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تصویر سازی کتاب کودک:موضوع
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تعریف

وتاستجسمیهنرهایزیرشاخههایازیکیتصویرگرییاتصویرسازی
یکمیتجسالقاکنندهکهمیشودگفتهتصویریخالقانهاثرازنوعیبه

تان،داسمیتواندروایتومفهوماین.استبصریفرمباروایتیامفهوم
وسرگرمیهاتجاری،تبلیغاتحتیوکتابوروزنامهدرمقالهایشعر،
کودک،کتابتصویرگری.باشدلباسهاوکاالهارویفرمهایواشکال
وانهشناسمخاطبوهدفمندکامالًایجنبهکهاستدرهنرمستقلگرایش

ویهنرنظرازتصویرگری.گیردمیقرارنوجوانوکودکادبیاتامتداددر
تشکیلراکتابپیکرههنرمندانهبخش2ازیکیگرافیکطراحیکناردر
.دهدمی
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:مقدمه

.باشدمکهاینوشتهوبراقوشادرنگهایباتصاویرازپربایدکودکانکتاب
11یا10کودکانمانندشودمینوشتهبزرگترکودکانبرایکهکتابیالبته
لذا.باشداربرخوردبیشتریهاینوشتهوکمترتصاویرازنسبتبهبایدساله
طالعهمروندازکهاستناپذیراجتنابامریکودکانکتابهایدرتصاویروجود

.باشداربرخوردجذابیتوزیباییازکافیاندازهبهبایستیوکندمیحمایت

:نندکتوجهبایدعاملچندبهپردازندمیکتابطراحیبهکهتصویرگرانی

مخاطبسنیگروه-1

مناسبطراحی-2

بندیترکیب-3

(شناسیرنگ)رنگازدرستاستفاده-4
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:نکاتی که در تصویرسازی کتاب کودک باید توجه شود
.می استگویایی، وضوح تصویر و انطباق آن با موضوع کتاب مسئله بسیار مه-1

.تصاویر باید متناسب با قدرت درک کودکان باشد-2

.  ودتصاویر باید توجه کودکان را جلب نموده و باعث رشد خالقیت در آنان ش-3
.برای این جلب توجه معیارهای زیبایی، سادگی و رنگ بسیار موثرند

.تصاویر باید قدرت تخیل کودکان را پرورش دهد-4

ق  تصویرگر کتاب کودک باید با رعایت اصول فنی و زیبا شناسی به خل-5
.تصویرهای درخور توجه روی آورد

صیت، شخصیت، زیبایی و زندگی در تصاویر کودکان در واقع گوشه ای از شخ-6
.زیبایی و زندگی واقعی کودکان است
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ورتراحتتوانندمیبصری،لذتکسبضمنتصاویرطریقازکودکان
نقشاهشخصیتکداماست،موردچهدرکتابموضوعکهبفهمندترسریع
افقیکهمچنینتصاویر.هستندکجاوکنندمیکاریچهدارند،مهمیهای

.رودیمآنازخاصیکلماتانتظارکهگشایندمیکودکانبررویرامعنایی
خاص،اشمورددریابیجهتوکنندبیانرامتنموضوعتوانندمیتصاویر

میباعثتصاویرکودککتابهایدر.دهندنشانراخاصاماکنوعملکردها
رودمیپیشآنجاتارابطهاینوشودنوشتهدرصفحهکمتریمتنکهشود
ملهجیکخواندنمجبورتنهاتصویر،یککناردروهرصفحهدرکودککه

لحا.خوردمیچشمبهمصورکتابهایازبسیاریدرکهطورهمانباشد،
بایدد،باشبخشلذتمخاطببرایانمطالعهکهکتابیکبهرسیدنبرای
شناختابتابرویمکتابتصاویردهندهتشکیلعناصرشناختسراغابتدا
.کنیمخلقمتناینمقصودراستایدرتصاویربتوانیمانها
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درکتابهاینوجوانان،میتوانازتصاویرکمتری
اهقلم،استفادهکرد،ویاتصاویربهشکلتکرنگ،سی

