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 ی؟سازیبوم یا ديتقل ی،پسااستعمار اقتباس
 یفرهاد ۀفروشند لميف در لريم اثر فروشنده مرگ یتجل

سيما زعفرانچی
 

 ، مشهد، ايرانرشد زبان و ادبیات انگلیسي، دانشگاه فردوسي مشهدکارشناس ا

 

ع ذرا قندهاریون
   

 مشهد، ايران ،طالعات فرهنگي، دانشگاه فردوسي مشهددانشیار ادبیات انگلیسي و م
 

علی بهداد
 

 ، آمريکالس آنجلس ،تطبیقي دانشگاه کالیفرنیاانگلیسي و ادبیات  استاد ادبیات
 (4199 زمستان، تاريخ چاپ: 88/98/4199، تاريخ تصويب: 90/91/00اريخ دريافت: ت)

 
 دهيچک

 ۀفروشند لمیف نیشده است. ارتباط ب دیتول يمتفاوت ياقتباس يها لمیف رانيا ينمایس خيدر تار
 ي( با نقدها4010)لریاثر آرتور م مرگ فروشندهاز  ي(، به عنوان اقتباس4108) ياصغر فرهاد

را نقد و  لمیکه ف ييها گفتمان نیعلت تنش ب افتنيو غرب روبه رو شد.  رانيدر ا يمتفاوت
باالخص با  ،يپسااستعمار يکرديمقاله است. با رو نينگارش ا ياند، هدف اصل کرده يبررس

غرب  انیم ۀرا در جهت روشن کردن رابط ي(، اثر فرهاد4010 -بابا )  يبه نظرات هوم تيعنا
از  يدیبه عنوان تقل يپژوهش، اقتباس فرهاد ني. در امیکن يم يبررس نرايا ينمایو شرق در س
 نيا ،يفرهاد لمیو ف شنامهيمتن نما قیدق ۀبا مطالع شود؛ يدر نظر گرفته م لریم ۀمرگ فروشند

 ييکايآمر ۀشنامينما كياز  ييبابا يهوم يدیصرفا  تقل يکه اقتباس فرهاد شود يحاصل م جهینت
 يغرب يو اجتماع يسوم، شناور است. عناصر فرهنگ يو فضا يساز يبوم میمفاه نیو ب ستین

ملموس  يرانيمخاطب ا ياند که هم برا در کنار هم قرار گرفته يا گونه به لمیف نيدر ا يرانيو ا
 باشد.  مرگ فروشنده ۀکنند يتداع يغرب ۀندییب يباشد و هم برا

مرگ ، فرهاديۀ وشندفر ،سوم يفضا ،يساز يبوم د،یتقل اقتباس، :کليدی واژگان
 میلر فروشندۀ
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  مقدمه .4

پژوهش ، کنندايفا مي انسان قرن بیست و يکم يدر زندگ ياساس يها نقشاز آنجا که رسانه
، از اهمیت بااليي رسانه تحت عنوان مطالعات يونيزيتلو يها و برنامه لمیف ۀمطالعپیرامون 

حوزه اقتباس است که با  ،انهمطالعات رس ياصل يها رمجموعهياز ز يکي .برخوردار است
( از لحاظ لغوي، 8941. بر اساس نظريۀ اقتباس هاچن و اوفلین )دارد ات زيادياشتراک اتیادب

(. در اين راستا، اقتباس 2اقتباس به معناي سازگاري، تنظیم، تغییر و مناسب سازي است )
 يمختلف میمفاهبه  بافت اقتباس،که براساس  گیردرا در بر مي يعیوس حوزۀ، پسااستعماري

گاه متن اصلي و منبع، گاه نويسنده و مخاطب، و گاه اقتباس انجام شده به  شود:مرتبط مي
 (.488: 8941تواند در اين عرصۀ علمي بررسي شود )پونزانسي،  عنوان نتیجۀ کار، مي

در مورد تاريخ و روند رشد و ، (8944) تاريخ سینماي ايراننفیسي در مجموعۀ پنج جلدي 
 يدباشتوسعۀ سینماي ايران به ژانرهاي مختلف سینمايي از جمله اقتباس اشاره کرده است. 

 4009تا  4089به بررسي تاريخ چهار دهۀ سینماي ايران از سال کلوز آپ نیز در کتاب ( 8994)
 يادب يها اقتباس نيتر شاخص يقیتطب يبررسدر  (4122) يکوچ يمرادپرداخته است. همچنین 

 نمایرا به سصاحب سبك و هنرمندان  سندگانينو اقتباس، جنبشمدعي است که  رانيا ينمایس
 و جهان در جامعه يترا ارزشب را به هنر  نمایجهت سودمند بود که س نياز ا و جذب کرد

 .نمود ليتبد
به  ،يالملل نیب يها شرکت در جشنواره ۀبه واسط ،يرانيکارگردان ا ،ياصغر فرهاددر دهۀ اخیر، 

کنار ديگر کارگردانان مانند عباس کیارستمي، مجید  در ياست. و دهیرس يجهان يشهرت
کرده و  يمعرف يالملل نیب ۀرصرا به ع يمل ينمایس ،مجیدي، بهمن قبادي، جعفر پناهي و...

شده  يمتعدد زياو موفق به کسب جوا ۀفروشند لمیرا از آن  خود ساخته است. ف ياديز زيجوا
 يبار برا نیدوم يزبان را برا يخارج لمیف نياسکار بهتر ۀزيلم توانست جایف نياست. ا

زوج  يزندگ تمشکال به روايت داستان(، 4101) فروشندهبه ارمغان آورد.  رانيو ا يفرهاد
 ختنيها در حال فرو ر آپارتمان آنغیراصولي،  يگودبردار لی. به دلپردازد يدر تهران م يجوان

به طور موقت در  شوند خانۀ خود را ترک کرده و مجبور ميو رعنا  مادع ،در نتیجهاست. 
 زن را ها از اين موضوع، يکي از مشتريان سابق ناآگاهي آن ساکن شوند. ي بدنامزن آپارتمان

 .کندوارد زندگي رعنا مي
اصغر فرهادي و استقبال و تشويق مخاطبان و داوران در مجامع  ۀفروشندپس از اکران فیلم 

ملي و بین المللي، بسیاري از منتقدان اقدام به نوشتن نقدهايي در مورد اقتباس فرهادي از اثر 
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در مورد اين فیلم اقتباسي در علمي  مقاالتتعداد  در واقع ( کردند.4048-8998آرتور میلر )
دانشگاهي  نامه انيپا مقابل نقدهاي متفاوت در تارنماهاي اينترنتي، بسیار کم است و به  چهار

  شود.  در حوزۀ اقتباس محدود مي
رو  با نقدهاي سیاسي متفاوتي در مطبوعات و فضاي مجازي روبه فروشندهفیلم  گر،يد ياز سو

( در 4108) يمهدو. براي مثال است يفرهاد لمیبه ف نیحمالت سنگ شد که نشان دهندۀ
از نظر  چرا که کند يم يمسلمان معرفضد و  يرانيا بر ضد يلمیرا ف فروشنده ،هانیک ۀروزنام

. با توجه به داده است نشان دنیابه را  رانياز جامعه و ملت ا منفي يريتصاو يفرهاد او،
 در مورداسکار جايزۀ  افتيدر هنگام (8942ي )و سخنان فرهاد در مورد فیلم ياسیس ينقدها

نوعي مختلف،  انيو اد ها ملتاز  جديد يريتصاو ۀو ارائ ها شهیدر شکستن کل لمسازینقش ف
است که  بر اين باور يفرهاد يك سو،. از گیرد شکل ميمنتقدان  دگاهينظر او و د نیب دوگانگي

مورد  ران،يا يينما اهیس ياو برا ياقتباس لمیف گريد ييو از سو دهیرا به چالش کش هاشهیکل
 .(4108 ،ي؛ ابطح4108 ،ي)مهدو نکوهش برخي منتقدان واقع شده است

 ي رامطالعات پسااستعمار يها هيبا استفاده از نظر، لمیف يبررس نیاز به، ها ديدگاهتفاوت در  نيا 
و  تعمرهمس نیروابط قدرت ب يبه بررس يمطالعات پسااستعماربه طور کلي . کند يم هیتوج

اقتباس يك  .پردازد يغرب و شرق م نیروابط نابرابر قدرت ب تر، عیوس ياسیاستعمارگر و در مق
توان در حوزه اقتباس  کارگردان جهان سومي از يك اثر و شاهکار آمريکايي را مي

 پسااستعماري گنجاند. 
گیري ارتباط  پرداز حوزۀ مطالعات پسااستعماري، به چگونگي شکل (، نظريه8991) بابا يهوم

 يفضا و 4دیتقلبین استعمارگر و مستعمره پرداخته و در نظريات خود از مفاهیم مختلفي مانند 
کند که ارتباط بین اين دو گروه کامال  دوسويه بوده که در او بیان ميستفاده کرده است. ا  8سوم

شکل گیري شخصیت و هويت هر دو مؤثر است. اين پژوهش در نظر دارد از طريق مطالعۀ 
اصغر فرهادي چگونگي ارتباط  فروشندۀآرتور میلر و فیلم   مرگ فروشندۀدقیق متن نمايشنامۀ 

ره )غرب و شرق( بر يکديگر را در اقتباسي پسااستعماري و تآثیرگذاري استعمارگر و مستعم
دهیم که در جريان تقلید )اقتباس( از يك نمايشنامۀ  مورد بررسي قرار دهد. در واقع نشان مي

سازي در فضاي سوم هومي بابايي  غربي توسط کارگردان ايراني، هويت ملي با استفاده از بومي
 شود. بازنمايي مي

 __________________________________________________________________________  
1 Mimicry 
2 Third space 
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 قيتحق نۀيشيپ .8

