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چكيده
انگيزه هاي ايجاد تصوير در کتاب هاي داستاني نيازمند تعريف «خيال» در متن و تصوير است. در اينجا خيال 
به معني تصوير است. پس شناخت رابطه ميان «تصوير ادبي» و «تصوير تجسمي» بر اساس «معنا» مسئلة 
اصلي اين تحقيق است که به روش توصيفي- تحليلي و به شيوة جمع آوري اطالعات به صورت کتابخانه اي 
انجام شده است. در اين مقاله با مروري بر نظريه هاي مختلف در رابطه ميان متن و تصوير، در ابتدا نظريات 
«طبقه بندي»، «قياسي»، «هماهنگي و انحراف»، «مخاطب  محور و تعامل»   توضيح داده شده و سپس بر 
اساس دو سؤال تحقيق ١. نقش معنا در تصويرسازي کتاب هاي داستاني چگونه است؟ و٢.آيا تصويرگر 
عناصري (مواردي) را به متن داستاني کتاب مي تواند اضافه کند؟ به نقش «معنا» در رابطه ميان متن و تصوير 
پرداخته و اين نتيجه حاصل شد که قابليت هاي بياني تصويربه نوع ارتباط خاص ميان عوامل محسوس و 
نامحسوس بستگي دارد، چرا که صورت به معناي تصوير حجاب معنا است پس تصويرگر بر آن است که 
صورت معمول واقعيت را بشکافد و با رفتن به طرف شکل هاي تمثيلي و فرم هاي تجريدي بر اساس متن 
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مقدمه
اين  در  مي گردد؟  چه  دنبال  به  ادبي  متن  در  تصويرگر 
آن  با  تصويرساز  که  ادبي،  خاص  ماهيت  درک  ارتباط 
از  است.  برخوردار  اهميت خاصي  از  داشته،  هم سخني 
اين رو بايد به «خيال» به عنوان فصل مشترک ادبيات و 
به مثابه حسي  خيال  اينجا  در  کرد.  توجه  تصويرسازي 
باطني مطرح مي شود که هميشه و در همه حال (چه در 
خواب و چه در بيداري) با انسان همراه است. اين لغت در 
زبان فارسي به معني تصوير و تصور و يا عکس منعکس 
در آب و آينه مطرح است که در زبان فرانسه و انگليسي 
به آن Image مي گويند،حسي غريب و پنهان که جايگاهش 
در اعماق وجود ماست و در هر حال ريشه در اعتقادات 
با  را متناسب  نوع خيال هرکس  دارد و ما مي توانيم  ما 
نوع تربيت او در نظر بگيريم و بگوييم که آيا اين خياالت 

رحماني است يا شيطاني؟
است:  کامًال روشن  هنرمند  جايگاه  ميان  اين  در  اما 
او نيز همچون همه انسان ها داراي خيال است ولي تنها 
ُحسن او اين است که مي تواند اين خياالت را براي ديگران 
«محاکات» کند. تعريف اين کلمه کليد رمز مشترک متن و 
تصوير است.اين لغت گاهي به معني «حکايت کردن» و 
گاهي به معني «نمايش دادن» و»تصوير کردن» به کار 
و  داستاني  ادبيات  در  معاني  اين  که  و مي دانيم  مي رود 

به خصوص ادبيات کودک کارکردي ويژه دارند.
دنياي قصه هرچند روايتگر است ولي در عين حال 
در خيال  را  آن  و  باشد  ادبي»  مي تواند موجد «تصوير 
تصويرساز به «تصوير تجسمي» بدل کند. بنابراين متن 
مخاطب  آن  در  که  مي کنند  ايجاد  را  دايره اي  تصوير  و 

دائمًا از تصوير به متن و از متن به تصويردر حال حرکت 
است؛ يعني مخاطب از يک سو معاني متن را در تصوير 
باز مي يابد و از ديگر سوتصوير به او در فهم متن ياري 
مي رساند و اين امر مرتبه اي از سير تأويلي است که از 
اين دور در  ياد مي شود. نقش  آن به «دور هرمنوتيک١ 
ادبيات کودک باعث شناخت نقش «معنا» در رابطه ميان 
از  اصلي  هدف  رو،  بدين  مي شود.  «متن»و«تصوير» 
اين مقاله شناخت نظريات مختلف در رابطه ميان متن و 
اين  اين اساس،  تصوير در کتاب هاي داستاني است. بر 
تحقيق به دنبال کشف اين مطلب است که اگر لحن تصوير 

بر اساس متن داستان شکل مي گيرد پس: 
١. نقش معنا در تصويرسازي کتاب هاي داستاني چگونه 

است؟
٢.آيا تصويرگر عناصري (مواردي) را به متن داستاني 

کتاب مي تواند اضافه نمايد؟

روش تحقيق
اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي و به شيوة جمع آوري 

کتابخانه اي اطالعات انجام شده است.

پيشينة تحقيق
در اينجا کتاب کاميال اليوت با عنوان باز انديشي مباحث رمان 
و سينما در سال ٢٠٠٣ و نيز مقالة پري نودلمن با عنوان 
«ارتباط تصاوير و کلمات» و همين طور مقالة سايپ، لورنس.

آر با عنوان «کتاب هاي تصويري چگونه کار مي کنند؟» و 
در نهايت کتاب شهيد مرتضي آويني با عنوان آينة جادو(ج 
گرفته اند. قرار  توجه  مورد  تحقيق  پيشينة  به عنوان   (۱ 1.Hermenutic circle

