
 41-98، صفحات 6931پاییز ، 61 ، شمارهچهارمسال بالغی، و ادبی  یها فصلنامه پژوهش

های داستانی کتاب تحلیل تطبیقی رنگ در

برای  شده به فارسیشده و ترجمهنوشته

 (2002کودکان براساس الگوی پینتر )

 7صدیقه سادات مقداری
 

  :چکیده

های کودکان یکی از وسایل ارتباط جمعی برای آنان کتاب

چون  شود که کودک با آنها سروکار دارد.محسوب می

را  هاارزشیابی محتوای کتاب بر تسلط کامل کودکان هنوز

این  تری را درنسبت به متن نقش پررنگ ندارند، تصاویر

چراکه تصویرسازی کتاب کودک که به  .کندمی دوره ایفا

از  استمفهوم  لحاظ مطلب و معنای مصورساختن متن از

گیرایی یا  ،بنابراین شود.ملزومات کتاب کودک محسوب می

ند سبب گرایش یا عدم گرایش تواعدم گیرایی تصاویر می

به همین دلیل ارزیابی و تحلیل آنها و  .کودک به مطالعه شود

دادن تصاویر مناسب از نامناسب نقش مهمی در این  تمیز

-گذاری تصویر از جمله مهمتأثیررنگ در . کندامر ایفا می

، در این تحقیق  ضمن معرفی است. بنابراینترین عوامل 

الگویی مناسب برای تحلیل رنگ  ( که2008الگوی پینتر )

ب ترجمه شده به چهار کتاکتاب فارسی و چهار باشد، می

فارسی مناسب گروه سنی الف و ب از این منظر بررسی 

های مورد مقایسه از نظر تالش شد تا کتاب شوند.می

طور ه ب پسموضوعی در فارسی و ترجمه یکسان باشند، 

های رفتاری شهای داستانی با موضوع آموزکلی کتاب

ادبی، تغذیۀ نامناسب و جیغ از جمله لجبازی، بی ،کودک

ها نشان داد که تفاوت تحلیل داده .در نظر گرفته شدکشیدن 

داری در انتخاب رنگ برای تصاویر کودک در بارز و معنی

 شده به فارسی مشاهده نشد.های فارسی و ترجمهداستان
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Abstract: 

Today, Children's books are considered as one 

of the mass media devices for them in 

multiple types of educational, artistic, cultural 

and other ones that children are dealt with. 

Considering their age, children are not 

experienced enough to evaluate and analyze 

the books contents and distinguish appropriate 

from inappropriate images which plays a more 

important role than the text in this period. 

Because the pictures in Children's books are 

an inevitable part that visualize the text for 

children. Then the pictures attractiveness or 

their repel can motivate them to study or not. 

The color of images isamong the most 

important factors influencing children. In this 

paper the method proposed by Painter (2008) 

is selected for color analysis, 4 book written 

in Persian and 4 books translated into Farsi 

related to the age group A and B are 

examined. The selected books are equalized 

regarding their subjects (pertinacity, 

screaming, impoliteness, inappropriate diet). 

Data analysis showed that generally there 

were not obvious and significant differences 

in choice of colors for the images of children 

in the authored and translated stories.  
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 مقدمه

ها و  تواند از نظر عاطفی، ارزش ودک میادبیات ک

معیارها برای مخاطب خود ارزشمند باشد. قصه و 

داستان، بستری مناسب برای انتقال مفاهیم گوناگون 

های زندگی به کودک و نوجوان  و از جمله مهارت

 او رشدجسمی پایهم باید رشد ذهنی کودک است.

ناسب با های متباید دادهبنابراین،  نظر قرار گیرد.مدّ

 او اختیار سن کودک در هر مرحله از رشدش در

 قرار اختیارش در را آنچه واندـبت او اـت گیرد قرار

 ذهنش جذب و هضم و دریافت خوبرا  گیردمی

های ها و نشریههای رنگی در کتابتصویر .کند

ای برخوردار بوده ادبیات کودکان از جایگاه ویژه

-صری زندگی میب است. کودکان در عالمی کامالً

کنند. آنها بیشتر اوقات قادر نیستند شکل چیزی را 

شنوند در ذهنشان تصور کنند. اش میکه درباره

ممکن است حتی کلمات ساده هم برایشان  ،بنابراین

عجیب باشد. کودکان برای کاوش در محیط اطراف 

یا بازنمایی بصری  ءو فهم دنیا، از شکل ظاهری اشیا

 .گیرندآنها بهره می

چند شگرد اساسی که در فرایند آفرینش ادبیات 

شود، یکی موسیقیایی کردن زبان از آنها سود برده می

. با آهگین استو دیگری شگرد تصویری کردن زبان 

بین زبان ادبی و زبان عادی کردن زبان، نه تنها 

شود، بلکه حس خوشایندی در گذاری میفاصله

کالمی و  حسی که هر آهنگ .شودمی مخاطب بیدار

گذارد. با تصویری کردن غیرکالمی روی انسان می

تر و زبان، تفاوت بین زبان ادبی و زبان عادی عمیق

 ،در واقع (73 :7419 )محمدی، .شودتر میمشهود

مصور ساختن متون ادبی، بُعد عاطفی این متون را 

های مصور، برای سازد. تهیه انواع کتابتر میبرجسته

های باال خردسال، از بهترین راه لذت بردن کودکان

بردن شعور بصری آنها، جدا از دنیای پیرامون و 

. از آنجایی که است تصاویر ناپایدار تلوزیونی

های شخصیت، زیبایی و زندگی در تصاویر کتاب

ای از شخصیت، زیبایی و کودک در واقع گوشه

 تأثیرتوان نمی ، پسزندگی واقعی کودکان است

و  ظاهری ۀده گرفت. عالوه بر جنبتصاویر را نادی

برانگیز آنها، تصاویر یکی از بهترین و جاذبه

ها و مفاهیم مورد نظر ثرترین وسایل انتقال ارزشؤم

ل ـن عامـریـتعمده ،نـ. همچنیهستنـدده ـنویسن

های پر نویسنده از توضیحات و توصیف ۀنیازکنندبی

طول و تفصیل و یاور او در رعایت ایجاز هر چه 

کارشناسان  بنابراین، بیشتر در داستان هم هست.