اند. اين پرداخته فروشندهفیلم  ون، منتقدان ايراني و خارجي زيادي به انتقاد و ستايشتا کن
 هفتي مانند ونيزيتلوهاي تحلیلي  و برنامه يينمایس هاي مجلهها،  تيدر وب سا شتریب نقدها

بر اساس موضوعات مشابه و توان گفت که فیلم فرهادي  به طور کلي مي مطرح شده است.
 ،از منتقدان يقرار گرفته است. برخ لیو تحل هيمشترک مورد تجز يها از چارچوب يبرخ

 کرده اند لیو تحل هيتجز يستینیفم ينگاهو  را با تمرکز بر مفهوم روابط زن و مرد لمیف
را در  «طبقۀ اجتماعي»از منتقدان عنصر  يگري(. گروه د4108، احسان ریم ؛4108ي، صنعت)
-4090) بسنيا كينراها با نويسندگاني اجتماعي مانند و او ر کرده بررسي يفرهاد يها لمیف

 (4108نظر ) کوی( و ن4108(، پرستش )4108) يوساند. منتقداني مانند ط مقايسه کرده (4282
از  يفرهاد يها لمیدر ف طبقه متوسطو مشکالت  ها دغدغه تیاهم باخوانشي مارکسیستي به

 اند.کرده اشاره فروشنده جمله
خرم  يزدانيو ( 4100فرد ) ، شايان(ب 4108احسان ) یرم ينه شناختنشا همچنین نقدهاي

در  تابلوهاي نقاشي، گربه و واريمختلف مانند د هاي نشانه حول محور کدگشايي( 4108)
هاي فیلمسازي فرهادي در مجموعه  برخي ديگر نیز به بررسي تکنیك .چرخندمي فروشنده

احسان  ری(، م4108) ي(، تهران4108نژاد ) يطالب د.ان پرداخته فروشندههايش از جمله فیلم  فیلم
مانند  يفرهاد يينمایس يها كی( نقاط قوت و ضعف تکن8940خو ) ( و خوشالف 4108)

 ند. اهمخاطب را برجسته کرد يریو درگ واره، پیرنگ طرح، يپرداز تیشخص
، هانیک .اند اتخاذ کردهنسبت به فروشنده  ياسیس يدگاهياز منتقدان د يبرخاز سوي ديگر، 

بر علیه ملت ايران و  يلمیرا ف فروشنده ستیز است کهمحافظه کار و استعمار يا روزنامه
تحت عنوان  يرا با نقد ياسکار فرهاد نیدوم(. اين روزنامه، 4108)مهدوي،  داند يم مسلمانان

مهاجرت ترامپ و  ضد قانون یجۀنترا اسکار  ،«؟چه فروخت تا اسکار بگیرد فروشنده»
 يميکر ،(4108) يابطحهمچنین  .دانست  فروشندهفیلم قطر در  ریبزرگ ام يارذگهيسرما

. کنند يم يتلق ياسیس يباز نتیجۀ يك را، يفرهاد اسکار ۀزيجا نیز (4100) زادمهر و (4108)
 وغلبه کند  هنر بر استیس باعث شد که ترامپ، ۀنژادپرستان يها استیس که معتقدند آنها

 .فرهادي دومین اسکار خود را دريافت کند
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تارنماهاي اند که در نقدهاي متفاوتي نوشته فروشندهمنتقدان غربي متعددي نیز در مورد فیلم 
است. انتشار يافته 8راتن تومیتوزو  imdb، 4متاکريتیكمحبوب امتیازدهي به فیلم و سريال مانند 

( عدم شکايت رعنا به دلیل خجالت کشیدن از تشريح 8942برخي از ايشان مانند گودي کونتز )
عنا به عنوان اند اما معتقدند که ر حادثۀ تجاوز را براي مخاطب غربي ديوانه کننده توصیف کرده

( نیز در نقدي که در دفاع از 8942است. اسکات )يك زن ايراني، با اين شرايط، خو گرفته 
اهمیت و جراحت اصلي را در روح و  نقش رعنا نوشته شده، صدمۀ فیزيکي به سر رعنا را بي

( 8942بیند. گويا عماد تنها به فکر آسیب وارد شده به مردانگي خود است. ل ین ) روان رعنا مي
داند و نیاز به اثبات  نیز عدم حضور نیروي پلیس را دال بر وجود بي عدالتي در جامعه ايران مي

کند. گناهي رعنا در اين فیلم را نشانۀ نقص در سیستم قانوني ايران تلقي مي بي

 اي به بررسي نمايشنامۀ آرتور میلر و اقتباس اصغر چندين پايان نامه در حوزه ادبیات بینارشته
 يتئور از و اند پرداخته متن و فرهنگ ت،يهو از جمله متفاوت هايديدگاه ازفرهادي 

( در پايان نامۀ 4102رضوي گنجي ) .اند هجست هبهر هاچن مانند نظران حوزه اقتباس صاحب
، به بررسي میزان وفاداري اقتباس سینمايي به «خطرناک است يافراط يوفادار»خود با عنوان 
 يهمکنش»اي تحت عنوان   ( نیز در پايان نامه4102پرداخته است. باباساالري )نمايشنامۀ میلر 

،  به «لریآرتور م ۀمرگ فروشند ۀشناميو نما ياصغر فرهاد ۀفروشند لمیدر ف اتیو ادب نمایس
(، 4102همچنین قاسمي پور ) ارتباط متقابل سینما و ادبیات در فیلم فرهادي اشاره کرده است.

 و لریآرتور م ۀمرگ فروشندفرهنگ، و متن در  ت،يگذار هو»در پايان نامۀ خود با عنوان 
مورد  هفروشندو  مرگ فروشندرا در  تيهو، متن، بافت و ارتباط آن با «ياصغر فرهاد ۀفروشند

 مرگ فروشندۀ ۀشنامينما يقیتطب يمطالعه »( نیز در 4108مطالعه قرار داده است. میرزايي )
اي در چهارچوب نظريات هاچن در ، مطالعه«ياصغر فرهاد ۀفروشند ياقتباس لمیو ف لریآرتور م

در خصوص اقتباس از ادبیات در سینما نیز به  غالب اقتباس فرهادي از میلر انجام داده است.
صورت مجزا مقاالت متنوعي نگاشته شده که مفهوم اقتباس را از جوانب مختلف مورد بررسي 

 بيعجا نیمدر سرز سیآل لمیف راتییتغي بررس( به 4100اند.  مثال  زند و ديگران ) قرار داده
را با توجه ها  تیعناصر داستان ازجمله شخصکارول پرداخته و با رمان سهيبرتون در مقا ۀساخت

 .اند قرار دادهمطالعه را مورد نسبت به رمان  لمیف راتییو تغ سهيمقا لمیبا فبه ديدگاه کاهیر، 
تصوير و واژه  ( با توضیح زبان ادبیات و زبان سینما، به رخداد مقابله4128همچنین لطافتي )

 __________________________________________________________________________  
1 Metacritics 
2 Rotton Tomatoes  
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، پرداخته موشتو فیلم  داستان نوين موشتاشاره کرده و به بررسي يك نمونۀ موفق اقتباس، 
ها و ارتباط غرب و شرق در است. از آنجايي که مطالعات پیشین هیچ يك به تنش میان گفتمان

با، فیلم اند، مقالۀ پیش رو در نظر دارد با استفاده از نظريات هومي با اقتباس اشاره نکرده
 پسااستعماري بررسي کند.اصغر فرهادي را در حوزۀ اقتباس  ۀفروشند

 
 ینظر چهارچوب-3

 ی چيست؟پسااستعمار اقتباس  0-3

 
 گريو د اتیادب نیبلکه به ارتباط ب شود يدو کشور خالصه نم اتیادب ۀسيبه مقا يقیتطب اتیادب

 يمعتقدند که امروزه مرزها (4109) يروانیو انوش ي. آتشپردازد يم زیها مانند هنر ن حوزه
مختلف از جمله علوم  يها رشته نیارتباط ب ۀتر شده و مطالع علوم مختلف کمرنگ يتصنع
 «متن»راستا  ني(. در ا494کرده است ) دایپ ياژهيو تیو هنر اهم اتیادب ژهيبه و هنر،و  يانسان

و فرهنگ  يداریشن ،يردايد ،يکه شامل متون نوشتار شود يبه کار برده م يتر عیوس يدر معنا
 محدودۀدر به جز مطالعات رسانه،  يينمایس يها اقتباس ۀرو مطالع نياز ا. شود يم زیعامه ن

 .دریگ يم ارقرنیز  يقیتطب اتیادب
جو  . دادور و رحمتبرداردرا در  يمتفاوت میو مفاه ياست که معان يعیوس ۀحوز ،اقتباس

 يينمایس يها که اقتباس کنند يم انیب يقیاقتباس در مطالعات تطب تیاهم يدر راستا( 4101)
ارزش متون  که در هنر هستند لوغفم اما ياساس يهااز جنبه يکند؛ يي هستادب ۀسنگ ترجم هم
 ياقتباس پسااستعمار ،يينمایس يها اقتباس يهارشاخهياز ز يکي( . 44) دهندميرا شکل  يادب

و  يرا از فرازبان يقیتطب اتیادب ،يارشته نایب اتينظر»( معتقد است که 4104) يروانیاست. انوش
پردازان و  هيبه نظر انیم نيو در ا «رهنمون کرده است يارشته به فرا ي،گرهنو فراف يتیمل  فرا

هاچن و  يات. بر اساس نظر(1) کند يبابا اشاره م يو هوم دیمانند ادوارد سع يمنتقدان
 نینظر هاچن و اوفل از  .ردیگ يرا در بر م ياشکال مختلف ياقتباس پسااستعمار ،يپونزانس

و  ديجد يمحتوا در بافت كيمجدد  دیو تول يبازنگر، در اصل ياقتباس پسااستعمار (8941)
 (.481متفاوت است )

