش با نتوانند سنتی هاي ارزش که صورتی
 فشارهاي برابر در محض شدن تسلیم نظران صاحب از برخی میان، این در. شوند می رانده  حاشیه به شده، سپرده
  .دانند می فرهنگی ي عرصه در بسیار هاي خسارت ایجاد سبب را، ها اندیشه سازي یکسان از ناشی
 و ادبیات هنر، ست،اافکنده سایه بشر زندگی هايجنبه تمام بر کمابیش که فراگیري کشمکش چنین در     
 ملی هویت حفظ آن مقابل در و جهانی درکی از برخورداري . نیستند مصون تأثیرها این از کودك ادبیات نیز
 خود به را تصویرگران جمله آن از و کودك ادبیات اندرکاراندست ذهن که است شدهمبدل تضاد یک به

  .نماید می مشغول
 فرهنگ به بومی عناصر از استفاده با بیشتر آثارشان تا کردند می الشت 70 ي دهه در ایرانی تصویرگران     

 این شناخت پی در شدن، جهانی ي پدیده از تأثیر با حاضر نسل تصویرگران که آن حال شود، نزدیک ایرانی

                                                             
 دانشگاه شیراز  کودك، ادبیات ارشدکارشناسی.  ١
 دانشگاه شیراز  کتابداري، ارشدکارشناسی.  2
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 هر به توجه به ایرانی تصویرگران الزام است بدیهی. هستند جهانی بازارهاي ي عرصه به ورود براي ها گرایش
  .است ضروري و مهم بسیار تضاد این ي پدیده دو

 در تصویرگر هنرمند تأثیرگذار سهم و اصالت از برخورداري موضوع به توجه با نیز و انگاره این اساس بر     
 ي جایزه اصلی معیارهاي از متفاوت، ظاهر به مفهومِ دو این بر تأمل جهان، ادبیات نیز و خویش کشور ادبیات

  :شودمی مطرح زیر بنیادي پرسشسه جا این در بنابراین است؛ آندرسن کریستین سهان چون معتبري
  کنند؟ حفظ را خویش ملی هویت چگونه جهانی، مفاهیم به توجه ضمن ایرانی تصویرگران ـ
 با چگونه ایرانی، کودکان براي دركقابل زبان با تصویرهایی ي ارایه لزوم به پاسخ در ایرانی تصویرگران ـ

 گویند؟ سخن جهانی زبانی

 تصویرگران توجه مورد باید هایی شاخص و معیارها چه کودکان، هاي کتاب بومی تصویرسازي راستاي در ـ
  ؟   ترباشد نزدیک جهانی  زبان به که آن تا قرارگیرد ایرانی

 رتصویرگ کلک،زرین نورالدین آثار محتوا، تحلیل روش به تا است شده کوشش کیفی پژوهش این در     
 ،2012 در اندرسن تصویرگري يجایزه يبرنده و چک ي برجسته تصویرگر سیس، پیتر نیز و ایرانی نامدار

 برجسته هنرمند دو این تصویري هايکتاب تصویرهاي میان از را شده مطرح هايپرسش پاسخ تا شود بررسی
  .یافت تضاد این از فتر برون براي درخور و مناسب هایی پاسخ بتوان رسد نظرمی به آورد؛ دست به
 

  .سیس پیتر کلک، زرین نورالدین ملی، هویت حفظ شدن، جهانی کودکان، کتاب تصویرگري: ها واژهکلید
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  ها،وحشی سرزمین به سفر کتاب در نیکوالیوا نظر برطبق دیداري روایت عناصر بررسی

  )نوجوان و کودك ادبیات کالسیک يبرگزیده اثر چهارمین(
 

  1کامیاب مرجان
  
 تصاویر، همان ای دیداري روایت از استفاده ب، و الف سنی هايگروه براي ویژهبه و کودکان هايداستان در

 زیرا گوید؛می سخن کودك با آن از ترمهم بسیار و متن کنار در که است کتاب مهم بسیار ارکان از یکی
 را کودکان خالقیت موفق، تصاویر. متن تا کندمی قراربر ارتباط تصاویر با بهتر خود بصري يحافظه با کودك

 از استفاده اهمیت. شودمیحساس زیبایی کلی طوربه و هنر تصویر، نقاشی، به نسبت کودك و دهندمی رشد
-می متن، با دائمی پیوستگی عین در تصویرگري دستاورد که است حدي به کودك کتاب در دیداري روایت

 دو از یکی گرافیک، طراحی کنار در و هنري نظر از تصویرگري زیرا شود؛داوري نیز مستقل طوربه تواند
 سنداك، موریس اثر هاوحشی سرزمین به سفر داستان .دهدمی تشکیل را کودك کتاب يهنرمندانه بخش

 هب سفر که است این تصویر روایت عناصر بررسی براي اثر این انتخاب علت. است مقاله این بررسی مورد اثر
 کودك ادبیات ي برجسته منتقد هانت پیتر سوي از کالسیک يبرگزیده اثر چهارمین هاوحشی سرزمین