تصوير١. اسم من چفيه است، تصويرگر: خشايار قاضي زاده، مأخذ: حوزة هنري، ١٣٧٢
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ارتباط ميان متن و تصوير
آشکارترين تفاوت ميان هنر نقاشي و تصويرگري ارتباط 
ميان متن و تصوير است. اين اصلي است که با توجه به 
ويژگي هاي متن، ميزان درک گروه سني مخاطب کتاب، 
يک  مي گيرد.  شکل  هنرمند  خيال  و  شخصي  سليقة  و 
تصويرگر براي مصورسازي کتاب به هر حال تابع متن 
است و حتي اگر خيلي هنرمندانه و خالقانه تصاوير را 
خلق کندباز هم اثر او، در عين استقالل، با متن مناسبت 
دارد. «اينگونه مي توان گفت که براي بيان کيفيات به توسط 
تصويربايد آنها را به عالمات کمي ترجمه کرد. براي بيان 
اضطراب في المثل بايد کسي را تصوير کرد که با نگراني 
مشغول جويدن انگشتان خويش است و براي بيان بالهت 
در تصوير بايد به همان حدي که بالهت در چهره نمايان 
مي شود اکتفا کرد و اين امر همان قابليت بياني تصوير 
است که در هنر تصويرسازي خود را نشان مي دهد. در 
او  باشد تصوير خيالي  اهل حق  اگر هنرمند  اين مرحله 
براي کشف  کشف و شهودي مي شود در عالم واقعيت 
حقيقتي که در آن پنهان است و در اين مرتبه ما شاهد 
تنزل و تجلي و ظهور حقايق مجرد در صورت هاي مثالي 
هستيم و چون اين امر در عالم خيال به وقوع مي پيوندد 
زبان تصويري او داراي صورت هايي متوازن، متناسب، 
جلوه هاي  همگي  که  بود  خواهد  و...  متقارن  متعادل، 
وحدتي هستند که بر عالم مثال حاکم است. اگر موجودات 
اين صفات، توازن و  اين عالم (که عالم کثرت است) به 
تناسب و تعادل و تقارن... آراسته شوند، در نظر ما زيبا 
و  بهاء  و  عين حسن  آن وحدت،  که  مي کنند، چرا  جلوه 

امر روحاني است که  زيبايي يک  اينجا  در  است.  تقدس 
اعطا  محسوس  عالم  به  ملکوتي  حقايق  تمثل  با  همراه 
آيينة  که  گفت  بايد  پس  (آويني، ٢٠٨: ١٣٧٩).  مي شود» 
خيال تصويرگر ملهم از عالم غيب است که در هر حال هم 
مي تواند رحماني باشد و هم شيطاني؛ در اين حالت تخيل 
هنرمند آزاد نيست و ماهيتي مستقل از اعتقادات او ندارد. 
اصوًال تصوير خيالي متصل به روح و نفس و عقل اوست 
و به همين خاطر در هر مرتبه اي از مراتب وجود که باشد 
آيينه اي است که صورت هاي همان مرتبه و مراتب پايين تر 

از خويش را در خود مي پذيرد.
به طور کلي، در کتاب هاي تصويري حلقة اتصال ميان 
متن و تصوير همان خيال است که در پرورش داستان در 
ذهن کودک و بيان قابليت هاي تصويري در آن نقش مهمي 
بر عهده دارد. بنابراين هم تصوير و هم متن نوشتاري 
از عالم  هر دو به عنوان هنر معرجي هستند براي عبور 

محسوسات به عالم معاني و کيفيات باطني.
اما بايد اين مطلب را در نظر گرفت که قابليت بياني 
تصوير محدود است و همة کيفيات و معاني قابل ديدن 
نيستند. الجرم، نکتة اصلي در عبور از عالم محسوسات 
به عالم معاني آن است که چگونه مفاهيم و احساسات 
که  جاست  همين  در  سازيم.  نمايش پذير  را  دروني 
نظريات مختلف دربارة رابطة ميان متن و تصوير مطرح 

مي شود(تصاوير١و٢و٣).

١.نظرية طبقه بندي١
ايجاد  متن و تصاوير مي توانند به صورت مستقل منشأ 

تصوير ٢. قصة کرم ابريشم، تصويرگر: نورالدين زرين کلک، مأخذ: انتشارات کانون، ١٣٥٥

1.Categorization



آثاري ادبي و تصويري شوند. بنابراين، در طول تاريخ 
هنر، جدايي و استقالل خاص هنرهاي کالمي و تصويري 
بسياري  هنرشناسان  و  منتقدين  بحث  مورد  يکديگر،  از 
بوده است. آنها بر اين باور بوده اند که اين دو هنر خاص 
قابل ترجمه به يکديگر نيستند و بايد به صورت تفکيکي و 
ادبيات  گيرند، چراکه  قرار  ارزيابي  طبقه بندي شده مورد 
که  مطرح اند  زماني  هنرهاي  به عنوان  کالمي  هنرهاي  و 
زمانمند  و  زنجيره اي  خطي،  ساختاري  داراي  مي توانند 
بيشتر  تصويري  هنرهاي  و  نقاشي  در حالي که  باشند، 
به عنوان هنرهايي مکاني معرفي مي شوند و در آنها مي توان 
خصوصياتي همچون ايستايي و مکانمند بودن را مشاهده 
کرد. اين نظريه، که از سوي گاتولدا فريم لسينگ١در سال 
١٧٦٦ ميالدي مطرح شد، بيشتر بر ارتباط ميان شکل و 
محتوا تأکيد داشت. او اين دو هنر را که ديرباز هنرهاي 
طبقه بندي  جداگانه  قالب  دو  در  مي شدند  ناميده  خواهر 
کرد و باعث شد که در قرن بيستم مباني طبقه بندي او 
به صورتي کلي تر به نماد تفاوت بين کالم و امور بصري 
تبديل شود. در اينجا ويژگي زبان در دو بعد گفتاري و 
اصْل  در  چراکه  مي گيرد  قرار  بررسي  مورد  نوشتاري 
زبان در گفتار تجلي مي کند و بعد نوشتار، به عنوان افزوده 
و يا اختراع، در خدمت ثبت گفتار قرار مي گيرد. در اين 
داراي  آن  شنيداري  وجه  در  زبان  بارز  ويژگي  مرحله، 
حالتي خطي و زنجيره اي است. اما در ادامه اگر اين گفتار 
از طريق نوشته يا ضبط صوت يا هر رسانة ديگري ثبت 
نشود اين بيان گفتاري حالتي ميرا به خود مي گيرد. پس 
با «زمان»  ارتباطي خاص  بايد گفت که گفتار و حکايت 
دارد و داستان به صورت پي در پي در زمان١، زمان٢، 
زمان٣ و... بيان مي شود و نمي توان ترتيب زماني آن را 

به هم زد؛ مثًال از زمان٢ به زمان٥ حرکت کرد و بالعکس، 
چراکه زمان زنجيره اي و خطي است اما در تصاوير بحث 
اصلي درباره مکان است. مخاطب در وهله اول يک کل 
را مي بيند و بعد با توجه به جا و مکان آن، سعي مي کند 
موقعيت هايي  کند  شناسايي  آن  در  را  فرم  هر  موقعيت 
با  نظريه  اين  نهايت  در  و...  راست  چپ،  پايين،  باال،  در 
شکل گيري هنرهاي پيوندي همچون رمان هاي مصور و 

فيلم هاي سينمايي دچار تزلزلي شديد شد.

