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مقدمه
یکــی از هنرجویــان کوچکــم در کالس قصه پــردازی خــالق، بــه هــر فعالیتــی کــه رنگ وبــوی تکــرار داشــته باشــد، بــه شــیؤه 
ــم  ــن ه ــده م ــث ش ــی او باع ــن تنوع خواه ــد و همی ــب می کن ــازه ای طل ــان ت ــه هیج ــر جلس ــد! ه ــراض می کن ــودش اعت خ
یک جــا ننشــینم و مــدام فعالیت هــای گوناگــون و جالبــی بــه کالس اضافــه کنــم. بــرای همیــن ســعی می کنــم به جــای بــه 
کار بــردن تئوری هــای خســته کننده، از ابزارهــای بــه روز آموزشــی اســتفاده کنــم. به واســطٔه برگــزار کــردن همیــن کالس هــا 
ــی« را  ــان گرافیک ــوع »رم ــتند موض ــن خواس ــاب از م ــٔه بازت ــتانی از مدرس ــا، دوس ــتانی ها و نوجوان ه ــا دبس ــردن ب و کار ک
مــورد مطالعــه قــرار دهــم، بــا ایــن هــدف کــه بتوانیــم از رمــان گرافیکــی به عنــوان یــک ابــزار آموزشــی خالقانــه اســتفاده 

کنیــم.
ــه رو  ــرا روب ــوان درون گ ــوز نوج ــک دانش آم ــات ی ــا تجربی ــد، ب ــرار دادن ــارم ق ــتان در اختی ــن دوس ــه ای ــه ای ک ــن مقال در اولی
ــرار  ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــکند و ب ــازه بش ــکلی ت ــه ش ــکوتش را ب ــود س ــته ب ــی، توانس ــان گرافیک ــتفاده از رم ــا اس ــه ب ــدم ک ش
ــش را  ــک ترس های ــاب کمی ــتفاده از کت ــا اس ــت، ب ــراب اس ــالل اضط ــار اخت ــه دچ ــم ک ــودم ه ــان خ ــی از هنرجوی ــد. یک کن
ترســیم می کنــد. دیگــری کــه عالقــه بــه کتاب هــای کمیــک دارد، هــر بــار یــک کمیک اســتریپ بــه دســت می گیــرد تــا بــا هــم 
تصویرهــا را دنبــال کنیــم و بخندیــم و قصــه اش را تحلیــل کنیــم. همــٔه ایــن مشــاهدات مــرا بــه ایــن سمت وســو کشــاند 
کــه بدانــم »رمــان گرافیکــی« چیســت و مهم تــر از آن، ببینــم در دنیــا چــه اســتفاده ای از ایــن ابــزار آموزشــی می شــود و آیــا 
در ســبد معلمــان دیگــر کشــورها هــم جایــی دارد یــا نــه. در ادامــه می خواهــم بــه ســؤاالتی پاســخ دهــم کــه حیــن مطالعــٔه 

ایــن موضــوع، ذهنــم را بــه خــود مشــغول کــرده بــود.
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ســاده ترین و سرراســت ترین تعریــف ایــن اســت کــه بگوییــم رمــان گرافیکــی، از طریــق تصویرگــری، داســتانی کامــل 
را روایــت می کنــد. رمــان گرافیکــی می توانــد ژانرهــای مختلفــی داشــته باشــد و انــواع داســتانی، غیرداســتانی و حتــی 
گلچین هــای ادبــی را هــم شــامل شــود. رمــان گرافیکــی، دقیقــًا ماننــد رمــان نوشــتاری، دارای آغــاز، میانــه و پایــان اســت؛ 
امــا در مقایســه بــا کتــاب مصــور دنبالــه دار )Comic Strip(، کــه معمــواًل گزیــده ای از داســتانی بزرگ تــر یــا ســریالی  اســت، 
روایتــی طوالنی تــر و ماهرانه تــر دارد. بــد نیســت بدانیــم یــک منتقــد ادبــی بــه نــام »ریچــارد کایــل« نخســتین کســی بــود 
کــه اصطــاح رمــان گرافیکــی )Graphic Novel( را در مقالــه  »آینــده کمیــک«1 در ســال 1964، بــه کار بــرد. امــا ویــل آیزنــر 

بود که با نوشتن کتاب » قراردادی با خدا« در سال ۱۹۷۸ به عنوان پدر رمان گرافیکی شناخته شد. 

