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 .4مقدمه
از آنجا که رسانهها نقشي اساسي در زندگي انسان قرن بیست و يکم ايفا ميکنند ،پژوهش
پیرامون مطالعۀ فیلم و برنامههاي تلويزيوني تحت عنوان مطالعات رسانه ،از اهمیت بااليي
برخوردار است .يکي از زيرمجموعههاي اصلي مطالعات رسانه ،اقتباس است که با حوزه
ادبیات اشتراکات زيادي دارد .بر اساس نظريۀ اقتباس هاچن و اوفلین ( )8941از لحاظ لغوي،
اقتباس به معناي سازگاري ،تنظیم ،تغییر و مناسب سازي است ( .)2در اين راستا ،اقتباس
پسااستعماري ،حوزۀ وسیعي را در بر ميگیرد که براساس بافت اقتباس ،به مفاهیم مختلفي
مرتبط ميشود :گاه متن اصلي و منبع ،گاه نويسنده و مخاطب ،و گاه اقتباس انجام شده به
عنوان نتیجۀ کار ،ميتواند در اين عرصۀ علمي بررسي شود (پونزانسي.)488 :8941 ،
نفیسي در مجموعۀ پنج جلدي تاريخ سینماي ايران ( ،)8944در مورد تاريخ و روند رشد و
توسعۀ سینماي ايران به ژانرهاي مختلف سینمايي از جمله اقتباس اشاره کرده است .دباشي
( )8994نیز در کتاب کلوز آپ به بررسي تاريخ چهار دهۀ سینماي ايران از سال  4089تا 4009
پرداخته است .همچنین مراديکوچي ( )4122در بررسي تطبیقي شاخصترين اقتباسهاي ادبي
سینماي ايران مدعي است که جنبش اقتباس ،نويسندگان و هنرمندان صاحب سبك را به سینما
جذب کرد و از اين جهت سودمند بود که سینما را به هنر با ارزشتري در جامعه و جهان
تبديل نمود.
در دهۀ اخیر ،اصغر فرهادي ،کارگردان ايراني ،به واسطۀ شرکت در جشنوارههاي بینالمللي ،به
شهرتي جهاني رسیده است .وي در کنار ديگر کارگردانان مانند عباس کیارستمي ،مجید
مجیدي ،بهمن قبادي ،جعفر پناهي و ،...سینماي ملي را به عرصۀ بینالمللي معرفي کرده و
جوايز زيادي را از آن خود ساخته است .فیلم فروشندۀ او موفق به کسب جوايز متعددي شده
است .اين فیلم توانست جايزۀ اسکار بهترين فیلم خارجي زبان را براي دومین بار براي
فرهادي و ايران به ارمغان آورد .فروشنده ( ،)4101به روايت داستان مشکالت زندگي زوج
جواني در تهران ميپردازد .به دلیل گودبرداري غیراصولي ،آپارتمان آنها در حال فرو ريختن
است .در نتیجه ،عماد و رعنا مجبور ميشوند خانۀ خود را ترک کرده و به طور موقت در
آپارتمان زني بدنام ساکن شوند .ناآگاهي آنها از اين موضوع ،يکي از مشتريان سابق زن را
وارد زندگي رعنا ميکند.
پس از اکران فیلم فروشندۀ اصغر فرهادي و استقبال و تشويق مخاطبان و داوران در مجامع
ملي و بین المللي ،بسیاري از منتقدان اقدام به نوشتن نقدهايي در مورد اقتباس فرهادي از اثر
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آرتور میلر ( )4048-8998کردند .در واقع تعداد مقاالت علمي در مورد اين فیلم اقتباسي در
مقابل نقدهاي متفاوت در تارنماهاي اينترنتي ،بسیار کم است و به چهار پايان نامه دانشگاهي
در حوزۀ اقتباس محدود ميشود.
از سوي ديگر ،فیلم فروشنده با نقدهاي سیاسي متفاوتي در مطبوعات و فضاي مجازي روبهرو
شد که نشان دهندۀ حمالت سنگین به فیلم فرهادي است .براي مثال مهدوي ( )4108در
روزنامۀ کیهان ،فروشنده را فیلمي بر ضد ايراني و ضد مسلمان معرفي ميکند چرا که از نظر
او ،فرهادي تصاويري منفي از جامعه و ملت ايران را به دنیا نشان داده است .با توجه به
نقدهاي سیاسي در مورد فیلم و سخنان فرهادي ( )8942هنگام دريافت جايزۀ اسکار در مورد
نقش فیلمساز در شکستن کلیشهها و ارائۀ تصاويري جديد از ملتها و اديان مختلف ،نوعي
دوگانگي بین نظر او و ديدگاه منتقدان شکل ميگیرد .از يك سو ،فرهادي بر اين باور است که
کلیشهها را به چالش کشیده و از سويي ديگر فیلم اقتباسي او براي سیاه نمايي ايران ،مورد
نکوهش برخي منتقدان واقع شده است (مهدوي4108 ،؛ ابطحي.)4108 ،
اين تفاوت در ديدگاهها ،نیاز به بررسي فیلم ،با استفاده از نظريههاي مطالعات پسااستعماري را
توجیه ميکند .به طور کلي مطالعات پسااستعماري به بررسي روابط قدرت بین مستعمره و
استعمارگر و در مقیاسي وسیعتر ،روابط نابرابر قدرت بین غرب و شرق ميپردازد .اقتباس يك
کارگردان جهان سومي از يك اثر و شاهکار آمريکايي را ميتوان در حوزه اقتباس
پسااستعماري گنجاند.
هومي بابا ( ،)8991نظريهپرداز حوزۀ مطالعات پسااستعماري ،به چگونگي شکلگیري ارتباط
بین استعمارگر و مستعمره پرداخته و در نظريات خود از مفاهیم مختلفي مانند تقلید 4و فضاي
سوم 8استفاده کرده است .او بیان ميکند که ارتباط بین اين دو گروه کامال دوسويه بوده که در
شکل گیري شخصیت و هويت هر دو مؤثر است .اين پژوهش در نظر دارد از طريق مطالعۀ
دقیق متن نمايشنامۀ مرگ فروشندۀ آرتور میلر و فیلم فروشندۀ اصغر فرهادي چگونگي ارتباط
و تآثیرگذاري استعمارگر و مستعمره (غرب و شرق) بر يکديگر را در اقتباسي پسااستعماري
مورد بررسي قرار دهد .در واقع نشان ميدهیم که در جريان تقلید (اقتباس) از يك نمايشنامۀ
غربي توسط کارگردان ايراني ،هويت ملي با استفاده از بوميسازي در فضاي سوم هومي بابايي
بازنمايي ميشود.
__________________________________________________________________________
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 .8پيشينۀ تحقيق
تا کنون ،منتقدان ايراني و خارجي زيادي به انتقاد و ستايش فیلم فروشنده پرداختهاند .اين
نقدها بیشتر در وب سايتها ،مجلههاي سینمايي و برنامههاي تحلیلي تلويزيوني مانند هفت
مطرح شده است .به طور کلي ميتوان گفت که فیلم فرهادي بر اساس موضوعات مشابه و
برخي از چارچوبهاي مشترک مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است .برخي از منتقدان،
فیلم را با تمرکز بر مفهوم روابط زن و مرد و نگاهي فمینیستي تجزيه و تحلیل کرده اند
(صنعتي4108 ،؛ میر احسان .)4108 ،گروه ديگري از منتقدان عنصر «طبقۀ اجتماعي» را در
فیلمهاي فرهادي بررسي کرده و او را با نويسندگاني اجتماعي مانند هانريك ايبسن (-4090
 )4282مقايسه کردهاند .منتقداني مانند طوسي ( ،)4108پرستش ( )4108و نیکو نظر ()4108
باخوانشي مارکسیستي به اهمیت دغدغهها و مشکالت طبقه متوسط در فیلمهاي فرهادي از
جمله فروشنده اشاره کردهاند.
همچنین نقدهاي نشانه شناختي میراحسان ( 4108ب) ،شايانفرد ( )4100و يزدانيخرم
( )4108حول محور کدگشايي نشانههاي مختلف مانند ديوار ،گربه و تابلوهاي نقاشي در
فروشنده ميچرخند .برخي ديگر نیز به بررسي تکنیكهاي فیلمسازي فرهادي در مجموعه
فیلمهايش از جمله فیلم فروشنده پرداختهاند .طالبينژاد ( ،)4108تهراني ( ،)4108میراحسان
( 4108الف) و خوشخو ( )8940نقاط قوت و ضعف تکنیكهاي سینمايي فرهادي مانند
شخصیت پردازي ،طرحواره ،پیرنگ و درگیري مخاطب را برجسته کردهاند.
از سوي ديگر ،برخي از منتقدان ديدگاهي سیاسي نسبت به فروشنده اتخاذ کردهاند .کیهان،
روزنامهاي محافظه کار و استعمارستیز است که فروشنده را فیلمي بر علیه ملت ايران و
مسلمانان ميداند (مهدوي .)4108 ،اين روزنامه ،دومین اسکار فرهادي را با نقدي تحت عنوان
«فروشنده چه فروخت تا اسکار بگیرد؟» ،اسکار را نتیجۀ قانون ضد مهاجرت ترامپ و
سرمايهگذاري بزرگ امیر قطر در فیلم فروشنده دانست  .همچنین ابطحي ( ،)4108کريمي
( )4108و زادمهر ( )4100نیز جايزۀ اسکار فرهادي را ،نتیجۀ يك بازي سیاسي تلقي ميکنند.