نظرية قياسي
به  بيشتر  که  دارند  قرار  هم  ديگري  گروه  مقابل،  در 
قائل  تصويري  و  کالمي  هنرهاي  ميان  قياسي  رابطه اي 
يکديگر  به  کامًال  اين دو هنر  آنها مي گفتند که  بوده اند.٢ 
ترجمه پذيرند و مي توان کالم را به تصوير ترجمه کرد، 
چراکه تصوير هميشه از طريق کالم قابل فهم است. اين 
ميان  رابطه  دربارة  نظريات  قديمي ترين  از  يکي  نظريه 
متن و تصوير است، نظريه اي که در آن نقاشي و شعر 
به عنوان دو هنر خويشاوند داراي رابطه اي قياسي اند و در 
آنها مي شود شباهت هاي خانوادگي را کشف کرد، نظير 
اين سخن زئوس سيمونيدسي که مي گفت: شعر تصوير 

ناطق است و نقاشي شعري صامت.
صاحب نظران در اين نظريه با استفاده از چارچوب يک 
هنر به گونه اي دربارة هنر ديگر صحبت مي کنندکه گويي 
اين دو از برخي جهات دقيقًا همانند يکديگرند و همين امر 
هنرها شده  ميان  در  اقتباس  ارتباطي  عامل  ايجاد  باعث 
اقتباس  شکل  متداول ترين  قياس  که  معتقدند  آنها  است. 
است، مانند اين سخن شاعر انگليسي سر ريچارد بالک 
مور٣ که در سال ١٧١٣ ميالدي آن را با قاطعيت عنوان 
کرد: «شعر از بسياري جهات دقيقًا همانند نقاشي است و 
آنها هر دو يک پيکر هستند.» وي سپس براي به تصوير 
کشيدن هر يک از اين دو عنصر از مضامين موجود در 
ديگري بهره گرفت: «نقاش شاعري است که براي چشمان 
و  کلمات  رهگذر  از  که  است  نقاشي  شاعر  و  مي سرايد 
اصوات براي شنونده خلق اثر مي کند. يکي به واسطة کالم 
خاموش خود به ما شادي مي بخشد و ديگري از طريق 

.(Eliot.18: 2003)تصوير آوايي ما را به وجد مي آورد
اين نظريه در اروپاي قرن نوزدهم رواج کامل داشت و 
در جهت مخالف اصول طبقه بندي لسينگ قد برافراشت و 
حتي بر آن نيز استيال پيدا کرد. مشهورترين صاحب نظران 
در اين رابطه افرادي چون جان راسکين٤ و والتر پيتر٥ 
بودند. آنها بيشتر بر اين امر پافشاري مي کردند که ميان 
هنرها دو عامل آميزش و يا رقابت مي تواند باعث ايجاد 
خويشاوندي شود. اهل قياس در اواخر قرن نوزدهم با 
الهام از نظرية مکتب رومانتيسم در مورد خيال مشترک 
به جاي  شکل،  بر  تأکيد  با  که  رسيدند  نتيجه  اين  به 
محتوا، مي توانند مروج هنري باشند که بر اساس تبادل 

1.Gotthold Ephraim 

Lessing

2. Inter Art

3. Sir Richard Blakmore

4.John Ruskin

5.Walter Peter

تصوير٣. يک حرف و دو حرف، تصويرگر: محمدرضا دادگر، 
مأخذ: انتشارات کانون، ١٣٦٥

شناخت تصويرسازي کتاب بر اساس 
رابطه ميان متن و تصوير
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زيبايي شناسي شکل ها به وجود آمده است. آنها اين نظر 
را در مقابل تئوري پيوند ميان شکل و محتوا مطرح کردند. 
اين نوع نظريات در اروپاي قرن نوزدهم و به ويژه در 
دورة ويکتوريايي، يعني در حد فاصل سال هاي ١٨٢٠ تا 
١٩٠٠ ميالدي، باعث رونق داستان ها و رمان هاي مصور 

شد.
نقاشي،  با  ادبيات  تطابق  به  گرايش  ديگر،  طرف  از 
عالوه بر داستان نويسي، بر منتقدان آن زمان نيز تأثير 
گذاشت و آنها کوشيدند هنر نقاشي را معيار آثار ادبي و 
تصويرهاي ادبي قرار دهند. در اين رابطه، ميان نويسنده 
و تصويرگر يک نوع تعامل هنري برقرار بود، اما در پايان 
قرن نوزدهم گسستي خاص ميان اين دو به وجود آمد و 
کار مشترک اين دو در زمينة رمان متوقف شد. کاميال 
اليوت١ دراين باره مي نويسد: مي توان با نشان دادن دو 
نمود تصويري رابطه ميان نويسنده و تصويرگر را در 
آغاز و پايان قرن نوزدهم نشان داد که «بيان» موجزي از 

اين قضيه را نقاشي کرده است.
ها، چاپ سال  نکته  و  بذله ها  کتاب  از  اول  «تصوير 
جورج  و  نويسنده  هون٢  ويليام  تصوير  ١٨٢٧ميالدي 
کروکشنک٣ تصويرگر را نشان مي دهد که پشت يک ميز 
با قلم پر نثر مي نويسد و  مشترک مشغول کارند. هون 
مي کشد(تصوير٤).جرارد  تصوير  مداد  با  کروکشنک 
اين گونه تعبير مي کند: نويسنده  اين تصوير را  کرتيس٤ 
و نقاش در آنچه ما به عنوان فعاليت مشابه مي شناسيم 
اين  در  ظريفي  نابرابري  هرچند  دارند،  يکساني  اهميت 
فعاليت مشابه وجود دارد: هنگامي که کروکشنک به هون 
نگاه مي کند، هون به آرامي روي خود را برمي گرداند. اين 
نشان دهندة وابستگي الهام تصويرگر به نويسنده است که 

در تقابل با استقبال الهام نويسنده قرار دارد.
در سال١٨٩٠ ميالدي بازنمودهاي نويسنده-تصويرگر 

تغيير کرد. در طرح ژرژ دو موريه٥     به طور چشمگيري 
محيط واقعي روزمرة تشريک مساعي حرفه اي مثل يک 