رمان های گرافیکی تمام ویژگی های اصلی رمان های نوشتاری را دارند:
- آغاز، میانه و پایان مشخص

- روایت اصلی و خرده روایت ها
- سفر شخصیت ها و رشد آن ها در مسیر داستان

- پیام رسانی موضوعی
- گفتگوی دقیق

- و...
رمان هــای گرافیکــی بــا تصاویرشــان داســتان را پیــش می برنــد و بــا حباب هــای گفتگــو و جعبه هــای روایــت، قصــه را شــرح 
و بســط می دهنــد. درواقــع، در ایــن کتاب هــا اســتفاده از متــن بســیار محــدود اســت و تصویــر ابــزار بهتــری بــرای روایتگــری 
ــان ها از  ــز انس ــط نی ــراع خ ــش از اخت ــابقه ای دور و دراز دارد. پی ــری س ــرای روایتگ ــر ب ــتفاده از تصوی ــود. اس ــناخته می ش ش
ــتار،  ــط و نوش ــود خ ــه در نب ــد ک ــر بودن ــن تصاوی ــد؛ همی ــتفاده می کردن ــم اس ــال مفاهی ــع و انتق ــت وقای ــرای ثب ــر ب تصاوی

ــد. ــی بودن ــزار قصه گوی ــد و اب ــت می کردن ــا را روای ماجراه

1  http://www.thecomicbooks.com/misc/Richard%20Kyle%20The%20Future%20of%20
Comics.pdf

سمت راست:
ویل آیزنر

سمت چپ:
جایزه آیزنر که هر ساله
به هنرمندان کمیک  و 

رمان گرافیکی اعطا می شود.

رمان گرافیکی 
چیست؟

http://www.thecomicbooks.com/misc/Richard%20Kyle%20The%20Future%20of%20Comics.pdf
http://www.thecomicbooks.com/misc/Richard%20Kyle%20The%20Future%20of%20Comics.pdf
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آیا رمان گرافیکی همان کتاب کمیک است؟
دو اصطــاح »رمــان گرافیکــی« و »کتــاب کمیــک« غالبــًا بــه جــای یکدیگــر اســتفاده می شــوند. بــا اینکــه هــر دو قالــب بــا 
کمــک تصاویــر داســتان پردازی می کننــد، امــا تفاوت هایــی هــم بــا یکدیگــر دارنــد. کتــاب کمیــک، در واقــع، گزیــده ای از یــک 
ــته  ــل داش ــای مفص ــا طرح ه ــده ب ــخصیت های پیچی ــد ش ــب می توانن ــر دو قال ــه ه ــت. اگرچ ــر اس ــریالی بزرگ ت ــت س روای
باشــند و مخاطــب را درگیــر داســتان کننــد، امــا کتاب هــای کمیــک، نســبت بــه رمان هــای گرافیکــی، تولیــد انبوه تــری دارنــد 

ــت. ــان تر اس ــم آس ــان ه و خواندن ش
 Archie Comics، Marvel Comics :شــاید اســم ناشــران مشــهور کتاب هــای کمیــک بــه گــوش شــما هــم خــورده باشــد
ــورت  ــی را به ص ــابه، کمیک های ــرکت های مش ــایر ش ــران و س ــن ناش ــروز، ای ــا ام ــتم ت ــرن بیس ــط ق و DC Comics. از اواس
هفتگــی یــا ماهانــه، در قالــب کتــاب یــا به عنــوان قطعــه ای از تصاویــر دنبالــه دار )Comic Strip( در مجــات یــا روزنامه هــا، 
منتشــر  کرده انــد. مشــتری های پروپاقــرص کمیک هــا هــم ســال ها یــا حتــی دهه هــا دنبال کننــدۀ ایــن روایت هــای 