 و پذیرش مورد منتقدان گوناگون طیف سوي از که باشد کارهایی معدود از شاید این جزهب و است جهان
 . استقرارگرفته تأویل

 کیفیت، جمله از دیداري روایت عناصر رسای و متن با تصاویر ارتباط تا است درصدد پژوهش این    
-دیگرخوانی کتاب در که گونهآن( نیکوالیوا ماریا ينظریه طبق را دگرگونی و عنوان زمان، پردازي،شخصیت

 از استکوشیده اثر این ي آفریننده که را هاییپیام و کند بررسی یادشده اثر در) آمده) 1387( ناگزیر هاي
 دیداري، روایت عناصر به مربوط نتایج جزهب. نماید آشکار کند، منتقل خواننده به تصویر روایت عناصر طریق
 کودك بهتر درك به و کنندمی ترجذاب را متن تنها نه کتاب این در تصاویر که دادنشان هابررسی ينتیجه
 زبان کتاب این در. دبرنمی باالتر تصویر و متن ارتباط کردنپیدا در را کودك هوشیاري بلکه رسانند؛می یاري
 دیگري شدن معنیبی و ناقص باعث هرکدام حذف و کندمی تعریف را داستان که است تصاویر کمک با متن
  .رودمی پیشبه متن از جلوتر و کندمی عمل ترموفق بسیار تصویر اما شود،می
  

  .تصویر و متن يرابطه داري،دی روایت تصویرگري، نیکوالیوا، ماریا ها،وحشی سرزمین به سفر: هاکلیدواژه

                                                             
 ، دانشگاه شیرازنوجوان و کودك ادبیات ارشدکارشناس.  ١
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  تصویري داستانی هايکتاب به ابتدایی دوم يپایه آموزاندانش گرایش بررسی
  

  1گرگی نسترن
  شهسواري الهه

  
 باشد، کمتر مخاطب سن هرچه تصویري هايکتاب در. است پیام انتقال براي مناسب ابزارهاي از یکی تصویر
 باید پس پردازند؛می اکتشاف به آن در و شوندمی غرق تصویر ايدنی در کودکان. دارد بیشتري سهم تصویر

  .بپردازیم هاآن نیازهاي اغناي به هاآن با متناسب و بشناسیم را سنی گروه هر تمایالت
 تصویري هايکتاب به ابتدایی دوم يپایه آموزاندانش گرایش چگونگی بررسی حاضر، پژوهش از هدف     
  .دهندمی نشان بیشتري تمایل تصویري نوع چه و داستان نوع چه به سنی گروه ین کودکان که این و است
 بود، درآمده نگارش به تصویر و متن تعامل مختلف انواع با که داستانی کتاب هشت از تحقیق این در     

 و ايمصاحبه صورت به و شدند انتخاب نمونه عنوان به سنی گروه این آموزاندانش از فرنشصت. شد استفاده
 به را شانعالقه مورد هايکتاب شدخواسته آنان از هریک از و گرفت قرار آنان اختیار در هاکتاب نفرهتک

 ايقرینه و بازاري رنگی، تصاویر با هاییکتاب به کودکان بیشتر که دهندنشان دلیل ذکر با و اولویت ترتیب
  .شد بررسی طب،مخا و کتاب هايویژگی به توجه با نتایج. داشتند تمایل

  
 هايکتاب گسترشی، هايکتاب ابتدایی، دوم يپایه آموزاندانش تصویري، داستانی هايکتاب: هاکلیدواژه

  .ايقرینه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 شیراز دانشگاه.  ١
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 عزتی مهدي از بقال و طوطی يشدهبازنویسی داستان تحلیل و بررسی

  )موالنا داستان اساس بر(
  

  1جاللی نژادلطفی سودابه
  

 با رویارویی هنگام در مناسب فضاآفرینی و جدید هايشخصیت خلق و دوباره روایت کهن، تادبیا با آشنایی
 و نگارشی قوانین رعایت مناسب، سازيصحنه عاطفی، زبان کارگیري به خالّق، ذهنی تصاویر بیان حوادث،

 تا گردیدموجب ،داستان پردازش هنگام در... و هاآن واژگانی دایره و کودکان سنی گروه به توجه دستوري،
  .گردد معرّفی خالّق برگزیده آثار از یکی عنوان به کودك کتاب شوراي طرف از 1389 سال در کتاب این
 بقال، و طوطی کتاب داستانی عناصر و تصاویر محتوایی تحلیل و بررسی با تا است آن بر نگارنده بنابراین     

 آشنایی براي را زمینه رهگذر این از تا کند،بیان اصلی متن با را بازنویس وفاداريعدم یا وفاداري میزان
  .آوردفراهم خالق هايبازنویسی صحیح يشیوه به محققان و نویسندگان

 و دارد خوانیهم اصلی متن با پیام و مایهدرون در فقط داستان، این که دهدمینشان تحقیق این نتایج     
 متن با صحنه، و شکل زبان، لحن، طرح، پردازي،شخصیت و تشخصی دید،يزاویه جمله از موارد دیگر در

