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 پیشگفتار

و اعالم کرد بته  تروريستي ناميد  اقدامييازده سپتامبر را  حادثه ،امريکااياالت متحده 

بته يتك کشتور     محدودکه  بوداين بار اما اين جنگ با دشمني  رود. جنگ تروريسم مي

ال بتراي ورود بته   استالم. حت   ؛گرفت در بر ميرا  دين آسمانييك ، بلکه شد خاص نمي

 يعنتي  امريکتا ترين ابزار تبليغتات   تبليغات گسترده نياز بود و مهمبه  ،جنگ و توجيه آن

اعراب و استالم   ،هاي خيالي هاليوود مسئوليت بزرگي را متقبل شد تا با بازنمايي داستان

بتدين   و از اين طريق سهم خود را در جنتگ بته انجتام برستاند.    هد را خطرناک جلوه د

هراسي در دستگاه هاليوود که عمتدتا  بعتد از فروپاشتي ن تام      وج جديد اسالمصورت م

 کمونيسم شکل گرفته بود، با شدت بيشتر آغاز شد.  

، استالم و مستلمانان   امريکتا تبليغتاتي   -قالب اين سناريو، براي دستتگاه سياستي  در 

يتاز بته   هايي مرمتوز و متبهم هستتند و بتراي اينکته مخاطبتان آنهتا را بشناستند ن          مقوله

سازي است. از اين رو، هاليوود بايد دست به کار شتود   سازي و طبيعي  سازي، کليشه نماد

و از آنان تصويري همه فهم ارائه دهد. اما از آنجايي که تمدن اسالمي و متردم ستاالري   

شتود، غترب آن را    ديني، رقيب جتدي بتراي ليبترال دموکراستي غربتي محستوب متي       

اي از در قالتب مجموعته  . بنابراين نابود سازد تخريب و آن راکند  مي تالشتابد و  برنمي

، تصويري غيرمنصفانه و انحصتارطلبانه از زيستت جهتان    هاي فني و محتوايي پيچيدگي

کنتد تتا    دنياي اسالم و تحوالت و حوادث آن به تماشاگران مسخ شده فيلم، تحميل متي 

وجتب پيشتداوري مخاطبتان از    دنياي فرودست قلمداد کند. بدين ترتيب م مثابه بهآن را 
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کوشد افکار عمومي غرب را براي دخالت در امتور مستلمانان و    شود و مي مسلمانان مي

 هاي مختلف، با خود همراه سازد. تجاوز ن امي به کشورهاي اسالمي به بهانه

ن ام   هجوم تصاوير رمزگذاري شده تأثيراز ديد کارشناسان رسانه، براي کمرنگ کردن 

توانند بتا   اي مخاطبان افزايش يابد. بدين وسيله تماشاگران مي است سواد رسانهسلطه، الزم 

بتا ماتامين    هتاليوودي  هتاي  فرم فيلمروايت و و کدهاي مستتر در رمزها  صحيح خوانش

 بهتر درک کنند.   «واقعيت بازنمايي شده»مي، وجوه تفاوت واقعيت را از ضد اسال

هتاليوودي بتا رويکترد      ي سته فتيلم  در اين پژوهش تالش شده استت تتا بتا بررست    

در کارخانه پرزرق و  «پارادايم اسالم هراسي»اي  هراسي، چگونگي برساخت رسانه اسالم

 برق هاليوود هويدا شود.

 مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسيما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دیباچه

شتاهده  هنر ستينما قابتل م   -هاي آغازين صنعت پيوند سياست با سينما از همان سال

يکم بيشتترين   و هاي بيستم و بيست توان گفت که هاليوود در طول قرن بود. به جرأت مي

بهره برداري را از هنر هفتم، به من ور دستيابي به اغراض و منافع خود کترده استت. در   

دهي به يك جهان داستتاني   ، با شکلامريکاداري  اي ن ام سرمايه ترين سالح رسانه اصلي

شتود و از   اي فني و محتوايي ارائه متي  هاي ايدئولوژيکي در قالب مجموعهنما، باور واقع

آنجا که واقعيت ذهني مخاطبِ امروز نه صرفا  از دنيتاي بيترون، بلکته بيشتتر از طريتق      

اند، تحريتف واقعيتت    هاي تبليغاتي برايش به نمايش گذاشته تصاويري است که دستگاه

 افتد. راحتي اتفاق مي به

هاي فرهنگ اسالمي را طي فراز و فرود درامي هيجتاني   نمادها و نشانه هاليوود، ابتدا

کنتد.   هاي فرمي غيرمحسوس، از بافت بومي جهتان استالم جتدا متي     و از طريق تکنيك

شتود، همتدلي او برانگيختته     سپس زماني که مخاطب در موج حوادث فتيلم غترق متي   

هتاي   هتا را بته نشتانه    شانهکند، آن ن هاي فيلم همذات پنداري مي گردد و با شخصيت مي

سازد. بدين گونته، بتا مثلته کتردن واقعيتت، رمزهتاي        تروريستي و ضد انساني بدل مي

کنتد و   نمادين مورد ن ر خود را براي تخريب چهره رحماني اسالم، توليد و توزيتع متي  

دهتد. ايتن    قرار متي  تأثيراي تحت  شناخت فرهنگي مخاطب را از طريق بازنمايي رسانه

 ري، بويژه در مخاطبان غربي که شناخت مستقيمي از اسالم ندارند، بيشتر است.پذيتأثير

هتاي مختلتف، از طريتق خلتق کشتمکش       هتا و گتام   روايت هتاليوودي در ايستتگاه  

کنتد. دکوپتاژ و    برانگيز در ناخودآگاه تماشاگر نفوذ مي هاي همدل دراماتيك و شخصيت
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در خدمت طبيعي سازي جهان داستاني ميزانسن نيز براي افزايش باورپذيري تماشاگران 

خواهتد، استالم را بته تصتوير      گيرند. بدين ترتيب هاليوود آنگونه که ختود متي   قرار مي

قلمتداد   «دشمن»و  «ديگري»کشد و با يکسان سازي و کليشه سازي، دنياي اسالم را  مي

متراه  کند. براي درک صحيح از نحوه عملکرد هاليوود در سياهه نمايي از استالم و گ  مي

هاي متعددي نياز است که محصتوالت جديتد هتاليوود در     کردن تماشاگران، به پژوهش

 زمينه اسالم هراسي را واکاوي کنند.  

هاي هتاليوود در مقولته    رو، گامي است براي شناساندن دستور کار و تکنيك اثر پيشِ

 کته  « هراستي  هتاليوود و استالم  »در پتژوهش  هراسي از رهگذر تحليل سته فتيلم.    اسالم

آقايان صادق خوشحال، حستن   ،هاي کاربردي تهيه شده است به سفارش واحد پژوهش

و آقتاي محمتود ترابتي اقتدم، آن را      انتد  پور و محمود عبداللهي مشارکت داشتته  بهشتي

 بازخواني کرده و در قالب کتاب تلخيص و تن يم نموده است. 

، جبلتي  نپيمتا از آقاي دکتر ضمن آرزوي توفيق براي تمامي پژوهشگران اين مرز و بوم، 

 دکتر جعفتر عبتدالملکي   انارجمندم آقاي انسيما و همچنين از برادر و معاون برون مرزي صدا

مرکز پژوهش و سنجش افکتار صداوستيما کته از     و دکتر علي طلوعي رؤساي سابق و فعلي

 کنم.   انتشار اين کتاب حمايت کردند، تشکر مي

بتويژه اصتحاب    مندان  مورد استفاده عالقه «راسيه هاليوود و اسالم» اميد است کتاب

 رسانه و دانشجويان قرار گيرد.

 

 احمد کاظمي
 هاي کاربردي برون مرزي صداوسيما مدیر واحد پژوهش

 1195 دي



 

 

 
 
 
 
 

 کليات

 طرح مسئله

بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از بين رفتن بلوک شرق، جهان دو قطبي 
موازنه قدرت بين دو اردوگتاه ايتدئولوژيك ليبراليستم و    دچار تحوالت زيادي شد و 

رقيتب،   يکه تتاز ايتن عرصته بتي     عنوان به امريکاکمونيسم از بين رفت. اياالت متحده 
هتاي مداخلته جويانته ختود در      المللتي و توجيته سياستت    تعريف هويت بينبازبراي 
دموکراستي   دشمن اصلي اردوگتاه ليبترال   عنوان بههاي مختلف جهان، اسالم را  بخش

ني چون ساموئل هتانتينگتون داشتت   امتفکر ريشه در انديشه ،تعريف کرد. اين نگرش
رويي بتزر  بتين دو تمتدن    رؤياهاي معطوف به بيني آينده جهان را بر اساس پيش که

 کردند.  تحليل مي يکنفوسيوسي/ و اسالم غربي
المللتي   هتاي بتين   يکي از محورهاي اصلي سياست عنوان به هراسي اسالم ،از آن زمان

يك دهه پس از اي اين کشور يافت.  مهمي در دستگاه ديپلماسي و رسانهجايگاه  ،امريکا
ويني از مقابله بتا استالم   فصل ن، هاي دوقلوي نيويورک برج به حمله و پس از اين واقعه
نحتوي کته دو کشتور     هبت  ؛بته وجتود آمتد    امريکاهاي جهاني سياست گرايي در و اسالم
م ن امي اين کشور و متحدانش قترار گرفتنتد.   عراق در معرض حمله مستقينستان و افغا

دولتمتردان غربتي و افکتار     از اين مقطع زماني به بعد، اسالم گرايي در قاموس سياستي 
هاي زيادي صترف مقابلته بتا آن گرديتد.      عادل تروريسم شناخته شد و بودجهمعمومي، 
يي قرار گرفتت تتا   امريکامردان جنگ نرم به صورت جدي در دستور کار دولت همچنين
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وسيله آن خوف و هراس از اسالم بيش از پيش در دل مردم جهان جاي گيرد. در اين  به
 اي داشت.  فاده از هنر و سينما جايگاه ويژهسياست، است

هتاي   طلبانه خود از هتاليوود و فتيلم   هاي جنگ براي توجيه سياست امريکااياالت متحده 
تترين ابتزار جنتگ نترم      همزمتان پيچيتده   اي و رستانه  ترين سالح مهم عنوان بهآن  هيد شدتول

در هنگام تماشتاي  گيرد و  ن ارتباط مياه سينما با ناخودآگاه جمعي مخاطبچرا ک ؛استفاده کرد
، بينتد  تد. تماشاگر وقتي فيلم متي اف ، نوعي هيپنوتيزم براي تماشاگر اتفاق مييك فيلم در سالن

دهتد و   را نسبت به عواطتف و احساستاتش از دستت متي     دخو کنترلهايي خاص،  در زمان
تتوان در چنتين    گيترد. در نتيجته متي    مسخ شده در مواجهه با تصوير قرار متي  يانسان مثابه به

 شرايطي مفاهيم و باورهايي جديد را در ذهن تماشاچي کاشت و در او بارور کرد.  
تتوان فکتر    ستيلة آن متي  فيلم سالحي بالقوه است کته بته و   ،توان گفت مي به اين ترتيب

آنکته   بتي  ،را عوض کترد  انهاي آن رفتار و تصميمدر مواردي و  قرار داد تأثيرتحت ها را  آدم
  دارد از طريتق بررستي چنتد فتيلم     پژوهش تالشين . اشوداي شليك  حتي گلولهالزم باشد 

ستينماي   دراهبتر ، اند توليد شده 8005سپتامبر 55هاي بعد از واقعة  سال در که مهم هاليوودي
 سه فتيلم براي رسيدن به اين هدف . رديابي کند 5هراسي سياست اسالمرا با محوريت  امريکا
که به نتوعي   اند انتخاب شده 8مورد پژوهي عنوان بهقفسه رنج سي دقيقه بامداد و ، 39يونايتد 
     ميانه در ارتباط هستند.جنگ و با مامون تروريسم در خاور لهئمسبا 

 فرعيهاي اصلي و  پرسش

 اصليپرسش  

 ،1قفسته رنتج  و  4سي دقيقه بامداد، 939يونايتد اي و سه فيلم نمونه يهاليوودهاي  در فيلم

 ؟مشاهده کردتوان  اثر مي سينمايي وجه به خوانشترا با  هراسي اسالم هايي از چه نشانه

                                                 
1. Islamophobia 
2. Case Study 
3. United 93 
4. Zero Dark Thirty 
5. Hurt Locker 
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 هاي فرعي  پرسش

 هايي دارد؟ه ابعاد و ويژگيچچيست و  هراسي اسالم .5

 برخوردار است؟هاي هاليوود  چه جايگاهي در سياستاز  سيهرا اسالم .8

 هاليوود چيست؟   اي در خصوص چگونگي عملکرد رسانه انديشمندان رسانه ن ر .9

هتاي فرمتي و    ابزار هژموني ن ام سلطه چه ويژگتي  عنوان بهزبان فيلميك هاليوود  .4

 محتوايي دارد؟  

 اهمیت انجام پژوهش و ضرورت 

ات استتتعماري و در معتترض تهديتتد ول تتتاريخ ختتود، بارهتتا،در طتتجهتتان استتالم 

هتاي   قرار داشتته استت. امتروزه در کنتار تهديتد      امريکاامپرياليستي کشورهاي غربي و 

هاي متعدد کشتورهاي   جنگ نرم عليه جهان اسالم با حاور رسانه همزمان شاهد ن امي

شتود. بتراي    متي تعبيتر  « 5نتاتوي فرهنگتي  » عنتوان  بته ؛ موضوعي که از آن هستيمغربي 

 اي غرب است. شناخت زبان رسانه نخستين مسئله ،هايي ايستادگي در برابر چنين تهديد

 تترين ابتزار   هاليوود با مهم ويژهبهاي غربي و  اي را که رسانه ابتدا بايد شيوه ،بنابراين

اي هت  بشناسيم. در سينماي هتاليوود شتيوه   ،کنند ن صحبت ميايعني فيلم، با مخاطب خود

، تتدوين و  بتا ميزانستن   پردازانهرؤياو  گو هساختار قص ازبراي بيان وجود دارد،  مختلفي

ستتي و بتا   رئالي کتامال  دکوپاژ کالسيك گرفته تا ستاختار نزديتك بته مستتند بتا فرمتي       

هتتا اغلتتب در ختتدمت روايتتتي اين هو تتتدوين غيتتر متعتتارف. همتت 9، دکوپتتاژ8ميزانستتن

  اي دارد. هاي اسطوره تني با داستاني ناگسسگيرد که پيوند محور قرار مي قهرمان

 تتا بستازد   پتذير  بتاور  آيتد تتا قهرمتاني   اي به کمك هاليوود مي اين ساختار اسطوره

 هبه وستيل شرايط فراهم است تا هاليوود  ،داستان با او همراه شود. حال در طول مخاطب

                                                 

1. Cultural NATO 

2. Mise – En - Scene 

3. Decoupage 
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ن ادر ذهتن مخاطبت  هراستي   در باب اسالم را ن ر خود دعقايد موراين شخصيت آرماني 

   جايگزين کند. خود هدف

 هتاي شتگردها و تکنيتك   و شناخت تا از طريق بررسي ضرورت دارد دليلبه همين 

زبان درست و مناسب را بتراي پاستخگويي در    ،هاليوودمورد استفاده  محتوايي و فرمي

  کشف کنيم. ها  فيلمو  اه رسانه

 ها آوري داده و جمع پژوهشروش 

انجتام   تحليل محتواي کيفي به فراخور نياز لي وتحلي-اين پژوهش به روش توصيفي

سته فتيلم    از ايتن رو،  .مطالعه موردي استت  بر اساس ها نيز دهآوري دا . جمعشده است

متورد   عنتوان  به( 8008) قفسة رنجو ( 8058سي دقيقه بامداد )(، 8006) 39يونايتد  مهم

و تعتدادي از    کار بتوده جوايز متعدد اس نامزدها همگي  اند. اين فيلم انتخاب شده پژوهي

هتاي مختلتف   ند. تبيتين نحتوه استتفاده از تکنيتك    ا جوايز مهم اسکار را هم کسب کرده

 پتژوهش رويکترد   عنتوان  بته محتور   اي قهرمان ايجاد ساختار اسطوره به من ور سينمايي 

 برگزيده شده است.  

 پژوهش پیشینه

هتاليوود  در  مرستوم  هراسي اسالمهاي ايجاد  روش هاي مربوط به پژوهشدر پيشينه 

 ،را در بعاي مواقتع غيرمستتقيم   هراسي اسالم ،بايد به اين نکته توجه داشت که هاليوود

اي از توليتدات کته الزامتا      بدين معني که در سلسله ؛آورد وجود مي هب مند ن امتلويحي و 

نتد و  ک مسلمان و نماينده اسالم معرفي متي  عنوان بهمثال اعراب را  براي ،فيلم هم نيستند

دهتد. در نتيجته    خوار نمايش ميات ديگر اين اعراب را وحشي و خوندر ادامه در توليد

در اين بررسي به مقاالتي هم که به معرفي سينماتيك و روايي اعراب يا زنان مسلمان يا 

اشتاره   شتده استت،   هر آنچه که بناست نماينده اسالم معرفي شود، در هاليوود پرداختته 

 خواهد شد.
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و  امريکتا هراسي در غرب: جنگ سرد جديد فرهنگي عليه مسلمانان در  ماسال» کتاب
هنتري و   -سسته فرهنگتي  ؤم از ستوي کته  « محمدرضا دهشيري»نوشته دکتر  ،«انگليس

هراستي   کتاب مهمي در ارتباط با موضوع استالم ، المللي الهدي منتشر شده انتشارات بين

هراستي در   اي دخيل در تشديد اسالماست. دهشيري در اين اثر به تبيين بنيادها و نهاده

ه تصوير نادرست از اسالم  بر افکار عمومي ئارا يکارهاو بريتانيا پرداخته و سازو امريکا

  .و نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي غرب را بررسي کرده است

 استتاد مطالعتات   5ستعيد اميتر   از ستوي  «هراستي  پرستي و اسالم ها، نژاد رسانه» همقال
اين مقالته بته بررستي    . است اي دانشگاه ساندرلند نوشته شده دپارتمان فرهنگي و رسانه

دهتد کته مستلمانان در     پردازد و نشان ميميغربي  هرسان بازنمايي اسالم و مسلمانان در
پتردازد کته    ه بيان اين نکته متي شوند. مقاله ب تصوير مي «ديگري بيگانه» مثابه بهها،  رسانه
اي از نژادپرستتي کته بتا عنتوان      توانتد بتا شتکل توستعه يافتته      نمتايي متي  گونه باز  ناي

 شود، مرتبط باشد.   از آن ياد مي  (Islamphobia)هراسي اسالم

Islamophobia in media: a response from multicultural education 
يتث در  دانشيار دانشگاه گريف 8راد گاردنر از سوياست که  در اين زمينه مهم همقالديگر 

منبتع مطالعتاتي    نوشتته شتده استت و   اي(  پريسبان )دانشکدة مطالعات آموزشي و حرفه

 هراسي است.   اسالم لهئمس در خصوصن ران غربي بات صاحشناخت ن ري خوبي براي
اعراب بد را به تصوير بکش: چطور هتاليوود جمتاعتي   » کتابشاهين در جي. جك 
کنتد و نشتان    سينماي هتاليوود را بررستي متي   فيلم تاريخ  300بيش از  «کند را بدنام مي

و  انتد  رساند که تمام اعراب مستلمان  روها را بدين باور مي سينما ،هاليوود دهد چطور مي
 درصتد  1گتذارد کته در آن تنهتا     آمتاري در اختيتار متي    ،تمام مسلمانان عرب. شتاهين 

 .  دهند مي ارائه اعراب از انساني تصويري هاليوود هاي فيلم

تصوير اعتراب و مستلمانان    (5384) «نيعرب تلويزيو»کتابي ديگر به نام شاهين در 

د بررستي قترار   برنامه تلويزيوني محبوب طتي يتك دوره هشتت ستاله متور      500را در 
                                                 

1. Saeed Amir 

2. Rod Gardner 
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منفي از مسلمانان بته   يتصوير ،ندميليون مخاطب داشت 510ها که  اين برنامهدر دهد.  مي

  داده نشده بود.آنها نسبت و حتي يك ويژگي و خصيصه خوب به درآمده نمايش 

گزينتد و در   را برمي 84يعني سريال  ،توليدات ضداسالم  يکي از نمونه 5رولف هاس

يك تروريست: بازنمايي يك خانواده مستلمان   مثابه بهمسلمان ت  ييامريکاهمسايه »مقاله 
 پردازد. هاس در ايتن مقالته ستعي    سازي مي هاي هاليوودي بدنام به بررسي شيوه «84در 

کند که اعتراب در   مي ادعادر آشکار سازي دست پنهان سازندگان هاليوودي دارد. هاس 

اما از درون همچنتان خطرنتاک هستتند و     ،اند هاي ظاهري متفاوتي يافته اين فيلم ويژگي

 عقل و خشن است. تر از تصوير مرسوم عرب بي در حقيقت اين تصوير بسيار ترسناک

 «غترب  ايجابي در تبليغتات  هراسي؛ سلبي و ه اسالمچهر دو»اصغر افتخاري در مقاله 
هراستي در جهتان    اين پرسش است که دليل توفيق نسبي پروژه استالم  پاسخ بهبه دنبال 

و کاربستت آن در موضتوع   «  گتذاري  برچستب »معاصر چيست؟ مقاله با تحليل الگوي 

ه شتدن بتا   هراسي ستلبي بته دليتل مواجت     که اسالم رسد به اين نتيجه مي ،«هراسي اسالم»

 «هراستي ايجتابي   استالم »ناکام مانده است؛ لذا ار عمومي )اعم از نخبگان و مردم(مقاومت افک

 دهد.   شکل مي هراسي را صورت غالب اسالم تا به امروز وشود  مي تأييد آن پديدار در
نوشته مسيح مصطفوي به بررسي برختي از آثتار    «هاليوود هراسي اسالم  پروژه»مقاله 

پردازد. مصطفوي ختط   مي ،اند ي هاليوود که از نگاه نويسنده ضداسالم بودهتاريخ سينما
گيترد. او   ساخته توماس اديسون پي متي « رقصد فاطيما مي»ها را تا  سير اين دسته از فيلم

، ميليتاردر و  8هاي ضد اسالمي را بته سته دستته بتالرين     فيلم ،با ن ر به آراي کارشناسان
هتايي   با فتيلم هاليوود  ،«بالرين»  کند. در دوره تقسيم مي 4و بمبگذار و تروريست 9پولدار
زنتان عترب   و  تمدن مسلمانان را بي، «پل بياباني»و « پسر شيخ»، «اي در مصر کافه»مانند 

ضداستالمي    . بتا اتمتام ايتن دوره   کنتد  معرفتي متي   مردان  تحت سلطهو را بدون اختيار 

                                                 

1. Rolf Has 

2. Bally dancer 

3. Billonair 

4. Bombers 
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فکتر و   اي بتي  ن، مسلمانان بته چهتره  حران جهاني آهاليوود و همزمان با گراني نفت و ب
. ايتن  ستت ميليونرهايي که تنها هدفشتان شتکم و غذا   شوند؛ مياهل شکم پرستي تبديل 

 رسد؛ ميضداسالم هاليوود  فيلمسازي  نوبت سومين دورهبه و  رسد ميبه اتمام دوره نيز 
روي از فروپاشتي شتو  د و پتس  وشت  مياي که همزمان با انقالب اسالمي ايران آغاز  دوره
. استتفکر اين دوره   زاييده« جي.اي.جين»و « يات کندورعمل»هاي  . فيلمگيرد ميشدت 
هتاي خطرنتاک    ره تبديل به افراد خشتن و تروريستت  اعراب در اين دو بويژه ،مسلمانان

 رسد. سپتامبر به اوج خود مي 55  شوند که اين امر پس از حادثه مي
ها و امنيت ملي از جنگ جهاني دوم تتا   ميلهاليوود، پنتاگون و واشنگتن: ف»در کتاب 

دهنده روابتط نزديتك    هايي را که نشان نمونه ،، نويسنده5نوشته ژان ميشل والنتين« امروز
فهرستت   ستت، امريکااي هتاليوود و سياستت ختارجي     ميان باورهاي نادرست و کليشه

ز ژانرهتا از  در بستياري ا  منتد  ن تام که اين آثار چگونه به نحوي  دهد ميو نشان  کند مي
 د.  نکن درام تا کمدي عمل مي

خطتر  »در کتتاب  « کتارلتون »استاد روزنامه نگاري و ارتباطتات دانشتگاه   « کريم اچ کريم»
از  امريکتا هاي فراملتي   به بررسي چگونگي حمايت رسانه« اسالمي رسانه و خشونت جهاني

هتا   هاي رستانه  روايتن عقيده است که پردازد. او بر اي يك روايت جهاني در مورد اسالم مي
دهتد کته از    منبع بي ثباتي و خشونت نمتايش متي   عنوان بهپس از دوره جنگ سرد، اسالم را 

وي ارائته پيتاپي تصتاوير    . انتد  مستلمان متوجته ن تم نتوين جهتاني شتده      ناحيه کشورهاي 
هتا   شتيوه ايتن رستانه   هاي اياالت متحده را شناسانه از اسالم و مسلمانان از سوي رسانه شرق
   کنند.يك تهديد، به گفتمان جهاني حاکم تبديل  عنوان به را تصوير اسالم داند تا مي

ز معتقدند که همچنان که ا «هاليوود و نمايش تروريسم»در  9و تام پوالرد 8کارل باگز
 ،موضوعي جذاب براي روايات عنوان به، به همين دليل اند ترورها گسترش يافته 60دهه 
چراکته هتاليوود بتر پايته نمتايش       دارنتد؛ ر دستان هاليوود قرار ها د ها و اسطوره فانتزي
هتاي تصتويري بنتا     هاي عجيب و غريب و خشونت المللي، مکان تهديدات بين اي کليشه

                                                 

1. Jean-Michel Valentin 

2. Carl Bags 

3. Tom Pollard 
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 سون تروريسم براي مردم بيشتر شتد است. بعد از حمله القاعده در يازده سپتامبر اف  شده
  .ها بود دي از فيلمو اين مسئله ناخودآگاه منبع الهامي براي چرخه جدي

 «بازنمتايي ايتران در ستينماي هتاليوود    »عبداهلل گيويتان و محمتد ستروي زرگتر در     
 استت  شود، سبب شده ها ارائه مي وجود شکاف ميان واقعيت و آنچه در رسانه ،معتقدند

هاي  گيري بازنمايي هاي بسياري براي توصيف و تبيين چگونگي و چرايي شکل تا تالش

گفتمتاني در درون  »بته بررستي    مقالته متذکور  ن خارج صتورت گيترد.   اي از جها رسانه

ارچوبي از صتورتبندي  به اين صورت که تصوير ايتران در چت  پردازد.  مي« گفتماني ديگر

. شود ميبررسي  امريکاويژه و ب تر اسالم( در جهان غرب و در اندازه کوچك)کلي شرق 

 ،انتد  ه نحوي با ايران مترتبط بتوده  شده در هاليوود که ب هاي سينمايي ساخته بررسي فيلم

و  شود ميغرب نشان داده « ديگري فرودست» مثابه بهها ايران  در اين فيلم ،دهد نشان مي

  دانست.  « نژادپرستي نوين»توان بخشي از  اي هاليوود را مي کليت عمل رسانه

دهنتد کته موضتوع     ها بيتان شتد، نشتان متي    آثاري که مشخصات و فحواي اصلي آن

و در هتر  استت  ز اهميتت  بسيار حتائ  «امريکاهاي غربي و  رسانه از سوي هراسي اسالم»

ضتمن   نوشتتار حاضتر نيتز   زماني به شکلي در دستور کار ن ام سلطه قرار گرفته است. 

 طتور  بهعام و زبان فيلميك هاليوود  طور بهاي  ن ن ري چگونگي عملکرد زبان رسانهتبيي

مختلتف در   هاي ديدگاهپود اثر، مروري بر خاص براي گنجاندن يك ايدئولوژي در تارو

ن آن بعتد از  و چرايي قتوت گترفت   هراسي اسالمهمچنين  اي و بازنمايي رسانه خصوص

هاي سه فيلم اسالم هراسانه شاخص کته   رمزيابي نشانه سپس به. داردسپتامبر  55حادثه 

الوه بتر اثبتات   پردازد تا از اين طريق عت  اند، مي وود توليد شدههالي از سويدر دهه اخير 

هاي جديد روايي و فرمي رسانه اصلي  هاليوود، تکنيك هراسي اسالمياست ادامه يافتن س

 ن ام سلطه را بيان کند.



 

 

 
 
 
 
 

 فصل اول

 های آن غرب: ابعاد و ویژگی هراسی اسالم سياست

 هراسي چیست؟! اسالم

رب دربارة يي نيوزويك، دربارة سوء تفاهم غامريکانويس مجلة  ستون 5مگ گرينفليد

ها نوشته است: هتي  بخشتي از جهتان، بته انتدازة       هاي آن براي غربي اسالم و پيچيدگي

منتد و   اي مايوس کننده، ن ام جغرافياي موسوم به اسالم، به گونهو مجموعة دين، فرهنگ

 (smith, 2011:1)  .ها کج فهميده نشده است ما غربي از سويلجوجانه 

دي آمتده استت کته    نژا -المعارف مطالعات قومي ةدايردر  «هراسي اسالم»واژه درباره 

کننده  هراسي و تبديل شدن آن به يکي از معاالت نگران اسالم مسئلهبا وجود گسترش 

 . وجود ندارد سپتامبر، هنوز تعريف جامع و مانعي از آن 55پس از 

( شامل اسالم و پستوند کالستيك و   Islamophobia) هراسي اسالمتبارشناسي واژة 

منطقي يتا احستاس تترس و    ترس غير معنيکه  است ( Phobia)فوبيا  به واژة Oين الت

 دهد. ميگريز 

جوامتع استالمي و تمتدن     و هراسي در قالب ايجاد هراس از دين و شريعت اسالم اسالم

اي استت کته غترب بتا      رستانه  و سياستي  يرويکرد ،هراسي اسالم .است اسالمي بروز يافته

                                                 

1. Mag Greenfield 
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، اي منفتي از استالم بتا صتفاتي چتون خشتونت       چهتره  هئت ارا هدف سلطة بيشتر بر جهان با

 ،خطرنتاک بتراي جهتان    ،غيتر متدني   ،مانتده عقتب  ،استتبدادي  ،ضدحقوق بشري تروريسم،

 آورد.  ي فراهم ميزشود و فااي رواني را براي اسالم ستي آدمکش و غير عقالني شناخته مي

م و مستلمانان  هراسي واژة جديدي است که به تبعيض يتا تعصتب ضتد استال     اسالم

م. 8005ستپتامبر   55گردد، اما پتس از حمتالت    باز مي 5380گردد. کاربرد واژه به  برمي

  .پيدا کرد يتر کاربرد عمومي

گر  توانست توجيه ديگر نمي ،م. تهديد کمونيستي 5335پس از فروپاشي شوروي در 

هتاي   ستت ستازي جديتد بتود. تروري    مداخلة ن امي باشد. اياالت متحده نيازمند دشتمن 

زيرا بهانة مناسبي براي فتح امپرياليستتي از خاورميانته تتا     ،بودند يآل مسلمان دشمن ايده

 55گتارت تتاچر پتس از حتوادث     رکردنتد. همچنتان کته ما    آسياي مرکزي را فراهم مي

 ( (Diana ralph  , 2006 : 277سپتامبر اسالم را بلشويسم جديد خواند.

