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 دهيچك
طور خاص در هاليوود  هاي غرب و به در رسانه مسلمانانتر شدن تصوير هاي اخير شاهد برجسته ر سالد

اي جلوه  و كليشه دارآميز، خدشهناخوشايند، غيرمنصفانه، اغراقمسلمانان،  اغلب ايم، تصويري كه نزددهبو
گريز و آشفته بوده است. مشاركت گرايانه،كرده و نزد اغلب مخاطبان به ويژه مخاطبان غربي تهديدآميز، افراط

هاي سينمايي هاليوود سلمانان، در فيلمال پاسخ دهد كه اسالم و مؤبه اين سنوشتار حاضر تالش دارد با 
 م.2000و  1990، 1980 ةشده در هاليوود در سه ده پنج فيلم ساختهاند؟ براي اين منظور چگونه بازنمايي شده

در اين بررسي، ضمن تبيين موضوع بازنمايي اند. تجزيه و تحليل شدهشناختي، با روش كيفي تحليل نشانه
هاي هاليوود در تمركز بر ها و انگارهنوان چارچوب نظري بحث، كليشهشناسي، به عاي و شرقرسانه

 مسلمانان ترسيم شده است.
 

 .شناسيبازنمايي، اسالم، مسلمانان، سينما، هاليوود، شرق :هواژكليد

 مقدمه
رسد كه در مي ظربه ن ،هاي غربي در رسانه سالما ةشده دربار اي عرضه با مروري بر آثار رسانه

هاي  استراتژيرويكردها و ها،  در اين رسانهن نااسالم و مسلمابازنمايي  ي وتصويرپرداز
فعاليت اين  ةو نـتيج تأثيراي حاكم است. و گفتمان ويژه شود اي خاصي پيگيري مي رسانه
هاي . بر اساس پيمايشبه اسالم لمس كردآمريكا توان در نگاه بخشي از مردم ها را ميرسانه

در  Council on Islamic- American Relations (CAIR)» آمريكا ـشوراي روابط اسالم «
منتشر شد،  م.2006 كه نتايج تقريباً يكساني را در برداشت و در سال  م.2005و  2004هاي  سال

دين نفرت و خشونت است. در پاسخ به   ها معتقد بودند كه اسالم،ييآمريكاچهارم  تقريباً يك
____________________________ 

     bicharanlou@ yahoo.comدانشجوي دكتري مديريت رسانه *
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كند، شنويد، نخستين چيزي كه به ذهنتان تبادر ميان را ميمـسلم ةهنگامي كه واژ« سؤال
، »دين خوب«با استفاده از واژگان مثبتي مانند آمريكايي درصد از پاسخگويان 6، »چيست؟

در اين باره اظهارنظر كردند. در مقابل، » بدفهميده شده«و » فداكار«، »منؤم«، »مردمان خوب«
درصد 26استفاده كردند. » دين«و » مسجد«مانند  درصد از پاسخگويان از واژگاني خنثي68

مغز  خشك«و » اسلحه«، »جنگ»  ،»تروريست«، »نفرت«، »خشونت«پاسخگويان نيز واژگاني مانند 
) »كلهيا بي 12Trag- head 12T) مرتجع«و«  (towel12T- head 12T) را به زبان آوردند(CAIR, 2006: 2-3)     . 

شود هاي اخير نميمحدود به سال  زي از اسالم،اما رويكرد كنوني در بازنمايي و تصويرپردا
و نيز تحوالت  .م2001سپتامبر  11بلكه برخي تحوالت سياسي همچون حوادث مربوط به 

 تر شدن آن شده است. باعث تشديد و نمايان فناوري اطالعات و ارتباطات،  ةگسترده در عرص
ازنمايي سينمايي اسالم و تر و علمي و نه اجمالي باين نوشتار به دنبال بررسي دقيق

 سؤال پاسخ به اين  ةها و فنون علمي متناسب و ارائگيري از روشمسلمانان در هاليوود با بهره
    اند؟هاي سينمايي هاليوود چگونه بازنمايي شدهاست كه اسـالم و مسـلمانان در فيلم

ر هـالــيوود با توجه به موضوع بررسي حاضر كه به بازنمايي اسـالم و مسلـمانان د
موضوعي  ةو نيز پيشيننظري هاي رسد پيش از پرداختن به ريشهضروري به نـظر مي  پردازد، مي

كه هاليوود در بستر و  الملليبازنمايي اسالم در سينماي غرب، رويدادها و وقايع مـهم بين
 طور گذرا تبيين شوند.  به ،به بازنمايي اسالم پرداخته است  فضاي آن،

 
 گذارثرات تحوال .1
     پايان جنگ سرد: اسالم جايگزين كمونيسم. 1ـ1

ها ييآمريكا ،»قدرت نرم«نظران همچون جوزف ناي، نويسنده كتاب  به اعتقاد برخي صاحب
اند كه پيش از اين به كمونيسم در اتحاد جماهير شوروي داده بودند نقشي را به اسالم داده

 ). 122: 1387(ناي، 
از ديد [اين روزها، ديگر خيلي عادي شده است كه ادعا كنيم اسالم «ن نظرا به باور صاحب

اتحاد  طور كه پيش از اينتبديل شده است، همان» امپراتوري شر« هب ]هاييآمريكا
منظم جنگ ژئوپوليتيك جنگ سرد كه  ةجماهيرشوروي چنين نفشي را بر عهده داشت. مجموع

داد، از بين رفته قرار مي» ها و ماكمونيست« ناپذيرهر چيزي را در چارچوب سخت و انعطاف
). در جهان غرب عاري از كمونيسم [كه در دوران جنگ سرد، به 138: 1385(سمتي،  است

 م.1989شد]، بعد از فروريختن ديوار برلين در سال اين تمدن محسوب ميضد عنوان تهديدي 
نگاهي مختصر ). «96: 1387ه، اسالم جايگزين مناسبي براي آن (كمونيسم) شده است (مهديزاد

به تصوير خاورميانه هاليوودي پس از جنگ سرد، خطوط و پستي و بلندي، چارچوب تفسيري 
ها و شعارهاي كند كه هاليوود از جهان ژئوپوليتيك و حمايت از لفاظيو تعريفي را مشخص مي

آميز با سـالـمتزدايي و همزيستي مدهد. پس از موضوع تنشارائه مي آمريكا سياست خارجي 
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، تـصور شد و عـالئم اين ضـعف در دوران »شده ابرقدرت تضعيف«آمريكا شوروي سابق، 
در اين  آمريكاكرد، پديدار شد. ها مدارا ميكارتر كه با كمونيستجمهوري جيمي رياسـت

آن در  آمريكا ها موجب واژگوني حكومت دوره، نيكاراگوا را از دست داد و انقالب ساندنيست
هاي و اشكال فرهنگي رايج آن نشانه» تروريسم«فرهنگي، ـ  كشور شد. در بستر سياسي

شد. دعوت قلمداد مي» سالح سري روسيه«ايدئولوژيكي قوي اين دوره بودند، چيزي كه 
قدرت شر صورت گرفت. از مجاهدين در افغانستان حمايت شد و كساني  باعمومي به نبرد 

گرامي داشته شدند. در اين ميان » جنگجويان راه آزادي«م و به مثابه مثل اسامه بن الدن استخدا
اي فيلم كه هاليوود نيز سهم خود را از اين مسئوليت بر عهده گرفت و با سـاختن مـجموعه

گان، به اين دعوت لبيك گفت كرد، از فيلم تاپرا تــرسـيم مي» شده ي احـياءآمريكا«
 ). 219-218 :1385سمتي،(

 
  م.2001سپتامبر  11دثه حا. 1ـ2

رخ داد كه آغازي اسفناك را بـراي جهان كه به  آمريكا اي خونين در حادثه م.2001سپتامبر  11
طور  كشته، هنوز به  3000بيش از  باشد، رقم زد. عوامل اين حادثه قرن بيست و يكم وارد مي

عوامل آن در  ةبارهاي زيادي دراند و همچنان بحث و جدلقطعي شناسايي و معرفي نشده
انگشت اتهام به سوي   محافل مختلف سياسي وجود دارد. اما از همان روز وقوع اين حادثه،

هاي تروريستي القاعده اشاره رفت و از آن روز بود كه اخبار مربوط به تروريست ةشبك
ها قرار گرفت و اكنون با گذشت نزديك به يك دهه همچنان مسلمان، در صدر اخبار رسانه

طور وسيعي  برخوردار باشند، به» برخورد«برهايي از جهان اسالم كه به نوعي از ارزش خبري خ
هاي مسلماناني خاص، داراي ارزش خبري باال اكنون اسالم و فعاليت«شوند. پوشش داده مي

شوند. در واقع، در مقايسه با گذشته تعداد معدودي از هاي غربي] محسوب مي[براي رسانه
ن نيستند، در حالي كه تعداد بسيار معدودي از ناتر به نحوي مربوط به مسلماخبرهاي مهم

 اندبوده» ترور باجنگ «چيزي غير از  ةهاي اخير دربارخبرهاي مربوط به مسلمانان در سال

Richardson, 2006: 1)  (Poole and. 
  گر پس از حمالت ويران«معتقدند  »هاي خبريمسلمانان و رسانه«نگارندگان كتاب 

، جايي را اشغال آمريكا، مسلمانان عموماً در تصويرسازي آمريكاضد  م. 2001سپتامبر 11
كرده بودند. در حالي كه دشمنان دوران جنگ سرد،  ها اشغالاند كه پيش از آن كمونيست كرده

شبه نظاميان  ]موضوع[اند، هاي مهم غربي همچون ناتو تبديل شدهبه دوستاني جديد در سازمان
جهان «كند. اگر چه به كل كمك مي آمريكا گرا، به تصويرسازي از دشمن جديد جمعي سالما

نگاه نشده  ـ شدها نگريسته ميگونه كه به كمونيستآن ـهمواره به مثابه تهديدي واحد » اسالم
جمعي » خودي«هستند كه » ديگراني«ها  مسلمانان اين است كه آن ةاست، اما انگاره كلي دربار

 .(Ibid: 117)» ها را داشته باشد آن ضدآمادگي اقدام  بايد
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هاي خبرنگاران براي توصيف فعاليت ةاغلب به وسيل »اسالمي«به اعتقاد كريم، صفت 
شود كه در اشاره به اقدامات مشابه كه توسط پيروان نحوي استفاده مي ها بهمحرمانه تروريست

). 81 :2003 ،است (كريم ناپذيرشود، تصوريمسيحيان و يهوديان انجام مويژه  بهديگر اديان 
، »اسالم در برابر غرب«، »آمريكا ردپاي گروه تروريست مسلمان در «ي همچون عناوين

، در نشرياتي مانند »هاي خشم مسلمانانريشه«و » وجه تاريك اسالم«، »شمشير اسالم«
از آنجا كه به تروريسم،  ).80 :همانبرجسته شدند (» تايم«و » ك كررونيوي«، »تايمزنيويورك «

هايي از فعاليت شود، افراد معموالً حتي عبادت مسلمانان را نيز نمونه صفت اسالمي داده مي
هايي كه به نام اسالم اقدام به فعاليت دانند. مقاالت مربوط به تروريستتروريستي مي
دهند، همراه مي در حال ركوع در مسجد نشان راي نمردا ازي يها كنند، با عكستروريستي مي

ها و تلويزيون ، فقط در روزنامه»مسلمانان خشن«ير غالب تصو. (Karim, 2006: 118)هستند 
در فرهنگ پاپ، هنر، موسيقي، » ديگران مسلمان«بلكه به عنوان بازنمايي  بازتوليد نشده است

شده است. ي توليد ا رايانههاي درسي مدارس، گفتمان عامه و به اشكال مختلف  ادبيات، كتاب
اي داشته باشند، اما اين كامالً نادرست است كه ممكن است برخي مسلمانان واقعاً چنين ويژگي

سپتامبر، نتايج اسفبار  11حادثه   . در واقع،Ibid): (120اند گونه گفته شود اغلب مسلمانان اين
طور رسمي در  ها، حتي بهافزايش ناشكيبايي غربي  ها، ترين آن متعددي داشت كه يكي از مهم

ها در قبال اسالم و مسلمانان  آن توسطها در مقابل اسالم و اتخاذ مواضع تند  ميان دولتمردان آن
از «اي براي قرار دادن اسالم و غرب در برابر يكديگر صورت گرفت.  بود و تالش گسترده

وزير اسالم گرفته شد، توسط سيلويو برلوسكني، نخستضدجمله شديدترين مواضعي كه 
ايتاليا، بيان شد. او گفت: ما بايد از برتري تمدنمان آگاه باشيم، نظامي كه رفاه، احترام به حقوق 

تضمين كرده است، نظامي كه براي  ـ در مقايسه با كشورهاي اسالمي ـ بشر و حقوق سياسي را
 .,Spencer) 2002: (2تنوع و تساهل، ارزش قائل است 

و دشمن را در تقويت و تثبيت هويت » ديگري«ن نقش سپتامبر، اسالم و مسلمانا 11پس از 
دهد كه اند. ترسيم مسلمانان به عنوان دشمن، روايت خاصي از اسالم ارائه ميغربي پيدا كرده

كند كه پيرواني آميز معرفي ميناپذير و تبعيضآن را مترادف ديني منزوي، متوحش، انعطاف
اي از جوامع غربي، پذيرفته در سطح گستردهكند. اين روايت مناسب همين اوصاف تربيت مي

 ه است.كرداسالم و مسلمانان ايجاد ضد اي در اين جوامع هاي خصمانهشده و واكنش
نند و در نتيجه جريان كهاي خصمانه از اسالم ارائه ميهايي كه روايتانواع جريان

ها، ها، ارتدوكسبه كاتوليك هاي مسيحي (كهند از: گروها عبارت ،كنندستيزي را هدايـت مـي اسالم
 ؛هاي مهاجر از كشورهاي اسالميالئيك ؛شوند)ها و مسيحياني صهيونيست تقسيم ميپروتستان

هاي نژادپرست و ونداليست گروه ،هاي منحرف (ماركسيسم، بهائيت و...)پيروان ايدئولوژي
 ).16-15: 1388(امينيان جزي، 
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حتي اگر روند از بين   هم و ذهنيت غلط رايج در غرب،تفا كرد كه سوءتأكيد با اين همه بايد 
نويس  ، ستون»مگ گرينفيلد«هاي مديد به طول خواهد انجاميد. رفتن آن شروع شود، تا مدت

ها اسالم و پيچيدگي آن براي غربي ةسوءتفاهم غرب دربار ةدربار ،نيوزويكيي آمريكا ةمجل
دين، فرهنگ و جغرافياي موسوم به  ةمجموع ةهيچ بخشي از جهان، به انداز«چنين نوشته است؛ 

ها] كج فهميده نشده است مند و لجوجانه توسط ما [غربيكننده، نظاماي مأيوسگونه اسالم، به
1) :2001 , (Smit. 