ادبیات کودک همواره تصویر را در پیوند با متن 

ای از های تصویری را گونهکنند و کتاببررسی می

اصر ـعن (7457ایینی، ـ)ق د.ـداننات کودک میـادبی

هایی از تصویر هستند که بار اصلی دیداری سازه

ه عهده دارند و به انتقال موضوع و مفهوم تصویر را ب

توان آن را در یک تصویر یافت. خط، سادگی می

ترین این بندی مهمشکل )فرم(، رنگ، بافت و ترکیب

آیند. شناخت ساختار این عناصر عناصر به شمار می

کند تا در به کارگیری روشمند به هنرمند کمک می

 پور،)حسن. آنها، با آگاهی و تسلط بیشتری رفتار کند

خط و شکل در  ۀکنندرنگ کامل» (30: 7488

آفرینش تصویر است. افزون بر امکانات زیبایی 

کند، پیدایش ای که رنگ در تصویر ایجاد میشناسی

احساس و عاطفه در نمایش رنگ هدفی است که 

دهد. نقش رنگ بیش وجه نشان میتتصویرگر به آن 
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از همه با عواطف و احساسات بشر نزدیکی دارد و 

 .ش از هر چیز حسی و برانگیزاننده استدر هنر بی

 (18 :7485)اکرمی، 

های کودک که دانیم در کتابطور که میهمان

تصویر در مقایسه با متن در  ،باشندغلب تصویری میا

چراکه  .تری داردتر و برجستهالقای معنا نقش مهم

اغلب کودکان به تصاویر بیش از محتوی متنی کتاب 

دهند. هرچند واکنش عاطفی توجه و عالقه نشان می

خاطر عوامل متعددی باشد مانند ه تواند بکودکان می

 تواند واقعی یا فانتزیکه می تصویرپردازی سبک

 ۀترین جنبه برای ایجاد زمینمهم باشد، اما احتماالً

 :2008 )پینتر، .باشدپردازی تصاویر میعاطفی رنگ

اهمیت و ضرورت این تحقیق با توجه به قشر  (85

مخاطب و هدف آن یعنی کودکان گروه سنی الف و 

مشخص  (کودکان از دوسالگی تا هفت سالگی)ب 

شود. سنی که کودکان هنوز سواد خواندن نداشته و می

برده شده  کارههای برنگ از طریق تصاویر، مخصوصاً

با انجام بنابراین، کنند. در آن با داستان ارتباط برقرارمی

توان با ورد تحلیل تصاویر میم مند درتحقیقات نظام

صحیح از رنگ در ۀ های آگاهانه در استفاداتخاذ روش

تصویرگری کتاب کودک، به نتایج بهتری برای جذب 

مندی وی به کتاب همخاطب کودک و ایجاد عالق

از آنجا که برای تحلیل رنگ در تصاویر در  رسید.

زبان فارسی الگوی کارآمدی معرفی نشده و بیشتر 

ها بوده ها محدود به تحلیل روانشناختی رنگتحلیل

 -نشانه ۀ( و کمتر به جنب7452نیکوسخن، است )

 ۀمعناشناختی تحلیل رنگ در چارچوب یک نظری

معنایی پرداخته شده است، لذا در این تحقیق الگوی 

عنوان الگویی مناسب جهت تحلیل ه ب ،(2008پینتر )

و  آثار کودک های تصویری مخصوصاًکتاب رنگ در

نوجوان معرفی شده و سپس برای بررسی کارایی آن 

 ۀهایی از دو گونطور عملی داستانه در زبان فارسی ب

نوشته شده به فارسی و ترجمه شده به فارسی تحلیل 

کتاب  چهاراند. جامعه آماری این پژوهش شامل شده

کتاب ترجمه شده به چهار نوشته شده به فارسی و 

در باشد. الف و ب می فارسی مرتبط به گروه سنی

های مورد مقایسه از این تحقیق تالش شد تا کتاب

-طور کلی کتابه ب اوالً .نظر موضوعی یکسان باشند

های رفتاری کودک های داستانی با موضوع آموزش

های نوشته شده به کتاب در نظر گرفته شد و ثانیاً

فارسی و ترجمه از نظر موضوع نیز همگن انتخاب 

نامناسب و جیغ  ۀی، بی ادبی، تغذیشدند )لجباز

. موضوع بر انتخاب رنگ خنثی گردد تأثیرتا  ،کشیدن(

 .باشندثر میؤبعضی موضوعات در انتخاب رنگ م

موضوع  تأثیرتحتهای مرتبط با جنگ در داستان مثالً

 هستندهای سرد و گرم ای از رنگها آمیزهرنگ ،جنگ

ند و میزان باشکه از نظر درخشندگی مات و تیره می

آشنایی آنها نیز پایین و محدود به چند رنگ مات 

اه، آبی تیره، ـهایی مانند سبز تیره، سییعنی رنگ است.

: 7489 )مقداری، .ای، نارنجی مات و قرمز تیرهقهوه

صورت هدفمند انتخاب ه های این تحقیق بداده (769

شوشو شکمو ند از: اها عبارتاند. این کتابشده
 واسه حسنی خطر داره، هله هوله ضرر داره)ترجمه(، 

قلی )ترجمه(،  بیدی بی ادب ،)نوشته شده به فارسی(
 لی لجبازهلی ،)نوشته شده به فارسی( پسر بازیگوش

)نوشته شده به  گیر شدهحسنی بهانه)ترجمه(، 

فلفلی و  و )ترجمه(جی جیغ جیغو جی ،فارسی(

در )نوشته شده به فارسی(.  غ و دادـک جیـشیطون

تحقیق، به معرفی این الگو  ۀپیشین ۀادامه پس از ارائ

 پردازیم.می
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 پیشینه پژوهش

اش با عنوان نامهدر پایان (7413) گریژوهشـپ

ها و معیارهای نقد و نقادی در آثار تصویرگری مالک

به های یک تصویر خوب را ویژگی، کتاب کودک

(  در 7411خوانساری ) مفصل بیان کرده است.طور 

بررسی کیفیت تصویر در عنوان ۀ خود با نامیانپا

سال منتشرشده در  1-72های شعر کودکان کتاب
ادبیات  ۀاثر در حوز 43به تحلیل ، 10-13های سال

پردازد. هدف این پژوهش دستیابی به کودک می

های حدود و ارتباط تصویر با متن اشعار در کتاب

ام اشعار دقیق میزان انتقال پی ۀمورد بررسی و مشاهد

 توسط تصاویر و چگونگی کیفیت آنها بوده است.

بررسی عنوان با خود را  ۀنام( پایان7411پور )حسن
آثار تصویرگران کتاب کودک انتشارات کانون 

ارائه نموده است.  پرورش فکری کودکان و نوجوانان

طور طرح های کودکان و همینآرایی کتابصفحه

کانون موضوع های جلد و طراحی حروف در کتاب

. وی همچنین  استنامه مورد بررسی در این پایان

به بررسی آثار تصویرگران کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان در قبل و بعد از انقالب اسالمی 

نامه دوره پایان (7487جم )پور ایران پرداخته است.