ــد. ــی بوده ان طوالن
ــد  ــری دارن ــت کامل ت ــتند، روای ــک هس ــای کمی ــر از کتاب ه ــر و حجیم ت ــی طوالنی ت ــای گرافیک ــم، رمان ه ــه گفت ــور ک همان ط
ــری  ــات محدودت ــه موضوع ــک ب ــای کمی ــب کتاب ه ــه اغل ــی ک ــد، در حال ــش می دهن ــا را پوش ــترده تری از ژانره ــف گس و طی
و   Batman یــا   ,  TinTin X-Men پرطــرف دار  ماجراهــای  می پردازنــد؛  برجســته  اتفاق هــای  یــا  ابرقهرمان هــا  مثــل 

Superman از ایــن جمله انــد.
ــوب  ــورها محب ــیاری کش ــز در بس ــبک طن ــه س ــری ب ــه تصویرگ ــود ک ــن ب ــدم ای ــه فهمی ــی مطالع ــه ط ــری ک ــب دیگ ــۀ جال نکت
اســت. به عنــوان مثــال، مانگاهــای ژاپنــی در سراســر جهــان محبــوب هســتند. ایتالیــا نیــز کتاب هــای کمیــک معروفــی بــه 

ــد. ــد می کن ــام fumetti تولی ن

از کتاب »قراردادی با خدا« اثر ویل آیزنر
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آیا رمان گرافیکی در فرایند یادگیری اثربخش است؟
جــواب ایــن ســؤال یــک بلــٔه بلنــد اســت! بایــد بگویــم کــه رمان هــای گرافیکــی، هــم تجربــۀ لــذت بصــری را نصیــب خواننــده 
ــایی  ــل و رمزگش ــد آن را تحلی ــد و بتوانن ــدا کنن ــتان پی ــری از داس ــا درک بهت ــد ت ــک می کنن ــودکان کم ــه ک ــم ب ــد و ه می کنن
ــال  ــار اخت ــه دچ ــانی ک ــا کس ــند، ام ــا باش ــه کتاب ه ــب این گون ــد مخاط ــنی می توانن ــر س ــدگان در ه ــه خوانن ــا اینک ــد. ب کنن
خوانش پریشــی )Dyslexia( هســتند، می تواننــد بیشــترین بهــره را از آنهــا ببرنــد. عــاوه بــر ایــن، بنــا بــر تجربــٔه 
ــون  ــی، چ ــای متن ــه کتاب ه ــا ب ــد ت ــان می دهن ــه نش ــور عاق ــای مص ــه کتاب ه ــتر ب ــال تر بیش ــان کم س ــخصی ام، هنرجوی ش
دنیــای ذهنــی آن هــا هنــوز مکتــوب نشــده و بیشــتر شــفاهی اســت. به عنــوان مثــال، اگــر از یــک بچــٔه هفت ســاله بخواهــم 
داســتانی بســازد، در نحــؤه ارائــٔه آن ترجیــح می دهــد داســتان را برایــم تعریــف کنــد یــا از طریــق نقاشــی ،صحنه هــا را بــه 

تصویــر بکشــد.
ــای  ــی از راهکاره ــم، یک ــه تجس ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــت مطالع ــی ماهی ــا بررس ــان ب ــته، محقق ــۀ گذش ــد ده در چن

ــذاری  ــۀ کدگ ــه، نظری ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ــه ب ــی ک ــن نظریه های ــی از بهتری ــت. یک ــی اس ــب آموزش ــر در درک مطال مؤث
ــری  ــد یادگی ــه فراین ــی ب ــر ذهن ــکیل تصاوی ــناختی، تش ــٔه ش ــن نظری ــر ای ــا ب ــت. بن ــه )Dual Coding Theory( اس دوگان
کمــک می کنــد. در واقــع، ایــن نظریــه اطاعــات را بــه دو بخــش کامــی و تصویــری تقســیم می کنــد. هنگامــی کــه اطاعــات، 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــت می کنن ــتری را دریاف ــات بیش ــز جزئی ــای مغ ــد، گیرنده ه ــره کنن ــن مخاب ــه ذه ــاوت ب ــد متف دو ک

