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چكيده
 شباهت هاي ساختاري در بيانگري تصويري دو شيوة هنري نقاشي خيالي نگاري و هنر  ـ  صنعت داستان هاي 
مصور دنباله دار به عنوان شاخه اي جديد و نوپا در جهان معاصر بسيار حائز اهميت و قابل توجه مي نمايد. 
ارائة شيوه هاي روايي در قالب داستان هاي متنوع و به جهت نمايش و ارائة موضوع در هر دو حوزه يکي 
مي نمايد، اما کارکردهاي ساختاري و محتوايي دو گونة روايي، به دليل ويژگي هاي فرهنگي متفاوت، داراي 

بيان و تأثيرات کامًال متفاوتي است. 
 در داستان هاي مصور دنباله دار، ارزش مبادالت فکري و تنوع بخشي بدان به جهت جريان دهي فرهنگي و 
سياسي به جوامع از اهم موضوعات و اشکال شناخته مي شود، در حالي که اين امر در ميان نقاشي هاي 
خيالي نــگاري بدون دخل و تصرف در افکار و اعتقادات و تنها در ياري رســاندن به مخاطب براي فهم و 
درک موضوع و نيز تجسم واقعه و داستان کاربرد يافته است. نتيجة حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که 
تفاوت ها و اشتراکات ساختاري هرکدام از حوزه ها وابسته به جهان بيني و فرهنگ هنرمندان هر حوزه است. 
در حوزة نقاشي خيالي نگاري اعتقادات و مرزهاي شمايل نگاري و مذهبي و باورها و سنت شاکلة اصلي 
سازنده تصاويرند و در ديگر سو داستان مصور که با موضوعات اين جهاني از حيث عدم تفکر معنوي و تنها 
با کارکرد هاي بروز و مادي گرايانه در قالب داستان هاي «پندار واقع گرايي» توليد شده اند. از اين رو مقايسة 
کارکردهاي دو حوزه در شناخت رابطة ديداري آنها در مواجهه با مخاطب و جامعه با ذکر موارد به صورت 
مجزا مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. اين مقاله به روش توصيفي تحليلي و با جمع آوري اطالعات 

به صورت کتابخانه اي به انجام رسيده است. 

واژگان كليدي 
نقاشي، خيالي نگاري، داستان هاي مصور دنباله دار، ساختار هنري.
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مقدمه
صاحب نظران  سوي  از  کم و بيش  موضوع  اين  امروزه 
بيشماري عنوان شده که سازوکار و ساختار پيکره بندي در 
آثار اين حوزة جغرافيايي متفاوت با حوزه هاي ديگر است و 
نمي توان به آساني با قالب بندي هاي وارداتي تمام زواياي آن 
را مورد بررسي قرار داد و نيازمند يافتن ابزار و سازوکار 

مختص به خود است. 
طرز تلقي و نگرش هنر چنين جغرافيايي از سويي به 
مسائل و موضوعات اعتقادي و باورهاي ديني وابسته بوده 
به عنوان  ديگر  هنرهاي  با  آن  پيوستگي  ديگر  از سوي  و 
عضوي از يک مجموعه بدان شکوه و عظمت و يکتايي ويژه 
بخشيده است. سادگي و خلوص و ديدگاه صادقانه نسبت به 
موضوع باعث گرديده تا هنر نقاشي در اين سرزمين در پي 

ايجاد ارتباطي متفاوت با بيننده و جهان هستي باشد. 
اين ديدگاه نه از برداشت عيني صرف از جهان پيرامون 
بلکه با نمايشي نمادين و استعاره گونه و  با توجه به کالم 
ديني و اعتقادي پا به عرصة وجود مي گذارد. در اين صورت، 
هنرمند چنين اثري در پي نشان دادن شکل واقعي بيروني 
از ماجرا را به تصوير  او «اين هماني»  بلکه  ماجرا نيست 
مي کشد تا مخاطب او بتواند با توسل به اثر وي به محل و 
تصويري که به صورت ذهني و بي واسطه برايش تداعي 
خواهد شد و با اعتقاد قلبي خود که بدان باور دارد وارد 
شود. به بيان ديگر اثر مخاطب را تنها در چهارچوب آنچه 
که تصوير شده است نگه نمي دارد و به فراتر از آن مي برد. 
اين امر منجر به آن مي شود تا همواره بخشي از اثر توسط 
مخاطب کامل گردد. اين شيوه باعث مي گردد همواره مخاطب 
در برابر اثر چيزي براي افزودن بدان در ذهن و خيال خود 
داشته باشد. خيالي نگاران با تعمق در داستان ها و روايات، که 
عمومًا آنها را از زبان نقال مي شنيده و در تعزيه ها مي ديده اند، 
اين  دست به آفرينش آثار هنري مي زدند. در طول زمان 
شيوه سينه به سينه از استاد به شاگرد منتقل مي شده است و 
هر کدام از نقاشان با اضافه و کم کردن چيزي به اين روند 
قوام و طراوت مي بخشيدند. گاهي نيز با افزودن شيوة غربي 
و نزديک کردن آن به واقعيت چهره آن نوع سبک و سياق را 

دستخوش تغيير و دگرگوني مي کردند. 
از ديگر سو و با ورود رسانة نوپايي همچون داستان هاي 
مصور دنباله دار و دارا بودن نشانه هاي مشابهي همچون 
هدف و کارکرد روايت داستان، با آثار خيالي نگاري ضرورت 
شناخت هر دو حوزه را دو چندان مي نمايد. اين رسانه در 
دنياي معاصر و با توجه و جديتي که در سرمايه گذاري و 
پژوهش بدان شده است در پيشبرد اهداف تبليغاتي و فرهنگي 
ايفا مي کند.  و سرگرمي در جوامع معاصر نقشي کليدي 
داستان هاي مصور دنباله دار با همان کارکردهاي مشابه 
البته گسترش يافته در زمينة مصورسازي داستان هاي  و 
گوناگون براي قرار گرفتن در معرض ديد و مطالعة مردم 
امروزه جايگاه وسيعي در جامعة ايران در حال کسب کردن 

هستند. اين درحالي است که ارتباط مخاطب ايراني شکل 
و کارکرد متفاوتي در مواجه با آثار روايي و مصور شده 

