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چکیده
کمیک، هنر روایت مضامین از طریق تصویر اســت که تاکنون در عرصه زیبایى شناسِى هنرهاى تجسمى تحوالت گوناگونى 
را از سر گذرانده و هویتى خاص یافته و در فرهنگ هاى مختلف، به عنوان هنرى مستقل و ابزار بیانى مؤثر در قالب ژانرهاى 
گوناگون رواج یافته و فرهنگ معاصر هنرهاى تجسمى در آمریکا بیشترین سهم را در تنوع  بخشى به ژانرهاى کمیک داشته 
است. در دهه هاى اخیر کمیک به عرصه هنر ایران وارد شده و در قالب چند ژانر اصلى خلق مى شود. ژانرهاى معدود کمیک 
ایرانى در مقابل گوناگونى ژانرهاى خارجى به نظر قابل قیاس نمى آید، با این وجود مقاله حاضر در پى آن است که با معرفى 
برخى از مهم ترین ژانرهاى کمیک آمریکایى و برشــمردن مؤلفه هاى آنها از ســویى و بررسى ژانرهاى کمیک ایرانى و یافتن 
ویژگى هاى متناظر آنها از ســوى دیگر، به مقایســه تطبیقى ژانرهاى کمیک ایرانى و آمریکایى دست یابد و نشان دهد که با 
وجــود تفاوت  در فرم کمیک هاى ایرانى و تفاوت هاى فرهنگى در محتواى آنها، مى توان برخى را به عنوان معادل هایى براى 
ژانرهاى غربى و عده اى را به عنوان ژانرهاى بومى ردیابى کرد. به عبارت دیگر مقایسه و یافتن وجوه تشابه و افتراق ژانرهاى 

متداول در دو حوزه فرهنگى به شناخت بیشتر ژانرهاى کمیک ایرانى خواهد انجامید. 
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در بررسى کمیک هاى غربى- که بخش عمده اى از نمونه هاى 
آن را در میان کمیک هاى آمریکایى باید جســت - انواع متنوعى 
از ژانرها را شاهد هستیم. در جهان غرب منابع مکتوبى به بررسى 
ویژگى هاى این ژانرها اختصاص داده شــده است؛ برخى از ژانرها 
همان ژانرهاى آشنا و مرسوم در سینما و ادبیات هستند و برخى 
دیگــر، ژانرهایى که در طول تاریخ کمیک از دل همین رســانه 
بــه وجود آمده و معرفى شــده اند. با این حال، به نظر مى رســد 
در کمیــک ایرانى، که از حیث تنوع و ســابقه بــا کمیک غربى 
تفاوت هاى بسیار دارد، تعیین هویت و طبقه بندى ژانرها نیازمند 
شناســایى و مطالعه ى جدى است که در این خصوص نمونه هاى 
همســان یا مشــابه در کمیک هاى آمریکایى مى تواند به عنوان 
مرجع و شاخص مناسبى براى مطالعه و شناخت ژانرهاى کمیک 
ایرانى محسوب شــود. بنابراین، مقاله ى حاضر با نگاه بر ژانرهاى 
کمیک آمریکایى ســعى دارد انواع ژانرهــاى موجود در کمیک 

ایرانى را معرفى و بررسى کند.
در این پژوهــش، روش تحقیق میدانى با اســتفاده از منابع 
کتابخانه اى به کار گرفته شــده است. مطالعه کتابخانه اى شامل 
بررســى  منابع دســته اول تئوریک در باب تعریف و ویژگى هاى 
کمیــک، مطالعه انواع غربى و ایرانى کمیک اســتریپ و مطالعه 

اشتراکات و افتراقات آنهاست، در حالى که در مطالعه میدانى پس از 
مصاحبه با هنرمندان ایرانى فعال در این زمینه و همچنین مقایسه 
روند رشد کمیک در ایران و کشورهاى غربى، کاستى هاى هنرى 
و فراهنرى اجراى کمیک در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

از آنجــا که بررســى ژانرهــاى کمیک بر اســاس محتواى 
روایتى شــان انجام شده است، پیشینه تحقیق صرفاً بر تحقیقات 
انجــام گرفته در مــورد ویژگى هاى روایتى و ژانــرى گونه هاى 
مندرج در رســانه ها و ادبیات معطوف است. نکته مهم آن که به 
نظر مى رســد در حوزه ژانرهاى کمیِک متداول در ایران، تا زمان 
تنظیم طرِح مقاله حاضر، پژوهشــى جدى صورت نپذیرفته است 
و این مقاله با توجه به عدم وجود پیشــینه تحقیقاتى قابل توجه 
در این زمینه، مى تواند قدمى آغازین براى ورود به موضوِع جذاب 
و مهــم ژانرهاى بومى کمیک در ایران محســوب و از این منظر 

پژوهشى نو تلقى شود.
کمیک هاى مورد بررسى در مقاله حاضر، نمونه هایى را شامل 
مى شــوند که با تعریف ارائه شــده از کمیــک در بخش تعاریف 
(کتاب کمیک و کمیک استریپ) مطابق اند. بعالوه، ژانرهاى ایرانِى 
انتخاب شده براى بررسى در این مقاله، نمونه هایى هستند که به 

گونه اى قابل توجه بیش از دیگر گونه ها خلق و منتشر شده اند.

