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مقدمه

ٔ
یکــی از هنرجویــان کوچکــم در کالس قصهپــردازی خــاق ،بــه هــر فعالیتــی کــه رنگوبــوی تکــرار داشــته باشــد ،بــه شــیوه

خــودش اعتــراض میکنــد! هــر جلســه هیجــان تــازهای طلــب میکنــد و همیــن تنوعخواهــی او باعــث شــده مــن هــم
یکجــا ننشــینم و مــدام فعالیتهــای گوناگــون و جالبــی بــه کالس اضافــه کنــم .بــرای همیــن ســعی میکنــم بهجــای بــه
ٔ
کار بــردن تئوریهــای خســتهکننده ،از ابزارهــای بـهروز آموزشــی اســتفاده کنــم .بهواســطه برگــزار کــردن همیــن کالسهــا
ٔ
و کار کــردن بــا دبســتانیها و نوجوانهــا ،دوســتانی از مدرســه بازتــاب از مــن خواســتند موضــوع «رمــان گرافیکــی» را

مــورد مطالعــه قــرار دهــم ،بــا ایــن هــدف کــه بتوانیــم از رمــان گرافیکــی بهعنــوان یــک ابــزار آموزشــی خالقانــه اســتفاده
کنیــم.

در اولیــن مقال ـهای کــه ایــن دوســتان در اختیــارم قــرار دادنــد ،بــا تجربیــات یــک دانشآمــوز نوجــوان درونگــرا روب ـهرو

شــدم کــه بــا اســتفاده از رمــان گرافیکــی ،توانســته بــود ســکوتش را بــه شــکلی تــازه بشــکند و بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار
کنــد .یکــی از هنرجویــان خــودم هــم کــه دچــار اختــال اضطــراب اســت ،بــا اســتفاده از کتــاب کمیــک ترسهایــش را

ترســیم میکنــد .دیگــری کــه عالقــه بــه کتابهــای کمیــک دارد ،هــر بــار یــک کمیکاســتریپ بــه دســت میگیــرد تــا بــا هــم
ٔ
تصویرهــا را دنبــال کنیــم و بخندیــم و قص ـهاش را تحلیــل کنیــم .همــه ایــن مشــاهدات مــرا بــه ایــن سمتوســو کشــاند

کــه بدانــم «رمــان گرافیکــی» چیســت و مهمتــر از آن ،ببینــم در دنیــا چــه اســتفادهای از ایــن ابــزار آموزشــی میشــود و آیــا
ٔ
در ســبد معلمــان دیگــر کشــورها هــم جایــی دارد یــا نــه .در ادامــه میخواهــم بــه ســؤاالتی پاســخ دهــم کــه حیــن مطالعــه
ایــن موضــوع ،ذهنــم را بــه خــود مشــغول کــرده بــود.

ســادهترین و سرراســتترین تعریــف ایــن اســت کــه بگوییــم رمــان گرافیکــی ،از طریــق تصویرگــری ،داســتانی کامــل

را روایــت میکنــد .رمــان گرافیکــی میتوانــد ژانرهــای مختلفــی داشــته باشــد و انــواع داســتانی ،غیرداســتانی و حتــی
ً
گلچینهــای ادبــی را هــم شــامل شــود .رمــان گرافیکــی ،دقیقــا ماننــد رمــان نوشــتاری ،دارای آغــاز ،میانــه و پایــان اســت؛
ً
ی اســت،
امــا در مقایســه بــا کتــاب مصــور دنبالـهدار ( ،)Comic Stripکــه معمــوال گزیــدهای از داســتانی بزرگتــر یــا ســریال 
روایتــی طوالنیتــر و ماهرانهتــر دارد .بــد نیســت بدانیــم یــک منتقــد ادبــی بــه نــام «ریچــارد کایــل» نخســتین کســی بــود

کــه اصطــاح رمــان گرافیکــی ( )Graphic Novelرا در مقال ـ ه «آینــده کمیــک» 1در ســال  ،1964بــه کار بــرد .امــا ویــل آیزنــر

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

سمت راست:
ویل آیزنر
سمت چپ:
جایزه آیزنر که هر ساله
به هنرمندان کمیک و
رمان گرافیکی اعطا میشود.

