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 دهیچک

کشورها  انیم یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس روابط ساختن آشکاربر  یگواه متفاوت، یادب آثار در ها تیمل ییبازنما

 در را ها تیمل انیم یفرهنگ اختالفات فرانسه، ساکن تباریرانیا ۀ سندینو ،(تاکنون-1919) یساتراپ مرجان .است

 ۀواسط به یساتراپ .است دهیکش ریتصو به( 7003-7000) سیپرسپول ۀچهارگان خود، یکیگراف  رمان نیمشهورتر

 دار، دنباله هنر نیا ریتصاو یتوال در. کشد یم ریتصو به را یاشهیکل یالگوها و یذهن یرهایتصو ک،یکم ۀرسان

 یقطب دو نگرش بر دیتأک بامقاله  نیا. برد یسود م «نگرنده» و «ستهینگر»کشور  یرشناسیتصو میمفاه سنده ازینو

 را، غرب در آن بازتاب گرید ییسو از و رانیا ییبازنما سو کی از ،یرانیا کی از یمنف یریتصو دادن نشان در غرب

 یها دگاهید ین رقابت بر مبنایا است؛ ها فرهنگ انیم رقابت از یلیتحل مقاله، نیتدو از هدف. کند یم مطالعه

 جهینت نیا انیپا در. کندیم میتقس غرب و شرق قطب دو به را جهان ،یا شهیکل یرهایوابسته به تصو ۀمغرضان

  قالب در ک،یکم ۀرسان درک ملّت یاز شده  نهینهاد یذهن ریتصاو چگونه س،یپرسپولدر  که شود یم حاصل

 .  شوند یم آشکار «ریفراتصو»و  «ریگرتصود»، «خود ر نابهیتصو»

 یذهندیواری و ر یتصو ،سیپرسپول ،یرشناسی، تصوکیکم ،ییبازنما :ها واژه دیکل
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 هنر کمیک در آینه تصویر : مقدمه 

 یمجاور و در توال یرتصاو ۀبه واسط 1کیکمهنر رگر، یتصو و پردازهینظر ،(1991) کلودمک ۀدیعق به

وابسته به  یرتصاو ،7امجز یلِشما ۀاز مجموع خواننده ین،بنابرا. (9. ص) کنند را منتقل میالعات اطّ یکدیگر،

شناسانه  ییبایحس ز جادیایر و با تصاو یتوال ۀرابط از. کند یرا استخراج م یمعان یوسته،ناپ حال در عینو  یکدیگر

به  متن،بدون  یاهمراه نوشته و  بهمعموالً  یرتصاو این. گیرند شکل می ، یکدر کمی و داستان معان ،نندهیدر ب

و   آغاز انتشار رمان گرافیکی به عنوان فرمی جدید از کمیک. شوند می داده نشان همدنبال  به و هم زمان طور

های  بنابراین، چاپ رمان (.719. ، ص7011سانتیاگو اِگلیسیاس، )گردد  بازمی 1990 ۀهنری کارآمد، به اواخر ده

های گرافیکی در واقع مجوزی برای  رمان .ادبیات کمک بزرگی کرده است ۀگرافیکی به ورود این رسانه به عرص

 ۀزمین در اندکی مطالعات چند هر(. 10-9. ص،7002فیلد،  هت)به عنوان فرمی از ادبیات بود   شناخت کمیک

 «یزبان جهان»عنوان  بهمختلف  یکشورها در پا در ادبیات،این ژانر نوصورت گرفته است،  یراندر ا یککم

مصوّر  های در ادبیات، از اصطالح رایج داستان. دهدیم تشکیل رامردم  فرهنگیاز عادات  یو بخش شده  یمعرف

را در بر  یمتفاوت یها ژانر یک با پیوند نوشتار و تصویرهای دیداری،کم. شود یماستفاده   یککمنیز برای هنر 

 یعلم یها تا داستان یسیپل ی،از جاسوس) یا حادثه»: شمارد یاز آن را برم هایی نمونه ،(7012)احمدی . گیرد یم

 خانوادگی، های ملودرام مشهور، های  س، رمانمقدّ یها بزرگان، داستان یوسترن، زندگ یخی، تار(ییو فضا

 (. 99. ص) «اروتیک های داستان اخیر های سال در و عاشقانه های داستان

 شناسی، جامعه مانندمختلف  یها در رشته یزبحث برانگ یموضوع هنری، فرمبه عنوان  میککبنابراین، 

های گرافیکی در  به طور خاص رمان یا کمیک ی،بافت جهان به مربوط های بحث در .باشد می... و یاتادب یخ،تار

با ( 7012)هاگ و  یاکاآ .دارد یمطالعات فرهنگ با تنگاتنگی ارتباط تلط،مخ یادورگه  یا به عنوان رسانه ،ادبیات

از آنجایی که (. 3. ص)کنند  یاد می« 1ها رابط میان فرهنگ»، از کمیک با عنوان 3بازنمایی چندفرهنگی ۀمطالع
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-می کند، هویت فردی در بستر چندفرهنگی کمیک شکلکمیک بین بافت محلی و جهانی رابطه ایجاد می ۀرسان

 .شودمیبرجسته  یتیو صفات قوم یتهو ها، یتمل یاروییرو ۀبه واسط،  کمیک در در همین راستا. گیرد

توجه  با. سازد می هموار اخبار و رسانه در رایج 2یهاکلیشه تکرار برای را راه ها، شخصیت انتزاعی بازنمایی

 یتمربوط به مل یهاکلیشه بازتابِ  یمحمل برا ینو هجو، بهتر هزل یکاتور،کار هایژانر یشه،کل یتبه خاص

، با به تصویرکشیدن اختالفات 1پرسپولیسرمان گرافیکی  ۀساتراپی، نویسند (.792 .، ص7000، لرسن) هستند

 کمیک به ۀبا معرفی رسانمقاله تالش دارد  ینا. کشد ها را به چالش میفرهنگی، تصاویر ذهنی وابسته به کلیشه

ذهنی از  یرمختلف تصو یها جنبه پرسپولیس،مان گرافیکی ی، با تمرکز بر رچند فرهنگ و دوگانه فرمیعنوان 

 تفسیر مطالعه، یندر ا یاصل ۀمسئل بنابراین،. دهد قرار بحث مورد ،2تصویرشناسی چهارچوب در را یک ملّت

 تصویر» ،«9تصویر فرا» آمیز کنایه نمایشدر  آن تأثیر و پرسپولیس در شرق و غرب بازنمایی میان تضاد