داشته است. 
 هدف از اين پژوهش تحليل روابط و مناسبات تصويري 
و  شيوه ها  معرفي  براي  حوزه  دو  از  هريک  در  موجود 
کارکرد هاي درون متني در راستاي ارتباط با مخاطب است. 
تقسيم بندي ساختار تصويري هريک از دو حوزه، عالوه 
تأثير مناسبات فرهنگي و اجتماعي، اشکال مشابه در  بر 

سامان دهي تصويري را نيز دارا هستند. 
بدين لحاظ پرسش اصلي مقاله چنين مطرح مي شود: 
نقاشي خيالي نگاري و  ساختار تصويري ميان دو حوزة 

داستان هاي مصور دنباله دار بر چه روابطي استوار است؟

روش تحقيق
اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي و روش گردآوري 
آن اطالعات به صورت کتابخانه اي است. در ابتدا از تعاريف 
کليدواژه ها و نسبت ميان آن ها با موضوع پژوهش سخن به 
ميان آورده مي شود و پس از آن با مراجعه به منابع بسيار 
محدود دو حوزه شيوه ها و کارکردهاي آنها مورد مطالعه 
قرار خواهند گرفت. کم توجهي به نشر اصولي و قاعده مند 
در زمينة ترجمة آثار مرتبط با داستان هاي مصور و نبود 
محدوديت هاي  خيالي نگاري  آثار  به  مناسب  دسترسي 
موضوعي براي ارجاعات و انتخاب از ميان بيشمار گزينه 

را به همراه داشته است. 

پيشينة  تحقيق
در خصوص مقايسة وجوه افتراق و اشتراک هنر نقاشي 
(پي نما)  دنباله دار  تصويري  داستان هاي  و  خيالي نگاري 
تاکنون تحقيق مستقلي صورت نگرفته است، اما در منابع 
متعددي به ويژگي هاي هريک از اين هنرها پرداخته شده است. 
محمدحسين ناصربخت در بخشي از مقالة خود با عنوان 
«پرده هاي درويشي- هنر پرده خواني و نقاشي پرده هاي 
درويشي»، در فصلنامة هنر، دورة جديد شمارة ۳۵، بهار 
۱۳۷۷، به خصوصيات روايي پرده هاي درويشي و نقاشي 
قهوه خانه اي پرداخته است. مهناز شايسته فر در مقالة ديگري با 
عنوان «مضامين مذهبي در نقاشي هاي موزه پشت شيشه تهران»، 
در کتاب ماه هنر شمارة ۱۴۳، سال ۱۳۸۹: به خصوصيات نقاشي 
پشت شيشه و ويژگي هاي شمايل نگاري در اين آثار پرداخته 
است. در پايان نامة کارشناسي ارشد مسعود شجاعي طباطبايي، 
با عنوان داستان هاي گرافيکي دنباله دار، به راهنمايي ابوتراب 
احمدپناه، در دانشگاه تربيت مدرس به ويژگي هاي اين هنر به طور 
جامع پرداخته شده است. همچنين مهدي ترابي مهرباني، در کتاب 
تاريخچة تحليلي کميک استريپ، در سال ۱۳۸۸، سير فراز ونشيب 
اين هنر در غرب و تأثيرات آن را مورد کنکاش قرار داده است. 

ادبيات نظري تحقيق
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نقاشي
گوناگوني  اشکال  در  موضوعي  متعدد  تعاريف  و  تعابير 
همچون انتقال پيام، ثبت رويداد و يا نمايش امري ذهني در 
نقاشي وجود دارد. اين گفتارها با مشابهت ها و گاه تفاوت هاي 
حائز اهميت راه را براي آشکار ساختن معناي «نقاشي» 

به عنوان واحد تجسم هنري هموار مي سازد. 
نقاشي هنر بيان ايده ها و عواطف، با آفرينش کيفيت هاي 
زيبايي شناختي معين، در زبان بصري دوبعدي است (پاکباز، 

 .(۵۷۵ :۱۳۷۸
 اين تعريفي کلي است که اصل و اساس را بر بنيان 
ذهنيت يا سوژه قرار مي دهد و در انتها راه نمايش آن را بر 
ثبت اثر بر روي دوبعد ممکن مي داند. اما آنچه از آن برمي آيد 
نظري بر دوسوي عقالنيت (ايده) و احساس (عواطف) است. 
در انتها راه نمايش و تفاوت ساختاري آن با ساير واحد هاي 
ممکن را بر ثبت روي دو بعد ممکن و ملزم مي داند، در حالي 
که نقاشي به گفتة نلسون گودمن هنري است «خودنگاريک» 
که مي توان در حدود آن خطا کرد، يعني پيامي پذيرفتني 
(با معنا) ارائه کرد که با واقعيت، يا نظام رمزگان فرهنگي 

موضوع همخوان نباشد (احمدي، ۱۳۸۹: ۷۵). 

نلسون گودمن موضوع را در برداشت و بيان ذهني 
استوار مي سازد. نگارش يا نقش اثر در اين ميان تنها امر 
نمايان در ثبت چگونگي انتقال پيام است که با هنري خود 
نگاريک آشکار مي گردد، اما پذيرش و (چگونگي) دريافت 
شاکله اصلي اين تعريف قلمداد مي شود. نقاشي را مي توان 
نشانه هاي  آن  در  که  دانست  زيبايي شناسيکي  بيان  نظام 
ديداري روي سطحي صاف که بيشتر پرده اي سفيد است 
ثبت مي شود. نسبت همنشيني اين نشانه هاي ساکن مي تواند 
از سويه ي  حالت  اين  در  که  فيگوراتيو  يا  باشد  تجريدي 

توصيفي يا روايي نظام داللت ياد مي کنيم (همان: ۷۴). 
اين نشانه ها با قواعد بصري که از آن به زبان بصري نام 
برده مي شود به روي متن مورد بحث (در اينجا پرده نقاشي) 
آورده شده و به کار گرفته مي شوند. زبان بصري داراي 
عناصري است که تعدد نشانه ها و کيفيت آنها را در نحوه 
و چگونگي به کار گيري عناصر روشن مي سازد. برخي از 
اين عناصر عبار ت اند از: خط، بافت، شکل، تاريکي و روشني، 

فضاي مثبت و منفي، رنگ.
اما نوع نگرش به نقاشي و نشانه هاي به کاررفته در آن در 
دنياي غرب و شرق متفاوت است. هنر تصويري شرق هنري 

تصوير ۱. جنگ خيبر. اثر عباس بلوکي فر. رنگ روغن. ۱۳۵ در ۲۰۰ سانتي  متر،  ماخذ:  مجموعة هنرهاي ديني امام علي(ع).