در خصوص انتقال متن و بافت  ، منتقد سرشناس مطالعات پسااستعماري، (4021) دیادوارد سع
انتقال با خود،  زیرا ن ييمختلف بازنما يندهايفرآ کنند، يها سفر م که داستان يمعتقد است زمان

 نکهياول ا :ها چهار مشخصه دارد باور است که انتقال داستان نيبر ا دی(. سع880) دهند يم
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 ياست که داستان ط يدوم مسافت ؛داردرا مختص خود  يها يژگيو ي،و متن اصل داستان
 يدر بافت ها دهيو چهارم انتقال ادر جامعۀ مقصد  داستان رشيعدم پذ اي رشيسوم پذ ؛کند يم

در  ي( اقتباس را داستان8941) نیراستا، هاچن و اوفل ني(. در ا882-880همان: است ) ديجد
رو،  ني(. از ا489) کند يمنتقل م ديجد يرا به بافت يمتن اصل يها يژگيکه و رندیگ ينظر م

 اندنيجهت شناخت و بازنما شود يم يابزار يقیتطب اتیادب ۀطیدر ح ياقتباس پسااستعمار
. ستین ريپذ امکان يپسااستعمار ينمایس يبرا يمشخص فيو ارائه تعر نیی. تع«يگريد»

ۀ  اقتباس ویاسباب و ش ي،پسااستعمار ينمایکه عوامل مهم در س کند يم انی( ب8941) يپونزانس
را  يشناس ييبايو هم ز ياسیکه هم وجه ساي است به گونه رمند است؛ اين اقتباس معموال هن

 برداريکپي ،4ساختنبراساس نظريات او، مفاهیم از آن  خود  (.448) ردیدربرگ
 در 1و انتقال 8

(. هومي بابا يکي از نويسندگان 480: 8941حوزۀ اقتباس پسااستعماري قرار دارند )پونزانسي، 
ريه پردازان گفتمان پسااستعماري است که مفاهیم مختلفي مانند تقلید و فضاي سوم را و نظ

بین استعمارگر و استعمارشونده/ مستعمره را  ارتباطنوع  هاآن ۀلیوسکند تا به  تعريف مي
 پردازيم. ميروشن کند که در بخش بعدي به آن 

 

 بومی سازی  تا تقليد از 3-6

 
هايي که از شرق و غرب وجود دارد، بیشتر بر ا در خصوص کلیشهتمرکز مطالعات هومي باب

اي از استوار است. اضطرابي که ريشه در بازنمايي کلیشه ،1«ياضطراب و سرگشتگ»مفهوم
مستعمره و استعمارگر دارد. بابا معتقد است که به دلیل اين اضطراب، مستعمره، در برابر 

از نظر بابا، تقلید، (. 10: 8990هد )هودارت، د گفتمان استعماري از خود مقاومت نشان مي
تواند گیرد. اين تقلید ميها شکل مينوعي مقاومت است که در نتیجۀ تداوم و تکرار کلیشه

کند  يآن تمرکز م يکه بابا بر رو ياما مقاومت خیلي نامحسوس و حتي ناخودآگاه صورت گیرد.
 .(18همان: « ) دارد يخيو تار يمتن نمود»

اي از سازگاري فرهنگ به جزء نیست بلکه نمايانگر گونهاين نوع تقلید، صرفا  پیروي جزء 
تقلید در گفتمان استعماري »توان گفت:  تر مياستعمارگر با فرهنگ مستعمره است. به بیان ساده

 __________________________________________________________________________  
1 Appropriation 
2 Imitation   
3 Transmission 
4 Anxiety 
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دهد که تقلید نوع اغراق آمیزي از تقلید زبان، فرهنگ، رفتار و عقايد است. اين اغراق نشان مي
توان آن را شاهدي براي بندگي و بردگي است. بنابراين نميصورت گرفته با اختالفاتي همراه 

(. در گفتمان پسااستعماري، از آنجايي که 10: 8990هودارت، ) «مستعمره در نظر گرفت
استعمارگر بر مستعمره برتري دارد، مستعمره براي پذيرش توسط استعمارگر بايد خود را به او 

با او يکسان نخواهد شد چرا که در  د بود اما هرگزشبیه کند. مستعمره به استعمارگر شبیه خواه
شود. اگر مستعمره و اين صورت، عملکرد ايدئولوژي و چارچوب اين گفتمان دچار اختالل مي

رود. از اين رو ممکن استعمارگر از هم تمیز داده نشوند، ارجحیت استعمارگر نیز از بین مي
 ، به چالش کشیده شود. «ديگري»ا است ساختار ثابت سلطۀ استعمارگر بر مستعمره  ي

 و بوده روي کورکورانهدنباله از فراتر عملي بابا، تقلید مفهوم( معتقد است که 8992فهالندر)
استراتژي  نیست زيرا تقلید، يکي شدهقرار گرفته اصل آنچه که مورد تقلید با هرگز تقلید نتیجۀ

 نوعي تقاضا تقلید، و مقاومت فرآيند . در(82است ) نابرابر قدرت روابط براندازي مستعمره در
در مستعمره بلکه در  نه تنها «اصالت»میل به  اين بودن. و «اصیل» نوعي آرزوي  گیرد،مي شکل

شود  مي استعمارگر و مستعمره وجود دارد. آنچه باعث اضطراب و پريشاني در استعمارگر نیز
ستعمره هم زمان با يکديگر شباهت و و م استعمارگر خواهد مي استعماري اين است که گفتمان

 بیگانه خود واقعي هويت با کنند مي احساس طرف دو هر دلیل همین تفاوت داشته باشند. به
اند و در آينده کردهکه پیش از دوران استعمار چه مي دهند تشخیص توانندنمي و اندشده

 نمي پنهان خود نقاب پشت در را هويتي و حضور» چیه تقلید، واقع چگونه خواهند بود. در
 واضح است (. بنابراين11: .8990کند )هودارت، و هويتي سرگشته و جديد را معرفي مي« کند
در  توجهي قابل نقش نیز استعمارگر و مستعمره نبوده به مربوط فقط استعماري گفتمان که

 .دارد آن یريگشکل
 ياستراتژ كي ،دیتقلدارد که اذعان مي (8992در راستاي مفهوم تقلید  هومي بابا، فرنکل )

-کرده موجب شده ناشناخته جادياستعمارگر و مستعمره ا نیبکه  يشباهتبا  زيرادوگانه است 

هاي فرهنگي و هويتي معرفي شده و تحت کنترل قرار گیرند. تقلید، تفاوت بین فرهنگ 
معرفي کرده و مستعمره که کند. تفاوتي که فرهنگ برتر را  استعمارگر و مستعمره را برجسته مي

 بهترتا »آموزد فرهنگش مورد تأيید نیست با ورود فرهنگ استعمارگر به فرهنگ خود، مي
: 8992)فرنکل، « کند نیتام شتریباستعمارگر را  يازهاین»و  «باشد داشته يمناسب رفتار» ،«شود
هاي تصويري زنماييکند چرا که معتقد است با (. هومي بابا بر وجه بصري تقلید تاکید مي080
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( و به همین دلیل هنرهايي مانند 18: 8990ها ارتباطي تنگاتنگ دارند )هودارت، با مفهوم کلیشه
 فیلم و عکاسي محمل مناسبي براي به کار بستن نظريات پسااستعماري هستند.

 بسیار مهم است چرا که نگاه  (4094-4024) الکان ژاک 4«رهینگاه خ»در جريان تقلید، مفهوم 
گیر استعمارگر، ديگر در مسند قدرت نیست. فضاي جديدي شکل تحقیرآمیز، پرجذبه و همه

و  يجزئ ييبازنماکند. شونده افول مي-گر نیز، به مقام مشاهدهگرفته است که در آن مشاهده
شده و  دور مفهوم هويت از اصل تا آنجايي که فردکرده  تعريفرا باز تيناقص، مفهوم هو
اکنون مستعمره، نه تنها گفتمان استعماري را با نیازهاي . شود يم و اضطرابدچار سرگشتگي 

سوي  به خود ازرا  رهیخ نگاهجهت  تاکند، بلکه از آن استفاده کرده راستا ميبومي خود هم
مستعمره( -مرئوس )استعمارگر-استعمارگر تغییر دهد؛ از اين طريق رابطۀ يکطرفۀ قدرت  رئیس

. در اين مطالعه، اقتباس به عنوان فرمي از تقلید (890: 8992رافت، معکوس خواهد شد )اشک
ها در گفتمان پسااستعماري شکل بصري در نظر گرفته شده که در نتیجۀ ترويج و تکرار کلیشه

 گرفته است. 
 