 هراسي  اسالم مسئلهسپتامبر بر  00 تأثیر

تري پيتدا کترد و    هراسي کاربرد عمومي واژة اسالم 8005سپتامبر  55پس از حمالت 

چرا که ايتن ديتن و پيتروانش بتا ديگتر       ؛اين گونه معنا شد: ترس و نفرت از مسلمانان

 (19: 5985مهدي زاده، )ها، هي  ارزش مشترکي ندارند.  فرهنگ

کند و  لمانان با مسيحيان ياد ميل مسنماد تقاب مثابه بهسپتامبر  55از  ،مسيحيت راست

عليته يهوديتان و    طلبتي ذاتتي استالم بته جنبتة تهديتدآميز آن       بر خشتونت  تأکيدضمن 

آنهتا از اظهتارات بتوش در    سپتامبر،  55 از د. بر اين اساس بود که پسمسيحيان ن ر دار

هتاي جنتگ طلبانتة واشتنگتن در برابتر       هاي صتليبي استتقبال و از سياستت    مورد جنگ

، مطالتب زيتادي در حمايتت از    ين دوره بته بعتد  اورهاي اسالمي حمايت کردند. از کش

هاي صهيونيستي مسيحيت نوشته شد. دفاع از صهيونيسم مسيحي بته قلتم ديويتد     آموزه

   .شود اي ترويج مي چنين ايده ،از آثاري است که در آنيك نمونه  5پاوسون
                                                 

1. David Pawson 
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ستوي شتبکة تروريستتي القاعتده     سپتامبر، انگشت اتهام بته   55از روز وقوع حادثة 

هتاي مستلمان، در صتدر     ز بود که اخبتار مربتوط بته تروريستت    اشاره رفت و از آن رو

يك دهته همچنتان خبرهتايي از جهتان      بيش از ها قرار گرفت و اکنون با گذشت رسانه

هتاي غربتي    هاي مسلماناني خاص، داراي ارزش خبري باال براي رستانه  اسالم و فعاليت

د. در واقع در مقايسه با گذشته تعتداد معتدودي از خبرهتاي مهتم بته      شون محسوب مي

که تعداد بسيار معدودي از خبرهاي مربوط  همانگونهنحوي مربوط به مسلمانان نيستند، 

 .انتتد هتتاي اخيتتر دربتتاره چيتتزي غيتتر از جنتتگ يتتا تتترور بتتوده  بتته مستتلمانان در ستتال

2006: 1) ،poole and Richardson)    

متالت ويرانگتر   معتقدند پتس از ح  «هاي خبري مسلمانان و رسانه» نگارندگان کتاب

، جتايي را اشتغال   امريکتا در تصويرستازي   ، مسلمانان عمومتا  ميالدي 8005سپتامبر  55

ها اشغال کرده بودند. در حالي که دشمنان دوران جنگ  کردند که پيش از آن، کمونيست

اند، موضتوع   ون ناتو تبديل شدههاي مهم غربي همچ ، به دوستاني جديد در سازماندسر

کند. اگرچته بته    کمك مي امريکاگرا، به تصويرسازي از دشمن جديد  شبه ن اميان اسالم

 نگريستته  هتا  کمونيستت  به که گونه آن –تهديدي واحد  مثابه بهکل جهان اسالم همواره 

انتي  نگاره کلي دربارة مسلمانان اين استت کته آنتان ديگر   ا اما است، نشده نگاه -شد مي

 (Ibid : 117)  .هستند که خودي جمعي بايد آمادگي اقدام ضد آنها را داشته باشد
توان بته   وعي دارند. از جمله آنها مينمت اشکالتبعيض و سوء رفتارها عليه مسلمانان 

 اين موارد اشاره کرد: 
 هاي مشابه  ، مراکز تفريحي و بنگاهها ه خدمات ناقص يا نامناسب در رستورانضعرت 

 رفتارهاي عاري از نزاکت و غيرمحترمانه  ت 

 جا  هاي نابسوء ظن و متهم سازيت 

 کنترل افراد در اماکن عمومي  ت 

 بروز رفتارهايي که نشانة ترس و نگراني استت 

 تمسخر مستقيم و غير مستقيم  ت 

 هايي چون تروريست  هاي لف ي و استفاده از برچسب توهينت 



11  هراسي م هالیوود و اسال 

 

 ك و دوستانه اجتناب از برقراري روابط نزديت 

 يا سطح پايين گرفتن مسلمانان  کم  حاکي از دستبروز رفتارهايي  ت

 ن ارت و کنترل پليسي فراتر از حد متعارف   ت

 ضرب و شتم جسمي و ساير رفتارهاي خشونت آميز ت

 (5983)قنبرلو،  .تبعيض در عرضة خدمات پليسي و قاايي ت

  غرب رد هراسي هاي اسالم انگیزه

   .ه و بدون تغييرات استچثابت و يکپار ي ارساخت اسالم. 5
شود که هتي  ارزش مشتترکي بتا ديگتر      اسالم وجودي جدا و ديگري تعريف مي. 8
   .ها ندارد فرهنگ
اسالم در رتبتة نتازلي نستبت بته غترب قترار دارد کته واجتد صتفاتي همچتون           . 9
   .استگر بدوي و جنسيت ،گري غير عقالني وحشي
تهديتد و حتامي تروريستم استت و درگيتر برختورد       خشتن، پرخاشتگر،    ،اسالم. 4
   .هاست تمدن
شود که براي امور سياسي و ن امي  اسالم به مثابة يك ايدئولوژي سياسي ديده مي. 1

 شود.  به کار گرفته مي

ميتز نستبت بته مستلمانان و     آ يضعت هاي تب خصومت با اسالم براي توجيه فعاليت. 6
   .ستخارج کردن آنها از جريان اصلي جامعه ا

   .شود امري طبيعي و عادي جلوه داده مي عنوان بهخصومت با اسالم . 5
 (54 :5988 ،)مجيدي .و جايگاهي ندارد است مردود ،نقد مسلمانان از غرب. 8
 هاي غربي نشان دادن اسالم در قالب يك کليشه به مخاطبان است. واقع هدف رسانه در

 هراسي  جایگاه ایران در پروژه اسالم

، ليبتي و ستاير   ستعودي  هاي مصر، عربستتان  نه سازش دولت ،ايران اسالمي انقالب

 تفاوتي مسلمانان غير عرب ديگر را هاي غربي و نه بي کشورهاي عربي وابسته به قدرت
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کته  چرا ؛يلئرااست رژيتم  هم منافع غرب به خطتر افتتاد و هتم منتافع      ،. از اين روداشت

جهتان استالم را فتراهم آورده بتود.     ايتران، موجبتات بيتداري     استالمي  پيروزي انقالب

المللي موج جديدي از توجته   حمايت ايران از جنبش فلسطين و طرح آن در مجامع بين

کته بتراي    معطتوف کترد   فلستطين  مستئله اعراب و مسلمانان و به دنبال آن جهان را به 

هاي صلح و سازش با اعراب مسکوت مانده بود. عتالوه بتر ايتن،     ها پس از پيمان مدت

نتوين   ي غربتي و ن تم  ستاز  اي در راه پروژه جهاني ب اسالمي در ايران، مشکل تازهانقال

ها  هايش که بر اثر عدم اشتراک در ارزش امتناع و سرپيچي از غرب و ايده .الملل بود بين

اي کته   مسئله ؛کرد ميربيان به ايران را مسدود و اعتقادات اسالمي طبيعي بود، راه نفوذ غ

پيتروزي انقتالب کته بته      ،هي  روي قابل بخشش نبود. عالوه بر ايتن به ها  از ن ر غربي

را حفت  کترده بتود،     خود  مندي ال قدرتدر عين ح و از دو قطب وابسته نبودکدام  هي 

ن ران سياسي و متفکران غترب را بته   به دنيا معرفي کرد که توجه صاحب قطب سومي را

 (19- 14 :5930نخعي، ) .نمود ميخود جلب 

لقراي جهان استالم قترار   ا ام عنوان به، ايران هراسي اسالمدر مرکز پروژه  ،از همين رو

 کند. ، ايران هراسي را نيز دنبال ميهراسي اسالمهاليوود نيز به موازات  گرفته است و



 

 



 

 

 
 
 
 
 

 فصل دوم

  پيشبرد در هاليوود سينمای نقش
 هراسی اسالم سياست

 سينما يا بهتر تأثيربراي درک فرايند  سينما ابزاري نوين براي بازنمايي جهان است.  

نگتاهي اجمتالي    ،بايد ابتدا به پديتده بازنمتايي   ،تصوير متحرک بر مخاطب تأثيربگوييم 

بتوده و از   متعدد ندازيم. بازنمايي در تاريخ فلسفه هنر همواره موضوع بحث فيلسوفانبي

رگير خود کرده است. اذهان را د ،يك و تا فيلسوفان قرن بيست و حتي 5افالطون تا دريدا

روزتتري   بته  يو آرا ها هيي به مرحله جديدي رسيد که ن ريبازنما ،ولي با پيدايش سينما

بازنمايي مکانيکي از واقعيتت استت. در واقتع بته دليتل همتين        ،سينما .کردطلب ميرا 

 نه بازنمايي آن.  ،کند با واقعيت مواجه استمکانيکي بودنش مخاطب حس مي

بتويژه ستينما در    ،هتا  نقش رستانه نيز با تأکيد بر  9هورکهايمرماکس و  8آدورنو تئودور

 ستازي از طريتق  فرهنتگ  ،نخستت در وهله  ،گيري افکار عمومي معتقدند بازنمايي و شکل

براي آنتان   حقيقت مجازي  ،سپس .سازد سازي جوامع را فراهم مي امکان يکدستها رسانه

شود. تماشتاگران   ال صنعت فرهنگ سازي عبور داده ميکل جهان از غرب. دشو بازنمايي مي
                                                 

1  . Jacques Derrida 

2. Theodor W. Adorno 

3. Max Horkheimer 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
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انتد، زيترا فتيلم     بوده آن ندارند که هم اينك تماشاگرپ جهان خارج را ادامه فيلمي مي ،فيلم

هاي توليد فتيلم بتا    نيكبازتوليد جهان ادراکات روزمره است. هر قدر تک کامال  معطوف به

سازي کنند، غلبه اين توهم نيتز   و امور تجربي را دوباره ءاشيا ،شدت بيشتر و نقص کمتري

ي استت کته بتر پترده،     ادامه صاف و ستاده آن جهتان   ،که جهان خارج خواهد بودتر آسان

 (853: 5984 ،يمر)آدورنو و هورکها .شود نمايش داده مي
توان به سياست خارجي نيز تعميم داد. به بيتان ديگتر، کتارکرد     چنين تفسيري را مي

در اذهتان   ،ديپلماسي عمومي از طريق بسط و تعميق يك ايده، هدف يا سياست ختاص 
نگ مد ن تر  صنعت فره ،واقع در .شود م يك منطقه يا سراسر دنيا حاصل ميدعمومي مر

 ابتزاري متناستب بتا اهتداف ديپلماستي عمتومي       عنوان به تواند هورکهايمر و آدورنو مي
ورميانته متورد استتفاده قترار گيترد. بازنمتايي يتا        خادر  ويژهجهان و ب متحده در اياالت

 شتود آنچته  هايي است که سينما با توسل به آن قادر ميراهکار، يکي از واقعيت وانموده
ينه سازد. پتس از  در ذهن مخاطب نهاد راهبرد فرهنگي کالن مد ن ر دارد، عنوان به را که

هاي اعمال مستقيم قدرت سخت، پيشبرد سياست خارجي آمريکا بته   آشکار شدن هزينه
 توانتد   ه باال سوق پيدا کرده است. بنتابراين بازنمتايي هتاليوود، متي    رويکردي از پايين ب

 ،. در حقيقتت شتود لماستي عمتومي واقتع    ستاز اجتراي ديپ   به طرزي زير ساختي زمينته 
تمامي نقتاط جهتان   و اي آمريکا  که هاليوود را به ديپلماسي رسانهبازنمايي عاملي است 

 (Watson and Hill,2006:248) دهد. پيوند مي
توان انديشتمنداني تلقتي کترد کته بتا ترکيتب        را مي 8و اسالوي ژيژک 5ژان بودريار

ر سياستت  هتاي نتويني از نقتش ستينما د     ، تحليل9ژاک الکان سياست، هنر و روانکاوي
 اند. کردهه ئالملل و بازتوليد هژموني ارا بين

 بتتا تبتتديل شتتدن واقعيتتت بتته فراواقعيتتت، بعتتد و زمينتته      ،معتقتتد استتت  بودريتتار

توانيم آن را به هر نحو کته خواستته    رود و ميآن واقعيت از ميان مي اجتماعي تتاريخي 

                                                 

1. Jean Baudrillard 

2. Slavoj Zizek 

3. Jacques Lacan 
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آن  از ل متورد نيتاز  و تحريف کنيم و بته شتک   هيمدستکاري کنيم يا حتي تغيير د ،باشيم

 (88: 5986)فکوهي، استفاده کنيم.مورد 
 استت. هتاليوود   ،«هتاي ايتدئولوژيکي   کارخانه»ترين  يکي از قدرتمند ،به زعم ژيژک

هتر   ،ثري دارد. بته بتاور وي  ؤکل دادن به فهم ما از جهان نقش مهاليوود از ن ر وي در ش
امتا اغلتب آنهتا در     ،شوند ميساخته هم اي  هاي ارزشمند و هنرمندانه چند در هاليوود فيلم

کته ستينماي هتاليوود     اي کننتد. ايتدئولوژي   متي  ايدئولوژي سرمايه داري عمل تقويتراه 
بلکته بته معنتاي راه و رستم و      ،هاي ايدئولوژيك بزر  نه به معناي شاکله ،کند عرضه مي

بته   نثتي خهايي کته   حتي در فيلم ،باور دارد ژيژک .شيوه زندگي روزمره مردم جهان است
را « 5تايتانيتك »فيلم بسيار پر طرفتدار   ،اند. وي هاي استياليي ظريفي نهفته رسند پيام مين ر 

رسد، اما در نهايتت بته طبقتات     داستان عشقي و سر راست به ن ر ميزند که يك  مثال مي
 (93 :5988)تورنهيل،  .اي دارد نگاه استثماري ظريف و چند اليه ،تفقير و فرودس
استتوارت هتال    ،پردازان مهم در مطالعات فرهنگتي و مقولته بازنمتايي    يهن راز ديگر 

 ستازي.  ستازي و طبيعتي   کليشه :ند ازا هم در بازنمايي عبارتم راهبرداست. به باور هال دو 
بتراي درک چگتونگي    اساستا  »داند و معتقد است  سازي را کنشي معناسازانه مي هال کليشه

 (Hall, 1997, 257) «.ها هستيم کليشه سازينيازمند بررسي عميق  ،عمل بازنمايي
آميتز و   هتاي مبالغته   اي از ويژگتي  ه مجموعته ها بت  کليشه عبارت است از تنزل انسان

کتردن، آشتنا     تقليل دادن، ذاتي توان را ميمنفي. در نتيجه کليشه کردن شخصيت  معموال 
ر متا و  بتا  نکبتهنجار و مرزهاي ميان ب ،کردن و تثبيت تفاوت و از طريق کارکرد قدرت

 (56 :5988، مجيدي) ست.نادکردن   آنها را مشخص
بته قترار   سه شيوه بسيار رايج آن  شود که هاي مختلفي انجام مي سازي به شيوه کليشه
  زير است:

کنتد.   تصوير غلطي از حاور يا سلطة واقعي گروه مورد ن ر عرضته متي   :اول  هشيو

 تتوجهي بته حاتور متوثر آن گتروه.      بتي  (گيترد: التف   طريق صورت مي دواين کار به 

 رنگ کردن حاور يك گروه در عرصة خاص   پر (ب

                                                 

1. Titanic 
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براي مثتال، جوانتان    .بت و پايدار رفتار گروهي خاص استنمايش محدود و ثا :دوم  هشيو

 .شوند افراد خالفکار و خشن معرفي مي عنوان بههاي تلويزيوني  در نمايش پوست سياه

مقايسة آنهتا بتا    هاي مختلف از خالل يا گروه مشروعيت زدايي از گروه :سوم  هشيو

   (85، 5985، به نقل از ويليامز زاده مهدي. )ها رفتار آدم  هتصور آرماني نحو

هتاي   ستاخت  ،شود کته از طريتق آن   طبيعي سازي به فرآيندي اطالق مي ،از سوي ديگر

و طبيعتي  متوري آشتکار   شوند که گويي ا اي عرضه مي فرهنگي و تاريخي به گونه ،اجتماعي

. چنانچته روالن  استت مني داراي کتارکردي ايتدئولوژيك   سازي به شکلي ضت  هستند. طبيعي

تتار  استطوره نتوعي گف   ،دهد و معتقد استت سازي پيوند مي سازي را با اسطوره طبيعي 5بارت

 ،استطوره  کنتد ...  اسطوره تاريخ را به طبيعت بدل مي» زند: سازي مي است که دست به طبيعي

 (50: 5980)بارت،  «.شود طبيعي جلوه داده مي ،مفرط به شيوه گفتاري است که

هتاي موجتود در بتين     ويژگي سيّال بودن معنتا در کشتمکش تفتاوت   باتوجه به هال 

تالش براي تثبيت معنا در نتيجة »رسد.  در خور توجهي مي  ههاي اجتماعي به نتيج سوژه

متفاوتي بته يتك متتن      هلقوشود پاي معاني با ميتالش شود که  عمل بازنمايي محقق مي

 (Hall, 1997:228) «کشيده شود و به يکي از معاني ارجحيت داده شود.

حوزه رسانه، فرهنگ و بازنمايي،  پردازانن ريه برخي ازپس از مرور ن ريات  اکنون،

 قدرت هتاليوود  کنيم تا  را مرور مي در زمينه پيشداوريهاي تحقيقاتي  آمارچند نمونه از 

  .شودبيشتر عيان  و پيش فرض سازي يدر بازنماي

  هسنجي، دربتار ( با تطبيق يك مقياس وضعيت5338) 4و سدالسِك 9، وودز8سرجنت

هتا، نتيجته گرفتنتد کته     اختتالط بتا عترب     ههتا دربتار  پيشداوري به من ور ارزيابي ديدگاه

بتا  هتاي اجتمتاعي در تعامتل    دانشجويان سال اول مطالعه شده، در مقايسه با ديگتر گتروه  

هتتاي  ترستتيدند و بتته آنهتتا بيشتتتر م نتتون بودنتتد. نگرانتتي اعتتراب، از اعتتراب بيشتتتر متتي
                                                 

1. Roland Barthes 

2. Sergent 

3. Woods 

4. Sedlacek 
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هاي مربوط به سرپرستي کودکان دهندگان از بودن با اعراب در يك هواپيما يا پرونده پاسخ

ها داشتت.  هاي رسانهکه پدران عرب درگير آنها بودند، ارتباطي نسبي و نه تجربي با کليشه

اي تجربي با مصرف رستانه  طور بههاي ضدعربي را ي از مطالعات، نگرشبا اين حال، برخ

ها در قبتال اعتراب را،    نگرش ،(8004) 5دانند. در يك پژوهش استثنايي، ساالزار مرتبط مي

 هتاي  وند )همچون فتيلم ش هاي منفي برجسته ميهايي که در آنها چهره پس از تماشاي فيلم

تتري بته    هتايي کته تصتاوير مثبتت     (، در مقابل فيلم«قوانين نامزدي»و  «حقيقيهاي  دروغ»

هتا،   هاي متعاقب تماشاي فيلم( بررسي کرد. پيشداوري8گذارند )مانند سه پادشاه نمايش مي

با انواع تصاوير ديده شده، عادات تماشاي تماشتاگران فتيلم، تجتارب آنهتا از حاتور در      

 (5938، 9کينز)ويل کشورهاي عربي و نيز داشتن دوستان عرب، مرتبط بود.
ل جوامع عترب و مستلمان،   هاي پيشداورانه در قبا ديگر مطالعات معطوف به نگرش

هاي پژوهشي ختود بگنجاننتد،    اي را آشکارا در طرحها و متون رسانه که کانالبيش از آن
 4کنند. پيمايش ناصتر  اي را بر فااي کلي جامعه، بديهي فرض ميهاي رسانهتأثير کليشه
هتاي   کنتد کته نگترش    ( دربارة دانشجويان دانشگاه فلوريدا ثابت متي 8006) 1و ابوشديد

هتاي  جهتان عترب و زمينته     هپيشداورانه در قبال جوامع عرب، در اطالعات افراد دربتار 
  هدربتتار ختتود در مطالعتته مستتائل اجتمتتاعي، پژوهشتتگر 6کروميتتدا .نتتژادي ريشتته دارد

ارس دولتتي بتروکلين و نيويتورک،    چهارم از نژاد در مد  هآموزان پاي هاي دانش برداشت
ستاز   برخورداري از تجارب مشترک دربارة ظلم، لزومتا  وحتدت  »نتيجه گرفته است که 

هاي اسالمي و عربتي کته باعتث     ساز از فرهنگهايي مسئلهاو با تمرکز بر کليشه. «نيست
کته چگونته ايتن     کنتد  شوند، تبيتين متي   سپتامبر مي 55استمرار هراس در فااي پس از 

هاي متنوعي مشتمل بر افترادي از  وست، اسپانيايي و آسيايي، گروهه پکان عمدتا  سياکود

                                                 

1. Salazar 

2. Three Kings 

3. wilkins 

4. Nasser 

5. Abouchedid 

6. Kromida 
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پاکستتتان، هنتتد، افغانستتتان، فلستتطين و ديگتتر کشتتورها را در قالتتب نتتژادي واحتتد و   
ها، باعتث  کند که چگونه اين برداشت يبينند. او تبيين م هراسانه از اين کشورها مي بيگانه

 «بکشتند »خواهند  شود که ميپوست خارجي مي  تيره «زشت»گسترش هراس از ديگران 
آمتوزان  مستلمانان و برختي دانتش     هو برگردان و حاصل اين هراس، پيشتداوري دربتار  
تجربتي بتين تصتاوير      ههتايي کته رابطت    آسياي جنوبي در کالس است. ديگتر پتژوهش  

ا درحاف ته  هاي نژاد و قوميتت ر  کنند، اساسا  اين بحثها را بررسي مي اي ونگرش رسانه
 )همان( دانند. فرهنگي دخيل مي

تترين  رستانه يکتي از مهتم    ،آيدو آمارها برمي ها و آزمايش ها هطور که از ن ريهمان

 ،توانتد بته صتورت تلتويحي    هاست و صاحب رسانه متي هاي بازنمايي اقوام و ايدهابزار

 ،ن رستانه جهتان  تريبزر  عنوان بهقرار دهد. هاليوود  تأثيررا تحت  خود مخاطباني آرا

اي را بر استاس نيازهتايش   تواند هر قوم يا ايدهست و از طريق آن ميامريکاابزار قدرت 

نماينتدگان ايتن    عنتوان  بته معرفي کند. امروزه نوبت به ايده اسالم رسيده است و اعراب 

 ايده مورد تهاجم تبليغاتي هاليوود قرار دارند.

 ودیانیههاي پشت پرده  دستور کار هالیوود و دست

در يك مصاحبه تلويزيوني  5336 در ساليي امريکابازيگر سرشناس  5مارلون براندو

ها به خوبي به مسئوليت ن ... آ ها عصباني هستم برخي يهودي من از دست» پرده گفت: بي

ها هاليوود را در اختيار دارند و  کنند. يهودي ها اداره مي اند. هاليوود را يهودي خود واقف

 (5938، مختاريان) .«ل درد و رنج مردم بسيار حساس باشندبايد در قبا
يکتي از   کته  (5338) «امريکتا هاليوود در برابر »نويسنده کتاب  يهودي 8مايکل مدودِ

مفسري سياستي و منتقتدي    عنوان به وترين ناظران هاليوود است  ترين و کارآزموده مطلع
قعيت قدرت و سلطه يهوديان در انکار وا»نويسد:  مي ،شود برجسته در سينما شناخته مي

فهرستي از پرنفوذترين مديران اجرايتي استتوديوهاي   به فايده است. اگر  فرهنگ عامه بي
                                                 

1. Marlon Brando 

2. Michael Medved 
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اي از آن را استامي يهوديتان    فيلمسازي مهم توجه شود، تحت هر شرايطي بخش عمتده 
  «... سرشناس تشکيل خواهند داد

ژيتتم صهيونيستتتي رگيتتري  شتتکل  هکتته بتته نحتتو (5360) 5فتتيلم حماستتي مهتتاجرت

بتا همتين    يخوبي براي بررسي است. اين فيلم بر اساس رمان پرفروش  هنمون ،پردازد مي

 و 8به نتام لئتون اوريتس    فعال. نويسنده اين رمان يك صهيونيست است نام ساخته شده

هتا در ايتن    بود. يهودي 9مهاجري يهودي به نام اتو پريمينگر ،کننده و کارگردان فيلم تهيه

گرا، با  تابي که فيلم بر اساس آن ساخته شده، افرادي بلندن ر، با احساس، آرمانفيلم و ک

اي نتادان و   انتدازه  افترادي بتدبين و تتا    ،هتا  يتايي انتد. بريتان  ترسيم شده ،درايت و شجاع

 .  اند رحم و جنايتکار بازنمايي شده بي ،هاي فلسطيني اشخاصي غير قابل اعتماد عرب

اي دقيق در اين بتاره   ي از اشخاصي است که مطالعه، يک4جاناتان جي. گولدبر 

هاي پرنفوذ جامعه يهوديتان بته نتام فتوروارد      نامه وي دبير يکي از هفته کرده است.

رخي از در ب»نويسد:  مي «قدرت يهودي»در کتابي با عنوان  5336است. وي در سال 

يهوديتان از   ويژه در بين مديران استوديوهاي هتاليوودي، اي، ب هاي مهم رسانه بخش

، صتنعت  آمتار و ارقتام  استاس  تتوان بتر    ن ر عددي برتري دارند، به نحوي که متي 

 ،... هاليوود در پايان قرن بيستتم  اي تحت ن ارت يهوديان ناميد  فيلمسازي را حوزه

ن تمتام متديرا   صنعتي است که همچنان رنتگ و بتويي آشتکارا نتژادي دارد. عمتال      

دهتد   د. نتايج يکي از مطالعات نشان ميان يهودي ،اجرايي ارشد در استوديوهاي مهم

هاي  تر، کارگردانان فيلم کنندگان و در سطحي پايين درصد از نويسندگان، تهيه 13که 

تترين و   اند. حاتور يهوديتان در کنتار يکتديگر در يکتي از مهتم       پرفروش، يهودي

استي  از قدرت سي موجب شده است تا يهوديان هاليوود امريکاسودآورترين صنايع 

 «.دردنگبااليي برخوردار 

                                                 

1. Exedus 

2. Leon Uris 

3. Otto Ludwig Preminger 

4. Jonathan Goldberg 
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در کتاب خود با عنتوان   8و ارل راب 5دو نويسنده مشهور يهود به نام سيمور ليپست
در سته  »نويسند:  اند. آنها مي به اين موضوع پرداخته «ييامريکاها و صحنه جديد  يهودي»

ستت  نفره انديشتوران، بي  ها در اياالت متحده نيمي از جمعيت دويست يهودي ،دهه اخير
حقتوقي در   هتاي  داران شترکت  هاي برتر، چهل درصد از سهام درصد از استادان دانشگاه

کننتدگان پنجتاه فتيلم     درصد از کارگردانان، نويسندگان و تهيه 13ک و واشنگتن، رنيويو
کننتدگان   درصد از کارگردانان، نويسندگان و تهيه 18، و 5388تا  5361پرفروش از سال 

 «.دان وني پربيننده را شکل دادهدو يا چند سريال تلويزي

 هاي سرپرست  مین منافع شرکتأسیاست هالیوود در ت

بگير يك شترکت خيلتي    هاي اصلي هاليوود در حال حاضر اعانه هر کدام از استوديو
تر هستند و بنابراين آنقدرها هم فعاليت آنها مستقل نيستت، بلکته يکتي از منتابع      بزر 

هتاي سرپرستت خودشتان     تتر متالي شترکت    اتوري گستردهخيلي بزر  و درآمدزا براي امپر
 9: تتوانتيز ستنچري فتاکس   نتد از ا ارتاين استوديوهاي اصتلي و سرپرستت آنهتا عبت     .هستند
 ،وايونتدي( )جنترال الکترونيك/  1ياکام(، يونيورسالاو) 4نيوزکورپوريشن(، پارامونت پيکچرز)

تتايم وانتر(.   ) 8رادران وارنتر و ب سوني() 5پيکچرز تري استار ،شرکت والت ديسني() 6ديسني
 ها در جهتان هستتند و   شرکت ترين ترين و قدرتمند هاي سرپرست، جزو بزر  اين شرکت

 تصتادي آنهتا نيتز   قگذار قترار دارنتد. منتابع ا    داران سرمايه و بانك التحت ادارة وک نوعا 
 هوردتنگاتنگي گتره خت   طور بهمثل صنايع تسليحاتي( هاي سياسي ) گاهي اوقات با حوزه

چرا کته در نهايتت ايتن     ؛سران( دولت سر و سري دارندو اين روزها نيز غالبا با ) است
 (14: 5930نخعي، )کند.  دولت است که مقررات مالي را تن يم مي

                                                 
1. Seymour Martin Lipset 

2. Arel Rab 

3. Tuantiz Century Fax (Newscorporation) 

4. Paramount Pictures (viacom) 

5. Universal Studios (General Electric/ Vayondi) 

6. The Walt Disney Company  

7. TriStar Pictures (Sony) 

8. Warner Brothers ( Time Warner) 
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ز اند: پنتاگون ا دريافت کرده امريکاهاي زيادي را از جانب  برخي از فيلمسازان کمك

( و سيا 5338( و آرماگدون )5331ن تايد )( کريمسو5334هايي مانند ارتش اکنون )  فيلم

اند. از لحاظ تاريخي ديستني   ( حمايت کرده8009( و انتخاب ) 8008نيز از بدکمپاني ) 

يتك ضتد    ديستني،  داشته است و ختود والتت   امريکاهاي نزديکي با وزارت دفاع  پيوند

مك کرده نده، به ديسني کده شرکت و دولت اعانه 5310جو بود. در دهه  کمونيست کينه

هايي را درباره پشتيباني از سياست اتم براي صلح رئيس جمهتور آيزنهتاور    تا فيلم بودند

 ،داد هتاي مدرسته يتاد متي     که به بچه را «اردک و پوشش»و همچنين مستند غير مشهور 

 ،وقتتي ديستني   ، بستازند. با پنهان شدن در زير ميزها از حمله اتمي نجات يابنتد  چگونه

کته بتا    ؛ فيلمتي ستاده  ( هي  جاي شگفتي نداشتت 8005پخش کرد ) يلم پرل هاربر راف

خواست پتس از   فيلمي که مي ؛کاري کامل پنتاگون ساخته شده بودبودجه کالن و با هم

 ،8006در سال  يي را جشن بگيرد.امريکاتجديد حيات ناسيوناليسم  «روز رسوايي»فيلم 

فيلمي که تا حتدود زيتادي    ؛کردر را پخش ديسني فيلم تلويزيوني راهي به يازده سپتامب

حمتالت   دليتل دولت کلينتون را بته   ،تمايل داشت دولت بوش را تبرئه کند و در مقابل

هاي اعتراضي از سوي متادلين   باعث شد نامه و البتهتروريستي مورد سرزنش قرار دهد، 

ل امنيت ملي سابق کلينتون ارسامشاور  5و سندي برگر امريکاآلبرايت وزيرخارجه سابق 

  (18)همان: .شد

( يتك نمتايش گرافيکتي از جنتگ داخلتي      5386دور متعلق به اليتور استتون )  سالوا

کرد. حالت روايي آن تا حدود زيادي در مخاطب، نسبت بته انقالبيتون    السالوادور ارائه مي

شتفاف   طتور  بهرا نيز  امريکاکرد و سياست خارجي  اد شفقت ميجروستايي جناح چپ اي

گراي الستالوادور و   حمايت اياالت متحده از ارتش راست . همچنينداد ميمورد انتقاد قرار 

نمود. فيلم استون را همة استوديوهاي بزر  هتاليوود   هاي بدنام مر  را محکوم مي جوخه

توليتدات  . «اثتري تنفرآميتز استت    ،يتك قطعته   آن»کته  توصيف مشترک  اينبا  ؛رد کردند

دهتد... بتا    حترارت بته خترج متي     امريکااز  همزمان استوديو يونيورسال، کمتر در حمايت

                                                 

1. Sandy Berger 
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( اين معنتي  8005( و جنگ چارلي ويلسون ) 8001)  515-هايي چون يو فيلم ،اينوجود 

شترکتي   ؛ست يونيورسال، جنرال الکتريك استت کند که شرکت سرپر را به ذهن متبادر مي

بتاال،  وري افنت ي با يها که منافع بسيار کالن آن با توليدات سالح و قطعات حساس جنگنده

در عراق پس از  بويژهافزارهاي مهم صنايع نفت و گاز  پيشرفته مراقبتي و سخت فن آوري

 (13)همان:صدام پيوند خورده است. رژيم 

کنتد کته بته     هراستي استتفاده متي    کلي براي تبليغ استالم  راهبرداما هاليوود از چند  

ستازي مشتغول   رؤيارخانه هايي که در اين کا صورت دستورالعملي نانوشته به کارگردان

 شود.  مي القا ،به کار هستند

 شگردهاي مقابله هالیوود با اسالم 

هاي سکوالر و بدون خداي شترقي کته بته نتوعي انحتراف از مستير        تبليغ عرفان .5

 .خداي واقعي است

 ،خشتونت  گرايانه مثل انحرافات جنسي، مادي نحرافاتترويج ا وتهاجم فرهنگي  .8

 و...  جادوگري

هتايي همچتون    دادن مستلمانان در فتيلم   مانده و تروريستت جلتوه   عقب ،تمدن بي .9

   «هاي حقيقي دروغ»و  «محاصره»

هتا و تحقيتر اديتان استالم و      دادن يهوديان و قوانين آنها در تمام عرصه . برتر جلوه4

ستازند ماننتد فتيلم     هايي که عليته مستلمانان متي    مثل فيلم دختر راهبه يا فيلم تمسيحي

   «هاي بلند، ماه، سحر و هديه کشتي»

زلتزل  کردن آنان در باورهاي ختود و ت  چهره اهريمني از مسلمانان و سستايجاد . 1

 شان   تر هويت اسالمي ر مذهبي و از همه مهمئنسبت به شعا

دنبتال  »فيلمي به نام مثل دار،  هاي طنز و خنده . استفاده از تصاوير مسلمانان در فيلم6

 که به نوعي توهين به مسلمانان بود.  5ساخته آلبرت بروکز «نانکمدي در دنياي مسلما
                                                 

1. Albert Brooks 
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 51کند، حتال آنکته حتدود     مسلمانان را عرب معرفي مي هاليوود عمدتا  در مجموع،
بايتد در ن تر داشتت کته      .(88: 5988)رماتاني،  درصد مسلمانان جهان عرب هستتند  

را به يك گتروه مشتخص نستبت    آن  اين است که ،راه تبليغ منفي عليه يك ايدهرين بهت
 اند.اعراب برگزيده شده عمدتا  مورد اسالم، داد که در

 تصویر مسلمانان در هالیوود

 د:  شو به سه دوره تقسيم مي ود مشخصا تصوير ارائه شده از مسلمانان در سينماي هاليو

در ايتن دوره   .صهيونيستتي  رژيتم گيتري   ود تا شتکل سيس هاليوأدوره اول: ابتداي ت

هاي غيتر متمتدن، بتدوي و ستاده      به صورت انسان سينماي هاليوود، مسلمانان را عمدتا 

 کند.   لوح معرفي مي

 صهيونيستي تا ظهور انقالب استالمي نامشروع گيري دولت  دوره دوم: از زمان شکل

هتاي   سلمانان را اغلب به صورت انساناول، م  در اين دوره عالوه بر تصوير دوره .ايران

 رحم. اند يا قدرتمنداني بي دهد که يا پولداراني ساده لوح غارتگر و وحشي نشان مي

در اين  .(سپتامبر 55حادثه ويژه پس از ب)دوره سوم: از ظهور انقالب اسالمي به بعد 

 بتته صتتورت هتتاي اول و دوم، شخصتتيت مستتلمانان را عمتتدتا  دوره عتتالوه بتتر تصتتوير

دهند. زنان عترب را هتم    مقدس، متنفر از يهود و مسيحيت و تروريست نشان مي خشك

کشتند.   هايشان بته تصتوير متي    به صورت رقاصه، جادوگر، جنسي زبون و ذليل در فيلم

 (5988)شاه حسيني، 

 هراسي در هالیوود  واکنش به اسالم

ان را در نعته مستلما  هاي متعدد جام اسالم هراسانه در هاليوود واکنش هاي توليد فيلم

نيهاد ، 5336سال محصول  5بعد از نمايش فيلم تصميم عملي ،نمونه براي .برداشته است

                                                 

1. Executive Decision 

http://jewish.persianblog.ir/post/7/


21  هراسي م هالیوود و اسال 

 

را مطترح کترد: چترا ايتن      پرستش ، اين امريکاراي روابط اسالم و مدير وقت شو ،عواد

ها بايد تروريست باشند؟ و اين شتورا از استتوديو    هاي فيلم قاعده شده است که مسلمان

اما مديران استوديو نپذيرفتنتد و   ،هاي توهين آميز فيلم را حذف کنند حنهخواست که ص

دو هفته بعد، پتس از  هر چند  .بسيار دير شده است ستدالل کردند براي چنين تغييراتيا

و متديران شترکت بترادران     امريکتا برگزاري جلسه ديگري بين شوراي روابط استالم و  

دئويي و تلويزيوني فيلم در آينده، هشتت  وانر، اين شرکت موافقت کرد که در پخش وي

 (  shaheen,2001:189 مورد تغيير را اعمال کند. )

 5محاصره فيلم ساخت از جلوگيري براي زيادي تالش امريکا تشوراي روابط اسالم  

. آنهتا ضتمن   دست نياورد بهفيق چنداني اما تو ،در شکل کنوني انجام داد 5338محصول 

نقل از گزارش لس آنجلس تايمز در خصتوص تروريستم کته در    آمار و ارقام به  ي هارائ

 6 در خصتوص تروريستم، صترفا      هر محکوم شدنف 555آن اعراب و مسلمانان در ميان 

امتا   ،هاي موجتود در فيلمنامته شتدند    دادند، خواستار حذف کليشه درصد را تشکيل مي

بتا   امريکتا عربتي   هتاي استالمي و   پس از ساخت فيلم، سازمان نتيجه بود. بيتالش آنها 

نتوامبر   6هاي مطبوعاتي و برگزاري ت اهرات در روز نمايش فيلم در  برگزاري کنفرانس

ئه شده در فيلم اعالم ارهاي ا هاي سينما، اعتراض خود را به کليشه در مقابل سالن 5338

به دروغ ذکر شده کته   ،ويدئويي فيلم محاصرهه در نسخ ،کهجالب توجه اين  هکردند. نکت

 (shaheen,2001:16) .تسااس داستان واقعي ساخته شده فيلم بر اساين 

                                                 

1. the siege   



 

 

 
 
 
 
 

 سومفصل 

های  های منتقدان غربی سياست و دیدگاه هانظر
 در هاليوود هراسی اسالمدرخصوص  امریکافرهنگی 
ن ريتات منتقتدان غربتي در بتاب پيشتينه و دليتل       به برخي  به اجمالدر اين بخش 

ستازي    کليشهمسئله  ويازده سپتامبر  استفاده از حادثه سوءادعاي برتري غرب به شرق و 

 از جهان اسالم پرداخته خواهد شد.  