است که رو به عالم خيال دارد و از دنياي بيکران آن تغذيه 
مي کند. هنري است که بر اساس روابط هم زماني فرم و فضا 
شکل گرفته و عينيت يافته است. اين جهان بيني و آفرينش 
تصويري از اين نيز فراتر رفته و بي زماني در زمان را نيز 
تجربه کرده و در بسياري از نگاره ها اين تجربة فراواقع را 
جلوه اي هوشمندانه بخشيده است. در عين حال نوعي از بيان 
انديشگون است که انديشه و درون انسان ها را به کنکاش فرا 
خوانده و مواجهه با آن به انديشه و تفکر هدايت شده است 

(حسيني، ۱۳۷۹: ۱۵۷). 
 اين تفاوت در آثار کشورهاي اسالمي در زمان سيطرة 
تفکر و انديشة اسالمي بارز است. آثار کشورهاي اسالمي 
برگرفته از تفکر اسالمي و ديني است، اصولي که عالوه بر 
دارا بودن مباني زيبا شناسي در ساختار بصري با علم و 
آگاهي هنرمند مسلمان از ارزشهاي معنوي و فطري به خوبي 
با اعتقادات مذهبي و الهوتي عجين شده است. به همين جهت 
هنر اسالمي هنري است که با تمرکز بر نهادها و نشانه ها 
سعي در باز کردن باطن و جوهرة هر چيزي دارد. در بيان 
کلي، هنر برآمده از باور اسالمي هنري است مرتبط با فرهنگ 
و جامعة ديني که جزو الينفکي از ارزش هاي ديني شمرده 
مي شود. اين هنر هنر روحاني و معنوي است که نگاهي 
ماورايي به جهان و دنياي مادي دارد. يکي از عوامل مهم در 
جهت دهي خلق آثار هنري نقش ممنوعيت تصويرگري در 
باور اسالمي است که در شکل دهي نقوش انتزاعي و ساده 
(پريسا شاد  ايفا کرده است  فيگورها نقش اساسي  شدن 

قزويني، ۱۳۸۹: ۶۳). اما در زيباشناسي غربي مراحل نگرشي 
و جهان بيني هنري متفاوت است. اساس زيبايي تطبيق با 
واقعيت هاي ملموس است و چون هنرمند از قلمرو واقعيت ها 
فرا رود، به استحالة شکل هاي طبيعي و واقعي مي پردازد تا 
جايي که اشکالي بيافريند که از مظاهر طبيعت گرفته شده 

است (آيت اللهي، ۱۳۸۴: ۳۰).

نقاشي  خيالي  نگاري
نقاشي خيالي نگاري يک نوع نقاشي ذهني، خيالي و متکي 
بر احساس و برداشت هاي هنرمند از مايه هاي داستان هاي 
حماسي و ملي ايرانيان و داستان هاي مذهبي و واقعة تاريخي 
(بلوک باشي، ۱۳۷۵:  کربالست  در صحراي  عاشورا  روز 
۹۷). از آن رو امروزه نام اين نوع نقاشي ها را خيالي نگاري 
مي گذارند که هم اين آثار فقط مختص قهوه خانه ها نبوده و 
براي هر مکان و سفارش دهنده اي انجام مي شده است، هم 
آنکه بسياري از آثاري که در زمرة نقاشي پشت شيشه اي 
و يا روي بناها و کاشي ها قرار گرفته و رسم مي شدند نيز 

مي تواند مشمول اين تعريف شود. 
خيالي نگاران هنرمنداني از ميان مردم بودند که عمدتًا 
هيچ گونه آموزش آکادميک و دانشگاهي نداشتند و آثارشان 
را تنها به ضرورت نياز و خواست مردم و به پاس احترام به 
باورها و اعتقادات شکل بخشيدند، اما نمي توان به وجود آمدن 
چنين جرياني را يک اتفاق به شمار آورد، چراکه ريشه هاي 

چنين شيوه اي به کهن ترين روزگار باز مي گردد. 

افتراق و اشتراک   بررسي جنبه هاي 
در نقاشي خيالي نگاري و داستان هاي  
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الکساندر مونگيت١  در کتاب باستان شناسي در اتحاد 
شوروي تصويري از يک مجلس سوگواري براي سياوش 
آورده که آن را از نقش هاي ديواري شهر سغدي «پنج کنت» 
واقع در درة زرافشانـ  به فاصلة ۶۸ کيلومتر از سمرقندـ  به 
دست آورده و ظاهراً متعلق به سه قرن پيش از ميالد است 

(بيضايي، ۱۳۷۹: ۳۱). 
حضور شمايل هاي مذهبي نيز از ديرباز در مکان هايي 
نظير بقعه ها، امامزاده ها و سقاخانه ها ديده مي شد. قدمت 
فرهنگ  در  تشيع  تاريخ  از  برگرفته  مذهبي  شمايل نگاري 
دورة  اواخر  به  مربوط  بلوک باشي  علي  را  مردم  بصري 
بوئيان (۳۲۰ - ۴۴۸ق) مي داند. بسياري رواج نقاشي عاميانه 
را به گسترش تشييع در زمان صفويان مربوط مي دانند 
درويشي،  پرده هاي  جمله  از  مختلف  گونه هاي  رشد  و 
را  امامزاده ها  و  بقعه ها  ديوارنگاري هاي  و  تصويرنگاري 
مربوط به اين عصر مي دانند (بلوک باشي، ۱۳۷۵: ۹۷). رونق 
و شکوفايي اين شيوه در عصر قاجار، و به ويژه در سال هاي 
آخر سلطنت قاجار به اين سو، به علت ضعف دولت قاجار در 

جذب نيروهاي مستعد هنري و اقبال و توجه مردم به بيان 
تصويري مضامين حماسي و مذهبي که همواره مورد عالقه 

مردم بوده، دانسته شده است (همان:۹۷). 
ديوارهاي قهوه خانه ها محلي براي نمايش قهرماني هاي 
و  دالوري ها  صحنه هاي  فردوسي،  شاهنامة  قهرمانان 
پهلواني هاي اساطير حماسي و اسطوره اي و نگاره هايي از 
داستان ها، روايات اسالمي، غزوات، رشادت ها و واقعة کربال 
بودند. فضاي آن هم آکنده از نقل نقاالن و مرشدها از همين 
رشادت ها و داستان ها و خواندن اشعار و قصه و داستان 
براي مردم از هر قشر و طبقه اي بود. همين عادت به ديدن 
و شنيدن سبب شد تا اولين جرقه هاي نقاشي خيالي نگاري 
در قهوه خانه ها زده شود و به همين دليل نام آن نيز نقاشي 