تاریخچه و چارچوب نظری

شــکل گیرى و رواج کمیــک در فرهنگ هاى غــرب و ایران، 
روندهاى متفاوتى را پیموده اســت، از این رو بررســى اجمالى 
شرایط اجتماعى - فرهنگِى منجر به روندهاى مذکور، براى آغاِز 

موضوع مورد مطالعه مقاله حاضر ضرورى مى نماید.
بنا بر آنچه راجر ســابین به آن اشاره مى کند، هم زمان با آغاز 
صنعت چاپ در اروپا، تصاویرى بر روى الواح کاغذى منتشر و در 
اختیار توده مردم قرار گرفت که بعضاً از حوادث ناگوار موجود در 
جامعه1 الهام مى گرفت؛ این الواح از طریق فروشندگان دوره گرد 
در دسترس مردم عامه قرار مى گرفت (سابین،1383/الف، 436). 
پــس از آن هنرمندان با آگاهى از قــدرت تأثیرگذارى گونه هاى 
هجوآمیز، بــه خلق الواح کمــدى و کاریکاتورگونه روى آوردند. 
آمیزش جریان مذکور با برخى پیشــرفت ها در صنعت عکاسى به 
شکل گیرى بنیادهاى کمیک استریپ ها2 منجر شد. پس از ظهور 
کمیــک در ایاالت متحده، روزنامه ها بــراى باال بردن تیراژ خود 
از آن ســود مى جستند که محتواى اغلب این طرح ها نیز مسائل 

طنزآمیز بودند (همان،437).
 دهــه اول قرن بیســتم شــاهد چــاپ مجموعــه متنوعى 
از کتاب هایــى بــود کــه در ایــن مجموعه هــا مشــهورترین 
کمیک اســتریپ ها و روزنامه ها گرد آمده و به شکل کتاب منتشر 

مى شــدند (همان،443). این کتاب ها را مى توان اســالف اولیه 
کتاب هاى کمیک امروزى دانست. 

هرچنــد کمیک ها در ابتــداى ورود در آمریــکا و بریتانیا بر 
پایه طنز بنا شــدند، پس از مدتى انواع ماجرایى آنها پا به عرصه 
گذاشــتند و به  تدریج موضوعات داســتانى متفاوتى را در خود 
جــاى دادند و ژانرهــاى3 گوناگون به عرصه کمیــک راه یافتند 
(ریچاردســون، 1373)4. امروزه کمیک ها در غرب به عنوان یک 
شکل هنرى هم  طراز با رمان، فیلم و تلویزیون پذیرفته شده اند. 
از سوى دیگر، در ایران برخى از پژوهش گران با تکیه بر وجود 
پیشــینه تصویرگرى کتاب در ایران، نمونه هایى از تصویرسازى  
کتاب هاى قدیمى را نقطه آغاز و بالیدن کمیک در ایران مى دانند 
(ضیایــى، 1383، 56). لکن صرف نظر از چنین برداشــت هایى، 
نمونه هاى اولیه کمیک _ با تعریف َمّد نظر این مقاله- هم زمان با 
انقالب مشروطه و رواج مطبوعات در ایران پدیدار گشت (اقبالى، 
1389). کمیک اســتریپ هاى نخســتین در ایران عموماً فکاهى 
بودنــد و اغلب براى کودکان و در نشــریات ویــژه آنها به چاپ 
مى رسیدند. با گذشت زمان و دسترسى به کمیک هاى آمریکایى، 
ترجمه ژانرهاى ماجرایى در مجالت کودك و نوجوان آغاز شد و 
در پى اقبال آنها، تالش هایى از ســوى هنرمندان ایرانى در خلق 

مقدمه
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کمیک هاى جدید ایرانى نیز صورت گرفت و کمیک که مخاطب 
آن در بدو امر کودکان بودند، مورد اســتقبال مخاطبان بزرگسال 
نیز قرار گرفت و به شــکل گیرى معــدوِد ژانرهاى دیگر انجامید 

(قایینى و محمدى، 1386؛ ترهنده، 1390).

کمیک
واژه  دو  مفهــوم  درك  گــرو  در  کمیــک  واژه  تعریــف   
«کمیک اســتریپ» و «کتاب کمیک» است و براى روشن شدن 

آن، پیش از همه باید تعاریفى از این دو اصطالح ارائه داد. 
«کمیک اســتریپ» در لغت به معناي نوارهاي تکه تکه فکاهی 
است و در فارسی آن  را داســتان مصور _ داستان هاي گرافیکی 
- تصاویر داســتانی دنباله دار و... ترجمــه کرده اند.5 کمیک ها در 
ابتدا با ژانرهــاى کمدى پا به عرصه نهادند، بنابراین واژه کمیک 
به عنوان نام آنها ماندگار شــد، اما در واقع امروزه دیگر کمیک ها 
لزوماً کمدى نیســتند (ریچاردســون، 1373). در دایرة المعارف 
بریتانیکا نیز زیر واژه کمیک استریپ چنین تعریفى آمده است: 

«مجموعه اى از تصاویر کشــیده شــده هم جوار که معموالً 
بــه طور افقى مرتب شــدند و بــراى خواندن یــک روایت یا 
توالى زمانى طراحى شــده اند. داســتان در ایــن فرم معموالً 
ابتــکارى اســت و کلمــات ممکن اســت درون یــا نزدیک 
تصاویــر مطرح و یا به کلى حذف شــوند. اگــر کلمات عمًال 
بر تصاویر تســلط داشــته باشــند صرفاً با متن نمایش داده 
مى شوند. کمیک اســتریپ در اصل یک رســانه جمعى است 
.(URL 1) «که در مجالت، روزنامه و یا کتاب چاپ مى شــود

کتاب کمیک
 حاصل جمع آورى کمیک هاى مندرج در مجالت اســت که 
در قالب یک مجموعه واحــد گرد آمده اند. اما به عنوان یک فرم 
هنري، مجموعه اى از صفحات به  هم پیوسته است که در آن همه 
جنبه هاي روایت به واســطه تمثال هاي تصویري و زبان شناســی 
در دنباله اى از پانل ها و صفحات پشــت هم فشرده شده اند. یک 
کتاب کمیک می تواند به اندازه چند صفحه خالصه شــود و یا به 
تعداد هزاران صفحه گسترده شود. جنبه هاي روایت شامل افراد، 
اشیاء، اصوات، احساسات و افکاري اند که نقشی در داستان گویی 
ایفا می کنند. اغلب کتاب هاي کمیــک آمریکایی اولیه به عنوان 
مجموعه هایی از کمیک اســتریپ هاي روزنامــه اي مجدداً تنظیم 