 

 م.2005انتشار كاريكاتورهاي پيامبر اسالم (ص) در سال . 1ـ3
حوادث  أن بسيار دامن زد و منشيكي ديگر از رويدادهايي كه به تقابل فرهنگي غرب و مسلمانا

در  م. 2005و تحوالت متعددي شد، انتشار كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسالم (ص) در سال 
Jپستن ـ جيلندس«دانماركي  ةروزنام م. 2005سپتامبر  30در «دانمارك بود.  12Tyllands –Posten12T  « 

به عنوان  ايشانين كاريكاتورها، منتشر كرد. در يكي از ا (ص)كاريكاتور از پيامبر اسالم  12
تروريست به همراه يك بمب ترسيم شده بود. در پي انتشار اين كاريكاتورها، اين روزنامه 

كاريكاتوريست دانماركي دعوت كرد تا كاريكاتورهايي از پيامبر اسالم به  40دانماركي از 
پستن، به چالش  ـ يلندسفرهنگي روزنامه ج ةدبير تحريري» فلمينگ رز«تصوير بكشند. به گفته 

ديـد، ضـروري به كشيدن آنچه روزنامه ما آن را خودسانسوري در قبال اسالم در دانـمارك مي
  .,Strömbäck et al) (123-121 :2008 رسيدنـظر مـي

شده بيش از هر چيزي اكنون اذهان مسلمانان  آنچه در ميان تحوالت و رويدادهاي مهم ياد
انگيز از مسلمانان در ميان مردم غرب و حتي دن ديدي منفي و وحشتغالب ش ،را نگران كرده

هاي غرب بوده برخي نقاط ديگر جهان است كه محصول فضاسازي و تصويرسازي رسانه
هاي نظري اين نوع تصويرپردازي از شرق، اسالم و مباني و ريشه اين بررسي، به  ةاست. در ادام

 .شود اشاره ميمسلمانان 
 

 ري چارچوب نظ .2
 ايبازنمايي رسانه . 2ـ1
از » معنا«هاي مفهومي و گفتماني است. به اين معني كه توليد معنا از طريق چارچوب» بازنمايي«

هاي معنا براي اشياي مادي و رويه ةشود. زبان سازندويژه زبان توليد مي ها، بهطريق نشانه
 ةندي معاني و معرفت درباربطرف براي صورتاي خنثي و بياجتماعي است و صرفاً واسطه

 ). 15:  1387جهان نيست (مهديزاده، 
نحو معنادار وجود ندارد و بازنمايي يكي از  كند كه واقعيت به) استدالل مي2003هال (

هاي كليدي توليد معناست. معنا صريح يا شفاف نيست و از طريق بازنمايي در گذر زمان،  شيوه
گيرد، هايي كـه در آن صورت مي هان مستقل از بازنماييترديد، جبي ماند.دست باقي نمييك
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اي نه وجود دارد. ليكن معنادار شدن جهان در گرو بازنمايي آن است. بازنمايي فرهنگي و رسانه
معاني  ةطرف، كه آميخته به روابط و مناسبات قدرت جهت توليد و اشاعامري خنثي و بـي

تأكيد ). بايد 16: همانهاي اجتماعي است (ابرابريمرجح در جامعه در راستاي تداوم و تقويت ن
هاي تصويري، اعم از خبر، مستند ويژه توليدات رسانه اي، بهكرد كه هر محصول يا توليد رسانه

با واقعيت آن وقايع بسيار متفاوت هستند و در   و حتي يك سخنراني يا مراسم دعا و نيايش،
طور حتم، معناي  كند و بهه اقدام به بازنمايي واقعيت مياي، رسانواقع، در فرايند ارتباطات رسانه

نه آنچه در واقعيت  ،رودرسانه به شمار مي ةتوليدي در اين فرايند، معناي توليدشده به وسيل
محققان رسانه   براي مثال، ؛طرف نيستخنثي و بي  وجود دارد و رسانه همواره در اين فرايند،

هاي انتخاب ةواقعيت باشد بلكه بايد اخبار را نتيج ةتواند آيينياند كه اخبار هرگز نمنشان داده
 نگاري روزنامه ها و هنجارهايها عواملي همچون ارزش كمابيش آگاهانه دانست كه در تعيين آن

، فناوري )2004)، مالحظات مالي (هميلتون، 2003و اصول رايج گردآوري خبر (شودسون، 
تر، ) نقش دارند. در سطحي انتزاعي2001بع خبري (مانينگ، ) و نياز و فشار منا2001(پاوليك ،

)، فرهنگ سياسي 2004اي و نظام سياسي (هالين و مانچيني، تأثير نظام رسانه اخبار تحت
يا مجادله مشروعيت در  وفاق، نابهنجاري ة) و اينكه يك موضوع متعلق به حوز2004 (انتمن،

 .(Strömbäck et al Ibid: 117)) قرار دارد 1986يك كشور است (هالين، 
بندي اجتماعي و صورت زبان به مثابه مجراي توليد و توزيع معنا، نقش مهمي در هرگونه

يند بازنمايي است كه كنترل و نظارت بر عقايد و ابه سبب اهميت زبان در فر فرهنگي دارد.
ميان، زبان، رسانه گردد و در اين رفتارهاي ديگران، از طريق ساختن و شكل دادن معنا ميسر مي

قراردادهاي  ةيابد. اگر معنا نتيجممتازي است كه معنا از طريق آن توليد و انتقال مي ةو واسط
زباني، فرهنگي و اجتماعي و نه چيز ثابتي در طبيعت است، در آن صورت معنا را هرگز 

ساخته و  توان ثابت و قطعي فرض كرد؛ يعني معنا در ذات چيزها وجود ندارد بلكه معنا نمي
طور  به). 22: 1386يك رويه داللت است (مهديزاده،  ةو نتيج شود، معنا حاصلتوليد مي

تواند در جهت هدايت افكار كارگيري زبان در ساحت رسانه، مي هتوان گفت: ب خالصه مي
 تواند بازنماياننده حقايق باشدرا اين زبان است كه ميزي ؛كار گرفته شود هعمومي يا انحراف آن ب

اي رسانه ةنما ارائه كند. نقش و كاركرد سينما نيز به منزليا حقايق را وارونه نمايد و آن را واقع
بايد «گردد و در همين راستا ارزيابي مي  گيرد،كه از زبان براي ارتباط با مخاطباني انبوه بهره مي

سيار خاص و اي، نقش سينما بها و محصوالت متنوع رسانهيادآور شد كه در ميان رسانه
هايي پيش سينما گفت: اين بازنمايي پرسش ةبازنمايي پيشرفت ةچشمگير شده است. بايد دربار

هايي كشد در باب اينكه ناخودآگاه (كه توسط نظم غالب شكل گرفته است) از چه راهمي
  ).73: 1382(مالوي، » دهدهاي ديدن و لذت مستتر در نگاه كردن را ساختار مي شيوه
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 شناسي رقش. 2ـ2
عمارگر غربي همچون انگليس و فرانسه، تكشورهاي اس م.19ويژه قرن  اخير به هاي سدهدر طول 

اي را نيز در خصوص شرق، از مطالعات گسترده  برداري بهينه از ممالك شرقي،به منظور بهره
اسي و شن ايران  شناسي،جمله خاورميانه انجام دادند و براي اجراي اين مطالعات، مراكز شرق

طور  آميز بسياري از مردمان غرب و بهسيس كردند. نگاه وحشتأشناسي متعددي را تاسالم
شناسي بين نخبگان سياسي، مطبوعاتي و نزديكي با موضوع شرق ةرابط آمريكاخاص در 
شناسي اند كه شرقكريم نشان داده محققاني چون سعيد، سردار و دارد.آمريكايي اجتماعي 

نما را بـه كـار شناسي روايتي واقع در روابط غرب با جهان اسالم است. شرق ايدئولوژي مسلط
شود، واقعيتي  گيرد كه در آن واقعيت متفاوت اجتماعي و فرهنگي از شرق بديهي انگاشته ميمي

شناسان كشف گرديده و كه متفاوت از همتاي غرب آن است. اين روايت با تالش شرق
نمايي ويژگي هميشگي اين شود. در واقع نوعي اهريمنتـه ميبودن آن بـديهي انـگاشـدرست

هاي  شناسانه از اسالم و مسلمانان را در رسانهطرز تفكر بوده اسـت. كريم تكرار تصاوير شرق
كند كه تصوير از اسالم به مثابه يك تهديد، به گفتمان غالب دهد و تبيين مييي نشان ميآمريكا

 تبديل شده است.  آمريكا در 
شده تبديل  پس از حدود دو قرن از عمر رسمي آن، به گفتماني بسيار شناخته  شناسي،شرق

 توان چنين خالصه كرد:شناسي را ميهاي گفتمان شرقويژگي«شده است. 
 ةهركس كـه دربـار ،مطالعه يك منطقه با ابزارهاي زباني و نوشتاري. بنابراين متعارفسنت  .1

 شناس است.نويسد، يك شرقند و ميكدهد، پژوهش ميشرق آمـوزش مي
 مبتني بر مكان خاص شرق در تجربيات اروپاي غربي است. .2
شناختي گردد و مبتني بر تمايز معرفتسبك فراگير انديشه و تاريخي كه به عهد باستان برمي .3

 است.» شرق«و » غرب«شناختي بين و هستي
 شرق است.يك سبك غربي براي تسلط، تجديد ساختار و دانش اقتدار بر  .4
 اصطالح معتبر است. اطالعات  به بايگانييك كتابخانه يا  .5
 يك نظام بازنمايي شرق در دانش، آگاهي و امپراتوري غربي است. .6
اي تجربي كه وجود دارد نيست؛ بلكه شرق به نهاد [اين نوع نگاه] شرق به عنوان آبژه .7

 ).                                                                       90: 1387  شده، آبژه گفتمان اروپايي است (مهديزاده،صورتي كه شرقي
دين، جامعه، زبان، تاريخ و ...   ةبه گفته سعيد، نظرهاي گوناگوني را كه خاورشناسان دربار

 ةو همزمان با توسع م.19 ةناميد؛ اما از سد» شناسي آشكارشرق«توان مي ،اندشرق ابـراز كرده
شناسي پنهان خواند، هاي اروپايي در قلمرو اسالمي، نوع ديگري كه بايد آن را شرققدرت نفوذ

اي خيالي، نامعقول گونه هاي غرب، بهپديد آمده است. در اين نوع، شرق در آثار ادبي و سفرنامه
و خرافي ترسيم گشته و طوري وانمود شده كه شرق شايستگي زندگي آزاد را ندارد و غرب بر 

هاي علمي و فلسفي هاي مختلف هدايت كند. در پژوهشداند كه شرق را در زمينهالزم ميخود 
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ها كمتر است و علمي از غربي ةها در نوآوري و توسعگردد كه توانايي شرقيچنين القا مي
شناسي از اسالم (و  هاي شرقكند كه تبييننند. او اشاره ميكها بايد از آنان دستگيري غربي

اند: اول بين غرب و شرق، تفاوت مطلق و منظم چهار محور اصلي شكل گرفتهشرق) حول 
هاي غرب از شرق، نه بر واقعيت جوامع مدرن شرقي بلكه بر تفاسير وجود دارد؛ دوم، بازنمايي

ير (راكد) و يكنواخت است و قادر به تعيين هويت يتغبدون متني و ذهني استوارند؛ سوم، شرق 
 ). 13-12:  1386  سته و فرمانبردار است (همتي گليان،خود نيست؛ چهارم، واب

توان گفتمان حاكم طور خالصه مي شناسي، به شرق نظريهاي تاريخي و نظر از ريشه صرف
 شناسي را در معرفي خود و بازنمايي ديگران، در چارچوب ذيل ارائه كرد:بر شرق

 
 ايي ديگرانشناسي در معرفي خود و بازنم گفتمان حاكم بر شرق  1جدول 

 

 

 )99: 1387  (مهديزاده،منبع:        
 

ترين در آثار خود گسترده آمريكا االصل و فقيد دانشگاه كلمبياي استاد فلسطيني  ادوارد سعيد، 
هدف ادوارد «شناسي و اهداف و رويكردهاي آن انجام داده است.  تالش را براي تبيين شرق

شناسان] را زير سؤال ببرد. شناختي [شرقمردمجانبه بيان سعيد اين بود كه رويكرد يك
شرق ديده شده كه  ةشناختي نخبگان متخصص در مطالعدر آثار مردم .م18رويكردي كه از قرن 

نامد. از ديدگاه ادوارد سعيد، آثار مي» گرخود سلطه«شناختي ادوارد سعيد آن را بيان مردم
ها  شناسي، آننگرانه آثار شرقجانبهرهاي يـكشناسان، از استقالل برخوردار نبودند و تفسي شرق

شناسي، در خدمت استعمارگري بوده است كند و در واقع شرقغرب معطوف مي ةرا به سلط
(Kilani, 2008: 14). 