آنها معتقدند که سیاستهاي نژادپرستانۀ ترامپ ،باعث شد که سیاست بر هنر غلبه کند و
فرهادي دومین اسکار خود را دريافت کند.
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منتقدان غربي متعددي نیز در مورد فیلم فروشنده نقدهاي متفاوتي نوشتهاند که در تارنماهاي
محبوب امتیازدهي به فیلم و سريال مانند متاکريتیك imdb ،4و راتن تومیتوز 8انتشار يافتهاست.
برخي از ايشان مانند گودي کونتز ( )8942عدم شکايت رعنا به دلیل خجالت کشیدن از تشريح
حادثۀ تجاوز را براي مخاطب غربي ديوانه کننده توصیف کردهاند اما معتقدند که رعنا به عنوان
يك زن ايراني ،با اين شرايط ،خو گرفته است .اسکات ( )8942نیز در نقدي که در دفاع از
نقش رعنا نوشته شده ،صدمۀ فیزيکي به سر رعنا را بياهمیت و جراحت اصلي را در روح و
روان رعنا ميبیند .گويا عماد تنها به فکر آسیب وارد شده به مردانگي خود است .لین ()8942
نیز عدم حضور نیروي پلیس را دال بر وجود بي عدالتي در جامعه ايران ميداند و نیاز به اثبات
بيگناهي رعنا در اين فیلم را نشانۀ نقص در سیستم قانوني ايران تلقي ميکند .
چندين پايان نامه در حوزه ادبیات بینارشتهاي به بررسي نمايشنامۀ آرتور میلر و اقتباس اصغر
فرهادي از ديدگاههاي متفاوت از جمله هويت ،فرهنگ و متن پرداختهاند و از تئوري
صاحبنظران حوزه اقتباس مانند هاچن بهره جستهاند .رضوي گنجي ( )4102در پايان نامۀ
خود با عنوان «وفاداري افراطي خطرناک است» ،به بررسي میزان وفاداري اقتباس سینمايي به
نمايشنامۀ میلر پرداخته است .باباساالري ( )4102نیز در پايان نامهاي تحت عنوان «همکنشي
سینما و ادبیات در فیلم فروشندۀ اصغر فرهادي و نمايشنامۀ مرگ فروشندۀ آرتور میلر» ،به
ارتباط متقابل سینما و ادبیات در فیلم فرهادي اشاره کرده است .همچنین قاسمي پور (،)4102
در پايان نامۀ خود با عنوان «گذار هويت ،فرهنگ ،و متن در مرگ فروشندۀ آرتور میلر و
فروشندۀ اصغر فرهادي» ،متن ،بافت و ارتباط آن با هويت را در مرگ فروشند و فروشنده مورد
مطالعه قرار داده است .میرزايي ( )4108نیز در «مطالعه ي تطبیقي نمايشنامۀ مرگ فروشندۀ
آرتور میلر و فیلم اقتباسي فروشندۀ اصغر فرهادي» ،مطالعهاي در چهارچوب نظريات هاچن در
غالب اقتباس فرهادي از میلر انجام داده است .در خصوص اقتباس از ادبیات در سینما نیز به
صورت مجزا مقاالت متنوعي نگاشته شده که مفهوم اقتباس را از جوانب مختلف مورد بررسي
قرار دادهاند .مثال زند و ديگران ( )4100به بررسي تغییرات فیلم آلیس در سرزمین عجايب
ساختۀ برتون در مقايسه با رمان کارول پرداخته وعناصر داستان ازجمله شخصیتها را با توجه
به ديدگاه کاهیر ،با فیلم مقايسه و تغییرات فیلم نسبت به رمان را مورد مطالعه قرار دادهاند.
همچنین لطافتي ( )4128با توضیح زبان ادبیات و زبان سینما ،به رخداد مقابله تصوير و واژه
__________________________________________________________________________
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اشاره کرده و به بررسي يك نمونۀ موفق اقتباس ،داستان نوين موشت و فیلم موشت ،پرداخته
است .از آنجايي که مطالعات پیشین هیچ يك به تنش میان گفتمانها و ارتباط غرب و شرق در
اقتباس اشاره نکردهاند ،مقالۀ پیش رو در نظر دارد با استفاده از نظريات هومي بابا ،فیلم
فروشندۀ اصغر فرهادي را در حوزۀ اقتباس پسااستعماري بررسي کند.
-3چهارچوب نظری
 3-0اقتباس پسااستعماری چيست؟
ادبیات تطبیقي به مقايسۀ ادبیات دو کشور خالصه نميشود بلکه به ارتباط بین ادبیات و ديگر
حوزهها مانند هنر نیز ميپردازد .آتشي و انوشیرواني ( )4109معتقدند که امروزه مرزهاي
تصنعي علوم مختلف کمرنگتر شده و مطالعۀ ارتباط بین رشتههاي مختلف از جمله علوم
انساني و هنر ،به ويژه ادبیات و هنر اهمیت ويژهاي پیدا کرده است ( .)494در اين راستا «متن»
در معناي وسیعتري به کار برده ميشود که شامل متون نوشتاري ،ديداري ،شنیداري و فرهنگ
عامه نیز ميشود .از اين رو مطالعۀ اقتباسهاي سینمايي به جز مطالعات رسانه ،در محدودۀ
ادبیات تطبیقي نیز قرار ميگیرد.
اقتباس ،حوزۀ وسیعي است که معاني و مفاهیم متفاوتي را در بردارد .دادور و رحمتجو
( )4101در راستاي اهمیت اقتباس در مطالعات تطبیقي بیان ميکنند که اقتباسهاي سینمايي
همسنگ ترجمۀ ادبي هستند؛ يکي از جنبههاي اساسي اما مغفول در هنر هستند که ارزش متون
ادبي را شکل ميدهند ( . )44يکي از زيرشاخههاي اقتباسهاي سینمايي ،اقتباس پسااستعماري
است .انوشیرواني ( )4104معتقد است که «نظريات بینارشتهاي ،ادبیات تطبیقي را از فرازباني و
فرا ملیتي و فرافرهنگي ،به فرا رشتهاي رهنمون کرده است» و در اين میان به نظريه پردازان و
منتقداني مانند ادوارد سعید و هومي بابا اشاره ميکند ( .)1بر اساس نظريات هاچن و
پونزانسي ،اقتباس پسااستعماري اشکال مختلفي را در بر ميگیرد .از نظر هاچن و اوفلین
( )8941اقتباس پسااستعماري در اصل ،بازنگري و تولید مجدد يك محتوا در بافتي جديد و
متفاوت است (.)481
ادوارد سعید ( ،)4021منتقد سرشناس مطالعات پسااستعماري ،در خصوص انتقال متن و بافت
معتقد است زماني که داستانها سفر ميکنند ،فرآيندهاي مختلف بازنمايي را نیز با خود ،انتقال
ميدهند ( .)880سعید بر اين باور است که انتقال داستانها چهار مشخصه دارد :اول اينکه
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داستان و متن اصلي ،ويژگيهاي مختص خود را دارد؛ دوم مسافتي است که داستان طي
ميکند؛ سوم پذيرش يا عدم پذيرش داستان در جامعۀ مقصد و چهارم انتقال ايدهها در بافتي
جديد است (همان .)882-880 :در اين راستا ،هاچن و اوفلین ( )8941اقتباس را داستاني در
نظر ميگیرند که ويژگيهاي متن اصلي را به بافتي جديد منتقل ميکند ( .)489از اين رو،
اقتباس پسااستعماري در حیطۀ ادبیات تطبیقي ابزاري ميشود جهت شناخت و بازنماياندن
«ديگري» .تعیین و ارائه تعريف مشخصي براي سینماي پسااستعماري امکانپذير نیست.
پونزانسي ( )8941بیان ميکند که عوامل مهم در سینماي پسااستعماري ،اسباب و شیوۀ اقتباس
هنرمند است؛ اين اقتباس معموال به گونهاي است که هم وجه سیاسي و هم زيباييشناسي را
دربرگیرد ( .)448براساس نظريات او ،مفاهیم از آن خود ساختن ،4کپيبرداري  8و انتقال 1در
حوزۀ اقتباس پسااستعماري قرار دارند (پونزانسي .)480 :8941 ،هومي بابا يکي از نويسندگان
و نظريه پردازان گفتمان پسااستعماري است که مفاهیم مختلفي مانند تقلید و فضاي سوم را
تعريف ميکند تا به وسیلۀ آنها نوع ارتباط بین استعمارگر و استعمارشونده /مستعمره را
روشن کند که در بخش بعدي به آن ميپردازيم.