 حتی و تنهایی به تواندمی که است حدي به اثر، این در جذّاب و زیبا تصاویر حضور. ندارد خوانیهم اصلی
 به مفصل طور به مقاله این در که گیرد؛قرار استفاده مورد خوب تصویري کتاب یک عنوان به نیز متن بدون

  .پرداخت اهیمخو هاآن
  

  .پردازيشخصیت و شخصیت صحنه، طرح، خالق، بازنویسی: هاکلیدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 فارسی وادبیات زبان ارشدکارشناس.  ١



 دانشگاه شیراز -هاي چهارمین همایش ادبیات کودك مجموعه چکیده                                                                     

 

68  

  متناقض تصویري رستم،
  1محمدخانی مریم

  
 نوجوان و کودك مخاطبان آشنایی مهم هاي راه از یکی فارسی ادبیات کالسیک متون بازآفرینی و بازنویسی

 آن هاي داستان که است مهمی آثار از فردوسی يشاهنامه میان نای در. آیدمیشماربه زمین ایران فرهنگ با
  .استبوده بازآفرینی و بازنویسی براي نوجوان و کودك ادبیات اندرکاراندست توجه مورد همواره

 و کودکان براي پهلوان این از که هایی تصویرگري در رستم ي چهره وجوي جست به قصددارد مقاله این     
 موجودي پهلوان این از گاه دهد، میارایه رستم از شاهنامه در فردوسی چهآن. بپردازد شده،ارایه نوجوانان
  .سازد میمتناقض

 شدهارایه نوجوانان و کودکان براي شاهنامه هاي تصویرگري در رستم از که هایی چهره با تصویر این آیا     
 بازتاب بتواند که دهندارایه پهلوان این از اهنامهش با منطبق اي چهره اند توانسته تصویرگران آیا است؟ منطبق
 شده ارایه پهلوان این از که تصویري زمان طول در رسد می نظر به باشد؟ رستم از ایران مردم تلقی ي دهنده

- وارد ها تصویرگري این به را غربی هاي قهرمان از هایی نشانه و آمیخته هم در هرکول مثل غربی الگوهاي با

  .استکرده
 ايچهره وجويجست در زمان، طول در شاهنامه هاي تصویرگري در رستم تصویر بررسی با مقاله این      

 .باشد او واقعی شخصیت گر نمایان داشته، شاهنامه رستم با را هماهنگی ترین بیش که است

 

  .هرکول رستم، تصویر رستم، شاهنامه،: هاکلیدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 تهران دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان ارشدسیکارشنا دانشجوي.  ١
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 تصویر روایت به پردازيصحنه و پردازيشخصیت

 نوجوانان و کودکان براي مثنوي از اقتباسی آثار در

 1مرتضایی پروین

  
 عناصر قراردادن با هنرمند اما کند،میخلق زیبا هاییداستان یکدیگر، کنار در هاواژه چینش با نویسنده
 حتی یا متن ياندازه هب تصاویر این. کندمی کامل را متن که آفریندمی تصویرهایی یکدیگر، کنار در دیداري
 با پیوند در بافت و شکل رنگ، خط، دیداري عناصر نیز مثنوي از اقتباسی آثار در. دارند ارزش متن از بیشتر

 داستان، فضاي توصیف و پردازيشخصیت در کرده،کامل را داستان متن که اندآفریده تصویرهایی یکدیگر
 شده مطرح هاییپرسش تصویر، روایت به پردازيصحنه و يپردازشخصیت در. اندکرده همراهی را نویسنده

  :است زیر قرار به هاآن ترینمهم که است
   اند؟شده طراحی متن با متناسب و روان ها،آن حرکات و حاالت تمامی ها،شخصیت طراحی در آیا ـ
   دارند؟ خوانیهم شود،می درك متن از چهآن با شده خل هايشخصیت آیا ـ
  است؟ یکسان و دستیک داستان طول در هاشخصیت احیطر آیا ـ
  کند؟می القا را داستان هواي و حال همان تصاویر فضاي آیا ـ

 تصاویر از گروه چهار به آثار، این در رفته کار به تصاویر يگونه و نقش بررسی و هاپرسش این به پاسخ در     

 دیگر از بیش زینتی تصاویر. متضاد تصاویر و ايقرینه یرتصاو گسترشی، تصاویر زینتی، تصاویر ایم،یافته دست

 و طرح يگونه بررسی. اندگرفته قرار توجه مورد کمتر گسترشی تصاویر و داشته کاربرد آثار این در تصاویر
  .است پژوهش این هايکوشش دیگر از تصاویر این در شده ایجاد سفیدخوانی میزان و تصاویر آمیزيرنگ

 

 گسترشی، تصاویر متضاد، تصاویر اي،قرینه تصاویر زینتی، تصاویر مثنوي، از اقتباسی آثار :هاکلیدواژه
 .پردازيشخصیت پردازي،صحنه

