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Abstract 

Objective: The aim of the explanatory research is presenting a method for illustrating children’s 

book by analyzing, monitoring and identifying the performance of illustrators and publishers of 

Iran children’s religious books based on the social semiotic approach. 

Methodology: The population of the research was 34 children’s religious books with religious 

characters’ topic for alef age category (the age period, which starts from the birth to 6 years old) 

extracted from Iran National digital children’s Library. Regarding the low amount of the 

population, all of them selected as sample. The tool of data gathering is a comprehensive 

checklist captured by a book under the title of “The Grammar of Visual Design” authored by 

Kress and Leeuwen (2006) that is known as the bible of analyzing the illustrated books based on 

social semiotic approach. Based on the special checklist, all books were evaluated and 

investigated quantitatively and qualitatively based on six variant elements of Composition, 

Point of View, Dimension, Form, Color, and Context.  

Findings: One of the findings of the research was evaluating religious based on social semiotic 

approach. In addition to these evaluations and measurements, further findings showed that the 

score of evaluated books based on social semiotics approach principles is as below: color (with 

3.54 score), form (with 3.1 scores), composition (with 2.6 scores) and the context (with 1.28 

scores). The point of view principle because of its qualitative approach evaluated qualitatively 
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as an independent criterion. The qualitative approach in this regard showed that the point of 

view of authored books is the opposite, general and distant. Wholly the score of the books based 

on these principles is very low and it shows the low attention of publishers and illustrators to 

illustration principles. Evaluating the books based on publishers and illustrators showed that 

“Jame-ye-pazhoohesh: “JameatolQuran) are the most fruitful ones and evaluating the books 

based on publishers, and Masoumeh Boroumand’s works are the most quality nooks illustrated 

for this age range and topic. 

Conclusion: It seems that neglecting illustration principles and unaccustomed with the visual 

and pictorial symbols and signs cause serious challenges and difficulties for children, teenagers 

and Young and cultural system of the county (Iran). Thus, it is advisable to use the necessary 

principles, elements, and methods for children’s book illustration in compiling the suitable 

books for children. 
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 چکیده
سیههسطسنه اا سکگهبسالاا یامترایسدصوسلوکویکسنهسدحتسیههسکگهبسیاوهزیی سدصوست طشساصولسکین سستهنوپژطهدسیوگسنیه فسازساسهدف:

 اوت.ستاجگمهاست ههوسن هن سراییکویکه سناساوهسس طستئذهم

ستاهوا سئهمعساصتسساوتسک سن سوط وکاسسطسلسیایدصوسستنااحسنالافگ سازسکگهبسلاائاستطا وس سههواوگفهیمسازسوست طشسنا وس:یشناس روش

ستئذهمسیههستوکویکه سنهسئوضوعس خصستئذهمسیههسکگهبس وکتسهه رووسنی.سناساوهسسا طیستن سکه سئسئصو سیههسکگهبست ههخگسن هن سلوی سدحت
   ن .ستهنینُع رس رلرس نگسطسنهفتسا زس رییس یزاطسرینه سبو دساهصاسداکسنظاسازالفسستلاطمسوهسیناا

سنماسنی گاوئوضوعسنسنیکویکه سنهساسیایدصوسیههسکگهبستپژطهدسن ه سیایسک سی سنااحسنیاس جوگنس:ها افتهی س45/3سمدوج سن سنع س نگسنه

سن س ونس ییسس یقاا سیا ن .سنحثسئانوطسن سزاطس۲۲/۱سمرسطسنهفتسنهسنماس۶/۲سمنهسنماسینه سبورسداک۱/3سمچو س رلسنهسنماسیآ سانعهی از .سنع ی وستئ
طسیط سست طسطساموئس  طنس رییسس یئوا یساوگفهیمسی سزاطسنی گاون ه سیایسک سنس ونستفوکستهنیا زسنیاس جوقاا سلافت.سنگستهنیئو یسا زستفوصو سسکس

خصوصسن سیوتسسنی اسی ساسج ونگسنیالقاآ سنهگاسجهئع سسپژطهدسطسانگ ه اسسسجهئع سسآثه سناساوهسسنه اا سن ه سیایسک سانگ ه اسسنیاستهنیاوت.سا ز
ن سخویس اسستنمااسسکمسنی گاوناطئه سنسسئعصوئ سیالایدصوسین ه سیایسک سکه ههس ونسالاا ینظاسدصوسکگبسازسنیاستهنیا زسنو.سهمچهآط ن ستئ

س.ان ساخگصهصسیایم
 

 .ههیسئذهمترسدصویالارسنه اس ههوترسفاههگرسدحتولسکوفترسدحتولسکمترسکگهبسههیسکویکه رسن هن سکگهبسها:کلیدواژه

 پژطه تنوع مقاله: 

 

س---------------------
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 5/4/۱34۲پذیاش:سسده یخس-۱۲/3/۱34۲ا وها:سده یخ
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 مقدمه

 شوو   گیری نطفه آغاز می مدت است که بنابر روایات اسالمی از زمان شکل النیو پرورش، فعالیتی طو اثرپذیری

هوای اوانوا و و    یان عمر انسان ا امه  ار . تربیت صحیح و منطبق با عقاید فرهنگوی و  ینوی، از  غدغوه   تا پاو 

 لت باشد. چرامتولیان اجتماعی است تا بتوانند نسلی را پرورش  هند که از هر جنبه نمایندو فرهنگ و عقاید م

که فرهنگ یک جامعه، هویت آن جامعه است و  ر صورت جریان این هویت از نسلی به نسل  یگور، آن ملوت   

 جانبه او  امیدوار باشد. های همه تواند به باروری عقاید و پیشرفت می

از یکی  کنند. های کو کان نقش مهمی  ر پروش فکری کو کان و انتقال هویت ایفاء می بدون شک، کتاب

هاست، از این طریوق اسوت کوه کتواب کوو ک       کاررفته  ر آن های کو ک تصاویر به ی کتاب ها ترین مؤلفه اصلی

کور و و   کند این مفاهیم را وار  زنودگی اوو    نویسندو شدو و کو ک سعی می های  یدگاوموجب آشنایی او با 

هوای عمیوق    کو ک با تصاویر او  زمینوه های   یگر کتاب  عبارت  بهگام  ر مسیر زندگی او  پیش ببر .  به گام

نمایود.  ر براوی از    کنند کوه طبیعتواآ آثوار آن  ر سونین بواالتر بوروز موی        گذاری می  ر نااو آگاو کو ک پایه

های  ها با کتاب شو  که از آن ها به تصاویر بیشتر از متن اهمیت  ا و می های کو کان، برای انتقال اندیشه کتاب

توان تمام انواع ا بیات کو کان را  ر آن جوای  ا  و بوه    اب تصویری قالبی است که میکتشو .  تصویری یا  می

را کتوابی   2کتاب تصویری 1نیست. نو لمن های اول  بستان برای کو کان پیش از  بستان و سال طور عام فقط

کنود یوا    یی موی گوو  ای از تصاویر مرتبط به هم یا متنی کوتاو یا بودون موتن قصوه     اند که از طریق مجموعه می

ها، تصاویر از اهمیت  و چندان براور ارند و  ر   ر این نوع کتاب .(1831)نو لمن،  کند یاطالعاتی را منتقل م

ها رعایت نشدو باشد، تصاویر آن طوری که شایسته است اثربخش نخواهد  صورتی که اصول تصویرنگاری  ر آن

 .  ب مانند اشونت  ر کو کان گر  و بالعکس ممکن است موجب القاء احساسات نامطلو بو 

هوای   های کو کان گفته شد، ضرورت پر ااتن بوه کتواب   با توجه به آنچه  ر باب اهمیت تصاویر  ر کتاب

شو . بر این اساس، پژوهش حاضور قصود  ار  بوه    های تصاویر بیش از پیش احساس می کو کان از نظر ویژگی

کوه،   از جوانب مختلف مور  بررسی قرار  هود. نظور بوه ایون     های تصویری کو کان را این مهم بپر از  و کتاب

ها  هایی است که  ر فرهنگ ایرانی مور  توجه بو و و مور  استقبال اانوا و زندگینامه بزرگان  ین یکی از قالب

ائموه معصوومین و    هوای تصوویری کو کوان کوه بوه زندگیناموه       گیر ، این پژوهش بوه بررسوی کتواب    قرار می

شناسی اجتماعی که ها از رویکر  نشانه پر از . برای ارزیابی این کتابااتصاص  ارند میی های مذهب شخصیت

 
1. Noodleman 
2. picture books 



 111                                                                                                         3شماره  ،10دوره ، 1011 ،رسانی کتابداری و اطالع

شو . بر این اساس این پژوهش  هد استفا و میمور  بررسی قرار میشنااتی  نشانهتصاویر را از جوانب مختلف 

 اصلی و فرعی زیر است: های پرسشبه  نبال پاسخ به 

شناسی  های مذهبی بر اساس رویکر  نشانه یتشخصا ائمه معصومین و ی مصور کو ک مرتبط بها کتاب

 شو ؟ یماجتماعی چگونه ارزیابی 

 شوند:به شرح زیر ارائه می ،فرعی این پژوهش های پرسشهمچنین 

عنصر  نظر ازهای مذهبی  یتشخصی مصور کو ک مرتبط با ائمه معصومین و ها کتاب( 1

 شو ؟ یماسی اجتماعی چگونه ارزیابی شن بندی بر اساس رویکر  نشانه ترکیب

عنصر بافت بر  نظر ازهای مذهبی  یتشخصی مصور کو ک مرتبط با ائمه معصومین و ها کتاب( 2

 شو ؟ یمشناسی اجتماعی چگونه ارزیابی  اساس رویکر  نشانه

عنصر شکل بر  نظر ازهای مذهبی  یتشخصی مصور کو ک مرتبط با ائمه معصومین و ها کتاب( 8

 شو ؟ یمشناسی اجتماعی چگونه ارزیابی  رویکر  نشانهاساس 

عنصر رنگ بر  نظر ازهای مذهبی  یتشخصی مصور کو ک مرتبط با ائمه معصومین و ها کتاب( ۴

 شو ؟ یمشناسی اجتماعی چگونه ارزیابی  اساس رویکر  نشانه

ر بعد بر عنص نظر ازهای مذهبی  یتشخصی مصور کو ک مرتبط با ائمه معصومین و ها کتاب( ۵

 شو ؟ یمشناسی اجتماعی چگونه ارزیابی  اساس رویکر  نشانه

عنصر زاویه  یود   نظر ازهای مذهبی  یتشخصی مصور کو ک مرتبط با ائمه معصومین و ها کتاب( ۶

 شو ؟ یمشناسی اجتماعی چگونه ارزیابی  بر اساس رویکر  نشانه

 

 مبانی نظری پژوهش

هوای تولیود شودو  ر بسوتر یوک اجتمواع کوه          رک و توصیف نشوانه  شناسی اجتماعی تالشی است برای نشانه

و اجتمواع همووارو  ر حوال     فرهنگ است.  قرار ا ها و قوانین مختص آن جامعه شکل گرفته ها،  برحسب عا ت