، امريکتا هتاي   سياست ،يازده سپتامبرحادثه مشکوک بعد از  ،بنا به ن ر منتقدان غربي

 امريکتا هاي استعماري  سياستواقع،  درکشور را دوباره در وضعيت جنگ قرار داد.  اين

گروهتي   به ايتن بهانته کته    .کشور همواره در وضعيت جنگ باشدين اکند تا  ايجاب مي

يتازده   ،واقتع منتقتدان    در .زننتد بيي را بر هم امريکاامنيت شهروند  ،ترسناک قصد دارند

مي از ويژه کشورهاي اسالدر اقصي نقاط جهان و ب اي براي شروع جنگ سپتامبر را بهانه

و اهتداف  ز بتين بتردن تروريستم بته     تتا کتاس ستفيد بته بهانته ا      بيننتد  مي امريکا سوي

بتار نيستت کته تمتدن غترب       نخستين ،اين خود جامه عمل بپوشاند.هاي کالن  سياست

گونته شترح    اين مطلب را ايتن  5. ميشل آگوآيوزند ميتراشي با غيرغربي  دست به دشمن

 دهد: مي
                                                 

1. Michelle Aguayo 
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ها داستاني دارد که در محصتوالت فرهنگتي    اريخ برخوردهاي غرب با ديگر تمدنت»
هاي تلويزيوني، فيلم، و اثرات ادبي و بستياري   تلف مثل نقاشي، پيام بازرگاني، برنامهمخ

هايي که غرب از ديگتر   بازنمايي ديگر قابل مشاهده است. رديابي اين روابط و خصوصا 
انتد. ايتن    کته بستياري از محققتان بته آن پرداختته      است امر مهمي ،نژادها ساخته است

اند، اما آنهتا   شد کرده و بنابراين موجوديتي سيال و روان يافتهها در طول زمان ر بازنمايي
ي کته غترب   تأکيتد پذيرند.  مي تأثيرهاي صاحب قدرت  ها و حکومت از رژيمبه شدت 
هتاي   به شدت به فعاليت ،به تصوير کشيدن برخوردهاي خود با ديگران دارد  روي ادامه

 «استعماري وابسته است.
قصتد   ،هتا نمتايي آن  هاي ستاختگي و واقتع   ستانزنمايي دابا با امريکاواقع غرب و  در

فق عمتل  ؤو تا حدودي نيز م  شرق داشته بندي جهان براي مردم خود و حتي مردم دسته

 اند.   کرده

پتس هتر قتوم و نتژاد و متذهبي در       ،بندي از نگاه غرب اعمتال شتد   چون اين دسته

بنتدي را در موضتع    دستته  مجتري يافت و از طرفي افراد  ها جاي خود را ميسه با آنمقاي

داد. زماني که پيکان شناخت غربي به سمت شرق روانه  قرار مي و جايگاه برتري قدرت

مجبتور   ،نداشتند شرقها که اطالعات مکفي در مورد سنن و آداب و فرهنگ  شد، غربي

نمتايي وجتوه    هاي ميان خود و شرق شدند و از ايتن طريتق بتا بتزر      به يافتن شباهت

فراد آن سرزمين و بيترون آوردن  سرزمين جديد، شبيه دانستن تمام ا شخصيتي اشخاص

امتروزه   ،بنتدي کردنتد. ايتن فراينتد     زمينه فرهنگيشان، مردم شترق را دستته   ها از پيشآن

گرفت و  ناخودآگاه صورت مي به صورت  سازي نام گرفته است. اين کار در ابتدا  کليشه

يند خودآگاه آاين فر ،بود. اما از قرن بيستتنها واکنش اوليه برخورد غرب با قوم جديد 

 .سازي کردنتد   کليشهاز  مند ن امها شروع به استفاده  هاي تبليغاتي حکومت دستگاه و شد

ستازي دستتگاه تبليغتاتي حتزب نازيستم و ستينماي آن بتود کته           کليشه نمونه بارز اين

يه جنگ بتراي  توج، با هدف دشمناني خبيث و خسيس و خطرناک عنوان بهها را  يهودي

 کرد.   مردم بازنمايي مي
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مسلمانان و اعراب هستند. جتك شتاهين طتي     ها کليشهامروز در هاليوود طعمه اين 

 ستازي  کليشته تاريخي نگاه بته چگتونگي بازنمتايي و      پايه ،فيلم هاليوودي 300بررسي 

ود بتا  کته هتاليو   را هايي نهد. او همچين راه را بنا مي امريکاب در فرهنگ عام عر  جامعه

پتول بتا مردانتي      قتومي تشتنه   عنتوان  بته عرب را با بازنمايي آنهتا    استفاده از آنها جامعه

کند کته   مي تأکيدکند. او  است، تشريح مي ، بدنام کردهصفت روسپيهايي  خطرناک و زن

بته ستود    ايتن امتر   کند کته  ها را محدود مي شکل خطرناکي عرب به ،ها کليشهگونه اين 

ستت  اانه است. محدود کردن به اين معنميخاور  آن دربارهي خارجي ها و سياست امريکا

ند و تمام مسلمانان عرب و در نتيجه تمتام اعتراب و مستلمانان    ا که تمام اعراب مسلمان

 دهند. ها نسبت ميها به آن داستان ها و هايي خواهند شد که فيلم داراي ويژگي

 معمتوال   ،افتراد  ،شتود  اده متي اسالمي د ت )به اصطالح(صف ،نجا که به تروريسمآاز 

مقتاالت مربتوط بته    رو  از ايندانند.  تروريستي مي  ييز فعاليتنحتي عبادت مسلمانان را 

هتايي از   کننتد، بتا عکتس    هايي که به نام اسالم اقدام به فعاليت تروريستي مي تروريست

 (karim,2006:118) .دنهمراه هست دهند، مسجد نشان مي حال رکوع در مرداني که در

 کشوري امريکاچراکه  ؛تيغي دو لبه است ،سازي اقوام در هاليوود اين فرايند بدناماما 

در واقع با اين کتار از   امريکاست منادي آزادي و تمام اقوام جهان در آن حاور دارند.  ا

آورد کته نتيجته منطقتي و     يك سو در درون کشور التهاباتي ناخوشايند را به وجود متي 

هاي استعماري خود را افشتا   هايش است و از سويي ديگر سياست ستغيرقابل گريز سيا

 کند. به زبان آگوآيو:  مي

شود، چترا کته ژانتر هتاليوود ژانتري       ننده ميک اين مسئله در اينجا به شدت گيج...  »
اي بستيار   اي و طرفتداران جهتاني دارد کته در نهايتت جامعته      است که انتشار بين قتاره 
اوت را بته  هاي متفت  هاي سياسي و دغدغه گوناگون و وابستگي متفاوت، با عقايد مذهبي
 «  کند. شکلي منفي بازنمايي مي
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کننتتد کتته  بتته ايتتن نکتتته اشتتاره متتي« در منبتتع تأکيتتد»در مقالتته  8و شتتوهت 5استتتام

 بتا »ها و نقص ذاتتي آن بلکته    سازي کليشههاي هاليوود نه تنها به دليل خود  سازي کليشه

 ،در واقتع «. است ارتباط در (م)کولونياليس استعماري مانگفتي گير جهت و مديع جهل

ت است که يك به دليل کمبود شناخ و تواند ادعا کند که در قرن بيست هاليوود ديگر نمي

 :که چرا دارند،کم و کاستي  شدهتصاوير ارائه 

 .ها قرار داردامي ابزارهاي شناخت در اختيار آنتم .5

ها معيتار  ست و اگر آن زدني وط به غرب مثالمربتکنيك و دقت هاليوود در مسائل  .8

کاري در پژوهش هستند کته ايتن هتم ختود      هاي مربوط به شرق متهم به کم باشند فيلم

 .ست ترديد عمدي ا بي

 عنتوان  بته هتا  ها و اقوام است و شرق براي آن نگاز تمام فره اي هخود مجموع امريکا .9

 وجود دارد.آساني  هاي راه ،ديگري غيرقابل شناخت مطرح نيست و براي شناخت

نتتشان  « کاپيتتتان آمريکتتا  »( دربارة فيلم کمتدي منستوس شتتدة    8001) 9ديتمر مطالعتة

 مثابته  بته ملتت در ن تام ژئوپوليتيتتك جهتان را   ت  دهد که چگونه اين فيلم، اهميت دولت مي

کنتد کته    يتتر از اين، تحليل او تأييد مت  کند. مهم يك شيوة سازماندهي فااي جهان طرح مي

هاي ستفيد طبقتة متوستط     تصويرپردازي از ناسيوناليسم آمريکايي، ريشه در فعاليت آمريکايي

)بته  متسيحي دارد کتته بتته دنبتال خنثتي کتتردن هرگونتته تهديتتد احتمتتالي از جانتتب          

روايتتي  »هتاي خارجي مرتبط با اسالم هستند. به عتالوه از خاورميانته    تروريتستاصطالح( 

شتتود کتته در آن    شود که بتر مبنتاي ستنّت ديرينتة اروپتايي ستاخته متي ئه ميارا« يکپارچه

 .هاي هويت، رايتج بتوده است ابزار توليد و اشاعة افسانه عنوان بهبه کارگيري شرق 

  اي که رستانه  به شيوه «محاصره» ( نيز در تحليل خود از فيلم8008ويلکينز و داونينگ )

انتد. آنهتا    اشاره کرده ،کند ها، مسلمانان و اسالم محدود مي عربگفتمان خود را از  ،امريکا

اعتراب و    يي دربتاره امريکتا   هتاي رستانه   ي خاورشتناس بته گفتمتان   که ايدئولوژ معتقدند
                                                 

1. Stam 

2. Shuhet 

3. Ditmer 
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روابط و ادراک تبعياي اين جوامع را تثبيت  ،دهد و به شکل مؤثري ها ساختار مي مسلمان

( 5380)هتال،  « کشتمکش  زهحتو »اي  ات رستانه کنند که اثتر  کند. آنها به دقت اثبات مي مي

هتاي   انفيلم که شامل گفتم  اي براي مطالعه ميان رشته  آنها از شيوه  گسترش استفاده .هستند

اي که با استفاده از آنهتا   هاي پيچيده شود، براي درک روش خبري و تفسيرهاي مخاطب مي

   .د، مفيد استاي ثبت و درک مي شون هايي کليشه مسلمانان و اعراب در نقش
تتر   هتاي سياستي بتزر     مشي بسيار نزديکي با ساختارها و خط  رابطه اي کليشههاي  نقش

هتم اشتاره    رستانه  ، پژوهشگران حوزه فرهنتگ و 8و گرينبر  5طور که گاتشك دارند. همان
ا هت  ها فراگير هستند و در محصوالت فرهنگي مختلف از جمله کتارتون  اين نقش ،بودند کرده 
نگرانتي و   ،اي هاي روزنامه شوند. آنها در کاريکاتورها و کميك اي ديده مي روزنامه طنزهايو 

  پيتدا کردنتد و از ايتده   ، ود داردکته نستبت بته جوامتع عترب و مستلمين وجت        را اضطرابي
هتاي   ترس اجتماع از اسالم و فرهنگ»هراسي  . اسالمسود بردندهراسي در تحليل خود  ماسال

بته   بته شتدت  هراستي   استالم » کننتد کته   و همچنين اضافه متي  «دهد اسالمي را بازتاب مي
نقتد آنهتا    .(emphasis is in original,2008:5« )کنتد  تکيته متي   ديگتري مفهومي از 

ن و مستلمانا   صتريح دربتاره   طتور  بته هاي موهنِ ناگفته ولتي از ن تر بصتري     فرض پيش
گيترد. ايتن تصتاوير     ميرا در بر  امريکاتهديدآميز آنها با   ها و رابطه سياست، دين، سنت

چرا که اين تصتاوير از دانتش عقتل ستليم بهتره      ؛ پيچد اي با مخاطب در هم مي روزنامه
د و براي مخاطبان جذاب به ن ر شون اين تصاوير قابل فهم ساخته مي ،برند، در نتيجه مي
 -که هميشته مستلمان استت   ت  جمعي عرب  نش يا حقايقي که آنها از افسانهرسند. دا مي
 چرختد؛  متي « آنها»و روش زندگيمان در مقابل « ما»ند، حول دور باطلي از جدال ساز مي
، فعاليت بتوش   در دورهبويژه  امريکاهاي  يکي از موضوعات اصلي سياست ي کهطور به

هاي شکنجه و اعمال خشتونت روي   و معمول کردن تکنيك جنگ عليه ترور مشروعيت
از اعتراب   ستازي  کليشهتوان فرايند  طور که مشخص است مي همان .جوامع مسلمان بود

 در کل را اين چنين ديد: سازي کليشهيا 

                                                 
1. Gatshek 

2. Grinberg 
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تعريتف   به من تور اي  ها و ديگر توليدات رسانه ، داستانها ساخت سلسله گزارش. 5

 مورد هدف قرار گيرند. ،اي که قرار است دسته

انتش  بديهيات و عقل سليم و ايجاد توهم د عنوان بهاي  عرضه اين توليدات رسانه. 8

 در مخاطب

 او در مبارزه با دسته معرفي شده استفاده از اين دانش غلط مخاطب و همسو کردن. 9

هتاي انجتام شتده روي     انتد، تحليتل   مختلف بحتث کترده  پژوهشگران طور که  همان

ها در سال  حتي وقتي گزارش .(5983)سعيد، هاي خبري نيز وضعيت بهتري ندارد رسانه

ريتب  غبا زنتدانيان ابو  امريکابدرفتاري   تا روي مسئله مسير خود را عوض کردند 8004

بود. البتته ايتن امتر طبيعتي و      امريکا حاميانتخابي و بيشتر  ،تمرکز کنند، پوشش خبري

زماني که يك رسانه امتري را بته صتورت بتديهي نشتان داده       نمود، زيرا ميگريزناپذير 

تواند ايتن تاتاد را    نميخواه و عرب تروريست( ديگر  ي عدالتامريکااست )دوگانگي 

و اعتماد مخاطب را به خود  استچراکه خالف عقل سليم  ؛برعکس کند يا از ميان ببرد

 برد.   از ميان مي

کوتتاهي ع يمتي    ،خبري منتشر شتد   رسانه درزندانيان   هاي شکنجه کسزماني که ع

هاي  يي صورت گرفت. اين امر با حذفامريکارساني خشونت آشکار سربازان  در اطالع

اتهام به »، «بدرفتاري»، «خطاکاري»شکنجه و جايگزيني آن با کلماتي از قبيل   زباني کلمه

رهبتران و   ستوي اين منطق با تفاستيري از   .صورت گرفت« سوءاستفاده»يا « سوءاستفاده

روض ايتن اعمتال وحشتيانه،    مفت « عدم تکترار »  درباره امريکا  ن امي برجسته فرماندهان

 شود.   منتقل مي

هتاي   کرد اين بود که اين تکنيك ده مياز آن استفا امريکا خبري  ديگري که رسانه  هحرب

معرفي کند کته   ت  در ميان بسياري ديگر ت  هاي مختلف بخشي از تکنيك عنوان بهشکنجه را 

وادار کردن زندانيان به فاش کردن اطالعتاتي کته بتراي امنيتت منطقته و       براياز آنها 

  ن، با حذف کردن کلمهشد. بنابراي وري است، استفاده ميضر« عليه ترورجهاني جنگ»

 عمتتل اشتتغال  ،شتتکنجه و جتتايگزيني آن بتتا کلمتتاتي کتته کمتتتر تهديتتدآميز هستتتند 
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هنگامي که تصتاوير   بويژه شود. توجيه مي ييامريکات  ييامنيت اروپا اسم به ديگر کشورها

   کند. معرفي مي گذار و بمب  تروريست عنوان به آنان را  همه ،ارائه شده از مردان مسلمان

« دور انداختن: تخليه مستلمانان از قتانون و سياستت غترب    » در کتاب 5شرين رازک

ت ارتباطتا بويژه سپتامبر و  55  يده براي تفکر نژادي پس از واقعه( از عالجي پيچ8008)

 ستازي نمادشخصتيت مهتم را در    9 ،گويتد. رازک  سخن متي «  جنگ عليه ترور»آن با 

مستلمان؛ و  « ي به خطر افتاده»مسلمان؛ زن « خطرناک»برد: مرد  نام مي «ترورجنگ عليه »

تفکتر    از واژهتتاريخ نگتار آلمتاني،     8تعريف هانا آرنت ،او در اين راه«. متمدن»اروپايي 
« کنتد  نتااليق تقستيم متي   و اليق  بها را ن امي فکري که کشوره»برد؛  را به کار مي نژادي

تعريتف  « شتده  بنتدي  رنتگ »اي  امعته ج عنوان بهجهان را  ،يفاين تعر(. 8، 8008رازک، )

و اين دو را بته  خواند  ميمدرن  پيش رامدرن و نژادهاي ديگر  را کند که سفيدپوست مي

 :گويد گونه مي داند. رازک اين مربوط مي هم
اي  فزاينتده  طتور  بهدهد و جهان  را تشکيل مي تفکر نژادي زيربناي ساخت حکومت»
 جتايي  يعنتي  –شود، هر بخش مثالي از يك اردوگاه است  ئات هدايت ميمنطق استثنا با
 ... انتد  شده اخراج جهاني  جامعه از مسلمانان و...  است تعليق حالت در قانون آن در که
شتوند و   سياسي شناخته مي  جمعي خارج از جامعه عنوان بهان مسلمان  همه نهايت، در و

 (53-58)همان: « ملت را حمل مي کنند.تهديدي به  ،فرض بر آن است که در خود
کته يتك مکتان يتا     » 9جورجيو آگتامبن »اردوي   ( در تحليل خود، ايده8008رازک )

 ،دساز ميخارج سياسي غرب   گيرد و مسلمانان را از جامعه کار مي به ،ايالت خاص است

 پتس از   جوي غرب به دنبال حکومتت در دوره اي که طي آنها از جست هاي پيچيده و راه

ستربازان    استتفاده  ريتب و ستوء  غشتود. او از شتکنجه ابتو     بترداري متي   سپتامبر پرده 55

کند، جايي که قتانون بتراي    هايي از اردو ياد مي مثال عنوان بهيي از زندانيان عراقي امريکا

 ،جنايات مرتکب شده عليه زندانيان مستلمان قابتل استتفاده نيستت و تنهتا کتارکرد آن      
                                                 

1. Sherin Razek  

2. Hannah Arendt 

3. Giorgio Agamben 
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 «بته خطتر افتتاده   »وحشيانه است. رازک در تحليل خود از زن  معمولي کردن اين اعمال

  ي غربي مأموران همدست در مسئلهها کشد که فمينيست مسلمان، اين مسئله را پيش مي

 بتا  ،شتود  مسلمان اعمال متي   که روي جامعه چراکه خشونتي ؛هستند« جنگ عليه ترور»

توجيته   ،انين کهنته و قتو « وحشتي »زن مستلمان از چنتگ متردان    « نجتات »هاي  داستان

 «آينده انقالبي فمينيستم ليبترال  »مؤلف کتاب  5طور که زيال آيزنشتاين شوند. اما همان مي

ان در همته جتاي دنيتا حقتوق و     زنت »، گويتد  متي سوءاستفاده از زنتان   دربارهبه تفصيل 

نه در شتناخت   ،شکنند. همراهي غرب و زنان هاي خود را با داليل خود طلب مي آزادي

 آنهتا   نقشي دارند و نه زنان مسلمان را در کشف اين مسئله که خشونت عليته  اين داليل

 «  د.نکن راهنمايي مي ،تخلفي آشکار است

 ناراحتت منفي براي يك جامعه ممکن است اعاتاي آن جامعته را    کليشهايجاد يك 

منابع و قدرت اجتماعي  ،، تعدادي از جوامعا وجود توزيع نابرابر روابط قدرتکند؛ اما ب

جنتگ عليته   »ها را پس بزنند. با اين حتال، در وضتعيت    افي دارند که اين استريوتايپک

واکنشي در راستاي ها از جوامع مسلمان ممکن است به ن ر  موجود، اين بازنمايي« ترورِ

بار و خشونت جدي عليه مردم م لوم که باعث به خطتر  هاي زيان اي از سياست زنجيره»

 .«شتود  متي  ،ي مشتابه(  ع مستلمان يتا افتراد نتژادي شتده     افتادن جوامع متهم شده )جوام

Shohat & Stam,1994:183)) 

زا وجود دارد. نشان  هاي مشکل با شيوه ديگريبنابراين، ميراثي تصويري از بازنمايي 

نهتادي هژمونيتك    عنتوان  بهمعاصر   راي فهم اين امر که چگونه رسانهها ب دادن اين شيوه

 ارتبتاط ايي از اطالعات دارد، مهم استت؛ اطالعتاتي کته    ه نقشي اساسي در انتشار دسته

استت:  طتور کته استتوارت هتال اشتاره کترده        نزديکي با روابتط قتدرت دارنتد. همتان    

کنتد   هاي نژادي عمل مي بندي العبور بين دسته صعب نماديننژادپرستي با ساخت موانع »

شدگي را حتل   تا تفاوت ميان حس تعلق و حس ديگر کوشد مدام ميو سيستم بازنمايي 

  (   441: 5336هال، ) .«و طبيعي کند

                                                 

1. Zillah Eisenstein 



  11 هاي فرهنگي امریکا ... ربي سیاستهاي منتقدان غ فصل سوم: نظرها و دیدگاه

 

ذهتن   ،ييامريکتا   ت  هتاي منفتي هتاليوودي    ستازي  کليشهناگفته پيداست که تبليغات و 

 ،بته راه خطتا   ،امتر بتديهي   عنتوان  بته شتده   بندي اطالعات غلط و دسته بامخاطب غربي را 

هاي خود پايبند استت   زشرتبليغات منفي که به ا ،ترين حالت در بدبينانه. سازد رهنمون مي

توانايي تبليغات مثبت و اصتالح تصتوير    چون ،تواند خود را تعريف کند ها نميو بدون آن

رود و آرام آرام بته   بيشتر در الک خود فترو متي   ،مخدوش خود در جامعه جهاني را ندارد

کنتد تتا از حملته تبليغتات      هتم اضتافه متي   را هتاي ديگتري    هاي دسته خود ارزش ارزش

د و بته  گترد  هاي خود دور متي  مخاطب از ارزش، موضوع يت شود. در هر دو سومحاف 

يتا انستاني مبتارز و     ؛شتود  هويت ساختگي و سطحي تبتديل متي  انساني فاقد هويت يا با 

 گذاري ندارد.گيري و ارزش خواهد شد که قابليت تصميمخطرناک و يا انساني منفعل 

ادوارد  هتاي  پتژوهش ديرينته دارد.    وع برخورد در غرب و شرق تاريخچته البته اين ن

دهد که برخوردهاي غرب بتا   نشان مي 53( در ادبيات و اثرهاي هنري قرن 5358سعيد )

ه لسلست  ،هاي معتروف  هاي ترکي اثر نقاش کننده بودند. تصاوير حمام بسيار گيج« خاور»

جليل شده هاي نژادي را به وجود آورد که در ميان آنها سفيد بودن از همه بيشتر ت مراتب 

کته   بتود  از مستيري حتاکي  دانشي از ديگران به وجتود آورد و   ،بود. اين سلسله مراتب

 برختي تر از شترق بازشتناخت. ستعيد     قشر برتر و متمدن عنوان بهغرب طي آن خود را 

 عنتوان  بته ختاور را    تعداد زيتادي از مفروضتات دربتاره    ها در ميان دقتي اشتباهات و بي

طور  که پاي غرب را به فتوحات امپرياليستي باز کردند. همان شمارد ن اصلي برميامقصر

 ،خاورشناسي اساسا  يك دکترين سياسي بود که به خاور تحميل شد» گويد، مي که سعيد 

ضعف شرق جايگزين  عنوان به ،تر بود تفاوت شرق با غرب چون خاور از غرب ضعيف

اوز، فعاليتت، قاتاوت، ميتل    فرهنگي تماما  تج يك آپاراتوس عنوان به. خاورشناسي شد

 (804 :5358سعيد، ). «به واقعيت و دانش است

مستتلمان نيازمنتتد ستتاخت ديگرشتدگي استتت کتته بتتا تصتتورات    پيکربنتدي جامعتته 

زمتاني کته    ،شتود. پتس   ها مشتخص متي  هاي مربوط به آن و حتي با فعاليتشناسانه  روان

هايشان بلکه اعمالشتان   ايدهنه تنها  ،بندي شوند دسته« ديگري» عنوان بهبناست مسلمانان 
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نيز بايد در تفاوت با اعمال زندگي روزمره قرار گيرد. بنابر همين اصل استت کته حتتي    

 شود.   مي القاترسناک  ،هاي هاليوودي ها و سريال نماز خواندن يك مسلمان هم در فيلم

و شتوتايم    هتاي  که از شبکه« ميهن»نمونه بارز اين دگرسازي از مسلمانان در سريال 

يي بعد از هفتت ستال   امريکاکه در آن يك سرباز  شود ، ديده مياست شدهفاکس پخش 

و حال قصد انجتام عمليتات تروريستتي در     گردد مياسارت در ميان مسلمانان به اسالم 

 ،تترين صتحنه آن   را دارد. ساختار سريال طوري طراحي شده است کته ترستناک   امريکا

شتود او   اي که مخاطب مطمتئن متي   ؛ يعني لح هباشد  ييامريکاصحنه نماز خواندن اين 

يابتد. ايتن ستريال     نماز اين سرباز حکم يك عمتل شتيطاني را متي    است، مسلمان شده

 است.  « زندانيان جنگ» عنوان بهاقتباسي از يك سريال اسرائيلي 

محل  عنوان بهترسناک نشان دادن مسجد  ،افتد اتفاق ديگري هم که در اين سريال مي

آزار در  مسلمانان بتي  ،ود دارد که به ن رجمسجدي و ،انان است. در سريالاجتماع مسلم

جتا محتل اختفتاي    شتويم کته آن   متي ولتي در نهايتت متوجته     ،کننتد  وآمتد متي   آن رفت

هتاي   سريال بر اين امر کته مستلماناني وجتود دارنتد کته انستان       البتههاست.  تروريست

ولي در نهايتت   ،گذارد ميشوند، صحه  هستند و براي غرب خطر محسوب نمي« خوبي»

دهد. اين کدهاي متناقض فتيلم تنهتا مخاطتب را     اجتماع مسلمانان را خطرناک جلوه مي

کند و همين ابهام باعتث تعليتق اعتمتاد تتا وضتعيت يقتين        سرگردان و در ابهام رها مي

 شود. مي

نماد تمتدن استت.    ،رنس در ميان اقوام وحشي و ترکو، ل«رنس عربستانول»در فيلم 

 عنتوان  بته گذارد و به دليل برتري شخصتيتش آرام آرام ختود را    ها احترام ميس به آنلرن

هتا بته ارمغتان    نکند. او سعي دارد آزادي و تمتدن را بتراي آ   رهبر اقوام عرب معرفي مي

توانند در مقابل امپراليسم با هم  فهمند و نمي ولي اعراب وحشي حرف او را نمي ،بياورد

خواهد شرق را از چنگتال غترب    برد و مي زادي را از غرب ميآ  ند. لرنس ايدهشومتحد 

فهمنتد و   اتحاد را نمي ،فهمند آزادي را نمي هاچراکه آن ؛خورد ولي شکست مي ،آزاد کند
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شتود کته    ثابتت متي   لترنس عربستتان  گونه است که در  و اخالق غربي ندارند. اين ن ام

 اند.   بدويها متمدن و اعراب  اند؛ اروپايي ها تثبيت شده جايگاه

هتاي متمتايزي از    بنتدي  نژاد و جنسيت دستته  منتقد فيلم،، 5کلينتوک ان مكبه اعتقاد 

کنند؛ بلکه ايتن دو نته تنهتا     ها فعاليت نمي بندي تجربه نيستند و جدا از هم و ديگر دسته

هايي نيز ضتد و نقتيض هتم هستتند کته بته        کنند، حتي در زمان يکديگر را تحريك مي

، کلينتوک از ديناميك جنس و نژاد در زمان استتعمار  افزايد. توضيح مك پيچيدگي آنها مي

جترا کردنتد،   ها را با ميل خود خلق و ا که مردان سفيدپوست قانونکند که با اين مي تأکيد

نژادي به صتورت مکترر زنتان ستفيد پوستت را در        داده شده تخصيص  امتيازهاي ويژه»

بلکته حتتي در مقابتل متردان      ،ستعمره شدهزنان م مقابل در تنها نهموضع قدرت قطعي 

توان قتدرت   (. بر اين اساس نمي6: 5331کلينتوک،  )مك« دهد مستعمره شده نيز قرار مي

زنان سفيدپوست در ساخت امپراطوري را ناديده گرفت و براي فهم پيچيتدگيِ تتاريخي   

 .  مراجعه نکردآنان )زنان(  ، بهو معاصر

رت عيني و استعاري هميشه براي هم متردان و  برداشتن حجاب زنان مسلمان به صو

تصتديق   به من ورو در حال حاضر نيز  است و مأموريت بوده رؤيا نوعيهم زنان غربي 

 بتراي غترب،  »کنتد،   تصتريح متي   رازکطور کته   . همانشود دنبال مي« جنگ عليه ترور»

 (  56: 8008رازک،) .«موقعيت جوامع آنان در مدرنيته است زنان مسلمان نشانگر پوشش

هتاي   فمينيست غربي با گفتماناز سوي زدايي زن مسلمان  در بسياري از مواقع حجاب

 شود.   رهايي يا نجات زنان مسلمان از دست مردان مسلمان خطرناکشان، همراه مي

و استفاده از ابزارهاي آزادي مانند حقوق بشر و حقوق زنان کته   سازي کليشهجدا از 

مسئله مهم ديگري نيز وجتود دارد   ،گيرند عماري قرار ميهاي است مسيست مسيرهر دو در 

سرزمين دشمن است. « خاک»گويد  اي که ويلکينز مي گونه که آن بازنمايي سرزمين يا آن

 را هتايي  تتا فتيلم   استت  خواستته  ختود  و از جامعه آماريويلکينز پژوهشي ترتيب داده 