 یساز یبومتجلی هویت ملی در  3-3

 
سازي را به عنوان جزئي جدايي ناپذير در فرآيند اقتباس، اينگونه  (، بومي8992فريدمن )

کند: روشي که در آن مناسبات فرهنگي يك مکان در طي فرآيند انتقال، با بافت  تعريف مي
 مختلف يها اصطالح در گفتمان نيا (.21شوند )فرهنگي، زمان و مکان ديگري سازگار مي

سازي در  گران از بومي اما اقتباس است تفاوتيم يمعان يدارا يمذهب اي ياسیمان سگفت مانند
کنند. در  اقتباس براي انتخاب و انتقال مفاهیم ديگران به فرهنگ و سرزمین خود استفاده مي

 کنند يم بازنمايي شانآثار در را خودسازي، هويت ملي گران از طريق بومي واقع، اقتباس
 (. 489: 8941)هاچن و اوفلین، 
سازي، داشتن اطالعات کافي در مورد تمدن، مناسبات ملي و محلي بسیار  براي انجام بومي

سازي نیازمند درک عمیق از بافت است چرا که دانش   اجتماعي بايد از  ضروري است. بومي
دل فرهنگ همان کشور نشأت گیرد تا رفتارها و مناسبات محلي را به درستي منعکس کرده و 

ها و الت مرتبط با فرهنگ و بافت همان منطقه را مورد بررسي قرار دهد. البته يافتهمشک

 __________________________________________________________________________  
1 Gaze 
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ها باشد )گ ر ي   موضوعات فرهنگي بومي ممکن است جهاني و يا حتي در تقابل با ديگر فرهنگ
 (. 048 - 041: 8949و کوتس، 
براي خلق و هم « ديگري»سازي را ابزاري هم براي خلق  توان بومي شود که مي گفته مي

معتقد است ( 8998(. از سوي ديگر، پررا )089: 8949در نظر گرفت )گ ر ي و کوتس، « خودي»
ها و شود بلکه در اثر تعامل و تقابل بوميسازي همیشه به صورت آگاهانه انجام نمي که بومي
توان آن را نوعي مقاومت در برابر استعمار قلمداد  ( و مي4291گیرد ) ها صورت ميغیربومي

يبوم»کند: ي سازي در مقابل ظلم استعمار قد علم ميکند که بوم کرد. او همچنین عنوان مي
. اين فرآيندها، نه جدا از مشارکت و تعارض دارندبا يکديگر زمان  و استعمار به طور هم يساز

شود که  سازي زماني آغاز مي توان گفت که بومي هم و نه کامال  در تضاد با يکديگر هستند. نمي
 (.4290)همان: « استعمار پايان پذيرد

گفتمان استعمار و در تقلید )اقتباس(،  يسازيبوم ندآيفر( معتقدند که 8949گ ري و کوتس )
هاي پسااستعماري هومي بابا، کند. در نظريه زدايي ايجاد مي مرکزيت ،قدرت يساختارها

هاي  شود. فضايي که در آن، فرهنگ مي« ضاي سومف»هاي محلي موجب ايجاد  برخورد فرهنگ
 گیرند.  ت يا درگیري در کنار هم قرار ميمختلف بدون خصوم

 
 سوم یفضاها در  تقابل و تعامل فرهنگ 0-3

 
او مرتبط  4يوندخوردگیپکند که مفهوم تقلید هومي بابا به تئوري  ( بیان مي8990هودارت )

هاي سنتي در مورد استعمار را زير سوال برده و اين فرضیه را که  است. پیوندخوردگي، ديدگاه
کند. ديدگاه او  اند را رد مياند و سپس به يکديگر پیوند خوردهها وجود داشتهنگابتدا فره

کند.  پذير مي ها را نیز امکانشود که ظهور ديگر موقعیت گیري فضاي سومي ميمنجر به شکل
ابتکارات  قدرت و ديجد يساختارهاشکند و  فضاي سوم، تاريخ سازندۀ اين فضا را در هم مي

نیست  قادر به تحلیل اين سازوکار جديد قدرت ؛ منطق و دانش سنتيکنديم جاديرا ا ياسیس
 است تا ياسوم استعاره يفضا، (4009(. بر اساس تعاريف بابا )28-21: 8990)هودارت، 

 هاي متضادبهرگونه قط و درا محل تضاد و ابهام بدان گر و مستعمرهبرخورد استعمار مخاطب
 (8991(. بابا )148گیرند )دوقطبي شکل نميبه چالش بکشد زيرا همۀ مفاهیم در فضايي را 
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کند: مرز بین ترجمه  ارتباط بین استعمارگر و مستعمره در فضاي سوم را اين گونه توصیف مي
 (.80گیرد ) و مذاکره؛ فضاي بینابیني، که مفهوم فرهنگ و انتقال تمدن در آن شکل مي

گیرند که از طريق  هاي مختلف قرار ميها در مقابل طیفي از فرهنگ شود که انسان گفته مي
گیرد  است. در چنین فضايي، شخصیت و هويت شکل مينافرهنگي ايجاد شدهبرخوردهاي بی

(. فضاي سوم هومي بابا مفهومي استعاري است که با همکاري چندين فرد 082: 8992)فرنکل، 
شود. اين فضا، فیزيکي نیست بلکه يك فضاي مجازي است که حین تعامل  و فرهنگ ايجاد مي

 سوم(. فضاي 81-81: 8992شود )فهالندر،  ت، خلق ميافراد و در هنگام تقابل متن و باف
 «يفرهنگ يهاها و سنتتفاوت»ها؛ گفتمان ؛ فضايي سی ال میان تقابل«ي دو سويه استوندیپ»

 ،شونديم دهیکش چالش به، «گیردمورد بحث و بررسي قرارمي» رسند،در آن به عرصۀ ظهور مي
« شودمي ليتبد تيفرهنگ و هو يمعنا»از  يديجدهاي به صورت کنند و يامهاجرت مي

 (.04: 8992)وربرگ، 
 هاي زبان دهد. در اين فضا،مي رخ بابا سوم فضاي در برخوردي پیچیده و ارتباط نوعي

حضور  بتدايي خودمقاصد ا از فراتر «فرهنگي کدهاي» يا «اجتماعي هاي موقعیت» مختلف،
 گیري شکل به منجر زند کهدر اين فضا موج مي «دوسوگرايي» و «نوسان» ،«ثباتي بي»دارند؛ 
نیست چرا که  نمايش قابل بابا سوم (. فضاي489-448: 8992 شود )کرنل، مي «واقعي» ارتباطي

در  (ها)جهان( / ها)نمايش قطعات بلکه وجود ندارد، «جهان»يك  يا نمايش در اين فضا، يك
 يا آمیز صلح نوعي به سوم فضاي در ها فرهنگ (. برخورد440: 8992 پراکنده است )کرنل، آن
 هايايدئولوژي رويارويي براي را فضايي برخوردها، است؛ اين «خشونت بدون حداقل»

 (408) دهدمي شکل متقارني را غیر سوم فضاي و کرده فراهم مختلف
ه مذاکره و ترجمه ب قيفضا از طر نيا»گاتنگي دارد: تن ۀرابط پیوندخوردگيسوم با  يفضا

ايجاد شده و در عین حال  ديجد هايپیوندخوردگي» دو،اين لهیکه به وس «ديآيوجود م
با  ي،فرهنگ واقع ،سوم يدر فضا(. 88: 8992 ،کریب« )شوند پیوندهاي موجود نیز تقويت مي

 ،کریب) ردیگ يشکل م ،«يگريقابل ددر م خودي» ي مانندمخالف يهايقطبدو گرفتن  دهيناد
با  و رويارويي برخورد متقابل دوگانه،و شکاف  ، تحقیرنیتوه يبه جا(. بنابراين، 401: 8992

زمان استعمارگر و مستعمره را  گیرد. اين رويارويي، حضور همدر فضاي سوم شکل مي يگريد
 کند. در مکان  فضاي سوم دشوار مي
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 گفتمان پسااستعماريدر  يغرب ۀشنامينما كياز  يرانيا اقتباس هچگون که هیمديم نشان اکنون
با  ييکايآمر و يرانيا که دو فرهنگ متفاوت است ييفضا يفرهاد اقتباس. ردیگيشکل م

ها در مورد  شهیکرد: کل فیتوص گونهنيا توان يرا م ينديفرآ نیچن. شوند يادغام م گريکدي
 قيکه از طر انجامدي)اقتباس( م دیبه تقل ،مقاومت نياشود. يها ممنجر به مقاومت آن مستعمره

شود.  کسانياو  با کامال  تواندينم گاهچیهاما  شودمانند استعمارگر هکند يم يسع مستعمرهآن 
را  رانيا ياوهیش بهسازي  با استفاده از بومي يفرهادناآگانه،  اياقتباس، آگاهانه  نديفرآدر 

زند. از سويي دامن مي’ يرانيا خود ‘موجود در مورد  يهاشهیکل تکرار به که کند يم ييبازنما
گیرند و دنیايي  ديگر، در فضاي سوم  اقتباسي، هويت ايراني در کنار فرهنگ آمريکايي قرار مي

 سازند.جديد مي
 

 اقتباس، مسئله این است؟ ای دي: تقلفروشنده -0

 
اقتباس از آثار  مرزي،برون يهااستیس ها وشهيبا اند رانيا ينمایارتباط س نمودهاياز  يکي

ارسطو و آثار  ۀبا ترجم يغرب ۀشياز اند دیتقل اياقتباس . غرب است ژهيبه و ي،خارج يادب
، با تحصیل ايرانیان در غرب 4افالطون در دوران طاليي اسالم آغاز شد؛ پس از عصر روشنگري

دوران مدرنیته، تأثیرپذيري و  ي والدیمنوزدهم  و هجدهمن واروپا در قر ايشان باتعامل  و
وام گرفته  نظريات اياست که آ نيادر اقتباس مهم  ۀمسئلبه زعم منتقدان، . گرفت شدت تقلید،
ها و مردم، دولت نکهيا اي اندشده نهينهادقرار گرفته و عموم  مورد استقبالاز غرب شده 
در صورت نگرش مثبت و آگاهانه نسبت به (. 81: 8944اند )تلطف، به آن نگريسته انهخصم
و  سازنده رويداديرا به عنوان  اقتباس سینمايي فرهاديتوان يم، تياکثر انیدر م غرب ۀتیمدرن

يي کايآمر يادب مهم اثر كيبه عنوان  مرگ فروشنده ریثأت. از آنجايي که قلمداد کرد ودمندس
؛ 4002؛ بیگزبي، 4022 توسط منتقدين زيادي در شرق و غرب مطرح شده است )اسپالدينگ،

 (، اقتباس از اين اثر اهمیتي دوچندان دارد. 8992ابوستون، 
 ندوجود داشت يينمایمختلف س يهااقتباس ،رانيا ينمایدر س نوموج  لمسازانیقبل از ظهور ف

 يکاف ابزارآوري و فن رايز دنریکرده قرارگلیافراد تحص تيمورد توجه و حما نتوانستندکه 
وجود  ي،خيتار يهااقتباس پردازي درصحنه ، خصوصا ها صحنهاز بسیاري ساخت  يبرا