قهوه خانه اي لقب بگيرد. 
يکي از تأثيرات تعزيه و نقالي بر نقاشي خيالي نگاري حفظ 
حرمت و فاصله با اثر است. به بيان ديگر نقاشان خيالي نگار 
با رد ادعاي طبيعت سازي نقاشي را عاملي رمزآلود مي سازند 
که تماشاگر حين مواجه با آن با داستان همراه شده و وارد 

تصوير ۳. داستان مسلم بن عقيل و فرزندانش. حسين قوللر آقاسي. رنگ روغن. ۱۰۶در۲۱۵ سانتي متر،  ماخذ: موزة امام علي (ع)
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چرخه اي از داستان گويي به همراه نقال مي شود. اين همان 
چيزي است که قوللر آغاسي را وادار مي کند در «غلط سازي» 
از  با سماجت  تابلوهايش اصرار بورزد و  هنگام کشيدن 
طبيعت سازي پرهيز کند. به نظر مي رسد اين موضوع باعث 
باورپذيري بيشتر در مخاطب مي گردد و امر قدسي را در 
فاصلة معيني با مخاطب و متن قرار مي دهد، همان اعتقادي 
که در باور ديني براي حفظ جايگاه امر مقدس و ديني وجود 
دارد. در هنر اسالمي هيچ گاه موجوديت اشيا را به اعتبار 
خودشان طرح نمي کنند و هرگز نمايشگر عالم مجرد صرف 
هم نيست. اساسًا هنرهاي ديني در يک امر مشترک هستند 
و آن جنبة سمبليک آنهاست، زيرا در همة آنها جهان ساية 
حقيقتي متعالي از آن است. از اينجا در هنرها هرگز قيد به 
طبيعت که در مرتبة سايه است وجود ندارد (مددپور، ۱۳۸۴: 
۱۰). اين امر باعث ايجاد ادراکي شهودي در مخاطب و به 
همان نسبت در ديد هنرمند مي شود و در نتيجه منجر به 
کشف حقيقت مي گردد. اهميت دادن به کل فضا نيز از ديگر 

خصوصيات اين نوع نقاشي است. 
هنرمند مسلمان با تکيه بر اعتقادات و باورهاي ديني آن را 
در همة سطوح هنري و کاري خود به کار مي برد. بر اين باور، 
هر آنچه که نظري به روحانيت و معنويات و کالم «الاله اال 
اهللا» داشته باشد هنر مقدس است. نکتة اساسي در مفهوم هنر 
مقدس در شرق و عالم اساطيري و تشبيهي تجسد الوهيت 
در وجود ناسوتي و سرايت الهوت در ناسوت و پيکره و 
شمايل انسان و جاندار است. آيکون١ و صورت خيالي هنر 

به قداست اصل الهي برمي گردد (همان، ۱۲). 
هنرمندان خيالي نگار نيز با توجه به تعليمات ديني و 
عرفاني و با گوش سپردن به نقل نقاالن و شنيدن داستان هاي 

حماسي و بزمي و مذهبي به نگارگري مي پرداختند، از اين 
رهگذر و با ديدن و شنيدن داستان ها در قالب نقل و تعزيه 
خصوصيات بسياري از اين آثار را در کار خود گماردند. اما 
وجوه تصويري آن را به علت تجسم ذهني در قالب اشکال 
ذهني گرايي  در  يا  و  تزيينات  و  جامه ها  همچون  موجود 

همچون نقش مکان ها و رويداد ها به تصوير درمي آوردند. 
نقاش خيالي نگار براي پردة خود اصولي را تبيين مي کند 
که در آن اصول و اهداف روايي و ذهني براساس داستان هاي 
واقعي در برابر مخاطباني قرار مي گيرد که نقاش از احوال 
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آن ها و اعتقاداتشان آگاه است. نقاش در حين نقاشي با علم 
به اين موضوع خود نيز با اثر خود در فاصله معيني قرار 
مي گيرد. او مي پذيرد آنچه که بايد نقش کند از پيش تعيين 
شده و معلوم است. او در چند وچون روايت دست نمي برد 
و تنها در شيوة ارائه و پرداخت نقاشي ابتکار عمل نشان 
مي دهد. اين موضوع پس از قوللرآقاسي و محمد مدبر (دو 
تن از بنيان گذاران مکتب خيالي نگاري که بسياري از اصول 
و ساختارهاي پيکره بندي نقاشي روي پرده را طرح ريزي 
کردند) در نقاشي هاي شاگردان آنها بسيار مشاهده شده 
است. آنها اصل و حتي گاه ترکيب عناصر را از اساتيد خود 

مي گرفته و از آن روايت و واقعه دوباره سازي مي کردند. 
استفاده از ساختار موزاييکي و يا تودرتو در داستان، 
همان طور که گفته شد، از خصوصيات ديگر خيالي نگاري 
است که پيوند ديگري را با نگارگري و ادبيات و شعر کهن 
ايران برقرار مي کند. اين شيوه را نقاشان خيالي نگار از نقل 
نقاالن و سلسله روايات آنها برگرفته و براي همخواني با نقال 
و داستان گو مراعات کرده اند. همراهي تصويري با روايت 
نقال براي شرح واقعه و داستان ضروري مي نمايد تا بتوان 
از آن اجرايي در خور آفريد، زيرا منبع اصلي اين نقاشان 
روايت خود نقاالن از واقعه و رويداد بوده است. اين شيوه 
خيالي نگاري  مختلف  آثار  در  تصاوير  سلسله وار  روايت 
از شکل و طبقه بندي گوناگوني برخوردار بوده  است. اين 
تصاوير به صورت يکپارچه و در يک پردة واحد و بدون 

جداسازي عناصر و اتفاقات جاري هستند (تصاوير ۱و۲).

