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چکیده
روایـت داسـتانی می توانـد هـم بـا زبـان متن و هم بـا زبـان تصویر بازگو شـود. اگـر روایت بـا زبان 
تصویـر بیان شـود بـه آن »کمیک اسـتریپ« یا »داسـتان مصّور دنبالـه دار« می گویند. کمیک اسـتریپ 
یکـی از شـیو های بیـان بصـری اسـت که یک روایـت یا داسـتان را با زبـان تصویر بازگـو و از طریق 
سلسـله تصاویـر مخاطـب را با خود همراه می کند. این شـیوه ی بیـان، بر توالِی تصاویر تمرکـز دارد و 
گاه بـا همـراه کـردن جمالتـی در کنار تصویر بر وضـوح و روشـنی روایت می افزایـد. گرچه کمیک 
اسـتریپ در هنـر غـرب عمر چندانی نـدارد، اّما ریشـه های آن را در دیوارنگاری غارها و  نّقاشـی های 
مصـر باسـتان می توان جسـت. این شـیوه ی روایت تصویـری در هنرهای تصویری اعـم از نگاره های 
نسـخ خطی و نمونه های کهن تر آن نظیر دیوارنگاره ها و سـنگ نگاره ها به خوبی قابل بازیابی اسـت. 
پژوهـش حاضـر برآن اسـت تا بـا رویکردی تطبیقـی، وجوه مشـابهت روایت در هنرهـای تصویری 
ایران و کمیک اسـتریپ را بازنماید. پرسـش پژوهش این اسـت که هنرهای تصویری ایران و کمیک 
اسـتریپ چـه شـباهت ها و تفاوت هایـی بـا هـم دارند؟ فرضیـۀ تحقیق هنرهـای تصویـری ایرانی و 
کمیک اسـتریپ را به لحاظ شـیوه ی روایی به هم شـبیه، اّما شـیوه ی تصویرگری را در آن ها متفاوت 
می دانـد. بـرای آزمـودن فرضیـه بـه ایـن روش عمـل می کنیم کـه نگاره ها را بر اسـاس سـیر تاریخی 
بررسـی و شـاخصه ها و شـباهت های آن بـا کمیک اسـتریپ را تحلیـل می کنیم. اهمیّـت و ضرورت 
چنیـن پژوهش هایی در آن اسـت که ضمن معّرفـی قابلیّت های تصویری ویـژه ی هنرهای تصویری، 

از ایـن قابلیّت هـا در راسـتای جهانی شـدن هنر ایرانی بهـره می گیرد.
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1.  مقّدمه
منظـور از کمیـک اسـتریپ1 بیـان یـک روایت از طریـق تصاویر متوالی اسـت، بـه همین دلیل 
بـه »داسـتان مصـّور دنبالـه دار« نیـز ترجمـه شده اسـت. پیشـینه ی کمیـک اسـتریپ به نّقاشـی  
دیـواری غارهـا و تصویرگری هـای مصـر باسـتان بـاز می گـردد، اّمـا در دوره ی معاصر کمیک 
اسـتریپ بـه نوعـی خـاص از نّقاشـی اطالق می شـود کـه در قـرن 18 در اروپا شـکل گرفت 
و امـروزه معمـوالً در قالـب چنـد تصویـر متوالـی همـراه بـا متـن در روزنامه ها و مجـاّلت به 

می رسـد.  چاپ 
در هنرهـای تصویـری ایـران نمونه هایـی از روایـت بصـری را در حجاّری ها، نسـخ خطی 
مصـّور، تزیینـات روی ظـروف و سـفالینه ها، دیوارنگاره هـا، سـّکه ها، سـنگ نگاره های تخـت 
جمشـید  و ... می تـوان یافـت. یکـی از بهتریـن نمونه های تجلـی کمیک اسـتریپ، در هنرهای 
تصویـری ایـران بـه ویژه نسـخ ادبی مصـور قابل مالحظه اسـت. به همین دلیل بررسـی تطبیقی 
کمیـک اسـتریپ و هنرهـای تصویری ایـران را موضـوع پژوهش حاضر قـرار داده ایم. پرسـش 
اصلـی تحقیق این اسـت که کمیک اسـتریپ چه شـباهت ها و تفاوت هایی بـا هنرهای تصویری 
ایرانـی دارد؟ روش تحقیـق مبتنـی بـر خوانِش کمیک اسـتریپِی هنرهـای تصویری ایران اسـت 
کـه آن را در نمونه هـای تصویـری متعـّددی اعـم از سـفالینه ها، سـنگ نگاره ها، دیوارنگاره هـا و 
مهم تـر از همـه نگاره هـای نسـخ خطی بررسـی کرده ایـم. یافته های تحقیـق را بر اسـاس توالی 
تاریخـی تنظیـم کردیـم تـا رونـد تاریخـی و سـیر تکامل این هنـر نیز بازگو شـود. این جسـتار 
نشـان می دهـد که نسـخ ادبـی مصّور، هـم روایت متنـی را بیان می کننـد و هم شـیوه هایی برای 
بیان روایت تصویری پیش می کشـند. مقایسـه ی تطبیقی کمیک اسـتریپ با هنـر ایرانی رهیافتی 
اسـت تـا از سـویی قابلیّت هـای تصویـری ویـژه ی نگارگـری را معّرفـی کنیم و از سـوی دیگر 

بتوانیـم از ایـن قابلیّت هـا در راسـتای جهانی شـدن فرهنـگ و هنر ایرانی بهـره گیریم. 
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1.  1.پیشینه ی تحقیق 
دربـاره ی ارتبـاط هنرهـای تصویـری ایـران و کمیک اسـتریپ تاکنـون تحقیق مسـتقلی انجام 
نگرفتـه، اّمـا برخی مقاالت بخشـی را به بررسـی وجوه اشـتراک این هنرها اختصـاص داده اند: 
محمدرفیـع ضیایـی )1383: 52ـ 55( در مقالـه ای کوتـاه بـا عنـوان »یافتن زمانی برای شـروع 
کمیـک اسـتریپ در ایـران« به مقایسـه ی کاریکاتور و کمیک اسـتریپ پرداختـه و تاریخچه ی 
آن را در غـرب بررسـی می کنـد. در انتهـای مقالـه چنـد نمونـه ی از مجالـس نگارگـری که به 
صـورت داسـتان دنبالـه دار تصویـر شـده اند، ذکـر شـده اسـت. آرمیـن ولی پـور )1390( در 
پایان نامـه ی »بررسـی رابطـه ی سـاختار تصویـری نّقاشـی خیالی نـگاری با داسـتان های مصّور 
دنبالـه دار« به بررسـی وجوه افتراق و اشـتراک نّقاشـی خیالی نگاری با داسـتان مصـّور دنباله دار 
پرداختـه و بیـان کرده اسـت کـه نقاشـان خیالی سـاز سـعی داشـتند پشـتوانه های فرهنگـی و 
هنـری خـود را بـا شـیوه های تصویـری نوین پیونـد بزنند. کتـاب تاریخچـه ی تحلیلي کمیک 
اسـتریپ اثـر مهـدي ترابـي مهرباني )1388(، سـیر تحـّول این هنـر در غرب و تأثیـرات آن را 
بررسـی کرده اسـت؛ اگرچـه جنبه ی تاریخـی این کتاب بـه مراتب بر جنبه ی تحلیلـی آن غلبه 