مسابقة شمشيربازي خيالي بين نويسنده قلم پر به دست 
داده شده است، سالح  به دست نشان  و تصويرگر مداد 
هايشان آشکارا بزرگ تر شده است يا به عبارتي خودشان 
نويسنده و تصويرگر  اند.  بارزي کوچکتر شده  به نحو 
مستقيمًا  آنها  برخوردارند؛  يکساني  اعتبار  و  توجه  از 
به يکديگر نگاه مي کنند و کانون توجْه ديگر به کارشان 
معطوف نيست بلکه به رقابتشان نظر دارد. ديگر نه يک 
فضاي کاري مشترک آنها را به يکديگر پيوند داده است 
و نه رشته اي نامرئي از الهام که از درون چشم هايشان 
به سرچشمه اي بيروني سرازير شود. شيرازة کتاب هم 
هر دو را به يکديگر پيوند داده و هم جدا کرده است. در 
عين حال هرکدام به معناي واقعي کلمه در محدودة شغلي 
خود پايدار ايستاده است. نويسنده قاطعانه بر صفحه اش 
و تصويرگر سرسختانه بر گراورش تأکيد دارد. صحنة 
نبردشان نيز با خورشيدي که از جعبه دواتي عظيم (يا 
پشت زمينه؟) مي تابد روشن شده است(تصوير ٥). من 
اين جعبه معمايي، پياز شکل و مشعشع را به مثابة نمود 
عيني سيل انتقادي بر سر رمان مصور تفسير مي کنم» 

.(Eliot.52: 2003)

اقتباس همچون انتقال روح
قرار  کالبد يک تصوير  اقتباس روح متن در  اگر در يک 
بگيرد آن اقتباس را همچون انتقال روح در نظر مي گيرند. 
در اينجا آنچه که از کتاب به تصويرسازي منتقل مي شود 
روح متن ناميده مي شود. بنابراين مي توان گفت که دوگانة 
همين  به  است  شده  روح  جسم/  جايگزين  شکل/محتوا 
خاطر مي توان اينگونه در نظر گرفت که تصويرساز در 
خواندن داستان به روح متن که همان روح و شخصيت 
مؤلف متن است توجه مي کند و آن دو را يکي در نظر 
گرفته و تالش مي کند تصويري متناسب با لحن و زبان 
سبک  است  ممکن  رابطه  همين  در  آورد.  به وجود  متن 
به  و  نباشد  فهم  قابل  تصويرگران  براي  هميشه  مؤلف 

1.Kamila Eliot

2. William Hone

3.George Curikshnak

4.Gerard Curtis

5.George Du Mourier

مأخذ:  تصوير  نکته ها  و  بذله ها  کتاب  از  برگرفته   .٤ تصوير 
Eliott,Kamila:2003/Rethinking novel/Film

تصوير٥. تصويرگر: ژرژ دومويه. مأخذ: همان



همين خاطر گاهي اوقات ابهام خاصي در ترجمه تصويري 
داستان ها به وجود مي آيد و اين امر بيان کننده اين نکته 
است که مفهوم اقتباس به مثابه روح صرفًا آميزه اي از 
شکل تصويرسازي و روح ادبي نيست، بلکه فرايند پيوند 
از  متن  يک  آن روح  در  که  نيز مطرح مي کند  را  روحي 
به خواننده تصويرگر و  از داستان  به داستان و  مؤلف 
بيننده  به  نهايت  در  و  تصويرسازي شده  اثر  به  سپس 

منتقل مي شود(تصوير ٦).

مفهوم تجسد از اقتباس
اين مفهوم اقتباس را نوعي تجسد مي داند مبتني بر الهيات 
بازنمودي  از  ناقص  بياني  فقط  کلمه  آن  مسيحي که در 
کلي تر است که الزمه کمال آن تجسد است. براي توضيح 
اين قانون الزم است به تاريخ هنر مسيحي توجه کنيم، 
مقابل  در  جامع مسيحي  هفتمين شوراي  که  آنجا  يعني 
امپراطور  سوم  لئون  عصر  در  شکني  شمايل  نهضت 
بيزانس موضع خود را اينگونه بيان کرد: خداي تعالي در 
حد ذات در وصف نمي گنجد، لکن چون کلمة اهللا در طبيعت 
به واسطة  انساني(يعني عيسي مسيح ع) ظاهر شد، پس 
او و با حسن الهي که در آن نفوذ کرد به صورت اصلي 
اش بازگردانيده شد. پس خدا را مي توان و بايد به صورت 

بشري مسيح پرستيد (مددپور، ١٣٨٤: ٥٨).
از اين نظر، در اقتباس به مفهوم تجسد بخشيدن، کلمه 
فقط فرض نمي کند که تصويرسازي بايد دال هاي متناسب 
را به آن نسبت دهد بلکه داستان را دالي متعالي مي داند که 
به دنبال دالي ديگر است که بتواند به آن تجسد بخشد، اما 
شايد نکتة اصلي در اين باشد که واژة جسم دادن يعني 

واژه را تا سطح جسم تنزل دادن است (تصوير ٧).

مفهوم وا(باز)سازي از اقتباس
ميان متن و تصويرسازي رشته اي نامرئي کشيده شده 

معناي  به  نمي تواند  آن  درک  بدون  مخاطب  که  است 
از  من  مي گويد:  نودلمن  پري  کند.  پيدا  دست  داستان 
صدها نفر- چه کودکان و چه دانشجويان ادبيات کودک 
خواسته ام بدون رجوع به متن از روي تصاويْر داستان 
کتاب را حدس بزنند، همه يا ابراز ناتواني کرده اند يا به 
داستان هايي بسيار متفاوت با اصل رسيده اند. اما زماني 
که مسير عکس را پيموده ام و متن داستان هاي مصور را 
براي مخاطبم خوانده ام، احساس سرخوردگي و ناتواني 
باب  در  بدفهمي  دچار  اغلب  که  هرچند  نداشت  وجود 

اشارات کلمات متن مي شدند (نودلمن، ١٥٧: ١٣٨٨).
بر اساس مفهوم وا(باز)سازي از اقتباس، تصويرسازي 
و داستان در سطوح پنهان خوانش متالشي شده و در هم 
ادغام مي شوند و ترکيب تازه اي به وجود مي آورند. به 
همين دليل نحوة رجوع مخاطب به داستان بايد به همراه 
داستان  از  درستي  درک  بتواند  تا  باشد  تصويرسازي 

تصويرسازي شده به دست آورد (تصوير ٨).

