
تصویرگری از خاطره ها تا هدف ها 
در جست وجوی هدف های تصویرگری کتاب های علمی

اشاره
ــی علمی، رکن اساسی  بدون تردید تصویرگری کتاب های آموزش
ــودکان و نوجوانان به  ــوص ک ــل جذب مخاطب، به خص ــة ثق و نقط
ــی توسط آنان  ــت و در گرایش و انتخاب کتاب های آموزش کتاب اس
ــوع، در این مقاله  ــاظ اهمیت موض ــادی دارد. به لح ــیار زی تأثیر بس
ــرحی  ــرات نگارنده در تاریخ تصویرگری، با ش ــدا گریزی به خاط ابت
ــتة عبدالرحیم طالبوف )1272 هـ .  از خاطرات »کتاب احمد«، نوش
ــیس دارالفنون آغاز شدند و  ش(، ترجمه ها و اقتباس هایی که با تأس
ــپس مطلب را با یادی از مجموعه کتاب های  ــتان اتم داریم و س داس
ــمت دوم مقاله بایدها و  ــم. در قس ــت به پایان می بری ــرآن و طبیع ق
ــی از اهداف آن می آید که با  ــای تصویرگری علمی و برخ ضرورت ه
ــین مفاهیم علمی شروع و با حیثیت بخشی به کل یك  درك دل نش

مجموعه پایان می پذیرد. 
مقدمه 

سال های تحصیل دورة ابتدایی من، سال های پایانی دهة چهل بود 
ــتانة توجه جدی به ادبیات کودکان و نوجوانان این سرزمین و  که آس
به تبع آن ادبیات »غیرتخیلی«1 این گروه سنی به شمار می آید. گاهی 
ــخصی ام که هنوز هم با کمبود جا نمونه ای  با مراجعه به کتابخانة ش
از کتاب های آن دوران را در خود جای داده است، خاطره های شیرین 
و تجربه های آغازین و زیبای پیشکسوتان این رشته را زنده می کنم. 
ــیرین گذشته را با شاخص هایی  در این مقاله ها قصد دارم، یادهای ش
ــت،  که در تصویرگری علمی کتاب های کودکان الزم و ضروری اس
ــم؛ بدون آنکه بخواهم پای از گلیم خود فراتر نهم و در  پیوند می ده

زمینه های هنری و تخصصی تصویرگری قدم زنم! 
ــِی دیروز، در  ــای تصویرگری کتاِب علم ــد هدف ه به نظر می رس
ــوند. یادآوری  ــان تر و مؤثر هویدا ش ــاِی امروز می توانند آس کتاب ه
ــی هدف های  ــا در دو مقاله برخ ــت ت ــته فرصتی اس خاطرات گذش

تصویرگری علمی را در کتاب های جدید دنبال کنم. 

کلیدواژه ها: تصویرگری، هدف های تصویرگری، کتاب های 
علمی

پیش از خاطره ها 
ــت؛ آن  تصویرگری کتاب های علمی از دیرباز مورد توجه بوده اس
هم با هدفی فراتر از زیبایی متن. در اولین تصویرگری های علمی نیز 
تالش شده است تا بخشی از مفاهیم با تصویرگری انتقال داده شود. 
ــان که امکانات  ــال های پیش از این، آن زم ــت به س در بازگش
ــی را در کتاب های  ــود، نیز تصویرهای ــر مثل امروز نب چاپ و نش
ــتة  ــم. کتاب »احمد« نوش ــان می بینی ــودکان و نوجوان ــی ک علم
ــتین کتاب هایی  ــم طالبوف« )1272 هـ . ش( از نخس »عبدالرحی
ــتان ارائه می دهد.  ــی را در قالب داس ــت که موضوع های علم اس
ــش هایی را مطرح می کند و بزرگ ترها پاسخ می دهند.  احمد پرس
ــده اند  کتاب احمد تصویرهایی دارد که از منابع خارجی اقتباس ش
ــنا یا ناآشنا  ــت کم آش ــته را که گاه ممکن اس و درك موضوع نوش

برای خواننده باشد، آسان می کند. 
ــة دارالفنون« را آغاز توجه جدی به  ــاید بتوان تأسیس »مدرس ش
ــی متن های خارجی مربوط به علوم  علوم تجربی و ترجمه و بازنویس
ــمار آورد. این ترجمه ها  تجربی برای کودکان و نوجوانان ایرانی به ش
و اقتباس ها همراه خود استفاده از تصویر مقاله ها و کتاب های استفاده 
شده را نیز دربرداشته است. برای مثال می توان از روزنامة »معارف« 
ــه روزنامه هایی بود که به  ــارف یاد کرد که از جمل ــن مع ارگان انجم
ــاده و همراه با تصویر  ــکل پی گیری مقاله های علمی را با بیان س ش

چاپ می کرد. )تصویر 1(.  

