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خالصه
اػتفبد ٜاص لغغ ٞبی ٘بٔتؼبسف وتبة ػجت آؿٙبیی صدایی ثلشی  ٚجزة ٔخبعت ٔی ٌشددِ .زا اینٗ ٘ٛؿنتبس ننٕٗ ٔؼشننی ٕ٘٘ٛنٞ ٝنبی
تلبدنی ،پبػخی ث ٝایٗ پشػؾ اػت و ٝآؿٙبیی صدایی دس لغغ وتبة چ٘ ٝمـی دس تٛػؼ ٝداسد؟ ٞذف اینٗ تقمقنك ،آیٙنذ ٜپظٞٚنی اینٗ
ساٞىبس ثب سٚیىشد تٛػؼ ٝدس جٛأغ ٔی ثبؿذ؛ اص ٘ظش ٞذف وبسثشدی ثٛد ٚ ٜثب سٚؽ تٛكقفی -صٔق ٝٙیبثی  ٚتجشثی كٛست ٌشنت ٝاػنت.
جٕغ آٚسی اعالػبت وتبثخب٘ ٝای ٔ ٚقذا٘ی ثٛد .اػتفبدٞ ٜذنٕٙذ اص ایٗ تىٙقه ،ثب تٛجن ٝثن ٝاكنُ عشاپنی پبینذاس ،ػنجت تٛػنؼٔ ٝنبِی،

التلبدیّٔ ،ی ٌ ٚشدؿٍشی ٔی ٌشدد.
.

واشه های کلیدی :آشنایی زدایی ،قطع کتاب ،آینده پصوهی ،توسعه ،زیبایی شناسی دریافت
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مقدمه
ٕٛٞاسٌ ٜؼتشؽ نش ًٙٞدس جٛأغ ،دغذغ ٝا٘ذیـٕٙذاٖ ػّ ْٛاجتٕبػی ثٛد ٜاػت .اص دیذٌب ٜجبٔؼـٙبػی ،وتبثخٛا٘ی ساٍٞـبیی دس ایٗ أنش ٔنی

ثبؿذ و ٝػجت سؿذ نىشی انشاد  ٚتٛػؼ ٝالتلبدی كٙؼت ٘ـش ٔی ؿٛد .ثش اػبع ػّ ْٛتشثقتی ،آٔٛصؽ  ٚایجبد اٍ٘قض ٜثشای ٔغبِؼ ،ٝالصْ اػنت اص ونٛدوی
آغبص ٌشدد .اص ٘ظش سٚا٘ـٙبػی ایجبد تفبٚت دس ظبٞش وتبة ،ثبػث ؿٛن ثلشی  ٚجزة ٔخبعت اػت .پغ آؿٙبیی صدایی اص ػبدت ٞب ،یىی اص ساٞ ٜنبی
انضایؾ جزاثقت وتبة اػت.
آؿٙبیی صدایی 1اِٚقٗ ثبس تٛػظ ٚیىتٛسؿىّٛنؼىی دس ٔمبِٙٞ« ٝش ث ٝػٛٙاٖ ؿٍشد» اثذاع ؿذ .یىی اص پبیٞ ٝبی صیجبیی ؿٙبػی دسیبنت اػنت.

دس اثتذا ث ٝتـخقق ؿؼش اص صثبٖ ٔقبٚس ٜثش اػبع آٌبٞی ث ٝنشْ دس ادثقبت ٔشثٛط ٔنی ؿنذ )209 ,Crawford, 1984( .پنغ اص آٖ یبوٛثؼنٗ ٚ
تقتب٘ٛف ثب ػٛٙاٖ «ثقٍب٘ ٝػبصی» اص آٖ یبد وشد٘ذ( .اپٕذی )47 ,1382 ,ؿىّٛنؼىی ٞذف ٙٞش سا ا٘تمبَ اپؼبع اص عشیك ٘ب آؿٙب وشدٖ اؿقبء ،انضایؾ