چگونه : پرسش است ینپاسخ دادن به ا یدر پ پژوهش ینا یگر،د یانبه ب. است «10دگرتصویر»و  «9خود نابه

 داده نشان پرسپولیستصویرهای دیداری در  ۀواسط به شرق، و ها در غربکلیشه ذهنی با تکیه بر یرهایتصو

کمک خوانش تصویرشناسی، به  ادامه، در و معرفی نموده را رسانه این مقاله حاضر ابتدا روی، همین از. است شده

 .کند می تحلیل را پرسپولیس در «دیگری» و «خود» نمود و بازنمایی از هایی نمونه

  ؟ پرسپولیسرمان گرافیکی چرا : طرح مسئله

کمیک به همراه خوانش  ۀمعرفی مختصر از رسان که مقاله این بحث مورد موضوع خصوص در

 مختلف های جنبهمحققان البته  .است نگرفته صورت مستقلی تحقیق تاکنون است، پرسپولیس تصویرشناسی

 مورد  فرهنگی مطالعات و پسااستعماری گرایی، تاریخ ساختارگرایی، فمینیستی، رویکردهای کمک بهرا  اثر این

 در ،است پسااستعماری مطالعات در مهم موضوعات از که دیگری و خود هویت ۀمسئل. اند داده قرار مطالعه

 پیوند مقاله، این نوآوری و اهمیت بنابراین،(. 7012، مظهری ؛7017، نانکت) است شده بحث مختلف های مقاله

 از جدیدی تفسیر برای کمیک ۀرسان در و تصویرهای دیداری تصویرهای ذهنی در تصویرشناسی میان

 .است پرسپولیس
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 کمیک  ةرسان در یرشناسیتصو: نظری چهارچوببه سوی 

 های زبان به که جامعه چند یادو  ینب یروابط و مراودات ادب یو بررس مطالعه» فرهنگی، مطالعاتاز  بخشی

 مطالعات از ای شاخه عنوان به تصویرشناسی(. 11 .، ص7011پراور، ) گیرد می بر در را «کنند می صحبت مختلف

 ایماژ و» همان یا تصویرها ۀمطالع بهو  نوردددرمی را ها فرهنگ و ها ملیت بین مرزهای ای، رشته میان فرهنگی و

بر تلفیق  تمرکز با(. 79 .، ص7011پراور، ) پردازد یم «دیگر ملّتی نویسندگاندر اذهان  یکشور یاتسراب ادب

 ینب» یجرا یرتعب یرا به جا «یا فرارشته»عنوان برای کمیک،  توان می ادبی، و مطالعات فرهنگی مطالعات

 . برد کار به «یا رشته

روایت در کمیک، به  ۀشیو چگونه که یابیمدرمی ینماس و کمیک با مقایسه ،یرشناسانهتصو یدگاهاز د

 تصویری ، کمیک در گرافیکی های شخصیت ترسیم. دهدمیعمل  آزادیها  قطعه یبانتخاب و ترت در ندهنرم

. پنداری کنندتاهمذتوانند با آن  می جهان سراسر در زبان و نژاد هر که دهد می را ارائه ها ملیتاز  انتزاعی

 بهره یرهاتصو قاب یِنوشتار و دیداری اصول از ها،کلیشه و ذهنی تصویرهای بازتاب یبرا یک،کم بنابراین،

 سود کمیکدر  و اصول مفاهیم جدیدتریناز  ین،و گرونست میلر کلود، مکاستناد به آثار  این پژوهش، با. برد می

توان به کمک  را می کمیک یچندفرهنگ ۀرسانتصویرهای ذهنی مطالعات تصویرشناسی در بنابراین، . برد می

 .ی مورد بحث قرار دادا و فرارشتهمطالعات فرهنگی 

 11دار دنباله هنرمعرفی : روش تحلیل تصاویر دیداری

کمیک . علی رغم اقبال عمومی به کمیک در ایران، نام مشخصی برای این هنر تصویری وجود ندارد

 یبرا .است یدهمتفاوت به شهرت رس یها نقاط مختلف جهان با نام در که ای شناخته شده در دنیا است  رسانه

با  تصویری ۀروزنام از برگرفته  11«اُ ب ت» یادر اسپان ،13«طراحّی نوارهای»در فرانسه  ،17«مانگا»مثال در ژاپن 

12 «کوچک دودهای» یتالیا،و در اهمین نام 
به » ی،زبان و فرم هنر ۀمثاب به داردنباله هایکمیک .اند شده نامیده 

مخصوص خود را دارد، و  ی، دستور و قراردادهاقواعدبسازند که  یا تا از نوشتار و هنر بافته پیوندند یهم م

 تواند می تصویر هر هرچند(. 72 .ص، 7011، ریکر) «منحصر به فرد انتقال دهد یاربس یرا به روش ها یدها تواند یم
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 دو ، کمیکدر ساخت . کند یداستان را کامل م یاصل یتروا یر،تصاو ینا ۀمجموع کند، روایت را مستقل پیامی

( 7 تصویر، ظاهری شکل به مربوط های ویژگی و حالت مادّه، طبیعت،( 1: یردقرار گ سنجشمورد  باید عامل

 یبرا تصاویر(. 19 .، ص7002ین، گرونست) با یکدیگر یرارتباط تصاو ینددر فرآ مصوّر های داستان 11یدتول ۀنحو

در ای به مثابه رسانه 12نگار یلشماتصاویر در کمیک یا . دارند یازن خوانندهبه مشارکت  خود، معنایساختن  یعمل

-29 .، ص1991، کلودمک)کمک خواهد کرد  «یسطح جهان»ارتباط در  برقراری وبه درک یک، و  یستقرن ب

از  یبیترت یدبا( 1: گردد می معرفی یچهار اصل اساس یک،در کم تصاویر والیجامع از ت یفیتعر ۀارائ یبرا(. 29

 ۀرسان یدبا ،رسانه( 3مشهود باشد؛  یدنسبت به متن با یرتصو کثرت( 7جداگانه وجود داشته باشد؛  تصاویر

به نقل از کانزل در )باشد  یو هم اخالق یکند که هم موضوع یترا روا یداستان یدبا یتوال ینا( 1باشد؛  یجمع

 (. 11 .، ص7011، ریکر

اندازه، شکل و حالت : مانند دارندنقش   ی کمیکپرداز صفحه در دیگری عوامل ،ها تصویر ابق یبه جز فضا

 ۀفاصل کارکرد ،(1991) کلودمک. صفحه دورنمای یحّاو طر 19ناودان یادو کادر  ینب فضایها،  یه، التصویر قاب