لودرک(کتابهایعلمی،تاریخی)عکسهایواقعی
بهشکلجدیتروکمترازتصاویرکتابکودک،

.طراحیوچاپشود
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برای شما باید همه چیز روی. تصویر سازی کتاب کودک بحث خیلی گسترده است
رد چه مقطع البته بازهم بستگی دا. تصویرسازی برای مقطع کودکان در نظر بگیرید

اده شود و اما معموال باید سعی شود از رنگهای شاد بیشتر استف. سنی مورد نظر باشه
رنگهایی مثل مشکی و قهوه ای تیره و سورمه ای بجز موارد خیلی خیلی محدود 

ده بشند یا دلیلی نداره برای یک کتاب کودک، تصاویر شبیه عکس دی. کاربرد ندارد
ویر بیشترین بیشتر برای کتابهای آموزشی یا علمی سعی میشه تصا. واقعی جلوه کنند

لیف اگه هم با دست تصویر سازی شود که تک. شباهت رو به واقعیت داشته باشند
معموالً خطوط خشن و طرحهای مفهومی در این سبک تصویرسازی. معلوم اسست

ی هم و گاه. بنابراین اغلب یا با آبرنگ کار میشود یا با گواش و غیره. معنا ندارد
مام چیزهایی که ت. اما غالباً پاستل به تنهایی استفاده نمیشود. افکتهای آبرنگ و پاستل

به تنهایی تصاویر ممکن است کسی بتونواند با پاستل. اینجا گفتیم میتونند تغییر کنند
خالقیت بیشترین چیزی که در درجه اول اهمیت دارد. زیبایی برای کودکان خلق کند

. اشدو بعد از آن هم باید کمی با روحیات کودکان آشنایی داشته ب.تصویرساز هست
تصویرگر کتاب کودک خوب خودش را جای کودکی می گذارد که قرار است آن

کتاب را به دست گیرد
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تشکیلدهندهیعناصربصریمهمترین
تصاویرکتابکودکونوجوان

کادر(1

وکودککتابتصاویردر.شودمیگفتهکادرشده،اجراآندرهنریکارکهایمحدودهبه
وصاویرتتناسب(بکتاب،قطع(الف:گیردمیقراربررسیموردشکلدوبهعنصرایننوجوان،

.کادر

کودک،ابکتدر.استکتابتصویرگروظایفکتاب،ازقطعانتخاب:کتابقطع(الف

از،نوجوانانهایکتابدر.استاستفادهموردصمیمیوبزرگهایقطعوخشتیقطعمعموالً
نزدیکبزرگساالنهایکتابورسمیودرسیهایکتابقطعبهکهشودمیاستفادههاییقطع
ولمعمغیروفانتزیهایقطعشعر،خصوصبهادبیات،وهنریهایکتابطراحیدر.استتر

.دارندایویژهجذابیت...وپالتوییجیبی،مانند
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:تصاویروکادرتناسب(ب

ریاستفادهکتاب،بایدتوجهداشتهباشدکهعناصربصتصویرگر
مثالً.دشدهدرتصاویر،متناسبباقطعوکادرکتابطراحیشون
اوتندچینشعناصربصریدرکادرهایعمودیوافقی،باهممتف
زویاطراحیدرقطعهایفانتزیوغیرمعمول،صمیمانهترا

.طراحیتصاویردرقطعوکادررسمیوخشکاست
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:(قالب)فرم(2

هرجامانازقبلکتاب،تصویرگر.کندمیبازیرااثرهویتنقشاثر،قالبیافرم
برای.برگزیندخودکاربرایراخاصیهنریسبکونظرموردفرمبایدکاری،

.شودتوجهزیرمواردبهاستبهتراثر،قالبیاهنری،سبکبرگزیدن

:یعنی

داردهمخوانیمخاطبسنیگروهنیازهایوویژگیبااثرقالبآیا-

؟استمؤثرکتابمتننظرموردحسانتقالدراثرقالبآیا-

؟استارتأثیرگذکتابمعانیومفاهیمسریعوراحتانتقالدرانتخابیقالبآیا-

داشتتوجه(...ومذهبیهنری،علمی،)کتابنوعبهاثرقالبآیا-

دارد؟مؤثرینقشکتابجذابیتوزیباییخلقدراثر،انتخابیقالبآیا-
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فضا(3