دؿٛاسی  ٚع َٛادسان آٖ ثقبٖ ٔی وٙنذ ) 16 ,Shklovskij, 1998( .اینٗ سٚؽ دسؿنؼش سٔب٘تقنه ،ثن ٝلنٛف دس آرنبس ٚسدصٚس  ٚدس آرنبس
ػٛسئبِقؼت ٞب آؿىبس اػت .پضٛس ػٙلش قبَ ثشٌشنت ٝاص ٔفبٞقٓ اسائ ٝؿذ ٜتٛػظ نشٚیذ ثب اػتفبد ٜاص وٙبس  ٓٞچقنذٖ اؿنقبء ثن ٝظنبٞش ٘نب ٔشثنٛط دس
- Defamiliarization
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ٔٛلؼقت ٞبی غقشٔٙتظش ٜدس آربس ػبِٛادٚس داِی  ٚسٍ٘ٔ ٝشیت ٕ٘ٛدی اص ایٗ تئٛسی ٔی ثبؿنذٌ( .نبسد٘ش )632 ,1387 ,یبوٛثؼنٗ ٔؼتمنذ اػنت آؿنٙبیی
صدایی دس ٌزس صٔبٖ ث ٝػبدت تجذیُ ؿذ٘ ٚ ٜقبص ث« ٝآؿٙبیی صدایی اص آؿٙبیی صدایی» اػت .یؼٙی ثؼذ اص ٔذتی آ٘چ ٝلنجال ٘نٛآٚسی ٔقؼنٛة ٔنی ؿنذٜ
تىشاسی ؿذ ٚ ٜثبیذ پذیذ ٜای جذینذتش ایجنبد ونشد تنب ٔجنذدا ػنبدت ثنش ٓٞصد ٜؿنٛد(Amoozadeh Lichaei & saffari, 2015, p. .
) 440ثشتِٛت ثشؿت ؿبػش ٕ٘ ٚبیـٙبٔٛ٘ ٝیغ دس صٔبٖ ٞبی ا قش ،دس ٙٞش تئنبتش ،اص آٖ ثنب اكنال «ثقٍب٘ن ٝػنبصی »2ینبد ٔنی وٙنذ  ٚتنبرقش صینبدی ثنش
ٙٞشٔٙذاٖ  ٚنقّٕؼبصاٖ اص جّٕ ٝطاٖ ِٛن ٌذاس  ٚایٛاٖ سایٙض ٔی ٌزاسد.
یىی اص ساٞ ٜبی آؿٙبیی صدایی دس وتبة ،تغققش لغغ آٖ اػت .ایٗ ٘ٛؿتبس ثشآٖ اػت تنب ثنب ٍ٘نبٞی ثن٘ ٝظشین ٝآؿنٙبیی صداینی  ٚتنبرقش آٖ ثنش
دسیبنت ٔخبعت ،نٕٗ ٔؼشنی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی تلبدنی اص تغققش دس لغغ وتبة ٞبی تلٛیشی ٔٛجٛد دس ایشاٖ ،پبػخی ثن ٝاینٗ پشػنؾ اػنت ون ٝآؿنٙبیی
صدایی دس لغغ وتبة چ٘ ٝمـی دس تٛػؼ ٝداسد؟ ٞذف ایٗ تقمقك ،آیٙذ ٜپظٞٚی ایٗ ساٞىبس ثب سٚیىشد تٛػؼ ٝدس جٛأغ ٔی ثبؿذ .ننشٚست آٖ اسائنٝ
سٚؽ ٞبیی ثشای سؿذ كٙؼت ٘ـش ،جزة ٔخبعجقٗ ٌ ٚؼتشؽ نشٔ ًٙٞغبِؼ ،ٝثن ٝعشاپنبٖ ،اػنبتقذ ٌشانقنه٘ ،بؿنشاٖ  ٚدػنت ا٘نذسوبساٖ ٌؼنتشؽ
دٙٞذ ٜنش ًٙٞوتبثخٛا٘ی ،اػت .دس ایٗ ساػتب اثتذا آؿٙبیی صدایی دس وتبة  ٚػپغ چٍٍ٘ٛی اػتفبد ٜاص ایٗ ؿٍشد دس لغغ آٖ ثقنبٖ ٔنی ٌنشدد ٚ .دس
ٟ٘بیت ث ٝتبرقش آٖ ثش تٛػؼ ٝاؿبسٛ ٜاٞذ ؿذ.
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آشنایی زدایی در کتاب
اعالػبت دس جشیبٖ استجبط ٔغش ٔی ؿ٘ٛذ .پقبْ ،ث ٝاعالػبت ػبصٔبٖ یبنت ٝای ٌفتنٔ ٝنی ؿنٛد ون ٝدس لبِنت یىنی اص ننشْ ٞنبی استجنبط والٔنی ینب