تا به کمک  سازد یامکان را فراهم م ینا 19بستار یاکلوژر  :دهدرا اینگونه توضیح میها  کادر ابق یانم

با توجه به اهداف ذکر شده، مک ینبنابرا(. 12. ص) یمرا به وجودآور سیال یقتیحق ی،و ذهن یزمان های یتموقع

 سخن این هنرو پاسخ در  شنوعی پرس از، «کمیکدر  یرتصو ۀمعجز»خود با عنوان  یدر سخنران (7009) کلود

و  گفتگو شود، نمی مشاهدهو آنچه  استقابل مشاهده در کمیک آنچه  یانماو معتقد است . آورد می میان به

و سپس  ینیمبب یریتصو یها قطعه در ماکه  گذارد یم یشرا به نما یزیچ یسندهنو»برقرار است، زیرا  یتوازن

 (. تدتاکدر  یسخنران) «یمور کنتصّ راها  تصویر قاب ینب خالءتا  گذارد یم یباق یانم ینرا در ا ییفضا

ستان او روایت د تصاویر توالی ،و رنگ بندی ترکیب ید،د ۀیزاو ی،شناس سبک ها، نمایانگر یبند قالب درواقع

آن گنجانده  در متنمتفاوت از  لپنج مد شود، نمی محسوبرسانه  صلیبخش ا ،متن ها، کمیکهرچند در . است

 یالیخ یایکه در دن یهر گونه متن یا، مکالمه، نام آوا و 77یتاتیفرس ،71یندهگو ی، صدا70متن درون: شود می

 یمدل یزبلکه کلمات ن تصاویر، تنهانه ها داستاناین فرم از  در(. 92 .، ص7002یلر، م)باشد   داستان وجود داشته
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را  73یلشما یس،نو دست یها که متن است یر حالد ینا. شوند ی، محسوب مئش یااز فرد، مکان  یانتزاع کامالً

 نمایی بزرگ مثالً است، یرتصو زبانبه  یرمزگزار ینا .کنند یم سازی یهشب ،را به عنوان متنکرده و آن ریرمزگذا

71برسخناَدر   دندانه دندانه های لبهو  متون نماییکوچک  یا
. است کمیک در یلشماپرکاربرد  هایاز گونه 

 یل برامکمّ زبانی عنوان به یاضافه نمودن معان. داشت خواهد یربه تصو یهشب یعملکرد ،متن ترتیب، ینبد

 برای کمیک عناصر ترین مهم از یکی عنوان به سخنابر ین،بنابرا. استیل شما یکاربردها یگراز د یر،تصاو

 با. سازد یم یزمتما یرتصو هنررا از  یککه هنر کم کند یم یجادا یرتصو/از کلمه یاتحاد کلمات، و افکار بازنمایی

 یارسخن بسیکلمات درون ابرها که یابیمی، در منوشتاری و رمان( کمیک)های گرافیکی  رمانزبان در  ۀمقایس

به  تواند یم ی،ساختگ یا یاز واقع اعم ی،گفتار به هر زبان ؛کنند یرمان عمل م یک «یدرون گویی تک» یهشب

 از شود، میشرح واقعه خوانده  چهآن البته(. 12 .، ص7011، ریکر)شده نسبت داده شود  ینقاش های یتشخص

 .کند  بازگو طرفانه بی را داستانواقع تالش دارد  در تصویر شرح یراز شود، می متمایز ابرسخن مکالمات

 یچندفرهنگمحمل : رمان گرافیکی

هراسانه  یگانهب ی،جد یا ییممکن است به صورت کنا گیرند،می شکل یتمل یک از که ایکلیشه یالگوها

همواره به شناخت » ،مخاطب یدانش قبل به ارجاع باباشند که  آمیزتوهین یانه داراجانب یانه،غرب گرا یا

کند در ادعا می (7011) لرسن(. 121 .، ص1991، لرسن) «دناشاره دار یشده در ذهن و ینهنهاد یها ارزش

. ص) شوند یآن بازگو م یزطنزآم یها جنبه یرالکه بب، اثر یریباورپذ ینه برا ،ملّت یکخاص  یهایژگیو کمیک

و خواننده  یسندهنو دهد یم یحتوضی در کمیک و فرهنگ قومیاختالفات نمایش بر  یهبا تک (7012) ینانگر(. 73

بیان  روشنخود را دارانه برخورد کرده و موضع  جانب» ملّی،و مصالح  یشهجامعه، اند ینهادها با رویاروییدر 

آن  ییبا بازنما و شودمی انجام یرتصاو یاکلمات  ۀواسط هب ها یتساخت شخصبنابراین،  (.19. ص) «کنند یم

و خود ظاهر  ها از ترکیبآن. هستند ها محصول داللت نشانه ی کمیکهایتشخص در واقع. دارد مستقیم رابطۀ

 یماجراها در»چگونه  که دهد یم شرح (7002) هلتردر همین راستا، . گیرندمی شکل خوانندهاحساسات 

گونه  هیچبدون  ها یکاییآمر-یقاییو آفر ها یکیمکز یکایی،پوستان آمر هجو، سرخ یها گونه یاقهرمانانه و 
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 و ،شودنمی محدود خاص ی، به قشرقوم یا ملت یک نبه استهزا گرفت(. 309. ص) «اند شده یمعرف یرز و غرض

 رقم ها یشهکل میانمصالحه  ینوع ،در کمیک نتیجه در. وداقوام ش و ها یتشخص یممکن است شامل تمام

 . خورد می

. آید یبه حساب م یرشناسیمطالعات تصو یمناسب برا یاز ژانرها یکی، یرواو تص کلماتمتشکل از   کمیک

و  یرتصو فرهنگ: دو فرهنگ است یانگرب ،تطبیقی و فرهنگی چند ای، بینارشته ۀرسان این ،های کمیک کتاب

 کند؛ او معتقد است می یادخوانش  یبرا ای یوهبه عنوان ش تصویرشناسیاز ( 7011)نانکت . هکلم فرهنگ

 بازسازی را کشورها فکری بافت تصویرهایشان، و یآثار ادب مطالعه یبرا یا مهبه عنوان مقدّ یرشناسی،تصو»

 تصویر بازتاب توان ینم»را  یادب یرتصو: است این تصویرشناسی دراصل  مهمترین بنابراین(. 102. ص) «کند می

 (.همان) «است 'یگرید' ۀدربار هاکلیشه تفسیر تصویرشناسی و است سراب یک تصویر دانست؛ اجتماعی