تاریخچه و بررسی عنوان  باکارشناسی خود را 

ر ایران از شروع فعالیت تصویرسازی کتاب کودک د
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 

ه است. موضوع اصلی این پژوهش کردارائه  7439

بر  ،اثری است که فعالیت هنرمندان کانون

 ۀتصویرگری کتاب کودک در ایران گذاشته و ارائ

تحلیلی از تالش تصویرگران برای ابداع و خلق 

-( در مقاله7483) اکرمی سبکی تازه و خاص است.

ای به بررسی تصویرگری در آثار انتشارات کانون 

در  پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته است.

های این مقاله بررسی آثار تصویرگران کانون در سال

( 7482عبداللهی ) مد نظر بوده است. 80نخست دهه 

نقش تصویر در پرورش عنوان با  اشهنامدر پایان
کند که یک تصویر مناسب بیان می تخیل کودکان

تواند قدرت تخیل و تجسم کودک را تقویت کند. می

توان کودکان را عالوه بر مسائل از طریق تصویر می

فرهنگی با مفاهیم اجتماعی آشنا کرد. تصاویری که 

بیشتری بر  تأثیر ،های کمتری هستنددارای کلیشه

د را نامه خو( پایان7466صدری ) گذارند.کودکان می

بررسی کیفیت تصویر در کتاب های با عنوان 

ه است. در این کردارائه  تصویری کودکان ایران

نامه به بررسی تصویر براساس رنگ و سبک و پایان

انتخاب وسیله، نحوه ارائه، حالت و حرکت تصویر و 

بسیاری از عوامل دیگر پرداخته است. کوثر احمدی 

بررسی تصویرسازی  عنوانبا  اینامه( نیز پایان7414)

به بررسی و ه کردارائه  های کودکاندر کتاب

ها و شرح چگونگی ارتباط کودک با تصاویر کتاب

مسائل فنی و اجرایی و اهمیت عناصر فرعی و نقش 

ای در تدوین و ساخت یک دیگر عناصر حاشیه

 تصویر خوب کتاب پرداخته است.

منابع »عنوان  باای ( در مقاله7587) 7هاناباس

یادآور « های کودکاناطالعاتی برای تصاویر کتاب

های کودکان که تنوع زیاد تصویرگری کتابشود می

ها را ترغیب نموده در گذشته و حال اکثر سلیقه

های مرتبط به  گذشته یا است. اکثر افراد به بررسی

عضی موارد ب .اندهای عمومی عالقه نشان دادهبررسی

که این امر باعث شده در اند آکادمیک داشته ۀهم جنب

های دانشجویی اشکال مختلف پژوهش نمود پروژه

                                                      
1. Hannabuss 
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( در تحقیقی با عنوان 2009) 7پیدا کند. تیت

های توصیف مراحل نوشتن و تصویرگری کتاب»

های ویژگی ۀبه بحث دربار ،«تصویری کودکان

های تصویری برای تصاویر خوب و مناسب در کتاب

( در 2006) 2ابینر پردازد.ساله می 9-8کودکان 

مطالعه توصیفی از چگونگی به »ای با عنوان مقاله

های ها در کتابآفریقایی-تصویر کشیدن آمریکایی

 7556آفریقایی از سال  –تصویری کودکان آمریکایی 

گوید که کودکان دنیای اطراف خود را می «2009تا 

بنابراین،  .کنندشان درک میهای درسیاز طریق کتاب

ای به گونه یرپردازی یک گروه از افرادتصو ۀنحو

تواند بر درک کودکان از این خاص و متفاوت می

ای با ( در مقاله2008) 4ثر باشد. اواردؤها مگروه

« های مصور کودکاننگاهی دوباره به کتاب»عنوان 

پردازد و نیز به بحث درباره اهمیت تصاویر می

 .داندکلمه می 7000ارزش تصویر را برابر با 

ر اکثر تحقیقات ارائه شده  در زبان فارسی که د

اند در آنها تصاویر کتب در کنار متون تحلیل شده

طور که  الگوی کارآمدی معرفی نشده است و همان

ل ـه تحلیـدود بـها محلـر تحلیـد بیشتـه شـگفت

 ۀها بوده است و کمتر به جنبروانشناختی رنگ

چوب یک معناشناختی تحلیل رنگ در چار -نشانه

در این ضمن  . پسمعنایی پرداخته شده است ۀنظری

عنوان الگویی مناسب ه ب ،(2008معرفی الگوی پینتر )

جهت تحلیل رنگ در آثار کودک و نوجوان، کارایی 

-طور عملی با تحلیل داستانه آن در زبان فارسی ب

نوشته شده به فارسی و ترجمه به  ۀهایی از دو گون

 شود.فارسی بررسی می

                                                      
1.Tate 

2. Robin 

3. Award 

 (2002گوی تحلیل رنگ پینتر)ال

از استادان بخش زبان انگلیسی دانشگاه  3کلر پینتر

 ۀ. تحقیقات وی بیشتر در زمیناست 9نیوسوسویلز

ای مند نقشی و تحلیل گفتمان چندرسانهدستور نظام

( 2001توان به پینتر)ترین آثار وی میباشد. از مهممی

ویری های تصکه در این مقاله به روایت کرداشاره 

( دومین 2008) پینتر .پردازدهای کودکان میدر کتاب

آن به نقش رنگ در کتب  ای است که درمقاله

تصویری کودک توجه شده است و در این مقاله 

 .ئه شده استاالگوی حالت برای بررسی رنگ ار

باشد.  پینتر و حاضر می ۀالگویی که مورد بحث مقال

خواندن  ( کتابی است با عنوان2072همکاران )
روایت های بصری، تحلیل تصویر در کتب تصویری 

-اند تا الگوی کاملتالش کردهآن  لفانؤکه م ،کودک

( 2006) تری را از الگوی کرس و ونلیونتر و عملی

برای تحلیل تصاویر ارائه دهند. بخش تحلیل رنگ 

( 2008) تصاویر در این کتاب همین الگوی پینتر

 . است

رنگ پینتر بسط مباحثی در واقع الگوی تحلیل 

( در مورد تحلیل 2006) است که کرس و ونلیون

( 2-77: 2006) اند. کرس و ونلیونرنگ مطرح کرده

-دارند که رنگ منبع بصری است که میاذعان می

سه فرانقش اندیشگانی، متنی و  تواند مبین هر

(  2003) بینافردی باشد که توسط هلیدی و متیسن

 -مندنظام ۀرچوب نظریبرای تحلیل کالم در چا

نقشی مطرح شد. نظریه هلیدی در تحلیل متون ادبی 

 زادهگلتوجه بوده است. از جمله آقا نیز بسیار مورد

های کاربرد آموزه»عنوان  ای با( در مقاله7485)