 يهاسال(. 84 :8990، بهارلو) شد مي دیتول يبه منظور سرگرم شتریب يادب يهاو اقتباس نداشت
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موفق  ياقتباس لمیچند ف دیبا تولکه  بود رانيا ينمایس ریتحوالت چشمگ ۀدور 4189تا  4112
 .(84شکل گرفت )همان:  ييمهرجو وشيدار اثر (4112) گاو مانند

هاي ادبي در سینما متوقف (، اقتباس4182هاي پس از وقوع انقالب اسالمي )در اولین سال
 به مندعالقه ادبي نويسندگان هنوز انقالب، از پس اول دهۀ در(. 82-82: 8990 ،)بهارلو دشدن

به  را کارهايشان فرهنگي، نتوانستند و اجتماعي مشکالت از برخي دلیل بودند اما به سینما
هاي ساخته شده در اين دوره مبتني بر بسپارند؛ به همین دلیل، بیشتر اقتباس فیلمسازان دست

-مي محدود را موضوعات و مضامین که سانسور قوانین (.82يك داستان خارجي بود ) ترجمۀ

پیش از انقالب،  4119اما همانند دهۀ  باشد. داشته فیلم تولید بر زيادي کرد، نتوانست تأثیر
نیز  4109ۀ ده در فیلم داخلي تولیدات کاهش باعث فیلم به صورت مجاز يا غیر مجاز، واردات

سازان را بر آن داشت تا به دنبال راه حلي براي فروش (. اين امر، فیلم420: 8944)نفیسي،  شد
و در عین حال  پرفروش وارداتي هايفیلم از تقلید ،هاي خود باشند. بهترين راهکارفیلم

 هاي سبك و ها داستان ها، شخصیت ها، فیلم از اقتباس به منجر که ها بودسازي آن بومي
 ايران در مختلف اجراهاي و هاترجمه با که خارجي ادبي آثار از . يکي شد اروپايي و آمريکايي

بود. اقتباس  میلر، نويسندۀ آمريکايي اثر آرتور  مرگ فروشندهنمايشنامۀ  به شهرت رسید،
 دست را به 8940 سال در بین المللي هايجشنواره از متعددي سینمايي آن توانست جوايز

بهترين بازيگر مرد جشنواره کن، بهترين فیلم خارجي زبان  ۀ بهترين فیلمنامه وزيجاآورد: 
 . اسکارگلدن گلوب و بهترين فیلم خارجي زبان 

 فروشندهتا  مرگ فروشندهتا اقتباس: از  ديتقلاز  0-0

 در فرهاديسازد.  يم ياثر غرب كيبا  يمتننایب يتيخود را در روا ريشرق تصو ،فروشنده در
احتمال ريزش  لیدل به که کند يم تيروا را يجوان زوج يندگز کارگردان، و سندهينو مقام

خانه  ترک به مجبور مجاور، نیزم ي غیراصوليبردار گود يپ در ها ساختمان محل زندگي آن
رعنا، بازيگران نقش  و عماد. گردند يم اي مناسب با هزينه آپارتماني موقت دنبال به و شده خود

 شنهادیپ به هاآن آرتور میلر هستند. اثر رگ فروشندهم آمريکايي نمايشنامۀ تئاتر در اصلي
پس از اجراي نمايش،  شب كي. کنند يم مکان نقل يميقد آپارتمان يك به بابك، همکارشان

در را به روي  است، عماد بازگشت منتظر که . اورود يم حمام به گردد و به خانه برمي تنها رعنا
شده و رعنا به  حمام و خانه واردشخص غريبه کند.  زند باز مي که زنگ خانه را مي يشخص

ها  از طريق گفتۀ همسايه رعنا و عماد اتفاق، اين از پس. شود يم دنبال درگیري با او زخمي
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که از تخطي به حريم  عماد. است بوده کارهبد يزن آپارتمان، ي قبل مستأجر که شونديم متوجه
متوجه  انتها در. اوست از انتقام و دمر نيا افتني دنبال بهاش بسیار شاکي است،  خصوصي

مشغول  اکنون هم که او. است عاشق و وفادار يهمسر با مسن يمرد متجاوز، کهشويم  مي
 عماد مقابل در خود اشتباه به اعتراف و ييرسوا نيا تاب است، دخترش ازدواج مراسم تدارک

 .کنديم سکتهبر اثر فشار عصبي زياد  و ندارد را اش خانواده و
مرگ اين فیلم، چند مثال واضح از تقلید هومي بابايي و اقتباس مستقیم اصغر فرهادي از در 

و نحوۀ آغاز فیلم،   مرگ فروشندهخورد. طراحي صحنۀ نمايش  آرتور میلر به چشم مي  فروشندۀ
 يکي از تقلیدهاي واضح صورت گرفته در اقتباس فرهادي است. صحنه و دکوراسیون نمايش، 

شود.  طبقۀ دوم دو تخت خواب ديده مي در»برداري شده است: داي نمايشنامه گرتهدقیقا  از ابت
اي است که از آن اتاق خواب طبقه  اينجا يك خانه است، يا بهتر بگويیم استخوان بندي خانه

ها  خورد. بین اتاق باال و در طبقۀ اول آشپزخانه و پهلوي آن اتاق خواب ديگري به چشم مي
 مانند  فرنگي عناصر وجود (48: 4128)میلر، « توان ديد ه چیز را ميديواري نیست، و هم

چیدماني غیرقابل انتظار در يك فیلم ، WELCOMEمیکده، بولینگ و  تابلوهاي کازينو،
و کنند، نمود بیروني (. خانۀ موقتي که عماد و رعنا به آن نقل مکان مي4)تصوير   ايراني است

  يها ساختمان توسطاي قديمي که  شدۀ خانه ويلي لومان در نمايشنامۀ میلر است: خانهايراني
ها قرار دارد که تك و توکي  پشت اين خانه ديوارهاي بلند آپارتمان»است: بلند احاطه شده 

 (.48)همان: « هايشان روشن است پنجره
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های انگليسی، ربی مانند حضور تابلو: چيدمان غمرگ فروشنده: تقليد از نمایشنامۀ 0تصویر 
برداری از نمایشنامۀ ميخانه، کازینو و پوشش فرنگی مردان  باکروات و شلوار جين، گرته

 دهد ميلر را نشان می
 

 توان در شخصیت پردازي فیلم نیز جستجو کرد.تقلید هومي بابايي فرهادي از میلر را مي
. شباهت و تقارن است دیتقلاي از  گونه رهادي،ف لمیو ف نامۀ میلرشينما يهاتیشباهت شخص

هاي يکسان بین لیندا، زن پیرمرد و رعنا  ويلي لومان با پیرمرد فروشنده و با خود  عماد، ويژگي
ها در توان در جرگۀ تقلید شخصیت و همچنین شخصیت مشابه چارلي با بابك، همگي را مي

در ديدگاه هومي بابا مطرح شد، اين تقلیدها طور که  اقتباس فرهادي به شمار آورد. البته همان
هايي همراه شدند که همین امر موجب تفاوت  با اصل  خود يکسان نیستند و قطعا با تفاوت

 باشد.فیلم اقتباسي با اثر میلر مي
ويلي لومان و پیرمرد فیلم فرهادي، همانند اصطالح تقلید، به يکديگر شبیه و در عین حال،  

ها فروشندگاني سرخورده هستند که کنند. آن دو به همسران خود خیانت مييکسان نیستند. هر 
با ماشیني قديمي سر و کار دارند و از فراهم کردن زندگي راحت براي خانواده ناتوانند. ويلي 
لومان که به سن بازنشستگي رسیده و مانند گذشته توان کار کردن ندارد، به دلیل کاهش 

دچار توهم « روياي آمريکايي»شود و در جستجوي  ي روبه رو ميدستمزد خود، با مشکالت مال
دنیايي بهتر را در سر  «يايرو»شود. ويلي لومان  میلر و عماد  فرهادي هر دو  و زوال عقلي مي

کند در حالي که مسئلۀ عماد،  پرورانند اما ويلي  میلر با مسائل اقتصادي دست و پنجه نرم ميمي
 فتن فرد متجاوز است.تجاوز به حريم خصوصي و يا

هاي فرهادي همانند پردازي نیز نمود دارد. کاراکترهاي فیلمتقلید هومي بابايي در شخصیت
 دگرديسي دچار خاص، هاييموقعیت با مواجهه هاي میلر، معموال  درها در نمايشنامهشخصیت

نیستند و هر دو نیز از اين قاعده مستثنا  مرگ فروشندهو نمايشنامۀ  فروشندهفیلم  .شوندمي
در اقتباس  کشند.ي او را به تصوير ميدگرگوناستیصال انسان در مواجهه با مشکالت و 

 فیلم فرهادي، عماد، که نه تنها در معناي لغوي بلکه در داستان نیز پايه، ستون و قهرمان
ط ، دچار سقومرور بهاست. عماد در مواجهه با تجاوز و در خالل يافتن فرد خاطي، فروشنده 

 نشان ضمني طوربه گاو دربارۀ اتفاقات  فیلم آموزدانش پرسش به عماد پاسخ است.اخالقي شده
« گاو میشه؟ چجورييه آدم : » کندبحران، افول مي  با رويارويي در که شخصیت او دهدمي
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(. در ابتداي فیلم، عماد، اين دبیر نیك 0، دقیقه 4101)فرهادي، « به مرور!»گويد: عماد مي
دهد اما در انتهاي فیلم، پسري معلول را نجات مي شت و روشنفکر ادبیات فارسي، زندگيسر

 شود.  رود که باعث سکتۀ پیرمرد متجاوز و مرگ احتمالي او ميهبوط او تا جايي پیش مي
زن  پیرمرد نیز، تقلیدي هومي بابايي از لیندا است. اين دو زن، از زواياي مختلفي به يکديگر 