 6-3از تقليد تا بومی سازی
تمرکز مطالعات هومي بابا در خصوص کلیشههايي که از شرق و غرب وجود دارد ،بیشتر بر
مفهوم«اضطراب و سرگشتگي» ،1استوار است .اضطرابي که ريشه در بازنمايي کلیشهاي از
مستعمره و استعمارگر دارد .بابا معتقد است که به دلیل اين اضطراب ،مستعمره ،در برابر
گفتمان استعماري از خود مقاومت نشان ميدهد (هودارت .)10 :8990 ،از نظر بابا ،تقلید،
نوعي مقاومت است که در نتیجۀ تداوم و تکرار کلیشهها شکل ميگیرد .اين تقلید ميتواند
خیلي نامحسوس و حتي ناخودآگاه صورت گیرد .اما مقاومتي که بابا بر روي آن تمرکز مي کند
«نمود متني و تاريخي دارد» ( همان.)18 :
اين نوع تقلید ،صرفا پیروي جزء به جزء نیست بلکه نمايانگر گونهاي از سازگاري فرهنگ
استعمارگر با فرهنگ مستعمره است .به بیان سادهتر ميتوان گفت« :تقلید در گفتمان استعماري
__________________________________________________________________________
Appropriation
Imitation
Transmission
Anxiety

1
2
3
4

544

اقتباس پسااستعماری ،تقليد یا بومیسازی؟ تجلی مرگ فروشنده اثر ميلر در فيلم فروشندۀ فرهادی020

نوع اغراق آمیزي از تقلید زبان ،فرهنگ ،رفتار و عقايد است .اين اغراق نشان ميدهد که تقلید
صورت گرفته با اختالفاتي همراه است .بنابراين نميتوان آن را شاهدي براي بندگي و بردگي
مستعمره در نظر گرفت» (هودارت .)10 :8990 ،در گفتمان پسااستعماري ،از آنجايي که
استعمارگر بر مستعمره برتري دارد ،مستعمره براي پذيرش توسط استعمارگر بايد خود را به او
شبیه کند .مستعمره به استعمارگر شبیه خواهد بود اما هرگز با او يکسان نخواهد شد چرا که در
اين صورت ،عملکرد ايدئولوژي و چارچوب اين گفتمان دچار اختالل ميشود .اگر مستعمره و
استعمارگر از هم تمیز داده نشوند ،ارجحیت استعمارگر نیز از بین ميرود .از اين رو ممکن
است ساختار ثابت سلطۀ استعمارگر بر مستعمره يا «ديگري» ،به چالش کشیده شود.
فهالندر( )8992معتقد است که مفهوم تقلید بابا ،عملي فراتر از دنبالهروي کورکورانه بوده و
نتیجۀ تقلید هرگز با اصل آنچه که مورد تقلید قرار گرفتهشده يکي نیست زيرا تقلید ،استراتژي
مستعمره در براندازي روابط نابرابر قدرت است ( .)82در فرآيند مقاومت و تقلید ،نوعي تقاضا
شکل ميگیرد ،نوعي آرزوي «اصیل» بودن .و اين میل به «اصالت» نه تنها در مستعمره بلکه در
استعمارگر نیز وجود دارد .آنچه باعث اضطراب و پريشاني در استعمارگر و مستعمره ميشود
اين است که گفتمان استعماري ميخواهد استعمارگر و مستعمره هم زمان با يکديگر شباهت و
تفاوت داشته باشند .به همین دلیل هر دو طرف احساس ميکنند با هويت واقعي خود بیگانه
شدهاند و نميتوانند تشخیص دهند که پیش از دوران استعمار چه ميکردهاند و در آينده
چگونه خواهند بود .در واقع تقلید ،هیچ «حضور و هويتي را در پشت نقاب خود پنهان نمي
کند» و هويتي سرگشته و جديد را معرفي ميکند (هودارت .)11. :8990 ،بنابراين واضح است
که گفتمان استعماري فقط مربوط به مستعمره نبوده و استعمارگر نیز نقش قابل توجهي در
شکلگیري آن دارد.
در راستاي مفهوم تقلید هومي بابا ،فرنکل ( )8992اذعان ميدارد که تقلید ،يك استراتژي
دوگانه است زيرا با شباهتي که بین استعمارگر و مستعمره ايجاد کرده موجب شده ناشناخته-
هاي فرهنگي و هويتي معرفي شده و تحت کنترل قرار گیرند .تقلید ،تفاوت بین فرهنگ
استعمارگر و مستعمره را برجسته ميکند .تفاوتي که فرهنگ برتر را معرفي کرده و مستعمره که
فرهنگش مورد تأيید نیست با ورود فرهنگ استعمارگر به فرهنگ خود ،ميآموزد «تا بهتر
شود»« ،رفتار مناسبي داشته باشد» و «نیازهاي استعمارگر را بیشتر تامین کند» (فرنکل:8992 ،
 .)080هومي بابا بر وجه بصري تقلید تاکید ميکند چرا که معتقد است بازنماييهاي تصويري
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با مفهوم کلیشهها ارتباطي تنگاتنگ دارند (هودارت )18 :8990 ،و به همین دلیل هنرهايي مانند
فیلم و عکاسي محمل مناسبي براي به کار بستن نظريات پسااستعماري هستند.
در جريان تقلید ،مفهوم«نگاه خیره» 4ژاک الکان ( )4094-4024بسیار مهم است چرا که نگاه
تحقیرآمیز ،پرجذبه و همهگیر استعمارگر ،ديگر در مسند قدرت نیست .فضاي جديدي شکل
گرفته است که در آن مشاهدهگر نیز ،به مقام مشاهده-شونده افول ميکند .بازنمايي جزئي و
ناقص ،مفهوم هويت را بازتعريف کرده تا آنجايي که فرد از اصل مفهوم هويت دور شده و
دچار سرگشتگي و اضطراب ميشود .اکنون مستعمره ،نه تنها گفتمان استعماري را با نیازهاي
بومي خود همراستا ميکند ،بلکه از آن استفاده کرده تا جهت نگاه خیره را از خود به سوي
استعمارگر تغییر دهد؛ از اين طريق رابطۀ يکطرفۀ قدرت رئیس-مرئوس (استعمارگر-مستعمره)
معکوس خواهد شد (اشکرافت .)890 :8992 ،در اين مطالعه ،اقتباس به عنوان فرمي از تقلید
بصري در نظر گرفته شده که در نتیجۀ ترويج و تکرار کلیشهها در گفتمان پسااستعماري شکل
گرفته است.
 3-3تجلی هویت ملی در بومیسازی
فريدمن ( ،)8992بوميسازي را به عنوان جزئي جدايي ناپذير در فرآيند اقتباس ،اينگونه
تعريف ميکند :روشي که در آن مناسبات فرهنگي يك مکان در طي فرآيند انتقال ،با بافت
فرهنگي ،زمان و مکان ديگري سازگار ميشوند ( .)21اين اصطالح در گفتمانهاي مختلف
مانند گفتمان سیاسي يا مذهبي داراي معاني متفاوتي است اما اقتباسگران از بوميسازي در
اقتباس براي انتخاب و انتقال مفاهیم ديگران به فرهنگ و سرزمین خود استفاده ميکنند .در
واقع ،اقتباسگران از طريق بوميسازي ،هويت ملي خود را در آثارشان بازنمايي ميکنند
(هاچن و اوفلین.)489 :8941 ،
براي انجام بوميسازي ،داشتن اطالعات کافي در مورد تمدن ،مناسبات ملي و محلي بسیار
ضروري است .بوميسازي نیازمند درک عمیق از بافت است چرا که دانش اجتماعي بايد از
دل فرهنگ همان کشور نشأت گیرد تا رفتارها و مناسبات محلي را به درستي منعکس کرده و
مشک الت مرتبط با فرهنگ و بافت همان منطقه را مورد بررسي قرار دهد .البته يافتهها و
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موضوعات فرهنگي بومي ممکن است جهاني و يا حتي در تقابل با ديگر فرهنگها باشد (گري
و کوتس.)048 - 041 :8949 ،
گفته ميشود که ميتوان بوميسازي را ابزاري هم براي خلق «ديگري» و هم براي خلق
«خودي» در نظر گرفت (گري و کوتس .)089 :8949 ،از سوي ديگر ،پررا ( )8998معتقد است
که بوميسازي همیشه به صورت آگاهانه انجام نميشود بلکه در اثر تعامل و تقابل بوميها و
غیربوميها صورت ميگیرد ( )4291و ميتوان آن را نوعي مقاومت در برابر استعمار قلمداد
کرد .او همچنین عنوان ميکند که بومي سازي در مقابل ظلم استعمار قد علم ميکند« :بومي
سازي و استعمار به طور همزمان با يکديگر مشارکت و تعارض دارند .اين فرآيندها ،نه جدا از
هم و نه کامال در تضاد با يکديگر هستند .نميتوان گفت که بوميسازي زماني آغاز ميشود که
استعمار پايان پذيرد» (همان.)4290 :
گري و کوتس ( )8949معتقدند که فرآيند بوميسازي در تقلید (اقتباس) ،گفتمان استعمار و
ساختارهاي قدرت ،مرکزيتزدايي ايجاد ميکند .در نظريههاي پسااستعماري هومي بابا،
برخورد فرهنگهاي محلي موجب ايجاد «فضاي سوم» ميشود .فضايي که در آن ،فرهنگهاي
مختلف بدون خصومت يا درگیري در کنار هم قرار ميگیرند.
