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 چکیده 

شوند. چگونگی و چرایی تغییرات تنها در جامعۀ امریکا، بلکه در هالیوود نیز اقلیت نژادی محسوب میپوستان نهسیاه
لم منظور سه فیجویی، مسئلۀ این مقاله است. بدینای با تمرکز بر عنصر برتریروابط سیاه و سفید در این نظام رسانه

( 2015انگیز )( و هشت نفرت1967آید )(، حدس بزن چه کسی برای شام می1915نژادمحور تولد یک ملت )
شناسی های مذکور از روش نشانهگر معنایی در فیلمصورت هدفمند انتخاب شدند. برای کشف سازوکارهای داللتبه

ها، از مفهوم اسطوره نزد ییرات روندی بازنماییگانۀ روایی بارت بهره گرفته شد. برای فهم تغو الگوی رمزگان پنج
های پژوهش حاکی از این است که اشکال بازنمایی سازی نزد هال استفاده شد. یافتهسازی و طبیعیبارت و کلیشه

ها، متناسب با بافت تاریخی، اجتماعی و سیاسی زمان تولید آنها، در راستای معانی مرجّح سیاهان در این فیلم
های منفی، لزوم به انقیاد کشاندن سیاهان حاکم، دستخوش تغییر شده است. فیلم اولی با برساخت کلیشه ایدئولوژی

دهد. فیلم دومی نظم نژادی مرسوم را به چالش کشیده و الگوی تقابلی و تعاملی جدیدی از را طبیعی جلوه می
شخصیت سیاه به نمایندگی از سیاهان زجر  دهد. در فیلم سومی،گفتمان مسلط سفید و گفتمان مبارز سیاه ارائه می

جویانه، سفیدِ فرادست را تبدیل به فرودست و از برتر بودن او کشیدة تاریخ نژادپرستی در امریکا، در کنشی انتقام
 کند.زدایی میاسطوره
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همقدم  
عنوان شوند. سینمای هالیوود بهترین اقلیت نژادی امریکا محسوب میپوستان بزرگسیاه

ویژه ای امریکا، از زمان پیدایش خود به بازنمایی این اقلیت بهترین نظام رسانهپرنفوذترین و عظیم
د. بودگی ببخشو محدودی به سیاه در مقابل سفیدها پرداخته و سعی کرده قلمرو معنایی خاص

های مختلف مخاطبان و کنشگران اجتماعی و سیاسی بدین طریق بر افکار و رفتار سطوح و گونه
ساز امریکا در راستای به در ارتباط با سیاهان پرتوافکنی کند. این راهبرد دستگاه ایدئولوژی

رانی اقلیت سیاهان در رسانه و سپس در محیط اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و حاشیه
یابد، رو از آن تکون میعزیمت مقاله پیش صادی قابل مداقه است. اما پرسش مهمی که نقطهاقت

های تاریخی مختلف یکدست بوده یا در گذر زمان سازی معنایی در برههاین است که آیا چارچوب
های اجتماعی و فرهنگی و تحول در روابط قدرت دستخوش تغییر شده است؟ و متناسب با پویایی

رسد بازنمایی روابط سفید و سیاه، به شکل ثابتی نبوده و همپای تحوالت اجتماعی و ر میبه نظ
ای و معنایی در تصویرپردازی از های نشانهتغییرات روابط قدرت در جامعه و حاکمیت امریکا، نظام

ور های قابل توجهی شده است. بر این اساس، تبیین تطّتبار دچار دگرگونیهای آفریقاییامریکایی
طلبی، هدف اصلی مقاله مناسبات و منازعات سیاه ـ سفید در هالیوود با تمرکز بر مؤلفه برتری

 دهد. رو را تشکیل میپیش
با توجه به ظرفیت کنشگری هالیوود در مقام یک نهاد معرفتی و تولید دانش در امریکا و در     

مود سیاهان در برابر سفیدها حائز بازن اشکال و جهان، واکاوی، شناخت و تشریح تغییرات ابعاد
چندملیتی و ها با توجه به ها و الگووارهای است. این داللتهای قابل مالحظهداللت

دهی به ها در شکلامریکا حائز اهمیت مضاعف است. این قبیل پژوهش بودن جامعۀچندقومیتی
نژاد و قومیت در گذر  شناختی کاربردی برای تجزیه و تحلیل سازوکارهای بازنماییافق معرفت

هایی که بازنمایی مسلمانان و ایرانیان را های امریکا سودمند هستند. رسانهزمان توسط رسانه
اند. های نژادی، قومی و دینی همواره مد نظر قرار دادهعنوان اقلیتمانند بازنمایی سیاهان، بهبه

ای دیداری و شنیداری ظام رسانهترین نفقدان مطالعۀ روندی برای شناخت دگرگونی رویکرد مهم
گذاران از نحوة مواجه این نظام ترین اقلیت این کشور، فهم پژوهشگران و سیاستامریکا به بزرگ

 سازد.  غایت دشوار میهای نژادی و قومیتی را بهای تأثیرگذار با پویشرسانه
دهی کرد: سیر تحول گونه سامانتوان اینرو را میهای نوشتار پیشبر این اساس پرسش    

های روایی آثار جویی بازنمایی سیاهان در تقابل با سفیدها چگونه بوده است؟ شبکۀ رمزگانبرتری
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بندی های ضمنی درون فیلمی و برون فیلمی را در برساخت سیاهان صورتمورد مطالعه، چه داللت
سازی سفید فرادست و طورههای سیاسی و اجتماعی در اسکند؟ تأثیرپذیری قاب سینما از زمینهمی

های منتخب ها در فیلمسازی کلیشهسازی و طبیعیزدایی از آن به چه نحوی است؟ کلیشهاسطوره
 چه روندی را طی کرده است؟

 

 پیشینه پژوهش

 ای نداشتند تا اینکه با پوستان در مطالعات سینمایی هالیوود جایگاه ویژههای زیادی سیاهتا مدت
(، مطالعات پراکنده و گاه منسجمی روی 1955 -1968« )1مدنی در امریکا جنبش حقوق»وقوع 

در مرکز این  3سازینمایی و طبیعی، صدق2سازیاین موضوع شروع شد. انواع نفی و طرد، کلیشه
های برساخت شده برای دهد که کلیشهها نشان میاند. مطالعه این پژوهشها قرار گرفتهپژوهش

نظر در ترین پژوهشگر و صاحبگیرند. مهمهای سنتی و مدرن جای مییشهسیاهان در دو دسته کل
( پنج کلیشۀ شخصیتی سنتی رایج و متفاوت 1989و  1973است. وی ) 4دسته اول، دونالد بوگل

 کند:بندی میپوستان در سینمای هالیوود را به صورت زیر دستهسیاه
 رتر.دابردار و خویشتنپوستان خوب، فرمان: سیاه5تامز
 .«پول و اعتبارهای بیکاکاسیاه»بازی، قماربازان و : بازیگران عمدی دلقک6کونز

 انگیز.: زنان دورگۀ جذاب، زیبا و شهوت7های تراژیکدورگه
 : زنان خدمتکار خانه سفیدها.8رده سیاهان

 زاده به نقل از بوگل،: مردان یاغی پرشهوت، قوی، تنومند و خشن )مهدی9نرهای بد )بوکس(
1387 :160.) 

 

1. American Civil Rights Movement 

2. Stereotyping 

3. Naturalization 

4. Donald Bogle 

5. Toms 

6. Coons 

7. Mulattoes 

8. Mammies 

9. Bucks 
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کند های مشابهِ تفکرات قالبی مذکور، استدالل می( با شمردن کلیشه442: 2001) 1هرمن گری
بخشی به نظم نژادی مبتنی بر برتری سفیدپوستان های نژادی برای مشروعیتکه این گونه کلیشه

 استوار است.
ازنمایی سنتی رایج هستند، های مدرن نژاد، تصاویر مرتبط با برده و مرزعه که در بدر بازنمایی

پوستان به جرم و جنایت و مشکالت اجتماعی پررنگ شده کمرنگ شده ولی مرتبط کردن سیاه
(، تصاویر مشترک در برساخت مدرن 1995) 3( و کمپل1986) 2است. بر اساس دیدگاه مارتیندال

ر و تنگدست، از حدود پوستان فقیسیاهان عبارتند از: جرم، سرقت و خشونت. در این بازنمایی، سیاه
 (.Barker,2008)شوند کنند و تهدیدی برای جامعه تلقی میقواعد رفتار بهنجار تخطی می

های متأخر، موضوع تغییر فاز در سیاست بازنمایی در ( با تمرکز بر دوره1996) 4استوارت هال
بازنمایی  کند. به تصور وی، برخالف تعدیالت و تنوعات متعدد درفرهنگ سیاه را مطرح می

ها پابرجا سازیای و طبیعیهای رسانهدر قالب کلیشه« دیگری»پوستان، مسئله اصلی بازنمایی سیاه
های زمانی و ژانرهای هالیوود در دوره ( با مقایسه سه فیلم نژادمحور2005) 5دایرریچارد است. 