های ارائه شدو  ر این باب نیز مووقتی اسوت.    بنابراین نظریه ،تغییر است و این  و پویایی او  را به همراو  ارند

شناسی  ا و نشوو    زبان همیشگی برای این نشانه شو  که یک  ستور ها موجب این می ف بو ن این نشانهمنعط

 نظر نیووی،   گیور  )حسوینی، ساسوانی،    ت موی ئشناسی تصویری از یک فرهنگ غالب نشو  اما با این حال نشانه

اسوی اجتمواعی  انسوت. وی    نش  ار نشانه ترین پرچم توان اصلی را می 1(. مایکل الکساندر کرکوو  هیلدی181۵

گیر  و محیط پیراموون موا الگوهوای رفتواری موا را       بر اساس تجربه  نیای بیرونی شکل می یمعن معتقد است، 

 
1. Michael Alexander Kirkwood Halliday 
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ها و سااتارهای ارزشی او  را  ر قالب زبوان بیوان    اندیشه  ناپذیری، رفتارها،  هد و ما به طور اجتناب شکل می

هوای مصوور    شناسی اجتماعی  ر کتاب های نشانه نیست. یکی از ویژگی ای انثی کنیم. بنابراین زبان، رسانه می

هایی از تصویر هستند که بار اصلی انتقال موضووع و مفهووم    سازو  عناصر  یداری .کو کان، عناصر  یداری است

و  (. ایون عناصور  1831اکرمی، کر  )ها را  ر یک تصویر  ریافت  توان آن تصویر را برعهدو  ارند و به سا گی می

 ها عبارتند از: ویژگی

بافوت و    شوکل،   رنوگ،   فورم،   : به کارگیری عناصر  یداری تصویر مانند اوط، 1کمپوزیسیون() یبند ترکیب

بنودی  ر یوک    نامنود. ترکیوب   بندی موی  های ترکیبی همراو است که مجموعه آن را ترکیب زاویه  ید با ویژگی

 رونمایه( و یوا  هوا )تواند حال و  بندی می صویر است. ترکیباجزای ت تضا ، تأکید، و   تصویر شامل سفیداوانی،

هوای آن،   بندی های تصویری  ر کنار یکدیگر و ترکیب ی قرار  ا ن الیهبرا فضای حسی  استان را شدت بخشد.

هوا   های گوناگونی وجو   ار  که تصویرگر باید بهترین را انتخاب کند. اما مهم است که تمامی این ویژگی گزینه

 (.2۰۰۶، 2کرس و لیوون)شناسی اجتماعی تعریف شدو و به کار رو   بستر یک نشانه ر 

سازند. به این ترتیب براوور     هند و شکل را می رسند، یکدیگر را برش می ها به هم می : اط8شکل )فرم(

نیز ماننود   آور . عنصر شکل انجامد و طرح اصلی تصویر را پدید می ها به ایجا  شکل می سازمند و ناسازمند اط

ای مصودا  و معنوی    شناسی است و به طور معمول هر شکلی  ر هر جامعوه  بندی یکی از نما های نشانه ترکیب

پور( نشوان و نموا      پر که نشان قوم یهو یت و شمسوه )سوتارو هشوت    کند، مانند ستارو پنج ااصی را تداعی می

رای موار  اشکال نشان مشوترکی  ر بوین   شو .  ر ب اسالمی و فرهنگ اسالمی است که  ر مساجد استفا و می

ها  ارند مانند مربع و مستطیل که نما  ایستایی است. بنوابراین بورای نشوان  ا ن مهوم بوو ن یوک        تمام ملت

 (.2۰۰۶کرس و لیوون، )توان بهرو جست  های فرهنگی یک جامعه می تصویر با توجه به نشانه

ای کوه رنوگ    شناسی است. افزون بر امکانات زیبایی کنندو اط و فرم  ر آفرینش تصویر: رنگ کامل۴رنگ

کند، پیدایش احساس و عاطفه  ر نمایش رنگ هدفی است که تصویرگر به آن توجه نشوان    ر تصویر ایجا  می

تر   هد و ارتباط او را با عناصر تصویری نز یک  هد. حضور رنگ  ر تصویر، باورپذیری کو کان را افزایش می می

فشوارهای  رونوی،    توأثیر کو کی و  ر فاصله سنین سه تا شش سالگی، کو ک بیشتر تحوت   کند.  ر  وران می

ولی به تدریج هرقودر کوه از وابسوتگی او بوه      ؛ اند عالقه وافری به رنگ  ار  و آن را مقدم بر شکل ظاهری می

تور باشود    کیابد. همچنین هرقودر کوو ک کوچو    او به تقدم شکل بر رنگ افزونی می  شو ، عالقه رنگ کمتر می

 
1. Composition 

2. Kress  & Leeuwen 
3. Form 

4. Colour 
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کنود.   هوای سور  اسوتفا و موی     تر و با افزایش سن و آموزش و مدرسه، از رنوگ  بر  زندو هایی که به کار می رنگ

گور   ااصوی از اوو  را جلووو     شکل هسوتند و هور رنگوی نشوانه      ها یکی از مهمترین عناصر تشکیل  هندو رنگ

ای از  نیوا   نقطوه  م هسوتند و هرکسوی  ر هور   ها و اقووا  ها  ارای طرفداران بیشماری  ر بین ملت کند. رنگ می

گور  ،   های ااص موضوع و محتوای مور  نظر او  می بخواهد هدفی را  نبال کند  ر اولین مرحله  نبال رنگ

کنند.  لیل این قوت اثر به اواطر ارتبواط    و انتقال آن ایفا می  ها نقش اساسی  ر ایجا  یک نشانه بنابراین رنگ

 ،هوای رنوگ   نودو و رنوگ وجوو   ار .  ر فرهنوگ و جامعوه موا نیوز از  یربواز نشوانه         زیا ی است که بوین بین 

مانند اثری که رنگ قرمز یا سبز و یا آبی  ر فرهنوگ   ،اند اند و به صورت روایی  رآمدو سینه منتقل شدو به سینه

 (.2۰۰۶کرس و لیوون، )ایرانی و اسالمی  ار  

راو حس بساوایی قابل  ریافت است و چگونگی یوک بافوت    های بافت، بیش از همه از : گرچه ویژگی1بافت

شوو  اموا حوس     آن  رک موی  های  ست بور  برآمدو یا فرورفته، نخست با کشیدن انگشت تیز،   اشن،  نرم، زبر،

پیشوین  ریابود. بورای  یودو       های لمس شدو تواند بخشی از این حس را با توجه به تجربه بینایی انسان نیز می

تور باشود از حوس اشوونت تصوویر       تور و لطیوف   ها مهم است که هر چه بافت نازک و از اطشدن بافت استفا 

شوو ، موثالآ کشویدن     (. برای ایجا  احساس واقعی بو ن تصاویر نیز از بافت استفا و می183۴اکرمی، کاهد ) می

ون، کورس و لیوو  )آن نشوان از تبحور تصوویرگر  ر بوه تصویرکشویدن  ار         بافت یک  رات و برجستگی تنوه 

2۰۰۶.) 

رو،  ه: نوع نگاو محتوایی تصویرگر به طرح عناصر تصویری و یا زاویه  ید فنی و بیرونی او از روبو 2ید  یهزاو

(. زاویوه  یود بوه    2۰۰۶کرس و لیوون،  هد ) زاویه  ید تصویرگر را نشان می  باال و یا پایین به عناصر تصویری،

زاویه  ید از باال تسلط بیننودو و کووچکی سوو و، از     ،وان نمونهبه عن ؛کند طور متداول مفاهیم ااصی را القا می

(. زاویه  یدهای متفواوتی نیوز وجوو   ار  مثول فاصوله      1831 ، ناصراالسالمیاست )پایین بزرگی و مهم بو ن 

 هد و نشان از صمیمت و  وستی و ارتباط نز یک بوا تصوویر اسوت. ممکون      نز یک که چهرو و سر را نشان می

های یک  رات باشد، هرچه  ورتور شوویم از    ها و برگ یک بو ن  ر طبیعت به عنوان نمونه شااهاست این نز 

شو ، مانند کل بودن انسوان    شو  و فضای بیشتری از تصویر برایمان تداعی می حس نز یکی و لمس کاسته می

ر آن  اسوتان   هد و نووعی آگواهی  ر موور  فضوایی کوه        با فضاهای اطراف او که وسعت بینش را افزایش می

 ید نشوان از ایون     شو  که این نوع زاویه کند.  ر زاویه  ید، از زاویه مورب نیز استفا و می شدو، ارائه می نوشته 

 
1.Texture 

2. Point of view 
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آید و بیگانوه اسوت و زاویوه از     بیند جزء  نیای او به حساب نمی کند آنچه  ر تصویر می ء ار  که به بینندو القا

 (.2۰۰۶کرس و لیوون، ) یمهستجلو یعنی ما هم جزئی از شما 

انود و   های کو کان به صورت سه بُعدی نشان  ا و شودو  بازی : حجم یا بُعد که  ر کارهایی مثل اسباب1بُعد

یر زمانی کوه  ارای بُعود سووم باشوند یعنوی  ارای      تصاو تصاویر سه بُعدی که تنها  ارای طول و عرض هستند.

یشتر آن  ار . تصاویر یا به صورت  و بُعدی هستند و یوا سوه   ارتفاع، نشان از پویایی و ارتباط ب طول و عرض و

کار آمدن فضاهای مجازی و  یجیتالی اینک کو کان ارتباط بیشتری را با بُعد سوم  بُعدی. با گذر زمان و با روی

 (.2۰۰۶کرس و لیوون، )کنند  برقرار می

 

 پژوهش هپیشین

آن اسوت کوه هویژ پژوهشوی تواکنون  ر اصووص        های پژوهشی مرتبط با این موضوع نشانگر بررسی پیشینه

شناسی اجتماعی انجام نشدو است و  ر سطح جهان  های تصویری کو کان بر اساس رویکر  نشانه ارزیابی کتاب

های نسبتاآ مرتبط با این موضوع  نیز کارهای بسیار اندکی انجام پذیرفته است.  ر این بخش به برای از پیشینه

 شو . اشارو می

هوای کو کوان،    (،  ر پژوهشی با هدف بررسی عناصر بومی  ر تصویرگری کتاب1831)  یگرانشهروان و 

اند.  ر این نشست هر کدام از ایون تصوویرگران    گزارشی را از نشست یاز هم تصویرگران کتاب کو ک ارائه  ا و

سازی  اهی برای بومیاین نشست ر  اند. نتیجه به ارائه نکته نظرات او   ر باب تصویرگری کتاب کو ک پر ااته

 تصویرگری کتاب کو ک بو .