غقشوالٔی (تلٛیشیٛٔ ،ػقمبیی) تؼشیف ؿذ ٜاػت .ػٙبكش اكّی آٖ ،ایجبد استجبط ٔقبٖ نشػتٙذ ،ٜپقبْ ٌ ٚقش٘ذ ٜاػت( .پىقٓ آسا )88 ،1386 ,پقبْ تٛػنظ
٘ٛیؼٙذ ،ٜدس لبِت ٔٛنٛػی ،ثٌ ٝقش٘ذ ٜنشػتبدٔ ٜی ؿٛد  ٚدس ؿىُ سٔضٌب٘ی تٛػنظ ٔجنشای استجنبعی ٔٙتمنُ ٔنی ٌنشدد .اعالػنبت آٖ ثنشای نشػنتٙذٚ ٜ
ٌقش٘ذ ٜآؿٙب اػت  ٚسا ٜاستجبعیٔ ،جشایی نقضیىی  ٚپق٘ٛذی ٔقبٖ د ٚعشف اػت .یبوٛثؼٗ ٕ٘ٛداس د٘قبی ٙٞش سا عجنك ؿنىُ  1ثقنبٖ ونشد .دس آرنبس استجنبط
تلٛیشی ث ٝػّت وبسثشدؿبٖٔ ،خبعت  ٚارش ٙٞشی إٞقت ثقـتشی ٘ؼجت ٙٞشٔٙذ داس٘ذ .اِجت٘ ٝنٛع سٔضٌنزاسی  ٚپقنبْ اسػنبِی ثنب دس ٘ظنش ٌنشنتٗ نشٙٞنً ٚ
جبٔؼٙٞ ٝشٔٙذ اسصیبثی ٔی ؿٛد( .سٞجش٘قب)76 ،1383 ,

شکل  -1نمودار دنیای هنر

وّٕ ٝاستجبعبت3اص ِغت ٔ Communicareـتك ؿذ ٜو ٝایٗ ِغت ٛد دس صثبٖ التقٗ ثٔ ٝؼٙبی ػٕٔٛی وشدٖ ٚ ٚ 4یب ث ٝػجبست دیٍش دس ٔؼنشم
ػٕٔٛی لشاس دادٖ اػت( .نشٍٙٞیٚ )6 ،1373 ,یّجش ؿبسْ 5استجبعبت سا وّق ٝنؼبِقت ٞبی ٘ٛؿتبسیٌ ،فتبسی  ٚپشوتی دس جٟنت ا٘تمنبَ ٔؼٙنی ینب ٔفٟن ْٛاص
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نشدی ث ٝنشد دیٍش یب ارشٌزاسی ٘ ٚفٛر ثش دیٍشاٖ ٔی دا٘ذ( .سٞجش٘قب )17 ،1383 ,یىی اص ٔٙظنش ٞنبی ون ٝاینٗ ٔجقنث سا ثشسػنی ٔنی وٙنذ صیجنبیی ؿٙبػنی
دسیبنت اػت و ٝدس آٖ ثٌ ٝقش٘ذ ٜپقبْ تٛجٔ ٝی ؿٛدٌ .شایؾ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس ایٗ سٚیىشد اؿتشان داس٘ذٔ .ثال نٕٙقؼت ٞبیی چِٛ ٖٛیؼن ٝایشٌنبسی ینب
 ّٗٞػقؼ ٛتبوقذ ثش تبرقش جٙؼقت ٔخبعت دس ارش ٙٞشی داس٘ذ  ٚیب ٔبسوؼقؼتی چِٛ ٖٛوبچ ث ٝإٞقت ٔٛلؼقت عجمبتی  ٚاجتٕبػی ٙٞشٔٙنذ ٔ ٚخبعنت تٛجنٝ
داسد .ثشؿت ث ٝثش ٛسد تٕبؿبٌشاٖ ثب ٕ٘بؿٙبٔ ٝاؿبسٔ ٜی وٙذ( .ثشؿتٌ )28 ،1357 ,بدأش  ٚسیىٛس دس نّؼفٞ ٝشٔٛٙتقه ٔىبِٕ ٝانك ٞنبی ٔتفنبٚت ٘ ٚمنؾ
ٞشٔٛٙتقه سا ثشجؼت ٝوشد ٜا٘ذ( .اپٕذی ,پمقمت  ٚصیجبیی ) 389 ،1388 ,پتی انالع ٖٛدس اسائ ٝؿنشط ا اللنی ثنٛدٖ ٙٞشٞنب اینٗ ٔؼنّ ٝسا دس ٘ظنش ٌشنتنٝ
اػت( .انالعٕٞ ) 1267 ،1367 ,ٖٛچٙقٗ اسػغ ٛدس پٛئتقه ث ٝوبتبسػقغ یب پبالیؾ تٕبؿبٌش تٛػظ تشاطدی اؿبسٔ ٜی وٙذ ون ٝپبكنُ ِنزت تشاطینه دس
ثشاٍ٘قختٗ د ٚاپؼبع تشع  ٚؿفك دس ٔخبعت اػت( .اسػغٚ ) 49 ،1358 ,ٛاِتش وبنٕٗ دس ایٗ ساثغِ ٝنزت ٕٞشاٞنی ٕٞ ٚنذسد ؿنذٖ ثنب دیٍنشی سا ِنزتی
صیجبیی ؿٙبػب٘٘ ٝبٔقذ ٜاػت (Kaufmann, 1979, 339).ػبستش ٔؼتمذ اػت ارش ٙٞشی ثذ ٖٚدیذ ٜؿذٖ ٚجٛد ٘ذاسد( .ػنبستش )76 ،1348 ,پنغ استجنبط
ثذ ٖٚپضٛس ٔخبعت ثی ٔؼٙب اػت.
صیجبیی ؿٙبػی دسیبنت سیـٞ ٝنبی ٔتفنبٚتی اص جّٕن ٝآؿنٙبیی صداینی دس نشٔبِقؼنٓ٘ ،بلنذاٖ ٘ن ،ٛآرنبس سٔٚنٗ ایٍٙنبسدٖٔ ،تفىنشاٖ ٔىتنت پنشاي ٚ
٘ٛیؼٙذٌبٖ ٞشٔٛٙتقه ٔذسٖ داسد .ای .ا .سیچبسدص اص ٘خؼتقٗ ٘بلذاٖ ٘ ٛاپؼبع ٔخبعت سا دس پذ ٞقجبٖ ِٔٛف ٔغش ٔی دا٘نذ(Richards, 1967, .