نظرية باز گفتن١
مقالة«ارتباط  در  ميالدي   ١٩٨٨ سال  نودلمن٢در  پري 
تصاوير و متن» توضيح مي دهد که چگونه متن و تصوير 
از  بخشي  که  مي گويد  او  مي کنند.  محدود٣  را  همديگر 

مأخذ:  دادخواه،  بهمن  تصويرگر:  ها،  پرنده  و  تصوير٦.آهو 
انتشارات کانون، ١٣٤٩

تصوير ٧. هديه هاي آسمان، تصويرگر: محمد حسين صلواتيان، 
مأخذ: کتاب يادهاي کودکي، ١٣٨٣

1. Relaying

2. Perry Nodelman

3. Limit

شناخت تصويرسازي کتاب بر اساس 
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داستان هاي  (در  متن  و  تصاوير  مجموعه  اين  جذابيت 
را  تصاوير  معناي  متن  که  است  خاطر  اين  به  مصور) 
عوض مي کند و تصاوير بعدي معناي متن قبلي را تغيير 
مي شنويم  کلمات  طريق  از  را  چيزي  وقتي  ما  مي دهند. 
سعي مي کنيم آنها را ببينيم و با ديدن آنچه را که شنيديم 
متفاوت معنا کنيم. تصاوير با افزودن اطالعات بصري به 
آنچه شنيده ايم اين کار را انجام مي دهند. به همين خاطر 
کتاب هاي  در  تصاوير  هدف  مي گويند  زيادي  مفسران 

مصوْر افزودن بر متن است (تصاوير ٩ و١٠).
پس کلمات و تصاوير با محدود کردن يکديگر معنايي 
مي يابند که هرکدام در فقدان ديگري فاقد آن معنا هستند. 
به عبارت ديگر، همان تکاملي را براي يکديگر رقم مي زنند 
که روالن بارت١ آن را «باز گفتن»٢ نامگذاري کرده است. 
هم  کامل کنندة  را  تصوير  و  زبان  توصيف،  اين  در  او 
دانسته و معتقد است که کلمات جزئي از فضاي عمومي 
هستند، همان طور که تصاوير جزئي از اين فضا مي شوند، 
داستان  همان  که  باالتر  اليه اي  در  هم  آنها  پيام  يگانگي 

است صورت مي گيرد (نودلمن ، ١٣٨٨: ١٦١).
او توضيح مي دهد که «از آنجا که کلمات و تصاوير 
از  و ضمنًا  مي کنند  منتقل  را  اطالعات  از  متفاوتي  انواع 
طريق محدود کردن معناي يکديگر با هم ارتباط برقرار 
مکملي  رابطة  دارند،  چالشي  رابطه اي  الزامًا  مي کنند، 
آنها به خاطر تکميل کردن عنصر مخالفشان است و به 
واسطه تفاوت ها يکديگر را کامل مي کنند. در نتيجه رابطه 
تصاوير و متون در کتاب هاي مصور رابطه اي طنزآلود 
است: هريک دربارة آن چيزي صحبت مي کنند که ديگري 

درباره اش سکوت اختيار کرده است»(همان: ١٧٣).

نظرية هماهنگي و انحراف٣
جوزف شوارکز٤ در سال ١٩٨٢ ميالدي به دو طبقه بندي 
مي کند:  پيدا  دست  تصوير  و  متن  رابطه  از  متفاوت 
مي نامد.  انحراف  و  هماهنگي  را  آنها  او  که  «گونه هايي 
در گونه اول متن و تصاوير داراي رابطه اي سازگار و 
حرکت  جلوتر  متن  از  تصاوير  مواقع  برخي  موزون اند. 
مي کنند و با پيشبرد اتفاقات داستان متن را کامل مي کنند. 
همچنين تصاوير و متن مي توانند به نوبت بازگويي داستان 
را به عهده بگيرند. اين رابطه اي است که شوارکز آن را 
پيشروي تناوبي مي نامد. در گونة دوم، که رابطه ميان متن 
و تصوير (انحراف) است، تصاوير کامًال از متن فاصله 
گرفته و به گونه اي در تقابل با متن قرار مي گيرند. يکي 
از مثال هاي گونة انحراف حالتي است که شوارکز آن را 
تضاد (استعاره موسيقيايي) زماني که تصاوير، داستاني 
متفاوت از متن را بيان مي کنند. بخشي از لذت موجود در 
به استنباط و درک خواننده-  اينگونه داستان ها مربوط 
است»(سايپ، واحد  زمان  يک  در  داستان  دو  از  بيننده 

.(١٣٨٨: ١٢٩ 
بر  نوزدهم  قرن  اواسط  به  بحث  اين  سابقة  البته 
اکثريت منتقدان معتقد بودند که  مي گردد در آن دوران 
بايد تصاوير مغاير با متن از کتاب حذف شوند. اما جالب 
فيشر٥  نظير  بيستم  قرن  اواخر  «منتقدان  که  اينجاست 
اتخاذ  به طوري خيره کننده موضعي مخالف  و کوتس٦ 
کرده اند و بر اين عقيده پافشاري مي کردند که تصاوير 
حقيقي تر از نثر هستند. در اين بين، منتقدان ميانه روي 
مي گذارند  احترام  ديدگاه  دو  هر  به  که  هستند  هم 

(Eliot.66: 2003 ؛ تصوير ١١).

تصوير ٨. در پناه خانه دوست، تصويرگر: پرويز اقبالي، مأخذ: انتشارات کانون، ١٣٧٧

1.Roland Barthes

2. Relaying

3.Congruency and 

Deviation

4. Joseph Schwarcz

5.Fisher

6.Coates



نظريةمخاطب محور١
ولفگانگ آيزر هنگام بررسي ارتباط ميان خواننده و متن 
دريافت که خوانندگان در جريان ساخت معناي يک متن 
دخالت مي کنند و کار واقعي ادبي در هنگام تالقي خواننده 
وارد  با  خواننده  آيزر،  نظر  به  مي شود.  متحقق  متن  و 
کردن بخش هايي به متن که در متن اصلي نوشته نشده 
است، (اما به صورت پنهان وجود دارد) به عنوان همکار 
خالق يک اثر عمل مي کند. هر خواننده بنا به توانمندي ها 
و روش هاي فردي خود فضاهاي خالي ميان خطوط و 
متن نانوشته را پر مي کند و با اين کار به بي کرانگي متن 