 تصویرهای ذهنی در تصویرشناسی: تصاویر ذهنی روش تحلیل

های تصویرشناسی  با معرفی اصول و فرضیه( 7011)برای روشن ساختن مفهوم تصویر شناسی ، نانکت 

و ( اینجا)و میان ( دیگری)و ( من)تصویرشناسی ویژگی اصلی تصویر را برآمدن از تفاوت میان »: گوید چنین می

 به که هستند ملّت یک های شخصیت بازتاب واقع در ایالگوهای کلیشه(. 101. ص)« کند تعریف می( آنجا)

 تجربیاتِ و احساسات به وابسته و عامدانه تصاویر این. شوند می کشیده  تصویر به ادبیات در نمادین صورت

 تصّور آنچه که چرا باشد ملّت یک هویت و شخصیت بیانگر توانند نمی تصاویر روی، همین از و هستند تصویرساز

 تصویرشناسی است و ذهن پرداخته و ساخته ،تصاویر ترتیب، بدین. بود نخواهد بیرونی حقیقتی بازتاب شود، می

 ۀحوز از خارج هابازنمایی اما اثبات صحت و سقم کند می تحلیل را ها ویژگی و ها توصیف از خاصی ۀمجموع

که در  چرا کرد نخواهد تأیید یا و نقض را حقیقتی شناسی تصویر داشت توجه باید. گیرد می قرار تصویرشناسی

 . است شخص تجربیات و مشاهدات ۀپرداخت و ساخته تصویرها تحقیقاتی ، ۀحوز این

 تاریخی های زمینه پیش و شود تفسیر آن مکان و زمان از مجزا تواند نمی ادبی متن شد، گفته آنچه به نظر

 ساختار، ملّی،  هایکلیشه که معتقدند تصویرشناسان. است مطالعات این در ها ویژگی ترین ضروری از اجتماعی و
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 قابل خود خاص تاریخی درشرایط فقط ها، کلیشه این و اندتاریخی شرایط مدیون را خود تأثیر و مقبولیت انتشار،

 محور دهد، می تشکیل را ادبی متن یک «ملّیت» بنابراین، آنچه (.197 .، ص7001چو، ) باشند می درک

شناسی در شرق، کتاب پرسپولیسترین اثر با بحث مقاله و رمان مرتبط .است تصویرشناسی در اساسی های بحث

او با اشاره به . است( 7017)نوشتۀ التیشا نانکت  تصاویر فرهنگی و ادبی ایران و فرانسه: شناسیتقابل با غرب

فرهنگی و و ایرانیان در آثار غربیان، بر ارتباط تنگاتنگ تصاویر  ایرانیان آثار در غربیان تصاویر متقابل پیشینۀ

 .او سپس به بحث و بررسی تصاویر ایران و فرانسه در ادبیات این دو کشور می پردازد. گذارده میادبی صحّ

. سازد قدرت، تمایز میان انواع تصاویر را روشن می ۀبا شرح تصویر در تصویرشناسی و رابط( 7002)لرسن 

در  شود؛ پذیرفته می 'دگرتصویر'کنند که در کشورهای خارجی به عنوان  خود را صادر می از تصویری کشورها 

 و درونی پذیرفته از کشورهای دارای مقام برتر وارد شده و به عنوان تصویر نابخود 'دگرتصویر'برخی موارد نیز 

کلیشه های ملی، از شکل گیری  ۀ، نظریه پرداز در زمین(7001)پیکرینگ (. 313. ، ص7002لرسن،)شوند  می

 'دیگری'با این وجود، شما در جایگاه . ملی نیستید ۀشما این کلیش»: گوید تأثیر شناخت خود توسط دیگری می

. ص)بینید ملتی دیگر می ۀ، زیرا اکنون شما خود را در آیین«مجبور به پذیرفتن خود به عنوان دیگری هستید

22 .) 

مرتبط دانسته و توضیح  72«نگرنده»های  دیگری را با ارزش نیز محتوای فرهنگ خود و( 1991) اَلفن

شود  دهد، مضمون خود و دیگری اساساً نسبی هستند و در این حالت تنها در رابطه با دیگری، خود تعریف می می

فراتصویر یکی از مهمترین . گیرد، فراتصویر است خود قرار می بین دگرتصویر و تصویرنابه آنچه ما(. 7. ص)

است، همان  رود در ذهن دیگری نقش بسته که گمان می «ما»تصویری از . استی تصویرشناسی ها جنبه

 .فراتصویر است

و  «نگرنده»کلی میان کشور  روابط نقد و بررسی، کشور نگرنده در ادبی تصویر موقعیت ترسیمبرای 

منتقد با اشاره به ارتباط تصاویر ذهنی با هوّیت ملّی و شرایط تاریخی حاکم بر آن،  .است الزم «نگریسته»

سخن  «نگرنده»در کشور  «نگریسته»از تأثیر این تصاویر بر پذیرش و دریافت ادبیات کشور شناس تصویر
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اکم بر ذهن ح ۀشد  خارجی برای جذب مخاطب، عموماً از تصاویر نهادینه ۀبنابراین، آثار نویسند. گوید می

 .دهد ه و آن را الگوی خود قرار میمخاطب در کشور مبدأ پیروی کرد

 ، مسئله این است؟یسپرسپولدر  مرجان ساتراپی یا

توان از هم لحظاتی ساتراپی و مرجان را نمی .شوددرپی شکسته میمرز واقعیت خیال پی، یسپرسپول در

 غربی هنرمندان سبک. گیردمی کشد یا به سخرهچالش میجدا دید و لحظاتی، ساتراپی، تفکرات مرجان را به 

-یراثر پ یب یویدد یها یککم از هایینشانهیس پرسپولدر  .استداشته بسزایی یرتأث یسپرسپولداستان  خلق در

 یکسفل یسیوئسهنرمند های نقاشی، یکالنژم اثر پییتازنان،  نامۀخودزندگیاو در سنّت  یتو فعال اردشفرانسوا ب

 یخدادن تار یوندبا پ یسپرسپول(. 712. ، ص7012ینک، ل) وجود دارد یآلمان اکسپرسیونیستی های یلمواالتن و ف

را هم زمان و متقارن  یسندهنو یحال زندگو شرح یستمکشور در قرن ب شرایطمرجان،  یو خاطرات کودک یرانا

 یی کرده وبازنما را« یگرید» یتشخص و شرق از غرب، شرق ازغرب شدۀ  یر ذهنی نهادینهتصاو. کندمی بازگو