.(Duncan & Smith, 2009, 6) شده اند
 در دایرة المعارف بریتانیکا ذیل این عنوان آمده:

«مجموعه اى به هم پیوسته از کمیک استریپ ها، معموالً در 
یک توالى زمانى که عموماً یک داستان واحد یا مجموعه اى از 

.(URL 2) «داستان هاى مختلف است

تعریف عملیاتی کمیک
 طبق تعاریفى که ارائه شــد، اختالِف عمده کمیک استریپ و 
کتاب کمیک در رســانه اى است که از طریق آن ارائه مى شوند و 

طبیعتاً پس از تطبیق با ویژگى هاى رســانه، تفاوت هاى دیگرى 
نیز میان آنها ظاهر مى شود. لکن تعریِف َمِدنظر این مقاله، هر دو 
گونه را شامل مى شــود. تعریف عملیاتى این مقاله از «کمیک»، 

تعریف مختصر اما جامع مک کلود است:
«تصاویر و دیگر عناصر بصرى کنار هم چیده شــده در یک 
توالــى عامدانه به منظور انتقال اطالعــات و یا براى تولید یک 
واکنش زیباشناسانه در دید بیننده [...]» (مک کلود، 17،1391).

ژانرهای کمیک 
به نظر مى رسد دسته بندى ژانر در کمیک هاى غربى، براساس 
محتواى روایتى شان صورت مى پذیرد. ژانر وسیله اى براى مطالعه 
و درك بهتر روایت در رســانه هاى مختلف اســت. بســیارى از 
ژانرهاى موجود در رســانه کمیک همان ژانرهاى شناخته شده 
در سینما و ادبیات و با همان خصوصیات هستند. لکن معدودى 
از ژانرها از دل کمیک متولد شدند و به رسانه هاى دیگر راه پیدا 
کردند. مانند ژانر ابرقهرمانى که با سوپرمن و از کتاب هاى کمیک 
آغاز شد (Duncan & Smith, 2009, 215). داستان کمیک هاى 
اولیه آمریکایى اغلب از رمان هاى ادبى و ژانرهاى سینمایى گرفته 
شــده بنابراین خصوصیات ژانر در کمیک آمریکایى بسیار شبیه 

ویژگى هاى ژانرهاى سینمایى و ادبى هم عنوان است6.
 

کمیک ابرقهرمانی
 ژانر ابرقهرمانی تقریباً مهم ترین و به طور قطع دیرپاترین ژانر 
کتاب کمیک است. ابرقهرمانان کتاب کمیک را به عنوان یک رسانه 
قابل دوام تجاري در ایاالت متحده آمریکا تبدیل و آن  را در تصور 
رایج تعریف کردند. بدون شک یکی از عمده ترین انواع شخصیت 
در ژانر ابرقهرمانی، قهرمان است. دونکن و اسمیت به نقل از  پیتر 
کوگان7، با بررســی تعاریف قبلی ابرقهرمان و خالصه کردن آنها 
به ســه عنصر کلیدي، بر این ادعا هســتند که نشانه ابرقهرمان: 
 .(Duncan & Smith, 2009, 226) مأموریت، نیروها و هویت است

کمیک جنگی
اندکی پس از تولد کتاب هاي کمیک مدرن در نیمه پایانی 1930 
میالدي، ناشران کمیک شروع به چاپ داستان هایی که دربردارنده 
ماجراهــاي زمان جنگ بودند، به صورت عناوین عمومی در چند 
ژانر و ســپس به عنــوان یک فرمت رایج کردنــد. حتی پیش از 
درگیــري ایاالت متحده در جنگ جهانی دوم کتاب هاي کمیکی 
از قبیل کاپیتان آمریکا، ابرقهرمانان را در جنگ با هیتلر و نازي ها 

نمایش دادند (سابین، 1383/ب، 467).

شناسایی و تحلیل ژانرهای کمیک ایرانی بر پایه ژانرهای 
کمیک آمریکایی

بــراى مطالعــه تطبیقــى و قیــاس ژانرها الزم اســت ابتدا 
شــاخص هایى براى ســنجش ویژگى هاى محتوایــى هر یک را 
مدنظــر قــرار داد. همان گونه که پیش تر گفته شــد، آثار نظرى 

بررسى تطبیقى ژانرشناسى کمیک ایرانى با نگاهى به کمیک امریکایى
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موجود در مورد مبانى کمیک غربى، محتواى داســتانى کمیک 
را معیــار طبقه بندى ژانرهاى آن قرار مى دهند. البته براســاس 
منابــع در دســترس، به نظر مى رســد در زمینــه مبانى نظرى 
کمیک، شــاخصه هاى صریح و بالواســطه اى براى تعیین هویت 
ژانر بر اســاس محتواى موضوعى وجود ندارد. از این رو مى توان 
برخى شاخص هاى ژانرشناسى ادبیات را به عنوان سنجه ژانرهاى 

کمیک به کار گرفت.
 ژانرهاى ادبى حاوى مؤلفه هاى شــناخته شده اى هستند که 
در اثر تکرار خالقانه به عنوان قرارداد یک ژانر پذیرفته شده است. 
«رمان هاي ژانري انواع معینی از قهرمان و ضدقهرمان دارند، 
در مکان هاي خاصی رخ می دهند، طرح ها و قراردادهاى خاصی 
دارنــد و جز اینها. تمامی محصــوالت فرهنگی آمیزه اي از دو 
عنصرند: قراردادها و ابداعات. قراردادها مؤلفه هایی هستند که از 
قبل هم براي خالق و هم مخاطبانش شناخته شده هستند؛ آنها 
چیزهایی مانند طرح هاي موردپسند، شخصیت هاي باسمه اي، 
اندیشه هاي پذیرفته شده، استعاره هایی که عموماً آشنا هستند 
و سایر تمهیدات زبان شناختی و غیره را دربرمی گیرند. ابداعات 
از ســوي دیگر، مؤلفه هایی هستند که منحصراً زاده قوه تخیل 
خالق هســتند از قبیــل گونه هاي جدیدي از شــخصیت ها، 