 نويسد:   . او ميهاي او را بدهند پرسشنمونه ببينند و سپس پاسخ  عنوان به

                                                 

1. Anne McClintock 
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هاي جغرافيايي مشخصي  هتاي بتاز، در مواردي، مکان هاي آنها به پرستش در پاسخ»
 شوند.   همچون منتاظر شتهري تيتره يتا بيابان شني ديده مي

هاي نمونته ]متتورد   هايي خاص و فيلم هاي فيلم در مجموع، ارجاعات آنها به محيط
شتتتده در   ابهي از منتتاطق برستتتاخته  هتتاي متتش   ستتازي  [، مفهتتوم پتژوهش ن تر در 
دهنتدگان بته يتاد     هتتايي کتته پاستخ  اغلتتب مکتتان ؛دهتتد هتتا را نتتشان متتي فتتيلم

اند، در داختل آمريکتا قترار     ماجراجويانه به تصوير درآمدهت  هاي اکشن آوردند و در فيلم
انتد،   ذکر شتده  هاي خارجي که درصد(. بتا ايتن حتال در فتهرست متکان54-83)دارند 

خاورميانه بيتشتر از ديگتر مناطق برجسته شده استت. يتك تفتتاوت مهتتم در هنگتتام      
هتاي نمونته )تيتپ(،     هاي خارجي اين استت کته در متورد فتيلم     توصتيف ديگتر مکان

درصتد( و اگتتر کلمتته    59) نداشتاره داشتت   »ختارجي »هايي  هتا عتمومتا  به متکان پاسخ
در حالي کته   ،درصد(8کردند ) تما  به خاورميانه اشتاره متيح ،کردند خارجي را ذکر نمي

آوردنتد، منتاطق جغرافيتايي مشخصتي کته از آن استم     هايي کته بته ختاطر متي در فيلم
درصتد( بتود. همچنتين    4درصتد( و آفريقتا )  6درصتد(، آستيا )  6بردند، خاورميانته )  مي
صتطالحاتي همچتون   هتاي ختارجي اشتتاره داشتت، اغلتب بتا ا       هايي که به مکان پاسخ
هتتاي   همتتراه بتتود. ماتمون عجيتب نيتز از طريتق توصتتيف        «تاريتتك »و  «عجيب»

شناسانه بر آنها تأکيد شتده، منتقتل شتده استت و بتر       اي کته در متاامين شرق گتسترده
يتا  « هنگام پرداختن به يتك تروريستت  »ويژه ب «شترها»و  «صحراها»و  «ابتانيبي»، «شني»

هتاي   غ و تيره آسياي شرقي تمرکتز دارد. در حتالي کته گروههاي شهري شلو بتر محيط
دانند، توصتيف آنهتا    هتاي نمونته )تيتپ( را متشابه يکتديگر مي کانوني، فااهاي فتيلم
آورند، متفاوت است؛ در حالي کته   انتد و بته يتاد مي هتايي کته ديتده از فتااهاي فتيلم

هتايي از خاورميانته    ها و مکان درصد محيط 8تبتار بته ميزان  هاي آمريکايي عترب گروه
درصتد استت. بتا     9هتاي ديگتر،    آورنتد، اين ميزان در خصوص گروه را به ختاطر متي

ها در توجه و بته يتادآوري، ماهيتت انتقادهتا و توجيهتات آنهتا        توجته بته ايتن تفاوت
 (  5938، 5)ويلکينز «ها هم تا حد زيادي متفاوت است. دربارة فيلم

                                                 

1. wilkins 
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هتتاي   تبار، کتامال  بته صتتحنه    هاي آمريکايي عرب کند که گروه ز تشريح ميويلکين  

هتتتايي  هتتتا از خاورميانتته انتقتتاد دارنتتد و خواستتتتار نمتتتايش موقعيتتتت  ايتتتن فتتتيلم

هايتشان نگتران تأکيتد بتيش از حتتد بتتر    تر هستند. آنها در بحث گراتتر و پيچيده واقتع

هتاي ستنّتي، خشتونت     هتايي از متردم در لبتاس    روهها به همراه شترها و گ نمايش بيابان

هاي مربتوط بته    هتاي غيرواقعتي هتستند. از ديتد آنهتا لوکيشن زمينته دليتل و پتس بتي

رستند. بته جتاي     ن ر مي مانده، عجيب، تاريتك و اسرارآميز به جهت عقب خاورميانه، بي

هتايي   بتا ويژگتي   تتر  اي عتام  زمينه هاي مشخصي از کتشورهاي عربي، پس نمايش مکان

گويند شتما در چته    شود تا اين منطقه را نشان دهد: آنها نمي کليدي به تصوير کشيده مي

اي  هايي رنگي به سر دارنتد. شتهرهاي عربتي بته گونتته  اما آنها شال ،کتشوري هتستيد

شوند که برق ندارند و نشاني از فرهنگ جهتاني و غربتي ماننتتد تبليغتتات      تتصوير مي

گتويي  کته  شتود   اي برجستته متي   به گونته  خورد، زبان آنان آنها به چشم نمي درتجاري 

شتود تتا فاصتله بتتين صتتحنه فتيلم و        معناست و از زيرنويس استفاده مي نامفهوم و بي

هاي آمريکايي عرب معتقدند که  د. در مقابل، گروهگردمسلط برجسته  فرهنگ آمريکاييِ

هتاي شتهري و روستتايي در کنتار      ايش محتيط ها مستلزم نم تر مکان نمايش واقعگرايانه

هتتاي   کننتد و لبتاس   هايي است که عربي را به درستي صحبت مي همتديگر و شخصيت

پوشند. بته عتالوه آنهتا طرفتدار نمتايش نمادهتايي از ادغتام فرهنگ غربتي   متنوعي مي

ستند حاتور    عنتوان  بته همچتون عالئتم کوکتتاکوال     ،و جهاني با فرهنگ منطقه هستند

 سياسي و اقتصادي آمريکا در منطقه ]![.

 ،هتا مطترح شتده    کند، نگراني مهمي که در اين بحث طور که ويلکينز اشاره مي همان

هتا از   دگان ممکتن استت بداننتد ايتن بازنمتايي     نت ده اين است که هرچند ختود پاستخ  

داننتتد. يکتتي از  امتتا ديگتتران نمتتي ،خاورميانتته تتتا چتته حتتتد غيرواقعگرايانتته هستتتند 

هنگتامي کته   »گونه ابراز کرده است:  ويلکينز نگراني خود را اين پژوهشنندگان ک شرکت

رونتتد، آن تصتويري کتته در ستتينما      گروهي از دوستانم به تماشاي چنان فيلمي متتي 

اي را در خاورميانته يتا در آمريکتاي     بيننتد، مختصوصا  هنگتامي کته آنهتتا صتحنه   متي
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دانتتم   و متيشناسم  ميچون من آن را  ،آور است واقعتا  عذاب ،دهنتد جنوبي نتشان متي

شناستتم   دانم. اما افرادي را مي کته ايتنطتور نيست. من خوشبختم که اين واقعيت را مي

دانند که همه کتشورها ]آنگونتته کتته در ستتينما نمتايش داده      که اينطور نيستند و نمي

داننتد و ايتن ستتخت     ا نميشوند و مسلمانان تروريست نيتستند. آنه شود[ اداره نمي مي

د، تعتادلي در  نده ديگتر موضوع را به مردم نشان نميابعاد هتاي ستينمايي  استت، فتيلم

 «  شود. تصويري يکجانبه ارائه مي و ايتن زمينته برقترار نيتست

هتاي   هاي خارجي متنوعي را از صحنه تبار، مکان هاي کانوني غيرعرب در حالي که گروه

هتا   هتاي خاورميانه که آنهتا در فتيلم   کردند، هنگام سخن گفتتن از محتيط ها توصيف مي فيلم

دانستند. بتراي مثتال،    ها را بارز مي ستيزانه در اين محيط بندي جنبه بيگانه ديده بودند، صورت

را، واقعگرايانته و در عتين حتتال     «قواعتد نتامزدي  »آنها فااي ترسيم شده از يمتن در فيلم 

 دانستند.   ماجراجويانه ميت  رو، مناسب براي يك فيلم اکشن اين ستتيزانه و از بيگانته

هتاي   سياستت  همسو باطور که ديده شد منتقدان غربي اعتقاد دارند که هاليوود  همان

زنتد. هتاليوود    از جهان مستلمانان و اعتراب متي    سازي کليشهدست به  امريکااستعماري 

 هتاي توليتدي   لبي را نيز بته فتيلم  ط براي توجيه کار خود در بعاي مواقع چاشني آزادي

هتاي   هايش را آوردن آزادي به سترزمين  يعني در حقيقت هدف فيلم ،کند اضافه مي خود

گتذاري بيشتتر   تأثيرکنتد. در ضتمن بتراي     مسلمان يا نجات زنان مستلمان معرفتي متي   

دهد. البته بته   مانده نسبت به غرب نشان مي هايش اماکن اسالمي را اماکني عقب بازنمايي

شتود. امتا    ، براي غرب دردساز ميامريکااعتقاد منتقدان غربي اين فرايند در شرايط ويژه 

آثار هاليوود همچنان بتدون   ،نکته جالب توجه اين است که در ميان تمامي اين انتقادات

   کنند. اين رويکرد را دنبال مينشيني  عقب
در بهتار   8کتوارترلي ، با مجلته  امريکا، رئيس انجمن فيلم 5شايد مصاحبه جك والنتي

 و توجيهات هاليوود براي توليد آثارش روشن کننده باشتد.  يدر مورد خط و مش 8008

                                                 

1. Jek Valenti 

2. Quarterly 
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 امريکاکه جنگ  دکن چگونه هاليوود ادعا مي ،که پرسيده بودگر  در پاسخ به مصاحبه وي
 ،دستاز  عليته مستلمانان متي   هاي زيادي  فيلمدر حالي که هاليوود  ،عليه مسلمانان نيست

گنتاه ختالف    اين جنگ عليه مسلمانان نيستت، چتون کشتتن افتراد بتي     » :دهد پاسخ مي
است. بنابراين کساني که مسئول کشته شدن هزاران نفتر در   )ص( تعليمات پيامبر اسالم

اي  بته شتيوه   ،اند. ما بايد به ايتن نکتته   نيويورک بودند از قرآن و اسالم سوءاستفاده کرده
بتردن ايتن   ردازيم. بسترهاي زيادي براي بيرون طالحات آنان بپصصميمي و در زبان و ا
در  نوارميليتون ختا   400در  MTV   طور کته شتما گفتيتد، شتبکه     پيغام وجود دارند. همان

 متان  خواهيم ستارگان سينما به نيروهتاي مستلح   سراسر جهان وجود دارد! غير از اين ما مي
دهتيم. بته ختاطر     ا اهميت ميهبگويند که ما آنها را دوست داريم، به آن امريکابيرون از  در

 .«ايم کنيد از شما متشکريم. ما شما را فراموش نکرده کاري که مي

ها را دوبتاره   ييامريکابايد »کند:  او رسالت هاليوود را اين چنين به همکارانش گوشزد مي

و دوباره مجبور کنيد که بفهمند اين جنگ عليه تروريسم نيازمند صبوري است و تلفتات بته   

ها بايد شجاعت ختود را حفت     ييامريکا .ميرند هد آورد. سربازها در ميدان جنگ ميبار خوا

شتود و   شتکنجه متي   قرار است بدتر شود. هر سربازي که دستگير شتود مطمئنتا    اکنند. ماجر

يي بايتد بتراي   امريکتا ي  جامعته  .گردد بدطينت قطع مي دشمناندست و پايش به دست اين 

يتنام ياد گرفتيم کته تتا زمتاني کته تمتام جامعته پشتت سترتان         اين مسئله آماده شود. ما از و

 .جنگيتدن کتار اشتتباهي استت     ،انتد  آرايي نکرده و دوستانتان در کنارتان جمتع نشتده   صف

از آنجتايي  بتويژه  گاهي براي اين نيرو باشتد،   بنابراين تالش هاليوود اين خواهد بود که تکيه

آرامي طي اين زمان طوالني که بتراي از بتين    سپتامبر به 55  که شور و هياهوي پس از واقعه

پارچته استت، متا    اي يک شتبکه  ،هاليوود در اين پروژه .شود القاعده الزم است، محو ميدن بر

 4و آرنولتد شتوارتزنگر   9، استتيون استپيلبر   8زمکيس روبرت، 5همه متحد هستيم. وارن بتي

 «  توانند انجام دهند. چه کاري مي ،پرسند براي کمك همگي مي
                                                 
1. Warren Beatty 

2. Robert Zemeckis  

3. Steven Spielberg 

4. Arnold Schwarzenegger 

http://www.imdb.com/name/nm0000709/
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 که دهد مي خود گر مصاحبه اين پرسشاي به  کننده در ادامه جك والنتي جواب خيره

کمتي هتم   است، ها رخنه کرده  آيا بهتر نيست حال که هاليوود در تمام فرهنگ :پرسد مي

ختب،  »گويتد:   مياو گفته شود؟  امريکادبيات و سينما و فلسفه مسلمانان براي مردم ااز 

دانتيم   متي  ،ها سر و کتار داريتم  نگ بخشي از کساني که با آنفره دربارهتنها چيزي که ما 

ن در مقابل کستاني کته   کنند. تسليم شد ها فقط زور و تحميل را درک مياين است که آن

گر شتما مايتل نيستتيد کته     نشانگر ضعف و نرمي است. ا ،اند شما صدمه زده  به خانواده

تتوان در   ين جنگي است که نميا پسپس انسان نيستيد.  ،نوعان خود را بگيريدانتقام هم

لغتوي متا ختط      که در اين جنگ بايستي از دايره ستي اا آن مردد بود. خيرخواهي واژه

بخورد. صحبت از صتلح و بخشتش در ايتن چنتين زمتاني لبخنتد استتهزاء روي لبتان         

يي در امريکتا هتاي   جادويي زيرکانه، فيلم  حاال، به واسطه .اندازد غارنشينان افغانستان مي

يي تتراز متالي متازادي بتا تتك تتك       امريکاکشور جهان مشتري دارد. صنعت فيلم  581

يي بته  امريکتا برد. فيلم  از کمبود تجارت رنج مي امريکادر زماني که خود  ،کشورها دارد

ايستم و مردم را با چتاقو وادار بته رفتتن بته      اين برتر نيست که من در شانزليزه مي دليل

هتاي متا را    اي به سينماهايي کته فتيلم    B-52هي  هواپيمايکنم.  سينما و فيلم ديدن مي

يي را امريکتا هتاي   کند. مانند هر شخص ديگتري کته فتيلم    اصابت نمي ،کنند پخش نمي

گيرند. مردم صتبح بتا حترف اينکته      ها نيز خود اين تصميم را مي دوست دارد، فرانسوي

بريم »گويند  شوند؛ آنها مي ميبيدار ن« يي ببينيمامريکابريم يه فيلم هندي يا فرانسوي يا »

سازد و به همين دليل متردم   مي ها را ترين فيلم کننده سرگرم امريکا«. يه فيلم خوب ببينيم

پاگو در رستوران است  خفيها پيچيده نيستند. هي  دستورالعمل م بينند. اين فيلم ها را ميآن

خود   ي محل و منطقهمردم برابيشتر ها وجود ندارد. وقتي در بورلي هيلز براي ساخت آن

پختش و    دربتاره  .تفاوت اين است ؛کند براي جهان اين کار را مي امريکا ،سازند فيلم مي

 ،جتارت استت. کستاني کته ستينما دارنتد      تاين يتك   بايد بگويم ،امريکاتوزيع فيلم در 

کنند کته متردم دوستت     هايي انتخاب مي ها هميشه پر باشد، پس فيلم خواهند صندلي مي

 «.ننددارند ببي



 

 

 
 
 
 
 

 چهارمفصل 

ها و شگردهای سينمایی مورد استفاده  تکنيک
 هراسی اسالمهاليوود برای پيشبرد سياست 

هراستي را در   که احتمتاال سياستت استالم    فيلمي از سينماي هاليوودبراي مواجهه با 

ابتدا زيبايي شناسي هاليوود را بته ختوبي    ، الزم استآنخوانش  نيز پيش گرفته است و

کنتد تتا بتتوانيم بتا تصتوير       آشنايي با زيبايي شناسي هاليوود به ما کمتك متي  . يمبشناس

سينمايي محصول ن ام سلطه، به صورتي آگاهانه و همتراه بتا ابتزار شتناخت و تحليتل      

گتذاريم کته    اصتولي متي   تبيينتمرکز را بر شرح و  ،در اين فصل مواجه شويم. بنابراين

 شناسيم.   يا سينماي جريان اصلي( ميهاليوود )هاي سينماي  ها و تکنيك روش عنوان به

 ایدئولوژیک براي هالیوود  رازیک اب مثابه بهفیلم 

دستتتگاه )سيستتتم( يتتك  ش،طبيعتتتستتينما بتته دليتتل بتتر استتاس ن ريتته آپتتاراتوس، 
ي ئنتامر  را آن ستينما  ؛کنتد  بينيم سينما چگونه معنا توليتد متي   ايدئولوژيك است. ما نمي

، رسمي در هتاليوود يتا جاهتاي ديگتر    کند. سينماي رايج و  يطبيعي سازي م و سازد مي
سيستتم دوختت در    ،در ن ريه فيلم. .. گذارد ايدئولوژي را روي پرده در معرض ديد مي

ك است. دوخت در ساده ترين شکل خود به معناي بخيه زدن بيننده به درون متن فيلمي
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د کته بيننتده را بته    يت آار ميحاصل از قواعد فيلميك به شم تأثيرآن،  شکل اوليه و ساده
رويه  5( معتقد است که اگر ن ام دوخت5354دنيل دايان ). کند ميدرون متن فيلم ادغام 
سازد، پس توانايي بيننده را براي خواندن يا رمتز گشتايي فتيلم     ي ميئداللي فيلم را نامر
ب يتا  ستيادت طلت   ،کند. فيلم به جاي آنکه بازتابي از واقعيت باشتد  همچنان محدود مي

صدا با کاپالن به هتاليوود و کارخانته   توان هم مي ،د معتقد استهيوار. شود هژمونيك مي
بافي آن که نمونه شاخصي از راهبردهاي ستينمايي بتراي کمرنتگ جلتوه دادن هتر      رؤيا

گسستت از آرمتاني    ارائه تصويري بي چون و چترا يتا بتي   تصوري از تااد يا تناقض و 
 (86: 5986 هيوارد،) .اشاره کرد ،است بينندهيي به امريکابودن شيوة زندگي 

 دکوپاژ در خدمت واقع نمایي در سینماي هالیوود

هايي بيافرينتد   ها و تنش دابير خاص خود قصد دارد تا احساسسينماي کالسيك از طريق ت

آن، بلکه از طريق ماهيتت واقعتي و عينتي     گير چشمهاي  نه از طريق تکنيك سينما و قابليتکه 

تتالش   ،دهتد  ميرس آنچه در سينماي کالسيك  ،و حوادث آن صورت گيرد. بنابراينرويدادها 

استتفادة علنتي از امکانتات    ، بته جتاي   گتذاري تأثيرچگونگي بيان رويدادها بتا بيشتترين    براي

. با چنين طرز فکري اگر قرار باشتد شتوک   است تأثيرو فني سينما براي خلق بيشترين  تکنيکي

کند که اگتر بيننتده در    ود، ماهيت واقعي رويداد شرايطي را خلق ميناگهاني به مخاطب منتقل ش

 (48:5980)معيريان،شد.  گرفت، چنين احساسي به او منتقل مي آن فاا قرار مي
 : ليوود همواره سه نوع کارکرد داردن ام تکنيکي سينماي ها

 کرد روايتي  کار (الف
   مکاني کارکرد (ب
 کارکرد زماني   ج(

کته ميتان دو نمتا از يتك      )محو کردن دو تصوير در يکتديگر(  يي8وديزال ،مثال براي

گيرد و تغيير تدريجي اين بنا را از يك ويرانته بته يتك ستاختمان      ساختمان صورت مي
                                                 
1. Suture  

2. Dissolve 
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گر تحول تدريجي مکتان و فااستت، بلکته     دهد، نه تنها نمايان شيك و مجلل نشان مي

بهبود اوضاع   هه نشان دهندبيانگر گذشت متداوم زمان است و کارکرد روايتي هم دارد ک

 (58 :5986 )هيوارد،مالي و شرايط اقتصادي صاحبان آن بناست. 

و تتدوين  عکس نما، حرکت دوربين،  –نما به کارکرد نماي معرف،  در ادامه، اجمال

 پردازيم. عناصري از دکوپاژ هاليوودي مي عنوان بهميزانسن 

 کارکرد نماي معرف در سینماي هالیوود

زمتان   اي آني به معرفي مکان رويتدادها،  تنها به گونهنماي معرف، نه  اده ازتکنيك استف
پردازد، بلکه افق انت ارات بيننتده را گستترش    هاي موجود در آن مي رويدادها و شخصيت

ه تمتايلش را بته ديتدن نماهتاي     شتود کت   دهد و سبب ايجاد انت ار و توقعي در او متي  مي
که بالفاصتله بته   الگوي نماي معرف به دليل آن انگيزد. معرفي شده بر مي  هاز صحنتر  جزئي

، استت ردار يز برخوناز کارکردي تداومي  ،شد منجر مي معرفي شده  هنمايش جزئيات صحن
منجتر بته ايجتاد     ، به ميزان قابل توجهيميان نماهاي بعدي با معرف چرا که وجوه اشتراک
کامتل و    هبته معرفتي و عرضت   د. نماي معرف به دليل آنکه وش ها مي حس تداوم در صحنه

در  ، امنيتت و آرامتش  پنتداري  ، عامل حس همذاتزدپردا ها مي عيب و نقص شخصيت يب
بته  اي استت   کنتد، اشتاره   کاربرد نماي باز معرف را کامتل متي    هآنچه انگيز .استمخاطب 

نماهتاي تقطيتع شتده،      هگويي به نام داناي کل که ممکن است بته واستط   شخصيت داستان
براي بيننده يتك جهتان داستتاني تعريتف      ،در نتيجه. فراموش شده باشد آن  ييماهيت روا

بر تمامي جزئيات اين جهان احاطته و تستلط دارد    ،يك ناظر بزر  عنوان بهشود که او  مي
متوقعيتي آشتنا    ،اين جهان داستانيکه  آورد و بنابراين براي بيننده اين توهم را به وجود مي

 (98:5980عيريان،. )مو قابل درک براي اوست

    نما عکس –نما 

 گتروه  هتر  شامل است که عام شکل به تدويني و دکوپاژي فرآيندي نما عکس تنما  

رابطته مستتقيم و رودرروي آنهتا     متقابتل و  تتأثير شود و به بيتان   ها مي سوژه از تايي دو



11  هراسي م هالیوود و اسال 

 

يش و کتنش داستتاني پت    گتردد   ها ارائه مي ها و واکنش کنش ،پردازد. در چنين روندي مي

 توانتد  متي  که است برخوردار منسجمي و متداوم ارتباط چنان از نما عکس ـ  نمارود.  مي

. بزنتد  پيونتد  هم به ،ندارند هم با اشتراکي وجه هي  که را متفاوت کامال  فااي دو حتي

 از يکتي  عنتوان  بته  تکنيتك  ايتن  نمتا،  عکس –مطابق با چنين توانايي ارزشمندي از نما 

 .دارد فراوانتي  کتاربرد  کالستيك  سينماي يگرا واقع فااسازي  امن در عوامل ثرترينمؤ

   (  45:5980)معيريان،

 حرکت دوربین 

و مکاني هر چه بيشتر  ياينکه دوربين ضمن کارکردهاي روايتي زمان براي رسيدن به

 ،ثرترين شيوه آن بود کته ستاز و کتار حرکتتي دوربتين     ؤم ،ناديدني و پنهاني به ن ر آيد

هر حرکتتي کته بتا رفتتار فيزيکتي       ،با توجه به چنين تعريفي .لوه کندمعقول و موجه ج

اندام آدمي در تعارض باشد يا تجسم آن براي آدمي و قابليتت حرکتتي اعاتاي او غيتر     

 ،در ستينماي کالستيك جتايي نتدارد. بتر ايتن استاس        ،ممکن و بعيتد بته ن تر برستد    

د و کاربردي گستترده و  شهايي چون پن، تيلت و تراولينگ در اين سينما پديدار  حرکت

 (46:5980)معيريان،. عام يافت

 تدوین هالیوودي 

 فهميتده دست اندرکاران سينماي کالستيك هتاليوود    از همان ابتداي پيدايش سينما،

ايي بته ستز   تأثير ،تواند در بر هم زدن تداوم ترين عاملي است که مي مهم ،بودند که برش

 (15:5980)معيريان، .شد ط به کار برده ميبايد با احتياداشته باشد، به همين دليل 

بيننده به راحتي تشتخيص   ،کوشد تا در ازاي تعويض هر نما ين تداومي کالسيك ميتدو

هاي ديگتر در قبتال    نگرد و سوژه م سوژه ميضعيت کنوني از کدام زاويه به کدادهد که در و

 (14مان: )هاند.  اظ جغرافيا در کدام طرف واقع شدهچنين تعويض نمايي به لح
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 واقعيت، فاا و مکان به ضرورت يکپارچه  هبراي رسيدن به جلو ،در سينماي روايي

يعنتي   ؛دنت کن شکار ميآرا  روابط فاايي بين کاراکترها و اشيا ،د. نماهانشو بازنمايي مي بودن،

ستينماي کالستيك    بفهمد. ،بيند اند تا بيننده آنچه را که مي نماها به شيوه خاصي سازمان يافته

 ،استت. زمتان   ،حامل روايت سنتي مبتني بر ن تم / آشتفتگي / ن تم بازيافتته     ،رسمي و رايج

 (855همان، )از اين رو پيشروي آن بايد دوشادوش با فاا ديده شود.  و خطي است تلويحا 

، رعايت جهت نگتاه  به کارگيري ن م انتقالي در اندازه نماهارو مواردي مانند  از اين

. در انتواع تتدوين   استت اصول الزامتي تتدوين هتاليوودي     وجز ،و رعايت خط فرضي

کالسيك مانند تتدوين آنالکتيتك و تتدوين متنتاوب نيتز حتس پيوستتگي رويتدادهاي         

 شود. ود دارد که مانع آشفتگي مخاطب ميداستاني وج

 میزانسن هالیوودي 

ن کند تا نماي فيلم در فاا و زمتا  ها کمك مي اي از تکنيك مجموعه عنوان بهميزانسن 
ساخته شود. صحنه آرايي، نورپردازي، لباس و رفتار فيگورها در کنش و واکنش متقابتل  

هتا ايجتاد    و شکل، روشنايي و تاريکي، و حرکتت هستند تا الگوهاي رنگ و عمق، خط 
دهنتد و   کنند و انکشاف انجام مي فااي دنياي داستاني را تعريف مي ،شوند. اين الگوها

انستن  ميز. (586 :5955بتوردول و تامستون،   ) ورزند  مي يدتأکبر اطالعات داستاني مهم 
برداري، تدوين، صداگذاري و .. در خدمت واقع نمايي جهان  هاليوودي نيز به مانند فيلم

   داستاني است.
چراکته هتاليوود اساستا      ؛پتردازيم  به بحث روايت و شخصيت قهرمان متي  ،در ادامه

 است. سينماي روايي و برمبناي قهرمان و ضدقهرمان

  کالسیک روایت

روايت سينماي کالسيك بر تثليث ن م، آشفتگي و ن م دوباره استتوار استت. آغتاز    
بته   زند و ايتن  به ظاهر هماهنگ را به هم ميکشاند که يك ن م  فيلم آن را به سمتي مي

ي بته هتم   لّت اي از رويتدادها را کته بته لحتاظ عِ     به نوعي خود زنجيتره  ،هم ريختن ن م
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آشتفتگي از  بترد. در پايتان    روايت را پيش مي ،آورد. علت و معلول ه بار ميب ،اند وابسته
   (558: 5986هيوارد، ). شود رود و يك بار ديگر ن م برقرار مي بين مي

به عبارت ديگر روايت به نقطة پايان  .سينماي روايي کالسيك بايد داراي بستار باشد

 بستار به هر شکلي کته باشتد تقريبتا    برسد و هر ابهامي در طرح و توطئه بايد رفع شود. 

ايتدئولوژي مستلط را تشتکيل      هبدون استثنا پيامي را ارائه يا بيان خواهد کترد کته هستت   

پيروزمندانه جنايتکاران را دستگير خواهد کترد، هفتت تيرکشتان غترب      ،قانون دهد: مي

 (553. )همان: دنمووحشي نابکاران را تار و مار خواهند 

 قهرمان هالیوودي 

، در يتا فيلمتي استت   دهتد يتا شتاهد نمتايش      اي گوش مي شخصي که به افسانه ره

، در قالتب او  د تا با قهرمان همتذات پنتداري کنتد   شو مراحل داستان دعوت مي نخستين

گتو ايتن کتار را از ترکيتب      . داستتان اي داستتان را از ديتدگاه او ببينتد   فرو بترود و دنيت  

شتمول بتراي خلتق قهرمتان      رد و جهانهاي منحصر به ف ها و ترکيبي از ويژگي خصلت

مان را براي مدت معين به  کند تا بخشي از هويت استان از ما دعوت مي... ددهد ميانجام 

ي مدت معينتي قهرمتان داستتان    . به عبارتي طدر قهرمان به وديعه گذاريم ،من ور تجربه

ي او  يچته دنيتا را از در  کنتيم و  در روح و روان قهرمتان فترافکن متي    . خودمان راشويم

ختواهيم   . به همين دليتل متي  تحسين برانگيز استهاي  . قهرمان نيازمند خصلتبينيم مي

 (41: 5930وگلر،) .مثل او باشيم
، شتود کته فعتال استت     به اين دليل شخصيت اصلي محسوب متي  هاليوودي قهرمان

ستازد  و در ايتن رونتد بتارآوري ذات      از آن خود مي ،آنقدر که جهان خارج از خود را
 (511: 5930شهبازي، ). سازد ساني خود را مينا

هتاي جهتان شتمول     ف و انگيزهطعوا ،ها قهرمان بايد خصلت»: 5وگلرکريس به ن ر 

 ،رقابتت  ،خشتم  ،: انتقتام صي روزگاري آن را تجربه کترده استت  داشته باشد که هر شخ

                                                 

1. Chris Wegler 



  10 ها و شگردهاي سینمایي مورد استفاده هالیوود ... فصل چهارم: تکنیک

 

جتود  ، با ايتن و بدبيني و نااميدي ،آرمان گرايي ،ميهن پرستي ،تعصب نسبت به سرزمين

 قهرمان بايدانساني منحصر به فرد باشد نه مخلوفي قالبي يا خدايي بدون خطا يتا مطلقتا   

 (41: 5930وگلر، ) «.پيش بيني ناپذير

: ابززار مهزم هزالیوود بزراي طراحزي      اي  سفر قهرمان ساختار اسطوره

 داستان و خلق قهرمان 

استطوره  . د ما داردکه ريشه در وجواست  و فراتر از واقعيت عاميداستاني  ،اسطوره

. الگويي جهاني است که سفر گانتدي را بته ستوي استتقالل و     داستاني در داستان است

کته   «قدرت استطوره »در کتاب  .دهد اورست نشان مي  را به قله 5سفر سرادموند هيالري

ستخن رفتته استت.     ي استطوره ، از معيارهتا جوزف کمبل استت با  8بيل مويزر  بهمصاح

بارها و بارهتا   ها نفر ليونکمکي است براي توضيح اينکه چرا مي ،ندروني داستا  اسطوره

خواه انجتام وظيفته،    ،ستجوي گنج باشدخواه سفر قهرماني براي ج. اند اين فيلم را ديده

. ايتن  شتود  و خونسرد به ماجرا فرا خوانده مي: قهرمان متواضع داستان عناصر ثابتي دارد

موانتع کته   او بايد بر يك رشتته   .دهند ي ميچند شخصيت منحصر به فرد يار قهرمان را

تعداد درونتي و  نهايي کته بتر است     غلبه کند و سپس به مبارزه ،دنشو باعث تحول وي مي

 . تن در دهد ،افکند بيروني وي سايه مي

وهتايي ماننتد   الگ گرفتن کهتن   ساختاري بر مبناي به خدمت ،اي ساختار اسطوره      

هتاي مختلتف    تکنيتك  ،. در ايتن ستاختار  استت  ن و ...لوّمرشد، مُقهرمان، ضد قهرمان، 

آيد تا مراحل تبديل قهرمتان از يتك انستان عتادي بته جايگتاه يتك        سينمايي به کار مي

 اي هگيتري درونمايت   داده شود. اين روند در نهايت منجر به شکل  شخصيت آرماني نشان

 کند. داستانش آن را اثبات مي هگردد که قهرمان به وسيل خاص مي

                                                 

1. Sir Edmund Hillary 

2. Bill Moyers 



11  هراسي م هالیوود و اسال 

 

حسي قتوي در متورد استطوره     8و استيون اسپيلبر  5جرج لوکاسسازاني مانند  لمفي

که از کتودکي بته    يا عالقه . اين دو نفر ازدهند هايشان دخالت مي را در فيلم دارند و آن

ها به تماشتاگر بيتان    ستانو آرزويشان را براي انتقال اين دا  سخن گفته ،انداشتهدداستان 

اري از ي. بست کنتد اي را بيان متي  اسطورههيجان  همين حس دلهره و . داستان آنهااند کرده

ان را تدهتد و داست   خشي از داستان ايشان را تشکيل ميب ،هاي روانشناختي اساسي ضرب

دهد.  عمق مي ،اسطوره به داستان قهرماني .کند اي عادي مي هاي حادثه تر از داستان عميق