 
 شناسيسازي مبتني بر شرقكليشه. 2ـ2ـ1

نام اسالم و اي كه ذكر گونه ، بههاي متعددي از مسلمانان ارائه شدههاي غرب، كليشهدر رسانه
صورت خودكار، در هنگام  ها بهاند و اذهان غربيها عجين شدهمسلمانان، اكنون با اين كليشه

مانده، هايي همچون عقبكنند. كليشهها را نيز تجسم مياين كليشه  تصور و يادآوري مسلمان،

 هاي بازنمايي ديگري (اسالم و مسلمانان)چارچوب هاي معرفي خود (غرب)چارچوب
 ماندگي و تحجرعقب توسعه و نوگرايي

 تعصب و خشونت تساهل و بردباري
 طلبيشرارت و جنگ طلبيصلح

 جنون و تندروي شناسيعقالنيت و مسئوليت
 مروج تروريسم قرباني تروريسم

 ركوب زنانس آزادي زنان
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سازي كليشه جنگجو و ... . در حقيقت، ،طلبباره، خشونتپرست و زنبدوي و بياباني، شهوت 
ويژه براي تصويرپردازي و بازنمايي  به ؛ترين راهبردهاي بازنمايي خود و ديگران است از مهم

سازي مردم را تا حد چند خصيصه يا ويژگي ساده كليشه»  شود.ها استفاده ميديگران در رسانه
شخصيتي هاي اي از ويژگيها به مجموعهدهد. كليشه عبارت است از تنزل انسانتقليل مي

دادن، ها عبارت اسـت از تقليل كردن شخصيتاي آميز و معموالً منفي. در نتيجه، كليشهمبالغه
و » بهنجار«و از طريق كاركرد قدرت، مرزهاي ميان » تفاوت«كردن، آشنا كردن و تثبيت  ذاتـي

سازي يشهاش در مورد كلكردن. ريچارد داير در مقالهرا مشخص» ها آن«و » ما«، »بارنكبت«
كند كه شود. او استدالل ميقائل مي» بنديگونه«و » سازيكليشه«) تمايز مهمي ميان 1977(

شود. ما جهان را عمالً بدين ها، فهم جهان اگر نه غيرممكن اما دشوار ميبدون استفاده از گونه
دهيم ارجاع ميشناختي مان را به طـرح ردهفهميم كه اشياء، مردم يا رويدادها در ذهنشيوه مي

اي را كه بر روي يك وسيله گنجد و تناسب دارند. بنابراين ما ها مي كه بر طبق فرهنگمان، در آن
دهيم، به عنوان ميز اي ايستاده است و روي آن اشياء و وسايلمان را قرار ميچهارپايه

سادگي قابل فهم  ههاي ساده، پايدار و بسازي تعداد اندكي از ويژگيكنيم. كليشهمي» رمزگشايي«
دهد ها تـقليل ميآن فرد را به آن ويـژگي ةگيرد و همه چيز درباردر يك شخص را در نظر مي

سازي تفاوت  پندارد. بنابراين كليشهسازد و ثابت و ابدي ميآميز و ساده ميو آن صفات را اغراق
سازي، يك  . كليشه)20-19در مهديزاده،  2003(هال،  »كندرا ذاتي، طبيعي و ثابت فرض مي

» ديگري«و » ما«قبول و غيرقابل قبول،  و قابل» منحرف«و » نرمال«نوع مرز نمادين را ميان 
در  ،يي را كه نرمال هستند»ماها«دادن يا متحد ساختن همه سازي پيوند سازد. كليشهمـعـيـن مي

اي متفاوت  گونه بهرا كه  ـ يعني ديگران ـ» ها آن« ةكند و هميك اجتماع تخيلي فراهم مي
كند كه همه  فرستد. ماري داگالس استدالل ميهستند، فراسوي حد و مرز به تبعيد نمادين مي

 ).20: 1387زاده، ي شود (مهدچيزهايي كه خارج از محدوده باشد، آلوده، خطرناك و تابو فرض مي
 

 شناسي روش. 3
هاي  روش ةاست. اين روش در زمرشناختي رفته در اين بررسي، روش تحليل نشانه كار روش به

ها  ها، اين است كه آننقطه مشترك اين روش«رود. اي به شمار ميكيفي تحقيق در متون رسانه
كنند يا چه رويدادهايي ساخت جهان واقعيت توسط مـردم (مردم چـه مـي ةبه دنبال تبيين شيو

غني هستند. تعامالت و اسناد، بينشي  ةدار و دربردارندادهد) به بياني معنها رخ مي براي آن
هاي اجتماعي يندها و ساختاشوند كه در تالزم يا تعارض با يكديگر، فرهايي دانسته ميشيوه

را با  اگذارند كه بتوان معنهايي را در اختيار مياين رويكردها، شيوه ةدهند. همرا تشكيل مي
ها، دهند كه مدلامكان مي هاي گوناگون كيفي بازساخته و تحليل كرد و به پژوهشگرروش
پذير) را براي تبيين و تشريح موضوعات اجتماعي بيش تعميم و هايي (كمنظريهها و شناسيسنخ

 .(Rapely, 2007: 1)شناختي ارائه كنند  يا روان
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به اين موضوع توجه   شناختي،در روش بررسي حاضر، يعـني تحـليل نشانه  در حقيقت،
شوند، هاي سينمايي كه در اين تحقيق بررسي مياي مانند فيلمنهشود كه در يك متن رسامي

از الگويي  هاشناختي براي بررسي فيلمكارگيري تحليل نشانه هاند. در بچگونه معاني توليد شده
شده است. استفاده   در تحليل رمان بالزاك بهره گرفته، ،شناس فرانسويكه روالن بارت، نشانه

بالزاك را يعني  نويسنده رئاليست فرانسوي ستان كوتاه سارازين اثردا S/Zبارت در كتاب 
عنوان  بااي خوانش را هواحداستفاده كرده است. او  گرايانهاي ساختشيوهاز  و كردهبررسي 

كه گاهي ست يك قلمرو تحقق معنا، در تحليل بارت واحد خوانشنموده است. بررسي  1الكسي
 ةنحوسبب ايجاد انعطاف در  هاي تفسيرياستراتژي اين و گاهي يك كلمه است. لهيك جم

داسـتـان  ةكـننـدهـدف بارت، نـشان دادن مــاهـيت داللـت .ه اسـتشد ارت ـررسي بـب
از نظر بارت، معنا به شـكـل نـاخودآگاه شـكل « .(Hawkes, 2003: 94)بـالـزاك بـوده اســت 

دهد. متفاوت در تحليل يك متن خبر ميهاي لفهؤبارت از حضور م ،گيرد. بر اين اساسمـي
 ند از:ا عبارت است، پنج رمزگان دخيل در روايت كه بارت در تحليل رمان بالزاك به كار گرفته

و جواب  سؤالبرد و مترادف با  رمزگاني كه روايت را پيش مي :Her2)(رمزگان هرمنوتيكي. 1
بندي كنند يا ي را صورتسؤالو طيف متنوعي از رويدادهاي تصادفي است كه ممكن است 

، ابهام، معما سؤالهاي لفهؤمرا پيش كشد. اين رمزگان  3ه دهند و يا معماييئرا ارا پاسخ آن
را شكل نقاط بازگشت در روايت  ،كنند و در نهايت بندي مي خير معنايي را صورتأو ت
كه هاي معماهايي است ها و سازماندهي خطي جوابدهد كه همانا بازگشايي جواب مي

  .اند پيشتر مطرح شده
مني ـهمان رمزگان معناهاي ض ،در واقع :4(Sem) هارمزگان واحدهاي كمينه معنايي يا دال. 2

در عنوان داستان سارازين  بر  eمثالً است.   معنايي تشكيل شدهظريف ت كه از اشارات ـاس
 نث بودن داللت دارد. ؤم

هاي قابل تشخيص است كه  بنديي يا تركيببنداين رمزگان گروه :Sym5)(رمزگان نمادين. 3
ترين  سازد. مهمبندي غالب را ميشوند و سرانجام تركيب طور منظم در متن تكرار مي هب

ها مضمون ةها در متن است. اين رمزگان دربرگيرند كاركرد رمزگان نمادين وارد كردن تقابل
 است.

دارد و  »عمل ةني تعيين نتيجتوانايي عقال«ريشه در مفهوم  :6(Act) رمزگان كنشي. 4
ها و كنش ةكند. اين رمزگان در برگيرند طور ضمني به ختم رويداد اشاره مي هخود و ب هخودب

مثالً سكانس قتل در رمان  ؛گيرد رويدادها را در بر مي ةرويدادهاست كه همان زنجير
خطي از  توالي ةو دربرگيرند سارازين كه همان اجراهاي اصل روايت را بر عهده دارد

ها الزاماً از درون  بيانگر عليت خطي و تعمدي بودن متن است. اين توالي ،هايي استكنش
در  پيشتركند كه  گيرند بلكه خواننده به متون مشابه نيز رجوع مي ت نميئمتن نش
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 ين ساختار كلي متن را به مثابه يك كلِ بهااند و بنابر ساختارهاي مشابه وجود داشته
 هاي گفتماني است.ويژگيزند. بر اين اساس، اين رمزگان داراي ميپيوسته حدس  مه

 ةنام و مقتدر درباربه مثابه صدايي اخالقي، جمعي، بي: 7 (Ref)رمزگان فرهنگي يا ارجاعي. 5
اقتدار  ةشد نظام تثبيت«گر گويد. براي بارت اين رمزگان نمايانخردپذيرفته شده سخن مي

است. رمزگان فرهنگي ارجاع به بيرون دارد و به قلمرو  »نهها و اخالقيات پدرساالراسنت
در متن  را كند تا باورهاي مطرح شده  دهد كه سعي مي ها ارجاع ميايدئولوژيك و اسطوره

توان از ي را ميـاعــزگان ارجـمرهاي لفهؤطبيعي و مطابق با عرف نشان دهد. عناصر و م
دست آورد كه بر مبناي ه خاص ب فنيهاي مانها يا گفت ها، كليشه المثل ها، ضرباسطوره

 .گيرد دانش اجتماعي پيشيني شكل مي
 

عامل حركت  4و  1هاي رمزگان ند.به آساني قابل تفكيك از همديگر نيست 3و  2اغلب رمزگان 
اي (اساسي) اطالعات پايه 5و  3 ،2هاي اند و رمزگانمتن به سمت جلو و ايجاد توالي در متن

 ). 159: 1388 (گيويان و سروي،  كنند راهم ميرا براي متن ف
 3، 2هاي ها، رمـزگانتحليل روايي نيستيم و در تحليل فيـلم ةئدر اين بررسي، به دنبال ارا

يعني رمزگان هرمـنوتيكي و  4و  1هاي گيرند. با اين حال رمزگانمـورد نـظر قـرار مي 5و
 د.شونه ميئكنشي براي كامل شـدن الگوي بارتي ارا
صحنه عبارت است از «انتخاب شده است.  (Scene) واحد تحليل در اين بررسي صحنه

كند كه در يك مكان و زمان بخشي از يك فيلم روايي كه حسي از كنش مداومي را القا مي
اند كه در ارتباط با هايي از فيلم، تحليل شده). صحنه29 :1388 (فيليپس،» دهد.مداوم رخ مي

 اند.ن بودهاسالم و مسلمانا
پردازد. عنصر  االذهاني پژوهش مير بينصكيفي، پايايي در مفهومي كلي به عنا مطالعاتدر 

هاي كوچك تطبيقي تجربه Iةاجتماعي است و هم از طريق مقايسو ي تعاملي ااالذهان پديدهبين
سيرها شكل هاي جديد، انواع مستندسازي و تفمطالعه و هم از پرداختن به يافته ةدر مراحل اولي

تحليل كيفي بر قرائت و تفسير پژوهشگر از « ).29 :1384برون نيس، سروي به نقل از ( گيرد مي
هاي بر يكي از داليلي است كه تحليل اي متمركز است و اين تمركز عميق و زمانمتون رسانه
 ).154: 1384مهديزاده، كنند (اي را انتخاب ميهاي كوچك و محدود از متون رسانهكيفي، نمونه
هاي كمي و كيفي، رغم تفاوت ماهيت پايايي و روايي در پژوهش بهكرد  تأكيد، بايد  با اين حال

كنند اين دو مقوله به خواننده كمك مي«اين موضوع در تحقيقات كيفي، اهميت كمتري ندارد. 
اصـوالً  هاي پژوهش اطمينان داشته باشـد وتواند به يـافـتـهتا مشخص كند كه تا چه حد مي

 ). 171: 1383  تواند نتايجي را كه پژوهشگر به دست آورده، باور كند (ويمر و دومينيك،آيـا مـي
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 هاتجزيه و تحليل يافته .4
  The Delta Force(نيروي ضربت)  8نيروي دلتا .1-4
و رژيم  آمريكا : محصول /1986 سال پخش:/  (Menahim Golan) گوالن مناخيم: ارگردانك 