ــود. ــد ب ــان تر خواه ــا آس ــپاری آن ه ــر و به یادس ــه ماندگارت ــی در حافظ ــای ذهن دریافت ه
بــرای بررســی تأثیــر ایــن شــیوه بــر میــزان درک مطلــب، ســه گــروه آزمایشــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد؛ محتوایــی شــامل 
متــن و تصویــر در اختیــار گــروه اول قــرار گرفــت و بــه دو گــروه دیگــر، همــان محتــوا داده شــد، امــا یکــی به صــورت مصــور 
و دیگــری تنهــا به صــورت متــن. آزمایــش نشــان داد کــه گــروه اول، بــا دریافــت محتوایــی کــه به صــورت دوگانــه کدگــذاری 
شــده بــود، از دو گــروه دیگــر بهتــر عمــل کــرد؛ بنــا بــر ایــن مطالعــه ، زمانــی کــه اطاعــات، ترکیبــی از متــن و تصویــر باشــند، 
ــد  ــیوه ای می توان ــن ش ــد. چنی ــال می کنن ــی را فع ــردازش ذهن ــف، پ ــای مختل ــه روش ه ــوند و ب ــدنی تر می ش فراموش نش
بــه دانش آمــوزان کمــک کنــد معانــی کلمــات کلیــدی را در خوانــدن متــن، بهتــر درک کننــد و بــه درک عمیق تــری از متن هــا 

برســند.
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بــرای معلمــان ایــن یــک حقیقــت آشــکار اســت کــه »همــه بــه یــک روش یــاد نمی گیرنــد!« و ســبک های مختلفــی بــرای یادگیــری وجــود 
دارد. مــا به عنــوان معلــم بایــد تفــاوت ســبک های یادگیــری دانش آمــوزان را در نظــر بگیریــم. آشــنایی بــا ایــن تفاوت هــا بــه مــا کمــک 

می کنــد تــا نیازهــای دانش آمــوزان را بــه بهتریــن نحــو برطــرف کنیــم.
بیشــتر دانش آمــوزان پایــۀ ابتدایــی، به دلیــل نداشــتن دانــش کافــی درخصــوص واژگان و دســتورزبان، در درک معنــای کلــی متــون 
دچــار مشــکل می شــوند؛ بــه عبــارت دیگــر، مشــکل اصلــی آن هــا در خوانــدن، »درک« آن اســت. بــه گمانــم در ایــن شــرایط، یــک رمــان 
گرافیکــی مؤثرتــر از یــک رمــان نوشــتاری عمــل می کنــد، زیــرا تصاویــر استفاده شــده در رمان هــای گرافیکــی باعــث می شــوند کــودکان 
ــد  ــه می توان ــت ک ــه اس ــی خاقان ــم روش ــوزان ه ــود دانش آم ــط خ ــی توس ــای گرافیک ــق رمان ه ــد. خل ــایی کنن ــر رمزگش ــات را بهت کلم

آن هــا را بــه قصه گویــی ترغیــب کنــد.
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در جعبه ابزار آموزشی معلمان جایی برای رمان گرافیکی هست؟
ــه  ــتان، ب ــنی دبس ــروه س ــان گ ــی از معلم ــات میدان ــی تحقیق ــوا )University of Northern IOWA(، ط ــگاه آی ــگران در دانش پژوهش
ایــن نتیجــه رســیدند کــه اگرچــه بیشــتر معلمــان معتقدنــد رمــان گرافیکــی قالــب آموزشــی مفیــدی اســت و موجــب انگیــزه دادن بــه 
دانش آمــوزان می شــود، امــا ممکــن اســت در طــول یــک ســال، تنهــا یکبــار از ایــن قالــب اســتفاده کننــد. اکثــر معلمــان بــرای اســتفاده 
ــند،  ــته باش ــا داش ــارۀ آن ه ــتری درب ــش بیش ــر دان ــه اگ ــد ک ــان می ده ــات نش ــا تحقیق ــد، ام ــوزش ندیده ان ــی آم ــای گرافیک از رمان ه
احتمــااًل ایــن نــوع از محتــوای آموزشــی را بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. دلیــل دیگــر بــرای بی توجهــی اکثــر معلمــان بــه قالــب 
رمــان گرافیکــی ایــن اســت کــه کتابخانه هــای مــدارس عمدتــًا بــه ایــن گونــه کتاب هــا مجهــز نیســتند و به عنــوان منابــع آموزشــی، در 