 3-0تقابل و تعامل فرهنگها در فضای سوم
هودارت ( )8990بیان ميکند که مفهوم تقلید هومي بابا به تئوري پیوندخوردگي 4او مرتبط
است .پیوندخوردگي ،ديدگاههاي سنتي در مورد استعمار را زير سوال برده و اين فرضیه را که
ابتدا فرهنگها وجود داشتهاند و سپس به يکديگر پیوند خوردهاند را رد ميکند .ديدگاه او
منجر به شکلگیري فضاي سومي ميشود که ظهور ديگر موقعیتها را نیز امکانپذير ميکند.
فضاي سوم ،تاريخ سازندۀ اين فضا را در هم ميشکند و ساختارهاي جديد قدرت و ابتکارات
سیاسي را ايجاد ميکند؛ منطق و دانش سنتي قادر به تحلیل اين سازوکار جديد قدرت نیست
(هودارت .)28-21 :8990 ،بر اساس تعاريف بابا ( ،)4009فضاي سوم استعارهاي است تا
مخاطب برخورد استعمارگر و مستعمره را محل تضاد و ابهام بداند و هرگونه قطبهاي متضاد
را به چالش بکشد زيرا همۀ مفاهیم در فضايي دوقطبي شکل نميگیرند ( .)148بابا ()8991
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ارتباط بین استعمارگر و مستعمره در فضاي سوم را اين گونه توصیف ميکند :مرز بین ترجمه
و مذاکره؛ فضاي بینابیني ،که مفهوم فرهنگ و انتقال تمدن در آن شکل ميگیرد (.)80
گفته ميشود که انسانها در مقابل طیفي از فرهنگهاي مختلف قرار ميگیرند که از طريق
برخوردهاي بینافرهنگي ايجاد شدهاست .در چنین فضايي ،شخصیت و هويت شکل ميگیرد
(فرنکل .)082 :8992 ،فضاي سوم هومي بابا مفهومي استعاري است که با همکاري چندين فرد
و فرهنگ ايجاد مي شود .اين فضا ،فیزيکي نیست بلکه يك فضاي مجازي است که حین تعامل
افراد و در هنگام تقابل متن و بافت ،خلق ميشود (فهالندر .)81-81 :8992 ،فضاي سوم
«پیوندي دو سويه است»؛ فضايي سیال میان تقابل گفتمانها؛ «تفاوتها و سنتهاي فرهنگي»
در آن به عرصۀ ظهور ميرسند« ،مورد بحث و بررسي قرارميگیرد» ،به چالش کشیده ميشوند،
مهاجرت ميکنند و يا به صورتهاي جديدي از «معناي فرهنگ و هويت تبديل ميشود»
(وربرگ.)04 :8992 ،
نوعي ارتباط و برخوردي پیچیده در فضاي سوم بابا رخ ميدهد .در اين فضا ،زبانهاي
مختلف« ،موقعیتهاي اجتماعي» يا «کدهاي فرهنگي» فراتر از مقاصد ابتدايي خود حضور
دارند؛ «بي ثباتي»« ،نوسان» و «دوسوگرايي» در اين فضا موج ميزند که منجر به شکلگیري
ارتباطي «واقعي» ميشود (کرنل .)489-448 :8992 ،فضاي سوم بابا قابل نمايش نیست چرا که
در اين فضا ،يك نمايش يا يك «جهان» وجود ندارد ،بلکه قطعات نمايش(ها)  /جهان(ها) در
آن پراکنده است (کرنل .)440 :8992 ،برخورد فرهنگها در فضاي سوم به نوعي صلح آمیز يا
«حداقل بدون خشونت» است؛ اين برخوردها ،فضايي را براي رويارويي ايدئولوژيهاي
مختلف فراهم کرده و فضاي سوم غیر متقارني را شکل ميدهد ()408
فضاي سوم با پیوندخوردگي رابطۀ تنگاتنگي دارد« :اين فضا از طريق مذاکره و ترجمه به
وجود ميآيد» که به وسیله ايندو« ،پیوندخوردگيهاي جديد ايجاد شده و در عین حال
پیوندهاي موجود نیز تقويت ميشوند» (بیکر .)88 :8992 ،در فضاي سوم ،فرهنگ واقعي ،با
ناديده گرفتن دو قطبيهاي مخالفي مانند «خودي در مقابل ديگري» ،شکل ميگیرد (بیکر،
 .)401 :8992بنابراين ،به جاي توهین ،تحقیر و شکاف دوگانه ،برخورد متقابل و رويارويي با
ديگري در فضاي سوم شکل ميگیرد .اين رويارويي ،حضور همزمان استعمارگر و مستعمره را
در مکان فضاي سوم دشوار ميکند.
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اکنون نشان ميدهیم که چگونه اقتباس ايراني از يك نمايشنامۀ غربي در گفتمان پسااستعماري
شکل ميگیرد .اقتباس فرهادي فضايي است که دو فرهنگ متفاوت ايراني و آمريکايي با
يکديگر ادغام ميشوند .چنین فرآيندي را ميتوان اينگونه توصیف کرد :کلیشهها در مورد
مستعمره منجر به مقاومت آنها ميشود .اين مقاومت ،به تقلید (اقتباس) ميانجامد که از طريق
آن مستعمره سعي ميکند همانند استعمارگر شود اما هیچگاه نميتواند کامال با او يکسان شود.
در فرآيند اقتباس ،آگاهانه يا ناآگانه ،فرهادي با استفاده از بوميسازي به شیوهاي ايران را
بازنمايي ميکند که به تکرار کلیشههاي موجود در مورد ‘خود ايراني’ دامن ميزند .از سويي
ديگر ،در فضاي سوم اقتباسي ،هويت ايراني در کنار فرهنگ آمريکايي قرار ميگیرند و دنیايي
جديد ميسازند.
 -0فروشنده :تقليد یا اقتباس ،مسئله این است؟
يکي از نمودهاي ارتباط سینماي ايران با انديشهها و سیاستهاي برونمرزي ،اقتباس از آثار
ادبي خارجي ،به ويژه غرب است .اقتباس يا تقلید از انديشۀ غربي با ترجمۀ آثار ارسطو و
افالطون در دوران طاليي اسالم آغاز شد؛ پس از عصر روشنگري ،4با تحصیل ايرانیان در غرب
و تعامل ايشان با اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم میالدي و دوران مدرنیته ،تأثیرپذيري و
تقلید ،شدت گرفت .به زعم منتقدان ،مسئلۀ مهم در اقتباس اين است که آيا نظريات وام گرفته
شده از غرب مورد استقبال عموم قرار گرفته و نهادينه شدهاند يا اينکه دولتها و مردم،
خصمانه به آن نگريستهاند (تلطف .)81 :8944 ،در صورت نگرش مثبت و آگاهانه نسبت به
مدرنیتۀ غرب در میان اکثريت ،ميتوان اقتباس سینمايي فرهادي را به عنوان رويدادي سازنده و
سودمند قلمداد کرد .از آنجايي که تأثیر مرگ فروشنده به عنوان يك اثر مهم ادبي آمريکايي
توسط منتقدين زيادي در شرق و غرب مطرح شده است (اسپالدينگ4022 ،؛ بیگزبي4002 ،؛
ابوستون ،)8992 ،اقتباس از اين اثر اهمیتي دوچندان دارد.
قبل از ظهور فیلمسازان موج نو در سینماي ايران ،اقتباسهاي مختلف سینمايي وجود داشتند
که نتوانستند مورد توجه و حمايت افراد تحصیلکرده قرارگیرند زيرا فنآوري و ابزار کافي
براي ساخت بسیاري از صحنهها ،خصوصا صحنهپردازي در اقتباسهاي تاريخي ،وجود
نداشت و اقتباسهاي ادبي بیشتر به منظور سرگرمي تولید ميشد (بهارلو .)84 :8990 ،سالهاي
__________________________________________________________________________
Enlghtenment
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 4112تا  4189دورۀ تحوالت چشمگیر سینماي ايران بود که با تولید چند فیلم اقتباسي موفق
مانند گاو ( )4112اثر داريوش مهرجويي شکل گرفت (همان.)84 :
در اولین سالهاي پس از وقوع انقالب اسالمي ( ،)4182اقتباسهاي ادبي در سینما متوقف
شدند (بهارلو .)82-82 :8990 ،در دهۀ اول پس از انقالب ،هنوز نويسندگان ادبي عالقهمند به
سینما بودند اما به دلیل برخي از مشکالت اجتماعي و فرهنگي ،نتوانستند کارهايشان را به
دست فیلمسازان بسپارند؛ به همین دلیل ،بیشتر اقتباسهاي ساخته شده در اين دوره مبتني بر
ترجمۀ يك داستان خارجي بود ( .)82قوانین سانسور که مضامین و موضوعات را محدود مي-
کرد ،نتوانست تأثیر زيادي بر تولید فیلم داشته باشد .اما همانند دهۀ  4119پیش از انقالب،
واردات فیلم به صورت مجاز يا غیر مجاز ،باعث کاهش تولیدات داخلي فیلم در دهۀ  4109نیز
شد (نفیسي .)420 :8944 ،اين امر ،فیلمسازان را بر آن داشت تا به دنبال راه حلي براي فروش
فیلمهاي خود باشند .بهترين راهکار ،تقلید از فیلمهاي پرفروش وارداتي و در عین حال
بوميسازي آنها بود که منجر به اقتباس از فیلمها ،شخصیتها ،داستانها و سبكهاي
آمريکايي و اروپايي شد  .يکي از آثار ادبي خارجي که با ترجمهها و اجراهاي مختلف در ايران
به شهرت رسید ،نمايشنامۀ مرگ فروشنده اثر آرتور میلر ،نويسندۀ آمريکايي بود .اقتباس
سینمايي آن توانست جوايز متعددي از جشنوارههاي بین المللي در سال  8940را به دست
آورد :جايزۀ بهترين فیلمنامه و بهترين بازيگر مرد جشنواره کن ،بهترين فیلم خارجي زبان
گلدن گلوب و بهترين فیلم خارجي زبان اسکار .