اندیشه ها یا اشکال زبان شناختی» (آسابرگر، 1380، 37).
 آســابرگر در ادامه، در جدولى، تعدادي از رایج ترین ژانرهاى 
وســترن، رمان پلیسی، رمان جاسوســی و رمان علمی تخیلی را 
به همــراه برخی از قراردادهایی که آنها به طور مشــترك به کار 
می گیرنــد را ارائه مى دهد. البته بســیاري طرح هاي دیگر، انواع 
ضدقهرمان هــا و درون مایه هاي ممکن در هــر یک از این ژانرها 
وجود دارد، اما باید توجه داشــت که اهمیــت این جدول از آن 

جهت اســت که درکی از اصطالح قراردادها ارائه می دهد. در این 
مقاله با استفاده از قراردادهاى ارائه شده در چند ژانر عمده، ابتدا 
شــاخصه هاى مندرج در این جدول را به ژانرهاى کمیک تعمیم 
داده و از آن براى یافتن مؤلفه هاى برخى از ژانرهاى کمیک ایرانى 
و غربى که به نظر مى رســد با هم قابل قیاس هســتند و یافتن 
شباهت ها و تمایزات موجود بین آنها سود مى جوییم (جدول1).

حال مى تــوان مؤلفه هاى ژانرهاى غربى و البته ایرانى کمیک 
را در قالــب جدول مذکور طبقه بندى و وجوه اشــتراك و تمایز 
آنهــا را به گونــه اى ملموس تــر درك کرد. اما از ایــن واقعیت 
نباید غافل شــد که ســابقه، کمیت و کیفیت هنر کمیک ایران 
غیرقابــل قیاس با متناظر غربى آن اســت؛ تاریخ سیصدســاله 
کمیک در غرب، ژانرهاى متنوعى چون وســترن، علمى تخیلى، 
جنایى، کارآگاهى، عاشــقانه و ... تا ژانرهایى که از این رسانه سر 
برآورده انــد، یعنى ابرقهرمانى را آزموده، همچنین اغلب آمیزه اى 
از گونه هــاى مختلف، مثًال یک داســتان ابرقهرمانى با ردپایى از 
بعضى جنبه هاى گونه کاراگاهى یا جنایى را بســیار به خود دیده 
اســت. این در حالى اســت که در ایران کمیک که برخى تاریخ 
شــروع آن را با تصویرگرى داستان هاى هزار و یک شب و نقاشى 
قهوه خانه اى مربوط مى دانند، تنها در چند ژانر عمده خلق شــده 
اســت. کمیک در ایران با ترجمه آثار غربى آغاز شــد. نخستین 
نمونه ها با عنوان مشخص کمیک از دهه 1320 خورشیدى چاپ 
شد که ترجمه هایى از افسانه ها و داستان هاى ماجرایى یا جنگى 
آمریکایى و انگلیســى بودند. در سال هاى پس از آن تالش هایى 
از ســوى هنرمندانى چون یحیى دولتشــاهى و جعفر تجارتچى 
براى خلق کمیک هاى ایرانى با استفاده از داستان هاى عامیانه و 
افســانه هاى ملى همچون داستان مصور اتل متل در سال 1336 

جدول1- قرادادها در چند ژانر عمده. 

علمی- تخیلیجاسوسیپلیسی      وسترنمؤلفه                                                                          

آیندهحالحالسال هاي 1800زمان

فضاجهانشهرغرب آمریکامکان

فضانوردمأمورکاراگاهکابويقهرمان مرد

دختر فضانوردجاسوسزن جوانمعلمه مدرسهقهرمان زن

بیگانه هاجاسوس نفوذيآدم کشانیاغیانضدقهرمان ها

دفع بیگانه هایافتن جاسوس نفوذيیافتن آدم کشاناعاده نظم و قانونطرح

نجات جهاننجات جهان آزادکشف قاتلعدالتدرون مایه

لباس هاي با فن شناسیکت و شلواربارانیکاله کابويلباس

فضاپیمااتومبیل اسپورتاتومبیل رنگ و رو رفتهاسبوسیله نقلیه

سالح نوريطپانچه با صدا خفه کنطپانچه و مشتششلولسالح

مأخذ: (آسابرگر، 1380، 38)
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نمودار1- پیوستار تطبیقی ژانرهای کمیک.

در نشریه سپید و ســیاه صورت پذیرفت (ترهنده، 1391، 67). 
برخالف تنوع چشم گیر ژانرهاى کمیک غربى، در یک چشم انداز 
عمومــى تا این زمان، کمیک در ایران غالباً در 4 ژانر عمده خلق 
شده است که عبارتند از ژانر مذهبى، ژانر حماسى، ژانر جنگى و 
ژانر عامیانه. ویژگى هاى این ژانرها در ادامه مقاالت خواهد آمد. 

در یک نــگاه اجمالى طیفى متنوع از شــباهت ها و تمایزات 
را میــان ژانرهاى ایرانى و غربى مى توان یافت. از ســویى به رغم 
معدود بودن ژانرهاى کمیک ایرانى نســبت به ژانرهاى غربى، به 
نظر مى رسد مى توان گونه هاى معادلى براى برخى ژانرهاى غربى 
در میان ژانرهاى ایرانى چــه از لحاظ موضوع و چه خصوصیات 
محتوایى یافت، و از ســوى دیگر برخى ژانرهاى کامًال منحصر به 
فرد و بومى، در هر دو فرهنگ وجود دارند که تمایزات محتوایى 
بنیادین بــا یکدیگر دارند. در این میان برخــى ژانرها در هر دو 
فرهنگ را مى توان در محدوده اى خاکسترى از میزان شباهت ها 