ســبد مــدارس و در ذهــن کتابــداران جایــی ندارنــد.
عــاوه بــر همــٔه این هــا، ممکــن اســت به عنــوان معلــم، ایــن رمان هــا را در زمــرۀ ادبیــات باکیفیــت بــه حســاب نیاوریــم. بایــد 
اعتــراف کنــم کــه مــن هــم از همیــن دســته بــودم، امــا بــا جســت وجوی بیشــتر، نتایــج جالبــی کشــف کــردم؛ مثــًا دریافتــم کــه کتــاب 
 ”Art Spiegelman” نوشــتٔه )Maus: My Father Bleeds History( »غیرداســتانی »مــوش: دل پــدرم از تاریــخ خــون اســت
ــن  ــتقبال از ای ــل اس ــه به دلی ــدم ک ــه ش ــا متوج ــد. ی ــت کن ــزر را دریاف ــمند پولیت ــزٔه ارزش ــته جای ــه توانس ــت ک ــی اس ــان گرافیک ــن رم اولی
ــن  ــن عناوی ــدن ای ــده اند. دی ــه ش ــز ارائ ــی نی ــان گرافیک ــورت رم ــر به ص ــوب و برت ــتاری محب ــای نوش ــیاری از رمان ه ــی، بس ــب ادب قال
حیــرت زده ام کــرد: مســخ )فرانتــس کافــکا(، جنایــت و مکافــات )فئــودور داستایوفسکی(،کشــتن مــرغ مقلــد )هارپــر لــی(، موبــی دیــک 

ــر.  ــیاری دیگ ــلی( و بس ــری ش ــتاین )م ــل(، فرانکش ــان ملوی )هرم
شــما چه طــور؟ آیــا هرگــز در کاس درســتان از رمــان گرافیکــی اســتفاده کرده ایــد؟ مــن پــس از مطالعــه در ایــن خصــوص دســت به کار 
شــدم و ایــن شــیوه را بــا بعضــی از هنرجویانــم در پایــۀ دبســتان امتحــان کــردم. در پایــان ایــن گــزارش، یــک دســتورالعمل ســاده بــرای 

ایــن کار ارائــه می کنــم.

دانش آموز چگونه با خودش در آینٔه رمان گرافیکی مواجه می شود؟
ــه از  ــرا ک ــد، چ ــرف نمی زنن ــی ح ــا به راحت ــی از بچه ه ــه بعض ــده ایم ک ــه ش ــئله مواج ــن مس ــا ای ــم ب ــش معل ــا در نق ــٔه م ــم هم ــه گمان ب
عواقــب حــرف زدن واهمــه دارنــد. شــویتا میلــر )Shveta Miller(، متخصــص حــوزۀ آمــوزش، معتقــد اســت کــه دانش آمــوزان 
ــته  ــا( در گذش ــی )تروم ــیب های روح ــه آس ــب ب ــه اغل ــود را ک ــی خ ــق درون ــات عمی ــد تجربی ــی می توانن ــان گرافیک ــتفاده از رم ــا اس ب
ــن  ــا از ای ــی از آن ه ــد  بعض ــوده، می گوی ــوزان ب ــخصی دانش آم ــای ش ــر روایت ه ــًا درگی ــه قب ــر ک ــد. میل ــط دهن ــرح و بس ــد، ش مربوط ان
قالــب بــرای بیــان بخشــی از هویــت مخفی شــدۀ خــود اســتفاده می کردنــد و برخــی دیگــر، از ایــن طریــق، توجیهــی بــرای رفتارهــای 