رمانهای گرافیکی تمام ویژگیهای اصلی رمانهای نوشتاری را دارند:
 -آغاز ،میانه و پایان مشخص

 -روایت اصلی و خردهروایتها

رمان گرافیکی
چیست؟

 -سفر شخصیتها و رشد آنها در مسیر داستان

 پیامرسانی موضوعی گفتگوی دقیق -و...

رمانهــای گرافیکــی بــا تصاویرشــان داســتان را پیــش میبرنــد و بــا حبابهــای گفتگــو و جعبههــای روایــت ،قصــه را شــرح
و بســط میدهنــد .درواقــع ،در ایــن کتابهــا اســتفاده از متــن بســیار محــدود اســت و تصویــر ابــزار بهتــری بــرای روایتگــری

شــناخته میشــود .اســتفاده از تصویــر بــرای روایتگــری ســابقهای دور و دراز دارد .پیــش از اختــراع خــط نیــز انســانها از

تصاویــر بــرای ثبــت وقایــع و انتقــال مفاهیــم اســتفاده میکردنــد؛ همیــن تصاویــر بودنــد کــه در نبــود خــط و نوشــتار،

ماجراهــا را روایــت میکردنــد و ابــزار قصهگویــی بودنــد.
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http://www.thecomicbooks.com/misc/Richard%20Kyle%20The%20Future%20of%20
Comics.pdf
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آیا رمان گرافیکی همان کتاب کمیک است؟

ً
دو اصطــاح «رمــان گرافیکــی» و «کتــاب کمیــک» غالبــا بــه جــای یکدیگــر اســتفاده میشــوند .بــا اینکــه هــر دو قالــب بــا
کمــک تصاویــر داســتانپردازی میکننــد ،امــا تفاوتهایــی هــم بــا یکدیگــر دارنــد .کتــاب کمیــک ،در واقــع ،گزیــدهای از یــک

روایــت ســریالی بزرگتــر اســت .اگرچــه هــر دو قالــب میتواننــد شــخصیتهای پیچیــده بــا طرحهــای مفصــل داشــته

باشــند و مخاطــب را درگیــر داســتان کننــد ،امــا کتابهــای کمیــک ،نســبت بــه رمانهــای گرافیکــی ،تولیــد انبوهتــری دارنــد
و خواندنشــان هــم آســانتر اســت.

شــاید اســم ناشــران مشــهور کتابهــای کمیــک بــه گــوش شــما هــم خــورده باشــدArchie Comics، Marvel Comics :

و  .DC Comicsاز اواســط قــرن بیســتم تــا امــروز ،ایــن ناشــران و ســایر شــرکتهای مشــابه ،کمیکهایــی را بهصــورت
هفتگــی یــا ماهانــه ،در قالــب کتــاب یــا بهعنــوان قطعـهای از تصاویــر دنبالـهدار ( )Comic Stripدر مجــات یــا روزنامههــا،

منتشــر کردهانــد .مشــتریهای پروپاقــرص کمیکهــا هــم ســالها یــا حتــی دهههــا دنبالکننــدۀ ایــن روایتهــای

طوالنــی بودهانــد.

همانطــور کــه گفتــم ،رمانهــای گرافیکــی طوالنیتــر و حجیمتــر از کتابهــای کمیــک هســتند ،روایــت کاملتــری دارنــد
و طیــف گســتردهتری از ژانرهــا را پوشــش میدهنــد ،در حالــی کــه اغلــب کتابهــای کمیــک بــه موضوعــات محدودتــری
مثــل ابرقهرمانهــا یــا اتفاقهــای برجســته میپردازنــد؛ ماجراهــای پرطــرفدار  , TinTin X-Menیــا  Batmanو
 Supermanاز ایــن جملهانــد.