بهجهاندرچههرواستارتباطدرمکانوزمانباهمیشهفضا،احساس»
هسکادردریا(درسطح)بُعدیدوکادردرناملموس،وملموسازدرآمده،نظم
.هستندمرتبطفضابانوعیبههمگی،(حجمدر)بعدی

،(تهبرجس)بعدیسهیابعدیدوشکلبهچهکتاب،برایتصویرطراحیدر
استتاهمیحایزبسیاراست،مکانوزمانازترکیبیکهفضاعنصربهتوجه
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:بندیترکیب(4

رکیبتنوعبهزیادیبستگیتصویر،عبارتیکدرنظرموردمعنایبهرسیدن»
نقشنیزبینندهتوجهجلبدراثر،یکبندیترکیبآن،برعالوه.داردآنبندی
بهزیبا،،منطقیترکیبازاستعبارتبندی،ترکیب«کندمیایفارامهمیبسیار

.نظرموردکادردربصریعناصرمتوازنوجا

.وزنوفرمریتم،رنگ،:ازعبارتندبندیترکیبمختلفعناصر

رنگ،دچنیادودادنقرارهمکنارمعنایبهرنگ،در(بندیترکیب)کمپوزسیون»
.کنندایجادرامعینی(مفهوموحسبیان)اکسپرسیونهمباکهنحویبه

تکرارهمانکهریتم،باارتباطدرشد،عنوانکهتعریفیبابندیترکیبمفهوم
اصر،عناینتمامیدر.کندمیصدقنیزوزنوفرمواستعناصرهماهنگومنظم
ری،تصویعناصربینکردنریزیبرنامهدادن،ترتیبونظم»:گفتتوانمی

ورساختاها،آندادنقرارهمکناروکردنترکیبهم،باهاقسمتکردنمنسجم
مفهومهم،بااجزایهمهکردنهماهنگباالخرهوتجسمیعناصرسازماندهی

.کندمیمشخصراترکیب
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پرسپکتیو(5
دندیینحوهواشیا،ظاهریشکلطراحیعلمازعبارتپرسپکتیو»

«.استبعدیدوسطحرویبرها،آنترسیموبُعدیسههایحجم
(15)

:استبررسیقابلمفهومدو،پرسپکتیوبحثدر

دیدایزاویه(الف
ازطراح،کهکندبررسیبایدمنتقددید،یزاویهبهمربوطیمسئلهدر
اآی.کردهاستفادهها،پالنیاهافریمطراحیبرایدیدهاییزاویهچه
،جذابیتازاینکهیااند،کنندهخستهوتکراریدیدهایزاویهاین

؟برخوردارندپویاییوتازگی

طب،مخاسنیگروهکتاب،موضوعباشدهانتخابدیدیزاویهاینآیا
دارد؟هماهنگیمتندرنظرموردحسومفاهیمومطالبنوع
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:(تصویردرعمقایجاد)نزدیکیدوری،قوانین(ب
دروتیوپرسیکقوانینازاستفادهجایبهوصحیحینحوهومیزانبهنزدیکیودوریقوانیندر

استفادهایطهنقیکپرسپکتیوازتصویرگر،مثالً.پردازیممیکتاب،تصاویردرعمقایجادنهایت
درعمقحسنیاز،یاندازهبهآیاشده؟استفادهچگونهموضوعیپرسپکتیوازای؟نقطه2یاکرده

؟استشدهایجادتصاویر

میاستفادهشانهاینقاشیدرکودکانکهشکلیبهراپرسپکتیوقوانینکتاب،تصاویردراهیگ
.برندمیکاربهکنند،

بایشتربارتباطبرقراریوصمیمیفضایایجادکودک،توسطتصاویربهتردرکبهمسئلهاین
.کندمیکمککودک

نوعینا.شودمیاستفادهایرانیهاینگارگرینزدیکیدوری،قوانینازتصاویر،طراحیدرگاهی
بهخاصیهنری-تاریخیهوایوحالهمواست،فهمقابلوجذابکودکانبرایهمپرسپکتیو،