) 101-102پغ اص اٚ ٚیّقبْ أپؼ ٖٛدس وتبة «ٞفت ٌ ٝ٘ٛاثٟبْ» اظٟبس داؿت ٘قت ،پغٔ ،ؼٙب ِ ٚقٗ پنغ اص ٛا٘نذٖ دٌشٌنٔ ٖٛنی ؿنٛد  ٚتقّقنُ آٖ
وبسی سٚاؿٙبػب٘ ٝاػت ٕٝٞ (Empson, 1961, 238-239).ػٛأُ ثش ایٗ ثشداؿت ٔٛرش اػت .پتی وب٘ذیٙؼىی ٔؼتمذ اػنت ٘نٛس  ٚس٘نً ثنش ثقٙٙنذٜ
تبرقش «سٚا٘ی جؼٕب٘ی» داس٘ذ ،صیشا ثب چـٓ دسیبنت  ٚثب جؼٓ تجشث ٝؿذ ٜا٘ذ( .پّٟٛاٖ ,1390 ,ف )46 .دس ٚالغ ٞش آ٘چ ٝثب چـنٓ نٛد ٔنی ثقٙنقٓ ،ثنش ٘قنٜٛ
اپؼبع ،تفىش  ٚسنتبس ٔب تبرقش ٔی ٌزاسد .دػت ا٘ذس وبساٖ تجّقغبت اص تٛج ٝث ٝایٗ اكُ ث٘ ٝفغ ٛد اػتفبد ٜوشد ٜا٘ذ.
ایٍٙبسدٖ تفبٚت ػٕذ ٜای ٔقبٖ دٛ٘ ٚع ٛا٘ذٖ پزیشا ٛ ٚا٘ذٖ ػبص٘ذ ٜلبیُ ؿذ .دس اِٚی كشنب ادسان ٞش جّٕ ٝث ٝتٟٙبیی ٔغنش اػنت  ٚدس ٔنٛسد
د ْٚدسن وّقت ٔتٗ إٞقت داسد (Ingarden, 1973, 38-40).دس ٛا٘ذٖ ػبص٘ذ ٜپذع  ٚآصٔٞ ٖٛبی ٛا٘ٙذ ٜػجت ثشداؿت ٔتٗ ٔنی ؿنٛد .اینٗ
ٔؼّ ٝتب جبیی پقؾ سنت و ٝآیضس  ٚیبع دیٍش اص ثٙذ ٘قت ِٔٛف بسج ؿذ٘ذ .دس عشاپی وتبة ایجبد استجبط ثب ٔخبعت ٕٛٞاسٔ ٜغنش اػنت ،صینشا ثنشای
ا٘تمبَ اعالػبت دس  ّٝٞٚأ َٚقل َٛثبیذ ػجت جزة ٔخبعت ٌشدد . .اِجت ٝأشٚص ٜانشاد ثقـتش ثنش اػنبع ٘منذ  ٚثشسػنی ٍٕٙٞنبٖ ،تٛكنق ٝونبسثشاٖ  ٚسدٜ
ثٙذی وتبة ٔی ش٘ذ( .آٔؼتشاً٘ )159 ،1392 ,أب ایٗ ٔغّت صٔب٘ی إٞقت ثقـتشی پقذا ٔی وٙذ وٛ ٝا٘ٙنذ ٜدس وتبثفشٚؿنی ثنذ ٖٚدس ٘ظنش ٌنشنتٗ ٘نبْ
ِٔٛف ث ٝد٘جبَ وتبثی ٘ٔ ٛی ٌشدد .دس ایٙجب ظبٞش وتبة ٔٛرش ٚالغ ٛاٞذ ثٛدٕٞ .چٙقٗ دس ٍٙٞبْ ٔغبِؼ ٝوتبة چٍٍ٘ٛی كفق ٝآسایی دس تٛجنٔ ٝخبعنت
ؿشیه اػت .دس ایٗ ٔقبٖ ثش  ٓٞصدٖ ػبدت اص ٔٙظش نشٔبِقؼتی ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٔثجتی سا ایفب وٙذ.