رسميت مي بخشد (تصاوير ١٢و١٣).
مقصود آيزر از پر کردن فضاهاي خالي متضمن اين 
پيشنهاد است که مي توان فرض کرد خوانندگان مي توانند 
نوشتاري  متن  در  موجود  خالي  فضاهاي  از  برخي 
کتاب هاي تصويري را با اطالعات کسب شده از تصاوير 

پر کنند (سايپ، ۱۳۸۸: ١٣٠).
البته همين بحث به صورت مقدماتي در باب اطالعات 
او  است.  آمده  هم  نودلمن  نظريات  در  مکاني  و  زماني 
انتقال  براي  بيشتري  قابليت  داراي  «کلمات  مي نويسد: 
قابليت  تصاوير  که  حالي  در  هستند،  زمانمند  اطالعات 
بيشتري براي انتقال اطالعات وابسته به مکان دارند، پس 
ما بايد پيش از آن بتوانيم به درکي کلي از داستان برسيم 
و بايد زمان و مکان را با هم ادغام کنيم. در نتيجه، درک 
کلي ما از مجموع اين دو، بيشتر از درک ما از هريک از 

آنها به صورت مجزاست»(نودلمن، ١٣٨٨: ١٦٠).

نظرية تعامل٢
تصاوير  و  متن  تعامل  نظريه  مبدع  آر، سايپ٣  لورنس، 

است، او تعامل را به معناي محصولي مي داند که از ترکيب 
دو يا چند ماده يا عامل تشکيل شده است (سايپ، ١٣٠: 
١٣٨٨). تأثير اجماع عناصر با يکديگر بسيار بيشتر از هر 
کدام از آنها به تنهايي است. در کتابي تصويري حرکت و 
پيش روي متن و تصوير ممکن است بدون يکديگر از ميان 
رابطه اي که در  دارند.  پوشاننده  رابطه اي هم  آنها  برود 
آن تأثير نهايي نه تنها به اجماع اين دو گروه، يعني متن و 
تصوير، بستگي دارد، بلکه همچنين ادراک کنش متقابل و 
فعاليت بين آنها نيز به هر دوي اين عناصر وابسته است.

(ولفگانگ  مخاطب محور  نظريات  که  است  معتقد  او 
اشتينر)  ونري  و  (لسينگ  زيبايي شناسانه  نقد  و  آيزر) 
آالن  و  سادوسي  مارک  سيگل،  (مارجوري  تئوري  و 
پايويو) با او همراه است. او مي گويد: زماني که ما با يک 
(يا يک تصوير در يک کتاب تصويري) روبه رو  نقاشي 
مي شويم، درواقع به قسمت هاي متفاوت اثر در زمان ها 
و لحظه هاي گوناگون نگاه مي کنيم. اما آن گونه که اشتينر 
عنوان مي دارد هنرهاي بصري طراحي شده اند تا قدرت 
و مهارت ما را براي تبديل توالي به همزماني باال ببرند. 
بنابراين ما به تصوير به صورت دنباله اي از لحظات زماني 

نگاه مي کنيم.
و  تصاوير  مکانمند  کامًال  طبيعت  به دليل  اينجا  در 
کشش ذهني ما به «ساختارهاي غير زماني يکپارچه»، ميل 
دروني ما اين است تا به تصاوير خيره شويم و به آنها 
نگاه کنيم. در نقطة مقابل، طبيعت وابسته به زمان روايت 
داستاني در ما ميل به ادامة خواندن، حرکت، و جلو رفتن 
را ايجاد مي کند. بنابراين متن نوشتاري ما را تشويق به 
خواندن و حرکت خطي مي کند، در حالي که تصاوير ما 
را به ايستادن و نگاه کردن دعوت مي کند. اين تنش باعث 

تصوير٩. هيچکس نديد، تصويرگر: امير نساجي، مأخذ: نشر بنياد بعثت، ١٣٧٣
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مي گردد تا ميلي شديد و غير ارادي به تکرار و بازگشت در 
فرايند خواندن کتاب تصويري به وجود آيد و در اين ميان 
مخاطب عامل اصلي در ارتباط ميان متن و تصوير است 

(تصاوير١٤و١٥و١٦).
يک ايدة جالب توجه اين است که رابطه ميان متن و 
تصاوير خود آينه اي است از فرايند تفکر، ايروينگ مسي 
تأکيد مي کند که «فکر کردن عبارت است از تبديل مداوم 
تصويرسازي به کلمه سازي و بالعکس»، امري که فرضية 
کدگذاري دو جانبه١ مارک سادوسکي و آالن پايويو را 
پشتيباني مي کند.اين فرضيه پيشنهاد مي دهد که بايد ادراک 

را داراي دو ساختار جداگانه (گرچه مرتبط) دانست: 
يکي براي دريافت اطالعات کالمي (در زبان گفتاري 
يا نوشتاري) و ديگري براي دريافت اطالعات غيرکالمي 
(مانند محرک هاي بصري). زماني که توجه خود را در 
مي دهيم،  تغيير  تصاوير  به  متن  از  تصويري  کتاب  يک 
ساختارهاي  به وسيلة  را  غيرکالمي  و  کالمي  اطالعات 
ادامه  در  آنگاه  مي کنيم.  بازنمايي  متفاوتي  شناختي 
به واسطة اتصال هاي ارجاعي اي که ميان اين دو ساختار 
شناختي وجود دارد به معنايي يکپارچه و هماهنگ دست 

مي يابيم (سايپ، ١٣٨٨ :١٣٠ و ١٣١).

شناخت رابطة متن و تصوير بر اساس معنا
در تصويرسازي اگر هنرمند متعهد به متن باشد سعي 
را آشکار  متن و تصوير  در پشت  پنهان  معناي  مي کند 
کند. او بر اساس نگاه خيالي خويش سعي مي کند از ظاهر 
امورکنده شده و به سوي باطن حقيقي و معنوي داستان 
حرکت کند. در اينجا او در مقام کشف و شهود دروني اش 
تالش مي کند ديده هاي خيالي خويش را بر همگان آشکار 

تصوير١٠. اينک سرزمين حجر، تصويرگر: پرويز کالنتري، مأخذ: انتشارات کانون، ١٣٦٢

مرادي،  علي  تصوير ١١. شرح هفت خوان رستم، تصويرگر: 
مأخذ: کتاب جهان عاشقانه ها، ١٣٨١

تصوير١٢.جمشيدشاه، تصويرگر: فرشيد مثقالي، مأخذ: انتشارات
Dual coding .1 کانون، ١٣٤٨



کند. اما بايد در نظر داشت که نحوة ظهور و تنزل و تمثل 
حقايق در کالم به يک گونه است و در تصوير به گونه اي 
ديگر. «رابطه ميان متن با معاني رابطة اسم و ذات است، 
اما رابطة صور و معاني عين همان رابطه اي است که بين 
صورت هاي مثالي و حقايق متعالي وجود دارد. در مقام 
مصداق، بين جسم و روح نيز همان نسبتي برقرار است، 
که بين صورت و معنا، بدن از يک سو داراي ماده اي است 
و  است،  آن  در  مجرد  روح  قواي  همه  اظهار  قابليت  که 
همان  با  متناسب  عينًا  که  دارد  ديگر، صورتي  از سوي 
قابليت ها شکل گرفته است. بدن مظهر روح است، همانطور 

که صورت مظهر معناست»(آويني، ١٣٧٩: ١٩٤).