.بخشدمیکتاب

تصاویر،د،باشترپیچیدهتصویرگر،شدهاستفادهپرسپکتیوقوانینچههرکهذکراستبهزمال
.شودمیمناسبباالترسنیگروهبرای
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:حجم(6
ول،طبعدسهدارایکهتصویریعنصریکازاستعبارتحجم»

سهبهمعموالًتصویرگریدرحجمعنصر«.استعمقوعرض
:شودمیاستفادهگونه

بهخطوسطحنقطه،توسطحجمحسایجادشکلبه-الف
.بصریفقطشکل

کتابسطحبهحجمبعدیکیعنیبرجسته،نقششکلبه-ب
(برجستههایکتاب).استمتصل

تماکوکاردستیساختبامعموالًکهواقعی،حجمشکلبه-ج
.گیردمیصورت
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بافت(7
:استنوعدوبافت.گویندمیبافتسطوح،کیفیتبه

:ظاهریبافت-الف

وجذابیتایجادبرایواستدرکقابلبینایییقوهتوسطکهبافتیعین
.شودمیخلقبعدی،دوسطوحزیبایی

:واقعیبافت-ب

کدرهمزمانبینایییقوهباهمراهالمسه،حستوسطبافت،نوعاین
.شودمی

تقالانومخاطببرایجذابیتایجادجهتنیز،بافت،نوعاینازاستفاده
.ددارنیزشناختیزیبایییجنبهورودمیکاربهمفاهیم،ترراحت
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رنگ(8
:تهباشداستفادهازعنصررنگ،تصویرگرکتابکودکونوجوان،بایدبهمسائلزیرتوجهداشدر

:توجهبهنسبترنگی-الف

وردبررسیاینمسئله،جهتایجادجذابیتبصری،انتقالبهترمفاهیموحسمطلبونوعکتابم
.قرارمیگیرد

:توجهبهالقایروانیرنگ-ب

ودرانتقالحس،مفاهیمرنگ«.رنگبیشازهمهباعواطفواحساساتبشرنزدیکیدارد»
ترودستمثالًرنگهایتند،بارعاطفیبیش.بسیارتأثیرگذاراست...نشاندادننوعکتابو

.نخوردهتر،تحریککننده،شادتروسرعتبیشتریدرانتقالمعانیدارند

:توجهبههارمونی-ج

ححسکتاباینمسئلهبهجذابیتوزیباییظاهریتصاویروکتابمربوطاستوبهانتقالصحی
تاب،هرسهمسئلهیذکرشدهدرباالباتوجهبهگروهسنیمخاطبک.ومفاهیمنیزاشارهدارد

باهررنگدارایمعانیبسیاریاستکهبرخیازآنهاازراهتداعی».بایدطراحیوارایهشوند
درنتیجه،رنگدرآموزشسواد.یکچیزوبرخیدیگرازطریقرمزیدارایآنمعناشدهاند

قال،توجهبهاینعنصربصری،دربحثآموزشوانتپس)«.بصریاهمیتبسیاریمییابد
.مفاهیم،دارایارزشباالییاست
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هفت روش برای تصویرگری

  Collageکالژ

ه در مختلف کاغذ،پارچه و چیزهای دیگر است کهایبه معنی در کنار هم قرار دادن قطعهکالژ 
اثر «طانسه بچه شی»روش،کتابهایهای جالبی از ایننمونه.دهندیک تصویر را نشان میکل

ه تصویر در این ک تابها،از کالژ برای ب.اثر جینی پیکر است«داستان رزی داک»ربکا امبرلی و 
و بعضی ها،خشونتاستفاده شده که بر اساس روح داستان،بعضی از صحنهکشیدن داستان

.کنندها،طنز و شوخی را القا میصحنه
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(Layers) چندبعدیتصویرسازی 

گوناگون مانند روش دیگر تصویرگری،به کار بردن موادی
صورت  است که به...کاغذ،پالستیک،فلز،طرحهای گلی، سرامیک و