یافته اسـت.
پژوهش هایـی کـه در زمینـه ی »همزمانی فضـا در نگارگری« صورت گرفته، ممکن اسـت 
در ابتـدا بـا موضـوع مـورد بحـث ایـن مقالـه مشـابه بـه نظـر برسـند، اّمـا مـراد مـا از کمیک 
اسـتریپ پدیـده ای متفـاوت از همزمانـی فضـا در نگارگـری اسـت؛ زیـرا همزمانـی فضـا از 
نـوع خـاص پرسـپکتیو در نگارگـری ناشـی می شـود؛ اّمـا موضـوع مـورد بحـث مـا تنهـا به 
پرسـپکتیو محـدود نمی شـود و بیشـتر بـه چینش قاب هـای تصویـری در کنار یکدیگر اشـاره 
دارد. از همزمانـی فضـا در نگارگـری بـا عناویـن دیگـری نظیـر »نمایش پالن های مـوازی« و 
»فضـای چندسـاحتی« نیـز یاد شـده اسـت، از جملـه این مقـاالت: مصطفی گـودرزی و گلناز 
کشـاورز )1386: 89ـ 100( در مقالـه ی »بررسـی مفهـوم زمـان و مـکان در نگارگـری ایرانی« 
بیـان کرده انـد کـه فضـای نگارگـری ایرانی فضـای عالم مثال اسـت و در ترسـیم ایـن فضای 
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مثالـی نبایـد بـه زمـان و مـکان خاصی محدود بـود. به همین جهـت نگاره ها به زمـان و مکان 
فیزیکـی محـدود نیسـت و در یـک زمـان اشـیاء و مکان هـا را از چنـد زاویـه و گاه بـه طور 
همزمـان روایـت می کننـد. موسـوی لـر و اسـحاق زاده )1391: 23ـ 36( در مقالـه ی »بعـد 
چهـارم )مطالعـه ی تطبیقـی بعـد چهارم در نگارگری، نّقاشـی کوبیسـم و طراحی نشـانه(« به 
بررسـی بعـد چهـارم یـا به عبـارت دیگـر »همزمانی فضـا« در نگارگـری پرداخته انـد و بیان 
داشـته اند »بـا اسـتفاده از عناصـر ملموس یا مـادی و تمهیدات بصری در سـطحی دو بعدی، 
بـه ادراک کیفیت هـای غیرمـادی و غیرملمـوس اما محسـوس نائل می شـود؛ همچون نمایش 
عمـق یـا سـه بعدنمایـی یـا بیـان پویایـی و حرکـت و ثبـت نماهای متنـوع از یـک موضوع 
به طـور همزمـان« )همـان: 24(. سـپس بـا مقایسـه ی بعـد چهـارم در نگارگـری و نّقاشـی 
کوبیسـم پرداخته انـد؛ البتّـه همان طـور کـه گفته شـد همزمانی فضـا در نگارگـری اگرچه در 
برخـی از بخش هـا شـباهت هایی بـا موضـوع پژوهـش مـا دارد؛ اّمـا موضوع صحبـت ما به 

مراتـب وسـیع تر از آن اسـت.

1ـ2. روش تحقیق

ایـن تحقیـق بـا رویکـردی تطبیقی به مقایسـه ی کمیـک اسـتریپ و هنرهای تصویـری ایرانی 

می پـردازد: ابتـدا کمیـک اسـتریپ اروپایـی را تعریـف و سـپس بـرای این مقایسـه ی تطبیقی، 

نگاره هـا را از نظـر سـیر تاریخـی بررسـی می کنیـم. سـاختار تصویـری کمیک اسـتریپ را با 

قدیمی تریـن نمونه هـای تصویـری هنـر ایـران کـه بـر سـفالینه ها و سـنگ نگاره ها نقش بسـته 

بررسـی می کنیـم و سـپس نشـان می دهیم کـه چگونه همـان شـیوه ی تصویری بـه نگاره های 

نسـخ خطـی و در نهایت به نّقاشـی های قهوه خانه ای راه یافته اسـت. در نهایـت تأکید می کنیم 

کـه ایـن شـیوه ی تصویرگـری یک »روایـت تصویـری« را بازگو می کند. این شـیوه ی بررسـی 

نشـان می دهـد کـه سـاختار تصویـرِی کمیـک اسـتریپ برخاسـته از غـرب نیسـت و در هنر 

مشـرق زمیـن بـه ویژه هنـر ایرانـی می تـوان سرچشـمه های آن را یافت.
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اهداف تحقیق

- نشان دادن قابلیت های هنرهای تصویری ایران

- بررسی هنرهای تصویری ایران با رویکردهای جدید

- ایجـاد نگرشـی تازه نسـبت بـه هنرهای سـنتّی ایران از طریـق معّرفی شـباهت های هنرهای 

تصویـری ایران و کمیک اسـتریپ.

- معّرفـی هنرهـای تصویـری ایرانـی و بـه تبـع آن ادبیّـات فارسـی در جامعـه ی بین المللی از 

طریـق نشـان دادن شـباهت های هنرهـای تصویـری ایرانـی و کمیک اسـتریپ.

1ـ3. ضرورت تحقیق

مقایسـه ی تطبیقـی هنرهـای تصویـری ایـران بـا کمیـک اسـتریپ از آن رو اهمیّـت دارد کـه 

یکـی از شـیوه های روایـت تصویـری را معّرفـی و قابلیّت هـای نهفته هنرهای بومی را آشـکار 

می کنـد. همچنیـن نشـان می دهـد که چگونه می تـوان هنرهای تصویـری ایران را بـا زبان نو و 

نگـرش هنـری امروز تحلیل کرد. از دیگر سـو کمیک اسـتریپ یک شـیوه ی روایـی برای بیان 

یـک داسـتان اسـت و گاه از ایـن شـیوه بـرای آمـوزش به کـودکان نیز اسـتفاده می شـود، پس 

از ایـن قابلیّـت روایـِی هنرهـای تصویـری ایـران، برای آمـوزش به کـودکان یا آمـوزش زبان 

فارسـی بـه غیـر فارسـی  زبانان بهره جسـت. از دیگـر ضرورت هـای این پژوهـش  می توان به 

مـوارد زیر اشـاره کرد:

- رهیافتی جدید برای به روزرسانی  هنرهای سنّتی ایران

- جذب مخاطب بیشتر و وسیع تر برای ادبیات فارسی

- کمک به آموزش زبان فارسی
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2.  مبانی نظری تحقیق

1.2.کمیک استریپ چیست؟
کمیـک اسـتریپ روایتـی در قالـب چنـد تصویر متوالی اسـت کـه گاه متـن نیز بـه آن افزوده 
می شـود. در کمیـک اسـتریپ تصاویـر معمـوالً به شـکل افقی در کنـار هم تنظیم می شـوند و 
داسـتان در فریـم اصلـی جـای می گیـرد. چنـد جمله که روشـنگر تصویـر اسـت در داخل یا 
 Comic Strip:( کنـار هـر تصویـر و گاه بـه صورت یـک بالن یا قـاب نمایـش داده می شـود
Encyclopedia Britannica(. داسـتان ترسـیمی )داسـتان مصور( یک نظام روایی اسـت که 

در آن بـه گونـه ای بنیادین از نشـانه های دیداری اسـتفاده می شـود و پیام مجموعه ای اسـت از 
تصاویر ترسـیم شـده )Strip( که در بییشـتر موارد از نشـانه های زبانشناسـیک و نوشـتاری نیز 