(،  ر پژوهشی با هدف بررسی عناصر  یداری  ر تصوویرگری بوه تفسویر و تحلیول بافوت و      183۴) یاکرم

هوای آن بوه    های کو ک پر ااته است.  ر این پژوهش بعد از تعریف ایون  و موضووع و ویژگوی    رنگ  ر کتاب

 هد بافت و رنگ از موار ی است کوه   ست. نتیجه این پژوهش نشان میا  هایی را بیان کر و صورت مور ی مثال

 کند. مختص او  را  ر به وجو  آور ن تصاویر ایفا می  نشانه

(،  ر پژوهشی به بررسی و مقایسه چگونگی انتخاب زاویه  ید  ر نقاشی کو کان و 1833) یاقبالاسدی و 

تحلیلوی بوه بررسوی آثوار      -یون مقالوه از روش توصویفی   آثار تصویرگران کتاب کو ک ایران پر ااته است.  ر ا

شدو است. نتیجه این پژوهش نشان  ا  که هرچنود    های کو ک )گروو الف(  ر ایران پر ااته تصویرگران کتاب

های او  فقط به سه زاویوه  یود    های مختلفی است اما کو کان  ر نقاشی زاویه  ید  ر تصویرسازی  ارای گونه

 
1. Dimension 
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های کوو ک نگواو    کنند تصویرگران کتاب کنند. پژوهشگران پیشنها  می بینی توجه می شفافرو، تلفیقی و  روبه

 او  را به  نیای کو ک نز یک نمایند.

شونااتی تصوویر و موتن بوه بررسوی رابطوه        های نشوانه  (،  ر پژوهشی با هدف نظام1831) یناصراالسالم

شناسوی و   پوژوهش ابتودا بوه تعریوف نشوانه     نوشتار با متن  ر ا بیات کوو ک معاصور پر ااتوه اسوت.  ر ایون      

است و به صورت مور ی به بررسی کتاب کو ک )آن باال این پایین( پر اات کور و    های آن اشارو کر و ویژگی

است. نتیجه این پژوهش این شد که بیشترین تکیه  ر کتاب کو ک با توجه به باال رفتن سن کو ک بور موتن    

 د همان متن نوشته شدو برای اوست.بین است و آنچه کو ک  ر تصویر می

کوارگیری   ایدئولو ی و تفکور سیاسوی  ر بوه    تأثیرهدف بررسی  (،  ر پژوهشی با1812) یاننا علاسدی و 

عناصر تصویری  ر آثار نقاشی انقالب اسالمی به مطالعه و به بررسی تطبیقی آثار به وجو  آمودو  ر آن مقطوع   

انود. ایون    تصویری و بصری توسط هنرمندان را مور  بررسی قورار  ا و پر ااته و چگونگی استفا و از نما های 

به ایون   و ای صورت پذیرفته است آوری اطالعات به روش کتابخانه تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و با جمع

هوای   ها قابلیوت طورح اندیشوه    کاررفته  ر آن ای به های بصری آثار و عناصر نشانه نتیجه رسیدو است که ویژگی

گیری آثار آن  ورو را  ار ، بدین معنی که نقاشان مذهبی از نما های مبتنی بور اندیشوه  ینوی     اکم بر شکلح

بهرو گرفته و نقاشان  گراندیش با نظر به تجربیات کشورهای سوسیالیستی و بر اسواس باورهوای ایودئولو یک    

 اند. مند گشته او  بهرو

ررسی سیر مطالعات تحقیقات تحلیل محتوا  ر ا بیوات  ای با هدف ب (  ر پژوهش کتابخانه1812محمدی )

قیقوات تحلیول   حهوای موور  بررسوی را  ر سوه گوروو ت      کو کان و نوجوانان انجام  ا و  ر نهایوت وی پوژوهش  

ای و تحقیقوات تحلیول محتووایی     های ترجموه  های تألیفی، تحقیقات تحلیل محتوایی  استان محتوایی،  استان

 بندی کر . اشعار  سته

گیوری   ای موروری بوه بررسوی نقوش ا بیوات  ر شوکل       ( طی مقاله1831الحوائجی ) ی، آزا و و بابمحمد

های  ینی و ااالقی پر ااتنود. بوه زعوم پژوهشوگران ا بیوات       شخصیت کو کان و نوجوانان با تأکید بر گرایش

سومی، روحوی و   کو کان و نوجوانان به عنوان یکی از ابزارهای تربیت غیررسمی عوالوو بور توأمین نیتزهوای ج    

ها عبارتنود از: تقویوت اوانودن و     ات به باور آنتأثیراین  .گذار  ها به جای می ات  یگری نیز  ر آنتأثیرعاطفی 

ای بورای کسوب تجربیوات     کارگیری آن  ر ایجا  آرامش روح و روان، اسوتفا و از آن بوه عنووان وسویله     هنحوو ب

 جدید.

های منتشر شدو برای کو کان و نوجوانوان   ای  استان(  ر پژوهشی با هدف تحلیل محتو181۰محمدی )

هوای ایون    رسانی اانه کتاب ایران انجام  ا نود. یافتوه   را با استفا و از پایگاو اطالع 183۵تا  183۰های   ر سال
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هوای   های مربوط به سرگذشت و فضایل پیوامبران، فضوایل معصوومان و  اسوتان     پژوهش نشان  ا  که  استان

انود. سرگذشوت منسووبان پیوامبران و      ها را به او  ااتصاص  ا و اول تا سوم موضوع  استانهای  ااالقی رتبه

حضورت محمود، حضورت     :های پایین قرار گرفتند.  ر میوان پیوامبران   سرگذشت علما با کمترین تعدا   ر ر و

ترین حضرت مهدی )عج(، حضرت علوی )ع( و اموام حسوین )ع( بیشو     :ابراهیم و حضرت یوسف و  ر میان ائمه

 اند. آثار را به او  ااتصاص  ا و

های کتب تصویری کو کان پویش   ( طی پژوهشی به بررسی تصویرگری1812علی پور، شیخ زا و و  هار )

پژوهش محققان نشان  ا  که آثار کتب مصور گروو سونی الوف  ر ایوران     از  بستان  ر ایران پر ااتند. نتیجه

شو   ر  و بخش تجاری و هنری وجو   ار  کوه  ر   وو سنی یافت میبسیار اندک هستند و آنچه به نام این گر

هوای تصوویری بوا     های ا بی و بصری  ر ایران بیشتر از کتواب  های تصویری تجاری فاقد کیفیت آمار کتاب ،کل

. البته این محققان نتیجه گرفتند که برای آثار تصویری با کیفیت مطلوب وجوو   استکیفیت مطلوب و هنری 

های ممتاز بوو و و  ر کنوار    های تکنیکی، نوآوری و االقیت، ایدو و اجرا  ارای ویژگی به لحاظ توانایی ارند که 

 گیرند. آثار برجسته اروپایی قرار می

های پژوهشی انجام شدو  ر اارج از ایران کوه نسوبتاآ بوا موضووع ایون پوژوهش مورتبط         برای از پیشینه

 شوند: هستند  ر این بخش ارائه می

بوه تئووری شوکل      کنند، های تصویری چگونه کار می با این سئوال که کتاب (،  ر پژوهشی1113) 1سایپ

شودو   ای اسوتفا و  شناسی بین ارتباط متن و تصویر پر ااته است.  ر این پژوهش از روش کتابخانوه  یافته نشانه

ای  ر ایون بواب    به نظریوه است. نظریات مختلف  ر باب تصویر و نشانه را مور بررسی قرار  ا و و پژوهشگر نیز 

 کند. ای وجو   ار  و ارتباط بین متن و تصویر را بیان می رسیدند که بین متن و تصویر نشانه

هوا چوه     رک جنگ، تجسم صلح: کو کوان از رسوم آن  »عنوان  (،  ر پژوهشی با2۰۰8)  یگرانو  2کر وال

ر  جنگ و صلح نقاشی بکشند که  و تم کو ک یوگسالوی  ر بحبوبه جنگ اواستند تا  ر مو ۵۶از «  انند می

شد. نتیجه این پژوهش ایون بوو  کوه چوون کو کوان  ر شورایط         تم برای جنگ  ر نظر گرفته ۵برای صلح و 

هوا  ر   هوا  ر موور  ترکیوب رنوگ     آن وروحی مناسبی نبو ند، اغلوب کو کوان  ر موور  جنوگ نقاشوی کور و       

 های او  هیژ  قتی را لحاظ نکر ند. نقاشی

زننود، بوه مطالعوه     (،  ر پژوهشی با این فرضیه که تصاویر بیشتر از کلمات حورف موی  2۰۰۶) 8رگرایکسنب

وی از کو کوان مودارس گامبیوا و سونگال       کیفی  ر مور  زبان تصویری کو کان  ر غرب آفریقا پر ااته است.

 
1. Lawrence R.Sipe 

2. Walker 
3. Margareta Exenberger 
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 ا  توا پوی ببور  آیوا     ها را مور  بررسی قرار اواست تا نقاشی بکشند. سپس بر اساس نظریه کارین ارونسون آن

های آن منطقه سازگار هستند یا نه؟ این نتیجه حاصل شد که کو کوان اغلوب از    این تصاویر با فرهنگ و سنت

 اوبی اطوالع  ارنود و  وسوت  ارنود  ر آن شورایط و بوا        وضع موجو  راضی نیستند و حتی از شرایط بهتر به

 فرهنگی متفاوت زندگی کنند.

هوای تصوویری،     ر پژوهشی با عنوان کو کان به عنوان اوانندگان جهانی کتاب (،2۰1۵)  یگرانو  1بایر 

اند. روش این پوژوهش بوه    ها از طرف کو کان  ر نرو ، ولز و انگلستان پر ااته به بررسی مور ی اوانش کتاب

هوای   کتواب   شودند، بعود از مطالعوه    صورت کیفی بو و و  و کو ک از هر کشور که  ر مجموع شش کو ک می

های محققان پاسخ  ا ند. هدف ایون پوژوهش  رک بهتور کو کوان و پاسوخ بوه تفسویر         پرسششدو به  دایته

های مصور با توجه به جهان واقعی بو و است. پژوهش نشان  ا  که بین تصورات کو کان از  نیای بیرون  کتاب

 ها رابطه مستقیم وجو   ار . ها و تفسیر تصاویر کتاب و تجربه آن

طی پژوهشی به بررسی انگیزو اواندن کو کان به انگیزو لذت پر اات. به زعم وی  (2۰12) 2مرگا

شو .  تقویت شو  که کو ک از نظر شنااتی رشد کر و و حس امپاتی  ر کو ک  ن میآمطالعه کو ک موجب 

 ر این پژوهش با استنا  به نتایج پژوهش انجام شدو  ر استرالیای غربی  ر اصوص اواندن کتاب توسط 

های انگیزانندو، پیگیری سیر  عامل مهم یافتن کتاب ۵ساله،  ۶تا  ۴ کان و مصاحبه انجام شدو با کو کان کو

مطالعاتی، چالشی بو ن، مهارتی بو ن و زمان  اشتن را علت مهم  ر انتخاب کتاب و انگیزش اوانندگان 

 معرفی کر ند. 