نظم، پوستان بیه)در تضاد با سیا سفیدپوستان منظم، عقالنی و ساعیسه کلیشۀ رایج  مختلف،
 کند.و سفیدپوستان فرادست را مطرح می« دیگران»مثابه پوستان به، سیاهبند و بار(غیرعقالنی و بی

های ابتدایی پیدایش سینما تا اوایل ( حضور سیاهان در سینمای امریکا را از سال1377) 6پاینز
ور بررسی کرده و نشان داده محپوستهای سیاهقرن بیستم بر اساس تحلیل داستان فیلم 90دهه 

پوستان با گذشت زمان دستخوش تغییر شده است. اما این پژوهش است که تصویرپردازی از سیاه
ای که به واسطۀ ها قبل از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بوده است، دورهمربوط به سال

ای بر ز تأثیرات ویژهپوست در رأس نظام سیاسی و اجرایی امریکا، حائنخستین حضور یک سیاه
( با مطالعه 1397اقدم )تواند داشته باشد. بیچرانلو و ترابیهای نژادی هالیوود میرژیم بازنمایی

رغم اند که بهمحور تولید شده در دوران ریاست جمهوری اوباما، نشان دادهپوستهای سیاهفیلم

 

1. Herman Gray 

2. Martindale 

3. Campbell 

4. Stuart Hall 

5. Richard Dyer 

6. Pines 
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ها )سنتی و دوره، کماکان کلیشهانبساط معنایی در برساخت سیاهان در سینمای امریکا در این 
 جهان سیاهان نقش دارند. ویژه مدرن( در ترسیم زیستبه

نوآوری این مقاله، تالش برای فهم روند تغییرات رویکرد هالیوود در نمایش سیاهان در تالقی 
هایی رو فیلمهای سیاسی و روابط قدرت در جامعه و ساختار حاکمیتی امریکاست. از اینبا پویایی

مطالعه خواهند شد که در شرایط سیاسی و اجتماعی کامالً متفاوتی توسط نظام هالیوود تولید 
ای آنها در برساخت قدرت سیاه و سفید، ما را در شناخت تأثیر های نشانهاند تا مقایسه نظامشده

 های هالیوود در بازنمایی نژاد رهنمون سازد.شرایط محیطی )بیرونی( بر رویه
 

 مبانی نظری
 ای و اسطورۀ سفید برتر بازنمایی رسانه

نظر در مطالعات بازنمایی، معتقد است که بازنمایی استفاده از هال، تأثیرگذارترین صاحب استوارت
(. Hall, 2003: 15)ای معنادار دربارة جهان به مردم است برای تولید و نمایش نکته «زبان»

و مناسبات قدرت در جهت تولید و اشاعه معانی ای آمیخته به روابط بازنمایی فرهنگی و رسانه
-17: 1387زاده، های اجتماعی است )مهدیمرجح در جامعه در راستای تداوم و تقویت نابرابری

بازنمایی که رویکرد غالب این نظریه است، این رویۀ داللتمند  1(. بر مبنای رهیافت برساختی16
گونه (. به عبارت دیگر این24: 1389، 2پذیرد )استوریهمیشه در یک گفتمان صورت می

شود، متأثر از رانی معانی دیگر میسازی بعضی معانی و به حاشیهتصویرپردازی که موجب برجسته
 در بلکه ندارند، وجود بازنمایی از خارج های بیناگفتمانی )از جمله در مقوله نژاد( است. نژادهاچالش
. گیرندمی شکل اجتماعی و سیاسی قدرت مکشکش از روندی در آنها وسیلۀ به و آنها درون

 فرهنگی اساسی تفاوت جاذبۀ کاذب که شوندمی بدل نژادی هایدال به مالحظه قابل هایویژگی
یکی از « نژاد»گیری تاریخی اساساً شکل (.151 :1387 زاده،مهدی)دارند  بر در را بیولوژیکی و

های زندگی، از نظر قریباً در هر بعدی از فرصتپوستان، تمسائل قدرت و تابعیت بوده است. رنگین
 (. 146: 1382، 3گیرند )پینهای فرودستی قرار میساختاری در موقعیت

 

1. Constructionist  

2. Storey 

3. Pin 
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اندیشیم می« آنها»چگونه در مورد « ما»ایدئولوژی نژادپرستی متضمّن این است که در کل 
پوستان را امری های منفی سیاهاین ایدئولوژی، خصوصیات و کنش(. 31-30: 1394، 1دایک)ون

شان و نه ناشی از ساختار نابرابر اقتصادی و اجتماعی بیان های ذاتی و شخصیمرتبط با ویژگی
در فرایند برساخت ( معتقد است 176 :1382) 2(. کریس بارکر157-158: 1387زاده، کند )مهدیمی

فیدها شکل خصوص سسیاهان، سفیدها نقش مؤثری دارند. شخصیت سیاهان به دست دیگران به
 کند.گیرد و عملکردشان تنها به هنگام واکنش نشان دادن به کار دیگران نمود پیدا میمی

سازی میسر کند، بازنمایی نژادی از رهگذر غیریت( اشاره می1394دایک )طور که ونهمان
سازی و سازی از طریق دو فرایند و راهبرد کلیشه( این دیگری2003گردد. به زعم هال )می
 گیرد.سازی انجام میبیعیط

 و آمیزمبالغه شخصیتی هایویژگی از ایمجموعه به هاانسان تنزل از است عبارت کلیشه
ها را نشان توانند غنای خرده فرهنگها اغلب نمیکلیشه (.19 :1387 زاده،مهدی) منفی معموالً

 آنها روشی (. Cooke-Jackson & Hansen, 2008: 186) گیرندها را نادیده میدهند و واقعیت
ای گونههستند برای اعمال کنترل اجتماعی از طریق تخریب روانی ناشی از تصویرهای منفی که به

 مرسوم شیوه سازی(. کلیشه326: 1389، 3شود )استمنظام یافته به گروه زیر ستم فرافکن می
 ایدئولوژی و ارزشی امنظ خود، دیدگاه طبق جامعه کل به کنندمی تالش که است حاکم هایگروه
عنوان وار، شخصی که بهدر فرایند معناسازی کلیشه(. Hall, 2003: 259) بدهند شکل خود

 ,Merskin)شود ترسناک و تهدیدکننده ترسیم می« غیرخودی»شود، یک برساخته می« دیگری»

کنند ی تغییر میها ثابت نیستند و به تبعیت از تغییر بافت سیاسی ـ فرهنگاما کلیشه (.158 :2005
شوند. ها دچار دگردیسی می(. در واقع متناسب با چرخش قدرت بین گفتمان270: 1386)هیوارد، 

مند بنیاد و تاریخدهد که آنها اموری ذاتی نیستند بلکه برساختی، بافتها نشان میتغییر کلیشه
 هستند.

شوند و حیاتشان داده می واسطه آن، طبیعی جلوهها قسمتی از فرایندی هستند که بهکلیشه
 ای و هنری، بازنمودهایسازی در متون رسانهطبیعی (.Dyer, 2005: 216شود )تضمین می

کند. یعنی وسیله آنها را غیرشفاف میآورد و بدینصورت عقل سلیم در میایدئولوژیک خاص را به
واسطۀ فرایند ها، بهاگر کلیشه(. 50: 1379شود )فرکالف، عنوان ایدئولوژی به آنها نگاه نمیدیگر به
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ای نشوند؛ در ترویج، تعمیق و تثبیت معانی کنندگان رسانهسازی، قابل باور برای مصرفطبیعی
 ایدئولوژی وابسته به آن ناکام خواهند ماند.