با « گرا در تجزیه و تحلیل متون ادبیزبانشناسی نقش

                                                      
4. Clare Painter 

5. New South Wales 
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توصیفی، سعی کرده است با  –اتخاذ روش تحلیلی 

زیه و تحلیل یکی از غزلیات حافظ به توصیف تج

در این مقاله،  هلیدی  بپردازد.نقشی  -مندنظامنظریه 

-کارآمدی قابل توجه تحلیل بر مبنای نظریه نقش

گرایی هلیدی به عنوان یک روش تحلیل در 

سه های ادبی توصیه شده است. تحلیل پژوهش

فرانقش فوق در اشعار مولوی نیز مورد توجه بوده 

( 2006اما کرس و ونلیون ) (7485صفرزاده، ) .ستا

 از این نظریه برای تحلیل تصاویر بهره گرفتند.

نقشی هلیدی به معنا اهمیت و  -منددستور نظام

سطحی سه س مدل أبخشد و آن را در راولویت می

 :ند ازادهد که این سه سطح عبارتخود قرار می

. مفهوم آوایی زبان( نظامو ج بیانب(  ،( معنیالف

نقشی در سه فرا نقش  -مند معنا در نظریه، نظام

فرا نقش بینا  ، 7یابد: فرا نقش اندیشگانیتجلی می

 تحت ژانر هلیدی، در مدل .4متنی فرانقش و 2فردی

 سایر خود و است اجتماعی–فرهنگی محیط تأثیر

 اولین. کندمی تعیین مندنظام چارچوبی را در عناصر

سه عنصر متغیر  است که خود دارای 3سیاق عنصر،

 :است

: کسی که با کس دیگری رابطه 9سخن عامل -

 .برقرار کند مثل رابطه نماینده فروش با یک مشتری

شکل  : شکل ارتباط است، مثال6ًبیان شیوه - 

 .نوشتاری

موضوعی که درباره آن  :1سخن موضوع -

چیزی نوشته شود هر یک از این متغیرها معنایی دارد 

                                                      
1. ideational 

2. interpersonal 

3. textual 

4. register 

5. tenor 

6. mode 

گر معناشناسیِ گفتمانِ یک متن  و این معانی با همدی

شوند دهند و سه فرانقش محسوب میرا تشکیل می

 اینمتنی. و  بینافردی اندیشگانی، ند ازاکه عبارت

ار نحوی به ساخت و کلمات انتخاب با هافرانقش

 اندیشگانیبا معنای  آیند. موضوع متنوجود می

  8گذراییهمراه است و با استفاده از الگوهای 

، ساختارهای معلوم شود )مثل انواع فعلیمشخص م

 عامل .کنندگان در فرایند و غیره(و مجهول، شرکت

متن با معنای بین شخصی همراه است و با  در سخن

شود مشخص می 5استفاده از الگوهای وجهه نمایی

و قیدهایی مانند « باید»وجه نما مانند )مثل افعال 

 ایکننده یابیارز هایواژه و غیره و ، قطعاًاحتماالً

 بیان سایر موارد مشابه. شیوهو  مثل زیبا، وحشتناک

تفاده از اس با و است همراه متنی معنای با متن

شود مشخص می مبتدا و خبر الگوهای ساختاری 

 هاتحلیل فرانقش .ها و غیره()مثل ضمایر، همنشین

ترین جایگاه را در این مدل دارد. روابط فوق مهم

کنند و ها چگونه عمل میشفرانقدهند که نشان می

 شود.معنای متن چگونه حاصل می

( این مدل را برای 2006) کرس و ونلیون

از جمله برای تحلیل  ،بردند کاره تحلیل تصاویر ب

گونه که در رنگ تصاویر. از نظر آنها کاربرد رنگ آن

باشد مانند رنگ سبز برای چمن یا  دنیای بیرون می

باشد. ط به نقش اندیشگانی میقرمز برای خون، مرتب

سازی یک چنانچه از رنگ خاصی برای برجسته

طور ه ب شخصیت استفاده شود و یا یک رنگ

منسجمی در تصاویر یک داستان تکرار شود و آنها را 

 مثالً .م مرتبط سازد، به فرانقش متنی ارتباط دارده به
                                                                            
7. field 

8. transivity 

9. modality 

http://www.about-translation.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C/
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های طیف در داستانی با موضوع محیط زیست، رنگ