در تصاوير ۱ و ۲ مضامين هر دو نقاشي مذهبي است. 
ساختار به هم پيوستة هر دو اثر و قرارگيري پيکره ها هيچ گونه 
جدايي تصويري را نمايان نمي کنند. تمام عناصر در يک پردة 
واحد و يکجا به نمايش درآمده اند. باال و پايين تصوير از 
سوي نقاش به عنوان معيار چيدمان عناصر مطرح نيست 
و همه چيز در يک پيکرة واحد تصويري عرضه مي شوند. 
نقاش براساس نياز خود و با توجه به اهميت هر پيکره آنها 
را در جايي از تصوير نقش کرده است. تصاوير اصلي عمومًا 
داراي يک مرکزيت ديداري قرار دارند که با جهت دهي حرکت 
پيکره ها يا نگاهشان در تصوير به بيننده القا مي شود. از 
سويي، اين حرکت با تزيين لباس ها و هاله هاي نوراني ائمه 
معصومين و بزرگ کشيدن پيکره ها تشديد مي شود. بينندة 
عام با ديدن اين تصاوير به آساني قادر است تا با دانستن 
اصل داستان روايت مورد نظر را پي جويي کند. نقال نيز 
هنگام نقل به آساني و به سرعت جاي هر روايت و صحنه و 

افراد نقش اول داستان خود را پيدا مي کند. 
شکل ديگري از اين نوع تصويري وجود دارد که در آن 
نقاش با جداسازي ترکيبات و داستان اصلي با قاب روايت و 
داستان را در يک نظم ساختاري و به بيان ساده تر جدولي 

مصور ساخته است. 
است.  بوده  متداول تر  مدبر  محمد  آثار  در  شيوه  اين 
به رغم  اين شيوه  اين شيوه است. در  نمايانگر  تصوير ۳ 
جداسازي تصاوير همچنان عناصر و قواعد خيالي نگاري 

رعايت شده است. 

تصوير ۶. مصيبت کربال. گودال قتلگاه. اثر محمد مدبر. ۱۹۸ در ۲۱۵ سانتي متر. رنگ روغن. موزة رضا عباسي،
 ماخذ: همان



و  شيوه  آن ها،  جداسازي  در  روايت  هر  بخش بندي 
که  مي کند  ايجاد  داستان  ارائة  براي  را  جديدي  کاربست 
تفاوت هايي را نيز از لحاظ ساختار و آفرينش اثر با نوع اول 
داراست. اين تفاوت ها را مي توان در تغيير پرسپکتيو و اضافه 
شدن صحنه ها و طبيعت سازي بيشتر به روايت به وضوح 
ديد. اين امر ارائة جداگانة هر تصوير و نمايش کامل و دقيق 
خيالي نگار  نقاش  اين صورت  در  که  مي طلبد  را  قاب  هر 
به طبيعت سازي  داشتن آموزش هاي الزم گرايشي  بدون 
و واقع گرايي در کار خود نشان داده است. اين امر سبب 
مي شود تا اين  گونة تصويري ديگر حامل تمامي مفاهيم و 
کارکردهاي نقاشي ايراني با خصوصيات هنر ديني (که در 
آن حفظ فاصله و دوري از واقع گرايي اهميت به خصوصي 
مي يابد) نباشد. اما از سوي ديگر تغيير در کارکرد روايت 
تصوير اشکال نويني را جهت ارائه و توليد اثر ايجاد مي کند. 
خيالي نگاري براي روايت تصوير عمومًا در کنار يک 
پرده خوان ارائه مي شده است. اين امر منجر به شکل گيري 
جنبه اي آييني در اجرا و نمايش آن مي شده است. اما با رشد 
و گسترش شهرها و تغيير در ساختار شهرنشيني، نمايش 
اين گونه تصويري ملزم به ارتباط سريع تر و بي واسطه تري 
با مخاطب شده است. لذا جداسازي عناصر تصويري کمک 
شاياني در درک مخاطب عامي از روند روايت داستان کرده 

است. 
تصويري  گونة  اين  پژوهش  اين  بررسي هاي  در 

مشابهت هاي بيشتري را با داستان هاي مصور مي يابد. با 
اين حال اشکال ساختاري اين گونة مصورشده در برخي 
عناصر و اتفاقات و ساختارها همچنان به شکل هاي پيشين 
خود وفادار مانده اند. اين موضوع را مي توان در تصوير ۶ 
که بخشي از نقاشي منسوب به قوللر آقاسي، روايت عزيمت 
مسلم به کوفه است ديد. در اين نقاشي خالق آن با تغيير در 
روند مصورسازي ترتيبي چرخة پيوستة داستان را به جهت 
ارائة مشترکات صحنه ها برهم ريخته است. چهار قاب سمت 
راست اثر کامًال دگرگوني ترتيب روند داستاني را نمايش 
مي دهند. در تصوير ۵ سمت چپ باالي تصوير هم زماني چند 
رويداد را که به لحاظ زماني متفاوت هستند نمايش داده است. 
اين نمايش هم زماني چند رويداد يکي از مواردي است که در 

آثار پيشين نقاشي خيالي نگاري نيز قابل پي جويي است. 
هم زماني رخدادهاي مختلف در يک قاب و برهم ريزي 
ترتيب و توالي تصاوير و نحوة بازنمايي چهره ها و البسه از 
جملة اين خصوصيات است. همان طور که گفته شد، ترتيب و 
توالي تصاوير در اين نوع پرده ها متفاوت است. با توجه به 
حرکت روايت در پرده هاي درويشي، از سمت راست به چپ، 
تصوير سوم باال از سمت راست جابه جايي روايت و داستان 
را نمايان مي سازد (تصوير ۵). در همين قاب هم زماني چند 

رويداد نيز قابل مشاهده است. 
به نظر نمي رسد که نقاش متوجه جدا بودن موقعيت زماني 
اين رويداد ها نبوده باشد. بر اين اساس نقاش با هوشمندي 
چهار واقعه اي را که مي توانست مشابهت هاي مکاني معين، 
هر چند متفاوت از لحاظ زماني، داشته باشند در يک جا قرار 
مي دهد تا از ايجاد فضاي اضافي و بيشتر خودداري کند 
و بتواند با همين تعداد تقسيم بندي تمام داستان را نمايش 
دهد. از منظر ديگر ارتباط عاطفي و برخورد تصويري اين 
بخش است که در آن مسلم بن عقيل و فرزندانش به شهادت 
رسيده اند که نقاش تصميم مي گيرد بازنمايي آن را در يک جا 