بتا ستفر   احتمتال دارد تماشتاگر    ،فکر کنتد  فقط به ماجرا و هيجان داستاني اگر فيلمساز

، فتيلم بتا   شکار باشتد آهاي اساسي سفر قهرمان  . اما اگر ضربقهرمان رابطه برقرار نکند

  جلب خواهد کرد.  توجه او را به خود ،آميز تماشاگر هاي انتقاد وجود کنش

اک ورين مردو کارشناسان مختلف سينما مانند وگلر، جوزف کمبل و م پردازان ن ريه

مان )متذکر يتا مؤنتث(    اي براي سفر يك قهر الگوهاي کمابيش مشابهي از ساختار اسطوره

 ها استفاده خواهد شد.از آن ،ها به فراخور بحث اند که در بخش تحليل فيلم استخراج کرده

 

                                                 

1. George Walton Lucas 

2. Steven Allan Spielberg 



 

 

 
 
 
 
 

 فصل پنجم

های  گيری تحليل محتوای مضامين و جهت
 ،39یونایتد  های هراسانه فيلم اسالم

 قفسه رنج بامداد و سی دقيقه 
نمايي سينمايي  واقعبراي  يهاي دنبال روش به ، هاليووداز همان ابتداي پيدايش سينما

محتتوايي  لمتان  هر اِ ،بنابراين .پندارد تر مي فهميد مخاطب چه چيزي را واقعيبود و زود 
فته رهمچنين کرد.  آمد، در خود حل  به کارش مي اروپا را که از سينماي هنري يا فرمالي
و  5هاي تلويزيوني موسوم به نمايش واقعيت ، سريالي سينماي مستند، خبرها لمانرفته اِ
هاي ويدئويي خانگي راه خود را بته جريتان اصتلي هتاليوود بازکردنتد و هتاليوود        فيلم

واقعيتت   عنتوان  بته زيرکانه را  خود يافت که واقعيت ساختگي و هدفمند را توانايي اين
 براي مخاطب عادي تقريبا  غيرممکن شود.  شايي آثارشصيل جا بزند که رمزگا

جديدي کته روايتات   براي تحليل شيوه  8نمايي قديمي راست   مدرن از واژه منتقدان پست
در فرمتي کته    ،خواهد بگويد که مي را روايت هدفمند، آنچه کنند. استفاده مي، بندند به کار مي
فاصله او و واقعيتت اصتيل را چنتان زيتاد     دهد و  قرار مي ،پندارد مي« راست» آن را مخاطب
يي هتا  در تحليلاز اين رو کند که مخاطب غافل راهي جز باور کردن روايت نداشته باشد.  مي

                                                 
1. Reality show 

2. Verisimilitude 
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هتاي   شتده استت از تکنيتك    تتالش ، شود مورد بررسي در اين فصل ارائه مي که از سه فيلم
هدفمنتد و بتازتعريف   اي ميان واقعيتت اصتيل و واقعيتت     برداري شود تا فاصله هاليوود پرده

 .و از اين طريق آثار به صورت حقيقي فهميده شوند کشف گرددشده هاليوودي 

 هراسي اسالم: سبک رئالیستي در خدمت  12تحلیل فیلم یونایتد 

 شناسنامه فيلم
 5کارگردان: پل گرينگرس
 نويسنده: پل گرينگرس

 4، جي جي جکسون9، چين جکسون8بازيگران: خالد عبداهلل، کريستين کلمنسن
 1موسيقي: جان پاول

 6توزيع کننده: يونيورسال استوديوز
   8006آوريل  88انتشار:  تاريخ

 دقيقه   555مدت زمان: 
 ، بريتانيا، انگليس  امريکاکشور: 

 زبان: انگليسي
 دالر ميليون  51هزينه فيلم: 

 خالصه داستان

2 91یونایتد 
 دربتاره پترواز   8006محصول ستال   پل گرينگرس فيلمي است ساخته 

United Airline Flight 93   ربتوده شتد و پتيش از     ستپتامبر  55 که در جريان واقعته

                                                 
1. Paul Greengrass 

2. Kiristiyan  Kolomson 

3. Chin Jakson 

4. JiJi Jakson 

5. John Powell 

6. Universal Pictures 

7. United 93 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Powell_(composer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
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به همراه سته هواپيمتاي ديگتر در جريتان      هواپيما برخورد به هر هدفي سقوط کرد. اين
يکتي  و  مرکتز تجتارت جهتاني    هتاي  تامبر ربوده شد. دو هواپيمتا بته بترج   سپ 55وقايع 
امتا بته    ،برختورد کنتد   کاس سفيد قرار بود به نيز اين هواپيما. برخورد کردند  پنتاگون به

و بتا   گرديدنتد  ديگتر مطلتع   يهواپيما ماجراي سهمسافران آن از  ،ير در پروازخأدليل ت
در اين ميان به دليل ارتفاع کم، هواپيما به زمين برخورد کترد.   .رباها درگير شدند هواپيما

شتان ستاخته    وقايع داخل هواپيما بر اساس مکالمات تلفني مسافران با اعاتاي ختانواده  
  با خانواده ،اگرچه در جريان ساخت ،است  يل نويسندهشده ولي دقايق آخر محصول تخ

 9514 امريکتا فيلم در ، 8006در نوامبر  است. از زمان پخش  تمام مسافران مشورت شده
 .است  ميليون دالر فروش داشته 5118ميليون دالر و در جهان 

 اهمیت فیلم براي بررسي و تحلیل   

در اين قسمت و با تحليتل  مايي است. ن مبحث مربوط به واقع در 39اهميت يونايتد 

 تالش بر آن است تتا نشتان داده شتود    ،روايت فيلم و رديابي کدها و رمزهاي مستتر در

و  در نيمته اول  هاي سينماي جريان اصتلي هتاليوود   ها و المان با عبور از نشانه فيلم  که

در  ستتي را شناستي رئالي  نتوعي زيبتايي   ،در نيمته دوم  هتا  سپس با بازگشت به اين نشانه

شتود.   متي  تأکيتد تصاوير  سنديتکند که در آن بر  ميعرضه  ترکيب با فانتزي هاليوودي

نمتايي در   چطور واقتع اينکه  .اهميت زيادي دارد جايگاه بيننده در مواجهه با چنين اثري

ستوء استتفاده از موقعيتت     و از طريتق  هراسي تواند در جهت سياست اسالم هاليوود مي

، در ايتن قستمت   بته کتار بترود    ،گيتري  فاقد قدرت تصميم ءيك شي عنوان به تماشاگر

 شود. بررسي مي

 ورود به دنیاي فیلم 

کند با روايتش به مخاطتب انتقتال دهتد،     براي رديابي کدهايي که يك فيلم سعي مي

قتد   تمتام  ،لتف اثتر  ؤمهمي دارد. مقدمه جايي استت کته م   مقدمه يا سکانس شروع نقش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
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و نوع ديدگاه او را نسبت به موضوع تشخيص داد. فتيلم بتا    توان نگاه حاور دارد و مي

بينتيم کته    را متي  زيتاد(  به نتام ) ها شود، سپس يکي از تروريست اي از قرآن آغاز مي آيه

شتود و بته او    مشغول خواندن قرآن است. تروريستت ديگتري )احمتد( وارد اتتاق متي     

روايتت در ژانتر    گويد که وقتش است.... اين شتروع، کتدي آشتنا بتراي آغتاز يتك       مي

ست. در سينماي کالسيك، قبل از آنکه تبهکاران تصتميم بته کتاري بگيرنتد،      ا اي حادثه

مثتل سترقت از    -رستند   عمليات بتزر  متي   هکنند و وقتي به لح  راه را مرور مي  هنقش

يکتي از    -بانك يا دستبرد به يك طالفروشي و يا حمله به مهمانان يك جشن  باشتکوه 

  هجا نقشن. اما اي«وقتش است»گويد:  ديالو  را مي همين و شود ميحنه تبهکاران وارد ص

قرآن کريم کتاب آسماني مسلمانان جتايگزين   ،ها چيست؟ از ديدگاه فيلم راه تروريست

 ة. در ادامت استت  اي شتده  خالفکاران بر اساس قواعد ژانر حادثته   هطراحي دقيق و پيچيد

هايي شبيه بته   دوربيني سيال که از ميان برج بينيم و همين سکانس، تصاوير هوايي را مي

ها وجتود   کند و در تعليقي که بين برخورد يا عبور از ميان برج هاي تجاري عبور مي برج

هايي که آمتاده   گذارد. سپس با برش متناوب به تروريست دارد، تماشاگر را سرگردان مي

  هيد تا افشتاکنند آ ياري ميکنند، صدا به  شوند و خودشان را به مواد منفجره مجهز مي مي

شتود و   صدايي رمزآلود و سحرآميز که مکمل تصوير مي ؛ي فيلم باشدديدگاه ضد اسالم

 شود:   مي شنيدهمثل يك ورد  فتح  هسور، آيه هفتم بر روي تصاوير به اين ترتيب

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   مهربان بخشندهبه نام خداوند 

پيتتروزب بخشتتيديم ]چتته[  متتا تتتو را 

 (5) پيروزب درخشانى
  

 ﴾5﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِين ا

خداونتتد از گنتتاه گذشتتته و آينتتده تتتو تتتا 

خود را بر تو تمام گرداند  درگذرد و نعمت

 (8) کند و تو را به راه راست هدايت

  

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَتدممَ مِتن ذَنبِتكَ وَمَتا     

خَّرَ وَيُتِمم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاط ا تَأَ

 ﴾8﴿ مُّسْتَقِيمًا

و تتتو را بتته نصتترتى ارجمنتتد يتتارب   

 (9) نمايد
  

 ﴾9﴿ وَيَنصُرَکَ اللَّهُ نَصْر ا عَزِيز ا
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اوست آن کس کته در دلهتاب مؤمنتان    

آرامش را فترو فرستتاد تتا ايمتانى بتر      

نها ايمان خود بيفزايند و سپاهيان آستما 

و زمين از آن خداست و ختدا همتواره   

 (4) کار است داناب سنجيده

  

هُتتوَ الَّتتذِي أَنتتزَلَ السمتتکِينَةَ فِتتي ق ل تتوبِ  

الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَان ا ممعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّتهِ  

جُن تتودُ السمتتمَاوَاتِ وَالْتتأَرْضِ وَکَتتانَ اللَّتتهُ 

 ﴾4﴿ عَلِيمًا حَکِيمًا

انتد   ان و زنانى را که ايمان آوردهتا مرد

در باغهتتايى کتته از زيتتر ]درختتتان[ آن 

جويبارهتتا روان استتت درآورد و در آن 

هايشان را از آنان  جاويدان بدارد و بدي

بزدايد و اين ]فرجام نيتك[ در پيشتگاه   

 (1) خدا کاميابى بزرگى است

  

لِيُتتدْخِلَ الْمُتتؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتتاتِ جَنَّتتات   

رِي مِن تَحْتِهَتا الْأَنْهَتارُ خَالِتدِينَ فِيهَتا     تَجْ

وَيُکَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَکَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ 

 ﴾1﴿ فَوْزًا عَ ِيمًا

پيشه و متردان و   و ]تا[ مردان و زنان نفاق

زنان مشترک را کته بته ختدا گمتان بتد       

بد زمانه بر آنان بتاد و   .اند عذاب کند برده

تشتان  نايشتان خشتم نمتوده و لع   خدا بر 

کرده و جهنم را براب آنان آماده گردانيتده  

 (6) و ]چه[ بد سرانجامى است

  

وَيُعَتتتتذِّبَ الْمُنَتتتتافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتتتتاتِ   

وَالْمُشْترِکِينَ وَالْمُشْتترِکَاتِ ال َّتانِّينَ بِاللَّتتهِ   

ظَنَّ السموْءِ عَلَيْهِمْ دَائِترَة  السمتوْءِ وَغَاِتبَ    

لَّتتهُ عَلَتتيْهِمْ وَلَعَتتنَهُمْ وَأَعَتتدم لَهُتتمْ جَهَتتنَّمَ ال

 ﴾6﴿ وَسَاءتْ مَصِير ا

هتتا و زمتتين از آن  و ستتپاهيان آستتمان

ناپتذير   خداست و خدا همواره شکست

 (5) کار است سنجيده

  

وَلِلَّهِ جُن ودُ السممَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَکَانَ اللَّهُ 

 ﴾5﴿ عَزِيز ا حَکِيمًا

ر[ ما تو را ]بته ستمت[ گتواه و    اب پيامب]

 (8) اب فرستاديم بشارتگر و هشداردهنده
  

 ﴾8﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِّر ا وَنَذِير ا

اش ايمان آوريتد و   تا به خدا و فرستاده

او را يارب کنيد و ارجش نهيد و ]خدا[ 
  

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَت عَتزِّرُوهُ وَت توَقِّر وهُ    لِت ؤْمِن وا

 ﴾3﴿ وَت سَبِّحُوهُ بُکْرَة  وَأَصِيل ا
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را بامتتدادان و شتتامگاهان بتته پتتاکى    

 (3) بستاييد

در حقيقتتت کستتانى کتته بتتا تتتو بيعتتت 

کنند جز اين نيست که با خدا بيعت  مى

باالب دستهاب آنتان   ،خدا دست .کنند مى

شکنى کند تنهتا   پس هر که پيمان .است

ر کته  شکند و هت  به زيان خود پيمان مى

بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بمانتد  

بتته زودب ختتدا پاداشتتى بتتزر  بتته او 

 (50) .بخشد مى

  

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَتدُ  

اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّکَثَ فَإِنَّمَا يَنک تث   

عَلَيْهُ اللَّهَ  عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ

 ﴾50﴿ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْر ا عَ ِيمًا

 

منتان متژده پيتروزي بتا حمايتت      ؤشتود، در ايتن آيتات بته م     ه ديده ميطور ک همان

در پتي دگرگتون    اما فتيلم  پروردگار و به مشرکان عذابي دردناک وعده داده شده است.

از اين هم جلتوتر   ت. فيلمکردن مفاهيم اين آيات و القاي معاني خودخواسته به آنان اس

کتتاب   ،کنتد کته از ديتدگاه فتيلم     رود و با گذاشتن يك برش بين دونما، روشن متي  مي

ها قرار دارد. در حتوالي   چاقويي است که در دست تروريست مثابه بهآسماني يعني قرآن 

يکتي از   ستپس بينيم،  ول خواندن نماز جماعت ميها را مشغ از فيلم، تروريست 8دقيقه 

در چند فريم بعدي چاقويي  گيرد. ميدر ميان آداب نماز دو دستش را رو به آسمان آنها 

کنتد. بته ايتن     گيرد و تروريست اين چاقو را زير کتتش پنهتان متي    در دستانش قرار مي

 آن چيتزي کته بايتد از آن ترستيد،     ان آغاز موضع کارگردان روشن استت: ترتيب از هم

هتاي   و قهرمتان  استت بزرگي که در کمتين   خطرکتاب آسماني مسلمانان، قرآن است و 

 بروند، همين آيات است.   نآبي بايد به مبارزه با آ چشم

، با نوع ختاص روايتتش   کند مينشان دهيم که فيلم چطور تالش  کوشيم ميدر ادامه 

 را اثبات کند.اي  چنين فرضيه
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يك نفتر  هاي کليدي يك درام، قهرمان ) صيتسينماي کالسيك، شخ روشبر اساس 

يك گروه( و ضد قهرمان ) يك يا چند نفر( هستند که بايستي بته شتکلي کامتل و در     يا

همان دقايق ابتدايي براي بيننده تعريف شوند تا در ادامه شتاهد نبترد بتين خيتر و شتر،      

قهرمان و ضدقهرمان، جنگجو و اژدها باشيم. در اينجا، درام فيلم يك قصة هواپيماربايي 

آينتد  ، قهرمان داستان بايد تيم نجاتي باشند که به کمك مياست که بر اساس قاعدة ژانر

اين دو  ،افرادي که قصد ربايش هواپيما را دارند. اما در اين فيلم ها احتماال  قهرمان و ضد

شتوند. قترار    جبهه به هي  وجه بر اساس معيارهاي کالستيك هتاليوودي تعريتف نمتي    

بينيم  ايي شويم که در آغاز آنها را ميه کدام از تروريست نيست که ما وارد درونيات هي 

هتاي   خواهيم بتر استاس عتادت هتاليوود در معرفتي ابتتدايي، بتا زختم         و همچنين نمي

بايد بتر استاس قاعتده يتك روايتت       منفي و جهان عادي آنها که احتماال  هاي شخصيت

آشتتنا شتتويم ... بنتتابراين در اينجتتا   ،کالستتيك، کاتتتاليزور اعمالشتتان در ادامتته باشتتند 

گيرد. البته قصد  پردازي به شکل کالسيك براي نيروهاي قطب منفي شکل نمي صيتشخ

 55ربتايش هواپيمتا و بعتد عمليتات تروريستتي در روز       ؛دانيم مان را ميگروه ضد قهر

با وجود ناشتناختگي  ، ادامة رويدادها رابه ما تمرکز براي پيگيري  ،سپتامبر که اين آگاهي

ها، هرگز بتر   ما در ادامه هم با وجود دنبال کردن تروريستا .دهد مي ،نسبي از کاراکترها

شود که به شناخت بيشتر  اساس قاعده يك روايت کالسيك، نه روابطي بين آنها افشا مي

شناسي شخصيت، بدانيم که آنها چته   قرار است به لحاظ روان آنها کمك کند و نه اساسا 

  تروريستت  ،از ايتن موجتودات   ليي يتا عتام  چيزتمايز و تفاوتي با سايرين دارند و چه 

کته  بلهتاي فتيلم در واقتع نته انستاني ملمتوس        قهرمتان  به اين ترتيب ضتد  ؟است ساخته

 ،استت  هايي هستند که در يك ميزانسن رئاليستي که فيلم بر اساس آن شتکل گرفتته   سوژه

کته   کنند. با توجه به همين رويکرد رئاليستي اند و بافت رئاليستيك اثر را کامل مي گم شده

 کتامال  هاي مستلمان دارد،   قهرمان ، نگاهي که روايت اثر به اين ضداست ن ر گرفته فيلم در

در فيلمتي   و متثال   30هاي عترب در دهته    اي هاليوود به تروريست در تااد با نگاه کليشه

هتايي بلنتد و    ماننتد بتا ريتش    با موجوداتي هيتوال  ،جااست. در اين «هاي حقيقي دروغ»مثل 
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ستيم، ني رو روبههاي ترسناک  هاي هيستريك و فرياد يي کلفت و خشن، خندهنامرتب، صدا

بته شتدت شتبيه بته دانشتجوهاي       شتمايلي  هتاي فتيلم اتفاقتا     تروريستت بترعکس،  که بل

     !رسد تا خطرناک اي که بيشتر معصوم به ن ر مي با چهره ؛کرده دارند تحصيل

ان تروريست چه هتدفي را دنبتال   اما هاليوود با ارائه چنين تصوير متفاوتي از مسلمان

هتاي موجتود و    بتا توجته بته واقعيتت     ليوود به درستي متوجه شده است کهکند؟ ها مي

ارائته  فرهنتگ و سياستت،    ،هتاي مختلتف صتنعت    هاي مسلمان در عرصته  حاور نخبه

کننتد و استالم    تصويري غيرواقعي و اغراق شده از جواناني کته در غترب زنتدگي متي    

تصاويري را کته در   کند و در واقع صداقتِ ليستي کار را مغشوش ميبافت رئا ،اند آورده

با ترديد روبته رو  شود،  تأکيدمستندگونه بر آن  با ارائه فرمي است شده تالشتمام فيلم 

آنهتا را   تتوان  انتد کته نمتي    اي طراحي شده به گونه ها تروريست. به اين ترتيب، سازد مي

انتد،   خود بستته  است اين جوانان که مواد منفجره بهاما اگر قرار  هيوال پذيرفت. عنوان به

هتاي   در واقع اگر آدم ؟مقابلش ايستاد، دشمن بزر  کجاست شيطاني نباشند که بايد در

آن برچستبي کته در   زر  تجسم شيطان در کالبد انسان )توان از اتهام ب آورده را مي اسالم

اريك و شوم که ، پس آن ساية ت( مبرا کردشد مي زدهنماي هاليوود به آنها در سي 30دهه 

از ن تتر ستتينماي هتتاليوود چيستت؟ فتتيلم بتته شتتکل   ،ايستتاد  آن بايتد در مقابتتل خطتتر 

 به زعتم ختود   ،ها بگيرد اي به جاي آنکه انگشت اتهام را به سمت تروريست هوشمندانه

 رود. گرايي آنها را نشانه مي زند و تفکر اسالم ريشه را مي

بتراي جنتايتي    عصتومي طترف هستتيم کته اگرچته     هاي م ندر اين وضعيت با جوا 

عتدم   .وجوداتي مسخ شده فاقد هويتت هستتند  اند، اما مانند م هولناک رهسپار سفر شده

جتا بته   در اين کتامال   ،پرداخت شخصيت و ابهامي که نسبت به درونيات آنها وجود دارد

شتيطان   د کته روح ختود را بته   برگشتگاني معرفي کن ها را بخت ستآيد تا تروري کار مي

کنتد   ونه القاگ خواهد به مخاطبان اين فيلم مياند و کنترلي بر اعمال خود ندارند.   فروخته

آيات قرآن، تفکري مرتجعانه کاشته  تأثيرتحت  ،هاي منفي داستان که در اذهان شخصيت

 .اند شدهسپتامبر رهسپار  55و اين موجودات فاقد اختيار به سمت جهنم شده است 
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جماعتت، قترآن    کليدي شروع فتيلم برگترديم: بته جتا آوردن نمتاز      حال به تصاوير

هايي استت دال بتر اينکته فرآينتد      ها به نشانه دعا و ... نشانه خواندن و باال گرفتن دست

 افتد ميهيپنوتيزم از ديدگاه فيلم چگونه هر روز و با هر بار مراسم مذهبي اسالمي اتفاق 

باليي ستخت بتر کتافران و منکتران هشتدار      دهند و بر  و آياتي که بهشت را بشارت مي

 اند.    سپتامبر را رقم زده 55اند که  دهدهند، حاال سالح مرگباري در دست جواناني ش مي

اي بستتري مناستب    شناستانه  رئاليستي فيلم با چه معيارهاي زيبتايي  و دکوپاژ اما ميزانسن

رمي ختود توانستته بتراي بيتان     هاي ف هايي در ويژگي لماناين سوژه شده و با چه اِ  براي ارائه

 ؟قانه و مورد اعتماد به ن ر برسدگرايي است، صاد ضد اسالم کامال اي که  چنين انديشه

بندي و زيبتايي بصتري    اي از ترکيب فيلم از نماهايي کوتاه تشکيل شده و نشانه ،اوال 

 ،ماهتا ن .شود مشاهده نميدر تصاوير فيلم که حاکي از چينش اجزا در درون قاب باشند، 

دهد.  هاي درون قاب را نمي به ذهن فرصت پردازش سوژهدر واقع نقدر کوتاه است که آ

را بته   کند فاايي واقعي هاي خبري و مستند، تالش مي به اين ترتيب، اين اثر مانند فيلم

است و کتارگردان انگتار   قرارگيري آنها اتفاقي   ها و نحوه که حاور سوژه تصوير بکشد

 بر هي  عنصر درون قاب ندارد.ي تأکيدهي  گونه 

يتك   در واقتع تالش فيلم بر اين است تا نشان دهد که دستي از بتاال و    در واقع همه

استت کته اتفتاق     يکند و بازنمايي واقعيتت  ها را کنترل نمي ايدئولوژي تحميلي، اين مهره

ستت تتا   . در واقع تمام تالش فرماليستي اثر بر اين مبنااست افتاده و در فيلم جاري شده

اين توهم را به وجود بياورد که هي  عنصر غيرواقعي بته درون ايتن روايتت رئاليستتي     

بته شتدت کتارکرد     ا اتفاق ،ش خودبه رغم تال نما . اما اين روايت مستنداست وارد نشده

 ايدئولوژيك دارد. 

 افتد؟ در يك فيلم داستاني کالسيك از سينماي هاليوود احتمتاال   چرا چنين اتفاقي مي

راي را بت  ايم، مخاطب ختود  ديده به وفور هاي قبل گونه که در دهه ا نگاه ضد اسالم، آنب

فيلمتي   ،بينتد  آنچه مي. در واقع کند ده مياآم ،شود داده ميگرفتن کدهايي که به او نشان 

د از طريتق  بر اساس قراردادهايي تکراري و با پيامي کته ستعي دار   ،است در ژانري آشنا
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فيلم هاليوودي اگرچه از طريتق پترده ستينما و بتا      ،در واقع ند.کقل اين روايت آشنا منت

زنتد، امتا    استفاده از تمهيد دوخت و در سکوت سالن، دست به هيپنوتيزم مخاطتب متي  

گيترد کته مربتوط بته      ها و کدهاي آشنايي را از تصاوير متي  تماشاگر به دليل آنکه نشانه

دن اثتر آگتاهي دارد و متوجته استت     سينماي داستاني است، در نهايت نسبت به فيلم بو

. بته همتين   ن آن را برداشتي از واقعيت دانستتوا بيند ساختگي است و تنها مي آنچه مي

گيرد، کستي از ستالن فترار     اي آتش مي صحنه ودي، وقتيدليل است که در فانتزي هاليو

در ذهن  گيرد، چون انتقال مفاهيم و باورهاي فيلم کند و در امنيت و آرامش قرار مي نمي

هتاليوودي بتراي    بيرونتي اثتر    هپوستت  و است مخاطبان به شکلي ناخودآگاه انجام گرفته

  در موارد زيادي غيرقابل باور دارد. موجوديتي غيرواقعي و کامال  تماشاگر

نمتايي   بر خالف مسير جريان اصلي ستينماي هتاليوود دستت بته واقتع      فيلماين اما 

همه چيز بر اساس بازسازي و بازنمتايي   که اساسا  يهتقويت اين فرض براي ،زند. فيلم مي

بلکته صتحنه    ،کنتد  ، فاجعه بزرگش را روي پرده بازسازي نمياست واقعيت اتفاق افتاده

د و روي پترده  وشت  متي هاي دوقلو، از آرشيوي خبري برداشتته   برخورد هواپيماها با برج

ماشاگران فيلم، ناظر فاجعه و کارمندان اتاق پرواز، درست در جايگاهي شبيه به ت افتد مي

به کار گترفتن نماهتايي    ،کند استفاده مي زمينههيد ديگري که فيلم در همين مشوند. ت مي

گيري بافت رئاليستي کار کمتك   کارکرد دراماتيك ندارند و فقط به شکل است که اساسا 

هتي   بته شتکلي هوشتمندانه بتر آنهتا      که  يي از ورود مسافران به فرودگاهکنند. نماها مي

 براي ساختن فاا واجزايي  عنوان بهشود و درست شبيه به يك فيلم مستند  ي نميتأکيد

خدمته پترواز و    از ستوي کتردن هواپيمتا    نماهايي از آمادهيا  .شود کار گرفته مي محيط به

هتا و   چتراغ  دارها به هواپيما و روشن کتردن ناها، ورود مهم ها، ورود خلبان چرس کنترل

 گيترد تتا   خصصتان ايتن قستمت انجتام متي     متاز سوي تهميداتي که  اتاق کنترل پرواز و

دراماتيتك استت و در    بتار  که فاقتد  ديگري مشابه نماهايپرواز شود و  ي ههواپيما آماد

 درامتاتيکي . اين نماها در واقع به لحتاظ  گيرد قرار مياستفاده مورد نيمه اول فيلم فراوان 

گتر کنتار    توسط تدوين هاليوودي دقيقا کارکرد و قابل حذف هستند و در يك روايت  بي



  12 هراسانه ... هاي اسالم گیري فصل پنجم: تحلیل محتواي مضامین و جهت

 

روايتت بتا    ،گيرند، اما در اينجا شوند يا به شکلي موجز مورد استفاده قرار مي گذاشته مي

ش دير آغتاز  ا کند و به قيمت اينکه درام حوصله از اين تصاوير در دل بافتش استفاده مي

بته  ه کمك همين نماهاي ر دارد، بگرايانه را که در ن  کند آن اتمسفر واقع شود، سعي مي

در تااد با يك روايت  کامال ارزش شکل دهد. همچنين، حاور چنين نماهايي  بي ظاهر

حيوان يتا شتي( در    ،اي )انسان گيرد که همواره در آن سوژه ار ميکالسيك هاليوودي قر

هايي که در  شود و در نهايت کنش مرکز ثقل تصوير مي است و اساسا  تأکيدهر نما مورد 

رود که ما تغييتري دراماتيتك را بتر روي ايتن      اي پيش مي به گونه ،افتد ما اتفاق ميهر ن

رستد کته کتارگردان نماهتايي را      جا به ن تر متي  اما در اين .کشيم انت ار مي مرکزي  هسوژ

رستد همته چيتز بتر      ندارد و به ن ر متي  يا نقطه تمرکز مرکز ثقل استفاده کرده که اساسا 

کنترلي بتر   رسد ميوقتي به ن ر  ،به اين ترتيب است؛ گرفته اساس تصادف کنار هم قرار

حاورش را در ميزانسن  شده استفق وکارگردان مدر واقع ها وجود ندارد،  روي سوژه

ايتت  اعتماد تماشاگر به صتداقت رو  آن نتيجه نهايي که اي محو کند به شکل هوشمندانه

ديگتري   برساند، از تمهيد کليتدي را به ثمر  راهبردکه اين فيلم است. کارگردان براي اين

و ايتن بتار در فيلمتي     در مکتتب نئورئاليستم ايتاليتا دارد   سود برده است که ريشته   نيز

هتاي واقعتي در    بته کتار گرفتته شتده استت: استتفاده از آدم       امريکاتبليغاتي از سينماي 

نتد،  ا هاي واقعي. بسياري از بازيگران فيلم در واقع نقش خودشان را بازي کترده  لوکيشن

 معمتوال  ن، کارکنان اتاق پترواز و .... و لوکيشتن هتم    اها، مسافر لب مهماندارها، خلباناغ

 ميتز آ پتردازي اغتراق   حتد امکتان از صتحنه    تتا  گردد شود و تالش مي ميواقعي انتخاب 

 . خودداري شود

بتا بته کتارگيري     در ن تر دارد ، خود ا بافت رئاليستي و فرم شبه مستنداما اين فيلم ب

آورد، امنيتت مخاطتب را در    هاي مستند و خبري را به ياد مي هايي که فيلم نشانه کدها و

در  ضتمن آنکته  تماشتاگر   در ايتن وضتعيت،   ؛کنتد  تهديد  است وضعيتي که قرار گرفته

بيرونتي    هدوخت به پرده، با هجوم اطالعات به ناخودآگاهش مواجه است، پوستت  حالت

گذارد که يتك عکتس مستتند يتا      مي اووي ذهن ي را بر رتأثيرفيلم هم رفته رفته همان 
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. در اين وضعيت، مخاطب دچار تعليقتي  گذارد ميدهنده  اي از يك فيلم خبري تکان تکه

تواند به درستي تصتميم بگيترد کته کتداميك از      شود، چون هي  وقت نمي ذهني هم مي

ن الفت ؤه ذهتن کتارگردان و م  بيند واقعي است و کداميك ساخته و پرداخت نماهايي که مي

نتد در وضتعيتي   بي نسبت به تصاويري که مي ،شود که ذهن . اين قايه باعث مياثر است

 نداشتن بتر ناشي از تسلط  در او به شکلي ناخودآگاه اضطرابي ذهني منفعالنه قرار گيرد.