های غالب دوران ما هستند که نقش ها، ایدئولوژی2، اسطوره1دید روالن بارت از
اسطوره نوعی نظام ارتباطی، یعنی پیامی است که  (.Barthes, 1977: 6-45)دارند  «سازیطبیعی»

اش آن است که کند. برعکس، نقشکند. اسطوره چیزی را انکار نمیتاریخ را به طبیعت بدل می
ها( سخن بگوید؛ خیلی ساده، حالتی ناب و پالوده به آنها بدهد، آنها را معصوم و دربارة چیزها )نشانه
 (.Barthes, 1987: 74-117)ن دهد و به آنها توجیهی طبیعی و جاودانه ببخشد مقبول و مقدر نشا

 این. است مسلط طبقات منافع به خدمت هااسطوره کارکرد که گویدمی روشنی به بارت
 راه و مشکل مرکز غلط به هااست. اسطوره سفیدپوستان منافع خدمت در نژادپرستانه هایاسطوره

 تحلیل با آنها رازگشایی بنابراین،. سفید بخش در نه داند،می عهجام سیاه بخش در را آن حل
 پیوسته بلکه نیستند، بافتنی فقط هرگز معانی. است سیاسی اجتماعی ـ عملی شناسانه،اسطوره

رسانه، سیاست و آموزش در اختیار مردم سفید است.  (.159 :1388 فیسک،) اندسیاسی اجتماعی ـ
 را معیارهایی کنند. آنهاجای کل بشریت صحبت میبه سفیدها به این منابع قدرت کماکان راجع

 «دیگران» و شوندمی موفق همواره «سفیدها» آن، براساس که کنندمی وضع انسانیت برای
  (.Dyer, 1997: 11-12)هستند  شکست به محکوم

  

 پژوهش روش

با نقاط عطف مبارزات  شاخص و مرتبط هایفیلم مطالعۀ رهگذر از مقاله، این هدف به دستیابی
ترین نقطه عطف در تاریخ مبارزات سیاهان در شود. مهمجویی میسر میپوستان برای برابریسیاه

( بوده است. بنابراین، فیلم حدس 1968-1955خواهی )در امریکا، جنبش برابری 21و  20قرون 
سال  50( حدود 1915) 4( از این دوران، فیلم تولد یک ملت1967) 3آیدبزن چه کسی برای شام می

سال بعد از آن به صورت هدفمند  50( حدود 2015) 5انگیزقبل از این جنبش و فیلم هشت نفرت
های محور سالپوستهای شاخص سیاه)غیرتصادفی( انتخاب شدند. فیلم اولی پس از مطالعه فیلم
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ریخ سینمای هالیوود )پاینز، اش در تادلیل محتوای شدیداً نژادپرستانه، فیلم دومی به19681تا  1955
پوستی ساخته شده های شاخص سیاهپس از مطالعه خالصه و نقد فیلم 2( و فیلم سومی585: 1377

های )دوران ریاست جمهوری اوباما( که حداقل در یکی از شاخه 2017تا  2009های بین سال
انتخاب این مقاله  هایگویی به پرسشاسکار موفق به کسب جایزه شده است، در راستای پاسخ

اند، چنانچه در زمان این سه فیلم در شرایط سیاسی ـ اجتماعی متفاوتی در هالیوود تولید شدهشدند. 
ساخت هر یک از آنها، رئیس جمهوری با رویکرد متفاوت در قبال سیاهان در رأس هرم اجرایی 

به متن فرهنگی( رهیافتی برای مثاها )بهکالبدشکافی رمزگان این فیلمامریکا قرار داشته است. لذا 
های هالیوود در ترسیم سیمای سیاهان در مقابل سفیدها خواهد فهم چگونگی و چرایی تغییر رویه

  بود.
واحد تحلیل پژوهش، صحنه )یا به فراخور فیلم سکانس( و واحد ثبت، کلمه )در نظام کالمی( و 

های ایدئولوژی نژادپرستی با تمرکز نهها بر اساس انباشت نشانما )در نظام تصویری( است. صحنه
شناسی فقط دو دلیل محدودیت حجمی مقاله، نشانهاند. بهطلبی نژادی انتخاب شدهبر عنصر برتری

 صحنه از هر فیلم در این مقاله آورده شده است.  
ای روالن برای تبیین تحول بازنمایی سیاهان در سینمای امریکا، از الگوی رمزگان پنج مرحله

 شناختینشانه شناختی و مفهوم اسطوره نزد وی استفاده شده است. مطالعاتارت در تحلیل نشانهب
 بافت نقش به و دارد تمرکز اندحاکم متون در درگیر هایگفتمان بر که قواعدی نظام بر

ها به نشانه (.29 :1394چندلر، ) کندمی تأکید ضمنی و صریح معنای دهیشکل در شناختینشانه
های ای و دستگاههای نشانهشوند، بلکه در درون نظاممنفرد و منفک از متن بررسی نمی صورت

 هایکنند. نظامدهی پیدا میرمزگانی است که امکان نشانداری، ارجاع، داللی، تفسیرپذیری و معنی
 وا را و مخاطبان دهندمی توضیح کنیممی زندگی آن در که را دنیایی که اندالگوهایی اینشانه

در واقع  (.8 :1390 مترجمان، گروه و سجودی) درک کنند معینی طریق به را دنیا دارندمی
مثابۀ سازوکارهای تنظیم کنندة روابط قدرت و دانش، نظام معنایی خود )نظام ها بهگفتمان

 

 ( نوشته جیمز پاینز.1895 -1995کتاب تاریخ تحلیلی سینمای جهان ) 593تا  592. مراجعه شود به صفحات  1

(، مانند 2015انگیز )تری در مقایسه با فیلم هشت نفرتشدههای شناختههرچند در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، فیلم . 2
اند، ولی ( در هالیوود ساخته شده2016( و مهتاب )2013(، دوازده سال بردگی )2012رها شده از بند ) (، جانگوی2009نقطه کور )

طلبی سیاه در ویژه شدت عنصر برتریآنها، لزوم نوآوری در این مقاله و به ةهای مناسب دربارحلیلها و تدلیل وجود مقالهبه
 شناختی انتخاب شده است.انگیز، این فیلم برای بررسی نشانههشت نفرت
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یابند )سجودی، ای میهای متفاوت نشانهایدئولوژیکی تولید کنندة حقیقت( را در تجلی متنی نظام
1395 :176.) 

پرداخته  3بالزاک 2که به تحلیل رمان سارازین 1رو است که بارت در کتاب اس/ زداز همین
های گانه از انواع رمزگانبندی پنجداند و نوعی طبقهها میاست، متن را حاصل تعامل رمزگان

 از:ها عبارتند دهد. این رمزگاندخیل در ساز و کارهای روایی و معنایی متن ارائه می
 آن به پاسخ و سؤال طرح از است عبارت شاننقش که واحدهایی همه: هرمنوتیکی رمزگان 

(Barthes, 1974: 17 ؛) 
  معنا؛ هایبازی یا معنایی اشارات از که است ضمنی معناهای رمزگان مقصود: رمزگان معنایی

(Ibid: 19) همان واقع در زگانرم شود. اینخصوصی تولید میهای بهگیرد و توسط دالبهره می 
 اند؛گرفته قرار نشانه هر زیرین هایالیه در که هستند پنهانی مفاهیم

 منظم طوربه که است تشخیص قابل هایبندیترکیب یا بندیگروه رمزگان این :نمادین رمزگان
 دهگستر ایناحیه نمادین، حوزة در سازد.می را غالب بندیترکیب سرانجام و شوندمی تکرار متن در
 (؛Ibid: 17-18) شودمی داده نشان نقیض و تقابل قالب در و جداگشته متن از

 ،Proairesis مفهوم در منشأ که رمزگان این. ست «هاکنش» رمزگان مقصود :کنشی رمزگان
 برای رویدادی وقوع از حکایت ضمنی طوربه خود و دارد ،«عمل و نتیجه تعیین عقالنی توانایی»

   (؛ Ibid: 18) اردد حالت داستانی ختم
 تجلی مقتدر و نامبی جمعی، اخالقی، صدایی شکل به رمزگان این :فرهنگی یا ارجاعی رمزگان

 رمزگان. گویدمی سخن است، شده نامیده خرد یا شده پذیرفته دانش آنچه جانب از که یابدمی
  (.Ibid) است عمومی دانش یعنی به بیرون، به متن ارجاع مجرای فرهنگی،
سازی( دخیل هستند. البته سازی و طبیعیهای مذکور در فرایند بازنمایی )کلیشهرمزگان تمام

ها را بیشتر عیان سازیهای معنایی و فرهنگی، طبیعیها و رمزگانسازیرمزگان نمادین، کلیشه
 کند. می
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 های پژوهشیافته

 سیاه و سفید فرادست باید»، 1915، سال پخش: 1دیوید گریفیثتولد یك ملت، کارگردان: 
 «بماند. فرودست

. ناگهان جنگ بین شمال و جنوب امریکا در امریکاست یاز آغاز جنگ داخل شیپ لمیزمان شروع ف
به دست  یگذارقانون یجنوب ینایدر کارولشود. گیرد و با پایان آن، دوران بازسازی شروع میمی
ها ینوبپردازند. جکنند و به قتل و غارت میفتد. سیاهان از این فرصت سوء استفاده میایم هانایس