و تمایزات قرار داد. 
 براى ایجاد یک چارچوب نسبتاً محدود و اندیشیده مطالعاتى، 
مى توان نسبت شــباهت ها و تمایزات ژانرهاى کمیک در ایران و 
غرب را در یک پیوســتار تطبیقى- مفهومى طبقه بندى کرد. در 
سمت راست این پیوســتار ژانرهایى قرار مى گیرند که بیشترین 
میزان شباهت- از لحاظ موضوع و مؤلفه- را با متناظر غربى خود 
دارنــد و با توجــه به جداولى که ذکر خواهد شــد، کامًال بر آنها 
(نمونه هاى غربى) منطبق اند. میانه پیوســتار، ژانرهایى را شامل 
مى شــود که به لحاظ موضــوع یا برخى از مؤلفه هــا به ظاهر با 

متناظر غربى قابل مقایســه اند و با توجــه به جدول قراردادهاى 
ژانر (جدول هاى2و3)، به رغم خصایــص متفاوت میان دو گونه 
(غربى و ایرانى)، مؤلفه هاى مشترکى نیز مى توان میانشان یافت. 
ســمت چپ پیوستار نیز آن دســته از ژانرهایى را در برمى گیرد 
که هیچ گونه شــباهتى با گونه هاى غربى ندارند یا به تعبیر بهتر 

معادلى برایشان نمى توان یافت (نمودار1).
براى آغاز مقایسه میان ژانرهاى ایرانى و غربى مى توان مطالعه 
را از ســمت راست پیوستار، با بررسى وجوه اشتراك - و در قالب 
یک مطالعه تطبیقى- آغاز کرد. در یک نگاه کلى به نظر مى رسد 
در میــان ژانرهاى غربى، ژانرى که مى توان براى آن متناظرى با 
حداکثر تشابهات موضوعى ممکن در میان ژانرهاى ایرانى یافت، 

ژانر جنگى است. 

ژانر جنگی غربی
 در دوره پــس از جنگ جهانى، کتاب هــاي کمیک منحصراً 
بــه ماجراهاي جنگ اختصاص داشــتند و در طــول دهه پنجاه 
محبوبیــت یافتند. ایــن عناوین به نمایش ارتــش آمریکایی در 
جنگ جهانی دوم، جنگ کره یا جنگ ویتنام تمرکز داشــتند و 
به یک اندازه علیه ژاپنی ها و آلمانی ها حالت نژادپرستانه به خود 
می گرفتند. آنها بعالوه از جنگ کره در اوایل دهه پنجاه بســیار 
تأثیر گرفتند (سابین، 1383، 467). داستان هاى این ژانر، تنازع 
مرگ و زندگى را ایجاد مى کنند. برخى از نمونه هاى آن قهرمانان 
را برجســته مى کنند و برخى دیگر بیهودگى جنگ را به نمایش 
مى گذارند (تصویر1). مؤلفه هــاى ژانر جنگى کمیک در غرب را 

مى توان در جدول2 مشاهده کرد.

ژانر جنگی ایرانی
 کمیک هایى که در قالب این ژانر خلق شده اند، به داستان هاى 
جنگ هشــت ساله ایران و عراق مى پردازند. این کمیک ها عمدتاً 
در زمان حاضر تولید شــده اند و ماجراهاى عملیات هاى مختلف 
و زندگــى رزمندگان در طول جنگ را به نمایش مى گذارند. این 
ژانــر ســعى دارد نمایی واقعی از جنگ را نشــان دهد. نمایى از 
این واقعیت که کشــوري به جرم طلب اســتقالل، مورد هجوم 
نظام هاي حامی دیکتاتوري و اســتعمار و اشغالگري قرار گرفت. 
ارتش بعث عراق، کشــور ایران را مورد حمله نظامی قرار داد، اما 
ملت، با حداقل امکانات خــود، پایدارى کرد (URL 3). از جمله 
این کمیک ها کتاب کمیک خط اول با ســه داستان درباره دفاع 

مقدس اثر مشترکى از چند هنرمند است (تصویر2) (جدول2).
بــا توجه به جداول فوق و با اندکى تســامح مى توان گفت در 
سمت راست پیوستار تطبیقى ژانرهاى جنگى قرار مى گیرند که 

تطابق محض                                         تمایز                                 عدم تطابق محض

جدول 2- مؤلفه های ژانرهای کمیک جنگی ایرانی و آمریکایی

جنگی آمریکاییجنگی ایرانیمؤلفه

سال هاى1914-1945سال هاى 59 تا 68زمان

کشورنواحى مرزى کشورمکان

سربازرزمندهقهرمان مرد

زن جوانپرستارقهرمان زن

دشمنسرباز عراقىضدقهرمان ها

دفع دشمندفع دشمنطرح

دفاع از کشوردفاع از کشوردرون مایه

لباس نظامىلباس نظامىلباس

تانکاتومبیلوسیله نقلیه

توپ و تفنگتوپ و تفنگسالح

بررسى تطبیقى ژانرشناسى کمیک ایرانى با نگاهى به کمیک امریکایى
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شدند و احســاس می کردند در ماشین هاي بزرگ و ساختارهاي 
گســترده اي از جهان مدرن غرق شــده اند. آنها در ســوپرمن و 
امثال او، شــخصیتى اســطوره اى را یافتند که می تواند باالتر از 
آســمان خراش ها رود، که به مراتب بیشــتر از توانایى انسان هاي 
عادي اســت و فراتر از نیروهاي مدرنیته اى که بشریت را احاطه 
کرده است (Duncan & Smith, 2009, 228-235) (تصویر3).