 ،براي رهايي از اضطراب ناشي از مواجهته بتا تصتاوير    تماشاگر شود و ايجاد مي تصوير

 هتاي متتن و قبتول آن    ، پتذيرش داده ن اثتر لفتا عتماد به صداقت مؤگاهي ندارد جز اپناه

 !  مستند و بر مبناي واقعيت است بگويند چيزي که تصاوير اصرار دارند

اين هتم   از نماهاي بسته و پرهيز از نماهاي باز است که افراطي  هاستفاد ،تمهيد ديگر

 شتود،  باعث متي  اژوود است. چنين رويکردي در دکوپاي خالف جريان اصلي هالي رويه

شتناخت کمتتري    افتد، که محيط داستان در آن اتفاق مي فااييبراي تماشاگر نسبت به 

را  بهتتري ختود   شود که بافت رئاليستي بتواند بته شتکل   باعث مي همچنين د. شوايجاد 

، تماشاگر ها در قاب تعداد سوژه به دليل زياد بودنتحميل کند، چون در چنين نماهايي، 

دهد  را از دست مي ي ميزانسنگيري درباره موقعيت اجزا تصوير و تصميم تحليلقدرت 

آگتاهي او  ناکته ناشتي از    شتود  مي ويدر  تحميليو همين موضوع باعث ايجاد التهابي 

ايتن تتنش درونتي در     .دارددر مخمصتمه   تماشاگرِ عنوان بهنسبت به موقعيتي است که 

يتك   عنتوان  بته موقعيتي که در آن  شود آگاهي و تسلطش را نسبت به تماشاگر سبب مي

تماشاگر آگاه به حاور خودش در محلي امن در بيرون پرده دارد، از دست بدهد و بته  

را به دستت  خود زند،  مانند کودکي گمشده يا انساني که براي غرق نشدن دست و پا مي

 بته يتك ابتزار خلتع     يچنين تماشتاگر  .تا او را به محلي امن برساند سپاردلف فيلم بؤم

 شود.  سالح شده در دست سازندگان فيلم بدل مي

نمتايي بته کتار آمتده، دوربتين روي       همين واقع بر اساسديگري که  )ترفند( تمهيد

 تأکيتد حتي متورد  گاه پنهان نشود که هاي آن  تکانشود  نه تنها تالش ميدست است که 

 از ستوي ريتزي   ون برنامهاي و بد رسد به شکلي لح ه قرار بگيرد. حرکاتي که به ن ر مي
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آيتد  شود، در اينجا به کمك متي  اي به سوژه ديگر انجام مي با پرش از سوژه فيلمبردار و

تا تماشاگر مدام از موقعيتي بدون مقدمه به موقعيت ديگر پرتاب شود و البته که باز هتم  

و به کمك فرم فيلم تجربته   خود عي است که تماشاگر با روح و روانتنشي تصن ،نتيجه

اين اضطراب توليد شده کته فترم بصتري فتيلم بتا کتدهاي ستينماي مستتند و          .کند مي

آيد تا تماشاگر مقاومتش را نستبت بته    کار مي ، بهاست هاي خبري آن را ايجاد کرده فيلم

اي بتاور   گونته رئاليسم ساختگي موجود را بته   ،در نهايت. دهدبهجوم تصاوير از دست 

شاهد اتفاقات استت و دوربتين هتم بته      در صحنه حاور دارد و کند که گويي خود مي

کند که در بحران ايجاد شتده بته    جاي چشم تماشاگر نقش چشم سرگرداني را بازي مي

تماشتاگر در  . دنبال جستجوي اطالعات و در نهايت رسيدن به امنيتت و آرامتش استت   

دروغتي را   هتر توان  مي است که ياسير ةدست و پا بست چنين وضعيتي همچون زندانيِ

 حقيقت مسلم به او القا کرد.  انعنو به
تروريستت خلتق کنتد کته در      هتايي  قهرمان ضد است هفيلم موفق شد ،به اين ترتيب

اي کته تشتخيص آنهتا از محتيط      به گونه ؛نما، حل شوند فااسازي به شدت واقع نوعي

هتراس و تترس تماشتاگر را      توانتد  متي  ختود  ،باشد. اين ممکنغير قابل  کامال پيرامون 

اي  آنکه الزم باشد تصوير کليشته اين موجودات مسخ شده افزايش دهد، بدون نسبت به 

مخاطتب فکتر خواهتد کترد کته       ترديد بي. گرددباور هاليوودي از آنها ارائه  غير قابل و

اي  گونه به رنگ محيط در بيايند و هتي  مشخصته   توانند بدين ها مي وقتي اين تروريست

اي  ي عتادي تشتخيص داد، هتر انستان و هتر ستوژه      هتا  ندارند که بتوان آنها را از انسان

توجيته بتاال رفتتن فاتاي      ،فتيلم  يکي از نتايج. محسوب شودتواند يك خطر بالقوه  مي

ستپتامبر استت. در    55پتس از   امريکاهاي عمومي در  ها و ساير مکان امنيتي در فرودگاه

چنتين اشتباح   کنتد کته بتا وجتود      يي ايجاد ميامريکاواقع فيلم اين باور را در مخاطب 

حتتي   ،و يك نيروي قهريه متخصص يتي نياز به يك کنترل ويژهؤغير قابل رخطرناک و 

لته بته رنتگ    يپرستاني را کته بتا مکتر و ح    است تا بتواند آفتاب هاي خصوصي در حريم

 حتتي ايتن  ي مورد تهديد برگرداند. امريکاو امنيت را به ند شناسايي ک ،اند محيط درآمده
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هتاي احتمتالي بته     دهتد کته بتراي يتافتن تروريستت      يي متي امريکا اجازه را به مقامات

 !داشته باشندکشورهايي مانند افغانستان و عراق تجاوز ن امي 

طتور کته    توان به لحاظ روايت به دو نيمه تقسيم کرد. همان را مي 39يونايتد اما فيلم 

ي زيتادي  نماهتا از کتارگردان رويکتردي غيتر دراماتيتك دارد و      نيمه اول ، درگفته شد

آنکه بتوان براي آنها کارکرد داستاني در ن ر گرفتت و بيشتتر فاتاي     بي ،کند استفاده مي

دهند. اما در نيمه دوم، حاال که تماشاگر نسبت بته مستتندبودن    رئاليستي کار را شکل مي

هتا بته    ز شدن تروريستبا مجه ، فيلميافته يتوقايع اطمينان يافته و تصاوير برايش سند

مرور آيات قرآن و بعد با فريتاد   ، خواندن دعا توسط آنها زير لب و احتماال رهمواد منفج

ن داخل هواپيما و بريدن گلوي چند نفتر از آنهتا   ابر آنها و حمله با چاقو به مسافراهلل اک

 شود.   وارد فاز فانتزي و دراماتيك مي ،نترين شکل ممک رحمانه به بي

هيدات فرماليستي و با ايجاد موايت فيلم و با تدر واقع التهاب دروني که از آغاز در ر

ميزانستني و   هتاي  گيرد و کاشتت   شکل بيروني ميبستر رئاليستي شکل گرفته بود، حاال

شود. بايد به اين نکتته توجته کترد آنچته در      حاال برداشت مي ،که انجام شده بود روايي

ستپتامبر   55روز واقعته  يت و شناسايي در ؤهايي امن، قابل ر بينيم، لوکيشن نيمه اول مي

کته هواپيمتاي    اما از آنجا .توان واقعي بودن تصاوير را باور کرد و بنابراين مياست بوده 

تتا   استت  کند و احتماال کسي از آن واقعته زنتده نمانتده    سرانجام سقوط مي 39يونايتد 

 آنهتا  يح بدهد، سنديت وقايعي که از اينجتا بته بعتد شتاهد    وقايع داخل هواپيما را توض

اين است که فانتزي شکل گرفته در درون  مسئلهاست. اما  محل ترديدبه شدت  ،هستيم

 کتامال  ، حاال براي مخاطب است فيلم، به دليل بستر رئاليستي که در نيمه اول فراهم شده

قطع ساختگي هستند، در ادامه و هتم ارز بتا    طور بهگيرد و نماهايي که  رنگ واقعيت مي

   شوند. ميشباهت زيادي به واقعيت دارند، ارزيابي  ماال نماهاي نيمه اول که احت

د از حملته  براي آنکه سنديت اتفاقتات داختل هواپيمتا بعت     اي هوشمندانه، به طرز فيلم

هتاي متنتاوب بته بترج مراقبتت استتفاده        ييد تماشاگر برساند، از برشأرباها را به ت هواپيما

 عتي بتودن فاتاي آن بتاور داريتم.      کند، لوکيشني امن که براي متا آشناستت و بته واق    مي



  11 هراسانه ... هاي اسالم گیري فصل پنجم: تحلیل محتواي مضامین و جهت

 

هتاي   هواپيماربايي را شبيه بته انبتوه فتيلم     هدهد تا واقع به اين ترتيب فيلم به تماشاگر اجازه نمي

براي حف  التهاب از برش بته ختارج هواپيمتا     معموال اين ژانر و با کدهاي آشناي آن بپذيرد که 

 متدام گتر   د، بلکه اينجتا تتدوين  نکن يو خارج کردن تماشاگر از وضعيت بحراني داخلي پرهيز م

زنتد؛ در   نماهاي داخلي هواپيما را که به شدت ملتهب است، به اتاق امن برج مراقبت کات متي 

کتم فتانتزي    ، تا جايي که کمافتد نتيجه برش از فانتزي به درون واقعيت به شکل مکرر اتفاق مي

 گردد. ه ميتماشاگر پذيرفت از سويو شود  ميي از واقعيت تبديل ئبه جز

ن، شتاهد وجته   اهتا بته مستافر    بعد از حمله تروريستبه اين ترتيب در نيمه دوم و  

رستد حتاال    هايي که به ن ر متي  انسان ؛هاي معصوم و انساني هستيم ن چهرهديگري از اي

اند کته بترخالف آن چهتره آرام و مستلط ابتتدايي، هتي         شبيه به موجوداتي رواني شده

و استت  هتاي آنهتا کنتار رفتته      ماستك گويي شان وجود ندارد.  لکنترلي بر رفتار و اعما

کنتد و يتاري    اسالمي که دعوت بته فتتح متي    يعني ديده بوديم، تفکري که در آغاز فيلم

 کنتد  عمل ميد، با فرياد اهلل اکبر به صورت يك چاشني انفجاري ده خداوند را وعده مي

بتا نتام اهلل    ين بته هتدف  هويت از هي  خشتونتي بتراي رستيد    و حاال اين موجودات بي

هتا   تروريستت  متورد استتفاده   جالب است که به شکل هدفمند، سالح فروگذار نيستند.

کته بته ستمت     را هتايي  چاقو است، و حال به ياد بياوريم تصاوير آغتازين و آن دستت  

گونه تبليغ شود که   تا اين گرفته بوداز ديدگاه فيلم شمشير را هديه آسمان گرفته شده و 

سالم قرار است با هجوم به تمدن غربي، که در اينجا با هواپيمايي بين زمتين و  شمشير ا

 .نمايتد داري حمله کند و فتح مجدد را آغاز  گذاري شده، به نمادهاي سرمايه آسمان نماد

 کننده به فتح بزر  ترسيد ... اين دين دعوت ،پس بايد از اسالم

توانتد ستازندگان فتيلم را     رگز نميه واقعيت با روايتي سرد و خونسرداما بازنمايي  

 خونسترد  کامال نيمه اول روايتي  فيلم که در ،شان برساند. بنابراين به اهداف ايدئولوژيك

ي که هواپيما در دست در لح ات داشت، حالگذرانه نسبت به رويدادها  و به ظاهر فاصله

نهتا را بتا   لتع هستتند، تمتاس آ   بارشتان مطّ گ ن از سرانجام متر اهاست و مسافر تروريست

ف و درونيتات  دهد و به يکباره بافتت سترد اثتر بتا ورود بته عواطت       ها نشان مي خانواده
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شتود بتا    هوشتمندانه موفتق متي    ،. به اين ترتيب کارگردانشود مي ن هواپيما گرمامسافر

بايستتي خونستردانه و بتا دوري از     وجود به کار گرفتن يك فرم رئاليستتي کته قاعتدتا    

مهتم   تکنيتك گيتري کنتد، از    اي که قرار استت نتيجته   در نيمهلح ات پراحساس باشد، 

گيرد تا مخاطب خلتع ستالح شتده در     يعني تحريك عواطف کمك مي ي هاليوودسينما

کتردن  فرمتا  ا زايتل کتردن عقالنيتت او و بتا حکم    گترا را بت   نماهاي واقتع   همقابل سلسل

ال کته رئاليستم   حتا  ،و در نهايتت  ،مااعف قرار دهد تأثيراحساسات بر تدبير او، تحت 

آيتد تتا ايتدئولوژي ختود را در      فانتزي به کار ن ام سلطه مي ،است زمينه را فراهم کرده

و در  ول با بافتي رئاليستتي ستاخته  . اين فانتزي بزر  که در نيمه اهاي آماده بکارد ذهن

 است را کرده خود تالش  هدر واقع دروغي است که فيلم هم شود، مي نيمه دوم برداشت

   ياري بازنمايي واقعيت، حقيقي به ن ر برسد.تا به 

  مؤنثبر اساس الگوي سفر قهرمان  «سي دقیقه بامداد»تحلیل فیلم 

 اسنامه فيلم  شن
   5کارگردان: کاترين بيگلو

 ، کاترين بيگلو8کننده: مارک بول تهيه
 نويسنده: مارک بول 

   1جول ادگرتون ،4، چيستون کالرک9بازيگران: جسيکا چاستين
   6ي: الکساندر دسپالتموسيق

   5فيلمبرداري: گريگ فراسر

                                                 

1. Kathryn Bigelow 

2. Mark Boal 

3. Jessica Chastain 

4. Jason Clarke 

5  . Joel Edgerton 

6. Alexandre Desplat 

7. Greig Fraser 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kathryn_Bigelow
https://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Chastain
https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Clarke_(actor)
https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Edgerton
https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Edgerton
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Desplat
https://en.wikipedia.org/wiki/Greig_Fraser
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 8، ويليام گولدنبر 5تدوين: ديالن تيچنور

   9شرکت: اناپوزنا پيکچرز

 4کننده: کلمبيا پيکچرز توزيع

   8058دسامبر  53هاي انتشار:  تاريخ

 دقيقه   515مدت: 

 کشور: اياالت متحده  

  زبان: انگليسي  

فتتتيلم  يتتك (  Zero Dark Thirty انگليستتي  بتتته) دسااي دقيقاااه باماادا  

است کته بتر    مارک بول و نويسندگي کاترين بيگلو به کارگرداني ييامريکا تاريخي درام

تترين مترد    ترين تعقيب يتك جنايتکتار در تتاريخ بتراي خطرنتاک      داستان بزر »اساس 

قتتل استامه بتن     داستتان عمليتات يتافتن و    ،ه شتده استت. در ايتن فتيلم    نوشتت « جهان

به تصوير کشيده شتده استت. ايتن فتيلم      امريکااياالت متحده  توسط القاعده رهبر الدن

 توسط بول، بيگلو و مگان اليسون تهيه شده است

 اهميت فيلم براي بررسي و تحليل

نشتان   خواهتد  متي اين تحليل  آنکه نخست ،دارداهميت  دليلدو  بهبررسي اين فيلم 
هراستي هتاليوود در    ستالم ا تواند در مسير سياستت  اي مي دهد که چطور ساختار اسطوره

و در ايتن   قهرمان مورد استتفاده قترار گيترد،   متکي بر سفر در روايت  يك فيلم داستاني
و  ؟گتردد  چگونه آرمانش با مخاطب يکي مي شود؟ چطور ساخته مي غربي مسير قهرمان

از و  ؟غربتي شتود   گرايي انسان تواند نماينده اي مي رمان اسطورهدر نهايت چگونه اين قه
به نام اسالم قرار بگيرد و مخاطب را در اين  قدرت روزافزونيدر مقابل ن ام سلطه ديد 

                                                 

1. Dylan Tichenor 

2. William Goldenberg 

3. Annapurna Pictures 

4. Columbia Pictures 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Dylan_Tichenor
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Goldenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Annapurna_Pictures
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Pictures


11  هراسي م هالیوود و اسال 

 

اهميت اين  اما دليل دوم ؟به پيروزي برسد سرانجامو سازد نبرد بزر  با خودش همراه 
ست. اين بررسي با محور قرار دادن قهرمان اصلي ماجرا عنوان بهزن  انتخاب يك ،تحليل

قصد دارد نشتان دهتد کته هتاليوود      ،مبناي ن ري بحث نوانع بهالگوي سفر قهرمان زن 
ترکيتب کنتد و از ستنتز آنهتا      اي استطوره  مفاهيم با هاي فمنيستي را تواند ايده ميچطور 

 )بته اصتطالح(   دينتي  عنتوان  بهبا محکوم کردن اسالم  در سينما گرايي روايتي ضد اسالم
 د.نمايتوليد  ضد زن،

 وودفمينيسم و مصادره به مطلوب هالي

ع يمي بر ن ريه و نقد فيلم داشتته استت.    تأثيرجنبشي اجتماعي  عنوان به «فمينيسم»
هاي زن و زنتانگي،   فرهنگي است که از طريق آن انگاره امريسينما  ،ها به ن ر فمينيست

شوند. موضوعات نمتايش و بيننتدگي در مرکتز     و مرد و مردانگي به نمايش گذاشته مي
نقتدهاي فمينيستتي بيشتتر از هرچيتز      نخستتين لم قرار دارنتد.  و نقد فمينيستي في  ن ريه
، روزن (5359هتاي هتاليوودي هاستکل )    فتيلم  ختاص در  طتور  بته هاي زنتان را،   کليشه
ح و تصتاويري قبتي   عنوان به(، هدف قرار دادند. تصاوير ثابت و هميشگي از زنان 5359)

ن اد. به همتين دليتل منتقتد   زن دارن  ي منفي بر بينندهتأثيرتحريف شده ارزيابي شدند که 
خواستار ارائه تصاوير مثبت از زنان در سينما بودند. اما به زودي مشتخص شتد کته بته     

نشتان دادن تصتاوير مثبتت از آنتان ستاختارهاي      نگاه تحقيرآميز به زنان، صرف ِ  واسطه
  نيستت تتالش کردنتد تستلط فراگيرنتده     ن فميافيلم را تغيير نخواهتد داد. منتقتد  اساسي 
ستاختارگرايي، همچتون علتم     هتاي  ديتدگاه ر مردساالرانه را بتا يتاري گترفتن از    تصاوي
ن ري در تحليل روندهايي کته در  هاي  شناسي و روانکاوي، تحليل کنند. اين بحث نشانه
ثر ؤانتد، بستيار مت    السيك رمزگتذاري شتده  هاي جنسيتي به روش سنتي و ک ها تفاوتآن

. فيلم بود ،فمينيستي  ارادايم غالب در ن ريهپ ،بودند. به مدت بيش از يك دهه روانکاوي
فاصتله گرفتته   « يين ام دوتا»جنسي بر اساس   تفاوت در چند سال اخير از تفسير غالبِ

. ايتن رويکترد   تأکيتد گرديتد  ها و بينندگان متفتاوت   ها، هويت ديدگاه جنسيتبر شد و 
 د جنسيتي بود.توجه روزافزون به مسائلي همچون قوميت، مردانگي و چن  جديد نتيجه
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استت کته    5نوشتته آنکته ستمليك   « فمينيستي فيلم  ن ريه»اي از مقاله  همقدم ،باال بند
هتاليوود   «بامتداد  دقيقه سي»دهد. در فيلم  تصويري کلي از جريان نقد فمينيستي ارائه مي

بتا قترار دادن قهرمتان زن در يتك     ستو  از يتك   توانسته است با يك تير دو نشان بزنتد. 
در ايتتن جريتتان را نقتتش زن  -سوستتيرهبتتري گروهتتي جا -مردانتته  کتتامال موقعيتتت 

بتا   ،ديگتر  ستوي از  و دهتد  ارتقااست،  گرفتهار فيلمسازي که تا اين حد مورد انتقاد قر
برانگيز و مادرانه به فتيلم تزريتق    حاور اين زن در يك تريلر جاسوسي، نگاهي همدلي

نگتاهي   دهتد،  ه هاليوود نسبت متي آنچه فمينيسم ببرخالف شود  . اين نگاه باعث ميکند
در  به جنس زن، از فيلم برداشت شود. اين نکته ن تر  تر و در ظاهر بدون قااوت لطيف

دلي تتر و همت   ترستناک  ،گيترد  گردد هر موقعيتي کته زن در آن قترار متي    فيلم باعث مي
جلتوه   حقيقتي  ،کنتد  هر آنچه قهرمان زن تعريف متي  از طرفيبرانگيزتر پرداخت شود و 

در واقع هاليوود از نگترش فمينيستتي سوءاستتفاده کترده و مصتادره بته مطلتوب         کند.
را براي خود ترتيب داده است. در اين فيلم ديگر جهان مردانته کته بته گفتته      اي پيچيده
ايتن زن م لتوم    ،ها زمخت و بر اساس منفعت است، در خطر نيست. در اينجا فمينيست
شتود و اگتر بته     مسلمانان تهديد مي سوياز  ست کهامريکا نماد عنوان بهطلب  و حقيقت

اين است  ديگر نکته قابل تأمل نابود خواهد شد. به سرعتاين تهديد پاسخ گفته نشود، 
است. لتذا وقتتي زنتي     «زمينسر»نماد  ،در فيلم «زن» ،که از من ر نشانه شناسي سينمايي

 ددقيقته بامتدا   ستي  حال بايد ديد فيلم سرزميني تسخير شده است.گويي  ،شود اسير مي
 را مهندسي کرده است. شقهرمان زن چطور سفر

 سفر قهرمان زن

مفهتوم   ،کوشد شخصيت خود را کشف و تاييد کند هم براي فردي که مي ،الگوي قهرمان

 ةاصتلي استطور   اي که نياز به تثبيت هويت جمعي خويش دارد. کتار  دارد و هم براي جامعه

هتاي   هتا و توانتايي   يعنتي آگتاهي بته ضتعف     ت.قهرمان، انکشاف خودآگاه خويشتن فرد اس

 (564: 5935ونگ،ي. )تواند با مشکالت زندگي رودرو شوداي که ب خودش به گونه
                                                 

1. Anneke Smelik 
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ك گترفتن از مفتاهيم يتونگي،    ( با کمت 5343جوزف کمبل در کتاب قهرمان هزار چهره )
 هتاي  هتاي برگرفتته از فرهنتگ   رؤياهتاي عاميانته و حتتي     کند که اسطوره حکايت بحث مي

 نامتد. ايتن جهتان    تك استطوره متي  آن را دهند که وي  الگوي واحدي را نشان مي ،ناگونگو
ختي از  يشتتر نيتز توجته بر   پ ،کنتد  متي  تأکيتد اي روايت کته کمبتل بتر آن    شمولي رويداده

جرا از ايتن متا   «شاخه زريتن »در کتاب  5اي که فريزر پژوهشگران را جلب کرده بود. خالصه
 از اين قرار است:   ،از عزيمت و بازگشت ارائه مي دهد اي در يك نمودار و به شکل چرخه

و خواستته يتا    شتود  افتد. اغوا متي  از کاشانه يا قصرش به راه مي ،اي قهرمان اسطوره

شتود کته نگهبتان     رو متي نهد. در آنجتا بتا شتبحي رودر    ماجرا پا مي  ناخواسته به آستانه

د و زنده پا به قلمترو تتاريکي   نک يا اين نيرو را سرکوب و آرام مي گذرگاه است. قهرمان

قطتع انتدام، تصتليب( گرفتتار     شود و به کام مر  ) گذارد ... يا به دست او کشته مي مي

گتذرد کته    ولي صتميمي متي   ،دنياي نيروهاي غريب، قهرمان از ستانهآ. وراي اين آيد مي

( و نرسانند )يتاورا  اش مي و بعاي ياري (ها  )آزمون کنند برخي او را به شدت تهديد مي

گذرانتد و پتاداش    رسد، آزمون دشوار را از ستر متي   چون به حايض دايره اسطوره مي

 ازدواج) جهتان  متادر  –الهته   )مترد( بته  . اين پيروزي شتايد بتا وصتال قهرمتان     يابد مي

 قلمترو  از قهرمان. است بازگشت ماند مي باقي که کاري تنها اينك باشد. همراه -(مقدس

 ،آورد متي  ختود  بتا  قهرمتان  کته  اي عطيه .(رستاخيز گشت،باز) گردد مي باز هراس و بيم

 (  841 – 846 : 5938کمبل، . )(اکسير) گرداند مي بر نخست حالت به را جهان
الگوهتاي ختود را ترکيتب     کمبل کهتن جوزف  ايِ که قهرمان مذکر اسطوره  در حالي

متورين   معاصتر  نتثِ ؤاي دست يابتد، قهرمتان م   ام افسانهکند تا با مر  خويش به مق مي
کنتد تتا در زنتدگي بته تعتادل روانتي برستد.         الگوهاي خود را ترکيب مي ، کهن8مرداک

 (66 : 5930گذرآبادي،)

( پيکربندي جديدي بته متدل   5330نث )ؤدر کتاب خود به نام سفر قهرمان ممرداک 

ستاختاري  دهتد و   تي مردمحتور استت، متي   ستن  طتور  بته کمبل براي اسطوره قهرمان که 
                                                 

1. Frizer 

2. Maureen Murdock 

https://www.google.com/search?biw=1228&bih=548&q=Maureen+Murdock&sa=X&ved=0CBkQ7xYoAGoVChMIydjc493xxwIVyVgaCh2JyQmv
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هتا و اميتال    نيازها، درگيري اکه منطبق بورد آ نث به وجود ميؤهرمان ماي براي ق اسطوره

  (  60همان: زنان امروزي در عصر جديد است. )

 ورود به دنياي فيلم

یونایتاد  شود که فيلم قبلي مورد بررسي در اين پژوهش يعني  فيلم از جايي آغاز مي
بينتيم تصتاويري    کند آنچه مي يم تأکيدبندد که  اي نقش مي گيرد. ابتدا نوشته ايان ميپ 91

ستپتامبر را   55سياهي مطلق است و صداي قربانيتان حادثته    ،ست. تصوير بعدي ا واقعي

رستد واقعتي    گيرند. صداهايي که بته ن تر متي    هايشان تماس مي شنويم که با خانواده مي

هستند و فيلم به خوبي به کمك همين صداها فااي رئاليستي داستاني را کته ادعتا دارد   

ايتن زمينته را در ذهتن تماشتاگر      به اين ترتيب، اوال  .کند بر اساس واقعيت است، بنا مي

بيند يك روايت صادقانه و مستند است و در ضتمن بتا همتين     کند که آنچه مي ايجاد مي

کند و  دار مي جريحهاست، اي که اتفاق افتاده  وجدان مخاطب را نسبت به فاجعه ،راهبرد

بايتد کستي را کته بتاني      .شتود  مخاطب مي ئلهاين سرآغاز، مس باخيلي زود  ،فيلم ئلهمس

اي است به دام انداخت و حاال تماشتاگر دردمنتد نستبت بته قربانيتان ايتن        چنين فاجعه

هدف اساسي قهرمتان   ا ميل و تمنايي که دقيق .ه هم آرزويي جز اين نخواهند داشتحادث

 عنتوان  بته کنتد   ه که فيلم سعي متي سپتامبر قربانياني گرفت 55فيلم است. بايد دانست که 

اوج استيصال و دردمندي آنها را در هنگام فاجعه و در مواجهته بتا    ،مشتي نمونه خروار

 امريکتا آنهتا در واقتع نماينتده متردم      ،تتر  اما در معناي وسيع ؛هايشان نشان دهد خانواده

دو سال بعتد   القاعده. بالفاصله به اند: ن بزر  قرارگرفتههستند که مورد تهديد يك دشم

رئتيس   اواستت،  الدن  بتن  يعنتي استامه   رويم، حاال مسئوليت اصلي با هيوالي بزر  مي

يتك   از سويهيوال اين داستان جستجو براي پيدا کردن  ،گروه تروريستي القاعده و فيلم

اگر اين داستتان   يي است که هدفي جز کشتن اين ساية شوم ندارد. احتماال امريکامور أم

)ماننتد   هتا  شد، قهرمان، متردي عاتالني بتا انتواع مهتارت      روايت مي 30يا  80در دهه 

د و در ش يك تنه بر لشکر شيطان پيروز ميو  دز بود که به دل دشمن مي هاي رمبو( فيلم
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داستتاني کته مشتابه آن را در     کشتت؛  انداخت و مي مينهايت هيوال را در غارش به دام 

يي به افغانستان، با ايتن  امريکااين ابرقهرمان اعزام يعني بينيم،  قسمت سوم فيلم رمبو مي

يعنتي بته   ، حتاال بتا هيتوالي ستياه     کمونيسم و شوروي يعني شتيطان سترس   تفاوت که

امتا   انتد.  جتايگزين شتده   امريکتا من تتازة  دشت  عنتوان  بته مسلمانان تروريستت   اصطالح

اي هت  دوره کنتد بتا عبتور از ستينماي هتاليوود در      طور که گفته شد، فيلم سعي مي همان

چته در طراحتي    ،اغراقبايي از و اِ کرد ميرؤيا پردازي گذشته که بيشترين استفاده را از 

. همچنتين  کاراکتر و چه در مسير رويدادهاي درام نداشت، روايتي شبه مستند ارائه دهد

يي کته بته   امريکتا مور أماي با محوريت  هاي ژانر حادثه تا حد ممکن از کليشه کوشد مي

در انتختاب قهرمتان    ،تغيير نخستيندوري کند.  ،گردد ي خرابکار ميهاي دنبال تروريست

بتروس   والتتر  يتا حتتي   8، آرنولتد شتوارتزينگر  5اينجا به جاي سيلوستر استتالونه  ؛است

استطوره متردان قهرمتان     مثابه بهمرداني  - 1يا ژان کلود وان دم 4دنزل واشنگتن ،9ويليس

اندويي مموري عاالني و نه کأو نه ماور يك قهرمان زن هستيم. اشاهد ح  -ييامريکا

با مهارت حمل و استفاده از انواع سالح و نه حتي يك پليس چابك و کارآزموده است، 

اي هتاليوود،   بينيم که در يك کجروي آشکار از سينماي حادثته  بلکه اينجا قهرماني را مي

 پذير است.... به شدت آسيبمعمولي و زني 

بخوانيتد بتن الدن( در   اي است. هيتوال )  يت اسطورهاي رواقصة فيلم بستر مناسبي بر

 استت.  سپتامبر  قرباني گرفته و فرار کرده و تعادل دنياي عتادي را بته هتم زده    55روز 

د ها را در جستجو براي پيداکردن هيوال طي کن قهرمان بايد راهي سفر شود، مسير آزمون

بتا پيتدا کتردن هيتوال در     و در نهايت  نمايدو رشد  برسدو در اين مسير به خودشناسي 

دستت   هالدن( بايستي او را بکشد و اکسير امنيتت را بت   غاري ژرف )بخوانيد مخفيگاه بن

                                                 

1. Sylvester Stallone 

2. Arnold Alois Schwarzenegger 

3. Walter Bruce Willis 

4. Denzel Hayes Washington 

5. Jean-Claude Van Damme 
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مور أهاي يك مت  نيز به دنبال کردن تالشآورد و تعادل را به دنياي عادي برگرداند. فيلم 

دوده الدن را در مح سامه بنپردازد که قصد دارد محل اختفاي ا سي آي اي به نام مايا مي

 افغانستان/ پاکستان کشف کند.  