 کو»نام بهجو انتقام یسازمان ها،ینابسامان نیدادن به ا انیپا یبرا 2کامرونخانواده  ژهیوو به
با تار و مار کردن  گروه نای . سرانجامآورندیکامرون به وجود م بنی به رهبر« 3س کالنوککل

 . ندگردایرا به سراسر جنوب باز م ، آرامش و خوشبختیعدالت ،صلحسیاهان، 
گونه نظمی در اند. اما هیچگذاری را تصرف کردهسیاهان، مجلس قانونخالصه صحنه منتخب: 

زند پوست دادگاه مدام فریاد میشود. در حالی که رئیس سیاهمجلس متشکل از آنان مشاهده نمی
ل صحبت کردن، سیگار کشیدن، که سیاهان را ساکت کند، اما آنها نشسته یا ایستاده، در حا

پوست از طبقه باالی وار هستند. سه سفیددرآوردن کفش، خوردن مایعات الکلی و رقص شامپانزه
در طبقۀ  کنند.کنند و با افسوس آنجا را ترک میومرج حاکم بر مجلس را نگاه میمجلس، هرج

دلیل روند که بهگه میرپایین، سیاهان با شور و هیجان و پایکوبی به استقبال یک مرد دو
 خواهد ازدواج بین نژاد سیاه و سفید را قانونی کند.رانی خودش و سایر سیاهان، میهوس
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 . تحلیل روایی1جدول 

 هرمنوتیك
 زند؟پرسش: رئیس دادگاه چرا عصبانی است و فریاد می

 پوست است.دنبال ساکت کردن نمایندگان سیاهپاسخ )رفع تعلیق(: او به

 ضمنی

نژادی را قانونی کند، خواهد ازدواج بیننگام ورود یک دورگه به مجلس که میه
طور ضمنی کنند که بهروند و پایکوبی میپوست به سمت او مینمایندگان سیاه
دنبال شهوات باز بودن آنها دارد. در واقع مجلس متشکل از سیاهان بهنشان از هوس

 خودشان هستند، نه مصالح جامعه.

 نمادین
پیشه، قناعت /باره پذیر، شکممشارکت /گریز قانونمند، مشارکت /گریز قانون

 /محترم، غیرمنطقی  /منظم، نامحترم  /نظم متمدن، بی  /بدوی  کارآمد، /ناکارآمد 
 رفتاری صالبت /مضحکانه  رفتار باسواد، /سواد نجیب، بی /منطقی، نانجیب 

 کنشی
ل از سیاهان بتواند قوانینی برای سامان دادن رود مجلس ایالتی متشکانتظار نمی

 اند، وضع کند.ها که تازه از جنگ رها شدهزندگی جنوبی

 ارجاعی
سازان اجتماعی و سیاسی دارند. سیاهان رفتارهای مغایر مبادی آداب و منش تصمیم

توانند قوانینی برای بهبود زندگی وضع کنند و برای اینکار به سفیدها بنابراین نمی
 حتیاج است.ا

 

پوستی که سرباز و جنگجوی سیاه 1جنگ داخلی تمام شده است. گاس :خالصه سکانس منتخب
سفیدپوست )خواهر بن  2دنبال فلورا کامرونِاکنون کاپیتان شده، به قصد ازدواج در دامنۀ کوه به

ن کو کالکس شود. چنانچه سازمااش پس زده میشدت از سوی او و خانوادهافتد اما بهکامرون( می
کشد ولی در نهایت توسط سفیدها دستگیر و کند. گاس یکی از آنها را میکالن او را تعقیب می

 شود.می 3لینچ
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2. Flora Cameron 

3. Lynching                                                               عمل غیرقانونی اعدام و کشتن در مالء عام بدون محاکمه
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 . تحلیل رمزگان روایی2جدول 

 هرمنوتیك
 کنند؟ها با گاس چه کار میسؤال: کو کالکس کالن

 کشند.پاسخ: آنها گاس را بدون محاکمه می

 ضمنی
گر و سازمان کو کالکس کالن نمایندة سفیدهای آبادگر است. ن متجاوز و ویرانگاس نمایندة سیاها

 گونه آنها با حذف یاغیان دارد.طور ضمنی داللت بر نقش منجیکشتن گاس توسط کو کالکس کالن به

 نمادین
امنیت و زدای مدنی/ نظمهوش / باهوش، ضعیف / قوی، نظم و امنیتسیاه/ سفید، بدوی / متمدن، کم

 بخش، بد / خوب، یاغی / منجی.زدا / آرامشمدنی، آرامش آفرین

 کنشی
رود سازمان کو کالکس کالن و سفیدها با کنترل و حذف سیاهان یاغی نظم، امنیت و آرامش انتظار می

 فرما کنند.را در جامعه حکم

 ارجاعی
آنها لیاقت ازدواج با . است بوده اشتباهی کار سیاهان از بردگی داری دارد. آزادیارجاع به لغو نظام برده

ولو با  سفیدها توسط سیاهان مهار با تنها جامعه نجات. اجتماعی هستند اختالل منبع سفیدها را ندارند و
 . است پذیرکشتن آنها، امکان

 

    
 . رفتارهای غیرمتمدنانه سیاهان در مجلس و حذف فیزیکی آنها از سوی سفیدها1-5تصاویر 

 

( در کاخ سفید 1915پس از نمایش خصوصی فیلم تولد یک ملت )سفید برتر:  سازیاسطوره
جمهوری وقت امریکا( که خود )رئیس 1لسونیو)نخستین فیلمی که چنین موقعیتی یافت( توماس 

سادگی نظرگاه قالبیِ عصر خود را تأئید تاریخدان بود، آن را بسیار تحسین کرد. در واقع گریفیث به
گفت که ( همان چیزی را دربارة بازسازی امریکا می1915تولد یک ملت )کرده بود، چراکه 

چنانچه  کردند.نویسان در اواخر سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم تبلیغ میمداران و تاریخسیاست
( تقریباً همان نگاهی را دارد که گریفیث 1902، 2ویلسون در جلد پنجم کتابش )تاریخ مردم امریکا

صدایی گریفیث با اکثریت عکس کرده است. این موضوع نشان از همدر فیلم خود من

 

1. Thomas Wilson 

2. History of American People 
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( در 101-103: 1386های معاصر خودش )کوک، های جنوبی و بسیاری از امریکاییسفیدپوست
کند و ها را به سیاهان منتسب میشماری سیاهان دارد. صفات منفی که فیلم آنتحقیر و کوچک

دهد، در راستای این تفکر موجود در جامعه و ارکان قدرت می عنوان افراد نامتمدن جلوهآنان را به
مثابه شهروندان رسمی و درجه اول تبارها به ای که آفریقایی ـ امریکاییدر دوره امریکا است.
 هایمدلول تمام را با سیاه گرایی،واقع ( نیز با طرد2015شوند، فیلم تولد یک ملت )شناخته نمی

کند. برای این منظور، این فیلم می بازنمایی دو درجه شهروند و ناخلف رزندیف ماننداش بهپیرامونی
آورد تا مخاطبان را برای پذیرش ها روی میسازی کلیشهسازی و سپس به طبیعیابتدا به کلیشه

 ذاتاً سفید و بد، بدوی، یاغی ذاتاً سیاه هایی از قبیلاسطورة سفید برتر متقاعد و قانع کند. کلیشه
شود. در صحنه و سکانس تحلیل شده، می بیان کراتبه روایی رمزگان با متمدن و منجیخوب، 

دهد که طور ضمنی به سفیدها حق میگونه و ویرانگر از سیاهان بهفیلم با ترسیم سیمایی وحشی
مجلس را از دست آنها بگیرند و افرادی مانند گاس را دستگیر و بدون محاکمه بکشند تا آسایش در 

 القاء گونهتماشاگران این به های خودزنجیرة نشانه طریق از حکمفرما شود. به عبارتی فیلم جامعه
 این غیر در باشد، گونههمین باید اساساً و است طبیعی هستند سیاهان از برتر سفیدها اینکه کند؛می

 بودن وضهمعا غیرقابل و ایاسطوره سر حد تا را بودن طبیعی این فیلم. شودمی ایجاد شر صورت
 در سفیدها اینکه آن و دارد وجود جامعه خوشبختی و آبادانی برای حالت یک تنها برد؛می پیش نیز

در اختیار داشته باشند و حتی شده با سلب جان سیاهان، آنان را  را جامعه باشند، امور قدرت رأس
ند چون آنها طرد و حذف فیزیکی کنند. حتی سیاهان حق پیشنهاد ازدواج به سفیدها را ندار

مانند گاس کشته شوند شوند. آنها یا باید تحت کنترل باشند یا بهمحسوب می «دیگری / دشمن»
 تا به اطرافیان آسیب نرسانند.