ــود. ــان ب ــی درم ــۀ نوع ــه مثاب ــا ب ــرای آن ه ــت ب ــد. روای ــه می دادن ــان ارائ چالش برانگیزش
ــرکت  ــی  ش ــای گروه ــک از فعالیت ه ــًا در هیچ ی ــه تقریب ــود ک ــه گیری ب ــاکت و گوش ــر س ــر پس ــه میل ــورد توج ــوزان م ــی از دانش آم یک
ــه  ــود. همیش ــاکت ب ــه س ــتان عامدان ــام دوران دبیرس ــم( در تم ــس می نام ــا لوئی ــه او را در اینج ــم )ک ــی از دانش آموزان ــرد: »یک نمی ک
عقــب کاس می نشســت، تکالیفــش را انجــام مــی داد ولــی هیــچ گاه دســتش را بــاال نمی بــرد. بــا هم کاســی هایش هــم هیــچ تعاملــی 
نداشــت. ۳۶ دانش آمــوز در آن کاس بودنــد و مــن هیــچ راهــی بــرای بیــرون کشــیدن او از انــزوا پیــدا نکــردم. راحت تریــن کار ایــن بــود 

کــه در کار گروهــی جــای او را بــه دیگــری بدهــم«.
امــا ســؤال مهــم ایــن اســت کــه چــرا انســان ها در جمــع ســکوت می کننــد؟ میلــر می گویــد نگرانــی از قضــاوت دیگــران یکــی از 
مهم تریــن دالیلــی اســت کــه باعــث می شــود بــا حــرف نــزدن، بخشــی از هویــت خــود را مخفــی کنیــم. لوئیــس همیــن مســئله را تبدیــل 
بــه موضــوع روایــت خــود کــرد. »بــرای لوئیــس، خلــق روایــت تصویــری بــه کوششــی بــرای حــرف زدن تبدیــل شــد«. از طــرف دیگــر، بــا 
توجــه بــه بصــری بــودن ایــن شــیوۀ بیــان، ناشــناس بــودن هویــت خالــق اثــر توانســت در مواجهــه بــا معلم هــا و هم کاســی هایش، 

بــرای او احســاس امنیــت کافــی بــه وجــود بیــاورد. 
ــیاری از  ــت. »بس ــخصیت ها و اشیاس ــق ش ــرای خل ــری )Icon( ب ــای تصوی ــتفاده از نماده ــت، اس ــیؤه روای ــن ش ــه در ای ــٔه قابل توج نکت

ــدگان  ــا خوانن ــد ت ــک می کنن ــا کم ــن آیکون ه ــون ای ــد، چ ــه کار می گیرن ــاده ای ب ــای س ــمایل و نماده ــی ش ــان  گرافیک ــندگان رم نویس
همدلــی بیشــتری بــا تجربیــات خالــق داســتان داشــته باشــند. رمان هــای گرافیکــی ایــن توانایــی را دارنــد کــه رویدادهــای تروماتیــک 

و احساســات پیچیــدۀ نویســنده را بــا خواننــدگان بــه اشــتراک بگذارنــد«.
ــات  ــا تخی ــات، ب ــن ورق زدن صفح ــد حی ــده بای ــه خوانن ــتند ک ــی هس ــا و ابهام های ــب دارای گره ه ــرح، اغل ــتاری مط ــای نوش رمان ه
ــاد  ــا ایج ــده فض ــارکت خوانن ــرای مش ــوزان ب ــم، دانش آم ــری ه ــری تصوی ــب روایتگ ــد. در قال ــکل ده ــا را ش ــودش آن ه ــورات خ و تص
ــه  ــه چ ــد ک ــاب کنن ــا انتخ ــت ت ــکان اس ــک ام ــوزان ی ــرای دانش آم ــی ب ــای خال ــاده و فض ــای س ــتفاده از آیکون ه ــع، اس ــد. در واق می کنن
چیــزی را بگوینــد و چــه بخشــی را بــه خواننــده واگذارنــد. بــه نظــر می رســد لوئیــس هــم یــک ابــزار مفیــد و کافــی بــرای حــرف زدن پیــدا 
ــی از  ــت بخش ــد روای ــه می توان ــت ک ــد. او می دانس ــح ده ــد، توضی ــه بای ــتر از آنک ــزی را بیش ــد چی ــته باش ــاز داش ــه نی ــود، بی آنک ــرده ب ک