خاطره هایی از دهه های 40 و 50 
انتشارات پدیده 

ــه دورة ابتدایی  ــة 40 و آغاز دهة 50 ک ــی ده ــال های پایان در س
ــارات پدیده تازه تأسیس شده بود. دهة 50، دهة  را می گذراندم، انتش
ــر کودکان و نوجوانان بود. به یاد دارم که به همراه  پرتالش این ناش
ــالمی )شاه آباد آن زمان( نزدیك میدان  پدرم به خیابان جمهوری اس
بهارستان، ابتدای خیابان ملت می رفتیم تا از این ناشر کتاب  بخریم. 
ــارات پدیده به طور فعال به ترجمه و نشر کتاب های دانستنی  انتش
ــتانی  ــی و مجموعه های مرجع و دانش نامه در کنار ادبیات داس علم
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تابستان1392 4023



همت گماشته بود. از کتاب های علمی پدیده مجموعة »پژوهش« را 
ــتارگان«، »داستان پیدایش  می توانم نام ببرم با عنوان هایی مثل »س

زمین«، »مهاجرت پرندگان« و...  

»کتاب های مرجع« انتشارات پدیده مجموعة دیگری بود که هر جلد آن به 
موضوعی اختصاص داشت؛ از »زندگی پیش از تاریخ« و »ماهی ها« گرفته تا 
»آهنگ سازان جهان«، »نقاشان بزرگ« و باالخره »فضا«، )تصویر 2( »رادیو 
تلویزیون« و... این مجموعه دارای نقاشی و عکس های رنگی بود که به همراه 
نوشتة کتاب زمینة خوبی برای فهم خواننده ایجاد می کرد. هیچ صفحه ای 
بدون تصویری در مجموعة یادشده به چشم نمی خورد. همة این مجموعه ها 

ترجمه و تصویرها نیز از منبع های اصلی انتخاب شده بود. 
ــگفتی های  جدر مجموعة کتاب های پدیده، تصویرهای کتاب »ش
تن آدمی« که توسط حسن مرندی ترجمه شده بود، ویژگی منحصر 
به فردی داشت. تصویرگر و نویسندة کتاب آنتونی راوبلی است. به 
ــیم  ــنده با دانش الزم تصویرهای کتاب را ترس نظر می آید که نویس
ــی برخوردارند. تصویرهای  ــا از دقت علم ــت، زیرا تصویره کرده اس
ــده اند، به خوبی  ــادة کتاب که در زمینه ای با رنگ متفاوت چاپ ش س
ــت از آناتومی  خواننده را به خود جذب می کنند و او را به درك درس
ــاند. از دیگر ویژگی های این  ــل اندام های مختلف بدن می رس و عم
ــت که درك موضوع را آسان می کنند. این  تصویرها تمثیل هایی اس
ــت. در تصویر 3 صفحه ای  روش امروزه کاربردهای زیادی یافته اس
ــاهده می کنید که با تمثیل کار دندان ها به آسیاب  از این کتاب را مش

همراه است.  

ویژگی های تصویرگری 
ــا عملکرد مورد  ــمت های مهم ی  کاربرد رنگ برای نمایش قس

نظر؛ 
 تصویر یك تمثیل برای نمایش بهتر و درك عمیق تر؛  

 سادگی برای نمایش آنچه مهم است. 

مؤسسه فرانکلین و انتشارات ابن سینا، نیل، 
امیرکبیر و حبیبی 

ــه ای آمریکایی بود که از ابتدا به عنوان  ــة فرانکلین مؤسس مؤسس
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ــینا، نیل،  امیرکبیر و جیبی در این  ــر همراه« با انتشارات ابن س »ناش
ــت ترجمه سپرده و سپس  دوران کتاب های علمی متنوعی را به دس

منتشر کرده است. 
ــارات نیل با همکاری فرانکلین در اواخر دهة 30 و آغاز دهة  انتش
40 مجموعه دانستنی های جهان علم را که شامل 24 کتاب می شد، 
ــارات نیل مقابل دانشگاه تهران قرار داشت.  منتشر کرده است. انتش
از مجموعه دانستنی های جهان علم عنوان هایی چون »نیروی اتم«، 
ــه خاطر می آورم.  ــان«، »قمرهای مصنوعی« را ب ــای جه »بیابان ه
تصویرهای سیاه و سفید این مجموعه با زیرنویس همراه بود و درك 

ساده تر متن کتاب را ممکن می ساخت. 
ــارات ابن سینا که در میدان  ــتنی انتش کتاب های زیبا و دوست داش
ــدنی است؛ کتاب هایی  ــده بود نیز فراموش نش هفت تیر امروز واقع ش
ــاوت و موضوع های گوناگون  ــگ در زمینه های متف ــا چاپ چهاررن ب
ــت.  ــی و عکس های این کتاب ها در کنار متن قرار داش علمی. نقاش
ــوب، صفحه آرایی زیبا و مختصر بودن کتاب ها عالقه مرا به  چاپ خ