  
  
  
  

  
  

                                                             
 فارسی ادبیات و زبان دکتري.  ١



 دانشگاه شیراز -هاي چهارمین همایش ادبیات کودك مجموعه چکیده                                                                     

 

70  

  :خارجی و ایرانی منتخب تصویري داستان دو در پردازيشخصیت و شخصیت تطبیقی بررسی
  )اسکات کارول و یوانیکوال ماریا ينظریه يپایه بر( گوریل و شیپا و هیپا هايکفش

  
  1مصلح ملیحه

  2خوشبخت فریبا
 

 يزمینه در برجسته نظرصاحب دو اسکات، کارول و نیکوالیوا ماریا نگاه از که است آن بر حاضر پژوهش     
 و ایرانی تصویري دوداستان در را پردازيشخصیت و شخصیت کارکرد و چگونگی تصویري، هايکتاب

  .دهدنشان را آثار هايکاستی و هابرجستگی و دکن واکاوي و مقایسه خارجی،
 در داستان عناصر و روایت يزمینه در که نظرانیصاحب بلکه پژوهشگران، تنها نه داد،نشان هابررسی     

-پژوهش زمینه، این در و اندنپرداخته مهم این به باید، که گونهآن اند،داشته فعالیت تصویري هايداستان

 هیچ چنینهم. ستاگرفتهانجام تصویر، به الزم توجه و مهم هايتئوري بر تکیه بدون ك،اند بسیار هایی
 .باشدکردهبررسی را نوشتار این هاينمونه که نشدافتی پژوهشی

 ينمونه. است گرفته انجام قیاسی محتواي تحلیل روش با که است کیفی پژوهش یک حاضر پژوهش      
  ـ داستانی هايکتاب میان از و هدفمند روشی با که است گوریل و شیپا و هیپا هايکفش پژوهش، این

  . اندشدهانتخاب خارجی و ایرانی يبرگزیده تصویري
 کار حاصل اما دارند،تمرکز او هايخواسته و کودك بر آگاهانه اثر، هردو که دادنشان پژوهش هايیافته     

- اراده با که هستند یگانه و گرپرسش فعال، موجوداتی کودکان شیپا، و هیپا هايکفش در. استنشدهیکسان

 پویایی و رشد به دهند؛میپاسخ هایشانخواسته و احساسات به خودگردانی، يروحیه و کارپشت از حاصل اي
 در گوریل، داستانی کودك اما آورند،میفراهم نیز را ترهابزرگ نگرش تغییر و پویایی يزمینه و رسندمی

 در چنینهم. ندارد هایشخواسته و احساسات با سوناهم شرایط تغییر براي کنشی و حرکت هیچ عمل،
-این گوریل در اما است، داستان منطق با هماهنگ و شدهحساب ها،شخصیت پویایی شیپا، و هیپا هايکفش

 و متنوع یل،گور داستان پردازيشخصیت در تصویري، هايمؤلفه و شگردها دیگر، نگاهی از. نیست گونه
 .دارد هاشخصیت وجودي هايجنبه پردازش در تريبرجسته و پررنگ نقش تصویر، و است نیرومندتر

 کارول و نیکوالیوا ماریا تصویري، داستانی هايکتاب تصویر، متن، پردازي،شخصیت شخصیت، :هاکلیدواژه
  .اسکات

                                                             
   شیراز دانشگاه نوجوان، و کودك بیاتاد ارشدکارشناسی دانشجوي.  ١
 شیراز دانشگاه ،شناسیروان و تربیتی علوم بخش استادیار.  ٢
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  ؟1قریب یا غریب خواهران: کودکان ادبیات در ادبی نقد و محتوا تحلیل
  

  2فردمکتبی لیال
  

 خاص طور به و ادبیات هايپژوهش در رویکردها و هاروش پرکاربردترین جمله از ادبی نقد و محتوا تحلیل
 تحلیل روش با و کودك ادبیات چارچوب در که هاییپژوهش درخصوص خاص ينکته. است کودك ادبیات
 هارشته سایر در مشابه هايپژوهش از را آن که است بررسی مورد متون ادبی وجه شوند،می انجام محتوا
-می اصالت ادبیات در پژوهش از نوع این به چهآن حقیقت در. سازدمی متمایز... و اجتماعی علوم مثال براي

 ادبی هاينظریه و نقدها بر استوار کیفی هايتحلیل که ها،واژه از بسامدگیري و کمی هايتحلیل نه دهد
-ایده یا نظرها برخی با است ممکن تنهایی به پژوهشی رویکرد یک عنوان به ادبی نقد یگرد سوي از. است

 کند،علمی و مندروش را تحلیل از نوع این تواندمی چهآن و شودآمیخته غیرکارشناسانه و شخصی هاي
 هايوهشپژ از بسیاري در رسدمی نظر به. است محتوا تحلیل مانند شناختیروش چارچوبی از استفاده
 اگر. دارد وجود مقوله دو این میان بیگانگی حال عین در و آمیختگی نوع یک حاضر حال در کودك ادبیات
 اساس بر نهایی تحلیل یک و کمی محاسبات سلسله یک شامل که را آن کالسیک مفهوم به محتوا تحلیل