در  «ینوسکیدیوید ویس».گیرندالیه روی هم قرار میالیه
هایبا روی هم قرار دادن ورقه«شیر سلطان جنگلهای مالی»کتاب

مختلف کاغذ،آنچنان تصویرهای جالب و واقعی از  
خلق کرده است که تأثیر داستان و ...آب،چوب،جنگل،فلز و

.اندجذابیت آن را دوچندان کرده
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(Whimsy) تصویرهای کارتونی

اما تعداد  انگیز است،این روش تصویرگری بسیار ظریف و شگفت
های  در نقاشی. اندکردهکمی از تصویرگران از آن استفاده

با سه خطساده، مثال توان به شکلی بسیار کارتونی می
کوچک،چشمها و دهان را کشید و احساس آن را نشان داد و یا  

تر  تر و جذابکنندهجزیات،آن را سرگرمتوان با پرداختن بهمی
.کرد
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(Ethnic)قومیتصویرهای فرهنگی و 
یب و ناآشنا به باشند،برای ملتهای دیگر عجتصویرهای کتابهایی که دربرگیرنده فرهنگ ملتی

ر را پربارتر و تواند آثار هنری تصویرگباید دانست که خلق چنین تصویرهایی می. رسدنظر می
ن در عی.قرار دهدتر کند و تصویرگران بیشتری را در جرگه هنرمندان بین المللیغنی

.دهدمیآورد و به آن جنبهء جهانی و عمومیگونه تصویرها تنوعی در کار به وجود میحال،این
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(Texture) بندیبافت و ترکیب
و شفاف ای،تصویرها را به شکل مسطح،یکنواختعده. کندهرتصویرگری از روش خاصی استفاده می

ندتعداد پسندای دیگر آنها را به شکل برجسته و یا با بهره گرفتن از بافتهای گوناگون میو عده
بافت زیادی از تصویرگران باذوق،با استفاده از بوم نقاشی،رنگ و روغن و روکشهای چوبی،به روش

های رنگی یکوردی است که با نقاشیکی از بهترین تصویرگران این شیوه،میشل مک. دست یافتند
او در  .دو سیاه و سفید بر سطوح ناهموار و چاپ آن بر روی کاغذ،این روش را به اوج شکوفایی رسان

ذهن القا چوبی را بههایش بافتبا کمرنگ و پررنگ کردن خطوط در نقاشی« آدرس گتی برگ»کتاب
استاد این روش تصویرگری با استفاده از خطهای چرخشی، «نیبرین پینک».کندمی

حبندی مناسب،به نقاشی روکند و با رنگمیها و زمینهء کار خود را طراحیشخصیتها،منظره
.کندبخشد و تأثیرگذاری آن را بیشتر میمی

23



(panels and Border)تزئینیبندی حاشیه و قاب

ذاری گشود،کادربندی و حاشیهمیروش دیگری که در تصویرگری از آن استفاده
ان  توبخشد، حتی میگیری به کار میاین روش، شور و حال و هیجان چشم.است

نار رویدادهای داستان،جزئیاتی را در کبرای تفهیم بهتر موضوع و مکان و زمان
با دقت و وسواس از«شهر موشها»جان برت در کتاب.تصویر اصلی اضافه کرد

ب تابیده اشیایی مثل دکمه،سکه،سنجاق و در کتاب دیگری از شکل یک رشته طنا
زئیاتی  کادربندی استفاده کرده است،کنار این کادر، تصویرهای کوچکی با جبرای

.اند،آورده شده استبیشتر که هرکدام از آنها نیز کادربندی شده
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(Shape Perspective) ژرفانمایی و پرسپکتیو

ها و هاست،نمایش حادثروش دیگری که در تصویرگری مورد توجه قرار گرفته

گرایش اصلی در این شیوهء .های مختلف استهای داستان از زاویهمنظره

که با تصویرهایی.است...وتصویرگری،معطوف به نشان دادن عمق،پهنا،ارتفاع

بینی ره و پیششوند،به نظر غیر منتظاستفاده از ژرفانمایی و پرسپکتیو کشیده می

.آیندنشده می
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