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 ادبیات کودک و نوجوان و تصویرگری
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 مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مقاله  11ه به صورت سخنرانی، مقال 11ی ائههمایش چهارم مرکز مطالعات ادبیات کودک در مجموع با ار

دو کارگاه تصویرگری برای  ،ی تصویرگریبرگزاری دو نشست تخصصی در زمینه به صورت پوستر،

 به کار خود پایان داد.  ی پژوهشی جشنوارهو نیز اعالم نتیجه منداندانشجویان و عالقه

شماری از هر چند اندک ،ستهاکننده در نششده و سخنان متخصصان شرکتهای ارائهبا توجه به مقاله

ی ادبی کودک را تحقق بخشند اما هنوز تا پاسخگویی به اند این گونهکتابهای تصویری ایرانی توانسته

نیازهای کودکان ایرانی در این قلمرو فاصله بسیار است. هرچند ادبیات کودک ایران از حضور نویسندگان 

مند است اما جمع این دان و ناشران فرهیخته و باذوق بهرهتوانمند، تصویرگران برجسته، مدیران هنری کار

توان در رسد علت این نارسایی را میا ندارد. به نظر مییند مورد انتظار ردر کتابهای تصویری برآ اجزا

 هایی از این دست برشمرد:عامل

و  ای نوهگیری از شیوهگویی و بهرهگرایش نویسندگان ایرانی به پرگویی و نقالی به جای کم .0

 جانگذاشتن فضای خالی برای کار تصویرگرانبه

گرایش بیشتر  های خارجی،گرایی بر تصویرگران به ویژه توجه به مالکهای جشنوارهتسلط جشنواره .1

 تصویرگران به آفریدن آثار هنری صرف تا به برقراری ارتباط با متن و مخاطبان اصلی اثر 

 ادیده گرفتن نیاز متن به تصویرهای بیشترهزینه بودن اثر و نگرایش ناشران به کم .9

 توجهی نویسنده، تصویرگر، مدیر هنری، و ویراستار به کار گروهیکم .4

گرایش ناشران، معلمان، مربیان، کتابداران، مادران و پدران به مفید بودن اثر تا به مالکهای  .5

 شناسانهزیبایی



توجهی ایشان به منطق کتابهای و کم های سنتی تولید و پخش کتابگرایش ناشران به شیوه .6

 تصویری

ش مخاطبان کتابهای یکاری در مورد برقراری ارتباط میان مخاطب و اثر و بررسی سلیقه و گراکم .7

 تصویری

 شهروندانها در معرفی و نقد آثار تصویری و باال بردن سواد بصری کاری رسانهکم .8

های کتابهای تصویری و قدان و جشنوارهمحور و تصویرمحور نزد منتتسلط گرایشهای نظری متن .3

 ی متن و تصویر در ارزیابیهامالک قرار ندادن انواع رابطه

اندرکاران تولید و ترویج کتابهای تصویری با آثار برتر آفریده ی دستآشنایی نه چندان مطلوب کلیه .01

  ی مربوط به این گونه آثارهای تازهشده در این زمینه و نظریه

تواند به گشودن افقهای تازه در رسد راهکارهایی از این دست میردهای برشمرده به نظر میبا توجه به مو

 تولید آثاری بهتر یاری رساند:

 وگو و تبادل خیال نویسنده و تصویرگر پیش از شروع به کار تصویرگر فراهم شدن امکان گفت .0

و تبدیل اثر به کلیتی و تصویر تر شدن مدیران هنری که نقشی موثر در ایجاد تعادل میان متن فعال .1

 گیری بیشتر از امکان بازی با شکلهای نوشتاری و ظرفیتهای خط و نگارش. بهره دارند.واحد 

گوییهای متن شدن تصویرها از زیادهحضور ویراستاری آشنا به زبان تصویر و متن که پس از آماده .9

 هدایت کند. بشترگوی متن و تصویر را به پویایی و زیبایی بکاهد و گفت

 ی کتابهای تصویریی نقد و نظریهانجام پژوهشها و انتشار آثار نظری تازه در زمینه .4

   

 