داســتان را بــه خواننــده واگــذار کنــد. 
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چگونه از رمان گرافیکی در فرایند آموزش استفاده کنیم؟
ــزار  ــن اب ــا ای ــت؟ و آی ــم چیس ــاب می کنی ــوزش انتخ ــرای آم ــه ب ــزاری ک ــا از اب ــدف م ــم ه ــد بدانی ــم، بای ــوان معل ــز، به عن ــر چی ــش از ه پی
ــرای  ــردم، ب ــان ک ــل بی ــاال به تفصی ــه در ب ــور ک ــم؟ همان ط ــل می کنی ــی عم ــا انتخاب ــم ی ــه کار می گیری ــوزان ب ــٔه دانش آم ــرای هم را ب
گــروه ســنی دبســتان، )بــه دلیــل محدودیــت دانــش زبانــی( و نیــز بــرای کســانی کــه دچــار خوانش پریشــی هســتند،  رمــان  گرافیکــی 
می توانــد ابــزار آموزشــی مناســبی باشــد. از ســوی دیگــر، نوجوانــی کــه نیــاز بــه بیــان درونیاتــش دارد ولــی نمی توانــد از زبــان نوشــتاری 

بــرای ایــن کار اســتفاده کنــد، می توانــد بــا خلــق رمــان گرافیکــی، تــا حــدی مســئله اش را حــل کنــد.
در ادامٔه جست وجوهایم، به اجزای رمان گرافیکی رسیدم. شاید بد نباشد برخی از این اجزا را با هم بشناسیم:

حباب های فکر: افکار یک شخصیت را در خود دارند و انگیزه های او را بیان می کنند.
حباب های گفتگو: حاوی گفتگوی شخصیت ها هستند. 

جلوه هــای صوتــی: معمــواًل شــامل آواهــا و اصوات انــد، مثــل صــدای شــلیک گلولــه به صــورت »بنگ بنــگ« یــا آه کشــیدن شــخصیتی 
در داســتان و ...

پنل ها: قاب ها یا پنجره هایی هستند که در هر صفحه، داستان در آن ها به صورت مصور روایت می شود.
حاشیه ها: فضاهایی خالی بین پنل ها هستند که صحنه ها را از یکدیگر جدا می کنند و گاه گذشت زمان را نشان می دهند.

جعبه هــای کپشــن یــا روایــت: شــامل متن هایــی هســتند کــه در کادرهــای مســتطیلی نوشــته می شــوند و از زبــان راوی یــا نویســنده، 
اطاعــات اضافه تــری بــه خواننــده می دهنــد.

ــوزان  ــم. از دانش آم ــات آن پرداخت ــل جزئی ــه تحلی ــوزان ب ــراه دانش آم ــردم و هم ــاب ک ــی انتخ ــان گرافیک ــک رم ــروع، ی ــرای ش ــن ب م
ــن را  ــای دوربی ــا و زوای ــن، قاب ه ــای مت ــات، جعبه ه ــا، کلم ــا، بافت ه ــران از رنگ ه ــندگان و تصویرگ ــتفادۀ نویس ــوۀ اس ــتم نح خواس
ــن  ــا تمری ــا بچه ه ــم ب ــری را ه ــتورالعمل های دیگ ــا و دس ــد. فعالیت ه ــرار کنن ــاط برق ــر ارتب ــن عناص ــن ای ــپس بی ــد و س ــی کنن بررس
ــی  ــان گرافیک ــک رم ــیم ی ــرای ترس ــوزان را ب ــه  گام، دانش آم ــا گام  ب ــد ت ــک کنن ــز کم ــر نی ــان دیگ ــه معلم ــد ب ــم می توانن ــه به گمان ــردم ک ک