 0-0از تقليد تا اقتباس :از مرگ فروشنده تا فروشنده
در فروشنده ،شرق تصوير خود را در روايتي بینامتني با يك اثر غربي ميسازد .فرهادي در
مقام نويسنده و کارگردان ،زندگي زوج جواني را روايت ميکند که به دلیل احتمال ريزش
ساختمان محل زندگي آنها در پي گود برداري غیراصولي زمین مجاور ،مجبور به ترک خانه
خود شده و به دنبال آپارتماني موقت با هزينهاي مناسب ميگردند .عماد و رعنا ،بازيگران نقش
اصلي تئاتر در نمايشنامۀ آمريکايي مرگ فروشنده اثر آرتور میلر هستند .آنها به پیشنهاد
همکارشان بابك ،به يك آپارتمان قديمي نقل مکان ميکنند .يك شب پس از اجراي نمايش،
رعنا تنها به خانه برميگردد و به حمام ميرود .او که منتظر بازگشت عماد است ،در را به روي
شخصي که زنگ خانه را ميزند باز ميکند .شخص غريبه وارد خانه و حمام شده و رعنا به
دنبال درگیري با او زخمي ميشود .پس از اين اتفاق ،عماد و رعنا از طريق گفتۀ همسايهها
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متوجه ميشوند که مستأجر قبلي آپارتمان ،زني بدکاره بوده است .عماد که از تخطي به حريم
خصوصياش بسیار شاکي است ،به دنبال يافتن اين مرد و انتقام از اوست .در انتها متوجه
ميشويم که متجاوز ،مردي مسن با همسري وفادار و عاشق است .او که هم اکنون مشغول
تدارک مراسم ازدواج دخترش است ،تاب اين رسوايي و اعتراف به اشتباه خود در مقابل عماد
و خانواده اش را ندارد و بر اثر فشار عصبي زياد سکته ميکند.
در اين فیلم ،چند مثال واضح از تقلید هومي بابايي و اقتباس مستقیم اصغر فرهادي از مرگ
فروشندۀ آرتور میلر به چشم ميخورد .طراحي صحنۀ نمايش مرگ فروشنده و نحوۀ آغاز فیلم،
يکي از تقلیدهاي واضح صورت گرفته در اقتباس فرهادي است .صحنه و دکوراسیون نمايش،
دقیقا از ابتداي نمايشنامه گرتهبرداري شده است« :در طبقۀ دوم دو تخت خواب ديده ميشود.
اينجا يك خانه است ،يا بهتر بگويیم استخوان بندي خانهاي است که از آن اتاق خواب طبقه
باال و در طبقۀ اول آشپزخانه و پهلوي آن اتاق خواب ديگري به چشم ميخورد .بین اتاقها
ديواري نیست ،و همه چیز را ميتوان ديد» (میلر )48 :4128 ،وجود عناصر فرنگي مانند
تابلوهاي کازينو ،میکده ،بولینگ و  ،WELCOMEچیدماني غیرقابل انتظار در يك فیلم
ايراني است (تصوير  .)4خانۀ موقتي که عماد و رعنا به آن نقل مکان ميکنند ،نمود بیروني و
ايرانيشدۀ خانه ويلي لومان در نمايشنامۀ میلر است :خانهاي قديمي که توسط ساختمانهاي
بلند احاطه شده است« :پشت اين خانه ديوارهاي بلند آپارتمانها قرار دارد که تك و توکي
پنجرههايشان روشن است» (همان.)48 :
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تصویر  :0تقليد از نمایشنامۀ مرگ فروشنده :چيدمان غربی مانند حضور تابلوهای انگليسی،
ميخانه ،کازینو و پوشش فرنگی مردان باکروات و شلوار جين ،گرتهبرداری از نمایشنامۀ
ميلر را نشان میدهد
تقلید هومي بابايي فرهادي از میلر را ميتوان در شخصیت پردازي فیلم نیز جستجو کرد.
شباهت شخصیتهاي نمايشنامۀ میلر و فیلم فرهادي ،گونهاي از تقلید است .شباهت و تقارن
ويلي لومان با پیرمرد فروشنده و با خود عماد ،ويژگيهاي يکسان بین لیندا ،زن پیرمرد و رعنا
و همچنین شخصیت مشابه چارلي با بابك ،همگي را ميتوان در جرگۀ تقلید شخصیتها در
اقتباس فرهادي به شمار آورد .البته همانطور که در ديدگاه هومي بابا مطرح شد ،اين تقلیدها
با اصل خود يکسان نیستند و قطعا با تفاوتهايي همراه شدند که همین امر موجب تفاوت
فیلم اقتباسي با اثر میلر ميباشد.
ويلي لومان و پیرمرد فیلم فرهادي ،همانند اصطالح تقلید ،به يکديگر شبیه و در عین حال،
يکسان نیستند .هر دو به همسران خود خیانت ميکنند .آنها فروشندگاني سرخورده هستند که
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
دستمزد خود ،با مشکالت مالي روبه رو ميشود و در جستجوي «روياي آمريکايي» دچار توهم
و زوال عقلي ميشود .ويلي لومان میلر و عماد فرهادي هر دو «روياي» دنیايي بهتر را در سر
ميپرورانند اما ويلي میلر با مسائل اقتصادي دست و پنجه نرم ميکند در حالي که مسئلۀ عماد،
تجاوز به حريم خصوصي و يافتن فرد متجاوز است.
تقلید هومي بابايي در شخصیتپردازي نیز نمود دارد .کاراکترهاي فیلمهاي فرهادي همانند
شخصیتها در نمايشنامههاي میلر ،معموال در مواجهه با موقعیتهايي خاص ،دچار دگرديسي
ميشوند .فیلم فروشنده و نمايشنامۀ مرگ فروشنده نیز از اين قاعده مستثنا نیستند و هر دو
استیصال انسان در مواجهه با مشکالت و دگرگوني او را به تصوير ميکشند .در اقتباس
فرهادي ،عماد ،که نه تنها در معناي لغوي بلکه در داستان نیز پايه ،ستون و قهرمان فیلم
فروشنده است .عماد در مواجهه با تجاوز و در خالل يافتن فرد خاطي ،به مرور ،دچار سقوط
اخالقي شدهاست .پاسخ عماد به پرسش دانشآموز دربارۀ اتفاقات فیلم گاو بهطور ضمني نشان
ميدهد که شخصیت او در رويارويي با بحران ،افول ميکند « :يه آدم چجوري گاو میشه؟»
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عماد ميگويد« :به مرور!» (فرهادي ،4101 ،دقیقه  .)0در ابتداي فیلم ،عماد ،اين دبیر نیك
سرشت و روشنفکر ادبیات فارسي ،زندگي پسري معلول را نجات ميدهد اما در انتهاي فیلم،
هبوط او تا جايي پیش ميرود که باعث سکتۀ پیرمرد متجاوز و مرگ احتمالي او ميشود.