ای کتاب بر انتقال اطالعات از ه (  ر پژوهشی به بررسی نقش ویژگی2۰13) 8استراس و نایهوت

ها منبعی مهم برای تقویت  ها کتاب های تصویری به بسترهای واقعی جهان پر ااتند. به زعم آن کتاب

ها  ر این پژوهش  ر این اصوص  شوند. آن های زبانی، مفهومی و  رسی برای کو کان محسوب می مهارت

تواند قابلیت  اسی و استدالل  ر اصوص فانتزی میبحث کر ند که چگونه رشد نما ین کو کان، استدالل قی

ها و  های تصویری افزایش  هد. به زعم این محققان طرح ها را  ر ااذ اطالعات محتوایی از کتاب نآ

 های  ر حال رشد کو کان را افزایش  هد.  تواند امکان تعامل بین قابلیت ها می های کتاب ویژگی

هوای پیشوین  ر  و بُعود جامعوه      د وجه تمایز این پژوهش بوا پوژوهش  آی ها بر می طور که از پیشینههمان

  زندگینامه وهای تصویری کو کان  ر حوز باشد، به این ترتیب که به کتاب پژوهش و رویکر  ارزیابی تصاویر می

 
1. Baird 

2. Merga 

3. Strouse & Nyhout  
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های مذکور  شناسی اجتماعی برای ارزیابی جوانب مختلف تصاویر کتاب ائمه معصومین پر ااته و از روش نشانه

 کند.   ستفا و میا

 

 شناسی پژوهش روش

شناسی پیشنها ی   ر این پژوهش از تحلیل محتوای کیفی و کمی برای تحلیل و تفسیر تصاویر بر اساس روش

از  اعوم پوژوهش   های یل یافته ر تحل این پژوهشمنبع مرجع است.  شدو  استفا و( 181۰ ر ایمان و نوشا ی )

: گرامور  یراواندن تصو»با عنوان  یکتاب ی،بررس مور  یریکتب تصو یشناات نشانه یلتحل یها عناصر و شااص

 یکور  بور اسواس رو   یرتصواو  یول عنووان مرجوع تحل    که به است( 2۰۰۶) یوونو ل کرس  نوشته «یبصر یطراح

  و اهم مطالب آن  ر مبانی نظری پژوهش آمدو است. بور اسواس ایون    شو یمحسوب م یاجتماع یشناس نشانه

ستی بر اساس معیارهای مندرج  ر این کتاب تهیه شدو و بر اسواس آن چوک لیسوت،    مبانی سعی شد چک لی

عنوان  8۴های پژوهش توسط پژوهشگر مور  بررسی قرار گیر . برای انجام این پژوهش  ابعا  مندرج  ر پرسش

هوای موذهبی و    یتشخصو  ناموه  سرگذشتبا موضوع  1کتاب موجو   ر سایت کتابخانه ملی کو کان و نوجوانان

رای گروو سنی الف به شرح زیر انتخاب و به عنوان جامعه پژوهش مور  بررسی قرار گرفوت. بوه عبوارت بهتور     ب

هوای موذهبی    نامه شخصویت  ایران با موضوع سرگذشت نتمام کتب موجو   ر کتابخانه ملی کو کان و نوجوانا

قابول   1ر  بررسی  ر جودول  منابع مو هپژوهش انتخاب شدند. سیاه همربوط به گروو سنی الف به عنوان جامع

 مشاهدو است.

 

 . جامعه پژوهش1جدول 
مکان ستصویرگرسنویسندهسعنوان کتاب ردیف

سنشر

تاااری  سناشر

سنشر

تعداد 

سصفحه

س۱۲س۱3۲4سوهی سلسگاسق طینسپو ئه رسئعصوئ سنه  چترسئحم  ضهسههیسنهجسالمشغ سا التساتت:سیاوگه س۱

س۱۲س۱3۲۶سخهن سههاسدهاا سثقفترسآزایمسآذ رسائو پهههتسس(۱۱قص سپوهئماا :سحضاسسیاطیس)جسس۲

س۲5س۱3۲4سنغمهسسق سیهقه رسزیهبسحو  یه رسلوشسللسائهئتسس۱۲س3

ایرسئحسننن سسخمسنن سوش،سائه،سخوبسئهس5
سامهسسصهنایه 

س۱۲س۱3۲۱سئهه،سدهاا سپو نهصحرساتت 

س۱۲س۱3۲4سائاطزسفاههگسدهاا سوتومهنترسئاجه سئحم  ضهسوتومترسائه،سه گ سئهسی سئایسئهانون س4

انصننه :سئ ننهط سسسسئ ه سناطجاییرسوومهسووههترسامهوعتتسایسازسنه ت:سائه،سحسونسه ی س۶
سدوس

س۱۲س۱3۲4

س۱۲س۱3۲4سئهگظاا سظهو سئ ه سناطجاییرسوومهسامهوترساتتسپ  سات سینوهسائه،سصهیقس۲

س۱۲س۱3۲5نتسقنننننننننن یهسدهاا سنو قترسحمو  ضهسفگهحترسحسونس۱ههی ه سسآی،سطسحوا:سپوهئماا سطسقص س4

 
سhttp://icnl.nlai.ir.سن سآی سس۱

http://icnl.nlai.ir/
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سههیسنهف  سکگهب

دنهسسس۱۱ههی نه س)جسسسقص س۲پوهئماا سطسس۱4
س(۱4

قنننننننننن یهنتسسدهاا سنو قترسحمو  ضهسفگهحترسحسون
سههیسنهف  سکگهب

س۶۲س۱3۲4

قنننننننننن یهنتسسدهاا سنو قترسحمو  ضهسفگهحترسحسونس۶ههی ه سسصهلح:سپوهئماا سطسقص س۱۱
سههیسنهف  سکگهب

س۱۲س۱3۲۲

قنننننننننن یهنتسسدهاا سنو قترسحمو  ضهسفگهحترسحسونس۲۶ئحم س)ص(سجسس۱۲
سههیسنهف  سکگهب

س۱۶س۱3۲4

س۱5س۱344سآذ سآطاسئ ه سجهنایرسئای سفههیترسزهامسائه،سحسنسئجگمتس)ع(س۱3

س۱۲س۱3۲4سآذ سآطاسئ ه سجهنایرسئای سفههیترسزهامسائه،سئحم نهقاس)ع(س۱5

س۱۲س۱3۲۶سح یثسنوهواسق سپوایهیترسئحم سکهئاانترسئحم ساطیسسقانتس۱4

ضاسس قو :سئجموا س عاسکویکنه سسحس۱۶
س(۲کانشس)

س۱۲س۱345سح یثسنوهواسق سدووتترسنوم سکهئاانترسئحم 

س۱۲س۱3۲۶سح یثسنوهواسق سقهومترس نهبسکهئاانترسئحم سنفش سئست س۱1

س۱۲س۱344سنوهواسق س ایفترسحروم سکهئاانترسئحم سام ال سننسالحسنس۱۲

یه رسلتنننننننن طزسفایمهسسکتهارسئجموا سنهساتتسیهساتتس۱4
ساتواضه

نننننن سن نننننارسسئ ه 
سههیسپاطان سکگهب

س۲5س۱3۲5

ئگقنننترسئهصنننو  س،.سسسائو سآخاسکو ؟س۲4
سحسهت

نهمهونننننننمترس
ئحم  ضنننننننه س

سکهظمترسامهس

س۱۲س۱3۲1ساصحهبسکهفسق 

س-ئهفذالموونننویسئحم اتترساهنف س(۲ائه،ساتت:سپو وایه سه ایتس)س۲۱
سحسهونسامهس

س۱۲س۱3۲4سن هطسدهاا 

سحضاسسس۲۲ اننااهو سسوالذ تسپوهئماا :
س(۶)

زایمرسسونننننننننتو سئشئحم یرسئجو 
سئحم جعفا

س۱۶س۱3۲1سااطجسان ی  سئ ه 

سحضناسسالونهسسسسس۲3 والذ تسپوهئماا :
س(۱1)

س۱۲س۱3۲1سااطجسان ی  سئ ه سنوهدترس روف سئشئحم یرسئجو 

س۱۲س۱3۲1سااطجسان ی  سئ ه سنوهدترس روف سئشئحم یرسئجو س(۱والذ تسپوهئماا :سحضاسسآی،س)س۲5

ذ تسپونهئماا :سحضناسسخضناسسسسوالس۲4
س(۱4)

س۱۲س۱3۲1سااطجسان ی  سئ ه سنوهدترس روف سئشئحم یرسئجو 

والذ تسپوهئماا :سحضاسسذطالرفلسس۲۶
س(۱۲طسحضاسس عوبس)

س۱۲س۱3۲1سااطجسان ی  سئ ه سنوهدترس روف سئشئحم یرسئجو 

والذ تسپونهئماا :سحضناسسزکاینهسسسسس۲1
س(۲4)

س۱۲س۱3۲1ساطجسان ی  اسئ ه سنوهدترس روف سئشئحم یرسئجو 

والذ تسپوهئماا :سحضاسسصهلحس)جسس۲۲
س(4

س۱۲س۱3۲1سااطجسان ی  سئ ه سجشلوه رسنههو سئشئحم یرسئجو 

والذ تسپوهئماا :سحضاسسا یاس)جسس۲4
س(۱۲

س۱۲س۱3۲1سااطجسان ی  سئ ه سنوهدترس روف سئشئحم یرسئجو 

حضناسساوسنتسسسسوالذ تسپونهئماا :سس34
س(۲۲)جس

س۱۲س۱3۲1سااطجسان ی  سئ ه ستم ا یرسطجوه لسئشئحم یرسئجو 

س۱۱س۱3۲5سپو ایدسدهاا سذاکایرسئجو سئههجاانترسئحم س(۲ههسوش،:سپوهئماسا ی سئهس)سنچ س3۱

س3۲س۱344سجمهاسق سکوهنترسزهااسئههجاانترسئحم سچهه یمس مه مسچهه یمسوگه مس3۲

س۱۲س۱315سج جمراا ئسسق ساههیگترسنصواسئووویرسحمو  ضهسآ ههیتسنهسچهه یمسئعصو،س33

س۱۲س۱3۲1سهمرشوتسدهاا سئحم یرساتتسئوازایترسئحمویسدنسآاسامه:سحضاسسئحم سپهجس35

س۱۲س۱3۲۶سجهئع سالقاا سق سا کوهرساله سطحو یرسئه یسآخاینسائو :سحضاسسئه یس)اج(س34

س
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 ی و ارزیابی قرار گرفتند.بررس مور نمونه  عنوان  بهبا توجه به حجم جامعه، تمامی کتب 

ای ذایورو شود     ر پوشه ها آنملی  ریافت و تصاویر   ، از سایت کتابخانه1شدو  ر جدول  های سیاهه کتاب

 ر فایول اکسول بوا     هوا  کتواب  ر مرحلوه بعود ایون     یل از این تصاویر اسوتفا و شوو .  تحلتا  ر مرحله تجزیه و 

ارتبواط آن بوا کودام     ومحل انتشوار   سال انتشار، متغیرهای پژوهش که شامل نام کتاب، نویسندو، نام تصویرگر، 

 یوه زاوبندی، شکل،  ی ارزیابی تصویر که شامل عناصر ترکیبها شااصوار  شد. با توجه به عناصر و  ،شخصیت

شناسوی یعنوی کتواب کورس و لیووون       توجه به منبع مرجع تحلیل نشوانه  شوند و با ید، بافت، رنگ و بعد می 

شناسوی   عناصور تصوویر و نشوانه    بور اسواس   ها آننه انتخاب و تصاویر جداگا طور  بهها  ( هر یک از کتاب2۰۰۶)

یری کوه  ارای  واتصو  ر ایون ارزیوابی بوه     توسط محقق ارزیابی شودند.  ۵تا  1ی از ا نمرواجتماعی با ااتصاص 

از ویژگی هور عنصور موور      1نمرو ، و به تصاویر  ارای کمترین براور اری ۵نمرو  ،بیشترین براور اری بو ند

وجوو  نداشوت بوا     هوا  آنیی که امکان ارزیابی کمّی ها شااصتخصیص یافت. همچنین برای عناصر و  بررسی

یوت نمورو کول و    نها  ر اشارو شدو اسوت.  نظر مور عالمت ضربدر  ر جدول مشخصات، به وجو  آن  ر تصویر 

رین و کمتورین  ها به تحلیل کیفوی تصواویری کوه  ارای بیشوت     میانگین به  ست آمد و سپس از میان این نمرو

 نمرو بو ند پر ااته شد.  