بتراي قهرمتان مترد     بتر استاس الگتوي کمبتل    اي روايتي استت کته    ساختار اسطوره

نث را کته  ؤتان زن است، ساختار سفر قهرمان م، حال که قهرمان داساست بيني شده پيش

يتل روايتت   بتراي تحل استت،  بيني کرده  پيش مؤنثمرداک در کتابش به نام سفر قهرمان 

 کمتك کنتد تتا بررستي کنتيم،      تواند به متا  ميتحليل اين ساختار  ايم. ر ن ر گرفتهفيلم د

الگوهتاي   دشمن بتزر  دارد، چطتور استطوره و کهتن     مسئلهبا نگاه تازه که به  هاليوود

تروريسم را بتا  ئله گيرد تا با پرداخت ساختاري نو، نگاهش به مس مييونگي را به کمك 

 ند.  ک هراسي سازماندهي  محوريت اسالم

  : گسستن از دنياي زنانه مرحله اول 

هاي ستنتي   نث در دوران جديد با طرد ارزشؤر اساس الگوي مرداک سفر قهرمان مب
هتاي   کليشته  منزلته  بته شود. ضعف، وابستگي، حساسيت و عاطفي بتودن،   زنانه آغاز مي

راي عتازم  کنند و قهرمتان زن بايستتي بت    زنانه، معنايي واپس گرايانه و تحقيرآميز پيدا مي
 نمايد.تمام اين بندها را از پايش باز کند تا بتواند مسير جستجو را آغاز  ،شدن به سفر

يي امريکاوسيلة يك بازجوي ه در شروع فيلم، مايا شاهد شکنجه يك عاو القاعده ب

تنهتا   استت،  و بتا نقتابي کته گذاشتته     گيترد  مياست، اما از خشونت فاصله  «دن»به نام 

و شترايط  استت   تازه از واشنگتن به آنجا آمده ،. به گفته دن، ماياودش مي تماشاگر ماجر

بتراي او بستيار ستخت و     به ن ر دارد،خشونتي که براي گرفتن اعتراف وجود  مردانه و

رسد. حال بايستتي مايتا ختود را بتا دنيتاي مردانته وفتق دهتد و عواطتف و           بعانه ميس

رها کند تتا بتوانتد   نامد،  زنانه مياحساساتش را بر اساس آنچه مرداک گسستن از دنياي 

دهد که با هتم   . دن بعد از بازجويي به مايا پيشنهاد مينمايدرا آغاز  خود اي سفر اسطوره

کند و به  قهوه بخورند، اين دعوتي براي آغاز يك رابطه است، اما مايا اين دعوت را رد مي

در مايتا راه نتدارد و    دهد که احساسات جنسي نسبت به متردان،  اين ترتيب فيلم نشان مي
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گيتري يتك    به اين ترتيب مايا با حاورش در محل شکنجه و بعد رد دعوت بتراي شتکل  

 گذارد. پشت سر مي موفقيتها را در اين مرحله با  گام نخستينرابطه با جنس مخالف، 

 پنداري با مردان  مرحله دوم: همذات

اي بيابد کته او را   د تازهالگوي زنانگي، بايد استا نث پس از گسست از کهنؤقهرمان م

استتاد جديتد بايتد مترد باشتد، نقشتي کته         دنياي مردانه کستب و کارهتدايت کنتد.   به 

 شود.    ايفا مي دانا الگوي پيرمرد سنتي توسط کهنطور به

شتود. مايتا بتراي هماننتدي بتا دن،       دن، استاد مايا براي گسست از دنياي زنانته متي  

او را هرگتز بتا   )وشتش هماننتد او شتود    بته لحتاظ پ  کوشتد   متي جتنس مترد،    عنوان به

پوشتش زنانته را    بنابراين مايتا قتبال    ،(بينيم زنانه نميمثل دامن يا لباس بلند  هايي پوشش

کنتد   رد متي را و حاال  گذاشتن نقاب بر چهره براي مالقات با زنداني است کنار گذاشته 

 دارد.  و به اين ترتيب گامي براي عبور از زنانگي برمي

هتاي   تتا در مقابتل تروريستت    استت  به چه دليل يك قهرمان زن را برگزيده اما فيلم

رسد که سينماي نوين هاليوود، قصد دارد تتا بتا انتختاب     القاعده قرار بگيرد؟ به ن ر مي

، از هتاي مستلمان   تروريست به اصطالح به جنگ قهرمان و فرستادن او عنوان بهزن يك 

 رد. نگاه آنان معصوميت را به جنگ ارتجاع بب

 اينجا شکنجه با نيروهاي مردانه است و اين دن استت کته در نقتش استتاد قترار      در

دنبال خود بکشد. اين نوع نگاه بته قهرمتان    شاگرداست جلو برود و مايا را همانند يك 

يي اثتر، اگتر دشتمن متا     امريکالفان ؤدش پيام ديگري هم دارد. از ن ر مزن غربي با خو

 بته اصتطالح   )که در فيلم بتدون هتي  تفکيکتي گروهتي     هيعني نيروهاي مرتجع القاعد

ها  ها را در خانه آنها بر اساس دستورات اسالمي، زن به ادعاياند(،  شده  گرا تصوير اسالم

هتاي ديوصتفت    يي است که بايتد بته جنتگ مترد    امريکااين قهرمان زن  ،کنند حبس مي

ين، عتدم حاتور زنتان    حاور او در قاب تصوير، به شکلي نماد . در واقعالقاعده برود
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تواني مايا در طول داستان، نتا  هاي قهرماني در کند و بروز ويژگي مسلمان را يادآوري مي

 دهد.   قرار مي تأکيدي تبديل شدن به قهرمان را مورد مسلمان برا زن

گذارد. به اين ترتيب، فيلم  بر غياب ديگري انگشت مي ،در واقع حاور پررنگ يکي

کند که زنتاني بتا چنتين     م را يك ايدئولوژي مرتجع معرفي ميبه شکل غير مستقيم اسال

حتتي در   .اند واقع از صحنة روزگار غايب عملي مطلق هستند و در طرز تفکري دچار بي

بايد نگتاهي منصتفانه نستبت بته      فيلمي با سمت و سوهاي به ظاهر فمنيستي که قاعدتا 

غربتي   يي، تنهتا زن امريکتا از نگاه  ارهرگز اين اتفاق نيفتاده و انگ ،تمام زنان داشته باشد

موجتوديتش بته    مستحق حقوق برابر و حاور در صتحنه استت و زن مستلمان اساستا     

اگرچه فتيلم در ايتن مرحلته بتر استاس آنچته قاعتده ستفر          ؛شود ميناخته نرسميت ش

را با ترديد براي ورود بته جنتگ در دنيتاي     اش ، قهرمان غربيکند ايجاب مياي  اسطوره

خير أن پارچ آب براي دن هم بتا مکتث و تت   حتي براي پرکرد ،مايا .کند رفي ميمردانه مع

گيترد و   فاصتله متي  است، شود و خيلي سريع از او و مردي که اسير شده  وارد عمل مي

اما آنچه مهم است در روايت هاليوودي و تصتويري کته از    .بندد هايش را مي حتي چشم

 ؛فتراهم استت  بتراي زن  دن مسير تحتول  امکان رشد و طي کر ،شود ميجنس دوم ارائه 

کند، حال آنکه وقتي اثري از زن در جبهه مقابتل   روايت فيلم در پايان همين را اثبات مي

، محلتي از اعتراب   نين استعدادي در بين زنان مستلمان صحبت از چ وجود ندارد، اساسا 

که چطور در آنجا  «نبرد الجزاير»ندارد. اين را مقايسه کنيد با نقش زنان مسلمان در فيلم 

رستيدن بته   و بتراي   زننتد  متي ، دست به عمتل  مبارزشان  همراه و دوش به دوش مردان

 کنند. مبارزه مي استقالل با دشمن بيگانه

  ها  مرحله سوم: جاده آزمون

اي بستيار شتبيه بته جتاده      به محض ورود به دنياي متاجرا پتا در جتاده    مؤنثقهرمان 
 يعني با آنيموس خود مؤنثبايد قهرمان  در اين مرحله .گذارد مي هاي قهرمان مذکر آزمون
 ،آينتد  مي حساب به مردانه الگوي کهن هاي قدرت که استقامت و شهامت خردورزي، عزم،
 در نيروهتا  ايتن  کتردن  مستتحيل  بتا  مؤنتث  قهرمتان . کنتد  جتذب  را آن و شود رو به رو
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 ضتعف  نقاط اين. کند غلبه زنانه ضعف نقاط ترين اصلي بر شود مي فقمؤ خود، شخصيت
ه از قتديم بته زنتان نستبت     کت  کنتد  متي هاي دروغين توصتيف   هاسطور قالب در مرداک را
اسطوره وابستتگي، استطوره جتنس دوم و استطوره عشتق رمانتيتك. ابطتال ايتن          ؛اند داده

     آيد. در ميالگويي به نمايش  کردن قهرمانانه چند هيوالي کهن ها در قالب هالک اسطوره

کشوري مسلمان کته   ؛شود با ورود مايا به پاکستان آغاز مي «ها آزمون جادة»در فيلم، 

هاي مختلف را براي رسيدن  قرار است پناهگاه هيوالي بزر  باشد و قهرمان بايد آزمون

دن، بتا   ههمترا در پاکستتان بته    امريکتا به آن پشت سر بگذارد. مايا با ورود به ستفارت  

 دردن بتا   قتبال   . برادرليشود دن محسوب ميکند که همکار  ديدار مي «جوزف برادرلي»

است رئيس باشد و به همراه مايا يك گروه را بتا   جنگ عراق همکاري کرده وحاال قرار

 الدن تشکيل دهند.  هدف پيدا کردن بن

تتر محتيط    مايا در دنياي مردانه احاطه شده و از آن مهتم  ،شود طور که ديده مي همان

شتود. بته ايتن ترتيتب يتك       ناشناخته محستوب متي   پاکستان است که به شدت براي او

بتا  آمتده استت تتا     ،پتذير  کدي آسيبؤشم آبي، ظريف، شکننده و به طرز ميي چامريکا

 جهنم را در يك سرزمين مسلمان به بهشت بدل کند. ،حاورش

هتايي کته از    خيابتاني شتلوغ، اتوبتوس    ؛شتود  پاکستان با چند نماي کوتاه معرفي مي

و نمتايي مهتم از دو زن بتا صتورتي      اند شان جا داده وي سقفشدت شلوغي، مردم را ر

زنتان   فتيلم از  کتد در ؤمديده و البته محجبه، اين تنها تصويري است که به صتورت   رنج

راي مخاطتب غربتي   اي بت  شود و تصوير پاکستان آن سرزمين ناشناخته پاکستاني ارائه مي

بته شتدت مصتمم در آن پتا      يي، با کت و شلوار شيك، زيبتا و امريکااست که مايا، زن 

 گذاشته است.  

يعنتي تفتاوت    ؛کند آن را دنبال مي ،زنان مسئلهاز تاادي که فيلم در نگاه به  گذشته

ستازي فتيلم، يکتي     يي که بتر استاس کليشته   امريکابين سبك زندگي زن مسلمان و زن 

و شتلوار و  محکوم به زندگي بدوي و به دور از اجتماع مردان است و ديگري بتا کتت   
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نگتاهي متفتاوت از گذشتته     ،شود محسوب مي يآي ا ثر در سيؤباس مردانه، نيرويي مل

   شده است. مؤنثهم به اين قهرمان 

هتاي حقيقتي بتا     هتايش و يتا دروغ   هايي از جنس رمبو و دنبالته  با فيلمجا نايتفاوت 

بتار نيتروي ختارجي     يي در ايتن استت کته ايتن    امريکتا هتاي عاتالني    حاور قهرمتان 

بلکته موجتودي قابتل     ،در آدمکشي يك ن امي سرد و خشن و خونسردنه  بخش نجات

بينيم دست  گاه نمي برانگيز است که هي  همدلي  ، داراي اصول اخالقي و به شدتاعتماد

از نيروي فکرش استفاده کند، چرا که قرار است او زني باهوش است که  .به اسلحه ببرد

وحشتي و  ي احمتق،  ها به جنگ بومي ارب اين او است؛ تغيير يافته او حاال دشمن بزر 

که بته نبترد بتا ايتدئولوژي يتك گتروه       بل نرفته، ها(  ها يا افغان ويتنامي مثال کرده ) طغيان

دنياي خشن مردانه جدا  راديکال مسلمان آمده است. در نتيجه، فيلم به سرعت مايا را از

ستفارت   درمتورد او   در جتوزف هتردو   درست به همين دليل است کته دن و  کند و مي

دهتد کته او بتراي     ت مايا نشان متي زنند، اما تمام حرکا اعتمادي حرف مي با بي پاکستان،

داشتني استت   حاال قهرماني پاک و معصوم و دوست او .استمصمم هدفش  در موفقيت

، قابتل  در سترزميني ديگتر   CIAنيتروي   عنتوان  بته حاورش  ،براي مخاطب که احتماال 

 .مثبت خواهد بود م با احساسيأو حتي تو پذيرش

اي  هتاي مترد گذشتته، حتاال فرشتته      ايتن قهرمتان نتو، بتر ختالف قهرمتان      در واقع 

توان دستان او را به گرمي فشرد. به همين دليتل استت کته بتر      بخش است که مي نجات

اساس ميزانسن کارگردان، در تمام دقايقي که دن براي گرفتن اعتراف مشتغول شتکنجه   

 کند و تنها به تماشا مشغول است.   ، دخالت نمياي ايستاده است، مايا گوشه

بته روز  »توان دن را آرنولدي جوان يتا رمبتويي    اي متفاوت آمده است، مي او با شيوه

 ،درانتدازد. مايتا از همتان آغتاز     آمده استت تتا طرحتي نتو     اما مايا اساسا  ،دانست «شده
الدن را پيتدا   تگي يعني بناين آشف أنامد و حاال او آمده است تا منش پاکستان را آشفته مي

پرسد که به ن ترت بتراي    وقتي در انتهاي سکانس، دن از جوزف مي به همين دليل .کند

( امريکتا ام بخوانيد ن ) دهد که واشنگتن ت؟ جوزف پاسخ ميکارهاي سخت جوان نيس
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تتوانيم ببينتيم کته ايتن قهرمتان       به اين ترتيب مي. است ل نام بردهتيك قا عنوان بهاز او 

است و از طرفي مورد حمايت کامل ن ام  يبر خالف ظاهرش داراي قدرتي پنهان ثمؤن

ديگري به نقش اين حمايت خواهيم پرداختت. امتا  قترار     بخشقرار دارد که در  امريکا

يي خواهتد بتود و   امريکتا است نتيجه بگيريم پيروزي مايا، پيروزي ن تام سترمايه داري   

ضتمن آنکته    تاتمين شتده استت.    ،ضتعيفش يك قاتل با وجود ظاهر  عنوان بهقدرتش 

کند که براي پيتروزي   مخاطبان را با خود همراه مي ،داستان فيلم با قهرمان جلوه دادن او

 هحتاال در ادامته قترار استت فتيلم در جتاد       .شتوند و براي شکستش غمگين او خشنود 

 وانعنت  بته ها قهرمان را قرار دهد و عزم؛ استقامت، شجاعت و ختردورزي مايتا را    آزمون

  ، بر ما روشن کند. اند او جذب شده از سويالگوهاي مردانه که  کهن

البتته   در شرايطي سخت و با لباس کتار، و  بينيم که خوابيده، مايا را مي ،فيلم  ادامه در

گتاه روايتت بتراي او     هاي ژانر هتي   بدون يك مرد، تنهاي تنها! بنابراين بر خالف کليشه

کنتد، نته بوستة     يمت اين صتحنه بيتدار    آنچه مايا را در کند. يك خط عاطفي را آغاز نمي

يتك رابطته عتاطفي در کنتار      ا که حتمت  است اي هاي ژانر حادثه کليشه معشوق بر اساس

بينتد و بته نتوعي نقتاط استتراحت درام       رويدادهاي بيروني بتراي قهرمتان تتدارک متي    

. مايتا بايتد   زدستا  شود، بلکه اينجا صداي اذان است که قهرمان را بيدار متي  محسوب مي

اي کته خطتر    نشتانه  عنتوان  بته گر اذان،  بيدار بماند، چرا که از ديدگاه فيلم صداي تهديد

کنتد و در ستطحي بتاالتر     الدن را گوشتزد متي   بن ،تروريسم و در معناي درون متن فيلم

 عنتوان  بته کند، وجود دارد و بر فاا مستولي استت. پتس مايتا     کد ميؤرا م هراسي اسالم

يي حق خوابيدن ندارد، او قرار است خودش را وقتف حقيقتت کنتد،    مريکااقهرمان زن 

 .پس بايد بيدار بماند

 هخطر معنايي ندارد و خطر توجيهي براي حاتور فرشتت   اما آزمون سفر قهرماني، بي

 دهد کته در عربستتان اتفتاق افتتاده     بخش است. فيلم در ادامه، تروري را نشان مي نجات

انتد. مايتا مشتغول تماشتاي      بتوده   ها مورد هتدف  ،  غربيگوينده خبر هو طبق گفت است

يي امريکتا شتدگان غيتر مستلمان و     کند که تمتام کشتته   مي ير آن است، صدا تأکيدتصاو
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ها با کستاني   شود که تروريست چنين القا مي به شکل غير مستقيم اين بودند. بنابراين اوال 

 ،ند، يعني به نوعي از ديتدگاه فتيلم  ( کاري ندار)در معناي کلي اسالم اند آورده  که اسالم

  اين استت کته منتافع    فيلم بر تأکيد ثانيا  .هاست ردن کليد تطهير براي تروريستآو اسالم

 و استت  ها در خطر قرار گرفتته  به دليل وجود تروريست اسالميکشورهاي  ها در غربي

و  ،پاکستان کشور اسالمي نيروهاي اطالعاتي، در عنوان بهمايا و تيمش  نتيجه، حاور در

  توجيه دارد.  دهند، دن انجام ميال هاي جاسوسي که به بهانه پيدا کردن بن همه فعاليت

او کنتار  حتاال   .ود آزمتون شتجاعت را پشتت ستر بگتذارد     شت  فق ميودر ادامه مايا م

يم ديتد  فتيلم  در شتروع د. گير يي درست در کنار دن قرار ميايستد بلکه براي بازجو نمي

چتون بته وضتوح از آن     ،کشتيد  ها کنار مي دت خودش را از بازجوييدر تمام م که مايا

گترفتن از   ترسيد، حاال مايا با آن روسري که به شتکل کنتايي بتراي حجتاب     موقعيت مي

تترين آنهتا تعامتل بتا      مهتم  اي که احتماال  هاي تازه و با ايده است اسير بر سرش انداخته

ا نيز به اثبتات برستاند. مايتا از    خواهد شجاعتش ر دشمن براي نابودي دشمن است، مي

 يپلماسي از عاو القاعده حترف بکشتد  کند با د کند، بلکه سعي مي خشونت استفاده نمي

 است. مؤنثقهرمان  هو اين ميزانسن جديد، روش تاز

دنياي مردانه است، ايتن قاتيه زمتاني     آزمون بعدي آزمون اثبات موجوديت مايا در 

جنگ يك زن در دنياي مردانه، در يك کشتور مستلمان    معنا دارد که به ياد داشته باشيم

يتك   عنتوان  بته فته شد، فيلم هي  زنتي را در آن  طور که گ جايي که همان ؛افتد اتفاق مي

يي امريکتا  مؤنتث يك قهرمان  عنوان بهمايا اما  .شناسد موجوديت مستقل به رسميت نمي

لقة اتصتال ختود را بته دن    الدن ح اي براي پيدا کردن بن کردن ايده کند با مطرح سعي مي

احمتد را    مايا کسي بته نتام ابتو    .جدا کند ،است که تا اين مرحله همواره همراهش بوده

 است.   در رابطه الدن مستقيم يا غيرمستقيم با بن او، که بر اساس فرضيه کند ميشناسايي 

جتوزف   ختود   اش را با رئتيس  آزمون بعدي عزم جدي و استقامت است. مايا فرضيه

شتود. مايتا    دليل نبود شواهد کافي رد ميه جوزف ب از سوياما فرضيه او  ،کند مي مطرح

 از گسست او رود. اين بار گذار گروه القاعده مي نشيند، به سراغ يك سرمايه اما از پا نمي
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بتار بته    چتون مايتا ايتن    ،افتتد  تري اتفاق مي به شکل جدي مرد حمايتگر و استاد راهنما

آورد کته ابواحمتد متورد     دستت متي  ه رود. مايتا اطالعتاتي بت    يتنهايي براي بازجويي م

تواند مانع مايا براي سفري  رسد که چيزي نمي الدن است. به ن ر مي ترين پيك بن اعتماد

 بشود.  ،است که آغاز کرده

شدن، چته   رفتن گام به گام او براي قهرمان و اما موازي با رشد شخصيت مايا و پيش

بينيم؟ هي ! ستکانس کليتدي فتيلم کته بته شتکلي        ستاني ميچيزي از زنان مسلمان پاک

کند، جتايي استت کته دن     استعاري نگاه خصمانه فيلم را نسبت به زنان مسلمان بيان مي

عملياتي را براي دستگيري يکي از اعااي القاعده به نتام فتراج بتر استاس نقشته مايتا       

يي در امريکتا  عني متردان ي ؛زنند با ابواحمد در ارتباط است بيند که حدس مي تدارک مي

 د.  نگير قرار مي مؤنثيك زن يا همان نوقهرمان  هخدمت ايد

تعتتدادي  لبتتاسِ يي چيستتت؟ از زيتترِامريکتتاامتتا آن طتترف ميزانستتن کتتارگردان زن 

آنهتا ناپيداستت،    هانتد و حتتي چهتر    تروريست که شبيه زنان محجبه مسلمان نقتاب زده 

نما در باغي زيبتا ظهتور    اذان، مرداني زنآيد و همزمان با پخش صداي  اسلحه بيرون مي

که بر اساس آنچه کارگردان چيده، زنتان مستلمان پاکستتاني همچنتان      کنند. در حالي مي

  هتا مترده و کفتن پوستانده     سال هاآن اند و انگار زندگاني ها مانده ناپيدا و در پستوي خانه

در  شتتأثير ررنتگ از  اي پ جلوه به حاور قهرمان زن غربي با جاري بودن ايده او است،

 .  استه ددنياي پيرامون بدل ش
از ديتدگاه فتيلم متورد     ي کته به اين ترتيب بر تااد آشکاري که بين زن غربي و زنت 

روز  هتا روز بته   زمتون آدر جاده يکي  ؛شود مي تأکيداست، تهاجم تعاليم اسالمي قرار گرفته 
هميشگي است. يکي گام بته  غايبي  ،شود و ديگري در انفعال مطلق تر مي تر و کامل فعال

هتم  اش  موجوديت جنسي کند و ديگري اساسا  گام در دنياي مردانه خودش را تثبيت مي
کته   ها، نه زن مستلمان  در پس اين نقابد؛ نگوي شود و چنانکه تصاوير فيلم مي انکار مي

ي فتيلم بايتد از   ژن نشسته است. پس بتر استاس ايتدئولو   مردي متحجر با اسلحه به کمي
ترستيد کته آنهتا     ،شتوند  اپيداست، يعني زناني که چون اشتباح حتتي ديتده نمتي    آنچه ن

 شان مورد ترديد است.   هايي بالقوه هستند که حتي هويت جنسي تروريست
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 د، اوگترد  عامل شکنجه متي  شود و به موازات آن خود نيز نزديك مي  موفقيتبه  مايا

لتو  را  «بلتوچي »کسي به نتام   کند. فراج  فراج شرکت ميه مستقيم در شکنج طور بهحاال 

اربتاب   هتاي  کستي شتبيه گانتدالف فتيلم     ؛الدن است بن رسد رابط که به ن ر مي دهد مي

فق ؤايتا در اعتتراف گترفتن از فتراج نتام     با عصتا! م  و الغر ،قد بلند، ريش بلند ؛ها حلقه

 کتامال  توانتد از درام ستفر او    اي از رشد شخصيت رسيده کته دن متي   است، اما به اندازه

امتا  کند.  رد مي رابراي بازجويي از فراج  ،د، به همين دليل دن درخواست ماياخارج شو

زماني است که مايا دعوت دن را براي رفتن به واشنگتن و بته يتك    ،مرحلة آخر از رشد

 کند.   رد ميرا  گيري يك رابطه اعتبار درخواست او براي شکل

ها سربلند بيترون آمتده و    نه از آزمونالگوهاي مردا کهن  مايا حاال با جذب کامل تمام

و پيرفرزانه  عنوان بهآمادة گام گذاشتن به مرحلة بعدي است. به همين دليل است که دن 

کته   استت  حاال به متوقعيتي رستيده   مؤنثچون قهرمان  ؛تواند او را ترک کند استاد، مي

 عهده بگيرد. ه هاي آتي سفر را ب تواند مسئوليت خود مي

و  است عوض شده امريکاهاي  دهد که سياست کردن مايا هشدار مي دن قبل از ترک

تصتاوير   اشاره به ،دن هشداربينند!  او نبايد آخرين کسي باشد که قالده را در دستش مي

يکتي از  بته گتردن   الده ستگي را  غريب بغداد قدارد که در زندان ابو زدن سربازيکتك 

 امريکتا هتاي وحشتيانه    سياست ي ازاين عکس نماد انداخته است. زندانيان شکنجه شده

يتك قهرمتان قابتل     عنتوان  بته با اين حتال مايتا    بود.بوش  هدر شکنجه زندانيان در دور

ضتمني بتا شتريك شتدن در      طتور  بهکند، بلکه  ها را رد نمي نه تنها اين سياست ،همدلي

هتايي را بتراي پيتداکردن هيتوالي      گيري استادش، به نوعي چنين روش عمليات اعتراف

کند. درست است که شايد از دن بتا آن روحيته خشتن و     الدن توجيه مي   يعني بنبزر

 استت، کته استير شتده    را گيري به روش انداختن قالده به گتردن کستي    مردانه، اعتراف

زند، به دليل آن  دن، دست به همان عمل مي مشابه نپذيريم، اما وقتي که مايا در وضعيت

بته مخاطتب    فيلم از مايانه و منش اخالقي که در ظرافت زنانه و آن روحية حقيقت طلبا

 شود. پذيرفته ميعمل او است،  شده القا
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يي بتراي  امريکتا هتاي   اي هوشتمندانه، اگرچته روش   فيلم به گونه کارگردانبنابراين 

هايي را براي رستيدن   کند، اما به شکلي متناقض چنين روش گيري را محکوم مي اعتراف

دانتد. در نهايتت آخترين هشتدار را دن بته مايتا بتراي         متي به امنيت از دست رفته الزم 

روي مراقب بتاش، حتاال    وقتي آنجا مي»دهد:  بازگشت به ميدان جنگ يعني پاکستان مي

 .«شناسند همه تو را مي

 خيالي فقيتوممرحله چهارم: 

ترين قسمت سفر ممکن است احساس کنتد در مبتارزه    بخش در لذت مؤنثقهرمان 

که مترداک آن   بصيرتي بيما او در اين نقطه دچار توهم است، نوعي به پيروزي رسيده، ا

دچار توهمات دروغتين قهرمتاني استت و     مؤنثنامد. قهرمان  را رازگونگي زن برتر مي

دنيتاي  کند قادر است در عين حال هم قهرمان دنياي مردانه باشتد و هتم ملکته     فکر مي

انکتار   ؛تعادل و توازن خيتالي استت  ت، نوعي اما رازگونگي پندار باطلي بيش نيس زنانه.

نته يتك موجتود فرابشتري. در نهايتت       ،يك انسان استت  مؤنثاين واقعيت که قهرمان 

 بايد بفهمد يکي را بايد فدا کند. مؤنثقهرمان 

هايي را کته از   هر چند خيالي( بايد اثبات کند که درس) فقيتوممايا براي رسيدن به 

ستکانس رستتوران در همتين     اثر کترده استت.   نشرواي در به خوب ،ها ياد گرفته آزمون

خيال ابواحمد شود،  خواهد بي وقتي همکارش جسيکا از او مي است؛ راستا طراحي شده

گويد که نه! مايا لجوجانه اعتقاد دارد کته فتراج جتاي ابواحمتد را      او با عزمي جدي مي

اي  ، اين ايدهدن استال محاف ت از بن عرض همداند و براي او محاف ت از ابواحمد  مي

کنتد و ختودش را در    در مقابتل همکتارش باسرستختي از آن دفتاع متي      است کته مايتا  

ورد و غتار هيتوال کشتف    اکافي است فراج را بته حترف بيت    ؛بيند مي موفقيتقدمي  يك

پرستد و حتتي از او    خواهد شد. جسيکا، همکار مايا، از او درباره روابط شخصيش متي 

وضعيت توام با افسردگي، عشق بتازي را تجربته کنتد و    خواهد تا براي رهايي از آن  مي

مايتا   .دوست پسر بگيرد! اين دعوت در واقع دست گذاشتن بر رازگونگي زن برتر است
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 ستو   از يتك  ؛شتاداب نيستت   بر اساس ميزانسن کارگردان به شدت خسته است و اصال 

 ا ناديتده گرفتته  اش ر ديگتر اميتال زنانته    سويباشد و از  خواهد قهرمان دنياي مردانه مي

اي است کته همکتار مايتا بته      مسئلهرسد، اين  يل سرحال به ن ر نميو به همين دل است

 گذارد.   و بر آن دست مي دهد ميدرستي تشخيص 
ايتن  جواب مايا البته نه است، اما مشخص است که مايا هم راه حلي براي رهتايي از  

گذاري در رستوران اتفتاق   بهمزمان يك بمندارد. است، شده  آن ني که دچارتااد درو
 . در واقتع مانتد  برد، اما مايا زنده متي  قدمي مر  مي افتد که مايا و همکارش را تا يك مي

رفتتن تتا    اش با وجود پتيش  دادن مسير و تالش براي اثبات فرضيه استقامت او براي ادامه
يتا  هتاي ما  . امتا بتاالخره سترنخ   است اش ييد آزمون شجاعتأقدمي مر ، به نوعي ت يك

کننتد   با کستي کته فکتر متي     يدهد و او با کمك همکارش جسيکا، قرار مالقات نتيجه مي
استت، امتا    موفقيترسد مايا در آستانة  گذارد. به ن ر مي مي ،الدن است رابط مستقيم بن

شود و مايا، جسيکا، دوست و همکتارش   اين قرار مالقات، با حرکت انتحاري همراه مي
خيتالي بتيش    موفقيتت دهد. حاال مايا فهميده که ايتن يتك    را در اين مسير از دست مي

شود کته مايتا از طريتق ستازمان اطالعتات       . شکست بزر  زماني تکميل مياست بودهن
 .است شود که ابواحمد مرده عربستان متوجه مي

 تواند نه بگوید مرحله پنجم: زن قوي مي

بايتد بتا    استت،  رتر شدهشود که دچار توهم رازگونگي زن ب متوجه مي مؤنثوقتي قهرمان 

هاي ختود لگتام    طلبي کنند، بر جاه نه گفتن به برخي از چيزهايي که زمان و توجه او را طلب مي

 ؛در اين مرحله با آن مواجه است، کهن الگوي پادشاه استت  مؤنثالگويي که قهرمان  بزند. کهن

کنتد. قهرمتان    متي را از وستط بته دو نتيم     مؤنتث جاي مردانه که قهرمان معرف تمام توقعات بي

 بگويد. «نه»بايد جلوي رئيسش، شوهرش، نامزدش و غيره در بيايد و  مؤنث

در پاکستتان   امريکتا در سفارت  CIAسکانس کليدي اين گام جايي است که رئيس 

کند. اين سکانس بعتد از   ن )از جمله مايا و جوزف( سخنراني ميامورأبراي تعدادي از م

 محرکي براي يك شروع دوباره براي مايا باشد.  آن شکست بزر ، قرار است موتور 
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هتا دالر خترج    گيترد؛ متا ميليتون    گويد که القاعده هنتوز دارد قربتاني متي    رئيس مي

از راه زميني  م5338آنها در سال » :رئيس به گفتة ايم. اي نگرفته ولي هنوز نتيجه ،ماي کرده

 9000آنهتا   از راه هتوايي.  8005از راه دريا و در سال  8000به ما حمله کردند، در سال 

انتد   ما را کشته اعزامي اونا نيروهاي »اند،  نفر از شهروندان ما را با کمال خونسردي کشته

طلبتي مايتا بتا     اين سکانس از طرفي قرار است بر جتاه  «ايم؟...  و ما تا االن چه کار کرده

ئولوژيك، معترف  کارکرد ايتد  عنوان بهگرايي لگام بزند و از طرف ديگر  وارد کردن واقع

باشد کته   امريکابوش و ورود عقالنيت به سيستم اطالعاتي ن ام  دورهپايان ماجراجويي 

 ؛استت الگتوي پادشتاه    کند. مايا اما گرفتتار کهتن   مايا آن را در حال حاضر نمايندگي مي

جاي مردانه که او را از درون دچتار تاتاد اساستي کترده و بتين عقالنيتت و       توقعات بي

خواهد  رسد که فيلم مي جويي و تدبير، سرگردان ساخته است! به ن ر مياحساس، ماجرا

در کتاس   کارهتا  محاف ته حکومتت  محصتول دوران   است، آن بستي را که مايا گرفتار بن

حاال از اينجا به بعد قرار است ماياي ديگري را شاهد باشيم، زني کته   .معرفي کند سفيد

اش  حتاال بته آن چيتزي کته غريتزه      ويتد و بگ «نه»است، بايد به آنچه که وارث آن شده 

بخوانيد شيوه و روش است ) م با تدبيرأزنانگي تو يعني احساسي که برآمده از گويد، مي

 پاسخ مثبت دهد.ها(  اطالعاتي دموکرات

 و بازگشت به الهه  مرحله ششم: تشرف

الگتوي الهته ختود     در جايي از سفر خود دوباره بتا صتورتي از کهتن    مؤنثقهرمان 

 کند که در اين مرحله با او قطع رابطه کرده بود.  رد ميبرخو
. استت  ناديده گرفته شده ،ارتباط با زنانگي يا در واقعاين گام يعني بازگشت به الهه 

زني جوان که مايتا را الگتوي    ؛شود در همين راستا، يك زن ديگر پيك بخت و اقبال مي

گويتد کته خطتاي     متي  او به مايا !است خود قرار داده و چيزهاي زيادي درباره او شنيده

شناستايي شتده    ابواحمد زنده است و ابراهيم سعيد، کستي کته قتبال     و انساني رس داده

آيتد و حتاال فقتط قترار      از اينجا به بعد پاي ايمان به خود پيش مي همان ابواحمد است.
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زنتد، کستي کته مترده      تدبير را مکمل اين عزم راسخ بکنتد. مايتا حتدس متي    مايا است 

به اين ترتيب نيروي   .احمد نبوده، بلکه يکي از برادرانش است که بسيار شبيه اوستابو

د تتا خطتاي انستاني    يابت  اي مي ها( فرصت دوباره بخوانيد دموکرات) مؤنثزنانة قهرمان 

 ندکارها( را جبران ک دقت محاف ه بخوانيد شيوه و روش بدون تدبير و بيگذشتة مردان )

، استت  الگوي مردانه که به خوبي درونتي شتده   يك کهن عنوان بهو البته با نيروي ايمان 

 بيابد.راهي براي کشتن هيوال 

 مرحله هفتم: ميل شدید به پيوند دوباره با هویت زنانه 

رساند که بختش مهمتي از هويتت     را به اين آگاهي مي مؤنثبرخورد مجدد با الهه، قهرمان 

ا تمام وجود وقف پيروزي در دنياي مردانته  ، چون خودش را باست زنانه خود را از دست داده

الگتوي   با کهتن  مؤنثکرده است. ميل شديد به پيوند دوباره با هويت زنانه در قالب نياز قهرمان 

بته معنتي پيونتد     مؤنتث شود. جذب شتدن آنيمتا در قهرمتان     پردازي مي آنيما و جذب آن نماد

، ايتن  مؤنتث ي بستياري از قهرمانتان   دوباره با احساسات زنانه و شور و عاطفه زنانه است. بترا 

 شور و هيجان در شخصيت آنهاست.   ،مرحله مترادف با بيدار شدن عشق
افتد و اين به منزلة بيتدار شتدن آنيمتاي     اين گام در ارتباط مجدد مايا با دن اتفاق مي

نياز دارد تا بار ديگر بتا يتك مترد     مؤنثآن زن آرماني دروني است و حاال قهرمان  ،مايا
اط بگيرد و با جذب انرژي او که با بيدار شتدن احساستات و شتور و عاطفته زنانته      ارتب

همراه خواهد بود، با قدرتي مااعف به سمت هيوالي بزر  راهي پيتدا کنتد. بته يتك     
کارها و استتفاده   نئومحاف ه هبه کارگرفتن تجرب هکنند تواند بيان اعتبار ارتباط مايا با دن مي

و بتراي  خواهد تا به ا وزي در حال حاضر است. مايا از دن ميگذشته براي پير هاز سرماي
ابواحمد( کمك کند. دن هم با خريدن يك مرد کويتي، شتماره  پيدا کردن ابراهيم سعيد )

ايتن تلفتن را    امريکتا کند و حاال نيروهاي اطالعتاتي   تلفن مادر ابراهيم سعيد را پيدا مي
ن! فيلم به شکلي واضح در اين گام حاتور  الد کنند، به اميد پيدا کردن رابط بن شنود مي
 )بتته اصتتطالح( مايتتاي حتتاال حاتتورکنتتد.  در منطقتته را توجيتته متتي امريکتتااطالعتتاتي 
  اي تواند در پاکستان و کويت و افغانستان منطقتي باشتد، چتون او الهته     طلب مي حقيقت
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ين بايد در کنارش ايستاد تتا تتاريکي را از بت    است، پسست که از شيطان زخم خورده ا
ببرد و روشنايي را به دنيا بازگرداند. به اين ترتيب فتيلم بتا ايجتاد ستمپاتي بتراي يتك       

، مسائلي چون جاسوسي از يك کشور و شنود را امري طبيعي و غير قابتل  مؤنثقهرمان 
 دهد.   اجتناب نشان مي

 الگوي زن وحشي کهن

ني کته بتا   زنتا »در کتاب مشهور و پرفتروش ختود بته نتام      5کالريسا پينکوال استيس
الگوي زن وحشي  ( از کهن5338) «الگوي زن وحشي ها و کهن اسطوره :دوند ها مي گر 

پرشور، عاطفي، و تکانشي خود زنانه کته معترف سرشتت    روحيه گويد، يعني  سخن مي
 غريزي زنان است.  