 ژانر حماسی در ایران
کمیک هاى این ژانر با اســتفاده از داســتان هاى شــاهنامه، 
پهلوانان ایرانى چون رستم و اسفندیار، و با الهام از داستان هایى 
چون فریدون و اژیدهاك و البته ســردارانى چون ســورنا، آریو 
برزن و ... خلق شــده و به روایت و تصویرسازى پهلوانى هاى آنها 
مى پردازد. یکى از قدیمى ترین نمونه هاى کار شــده در این ژانر، 
کتاب کمیک رســتم و اسفندیار با تصویرگرى سیروس راد است 
که شخصیت ها و رخدادهاى گوناگون را با زاویه  دیدهاى متفاوت 
و پرهیجان بــه نمایش مى گذارد. این کتاب در ســال 1355 و 
توســط کانون پرورشى فکرى کودکان و نوجوانان به چاپ رسید 

(تصاویر4 و5) (جدول3).
همان گونه که در جدول3 مشــاهده مى شــود، ایــن دو ژانر 
(ابرقهرمانى و حماسى) از لحاظ داشتن ریشه هاى اسطوره اى به 
هم شــباهت دارند. لکن قهرمان در ژانــر ابرقهرمانى ویژگى هاى 
فراطبیعى چون پرواز، تنفس منجمد کننده، عقل برتر و… دارد. 
درحالى که قهرمان ژانر حماســى بعضاً بــا وجود رویین تن بودن 
چون اســفندیار، جنبه هاى ابرقهرمانى ندارد و بیشــتر به انسان 

عادى شبیه است.
اما سمت چپ پیوستار شامل آن دسته از ژانرهاى ایرانى مى شوند 
که به لحاظ موضوعى شباهتى با ژانرهاى غربى ندارند. این بخش 
از پیوستار ســنگین ترین بخش آن است. در این بخش ژانرهایى 
چون ژانر مذهبى و عامیانه قرار مى گیرند که معادلى براى آن در 
کمیک غربى وجود ندارد و مى توان آن را یک ژانر بومى دانست. 

ژانر مذهبی
 این ژانر داســتان هاى زندگى پیامبــران و ائمه و معصومین 
و رویدادهــاى مذهبــى چون حادثه غدیرخــم را بازگو مى کند. 
این داســتان ها اصوالً با جنبه هــاى آموزنده اخالقــى همراه  و 
کنشــگران اصلى آنهــا رجال دیــن و مخالفان آنها هســتند و 
سرگذشــت و حوادث زندگى و جنگ هاى ایشــان در راه دین، 
تــوأم با تجلى فضایــل اخالقى آنــان اســت. از نمونه هاى کار 
شــده در این ژانر، داســتان عاشــورا از پرویز اقبالى و مجموعه 
داســتان هاى ســرداران ملى از سعید رزاقى اســت (تصویر6).

ژانر عامیانه
 از بــدو ورود کمیک به ایران، این ژانر بــه نوعى همواره در 
کتاب ها و استریپ ها حضور داشته است. داستان ها و افسانه هاى 
محلى و عامیانه، ضرب المثل هــا و متل ها و حکایات با فرم ویژه 

در آن مؤلفه ها در کلیت یکســان هستند. البته باید خاطر نشان 
ســاخت که ژانر جنگى در غرب بیش از همه در ســال هایى که 
کشــورها درگیر جنگ بودند بنا به اهداف خاص از جمله افزایش 
انگیزه سربازان رواج یافتند (رزاقى، 1391)، درحالى که در ایران 
ژانر جنگى نه در ســال هاى جنگ که پس از آن و با هدف یادبود 

جنگ و حفظ ارزش هاى آن خلق مى شود.

ژانر ابرقهرمانی
 پــس از ژانر جنگى در غرب، این ژانر ابر قهرمانى اســت که 
متناظرى با بیشــترین شباهت را در میان ژانرهاى ایرانى دارد و 
این متناظر ژانر حماســى اســت. البته شباهت  میان این دو ژانر 
در اندازه اى نیســت که بتوان آنها را در یک تطابق مطلق در کنار 
یکدیگر قرار داد. بنابراین این دو ژانر را مى توان در میانه پیوستار 

مذکور قرار داد. 
کمیک هاى ابرقهرمانى در غرب طى سال هاي 1930 و 1940 
بزرگترین ژانر را تشکیل می دادند و فرم مسلط کتاب کمیک در 
شمال آمریکا تا پس از دهه شصت باقی ماندند. داستان هایی که 
از سنت داســتان هاي پالپ8 درباره ابرقهرمانان و جهانی که این 

کاراکترها در آن ساکن اند سرچشمه می گیرند.
«در آســتانه جنگ جهانى دوم، آمریکا نیاز مبرمى به یک 
ابرقهرمان داشــت و جرى ســیگل9 و جو شوســتر10 با خلق 
سوپرمن بر اساس سنت هاى کالسیک و اسطوره اى به این نیاز 

پاسخ گفتند» (رابینسون، 1385، 9).
مأموریت اجتماعی ابرقهرمان کتاب کمیک در داستان هاي اولیه 
این ژانر ایجاد شد؛ جایى که مادر کالرك کنت جوان به او می گوید 
که وظیفه دارد که از توانش به نفع بشریت استفاده کند. در اواخر 
دهه 1930، هنگامی که اولین کتــاب کمیک ابرقهرمانی عرضه 
شد، بسیاري از افراد با انهدام اقتصادي افسردگی بزرگ11 مواجه 

جدول 3- مؤلفه های ژانرهای کمیک حماسی ایرانی و ابرقهرمانی آمریکایی
ابرقهرمانیحماسیمؤلفه

حالزمان باستانزمان

جهانایرانمکان

ابرمردپهلوانقهرمان مرد

ابر زنپهلوان زنقهرمان زن

ابر آشوب گرغیرایرانىضدقهرمان ها

نجات جهاناز عدالت تا کشور گشایىدرون مایه

شنلزرهلباس

ابر اتومبیلاسبوسیله نقلیه

نیروهاى فراطبیعىتیر و کمانسالح
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کمیک روایت و تصویرسازى شده اند. از نمونه هاى آن آثار سعید 
رزاقــى _ مانند مجموعه مثل آباد - اســت که بیشــترین میزان 