 

 ها یافته

های مذهبی  های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت اول پژوهش: کتاب  پرسشپاسخ 

 شوند؟ شناسی اجتماعی چگونه ارزیابی می بندی بر اساس رویکرد نشانه از نظر عنصر ترکیب

 شو . ارائه می 2 ر قالب جدول   پرسشپاسخ به این 

 
س

های مورد بررسی بندی در هر یک از کتاب نمرات مربوط به عنصر ترکیب .1جدول  
ئوهناونساهصاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ییف  

 اهوا سکگهب
سئوهناونساهصا  ییف نهفت

س
ساهوا سکگهب

 نهفت

)ع(سائه،سئحم نهقا ۱  3۲/3 )ع(سوالذ تسپوهئماا :سآی، ۱۲   3۱/۲  

)ع(سائه،سحسنسئجگمت ۲  ۲3/3 ۶/۱ ائه،ساتت)ع(:سپو وایه سه ایت ۱4   

۲۶/۱ ائه،سه گ سئهسی سئایسئهانون  3 )ع(سا التساتت ۲4   ۱۶/3  

5۲/۲ ائو سآخاسکو ؟ 5 ۶4/۱ پ  سات سینوه ۲۱   

4۶/۱ وش،سائه،سخوبسئه 4 )ع(سحضاسس قو  ۲۲   4۱/۲  

)ص(سحضاسسئحم  ۶  4۲/3 ههسوش،سنچ  ۲3   ۱۲/۲  

5۲/۲ یطازیمسللسائهئت 1 )ص(سصطفتئحم سئ ۲5   31/۱  
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)ع(سههیسپوهئماا :سحضاسسیاطیسقص  ۲  15/۲ )ع(سآ ههیتسنهسچهه یمسئعصو، ۲4   4/۱  

34/۲ پوهئماا سطسقص سههی ه  4 ۶/5 چهه یمس مه مرسچهه یمسوگه م ۲۶   

)ع(سوالذ تسپوهئماا :سصهلح ۱4  5۲/۲ 31/۱ آی،سطسحوا ۲1   

)ع(سوالذ تسپوهئماا :ساوست ۱۱  41/۲ ههی ه سئماا سطسقص )ع(:سپوهسصهلح ۲۲   55/۱  

)ع(سوالذ تسپوهئماا :سذطالرفلسطس عوب ۱۲  4۲/۲ 43/5 آخاینسائو  ۲4   

4۱/۲ والذ تسپوهئماا :سا یا)ع( ۱3 ۶۲/3 ام ال سننسالحسن 34   

۶۶/۲ والذ تسپوهئماا :سخضا)ع( ۱5  ۱ ئجموا سنهاتتسیهاتت 3۱ 

)ع(سوالذ تسپوهئماا :سانااهو  ۱4  ۶۱/۲ 44/5 اطیسسقانت 3۲   

)ع(سوالذ تسپوهئماا :سالوهس ۱۶  54/۲ ۱۱/5 نفش سئست  33   

)ع(سوالذ تسپوهئماا :سزکایه ۱1  4۲/۲ 14/3 ه ی سایسازسنه ت 35   

۶۲/۲ ئوهناونسکتتساهصا     

 

 8۴ هود. از   های مور  بررسی را نشوان موی   بندی برای هر یک از کتاب نمرات مربوط به عنصر ترکیب 2جدول 

هوای   انود، کتواب   های آن مور  بررسی قرار گرفته بندی با توجه به ویژگی های عنصر ترکیب کتابی که  ر جدول

بوا   11/۴و  ۶/۴ ریافتی و میوانگین کلوی    وبا بیشترین نمر «طفالن مسلم»و « چهار و شمارو، چهار و ستارو»

بوا کمتورین    «ص() یمحمدمصطفحضرت »و  «علی یاعلی با»های  های مور  ارزیابی و کتاب ترین کتاب کیفیت

بنودی ارزیوابی    هوا از نظور عنصور ترکیوب     ترین کتاب کم کیفیت 82/1 و 1 های کلی نمرات  ریافتی و میانگین

 محاسبه شد. ۶/2های مور  بررسی از نظر این عنصر  نیز  شدند. میانگین کلی کتاب

 

ی مذهبی ها های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت دوم پژوهش: کتاب  پرسشپاسخ 

 شوند؟ شناسی اجتماعی چگونه ارزیابی می از نظر عنصر بافت بر اساس رویکرد نشانه

 . ویستا ائ سئس3ی سقهلبسج طاسنو سانشاهسسئادمطسنهسا زیهنتسکگبسئو یسنا وتسازسنظاساهصاسنهفتس

س

های مورد بررسی نمرات مربوط به عنصر بافت در کتاب .3جدول  

ساهصاسوهناونئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ییف
 اهوا سکگهب

 

سئوهناونساهصا  ییف نهفت
ساهوا سکگهب

 نهفت

)ع(سائه،سئحم نهقا ۱  ۱4/۲ )ع(سوالذ تسپوهئماا :سآی، ۱۲   ۱/۱  

)ع(سائه،سحسنسئجگمت ۲  4۲/۱ )ع(:سپو وایه سه ایتسائه،ساتت ۱4   ۱4/۲  

4۲/۱ ائه،سه گ سئهسی سئایسئهانون  3 )ع(سا التساتت ۲4   11/۱  

و ؟ائو سآخاسک 5  ۶۶/۱ ۲۲/۱ پ  سات سینوه ۲۱   

)ع(سحضاسس قو  ۲۲ ۱ وش،سائه،سخوبسئه 4  ۲/۱  

)ص(سحضاسسئحم  ۶  ۲۲/۱ ههسوش،سنچ  ۲3   ۱/۱  

4۲/۱ یطازیمسللسائهئت 1 )ص(سئحم سئصطفت ۲5   ۱/۱  

)ع(سههیسپوهئماا :سحضاسسیاطیسقص  ۲  ۱/۱ )ع(سآ ههیتسنهسچهه یمسئعصو، ۲4   ۱ 

ههی ه سپوهئماا سطسقص  4  4/۱ ۱3/3 چهه یمس مه مرسچهه یمسوگه م ۲۶   
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)ع(سوالذ تسپوهئماا :سصهلح ۱4  ۱/۱ ۲۲/۱ آی،سطسحوا ۲1   

)ع(سوالذ تسپوهئماا :ساوست ۱۱  ۱/۱ ههی ه س)ع(:سپوهئماا سطسقص سصهلح ۲۲   ۲۲/۱  

سوالذ تسپوهئماا :سذطالرفلسطس عوب ۱۲
 )ع(

۱/۱ ۱/۱ آخاینسائو  ۲4   

۱/۱ والذ تسپوهئماا :سا یا)ع( ۱3 ۱/۱ ام ال سننسالحسن 34   

۱/۱ والذ تسپوهئماا :سخضا)ع( ۱5 ۱/۱ ئجموا سنهاتتسیهاتت 3۱   

)ع(سوالذ تسپوهئماا :سانااهو  ۱4  ۱/۱ ۱/۱ اطیسسقانت 3۲   

)ع(سوالذ تسپوهئماا :سالوهس ۱۶  ۱/۱ ۱/۱ نفش سئست  33   

)ع(سوالذ تسپوهئماا :سزکایه ۱1  ۱/۱ ۱/۱ ه ی سایسازسنه ت 35   

34/۱سونسکتتساهصائوهنا     

 

 یعلامام » ،«چهار و شمارو چهار و ستارو»های   هد کتاب نشان می 8های مندرج  ر جدول  که  ا و چنان

، 11/2و  11/8های  از نظر ویژگی بافت به صورت میانگین به ترتیب با کسب نمرو «)ع( دباقرمامام مح»و  « ع()

های مذهبی گروو سنی الف ارزیابی  نامه وضوع سرگذشتهای منتشر شدو با م ترین کتاب باکیفیت 11/2

 شوند. می

 

های مذهبی از نظر  های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت پاسخ سوم پژوهش: کتاب

 شوند؟ شناسی اجتماعی چگونه ارزیابی می عنصر شکل بر اساس رویکرد نشانه

 شو : ئه میارا ۴نیز  ر قالب جدول   پرسشاطالعات مندرج به این 

س
های مورد بررسی . جداول مربوط به نمرات عنصر شکل در کتاب0 جدول  

 عنوان کتاب

 

 میانگین عنصر

ائه،سسع(ئحم نهقاس)ائه،س
حسنس

سع()

ائه،س
ئهسسسه گ 

ی سئایس
سئهانون 

سائو 
آخاس
سکو ؟

وش،س
ائه،س
خوبس

سئه

حضاسس
سص(ئحم س)

یطزایمس
للس

سائهئت

سپوهئماا سع(یاطیس)

 

 شکل

س-س-س-س-س-س-س-س-س- ساده شده

س4/۲س-س-س۱4/3س-س-س-س-س- شکسته

س-س-س-س-س-س-س- بندی شبکه

س-س-س-س-س۱س/.4س14/۲س-س- شده اغراق

س-س4/۲س4۲/۲س-س-س-س-س/.۲س4 گرا واقع

 عنوان کتاب

 

 میانگین عنصر

سوستاسع(صهلحس
سع()

ذطالرفلس
س عوبسط

سیاا 
سع()

خضاس
سع()

سوهسالسع()سو انااه
سع()

سع(آی،س)سع()سیهزکا

 

 شکل

س-س-س-س-س-س-س-س-س- ساده شده

س4۱/۲س-س-س-س-س-س-س-س۲1/3 شکسته

س-س-س-س-س-س-س- بندی شبکه

س-س-س-س۲۲/3س-س-س-س-س- شده اغراق

س-س4/3س1۱/۲س-س5۱/۲س5۲/3س۶۲/۲س4۲/۲س- گرا واقع
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 عنوان کتاب

 

 میانگین عنصر

ستاتائه،س
سع()

پ  سا التساتت
ات س
سینوه

حضاسس
س قو 

ههسسنچ 
س،وش

ئحم س
ستئصطف

سع()

آ ههیتسنهس
سسچهه یم
سئعصو،

س مه مسسچهه یم
سوگه مسسچهه یم

سآی،سطسحوا

 

 شکل

س-س-س-س-س-س-س-س- - ساده شده

س41/۲س-س-س-س-س-س-س-س- شکسته

س-س-س-س-س-س-س-س- بندی شبکه

س-س43/3س۱س-س۲4/5س-س-س-س- شده اغراق

س-س-س-س4/3سس۶۶/۲س۱س4۱/3س5 گرا واقع

 عنوان کتاب

 

