
 در کارتون های استاد مسعود ضیایی با طبیعت تکنولوژیتقابل هارمونیِ فراموش شده؛ 

 2، الهام دزفولیان1علی اسدی

و کارتون  به بررسی دنیای کارتونیست هادر آن ها است که قرار است  3ه نوشتارهاییلمتن پیش رو بخشی از سلس

از رشار سثر از دنیای واقعی، کارتون هایی که متأ ؛که در زیر عنوان کارتون انتقادی قرار می گیرند یمپردازدب هایی 

 نقش هایدر آن ها  مثل یک بازیگرروابطی که  ؛با آن ها سروکار داریمهر روز  که یی استبین انسان هاروابط 

 و گاه مظلوم؛ گاهی توانا هستیم و گاهی ناتوان. ظالم هستیم گاه مختلفی را ایفا می کنیم؛

ی از موضوعات یک با توجه به اینکه .مسعود ضیایی می پردازیم استادکارتون های انتقادی در این نوشته به بررسی 

 زندگی شهری اجتماعی در-تقابل شهر، تکنولوژی، طبیعت و روابط و تعامالت انسانیمسألۀ در میان آثار ایشان،  پرکار

 وشتارندر این  ما اصلی پرسش انتخاب کردیم. برای تحلیل رامضمون  این با کارتون 02اثر،  022از میان حدود  ،است

گر نشان داده است. به بیان دیچه روابطی را میان انسان، طبیعت و تکنولوژی ش در آثارضیایی این است که  نیز

اده د چه صورتی نشانبه  همبا را  آن هانحوۀ رویارویی  کارتونیست چه کسانی هستند و او "دیگریِ"و  "خودی"

به دفاع از آنها می پردازد، رتونیست در آثارش که کا استاتفاقات و ... افراد، چیزها، "خودی". منظور از  است

اتفاقات و ...  ،افرادچیزها،  "دیگری"منظور از  در مقابل،. شود می آن ها صدای خود هنری اثر در و است اننگرانش

  می پردازد.نقد و طرد آنها  بهست که کارتونیست ا

مثالی  اگر یک رابطۀ دونفرۀمی شود.  طورکلی به دو صورت انجامه ب "دیگری"و  "خود"با نحوۀ مواجهۀ کارتونیست 

و  وانناترا  "دیگری"نشان می دهد و یا  مظلومرا  "خودی"و  ظالمیا را  "دیگری"کارتونیسترا در نظر بگیریم، 

می کند  ناتوان بازنمایییا را ظالم او  "دیگری" به تصویر می کشد. در واقع کارتونیست برای طردِ توانارا  "خودی"

بی اصلی وقطد گفت که می توان به طور خالصه یا توانا طرح می کند.را مظلوم  او "خودی"و برای برجسته ساختن 

 هستند. ناتوان/ تواناو  ظالم/مظلوم آن و دوقطبی های فرعی  "خودی/دیگری"تحلیل، در این 
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را نشان بیعت طبا آن ها  ضیایی عناصری کهطبیعت و تکنولوژی است.  مورد بررسی دوقطبیهمانطور که گفته شد، 

 .بی، ابر، انسان های معصوم و بی گناه و ... آ گل، درخت، آب، روستا، سرسبزی، آسمانِ داده است عبارتند از

سازی، آسمان خراش، تلویزیون، کامپیوتر و بطور کلی لوازم برقی و و شهر کارخانه، خودرو، شهرنیز با تکنولوژی 

 نشان داده شده است.دیجیتال 

ا نقد می کند و ر ؛ آنبه طرد تکنولوژی می پردازد یکدیگربا قرار دادن طبیعت و تکنولوژی در مقابل  مسعود ضیایی

به حاشیه می راند. از سوی دیگر طبیعت را برجسته کرده و تالش می کند تا حقی که تکنولوژی به شکل های مختلف 

و  "دیخو" دادن رابطۀ نشانس بگیرد. همانطور که گفتیم یکی از راه های باز پ شرا در آثار است گرفته آناز 

 . ضیایی در آثار متعددی از ظلم تکنولوژینشان بدهیمرا مظلوم  "خودی"را ظالم و  "دیگری"این است که  "دیگری"

را مورد  واپرده برداشته و مظلومیت طبیعت را به رخ می کشد. به عنوان نمونه در آثار زیر می توان این وجه از نگاه 

 بررسی قرار داد.