براي شناخت «تصوير ادبي» يا «تصويرپردازي١ در 
ادبيات» بايد نگاهي داشته باشيم به نظام بالغت سنتي.«در 
اين نظام ما براي زبان دو ساحت تصويري قائليم: يکي 
ساحت «زبان حقيقي» و ديگري ساحت «زبان مجازي». 
بايد گفت که در زبان حقيقي، مبنا همان زبان واقعي خلق 
است که در آن سعي مي شود يک تجربة حسي به صورت 
واقعي نشان داده شود و با به کاربردن کلمات ساده و 
قابل فهم  ملموس در آن مي توان به تصاويري ساده و 
رسيد که در اصطالح به آن «تصوير زباني٢» مي گويند. 
معموًال اين نوع زبان دستماية داستان نويسي واقع گراست 
که در آن واژه ها در معني قاموسي خود به کار مي روند و 

تصوير ١٣. يک اسب و دو سوار، تصويرگر: پرويز حاصلي، مأخذ: انتشارات کانون، ١٣٧٥

تصوير ١٤. حکايت مرد و دريا، تصويرگر: مرتضي اسماعيلي ُسهي، مأخذ: انتشارات کانون، ١٣٦٣ 1.Imagery

2.Verbal image 

شناخت تصويرسازي کتاب بر اساس 
رابطه ميان متن و تصوير



شماره ۳۷  بهار۹۵
۱۱۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نمايندة چيز ديگري غير از خود نيستند و تصوير فيزيکي 
روشن و قطعي از خود به خواننده ارائه مي کنند.

اما زبان مجازي صورتي فراتر و برتر از زبان حقيقي 
دارد، يعني هر «تصوير مجازي١»، جانشين يک حقيقت 
زباني است. بنابراين براي اينکه زبان مجازي را بفهميم 
بايد آن را به زبان حقيقي برگردانيم و اين شايد به دليل 
بيان مکنونات آدمي است که  تهيدستي زبان حقيقي در 
نويسندگان و شاعران سعي مي کنند به مدد خيال دو يا 
چند جزء از زبان حقيقي را با هم ترکيب کرده و واقعيت 
نويني را بيافرينند که در عالم خارج سابقه ندارد و سرشار 
تازگي و غرابت و شگفتي است مثل «درياي آتش»،  از 
«پيراهن گل»، «سکوت چمنزار»، «برف سرخ»، «خاطرات 
تلخ»و... در درون همه اينها مصاديق تأويلي و تشبيهي 

وجود دارد»(فتوحي، ١٣٨٥: ٥٢).
علي ايحال نتيجه اي که مي توان از اين نوع تشبيهات 
گرفت اين است که نوعي پيوند باطني ميان انسان و عالم 
بيرون از او وجود دارد چرا که انسان به طور فطري و 
اين  در  او  است  عالم»  «حقيقت  ادراک  دنبال  به  طبيعي 
اين  آن  دليل  و  زيبايي هاست  حقيقت  به دنبال کشف  راه 
است که»حقيقت عالم» در ذات خود (في نفسه) زيباست و 
انسان نيز در فطرت خود با اين زيبايي نسبتي بي واسطه 
دارد و اين امر مي تواند بيان کنندة معني و منشأ «هنر» 
باشد، چراکه هنر نتيجة پيوند انسان با حقيقت عالم وجود 
است.بنابراين هنرمند از نظر ما کسي است که مي تواند 
واقعيت را براي رسيدن به حقيقت بشکافد و «عالم ظاهر» 
را به عنوان مظهري از «عالم معنا» معرفي کند و الجرم 

تصوير ١٥. باران، آفتاب و قصه کاشي، تصويرگر: علي اکبر صادقي، مأخذ: انتشارات اميرکبير، ١٣٦٢

1.Figurative image



همين تناظر است که مي تواند هم در ادبيات «کالم» و هم 
در تصويرسازي «صورت» خود را متجلي سازد و به ما 

بگويد: «هنر بيان محسوس يک امر نامحسوس است».
در همين رابطه، در تصويرسازي، قابليت بياني تصوير 
هم محدود به رابطة ميان عوالم محسوس و نامحسوس 
دادن  «نمايش  تصويرگران،  کار  اصوًال  که  چرا  است، 
معاني و کيفيات» است. اما در اين راه نبايد تصور کرد 
که هر معناي مجردي امکان تصوير شدن دارد و اگر هم 
داشته باشدنبايد تصور کرد که با ترجمة سادة «لفظ» به 
«تصوير» اين کار امکان پذير است. همانطور که قبًال گفتيم 
درک هنرمند از معنا بر اساس شکافتن صورت معمول 
واقعيت به دست مي آيد و اين مقدمه اي است براي رفتن 
او به طرف شکل هاي تمثيلي و يا تجريد فرم هاي بصري 

در جهت بيان معني.
البته در اين امر سير نقاشي و تصويرسازي مدرن نيز 
به همين نتيجه رسيده است. آنها نيز براي رسيدن به معنا 

نتيجه
در تصويرسازي کتاب هاي داستاني حلقة اتصال ميان متن و تصوير همان «خيال» است که در پرورش 
داستان به صورت تصويري در ذهن کودک نقش مهمي بر عهده دارد. خيال در لغت به معني «تصوير» 
است؛بنابراين هم تصويرسازي و هم متن نوشتاري در اينگونه کتاب ها متأثر از تصويرند، که در اصطالح به 