آن ها بیشتر می کرد. 
ــی«،  ــوی منظومة شمس از این مجموعه »خرافه یا علم«، »آن س

»کارخانة غذاسازی رستنی ها« را به خوبی به خاطر می آورم. 
ــة فرانکلین با ناشرانی  ــترك مؤسس یکی از کارهای ویژة مش

ــة  ــی، مجموع ــای حبیب ــرکت کتاب ه ــر و ش ــون امیرکبی همچ
ــه  فرهنگ نام  .)4 ــر  )تصوی ــت  »فرهنگ نامه« اس ــدی  جل  17
ــت.  ــة ما وجود داش ــود که در کتابخانة مدرس ــی ب از کتاب های
ــه فقط برای استفاده در کتابخانه  کتاب دار مهربان و آگاه مدرس
ــای فرهنگ نامه  ــا قرار می داد. اکثر تصویره آن را در اختیار م
ــده اند؛ هرچند عکس و نمونه های دیگری  با آب رنگ نقاشی ش
ــورد. صفحه آرایی و  ــم می خ ــز در آن به چش ــری نی از تصویرگ
ــا موجب  ــای تصویره ــم نواز و زیرنویس ه ــاب چش ــی کت طراح
ــن مجموعه به  ــد هفدهم ای ــود. جل ــتر موضوع می ش درك بیش
ــزاران فنی کتاب  ــة کارگ ــاص دارد و در مجموع ــران اختص ای
ــام هنرمندان  ــت، ن ــامی آن ها در ابتدای کتاب آمده اس که اس
تصویرگری چون: محمدزم�ان زمانی،  نورالدین زرین کلک، 

ــم می خورد.  پرویز کالنتری و... به چش

ویژگی های تصویرگری
 زیرنویس مناسب برای عکس یا تصویر؛ 

 صفحه آرایی زیبایی و چشم نوازی؛ 
 بومی سازی و استفاده از آنچه خود داریم! 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر 
ناشران

یادم نیست کتاب های کانون را از کجا تهیه می کردم، فقط می دانم 
همیشه فهرست »کتاب هایی که تاکنون منتشر شده است« )در پشت 
ــت( را به دقت نگاه می کردم تا هیچ  جلد کتاب های کانون وجود داش
کتابی از آن را از دست نداده باشم. کانون در آن سال ها کمتر به چاپ 
کتاب علمی اقدام می کرد فقط در ترجمه های چاپ شدة این ناشر به 
موارد انگشت شماری از کتاب های علمی مثل »داستان اتم«، »آفتاب 

در سیم ها«، »کتاب ستارگان« و... برمی خوریم. 
ــمت با  ــمت کوتاه دارد و صفحة آغاز هر قس ــتان اتم 14 قس داس
ــود. سفیدخوانی و  ــمت ها مشخص می ش رنگی متفاوت از دیگر قس
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ــر این کتاب  ــگ از ویژگی های دیگ ــدة دورن ــی ش تصویرهای نقاش
ــود. همة تصویرها دارای زیرنویس مناسب هستند  ــوب می ش محس

)تصویر 5(. 
ــود.  در فروردین 1352 کتاب »چه می خواهید بدانید« چاپ می ش
ــت )ترجمة ع - نوریان(، اما نقاشی های  این کتاب هر چند ترجمه اس
ــت. نقاشی های خیا ل انگیز  ــط نفیسه ریاحی انجام شده اس آن توس
ــتر می کند،  ــده را به مطالعه بیش ــن، عالقة خوانن ــاب در کنار مت کت
خواننده را به تفکر وامی دارد و موقعیت های متفاوتی از موضوع کتاب 

را در برابر او می گستراند. 
بدون شك می توان کتاب ها و ناشران بسیار دیگری را به آنچه ذکر 
ــاره کردم، نخواسته ام  کردم، اضافه کرد. همان طور که در ابتدا نیز اش
ــت وگذاری در  تاریخچة کامل و علمی از موضوع ارائه کنم. تنها گش
ــن خاطره ها را با یادی از مجموعة  ــای آن دوران کرده ام. ای خاطره ه
ــرآن و طبیعت« به پایان می برم. مجموعه ای که نگاه به آفرینش  »ق
ــرش مذهبی درهم  ــگفتی های آن را با نگ ــت و عجایب و ش و طبیع
ــزد و آیه هایی از قرآن مجید را که می تواند به موضوع مربوط  می آمی
ــد، همراه می آورد. این کتاب ها دارای  ــته باش ــاره به آن داش و یا اش
عکس ها و تصویرهای رنگی و سیاه و سفید است. آیات قرآن باالی 
ــت.  ــة آیات در پایین تصویرها آمده اس ــر جای دارند و ترجم تصاوی
این مجموعه توسط عبدالکریم بی آزار شیرازی تألیف و به وسیلة 

ــال های اولیة دهة 50 منتشر شده است. از  ــارات بعثت« در س »انتش
ــافرت به  ــل«، »مس این مجموعه می توان »راز کوه ها«، »زنبور عس

فضا«، »گذشته و آینده جهان« و ... را نام برد. 
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