صورت معناداری در تصاویر خاصی ه ند بتواسبز می

کار رود و یا ه های داستان( بلباس شخصیت )مثالً

-گونهه طور معناداری تکرار شود. هرگاه از رنگ به ب

ای استفاده شود که باعث برانگیختن عواطف خاصی 

 مثالً .شودفرانقش بینافردی مطرح می ،در بیننده شود

های منفی تهای تیره برای شخصیاستفاده از رنگ

( در واقع بسط بیشتر 2008) داستان. الگوی پینتر

شود که فرانقش بینافردی است که شامل مواردی می

 شود. مثالًمی 7رنگ باعث ایجاد حالت خاص

اثر  ،باشدهای روشن میتصویری که آکنده از رنگ

تری بر ببینده دارد تا تصویری که در تبسیار متفاو

تیره و منفی استفاده شده هایی با نمای آن از رنگ

مورد تصویری  است و باز این اثر متفاوت است در

سفید طراحی شده  ۀکه با خطوط سیاه روی یک زمین

که از منظر این الگو فاقد  باشداست و فاقد رنگ می

سیاه بر روی  ۀبازخورد احساسی است و مانند نوشت

سفید باعث برانگیختن حس خاصی در  ۀصفح

خاطر محتوی ه ها باین تفاوتشود. مخاطب نمی

 باشد، بلکه صرفاًتصویر یا سبک تصویرپردازی نمی

العمل به رنگی است که در تصاویر خاطر عکسه ب

( کرس 49: 2072 )پینتر و همکاران،. رودکار میه ب

های معنایی بصری را ( نظام723: 2006) و ونلیون

 تصویر ۀبین ببیند ۀرابط ۀدهندتعریف کردند که نشان

های داستان و شخصیت مصور و نیز بین شخصیت

در  اجتماعی. ۀباشد، از جمله نظام معنایی فاصلمی

این نظام، این امر که شخصیت داستان در یک نمای 

ه روی بیینده ارائه شود، از دور و بهنزدیک و روب

ها به باال  تصویر صورت کامل و یا از نزدیک از شانه

واصل اجتماعی متفاوت ف ۀدهندتواند نشانشود، می

                                                      
1. ambient 

 ۀدهنددر رو  نشان نمای نزدیک و رو مثالً .باشد

و نمای دور بیشترین فاصله  اجتماعیۀ کمترین فاصل

(  723-725 :2006) دهد. کرس و نلیونرا نشان می

-عوامل دیگری را نیز در تحلیل تصاویر مطرح می

جمله نگرش و تماس. منظور آنها از نگرش،  از ،کنند

 2اندازینده است که با توجه به چشمموقعیت بب

تواند ایجاد موقعیتی کند که الزم باشد تصویر می

خاصی ارائه شود. ارائه  ۀشخصیت داستان از زاوی

شود که میزان شخصیت از زوایای مختلف باعث می

 .نده با شخصیت کمتر یا بیشتر باشدنبی 4درگیرشدن

عنی ی ،نده افقی باشدنیۀ دید بچنانچه زوای مثالً

بیشترین  ،رو ارائه شوندههای داستان از روبشخصیت

شود. عالوه بر میزان درگیری با شخصیت ایجاد می

نگرش، میزان تماس نیز از دیگر عواملی است که در 

تحلیل تصاویر نقش دارد. منظور از میزان تماس این 

های مختلف یک است که تا چه حد شخصیت

اند. که این شده داستان نزدیک یا دور از هم تصویر

-میزان صمیمیت شخصیت ۀدهندتواند نشانمیزان می

ها باشد. اما چنانچه دقت شود همه این عوامل به 

هستند، ها مرتبط تصویرپردازی شخصیت ۀنحو

کار رفته است. ه نظر از رنگی که در آنها بصرف

( در 2006) طور که گفته شد کرس و ونلیون همان

سه فرانقش اندیشگانی،  تحلیل رنگ تصاویر به ذکر

متنی و بین فردی آنها بسنده کردند و برای تحلیل 

ترین نقش آن عملی نقش بینافردی رنگ که مهم

، . بنابرایناندشود راهکاری ارائه نکردهمحسوب می

( به این امر مهم توجه کرده و الگوی 2008) پینتر

حالت رنگ را برای کامل کردن و عملی کردن 

ه کرده است. این الگو در  نمودار تحلیل رنگ ارائ

                                                      
2. prespective 

3. involvement 
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خالصه شده است. هر یک از موارد   7شماره 

شده در آن، به طور جداگانه توضیح داده مطرح

 شود. هایی نیز ارائه میخواهد شد و مثال

مرتبط با احساس   7منظور وی از برانگیزانندگی

شناسی که با توجه به  نشانه استببینده از تصویر 

ی و نقش عواملی مانند رنگ، نور، عدی فضایسه بُ

و موسیقی برای ایجاد فضای عاطفی خاص  2بافت

 مطرح شده است. 

 
رنگ بر برداشت بیننده تصویر  تأثیرمیزان  .5نمودار 

 (52: 2008)براساس پینتر، 

 

چگونگی انتخاب عوامل دیداری مؤثر در ایجاد 

 7گذار به اختصار در نمودار شماره تأثیرفضایی 

ده شده است. در این الگو عامل دیداری و نشان دا

بندد نشان داده معنایی که در ذهن بیننده نقش می

                                                      
1. ambience 

2. texture 

شود. در ادامه هر یک از این معانی به طور می

 جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

 9تصاویر بدون رنگ: عدم وجود بازخورد احساسی

 یا خنثی بودن آن

فرض فرض رنگ پشت زمینه سفید و پیشپیش

احساسی  تأثیربیننده  .های آن مشکی استنوشته

کند، خاصی از این گونه عامل دیداری دریافت نمی

چه متن باشد و چه طرحی ساده و بدون رنگ که با 

به کارگیری خطوط مشکی کشیده شده است. 

گونه گونه تصاویر بی نشان بوده و هیچاینبنابرابن، 

گر اینکه کنند )مفضای احساسی خاصی تولید نمی

توان ایدئولوژی خاصی مدنظر باشد( و در نهایت می

چنین تصاویری،  ند.هست احساسی تأثیرگفت فاقد 

کار ه مخصوصاً برای ایجاد انگیزه در کودکان کمتر ب

روند اما یک تصویر بدون بازخورد احساسی این می

جای توجه ه دهد که بتر میفرصت را به بیننده بالغ

ی بیشتر توجهش به حس اربه ظاهر عوامل دید

ای که در شده توسط تصویر و اندیشهمشترک ایجاد

، )پینتر و همکاران .پشت آن قرار دارد معطوف شود

2077 :37) 

-یری که از سایه، هاشور و یا نقطهدر تصاو

احساسی بیشتری  تأثیر ،گذاری استفاده شده است

دارند  نسبت به طرحی که  تنها یک طرح ساده 

 ۀرحی با خطوط سیاه روی یک زمینیعنی ط .است

باشند. در عوض احساسی می تأثیرکه فاقد  سفید

احساسی این تصاویر را خنثی فرض  تأثیرتوان می

در ذهن بیننده  تأثیرگونه کرد. به منظور ایجاد این

                                                      
3. Non- ambient 
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تضادی  های نور مفید خواهد بود.کارگیری جلوهـهب

ه خود آید توجه بیننده را بکه در تصویر به وجود می

 (32: )همان. کندجلب می

 

 5تصاویر رنگی: برانگیزنده

احساسند. در  ۀتصاویر معموالً رنگارنگ و برانگیزند

این بخش، به چگونگی به کارگیری انواع مختلف 

آن بر بیننده خواهیم پرداخت.  تأثیررنگ و چگونگی 

ابتدا باید به رنگ مشکی به عنوان یک رنگ خاص 

فرض رنگ سفید برای یشاشاره کرد. پیشتر به پ

فرض برای نوشته وان پیشزمینه و رنگ مشکی به عن

فرض برای نوشته یا رنگ مشکی به عنوان پیشیا 

آن بر  تأثیرطرح اشاره شد و گفته شد که میزان 

-بیننده کم است، اما برعکس این مسئله صدق نمی

کند. در واقع منظور این است که زمینه مشکی و 

دار است و ید بر روی آن نشانهنوشته و یا طرح سف

یننده حاوی پیامی خواهد بود و ه برای بـدر نتیج

توان گفت که برانگیزندگی در اینجا غیرفعال می

های دیگر به غیر از که رنگ زمانی است و نه فعال.