در آن اسـتفاده می شـود )احمدی، 1386: 8۷(.
اّولیـن نشـانه های داسـتان مصـّور را در نّقاشـی های دیـواری غارهـا می تـوان مشـاهده 
کـرد کـه به صـورت طرح هـای دنبالـه دار روایتـی را بازگـو می کردنـد. قرن ها بعـد مصریان 
باسـتان بـا نّقاشـی بـر دیوارهـای معابـد و آرامگاه هـا، از زبـان تصویـر بـرای بیـان داسـتان 
زندگـِی مـردم روزگار خـود اسـتفاده کردنـد؛ امـا کمیک اسـتریپ به شـکل امـروزی آن در 
اروپـا شـکل گرفـت؛ در سـده ی 18 میـالدی از طریـق کمیـک اسـتریپ، ولنگاری و فسـاد 
دودمـان بوربـون2  بـا بیانی هجوآمیـز مورد انتقـاد قرار گرفـت )ترابی مهربانـی، 1388: 12(. 
کمیـک اسـتریپ معمـوالً در روزنامه هـا مجـاّلت بـه چـاپ می رسـد و گاه به طـور متناوب 
در قالـب یـک کتـاب کـه در اینصـورت بـه آن »کمیـک بـوک«3 می گوینـد. در زبان فارسـی 
از معادل هـای پی نمـا، پی نـگار، داسـتان تصویـری فکاهـی و داسـتان مصـّور دنبالـه دار برای 
کمیـک اسـتریپ اسـتفاده می شـود کـه از ایـن میان داسـتان مصـّور دنبالـه دار از همـه رایج تر 

اسـت )همان: 12( )تصاویـر 1 و 2(.
دیالـوگ در کمیـک اسـتریپ بـه صـورت یـک گفتگـو بیـن دو یـا چنـد نفر اسـت که با 
نقاشـی های سـاده ای ترکیـب یافتـه اسـت. ایـن نقاشـی ها در خدمـت ایجـاد ارتباط اسـت تا 
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شـخص ثالـث )مخاطـب( در نتیجـه آن اطالعاتـی را از مکالمـه بیـن افـراد بـه دسـت آورد. 
همچنیـن از رنگ هـا بـرای ارایـه محتوای احساسـی جمالت، اندیشـه ها و سـواالت اسـتفاده 
می شـود )Gray, 1994: 1(. یـک داسـتان مصـور دنبالـه دار می توانـد از یک تصویـر منفرد تا 
هـزاران تصویر را شـامل شـود. هـر تصویر پیامی مسـتقل دارد؛ اّما تصاویـر در مجموع روایتی 
کامـل را بیـان می کننـد.  تماشـاگر و خواننـده، بـر اسـاس تصاویر پیشـین، هـر تصویر جدید 
را در دل داسـتان روایـی جـای می دهـد. داسـتان ترسـیمی از دیـدگاه طراحـی بـه دو دسـته 
تقسـیم می شـود: نـوع اول از طراحـی و نقاشـی هایی تشـکیل شـده که بـه »شبیه کشـی« یعنی 
ایجـاد حداکثـر شـباهت میـان تصویـر و دنیای واقعی اسـتوار شـده اسـت. در نـوع دوم بینان 
کار »شکل شـکنی« اسـت، تصاویـر گاه اسـتوارند بـه کاریکاتـور و گاه قاعده هـای »مضحـک 
قلمـی« را رعایـت می کنـد. در مـواردی معـدود هر دو شـیوه بـه کار می رود، یعنی شـماری از 
شـخصیت ها واقعـی یا ناتورالیسـتی – رالیسـتی ترسـیم می شـود و شـماری دیکر غیـر واقعی 
)احمـدی، 1386: 8۷(.  معروف تریـن ژانـر کمیک، ژانر ابرقهرمانی اسـت که با سـوپرمن آغاز 
شـد. در آمریـکا ابرقهرمـان کتـاب کمیـک را بـه یک رسـانه قابـل دوام تجاری تبدیـل می کند 

.) Duncan & Smith, 2009: 215(

 یکـی از کاربردهـای امـروزی کمیـک اسـتریپ، اسـتفاده از آن بـرای آمـوزش اسـت از آن 
جملـه می تـوان بـه کتـاب )Comic Grammar  Strip )Greenberg, 2000 بـرای آمـوزش 
گرامـر بـه کـودکان اشـاره کـرد. هـدف کتـاب آن اسـت تا به شـیوه ای جـذاب و سـرگرم کننده 
گرامـر زبان انگلیسـی را از طریق 40 داسـتان مصـور به کودکان آموزش دهد. یکی از شـیوه های 
نوین برای آموزش علوم و دانش ها اسـتفاده از داسـتان های کمیک اسـتریپ اسـت؛ نظیر کتاب 
)Comic Strip Math )Greenberg, 2000  که برای آموزش ریاضیات تدوین شـده اسـت. 
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 1. کمیک استریپ ایرانی، مجموعه کمیک رستم و اسفندیار، اثر سیروس راد
 )علوی و دیگران، ۱۳۹۳: ۵۲(
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) Syma & Weiner,2013: 6( 2. کمیک استریپ غربی

2.2. مبانی نظری نگارگری ایرانی
منظـور از نگارگـری، تصاویـر نسـخ خطی ادبی، علمـی، تاریخـی و مذهبی اسـت. تصاویری که 
در حـوزه ی فرهنـگ اسـالمی به دسـت نگارگـران ایرانی آفریده شـد به لحـاظ خصوصیات فنی، 
معنایـی و صـوری از نقاشـی های فرهنگ هـای دیگـر متمایـز اسـت. نگارگـری ایرانی با نقاشـی 
طبیعت گـرای اروپایـی تفاوتی اساسـی دارد. عمده ترین ویژگی های نگارگری، عبارت اسـت از: 1. 
ویژگی بینشـی که حکمت کهن ایرانی و عرفان اسـالمی تأثیر می گرفت. 2. ویژگی سـاختاری که 
بـر پایـه سـنت های تصویری پیش از اسـالم و تحت تاثیر نقاشـی چینی اسـت و با با ناتورالیسـم 
مغایـرت دارد. مهم تریـن اصـل در ایـن نظـام فضاسـازی معنوی برای تجسـم عالم مثال اسـت 3. 
ارتبـاط درونـی متـن و تصویر 4. ویژگـی فنی: در نگارگری ایرانی هنر بـا نوعی صناعت ظریف و 
بغرنـج آمیختـه اسـت. کمال اسـتادی نگارگر در قدرت ریزه کاری شـگفت انگیز جلـوه می کند که 

حاصـل یک عمر ممارسـت و کار عبادت گونه اسـت )رک: پاکبـاز، 1388: 599-601(.
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1.بحث و بررسی: مقایسه ی تطبیقی کمیک استریپ با هنرهای تصویری ایران
در ایـن مبحـث شـباهت های بخش هایـی از هنـر تصویـری ایـران شـامل نقـوش سـفالینه ها، 
دیوارنگاره هـا، سـنگ نکاره ها، نگاره هـای نسـخ مصـور ادبـی و نقاشـی قهوه خانـه ای بررسـی 

می شـود:

1-3. مقایسـه ی تطبیقـی کمیـک اسـتریپ بـا نخسـتین انیمیشـن جهـان )بـز و درخـت 
آسـوریک( 

قدیم تریـن انیمیشـن جهان، تصویر بـز و درخت بر روی یک سـفالینه ی ایرانی اسـت )با ارتفاع 
10 س.م، قطـر دهانـه 8 س.م( کـه از شـهر سـوخته بـه دسـت آمـده و قدمـت آن بـه هـزاره ی 
سـوم پیـش از میـالد می رسـد. ایـده ی تصاویـر انیمیشـنی این سـفالینه را نخسـتین بـار منصور 
سـید سـّجادی )1385( مطـرح کـرد و بعـد از آن دالرام کی منش )1389( با تحقیـق بر روی این 
سـفالینه، نقـش روی آن را به منظومه ی »درخت آسـوریک« نسـبت داد کـه در واقع مکالمۀ میان 

بـز و درخـت نخل بـه زبـان پارتـی را روایت می کنـد )تصویر3(.
درختی رسته است، سراسر ]تر[ کشور سورستان