 یانگین عنصرم

آخاینسسصهلح
سائو 

سام ال 
سالحسنسننا

اتتسسنه
سیهاتت

اطیسس
سقانت

نفش س
سئست 

ئوهناونسسایسازسنه تسه ی 
کتتس
ساهصا

 
 شکل

س-س-س-س-س51/5س-س-س- ساده شده

س-س-س-س-س-س-س-س1۱/۲ شکسته

س-س-س-س-س-س-س- بندی شبکه

س-س-س-س-س-س-س-س- شده اغراق

س۲4/۲س14/۲س4/3س4۲/3س-س5۱/3س۱۶/5س- گرا واقع

 

 از ،اسوت گرایوی   ویژگی واقوع   ارایتوان گفت بیشترین موار  استفا و  ر شکل  با توجه به جدول کلی می

گرایوی بوا    بوا ویژگوی واقوع    ع(دباقر )ممحامام   کتاب ،اند های مختلف استفا و کر و ویژگیاز هایی که  بین کتاب

های عنصر شکل به  سوت   رای کمترین میانگین از بین ویژگیهایی که  ا باالترین میانگین و کتاب ،۵میانگین 

ین با نگواهی بوه   همچن .است 1با میانگین  چهار و معصوم و سالم امام اوب ما آشنایی با، پدرعلم  نیااند  آمدو

 .است ایرو  ،رسیم که بیشترین موار  استفا و از شکل های مور  بررسی به این نتیجه می جدول

 

های  های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت پژوهش: کتابچهارم   پرسشپاسخ 

 شوند؟ شناسی اجتماعی چگونه ارزیابی می مذهبی از نظر عنصر رنگ بر اساس رویکرد نشانه

 :ارائه شدو است ۵اطالعات مرتبط با عنصر رنگ نیز  ر قالب جدول 

 

ررسیهای مورد ب جدول مربوط به نمرات عنصر رنگ در کتاب .1 جدول  

سئوهناونساهصاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ییف

ساهوا سکگهب

سئوهناونساهصاس ییفس نگ

ساهوا سکگهب

س نگ

س۱5/5س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سآی،س۱۲س51/3س)ع(سائه،سئحم نهقاس۱

س44/3س)ع(:سپو وایه سه ایتسائه،ساتتس۱4س3/3س)ع(سائه،سحسنسئجگمتس۲

س31/5س)ع(سا التساتتس۲4س31/۲سائه،سه گ سئهسی سئایسئهانون س3

س45/3سپ  سات سینوهس۲۱س۲4/۲سائو سآخاسکو ؟س5

س3۱/5س)ع(سحضاسس قو س۲۲س51/۱سوش،سائه،سخوبسئهس4



 ...های مذهبی بر اساس رویکرد  های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت بررسی و ارزیابی کتاب                    111

س۲4/3سههسوش،سنچ س۲3س4۲/۲س)ص(سحضاسسئحم س۶

س4۲/3س)ص(سئحم سئصطفتس۲5س43/3سیطازیمسللسائهئتس1

س۶5/۲س)ع(سه یمسئعصو،آ ههیتسنهسچهس۲4س44/۲س)ع(سههیسپوهئماا :سحضاسسیاطیسقص س۲

س45/5سچهه یمس مه مرسچهه یمسوگه مس۲۶س۲1/3سههی ه سپوهئماا سطسقص س4

س5سآی،سطسحواس۲1س43/5س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سصهلحس۱4

س۱۱/5سههی ه س)ع(:سپوهئماا سطسقص سصهلحس۲۲س۱4/3س)ع(سوالذ تسپوهئماا :ساوستس۱۱

سوالذ تسپوهئماا :سذطالرفلسطس عوبس۱۲

س)ع(

س44/5سآخاینسائو س۲4س۲/5

س3۶/5سام ال سننسالحسنس34س4۲/3س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سا یاس۱3

س5۲/۱سئجموا سنهاتتسیهاتتس3۱س4/3س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سخضاس۱5

س۱3/5ساطیسسقانتس3۲س44/5س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سانااهو س۱4

س5۱/5سنفش سئست س33س۲۲/5س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سالوهسس۱۶

س4۱/5سایسازسنه تسه ی س35س4/3س)ع(ستسپوهئماا :سزکایهوالذ س۱1

سسسس4۶/3سئوهناونسکتتساهصا

 

 چهار و شمارو، چهار و ستاروو  آارین امیدهای  گیریم که کتاب چنین نتیجه می ۵با توجه به جدول 

با  وب ماسالم امام او  علی یاعلی باهای  ها و کتاب ترین کتاب  ارای با کیفیت ۵۴/۴و  ۵1/۴با میانگین 

شوند. همچنین با توجه به  از نظر عنصر رنگ ارزیابی می   ارای کمترین کیفیت ۴2/1و  ۴2/1میانگین 

توان چنین نتیجه گرفت که بیشترین رنگ مور  استفا و برای  های مور  بررسی برای این عنصر می جدول

 آبی و زر  است. ،نما 

 

های  رتبط با ائمه معصومین و شخصیتهای مصور کودک م کتاب پنجم پژوهش:  پرسشپاسخ 

 شوند؟ شناسی اجتماعی چگونه ارزیابی می مذهبی از نظر عنصر بعد بر اساس رویکرد نشانه

 ارائه شدو است: ۶اطالعات مرتبط با عنصر بعد نیز  ر قالب جدول 

س
های مورد بررسی جدول مربوط به نمرات عنصر بًعد در کتاب. 1جدول  

سناونساهصائوهسسسسسسسسسسسسسسس ییف

س

ساهوا سکگهب

سئوهناونساهصاس ییفسنُع 

س

ساهوا سکگهب

سنُع 

س۱س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سآی،س۱۲س۱۶/۱س)ع(سائه،سئحم نهقاس۱

س۲س)ع(:سپو وایه سه ایتسائه،ساتتس۱4س۱س)ع(سائه،سحسنسئجگمتس۲

س5۱/۱س)ع(سا التساتتس۲4س/.۶۶سائه،سه گ سئهسی سئایسئهانون س3

س۱سپ  سات سینوهس۲۱س۱سائو سآخاسکو ؟س5
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س۱س)ع(سحضاسس قو س۲۲س۱سوش،سائه،سخوبسئهس4

س۱سههسوش،سنچ س۲3س۱۶/۱سحضاسسئحم )ص(س۶

س۲س)ص(سئحم سئصطفتس۲5س۱سیطازیمسللسائهئتس1

سههیسپوهئماا :سحضاسسیاطیسقص س۲

س)ع(

س۱س)ع(سآ ههیتسنهسچهه یمسئعصو،س۲4س۱

س۲/۱سگه مچهه یمس مه مرسچهه یمسوس۲۶س۱سههی ه سپوهئماا سطسقص س4

س۱سآی،سطسحواس۲1س۱س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سصهلحس۱4

س۱سههی ه س)ع(:سپوهئماا سطسقص سصهلحس۲۲س۱س)ع(سوالذ تسپوهئماا :ساوستس۱۱

والذ تسپوهئماا :سذطالرفلسطسس۱۲

س)ع(س عوب

س۱سآخاینسائو س۲4س۱

س۱سام ال سننسالحسنس34س۱س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سا یاس۱3

س۱ساتتسیهاتتسئجموا سنهس3۱س۱س)ع(سخضاسوالذ تسپوهئماا :س۱5

س۱ساطیسسقانتس3۲س۱س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سانااهو س۱4

س4۲/۱سنفش سئست س33س۱س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سالوهسس۱۶

س۱سایسازسنه تسه ی س35س۱س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سزکایهس۱1

سسسس44/۱سئوهناونسکتتساهصا

 

آنچه  ر مبانی نظری  ر اصووص عنصور بعود ارائوه شود بورای       ، با توجه به ۶  ر تکمیل اطالعات جدول

از  ،هایی که  وبُعودی هسوتند   و کتاب ۵از نمرو  ،اند هایی که از بُعد سوم برای انتقال مفهوم استفا و کر و کتاب

 استفا و شدو است.  1نمرو 

 

هاای   های مصور کودک مرتبط باا ائماه معصاومین و شخصایت     ششم پژوهش: کتاب  پرسشپاسخ 

شناسای اجتمااعی چگوناه ارزیاابی      ذهبی از نظر عنصر زاویه دید بر اساس رویکرد نشاانه م

 شوند؟ می

زاویه  ید با توجه به متن قابل تغییر است بنابراین جدول کمی و کلی برای این عنصر بوه  سوت نیامودو    

نز یوک بورای انتقوال     ها از زاویه  ید های پژوهشگران حاکی از آن است که  ر اغلب این کتاب است، اما بررسی

 مفهوم نویسندو استفا و شدو است.

که نگاو جامعی به کل  ا و های این پژوهش  ر کنار همدیگر  اشته باشیم  ر ایون بخوش کول     برای این

 :شدو استارائه  2های مور  ارزیابی بر اساس تمام عناصر مور  بررسی  ر قالب جدول  کتاب
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صرجدول کلی مربوط به تمامی عنا .1 جدول  

 میانگین عنصر               ردیف

 عنوان کتاب

زاویه  بعد رنگ شکل بافت بندی ترکیب

 دید

 میانگین

س4۲/3س-س۱۶/۱س51/3س4س۱4/۲س3۲/3س)ع(سائه،سئحم نهقاس۱

س۶۱/۲س-س۱س3/3س5س4۲/۱س۲3/3س)ع(سائه،سحسنسئجگمتس۲

س۲4/۱س-س/.۶۶س31/۲س41/۲س۲/۱س۲۶/۱سائه،سه گ سئهسی سئایسئهانون س3

س41/۲س-س۱س۲4/۲س3س۶۶/۱س5۲/۲سو سآخاسکو ؟ائس5

س۲/۱س-س۱س51/۱س۱س۱س4۶/۱سوش،سائه،سخوبسئهس4

س3۲/۲س-س۶۶/۱س4۲/۲س4۶/3س۲۲/۱س4۲/3س)ص(سحضاسسئحم س۶

س۱3/۲س-س۱س43/3س4۲/۲س4۲/۱س5۲/۲سیطازیمسللسائهئتس1

سحضاسسیاطیسقص س۲ سههیسپوهئماا :

س)ع(

س41/۲س-س۱س44/۲س4/۲س۱/۱س1۲/3

س۲5/۲س-س۱س۲1/3س4/۲س4/۱س34/۲سههی ه سپوهئماا سطسقص س4

س3۲/۲س-س۱س43/5س3س۱/۱س54/۲س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سصهلحس۱4

س4۲/۲س-س۱س۱4/3س4۲/۲س۱/۱س41/۲س)ع(سوالذ تسپوهئماا :ساوستس۱۱

سطسس۱۲ سذطالرفل سپوهئماا : والذ ت

س عوب)ع(

س3/۲س-س۱س۲/5س۶۲/۲س۱/۱س4۲/۲

س۲۶/۲س-س۱س4۲/3س5۱/۲س۱/۱س4۱/۲سوالذ تسپوهئماا :سا یا)ع(س۱3

س3۲/۲س-س۱س4/3س۲۲/3س۱/۱س۶۲/۲س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سخضاس۱5