ای از تاریخ امریکاست که گفتمان مسلط نژادی در ساخت و عرضه این فیلم همزمان با دوره
پسند در صدد است از طریق ابزار مخاطباین جامعه، گفتمان بالمنازع سفید است. گفتمان سفید 

طلبی خود را طبیعی نشان دهد تا آنها را بسط و گسترش دهد جویی و سیادتسینما، مرزهای برتری
رانی سیاه سازانه به گزارش فرادستی سفید و به حاشیهمنظور در کنشی اسطورهو هژمونی یابد. بدین

سازمان کو کالکس کالن ارائه داده، تأثیر مستقیمی آورد. تصویر دلپذیری که این فیلم از روی می
مهر (. این موضوع، 110: 1386برای احیای دوباره و گسترش این سازمان داشته است )کوک، 

در دست افراد حامی سازمان  کیدئولوژیا یمثابه ابزاربه ثیفیگر لمیادعا که ف نیاست بر ا یدییتأ
رانی اقلیت امریکایی ـ درت سفیدها و به حاشیهکو کالکس کالن مانند ویلسون برای تثبیت ق
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 دنبال رفتار نابهنجار سیاهان 1سازیبا برجسته آفریقایی عمل کرده است. به همین دلیل فیلم
اسطورة فرادستی سفید  سازیبدیهی و سیاه و سفید میان اجتماعی هاینابرابری به بخشیدن مشروعیت

  .و فرودستی سیاه است
 به فرودست»، 1967، سال پخش: 2مریکر یاستنل کارگردان:آید، ای شام میحدس بزن چه کسی بر

 «رسد.می فرادست

ندان سرشناس سنواز شهر ،«4کریستینا»و همسرش گاردین خواه روزنامه ناشر آزادی، «3مت دریتن»
وتی اند که سیاه و سفید با هم تفااز کودکی یاد داده «5جویی»دخترشان آنها به  فرانسیسکو هستند.

جان » ساله به نام 37 پوستپزشک سیاهشود عاشق یک ساله می 23زمانی که جویی  ندارند.
شان برای ازدواج را با آنها مطرح آیند و تصمیمشود. آن دو به خانه پدر و مادر جویی میمی «6سپرنتی
ه جان دچار شک اعضای خانواده جویی و همچینن خانواد نژادی، همهکنند. با طرح این ازدواج بینمی
های دو جانبه و چند جانبه و کنند بعد از صحبتهای شدیدی که میرغم مقاومتشوند. اما بهمی

پرستانۀ جویی و جان، باالخره به این وصلت رضایت میمشاهده عشق خالصانه، اصرار و دالیل غیرنژاد
 دهند. 

که در حال صحبت  «کریستینا» و همسرش «دریتن مت»جان پیش : 1خالصه صحنۀ منتخب 
عشق  رود. جان ضمن رعایت آداب معاشرت و ابراز جسورانهمیپیرامون ازدواج جویی و جان هستند، 

 .شودشان جویا میخود به جویی، نظر آنها را در خصوص ازدواج
 . تحلیل رمزگان روایی3جدول 

 هرمنوتیك
 کنید؟گفت بدون توجه به نظر ما ازدواج میمت: جویی می

 گیره.ب این که درست نیست. بدون موافقت شما ازدواجی صورت نمیجان: خ

 ضمنی
رغم اینکه جویی به جان گفته که پدر و مادرش با ازدواج آنها مشکلی ندارند و حتی اگر هم داشته باشند، به

طور هخواهد. این موضوع برود و رضایت آنها را میشود، جان به سراغ پدر و مادر او میتصمیم او عوض نمی
 ضمنی داللت بر عدم باور جان بر حل کردن قضیه به صورت مستقل و پیروی ضمنی او از سفیدها دارد.

 گیر، پاسخگو / پرسشگر، مقاوم / متحکم.سیاه / سفید، ایستاده / نشسته، درخواست کننده / تصمیم نمادین

 ه ازدواج جویی و جان بگیرند.شان را در خصوص مسئلویژه مت تصمیم نهاییباید کریستینا و به کنشی

 ارجاعی
نظام سفید دارد. هر چند سیاهان منفعل نیستند ولی این سفیدها هستند که در  کنندهارجاع به نقش تعیین

 گیرند.گذارند و تصمیم نهایی را میآنها تأثیر می آینده

 

1. Highlighting 

2. Stanley Kramer 

3. Matt Drayton 

4. Christina 

5. Joey 

6. John Prentice 
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واز به خواهد که با نخستین پرجان از پدر و مادرش تلفنی میمنتخب:  خالصه صحنه
 مت دریتنروند تا مادر و پدر جان را به خانه فرانسیسکو بیایند. جویی و جان به فرودگاه میسن

شوند که فرد مورد دلخواه ببرند و آنها با والدین جویی آشنا شوند. وقتی پدر و مادر جان متوجه می
شود و این تصمیم کنند. چنانچه پدر جان عصبانی میپوست است، بسیار تعجب میپسرشان، سفید

کند ضمن نشان دادن قاطعیت در داند. جان سعی میمی« رفتار دوتا دیوانه زنجیری»آنها را مانند 
 انتخابش، پدرش را آرام و او را با تصمیم خود همراه سازد.

 

 . تحلیل روایی4جدول 

 هرمنوتیك

 العملی نشان دادند؟مادر جان: جویی پدر و مادرت چه عکس
خوام با یک نفر که نمیشان شد اینه که من میبیشتر موجب تعجب و دلخوری جویی: چیزی که

 شناسمش ازدواج کنم!

 ضمنی
دلیل تعالیم غیرنژادپرستانۀ پدر و مادرش پذیرفته است و برخالف جویی عدم تفاوت سیاه و سفید را به

دلیل تفاوت نژادی لکه بهدلیل عدم شناخت کافی او از جان، بکند پدر و مادرش نه بهآنکه او فکر می
 موافق این وصلت نیستند.

 پرسشگر / پاسخگو، مردد / مطمئن، در حال اجتماعی شدن / اجتماعی. نمادین

 کنشی
پدر و مادر جان در ادامه داستان و در مواجهه با پدر و مادر جویی نیز مردد به این ازدواج باشند و آن را 

 .مغایر با رسوم پذیرفته شده تلقی کنند

 ارجاعی

ارجاع به ممانعت نسل قدیم سفید و سیاه از ازدواج نسل جدید دو نژاد سیاه و سفید دارد. نسل قدیم 
های ذهنی برخاسته از تاریخ اجتماعی و فرهنگی جامعه، در برابر ازدواج سیاه و سفید پیشدلیل انگارهبه

 گیرند. داورانه تصمیم می

واسطۀ جنبش میالدی به 1960و  1950سیاهان در دهۀ  تضعیف و واسازی اسطورۀ سفید برتر:
پوستان در امریکا بستری را فراهم کرده بودند تا به حقوق مساوی با سفیدها در حقوق مدنی سیاه

سینمای  .(Tsesis, 2008)امور آموزشی، بهداشتی، تقنینی و استفاده از خدمات عمومی دست یابند 
(، 1967آید )نژادمحور نیز متأثر از این روند بود. چنانچه در فیلم حدس بزن چه کسی برای شام می

کند و دو رابطه در قبال جامعۀ امریکا قابل شناسایی است. این فیلم از سویی جامعه را منعکس می
وقت هماهنگی دارد تا مخاطبان را جذب کند و از سویی دیگر بر جامعه تأثیر  با افکار و شرایط

 (. Anderson,  2010: 3)ها ساخته شده است گذارد و با هدف تغییر دادن نگرشمی
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 . مقاومت نسل قدیم در برابر ازدواج بین نژادی نسل جدید2-5تصاویر 

 

و لیندون  1ویژه جان اف کندیپوستان بهی سیاههای امریکا در دورة جنبش مدنجمهوریرئیس
، در اثر مطالبات فزاینده سیاهان مجبور شدند به حقوق شهروندی آنها احترام بگذارند و 2جانسون

 ,Isensee)(، به آنها ارائه دهند 1965(، قانون حق رأی )1964امتیازاتی مانند قانون حقوق مدنی )

شده در فیلم  رمزگذاری هایکنش قبیل تغییرات، مجموعۀگیری از این با الهام(.  180 :2010
کند. می متبادر ذهن به را سفیدساالر نظام از دلزدگی و زدگیواپس ( نوعی1967) حدس بزن ....