کمیک هاى این ژانر متعلق به اوست (تصویر7). 
البته الزم به ذکر اســت که مراد از این دسته بندى آن نیست 
کــه همه کمیک هاى ایرانى قطعاً در یکى از ژانرهاى نام برده قرار 
مى گیرند چه بســا به صورت پراکنــده نمونه هایى از کمیک در 
ژانرهاى دیگر مثًال کارآگاهى نیز دیده شــده، لکن همان گونه که 

پیش تر گفته شد، مشمول محدوده مقاله حاضر نمى شوند.
ایــن در حالى اســت که در غــرب نیز ژانرهایــى چون ژانر 
وســترن، معادلى در ایران ندارد؛ چرا کــه این ژانر تا حد زیادى 
بر واقعیت تاریخی  متکی ست، از شروع قرن بیستم، استریپ هاي 
روزنامه اي، موضوعــات و کاراکترهاي وســترن را عرضه کردند 
کــه مبتنى بر وجود گروه هایــى از گاوچران هــا و افراد یاغی و 
مهاجــر و قبیله هاى سرخ پوســت در غرب آمریــکا بودند. این 
کمیک ها همچنین بر تصویري که آوازها، قصه هاي عامه پســند 
و نمایش هاي صحنه اي غرب وحشــی از پیشــگامان غرب  نشان 
می دهند، متکی اند. اسمیت در مورد گونه هاى سینمایى این ژانر 
مى نویسد: «بازیگران اولیه این فیلم ها گاهی  این آمیزه واقع گرایی 
 .(Smith & Duncan, 2009, 199) «و اسطوره را بازتاب داده اند

تصویر1- گروهبان فیوری و کماندوهای خوفناکش در ژانر جنگی کمیک آمریکایی از 
مجموعه انتشارات مارول.

(URL 4) :مأخذ

از ســوى دیگر ژانر علمى تخیلى نیز که ژانر گسترده اى است که 
در بســیاري از رســانه هاى پر مخاطب اســت، در ایران معادلى 
ندارد. این ژانر «همیشــه درگیر تعمق دربــاره علم و تکنولوژي 
واقعی است. داســتان هاى این ژانر خود را سرگرم درگیري بین 
ایده ها و اعتقادات انســانی و مفاهیم بیگانه اي کردند که در آنها 
موجودات اشــرافی فضایــی، زنان جــوان را از چنگال غول هاي 
چشــم قورباغه اي نجات می دادند» (ریچاردسون، 1373، 44). با 
این تفاســیر، پیشــینه هر دو ژانر نامبرده به جغرافیا، فرهنگ و 
دســت آوردهاى جهان غرب باز مى گردد و کامًال طبیعى اســت 
که نمودى در کمیک هاى ایرانى نداشته باشند. چنان چه متقابًال 
ژانر مذهبــى و عامیانه در ایران نیز همیــن ویژگى را دارد. ژانر 
مذهبــى در ایــران برآمده از عقاید و اهمیت امــور دینى نزد ما 
است، که ممکن اســت ارزش هاى مذهبى چنین کیفیت حیاتى 
و تعیین کننده اى را در جهان غرب نداشته باشند. بنابراین عقاید 
مذهبى به روشنى در تصویرگرى و داستان پردازى این ژانر قابل 
پى گیرى اســت و بدیهى است که نمونه آن در کمیک هاى غربى 
یافت نمى شــود. از سوى دیگر مناســبات موضوعى ژانر عامیانه 
بر یــک فرهنگ بومــى - مختص به یک محــدوده جغرافیایى 
خاص- متکى اســت، بنابراین علت عــدم وجود چنین ژانرى در 
فرهنگ تصویرى غرب بدیهى اســت. به نظر مى رســد ژانرهاى 
مشــترك در کمیک ایرانى و غربى، عموماً ژانرهایى هســتند که 

بررسى تطبیقى ژانرشناسى کمیک ایرانى با نگاهى به کمیک امریکایى

تصویر2- کتاب کمیک خط اول، داستان های دفاع مقدس در ژانر جنگی، از 
مجموعه حسن روح االمینی.

مأخذ: (روح االمینی، برزا، مّفوز، 1390، 35)
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تصویر 6- کتاب کمیک عاشورا در ژانر مذهبی، پرویز اقبالی.
مأخذ: (اقبالی، 1387، 13)

تصویر4- کمیک استریپ اژی دهاك در ژانر حماسی از مجموعه علی واعظی.
مأخذ: (واعظی، 1389، 69)

تصویر5- مجموعه کمیک رستم و اسفندیار با تصویرگری 
سیروس راد در ژانر حماسی.

ماخذ: (ترهنده، 1390، 69)

تصویر3- اسپایدرمن، استن لی، استیو دیتکو، در مجموعه اسپایدرمن و بتمن از 
انتشارات مارول در ژانر ابرقهرمانی.

مأخذ: (آرشیو شخصی سعید رزاقی، 1391)
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عامیانهمذهبیجنگیحماسیمؤلفه

سال هاى 59 زمان باستانزمان
تا 68

آغاز اسالم

نواحى مرزى ایرانمکان
کشور

ایرانعربستان

قهرمان 
مرد

امامان و رزمندهپهلوان
پیامبران

معصومینپرستارپهلوان زنقهرمان زن

جاهلکفارسرباز عراقىغیرایرانىضدقهرمان ها

از عدالت درون مایه
تا کشور 

گشایى

دفاع از 
کشور

پند و اندرزاشاعه اسالم

جلیقه و عبالباس نظامىزرهلباس
دستار

وسیله 
نقلیه

انواع اسباتومبیلاسب
حیوانات 

باربر
در صورت شمشیرتوپ و تفنگتیر و کمانسالح

وجود، سالح 
سرد

جدول4- مؤلفه های ژانرهای ایرانی.