س34/۲س-س۱س44/5س1۱/۲س۱/۱س۶۱/۲س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سانااهو س۱4

س31/۲س-س۱س۲۲/5س3س۱/۱س54/۲س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سالوهسس۱۶

س۲۲/۲س-س۱س4/3س4۱/۲س۱/۱س۲4/۲س)ع(سوالذ تسپوهئماا :سزکایهس۱1

س4۱/۲س-س۱س۱5/5س5س۱/۱س3۱/۲س)ع(سپوهئماا :سآی،والذ تسس۱۲

س44/۲س-س۲س44/3س4۱/3س۱4/۲س۶/۱س)ع(:سپو وایه سه ایتسائه،ساتتس۱4

س35/۲س-س5۱/۱س31/5س۱س11/۱س۱۶/3س)ع(سا التساتتس۲4

س4۱/۲س-س۱س45/3س۶۶/۲س۲۲/۱س۶4/۱سپ  سات سینوهس۲۱

س۶4/۲س-س۱س3۱/5س۲4/5س۲/۱س4۱/۲س)ع(سحضاسس قو س۲۲

س3۲/۲س-س۱س۲4/3س4/3س۱/۱س۱۲/۲س،ههسوشسنچ س۲3

س14/۱س-س۲س4۲/3س۱س۱/۱س31/۱س)ص(سئحم سئصطفتس۲5

س4۱/۲س-س۱س۶5/۲س43/3س۱س4/۱س)ع(سآ ههیتسنهسچهه یمسئعصو،س۲4

س۲4/3س-س۲/۱س45/5س3س۱3/3س۶/5سچهه یمس مه مرسچهه یمسوگه مس۲۶

س34/۲س-س۱س5س4۲/۲س۲۲/۱س۶5/۲سآی،سطسحواس۲1

س44/۲س-س۱س۱۱/5س۱۶/5س۲۲/۱س51/۲سههی ه س)ع(:سپوهئماا سطسقص سصهلحس۲۲
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س۲۲/۲س-س۱س44/5س5۱/3س۱/۱س43/5سآخاینسائو س۲4

س4۲/۲س-س۱س3۶/5س51/5س۱/۱س۶۲/3سام ال سننسالحسنس34

س5۲/۱س-س۱س5۲/۱س4۲/3س۱/۱س۱سئجموا سنهاتتسیهاتتس3۱

س14/۲س-س۱س۱3/5س4/3س۱/۱س44/5ساطیسسقانتس3۲

س14/۲س-س4۲/۱س5۱/5س14/۲س۱/۱س۱۱/5سنفش سئست س33

س44/۲س-س۱س4۱/5س۱/3س۱/۱س14/3سایسازسنه تسه ی س35

س5۶/۲س-س44/۱س4۶/3س۲4/۲س34/۱س۶۲/۲سئوهناونسکتتساهصا

 

بوه ترتیوب بوا     طفالن مسولم و  امام باقر )ع(، آارین امید  هد سه کتاب نشان می 2طور که جدول  همان

چهوار و   آشونایی بوا  ، م اموام اووب موا   سال ارای بیشترین میانگین و سه کتاب  ۶2/8و  ۶1/8، 22/8میانگین 

 باشند.  ارای کمترین میانگین می ۶۶/1و  ۴2/1، 2۵/1به ترتیب با میانگین ،  نیاپدر علم و  معصوم

)ع(  ر اسوتفا و از اشوکال مناسوب و بعود و زاویوه  یود مناسوب بورای         محمودباقر نقاط قوت کتاب اموام  

 آذر آوابی را کسب نمو و است، ناشر این کتاب، انتشوارات  تصویرسازی است، البته  ر  یگر عناصر نیز نمرو او

 باشد و تصویرگر این کتاب اانم مریم جابری است. های کو ک می است. این انتشارات ناشر کتاب

هوای   بندی است. یکی از نقاط قوت این کتاب استفا و از رنگ رتبه نظر ازکتاب آارین امید،  ومین کتاب 

شوو . ناشور ایون     ر واقعی است که  ر برای موار  باعث ارتباط بیشتر اوانندو موی گرم و االص و شا  و تصاوی

اموا کوار ایون     ؛ایون ناشور وجوو   ار      ر موور  که البته اطالعات کموی   استالقرآن قم  کتاب، انتشارات جامعه

کوه   اسوت باشود و تصویرسواز ایون کتواب الهوه ارکیوا        های موذهبی موی   انتشارات چاپ کتاب  ر موضوع کتاب

 هایی را  ر موضوعات مختلف برای کو کان به تصویر کشیدو است. کتاب

. از نقاط مثبوت  قرارگرفته استمیانگین امتیازات عناصر کیفیت  ر رتبه بعدی  نظر ازکتاب طفالن مسلم 

توان به استفا و از زوایای  ید متنوع نسبت به متن اشارو کر . ناشر این کتاب، انتشوارات حودیث    این کتاب می

های قرآنی کو ک است و تصویرساز این کتاب محمد پیریایی است که او  ینوا است که تخصص این ناشر کتابن

 هایی را برای کو کان تصویرسازی کر و است. نیز کتاب

توان به کتاب سالم امام اوب ما اشارو کور  کوه    اند می هایی که کمترین نمرو را کسب کر و  ر بین کتاب

یبواآ غیورممکن   تقررای انتقال مفهوم متن استفا و نکر و است و ارتباط بوا چنوین کتوابی    یک از عناصر ب هیژاز 

است و انتشارات مهام این کتاب را چواپ کور و اسوت. ایون       نماید. برای این کتاب تصویرگری معرفی نشدو می

 های مذهبی است.  انتشارات، ناشر کتاب

های نااوالص و غیراشوباع و    رنگ ازر تصویرسازی که   استکتاب بعدی، کتاب آشنایی با چهار و معصوم 

گیور . ناشور ایون کتواب،      آمیزی اشتیا  اواندن را از کو ک موی  تیرو و سر  استفا و کر و است و چنین رنگ
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های مذهبی بو و و تصویرساز این کتاب نیز آقای بصویر عنوایتی    است که ناشر کتاب مسجد جمکرانانتشارات 

 هایی را  ر کارنامه او   ار . کتابتصویرسازی   ر باببو و که 

.  ر تصویرسازی این کتاب از هیژ بًعد یا زاویه  ید و یا اشکال واقعی بورای  است نیا  پدر علمکتاب سوم، 

هوای موذهبی    است. ناشر این کتاب انتشارات منتظران ظهور است که ناشور کتواب   نشدو استفا وانتقال مفاهیم 

ب اانم سیما بروجر ی است که تحصیالت ایشوان کارشناسوی ارشود زبوان     باشد. تصویرساز این کتا کو ک می

 است.

 

 گیری نتیجهو بحث 

های مذهبی سعی شد توا   یژو با محتوای مرتبط با شخصیتو بهی مذهبی و ها کتاب ر پژوهش حاضر با تحلیل 

ای سنجیدو شوو    نشانهبا توجه به عناصر تصویری و  هرکدامتصویرگری این آثار، نمرو میانگین   با بررسی نحوو

عوی   شناسوی اجتموا   ها  ر بیان بصری مفاهیم مدنظر با رویکور  نشوانه   تا میزان موفقیت تصویرسازان این کتاب

 بررسی و ارزیابی شو .

های مور  بررسی به شرح زیور   های پژوهش اشارو شد میانگین نمرات کلی کتاب که  ر بخش یافته چنان 

هوای موور     . ارزیوابی کلوی کتواب   ۰1/1و بُعود   ۵۶/8، رنگ 31/2، شکل 8۰/1، بافت  ۶3/2بندی  است: ترکیب

های مذهبی بیشتر معیارهای مرتبط با   هد که کتب مذهبی با موضوع شخصیتبررسی از نظر عناصر نشان می

 و وتوجوه بو   موور   کمتور  ،اند. با این وجو   ر این کتب عناصر مرتبط با بعد و بافوت عنصر رنگ را رعایت کر و

 ت که باید  قت و تمرکز بیشتری  ر این اصوص صورت گیر .اس

 شدو اسوت از رنگ زر  برای نما های تصویری بیشترین استفا و توجه به جداول عنصر رنگ،  همچنین با 

 ریوافتی بورای ایون عنصور      وهای سر  برای تصویرسازی استفا و شدو است. البته نمر و  ر برای موار  از رنگ

( از طریق رنگ، حس صحیح تصوویر را  183۴توسط است و اگر بخواهیم طبق نظر اکرمی )ای نز یک به م نمرو

 برای کو ک القا کنیم باید توجه بیشتری به این عنصر  اشته باشیم.

گیوری کمّوی نبوو و اموا       ر مور  زاویه  ید باید گفت به علت انطبا  این عنصر نسبت به متن قابل انودازو 

اند و اغلب تصاویر  ر فاصله عمومی و یوا  ور واقوع    ین مور  را کمتر رعایت کر وتوان گفت که تصویرگران ا می

رو، تلفیقوی و   ه( بور اسوتفا و از زاویوه  یود روبو     1833که نتایج پژوهش اسدی و اقبوالی )  شدو بو ند. حال آن

ری بوه  اند. تنها  ر این صورت اسوت کوه کتوب تصووی     های کو کان تأکید کر و بینی  ر تصویرگری کتاب شفاف

 شوند. تر می کو ک نز یک ی نیا
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انود.   های مور  بررسی  ر این پژوهش کمتور بوه معیارهوای مورتبط بوا عنصور بافوت توجوه کور و          کتاب 

از اطووط و   ، هد که  ر تصویرسوازی اغلوب کتوب موور  بررسوی      های بیشتر  ر این اصوص نشان می بررسی

شو . چنوین رویکور ی    باید بافت  ر تصاویر  یدو نمیطور که  های یکدست و سا و استفا و شدو بو  و آن رنگ

هوا را   شو  و آن (، منجر به  ور شدن حس صحیح تصویر می183۴ ر کتب تصویری کو کان طبق نظر اکرمی )

اواهود  کوم  کند.  ر نتیجه اوانندو از تصویر  ور شدو و ارتباط او با متن و تصویر  از اهداف اصلی او   ور می

 شد.