 صهيونيستي
 

 چكيده داستان فيلم. 4ـ1ـ1
در مسير خود   نيويورك عازم است، ،كه از آتن به رم و در نهايت  707يك هواپيماي جت 

شود. اين گروه از خلبان ربوده مي» انقالب جهاني جديد«لبناني به نام  ـ توسط گروهي فلسطيني
نيروي «عملياتي از كماندوها به نام  ةها را به بيروت ببرد. پنتاگون يك تيم زبد اهد تا آنخومي
فرماندهي اين نيرو را سرهنگ مك  .ند تا مانع موفقيت هواپيماربايان شودكرا وارد عمل مي» دلتا

: كنندد ميرعهده دارند. گروگانگيرها با مسافران بسيار خشن برخو ركوي و كلنل الكساندر ب
كنند و دائم فرياد اهللا اكبر سر ها را يادآوري ميهاي مرگ نازيها به يهوديان، اردوگاه آن
آميز دارند و صليب او را دهند، حتي در برخورد با يك زن راهبه مسيحي نيز برخورد توهين مي

مام نشيند، تصاويري از اكشند. سرانجام، هواپيما در فرودگاه بيروت بر زمين مياز گردنش مي
كنند. نيروي دلتا با شود. ربايندگان هواپيما زنان را آزاد ميخميني (ره) در فرودگاه ديـده مي

هاي يهودي را آزاد كـشند و گـروگـانها ربايندگان را مي شوند. آنپوشش گردشـگر وارد مي
 روند.   سپس قهرمانانه به فلسطين اشغالي (اسرائيل) مي  كنند،مي

 

 فيلم ويژگي اهميت و. 4ـ1ـ2
يي متعددي از جمله بعدها آمريكاهاي سينمايي اين فيلم، به موضوعي پرداخته است كه در فيلم

گذاري زيادي صورت اي بر روي آن سرمايههاي رايانهبا همين نام نيروي دلتا و نيز در بازي
ختلف جهان در در نقاط مآمريكا را كه فعاليت نيروي دلتا به نوعي با آبرو و اعتبار زي ؛گرفته

تالش شده  ،رو هاي عمليات آن حساسيت بااليي دارد، از اينارتباط است و موفقيت يا شكست
اي از هاي سينمايي، تصوير خارق العادهاي از جمله فيلماست از طريق توليدات مختلف رسانه

 ايجاد شود.  آمريكا در افكار عمومي به ويژه در  ،رو اين
اي از اين فيلم را در خاك فلسطين اشغالي تصويربرداري عمده هاي بخش، كارگردان فيلم

هاي آويو و صحنهگوريون تلكرده، از جمله تصاوير مربوط به فرودگاه بيروت را در فرودگاه بن
ارتش رژيم صهيونيستي استفاده  16آويو گرفته و از هواپيماهاي اف تل ةخياباني را در حوم

، انگليس، )غربي(سوئد، نروژ، آلمان   در هلند، فنالند،آمريكا كرده است. اين فيلم، عالوه بر 
 جنوبي به نمايش درآمد. ةاستراليا، سنگاپور و كر  ايسلند،



 

127 

شه
كلي

 و 
زي

سا
وير

تص
 

ز م
د ا

وو
هالي

ي 
ساز

ن و
مانا

سل
… 

 تحليل فيلم
 زمان: روز – 707 -: / محل وقوع: هواپيما، 1صحنه  منتخب . 1

مان) با نماي نزديك از كشوي دستمال كاغذي در دستشويي هواپيما، عبدل (هواپيمارباي مسل
هاي بسيار دارد. برش به نماي مصطفي با ريشها برميبازكردن كشو، اسلحه را از زير دستمال

ة هاي ژوليده و نامنظم، كراوات شُل، در كنار او يك مسافر خوابيده است. چهربلند سياه، موه
كند. او مصطفي كمي مضطرب است، برش به نماي درشت از عبدل كه عرقش را پاك مي

 آورد.را بر زبان مي» اكبراهللا «كند و با صداي آرامي ذكر را در سينه حبس مينفسش 

 

 ، زمان: روز707منتخب/ محل وقوع؛ هواپيماي  صحنه .2
كند تا شود، مهماندار را وادار ميپس از اين كه عبدل متوجه حضور يهوديان در هواپيما مي

 يهوديان را از ميان مسافران جدا كند.
بنيامين «از جمله  ؛خواندمي ،رود يهودي باشندكه گمان مي را دار، اسامي چند مسافرمهمان

ً نزديك او شدن اسم او، نماي نسبتاها بوده، با خوانده هاي نازي، پيرمردي كه در اردوگاه»پيتانكا
 اي نگران دارند.بينيم (ايجاد صميميت) كه چهرهو همسرش را مي

اعالم كند. اين امكان نداره دوباره اتفاق بيافته، دوباره نه، دوباره نه. همسر بنيامين: بعد را  
كني؟ نرو، نرو/ بنيامين: ما خيزد كه به سمت عبدل برود/ همسر بنيامين: چه كار ميبنيامين برمي

نگران  ةتونيم دوباره اين كار را انجام بديم/ برش به نماي باز از چهرايم و مييك بار زنده مانده
كنند/ برش به نفر از مسافران هواپيما كه به عقب برگـشتـه و بـنيامين را نــظـاره مي 20د حدو

نگران  ةنماي نزديك خداحافظي بنيامين با همسرش، برش به نماي باز از داخل هواپيما، چهر
شنويم. آم. صداي گريه همسرش را ميمسافران/ بنيامين (با اعتماد به نفس): من دارم مي

كند تا بنشيند، همسر بنيامين رود اما مصطفي با اسلحه او را تهديد ميه دنبال او ميهمسرش ب
ها بايد كاري انجام بدهيم، كاري ... (نماي زند: اين جنگه، جنگه، دوباره اردوگاه نازيفرياد مي

گر نزديك از همسر بنيامين، ايجاد صميميت)، برش به نماي درشت از بنيامين كه نظاره
نشاند تا در امان بماند. ست/ يكي از مسافران، همسر بنيامين را آرام سر جايش ميهمسرش ا

قد از بنيامين، برش به نماي تمامآيد./ برش به نماي نيمه آلود به مدد تصوير ميموسيقي حزن
قد از بنيامين (كه استوار تمام مهماندار، مجدداً برش به نماي نيمه ةگرفتغم ةدرشت از چهر

كند: من بنيامين كاپيتان هـستم، چه كـار اده و با اعتماد به نفس) خود را به عبدل معرفي ميايست

 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 
صحنه

1  
عبدل، از اسلحه چه 

 اي خواهد كرد؟استفاده
 عبدل مسلمان است

اقدامي كه او قرار است 
انجام دهد با ايدئولوژي 

 او دارد

 آرامش/ خطر
تروريست/ 

 ناهگمسافر بي

انتظار داريم 
عبدل، مرتكب 
عمل خطرناكي 

 شود

ارجاع به خطرناك 
 دارد بودن مسلمانان
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خواهد تا اسم گويد: بشين و از مهماندار ميشود و ميتونم براتون بكنم؟ عبدل وارد قاب ميمي
 .كند اعالم را بعدنفر 

 
 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 

 
 
 

صحنه 
2 

ديان چه عبدل، با يهو
 برخوردي خواهد كرد؟

همسر بنيامين از تكرار چه 
 اتفاقي مي ترسد؟

 رفع تعليق: 
 ازتكراررويدادي همسربنيامين

ها هاي نازيمانند شكنجه
ها در هراس در اردوگاه

 است

   بنيامين كاپيتان يهودي
ماجرايي سخت  بار يك

را پشت سر گذاشته و  
موضوع گروگان گرفته 

ن براي او  چندا شدن
 ترسي ندارد

به  بنيامين از اعتماد
نفس بااليي برخوردار 

 است
رفتار عبدل و دوستش 

ها مصطفي، به رفتار نازي
 شباهت دارد

  مسلمان/يهودي
 نازي/ يهودي

سافر متروريست/ 
 گناهبي
 

بايد منتظر تصميم 
عبدل درباره بنيامين 

 بود

ارجاع به تقابل مسلمانان با 
 يهوديان (اسالم و يهوديت)

به انگاره مظلوميت   رجاعا
  يهود

ارجاع به جنگ جهاني 
ها و دوم و  تقابل نازي

 يهوديان

 
گيري از منفور بودن ها در جنگ جهاني دوم و بهرهاين سكانس با ارجاع به اقدامات نازي

در  تها به شددهد. از آنجا كه نازيها در يك قاب قرار مي ها، مسلمانان را در كنار آن نازي
رحمي و قساوت شهره دارند، اين همنشيني فكار عمومي غرب و حتي شرق، به بيميان ا

سازي مخاطب را در خصوص تداعي مسلمان و خشونت در كنار شرطي  ها،نازيمسلمانان و 
 يكديگر مورد نظر داشته است.        

 د)ها (لباس سياه با نوار سفيد) و كشيش (لباس سياه با يقه سفيرمزگان لباس: راهبه
توان به تمركز نگاه سازندگان فيلم بر سه دين اسالم، يهود و در تحليل اين سكانس مي

 ةمسيحيت و پيروان اين سه دين توجه كرد. بسيار تالش شده است همان طور كه در عرص
و كشورهاي اروپايي،  آمريكاالمللي و در سياست خارجي كشورهاي مسيحي غربي همچون  بين

اند، در فضاي فيلم نيز مسيحيان و يهوديان در رژيم صهيونيستي قرار گرفتهاين كشورها در كنار 
تر نمايانده شوند و مسلمانان،  قرابت و مجاورت با يكديگر و به لحاظ عاطفي به يكديگر نزديك

پنداري هر تماشاگر غربي را با يهوديان و راحتي همذات دشمنان اين دو. اين موضوع به
 انگيزد.    ها را از مسلمانان برمي يلم و نفرت آنمسيحيان ترسيم شده در ف

 

 ) Executive Decision( تصميم عملي. 4ـ2
 / محصول : آمريكا 1996سال پخش:  (Stuart Baird) بِرد استوارتكارگردان: 

 داستان فيلم:  ةچكيد. 4ـ2ـ1
ت، چند را كه از آتن عازم واشينگتن اس 747نفره فلسطيني، يك هواپيماي جت  8يك گروه 

مسافر گروگان، يك سناتور  406ربايند. در ميان دقيقه پس از قرار گرفتن در آسمان مي



 

129 

شه
كلي

 و 
زي

سا
وير

تص
 

ز م
د ا

وو
هالي

ي 
ساز

ن و
مانا

سل
… 

به نام ماورس هم وجود دارد. ناجي حسن، رئيس گروه هواپيماربا در مقابل آزاد  آمريكايي 
يي يكي از آمريكاكند؛ از جمله اينكه مقامات هايي را مطرح ميكردن مسافران هواپيما خواسته

نند. با نزديك شدن هواپيما به خاك كرا كه دستگير شده است، آزاد » سيد يافا«وستان او به نام د
افكن سوپر با بمب» آستين تراويس«يي به فرماندهي سرهنگ آمريكا ييك گروه كماندو آمريكا 

سروصدا هنگام پرواز زير شكم هواپيما  تواند بيجت كه به تونل ضدفشار مجهز اسـت و مي
را پـيدا آمريكا كنند تا هواپيماربايان امكان ورود به آسمان گيرد، به سوي هواپيما پرواز مي قرار

كنند و هواپيما را سالم بر كشند، بمب پيشرفته را خنثي ميگروه مسلمان را مي ةها هم نكنند. آن
 نشانند.زمين مي

    

 فيلم ويژگياهميت و . 4ـ2ـ2
ازيگر مرد (كرت راسل) و بهترين بازيگر زن (هال بري) را بهترين ب ةجايز 1997فيلم در سال 
سوئد، نروژ،   در هلند، فنالند،آمريكا كسب كرد. اين فيلم، عالوه بر » باستربالك «از جشنواره 

جنوبي به نمايش درآمده است. نمايش تصميم  ةآلمان، اتريش، پرتغال، اسپانيا، ايسلند و كر
تر يا دقيق» تصميم عملي«كوتاهي قبل از نمايش فيلم  اجرايي، در مالزي ممنوع شد. مدت

مارس  13در » وال استريت جورنال«در » استيون امرسون»  ،»دستور حكومتي«بگوييم فيلم 
روز بعد دو جوان  چهاركنند. ادعا كرد كه مسلمانان از ترور در خاورميانه حمايت مي م.1996

تصميم   مارس، 26تا  17تعرض كردند. از شدند و به نمازگزاران » دنور«وارد مسجدي در 
برادران «سخنگوي شركت » دايان گورسكي«ها قرار داشت. عملي، در صدر جدول فروش فيلم

هاي فيلم گفت: فيلم تالش كرده موقعيتي قابل باور را نشان دهد. يكي ، با دفاع از كليشه»وارنر
فعلي اخبار است. چند روز پيش از  عناويناز مديران شركت هم گفت: تصوير ارائه شده، همان 

، برخي از رهبران مسلمان و عرب »براداران وارنر«مديران شركت   نمايش فيلم در سينماها،
مدير » نيهاد عواد«را براي نمايش خصوصي فيلم دعوت كردند. پس از نمايش فيلم،  آمريكا
ين قاعده شده است كه چرا ا«را مطرح كرد؛ سؤال ، اين »آمريكا  ـشوراي روابط اسالم «وقت 

هاي و اين شورا از اسـتوديو خواسـت كه صـحنه» ها بايد تروريست باشند؟هاي فيلممسلمان
نند اما مديران استوديو نپذيرفتند و استدالل كردند كه براي چنين كآميز فيلم را حذف توهين