دس داػتبٖ ٘ٛیؼی ،آؿٙبیی صدایی اص سا ٜثقبٖ دیذٌب ٜؿخلقت ٞب ،وبسثشد صثبٖ ٌ ٚضیٙؾ عش ٕٔىٗ ٔی ؿٛد .عشاپبٖ ٌشانقه ٘قض اص ساٞىبسٞنبی
ٔتفبٚتی ثشای ایجبد ؿٛن دس ٔخبعت تٛػظ كفق ٝآسایی وتبة اػتفبد ٜوشد ٜا٘ذ  ٚدس ثؼضی ٔٛالغ ث ٝا٘قشاف سنت ٝاػنت .تقتشٞنبی ٚاس٘ٚن ،ٝچنش ؾ ٚ
ثشیذٌی ثی ٔٛسدٔ ،ق ٛؿذٌی ،اػتفبد ٜاص نقّتش ٔٛجت ٘ب ٛا٘ب ؿذٖ تقتش ٔی ؿٛدٍ٘ .بتق ٚ ٛپضتقٞٛبی پقبپی  ٚثی ػّت ،تجٕغ ٘منؾ ٔبینٞ ٝنب ثنب تنشاْ ٞنبی
ٔختّف  ٚسً٘ ٞبیی ثشای ػغٚ ٛػقغ ثب ٚجٛد ٞذف ایجبد آؿٙبیی صدایی چـٓ ٔخبعنت سا ارینت ٔنی وٙنذ( .ادیجنیٞ )25-24 ،1380 ,نٓ اوٙن ٖٛاینٗ
ٔؼقشٞب تىشاسی ؿذ٘ ٚ ٜقبص اػت آؿٙبیی صدایی ٔجذدی كٛست ٌقشد .اِجت ٕٝٞ ٝایٗ ٔٛاسد اٌش ثب ٔٙظٛس ٞ ٚذف ٔؼقٙنی ا٘جنبْ ؿنٛد٘ ،تقجنٔ ٝثجتنی ٛاٞنذ
داؿت.
ؿبِٛد ٜؿىٙی ٌشیذ  ٓٞاص دیٍش ساٞ ٜبی ٔ ٛسد اػتفبد ٜثشای ایجبد آؿٙبیی صدایی دس وتبة اػتٞ .ذف اص ؿبِٛد ٜؿىٙی اص ؿىُ ا٘نذا تٗ نضنبیی
اػت و ٝث ٝكٛست ٔٙغمی ػب تبس یبنت ٝتب ػٙبكش دس ٖٚآٖ ٔججٛس ث ٝثشلشاسی سٚاثظ جذیذی ؿ٘ٛذ .ؿقٞ ٜٛبی ٔؼٙنی ثنشای اینٗ ونبس تنذٚیٗ ٘ـنذ ٜاػنت.
أىبٖ اِٚقٔ ٝی تٛا٘ذ تمؼقٓ ؿجى ٝلشاس دا دی ثبؿذ ٛ٘ ٚاپی ثضسي سا ثشیذٔ ٚ ٜىبٖ آٖ سا تغققش دٞذ .تغققش ٔذٚالس یب ػتٞ ٖٛبی ٌشیذ ٔنی تٛا٘نذ سٚی ٞنٓ
انتبدٌی  ٚتلٛس ػمت  ٚجّ ٛثٛدٖ الیٞ ٝب سا ایجبد وٙذ .ث ٝعٛس ٔـبثٌ ٝشیذٞبی سٚی  ٓٞانتبد ٜثب ٔذٚالسٞبیی ثب تٙبػجبت ٔتفبٚت ینب صاٚینٞ ٝنبی ٔختّنف
٘ؼجت ث ٝیىذیٍش ٛ٘ ،ػی ٘ظٓ سا دس اثٟبْ نضبیی ٞ ٚذایتی و ٝالی ٝثٙذی آٖ سا ایجبد ٔی وٙذ ،ث ٝلٛف اٌشػٙبكنش ثن ٝعنٛس ٕٞضٔنبٖ دس ٞنش الین ٝصاٚینٝ