 هایرمزگذاری از نژادساالر نظام پرستیرنگ هایارزش نژادپرستی و واسازی تقبیح طوری کهبه
 با شرایط جامعه سنتی سفید( جویی )نظامطلبی خانوادهیشود. برترمی محسوب فیلم این محوری
 همسو فرهنگی و اجتماعی جدید تحوالت با تواندنمی دارد. این نظام خود برتربین تباین )و فیلم(

بدین وسیله ایدئولوژی طبیعی بودن سیادت سفید، با . کند فصل و حل را روپیش مسائل و باشد
اند نسل جدید را قانع کند. نسل جدید سیاه ـ سفید مساوات و توشود چراکه نمیچالش مواجه می

در این فیلم نمایندگی سیاهان نسل جدید را یک  کنند.ازدواج سفید ـ سیاه را طبیعی قلمداد می
بخش و پزشک معتبر و منجی بیماران بر عهده دارد. او فردی متمدن، باهوش، قوی، خوب، آرامش

های انسان کند. او تمام نشانههای رایج در مورد او صدق نمییشهآفرین است. در واقع کلخوشبختی
متمدن و با فرهنگ را دارد، فقط رنگ پوست او متفاوت از سفیدهاست که رژیم بازنمایی فیلم این 

ها به مقابله با نظام غالب سفید و دهد. دکتر پرنتیس با این ویژگیموضوع را کم اهمیت جلوه می
کند که وصلت را بپذیرند. هرچند که رود و آنان را قانع میاه سنتی( مینظام مغلوب سیاه )سی

پندارد و ( نظام سنتی سیاه این ازدواج را امری عجیب می2کماکان )مطابق صحنه تحلیل شده 
گیرد. اما باالخره ( نظام سنتی سفید )پدر جویی( تصمیم نهایی را می1)مطابق صحنه تحلیل شده 

 سازند.های اجتماعی و فرهنگی، نسل قدیم را متقاعد مید، همسو با پویایینسل جدید سیاه و سفی

 

1. John Kennedy 

2. Lyndon Johnson 



 105❖ ...«سفید»و « سیاه»طلبی در بازنمایی روابط تحول برتری 

❖ 
ال

س
 

14
مار

 ش
،

 ه
33، 

هار
ب

 
13

99
 

ی تحلیل شده )و در کل فیلم( از اسطورگی هارمزگان کالمی و غیرکالمی دکتر پرنتیس در صحنه
 هیمنه زدایی از تسلط آن،کند از طریق طبیعیخواه سفید رمزگشایی کرده و سعی مینظام تمامیت

 به سیاه و سفید تخاصم و نزاع فیلم در که گونههمان. بکشد چالش به سفید را خودمحور گفتمان
 رسیده اوج به سفید و سیاه بین نزاع این نیز 1960 در دهۀ امریکا جامعه سطح در است، رسیده اوج
 مشکالت از گشاییگره سمتبه حرکت معنای به نژاد و گفتمان دو بین تخاصم رسیدن اوج به. بود

های شود. نظاماست که در این فیلم در قالب ازدواج سیاه ـ سفید مطرح می جودمو مسائل و
کشد. بوته نقد می به را متداول، طبیعی و رسوب شده، جنسیتی نظم ای مستتر در بطن فیلم،نشانه

 اجتماعی، تغییرات و پویایی اساس بر است طلبی درصدداین فیلم در دوران اوج جنبش مساوات
 تعاملی نوینی الگوی نژادیطلبی ی سیاه ـ سفید را کمرنگ کرده و به جای برتریسازشدت غیریت

 شدن «خودی» سمت به «دیگری»تصویرسازی است که  چنین چارچوب برای آنها ارائه دهد. در
دهد فرادست ارائه می فرودست ـ سنتی برای مدل رود. در واقع فیلم، الگویی جایگزینمی پیش

رسد و اسطورة سفید برتر و دست (، سیاه به سفید می1915ولد یک ملت )چراکه برخالف فیلم ت
 شود.نیافتنی شکسته می

جویی فرودست از انتقام»، 2015، سال پخش: 1کوئنتین تارانتینوکارگردان: انگیز، هشت نفرت
 «.فرادست
، 2وس وارندهد. سرگرد مارکمی رخ امریکا در داخلی هایجنگ پایان از پس سال چند فیلم داستان

بگیر است. او برای اینکه اجساد افرادی را که کشته پوست جنگ داخلی اکنون جایزهسرباز سیاهکهنه
شود. روث، دیزی بگیر میجایزه 3سرخ( برساند، سوار دلیجان جان روث است به مقصد )صخره

کند . او ادعا میشودبه آنها اضافه می 5کار را اسیر کرده است. در راه، کریس منیکستبه 4دامرگِ
کند. از سرایی برای استراحت توقف میسرخ است. دلیجان در مهمان که کالنتر جدید شهر صخره

اند تا او را آزاد کنند. اما وارن با تیزهوشی و سرا اتراق کردهقبل چهار تن از یاران دامرگ در مهمان
 شدید خونریزی و جراحات زیاد شدت دلیلبه خودش کشد وکمک اندک منیکس، همۀ آنها را می

  .نشیندمی مرگ منتظر

 

1. Quentin Tarantino 

2. Marquis Warren 

3. John Ruth 

4. Daisy Domergue 

5. Chris Mannix 
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سرا هستند. وارن، منیکس، روث و دیزی سوار بر دلیجان، راهی مهمان :1خالصه صحنه منتخب 
شود که وارن در بحبوحه جنگ داخلی، در دارد. مشخص میمنیکس پرده از گذشته وارن بر می

فرار، زندان را که از چوب سفید ساخته کند. او هنگام شود و سپس فرار مییک زندان اسیر می
هزار دالری برای سر  30سوزند. به همین دلیل، جایزه نفر می 47زند و در نتیجه آن شده، آتش می
داند که سفیدها در حق سیاهان روا هایی میکنند. وارن دلیل این کار خود را ستماو تعیین می

های سفیدپوست اهل جنوب رو بکشم و این دیوونه من به جنگ رفتم تا اون»گوید: او می ؛اندکرده
یعنی در هر جایی که گیرشون آوردم، بهشون شلیک کنم، با چاقو بزنم، در آب غرقشون کنم، 

پوست ه سفیدبسوزونمشون، با یه سنگ گنده بزنم توی سرشون. هر کاری که الزمه بکنم تا ی
 «دیوونه نقش زمین شه.

 تحلیل روایی .5جدول 

 هرمنوتیك

 روث: چرا برای سرت جایزه تعیین کرده بودن؟
 زندان از اینکه از های جنوبی از قابلیت من برای کشتنشون، دلخور بودن. بعدوارن: ایالت

 برای دلیل همین به. دونستنمی خودشون به توهین رو حیاتم ادامه هاجنوبی کردم، فرار
 .گذاشتم جایزه سرم

 ضمنی
طور رحمانه او بهده عمق کینه او از سفیدهاست. کنش بیرفتار و گفتار وارن، عیان کنن

 هایی است که از سفیدها دیده است.ضمنی در واکنش به قساوت

 هوش، غالب / مغلوب.سیاه / سفید، قوی / ضعیف، باهوش / کم نمادین

 کنشی
 گونه که در گذشته در مقابل سفیدها پیروز شده است، در ادامهرود وارن همانانتظار می

 داستان نیز بتواند بر آنها غلبه کند.

 ارجاعی
اند. این موضوع باعث شده، سیاهانی که موقعیت سیاهان رنج زیادی از طرف سفیدها کشیده

 وار، دست به قتل و کشتار سفیدها بزنند. مناسبی در دست دارند و قدرت کافی دارند، دیوانه
 

 و گذاردمی 1اسمیترز سرتیپ استنفورد ویجل را ، تفنگیمارکوس وارن: 2خالصه صحنه منتخب 
خواهد باور کند( کند )یا نمیرا کشته است. ابتدا سرتیپ باور نمی 2دهد چگونه پسر او چسترشرح می

باری به قتل رسانده است. اما زمانی که وارن جزئیات طرز فاجعهپوست پسرش را بهکه یک سیاه
هایی که سرتیپ به سیاهان اسیر در موازات ظلممشمئزکنندة ماجرای قتل فرزند سرتیپ را به

کنند وارن جان تنها سرا باور میکند، او و سایر حاضران سفید در مهمانکرده، بازگو میچنگش می

 

1. Stanford Smithers 

2. Chester 
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شدت تحقیر و عصبانی شده است، پسر استنفورد را در سرمای کوهستان گرفته است. سرتیپ که به
العمل وارن سریعتر است و او را نیز میارد، ولی عکسدتفنگی را که وارن جلوی او گذاشته بر می

 کشد.
 