زن پیرمرد نیز ،تقلیدي هومي بابايي از لیندا است .اين دو زن ،از زواياي مختلفي به يکديگر
شبیه هستند اما همسان نیستند .هردو ،زنان خانهداري هستند که زندگي خويش را صرف شوهر
و خانواده کردهاند .همواره به شوهران خويش وفادار بوده و حامي آنها هستند .از خیانت

شوهران خود بيخبرند و پرستاري دلسوز براي همسران خود هستند .لیندا در مرگ فروشنده
تالش ميکند که حس ارزشمندي را در ويلي تقويت کند و از پسران خود نیز ميخواهد که
پدر را درک کنند .حسي که به ويلي اطمینان دهد عليرغم تمام کاستيهايش ،خانواده به او
عشق ميورزد .لیندا دربارۀ ويلي به پسرهايش مي گويد« :من نميگم اون مرد بزرگیه .هیچ
وقت پول کالني درنیاورد .بهترين شخصیت عالم نیست .اما آدمیزاده ،و بالهاي وحشتناکي
سرش ميآد .پس بايد بهش توجه بشه .نبايد گذاشت مثل يه سگ پیر بندازندش تو قبر .هرچي
باشه ،درنهايت بايد به همچین کسي توجه کرد( ».میلر.)20 :4128 ،
اما همانطور که هومي بابا اشاره ميکند ،اين تقلیدها با اختالفاتي همراه است و همین امر
نشان دهندۀ تفاوت استعمارگر و مستعمره است .رعنا ،بازيگر نقش لیندا لومان ،بر خالف لیندا
که فقط با حرفهاي خود سعي در حمايت از ويلي دارد ،شخصیتي تماما منفعل نیست .او پس
از حادثۀ ناگوار ،تالش ميکند به روي صحنۀ تئاتربرود ،پشت فرمان ماشین مرد متجاوز بنشیند،
و در صحنههاي پاياني با او رو در رو شود .رعنا تا جايي پیش ميرود که همسر خود را براي
آزار روحي مرد متجاوز ،تهديد به جدايي ميکند (فرهادي ،4101 ،دقیقه .)491
ديگر شخصیت تقلید شده از نمايشنامۀ میلر ،بابك است .بابك و چارلي هر دو براي نجات
قهرمان داستان از شرايط بحراني تالش ميکنند .چارلي ،دوست ثروتمند ويلي لومان ،قصد دارد
در يافتن شغلي جديد به او کمك کند .در جريان فیلم نیز بابك تالش ميکند تا به عماد و رعنا
در پیدا کردن خانهاي مناسب و موقت کمك کند .بابك که يکي از مشتريان زن بدکارۀ ساکن
منزل است ،با آگاهي از خالي بودن آپارتمان او و استیصال عماد و رعنا در يافتن خانه ،پیشنهاد
نقل مکان به آنجا را مي دهد تا مشکل دوستان خود را به صورت موقتي حل کند .در نمايشنامۀ
مرگ فروشنده ،ويلي به دلیل موفقیت چارلي و پسرش به او حسادت ميورزد و از پذيرفتن
کمك چارلي سر باز ميزند:
چارلی :من دارم به تو پیشنهاد شغل ميکنم.
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ویلی :من شغل لعنتي تو رو نمیخوام.
چارلی :آخه تو تا کي میخواي اين بچه بازيها رو ادامه بدي؟
ویلی :تو خیلي بيشعوري ،اگه يه دفه ديگه اين حرفو بزني میزنم تو گوشت! به من چه که تو
پولدار هستي؟ (میلر)480 :4128 ،
فرهادي در فروشنده ،دقیقا همین صحنۀ تئاتر را ميگنجاند با اين تفاوت که عماد دلخوري
خود از بابك به دلیل تجاوز به رعنا را روي صحنه آورده و خشونت فیزيکي و کالمي را در
غالب عباراتي فيالبداهه ،به ديالوگهاي خود اضافه ميکند« .به من چه که تو پولداري مرتیکۀ
هرزه!» (تأکید در فیلم ،فرهادي ،4101 ،دقیقه  .)21در اين صحنه عماد ،به دلیل رابطۀ پنهاني
بابك با آهو ،او را «هرزه» خطاب کرده و دلخوري شخصي خود را به روي صحنۀ تئاتر
ميآورد .تفاوت رابطۀ ويلي و چارلي با عماد و بابك در رويارويي با بحراني است که هويت
مردانۀ آنها را به چالش ميکشد :ويلي ،مرد نانآور خانه و عماد ،مرد حامي همسر .ويلي به
دلیل موقعیت خوب چارلي از نظر اقتصادي و موفقیت فرزندش به او حسادت ميورزد و
غرورش اجازه نميدهد که کمك او را بپذيرد در حالي که عماد ،از پذيرفتن کمك بابك
پشیمان است .او بابك را به دلیل پنهانکاري و پیشنهاد خانۀ آهو  ،مقصر اتفاق پیش آمده و
استیصال کنوني خود ميداند.
 0-6بومیسازی و فضای سوم :همنشينی هویت ملی در فروشنده و فرهنگ آمریکایی در

مرگ فروشنده
بوميسازي را مي توان عنصري اساسي در اقتباس در نظر گرفت چرا که اقتباس ،اين محصول
فرهنگي جديد ،براي مخاطب در جامعۀ مقصد ،ملموستر ميشود .يکي از بارزترين موارد
بومي سازي فیلم در نحوۀ بازنمايي معشوقۀ ويلي لومان ،دوشیزه فرانسیس ،نمايان است .اين
شخصیت در نمايشنامۀ مرگ فروشنده در حالي که لباسي برتن ندارد ،از حمام بیرون ميآيد:
«زن لباس هايش را از ويلي ميگیرد و از اتاق بیرون ميرود» (میلر .)481 :4128 ،واضح است
که بر اساس قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،عدم پوشش زنان بايد بوميسازي شود .از
نظر منتقدان «برخي از صراحتهاي جنسي موجود در نمايشنامۀ میلر ،بر اساس قوانین سانسور
موجود در جامعۀ ايران ،کمرنگ شده است» (اسکات.)8942 ،
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گاه ،بوميسازي تا جايي از اثر اولیه فاصله ميگیرد که به استهزاء نزديك شده و منجر به خلق
صحنههاي مضحك و عجیب ميشود (تصوير  .)8در نمايشنامۀ میلر ،خانم فرانسیس در حالي
که با عشوهگري دربارۀ جوراب صحبت ميکند ،ويلي از او مي خواهد اتاق را ترک کند ،اما
فرانسیس ميگويد« :لباسهام ...من که نميتونم بي لباس برم توي سالن» (میلر.)481 :4128 ،
بومي سازي ظاهر دوشیزه فرانسیس حتي براي بازيگران ايراني تئاتر هم غیرعادي به نظر
ميرسد به طوري که بازيگر شخصیت بیف ،خروج دوشیزه فرانسیس از حمام با باراني ،کاله و
پوتین را به سخره ميگیرد و زماني که زن ميگويد «لباس االن تنم نیست» (تصوير  ،8فرهادي،
 ،4101دقیقه  ،)49خندۀ بیف ،اتاق را پر ميکند .اما در نمايشنامه ،اين صحنه نقطۀ عطف
تراژيك داستان است که نه تنها به گريۀ بیف ختم شده بلکه آيندۀ درخشان او را براي همیشه
تباه ميکند .در روياپردازيهاي کابوسوار ويلي ،همین صحنۀ حس گناهي نابخشودني و
خیانت به آيندۀ فرزند ،حضوري پررنگ دارد .پوشش دوشیزه فرانسیس تحت تأثیر قوانین
سانسور قرار گرفته و موجب تمسخر مخاطب غربي در مورد سینما ،تئاتر و جامعۀ ايران مي-
شود.
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تصویر  :6بار انتقادی و لحن طعنهآميز در بومیسازی معشوقۀ ویلی :زنی بدون
لباس به زنی با کاله ،پوتين و بارانی ،مبدل میشود که تمسخر دیگر بازیگران و بينندگان
را به همراه دارد
البته فرهادي ميتوانست اين صحنه را به نوعي ديگر بوميسازي کند که از بار انتقادي و لحن
طعنه آمیز آن کاسته شود .گفتگوي کارگردان و بازيگران پیرامون حذف اين صحنه و اشاره به
قوانین پوشش بدن زن ،يا پوشاندن کامل معشوقه با ربدوشامبر بلند و حولۀ حمام قرمز مي-
توانست انتخابهاي ديگري براي بوميسازي باشد .به هر حال ،حتي در صورت حذف کامل
اين صحنه و صحبت راجع به آن ،نوعي از تقلید بابايي با بوميسازي در هم آمیخته ميشد.
ظاهر و لباس ديگر شخصیتهاي زن در فیلم نیز نمونههايي بصري از بوميسازي است .لیندا
لومن در نمايشنامۀ مرگ فروشنده بيحجاب است و همانطور که در اجراهاي غربي نمايشنامۀ
میلر ميبینیم ،اجباري براي پوشاندن موهاي او وجود ندارد .در توصیف ظاهر لیندا در
نمايشنامه ميخوانیم« :لیندا داخل ميشود .مطابق رسم آن سالها به موهايش نوار بسته و سبد
لباسهاي شسته را در دست دارد» (میلر .)10 :4128 ،در بیشتر اجراهاي نمايشنامه نويسان
غربي ،مثال آثار هانريك ايبسن ( )4282-4090و ويلیام شکسپیر ( )4801-4040در تلوزيون
ملي ايران ،زنان با کاله ظاهر ميشوند که هم صورتي غربي داشته باشند و هم پوشش
موهايشان حفظ شود .در برخي موارد نیز زنان با گاله گیسي که به موي واقعي شباهت کمي
دارد مانند زلیخا در فیلم يوسف پیامبر (فرج اهلل سلحشور )4122 ،و يا بانو در فیلم ساحره
(میرباقري ،)4120 ،به تصوير کشیده ميشوند .از راههاي ديگر بوميسازي پوشش زن ،استفاده
از بازيگران مرد در نقش زن در ژانر کمدي است؛ در اين میان ،اکبر عبدي در فیلم آدم برفي
(میرباقري )4121 ،و خوابم ميآد (عطاران )4109 ،بهترين مثال است .اما در اقتباس ايراني
نمايشنامۀ مرگ فروشنده ،رعنا در تمام مدت اجراي نقش يك زن آمريکايي ،روسري بر سر
دارد (تصوير  .)1اينجاست که دوباره بوميسازي فرهادي ،تقلید را به چالش ميکشد.