-Vilber Schramm
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داؿت ٝثبؿٙذ .اٌش تغققش ٔىبٖ ثب تغققش ا٘ذاص ٜتشاوٓ ثبؿذٕٔ ،ىٗ اػت اعالػبت ا٘تمبَ یبنت ٝث ٝػمنت ٔب٘نذ ٜینب سٚی اعالػنبت دیٍنش لنشاس ٌشنتن ٝؿنٛد .اینٗ
ٔ ٛجت ٌقجی ثلشی ٔی ٌشدد ؤٕ ٝىٗ اػت ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛػی ػٛسئبَ اص نضب ،و ٝدس آٖ پنقؾ صٔقٙن ٚ ٝپنغ صٔقٙنٞ ٝنب جنبی نٛد سا ػنٛم ونشد ٜا٘نذ،
دسیبنت ؿٛدٔ( .ثمبِی)107 ،1390 ,
أشٚص ٜظبٞش وتبة ٞب دچبس تىشاس ؿذ ٜا٘ذ ٔ ٚخبعجبٖ ث ٝػجت ایٗ ػبدت صدٌی سغجتی ثٔ ٝغبِؼ ٝوتبة ٘ـبٖ ٕ٘نی دٙٞنذ .صیجنبیی  ٚتٙنٛع دس ظنبٞش
وتبة ٔی تٛاٖ ػجت جزة ٔـتشی  ٚدسیبنت ثٟتش آ٘بٖ اص ٔغبِت ٌشدد .اِجت ٝدس ٔٛاسدی ٔقذٚد ػؼی دس ایجنبد تٙنٛع ؿنذ ٜاػنت .اینٗ تنالؽ دس ثخنؾ
وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ ،ثخلٛف دس وتبة ٞبی تلٛیشی ،ثقـتش دیذٔ ٜی ؿٛد.
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آشنایی زدایی در قطع کتاب
ٕٞبٖ عٛس و ٝثقبٖ ؿذ اػتفبد ٜاص نشٔت وذوغ ٚ 6لغغ ٞبی اػتب٘ذاسد ػجت وبٞؾ جزاثقت وتبة ؿذ ٜاػنت  ٚایجنبد تغققنش دس ظنبٞش آٖ ثبػنث