شوراي «ري بين تغييراتي، بسيار دير شده است اما دو هفته بعد، پس از برگزاري جلسه ديگ
، اين شركت موافقت كرد كه در پخش »براداران وارنر«و مديران شركت » آمريكا روابط اسالم و 

 .   (Shaheen, 2001: 189) ندكهشت مورد تغيير را اعمال   ويدئويي و تلويزيوني فيلم در آينده،
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 تحليل فيلم. 4ـ2ـ3
 ب. لندن، زمان: ش -/ محل وقوع: انگليس 1صحنه منتخب . 1

در نماي معرف، زيرنويس بر روي تصويري از يك اتوبوس قرمز دو طبقه كه در خيابان در 
بر » لندن، انگليس«نوشته شده است، زيرنويس » شرق لندن«حركت است، بر روي اتوبوس 

تمان بلند، نماي دور مردي را خشود. با گذشتن اتوبوس از كنار يك ساروي تصوير حك مي
شود، دوربين نيز با حركت پن، جلوتر آمده و عنوان هتل اختمان نزديك ميبينيم كه به آن سمي

گو هستند/ و چند نفر بيرون هتل در حال گفت .»ماريوت لندن«بينيم كه بر سردر آن نوشته را مي
برش به نماي قسمت پذيرش هتل كه يك خانم كارمند پذيرش در كنار همكار آقايش مشغول 

توانم كمكتان كنم، آقا! / برش به شود: ببخشيد آقا، ميوارد هتل ميند، رو به مردي كه ا صحبت
فهماند كه سراغ اي نگران دارد. او با اشاره به گارسون مينماي نزديك كارمند پذيرش كه چهره

هتل  راهروكند و وارد برود. برش به نماي باز گارسون كه از مـهمانان پذيرايي مياين مرد تازه
توانم اند./ گارسون، رو به مرد ناشناس: ببخشيد آقا ميپشت به او ايستادهكه چند زن و مرد 

كمكتان كنم/ برش به نماي نزديك از گوش آن مرد ناشناس كه خود را به نشنيدن زده است. او 
بينيم، برش به نماي خيلي درشت كرده او را مي به سمت گارسون رو برگردانده و چهره عرق

هاي مرد شود، برش به نماي نزديك از لباس اش ديده مي گارسون كه نگراني و ترس در چـهره
زيادي را زير پالتوي بلندش گذاشته و به خود بسته است. او به عربي  ةناشناس كه مواد منفجر

 كند.كند كه انفجار بزرگي را ايجاد ميمنفجر ميو خود را » اند اينها فرزندان فلسطين«گويد:  مي
هاي روشن و گل و... بر هاي رستوران هتل، شمعميز پذيرش، ميزها و صندلي وسايل صحنه:

 روي ميز رستوران، مواد منفجره و ...
 

 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 
 
 

صحنه 
1 

مرد ناشناس كيست و در  
هتل ماريوت لندن به 

 ت؟دنبال چيس
 رفع تعليق: 

ني است كه ياو يك فلسط
براي انجام دادن عمليات 
انتحاري به هتل آمده 

 است.
 

مهمانان هتل افراد بيگناهي 
هستند كه بدون ارتكاب 
هيچ گناهي كشته 

 شوند. مي
 

 مسلمان/ غربي 
 تروريست/قرباني

 

منتظر  بايد
  ةو انگيز بودن

انفجار عامالن
  هتل در

  را   ماريوت
 فهميد

اع به ارتباط تروريسم ارج
 و مسلمانان

 طلبي مسلمانان ارجاع به خشونت
مسلمانان در نقاط مختلف  

جهان مرتكب اقدامات 
 شوند تروريستي مي

 
 :2. صحنه منتخب 2

نماي معرف از يك هواپيما در آسمان كه عالمت پرچم يكي از كشورهاي عربي بر روي آن 
كه كت و شلواري سياه پوشيده بر روي صندلي » افاابوي«است، برش به نمايي نسبتاً نزديك از 

يك هواپيما نشسته است، يك گوشي تلفن سفيد جلوي او قرار دارد، برش به نماي يك خلبان 
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كند و هايش را خم كرده، به عربي ابويافا را خطاب ميعرب كه از در كابين هواپيما شانه ةسبز
برش به نماي نزديك ابويافا كه گوشي تلفن را  گويد: ما با ناجي حسن ارتباط برقرار كرديم،مي

 دارد. بر مي
يي بر آمريكا ةشديافا: ناجي! من يافا هستم/ برش به ناجي حسن كه در هواپيماي ربوده 

آميز بود و من آزاد دست است/ يافا: عمليات، موفقيت ها نشسته و گوشي بهروي يكي از صندلي
بندد و از شنيدن خبر احساس مي ظه چشمانش راشدم و سوار هواپيما هستم/ ناجي يك لح

؛ ابتدا نماي نزديك وزير دفاع آمريكاكند. برش به ستاد عمليات در وزارت دفاع آرامش مي
گوي تلفني يافا و ناجي حسن و و سپس برش به نماي وزير دفاع و دو دستيارش، گفت آمريكا 

پوست كنند./ يك مترجم سياهگوش ميشود، ها به انگليسي ترجمه مي را در حالي كه براي آن
 ةها هم ها به شما خواهند گفت، آنييآمريكاكند: گونه ترجمه ميعبارات ابويافا را اين

پذيرند. شما پيروز شديد، به خانه (وطن) بياييد. / برش به نماي نزديك هاي شما را مي خواسته
به ما لطف كرده و » اهللا: «گويدحسن كه ضمن ابراز خوشحالي از آزادي ابويافا مي ناجي

 آمريكا ما را رقم زده (برش به نماي باز از ستاد عمليات وزارت دفاع  يسرنوشت بزرگ هر دو
مسلمانان  ةحسن: همنظامي، مشغول استراق سمع اين گفتگو هستند)/ ناجي 20كه حدود 

بمب داخل شجاع، تو را به عنوان رهبر برگزيده تحسين خواهند كرد، شمشير اهللا (منظور 
هواپيماست) برافراشته خواهد شد و با آن به قلب كافران خواهم زد./ ابويافا: ناجي، به من 

ها هواپيما را  دانند، آنها مي آن ]با اشاره به قصد ناجي براي بمبگذاري در واشنگتن[گوش كن 
حسن و  كند، اين عدم توجه ناجيبرند، ناجي گوش كن. اما ناجي تلفن را قطع مياز بين مي

را خشمگين  آمريكا گذاري در واشنگتن، وزير دفاع  مصمم ماندن بر تصميم خود براي بمب
ما كه يكوبد، برش به نماي داخل هواپكند، او از جا برخاسته، دو دستش را بر روي ميز مي مي

خيزد و خبر آزادي ابويافا را به دو مسلمان ديگر كه تفنگ به دست بر سر ناجي از جا بر مي
حسن  دهند. ناجيسر مي» اكبراهللا«كند و آن دو سريعاً فرياد اند، اعالم ميسافران هواپيما ايستادهم

زند: كند و فرياد ميبا صداي بلند، رو به همه مسافران و دو مسلمان تفنگ به دست ديگر مي
 دهند.سر مي» اكبراهللا«كنند و فرياد يافا آزاد شد، آن دو نيز به عربي شادي مي

 رمزهاي غيركالمي: دو مسلمان، موهاي كوتاه و ريش دارند.
، كاغذهاي آمريكاحسن، تلفن، پرچم وسايل صحنه: گوشي تلفن، انگشتر يافا و انگشتر ناجي

 )آمريكا وزير دفاع  ها، ميز كار (اتاقاسناد و گزارش
و شلوار سياه و  بسته)، ابويافا (كترمزگان لباس: مسلمانان تفنگ به دست (پيراهن بلند يقه

 پيراهن سفيد)، خلبان عرب (لباس فرم خلباني)
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 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 

 
 

 صحنه 
2 

با آزادي يافا، آيا هواپيماربايان، 
ها و هواپيما را رها  گروگان

 خواهند كرد؟ 
 رفع تعليق:

قصد باالتري  هواپيماربايان
دارند و آن كشتن جمع 

 ا آمريكزيادي از مردم 
 در واشنگتن است

ها از نظر ناجي ييآمريكا
حسن كافرند و به دليل 
اين كه كافر دانسته 

بايد كشته   شوند، مي
 شوند

از نظر ناجي حسن 
هاي  ييآمريكاشدن  كشته

گناه در واشنگتن به  بي
معناي پيروزي اسالم بر 

 كفر است
  مسلمانان براي  شادي،
غريو اهللا اكبر سر 

 دهند مي

 اسالم/ كفر 
 مسلمان/ كافر  

تروريست/ 
 قرباني تروريسم

 

بايد منتظر  
نتيجه تقابل 

  نيروهاي
يي و آمريكا

هواپيماربايان 
بود تا نتيجه 
تصميم ناجي 
حسن براي 

گذاري بمب
در واشنگتن 
 مشخص شود  

ارجاع به تقابل اسالم و 
 غرب

ارجاع به جنون و 
 تندروي مسلمانان

ارجاع به خشونت 
 طلبي مسلمانان

 
ها را  آن ،ن فيلم، با صراحت به موضوع تروريسم پرداخته و در تصويرسازي از مسلماناناي

ها  ها قتل آنييآمريكامغز نمايانده كه به دليل اختالف ايدئولوژيك با  افرادي متعصب و خشك
ها و با تصويرسازي روزنامه ـ طور كه پيشتر اشاره شد همان ـشمرند و اين البته را جائز مي

  هاليوود، ةمهم اين است كه مسلمانان روي پرد ةها بسيار مطابقت دارد. نكت هاي آنرسانهديگر 
و  ،گناهي را كه  مشغول زندگي عادي خود هسـتندهاي بيكشند، بلكه انسانافراد نظامي را نمي

 ثر است.  ؤها بسيار م اين موضوع در ايجاد تنفر از آن
 

 (The Siege) محاصره. 4ـ3
 / محصول : آمريكا 1998/سال پخش:  (Edward Zwick) زويك ادوارد كارگردان:

 

 چكيده داستان فيلم. 4ـ3ـ1
پردازد. در ميان قربانيان اين فيلم، به داستان وقوع انفجارهايي تروريستي در شهر نيويورك مي

هاي خبري جان خود را از اين انفجارها، مسافران يك اتوبوس هستند كه در مقابل دوربين
هاي دهند. همچنين در انفجاري در ساختمان تئاتر برادوي، تعدادي از شخصيتمي دست
موران پليس أدر ساختمان فدرال كه م ،شوند و در انفجاري ديگرشهر نيز كشته مي ةبرجست
ها همچنين براي كشتن  شوند. آندر آن مستقر هستند، افراد ديگري كشته مي آمريكا
اين  ةموران اف بي آي، مسئول تحقيق دربارأتوني هابارد، از مكنند. آنآموزان تالش مي دانش

شود و ارتش وارد عمل مي ،رد. در نتيجهدااي نهاي او نتيجهاما تالش ،انفجارها شده است
كند. ژنرال دوِرو براي پيدا كردن عامالن حكومت نظامي اعالم ميآمريكا جمهور رئيس

زيادي از  ةگردد و عدخانه مي به وكلين را به صورت خانهانفجارها، به همراه نيروهايش منطقه بر
عنوان عامل انفجارها  كند. سرانجام، سمير بهتبار را دسـتگير ميهاي عربييآمريكامسلمانان و 

 شود. شـناسـايي مي
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 فيلم ويژگياهميت و . 4ـ3ـ2

اي كه در فت، حادثهبه روي پرده سينماها رآمريكا گذاري در شهر اكالهما اين فيلم پس از بمب
مسلمانان به راه انداختند. پس از اين ضد 1995جنجال زيادي را در سال آمريكا هاي آن رسانه

، »تريبيون شيكاگو«، »سي بي اس نيوز»  ،»اي بي سي نيوز«، »اس اي تودي يو«هاي حادثه روزنامه
هاي از جمله رسانه» واشنگتن پست«و » نيويورك نيوز دي«، »نيويورك پست«، »نيويورك تايمز«

 ).71 :1385 (سمتي، دانستندمي گذاري يي بودند كه خاورميانه را مظنون اصلي اين بمبآمريكا
، جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل (با 1999در سال » باستربالك «اين فيلم در جشنواره 

ن نيز شد. اين بهترين بازيگر مرد و ز ةبازي بوريس ويليس) را كسب كرد و نامزد دريافت جايز
سوئد، نروژ، سوئيس، آلمان، فرانسه،   در برزيل، آرژانتين، هلند، فنالند، آمريكافيلم، عالوه بر 

جنوبي، فيليپين و سنگاپور به نمايش درآمده  ةانگليس، پرتغال، ايسلند، مجارستان، استراليا، كر
 است.
ساخت اين فيلم در شكل  تالش زيادي براي جلوگيري از» آمريكا  ــ شوراي روابط اسالم«

آمار و ارقام به نقل از گزارش  ةها ضمن ارائ كنوني انجام داد اما توفيق چنداني نداشت. آن
نفر  171آنجلس تايمز در خصوص تروريسم كه در آن اعراب و مسلمانان، در ميان  لس

دادند، خواستار حذف درصد را تشكيل مي6در خصوص تروريسم، صرفاً  ةشد محكوم
. پس از ساخت فيلم نيز داشتاي نها نتيجه هاي موجود در فيلمنامه شدند اما تالش آن كليشه

هاي مطبوعاتي و برگزاري تظاهرات در با برگزاري كنفرانس آمريكاهاي اسالمي و عربي سازمان
هاي سينما، اعتراض خود را به در مقابل سالن 1998نوامبر  6روز اولين نمايش فيلم در 