نکتــۀ جالــب دیگــری کــه طــی مطالعــه فهمیــدم ایــن بــود کــه تصویرگــری بــه ســبک طنــز در بســیاری کشــورها محبــوب
اســت .بهعنــوان مثــال ،مانگاهــای ژاپنــی در سراســر جهــان محبــوب هســتند .ایتالیــا نیــز کتابهــای کمیــک معروفــی بــه

نــام  fumettiتولیــد میکنــد.

از کتاب «قراردادی با خدا» اثر ویل آیزنر
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آیا رمان گرافیکی در فرایند یادگیری اثربخش است؟

ٔ
جــواب ایــن ســؤال یــک بلــه بلنــد اســت! بایــد بگویــم کــه رمانهــای گرافیکــی ،هــم تجربــۀ لــذت بصــری را نصیــب خواننــده
میکننــد و هــم بــه کــودکان کمــک میکننــد تــا درک بهتــری از داســتان پیــدا کننــد و بتواننــد آن را تحلیــل و رمزگشــایی

کننــد .بــا اینکــه خواننــدگان در هــر ســنی میتواننــد مخاطــب اینگونــه کتابهــا باشــند ،امــا کســانی کــه دچــار اختــال
ٔ
خوانشپریشــی ( )Dyslexiaهســتند ،میتواننــد بیشــترین بهــره را از آنهــا ببرنــد .عــاوه بــر ایــن ،بنــا بــر تجربــه

شــخصیام ،هنرجویــان کمســالتر بیشــتر بــه کتابهــای مصــور عالقــه نشــان میدهنــد تــا بــه کتابهــای متنــی ،چــون
ٔ
دنیــای ذهنــی آنهــا هنــوز مکتــوب نشــده و بیشــتر شــفاهی اســت .بهعنــوان مثــال ،اگــر از یــک بچــه هفتســاله بخواهــم
ٔ
ٔ
داســتانی بســازد ،در نحــوه ارائــه آن ترجیــح میدهــد داســتان را برایــم تعریــف کنــد یــا از طریــق نقاشــی ،صحنههــا را بــه
تصویــر بکشــد.

در چنــد دهــۀ گذشــته ،محققــان بــا بررســی ماهیــت مطالعــه بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه تجســم ،یکــی از راهکارهــای

مؤثــر در درک مطالــب آموزشــی اســت .یکــی از بهتریــن نظریههایــی کــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه ،نظریــۀ کدگــذاری
ٔ
دوگانــه ( )Dual Coding Theoryاســت .بنــا بــر ایــن نظریــه شــناختی ،تشــکیل تصاویــر ذهنــی بــه فراینــد یادگیــری
کمــک میکنــد .در واقــع ،ایــن نظریــه اطالعــات را بــه دو بخــش کالمــی و تصویــری تقســیم میکنــد .هنگامــی کــه اطالعــات،

دو کــد متفــاوت بــه ذهــن مخابــره کننــد ،گیرندههــای مغــز جزئیــات بیشــتری را دریافــت میکننــد و بــه ایــن ترتیــب،
دریافتهــای ذهنــی در حافظــه ماندگارتــر و بهیادســپاری آنهــا آســانتر خواهــد بــود.

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 بهصــورت مصــور
و دیگــری تنهــا بهصــورت متــن .آزمایــش نشــان داد کــه گــروه اول ،بــا دریافــت محتوایــی کــه بهصــورت دوگانــه کدگــذاری

شــده بــود ،از دو گــروه دیگــر بهتــر عمــل کــرد؛ بنــا بــر ایــن مطالعــه  ،زمانــی کــه اطالعــات ،ترکیبــی از متــن و تصویــر باشــند،
فراموشنشــدنیتر میشــوند و بــه روشهــای مختلــف ،پــردازش ذهنــی را فعــال میکننــد .چنیــن شــیوهای میتوانــد
بــه دانشآمــوزان کمــک کنــد معانــی کلمــات کلیــدی را در خوانــدن متــن ،بهتــر درک کننــد و بــه درک عمیقتــری از متنهــا
برســند.