 تحلیل رمزگان روایی .6جدول 

 هرمنوتیك
گوید شناسد و دروغ میکند این است که وارن پسر او را نمیپرسشی که سرتیپ اسمیترز مطرح می

 کند.اما وارن با شرح جزئیات قتل پسرش رفع تعلیق می

 ضمنی
مانند فرزند اوست. برای همین، همه اتفاقات را با شکست سرتیپِ پیر بهدنبال تحقیر و وارن به

گذارد. تفنگ در بافت فیلم نشاندار دهد و یک تفنگ در اختیار سرتیپ اسمیترز میجزئیات شرح می
 افزاید.  سازی سرتیپِ سفید در روایت میاست و داللت بر قدرت دارد. این کنش وارن بر میزان کوچک

 هوش.اه /سفید، فرادست/فرودست، زنده/مرده، قوی/ضعیف، باهوش/کمسی نمادین

 کنشی
سرا بیشتر شود و در مقابلِ آنان نیز رود درگیری وارن با دیگر سفیدپوستان حاضر در مهمانانتظار می

 باقدرت و جسورانه ظاهر شود.

 ارجاعی

رد. خشم و انزجار تاریخی و جویی سیاه داارجاع به نفرت نژادی، ظلم تاریخی سفید و حس انتقام
گیری شدید سیاهان قدرتمند از سفیدها شده داری که سیاهان از سفیدها دارند، موجب انتقامریشه

ها علیه سیاهان بوده است، برای ها و ستمدلیل تاریخ نژادپرستی که مشحون از شقاوتاست. آنان به
 زنند.جویی به قتل فجیعانه سفیدها دست میتالفی

 

              

 گیری سیاه از سفیدها. انتقام3-5تصاویر 
 

پوستی است که باالترین سمت اجرایی را باراک اوباما نخستین سیاه زدایی از سفید برتر:اسطوره
بود. مواضع  لسونیوتوماس در امریکا به دست آورد. رویکرد او به مسائل نژادی عکس رویکرد 

اوباما که خودش طعم تلخ تبعیض را تجربه کرده گیرد. رار مینیز در میان آنها ق لیندون جانسون
ظلم تاریخی را جمهوری امریکا مواضع ضدنژادپرستانه اتخاذ کرد. او بود، در دوران تصدی ریاست
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کرات بر برابری نژادی تأکید کرد و بهطور مستمر محکوم میکه علیه سیاهان صورت گرفته بود، به
هِ رأس اجرایی کشور، موجب افزایش امید سیاهان به بهبود وضع چنانچه این دیدگاکرد. می

مثابه یک فرصت ریاست جمهوری اوباما به (.Days, 2016: 125-130)شان شده بود زندگی
 و اصفهانیسیاسی، زمینه را برای کنش جمعی سیاهان و فعال کردن اعتراض آنها )سمیعی

 آثار و سیاسی قدرت از آنجایی که ساختآورد.  ها فراهم( برای رفع تبعیض129: 1396همکاران، 
نیست، با الهام از این فرصت  غایب اجتماعی کنشگران مثابهبه سینماگران جهانزیست بر آن

کند. زدایی میداوری پیروزی سفید در مقابل سیاه، کلیشه( از پیش2015انگیز )طالیی، هشت نفرت
های کند و مؤلفهبودن قدرتمندی سفید را واسازی میفیلم، طبیعی  متنی هایزنجیرة نشانه انسجام

سازی هوشمندی کند. رمزگان فیلم با برجستهبندی میقدرتمندی را پیرامون شخصیت سیاه مفصل
گذارد و بستری شخصیت سیاه در مقابل نظام سفیدساالر، بر توهم خودبرتربینی این نظام صحه می

شود سازد. در صحنه تحلیل شده اول بیان مییخ مهیا میدر بازخوانی تار خواهانهروایت خونبرای 
دهد. در ادامه جویانه، به ظلم نظام سفیدساالر واکنش نشان میکه وارن چگونه در اقدامی تالفی

پذیری فیلم و با بهرهکارگردان برای ارتقای خوانشداستان )ازجمله در صحنه تحلیل شده دوم(، 
افتد، از ایدئولوژی ازلی ـ سرا راه میخونی که در مهمان گیری از خشونت فانتزی، در ضیافت

پوست جنگ، سرباز سیاهکند. گویی کهنهزدایی میزدایی و اسطوره، طبیعی«سفیدِ برتر»گونۀ ابدی
 گیرد. رحمی علیه سیاهان میبار بیدلیل تاریخ رقتپوستان از سفیدپوستان را بهانتقام نمادین سیاه

 
 یگیربحث و نتیجه

شناختی سه فیلم نژادمحور تولید شده در سه مقطع این مقاله درصدد بود که از طریق مطالعۀ نشانه
جویی در روابط سیاه و سفید را در هالیوود بررسی مختلف تاریخی، چرایی و چگونگی تغییر برتری

بوده و  دهد زمانی که سفید در نظام قدرت و سیاست امریکا، برتر مطلقها نشان میکند. یافته
هایی مانند بدوی، یاغی، نظم و شده است، کلیشهشدت تضییع میحقوق مدنی سیاهان به

شدند تا اسطورة سازی می( برای سیاهان طبیعی1915زدای مدنی در فیلم تولد یک ملت )امنیت
دنی ای از تاریخ مبارزات سیاهان که آنها درصدد احقاق حقوق مسفید برتر اشاعه یابد. اما در دوره
هایی که سیاهان را شود. در این فیلم، کلیشه( ساخته می1967) خود هستند، فیلم حدس بزن ....

 نسبت سیاهان به زیادی های تمدنییابند و نشانهکنند، به شدت کاهش میغیرمتمدن ترسیم می
  .شودمی داده
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 تولد فیلم در انهدو گ تضادهای قالب در که سفید جوییبرتری و جوییسلطه با مرتبط مفاهیم
است. در این فیلم،  شده کمرنگ (1967فیلم حدس بزن... ) در داشت، نمود (1915ملت ) یک

 پردازیشخصیت در جدید رمزگان ظهور و سیاهان برای ایکلیشه تفکرات قالبی و صفات اندک
دن به ( درصدد تمایز و رسمیت بخشی1915است. این فیلم، برخالف تولد یک ملت ) معنادار آنها

 و سیاه بین مناسبات و روابط در بنیادین هایدگرگونی سفید ـ سیاه نیست، بلکه شاهد دو گانه نظام
کند موضوع ازدواج فیلم دومی سعی می .هستیم هویت این دو نژاد از جدیدی بندیو صورت سفید

شدن گاس شده بود و موجب کشته  صورت یک تابو رمزگذاریبین نژادی را که در فیلم اولی به
)خواهان ازدواج با یک سفیدپوست( گردید، طبیعی جلوه دهد و بر فراگیر شدن آن در جامعه شدت 

 بندیمفصل نحوة طلبد. البتهبخشد چراکه بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، این تغییر را می
تر پرنتیس است چراکه دک سفید نهایی گیرندةتصمیم هنوز که کندمی مرجح را معنا ها، اینرمزگان

( طبیعی 1967توان گفت حدس بزن... )برای تصمیم خود نیاز به نظر پدر و مادر جویی دارد. می
کشد و شاهد تزلزل فرادستی سفید و قلمداد کردن سلطه و چیرگی سفید بر سیاه را به چالش می

 واسازی اسطورگی او هستیم.  
شود و در خواه سفید میظام تمامیت( کاپیتان گاس مغلوب ن1915اگر در فیلم تولد یک ملت )

کند و در یک ( دکتر پرنتیس چنبرة هژمونی نظام سفید را واسازی می1967فیلم حدس بزن ... )
( سرگرد وارن در یک کنش 2015انگیز )رسد، در فیلم هشت نفرتاش میکنش تعاملی به خواسته

. وارن با خوار کردن و حذف سفیدها، کندزدایی میجویانه از انگارة سفید فرادست، اسطورهانتقام
 1915اگر فیلم تولد یک ملت در سال پاشد. وجهیت و قدرت خودساختۀ این نظام را کامالً فرو می

گیری از فرایند گزینشگری، سیاهان را به حاشیه میدر بازخوانی دوران بعد از جنگ داخلی با بهره
ای فیلم هشت نفرتبعد از آن، نظام نشانه بخشید، یک قرنراند و بر سفیدساالری مشروعیت می

راند، از نظم نژادی مرسوم در بازخوانی همان دوران، سفیدها را به حاشیه می 2015انگیز در سال 
توان گفت می کند.زدایی میزدایی کرده و از اسطورة چیرگی و برتر بودن سفید طبیعیمشروعیت

بندی هوش ـ باهوش صورتشکل ضعیف ـ قوی، کمالگوی تقابلی سیاه ـ سفید در فیلم اولی به
های گردد. در واقع در فیلمشود. این الگو در فیلم دومی تلطیف و در فیلم سومی معکوس میمی