ويدئويي فيلم  ةجالب توجه اين كه در نسخ ةئه شده در اين فيلم اعالم كردند. نكتاهاي ار كليشه
محاصره، به دروغ ذكر شده است كه اين فيلم بر اساس يك داستان واقعي ساخته شده است 

 ). 160  :2001(شاهين، 
 

 تحليل فيلم . 4ـ3ـ3
 .كوير يك كشور عربي، زمان: روز :: محل وقوع1هن. صح1

كويري، نماي بسيار  ةهوايي از يك كوير، با تداوم حركت دوربين، در پشت يك تپنماي معرف 
بينيم، برش به نماي نزديك از مسافر خودرو در صندلي دور خودرويي در حال حركت را مي

اي سياه بر سر دارد و عبايي ار بلند و سفيد و سبيلي سياه دارد، عمامهيعقب كه ريشي بس
پوشيده است (او همان شيخ طالل است كه بيشتر در فيلم، به عنوان صورتي و ردايي سياه نيز 

 آمريكا جمهور ها معرفي شده است) برش به نماي نزديك از بيل كلينتون، رئيسرهبر تروريست
كند، برش به نماي دور از خودرو در وسط كوير، ميتأكيد كه بر مجازات عامالن يك انفجار 

شنويم كه مسير سيم افرادي را ميز حركت خودرو، صداي بياي ابرش به نماي تصوير ماهواره
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دهند، برش به نماي دورتر حركت خودرو را زير نظر دارند و از آخرين وضع آن اطالع مي
ند و مقداري بار هم بر كوهان شترها ا بيابان كه دو نفر با لباس عربي، پيشاپيش شترها در حركت

   سيم از نزديكشدن خودرو، بي كند. با نزديكها عبور مي اند، خودرو بنز از كنار آنسوار كرده
اي حركت خودرو، سپس به دهد، برش به نماي تصوير ماهوارهشدن خودرو به منطقه خبر مي

روستايي را در وسط  ةنماي درون خودرو كه از روي دوش دو سرنشين جلو خودرو، چند خان
بينيم، برش به نماي نزديك از شيخ كه با را ميبيابان و دو نفر مشغول نگهداري از چند گوسفند 

آورد و دوبار ديدن آن دو، دست راستش را در حالي كه تسبيحي به دست دارد، باال مي
شود، اهللا، برش به نماي دور از خودرو كه به گوسفندان نزديك مياهللا، سبحانگويد: سبـحـان مي

 .دگوسفندانش را از جلوي ماشين ببرخواهد در نماي نزديك، راننده خودرو از چوپان مي
بينيم كه با چوپان چوپان (با لحني روستايي): باشد، كمي صبر كن، حركت پن دوربين را مي

رود و در آنجا مردي با لباس عربي بلند كاله به سر و اسلحه به دست در به پشت ديـوار مي
لحه ديگري به دست گرفته دهد و خودش نيز اسكمين است. او يك اسلحه را به مرد چوپان مي

شنويم. نماي روند. در نماي عبور گوسفندان، صداي رگبار گلوله را ميو به سمت خوردو مي
اش هاي متعدد گلوله روي آن پيداست و شيشهبعد، نماي نزديك خودروست كه سوراخ

در  آلود شده و سر راننده نيز به سمت بيرون افتاده است. برش به تصوير بيل كلينتون خون
ييد سخنان كلينتون با أها و سخنان كلينتون به منظور ت(تدوين موازي مجازات تروريست آمريكا 

 .ارائه سند تصويري)
 
 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 

 
 
 

صحنه 
1 

 

يك خودرو در وسط 
بيابان به چه مقصدي 

 در حركت است؟
رفع تعليق: شيخ در 

 –يك تله امنيتي 
 است. اطالعاتي افتاده

افرادي كه كيسه 
-بر سر شيخ مي

كشند، چه كساني 
هستند؟ حامي او 

  هستند يا دشمن؟

 آمريكا  دولت 
ها را در هر تروريست

اي از جهان به  نقطه
آورد. مي  چنگ

ها از خودرو تروريست
مدل باالي غربي بنز 

 كنند. استفاده مي
 

  تروريست/قرباني
 تروريسم

 ترور/ آرامش 
مسلمان/غربي 

 يي)    مريكاآ(
 

بايد منتظر نتايج 
  يامدهاي وپ

دستگيري شيخ 
 .باشيم

ارجاع به قرباني تروريسم 
 آمريكا بودن 

ارجاع به توان عملياتي و 
در يافتن  آمريكا اطالعاتي 
مروج ارجاع به  -هاتروريست

 و مويد تروريسم بودن اسالم 
ارجاع به مصمم بودن دولت 

 در برابر تروريسم آمريكا 

 
كند. برش ن انفجار را تنبيه مياكند و مرتكباز كشورش حفاظت مي آمريكا نتون: دولت كلي

شنويم سيم را ميصداي بي ،اندبه نماي حمل شيخ توسط دو مرد مسلح كه لباس عربي پوشيده
بـرش به نـماي  ،كند، شيخ را دستگير كرديم. برش به نماي انفجار خودرو و سپسكه اعالم مي

 دهد.بودن او اطالع ميسيم از زنده اي بر سر شيخ، بـيشدن كيسه نزديك كشيده
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 نامشخص، زمان: نامشخص محل وقوع: :2صحنه. 2
حمد را  ةبينيم كه سورمي ،نماي نزديك از شيخ را كه در يك زندان كالهي سفيـد بر سر دارد

ديوارهاي تيره و  كند، برش سريع به نماي بعد كه او بر روي يك تخت در اتاقي باقرائت مي
اش را قديمي و المپي آويزان از سقف آن، نشسته است. فردي ناشناس كه نماي روي شانه

شود، برش به نماي نزديك از دستان شيخ كه يك انگشتر به دست چپ وارد قاب مي ،بينيم مي
ي خواند، با حركت عمود به باالحمد را مي ةدهد، سوردارد و همچنان كه تسبيح را تكان مي

 ةگر شيخ است. برش به نماي روي شانبينيم كه نظارهنزديك آن مرد را مي دوربين، نماي نيمه
رسد) و تصوير شيخ (تسلط بازجو بر شيخ). نماي نزديك از (كه بازجوي شيخ به نظر مي مرد

اي از قرآن كند و او مشغول خواندن آيهبازجو (ژنرال دورو). ژنرال دورو، شيخ را ترك مي
 .»ان الذينَ استقاموا...«كه است 

رمزگان لباس: لباس شيخ (لباس سفيد عربي بلند و كاله سفيد حجاج مسلمان بر سر) لباس  
 ژنرال دورو (كت و شلوار سياه، پيراهن سفيد، كراوات آبي).

 

 
  نيويورك، روز. ،آمريكا : محل وقوع:3صحنه
 حداد فرانك و هاب آنتوني سمير، تيرهاي هفت ساك، يك داخل منفجره مواد: صحنه وسايل

) و شارون در حالي كه آمريكا سمير (يك معلم مسلمان مقيم   پاياني فيلم،هاي در يكي از صحنه
در  آمريكا هاي مسلمانان عرب در هاي ايجاد شده براي خانوادهبه دليل محدوديتآمريكا مردم 

كنند، وارد وضوخانه آميزي را برگزار ميپي حمالت تروريستي در بروكلين تظاهرات مسالمت
پرسد چه كار گيرد و شارون متعجب از رفتار او مير وضو ميشوند. سمييك مسجد مي

كند و هايش را عوض مي سمير لباس ،كني؟ (موسيقي زير صدا، موسيقي عربي ماليم است) مي
گرفته،  گذارد و اسلحه به دستكند، چند بمب را بر دوش ميلباس سفيدي بر تن مي

گويد: شما او داشته، رد كرده و ميهاي شارون را كه روزگاري روابط نزديكي با  مالمت
كنيد، پول، قدرت است، اما ايمان، قدرت است. شارون ها از خود) فكر مي آمريكايي(جداسازي 

شود و در حالي كه اسلحه خواهد با اشاره به قرآن، سمير را متقاعد كند اما او خشمگين ميمي

 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 

 
 

صحنه 
2 

شيخ چه اطالعاتي را در 
 اختيار دارد؟

 ت؟فرد بازجو كيس
عاقبت شيخ چه خواهد 

 شد؟

نحوه ايستادن و راه رفتن بازجو 
(دورو) بر تسلط او  بر شيخ 

 داللت دارد.
هاي شيخ، تسبيح و قرآن لباس

خواندن او بر پايگاه ديني او و 
نماد تفكر اسالمي بودن او 

 داللت دارد.

مسلمان/ 
 آمريكايي 

رهبر 
ه  تروريست

ژنرال ضد 
 تروريست 

 

انتظار داريم از 
بازجويي دورو 
  از شيخ،
اطالعاتي مهم 
عايد او شده 

 باشد

ارجاع به حامي و مروج 
تروريسم بودن اسالم و 
كتاب مقدس آنان 

 (قرآن) 
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(پس از حمله عراق به كويت) اشاره  با موضوع عراق آمريكا گيرد، به برخورد ر او ميسرا بر 
 او شما: سميردهد. احمد بن طالل بروز ميكند و سپس خشم خود را از دستگير شدن شيخ مي
 اكنون: شارون. / ببينيد را آن پيامدهاي بايد اكنون انداختيد، زندان به خدا كالم بيان دليل به را

 گناهبي مردم شود، ريخته بيشتري خون بايد چرا است، شده حاصل تو منظور است، پاياني ةنقط
 حداد فرانك و هاب آنتوني حين، اين در. ندا تظاهرات حال در تو آرمان براي خيابان در زيادي

 نتيجه شارون آزادي براي هاب درخواست گيرد،مي گروگان را شارون سمير، و رسند مي راه از
 .كشندمي را رسمي نيز حداد و هاب كشد،مي را شارون سمير، و دهدنمي

 
 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 

 
 

صحنه 
3 

سمير قصد چه كاري 
 دارد؟

 رفع تعليق:
او قصد كشتن مردم 
تظاهر كننده براي 
حمايت از مسلمانان 

 را دارد آمريكا عرب 
 

وضو گرفتن سمير و 
لباس سفيد پوشيدن 
داللت بر آمادگي او 

 براي انتحار دارد.
دن سمير از زنداني ش

شيخ خشمگين شده و 
 قصد انتقام دارد

 آمريكايي مسلمان/ 
 تروريست/ قرباني

-مسالمت  حمايت-
 آمريكا آميز مردم 

 از 
-مسلمانان/بمب

گذاري و كشتن 
ها توسط آمريكايي 

 مسلمانان

 
 
- 
 

ارجاع به ارتباط تروريسم 
 و اسالم

ارجاع به روحيه نوعدوستي 
 آمريكا مردم 

جنون و  ةارجاع به كليش
 تندروي مسلمانان

تعصب و  ةارجاع به كليش
 خشونت طلبي مسلمانان

 
هايي بود ترين فيلماند، اين فيلم از برجستهخوبي ترسيم كرده طور كه اين سه سكانس به همان

گذار را كه تهديدهايي جدي براي امنيت ملي  كه توانست تصوير مسلمانان بسيار خشن و بمب
گرد،  هاي بيابانند. مسلمانكروند، ترسيم به شمار ميريكا آمطور خاص  كشورهاي غربي و به

عمل  ةريزي و نحوبينند و اين برنامهرا ميآمريكا گذاري در شهرها و نقاط مختلف  تدارك بمب
دانند. در حقيقت، تروريسم، به مثابه را در راستاي ايدئولوژي و بر مبناي اعتقادات ديني خود مي

تصوير كشيده شده است؛ وضو گرفتن سمير و پوشيدن لباس يك مناسك و سلوك ديني به 
سفيد، دال بر انجام دادن مناسكي ديني و مقدس هستند و به همين دليل يعني عبادي و ديني 

شود. در ها از عنوان جهاد يا جهاد مقدس ياد مي بودن اين اعمال، در غرب براي اشاره به آن
 ،ها تهديد نشده است اند كه تا امنيت ملي آنسيم شدههايي نرمخو ترها انسان آمريكاييمقابل، 

 آورند.به برخورد ناماليم با مسلمانان رو نمي
 

  Kingdom Of Heaven) ملك خداوند (آسمان. 4ـ4
 اياسپان س،يانگل ،آمريكا/محصول:  2005سال پخش:  (Ridley Scott) اسكات ريدليكارگردان: 

 آلمان و
 

 داستان فيلم چكيده. 4ـ4ـ1
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سست ايمان شده است. او كه هرگز  ،خودكشي همسرش دليلبه  لينيهنگر جواني به نام بآ
ا ـلين بيـشود. بپدرش را نديده با ورود چند جنگجوي صليبي به دهكده، با وي آشنا مي

شود كه حاكمش بالدوين چهارم، مسيحي مي المقدس)(بيـت مـليـي اورشـدرش راهـشويق پـت
آموزد. گري و جنگاوري را از پدر و همراهانش ميرسوم شواليه ،اهاست. در طول ر يخردمند

كند پسرش با تمام وجود از بالدوين چهارم و وصيت مي شود ميپدرش در نبردي زخمي 
اما دربار مملو از توطئه و  ،كندسد و جايگاه پدر را تصاحب مير ميلين به دربار يحمايت كند. ب

توسط به دليل كشته شدن خواهرش  انرهبر مسلمان ،بيالدين ايوصالحمكر است. از سويي 
صد حدود را كه  المقدس)اورشليم (بيتدرصدد است با ارتشي دويست هزار نفري مسيحيان، 

 سال در تصرف مسيحيان بوده، بازپس گيرد.
 