های مور  بررسی از نظور تموام عناصور بوه ویوژو       نمرات کتاب ،شو   ر کل که مشاهدو میالبته همچنان  

تر از انتظار قرار  ارند و تالش بیشوتری را  ر بوین    میانگین کلی کتب با لحاظ کر ن تمام عناصر،  ر حد پایین

طریوق ایون   ای وجوو   ار  و از   ( بوین موتن و تصوویر نشوانه    1113طلبد. طبوق نظور سوایپ )    تصویرگران می

شو  و الزمه این برقوراری ارتبواط صوحیح رعایوت      هاست که ارتباط بین متن و تصویر به اوبی برقرار می نشانه

ن تحوت  آشناسی اجتماعی به ویژو معیارهای الزم بورای عناصور تصوویری اسوت کوه از       اصول مندرج  ر نشانه

ن  یگورا هاسوت کوه طبوق نظور بوایر  و       گوی صرفاآ با رعایت ایون ویژ  شو .عنوان گرامر عناصر تصویری یا  می

مسوتقیم بوین تصوورات کو کوان از  نیوای بیرونوی و        هتواند منجر به برقراری رابط ( کتاب تصویری می2۰1۵)

 ها شو . تجربه و تفسیر آن

های  زندگینامه  ی کو کان  ر حوزوها کتابهی به تصویرسازی توج کمهای این پژوهش، نشانگر  نهایتاآ یافته

آید کوه رعایوت    ها به شمار می ترین عناصر تصویرسازی کتاب ی جزء اصلیبررس مور ست. شش عنصر مذهبی ا

د توا آنچوه  ر ذهون پورورش  ا و     کن و نویسندو کتاب کمک می مؤلفاز این عناصر  ر جایگاو او  به  هرکدام

هوای   ویرساز یکی از پایوه و تص مؤلفاست را به نحو مناسب به اوانندو منتقل نماید؛ بنابراین همکاری  وجانبه 

رسود توجوه چنودانی     های مور  بررسی  ر این پژوهش به نظر می وجو   ر کتاب  ینا با. استیف کتاب تألمهم 

انود و  که فقط تصویری  ر کتاب باشد صورت گرفته ها صِرفاآ برای این به این همکاری نشدو و اغلب تصویرسازی

 هند و  که باید او  را نشان نمی طور آنها  رنگ ،ها  ر اغلب کتاب شو . رابطه بین متن و تصویر کمتر  یدو می

هوا   فواصل چندانی از هوم ندارنود. همچنوین بررسوی     ها کتابتصاویر بیشتر از واقعیت  ور هستند. امتیاز غالب 

 بدون توجه به ااستگاو این متون و همچنین ناشوران ایون   ها کتابگونه  ینایرسازان تصونشانگر آن هستند که 

 اند. ها بسندو کر و یناها، تنها به چاپ  های این نوع از کتاب ها بدون توجه به جذابیت کتاب

گوذاری   یان این عرصوه مهوم باشود، پایوه    متصدرسد باید برای نویسندو و تصویرگر و تمام  به نظر می آنچه

کنود. ایون    ا تماشا میاواند و یا تصاویرش ر که می است یکتاببرقراری ارتباط مناسب و صحیح میان کو ک و 

-های مذهبی که ابزار اصلی تربیت غیرمستقیم یک کوو ک بوا رویکور  اسوالمی     اهمیت به ویژو  ر مور  کتاب
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های مذهبی از جمله پیامبران و امامان  ر کتب کوو ک نشوانگر    شو . بررسی شخصیت ایرانی است مضاعف می

ها و عدم توجوه عناصور موور  تأکیود  ر ایون       ابآن است که با توجه به ضعف عمدو  ر تصویرگری این نوع کت

را موجوو اتی   هوا  آنی موار   ر براکند و  پژوهش، کو ک هیژ رابطه صمیمی بین او  و ایشان احساس نمی

توانود ناهمسوو بوا     های آنان غیرممکن است. این نوع نتوایج موی   کند که رسیدن به اواسته غیرانسانی تصور می

ها نقاشان مذهبی از نما های مبتنی بور   ( ارزیابی شو  که طبق نظر آن1812) نتایج پژوهش اسدی و نا علیان

پوور، شویخ زا و و    توان همسو با نتایج پژوهش علی  ر کل نتایج این پژوهش را می گیرند.  ینی بهرو می هاندیش

 ،سنی الوف  ( توصیف نمو  که بر اساس نتایج آن، اغلب آثار تولید شدو تصویری برای کو کان ر و1812 هار )

المللوی نیوز وضوعیت     جنبه تجاری و هنری  ارند و اغلب فاقد کیفیت مطلووب و هنوری هسوتند.  ر بعود بوین     

که کو کوان نهایتواآ از    شد( ارزیابی 2۰۰۶همسو با نتایج پژوهش ایکسنبرگر ) ،نامطلوب کتب تصویری کو کان

 وضعیت موجو  کتب تصویری ناراضی هستند.  

کر  که تنها  ر صورت رعایت شرایط و معیارهای ااص کتوب تصوویری کوو ک     توان تأکید  ر نهایت می

( می توانند بوه عنووان ابوزار    1831است که کتب تصویری کو کان طبق نظر محمدی، آزا و و باب الحوائجی )

( تصوویر  1831تربیت غیررسمی کو ک محسوب شوند. اهمیت عنصر تصویر  ر حدی است که ناصراالسالمی )

رعایوت   ، اند و اگر رعایت اصول گرامری و نگارشی برای متن ضوروری اسوت   ا همان متن آن میکتاب کو ک ر

 شو . عناصر مربوط به گرامر تصاویر این نوع کتب نیز مهم و ضروری ارزیابی می

 

 سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهش و فناوری  انشگاو تبریز به ااطر حمایت حمایت معنوی  ر اجرای پژوهش حاضر 

 .شو  پاسگزاری میس

 

 منابع

(.سنا وتسطسئقهیس سچاوناتسانگخهبسزاطی سیی سی سنقه تسکویکه سطسآثه سدصویالاا سکگهبس۱3۲۲ئحم  ساقمهلترسپاطی س)ساو یرساتت

 .4۱-۲4رس۱4سناامرسرکویکسی سایاا 

سنهیاتوه ر سئادضت  س)سساو یر سنا وتس۱34۲احم  سن سدأثوا(. سدفراسووهوتسی  سنقه تسکه لواسسای ئولوژیسط سآثه  یساههصاسدصویایسی 

س.۲۲-۶5سر۲4ناامرسسرانقشبساوشئت

ههیسسههیسکویکسی سوهاس(.سنا وتسجهیاهمسهویتسفاههاتسایاا سی سکگهب۱344اومهاوتترس ضه سئعمه رسثایه س ئوفتسئهدرسص یق س)

س.4-54رس54پژطه ههئ سفاههاترسسر۲4طسس۲4.14

س.4۶-۱4۶رس44کگهبسئهمسکویکسطسنوجوا رسسریسی سدصویالای(.سنا وتساههصاسیی ا ۱3۲5ینس)ال سجمهااکائترس
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 .۱4-55رس۶پژطه ههئ ساتو،سانسهنترسسر(.سدحتولسئحگوایسکوفت۱344ایمه رسئحم دقت سنو هییرسئحموی ضهس)

سدهاا :سکهنو سپاط شسفرایسکویکه سطسنوجوانه .سرنهوهیههیساینوهسسکویک(.س۱3۲5پوالییرسکمهاس)

ئ ه :سئؤوس سسرهمهیدسئتتسئعمه یسطس هاوهزیسر ههوتسصو سسطسئعههسی سئعمه یسنهغسایاانتسن (.سن ه۱343خساطجاییرسناجسس)

س.آئوزشساهلتسخهط ا 

سنا وتسن هن ۱34۲حمو  ضهس)سس عوایرس  مه سس ایئهدر اثاس«سد اط،سخهنام»سیئو یئعهه ههخگتس انط ساهوا سطسنقه ت:سئطهلع سس-(.

 .1س-34رس۲5نق ساینترسسراثاسایطا یسئوند«سجوغ»وهلوایط سیالتسطس

 .۱31س-۱4۶نهئ ساتو،سانسهنترساطارسسپژطهدسر(.سدحتولسئحگوا۱3۲4اهللس)س ضوانترس طح

 .۲۲-33رس۱۲طسس۱۱نهئ ساینوهسسکویکسطسنوجوا رسسپژطهدسر(.سهفتس طشسناایسدصویالایسکگهبسکویک۱311زئهنترسفهنم س)

 دهاا :سفاههاسگه سههاسر ههوتسههاسن ان ی تسن هسئقهالسسووئونسه (.سئجموا س۱3۲5وهوهنترسفاههیس)

س.34-۲۶سر34 اییورسسر ههوتس اییوس(.سن هن ۱3۲۶وجوییرسفازا س)

ساتتس) سیهه ر سئاجه   س وخسزایمر س ضه  سنا وتسدصویالای۱34۲اتتسپو ر سایاا رسس(. ههیسکگبسدصویایسکویکه سپودسازسینسگه سی 

س.1۶-۶4رس3پورامرس

سنورخوا سئصطفت  س حمهن طوتر سائوا  س)غهویر سئه ی سحجوانتر سئجگمت  سصمو یر سطحو   سآزایر سکگهب۱3۲1م سچ سس(. س ا سئذهمت ههی

س.34س-4۱رس۱1پژطه ههئ ساینوهسسکویکسطسنوجوا رسسر وی:سل ا  تسازسیکسئو لایسئت

ساا :سومتدهسرئوایسطسخ ئهسسکگهنخهن سناایسکویکه سطسنوجوانه (خوان  س)اینوهسسکویکه سطسنوجوانه سطسداطیجس(.س۱34۲ایهغرسثایهس)سق ا

 .43-44رس۱11کگهبسئهمسکویکسطسنوجوا رسسرایسناایسدصویاوهزیس(.سدصویالایسطسهها:س ههوههئ ۱34۱ئجهط یسآلهمرسئسعویس)

.س۱3۲4-۱3۲4ههیسس(.سدحتولسئحگواسطسنق سیاوگه سههیسییهتسئهگ اس  مسناایسکویکه سطسنوجوانه سی سوها۱344ئحم یرسئه یس)

س.۱1۲-۱54سر(۱3)۶رسدانوتساوشئت

 وهنتسسدحقوقهسسانشعسر۱344-۱343(.سدحقوقهسسدحتولسئحگواسی ساینوهسسکویکه سطسنوجوانه سایاا سازسوهاس۱34۲حم یرسئه یس)ئ

س.۱33-۱۱۱سر(۱)۱4رسههیساموئتسطسکگهنخهن 

أکو س(.سنقدساینوهسسی س رلسلوایس خصوتسکویکه سطسنوجوانه سنهسد۱3۲4ئحم یرسئه ی سآزایمرسفای ط  سنهبسالحوائجترسفهوم س)

س.س۱۲۱-۱4۱سر(۱4)4رسدانوتساوشئتسرههیسییهتسطساخشقتسناسلااید

 .15-۶3رس۱4۱سکگهبسئهمسکویکسطسنوجوا رسر ههخگتسدصویاسطسئگنسههیسن هن س(.سنظه،۱3۲4نهصااالوشئترسن اس)

ههیسکویکه سسقص س ههخگتسئحگوایس(.سدحتولس طا ۱343ئظفایرسئحم س)س زایمرسکهظ س وواس اافه سئهدرسناجسس نصوازایمرس اضو 

س.۶۱-1۲(رس۱)۶ز سی سفاههگسطسههارسسراقگصهییس-ونسطسنمق ساجگمهاتسسنهسدوج سن سئگغواههیسجهسر

 .۲3-44رس۱4۲کگهبسئهمسکویکسطسنوجوا رسسرداجم :سنهف  ساافهنوه سرضانهههگس طایتسی سکگهبسئصو .س(۱3۲4)سنویلمنرسپای

 .۱41سر۱۲سناامرسرهیسکویکه سکه هس(.سدحتولسنقه ت۱3۲۲ئحم س)سسف طیرس هه مترسنساین
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