نوشتار و تصویر در ) یککم یقیتلف یکردرو مطالعهبا ( 7012) ینکل. دهدداستان را نشان میدر  ها یشهنفوذ کل

دو فرهنگ و تالش در  یانم یها بر تفاوت یدکأکه با وجود ت داندمی متفاوت اثری را یسپرسپول ،(رمان گرافیکی

 (. 710. ص) کوشد یم یزخود ن داستانکردن  یدر جهان ها،آنحفظ اختالفات 

قدرتمند در  ای یلهوس یمرسوم با شهرت جهان هاییخاوقات اسطوره، فولکلور وتار یگاه ، کمیکدر 

گفتمان  که عموماً ییها مطرح شدن در عرصه یبرا ی،مشهور و محل یها داستان اینهستند؛ شرح سرایی  داستان

 یهایوهفرهنگ کشورش را با ش (7002)ی ساتراپ. فرما است، کاربرد دارد حکم هادر آن یو اقتصاد یاسیس

، 1تصویر )کشد  در ابتدا دوگانگی میان سنت و مدرنیته در ایران را به تصویر می .کرده است یمعرف یمتفاوت

به داستان  یران،در ا یخاص مثل نوروز و چهارشنبه سور هایمناسبتبا اشاره به سپس  (.1 .،ص7002ساتراپی، 

آن را  یسه رکن اصل باستان، ایرانِ دین معرفی با بنابراین. بخشد یم بومی یتاز فرهنگ و مل ییخود رنگ و بو

 (.2 .ص،همان، 7تصویر  ) «یکپندار ن یک،گفتار ن یک،کردار ن»: شود یم یادآور
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 مدرنیته با و سنت بازنمایی تقابل چندفرهنگی، :1 تصویر

 غربی و ایرانی هاینشانه ترکیب

ملیت از مرسل مجاز بومی، فرهنگ کهن،بازنمایی ایران مناسک :2 تصویر  

ست وبهترین دوست ا باور دارد آرمل مرجان ،خود یِفرهنگ یتاز هو یبا انتخاب سماور به عنوان نماد

 را سماور یک خود و کرد می درک را خزر دریای برای دلتنگیم. شناخت یرا م یرانبود که ا یتنها کس{ او}» زیرا

 اهمیت ،آشنا در فرهنگ او یا سماور به عنوان کلمه ین،بنابرا(. 129 .ص همان،، 3تصویر ) «بود دیده نزدیک از

شرق همنشینی غرب و های معلق در فضا و زمان، شخصیت .دهدمی نشان پرسپولیس دررا  یانهگرا یبوم یتروا

مجاز  .می افزاید« داستان سماور»بر بُعد چندفرهنگی  سیاه و سفید،و  ساحل، دریا و ،اکدر بازی آب و خ

 ،یسپرسپولداستان  چیدمان و پیرنگ ،راستا یندر هم. دارد کلیدی نقشی کمیک،در  ،استعاره و کنایه سل،مر

 ماور،س)معاصر ایران، (، نوروزسوری چهارشنبه جمشید، تخت)کهن  یرانمربوط به فرهنگ ا یها از نشانهمملو 

 (و هتل فلکچرخنمادهای مدرنیته مانند  پهلوانان آیینی باتلفیق )تصویر  ترکیب این دو در یک قاب و ،(پرچم

را  هخوانند یا به گونه ی،و غرب یرانیرسوم ا یببا ترک خود،شرح حال  ییبا بازگو ساتراپی. (3-1تصویر ) است 

 یتهو تواند یم یمنوال و ینبه هم(. 3و  1 تصویر)باشند  یکدیگراز  یکدو قابل تفک ینکه ا کند یم یردرگ

های به همین دلیل ساتراپی به جای استفاده از رنگ .حفظ کند یبافت جهان بامتن  یکخود را در  یمحل
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را در  بومی و جهانی/  تضاد شرق و غرب یاه،و س یدسف از دو رنگگوناگون که در کمیک مرسوم است، با استفاده 

 .  تنیده استپرسپولیس تار و پود 

 

 و تلفیق بومی بازنمایی فرهنگ :3 تصویر

 ملیت از مرسل مجاز ،آن با مدرنیته

 

 یککم ۀگران عملکرد قضاوت

 ،یسپرسپولنامه در یزندگخودو 

 است ممکن ،«خود» ییبازنما بین تضاد این. است «یستهنگر» یا «نگرنده»به عنوان  «خود» ییبازنما یانم یزتما

 یراو کردن دوردر  یتاتیفرس عملکرد و ابرسخندر  متن یممستق تأثیر به توان می .باشد متفاوتی شرایط یجۀنت

ابرسخن که نمایانگر در شرایط غمبار مانند خیانت مارکوس به مرجان، . کرد اشارهداستان  یاصل یتشخص از

مرجان را دلداری  در مقام یک دوست، کند؛ اکنون ساتراپیجدا میساتراپی از  او را مرجان است بالحت و اعتماد

خود و  ینخود، اختالف نظر ب یشناخت نوجوان یبرا یسپرسپولدر  یراو(. 711 .،صهمان ،1تصویر)دهد می

 مرجان ی،نوجوان نادوردر  اینکهداستان با اشاره به  یبه عنوان راو (7002)ی ساتراپ .پذیرد یمرجان را م ینوجوان

او  یگرامروز، با نگاه به گذشته د» شود، یم یادآور یناکنون چن دانست، یمقصر تمام مشکالت خود را مارکوس م

زمان نقش پدر،  انتظار داشتم او هم. کنم یرا سرزنش نم

  (.31 .ص) «کند یفامرا ا یزندگ یکمادر، همزاد و شر

 

، قش مرجاننقش راوی و ساتراپی در ساتراپی در ن تقابل :4 تصویر

 «وفاداری»در تعریف  شرق و غرب هایبازنمایی کلیشه
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قبل از ترک . کند یماندن در فرانسه ترک م یبرا یگرو بار د یشخانه را نخست به مقصد اتر ،مرجان

خواننده  بهو فرهنگش را  یت، هوایرانبه خاطر سپردن  برای آن تأثیر وعطر تن مادربزرگ  یفکشورش با توص

ارتباط،  یبرقرار یبرا یازن ترین ییبدون داشتن زبان مشترک به عنوان ابتدا(. 191 .ص همان،)د کن می یادآوری

 اتریشی، ۀداستان با ورود مرجان به مدرس یاز ابتدا. نبود دکار آم ید،جد یطشرا پذیرش یتالش مرجان برا

(. 122و  113 .همان، ص، 2تصویر) یستاو ن یرایپذ یکس ،عده اندکی بر او نهاده شده و جز «یگرید»برچسب 