توان گفت که می ،اندمشکی در تصویر به کار رفته

های باشند. مشخصهبرانگیزنده احساسی فعال می

یکی  ۀتواند آن را زیر مجموعختلف یک رنگ میم

این  از سه نوع ارتعاش، حرارت و آشنایی قرار دهد.

 .سه بخش بیشترین اثر را در برداشت بیننده دارد

 (53: 2008 )پینتر،

 

 2ارتعاش

 منظور از ارتعاش در تصویر میزان شدت رنگ است.

اده ـگ استفـهای پر رنمتونی که در آنها از رنگ

                                                      
1. defused 

2. Vibrancy 

مانند  .هیجان و انرژی باالست ۀدهندنشان ،دشویـم

ونی از این تاستفاده از صدای بلند در متون صوتی. م

های متن ،دست که در آنها شدت رنگ زیاد است

که متون شوند. در حالیمرتعش نامیده می

های کمرنگ استفاده ای که در آنها از رنگهـچندرسان

مثل  .دشومتون بدون ارتعاش نامیده می ،شده است

 (58ان: )هم. اینکه در متون صوتی، صدا قطع باشد

 

 9حرارت

دیده شده است که انتخاب رنگ بر بینندگان  معموالً

ات احساسی متفاوتی دارد. به خصوص تفاوت تأثیر

های گرم شامل های گرم و سرد. رنگبین رنگ

های مختلف رنگ قرمز، نارنجی و زرد است، طیف

های مختلف امل طیفهای سرد شکه رنگدر حالی

ها عالوه بر زیبایی، رنگ رنگ آبی، سبز و نیلی است.

  دارند. بار اطالعاتی نیز

 کودک سنی رشد به با توجه باید حال عین در

 پخته،  تمیز، شاد، هایرنگ کودکان  شوند. انتخاب

 چرک هایدارند. رنگ دوست را خالص و جاافتاده

ی از )گروه .دارند کودک دافعه برای خفه و

دفتر انتشارات کمک آموزشی،  نویسندگان وابسته به

7484) 

 تصویر، با آنهاۀ رابط و هارنگ روانی خواص

 هایصورت به انسان اعصاب بر هارنگ تأثیر

 به توانیم را هارنگ .شده است آزمایش گوناگون

در ادامه  .خنثی و سرد گرم، :کرد تقسیم دسته سه

. شودختصار بیان میها به اروانشناسی رنگ  تأثیر

 (24-23)همان: 

                                                      
3. Warmth 
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 نارنجی زرد، چون هاییرنگ: گرم هایرنگ -

 هاییرنگ را هارنگ این شوند.شامل می را قرمز و

 .دانندکننده میوتهییج متجاوز مثبت،

 آبی بنفش، هایرنگ شامل: سرد هایرنگ  -

 غیرمتجاوز، منفی، ها،رنگ این نوع هستند. سبز و

 به شمار ساکت و آرام و گیرهرکنا و گزینی دور

 .روندمی

 و دـسفی اه،ـسی لـمث: یـخنث ایـهگـرن -

 رـب ارـباندوه دیـا حـت ریـاث والًـمعم و ریـخاکست

 .گذارندمی ما

 رنگ .دارند متفاوتی اثرات نیز هارنگ طیف

 از ایکنایه و دارد که روح است رنگی روشن، زرد

. است ستقد وگاه نشاط خوشحالی، خورشید،

 زرد رنگ از ایهاله اغلبمقدسان  شمایل اطراف سر

 .شودمی دیده نورۀ نشان به

 سبز، به مایل یا خنثی زرد و تیره زرد رنگ

 قرار عالقه و توجه مورد چندان که هستند هاییرنگ

 کمالی،بی بیماری،ۀ دهندننشا معموالً زیرا .گیرندنمی

 .هستند وفاییبی و فریب حسادت،

 در .است کنندهتهییج و مثبت رنگی ز،قرم رنگ

 .خداست راه در دادن خون و شهید شدن نماد اسالم،

 و آرام روشن، صاف رنگی آبی، رنگ

 تحمیل را بیننده فشاری روی و است امیدوارکننده

 دور جاهای به را بیننده ذهنس رعکـب .دـکننمی

 فرد در کرانگیبی از احساسی آن به کشاند، نگاهیم

 .کندیم ایجاد

 امیدواری و آرامش رضا،ۀ دهندنشان سبز، رنگ

 در آن دیدن .ایمان و دانش از ای استآمیزه و است

 را بیدار بهار رسیدن فرا و یـجوان ساسـاح ردـف

 .کندمی

-بی پارسایی، پاکدامنی، عفت، نماد سفید رنگ

 آن، نمادیۀ جنب ترینمهم .است حقیقت و گناهی

 سفید نیز پرچم که است جنگ از متارکه و صلح

 .دهدیم را معنی همین

 عمق و سنگینی افسردگی، رنگ سیاه،گ رن

 و غم و پوشیدگی نماد رازداری، حال عین در .است

 مثبت دارد، روانی آثار هم رنگ، این .هست نیز اندوه

)گروهی از نویسندگان وابسته به دفتر  .منفی هم

 (7484کمک آموزشی، انتشارات 

 

 5آشنایی

آید که پیش می سؤالم دیدن یک تصویر این در هنگا

ای که در تصویر نمایش داده شده است هر آیا مسئله

روز با آن سر و کار داریم و برایمان آشناست یا 

ها کنار گذاشته شده و اینکه موردی است که مدت

با دقت به  سؤالفراموش شده است. پاسخ به این 

کار های بهرنگ ۀها که منظور همان گسترتمایز رنگ

پذیر خواهد بود. وقتی از رفته شده است، امکان

شود حس آشنایی بیشتر های بیشتری استفاده میرنگ

که استفاده از طیف شود، در صورتیبه بیننده القا می

یک یا دو رنگ، مورد به تصویر کشیده شده را 

و خارج از رویدادهای آشنای روزمره نشان  خیالی

 (707 :2008. )پینتر، دهدمی

 

 هاتحلیل رنگ در تصاویر داستان

شده در این بخش حاصل بررسی توضیحات ارائه

  7شده در نمودار ها با توجه به الگوی ارائهدقیق رنگ

چنانچه فقط از  . مثالًاستو توضیحات ذیل آن 

                                                      
1. Familiarity 
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فاقد  ،سفید استفاده شود ۀخطوط مشکی روی زمین

شوند. چنانچه تصاویر رنگی بازخورد محسوب می

لذا برانگیزنده  ،بوده و دارای بازخورد احساسی باشند

 سه نوع ارتعاش، حرارت و آشنایی محسوب شده و

شده بررسی شده ر مورد آنها مطابق توضیحات ارائهد

ها در زیر به تفکیک هر است. حاصل این بررسی

 شود. داستان ارائه می

 

 )نوشته شده به فارسی( فلفلی و شیطونک جیغ و داد

بوده،  بازخورد احساسی کار رفته دارایه ی بهارنگ

از  باشند.می بدون ارتعاش، عال، فرانگیزانندهـب

و  در پس زمینه ایقهوه و آبی، سبزهای سرد رنگ

استفاده شده است. در کاراکتر اصلی آبی و مشکی 

 تفکر برانگیزی مناسببوده و از  آشنا هارنگ

 برخوردارند. 