 

 1 کارتون

عظیم  این انفجار برابربی پناهی دوچرخه سوار در  ،و در مقابلن ها بمب ترافیکی و انفجار ماشی 1شمارۀ ر کارتون د

 ونشان داده شده است ظالم  نقشدر  است که همان تکنولوژیضیایی  "دیگریِ"را مشاهده می کنیم. در این اثر، 

 مظلوم درآمده است. به شکل که طبیعت است او "خودی"



 

 2 کارتون

کارخانه هایی را می بینیم که مانند بمب بر سر یک روستا در حال فرو ریختن هستند. در این  0ۀشماردر کارتون 

 .تصویر کرده استروستایی  طبیعت بکرِرا مظلوم  و خودیِ کارخانه راظالم  دیگریِ ضیایی کارتون نیز

برای نقد نیز  که ضیایی بودتوانا و ناتوان  استفاده از دوقطبیِ "دیگری"و طردِ  "خودی" ازیِبرای برجسته س راه دیگر

 و آثاری با این دو قطبی خلق می کند.  از آن استفاده می کنددیگری)تکنولوژی( 

 

 3 کارتون

با مرگ دست مشاهده می کنیم که شهری در قامت یک انسان بیمار درآمده و در اتاق جراحی  3شمارۀ در کارتون 

در حال پیوند زدن درخت و سرسبزی به این شهر بیمار هستند. در واقع در این اثر،  نیز و پنجه نرم می کند. پزشکان



 و در مقابل توانایی و زندگینشان داده است شهری ناتوان و مریض  را بدون درخت و سرسبزی شهرِکارتونیست، 

 می داند.متعلق به سرسبزی را دوباره 

 

 4 کارتون

رها شده  یانسان به شکل را سرسبزی ضیایی،. مشاهده کرددوقطبی توانا و ناتوان را نیز می توان  0شمارۀ در کارتون 

ر از پ یتوانا بودن سرسبزی است. در مقابل، شهر بیانگر ای که رهایی و شادی ؛نشان می دهدشهر  اسارتِ از بندِ

در آن چیزی  که است و تاریک کوچک و تنگ ،زندانی بسته ماشین و ترافیک را می بینیم که ماننددود،  ،کارخانه

 را نمی توان متصور شد.جز ناتوانی افراد 

ت آورده ا تکنولوژی و طبیعب او در ادامه مثال های دیگری برای آشنایی بیشتر مخاطب با آثار ضیایی و نحوۀ مواجهۀ

 می شود.

 

 : دیگرِی ظالم/خودِی مظلوم5 کارتون



 

 : دیگرِی ظالم/خودِی مظلوم6 کارتون

 

 دی مظلومری ظالم/خو: دیگ7 کارتون

 

 : دیگری ظالم/خودی مظلوم8 کارتون



 

 : دیگرِی ظالم/ خودی مظلوم9 کارتون

 

 : دیگرِی ناتوان/خودی توانا11 کارتون

 

 : دیگری ناتوان/خودی توانا11 کارتون



 

 : دیگرِی ناتوان/خودی توانا11 کارتون

رفته و بسیار  از بینهارمونی و تعادلی است که در کارتون های شهر/طبیعتش دغدغۀ مسعود ضیایی شاید بتوان گفت 

وژی  و ت و یا تکنولرا به خطر انداخته اس . اگر دیگریِ او شهری است آلوده که زندگی طبیعتکمرنگ شده است

 اه بازگشتِرضیایی ، و آن ها را از یکدیگر دور کرده است بر روابط انسانی تأثیر منفی گذاشتهموبایلی است که 

را در ارتباط درست برقرارکردن با طبیعت، استفادۀ درست از  "دیگری"و  "خودی"تعادل، تعامل و دوستی میان 

ظالم و  ۀت که تنها به نشان دادن قصضیایی کارتونیستی اس. دنشان می دهتی مجدد انسان با انسان تکنولوژی و دوس

خودی های مظلوم او از انسان گرفته تا طبیعت و درخت و گل، همیشه درواقع، مظلوم در کارتون هایش نمی پردازد. 

 ،هستند کاراکترهایی که در حد توان مقاومت و تالش می کنند منفعل و پذیرای ظلم نیستند بلکه در میان آن ها

 .و به آشتی با طبیعت و دوستی دوباره با او رو می آورند روزی واقعی را بدست می آورندپی