قرار دهد. 
در تصوير ۴ با گونة ديگري از همين نوع تقسيم بندي 
روبه رو هستيم. در نوع تقسيم بندي نقاش حرکت حلزوني را 
در روايت داستانش انتخاب کرده است. اما در همين تصوير 
نيز مي بينيم که توالي داستاني و همزماني چند رويداد مختلف 
در يک زمان به وجود آمده است. صحنة اصلي و وسط اين 
پرده اوج داستان و وبخشي از ميانة داستان است که با 
توجه به شماره گذاري تصاوير به خوبي نمايانگر جابه جايي 
آن است. در همان تصوير حرکت مسلم بن عقيل را در دو 
سوي قاب داريم که حرکت و ميدان داري او را القا مي کند. 
در اين صحنه نيز هم زماني حرکت و حضور يک شخصيت 
در چند جهت شباهت نزديکي را با آثار پيوسته اين شاخه 
از هنر ايجاد مي کند. در تصوير ۶ نيز روال به همين شکل 
است. اين اثر نيز که از آثار محمد مدبر است تصوير نهايي 
و اوج داستان را در وسط قاب و روي تصاوير ديگر قرار 

داده است. 
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ممکن ميان تصاوير و دنياي واقعي؛ در گونة دوم بنيان کار 
«شکل شکني» است و تصاوير استوارند به کاريکاتور و گاه 
قاعده هاي «مضحک قلمي» را رعايت مي کنند که در تحليل آخر 
به کاريکاتور وابسته است. در مواردي معدود هر دو شيوه 
به کار مي رود؛ يعني شماري شخصيت ها و اشيا «واقعي» 
يا ناتوراليستي ـ رئاليستي ترسيم مي شوند و شماري ديگر 
غيرواقعي (احمدي، ۱۳۸۹: ۸۷). در داستان مصور دنباله دار، 
داستان به تکه ها و قطعاتي تصويري، که سريعًا قابل فهم 
هستند، تقسيم شده و با قراردادهايي پذيرفته شده از جهت 
نمايش گرافيکي، نظير حباب ها يا بالون هاي گفتگو و خطوط 

سرعت ارائه مي شوند (تصوير ۸).
متن داستان به سه شکل، يعني «حکايت داستان»، «گفتگو 
بازگو مي شود.  «تأثيرات صوتي»  و مکالمة اشخاص» و 
اغلب در فضاي مشخصي در باالي تصوير و  حکايت ها 
معموًال براي معرفي داستان و موقعيت ها ظاهر مي شوند. 
گفتگو ها نوعًا درون بالون ها يا حباب ها جاي مي گيرند. در 
مورد منشأ اين طرح گفته شده است که از ظهور بخار دهان 
هنگامي که کسي در يک روز سرد صحبت مي کند ريشه 
گرفته است و سرانجام تأثيرات صوتي که اغلب از خود 
صدا ها تقليد مي شود. در عين حال در اين بالون ها سلسله اي 
از صداها يا رويدادها به شکل گرافيکي نظير انفجار، ضربة 
مشت، شکستن شيشه ظاهر مي شوند (طباطبايي، ۱۳۷۴: ۲؛ 

تصوير ۷و۸).
داستان هاي  جذابيت  مورد  در  توضيح  معنادارترين 
مصور دنباله دار همين ترکيب بين کلمات و تصوير است. 
گرايش  القاکنندة صدا  کلمات  و  عناوين  و  بالون ها  همين 
داشتن به جان بخشي و معنادهي به هرچيزي است که سرد 

داستان هاي مصور دنباله دار
امروزه سرآغاز و تاريخ پيدايش متفاوتي را براي داستان هاي 
جدي ترين  از  تاريخ ها  اين  هستند.  قائل  دنباله دار  مصور 
طيف چاپ و توليد داستان هاي مصور در سال ۱۸۳۷ تا 
جريان هاي مشابه و قابل پيگيري در قرن هجدهم را شامل 
داستان هاي  دنباله دار  و  جدي  شروع  همچنين  مي شود. 

مصور دنباله دار را در اواخر دهة ۸۰ تخمين زده اند.
يک داستان مصور دنباله دار حکايتي در قالب تعدادي 
تصوير متوالي است که معموًال، نه هميشه، همراه با متن 
مي آيد. از نظر اندازه اين داستان مي تواند از يک تصوير منفرد 
تا هزاران تصوير را شامل شود (طباطبايي، ۱۳۷۴: ۱). پيام 
در اين گونه روايي مجموعه اي است از تصاوير ترسيم شده١ 
يا عکس ها، که در بيشتر موارد از نشانه هاي زبان شناسيک 
و نوشتاري نيز در آنها استفاده مي شود. هر تصوير پيامي 
مستقل دارد، اما تصاوير در مجموع روايتي را کامل مي کنند. 
تماشاگر و خواننده، براساس تصاوير پيشين، هر تصوير 
جديد را در دل داستان روايي جاي مي دهند. شکل ثبت اين 
تصاوير در يک صفحه کاغذ تقليدي است از نظام نوشتاري 
و صفحه بندي کتاب ها. بر مسير هاي افقي (همچون سطرها) 
يا تصاوير ترسيمي در پي يکديگر قرار  سلسله عکس ها 
مي گيرند. صفحه ها يا در يک کتاب جاي دارند، يا در ميان اوراق 
مجله ها مي آيند، و يا در مجله اي ويژة انتشار اين داستان ها. 
نقاشي ها و طرح ها و عکس ها بايد همخواني گرافيکي داشته 
باشند، يعني سبک و روش بياني ويژة خود را دنبال کنند. 
داستان هاي ترسيمي از ديدگاه طراحي به دو دسته تقسيم 
مي شوند: يکي از طراحي و يا نقاشي هايي تشکيل شده است 
که استوار است به «شبيه کشي»، يعني ايجاد حداکثر شباهت 

www.superman.wikia.com :تصوير ۸. بخشي از اولين قسمت هاي سوپرمن. در اين تصوير سوپرمن هيتلر را دستگير کرده است، مأخذ
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و بي روح مي نمايد. 
توضيح ديگر، که اغواکنندة نيز به نظر مي آيد، ترکيب 
چندين تصوير در يک صحنه است که براي نمايش روايت 
يک داستان و صحنه به کار برده مي شود و هدايتگر چشم ها 
در طول کاغذ است و هرگز به خواننده اجازة توقف نمي دهد 