بُنش خشک است، سرش است تَر
برگش ]به[ نی ماند، بََرش ماند ]به[ انگور

شیرین بارآورد، برای مردمان
آن درخت بلند، با بُز نبرد کرد ]هم نبردید[ 

که من از تو برترم، به بسیار گونه چیز ... )منظومه ی درخت آسوریک، 1346: 41-43(
ارتبـاط نقـوش سـفالینه بـا انیمیشـن به این شـرح اسـت کـه بـز در پنج حرکت به سـمت 
درخـت )درخـت آسـوریک( می جهـد و برگ هـای آن را می خـورد. پـس همنیشـینی و توالـی 
نقـوش یـک نـوع حرکـت مجـازی و پویانمایـی ایجاد کـرده اسـت. الزم بـه ذکر اسـت که در 

بسـیاری از ظـروف اشـکانی یـک نقـش تکرار شـده اسـت؛ اّما حرکتی نـدارد.
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3. سفال اشکانی، درخت آسوریک و نخستین انیمیشن جهان در شهر سوخته )کی منش، 1389(

2-3. مقایسه ی تطبیقی کمیک استریپ با دیوارنگاره های پنجکنت
قدمـت دیوارنگاره هـای پنجکنـت4 بـه قـرن پنجـم یـا آغـاز قـرن ششـم میـالدی می رسـد. در 
بعضـی از ایـن دیوارنگاره هـا، تصاویر با تسلسـل در کنار هم تکرار شـده اسـت، بـه گونه ای که 
کنـار هـم قـرار گرفتن آن هـا نوعی روایـت تصویـری را بازگو می کنـد )تصویر4(. بـرای نمونه 
الکسـاندر بلنیتسـکی )1390: 31( نّقاشـی های دیوارهـای غربـی و شـمالی )مـکان 41 و 42( را 
اینگونـه وصـف می کنـد: در ایـن دیوارنگاره هـا چهار ردیف تصویر ترسـیم شـده اسـت که هر 
ردیـف بـا نواری از مرواریدهای درشـت از دیگری جدا می شـود: در دیـوار غربی صحنه ی نبرد 
دو گروه سـواره نظام ترسـیم شده اسـت. در قسـمتی از این ردیف، تصویری با دو نما به چشـم 
می خـورد. در نمـای عقـب دو سـواره نظـام دیده می شـوند که به سـمت چپ حرکـت می کنند 
و مسـلح بـه شمشـیر و کمان هسـتند. در نمای جلو مردانـی ملبّس به ردای منقوش ایسـتاده اند؛ 
بـه طوری کـه شمشیرهایشـان از حمایل آویزان اسـت تا سـواران جنگجو را بپوشـانند. محتوای 
کّلـی ایـن دیوارنگاره احتماالً به مشـایعت جنگجویان اشـاره دارد و همراه بـا صحنه ی پیکار در 

دیـوار غربـی مجاور، یـک روایت تصویری می سـازد.
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 1. بازسازی دیوارنگاره های پنجکنت   

                      )www.pinterest.com(

3-3. مقایسه ی تطبیقی کمیک استریپ با سنگ نگاره های طاق بستان
سـنگ نگاره های طاق بسـتان تصویر شـکار جرگه5 در دوره ی خسـرو دوم )591ـ 628 م( را به 
صورت یک روایت بیان می کند: در دیوار سـمت راسـت شـکار گوزن به تصویر درآمده اسـت، 
در قسـمت میانی خطوطی شـبیه به حصار ترسـیم شـده اسـت. شـکارچیان گوزن ها را تعقیب 
می کننـد و گوزن هـا از دریچـه ای کـه در جانـب راسـت حصـار تعبیـه شـده بـه درون حصـار 
می جهنـد؛ اّمـا اوج روایـت تصویـری در آن اسـت کـه پادشـاه بـه طـور همزمان در سـه صحنه 
حضور دارد: 1. پیش از شـکار: نخسـت در ردیف باال در حالیکه بر اسـب نشسـته و زنی چتری 
را سـایبان او سـاخته اسـت. در پشـت سـر او زنـان رامشـگر )تصویر زنـان نوازنده ی شـیپور و 
چنگ( صف کشـیده اند. این صحنه تفّرج پادشـاه پیش از شـکار را نشـان می دهد 2. شـکار: در 
ردیـف دوم پادشـاه بـا کمـان به زه در پـی آهوان و گوزن ها می تـازد 3. پس از شـکار: در ردیف 
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سـوم پادشـاه از شـکار فارغ شده اسـت )تصویر 5(.

 

5. سنگ نگاره ی طاق بستان، خسرو در شکارگاه

)www.pinterest.com(

در بخـش دیگـری از همیـن دیوارنـگاره، پادشـاه سـوار بـر قایـق و با کمـان بزه ایسـتاده و زنی 
تیـری را بـه او تقدیـم می کنـد. در صحنه ی دوم شـاه دو گـراز را از پـای درآورده و در صحنه ی 

سـوم شـاه از شـکار فارغ شـده اسـت )رک: جوادی، آورزمانی، 1388: 109ـ10۷(.
این دیوارنگاره ها را بر اسـاس شـیوه ی کمیک اسـتریپ می توان به سـه روایت زیر تقسـیم 
کرد: پادشـاه پیش از شـکار، پادشـاه در حال شـکار، پادشـاه پس از شـکار. کنار هم قرار گرفتن 
ایـن سـه روایت، داسـتان شـکار شـاهانه را بـه زبان تصویـر بازگو می کنـد و از این سـه روایت 

ُخـرد، یـک کالن روایِت واحد می سـازد یعنی کالن روایِت شـکار شـاهانه.
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4-3. مقایسه ی تطبیقی کمیک استریپ با سفالینه ی بیژن و منیژه
داسـتان بیـژن و منیـژه از عاشـقانه های شـاهنامه اسـت: بیـژن و گرگیـن میـالد بـرای دفـع 
گـرازان اعـزام می شـوند؛ اّمـا گرگیـن از روی خبـث و فرصت طلبـی، بیـژن را بـه تنهایـی بـه 
نبـرد می فرسـتد. گرگیـن بـرای بـه دام انداختـن بیـژن، او را به جشـنگاه  زنان پریچهـر دربار 
فـرا می خوانـد. در ایـن بـزم بیـژن و منیـژه همدیگـر را مالقـات می کننـد و دلباختـه همدیگر 
می شـوند. منیـژه بـرای اینکـه بیـژن را در نـزد خـود نـگاه دارد، در غذایـش داروی بیهوشـی 
می ریـزد و بـه ایـن طریـق بیـژن بـه کاخ منیژه بـرده می شـود. دربان کـه حضور مـردی بیگانه 
را در کاخ می بینـد، بـه افراسـیاب گـزارش می دهـد و همین موجب دسـتگیری بیژن می شـود 
و در نهایـت او را در چـاه زندانـی می کننـد. منیـژه کـه دل سـپرده بیژن اسـت، شـب و روز بر 
سـر چـاه بیـژن اشـک می ریـزد. کیخسـرو از طریـق جـام جهان نمـا از اسـارت بیـژن در چاه 
مطلـع می شـود و رسـتم را بـرای رهایی بیژن می فرسـتد. در نهایت نیز رسـتم، بیـژن را از چاه 

می رهانـد. بخشـی از ابیـات شـاهنامه را در ایـن خصـوص نقـل می کنیم:
بـرو آفریـن کـرد و بـردش نماز چـو دایـه بـر بیـژن آمـد فـراز