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تصویر  :3بومیسازی ویلی و ليندا و سرگشتگی در فضای سوم :تصویر مرد آمریکایی با
مو و ریش سياه و زن آمریکایی با روسری ،تقليد را به چالش میکشد.
نمونۀ ديگر بوميسازي ظاهر زنان در نسخۀ فرهادي از مرگ فروشنده ،نقش همسر پیرمرد
متجاوز است .او نسخۀ دوم لیندا لومن و نمود بوميسازي شدۀ همسر و مادر آمريکايي است.
چادر مشکي بر سر دارد و به دلیل تفاوت ظاهري زياد ،براي مخاطبان غربي شخصیتي
ناملموس و بيشباهت به زن آمريکايي است .بیشتر بینندگان غربي ،نقش همسر پیرمرد متجاوز
را درک نکردند (رينر .)8942 ،اما او براي بینندۀ ايراني ،دقیقا با کلیشۀ مادري دلسوز و همسري
فداکار همخواني دارد .در اينجا فرهادي تا حدي در بوميسازي اغراق ميکند که شخصیت
جديد ،با شخصیت آرتور میلر ،فرسنگها فاصله دارد.
برخالف لیندا در مرگ فروشنده ،رعنا در اقتباس فرهادي منفعل نیست .او با کلیشههاي موجود
از زنان ايران در تاريخ سینما کمي فاصله گرفته است .بازيگر تئاتر است ،رانندگي ميکند،
اظهار نظر ميکند و حتي همسرش را تهديد به جدايي ميکند .به گفتۀ نفیسي ( ،)8948در
«سینماي بعد از انقالب ،حضور الگوهاي زن تحصیل کرده در حیطههاي مختلف ،تصوير
کلیشهاي از زنان را از بین برد»؛ اختصاص نقشهايي مانند «معلم ،استاد دانشگاه ،محقق،
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فیزيکدان ،نويسنده و هنرمند» که نمايانگر فعالیتهاي زنان در سطح محلي و ملي است ،از
اقدامات سینماي ايران در راستاي شکستن کلیشههاي رايج در مورد زنان ميباشد (.)00
در نظريههاي پسااستعماري هومي بابا ،در پس کلیشهها ،تحقیر مستعمره نهفته است که از
طريق لطیفهها يا بازنمايي تصاوير ناخوشآيند او ،پخش و تکرار مي شوند (هودارت:8990 ،
 .)81مشکل کلیشهها ،مغرضانه بودن آنها نیست؛ مسئلۀ اساسي اين است که هرگونه تنوع و
اختالف ناديده گرفته شده و با تمام افراد و گروهها به يك شیوه رفتار ميشود .اين نوع
بازنمايي کلیشهاي ،منجر به ايجاد نوعي اضطراب در افراد مستعمره ميشود که آنها را به
مقاومت در برابر کلیشههاي تکراري هدايت ميکند؛ کلیشههايي که مستعمره را «نادان ،بي
فرهنگ و عقب مانده» به تصوير ميکشد(نفیسي.)821 :8948 ،
يکي ديگر از مصاديق بوميسازي در اقتباس فرهادي ،جامعۀ نیويورک است که زمینۀ داستان
مرگ فروشندۀ آرتور میلر است .اين بوميسازي تا جايي پیش ميرود که برخي متقدين اذعان
دارند فروشنده ،نمايشنامۀ مرگ فروشنده را سانسور ميکند (محمودي .)4108 ،در اقتصادي
بیمار ،ويلي لومان و خانوادۀ او در پي رسیدن به روياي آمريکايي ،ويران ميشوند .اين در
حالي است که عليرغم محبوبیت ژانر اجتماعي و مرکزيت مشکالت اقتصادي در بسیاري از
فیلمهاي سینماي ايران ،فیلم فروشنده ،به اين موضوع نميپردازد .در فروشنده ،عامل ويرانگري
عماد و پیرمرد خاطي به عنوان نسخههايي از ويلي لومان ،از زمینۀ اقتصادي و سیاسي نمايشنامۀ
میلر فاصله گرفته و به تجاوز ،عدم امنیت و مخفيکاري در بطن جامعۀ ايران اشاره ميکند.
همین امر نوعي فضاي سوم را ايجاد ميکند که فرهنگهاي متفاوت در کنار يکديگر قرار
ميگیرند :نقطۀ مشترک فرهنگ ايراني و آمريکايي ،سقوط و چالشهاي اخالقي-اجتماعي
است.
برخورد فرهنگها در فضاي سوم در اقتباس شايان توجه است .در فروشنده ،شخصیتها به
شیوههاي گوناگون ،فضاي سوم را تجربه ميکنند .عماد روزها ،ادبیات فارسي تدريس ميکند و
شبها در مرگ فروشندۀ میلر به نقشآفريني ميپردازد .تقابل ادبیات فارسي و آمريکايي در
شغل او در محدودۀ فضاي سوم قرار ميگیرد .ظاهر شخصیت عماد نیز نشانگر فضاي سوم
است .با وجود اينکه او نقش ويلي لومان ،يك مرد آمريکايي در نمايشنامهاي آمريکايي را بازي
ميکند ،بیشتر به يك مرد خاورمیانهاي شباهت دارد (تصوير  .)1عماد ،موهايي سیاه و صورتي
ريشدار دارد .از لحاظ بصري ،چهرۀ شرقي و بازي نقش يك مرد غربي ،نمايانگر تقابل و
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برخورد فرهنگها در فضاي سوم است .مو و «ريش مشکي» با کلیشههاي بازنمايي شدۀ
گفتمان استعماري در مورد مردهاي خاورمیانهاي و مسلمان مطابقت ميکند (ريدواني:8944 ،
 .)1-1تنها شباهت ظاهري عماد با ويلي لومان دنیاي غرب ،محدود به يك کراوات مي-
شود(تصوير  .)1در ايران ،کراوات ،يکي از مظاهر غرب است که استفاده از آن توصیه نميشود
(«نسخۀ غربي براي شیك شدن» .)4108 ،يکي از مخاطبان غربي بیان ميکند که تنها دلیل او
براي تماشاي فیلم فروشنده ،اقتباس آن از مرگ فروشنده بوده که به محض ديدن «مردان
ريشدار» و «زنان باحجاب» از خريد بلیط فیلم پشیمان ميشود (آلته .)8942 ،سرگشتگي عماد
در فضاي سوم فارغ از جنبۀ ظاهري ،در رفتار او نیز نمود پیدا کرده است .او به عنوان بازيگر
يك نقش آمريکايي و دبیري که با ادبیات غرب آشنا است ،درگیر غیرت و تعصب منتسب به
مرد ايراني ميشود.
پیرمرد خاطي ،نسخۀ دوم ويلي لومن و نمود بوميسازي شدۀ همسر و پدر آمريکايي در
فضاي سوم است .او همانند ويلي لومان در تأمین معاش خانواده ناموفق است و به همسر خود
خیانت کرده است .اما برخالف ويلي که رابطۀ خوبي با پسرانش ندارد در ارتباط با دختر و
داماد خود مانند پدران ايراني ،عشق و محبت دريافت ميکند .از اين رو تاب رسوايي در مقابل
آنها را ندارد.
تضاد نقش شخصیتها و ظاهر آنها در فضاي سوم ،در مورد رعنا نیز صدق ميکند .نقش و
ظاهر رعنا دربردارندۀ هر دو فرهنگ است .با وجود بازي کردن نقش يك زن غربي ،او همیشه
حجاب بر سر دارد و هنگام ايفاي نقش ،موهاي خود را ميپوشاند .همین شرايط براي همسر
پیرمرد متجاوز ،که نسخۀ ديگري از لیندا لومان در اقتباس فرهادي است ،نیز وجود دارد .با در
نظر گرفتن بوميسازي صورت گرفته که پیش از اين به آن پرداخته شد ،مي توان قرار گرفتن
شخصیت غربي لیندا ،رعنا ،همسر پیرمرد و ظاهر اسالمي آنها را در فضاي سوم قرار داد .از
لحاظ بصري ،تنشي در فضاي سوم شکل ميگیرد :از يك سو ،رعنا در مقام زني مدرن و آشنا
به غرب در مقابل زن سنتي پیرمرد خاطي قرار ميگیرد و از سوي ديگر ،پوشش اسالمي رعنا،
او را از نقش لیندا دور کرده و به کلیشههاي زن خاورمیانهاي نزديك ميکند .کلیشههايي مانند
«زن مورد ستم واقع شده و نیازمند به محفاظت شدن توسط مردان» (ويلکینز.)89-84 :4008 ،
اينگونه است که رعنا در نوعي سرگشتگي بین زن آمريکايي و زن ايراني قرار ميگیرد.