 .(٢٠١٠: ٩ ,Stromberg)
خواندن يک داستان مصور دنباله دار با تعداد شگفت آوري 
انجام  مطالب  و  تصاوير  فهميدن  براي  چشم  حرکات  از 
مي شود و از آنجا که اين تصاوير به مشارکت خوانندگان 
نيازمندند طراحان آن به گونه اي عمل مي کنند تا با يک نظام 
ساختاري و گرافيکي منظم مخاطب را براي ارتباط راحت تر 
با تصاوير ياري بخشند (طباطبايي، ۱۳۷۴: ۲). از ديگر داليل 
مطرح در جذابيت داستان هاي مصور دنباله دار ساده سازي 
شمايل هاست که هرکدام در بسياري از داستان هاي مصور 
براي نمايش حقيقت موجود در کار و محتواي آنها به کار 

برده مي شوند و از زياده گويي پرهيز مي کنند (تصوير ۹).
 گذشته از اين، داستان هاي مصور قدرت خود را در 
هيجان انگيزي و جذابيت گسترش داده اند و اين اين قدرت 
کردن  متقاعد  و  ايده ها  انتقال  اهداف  و  بيان  براي  اغلب 
خوانندگان از گوناگوني مسائل به عنوان مثال براي تبليغات و 

بازخوردهاي تبليغاتي در ميان مخاطبان به کار رفته است. 
 ايجاد و توليد براساس نياز و حمايت هاي هه جانبه 
پايداري  درآمدزا  محصولي  به عنوان  اقتصادي  نگاهي  و 

داستان هاي مصور دنباله دار را تضمين کرده است. 
نويسندگان،  طراحان،  از  پيوسته  وار  زنجيره  بازاري 
انتشارات و شبکه هاي تبليغاتي داستان هاي مصور دنباله دار 
را به کااليي پر فروش و جذاب تبديل مي کند و هرگز باز 
نمي ايستد و براي کسب موفقيت هاي بيشتر مدام در حال 
است  شده  روز  به  و  جديد  محصوالت  عرضه  و  رقابت 
(طباطبايي، ۱۳۷۴: ۱۱۹). از سوي ديگر پرداختن به مسايل 
مصور  داستان هاي  در  و...  فرهنگي  اقتصادي،  تاريخي، 
دنباله دار باعث ايجاد تنوع و گستردگي آن در ميان ساليق 

مختلف مردم شده است (همان: ۱۳۳)
خيالي نگاري  نقاشي  در  اشتراک  و  افتراق  وجوه 
در  اغراق  مجموع  در  دنباله دار  مصور  داستان هاي  و 
طراحي پيکره ها، استفادة نمادين از رنگ، شکستن قاب و 
چهارچوب هاي تصويري، ساده سازي فرم هاي پيکره ها و 
فضا سازي، استفاده از نوشتار، کاربرد نماها و زاويه هاي 
از  تصوير  يک  در  واقعه  چند  به کارگيري  و  متفاوت  ديد 
مشترکات هر دو حوزه است. اما اين نکته ضروري مي نمايد 
که برخي از اين خصوصيات و مشترکات در ميزان استفاده 
آنها را  دارند، که نمي توان  تفاوت هايي  به کارگيري  نوع  و 

ناديده گرفت. 
تقسيم بندي قاب و مجزاسازي هر بخش از روايت در هر 
دو گونة تصويري مشاهده مي شود. اما پرداختن به جزئيات 
تصوير و انفراد هر صحنه با صحنة ديگر در داستان هاي 

مصور دنباله دار وجود دارد، در حالي که پيوستگي کلي 
در تمامي صحنه هاي خيالي نگاري با ترکيب و ادغام برخي 
رويداد ها در قالب صحنه اي هم زمان و دوري از واقع نمايي 
رويدادي به جهت دوري از طبيعت سازي از الگوهاي مورد 
استفاده در نقش اندازي نقاشي خيالي نگاري است. شکستن 
قاب در داستان هاي مصور همچون نقاشي هايي است که در 
دستة اول (بدون قاب و مرز بندي) قرار دارند با اين تفاوت 
که در داستان هاي مصور دنباله دار اين کار عمومًا براي جلب 
توجه يا باال بردن هيجان داستان انجام مي پذيرد (تصوير 
حذف  جهت  به  امر  اين  خيالي نگاري  نقاشي  در  اما   ،(۱۰
پرسپکتيو و استفاده از تمامي قاب و خالي نماندن فضاي 
تصوير انجام مي گرفته است. اين شيوه اي است که هنرمندان 
مسلمان براي ترکيب عناصر آثار خود براي عدم تمرکز در 

يک نقطه استفاده کرده اند (تصوير ۱۱).
بسيار  دنباله دار  مصور  داستان هاي  در  فضا  اهميت 
حائز اهميت است و در اغلب آنها مکان قابل تشخيص است. 
بيان  به  و  نمادين  به صورت  خيالي نگاري  نقاشي  در  اما 
ساده تر «اين هماني» شکل يافته است. يعني مخاطب با فهم 
موضوع داستان متوجه مي شود که فضاي پيراموني نمايندة 
کدام محل است. به عنوان مثال، براي ذهن مخاطب نقاشي 
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در نقاشي اين امر ديگرگونگي متفاوتي نمي يابد. اين موضوع 
در ارتباط با آگاهي مخاطب از موضوع قرار دارد. در اين 
صورت، براي مخاطب اهميت فضا و رويداد تصويرشده 
نيست که جلوه گر مي گردد بلکه تصويري است که تنها او 
را با موضوع اصلي پيوند مي زند و همواره در اين ارتباط 
در فاصلة معين قرار مي گيرد. از اين رو مخاطب از طريق آن 
تنها جريان و واقعه را در ذهن خود بازپروري مي کند. اما 
اين موضوع در داستان هاي مصور دنباله دار به گونه اي است 
که مخاطب همواره تمامي موضوعات و مسائل را داستان 
و تصوير پي جويي مي کند. اين امر موجب آن مي گردد تا 
همواره تصوير به مخاطب بگويد به چه چيز بينديشد و چه 
چيز را دقيقًا باور داشته باشد، در حالي که تغيير باور در 
خيالي نگاري رخ نمي دهد بلکه آن را تشديد کرده و نمايان 
مي سازد. بدين جهت خيالي نگاري رخ نمي دهد بلکه آن را 
بدين جهت خيالي نگاري  نمايان مي سازد.  و  تشديد کرده 
همواره به مخاطب امکان تفکر انفرادي و بدور از فشارهاي 
تبليغاتي را مي دهد. اما داستان هاي مصور همواره به دنبال 
القا و صورت بندي داده هاي مورد توجه نويسندگان، جامعه، 
شرکت ها و يا توليدکنندگان آن ها هستند. به عنوان نمونه، 
داستان مصور تن تن و ميلو در مواجه با نژادپرستي مورد 
انتقاد بسياري قرار گرفته است. ابعاد و نحوة مصورسازي 
داستان نيز از ديگر موارد تفاوت هاي دو حوزه مورد توجه 