6

بــرای معلمــان ایــن یــک حقیقــت آشــکار اســت کــه «همــه بــه یــک روش یــاد نمیگیرنــد!» و ســبکهای مختلفــی بــرای یادگیــری وجــود

دارد .مــا بهعنــوان معلــم بایــد تفــاوت ســبکهای یادگیــری دانشآمــوزان را در نظــر بگیریــم .آشــنایی بــا ایــن تفاوتهــا بــه مــا کمــک

میکنــد تــا نیازهــای دانشآمــوزان را بــه بهتریــن نحــو برطــرف کنیــم.

بیشــتر دانشآمــوزان پایــۀ ابتدایــی ،بهدلیــل نداشــتن دانــش کافــی درخصــوص واژگان و دســتورزبان ،در درک معنــای کلــی متــون
دچــار مشــکل میشــوند؛ بــه عبــارت دیگــر ،مشــکل اصلــی آنهــا در خوانــدن« ،درک» آن اســت .بــه گمانــم در ایــن شــرایط ،یــک رمــان

گرافیکــی مؤثرتــر از یــک رمــان نوشــتاری عمــل میکنــد ،زیــرا تصاویــر استفادهشــده در رمانهــای گرافیکــی باعــث میشــوند کــودکان
کلمــات را بهتــر رمزگشــایی کننــد .خلــق رمانهــای گرافیکــی توســط خــود دانشآمــوزان هــم روشــی خالقانــه اســت کــه میتوانــد
آنهــا را بــه قصهگویــی ترغیــب کنــد.

8

نویســندگان رمــان گرافیکــی شــمایل و نمادهــای ســادهای بــه کار میگیرنــد ،چــون ایــن آیکونهــا کمــک میکننــد تــا خواننــدگان

در جعبهابزار آموزشی معلمان جایی برای رمان گرافیکی هست؟

همدلــی بیشــتری بــا تجربیــات خالــق داســتان داشــته باشــند .رمانهــای گرافیکــی ایــن توانایــی را دارنــد کــه رویدادهــای تروماتیــک

پژوهشــگران در دانشــگاه آیــوا ( ،)University of Northern IOWAطــی تحقیقــات میدانــی از معلمــان گــروه ســنی دبســتان ،بــه

رمانهــای نوشــتاری مطــرح ،اغلــب دارای گرههــا و ابهامهایــی هســتند کــه خواننــده بایــد حیــن ورق زدن صفحــات ،بــا تخیــات

دانشآمــوزان میشــود ،امــا ممکــن اســت در طــول یــک ســال ،تنهــا یکبــار از ایــن قالــب اســتفاده کننــد .اکثــر معلمــان بــرای اســتفاده

میکننــد .در واقــع ،اســتفاده از آیکونهــای ســاده و فضــای خالــی بــرای دانشآمــوزان یــک امــکان اســت تــا انتخــاب کننــد کــه چــه

و احساســات پیچیــدۀ نویســنده را بــا خواننــدگان بــه اشــتراک بگذارنــد».

ایــن نتیجــه رســیدند کــه اگرچــه بیشــتر معلمــان معتقدنــد رمــان گرافیکــی قالــب آموزشــی مفیــدی اســت و موجــب انگیــزه دادن بــه

و تصــورات خــودش آنهــا را شــکل دهــد .در قالــب روایتگــری تصویــری هــم ،دانشآمــوزان بــرای مشــارکت خواننــده فضــا ایجــاد

از رمانهــای گرافیکــی آمــوزش ندیدهانــد ،امــا تحقیقــات نشــان میدهــد کــه اگــر دانــش بیشــتری دربــارۀ آنهــا داشــته باشــند،
ً
احتمــاال ایــن نــوع از محتــوای آموزشــی را بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد .دلیــل دیگــر بــرای بیتوجهــی اکثــر معلمــان بــه قالــب
ً
رمــان گرافیکــی ایــن اســت کــه کتابخانههــای مــدارس عمدتــا بــه ایــن گونــه کتابهــا مجهــز نیســتند و بهعنــوان منابــع آموزشــی ،در