 متن یک از هابرداشت و هاتحلیل سلسله یک عنوان به را ادبی نقد و طیف سر یک در است، محاسبات این
 که است آن بر مقاله این کنیم،فرض طیف دیگر سر در) بررسی از پیش واکنش( قیدبی و آزاد شکلی به ادبی

 عنوان به ادبی، نقد اصول و هانظریه از استفاده با را محتوا تحلیل هايچارچوب در مندروش پژوهشی جایگاه
  .کندبررسی پژوهشی، روش یا رویکرد این بیشتر غناي براي منابعی

 ادبیات يحوزه در داخلی و خارجی هايپژوهش از برخی به استناد مقاله این در تأکید مورد ينکته      
- کتابخانه در موجود پژوهشی متون میان از هاپژوهش این. است مقوله این وجوه کردنترروشن براي کودکان

 يمجله يشماره پنج در شده منتشر مقاالت و) خارجی هايونهنم عنوان به( مونیخ کودکان المللیبین ي
  .شوندمی انتخاب) داخلی هاينمونه عنوان به( کودك ادبیات مطالعات

.   
  

  

  

                                                             
 1356 نوجوانان، و کودکان فکري پرورش نونکا: تهران. بینپاك علی يترجمه کستنر، اریش ينوشته. غریب خواهران رمان به اياشاره.  1
 تهران خوارزمی دانشگاه استادیار.  2
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  تصویر نقش بر تأکید با ها کتاب گزینش در کودکان ترجیح بررسی
  میان این در هاواسطه تأثیر و

 

  1ملکی فرناز
  
 ها کتاب این خواندن و خرید براي آنان جذب فرآیند کودکان، هاي خواندنی متفاوت و زیاد تولید به توجه با

 این ي جمله از که گذارند می تأثیر کتاب سوي به کودك جذب در زیادي عوامل. کند می پیدا زیادي اهمیت
 يها کتاب ي تهیه کاران اندر دست ي خواسته تأثیر تحت مواقع بسیاري در که هستند ها کتاب تصاویر عوامل،
 هدایت در سعی که هستند هاواسطه نهایت در و گیرند می قرار بیشتر فروش به رسیدن براي و کودك

  .دارند نظرشان مورد هاي کتاب سوي به کودکان
 انتخاب در مؤثر عوامل کودکان، جذب فرآیند در ها کتاب تصاویر تأثیر بررسی به داردسعی حاضر پژوهش     
 عنوان به جنسیت و سن این،  بر  عالوه بپردازد؛ کودکان هاي انتخاب در ها سطهوا نقش همچنین و تصاویر این
 گزینش در ها واسطه نقش شناسی آسیب به نیز پایان در. اندشده بررسی روند این در تأثیرگذار عامل دو

  . شود می پرداخته کودکان جذب و تصاویر
  .استشدهانجام ها نامه پرسش از استفاده با و میدانی پژوهش، این در اطالعات آوري جمع روش     

  
  .جنسیت سن، تصویر، کودك،  کتاب کودك،: هاکلیدواژه

 

  
  
  
  

  

  

  

  

  
                                                             

  ، دانشگاه شیرازکودك ادبیات ارشدکارشناسی دانشجوي.  ١
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 عربی کشورهاي از برخی و ایران ابتدایی اول ریاضی کتاب تصویرهاي تطبیقی نقد

  
  1منتظري آزاده

  
 توجهی قابل بخش که آیدمی مارش به تربیت و تعلیم مراحل ترینحساس و ترینايپایه از ابتدایی اول مقطع

  . گیردمی شکل دوره این در انسان اجتماعی و روانی ساختار از
 هاذهن به را روزمره زندگی در ناکارآمدي و جذابیت عدم سختی، غالباً که است دروسی جمله از ریاضی     

 درس امروزِ به کودکی، و رگرمیس و بازي دیروزِ از که دبستانی اول آموزدانش براي ویژه به سازد؛می متبادر
 نوازروح و دلنشین تصاویري از منديبهره با را آموختن نیست بهتر آیا پس است،؛ نهاده گام جدیت و تالش و

 آموزدانش روي به که هستند ايدریچه نخستین تصاویر ابتدایی، پایه در که سازیم، گوارا و شیرین او براي
  شوند؟می گشوده

 مهرماه در که ابتدایی اول ریاضی کتاب تصاویر تحلیلی، توصیفی روشی با تا است آن بر پژوهش این     
 در که کتاب این تصویري هايلوحه ویژه به اند؛شده تدوین و تهیه فراگیر و کلی تغییري با 1390 سال

 تصاویر از هایینمونه تحلیل و ارایه ضمن و دهد قرار بررسی و نقد مورد باشد،می تصویر عدد 24 حدود
 درس شدن ترکاربردي و زیباتر تر،جذاب براي نوین هاییایده عربی، کشورهاي از برخی ابتدایی اول ریاضیات