همه روی بیژن چو گل برشکفت بگفـت بیـژن  بـه  منیـژه  پیـام 

که مـن ای فرسـتاده خوب روی چنین گفت خودکامه بیژن بدوی

آزادگان شـهر  از  ایرانـم  از  سـیاوش نـی ام نـز پـری زادگان

بـه زخـم گـراز آمـدم تیزچنگ منـم بیژن گیـو از ایـران به جنگ

کـه دندان هاشـان بـرم نـزد شـاه سرانشـان بریـدم فکنـدم بـه راه

نشـتافتم گـودرز  گیـو  سـوی  چـو زیـن بزمـگاه آگهـی یافتـم

نمایـد مرا بخت فـرخ به خواب افراسـیاب دخـت  چهـره  مگـر 

چـو بتخانـه چین پر از خواسـته همـی بینـم ایـن دشـت آراسـته

تـو را بخشـم و گوشـوار و کمر اگـر نیـک رایـی کنـی تـاج زر

دلـش با مـن ایدر به مهـر آوری مـرا سـوی آن خوب چهـر آوری
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راز سـرایید  منیـژه  گـوش  بـه  چو بیژن چنین گفت شد دایه باز
)فردوسی، ج3، ص 118، ب -1۷8 189(

بـر روی یـک سـفالینه متعلق به قرن 6 داسـتان بیژن و منیژه نقش بسـته اسـت. این جام سـفالی 
احتمـاالً در ری یـا کاشـان سـاخته شـده و اکنـون در گالری فریر واشـنگتن نگهداری می  شـود. 
ایـن جـام داسـتان بیژن و منیـژه را از ابتدا تا انتهـا روایت می کند به این ترتیب کـه تصاویر روی 
ایـن سـفالینه در سـه ردیف چهارتایـی )در مجموع 12 تصویر( تنظیم شـده اسـت و با کنار هم 
قـرار گرفتـن ایـن 12 تصویر داسـتان از ابتدا تا انتها شـرح داده می شـود. بـرای خوانش تصاویر، 
هماننـد خـط فارسـی، بایـد از راسـت به چپ حرکـت کرد. شـرح این 12 نـگاره در زیـر آمده 

اسـت )رک:  فاضـل و خزائـی، 1394: 49ـ 58(، )تصویر 6(:
نگاره 1. کیخسرو به تخت نشسته و کارگزاری جام به او می دهد.

نگاره 2. بیژن با گرازان می جنگد.
نـگاره 3. بیـژن منیـژه را از بیـرون چادر نگاه می کند. در بخشـی دیگر از نگاره، بیـژن و منیژه در 

چـادر کنار هم نشسـته اند.
نگاره 4. در بزمی بیژن به منیژه گلی تقدیم می کند.

نگاره 5. باغبان یا کارگزار، گزارش بزم دخترش با مرد ایرانی را به افراسیاب می دهد.
نگاره 6. بیژن به دست سربازان افراسیاب دستگیر می شود .
نگاره ۷. بیژن را دست بسته به پیشگاه افراسیاب می آورد.

نگاره 8. بیژن در چاه است و فیل سنگ را بر روی چاه می گذارد )نشان از سنگینی سنگ(
نگاره 9.گرگین و اسبش چشم به راه بیژن هستند.

نگاره 10. رسـتم، منیژه و فردی جام به دسـت بر سـر چاه ایسـتاده اند. رسـتم سـنگ را از سـر 
چـاه برمـی دارد و بیژن سـر از چاه بیـرون می آورد.

نگاره 11. کاروان ایرانیان در حال بازگشت است.
نگاره 12. بیژن و منیژه به ایران  باز می کردند.

روایِت تصویری؛ مقایسه ی تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ )داستان مصّور دنباله دار(
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در نهایـت بـا کنـار هـم قرار گرفتـن زنجیـرۀ نگاره ها، داسـتان با زبـان تصویر روایت می شـود. 
درسـت هماننـد یک کمیک اسـتریپ کـه داسـتان را از طریق تسلسـل تصاویر بیـان می کند. 

 

6. داستان مصّور دنباله دار در سفالینه ی بیژن و منیژه، محفوظ 
در گالری فریر واشنگتن  )منبع:  فاضل و خزائی، 1394: 49(

     

نمایش نقوش سفالینه به صورت نوار تصویری
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ردیف اول: عشق بیژن و منیژه

ردیف دوم: بیژن در چاه
 

ردیف سوم:  آمدن رستم برای نجات دادن بیژن از چاه

5-3. مقایسه ی تطبیقی کمیک استریپ با نگاره های متون ادبی
ارزنده تریـن نمونه هـای هنرهـای تصویـری ایـران را در نگاره هـای نسـخ خطی می تـوان یافت. 
قدیم تریـن نمونه هـای برجـای مانده از سـنت کتاب آرایـی و نگارگـری بـه دوره ایلخانان تعلق 
دارد و آخریـن نمونه هـای آن از دوره قاجـار برجـای مانـده اسـت. برجسـته ترین نمونه هـای 
نگارگـری در نسـخ خطـی ادبی مصور نظیر شـاهنامه فردوسـی، خمسـه نظامی، دیـوان حافظ، 

اثـار جامـی و... یافت می شـود. 

1-5-3. مقایسه ی تطبیقی کمیک استریپ با نگاره های شاهنامه
در میـان آثـار ادبـی، نگارگـران بیش از همه شـاهنامه فردوسـی توجه داشـتند. شـاهنامه نگاری 
سـنّتی متـداول در هنـر ایرانـی بـود چنانکه هر پادشـاه و حکمرانی به مصّورسـازی شـاهنامه ای 
نفیـس دسـتور مـی داد تـا قـدرت و هنر عصـر خویـش را در نگاره هـای آن به نمایـش بگذارد. 

روایِت تصویری؛ مقایسه ی تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ )داستان مصّور دنباله دار(
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بـه همیـن دلیـل در این بخـش از پژوهش بیشـترین نمونه هـای تصویری را بیشـتر از شـاهنامه 
فردوسـی انتخاب کردیم. بیش از 300 نگاره شـاهنامه را از مکاتب و دوره های مختلف بررسـی 
کردیم و در این میان چند نگاره را یافتیم که شـاخصه های کمیک اسـتریپ در آن بیشـتر نمایان 
بود، شـامل: مرگ ارجاسـب به دست اسـفندیار از شاهنامه ی بایسـنغری، ازدواج زال و رودابه از 

شـاهنامه ی داوری، گـذر سـیاوش از آتش کـه به شـرح آن می پردازیم:

1-5-3. 1. مرگ ارجاسب به دست اسفندیار در رویین دژ
خواهران اسـفندیار به دسـت ارجاسـب اسـیر می شـوند و اسـفندیار برای نجات آن ها با نیرنگ 
وارد رویین دژ )کاخ ارجاسـب( می شـود. وی با مسـت کردن سـپاهیان ارجاسـب، قدرت را از 
آن هـا سـلب کـرده و می توانـد بـه کاخ راه یابـد، ارجاسـب را از تخت بـه زیر بکشـد و او را به 

قتـل برسـاند و در نهایـت خواهرانـش را آزاد کند. بخشـی از ابیات شـاهنامه را نقل می کنیم:

درگذشـت او  بـازار  خریـدار  چو خورشـید تابان ز گنبد بگشت

غریـوان بـر کتف هـا بـر سـبوی دو خواهرش رفتند از ایوان به کوی

آمدنـد دو دیـده تـر و خاکسـار آمدنـد اسـفندیار  نزدیـک  بـه 

دو رخ کـرد از خواهـران ناپدیـد چـو اسـفندیار آن شـگفتی بدیـد

گلیـم بآسـتین  رخ  بپوشـید  شـد از کار ایشـان دلـش پـر ز بیم

ز خون برنهاده به رخ بر دو جوی ... بـه نزدیـک اوی برفتنـد هـر دو 

ناپارسـا دسـت  در  اسـیریم  ... بدینسـان دو دخت یکی پادشـا

)فردوسی، ج 5، ص 24۷-246، ب -534 545(

نگارگـر بـرای روایـت تصویری ایـن داسـتان، توالی صحنه ها را به شـیوه ی داسـتان های کمیک 
اسـتریپ بـه تصویر کشـیده، بـه گونه ای که چند صحنه بـه طور همزمان در یـک قاب تصویری 
نمایـش داده شـده اسـت: 1. فضـای بیـرون دژ 2ـ حیـاط داخلـی دژ 3ـ داخل اتاق ها 4ـ سـقف 
اتاق هـا 5ـ شـاه نشـین. بـرای نمایش همزمـان این صحنه هـا، نگارگر بـه یک زاویۀ دید بسـنده 
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نکـرده، بلکـه صحنـه  را بـه طـور همزمـان از دو زاویه دید متفاوت، یکـی از از بـاال و دیگری از 
روبـه رو، نمایـش داده اسـت. ایـن نـگاره دو صحنه را روایـت می کند: در مرکز تصویر اسـارت 
خواهـران اسـفندیار و در بـاال سـمت راسـت مـرگ ارجاسـب بـه دسـت اسـفندیار. بـه لحاظ 
ویژگی هـای بصـری، خطـوط منحنـی و مـوّرب کـه گاه بـا هـم تالقـی پیـدا می کننـد فضایـی 
پیچیـده و هولنـاک را به تصویر درآورده اسـت که از سـویی تشـویش و اضطـراب را القا می کند 
و از سـویی دیگر روایتگر دشـواری راه عبور اسـفندیار برای دسـت یافتن به ارجاسـب و رهایی 

خواهرانش باشـد )تصویر ۷(. 
 

۷. مرگ ارجاسب به دست اسفندیار، شاهنامه ی بایسغری 
)منبع: چاپ عکسی شاهنامه ی بایسنغری(

روایِت تصویری؛ مقایسه ی تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ )داستان مصّور دنباله دار(
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1-2-5-3. ازدواج زال و رودابه 
داسـتان زال و رودابـه از برجسـته ترین عاشـقانه های شـاهنامه و حتـی ادب فارسـی اسـت. این 
داسـتان یکـی از روایت هـای مرکـزی شـاهنامه اسـت؛ زیـرا حاصل این عشـق، فرزنـدی به نام 

رسـتم اسـت که شـاهنامه حـول پهلوانی هـای او می چرخد. 
از سـپهر درودت ز مـن آفریـن  چنیـن داد پاسـخ کـه ای ماه چهـر

خروشـان بـدم پیـش یـزدان پاک چـه مایه شـبان دیده اندر سـماک

نهـان در  تـو  روی  مـرا  نمایـد  همـی خواسـتم تـا خـدای جهان

بدیـن چـرب گفتـار بـا نـاز تـو تـو آواز  بـه  شـاد گشـتم  کنـون 

چه پرسی تو بر باره و من به کوی جـوی دیـدار  راه  چـاره  یکـی 

ز سـر شـعر گلنـار بگشـاد زود پـری روی گفـت سـپهبد شـنود

که از مشک از آن سان نپیچد کمند بلنـد او ز سـرو  کمنـدی گشـاد 

بـر نـار  بـر  نـار  غبغبـش  بـران  خـم انـدر خـم و مـار بـر مـار بر

بـر شـیر بگشـای و چنـگ کیـان بـدو گفـت بریـاز و برکـش میان

ز بهـر تـو بایـد همـی گیسـوام بگیر این سـیه گیسـو از یک سوام

شگفتی بماند اندر آن روی و موی نگـه کـرد زال انـدر آن مـاه روی

چنین روز خورشـید روشـن مباد چنین داد پاسـخ که این نیست داد

بدیـن خسـته دل نوک پیـکان زنم که من دسـت را خیره در جان زنم

بینداخـت خـوار و نـزد هیـچ دم کمنـد از رهـی بسـتد و داد خـم

برآمـد ز بـن تـا بـه سـر یکسـره بـه حلقـه درآمـد بـه سـر کنگـره

)فردوسی، 1389: 1، 199ـ 200، -515 529(

شـیوه روایی کمیک اسـتریپ در شـاهنامه ی داوري6 که یکی از آخرین شـاهکارهای نگارگری 
اسـت و در دوره ی قاجـار بـه تصویر درآمده، دیده می شـود. نـگاره ی »ازدواج زال و رودابه« این 
بـزم شـاهانه را در سـه پالن به تصویر در آورده اسـت: پالن نخسـت در قسـمت بـاالی تصویر 
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ترسـیم شـده و مجلس خواسـتگاری را با حضور سـیمین دخت، سـام، زال، مهراب شـاه کابلی 
و زال بـه نمایش گذاشـته اسـت. پـالن میانی نوازندگانی را نشـان می دهد که به شـادی و طرب 
مشـغول هسـتند و در نهایـت در پـالن پایانـی مجلـس زفـاف زال و رودابـه به تصویـر درآمده 
اسـت )عناوین هر پالن و اسـم هر شـخصیت در کنار تصویر نوشـته شـده اسـت(، )تصویر 8(. 

 

8. ازدواج زال و رودابه، شاهنامه ی داوری
 )منبع: چاپ عکسی شاهنامه ی داوري، به کوشش کمالي سروستاني(

روایِت تصویری؛ مقایسه ی تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ )داستان مصّور دنباله دار(
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1-3-5-3. گذر سیاوش از آتش 
یکـی از نمونه هـای جالب توّجه این شـیوه ی تصویرگری در شـاهنامه های مصـّور هند به ظهور 
می رسـد. اگرچـه ایـن نسـخ متعلـق بـه ایـران نیسـت و در هند مصور شـده اسـت؛ امـا از آنجا 
کـه در ایـن مبحـث نگاره هـای شـاهنامه، اعـم از شـاهنامه های مصور در ایـران و خـارج ایران، 
را بررسـی می کنیـم پـس ایـن نسـخ نیز از دایره بررسـی ما خارج نیسـت و باید بررسـی شـود.
در نـگاره ی گـذر سـیاوش از آتـش، دو روایـت در دو صفحـه در کنـار هـم بـه تصویـر درآمده 
اسـت: در یـک بـرگ صحنه ی پیش از گذر سـیاوش از آتش و در برگ مقابـل آن صحنه ی پس 
از گذر از آتش ترسـیم شـده که در کنار هم تصویری شـبیه کمیک اسـتریپ را به وجود آورده 

اسـت )تصاویر  11، 12(.
     

     

11، -12 گذر سیاوش از آتش، نسخه 209 محفوظ در کتابخانه Staatsbibliothek برلین، 12 محرم 10۷۷

shahnama.caret.cam.ac.uk

نسـخه ی هندی دیگری نیز الگویی مشـابه را به کار گرفته اسـت به این شـرح که سـه پالن 
تصویـری را بـه نمایش گذاشـته اسـت: در پالن نخسـت کیکاووس بر تخت نشسـته و سـر در 
گریبـان تفکـر فرو برده اسـت و با اطرافیان مشـورت می کند. پـالن دوم رودابه را نشـان می دهد 
کـه زنـان دربـار را گـردآورده و در جسـتجوی راهـکاری بـرای رهایـی از ایـن مخمصه اسـت. 
در نهایـت پـالن سـوم، اوج داسـتان یعنـی گـذر سـیاوش از آتـش را بـه نمایش گذاشته اسـت. 
به این ترتیب روایت تصویری به شـیوه ی داسـتان های کمیک اسـتریپ روایت شـده و از سـوی 
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دیگر داسـتان از زبان هر شـخصیّت اصلی )کیکاووس، سـودابه و سـیاوش( بازگو شـده اسـت 
)تصویر 13(.