 

 )ترجمه( جی جی جیغ جیغو

ـ  نگر ، بـاز خـورد احساسـی    کـار رفتـه بـا   ه هـای ب

-از رنـگ باشند. و مرتعش می فعال، دهـزاننـرانگیـب

 های سرد در پس زمینه )بنفش/ سبز/ قهوه ای/ آبی(

 های گـرم در کـاراکتر اصـلی )زرد/ قرمـز(    رنگ و 

ـ  اـآشنا ـهگـت. رنـده اسـاده شـفـاست ر ـکـ ـتفا ـب

روشـنایی  و  ضاد رنگـی بـاال  . تهستند برانگیزی کم

 باشد.می متوسط

 

 )ترجمه( شوشو شکمو

و  فعال، برانگیزاننده، خورد احساسیبازها با رنگ

های گرم در پس استفاده از رنگباشند. می مرتعش

های استفاده از رنگو  زمینه )قرمز/ زرد/نارنجی(

ده ـمشاه ز(ـای/ سبرد در کاراکتر اصلی )قهوهـس

تفکر با  آشنا هارنگ ،شود. عالوه بر اینیـم

 باشند.می برانگیزی مناسب

 )نوشته شده به فارسی( فلفلی و شیطونک بیماری

و  فعال، برانگیزاننده، بازخورد احساسیها با رنگ

 ،سبزرد ـس هایاستفاده از رنگ. هستند مرتعش

در مشکی و آبی و زمینه در پس بنفش و ایقهوه

ها  رنگ ،شود. عالوه بر اینمشاهده میکاراکتر اصلی 

 باشند.متوسط میتفکر برانگیزی با  آشنا

 

 (ترجمه) بیدی بی ادب

و  فعال، برانگیزاننده، خورد احساسیبازها با رنگ

آبی، سرد های از رنگزمینه در پسباشند. می مرتعش

-ای و خاکستری و در کاراکتر اصلی از رنگسبز، قهوه

ر الوه بای و آبی استفاده شده است. عهای سرد قهوه

 .هستندکم تفکر برانگیزی با  آشناها  رنگ ،این

 
 )نوشته شده به فارسی( قلی پسر بازیگوش

و  فعال، برانگیزاننده، بازخورد احساسیها با رنگ

زمینه استفاده از رنگ سرد در پسباشند. یـم شـمرتع

در  گرمرنگ و  خاکستری( ای/قهوه بنفش/ )سبز/

شود. عالوه بر میمشاهده  (قرمز/ زردکاراکتر اصلی )

 باال می باشند.تفکر برانگیزی با  آشناها رنگ ،این

 

 )نوشته شده به فارسی( گیر شدهحسنی بهانه

 فعال، برانگیزاننده، ورد احساسیـخازـبا ـها بگـرن

سرد در  هایاستفاده از رنگباشند. می مرتعشو 

 هایرنگو  ای(قهوه بنفش/ آبی/ زمینه )سبز/پس

شود. مشاهده می (قرمزاصلی )در کاراکتر  گرم

تفکر برانگیزی با  آشناها  رنگ ،عالوه بر این

 باشند.متوسط می
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 )ترجمه( لی لی لجبازه

و  فعال، برانگیزاننده، بازخورد احساسیها با رنگ

زمینه استفاده از رنگ سرد در پسباشند. می مرتعش

در کاراکتر  گرم هایرنگو  ای(قهوه بنفش/ )آبی/

 ،شود. عالوه بر اینمشاهده می (زرد و قرمزاصلی )

 باشند.م میـکزی ـرانگیـربـتفکا ـب اـآشنها گـرن

 

 های پژوهشبندی یافتهجمع

 بازخورد احساسی دارند؟ هایا تصاویر کتابآ

 

 ؟شده برانگیزاننده استهای بررسیآیا تصاویر کتاب

 

 

 

 
 

 شده فعال است؟های بررسیآیا تصاویر کتاب

 

 

 

 

شده مرتعش است؟های بررسیآیا تصاویر کتاب

گرم است یا  کار رفته در پس زمینه غالباًه ای بهرنگ

 سرد؟

 
 های غالب کاراکتر اصلی گرم است یا سرد؟رنگ

 

 شده تفکر برانگیزند؟های بررسیآیا تصاویر کتاب

 
 

 گیرینتیجهبحث و 

( در 2008) در این مقاله ضمن معرفی الگوی پینتر

خصوص در آثار به فارسی برای تحلیل رنگ تصاویر 

کودک و نوجوان، کارایی آن نیز در عمل با تحلیل 

 های نوشته شده به فارسی ورنگ تصاویر در داستان

شده به فارسی نشان داده شد. با توجه به ترجمه

ه توان نتیجه گرفت که بباال می ۀگانجداول هفت

کلی تفاوت بارز و معنی داری در انتخاب رنگ  طور

های این تحقیق مشاهده برای تصاویر کودک در داده

های گرم و سرد برای نشد. فقط در مورد کاربرد رنگ

، رنگ سرد های نوشته شده به فارسیزمینه در کتاب

 ا در ترجمه یک مورد رنگ گرم همده امـفاده شـاست

 ترجمه شده فارسی  گزینه

 3 3 با بازخورد 

 - - بدون بازخورد 

 ترجمه شده فارسی  گزینه

 7 - های گرمرنگ

 4 3 های سردرنگ

 ترجمه شده فارسی  گزینه

 2 4 های گرمرنگ

 2 7 های سردرنگ

 ترجمه شده فارسی  گزینه

 7 7 کم

 4 4 مناسب

 ترجمه شده فارسی  گزینه - - زیاد

 3 3 برانگیزی

 - - خنثی

 