  .دهدارایه هدفمند و پویا تصاویري قالب در اسالمی ـ ایرانی فرهنگ ترویج راستاي در ریاضی
  

  . یابتدای اول ریاضی درسی، کتاب تصویرهاي تطبیقی، نقد: هاکلیدواژه
  
  
  
  
  
  

    
  
  

                                                             
 قم دانشگاه علمی تأهی و اصفهان دانشگاه از عرب ادبیات و زبان دکتراي.  ١
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  داستانی يخالقانه تصاویر تولید در آن تأثیر و دید زاویه طراحی بررسی
  

  1مهرورز مریم
  

 متنوعی و وسیع طیف وجود باعث کشورمان، در داستانی مصور هايکتاب تولید به گرایش اخیر هايسال در
 که است اثرگذار و ماندگار ویريتص میان این در. است شده متفاوت هايکیفیت و هاسبک در تصویري آثار از

 زوایاي گزینش. کند هدیه خود مخاطب به را تازه دنیایی بدیع، نگاهی با یا باشد، داشته ترخالقانه فضایی
 در تخیلی و جدید فضایی ایجاد به که است تمهیداتی از داستان، بیان براي تصویر در نامتعارف و متنوع دید

  .کندمی تبدیل فردبهمنحصر اثري به را آن و شودمی منجر تصویري روایت
 هايسال در شدهچاپ داستانی هايکتاب در دیديزاویه طراحی بررسی و توصیف به روپیش يمقاله در     
 فضایی گیريشکل در مخاطب و متن به توجه با را هرتصویر موفقیت و تأثیر میزان سپس و پردازیممی اخیر

 در مسأله این به نپرداختن ای اهمیتیکم از نشان بررسی این ينتیجه. کردخواهیم ارزیابی جذاب و خالق
. هستیم روروبه کنندهخسته و تکراري زوایاي و فضاها با آثار بیشتر در. دارد امروز تصویرسازي طراحی

 ایتنه در و شودمی ترگسترده تصویر پرداخت و ساخت در تصویرگر نگاه آن، به کافی توجه با که راهکاري
  .شودمیمنجر آنان تخیالت درآمدن پرواز به و مخاطبان دید افق گشودگی به
 

 . مصور کتاب دید،يزاویه خالقیت، طراحی، تصویرسازي،: هاکلیدواژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 تصویري ارتباط کارشناس.  ١
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  !کودك یا تصویرگر: کودك کتاب تصویرسازي
  

  1نایینی ترانه
  

 راهی و متن از کودك بهتر درك براي تاس کمکی است، تکمیلی روشی کودك هايکتاب براي تصویرسازي
 تصاویرِ بررسی ينتیجه اما است، کودك محور،. مطالعه و کتاب به کودك اشتیاق و نظر جلب براي است
نیازهاي به تصویرگران توجهیبی از نشان اخیر، هايسال در منتشرشده هايکتاب از توجهیقابل تعداد 
 کودك خواست و سلیقه و آن مقتضیات و کودکی دنیاي دك،کو تفکر و درك قدرت کودك، عاطفی و حسی
  .دارد
 به کودك تشویق نه و اوست بصري سواد و کودك ادبیات ارتقاي نه هاآن آفرینش از هدف که تصاویري     

 این در. اندشده خلق) کودك( مخاطب به توجه بدون و تصویرگر تکنیکی نماییقدرت براي تنها خوانی،کتاب
 یکی در که متفاوت ينمونه دو تصویر، ارزیابی و نقد صحیح معیارهاي گرفتن نظر در با نخست پژوهش
 هايتوانمندي و نیازها با درستی ارتباط دیگري در و شده گرفته نظر در درستی به او هايخواسته و مخاطب
  . گیرندمیقرار بررسی مورد و انتخاب است،نشده برقرار مخاطب

 شده، تعیین پیش از هايپرسش حاوي اينامهپرسش يتهیه و میدانی کار روش با بعد، يمرحله در     
  . گیردقرارمی تحلیل و بررسی مورد نمونه دو این به کودك بازخورد

  
  .  تصویرگر شناسی،مخاطب تصویرسازي، کودك، :هاکلیدواژه

 
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 تصویرساز هنر، کارشناس.  ١
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  تصویرگري اصول دیدگاه از دبستان فارسی کتاب تصاویر بر نقدي

 1نجاریان محمدرضا دکتر

  2 پرستوطن معصومه
  3مردانی فرزانه

  
 مؤثري بسیار عامل که اوست به مطلب فهماندن خوب و کودك جذب درسی، کتب در تصویرسازي از هدف
 کنندهتوصیف و دهندهتوضیح تصاویر کارگیريبه و گزینش به تصویرگري هنر. است یادگیري و فهم براي
 تصاویر کیفیت بهبود به تصویرگري اصول و معیارها از تصویرگران آگاهی. کندمی اشاره مفاهیم بیان براي