که به خاطر تفکرات، منش و ظاهر سنت شکن و متفاوت خود که در  هستند هاییهمکالسیدوستان مرجان، 

 . اندنمود پیدا کرده، به حاشیه رانده شده و مدل مو رنگ سیاه لباس

 مرجان، نمود دیگری؛ پذیرفته شدن در بین حاشیه  :5 تصویر

 

 یشدرک نما یبرا یمتن ۀینبر زم یدبا تأک (7012)ینک ل

که  یتیمعنا دادن به هو یبرا: دهد یم یحتوض یچندفرهنگ

 قرار روایتآن  یجهان یتجل یرتحت تأث یک،با سبک کم یتیحال خاص است، هر روا ینمحدود و در ع

 تفاوت یواقع مرجان یتبا هو نداستا مرجانِ یتهو ،ها وجود شباهت با ترتیب، این به(. 711. ص) خواهدگرفت

 در. (1تصویر) در غرب است «یگرید» یانگرنما ییو از سو «یرانیخود ا» ۀبرساخت ییاو از سو یتهو یراز ،دارد

و فرهنگ، کاربرد استعاره و مجاز مرسل  یاستاجتماع، س یگذار ارزش ۀیچیدپ یستماز س یبه عنوان بخش واقع،

در بحث و جدل مرجان . کنند می پیدا استریپ کمیک یلتحل یدوچندان برا اهمیتی یری،تصو های یتدر روا

از  ،که مجازی برای نزاکت غرب است «سوپ»در فصل شود، ها اداره میروزی که توسط راهبهشبانه ۀمدرس

 ینگاه کردن اسپاگت یزیونولمرجان هم زمان با ت وقتی داستان، در. باشدمیسازی بهترین نمودهای کلیشه

او . است به اثبات رساند یدهکند آنچه را که شن یم تالش یخواندن و فرهنگ یها با ب از راهبه یکی خورد، یم

فرهنگ و یدرست است که ب ها یرانیا ۀدربار ینا»د ده یو ادامه م داند می هاشرقیمرجان را مجاز مرسل از 
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 یزها ن راهبه ددر مور ینا»: کندستفاده مینیز از مجاز مرسل و کلیشه امرجان  مقابل درو  «هستند ماندهعقب

 (. 121 .، صهمان ،1تصویر ) «بوده است عفتی یشما پر از ب یدرست است که زندگ

 

-تقابل شرق و غرب، کلیشه :6 رتصوی

 سازی شرق از غرب و غرب از شرق

 

گپررن یجول ۀدر غرب در دوران اقامتش در خان یاو تفاوت فرهنگ یچگونه برا دهد یم یحمرجان توض 

که در فصل  غرب است یبرا یاو مجاز یسبک زندگ و یباور مرجان، جول به(. 122 .همان، ص) شود یتر م

و صحبت کردن  یدنهمه با رقص ایرانی، هایمهمانی در. (1تصویر ) رسدبه اوج خود می« قرص ضد بارداری»

 یحترج افراد اتریش، های یدر مهمان لیو کند یم یراییو غذا از آنها پذ یدنیبا نوش یزبانو م گیرند یگرم م

 ۀیسبا مقا(. 191 .همان، ص) و روابط آزاد را تجربه کنند بکشند یگارس ،در گوشه و کنار لم بدهند دهند یم

و  یگربودگید یلبا قبول دال ینبنابرا. شود یمعنادار م پرسپولیسدر  یمفهوم دگرساز ی،و غرب یرانیا های یمهمان

در آن فضا  حضورم از یاقاشت ازاز هر آنچه نشان  دادم یم یحترج»: گوید یبه مخاطبان خود م مرجان یگانگی،ب

دور (. 197 .همان، ص) «امآمده یسنّت یمن از کشور ید،داشته باش یگریانتظار د شود ینم یرم؛است فاصله بگ

 «غرب مدرنیته»بر  «یرانیسنّت ا» حیترج نمایانگربخش داستان،  ینا در هارسیتاتیف تمام و هاآپنماها، کلوز

 یگراندر جلب نظر د یسع ییتش،پنهان کردن هو اهرچند مرجان نخست ب. (703. ، همان، ص2 و 1تصویر)است

(. 191 .همان، ص) کرد احساس غرور  ایرانبه کشورش ساکت نماند و با دفاع از  ینداشت، در مواجهه با توه

 اعتراف با یتدر نها شد، یم یادآورهمواره  صداقتحفظ وقار و  ۀمادربزرگ دربارچه با به خاطر آوردن آن مرجان

 افتخار آن به و هستم ایرانیمن »: زندمی فریاد مرجان کلوزآپ در. رسدمی درونیآرامش  به ایرانی، هویت به

تنیدگی خاطرات تلخ و شیرینش درهم، بین رویا و بیداری یتصویر مرجان در حالت (.191 .همان، ص) «کنممی
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-مؤلفه(. 2تصویر )است همراه با او ، کودکیسیاه که نمایانگر ضمیر ناخودآگاه اوست، از  زمینۀپسدر ایران در 

قایچۀ )و داستانی  (مادربزرگ و خانواده)ملی ، هویت (بمباران جنگ) و اجتماعی تاریخی ،(عزاداری)های مذهبی 

 .مرجان هستند «خود»دهندۀ ، شکل (هزار و یک شبپرنده 

 

 در ضمیر ناخودآگاه مرجانبازنمایی هویت  :7 رتصوی

 از را یسپرسپول که مقاالتی نقدبا ( 7012) یمظهر

 ،اننددمی یهراس یرانو ا یاسالم هراس مروجبه  یاسیلحاظ س

. ص) کندمی اشارهقهرمان داستان  یپرست یهندر مقابل به م

: کند یم یرتفس چنینرا  کتاب ینید یها شزار او(. 91

 یقتیدر واقع انکار حق یاثر ینبرچسب اسالم هراسانه به چن

و  خواند یآمده است، دعا م یامسلمان به دن او. داند یم یمذهب یکودک ،است که مرجان خود را از آغاز داستان

 یچه( 7017)به باور نانکت (. 2و  1، تصویر 97 .همان، ص) کند یم یمخود را با خداوند ترس یقعم ۀرابط

مرجان (. 92. ص) ندارد وجود یو مذهب یقو ،مانیبا ا یشده و دختر یدرن غربمُمرجان جوان  یانم یتناقض

رسد که البته به نظر می .جکسون است یکلعاشق ما یا،سراسر دن درهم سن و سال خود  یهمانند نوجوانان عاد