مايا با رئيسش جوزف مشاهده کرد. مايتا   روييرؤياتوان در  الگوي زن وحشي را مي
الدن برستاند.   تواند آنها را بته بتن   ز زنانه مطمئن است که ابراهيم سعيد ميبر اساس غراي

که رئيس از کشتن هيوال نااميد  الدن را بکشد، در حالي خواهد به ريشه بزند و بن مايا مي
تتر   پايين خواهد توجهش را به حمالت نيروهاي القاعده و اعااي رده است و از مايا مي

خواهد تا براي ادامه دادن  شورد و با تهديد از جوزف مي او مي متمرکز کند. مايا اما عليه
بخوانيد نيروهتاي  تازه ) مؤنثراهش به او نيروي متخصص بدهد. به اين ترتيب قهرمان 

کارهتا   ه روش کهنتة محاف ته  عليت  ،دموکرات به قدرت رستيده( آنجتايي کته الزم باشتد    
نتد نيترو و انترژي را هتدر     هتا قصتد ندار   د و بر اساس خوانش فيلم، دمتوکرات ايست مي

گرايتي(، ريشتة القاعتده را     بخوانيد اسالمخواهند براي مبارزه با دشمن ) ميبدهند، بلکه 
 بزنند و با کشتن هيوال کار را تمام کنند.

 مرحله هشتم: عالج شکاف ميان مادر و دختر 

بتا الهته متادر، بتا وستاطت يتك        مؤنثدر مدل مرداک پيوند مجدد و نهايي قهرمان 

شخصيتي که نماد خرد و شفابخشي اجتدادي زنتان    ؛گيرد ورت ميصيت ميانجي صشخ

                                                 

1. klarisa pinkola estesa 
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آزار  اي بي . مادربزر  چهرهاست الگوي عنکبوت مادربزر  تجسم يافته است و در کهن

 کند و هم نيازهاي دختر را.  و مهربان دارد، زني است که هم نيازهاي مادر را درک مي

حتزب دمتوکرات بگيتريم و     ايا را نماينتده اگر بر اساس خوانش فيلم، دختر يعني م

( حتزب  دليل اينکه وارث گذشته و سنت استه فارغ از بحث جنسيت و تنها بمادر را )

کنتد کته هنتوز در     آنها را نمايندگي متي  ،رئيس مايا ،جوزفکار قلمداد کنيم که  محاف ه

بتزر    رانتد، متاد   صاحب قدرت هستند و مقابتل مايتا ايستتاده    امريکادستگاه اطالعاتي 

 استت  شود بين اين دو که بايد به مايا کمك کند تا بر تنشي که اتفتاق افتتاده   واسطي مي

غلبه کند و بتواند مسير را ادامه دهد. اما اين مادربزر  کيست؟ در فيلم اين نيروي برتر 

توان آن را  شود. مي احساس مي کامال اما وجودش   ،حاوري پنهان دارد ،و آشتي دهنده

يي يا ليبرال دموکراسي در سطح کالن قلمتداد کترد کته حتاف      امريکاداري  يهن ام سرما

هتا بته    فارغ از نگاه جناحي و حزبي استت. حتاال کته دمتوکرات     امريکاهاي ن ام  ارزش

شتود   اند، مايا با جلب حمايت اين نيروي فراجناحي سرانجام موفتق متي   پيروزي رسيده

 برسد.   فقيتومبه  ،خواهد براي گرفتن آن چيزي که از  رئيسش مي

 مرحله نهم: یافتن مرد درون

کارکردي مشابه با کارکرد آنيما در سفر قهرمان متذکر   معموال  مؤنثمعشوق قهرمان 

شتود رد ختط    فتق متي  و( مپوست سياهيا به کمك يکي از مردان همکارش )يك دارد. ما

ش پيتدا  ا ردن رئيسک سعيد ابراهيم را بزند و به اين ترتيب اکسيري براي قانع تلفن همراه

کند. بتر   و يك مرد را بغل مي شود ميزده  بينيم مايا ذوق کند. براي اولين بار است که مي

دست ه ) مرد آرماني( ب 5خواهد با کمك نيروي آنيموس همين اساس مايا آنچه را که مي

پاکستتان نيروهتاي متخصتص اطالعتاتي را بتراي زدن رد       راولپنديآورد و در شهر  مي

بتا غريتزة    ي، بته نتوعي آشتتي دختتر    فقيتومکند. اين  راهيم، دور هم جمع ميسعيد اب

 کند.   کار نيز تداعي مي با مادر محاف ه را سرکشش

                                                 

1. Animus 
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 مرحله دهم: وراي ثنویت 

هيتروس  »الگوي جنس مخالف، مثل سفر قهرمان جنس مذکر، در حکتم   ب کهنذج

قهرمتان   شتود.  يا وصلت مقدس است که منجر به تولتد کتودکي آستماني متي     «گاموس

ص شخصتيتي زنانته و مردانته،    يتجستم همزمتان خصتا    منزله بهيافته، رشد  کامال  مؤنث

در دنياي شخصي به رضايت  و فقيتومکار به  و سرور دو عالم است. او در دنياي کسب

اي کته معترف دو جنستيتي     الگتوي استطوره   بته بتاور يونتگ، کهتن     کامل رسيده است.

بته وفتور يافتت     رؤياسي نام دارد که در اسطوره و روانشناختي است، شخصيتي دو جن

الگوي دوجنسي معرف نوعي کمال فردي استت کته وراي ثنويتت استت،      شود. کهن مي

سازد، نه يك دوگانگي بلکه يکتايي. از ديد مترداک، نمتاد    زيرا از او شخصيتي منفرد مي

ي، امر مطلق را در درونمايي براي زندگ منزله بهاصلي در صحنه نهايي، دايره است. دايره 

پايان زندگي است، گستره متحدالمرکز روابط انساني و  خود دارد. دايره معرف چرخه بي

 تولد دوباره در فااي مدور رحم. 

الدن را به کمك همان رابتط يعنتي ابتراهيم ستعيد      شود مخفيگاه بن باالخره مايا موفق مي

ي حمله ن امي به آن منطقته بتراي کشتتن    او با نيروي ايمان مقامات باالدستي را برا پيدا کند.

عنتوان   هايتم و بتا او بت    کند. بايد توجه داشت که ما تا اينجا پشت مايا ايستتاده  الدن قانع مي بن

ايتتم، بنتتابراين فتتيلم بتته شتتکل  داستتتان شتتده هتتم ،مختتاطبي کتته قهرمتتانش را دوستتت دارد

بخوانيتتد ريشتته )ا و پايتتداريش بتتراي يتتافتن هيتتوال اي بتته يتتاري ستتماجت مايتت هوشتتمندانه

توجيته   کتامال  گرايي راديکال در پاکستان( حملة ن امي به يك کشتور استالمي را هتم     اسالم

الدن در اختيتار   کند. حاال مايا يك تيم ن امي از متردان را بتراي حملته بته مخفيگتاه بتن       مي

کند. بته يتك اعتبتار مايتا بته موجتودي        آنها را هدايت مي ،گيرد و براي رسيدن به هدف مي

استت    شود. در واقع مايا  موجودي با فکر زنانه مردانه بدل مي -راجنسيتي و شخصيتي زنانهف

انتد. در معنتايي ديگتر،  فکتر و استتراتژي و       که دستاني مردانه براي حمله به هيوال پيدا کرده

و  وندختواه ترکيتب شت    گري حتزب جمهتوري   رار است با ن اميتدبير نيروهاي دموکرات ق

 اکنتون ، استت يي امريکتا دموکراستي   ي توليد شده که احتماال نمايندة ليبترال ا قهرمان اسطوره
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شخصتيتي کته شتبيه بته      ،مايتا  از ستوي الدن  آماده است تا به هيوالي بزر  حمله کند. بتن 

شتود و   يي و وراي ثنويت است، کشتته متي  امريکاالگوي دوجنسيتي معرف کمال فردي  کهن

 د.  گرد ماموريت متولد مي رساندن به پايانبا  ،ييامريکااسطورة نوقهرمان 
اند، تعادل به زندگي عادي بازگشتته استت و    اکنون خطوط داستان حل و فصل شده

ثر از سفر  طي شتده استت   أرا آغاز کند که براي هميشه مت اي زندگي تازه ،شايد قهرمان
ننتد او  اکنون خيلي از تماشاگران، در اثر همذات پنداري با مايا بته ما  .(55:5983ويتيال،)

به خودآگاهي )هر چند ستاختگي و تحميلتي( در متورد جتوامعي ماننتد پاکستتان )کته        
انتد و اگتر مطالعتات و     ل بته نتام جهتان استالم باشتد( رستيده      تواند جزئي از يك ک مي

تلقي  «ديگري»هاي بالواسطه از اين جوامع و فرهنگ آنان نداشته باشند، آنان را  دريافت
 هاليوود دنبال آن است.همان هدفي که  خواهند کرد؛

 نشانه شناسي تحقیر مسلمانان!  :1رنجتحلیل فیلم قفسه 

 شناسنامه فيلم 
  8کارگردان : کاترين بيگلو

   1، توني مارک4، نيکالس چارتير9کننده: کاترين بيگلو، مارک بوال تهيه
 8، برايان گراگني5، آنتوني مکي6بازيگران: جرمي رنر

   3فيلمبرداري: بري آکرويد

   امريکاور: اياالت متحده کش
                                                 

1. The Hurt Locker 

2. Kathryn Bigelow 

3. Mark Boal 

4. Nicolas Chartier 

5. Tony Mark 

6. Jeremy Renner 

7. Anthony Mackie 

8. Brian Geraghty 

9. Barry Ackroyd 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kathryn_Bigelow
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Boal
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Chartier
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Renner
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Mackie
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Geraghty
https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Ackroyd
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 8008د فيلم: يسال تول

 زبان: انگليسي  

 ميليون دالر 55هزينه فيلم: 

يي به فرماندهي گروهبان اول، ويليام جيمز )بتا بتازي   امريکاداستان فيلم چند سرباز 

اي  هتاي جتاده   مور خنثي کتردن بمتب  أم عراق کند که در خاک جرمي رنر( را روايت مي

زيتاد و عالقته   گذارنتد. انگيتزه    در معابر سطح شهر کتار متي   شورشيان عراق هستند که

 و تعجب باعث ،دهد مي بروز خطيرش هاي ماموريت در شخصا  جيمز ويليام که مفرطي

 شود. قطارانش ميهم رعب

  فيلم براي تحليل و بررسياهميت 

شش اسکار شامل فيلمنامه، کتارگرداني و بهتترين فتيلم را از     ،فيلم مهلکه يا قفسه درد

دستت آورد. ايتن فتيلم    ه المللي ب هاي بين وارهجايزه ديگر نيز در جشن 584آن خود کرد و 

هاي اين فتيلم   فقيتموقرار گرفت.  8003هاي سال  هاي بهترين فيلم فهرستتقريبا  در تمام 

دهنده اين است که توانسته پيامش را به بهترين شکل ممکن به مخاطبان منتقتل کنتد.    نشان

ح همسو با نگاه رايتج صتنعت   دهد که اين فيلم در چه سط از طرفي جايزه اسکار نشان مي

ست. در واقع تحليل اين فيلم، تحليلتي از وضتعيت کنتوني نتوع نگتاه در      امريکاسينمايي 

 دهد.   براي انتقال اين نوع نگاه به دست مي سينما هاليوود و فرم مورد توافق صنعت

اي در شتيکاگو   در مقالته  امريکتا آشتناي ستينماي    تقتد متتوفي و نتام   نم 5راجر ايبرت

 نويسد: يمز در مورد اين فيلم ميتا سان

واضح تصتويربرداري شتده   ست. فيلمي هوشمندانه است و آنقدر  مهلکه فيلم بزرگي

دوربتين در   ؟دهد کند و چرا اين کار را انجام مي هماند کي کجاست و چه ميکه به ما بف

 اي تعليتق  هتاي يکتي دو ثانيته    توان بتا فتريم   داند که نمي خدمت داستان است. بيگلو مي

  . مکش تعريف کردشاز ک پر  و داستانيساخت 

                                                 

1. Roger Ebert 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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کنتد چقتدر فتيلم درگيترش کترده، دو نکتته        فارغ از تعاريف ايبرت که مشخص مي

بتراي منتقتدان و در ادامته     هتا  فتيلم  کند. يکي اينکته در چته ستطح فترم     خودنمايي مي

نشي اهميت دارد و ديگري اينکه ايبرت هي  واک امريکافيلمسازانِ جريان اصلي سينماي 

مقالته رويکترد او   )در تمتام   ان و جامعه اسالمي در فيلم نتدارد نسبت به تصوير مسلمان

اران هتاليوود ستعي   ذگ که ايبرت مانند سياستفقط اين نيست  مسئله. گونه است( همين

هتاي روايتي و ستينماتيکش     و فتيلم را بتا جتذابيت    ناديده بگيرددارد معاني تلويحي را 

اند که  دهد سياستگذاران هاليوود چقدر در کارشان موفق بوده بلکه نشان مي ،معرفي کند

مانند ايبرت هم لذت فيلم را در سطح ناخودآگاه تجربه کترده   اي حرفه گري حتي تحليل

هتايي ماننتد    تحليل فتيلم  در نتيجه. است آزارش نداده ،و سؤاالتي مربوط به محتواي اثر

قرار گيرنتد تتا    هراسي اسالم مسئلهيت با محورمهلکه بايد در اولويت مطالعات سينمايي 

ن شتده حتاوي آ   ها به صورت رمزگذاري و معاني تلويحي که اين فيلم دروغينهاي  داده

 افشا گردد.  هستند،

 فيلم  يورود به دنيا

است. بر استاس   يك دهه اخيرهاي جنگي  ترين فيلم يکي از مهم ،«هلکهم»يا  «قفسه درد»

کنتد و   فيلمي که جنگ در عراق را محکوم مي ؛ضدجنگ است ،فيلم ،ن غربيان ر اکثر منتقد

يي امريکتا يي از اين کشور است. از نگاه يتك منتقتد   امريکاخواهان فراخوانده شدن سربازان 

اي کته ميتان ختوانش شترقي و      همه چيز براي ضد جنگ بودن اين فيلم مهياست. اما فاصله

هتاي   يي نشتانه امريکتا دهد که منتقتد   ميبه ما نشان  ،ارگانيك و بومي از اين فيلم وجود دارد

 نته تتا    ،شناستند  هتا نته مستلمانان را متي    چراکه اکثر آن ،زيادي را از فيلم ترجمه نکرده است

هاي مهتم معنتايي را بتديهي و     اند و در نتيجه بسياري از نشانه به حال به خاورميانه سفر کرده

 شود: گونه روايت مي گيرند. بخش اول فيلم اين خنثي در ن ر مي

بمب ارتش اياالت متحتده در بغتداد مشتغول انجتام       کننده نفري خنثي سهيك گروه 

دارش  يتك افستر جاسوستي، يتك متخصتص کته بتا تفنتگ دوربتين          ؛عمليات هستتند 
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و  رود متي دهد و يك سر گروهبان که به سمت بُمب  هاي اطراف را پوشش مي ساختمان

 .سعي در خنثي کردن آن دارد

هاي بغداد رستيده استت. همته     ود يك بُمب در يکي از خيابانامروز گزارشي از وج

بذار اونا بدونن اگه بخوان »گويد:  رسد. سرگروهبان مي چيز آرام و بي دردسر به ن ر مي

تتر   اما قاتيه پيچيتده  « ترکونيم. شونو مي ما هم خيابون لعنتي ،يه بمب کنار خيابون بذارن

  درجته  14باس فاتانوردي( در دمتاي   لشود. وقتي با لباس سنگين مخصوص )شبيه  مي

بنتدد. بته    رود، لبخندي از روي اجبار بر لبتان او نقتش متي    گراد به سمت بُمب ميسانتي

( ن رش به 5دهد تا بتواند آن بمب را پيدا کند. متخصص )برايان گراوتي راهش ادامه مي

ي ري کنتد، اعاتا  گيت  شتماره اش  تلفن همراهشود که قصد دارد با  سوي مردي جلب مي

اندازد. بي را به زمين  اش تلفن همراهگويند که  بينند و با فرياد به او مي گروه آن مرد را مي

دود تتا از محتل خطتر دور     و به سرعت متي  شود مي( متوجه 8سر گروهبان )گاي پيرس

خون همچتون   ،پس از انفجار .شود شود. اما دير شده است. بووووووم! بُمب منفجر مي

پاشتد. و   کالهخودش مي  ماشين بخورد، از داخل به شيشه  ه شيشهرنگي که ب باران سرس

 ...اما به چه قيمتي؟ به قيمت جانش ،چي به پايان رسيد چه شد؟ کار تخريب

ها و تمهيدات زيتادي بتراي ضتد     نشانه ،شود طور که در همين صحنه ديده مي همان

هتا را   ، نشتانه تتر  جنگ ساختن فيلم استفاده شده است. بهتر استت بتراي نگتاهي دقيتق    

 .ها واقعا  ضد جنگ هستند يا نه برشماريم و بررسي کنيم آيا اين نشانه

 توحش دشمن

. ايتن  استت  در ماشتيني کتار گذاشتته    را بينيم که يك عرب بمبتي  در اين صحنه مي
انتد   براي همين به عراق اعتزام شتده   يي اساسا امريکانيست و اين گروه مسلما  اولين بار 

ي کنند. ولي جالب اينجاست که عراق سرزمين ايتن اعتراب مستلمان    ها را خنث که بمب
 خواهند ايتن سترزمين را نجتات دهنتد. در واقتع      هستند که مي ها ييامريکااست و اين 

                                                 

1. Brian Geraghty 

2. Guy Pearce 
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کار دارند که براي کشتن دشتمن حتتي حاضترند بته     ويي با دشمناني سرامريکاسربازان 
گيترد   کد از اين صحنه مييي يك امريکاشهر و همشهريان خودشان صدمه بزنند. منتقد 

چراکه با دشتمني   ؛ها بايد سريع اين مخمصه را رها کنند ييامريکاو آن هم اين است که 
 کند.  سر و کار دارند که به خود هم رحم نمي

ها حتي در يك فيلم ضتد   ييامريکاکند.  براي يك منتقد شرقي اما کد ديگري خودنمايي مي

که شايد اين مسلمانان روي ديگتري هتم   کنند. اين اعراب را بديهي فرض ميجنگ هم توحش 

استت   ها حذف شده است. اين هم فرامتوش شتده   تر باشد، انگار از گزينه داشته باشند که لطيف

بتا کشتتن    هتايي بته مستلمانان منطقته     ها چه تجاوزهايي در عراق کرده و چه ظلم ييامريکاکه 

. ايتن نتوع نگتاه در    است ي را مسبب گشتههاي اند که چنين واکنش روا داشته گناه صدها هزار بي

پتريش از جنتگ طاقتت فرستا      ها هتر چنتد خستته و روان    ييامريکاست. ا  کل فيلم هم جاري

 همچنان قصد دارند مسلمانان را از دست خودشان نجات دهند. ،هستند

 سرزمين به دور از تمدن

ستت کته    ا يياامريکسخت سربازان زيستي ديگر نشانه معنايي نهفته در فيلم، شرايط 

که نبايد بپوشند و چه کارهايي که نبايد بکنند. با ايتن   يهاي درجه چه لباس 14در دماي 

اش  يي حق داد که فيلم را حتي با همين بخش اوليته امريکاتوان به يك منتقد  اوصاف مي

اي  نمونته  عنتوان  بهجنگ با عراق  ،«مهلکه»ولي خودآگاه يا ناخودآگاه  ،ضدجنگ بخواند

   کند. را تشويق مي اسالميشور از يك ک

را بته   کن کنتد و دموکراستي   خواهد تروريسم را ريشه اين است که مي امريکاادعاي 

کنند که مأموريتت ستختي دارنتد و در     مدارانش هم اذعان ميخاورميانه بياورد و سياست

کننتده   نگتران  ،يي همدلامريکافقط براي شهروند  ،نشان دادن سختي کار سربازان ،نتيجه

يي را امريکتا ست. پس فيلم، مخاطتب  ا  ولي در سطح کالن پذيرفته شده و بديهي ،است

ولي به محض اينکه فلستفه حملته از طريتق     ،کند ميعراق نگران وضع همشهريانش در 

بيند که بتراي   مداران برايش توضيح داده شود، وي اين سربازان را قهرمان ملي ميتسياس

 اند. هدفي واال دست به کاري خطير زده
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با همين تئوري غلط که اگر نشان دهد سربازان وضع وخيمي دارند، افکتار  « هلکهم»

دهتد.   کتارش را ادامته متي    ،يي در عراق خواهند شدامريکاعمومي ضد حاور سربازان 

بهترين ابزار براي نشان دادن وخامت در يك سرزمين غريب، خود سرزمين است. پتس  

هاي مسکوني و در يك کتالم   جارهاي پي در پي، خرابههايي از انف تواند نشانه فيلم تا مي

کشد. در واقع فيلم براي  يي را در اين سرزمين به تصوير ميامريکادوري از تمدن غربي 

 که عراق و مردمش را تخريب کند. است راهي جز اين نديده امريکانجات 
بته سترعت   بايتد   امريکتا رممکن استت و  هايي هستند که نجاتشتان غيت   آنها وحشي

هاي ختاکي،   ، زمينواژگون شدههاي  سربازان خود را از اين مخمصه نجات دهد. ماشين
ها کدهاي فيلم بتراي ايجتاد تترس از عتراق     اي مندرس، مردم خشمگين و ... اينه لباس
هتا انزجتار را هتم در پتي     گيرد که تمتام اين  دانه ناديده ميولي اين نکته را هوشمن ،است

هايشتان برايشتان    هتا، همچنتان کته رستانه     ييامريکتا  خواهد آورد. جالب است که براي
فرقتي   ستعودي  استت و عتراق و ايتران و عربستتان     واحتد ميانه، راند، خاو نمايش داده

کشتند.   کننده بته تصتوير متي    کل خاورميانه را منزجر ،کنند. در واقع با نمايش عراق نمي
نشتان بدهنتد،     نتزاع و پر ام منطقه را وحشي، زمخت و مخروبته مسلم است که وقتي تم
شتاپ   ا، يك کافيدر اين منطقه يك سينم ،شود يي باورش نميامريکاهي  شهروند ساده 
آرام مذهبي که مسلمانان براي زيارت به آنجتا برونتد، وجتود داشتته       يا حتي يك منطقه

در )بته اصتطالح(   کته   استت  ييامريکتا هتاي   اي از فتيلم  فقط نمونه «مهلکه»باشد. البته 
 اند. صويربرداري شدهت «دشمن»سرزمين 
اي طتوالني دارد. يکتي از    يي ستابقه امريکتا هاي  اين نوع برخورد ضدجنگ در فيلم 

استت. در آنجتا    5اثتر اليتور استتون    «جوخته »هاي اين نوع برخورد،  ترين نمونه برجسته
شتود   ان توحشي متي هم يعنيهاي ويتنام دچار ماليخوليا  شخصيت اصلي فيلم در جنگل

طور که در همتين داستتان يتك     خواهد با آن مبارزه کند. همان مي کرد يم ادعا امريکاکه 
فقتط   ،و نگرانتي  شتود  متي فرض  خطي هم مشخص است، توحش کشور مقابل بديهي

تقليل حقيقت يتا   عنوان بهقهرمانه در دنياي جديد  اما اين شيوه روايت تك ست.ا  داخلي
                                                 

1. Oliver Stone 
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از ايتن موضتوع    کامال « کههلم»شود.  کم تجربه شخصي يك فرد در جنگ ديده مي دست
 است. انديشيدهآگاه است و براي وسيع نشان دادن ديدگاه فيلم تمهيدي 

 کودک معصوم

اي از داستان  شود. در نقطه يي با يك کودک عراقي دوست ميامريکايکي از سربازان 

احتمتاال  يکتي از ختود مستلمانان باليتي ستر        ،شود و طبق فرض فيلم کودک ناپديد مي

گذارد تا کتودک را بيابتد و حتتي     ه است. سرباز هر آنچه در قدرت دارد ميکودک آورد

کشتد و يکتي از دوستتانش را در مستير از      چند نفري را هم در مسير پيدا کردن او متي 

اصال  ربتوده   شود او م ميشود و معلو دهد. کودک اما صحيح وسالم پيدايش مي دست مي

نيازي بته  آيند و  که مسلمانان با هم کنار مي. نگاه مثبت به اين مسير اين است نشده بود

ها را از دست خودشان نجات دهد. روي منفي قاتيه امتا ايتن    يي نيست تا آنامريکايك 

استت  شر تبديل شده است. در واقع کودک باعث شده  نمادمعصوميت به  نماداست که 

طبتق   ريکتا امکته   ورد. در واقع انسانيتيياش رو به خشونت بيي براي نجاتامريکاسرباز 

هتا را بته    ييامريکتا ستت و   ا پا به خاورميانته گذاشتته، پوشتالي    آن ادعايش براي نجات

بتراي نجتات    امريکتا کشد. باز در اينجا زاويه ديد غترب بته شترق استت و      توحش مي

ها تزريق  ييامريکاها توحش خودشان را به  چراکه عراقي ،خودش بايد عراق را رها کند

ار هميشه نيروهاي به ظاهر معصوم هتم در آستتين دارنتد تتا     ک خواهند کرد و براي اين

نيازمنتد بستتري    ،هتا بتراي پرداختت    ايتن نشتانه  بياورنتد،  ها را به دست  ييامريکاقلب 

 ي داشته باشد. گذاري حداکثرتأثيربستري که داستان در آن قدرت  ؛ندا مناسب

 انتخاب بازیگر چهره

شتود و نگرانتي مخاطتب را بتراي      شته مييکي از قهرمانان فيلم در ابتداي داستان ک 

بتازيگر سرشتناس   « گاي پيترس »کند. انتخاب  باقي سربازان حاضر در جنگ دو چندان مي

 ؛بستيار هوشتمندانه استت    ،يي هم براي نقشي که بناست در ابتداي فيلم کشته شتود امريکا

مدلي کند و ناخودآگاه غم و ه زده مي چراکه حذف يك ستاره در فيلم، مخاطب را شگفت
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وحشتت و تترحم را بتر تمتام فتيلم        ستايه  ،انگيزد. کشته شدن ايتن ستتاره   را در او برمي

شتود و احساستاتش    گستراند و در نتيجه مخاطب از همان ابتدا با کارگردان همسو متي  مي

چته   شتود، اعراب مسلمان هتم کشتته    از سوياين ستاره  اگر بندد. حال راه تفکرش را مي

دوستت دارد متدام    اعراب فيلم را ن اره خواهد کرد و ،تمام رتو نف بهتر. مخاطب با ظن

 اعتماد نکند.مقابلش به شخصيت محبوبش اخطار دهد به شخص مسلمان 

 هاي متعدد به جاي قهرمان واحد انقهرم

هاي ضد جنگ کالسيك مثل جوخه، قهرمان واحدي وجتود داشتت کته در     در فيلم

گذاشتت   راه تفسير را باز مي ،. اين مسيرشد مي روحيهاي  مسير مأموريتش دچار بحران

اي شخصتي داشتته باشتد و حتتي ختودش دچتار        تجربته  ،که ممکن استت آن قهرمتان  

بتود   و. در واقع دست نويسنده و سازنده اثر براي مخاطتب ر است مشکالت رواني بوده

 به خوبي از نوع تفسير آگتاه استت و   هلکهپذيرفت يا نه. م شخصيت را مي و مخاطب يا

بته  بتر ايتن استاس،     امکان از آن دور شود. حد در تاانديشد  مي تمهيدي  ين دليلبه هم

يي در عتراق روايتت   امريکتا جاي يك قهرمان يا يتك سترباز، زنتدگي چنتدين سترباز      

ها و مشکالت رواني بته تصتوير    ها، مشکالت، ترس دگيرگونه انواع سرخو شود. اين مي

تترين ستودي کته از     مونه خروار باشد. مهمتواند ن شوند و اين مشت واقعا  مي کشيده مي

شان است. ايتن   آيد، امکان به تصوير کشيدن روزمرگي انتخاب چندين سرباز حاصل مي

کننتد کته تمتام     قهرمانان ديگر مثل قهرمان جوخه در مسير هدف مشخصي حرکت نمي

، خورنتد  متي  ،کننتد  قرار دهد. اين سربازان در عراق زندگي متي  تأثيراعمالشان را تحت 

ال روزمتره ستربازان از ايتن    شوند. نشان دادن اعم کنند و کشته مي خوابند، تفريح مي مي

يي معادل اعمال روزانه ختود را در زنتدگي   امريکاز اهميت است که مخاطب ئجهت حا

ميهنش در کشتور غريتب    بيند و با مقايسه سطح لذت و رفاه هم يي ميامريکايك سرباز 

از اينکه بتواند فکر جنگ را از اذهان پاک کنتد، نفترت   کشد. اين عذاب بيشتر  عذاب مي

 دهند.   يي را شکنجه ميامريکادشمناني که سربازان  ؛ز عراق و مسلمانان را در پي داردا
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 سبک خبري

هتاي   از سي.ان.ان يا ديگر شبکه ،هاي خبري لح ات حساسش را به سبك فيلم ،فيلم

در همتان ستطح هتم در     استت.  دهند، فيلمبترداري کترده   ش ميخبري که جنگ را پوش

تا مخاطب در ناخودآگاهش احستاس کنتد چيتزي    است وجود آورده  هميزانسنش ابهام ب

ورد، ااگر کمي فکر کند و خود را از اثر بيرون بيت  مخاطب حتي .ست ا بيند حقيقي که مي

ستتايد. ايتن    ترين شکل ممکتن متي   باز تالش کارگردان را براي ثبت لح ات، به واقعي

 هاي مورد ن ر مخاطب است. ، بهترين بستر براي قرار دادن نشانهسبك خبري

 گیري نتیجه

رستد ستينماي هتاليوود دو     دهتد، بته ن تر متي     به دست مي کتاببر اساس تحليلي که اين 

 .  است هاي خود قرار داده هراسي در محوريت برنامه رويکرد عمده را براي پيشبرد پروژه اسالم

قهرمتاني  کته منجتر بته خلتق      در روايتت  اي استطوره   کارگيري ساختار نخست با به

قهرمتان و   متکي بر تحتول  يبر روايت تأکيدو با  کند شود که تماشاگر با او همدلي مي مي

 مخاطبکند  سعي مي ي داراي آرمان ن ام سلطه،نسان عادي به ابرانسانتبديل او از يك ا

يا به يك  .يکي کند غربي يا با اين شخصيت اسطوره ،انديشه را به لحاظ هاليوودي فيلم

بتراي   . البتته نمايتد معرفتي   تماشتاگر سوژه آرمتاني   عنوان بهيي را امريکاقهرمان  ،اعتبار

نياز به يك بستر رئاليستي استت تتا آنچته فتانتزي و غيرواقعتي       ،رسيدن به اين خواسته

 آيتد؛ است، حقيقي ديده شود. اينجاست که دومين رويکرد سينماي هاليوود به کتار متي  

هايي کته بيننتده را ابتتدا در     و به کارگرفتن کدها و نشانه ميزانسنگرايش به رئاليسم در 

تشتخيص   نتاتواني در دليتل  ه امنيت بت  نبودآور ناشي از  زا و اضطراب يك موقعيت تنش

براي بازگردانتدن امنيتت بته تماشتاگر، بتراي او       دهد و سپس قرار مي دروغ واقعيت از

کارگردان فيلم نيز با هتدايت تماشتاگر    .گذارد نمي ندگان اثرسازاي جز اطمينان به  چاره

کته   رستاند  به اين باور مي را مخاطبش ،اي در بستري رئاليستي به کمك ساختار اسطوره

استت. بته ايتن ترتيتب      حقيقتي غير قابل خدشهفيلم،  از سويجهان فانتزي توليد شده 
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هاي تجاوزگرايانة اين کشتور در   هو همچنين برنام امريکاهاي اطالعاتي و امنيتي  سياست

حمله به کشتورهاي عتراق و افغانستتان و حاتور ن تامي در کشتورهاي منطقته مثتل         

بينندة  تأييدبه توجيه و  ،)از ديد غرب( پاکستان، براي مقابله با دشمن بزر  يعني اسالم

   رسد. خلع سالح شده در مقابل تصاوير مي

هتاي پيشتين در خصتوص     يد نتتايج پتژوهش  اين کتاب، ضمن تأيهاي  گفتني است يافته

دهد که اين سياستت کماکتان ادامته     ، نشان ميامريکاهاي  رسانه از سوي هراسي اسالمترويج 

کاربستت   ،فقيتت مو. دليتل ايتن   حکايتت دارد ضمني آن نيتز   فقيتمودارد و استمرار آن از 

ت و تجهيتزات  است. هتاليوود بتا استتفاده از امکانتا     فيلم هاي روايي و فرمي صحيح تکنيك

اطبتان  گيترد تتا در خودآگتاه و ناخودآگتاه مخ     کار متي  ود، شگردهاي مختلفي را بهفراوان خ

و در مرحلته اول نگتاه و در مرحلته بعتدي رفتتار آنتان را        سردرگم جهان نوين رسوس کند

 بکوشتد تتا از ايتن طريتق     .اسالمي و مردم مسلمان عوض نمايدنسبت به اسالم، کشورهاي 

   دهد. و هژموني خود را گسترش داري را از ميان بردارد م سرمايهرقيب اصلي ن ا
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