 سادگی، همچون گوناگون معیارهاي و اصول رعایت مناسب، تصویر یک تولید براي. کندمی کمک آموزشی
 در هنري ذوق برانگیختن برانگیزي،خیال موضوع، و زمینه بین توازن موضوع، سازيبرجسته پیوستگی،

 هنري، هايزمینه در متعدد هاينظریه از معیارها این يهمه که رسدمی نظر به ضروري... و گیرانفرا
 تألیف در هاآن رعایت و اصول این به توجه. هستند اجتماعی و محیطی و آموزشی شناسی،روان ارتباطاتی،

  .قرارگیرد آن درکنار متن ارتقاي راستاي در تصویر که شودمنجرمی درسی کتب
 سرد هايرنگ از پر حرا، غار کنار در پیامبر تصویر» بدي و ظلم با مبارزه« درس دبستان، اول درکتاب     

 گیرکناره گزین،دوري غیرمتجاوز، و منفی ها،رنگ این که استشدهداده نشان بنفش آبی، هايرنگ از تلفیقی
 طیف جمله از آبی رنگ نوري فطی و کنندنمی جلب خود به را کودك احساس و هستند ساکن و ،آرام

 ،»بخوانیم هم با« درس چهارم سال کتاب. کندمی جذب کمتر سنی دوره این در را کودك که است نورهایی
 در. است نشده رعایت خوبی به تعادل اصل نیست، برخوردار کافی جذابیت از دانشمند تصویر هنر، و علم

 کالس »باران درس«. است متفاوت واقعیت با که دهستن سبز و آبی آسمان ابرهاي ،»پرستوها کوچ«درس
 ولی است؛ زیاد بسیار زمینه و تصویر جزییات نشده رعایت گیرياندازه معیارهاي یا تصویر رابطه اصل چهارم،
 يشیوه دبستان، چهارم سال گنج و رنج درس در. آیدمی چشم به دشواري به تصویر داخل سالهده کودك
 شدهکشیده تصویر به درستی-به سنتی کشاورزي همراه به منطقه آن مناسب پوشش با روستایی زندگی
  .استکردهایجاد ناهنجاري صورتی، رنگ با درختان تصویر اما است،
 اصول و هامالك دیدگاه از دبستان فارسی هايکتاب بررسی مقاله، این در نگارندگان اصلی هدف     

  . بودخواهد آمار يارایه با وجودم قوت و ضعف نکات ساختن آشکار و تصویرگري
 

  .تصویرگري اصول یادگیري، و تصویر دبستان، فارسی کتاب نوجوان، و کودك :هاکلیدواژه

  
                                                             

 یزد دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان گروه یار اداست.  ١
 یزد دانشگاه  ،فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی دانشجوي.  ٢
 یزد دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی دانشجوي.  ٣
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  »اینگاردن رومن« خواندنِ پدیدارشناسی ينظریه يپایه بر کودکان هايقصه تحلیل
 

   1نیکویی دکترعلیرضا
  2االسالمیشیخ سارا

  
 التفاتی. است »چیزي به« و »چیزي از« همیشه آگاهی، یعنی دارد التفاتی حیث آگاهی، هوسرل، نظر در

 بلکه ابژه، خود به نه ما آن، بنابر که است آگاهی در درونی رؤیت و بازتاب نوعی بیانگر آگاهی، بودن
 ،آگاهی و پدیدار میان رو این از است؛ »شهود/ تجربه« پدیدارشناسی، کانون. یابیم می دست آن »تجربه«به

 حساب به پدیدار یک که صرف، ابژه یک نه» ادبی اثر« نگاه این در. است همبستگی و متقابل نسبت نوعی
  .آیدمی

 هوسرل، آراء از گیريبهره با او. کرد فراهم او نظر زیر را خود يرساله و بود هوسرل شاگرد اینگاردن     
 یافتن راه قصد به آن ظهور هايموقعیت از رها متن، خود شناخت براي را»خواندن پدیدارشناسی اصطالح«
 فعالیت. یابدمی شکل مخاطب،/ خواننده التفات با بالقوه امکانی مثابه به متن. برد کار به جدید معانی به

 نقاط« ،)مجاز یا ممکن عناصر با(» concretizationسازيانضمامی فعالیت« عنوان با خواننده، يخلّاقانه
 وي. شودمی فراهم خواننده واکنش خلّاقِ بازي مجال عمالً گونهاین. کندمی پر را »عیننامت یا قطعیت عدم
. کندمی متمایز هم از را) پویا و فعال خواندن/ سرگرمی/ صرف لذت/ انفعالی( خواندن مختلف هايگونه

 بالقوه، طور هب هرمتن. کندمی عرضه را جذب ساختار نوعی الیه، چهار ساخت دلیل به متن، خالی فضاهاي
  .دارد یافتن فعلیت براي متعددي هايقابلیت