سعي مي کنند صورت تصوير را بشکافند ولي بايد توجه 
داشت که اين نوع شکافتن در تصويرگري مدرن حالتي 
انتزاعي دارد و نه تجريدي.«انتزاع» در لغت به معني پاره 
پاره کردن و جدا جدا کردن است به همين خاطر تصاوير 
در تصويرسازي انتزاعي ماهيتي تجزيه گرايانه، نزولي و 
هبوطي به خود مي گيرند و همين امر باعث ايجاد اشکال 
در قابليت بياني و معنايي در آنها مي شود که قبًال در بيان 
نظرية هماهنگي و انحراف به اين وجه از تصويرسازي 
اشاره کرديم. ولي کلمة «تجريد» در لغت به معناي يکي، 
با  رابطه  در  بيشتر  کلمه  اين  البته  است.  مجرد  يکتايي، 
ماهيت نقوش و تصويرسازي هاي حقيقي به کار مي رود 
که در نهايت به صورت تجريدي، وحداني و کمال طلبانه 
نمايش  به  را  داستان  در  موجود  معناي  مي کند  سعي 
بگذارد. اما در مورد نقش «معنا» در تصويرسازي کتاب 
بايد گفت که ما با دو جنبة «پيدا» و»ناپيدا» در آنها روبه رو 
هستيم. در جنبة پيدا، بحث اصلي مربوط به رابطة تصوير 
با تصوير تجسمي در کتاب هاي داستاني کودکان  ادبي 
قالب اصلي در هر دو زمينه  اين جنبه  است. اصوًال در 
تصوير است. در اين رابطه مهم ترين اصل اين است که 
پايه هاي اقتباس بر اساس تصوير شکل مي گيرد، اما نوع 
تصويري  لحن  به  وابستگي خاصي  تصويرسازي  بيان 
متن دارد به همين خاطر درک تصويري در فضاسازي، 
اساس  بر  ترکيب بندي  و  ديد  زاوية  پردازي،  شخصيت 

زبان تصويري داستان انتخاب مي شود.
دادن  «نمايش  نحوة  مهم  بحث  ناپيدا،  جنبة  در  اما 
معاني و کيفيات» در تصويرسازي کتاب هاست. در اين 
از  حالت تصويرسازي کتاب ظاهر کنندة معناي خاصي 
داستان است که در هر حال وابسته به تأويل و تفسير 
به  مي توان  جنبه  اين  در  است.  داستان  از  تصويرگر 
نويسنده  ناگفته هاي  عنوان  با  داستان  خالي  فضاهاي 
اشاره کرد که تصويرساز آنها را با نظر خود پر مي کند 
که در هر حال اين امر مهم مي تواند نقش مهمي در انتقال 
معنا به مخاطب داشته باشد. اما بسياري از کساني که 
در کار «نقد ادبي» هستند بدون توجه به «نقش تأليفي 
آنها  مي انگارند.  داستان  بر  فرع  را  تصوير  تصويرگر» 
تصويرساز  و  داستان  بين  که  خالقانه اي  رابطة  از 
به  مي تواند  داستان  يک  که  چرا  بي خبرند  دارد  وجود 

صورت هاي متعددي مصور شود.

تصوير ١٦. آرش کمانگير، تصويرگر: نيره تقوي، مأخذ: نشر 
نظر، ١٣٨٩
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آنها «تصوير تجسمي» و «تصوير ادبي» مي گويند. اما بر اساس نظريةطبقه بندي ميان آنها تفاوتي نيز ديده 
مي شود.تصاوير داراي جنبه هاي «مکاني» و کلمات داراي جنبه هاي «زماني» هستند. ولي اين امر مانع از 
ايجاد «اقتباس» در ميان آنها نمي شود. پس در جواب سؤال اول مقاله بايد گفت که متن و تصوير يکديگر را 
محدود و در عين حال کامل مي کنند يعني متن معناي تصوير را عوض مي کند و تصوير هم معناي متن قبلي 
را تغيير مي دهد. اين امر بخشي از جذابيت داستان هاي مصور است که در آن تصويرگر با افزودن اطالعات 
بصري به آنچه خوانده ايم کمک مي کند. بنابراين در مجموع رابطة ميان متن و تصوير بايد بر اساس هماهنگي 

باشد و نه انحراف، چراکه هدف از هماهنگي انتقال معاني و کيفيات باطني به مخاطب است.
اما در جواب سؤال دوم مقاله به اين نتيجه رسيديم که وظيفة اصلي تصويرساز بيان معناي پنهان در کتاب 
داستاني است او براي رسيدن به اين هدف سعي مي کند «عالم ظاهر» را به عنوان«عالم معنا» معرفي کند و با 
توجه به متن واقعيت را براي رسيدن به معنا بشکافد. اما عالوه بر اين بايد گفت که تصوير داستان داراي دو 
جنبه «پيدا»و«ناپيدا» نيز هست. در جنبة پيدا، بايد به اين نکته اشاره کرد که چون پايه هاي اقتباس بر اساس 
تصوير شکل مي گيرد پس نوع بيان تصويرسازي بايد وابستگي خاصي به لحن تصويري متن داشته باشد 
و در جنبة ناپيدا  بايد به نقش تصويرگر به عنوان مخاطب اول متن توجه کرد. او هم مي تواند مانند مخاطبان 
ديگر ناگفته هاي نويسنده را در ذهن خود پر کند و با تصويرسازي آنها، در نوع بيان متن موثر واقع شود و 

اين همان «نقش تأليفي تصويرگر» است.
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The motivations for creating images in storybooks need the definition of «imagination» in text 

and image. Here imagination is synonymous with the image. So, understanding the relationship 

between «literary image» and «visual image», based on «meaning», is the main problem in this 

research, which has been done by using descriptive-analytical method, andthe data were collected 

through library research. At first, in this paper, we tried to explain the theories of «categorization», 

«analogical», «harmony and deviation», «audience oriented» and «interaction», by reviewing the 

different theories on the relationship between text and image, and then based on these questions 

we focused on the role of «meaning» in the relationship between text and image: 

1-How is the role of meaning in illustrating story books?

2- Which visual elements could be added to the text of story books by illustrators?

We came to the conclusion that the expressive capabilities of images depend on the specific 

connection between the tangible and intangible factors.Because «form» as «image» hides 

«meaning», therefore the illustrator intends to split the usual form of reality and reveal the hidden 

meaning in the story by going toward the allegorical figures and abstract forms according to 

the text. Type of illustration,s dependence on the visual tone of the text, can explain expressive 

capabilities of imagesin displaying meanings.On the other hand, filling the empty spaces of the 

text with the images is the other way of illustrating story books.
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