 فيلم ويژگياهميت و  .4ـ4ـ2
بسيار برجسته هاي سينمايي است كه توسط يك كارگردان ترين فيلم مهم ملك خداوند از 

هاي ترين موضوعات تاريخ اسالم و مسيحيت، يعني جنگ هاليوود در خصوص يكي از مهم
صليبي ساخته شده است. نكته قابل توجه در خصوص اين فيلم اين است كه گرچه فيلم، اثري 

اي است اما زبان و بيان آن به گونه ،المقدس استتاريخ شهر بسيار مهم بيت ةتاريخي و دربار
 ةبرد كه اين فيلم ناظر بر سرنوشت كنوني اين شهر است و دغدغمخاطب به راحتي پي مي كه

ترين چالش سياسي جهان بر  المقدس است كه در حال حاضر مهماصلي فيلم وضع كنوني بيت
كشور مشاركت داشتند. اورلندو بلوم، بازيگر نقش  4  سر آن است. در ساخت اين اثر عظيم،

جايزه بهترين بازيگر از نگاه تماشاگران را در جشنواره م.  2005در سال   ،»نبيلي»ِ  اصلي فيلم،
  در  كشورهاي كانادا، آرژانتين، برزيل، پرو،آمريكا اين فيلم عالوه بر فيلم اروپا كسب كرد. 

هلند، فنالند، سوئد، سوئيس، ايسلند، نروژ، آلمان، انگليس، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، ايرلند، 
فيليپين، اندونزي، استراليا و نيوزيلند به   كنگ،جنوبي، تايوان، هنگ ةل، مالزي، سنگاپور، كرپرتغا

اما  ،نمايش در آمده است. اين فيلم توسط شبكه اول سيما با عنوان ملك خداوند دوبله شده
 است. ،تاكنون پخش نشده

 

 تحليل فيلم
 جاده مسينا به بيت المقدس -اردوگاه زائران (مشابه كاروانسرا) : محل وقوع:1صحنه

ن مسيحي را پوشيده ادر نمايي النگ يك جوان كه در مركز قاب قرار دارد، لباس سياه روحاني 
المقدس (اورشليم) هستند و از كنار او زيادي كه عازم بيت )زائران(و خطاب به زنان و مردان 

ه نماي نزديك از ، برش ب»كشتن يك كافر، جنايت نيست، راهي است به بهشت«گذرند: مي
گادفري، كه سوار بر اسب هستند، مجدداً همان جمله را از آن راهب مسيحي  بيلين و پدرش،

شنويم. برش به نماي نزديك راهب، سپس به نمايي باز از سربازان مسيحي كه بر روي مي
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ز هايشان عالمت صليب دارند، عبور گوسفندان از مرز، برش به نماي دور از بيلين كه الباس
اسب پياده شده و اسب به دنبال اوست. پدرش همچنان سوار بر اسب است، دورتر دود آتش و 

 بينيم.آمد سربازان صليبي را ميورفت
 هاي زائران مسيحي: اغلب تيره و سرتاپا پوشيدهرمزگان لباس: لباس

 
 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 

 صحنه
 1 

كافراني كه بايد 
كشته 
ه كساني چه شوند،
 ستند؟

المقدس (اورشليم) براي بيت-
مسيحيان اروپا شهر مقدسي 

ها با تحمل مشقات  است و آن
زياد براي زيارت از مسير مسينا 

  شدند.عازم اين شهر مي
كليسا مردم را به جـنگ 

 كند.دعـوت مي
كشتن كافران، بهشت را براي 

مومنان مسيحي به ارمغان  
 خواهد آورد.

سيحيم
ت/ 
 كفر 

سيحيام
ن/ 

 كافران 
بهشت/ 

 جهنم

بايد  منتظر 
تصميم بيلين 
درباره شركت 
كردن در جنگ 

 صليبي بود. 

هاي  ارجاع به جنگ 
 صليبي

ارجاع به تقابل 
اسالم و  ةديرين

 مسيحيت
 
 
 
 

 
 المقدس (اورشليم)، زمان: روز مجاور ديوار شهر بيت :قوع : محل2صحنه

 . ...مشير، سپر، زره و ..) پرچم وابزار و آالت جنگي (نيزه، ش وسايل صحنه:
بينيم، بيلين از ديوار فروريخته گرفته را مي در نماي معرف آسمان تيره و دود آتش جنگ

 .افتدگر او هستند، راه ميگذرد و به سوي سپاه مسلمانان كه بيرون از شهر نظارهالمقدس مي بيت
پس برش به نماي نزديك از دو تن از بينيم)، سنماي حركت پن (عمود به پايين را مي ةدر ادام

شوند، برش به نماي دور از سپاه مشاوران بيلين، در زمينه جمعي از لشكر بيلين هم  ديده مي
شدن مسيحيان هستند. پيشاپيش مسلمانان، يك نفر، پرچم مسلمانان كه دورتر منتظر تسليم 

تر، ت دارند. كمي اين طرفاي را به دسهاي تيرهسفيدي به دست دارد و دو تن ديگر، پرچم
بينيم، برش به نماي نيمه نزديك بيلين شدگان مسيحي و مسلمان را ميكشته صدها تن از اجساد

ها شرايط ما را  گويد، آنگر مسلمانان هستند، يكي از مشاوران ميو دو مشاورش كه نظاره
و دود آتش جنگ خواهند پرسيد، برش به نماي نزديك از چهره بيلين كه خسته است و خون 

ها (مسلمانان) بايد  گويد: آنبر صورتش نشسته، برش به نماي نزديك مشاور نظامي بيلين كه مي
 اين كار را بكنند. 

خود چند برش به نماي نزديك از مشاور ديني بيلين كه يك كشيش است، در زمينه كاله
گرديد، يد و بعداً به مسيحيت برگويد: به اسالم، تغيير دين دهبينيم، او ميسـرباز مـسيحي را مي

، برش به ددين به ما ياد دادن ةها خيلي چيزها دربار گويد: آنبرش به نماي نزديك بيـلين كه مي
نماي درشت از چهره نگران كشيش، برش به نماي بيلين و دو مشاورش، بيلين به سمت 

به نماي دور از دو سپاه و مانند. برش كند. مشاوران و سربازان ميالدين ايوبي حركت ميصالح
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المقدس، دود آتش نيز به آسمان بر شهر بيت ةشدها و ديوار خراب هاي افتاده در ميان آنكشته
رود و سپس نماي تمام قد الدين كه به سوي بيلين ميخيزد، برش به نماي روي دوش صالحمي
شده را ا و شهر خرابهشدن بيلين به او (در زمينه انبوه كشتهبرش به نماي نزديك   او،
الدين، محافظي نيزه به دست در كنار او ايستاده و سپاه بينيم)، برش به نماي متوسط از صالح مي

 الدين در پشت سر او.صالح
 نزديك؛الدين و بيلين در نماهاي نيمهدر ادامه صالح

م، همه جا را به كني؟/ بيلين: قبل از اينكه شهر را از دست بدهالدين: با اين شهر چه ميصالح
هاي مقدس شما به ما تعلق داره، همه چيزهايي كه در اورشليم هستند./ كشم، مكانآتش مي

پرسم كه كار بهتري وجود ندارد كه انجام بدهي و نابودش نكني؟ / الدين: از خودم ميصالح
تو سپاهت را  بره.كه بكُشيد، ده نفر از شما را با خودش به گور ميرا مسيحي  ةبيلين: هر شوالي
خورم، گرفتن اين تواني سر پا بشوي. به خدا قسم ميوقت نميكني و ديگر هيچاينجا نابود مي

الدين: شهر شما پر از زن و بچه است. اگر لشكر من از بين برود، شهر پايان توست./ صالح
 ميرد.شهر تو هم مي

دهم كه به به همه امان ميالدين: من صالح خواهم/بيلين: شرايطت را بگو، من چيزي نمي
كس تو، هيچ ةها و ملكسربازان، شواليه ةمسيحيت پايبند بمانند، كودكان، زنان، پيرمردها، هم

 .خورمبيند، به خدا قسم ميصدمه نمي
ها را به ديوار دوختند/ مسلمان ةبيلين: وقتي مسيحيان، اين شهر را تصاحب كردند، هم

الدين هستم، صالح دين./ بيلين: با اين شرايط، من . من صالحها نيستم الدين: من مثل آنصالح
 .الدين: سالم عليكم./ بيلين: سالم من به همراه شماكنم./ صالحالمقدس را تسليم ميبيت

پرسد: ارزش اورشليم  الدين ميگو، هنگام خداحافظي، بيلين از صالحو پس از اين گفت
گردد و رو به و به سپاهش در حركت است، برميالدين كه رچيست؟ (چه ارزشي دارد؟) صالح

بيلين كه گويي جوابش را نگرفته، برش به نماي دور  ةگويد: هيچ چيز. برش به نماي چهراو مي
بينيم، زمينه سپاهش را هم ميالدين كه دو دستش را به حالت مبارزه گرفته، در پساز صالح
 گويد: همه چيز.زند و ميلبخند مي

الدين و ريچارد خوانيم: تقريباً هزار سال پس از دوران صالحني فيلم ميدر كپشن پايا
 شيردل، در سرزمين خداوند (ملك بهشت)، صلح، همچنان ناپايدار است.
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 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 

 
 

صحنه 
2 

مسلمانان پيروز شده بر  
صليبيان، چه برخوردي 

ها خواهند كرد؟ آيا  با آن
ار به مسلمان ها را واد آن

 نند؟كشدن مي
رفع تعليق: برخورد  

آميز صالح الدين مسالمت
زمينه را   با مسيحيان،

براي صلح با مسلمانان 
 فراهم كرد؟ 

جنگ، هزينه و تلفات -
زيادي براي هر دو طرف 
مسلمان و مسيحي داشته 

 است.
هر دو طرف مسيحي و 
مسلمان از صلح استقبال 

طرف  گرچه ،كنندمي
-د به اجبار بيتمسيحي باي

  المقدس را ترك كند.
المقدس براي مسلمانان بيت 

ها  ارزش زيادي دارد و آن
اماكن مقدس زيادي در اين 

 .شهر دارند

 سلمانان ممسيحيان/
مسيحيان  فرمانده
فرمانده  / (بيلين)

  (صالح  مسلمانان
 الدين)

 صلح/ جنگ
 شكست/ پيروزي  

    
 
- 

ارجاع به مساله كنوني  
س و جنگ بيت المقد

بين رژيم صهيونيستي و 
 فلسطينيان 

ارجاع به نزاع تاريخي ديني  
 بر سر بيت المقدس 

ارجاع به ناگزير بودن  
جنگ بين مسلمانان با 

 مسحيت و يهود

 
المقدس، جنگي بر اين دو صحنه، دال بر اين موضوع هستند كه جنگ بر سر مكاني به نام بيت

از نگاه اديان اسالم و مسيحيت به اين شهر و در حال سر يك مكان جغرافيايي نبوده و ناشي 
حاضر نيز ناشي از نگاه اديان اسالم و يهود به اين شهر مقدس است. تصويرپردازي اين فيلم از 

هاي  مسلمانان تا حد زيادي منصفانه و متعادل بوده است و قابل توجه اينكه در اين فيلم جنگ
ها  شده و به نوعي صلح بين مسلمانان و صهيونيست انستهگذشته بين پيروان اديان الهي ناگزير د

 شود.  يح غيرممكن دانسته ميبه تلودر عصر كنوني نيز 
 

  (Babel) بابل. 4ـ5
 بر عالوه محصول:/ 2006: سال پخش/ Alejandro González Iñárritu ايناريتو گونزالزكارگردان: 

 .اندداشته مشاركت آن ساخت در مكزيك و فرانسه ،آمريكا 
 

 چكيده فيلم. 4ـ5ـ1
را كه در رتبط با يكديگر مچهار داستان  ،استبرخوردار ساختاري اپيزوديك اين فيلم كه از 

در دل ، دهندمختلف جهان رخ مي ةمكزيك، مراكش و ژاپن) و سه قار  ،آمريكا چهار كشور (
 دامداريك  د؛نماييك اسلحه به هم متصل مي راداستان كند. اين چهار يكديگر روايت مي

به  حيوانات وحشي جلوگيري از حملهبراي (مغرب)،  مراكش ي درر كوهستان(عبداهللا) د
دهد. اين استفاده از آن را به دو پسرش آموزش مي ةرا تهيه كرده و نحو يتفنگ ش،گوسفندان

تفنگ را مردي ژاپني كه همسرش را از دست داده و اكنون با دختر جوان و اللش زندگي 
از  اسلحه، عبداهللا، هنگام تمرين بايكي از پسران به دوست عبداهللا هديه داده است.  كند، مي

اي در كنار منطقه محل زندگي جـادهكه از  يبه سمت اتوبوس جهانگردانفاصله سه كيلومتري 
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كند و او به يي (سوزان) اصابت ميآمريكاگلوله به يك زن كند. شليك مي ند،در حال عبورها  آن
يي خبر اين حادثه را به آمريكاهاي رسانه. دهده، خون زيادي از دست ميشدح مجرو شدت

كه مهاجري  ـ هايشبچهبا پرستار دهند. همسر سوزان اي تروريستي پوشش ميعنوان حمله
خواهد به دليل ياو مدون اطالع دادن موضوع حادثه از و بگيرد ميتماس  ـ مكزيكي است

براي شركت در  پرستار اما، هايشان باشدسرش، مراقب بـچهتر شدن سفر او و همطوالنـي
 ،اشخواهرزاده و پرستار برود. مكزيكبه و بايد  است ، دعوت شدهپسرش عروسي جشن

مرزي و خواهزاده او پليسين ب رگشتد اما در بنربميجشن به يي را هم آمريكاهاي خانوده  بچه
كه اين فرار عاقبت خوشي ندارد. پيگيري  ندشوها مجبور به فرار مي دهد و آن رخ ميدرگير 

نيز عاقبتي بسيار تلخ  آمريكاييگلوله به سمت زن  ةكنندپليس مراكش براي پيدا كردن شليك
 دارد.