چیــزی را بگوینــد و چــه بخشــی را بــه خواننــده واگذارنــد .بــه نظــر میرســد لوئیــس هــم یــک ابــزار مفیــد و کافــی بــرای حــرف زدن پیــدا

ســبد مــدارس و در ذهــن کتابــداران جایــی ندارنــد.
ٔ
عــاوه بــر همــه اینهــا ،ممکــن اســت بهعنــوان معلــم ،ایــن رمانهــا را در زمــرۀ ادبیــات باکیفیــت بــه حســاب نیاوریــم .بایــد
ً
اعتــراف کنــم کــه مــن هــم از همیــن دســته بــودم ،امــا بــا جس ـتوجوی بیشــتر ،نتایــج جالبــی کشــف کــردم؛ مثــا دریافتــم کــه کتــاب
ٔ
غیرداســتانی «مــوش :دل پــدرم از تاریــخ خــون اســت» ( )Maus: My Father Bleeds Historyنوشــته ””Art Spiegelman
ٔ
اولیــن رمــان گرافیکــی اســت کــه توانســته جایــزه ارزشــمند پولیتــزر را دریافــت کنــد .یــا متوجــه شــدم کــه بهدلیــل اســتقبال از ایــن

کــرده بــود ،بیآنکــه نیــاز داشــته باشــد چیــزی را بیشــتر از آنکــه بایــد ،توضیــح دهــد .او میدانســت کــه میتوانــد روایــت بخشــی از

داســتان را بــه خواننــده واگــذار کنــد.

قالــب ادبــی ،بســیاری از رمانهــای نوشــتاری محبــوب و برتــر بهصــورت رمــان گرافیکــی نیــز ارائــه شــدهاند .دیــدن ایــن عناویــن

حیــرتزدهام کــرد :مســخ (فرانتــس کافــکا) ،جنایــت و مکافــات (فئــودور داستایوفسکی)،کشــتن مــرغ مقلــد (هارپــر لــی) ،موبــی دیــک
(هرمــان ملویــل) ،فرانکشــتاین (مــری شــلی) و بســیاری دیگــر.

شــما چهطــور؟ آیــا هرگــز در کالس درســتان از رمــان گرافیکــی اســتفاده کردهایــد؟ مــن پــس از مطالعــه در ایــن خصــوص دسـتبهکار

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 میکنــم.

آینه رمان گرافیکی مواجه میشود؟
دانشآموز چگونه با خودش در ٔ

ٔ
بــه گمانــم همــه مــا در نقــش معلــم بــا ایــن مســئله مواجــه شــدهایم کــه بعضــی از بچههــا بهراحتــی حــرف نمیزننــد ،چــرا کــه از

عواقــب حــرف زدن واهمــه دارنــد .شــویتا میلــر ( ،)Shveta Millerمتخصــص حــوزۀ آمــوزش ،معتقــد اســت کــه دانشآمــوزان
بــا اســتفاده از رمــان گرافیکــی میتواننــد تجربیــات عمیــق درونــی خــود را کــه اغلــب بــه آســیبهای روحــی (ترومــا) در گذشــته
ً
د بعضــی از آنهــا از ایــن
مربوطانــد ،شــرح و بســط دهنــد .میلــر کــه قبــا درگیــر روایتهــای شــخصی دانشآمــوزان بــوده ،میگوی ـ 

قالــب بــرای بیــان بخشــی از هویــت مخفیشــدۀ خــود اســتفاده میکردنــد و برخــی دیگــر ،از ایــن طریــق ،توجیهــی بــرای رفتارهــای

چالشبرانگیزشــان ارائــه میدادنــد .روایــت بــرای آنهــا بــه مثابــۀ نوعــی درمــان بــود.
ً
یکــی از دانشآمــوزان مــورد توجــه میلــر پســر ســاکت و گوشــهگیری بــود کــه تقریبــا در هیچیــک از فعالیتهــای گروهــی شــرکت