های هستیم که این رژیم بازنمایی متأثر از پویایی دوم و سوم شاهد کوچ معانی در بازنمود سیاهان
 ل است. اجتماعی و ساخت قدرت در امریکا قابل تحلی
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دنبال به انقیاد کشاندن سیاهان بود دستگاه حاکمیتی ویلسون، رئیس جمهوری نژادپرست امریکا به
ترین رئیس جمهوری ( تبلور یافته بود. جانسون مهم1915های آن در فیلم تولد یک ملت )که نشانه

که این شود ، مجبور به افزایش امتیازات حقوق شهروندی سیاهان می1960امریکا در دهه 
رسد. مشابه این دو فیلم، هشت ( به منصه ظهور می1967طلبی در فیلم حدس بزن ... )برابری
گیرد. زمانی که جویی تاریخی از سیاهان الهام می( نیز از رویکرد اوباما در تظلم2015انگیز )نفرت

یض نژادی اتخاذ گیرد و مکرراً مواضع ضد تبعپوست در رأس هیئت اجرایی امریکا قرار مییک سیاه
زند و موجب جویی نمادین از سفید میکند، سیاه در روایت تاریخی این فیلم، دست به انتقاممی

هایی از تیزهوشی سیاهان و کنشگری شود. هر چند رگهزدایی از فرادستی او میفروپاشی و اسطوره
که در  (1997) براون جکی و (1994) پسندعامه هایهای قصهآنها در دو فیلم دیگر تارانتینو به نام

گیری و رسد فرایند قدرتنظر میشود، اما بهاند، مشاهده میساخته شده 2008های قبل از سال
اقدم، انگیز و جانگوی رهاشده از بند )بیچرانلو و ترابیهای هشت نفرتسازی آنها در فیلمتصمیم
خته است، شدت بیشتری گرفته و (، دو فیلمی که وی در دوران ریاست جمهوری اوباما سا1397

مرتبه، صورت ناگهانی و یکاین موضوع حاکی از این است که سینماگران نه بهبسیار مشهود است. 
های اجتماعی بلکه در بستر تاریخ و با تأثیرپذیری از روابط قدرت در محیط بیرونی سینما و پویایی

گیری )پادقدرت( ایی گفتمان در حالِ قدرتای و معنهای نشانهسازی و تثبیت نظامسمت برجستهبه
 کنند.حرکت می
های بررسی شده حکایت از این دارد که بازنمایی سیاهان در هالیوود یک امر شناسی فیلمنشانه

ها، های ارتباطی در مناسبات بافتی فیلمبرساختی بوده است و معانی شکل گرفته از طریق کنش
ها ید و گفتمان سیاه در جامعه امریکا بوده است. تحلیل فیلممتأثر از تنازع و تخاصم گفتمان سف

دهد که دستگاه رمزگان روایی این متون فرهنگی فاقد عینیت تاریخی نیستند و نشان می
کنند. استتار ایدئولوژی در رمزگان هرمنوتیکی، ایدئولوژی حاکم بر زمان خود را برساخت می

سازی سازی و طبیعیگیری فرایندهای کلیشهضمنی، نمادین، کنشی و ارجاعی موجب شکل
شوند. فرایندهایی که درصدد تولید باورهای جمعی و اسطورة زمانه برای تقویت و استمرار می

ای ها، در هر دورههای فیلمگر نشانهمعنای مطلوب قدرت غالب هستند. زنجیرة کارکردهای داللت
جویی متفاوتی را رقم زده ی آنها مرزهای برتریها در جامعه، برامتناسب با قدرت سفیدها و سیاه

 است. 



 111❖ ...«سفید»و « سیاه»طلبی در بازنمایی روابط تحول برتری 

❖ 
ال

س
 

14
مار

 ش
،

 ه
33، 

هار
ب

 
13

99
 

دهند که ( نشان می2005( و دایر )2001(، گری )1382(، پین )1382های بارکر )پژوهش
( 1377مانند پژوهش پاینز )گیرند. اما این پژوهش، بهسیاهان همواره در موقعیت فرودستی قرار می
یاه ـ سفید در هالیوود روند نسبتاً پایداری را همپای نشان از این دارد که مناسبات و منازعات س

تغییرات و تحوالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در امریکا سپری کرده و قدرت سیاهان افزایش 
گوید، بازنمایی سیاهان تغییر فاز پیدا کرده است و ( می1996گونه که هال )پیدا کرده است. همان

گیرند، معنای برساختی برای سیاهان در ( نتیجه می1397) اقدمطور که بیچرانلو و ترابیهمان
های قبلی، بسط پیدا کرده است. بارت نیز هالیوود در دوره ریاست جمهوری اوباما نسبت به دوره

ها ثابت نیستند، بلکه بنا به شرایط و اقتضائات تاریخی، اجتماعی و معتقد است رمزها و نشانه
شوند. این تغییرات در راستای اهداف ایدئولوژی غالب و ساخت سیاسی دچار تحول و دگرگونی می

قدرت نیز امری  (.Fairclough, 1995)در واقع معنا در خدمت قدرت است  معناهای جدید است.
 یابند.ثابت و ازلی ـ ابدی نیست. در نتیجه معانی تغییر می

امعه پیرامون اقلیت توان گفت سه فیلم مذکور متناسب با منازعات گفتمانی جدر مجموع می
ای اند. در نتیجه بزرگترین دستگاه رسانهتبار، به یک ابزار قدرت بدل شدهآفریقایی ـ امریکایی

های را همنوا با گفتمان غالب و زمینه« سفید»و « سیاه»ساز امریکا، روابط نژادی ایدئولوژی
ر عین اینکه برساختۀ ها ددهد که فیلماجتماعی بازنمایی کرده است. این موضوع نشان می

ها کنندة آنها نیز هستند. البته این بازنمایی های گفتمانی هستند، بازنماییهای نظامبندیصورت
 اند. اند، بلکه متناسب با تحوالت دستخوش تغییر گشتهثابت، پایدار و دچار انسداد معانی نبوده

توان نتایج آن و محدود بود، نمیبا توجه به اینکه این پژوهش کیفی و حجم نمونه آن هدفمند 
توان این ناپذیری ارائه کرد. اما میهای کمی تعمیم بخشید و الگوی خللمانند پژوهشرا به
 در پایداری و ثابت رویکردهای ای ـ هنری هالیوود،رسانه گیری را ارائه داد که نظامنتیجه

 در قومیت یا نژاد یک گیریدرتق تناسب به و ندارد قومیتی و نژادی مناسبات از تصویرسازی
سازی و سازی، طبیعیفرایندهای کلیشه و کندمی پیدا بسط هاآن هویتی مرزهای تاریخ،

های هالیوود در تر روندها و رویهیابد. طبیعتاً برای شناخت گستردهسازی آنها تغییر میاسطوره
ها است. این نوع مطالعه)ها( فیلم ها، نیاز به بررسی طیف وسیعی ازتصویرسازی از نژادها و اقلیت

های نامه شخصیتتواند از زوایا، ابعاد و وجوه مختلفی )مانند دوره زمانی، حادثه تاریخی، زندگیمی
پوست، روابط خانوادگی سیاهان و سفیدها، جنسیت، نقش و شغل بازیگران سیاه در مشهور سیاه

و « سیاه»تر، چندوجهی و جامعی از روابط هپیچید هایسمت الگووارهها و ...( انجام گیرد و بهفیلم
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پوستی های سیاه( تنها به مطالعه فیلم1397اقدم )حرکت کند. چنانچه بیچرانلو و ترابی« سفید»
تولید شده در دوران ریاست جمهوری اوباما پرداخته و به پنج سنخ در بازنمایی روابط سیاه و سفید 

در مقاله حاضر سعی شد که با مطالعه سه فیلم، الگویی از نحوه اند. اما در این دوره دست یافته
در روابط سفید و سیاه در گستره تقریباً صدسال از هالیوود حاصل « طلبیجویی و مساواتبرتری»

آید. در واقع مسیر طی شده در شناخت تحول بازنمایی روابط بین دو نژاد مذکور )قدرت و پادقدرت( 
خواهی سفید در فیلم اول، انجام گرفت. به همین منظور نحوه سیادت« تقدر»با تمرکز بر مؤلفۀ 

شناختی شد. بر این جویی سیاه در فیلم سوم تحلیل نشانهطلبی سیاه در فیلم دوم و برتریمساوات
گیری سیاهان در جامعه امریکا و سینمای هالیوود توان گفت رابطۀ مستقیمی میان قدرتاساس می

 شود. مشاهده می
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