داري هستند که زندگي خويش را صرف شوهر  د اما همسان نیستند. هردو، زنان خانهشبیه هستن
ها هستند. از خیانت اند. همواره به شوهران خويش وفادار بوده و حامي آنو خانواده کرده

  مرگ فروشندهخبرند و پرستاري دلسوز براي همسران خود هستند. لیندا در شوهران خود بي
خواهد که رزشمندي را در ويلي تقويت کند و از پسران خود نیز ميکند که حس ا تالش مي

هايش، خانواده به او رغم تمام کاستيپدر را درک کنند. حسي که به ويلي اطمینان دهد علي
 هیچ. بزرگیه مرد اون گم نمي من: »گويد مي پسرهايش به ويلي دربارۀ ورزد. لینداعشق مي

 وحشتناکي بالهاي و آدمیزاده، اما. نیست عالم شخصیت بهترين. درنیاورد کالني پول وقت
 هرچي. قبر تو بندازندش پیر سگ يه مثل گذاشت نبايد. بشه توجه بهش بايد پس. آد مي سرش
 . (20: 4128)میلر،  .«کرد توجه کسي همچین به بايد درنهايت باشه،

کند، اين تقلیدها با اختالفاتي همراه است و همین امر  طور که هومي بابا اشاره مي اما همان
نشان دهندۀ تفاوت استعمارگر و مستعمره است. رعنا، بازيگر نقش لیندا لومان، بر خالف لیندا 

 پس او. ستین منفعل تماما  يتیشخصهاي خود سعي در حمايت از ويلي دارد،  که فقط با حرف
 ند،یبنش متجاوز مرد نیماشفرمان  پشت تئاتربرود، ۀحنص يرو به کنديم تالش حادثۀ ناگوار، از
 يبرا را خود همسر که روديم شیپ ييجا تا رعنا. شود رو در رو او با يانيپا يها صحنه در و

 (.491 قهیدق، 4101 ،يفرهاد) کنديم ييجدا به ديتهدمرد متجاوز،  يآزار روح
بابك و چارلي هر دو براي نجات ديگر شخصیت تقلید شده از نمايشنامۀ میلر، بابك است. 

کنند. چارلي، دوست ثروتمند ويلي لومان، قصد دارد قهرمان داستان از شرايط بحراني تالش مي
کند تا به عماد و رعنا  در يافتن شغلي جديد به او کمك کند. در جريان فیلم نیز بابك تالش مي

از مشتريان زن بدکارۀ ساکن اي مناسب و موقت کمك کند. بابك که يکي در پیدا کردن خانه
منزل است، با آگاهي از خالي بودن آپارتمان او و استیصال عماد و رعنا در يافتن خانه، پیشنهاد 

دهد تا مشکل دوستان خود را به صورت موقتي حل کند. در نمايشنامۀ نقل مکان به آنجا را مي
ورزد و از پذيرفتن  ت مي، ويلي به دلیل موفقیت چارلي و پسرش به او حساد مرگ فروشنده

 زند:  کمك چارلي سر باز مي
 کنم. من دارم به تو پیشنهاد شغل مي :یچارل
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 من شغل لعنتي تو رو نمیخوام. :یلیو
 ها رو ادامه بدي؟: آخه تو تا کي میخواي اين بچه بازيیچارل

چه که تو  شعوري، اگه يه دفه ديگه اين حرفو بزني میزنم تو گوش ت! به من: تو خیلي بيیلیو
 (480: 4128پولدار هستي؟ )میلر، 

گنجاند با اين تفاوت که عماد دلخوري  دقیقا  همین صحنۀ تئاتر را مي فروشنده،فرهادي در 
خود از بابك به دلیل تجاوز به رعنا را روي صحنه آورده و خشونت فیزيکي و کالمي را در 

 ۀکیمرت يکه تو پولدار چهبه من »کند.  هاي خود اضافه ميالبداهه، به ديالوگغالب عباراتي في
(. در اين صحنه عماد، به دلیل رابطۀ پنهاني 21، دقیقه 4101)تأکید در فیلم، فرهادي،  «!هرزه

خطاب کرده و دلخوري شخصي خود را به روي صحنۀ تئاتر « هرزه»بابك با آهو، او را 
ويي با بحراني است که هويت آورد. تفاوت رابطۀ ويلي و چارلي با عماد و بابك در رويار مي

آور خانه و عماد، مرد حامي همسر. ويلي به کشد: ويلي، مرد نانها را به چالش ميمردانۀ آن
ورزد و  دلیل موقعیت خوب چارلي از نظر اقتصادي و موفقیت فرزندش به او حسادت مي

مك بابك دهد که کمك او را بپذيرد در حالي که عماد، از پذيرفتن ک غرورش اجازه نمي
، مقصر  اتفاق پیش آمده و  کاري و پیشنهاد خانۀ آهوپشیمان است. او بابك را به دلیل پنهان

 داند.  استیصال کنوني خود مي

 
در  و فرهنگ آمریکایی فروشندهدر : همنشينی هویت ملی سوم یو فضا یساز یبوم 6-0

  مرگ فروشنده

 
اين محصول  نظر گرفت چرا که اقتباس، سازي را مي توان عنصري اساسي در اقتباس در بومي

شود. يکي از بارزترين موارد تر ميفرهنگي جديد، براي مخاطب در جامعۀ مقصد، ملموس
در نحوۀ بازنمايي معشوقۀ ويلي لومان، دوشیزه فرانسیس، نمايان است. اين  بومي سازي فیلم

آيد: از حمام بیرون مي در حالي که لباسي برتن ندارد،  مرگ فروشندهشخصیت در نمايشنامۀ 
(. واضح است 481: 4128)میلر، « رود گیرد و از اتاق بیرون مي زن لباس هايش را از ويلي مي»

سازي شود. از که بر اساس قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، عدم پوشش زنان بايد بومي
ساس قوانین سانسور هاي جنسي موجود در نمايشنامۀ میلر، بر ابرخي از صراحت»نظر منتقدان 

 (.8942)اسکات، « موجود در جامعۀ ايران، کمرنگ شده است



 040یفرهاد ۀفروشند لميدر ف لريمرگ فروشنده اثر م یتجل ؟یساز یبوم ای ديتقل ،یاقتباس پسااستعمار

544 

 

که به استهزاء نزديك شده و منجر به خلق گیرد سازي تا جايي از اثر اولیه فاصله ميگاه، بومي
(. در نمايشنامۀ میلر، خانم فرانسیس در حالي 8شود )تصوير  هاي مضحك و عجیب ميصحنه

خواهد اتاق را ترک کند، اما   کند، ويلي از او ميگري دربارۀ جوراب صحبت ميکه با عشوه
(. 481: 4128)میلر، « توي سالن تونم بي لباس برم هام... من که نمي لباس»گويد:  فرانسیس مي

بومي سازي ظاهر  دوشیزه فرانسیس حتي براي بازيگران ايراني تئاتر هم غیرعادي به نظر 
رسد به طوري که بازيگر شخصیت بیف، خروج دوشیزه فرانسیس از حمام با باراني، کاله و  مي

، فرهادي، 8)تصوير « ستیتنم ن االن لباس» ديگويمگیرد و زماني که زن پوتین را به سخره مي
اما در نمايشنامه، اين صحنه نقطۀ عطف  .کنديرا پر م اتاق ،بیف ۀ، خند(49، دقیقه 4101

تنها به گريۀ بیف ختم شده بلکه آيندۀ درخشان او را براي همیشه تراژيك داستان است که نه
ي و ابخشودنن يگناه حس  ۀصحن نیهم ،يليو وارکابوس يهاياپردازيرو درکند. تباه مي

پوشش دوشیزه فرانسیس تحت تأثیر قوانین  .خیانت به آيندۀ فرزند، حضوري پررنگ دارد
-سانسور قرار گرفته و موجب تمسخر مخاطب غربي در مورد سینما، تئاتر و جامعۀ ايران مي

 شود. 
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  بدون یزن: یلیو ۀمعشوق یسازیبومدر  زيآمطعنه لحنو  یانتقاد بار: 6 ریتصو
 نندگانيو ب گرانیباز گرید تمسخر که شودیم مبدل ،یارانو ب نيپوت کاله، با یزن هب لباس

 ردرا به همراه دا

 
سازي کند که از بار انتقادي و لحن توانست اين صحنه را به نوعي ديگر بوميالبته فرهادي مي

شاره به آمیز آن کاسته شود. گفتگوي کارگردان و بازيگران پیرامون حذف اين صحنه و اطعنه
-بلند و حولۀ حمام قرمز مي ربدوشامبرقوانین پوشش بدن زن، يا پوشاندن کامل معشوقه با 

سازي باشد. به هر حال، حتي در صورت حذف کامل هاي ديگري براي بوميتوانست انتخاب
 شد.آمیخته مي سازي در هم اين صحنه و صحبت راجع به آن، نوعي از تقلید بابايي با بومي

سازي است. لیندا هايي بصري از بوميهاي زن در فیلم نیز نمونهباس ديگر شخصیتظاهر و ل
حجاب است و همانطور که در اجراهاي غربي نمايشنامۀ بي مرگ فروشندهلومن در نمايشنامۀ 

بینیم، اجباري براي پوشاندن موهاي او وجود ندارد. در توصیف ظاهر لیندا در میلر مي
ها به موهايش نوار بسته و سبد شود. مطابق رسم آن سال لیندا داخل مي»خوانیم:  نمايشنامه مي

نويسان  (. در بیشتر اجراهاي نمايشنامه10: 4128)میلر، « هاي شسته را در دست دارد لباس
 ونيزدر تلو (4801-4040( و ويلیام شکسپیر )4282-4090غربي، مثال  آثار هانريك ايبسن )

شوند که هم صورتي غربي داشته باشند و هم پوشش ر ميبا کاله ظاه زنان ،ي ايرانمل
در برخي موارد نیز زنان با گاله گیسي که به موي واقعي شباهت کمي  موهايشان حفظ شود.