 
  فيلم ويژگي و اهميت. 4ـ5ـ2

 آلخاندرو  آن، االصلمكزيكي كارگردان از بابل، از پيش كه است ساخته فيلمسازي را فيلم اين
. بود گرفته قرار عام و خاص توجه مورد»  گرم 21« و »يسگ عشق« هايفيلم تو،يناريا گونزالس

 سه كن، ةجشنوار در و كرد جلب خود سوي به را توجهات سرعت به نيز فيلم اين  رو، اين از
 ةجايز و) فيلم تدوينگر ميريوينه، استيفن براي( فني بزرگ دستاورد كارگردان، بهترين جايزه

 اين طاليي نخل ةجايز دريافت نامزد و كرد دريافت را  )جهاني( يكالاكومن داوران تئهي
  ،م2007 سال در متن موسيقي بهترين اسكار جايزه دريافت بر عالوه فيلم اين. بود جشنواره

 نيبهتر   زن، مكمل نقش بازيگر بهترين كارگردان، بهترين  فيلم، بهترين هايجايزه دريافت نامزد
 گالب گلدن در نيز را درام فيلم بهترين ةجايز  بابل،. شد لميف نيتدو نيبهتر و ناليريجاُ لمنامهيف

 .كرد خود آن از م.2007
 

 تحليل فيلم
 .زمان: روز  كوهستاني در مراكش، : محل وقوع:1صحنه منتخب . 1

نماي نزديك از دستان زن عبداهللا كه مشغول شستن لباس در رودخانه است و نوزدادي به پشت 
شويد، در نماي دور، زن ديگري را هم لباس را بر روي سنگ گذاشته و با صابون ميدارد، او 

اند، با فاصله كمي هاي بيابان پهن شدههايي كه شسته و بر روي سنگبينيم و لباسدر كنار او مي
شود. در اين دو نما فقط صداي گريه نوزاد ها يك االغ هم در وسط قاب تصوير ديده مي از آن

شنويم. در نماي بعد، در مركز قاب، چشم راست يوسف صداي االغ را مي ،اي كوتاهصلهو در فا
هايش بينيم كه از سوراخ ديوار به خواهرش، زهره، در حال تعويض لباس(پسر عبداهللا) را مي

به او  و دوش ميگردد و متوجه نگاه يوسف كند، نماي بعد، تصوير زهره است كه بر مينگاه مي
تر ديدن زهره، و برش به تصوير ند. برش به نماي بعدي، تالش يوسف براي دقيقزلبخند مي
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زند. چند نماي  كه اسلحه به دوش در ميان گوسفندان، يوسف را صدا ميهللاپسر ديگر عبدا
نزديك از چشم يوسف و زهره، سپس نماي متوسط از برادر يوسف (اسلحه به دوش) كـه بـه 

 كند.اي تماشاي بدن عريان خواهرش سرزنش ميشود و او را براو نزديـك مي
رمزگان لباس: يوسف (كاپشن كوتاه زرشكي و شلوار ورزشي پاره) پسر بزرگ عبداهللا (لباس 

 عربي بلند، شلوار ورزشي سياه و مندرس)
 . وسايل صحنه: اسلحه، سنگ و...

 
 ارجاعي كنشي نمادين ضمني هرمنوتيك 

 
صحنه 

1 

اي كه آيا اسلحه
هللا به پسر عبدا

  دارد،  دوش
اي حــادثـه

 آفريند؟ مي

زندگي خانواده 
عبداهللا بسيار 

 بدوي است.
يوسف به سن 

  رسيده بلوغ
 است 

 دختر/ پسر
 خواهر/ برادر 

رفتاراخالقي/رفتار خالف  
 اخالق   

 
- 

ارجاع به كليشه بدويت  و 
 عقب ماندگي شرق 

شرق شناسانه  ارجاع به كليشه
 پرستي هرزگي و  شهوت

 
 اين ةهم اما شودمي روايت مختلف هايمليت با مختلفي افراد زندگي داستان فيلم، اين رد

 در مسلمانان كه است حالي در اين ؛ندا مشغول زندگي به پيشرفته و مدني فضايي در هامليت
 نوع اين. هستند زندگي مشغول پيشين هاي سده هايانسان همچون و بدوي بسيار مكاني

 و هامليت ديگر از تصويرپردازي كنار در كه هنگامي مسلمانان زندگي زا تصويرپردازي
 ةلئمس شود ديده مي بيشتري تمايز و وضوح با گيرد،مي قرار ديگر اديان پيروان و ها قوميت
 اخالقي معيار هر با كه اوست برادر توسط خواهر عريان بدن تماشاي زشت موضوع  ديگر،
 تصوير تا شده باعث مجموعاً بدوي، زندگي ةكليش كنار رد موضوع اين. است مردود انساني

 ناخوشايند بسيار فيلم، در موجود مختلف هايمليت و هاقوميت ميان در مسلمانان از شده ارائه
 .شود دهنده آزار و
 

 گيرينتيجه
اصلي بوده كه در سه فيلم مذكور اسالم و سؤال اين بررسي اساساً به دنبال پاسخ به يك  

 اند؟ ن چگونه بازنمايي شدهمسلمانا
خشونت و   هاي هاليوودي،شده از مسلمانان در اين فيلم ترين دال در تصوير ارائه مهم .1

هاي آن تصوير شده است، تروريسم است كه در نسبت و همنشيني با دين اسالم و آموزه
رپردازي، شود. در اين نوع تصوييد تروريسم دانسته ميؤمروج و ماي كه اسالم، گونه به

هاي خطرناكي هستند كه در نقاط مختلف جهان، مرتكب اقـدامات انسان  مسلمانان،
گيرند.  موسوم به كافر را از طريق ترور مي  گناه،شوند و جان غيرمسلمانان بيتروريسـتي مي
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جنون و تندروي از نمودهاي برجسته   عدم عقالنيت،  بنيادگرايي، راديكاليسم و خشونت،
هاي بررسي شده است. در مقابل اين تصوير از صورت گرفته از مسلمانان در فيلمبازنمايي 

عالوه بر اينكه   ها،ها و ديگر غربيييآمريكاها يعني ديگران (مسلمانان تروريست)، خودي
اند، در خط مقدم مقابله با تروريسم مسلمانان، قرار گناه تروريسمقربانيان معصوم و بي

 دارند. 
هاي اغلب تصوير ارائه شده از مسلمانان بر مبناي نظريات و ديدگاه  اسالم و غرب:تقابل  .2 

 گرايانه بين شرق (به ويژه مسلمانان) و غرب است.  تقابل
  در تصويرسازي صورت گرفته از خودي و ديگري،  مسلمانان در برابر مسيحيان و يهوديان: .3

  روند و مسلمانان،خودي به شمار مي مسيحيان و يهوديان، در كنار يكديگر و به مثابه
كند. در ها را تهديد ميدهند كه آرامش و امنيت خوديديگري بد و شروري را تشكيل مي

ها حتي مسلمانان در كنار نازي  ديگري شرور، ةبه منظور تقويت انگار  اين تصويرپردازي،
 اند.  ها مقايسه شده قرار گرفته و با آن

صهيونيستي و فلسطينيان، از  جنگ بين رژيم ةله فلسطين و پيشينئمس اسرائيل و فلسطين:. 4
ترين مسائلي بوده كه بر تصويرسازي از مسلمانان در سينماي هاليوود سايه افكنده و  مهم

هاي سازي رسانهرسد زمينهاغلب به انحاء مختلف به آن ارجاع داده شده است. به نظر مي
ها و له و بازنمايي مثبت از صهيونيستئرانه به اين مسخبري غرب در پرداختن اغلب جانبدا

فضاي مناسب را براي تصويرسازي هاليوود از اين موضوع فراهم كرده   منفي از فلسطينيان،
هاي خبري بسيار مقبول و واقعي است و اين تصوير در همنشيني با بازنمايي رسانه

 نمايد.   مي
زندگي  ةنيز شاهد كليش  هاي متمركز بر مسلمانان،مماندگي مسلمانان: در فيلبدويت و عقب .5

 مسلمانان هستيم.        ةماندبدوي، بياباني و عقب
هاي  در فيلم  شناسانه هرزگي مردان شرق، شرق ةمسلمان: همچنان كليش هرزگي مرد .6

شود، حتي در فيلمي مانند بابل كه تصويري نسبتاً خاكستري از مسلمانان  هاليوودي ديده مي
 بينيم.دهد هم اين موضوع و هم مورد قبلي يعني بدويت زندگي مسلمانان را مينشان مي

     
چه تغييري  ) الملليها در قبال اسالم و مسلمانان (به موازات تحوالت مختلف بـينرويكرد اين فيلم

  كرده است؟
ميالدي،  1990دهه هاي بررسي شده نيز مشهود بود، در طور كه پيشتر اشاره شد و در فيلم همان

پس از سقوط جدي كمونيسم در جهان، مسلمانان به طور بارزي، نقش ديگري شرور را در 
. با گذشت زمان و پس از چند سال 1990هاي اواخر دهه به ويژه در فيلم  هاليوود پيدا كردند،

تصوير  هايي مانند بابل نيز كه تالش كردند از شدت، فيلم2001سپتامبر  11از وقوع ماجراي 
ها و مشكالت ارتباطي بين ها و ضعفو به نوعي سوء تفاهم  انگيز مسلمانان بكاهند،هراس
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اي از همان تصاوير كليشه ةشدند و به ارائها نند، خود گرفتار كليشهكغرب و شرق را طرح 
 آوردند.     نشين و بدوي رو مسلمانان بيابان

هاي  گونههاي داراي ليوود در كنار ساخت فيلماشاره كرد كه ها هطور خيلي خالص بايد به
كاركرد سياسي داشته و همواره   متنوع تجاري و نيز سرگرمي سازي كه يكي از شئون سينماست،

به عنوان ابزاري ايدئولوژيك مورد بهره برداري سياسي نيز قرار گرفته است. سينما گرچه 
ي جهان واقعي است، اما بيش از هر حوادث و رويدادها ةتصوير و بازتوليدكنند ةتوليدكنند

پردازان فرهنگي، سياسي و حتي اقتصادي است هاي متفكران و نظريه نظريه ةكنندچيزي مصرف
پردازان غرب است. در خصوص نماياند، نگاه متفكران و نظريهو آنچه هاليوود از اسالم به ما مي

پيروان اديان گوناگون، به قاطعيت ها و ها و قوميتهاي هاليوود از مليتتصويرپردازي فيلم
ثر از رويكردهاي سياسي حاكم بر هاليوود أتوان گفت بخش مهمي از اين تصويرپردازي، مت مي

المثل است كه ماهيت هاليوود،  تدريج در حال تبديل به يك ضرب است. به نوعي اين موضوع به
در آمريكا منافع و قدرت   طور كلي در مدل سينماي هاليوودي، ماهيتي كامالً سياسي است. به

حقيقتاً پيچيده  جهان، به عنوان پيروزي خير در مقابل شر مطرح است. هر نوع ابهامي در جهان 
 ـدر دهه گذشته  ـ مانند بوش و رامسفلد  ،آمريكاشود. در مقابل، مبلغان اصلي انكار مي
هايي كه در كنار ما  آن«، »بل شرخير در مقا« ، »ها مـا در مقابل آن«كردند: ها را مطرح ميدوگانگي

هاي نظري و نيز ). با توجه به ديدگاه37 :1386  پور،(كمالي» ما هستندضد هايي كه  هستند و آن
توان گفت نگاه سياسي هاليوود، حوادث و تحوالت سياسي و تاريخي كه برشمرده شد، مي

شمار ست و توليدات بياآمريكهمان نگاه سياسي حاكم بر دستگاه ديپلماسي و نظامي  ةعصار
ده است. مسلمانان نيز از اين قاعده مستثني نيستند و كرسياسي هاليوود اين موضوع را اثبات 

همان رويكرد در   هر رويكردي را در قبال اسالم اتخاذ كند،آمريكا دستگاه ديپلماسي و سياسي 
 شود. هاليوود نيز در پيش گرفته مي

 
فيلم سينمايي برجسته  10بازنمايي ايران و اسالم در «هشي با عنوان * اين مقاله حاصل بخشي از پژو

 در مركز تحقيقات صداوسيما بوده است.» خارجي، با تمركز بر هاليوود

 
 ها نوشت پي

1. Lexia : گونه كه هاوكس گفته است: روش  را انتخاب كرد چون همان» خردواژگان«شايد بتوان در فارسي معادل
داستان و به قول خود بارت، خردكردن داستان به شيوة يك زمين لرزة كوچك است و او  بارت به دنبال تجزية
 .(Hawkes, 2003: 94) هاي متفاوت تجزيه كرده است لكسيا با طول 561داستان بالزاك را به 

2.The hermeneutic code. 
3. Enigma. 
4.The code of semes or signifiers. 
5. The symbolic code. 
6.The proairetic code. 
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7. The cultural code or reference code. 
 .است شده گرفته  13TUwww.IMDB.comU13Tتساي از هافيلم فيلمشناختي اطالعات. 8
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