 ترجمه شده فارسی گزینه

 3 3 فعال

 - - غیر فعال

 

های کتاب گزینه

 فارسی 

های کتاب

 ترجمه شده

 3 4 مرتعش

 - 7 بدون ارتعاش
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-کتر اصلی، کتاباشود. اما در مورد کارمشاهده می

های نوشته شده به فارسی یک مورد بیش از کتاب 

های ترجمه از رنگ گرم استفاده شده است. در مورد 

ارتعاش رنگ هم هر چهار کتاب ترجمه مرتعش 

نوشته شده به فارسی  که یک کتابدر حالی ،اندبوده

سایر موارد اختالفی  غیر مرتعش بوده است. در

ها در وجود نداشته است. از آنجا که انتخاب نمونه

این تحقیق هدفمند بوده است، لذا تعمیم نتایج به 

های علمی، تخیلی، داستان سایر موضوعات مثالً

-تاریخی و... باید با احتیاط صورت گیرد. البته می

الگو در تحلیل رنگ تصاویر سایر ژانرها  توان از این

 تأثیرمیتوان  ،د. همچنینکرو سطوح سنی استفاده 

 موضوع بر رنگ را با توجه به این الگو بررسی نمود.

 

 منابع

-های زبانکاربرد آموزه(. »7485زاده، فردوس )آقاگل

مجلۀ «. گرا در تجزیه و تحلیل متون ادبیشناسی نقش
انشکدۀ ادبیات و علوم تخصصی زبان و ادبیات د

 .7 -27. صص 735. پیاپی 2. شماره انسانی مشهد

کودک و تصویر، (. 7485)الدین کرمی، جمالا

های کودکان و جستارهایی در تصویرگری کتاب
 . تهران: انتشارات سروش.لد دومج .نوجوانان

بررسی عناصر دیداری در »(. 7483) ــــــــــ

ماه کودک و کتاب . «بافت(  تصویرگری )رنگ،

 .17-56 . صص734. پیاپی77. شمارهنوجوان

ها و معیارهای نقد و  (. مالک7413ژوهش، نوشین )پ
نامه  . پایاننقادی در آثار تصویرگری کتاب کودک

کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی. دانشکده 

 .هنرهای زیبا دانشگاه تهران

تاریخچه و بررسی تصویرسازی (. 7487پورجم، پروین )
کودک در ایران از شروع فعالیت کانون پرورش کتاب 

نامه پایان .7439فکری کودکان و نوجوانان در سال 

 دانشگاه تهران. دانشکدۀ هنرهای زیبا. دوره کارشناسی.

تهران: انتشارات  .تصویرسازی. (7488)پور، محسن حسن

 فاطمی.

. بررسی آثار تصویرگران کتاب کودک (7411) ــــــــــ
 نون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.انتشارات کا

 . نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشی هنر پایان

 .دانشگاه تربیت مدرس

بررسی کیفیت تصویر در »(. 7411)خوانساری، الهام 

سال منتشرشده در  1-72های شعر کودکان کتاب

پژوهشنامه ادبیات کودک و  «.10-13های سال

 .776-727صص  .72و 77شماره  .نوجوان

هله هوله ضرر داره واسه (. 7489اهلل )رضایی، رحمت

 تهران: آینده علم و پویش. .حسنی خطر داره

اصول  و  (.7484ریزی آموزشی)سازمان پژوهش و برنامه

 مجموعه ،آموزشی کتاب تصویرگری یهاویژگی
. تهران: 26- آموزشی هایکتاب تولید راهنماهای

دفتر  .ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

 انتشارات کمک آموزشی.

-بررسی کیفیت تصویر در کتاب(. 7466صدری، مهران )

نامه کارشناسی  پایان .های تصویری کودکان ایران

 علوم. ۀدانشکد .تهران ارشد. دانشگاه

تحلیل گفتمانی چند شعر (. 7485صفرزاده، مریم )

 -تعلیمی و غنایی از مولوی: رویکردی سیستمی
 .دانشگاه رازیارشناسی ارشد. ک نامه. پایاننقشی

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

نقش تصویر در پرورش تخیل (. 7482عبداللهی، مهتاب )

دانشگاه  .نامه دوره کارشناسی ارشدپایان .کودکان

 هنرهای زیبا. ۀدانشکد .تهران

های کودکان: تصویرگری کتاب(. 7457قایینی، زهره )

سسه فرهنگی ؤن: متهرا .هاتاریخ، تعریف و گونه

 هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان.
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بررسی تصویرسازی در (. 7414کوثراحمدی، علی )

نامه کارشناسی ارشد.  . پایانهای کودکان کتاب

 .دانشگاه تربیت مدرس

سارا  ۀترجم .بیدی بی ادب(. 7489گراس، تونی )

 تهران: انتشارات قدیانی. .قدیانی

شکوه  ۀبازنوشت .غ جیغوجی جی جی(. 7489ــــــــــ )

تهران:  ۀ محمدرضا مهرافزا.نیا براساس ترجمقاسم

 انتشارات قدیانی.

شکوه ۀ بازنوشت .شو شو شکمو(. 7489ــــــــــ )

تهران:  .محمدرضا مهرافزا ۀنیا براساس ترجمقاسم

 انتشارات قدیانی.

-ۀ شکوه قاسمبازنوشت .لی لی لجبازه(. 7489ــــــــــ )

تهران:  .محمدرضا مهرافزا ۀترجمنیا براساس 

 انتشارات قدیانی.

فرایند آفرینش ادبیت و »(. 7419محمدی، محمدهادی )

پژوهشنامه ادبیات کودک و . «معنای ادبیات کودکان

 .8-23. صص 1شماره  .نوجوان

تهران:  .فلفلی و شیطونک ترس(. 7452مطیع، ماندانا )

 انتشارات کیوان.

تهران:  .و شیطونک جیغ و دادفلفلی (. 7452) ــــــــــ

 انتشارات کیوان.

بررسی زبانشناختی (. 7485سادات )مقداری، صدیقه

ودکان در ایران از دیدگاه ادبیات کودک برای ک
رساله دکتری زبانشناسی  .شناسی انتقادیگفتمان

 دانشگاه فردوسی مشهد. .همگانی

 .قاسم کریمی ۀترجم .من ترسویم(. 7487موزس، برایان )

 ران: انتشارات قدیانی.ته

رنگ در  تأثیربررسی »(. 7452نیکوسخن، سودابه )

فصلنامه . «های داستانی کودک )گروه سنی ج(کتاب
 .2 -23صص . 5شماره .تحلیلی پژوهشی کتاب مهر
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