 ساحره لمیدر ف بانو و يا (4122 )فرج اهلل سلحشور،يوسف پیامبر  لمیف در خایزلدارد مانند 
پوشش زن، استفاده  ي سازيبوم گريد يهاراه از .شونديم دهیکش ريتصو به ،(4120)میرباقري، 

 يبرف آدم لمیف در يعبد اکبردر نقش زن در ژانر کمدي است؛ در اين میان، مرد  گرانياز باز
( بهترين مثال است. اما در اقتباس ايراني 4109، عطاران) آد خوابم مي( و 4121)میرباقري، 
راي  نقش يك زن آمريکايي، روسري بر سر ، رعنا در تمام مدت  اجمرگ فروشندهنمايشنامۀ 

 کشد.  سازي فرهادي، تقلید را به چالش مي(. اينجاست که دوباره بومي1دارد )تصوير 
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مرد آمریکایی با  و سرگشتگی در فضای سوم: تصویر ندايل و سازی ویلیبومی: 3 ریتصو

 .کشدیم چالش به را ديتقل ی،روسر با ییکایآمر زنمو و ریش سياه و 

 
، نقش همسر  پیرمرد مرگ فروشندهسازي  ظاهر زنان در نسخۀ فرهادي از نمونۀ ديگر بومي

سازي شدۀ همسر و مادر آمريکايي است. متجاوز است. او نسخۀ دوم لیندا لومن و نمود بومي
چادر مشکي بر سر دارد و به دلیل تفاوت ظاهري زياد، براي مخاطبان غربي شخصیتي 

. بیشتر بینندگان غربي، نقش همسر  پیرمرد متجاوز است ييکايبه زن آمر شباهتيب و لموسنام
. اما او براي بینندۀ ايراني، دقیقا  با کلیشۀ مادري دلسوز و همسري (8942 ن ر،ي)ر  را درک نکردند

کند که شخصیت سازي اغراق مي. در اينجا فرهادي تا حدي در بوميخواني داردفداکار هم
 ها فاصله دارد. جديد، با شخصیت آرتور میلر، فرسنگ

موجود  يها شهیبا کل او. ستین منفعل ي، رعنا در اقتباس فرهادمرگ فروشندهدر  ندایل برخالف
 کند، يم يرانندگ است، تئاتر گريبازفاصله گرفته است.  يکم نمایس خيدر تار رانياز زنان ا

 در(، 8948) يسینف ۀگفت به. کند يم ييجدا به ديتهد را همسرش يحت و کند يم نظر اظهار
 ريتصو ،مختلف يها طهیحکرده در  لیزن تحص يحضور الگوها ،انقالب از بعد ينمایس»

 حقق،م دانشگاه، استاد معلم،»مانند  ييها نقش اختصاص ؛«ردب  نیاز زنان را از ب ياشهیکل
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از  ،است يو مل يدر سطح محل زنان يهاتیفعال نمايانگر که «هنرمند و سندهينو کدان،يزیف
 (.00) باشدميدر مورد زنان  جيرا يها شهیکل شکستن در راستاي رانيا ينمایس اقدامات
نهفته است که از  مستعمره ریتحق ها،شهیپس کل دربابا،  يهوم يپسااستعمار يهاهيدر نظر

: 8990شوند )هودارت،  يتکرار م وپخش  ناخوشآيند او، ريواتص ييبازنما اي هافهیلط قيطر
است که هرگونه تنوع و  نيا؛ مسئلۀ اساسي ستین ها آن بودن مغرضانه ،هاشهی(. مشکل کل81

نوع  ني. اشوديرفتار م وهیش كيبه  ها گروه و افراد تمامو با  شده گرفته دهيناداختالف 
ها را به شود که آن يم مستعمرهاضطراب در افراد  ينوع جاديمنجر به ا ،ياشهیکل ييبازنما

 يب نادان،» را مستعمرهکه  ييها شهیکل کند؛ يم تيهدا يتکرار يها شهیمقاومت در برابر کل
  (.821: 8948د)نفیسي، کشيم ريتصو به «عقب مانده و فرهنگ

عۀ نیويورک است که زمینۀ داستان سازي در اقتباس فرهادي، جام يکي ديگر از مصاديق بومي
رود که برخي متقدين اذعان سازي تا جايي پیش ميآرتور میلر است. اين بومي مرگ فروشندۀ

(.  در اقتصادي 4108)محمودي،  کند يرا سانسور م مرگ فروشنده ، نمايشنامۀفروشندهدارند 
شوند. اين در  ويران مي بیمار، ويلي لومان و خانوادۀ او در پي رسیدن به روياي آمريکايي،

رغم محبوبیت ژانر اجتماعي و مرکزيت مشکالت اقتصادي در بسیاري از حالي است که علي
عامل ويرانگري  فروشنده،پردازد. در ، به اين موضوع نميفروشندههاي سینماي ايران، فیلم فیلم

دي و سیاسي نمايشنامۀ هايي از ويلي لومان، از زمینۀ اقتصا عماد و پیرمرد خاطي به عنوان نسخه
کند. کاري در بطن جامعۀ ايران اشاره ميمیلر فاصله گرفته و به تجاوز، عدم امنیت و مخفي

هاي متفاوت در کنار يکديگر قرار  کند که فرهنگ همین امر نوعي فضاي سوم را ايجاد مي
ماعي اجت-هاي اخالقيگیرند: نقطۀ مشترک فرهنگ ايراني و آمريکايي، سقوط و چالش مي

 است. 
ها به شخصیت ،هفروشند درتوجه است.  انيشاسوم در اقتباس  يدر فضا هافرهنگ برخورد

کند و عماد روزها، ادبیات فارسي تدريس مي. کنندتجربه مي راسوم  يفضاهاي گوناگون، شیوه
پردازد. تقابل ادبیات فارسي و آمريکايي در آفريني ميمیلر به نقش مرگ فروشندۀها در شب

گیرد. ظاهر شخصیت عماد نیز نشانگر فضاي سوم ۀ فضاي سوم قرار ميشغل او در محدود
اي آمريکايي را بازي است. با وجود اينکه او نقش ويلي لومان، يك مرد آمريکايي در نمايشنامه

(. عماد، موهايي سیاه و صورتي 1اي شباهت دارد )تصوير کند، بیشتر به يك مرد خاورمیانه مي
صري، چهرۀ شرقي و بازي  نقش يك مرد غربي، نمايانگر تقابل و دار دارد. از لحاظ بريش
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 ۀشد ييبازنما يها شهیبا کل «يمشک شير»مو و ها در فضاي سوم است. برخورد فرهنگ
 : 8944 ،يدواني)ر کند يو مسلمان مطابقت م ياانهیخاورم يدر مورد مردها ياستعمار گفتمان

-ميکراوات  كيغرب، محدود به  ياین  دنلوما يليعماد با و يتنها شباهت ظاهر .(1-1

 شودينم هیاز مظاهر غرب است که استفاده از آن توص يکيکراوات،  ران،يدر ا (.1شود)تصوير 
او  لیکه تنها دل کند يم انیب ياز مخاطبان غرب يکي. (4108، «شدن كیش يبرا يغرب ۀنسخ»)

مردان » دنيبه محض دبوده که  مرگ فروشنده، اقتباس آن از فروشنده لمیف يتماشا يبرا
عماد  يسرگشتگ. (8942)آلته،  شوديم مانیپش لمیف طیبل دياز خر «زنان باحجاب»و  «دار شير

نیز نمود پیدا کرده است. او به عنوان بازيگر فارغ از جنبۀ ظاهري، در رفتار او  سوم يدر فضا
يك نقش آمريکايي و دبیري که با ادبیات غرب آشنا است، درگیر غیرت و تعصب منتسب به 

 شود.  مرد ايراني مي
در  ييکايآمر پدر و همسر ۀشد يسازيلومن و نمود بوم ويلي دوم ۀنسخ ،يخاط رمردیپ 

تأمین معاش خانواده ناموفق است و به همسر خود است. او همانند ويلي لومان در  سوم يفضا
خیانت کرده است. اما برخالف ويلي که رابطۀ خوبي با پسرانش ندارد در ارتباط با دختر و 

کند. از اين رو تاب رسوايي در مقابل  داماد خود مانند پدران ايراني، عشق و محبت دريافت مي
 ها را ندارد. آن

 وکند. نقش ها در فضاي سوم، در مورد رعنا نیز صدق ميها و ظاهر آنتضاد نقش شخصیت
. با وجود بازي کردن نقش يك زن غربي، او همیشه استهر دو فرهنگ  ۀدربردارندظاهر رعنا 

پوشاند. همین شرايط براي همسر حجاب بر سر دارد و هنگام ايفاي نقش، موهاي خود را مي
در اقتباس فرهادي است، نیز وجود دارد. با در پیرمرد متجاوز، که نسخۀ ديگري از لیندا لومان 

سازي صورت گرفته که پیش از اين به آن پرداخته شد، مي توان قرار گرفتن نظر گرفتن بومي
ها را در فضاي سوم قرار داد. از شخصیت غربي لیندا، رعنا، همسر پیرمرد و ظاهر اسالمي آن

 آشنا و مدرن يزن مقام در رعناسو،  كي ازگیرد: لحاظ بصري، تنشي در فضاي سوم شکل مي
 رعنا، ياسالمپوشش  گر،يد ياز سو و ردیگيقرار م يخاط رمردیپ ي سنت زن  مقابل در غرب به

 مانند ييهاشهیکل .کنديم كينزد ياانهیخاورم زن يهاشهیکل بهدور کرده و  ندایاو را از نقش ل
(. 89-84: 4008)ويلکینز، « ط مردانزن مورد ستم واقع شده و نیازمند به محفاظت شدن توس»