ػبدت صدٌی ٔی ؿٛد .أشٚص ٜایٗ تٛٙع دس ثخؾ وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ ثقـتش ٚجٛد داسد.وتبثخب٘ٔ ٝشجغ وب٘ ٖٛپشٚسؽ نىشی یىی اص وبٔنُ تنشیٗ ٔجٕٛػنٝ
ٞبی ٔشتجظ ثب ایٗ ٔٛنٛع اػت .تلبٚیشی و ٝاسائ ٝؿذ ٜپبكُ ثشسػی وتبة ٞبی تلٛیشیٛٔ 7جٛد دس آٖ ٔشوض اػنت .دس ینه ٔغبِؼن ٝتغجقمنی تٛػنظ
ٍ٘بس٘ذ ، ٜثب سٚؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛقشی تلبدنی ،سٚی 130جّذ وتبة تلٛیشی ،ث٘ ٝظش ٔی سػذ دس ٌزؿت ٝدس ٔجقنث وتنبة ٞنبی تلنٛیشی ٕ٘٘ٛنٞ ٝنبی ثؼنقبسی
ٚجٛد داسد  ٚوتبثخب٘ ٝؿبُٔ ا٘ٛاع وتبة پٕبْ ،ؿىّی ،ثبصی ،تبؿٚ ،ٛاؿ ،ٛثشجؼت ،ٝپؼیِٕ -ؼی ،وبسثشدی ٔ ٚفٟٔٛی اػت .اِجتٞ ٝش ٔٛسد تشوقجی اص اینٗ
تىٙقه ٞب ٔی ثبؿذ تب ٔف ْٟٛسا ث ٝدسػتی اسائ ٝدٙٞذ .تٛٙع دس لغغ وتبة دس ثش ی ٔٛالغ آؿٙبیی صدایی ایجبد وشد ٜاػت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٕٞبٖ عٛس ون ٝدس
تلبٚیش  2اِی  7آٔذٔ ،ٜی تٛا٘ذ ثٛٔ ٝاسدی چ ٖٛع 5 َٛثشاثش ػشم  ٚیب ثشػىغ ،ع ٚ َٛػشم ث ٝا٘ذاص 5 ٜػب٘تی ٔتش  ٚلغغ ٔثّثی اؿبس ٜونشد( .كنفبسی,
 )1394ث٘ ٝظش ٔی سػذ ٘بؿشاٖ ثب تىق ٝثش عشاپی ٌشانقه دس ػبَ ٞبی ا قش ث ٝسؿذ ٔٙبػجی سػقذ ٜا٘ذ  ٚایٗ ػجت ؿذ ٜو ٝوبسٞبی آٚاٍ٘بسد ٔٙتـش ٌنشدد.
اٌش چٍٟ٘ ٝذاسی ایٗ وتبة ٞب اص دیذٌب ٜوتبثذاسی تىٙقه ٞبی بف ٛد سا ٔی عّجذ ،أب ػجت جزة ٔخبعت ؿذ ٜاػت .تٛج ٝث ٝلغغ  ٚایجنبد ثنشؽ
دس وتبة اص جّٕ ٝساٞىبسٞبی نشٔبِقؼتی اػت و٘ ٝبؿشیٗ وٛدن ٛ٘ ٚجٛاٖ ثشای ایجبد تفبٚت  ٚآؿٙبیی صدایی دس آٖ ٞب ثىبس ٔی ثش٘ذ .أب اینٗ ٔنٛاسد ثنٝ
اللقت عشا ٞ ٚضیٞ ٝٙبیی و ٝلشاس اػت سٚی پشٚط ٜا٘جبْ ؿٛد ،ثؼتٍی داسد .دس ایٗ ٔؼقش ،جٙؼقت  ٚدٚس سیض وبغز اص ٘ىبت ٕٟٔی دیٍشی اػنت ون،ٝ
دس جٟت تٛػؼ ٝپبیذاس ،الصْ اػت ٌشانقؼت ٞب ٔٛسد تٛج ٝلشاس دٙٞذ .تغققش لغغ ػٕٔٛب ثشای ٔخبعجبٖ پقؾ اص دثؼتبٖ ونبسثشد داسد ،أنب ثنب اػنتفبد ٜاص اینٗ
ؿٍشد دس وتبة ٞبی آیٙذ ٜی ٔخلٛف ثضسٌؼبالٖ ٔی تٛاٖ ػجت جزة ٔخبعت ،انضایؾ ػبػت ٔغبِؼ ٚ ٝدس ٘تقج ٝتٛػؼٔ ٝبِی كٙؼت ٘ـش ؿذ.