 اما شوند،می تلقی ساده ،داستانی هايمؤلفه دیگر و طرح روایت، فرم،« نظر از گرچه کودکان، هايقصه     
 را هاقرائت انواع مجال نامحسوس، هايبنديالیه و پذیريانعطاف کوچگري، گون،الماس فشردگی چون هاییویژگی

-دغدغه و تفنّن تجربه، تخیل، تفکر، احساس،( کودك وجودي هايساحت همه و کندمی فراهم خود مخاطبان براي

  .گیردمی نظر در را) ها
-انضمامی« در کودك منديکنش و هاقصه هايظرفیت کودکان، هايقصه تحلیل با تا برآنیم تحقیق این در     

  .بازنماییم را خواندن ارشناسیپدید سازوکارهاي و خالی فضاهاي »سازيِ
  

  .نامتعین نقاط سازي،انضمامی اینگاردن، خواندن، پدیدارشناسی کودکان، هايقصه: هاواژه کلید
 

                                                             
  گیالن دانشگاه علمی هیأت عضو.  1
 نور پیام دانشگاه مدرس.  2
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  تصویرگري گوناگون هايسبک در تصویر طریق از پردازيشخصیت
  

  1پورولی عبداله دکتر
  2همتی رقیه دکتر

  
 هنري دیدگاه. باشدمی غرب در رایج تصویري هايسبک تأثیر تحت امروزه کودکان، هايکتاب تصویرسازي
 جاییآن از. سازدمی ممتاز تصویرگران سایر از را او کند،می استفاده آن از که سبکی نوع به بسته هرهنرمند،

-هم حس ایجاد براي تصویرگري طریق از پردازيشخصیت ،شودمی دمیده هاشخصیت در داستان روح که

 جمله از گوناگون هايسبک و مکاتب. شودمی برخوردار بیشتري اهمیت از کودك طبانمخا در پنداريذات
 در آن تأثیرگذاري میزان و تصویر به نگاهشان نوع به بسته هرکدام... و اکسپرسیونیزم امپرسیونیزم، رئالیزم،

- می کانهکود هايکتاب در تصویر طریق از پردازيشخصیت به مختلفی هايشیوه به مخاطب، کودك ذهن

  .است تأملقابل خود نوع در هرکدام که پردازند
 در را تصویرگري طریق از پردازيشخصیت مختلف هايشیوه تا است آن بر جستار این در نگارنده     

 هايکتاب در هایینمونه یافتن با را هریک مهم نکات و دهد قرار تأمل مورد تصویرگري، مختلف هايمکتب
  .کند یادآوري عزیز خوانندگان براي رانیای تصویرگران تصویري

  
 ... .و امپرسیونیزم رئالیزم، پردازي،شخصیت تصویرگري،: هاکلیدواژه

  

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 نور پیام دانشگاه ،ارسیف ادبیات و زبان گروه استادیار.  ١
 نور پیام دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار.  ٢
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  اخیر يدهه سه در نوجوان و کودك طنز شعر در تصویر جایگاه
 

  1زادههمت شهرزاد
  2مسجدي حسین

  
 به و رودمی شمار به گروه این هايبکتا ناپذیرجدایی جزء نوجوان و کودك شعري آثار در تصویرسازي

 تواندمی دیگر سوي از و دهدکاهش را رسانی پیام موانع تواندمی سویی از غیرکالمی ارتباطی عامل عنوان
 در تصویر، ایماژ و شعر ایماژ میان اشتراك ينقطه به رسیدن .آید شمار به مفاهیم درك در مانعی خود

 بدیع و نو ايپدیده که نوجوان و کودك طنز شعر در مهم این .دارد مهمی نقش شاعرانه تصاویر آفرینش
 .است نموده جلوه متفاوتی هايشیوه به باشد،می

 در طنز هايشیوه و هاتکنیک انواع در متن با تصاویر هماهنگیعدم ای هماهنگی بررسی با مقاله، این در     
 بیشتر طنز، از کودك شعر يبهره که دهیممی نشان ،هرگروه شعر از هایینمونه ذکر با نوجوان و کودك شعر

 هايتکنیک تایید در بیشتر تصاویر، بنابراین رسد؛می نظر به ضعیف محتوا نظر از و است آن فکاهی يجنبه
 دلیل به نوجوان طنز شعر در ولی دارد، شاعر انتزاعی تصاویر با خوبی همزیستی و رفته کار به طنز زبانی

 ايعمده نقش مفاهیم، درك در نیز تصاویر طنز، هايتکنیک از گیريبهره ضمن معیار، نزط به بودن نزدیک
 و موقعیت هايطنز در خصوصبه نوجوان، طنز شعر گرانتصویر که است حالی در این و کنندمی ایفا را

  .باشند داشته همخوانی شاعر با اندنتوانسته محتوا يحیطه در شخصیت،
 

 .تصویر طنز، شعر نوجوان، و ودكک شعر :هاکلیدواژه

                                                             
 ادبیات ارشد کارشناس.  ١
 اصفهان دانشگاه ادبیات دانشیار.  ٢