نمیکــرد« :یکــی از دانشآموزانــم (کــه او را در اینجــا لوئیــس مینامــم) در تمــام دوران دبیرســتان عامدانــه ســاکت بــود .همیشــه

عقــب کالس مینشســت ،تکالیفــش را انجــام مـیداد ولــی هیـچگاه دســتش را بــاال نمیبــرد .بــا همکالسـیهایش هــم هیــچ تعاملــی

نداشــت ۳۶ .دانشآمــوز در آن کالس بودنــد و مــن هیــچ راهــی بــرای بیــرون کشــیدن او از انــزوا پیــدا نکــردم .راحتتریــن کار ایــن بــود
کــه در کار گروهــی جــای او را بــه دیگــری بدهــم».

امــا ســؤال مهــم ایــن اســت کــه چــرا انســانها در جمــع ســکوت میکننــد؟ میلــر میگویــد نگرانــی از قضــاوت دیگــران یکــی از

مهمتریــن دالیلــی اســت کــه باعــث میشــود 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 معلمهــا و همکالس ـیهایش،
بــرای او احســاس امنیــت کافــی بــه وجــود بیــاورد.
ٔ
ٔ
نکتــه قابلتوجــه در ایــن شــیوه روایــت ،اســتفاده از نمادهــای تصویــری ( )Iconبــرای خلــق شــخصیتها و اشیاســت« .بســیاری از
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فعالیت اول:

چگونه از رمان گرافیکی در فرایند آموزش استفاده کنیم؟

از هر دانشآموز بخواهید داستان زیر را به تصویر بکشد:

پیــش از هــر چیــز ،بهعنــوان معلــم ،بایــد بدانیــم هــدف مــا از ابــزاری کــه بــرای آمــوزش انتخــاب میکنیــم چیســت؟ و آیــا ایــن ابــزار
ٔ
را بــرای همــه دانشآمــوزان بــه کار میگیریــم یــا انتخابــی عمــل میکنیــم؟ همانطــور کــه در بــاال بهتفصیــل بیــان کــردم ،بــرای

میدهــد .او در برابــر موفقیــت یــا شکســت خــود واکنــش نشــان میدهــد.

میتوانــد ابــزار آموزشــی مناســبی باشــد .از ســوی دیگــر ،نوجوانــی کــه نیــاز بــه بیــان درونیاتــش دارد ولــی نمیتوانــد از زبــان نوشــتاری

ماننــد خطــوط ســرعت بهــره بگیرنــد ،امــا در ایــن مرحلــه نبایــد از کلمــات اســتفاده کننــد .در پایــان ،روشهــای مختلــف تکمیــل

حبابهای فکر :افکار یک شخصیت را در خود دارند و انگیزههای او را بیان میکنند.

فعالیت دوم:

یــک مــرد/زن بــرای رســیدن بــه قطــار عجلــه دارد .او مــیدود .او ســریعتر مــیدود .او یــا ســوار قطــار میشــود یــا آن را از دســت

ن گرافیکــی
گــروه ســنی دبســتان( ،بــه دلیــل محدودیــت دانــش زبانــی) و نیــز بــرای کســانی کــه دچــار خوانشپریشــی هســتند  ،رمــا 

دانشآمــوزان بایــد داســتان را در شــش پنــل بــه تصویــر بکشــند .آنهــا میتواننــد از زبــان بــدن ،حــاالت چهــره ،رنــگ و نمادهایــی

بــرای ایــن کار اســتفاده کنــد ،میتوانــد بــا خلــق رمــان گرافیکــی ،تــا حــدی مســئلهاش را حــل کنــد.
ٔ
در ادامه جستوجوهایم ،به اجزای رمان گرافیکی رسیدم .شاید بد نباشد برخی از این اجزا را با هم بشناسیم:

داســتان ،شــخصیتهای خلقشــده و واکنشهــای نهایــی را بــا هــم مقایســه کنیــد.