گذر سیاوش از آتش، نسخه 68 محفوظ در کتابخانه ی Nazionale ناپل ایتالیا، قرن 18م. هند
)shahnama.caret.cam.ac.uk(

3-5-2. نگاره های هزار و یکشب
نگارگـری در دوره قاجـار تا حد زیادی از نقاشـی غربی تأثیرگرفت و به تدریج از شـاخصه های 
سـنتی خود فاصله گرفت. در این دوره تحت تاثیر نقاشـی غربی، پرسـپکتیو، سـایه – روشـن، 
پرتـره، ترسـیم مختصـات چهـره و ... در نگاره هـا وارد شـد و بـه لحـاظ ویژگی هـای سـبکی 
تغییراتـی در آن بـه وجـود آمـد. در میـان نگاره هـای ایـن دوره یکـی از بهتریـن نمونه هایـی که 
شـاخصه های نقاشـی کمیک اسـتریپ را منعکس می کند، نسـخه مصور هزار و یکشـب اسـت. 
بـه ایـن دلیـل این نسـخه را انتخـاب کردیم کـه از بهترین نمونه های نسـخ مصور متاخر اسـت 
کـه شـاخصه های نقاشـی کمیک اسـتریپ را رعایـت کرده و بـه دلیل همین جامعیـت، ذکر این 

نمونـه مـا را از ذکـر نمونه های مشـابه در ایـن دوره بی نیـاز می کند.

روایِت تصویری؛ مقایسه ی تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ )داستان مصّور دنباله دار(
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هـزار و یکشـب از دیگـر آثاری اسـت که نگاره هـای آن با ایـن ویژگی به تصویر درآمده اسـت. 
ایـن نسـخه موّرخ 1232  اسـت و صنیع الملـک۷،  نّقاش دربار قاجار، با همـکاری چند نگارگر 
دیگـر طـی هفـت سـال کار روی این نسـخه، توانسـت تعـداد 1134 نـگاره بـرای آن به تصویر 
درآورد. نگاره هـای ایـن نسـخه بـه شـیوه ی کمیک اسـتریپ پالن بنـدی شده اسـت، در هر قاب 
تصویـری 3 پـالن جـای گرفته و البتّـه گاه تعداد پالن هـا افزایش یافته و به 6 پالن هم می رسـد. 
هـر پـالن یـک بخـش از داسـتان را روایت می کند و گاه برای روشـنی بیشـتر، جمالتـی از متن 
نیـز تصویـر را همراهـی می کند. تسلسـل تصاویر در کنار هـم روایت هزار و یکشـب را با زبان 

تصویر نقـل می کند )تصاویـر  9 و10(.

9، -10 نگاره هایی از هزار و یکشب، موّرخ 1232 ، نگارگر صنیع الملک، دوره ی قاجار
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5-3-3. مقایسه ی تطبیقی کمیک استریپ و نّقاشی های قهوه خانه ای
نقاشـی قهوه خانـه ای اصطالحـی اسـت بـرای توصیـف نوعـی نقاشـی روایـی رنگ روغنـی با 
درون مایـه رزمـی، مذهبـی، بزمـی اسـت که در دوران جنبش مشـروطیت بر اسـاس سـنت های 
هنر مردمی و دینی و با اثرپذیری از نقاشـی طبیعت گرایانه مرسـوم آن زمان به دسـت هنرمندانی 
مکتـب ندیـده پدید آمد )پاکباز، 1386: 856(. داسـتان های شـاهنامه فردوسـی، خمسـه نظامی، 
وقایـع کربـال، قصـص قـران و حکمت هـای عامیانه موضوع اصلی این نقاشـی ها بـود که نقاش 
آن را مطابـق بـا شـرحی کـه از زبـان نقـال، تعذیه خـوان، مـداح و روضه خوان می شـنید تصویر 
می کـرد. شـاید بتـوان قهوه خانـه را خاسـتگاه ایـن نـوع نقاشـی دانسـت؛ زیـرا نه فقـط پیوندی 
نزدیـک بـا ایـن نوع نقاشـی داشـت؛ بلکه صاحبـان قهوه خانه از نخسـتین سـفارش دهندگان آن 

بـه شـمار می آمدند )همـان: 58۷(.  
کمـال شـباهت میـان کمیـک اسـتریپ و نگارگـری، در نّقاشـی های قهوه خانـه ای به جای 
مانده اسـت. در نّقاشـی های قهوه خانـه ای، درسـت هماننـد کمیـک اسـتریپ، یـک روایـت یـا 
داسـتان را بـا توالـی تصاویـر بیـان می کنـد. این شـباهت اسـتحکام بیشـتری می یابـد، وقتی که 
متـن و تصویـر در هـم تلفیق می شـوند؛ یعنی آن دسـته از نّقاشـی های قهوه خانه ای کـه در کنار 
هـر پـالن تصویـری، موضوع آن هم نوشـته می شـود؛ به عنوان نمونـه تابلو زیـر وقایع مختلف 
روز عاشـورا را روایـت می کنـد و در کنـار هر واقعه، عنوان و موضوع آن نیز نوشـته شده اسـت: 
مثـاًل در سـمت چـپ باالی تصویـر روایت »توبه نمودن حّر ریاحی« و در سـمت راسـت باالی 

تصویر »نماز ظهر عاشـورا« نوشـته و نگاشـته شـده است.
بـه لحـاظ بصـری سـاختار این نگاره به دو بخش تقسـیم می شـود: امام حسـین )ع( سـوار 
بـر اسـب سـپید در قلـب تصویـر جـای گرفته و بـا مرکزیّـت او تصویر بـه دو بخـش باالیی و 
زیرین تقسـیم می شـود. در بخش زیرین، روایت اصلی یعنی نبرد دو سـپاه حق و باطل ترسـیم 
شـده و در بخـش باالیـی خـرده روایت هایـی نظیـر نماز ظهـر عاشـورا، توبه کردن حـّر ریاحی 
و شـخصیّت هایی نظیـر فضـه، حضـرت ابوالفضـل )ع(، درویـش، شـمر و... به تصویـر درآمده 

روایِت تصویری؛ مقایسه ی تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ )داستان مصّور دنباله دار(
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اسـت. یکـی از ابتکارات نگارگـر وارد کردن بعضـی عناصر و شـخصیّت های معاصر یا نزدیک 
بـه زمـان مـا به نـگاره اسـت: در پالن سـمت چپ بـاالی تصویر، امام حسـین )ع( با شـخصی 
کـه لبـاس رسـمی اروپایی بـر تن دارد و نام سـلطان قیس یا سـلطان قمیص )نام خوانا نیسـت( 
در کنار او نوشـته شـده، مشـغول گفتگو اسـت و با او دسـت می دهد. وزیر سـلطان نیز با جامۀ 
قاجـاری در کنـار او بـه تصویـر درآمده اسـت. شـاید مقصود نگارگـر از تلفیق نگاره عاشـورا با 
شـخصیّت های قاجاری آن باشـد که بگوید واقعۀ عاشـورا تنها مربوط به گذشـته نیسـت؛ بلکه 
در جامعـه ی امـروز هـم می تـوان یـاران و دشـمنان امـام حسـین )ع( را بازشناسـی کـرد یـا بـه 

عبـارت دیگـر تاریخ تکرار می شـود )تصویـر 14(.

14. روز عاشورا، اثر هنرمند معاصر حسین اسماعیل زاده مشهور به چلیپازاده
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15. بزرگنمایی تصویر باال، دیدار امام حسین )ع( و سلطان قیس

نّقاشـی های قهوه خانـه ای شـاهنامه هـم بـه وفـور ایـن شـیوه ی توالـی تصویـری را بـه نمایـش 
گذاشـته اند و البتّـه تردیـدی نیسـت که این شـیوه ی تصویرگـری، بـرای نّقاالن که می خواسـتند 
روایت را از روی پرده برای طیفی از مخاطبان نقل کنند، کارآمدتر بوده و با کار ایشـان سـنخیّت 
بیشـتری داشـته اسـت. در تابلو زیر داسـتان رستم و سـهراب از نقطه ی شـروع یعنی رفتن رستم 
به شـکارگاه )گوشـه ی سـمت راسـت باالی تصویر( تا راه یافتن به دربار شاه سـمنگان و ازدواج 
بـا تهمینـه صحنـه به صحنـه نموده شـده و در نهایت بـه مرگ سـهراب در قلـب تصویر خاتمه 
یافتـه اسـت. به این ترتیب داسـتان رسـتم و سـهراب من البـدو الی الختم در یـک قاب تصویری 

گنجانده شـده کـه همانا یادآور نّقاشـی های کمیک اسـتریپ اسـت )تصویر 16(.