در واقع ،تقابلي که از پس حادثۀ تجاوز رخ ميدهد نمود بارزي از فضاي سوم است .اين
رويارويي مهمترين چالشي است که عماد و رعنا را دچار دگرديسي کرده ،و هويت فردي
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گذشتۀ ايشان را تغییر ميدهد .سهم بزرگي از فیلم صرف کشمکش اين دو شخصیت میان
هويت پیشین خود و مواجههاي «روشنفکرانه /غربي» با اتفاق و هويتي «سنتي /شرقي» است.
پاسخ رعنا به اين کشمکش منفعل و رفتار عماد درمقابل آن خشن است .فضاي سوم همان
تقابل میان سنت و مدرنیته است :تقابل کلیشههاي شرقي نظیر خشونت مرد ،انفعال زن ،و
جامعهاي مستبد رو در روي کلیشۀ غربي زوجي روشنفکر ،آشنا با ادبیات مدرن آمريکا و
مستقل در روابط اجتماعي و فردي.
در همین راستا ،شکیبي ( )4108نیز سیر تکويني شخصیتها را چینش هدفمند فرهادي در
فیلمنامۀ فروشنده قلمداد ميکند .دانشآموزان عماد ،مثالي براي اين تکامل اند .در ابتدا آنها
بيتوجه «به دلمشغولي فرهنگي و هنري دبیرشان در عالم بيخیالي خود ،وقتگذراني و حتي
لودگي ميکنند» و حتي يك نفر از نام آرتور میلر مطلع نیست زيرا ،به زعم فرهادي «مقتضاي
سنشان است»؛ اما همین دانشآموزان در انتهاي فیلم «با عالقه و جديت تماشاگر نمايش و
اجراي معلمشان هستند» (بند .)2
استفاده از دو شاهکار ادبي فارسي و انگلیسي در اقتباس فرهادي ،نمونۀ قابل توجهي از فضاي
سوم در پیرنگ فیلم است .عالوه بر اقتباس از مرگ فروشنده ،اين نمايشنامه به عنوان يك
شاهکار ادبي آمريکايي در صحنههاي کلیدي فیلم اجرا ميشود .صحنههايي که فرهادي آنها را
نمود دراماتیك سؤاالت و بحرانهاي زندگي عماد و رعنا ميداند و مخاطب را به رمزگشايي
آن دعوت ميکند (فرهادي .)4108 ،از سويي ديگر ،فرهادي از نمايشنامۀ گاو اثر غالمحسین
ساعدي ( )4141-4101و اقتباس آن توسط مهرجويي بهره ميجويد .گاو ( ،)4454روايتگر
افول و دگرديسي رفتار انساني است که گويي عماد اين خصیصه را از شخصیت مش حسن به
ارث برده است .گاو ،يك شاهکار در ادبیات فارسي مدرن است که نويسندۀ آن را تنسي
ويلیامز ايران ميخوانند (صبا.)4122 ،
از سويي ديگر ،اقتباس گاو ،اولین اثر سینمايي بود که عليرغم مخالفت دولت وقت ايران به
دلیل سیاهنمايي ،به جشنوارههاي غربي راه يافت و مورد تشويق قرار گرفت (تپر.)1 :8998 ،
بنابراين ،اين شاهکار هم از بعد ادبي و ارتباط با مدرنیته و هم از ديد سینمايي و ارتباط با
جشنواره هاي غربي ،با گفتمان استعماري ارتباطي تنگاتنگ دارد .قرار گرفتن فیلم و داستان
فارسي ،در کنار نمايشنامۀ آمريکايي ،فضايي در هم تنیده را براي بیننده به تصوير ميکشد که
نمود فضاي سوم است .آنچه ساعدي در داستان «عزاداران بیل» که فیلم گاو براساس آن ساخته
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شده ،ارائه ميدهد تصويري است از يك جامعۀ بسته در برابر بیگانگاني (بلوريها) که مخاطب
هیچگاه آنها را نميبیند اما تآثیر وحشتزاي آنان را احساس ميکند .اين سرگشتگي و
وحشت بیروني ،تدريجا جاي خود را به يك تخريب رواني دروني ميدهد که در مش حسن
نمود پیدا ميکند (قاسمخان.)4108 ،
بررسي نمونههاي بوميسازي و فضاي سوم در تشخیص تصاوير بازنمايي شده از ايرانیان
اهمیت زيادي دارد .هر چه در يك اقتباس ،بوميسازي بیشتري انجام شود ،با پذيرش و
استقبال بیشتر مخاطبان جامعۀ مقصد مواجه خواهد شد چرا که حتي در صورت عدم شناخت
اثر اولیه ،فیلم اقتباسي را درک خواهند کرد .در نتیجه ،بوميسازي و به دنبال آن ،خلق فضاي
سوم در اقتباس براي جذب مخاطب و حس همزادپنداري او با شخصیتها ضروري است.
 -5نتيجهگيری:
به زعم هومي بابا ،يکي از نمودهاي مقاومت در برابر کلیشهها ،تقلید است که در آن مستعمره
سعي ميکند از استعمارگر گرتهبرداري کند تا نشان دهد فرومايه نیست و ميتواند مانند
استعمارگر ،موثق و قدرتمند باشد .اين يك تقلید ساده نیست و با تفاوتهايي همراه است که
نتیجۀ آن هرگز مانند نسخۀ «اصل» استعماگر نخواهد بود« .اصل» براي استعمارگر و مستعمره،
دستنیافتني است و به همین دلیل ،تقلید ،با سرگشتگي و اضطراب طرفین همراه است.
در اين مقاله ،اقتباس اصغر فرهادي از نمايشنامۀ میلر به عنوان نمونهاي از تقلید هومي بابايي
در نظر گرفتهشد .نمود آن در بخشهايي مانند دکوراسیون صحنۀ تئاتر ،آپارتمان موقت عماد و
ظاهر عماد و رعنا ،به چشم ميخورد .همچنین ،تقلید هومي بابايي در شخصیتها ،ديالوگها و
اجراي مرگ فروشنده در فیلم نمود يافته است .شباهت شخصیتهاي نمايش و فیلم ،نوعي از
تقلید است  .تقارن ويلي لومان با پیرمرد فروشنده و با خود عماد ،ارتباط بین لیندا ،زن پیرمرد و
رعنا و شباهت چارلي با بابك نیز نمونههايي از تقلید شخصیتها در اقتباس فرهادي است.
البته اين تقلیدها با تفاوتهايي همراه است که باعث شده اثر اقتباس شده با اثر میلر يکسان
نباشد.
در فرآيند اقتباس ،استفاده از مفهوم بوميسازي ،امري اجتنابناپذير است چرا که ميتوان با
اين شیوه ،موضوعات ناآشنا را براي مخاطبان محلي به گونهاي بازنمايي کرد که ملموس باشند.
در فروشنده ،فرهادي عناصر مختلفي از جمله ظاهر شخصیتهاي موازي زن و مرد مانند
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ويلي ،عماد و پیرمرد ،يا لیندا ،رعنا و همسر پیرمرد را بوميسازي کرده است .همچنین وضعیت
جامعۀ نیويورک در مرگ فروشنده با تبديل آن به بازنمايي مسائل و شرايط جامعۀ ايران،
بوميسازي شده است .اين شرايط براي مخاطبان ايراني قابل پذيرش است زيرا آنها با محیط
و جو بازنمايي شده در فیلم آشنا هستند.
عالوه بر مخاطبان ملي ،منتقدان و جشنوارههاي غربي نیز به بازنمايي آنچه هويت ملي نامیده
ميشود ،عالقه نشان داده و اين موضوع ميتواند گامي موثر براي موفقیت کارگردان باشد.
فرهادي با بازنمايي چهرههاي ملي عماد و رعنا در قالب اقتباس از يك اثر غربي در جشنواره-
هاي بین المللي با اقبال مواجه شد .شايان ذکر است که صرفا يك تقلید کامل از نمايشنامهاي
غربي بدون به کارگیري فرهنگ و مردم ايران ،براي شرقيها يا غربيها جذاب نخواهد بود.
بوميسازي در اقتباس از يك نمايش غربي شرايط مناسبي را براي شکلگیري فضاي سوم
ايجاد ميکند .فرهادي با کنار هم قرار دادن فرهنگ غربي و ايراني ،جامعه و اعضاي آن ،فضايي
را براي رويارويي و مذاکرۀ فرهنگها ساختهاست .اين تقابل و مجاورت فرهنگها ميتواند
منجر به مقايسۀ آنها شود به گونهاي که از طريق اين مقايسه ،جامعه و هويت ملي کارگردان
براي مخاطبان و منتقدان غربي قابل درک ميشود .در واقع شرق ،در ارتباط با يك اثر غربي،
يدهد که هم شرقي و هم غربي يا نه تماما شرقي و نه
تصوير خود را در روايتي جديد شکل م 
کامال غربي است .بنابراين ميتوان اينگونه نتیجهگیري کرد که در اقتباس فرهادي فضاي سوم
شکل ميگیرد؛ فروشنده در میان بوميسازي و تقلید در نوسان است که به گونهاي از هر دو
مفهوم بهره ميبرد.
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