حبابهای گفتگو :حاوی گفتگوی شخصیتها هستند.
ً
جلوههــای صوتــی :معمــوال شــامل آواهــا و اصواتانــد ،مثــل صــدای شــلیک گلولــه بهصــورت «بنگبنــگ» یــا آه کشــیدن شــخصیتی

در داســتان و ...

پنلها :قابها یا پنجرههایی هستند که در هر صفحه ،داستان در آنها بهصورت مصور روایت میشود.

حاشیهها :فضاهایی خالی بین پنلها هستند که صحنهها را از یکدیگر جدا میکنند و گاه گذشت زمان را نشان میدهند.

جعبههــای کپشــن یــا روایــت :شــامل متنهایــی هســتند کــه در کادرهــای مســتطیلی نوشــته میشــوند و از زبــان راوی یــا نویســنده،
اطالعــات اضافهتــری بــه خواننــده میدهنــد.

مــن بــرای شــروع ،یــک رمــان گرافیکــی انتخــاب کــردم و همــراه دانشآمــوزان بــه تحلیــل جزئیــات آن پرداختــم .از دانشآمــوزان

خواســتم نحــوۀ اســتفادۀ نویســندگان و تصویرگــران از رنگهــا ،بافتهــا ،کلمــات ،جعبههــای متــن ،قابهــا و زوایــای دوربیــن را

بررســی کننــد و ســپس بیــن ایــن عناصــر ارتبــاط برقــرار کننــد .فعالیتهــا و دســتورالعملهای دیگــری را هــم بــا بچههــا تمریــن
م بــهگام ،دانشآمــوزان را بــرای ترســیم یــک رمــان گرافیکــی
کــردم کــه بهگمانــم میتواننــد بــه معلمــان دیگــر نیــز کمــک کننــد تــا گا 

آمــاده ســازند .فعالیتهایــی کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره میکنــم ،مراحــل ســاخت یــک روایــت را نشــان میدهنــد.

از هــر دانشآمــوز بخواهیــد پنــج تصویــر متفــاوت از یــک حــس (ماننــد «غــم») ترســیم کنــد .آنهــا میتواننــد از حــاالت چهــره ،زبــان
ً
بــدن ،کلمــات ،رنــگ یــا اســتعاره (مثــا یــک گل پژمــرده) اســتفاده کننــد ،امــا هــر تصویــر بایــد محــدود بــه یــک صفحــه باشــد.

فعالیت سوم:
از هــر دانشآمــوز بخواهیــد ســه تصویــر مختلــف از پریــدن یــک شــخصیت ترســیم کنــد .پرشهــا میتواننــد کوچــک یــا بــزرگ ،از بــاال،

از پاییــن ،یــا از یــک ســطح بــه ســطح دیگــر باشــند .دانشآمــوزان میتواننــد از کلمــات ،رنگهــا ،نمادهــا و ...اســتفاده کننــد ،امــا هــر
تصویــر بایــد بــه دو صفحــه محــدود شــود (بهعنــوان مثــال ،ابتــدای پــرش و انتهــای آن).

فعالیت چهارم:
بخشــی از یــک کتــاب را کــه بــرای دانشآمــوزان 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

از کتاب blankets
اثر کریگ تامپسون

شــود).

از دانشآمــوزان بخواهیــد بــا اســتفاده از کلمــات و ســایر امکانــات ذکرشــده ،داســتان را از متــن بــه تصویــر تبدیــل کننــد ،امــا ایــن بــار،

از آنهــا بخواهیــد کــه از حاشــیهها بــرای جداســازی پنلهــا اســتفاده کننــد .از آنهــا بخواهیــد بخشهایــی از صحنــه را بهصــورت

تصویــری ارائــه کننــد و بــه انتخــاب خــود ،بخشهایــی را بــه تخیــل خواننــده واگــذار کننــد .ســپس در کالس ،داســتانهای

تکمیلشده را از نظر دیدگاه ،ظاهر گرافیکی و احساس شخصیتها و همچنین بخشهای حذفشده با هم مقایسه کنید.
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