-

ؿىُ أشٚصی وتبة اػت؛ یؼٙی كفقبت پٛػت ،پبپقشٚع  ٚغقش ٜو ٝتب ٛسد ٚ ٜاص یه ٔقُ ث ٝیىذیٍش د ٚت ٝؿذ ٜثبؿٙذ.

وتبثی و ٝاص عشیك ٔجٕٛػ ٝای اص تلبٚیش ٔشتجظ ث ،ٓٞ ٝثب ٔتٙی وٛتب ٜیب ثذٔ ٖٚتٗ للٌٛ ٝیی وشد ٜیب اعالػبتی سا -Illustrated Books, Picture Books:
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ٔٙتمُ ٔی وٙذ( .اوشٔی)305 ،299 :1389 ,

شکل  -3روجلد
شکل  - 2روجلد کتاب« حاال باید چه کار کنم»

مجموعه کتاب« وقتی بابا کوچک بود»

شکل  -5گسترده
شکل  -4روجلد

کتاب« مجموعه ای از نشانه های او»

کتاب« مجموعه ای از نشانه های او»

شکل  -7صفحات داخل مجموعه کتاب« خواب آلود»
شکل  -6روجلد کتاب« پرستار»

نتیجه گیری
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وٕجٛد ػبػت ٔغبِؼ ،ٝدغذغ ٝای ثشای وـٛسٞبی ٔختّف اػنت .دس اینٗ ساػنتب اص سٚؽ ٞنبی ٔتفنبٚتی ثنشای ایجنبد ػاللن ٝثن ٝوتنبثخٛا٘ی
اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .شق ػبدت اص ػٛأُ ٔٛرش دس ایٗ وبس اػت ٕٛٞ ٚاس ٜاسائ ٝساٞىبسٞبی ٔختّف اص ایٗ ؿٍشد ٔٛسد اػنتمجبَ لنشاس ٔنی ٌقنشد .آیٙنذٜ
پظٞٚی آؿٙبی ی صدایی دس لغغ وتبة ٔب سا ث٘ ٝتبیجی چ ٖٛجزة ٔخبعت اص دیذٌب ٜسٚا٘ـٙبػنی ،اننضایؾ ػنبػت ٔغبِؼن ،ٝاستمنبء ػنغگ نشٍٙٞنی دس
جٛأغ اص ٘ظش جبٔؼـٙبػی  ٚسؿذ التلبدی كٙؼت ٘ـش ٔی سػب٘ذ .ػشٔبیٌ ٝزاسی ثقـتش ثش عش ٞنبی اللب٘ن ٚ ٝونبسآنشیٙی ،اص دػنتبٚسدٞبی تٛػنؼٝ
ٔبِی دس ایٗ صٔق ٝٙاػت .اػتفبد ٜاص تٛٙع دس ظبٞش وتبة ٞبیی ثب ٔٛنٛػبت ٔتفبٚت اص جّٕٔ ٝؼبیُ ّٔنی ٌ ٚشدؿنٍشی ،ثبػنث ایجنبد استجنبط ثٟتنش ثنب
ٔقتٛا  ٚدس ٟ٘بیت تٛػؼ ٝایٗ صٔقٞ ٝٙب ٔی ؿٛد .الصْ ث ٝروش اػت تٛج ٝثٛ٘ ٝع عشاپی ثش اػبع اك َٛتٛػؼ ٝپبیذاس ،تِٛقنذ ا٘جن ٜٛسا ثن ٝاٞنذاف ٔنٛسد
٘ظش دس ػٙبسیٛی ٌزاس ثضسي ٘ضدیه ٛاٞذ وشد.
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 .19نشؿقذ ٔثمبِی .)1390( .تبیپٌٛشانی(پشٚنچقٙی) .تٟشاٖ٘ :ظش.
 .20نٟقٕ ٝپّٟٛاٖ .)1390( .استجبط تلٛیشی اص چـٓ ا٘ذاص ٘ـب٘ ٝؿٙبػی .تٟشاٖ :دا٘ـٍبٙٞ ٜش.
ٔ .21قٕذ ػّی پىقٓ آسا .)1386( .استجبط ٔتمبػذ ٌشایب٘ ٚ ٝتجّقغ .تٟشاٖ :ػٕت.
 ّٗٞ .22آٔؼتشاً٘ .)1392( .تئٛسی ٞبی عشاپی ٌشانقهٔ( .شجبٖ صاٞذی ،إِتشجٕ )ٖٛتٟشأٖ :ـىی.
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