3ـ6. مقایسه ی تطبیقی کمیک استریپ و تصاویر چاپ سنگی
میـرزا علیقلـی خویـی در آخریـن صفحـات یک نسـخه ی چاپ سـنگی، نـگاره ای بـا موضوع 
»چاپخانه« ترسـیم کرده که به شـیوه ی کمیک اسـتریپ مراحل آماده سـازی کتاب چاپ سـنگی 
را روایـت می کنـد. این نسـخه از  خمسـۀ نظامـی مـوّرخ 1264 ه.ق اسـت و در کتابخانه ی مّلی 
تهـران نگهـداری می شـود )تصویـر 1۷(. در  قسـمت پاییـن نـگاره، کارگری مشـغول سـاییدن 
مـاده ای بـرای سـاخت جوهر اسـت. در میانـه ی چپ پایین، شـخصی با قبای قاجـاری در حال 

روایِت تصویری؛ مقایسه ی تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ )داستان مصّور دنباله دار(
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صیقـل دادن لبـۀ سـنگ لیتوگرافـی اسـت. در قسـمت دیگـر تصویر، مردی خم شـده تا سـنگ 
لیتوگرافـی را بـرای چـاپ حمـل کند. در حاشـیه ی بـاالی تصویر مرد کهنسـالی در حـال قلیان 
کشـیدن اسـت و مردی که مشـغول نّقاشـی اسـت به چشـم می خـورد. بخش مرکـزی تصویر، 
چگونگـی چـاپ سـنگی را نشـان می دهـد. مردی کـه بر روی سـکویی نشسـته چرخی چوبی 
را بـا پـا بـه حرکـت درمـی آورد. طناب چرمی این دسـتگاه سـنگ وزنۀ چـاپ را که بـا تخته ای 
محکـم شـده بلنـد می کنـد. چاپچـی کاغـذی زیـر وزنـه می گـذارد و سـنگ را روی آن قـرار 
می دهـد. بـه ایـن ترتیـب بـا گردش چرخ و ضربۀ سـنگ، چاپ سـنگی شـکل می گیـرد )فالح 

و شـادقزوینی، 1390: 41(.

16. نّقاشی قهوه خانه ای، شاهنامه، اثر منصور وفایی، 1382 شمسی
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1۷. نگاره ی چاپخانه، میرزا علیقلی خویی، خمسۀ نظامی، مورخ 1264، محفوظ در کتابخانه ی مّلی تهران

4. جمع بندی و نتیجه گیری
بـا وجـود تمام شـباهت هایی که میان روایت تصویـری در کمیک اسـتریپ و هنرهای تصویری 
برقـرار اسـت؛ اّمـا در برخـی از وجـوه نیـز بـا هـم تفـاوت دارنـد. بارزتریـن شـباهت هنرهای 
تصویـری ایران و کمیک اسـتریپ، آن اسـت که هـر دو یک روایت یا داسـتان را به زبان تصویر 
و از طریـق چینـش تصاویـر در کنـار هـم بیـان می کننـد کـه گاه جمالتـی از متن نیز بـا تصویر 

روایِت تصویری؛ مقایسه ی تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ )داستان مصّور دنباله دار(
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همراهـی می کنـد. مقالـه ی حاضـر نمونه های ایـن اشـتراک را از کهن ترین نمونه هـای تصویری 
هنـر ایـران تـا دوران متأّخـر مـورد بحـث و واکاوی قـرار داده اسـت. عمده تریـن تفاوت هـای 
هنرهـای تصویـری ایـران و کمیـک اسـتریپ را در دو بخـش شـیوه ی تصویرگـری و ارتبـاط 
متـن و تصویـر می تـوان بیان کـرد: از نظر شـیوه ی تصویرگـری  باید گفت که کمیک اسـتریِپ 
امـروزی یـک نّقاشـی کاماًل واقع گرایانه اسـت؛ اّما همانطور کـه می دانیم نگارگران ایرانی سـعی 
داشـتند از واقع گرایـی بـه سـوی انتزاع حرکت کننـد تا در نهایـت تصویری آرمانـی از جهان یا 
بـه عبـارت دیگـر عالم ُمثُل را به دسـت بدهنـد. پس برخالف کمیک اسـتریپ کـه واقع گرایانه 
اسـت، هنرهـای تصویـری ایـران فراواقع گرایانه اسـت. بـه لحاظ ارتبـاط متن و تصویـر باید به 
ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در نگارگـری ایرانی، تصویـر در خدمت متن اسـت؛ یعنـی ابتدا متن 
خلـق می شـود و سـپس بـرای روشـنگری متـن، تصویر یا نـگاره نقش می بنـدد؛ اّمـا در کمیک 
اسـتریپ متن و تصویر تقریباً ارزشـی همسـنگ دارند و هیچ یک نسـبت به دیگری اولویّت و 
ارجحیّـت نـدارد. بـه بیان دیگـر در نگارگـری، متن بدون وجـود تصویر هم هویّت و اسـتقالل 
خـود را حفـظ می کنـد و ارزش متن وابسـته به تصویر نیسـت؛ اّما در کمیک اسـتریپ هویّت و 
ارزش متـن و تصویر وابسـته به یکدیگر اسـت و هیچ یـک بدون وجود دیگـری ارزش و اعتبار 

چندانـی ندارد. 

5. یادداشت ها
 1-Comic Strip.
2-Bourbon. 
3-Comic Book. 

4- شهری در شمال تاجیکستان در سمت راست رودخانه ی زرافشان و 60 کیلومتری شرق سمرقند.

5- حلقه  بسته ای که پیرامون حیوانات ایجاد می کردند تا شاه در میان حلقه حیوانات را شکار کند.

6- شـاهنامه ی داوري به خّط نسـتعلیق و توّسـط محّمد داوري نوشـته شده است )برخي نیز خوشنویس 

آن را وصـال شـیرازي مي داننـد(. کتابت آن نزدیک 5 سـال طول کشـید و همین مـّدت نیز براي تذهیب 

و نّقاشـي مجالـس آن وقـت صـرف شـد. شـاهنامه ی داوري 68 نـگاره دارد. 55 مجلـس از این نسـخه 



 71   

را آقـا لطفعلـی صورتگـر، یـک نـگاره را فرهنـگ و بقیّـه را داوری )بـرادر فرهنگ( کار کرده اسـت. این 

نسـخه در موزه ی رضا عبّاسـي نگهداري مي شـود. شـاهنامه ی داوري در سـال 1382 به کوشـش کمالي 

سروسـتاني، توّسـط بنیـاد فارس شناسـي و بـا همـکاري مرکز بیـن المللي گفتگـوي تمّدن هـا به چاپ 

رسید.

۷- ابوالحسـن خـان غفـاری کاشـانی، معـروف بـه صنیع الملـک، از نّقاشـان دربـار قاجار بـود. وی در 

اواسـط سـلطنت محمدشـاه قاجـار بـه ایتالیـا سـفر کـرد و بـه ایـن طریق نّقاشـی بـه شـیوه ی غربی را 

آموخـت. پـس از بازگشـت، اّولین مدرسـه ی نّقاشـی را در ایران تأسـیس کـرد و به  اّولین معّلم نّقاشـی 

به شـیوه ی غربی مشـهور شـد.
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