مجاز مرسل برای چه مفاهیمی در ایران پس از انقالب است،  جکسون یکلمامظهری و نانکت از این حقیقت که 

 :بینندآن می ۀی را در روایت ساختارشکنانساتراپ ۀنامزندگیخودمنتقدان دیگر نیز اهمیت . اطالع هستندبی

که  ییتروا کند؛می ارائه غربی خوانندگان به ،شده یتروا یرانیمخالف با آنچه که از زنان ا یریتصو، پرسپولیس

به عنوان ضد  یسپرسپول ین،بنابرا(. 9 .، ص7002، باسو) دهد یرا شکل م یککم ۀاساس رسان ،آن یساختارشکن

نه »، یرانبرجسته و محبوب ا یخمتعدد به تار اتبا اشار «یرانیبه دور از احساس ضد ا» کهشده  یمعرف 71یتروا

(. 93 .، ص7012ی، مظهر)است  «وطن پرستانه» بلکه کامالً یست،ن یرانبا ا «یاحساس دشمن از یحاک تنها
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در گفتمان ایران پس از انقالب نیز آشنایی « پرستانهاحساسات وطن»رسد مظهری با تعریف البته به نظر می

 . زیادی ندارد

 یرفتنپذ بااو . استبه خدا آغاز کرده  یمانشرا با ا «کروسان نان»نام  بهو هفتم  یستبخش ب ی،ساتراپ

اجابت  در گاهیچبوده و ه «معتقد یانسان» کند یاعتراف م خواند، یامتحانش م یخداوند در قبول ۀمعجز کهآنچه 

در  یتموفق توانست یم مرجانهرچند (. 770. ، ص7002 ی،ساتراپ)نداشته است  تردیدمادرش  یدعاها

 یفردا»: خوب خود بداند ۀنمر یلکمک خداوند را دل دهد یم یحترج اوکند،  یهتوج اقبال و بختامتحانش را با 

 من که سؤاالتی نیز او و درا به آزمونگر رسان مادرم پیامخداوند هم  ؛اوند صحبت کرددمادرم با خ ،آن روز

 با»: کندیم یتروا چنین ساله ده مرجانِ ،«روسری» بخش در(. همان) «آورد امتحان در دانستممی را پاسخشان

(. 1 .همان، ص ،2و  1تصویر ) «هستم یمذهب کردم یمن ته قلبم حس م ،پدر و مادرم مدرن بودند آنکه وجود

 یکدیگرمکمل  مرجان یته و مذهب در شخصیتمدرن یان، تضاد میرانیا یتدر شکل دادن هو ی،به هر رو

 . هستند

 یبرا یلتحم یول کند،دلیلی ذکر نمی یحجاب اجبارت با مخالف برای( 7003) یاست که ساتراپ درست

موضاعات  رغمیاو معتقد است که عل(. گاردینمصاحبه با ) ندکمیشدت محکوم  به یزرا ن حجاب نتبرداش

 هایمان یاگر فردا روسر پرسم، یو من در مقابل م»: شود می محدود حجاب به ایران، مسائل ۀرمختلف، بحث دربا

 ینبد(. همان) «خواهد بود یخواهند کرد؟ پاسخ منف یو آزاد یباره احساس برابریکزنان به  یاآ. . .  یمرا بردار

 آغاز «یروسر»با فصل  ،به حجاب ساتراپیاغلب انتقادات  رسدمی نظر به. است یاو خواستار برابر یب،ترت

 ۀمسئل باداستان  کردنآغاز با ،در واقع. رسیممیادعا  ینخالف ا یجینتا به ،متفاوت خوانشیبا  اما. شود می

. کشدمی یرتصو به ،انتظار دارد را ایرانی ۀیسنداز نو یفرانسو ۀکه خوانند یهمان موضوع ساتراپی ،حجاب

 بخش یرشناسی،در اصطالح تصو. کند یم شروع را داستان محجبه، یدختر یرتصو ۀیشبا کل یسندهنو ین،بنابرا

 .(9تصویر ) در غرب است یرانیا یرتصوفرا یانگرنما ،«یروسر»



777 

 ...تصاویر دیداری و ذهنی ه یهنر کمیک در آین

 

 

ایرانی که توسط « خودِ» یا فراتصویر: از شرقر غرب یتصو :8 رتصوی

 ساتراپی بازآفرینی شده است

 او از تصویری غرب کندمی تصوّر شرق یعنی یرفراتصو 

از  «یرانیخود ا» ییبازنما همان که دارد «یگرید» عنوان به

 ینمخالفت با  قوان در که است درست. غرب است یدگاهد

هرگز  یسندهنو ولی کندیرفتار م دارانه جانب یحجاب، ساتراپ

آغاز . کند یسرزنش نم ،را که به حجاب اعتقاد دارند یکسان

-یشپ نگاه همان ،مرجان ینو نگاه غمگ یسپرسپولداستان 

  ین،بنابرا(. 1 .، ص7002 ی،ساتراپ) برد یل مأسو یرز ،مسلمان یبه عنوان دختر را او کهاست  غرب ۀداوران

. یران انتظار داردا ای ازیع و کلیشهشا یربه عنوان تصو یغرب ۀکه خوانند یستهمان آغاز یقاًدق «حجاب /یروسر»

. شود یم یباز یبرا ای یلهبه وس تبدیل هایش یکالسهم او و  یمرجان برا  یروسر غالب، یرتصو ینبه ا استناد با

فصل اول  ،اشاره شد همانطور که قبال. (9تصویر) شده است یدهنام «یروسر» یزن ینبخش آخر از داستان او در و

 ،بخش یندر ا. شود یکل اثر دو بار تکرار م دراست که  یتنها نام یننام آغاز شده و ا ینبا هم یزداستان ن یناز ا

و پس از  کند یرا بازگو م یندر و یدوران دشوار زندگ یساتراپ. است یرانبه ا مرجاننماد بازگشت  «یروسر»

جدا از آنچه با مارکوس گذشت، به »: گرددبرمی وطن به خود، نیایرا هویت ساختن یپ در ،مارکوس یانتخ

فصل را به اتمام  ینگونها ین،بنابرا ؛(730 .، صهمان) «ام؟ بوده مهم یچه کس برای یرچهار سال اخ یندر ا یراست

 ۀکلیشاستفاده از  با یب،ترت ینبد(. 717 .همان، ص) «حتماً. گشتممی باز خانهبه  حتماً باید»: رساند یم

محجبه نه  ایرانی تصویر. کند یم یترا تقو «یستهنگر»به عنوان کشور  یرانا یرتصو یگربار د ساتراپی ،«یروسر»