تصویر 7- کتاب کمیک زبان حیوانات در ژانر عامیانه، سعید رزاقی.
مأخذ: (آرشیو شخصی سعید رزاقی، 1391)

چارچوب مناســبات موضوعى آنها به موضوعاتى جهان شمول تر 
و فرافرهنگى (از جملــه جنگ و نیاز به ابرقهرمان) باز مى گردد، 
این در حالى اســت که به میان آمدِن مؤلفه هاى درون فرهنگى، 
جغرافیایــى و تاریخى به تمایز و تشــخص ژانرهــا مى انجامد.

در انتهاى مقاله جدولى جامع از ژانرهاى کمیک موجود در ایران 
ارائه مى شود که براى اولین بار براساس شاخصه هاى گونه شناسى 
کمیک طبقه بندى شده اند. در این جدول سعى شده است با الگو 
قرار دادن جدول 1، مؤلفه هاى محتوایــى ژانرهاى ایرانى معرفى 
شوند. البته باید توجه داشت که مقاله حاضر در طبقه بندى ژانرهاى 
ایرانى تابع مطلق جدول1 نیست، چراکه به نظر مى رسد در جدول 
مذکور ابهاماتى از جمله نبودن مرز مشخصى میان بخش هاى طرح 
و درون مایه وجود ندارد، چنین ابهامى در مورد تعیین هویت طرح 
و درون مایــه ژانرهاى ایرانى جدى تر به نظــر مى آید. از این روى 

دو بخش طرح و درون مایه در جدول تنظیم شــده، ادغام شده و 
بــا عنوان درون مایه در جدول قرار داده شده اســت. عالوه بر این، 
در برخــى از ژانرها، برخى از مؤلفه ها قابل ردیابى و تعیین هویت 
قطعى نیستند؛ در ژانر عامیانه براى مؤلفه زمان نمى توان بازه زمانى 
قطعى و مشخصى یافت؛ چرا که برخى از این داستان ها عمرى به 
درازاى فرهنگ ایران دارند و ممکن است که در دوره هاى تاریخى 
متعددى اتفاق افتاده باشند. نکته قابل توجه دیگر آن که قهرمانان 
این ژانر لزوماً افرادى با ویژگى هاى ثابت و قابل تشخیص و مرسوم 
یک قهرمان نیســتند و در مواردى ضدقهرمان کاراکتر قهرمان را 
مى یابد. به عالوه در این گونه داستان ها عموماً کاراکترى به عنوان 
قهرمان زن وجود ندارد. هرچند به ندرت ممکن است در برخى در 

ضرب المثل ها و حکایات قهرمان اصلى داستان زن باشد. 

نتیجه

محبوبیت و ســابقه کمیک در ایران در قیاس با کشــورهاى 
غربى و على الخصوص ایاالت متحده آمریکا به طرز چشــم گیرى 
کمتر اســت و نیز به همین نســبت کمیک در ایران در مقیاس 
کمترى تولید مى شود. بدیهى است که ژانرهاى موجود در آن نیز 

به تعداد قابل توجهى محدودتر از نمونه هاى غربى است. 
با توجه به قیاس هاى صورت گرفته در مقاله حاضر- که ژانرها را 
بر اساس محتواى موضوعى آنها و با استفاده از شاخص هاى تعیین 
هویت ژانر در هنرهایى چون ادبیات و سینما بررسى مى کند- وجوه 

افتراق میان ژانرها بر شباهت هاى موجود برترى دارد. در میان چهار 
ژانر کمیک ایرانى، ژانر جنگى ایرانى با جنگى غربى بیشترین شباهت 
را با هم دارند و مى توانند یکسان پنداشته شوند. ژانر حماسى مى تواند 
با فرض برخى تمایزات معادلى براى ژانر ابرقهرمانى به حساب آید. در 
میان ژانرهاى ایرانى، ژانرهایى مانند مذهبى و عامیانه هیچ معادلى 
براى خود در کمیک ها غربى ندارند و متقابًال در کمیک هاى آمریکایى 
ژانرهاى فراوانى هستند که معادلى در ایران ندارند. به نظر مى رسد 
تفاوت هایى که در خصایص محتوایى و موضوعى ژانرها به چشــم 

بررسى تطبیقى ژانرشناسى کمیک ایرانى با نگاهى به کمیک امریکایى
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پی نوشت ها

1 مانند اعدام در حضور عام.
2 Comicstrip.

3 ژانر، برگرفته از کلمه فرانســوى به معناى «نوع»، «دســته» و مشتق از 
واژه التین Genus اســت. نام هاى ژانرى به عنوان رده هایى عام براى تنظیم 
و دســته بندى شمار زیادى از متون ادبى و فیلم هاى سینمایى کاربرد دارد. به 
دلیل آشــنایى بیشتر محققین عرصه کمیک و کاربرد وسیع تر واژه «ژانر»، در 

مقاله حاضر از خود واژه استفاده شده است.
4 براى اطالعات بیشــتر پیرامون شکل گیرى ژانرهاى مختلف کمیک هاى 

غربى نک. سابین/ب، 1383؛ سابین/ج، 1383.
5 براى اطالع بیشتر پیرامون این مطلب نک. شجاعى طباطبایى، 1377.

.The Power of Comics 6 براى اطالع بیشتر  نک. به فصل 9 و 10 کتاب
Peter Coogan 7، مدیر مؤسسه مطالعاتى کمیک در آمریکا.
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مى خورد به تفاوت هاى فرهنگى، تاریخى، جغرافیایى جوامع مذکور 
مرتبط است. برخى موضوعات پیشینه اى در میان یک ملت ندارند 
و به جغرافیاى دیگرى متعلق اند. بدیهى است که چنین موضوعاتى 
نمى توانند به عنوان موضوع اصلى یک ژانر در فرهنگ مورد نظر قرار 

گیرند. در برخى ژانرها مانند ژانر مذهبى و عامیانه، تفاوت در مؤلفه ها 
برگرفته از تفاوت هاى موجود در موضوعات و ساختار فرهنگى است 
که باعث نمودهاى مختلف یک مؤلفه و یا ظهور مؤلفه هایى منحصر 

به فرد و مرتبط با فرهنگى خاص مى شود.