 گیرد.اينگونه است که رعنا در نوعي سرگشتگي بین زن آمريکايي و زن ايراني قرار مي

نمود بارزي از فضاي سوم است. اين  دهديرخ محادثۀ تجاوز که از پس  يتقابلدر واقع، 
 يفرد تيو هو ،ي کردهسيعماد و رعنا را دچار دگردت که ي اسچالش نيترمهم رويارويي
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 انیم تیدو شخص نيصرف کشمکش ا لمیاز ف ي. سهم بزرگدهديم رییرا تغ ايشان ۀگذشت
 است. «ي/ شرقيسنت» يتيهوبا اتفاق و  «/ غربيروشنفکرانه» ياخود و مواجهه نیشیپ تيهو

 است. فضاي سوم همان خشن آن درمقابلعماد رفتار  و منفعلبه اين کشمکش رعنا پاسخ 
خشونت مرد، انفعال زن، و  رینظ شرقي يهاشهیکلاست: تقابل  تهیسنت و مدرن انیم تقابل

 مدرن آمريکا و اتیروشنفکر، آشنا با ادب يزوجکلیشۀ غربي  رو در روي مستبد ياجامعه
  اجتماعي و فردي. روابط مستقل در

را چینش هدفمند فرهادي در  ها تیشخص ينيوتک ریس( نیز 4108در همین راستا، شکیبي )
 ها آندر ابتدا آموزان عماد، مثالي براي اين تکامل اند.  دانش کند. قلمداد مي فروشندهفیلمنامۀ 

 يو حت يگذران خود، وقت يالیخ يدر عالم ب رشانیدب يو هنر يفرهنگ يمشغول به دل» توجه يب
 يمقتضا»ي فرهاد عم، به زمطلع نیست زيرا لرینام آرتور ماز  نفر كي يو حت «کنند يم يلودگ
و  شيتماشاگر نما تيبا عالقه و جد»  لمیف يدر انتهاآموزان ؛ اما همین دانش«شان است سن
 .(2)بند  «شان هستند معلم ياجرا

استفاده از دو شاهکار ادبي  فارسي و  انگلیسي در اقتباس فرهادي، نمونۀ قابل توجهي از فضاي 
، اين نمايشنامه به عنوان يك  مرگ فروشندهیلم است. عالوه بر اقتباس از سوم در پیرنگ ف

 را هاآن يفرهادهايي که شود. صحنههاي کلیدي فیلم اجرا مي شاهکار ادبي آمريکايي در صحنه
 ييرمزگشاو مخاطب را به  دانديمعماد و رعنا  يزندگ يهابحران و سؤاالت كیدرامات نمود

 نیحسمغال اثر گاواز سويي ديگر، فرهادي از نمايشنامۀ  .(4108دي، )فرها کنديم دعوت آن
 تگريروا (،4454) گاو. جويداس آن توسط مهرجويي بهره ميو اقتب (4141-4101) يساعد

افول و دگرديسي رفتار انساني است که گويي عماد اين خصیصه را از شخصیت مش حسن به 
 يتنسشاهکار در ادبیات فارسي مدرن است که نويسندۀ آن را  كي ،گاوارث برده است. 

 (.4122د )صبا، خواننيم رانيا امزیليو
رغم مخالفت دولت وقت ايران به علي که، اولین اثر سینمايي بود گاو از سويي ديگر، اقتباس 

 (.1: 8998يافت و مورد تشويق قرار گرفت )تپ ر، راه  يغرب يهابه جشنواره نمايي،دلیل سیاه
يي و ارتباط با نمایس ه و هم از ديدارتباط با مدرنیت و يادب ب عد از هم شاهکار نيا ن،يبنابرا

گرفتن فیلم و داستان قرار  ارتباطي تنگاتنگ دارد. يبا گفتمان استعمار ،جشنواره هاي غربي
کشد که فارسي، در کنار نمايشنامۀ آمريکايي، فضايي در هم تنیده را براي بیننده به تصوير مي

گاو براساس آن ساخته  لمیکه ف «لیعزاداران ب»در داستان  يساعدآنچه . نمود فضاي سوم است
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مخاطب ( که ها ي)بلور يگانگانیبسته در برابر ب ۀجامع كياز  ي استريتصودهد  ارائه مي،  شده
سرگشتگي و  نيا .کندرا احساس ميآنان  يزا وحشت ریثآاما ت دنیب يرا نم ها آن گاه چیه

که در مش حسن  دهد يم يدرون يروان بيتخر كيخود را به  يجا ا جيتدر ،يرونیوحشت ب
 (.4108خان،  کند )قاسم نمود پیدا مي

سازي و فضاي سوم در تشخیص تصاوير بازنمايي شده از ايرانیان  هاي بومي بررسي نمونه
سازي بیشتري انجام شود، با پذيرش و میت زيادي دارد. هر چه در يك اقتباس، بومياه

استقبال بیشتر مخاطبان جامعۀ مقصد مواجه خواهد شد چرا که حتي در صورت عدم شناخت 
سازي و به دنبال آن، خلق فضاي  اثر اولیه، فیلم اقتباسي را درک خواهند کرد. در نتیجه، بومي

 ها ضروري است. ي جذب مخاطب و حس همزادپنداري او با شخصیتسوم در اقتباس برا
 

 گيری: نتيجه -5

 
مستعمره است که در آن  دی، تقلهادر برابر کلیشه مقاومت از نمودهاي يکبه زعم هومي بابا، ي

تواند مانند يو م ستین هيفروما کند تا نشان دهد برداريگرتهند از استعمارگر کيم يسع
است که  هايي همراهبا تفاوت و ستیساده ن دیتقل كي نو قدرتمند باشد. ايگر، موثق استعمار

 مستعمره، و استعمارگر يبرا «اصل» .نخواهد بود استعماگر «اصل» نسخۀ آن هرگز مانند ۀجینت
 .است همراه نیطرف  اضطراب و گيسرگشت با د،یتقل ل،یدل نیهم به و تسا يافتنیندست

 ييبابا يهوم دیتقل از يانمونهبه عنوان  لریم ۀشنامياز نما يرهاداقتباس اصغر فدر اين مقاله، 
صحنۀ تئاتر، آپارتمان موقت عماد و  ونیمانند دکوراس ييهابخش در آن نمودشد. در نظر گرفته

 و هاالوگيد ،هاتیشخص خورد. همچنین، تقلید هومي بابايي در به چشم مي ،ظاهر عماد و رعنا
نوعي از  ،لمیو ف شينما يهاتیشباهت شخصنمود يافته است.  لمیدر ف مرگ فروشنده ياجرا
. تقارن ويلي لومان با پیرمرد فروشنده و با خود  عماد، ارتباط بین لیندا، زن پیرمرد و است دیتقل

ها در اقتباس فرهادي است. هايي از تقلید شخصیترعنا و شباهت چارلي با بابك نیز نمونه
هايي همراه است که باعث شده اثر اقتباس شده با اثر میلر يکسان  وتالبته اين تقلیدها با تفا

 نباشد.
توان با  ناپذير است چرا که مي سازي، امري اجتناباستفاده از مفهوم بومي، اقتباس نديدر فرآ

. باشندملموس  اي بازنمايي کرد که به گونه محليمخاطبان  يناآشنا را برا موضوعات اين شیوه،
زن و مرد مانند  يمواز يهاتیاز جمله ظاهر شخص يعناصر مختلف ي، فرهادفروشندهدر 
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 تیوضع نیهمچن. ه استکرد سازيبوميرا  رمردیرعنا و همسر پ، ندایل اي، و پیرمرد عماد ي،ليو
، رانيا ۀجامع طيمسائل و شرا ييبازنماآن به  ليبا تبد مرگ فروشندهدر  ورکيوین ۀجامع

محیط ها با آن راياست ز پذيرشقابل  نيايرامخاطبان  يبرا شرايط نياست. ا شده يساز يبوم
 .آشنا هستند لمیف و جو بازنمايي شده در

نامیده  يمل تيآنچه هو بازنمايي به نیز يغرب يها ، منتقدان و جشنوارهيعالوه بر مخاطبان مل
. باشدکارگردان  تیموفق يبرا ي موثرتواند گام يم موضوع نيو ا شود، عالقه نشان داده مي

-در جشنوارهدر قالب اقتباس از يك اثر غربي  ي عماد و رعنامل هايچهره نماييباز فرهادي با

 اينمايشنامهاز  کامل دیتقل ا  يكصرفبا اقبال مواجه شد. شايان ذکر است که  يالملل نیب يها
  .جذاب نخواهد بود ها ها يا غربي، براي شرقيرانيمردم افرهنگ و  يریبدون به کارگ يغرب
سوم  يفضاگیري شکل يرا برا يمناسب طيشرا يغرب شينما كيقتباس از ادر  يساز يبوم

 فضايي ،آن ي، جامعه و اعضايرانيو ا يبا کنار هم قرار دادن فرهنگ غرب يفرهاد کند. يم جاديا
تواند  يها م مجاورت فرهنگتقابل و  ني. ااستها ساخته فرهنگ رويارويي و مذاکرۀ يرا برا

کارگردان  يمل تيهو و جامعهاين مقايسه،  قياز طراي که  به گونه ها شودآن ۀسيمنجر به مقا
 ،ياثر غرب كيدر واقع شرق، در ارتباط با  شود. يم درکقابل  يمخاطبان و منتقدان غرب يبرا

نه و  ينه تماما  شرق اي يو هم غرب يکه هم شرق دهديشکل م ديجد يتيخود را در روا ريتصو
سوم  يفضا يفرهاد گیري کرد که در اقتباس گونه نتیجه توان اين مي نيبنابرا است. يکامال  غرب
از هر دو اي به گونه تقلید در نوسان است کهو  يسازيبوم در میان فروشنده گیرد؛ شکل مي

 .برد بهره ميمفهوم 
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