خود » یرفراتصو گیریشده و باعث شکل ینهنهاد یزن یرانیا ۀنویسندبلکه در ذهن  ی،فرانسو ۀتنها در ذهن خوانند

 .است شده یسپرسپول در «یرانیا
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در  یجرا هایکلیشهبا پررنگ کردن  یکند، ساتراپ ییرا بازنما یرانا ینگاه شرق خالف آنچه ممکن است

نشان دادن  برای اغلب نویسنده ،پرسپولیس در. کند یمتفاوت را دنبال م یهدف آمیز، کنایه تصویرهایغرب و 

به غرب  ینگاه «کروسان» دار یهعنوان کنا. کشد یم ها را به تصاویرکلیشه ها، ملیت بازنمایی در ها داوری پیش

و  نگیفر اصالتاً یا ، کلمه«کروسان» نان. (1تصویر) شود یم یادآورغرب و شرق را  یانم یدشمن متقابالًدارد که 

 خوشمزه یا را با صبحانه یرروز دلپذ یک، آغاز «کروسان». است یسپرسپولزبان یمخاطب فرانسو برایآشنا  نامی

 یادآور «کروسان»و خوانندگان اثر،  یرانیا یراو یاکنون برا ی،فرانسو ۀانتظار خوانند برخالف. کند یم یتداع

 ،نقش بسته مرجانن ه، با آنچه که از غرب در ذ«یانتکارمرد خ» ۀیشکل. است یانتاز خ یزیانگ غم ۀخاطر

 یگانهب به اطمینان عدم ییبازنما یاز غرب برا یبه نماد یلکروسان تبد ین،بنابرا. (1تصویر) دارد یهمخوان

: گیردمی دربر نیز را آمریکا بلکه یش،نه تنها فرانسه و اتر که استغرب  یایدن ۀنمایند کروسان، اکنون. شود یم

 شده، یرغافلگ و خطاکارکه مرد  ییها از همان صحنه یکیمثل . خرف بودزم یکاییآمر های یلمدرست مثل ف»

، 7002 ی،ساتراپ) «مهد یحت توضیبرا را چیز همه توانم می کن، صبر: گوید یپوشاند و ممی یا خودش را با مالفه

 یدگاهاز دبار این یب،ترت ینبد. کند میرا تکرار  ها رسانهغرب در  یایدن هایکلیشه یماًمستق ی،ساتراپ(. 779 .ص

 .شود یم یمعرف «یگرید»به عنوان  ، غربشرق شناسانه

: کندمی روایت رابه مقصد فرانسه  یرانا یشگیداستان ترک هم ،«یانپا»با عنوان  پرسپولیس یانیبخش پا

(.  339 .، ص7002ساتراپی، ) «هستم ینغمگ یلیخ ها ینا ۀانتخاب بود اما با وجود هم یک یمسفر برا ینا»

 ی،غرب به عنوان مهد آزاد ۀکلیش(. 339 .همان، ص) رسدمی پایان به «دارد یمتق یآزاد» ۀجملبا  داستان

 اش یآرزوها و آزاد یایدن پی در وطن،با ترک  مرجان. کندیم بازنمایی یاست که ساتراپ فراتصویری دیگر

از قهرمان  یاست که مخاطب غرب ایکلیشههمان  ،«یآزاد». کند یخود را انکار نم یتمل گاه یچهرچند ه رود یم

به  یادیشباهت ز که شهر آرمان یک از گرایانه غرب تصویری رسد،یبه نظر م. کندرا دنبال  آن خواهد یداستان م

که تمام مشکالت  داشت دور نظر از دینبا اما. است کرده کینزد هاشهیکل به را یساتراپ دارد، یکاییآمر یایرو
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 یباق خواننده ذهن در هنوز ،مرجان ینوجوان دوران یآرزوها یایو دن یآزاد نماد همان ن،یدر و یاز نابرابر یناش

 . مشابه داشته باشد یاجهینت ز،ین دیجد شهرآرمانسفر او به  دیپس شا. مانده است

 و پیشنهاد برای محققان  سخن انیپا 

پژوهشگر را به  رسانه،و  یروانشناس ،یشناس جامعه ات،یمختلف مثل ادب یها نهیدر زم «یگرید» ییبازنما

همچون متفاوت  یمحملبا استفاده از  سیپرسپول. دهد یسوق م یگربودگیدو عملکرد  فیتعر شه،یجامع ر لیتحل

 شیبا نما یساتراپ. است دهیکش ریبه تصو زیاغراق آم یرا به شکل «یگرید-یخود» یدو قطب ییبازنما ک،یکم

سوق دادن مخاطب به سمت  در ،یگربودگید در جیرا یها شهیکلو  «ریفراتصو» ،«ریگر تصود» ،«خود نابه ریتصو»

 ریتأث و کیکم ۀرسان در ها ییبازنما انیم تضاد قاله،م نیدر ا .کندیم تالش ،یرانیا تیهو ازمتفاوت  یخوانش

 ییاز بازنما ینماد که سیپرسپول. شد ریبه طور جامع تفس ،«ریفراتصو» و «یگرید» ،«خود» زیآم هیکنا شینما

. کند انتقاد همغرضان یها دگاهید از شرق، و غربدادن نگاه  وندیپ اب کند یمتالش  ،در غرب است «یرانیا یگرید»

 ،هاشهیو کل داستان ریتصاو اهیو س دیسف یها رنگ انیتضاد م ۀواسط به ،ن پژوهش نشان داد که چگونهیا

 سینمایی از ذهن دور ساخت که اقتباس دیالبته نبا. شود یم برجستهدو قطب شرق و غرب  هجهان ب یبند دسته

روایت بوده را  مربوط انقالب از شیپ رانیاکه به  یانتقادات مخصوصاً داستان، از یادیز یهابخش ،سیپرسپول

 یول. نمایاندیم یغرب ۀنندیمعاصر پس از انقالب را به ب رانیاز ا ورزانهغرضمتفاوت و  یریتصو و کندنمی

بعدی پیرامون چرایی  تحقیقات  .پرداخته نشد مورد نیا به نبود، مقاله بحث موضوع اثر، نیا اقتباس که ییازآنجا

 .از پیشنهادات این مقاله به محققان حوزه رسانه و فرهنگ پسااستعماری است تفاوت اقتباس و اثر ادبی

 تنوش پی

 .باشدمی ژاله عباسی حسینی خانم ۀنامپایان مقاله برگرفته از از یخشب
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