ــد. ــان می دهن ــت را نش ــک روای ــاخت ی ــل س ــم، مراح ــاره می کن ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــی ک ــازند. فعالیت های ــاده س آم

فعالیت اول:
از هر دانش آموز بخواهید داستان زیر را به تصویر بکشد: 

ــت  ــا آن را از دس ــود ی ــار می ش ــوار قط ــا س ــی دود. او ی ــریع تر م ــی دود. او س ــه دارد. او م ــار عجل ــه قط ــیدن ب ــرای رس ــرد/زن ب ــک م ی
می دهــد. او در برابــر موفقیــت یــا شکســت خــود واکنــش نشــان می دهــد.

ــی  ــگ و نمادهای ــره، رن ــاالت چه ــدن، ح ــان ب ــد از زب ــا می توانن ــند. آن ه ــر بکش ــه تصوی ــل ب ــش پن ــتان را در ش ــد داس ــوزان بای دانش آم
ــل  ــف تکمی ــای مختل ــان، روش ه ــد. در پای ــتفاده کنن ــات اس ــد از کلم ــه نبای ــن مرحل ــا در ای ــد، ام ــره بگیرن ــرعت به ــوط س ــد خط مانن

ــد. ــه کنی ــم مقایس ــا ه ــی را ب ــای نهای ــده و واکنش ه ــخصیت های خلق ش ــتان، ش داس

فعالیت دوم:
از هــر دانش آمــوز بخواهیــد پنــج تصویــر متفــاوت از یــک حــس )ماننــد »غــم«( ترســیم کنــد. آن هــا می تواننــد از حــاالت چهــره، زبــان 

بــدن، کلمــات، رنــگ یــا اســتعاره )مثــًا یــک گل پژمــرده( اســتفاده کننــد، امــا هــر تصویــر بایــد محــدود بــه یــک صفحــه باشــد.

فعالیت سوم:
از هــر دانش آمــوز بخواهیــد ســه تصویــر مختلــف از پریــدن یــک شــخصیت ترســیم کنــد. پرش هــا می تواننــد کوچــک یــا بــزرگ، از بــاال، 
از پاییــن، یــا از یــک ســطح بــه ســطح دیگــر باشــند. دانش آمــوزان می تواننــد از کلمــات، رنگ هــا، نمادهــا و... اســتفاده کننــد، امــا هــر 

تصویــر بایــد بــه دو صفحــه محــدود شــود )به عنــوان مثــال، ابتــدای پــرش و انتهــای آن(.

فعالیت چهارم:
بخشــی از یــک کتــاب را کــه بــرای دانش آمــوزان آشناســت انتخــاب کنیــد. صحنــه نبایــد بیــش از چنــد پاراگــراف باشــد و بایــد تعــداد 
محــدودی از اقدامــات خــاص را بــه تصویــر بکشــد؛ حتــی ممکــن اســت شــامل یــک مکالمــۀ کوتــاه باشــد )امــا نبایــد محــدود بــه آن 

شــود(.
از دانش آمــوزان بخواهیــد بــا اســتفاده از کلمــات و ســایر امکانــات ذکرشــده، داســتان را از متــن بــه تصویــر تبدیــل کننــد، امــا ایــن بــار، 
ــورت  ــه را به ص ــی از صحن ــد بخش های ــا بخواهی ــد. از آن ه ــتفاده کنن ــا اس ــازی پنل ه ــرای جداس ــیه ها ب ــه از حاش ــد ک ــا بخواهی از آن ه

تصویــری ارائــه کننــد و بــه انتخــاب خــود، بخش هایــی را بــه تخیــل خواننــده واگــذار کننــد. ســپس در کاس، داســتان های 
تکمیل شده را از نظر دیدگاه، ظاهر گرافیکی و احساس شخصیت ها و همچنین بخش های حذف شده با هم مقایسه کنید.

blankets از کتاب
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