قرار مي گيرد. 
نقاشي  حوزه  دو  هر  در  اختالف  باريک  مرزهاي  از 
خيالي نگاري و داستان هاي تصويري دنباله دار درمي يابيم 
که نقاشان خيالي نگار همواره ذهن و آگاهي بيننده نسبت به 
موضوع و ماجراي روايي را مدنظر داشته اند. به بيان ديگر، 
همواره نقش مخاطب در کامل نمودن روايت کليدي بوده 
است. از سوي ديگر، اين امر باعث حفظ فاصلة خيالي نگار 

فضاي   (۱ (تصوير  خيبر  جنگ  موضوع  با  خيالي نگاري 
«عزيمت  داستان  در  کوفه  فضاي  از  متفاوت  تعريف شده 
مسلم بن عقيل به کوفه» مي گردد، اما در فضاي به کاررفته 

تصوير ۱۱. واقعة کربال. اثر حسين همداني. ۱۸۰x۳۷۶ سانتي متر. رنگ و روغن روي بوم. ۱۳۳۸. موزة رضا عباسي.
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و مخاطب از امر مقدس مي گشته است. اما در داستان هاي 
مصور دنباله دار همواره همه چيز با کوچک ترين جزييات 
آن  مصرف کنندة  همواره  مخاطب  و  مي شد  داده  نمايش 
محسوب مي شود. از اين رو مخاطب مي تواند با شخصيت هاي 
داستان همذات پنداري کند. به همين علت، هم امروزه آثار 
زياد  جزئيات  داراي  مصور  داستان هاي  اغلب  تصويري 
در طراحي پيکره ها و فضاسازي و نزديک تر کردن آن به 

واقعيت بيروني هستند (تصوير ۱۰).
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نتيجه
با توجه به مثال هاي ذکرشده در حوزة نقاشي خيالي نگاري و داستان هاي مصور دنباله دار دو رويکرد 
قابل پيگيري است. يکي شباهت و نزديکي روايي داستان و اهداف آنها و ديگري تفاوت ها که به مسائل 
و بسترهاي فرهنگي و اجتماعي هرکدام از حوزه ها مرتبط مي گردند. در حوزة نقاشي خيالي نگاري 
اعتقادات و مرزهاي شمايل نگاري و مذهبي و باورها و سنت شاکلة اصلي سازندة تصاوير است و در 
ديگر سو داستان مصور که با موضوعات اين جهاني از حيث عدم تفکر معنوي و تنها با کارکرد هاي 
بروز و مادي گرايانه در قالب داستان هاي «پندار واقع گرايي» دست به توليد مي زند. در هر دو سو، 
روايت داستان و جلب نظر مخاطب روية کلي محسوب شده و در بازآفريني داستاني براي شرح و بسط 
موضوع و داستان براساس هدفي معين ملزوم مي گردد. اما تفاوت ها در مواجه با تصوير و نوع روايت 
از اهم تفاوت هاي دو حوزه است. فاصله گذاري ميان امر واقع و قدسي در بازنمايي تصوير و روايت 
به عنوان محرکه اي براي مخاطب در جهت بازآفريني ذهني و نمادين کاربرد دارد و هيچ گاه در مقام 

از  نيز  او  خواست  و  مخاطب  نقش  ديگر،  سوي  از 
به  توجه  است.  بياني  دو شيوة  هر  در  پراهميت  موارد 
تحوالت  و  تغيير  باعث  وي  نياز  و  او  ارادة  و  خواست 
اثر  دو  مانند  مي شود،  آثار  انجام  و  اجرا  در  بسياري 
کيفردهنده و بت من که يکي براساس سازگاري با توجه 
با  ديگري  و  مي گيرد  شکل  جامعه  اجتماعي  فضاي  به 
نوع تفکرات و سياست هاي اخالق گرايانه و تبليغاتي رخ 

مي نمايد (تصوير ۱۲).

تصوير ۱۲. کيفردهنده و بتمن از نمونه هاي داستان هاي مصور دنباله دار که در مباحث اجتماعي و فرهنگي گفتمان و مباني بسياري را سبب 
www.darknight.ca/heroes/batman.html :مي شوند. مأخذ



شماره۳۳  بهار۹۴
۹۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تحميل و القاي امري قرار نمي گيرد، در حالي که در داستان هاي مصور اشکال گوناگوني از تفکرات و 
راه و رسم انديشيدن را به مخاطب القا مي کند. 
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Structural similarities in visual narratives of two artistic styles, namely Coffeehouse 
(GhahvehKhanehor KhialiNegari) painting and art/industry of comic strips as a 
newborn branch in contemporary world are significant and notable.Employing 
narrative methods in form of various stories in order to present and portray the 
story seems to be similar in both areas,but structural and content related functions 
in these two narrative styles have absolutely different expressions and effects 
because of the different cultural characteristics. In comic strips, the value of 
cultural conduction and its pluralization to culturally and politically manipulate the 
communities is known to be important. However in Coffeehouse paintings, thisis 
exercised without meddling in opinions and beliefs, merely to help the audience 
understandand appreciate the subject and visualize the event and the story.Results 
of this study show that the structural distinctions and similarities between these 
two areas depend on the world view and culture of the artists in each area. In 
the Coffeehouse painting style, on one hand,the beliefs and limits of the religious 
iconography and tradition are the main components of the images, and on the other 
hand, the comic strips are made around the worldlythemes with a modern and 
materialistic functions, devoid of spiritual thinking, in form of stories of “delusion 
of realism”. Therefore thefunctions ofthese two areas in understanding their 
visual contact with the audience and the society were compared, mentioning and 
examining the cases separately. The research method was descriptive-analytical, 
based on library sources.

Keywords: Child Psychology,Heaven,Hell,Child’s Painting, Iranian Children.
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