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 بازنمایی غرب در سینماي ایران
 ١تر عبد گیویانکد

 ٢دکتر سیدمحمد دادگران
 ٣زھرا سخي

 یدهکچ
توان ایدئولوژي را به ند و از طریق آنها میهست هاگفتمان کها ابزار بیان ایدئولوژیرسانه

 م،ک. از این لحاظ براي دریافـت رونـد تطـوري گفتمـان حـا     ردکسطح جامعه تزریق 
بـه علـت تصـویري     . سینماردکها به عنوان مرجعی مطالعاتی استفاده توان از رسانهمی

 است. هاي جمعی از جایگاه واالیی برخورداربودن و همه گیر بودن در میان رسانه
و  »دیگـري «سو،  کگذارد. از یرویارویی با دیگري تاثیر میة تغییرات گفتمانی بر نحو

شده است بـراي سـاخته شـدن    ه از آن در طول روندهاي گفتمانی گوناگون کتعریفی 
ـ نقشی اساسـی ایفـا    ،ملت کهویت ملی و اجتماعی ی  . از سـوي دیگـر،  رده اسـت ک

جداسازي خود از غیر، به غیریـت سـازي    همواره براي تعریف هویت ملی و »خودي«
ی از ابـزار سـاخت و بازتولیـد    کتنها ی هاي جمعیه رسانهکتوان گفت پردازد و میمی

 .است »خود«دیگري و بازتعریف 
ة گیرد. تا نحودر سینما مورد بررسی قرار می »خود/ دیگري«در پژوهش حاضر گفتمان 

تعریف  »خودي«ل گیري هویت کل آن و شدر مقاب »خود«و بازتولید  »دیگري«بازنمایی 
اش کنکاین تحقیق نبوده است و تا جایی مورد ۀ به تنهایی مسئل »دیگري«بنابراین . شود

                                                                                                                   
 عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران. 1
 زکعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مر. 2
 (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. 3
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 .نیز حضور داشته باشد »خودي«ه کگیرد قرار می
هاي منتخـب  تحقیق از سه سطح تحلیل براي بررسی نمونهۀ براي رسیدن به پاسخ مسئل

عی شده است از سطح توصیف صرف فراتر رفتـه و وارد  استفاده شده است. چرا که س
براي بررسی معناي  »بارت«تحلیل گفتمانی متون شویم. در سطح اول از الگوي روایت 

هاي مورد تحلیل استفاده شده اسـت و در سـطح دوم الگـوي    ضمنی و آشکار سکانس
ت. در توصیف نشانه شناختی مبناي کار قـرار داده شـده اسـ    براي »سلبی و کادوري«

مـتن   »خـود/دیگري «ادامه با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادي ونداك، گفتمـان  
 تحلیل شده است.

هاي مذکور واسازي و کنکاش در سطوح مختلف مـتن را بـراي محقـق فـراهم     الگوي
ها آنچه که در مواجهه با دیگـري در تمـام   کنند. با مشاهده و بررسی و تحلیل فیلممی

هـاي  براي مواجهه با غرب است. در تمـام فـیلم   »سفرة استعار«است؛ متون دیده شده 
هـا  گـردد. و در اکثـر نمونـه   رود یا از سفر غرب بـاز مـی  به سفر می »خودي«انتخابی 

گردد. و در نهایت دیگري طـرد و  از این مواجهه و سفر پشیمان و نادم باز می »خودي«
 شود. نفی می

، در مقابل »بازگشت به خویشتنِ اصیل و بومی«متون  ثر قریب به اتفاقکمسلط در اة اید
ایـده  شود؛ گاهی با هاي مختلف در این متون طرد میغرب با ایده. غربِ مطرود، است

در . شـود قـرار داده مـی   »خودي«در مقابل  عقالنیت ابزاري غربیو گاه  وحشت زایی
، غـرب در سـینماي   آید این است کهبررسی شده بر می هايآنچه از تحلیل فیلمنتیجه 

 است.اي، طرد شده و منفور قلمداد شده معاصر ایران همراه با جهت گیري رسانه
 بازنمایی، تحلیل گفتمان، دیگري، غرب، سینماي ایران، هویت.ها: کلیدواژه

 مقدمه و طرح مسئله

شـیده شـده اسـت. پـس از     کرات در سینماي هالیوود و غرب به تصـویر  کایران به 
و عینیت داشتن تصاویرشـان   آنهاهاي زیادي بر نوع جهت گیري ها بحثیلمران این فکا

هاي ایرانی به عنـوان دیگـري تصـویر    ه غرب نیز در فیلمکر است کشود. اما شایان ذمی
شود نوع جهت گیري و عینیت داشتن ایـن تصـاویر   ه مطرح میکشده است. اما سوالی 
ه دیگـري و خـودي را   کـ شود می سترانیدهور تا جایی گکمسئله مذة است. در اینجا دایر

در اش ه خـودي، هویـت و جایگـاه   کدهد. به این معنا بررسی قرار میمورد نار هم کدر 
 شود.سینماي ایران و دیگري تحلیل می
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ل کاوي مفهوم هویـت ایرانـیِ شـ   کاصلی این پژوهش بررسی و واۀ از این رو دغدغ
لیه عبارت است از آنچه فرد در اجتماع، هویت در نگاه او. گرفته در مقابل دیگري است

شود؛ بـا توجـه بـه ایـن تعریـف      فرهنگ و در خالل زندگی روزمره از خود متصور می
. ردکـ ر کـ ال متفاوتی از هویت مانند هویت فردي، ملی، قومی و مذهبی را ذکتوان اشمی
بـا   گیرنـد و ل مـی کشـ ) دیگـري  ( ها همواره با مفهوم غیریـت  دام از انواع هویتکهر 

ه هویـت ملـی در   کـ هنگـامی   به ویژه. شودهاي مختلفی بازتولید میانیسمکاستفاده از م
گیري مطرح شـود؛ همـواره دیگـري حضـور     لکاجتماعی در حال ش لی آن درکمعناي 
سـازي مفـرط ظـاهر و بازتولیـد شـده      ه مفهوم هویت ملی با مفهوم غیریـت کچرا . دارد
را  »مـا «ه کهایی حضور دارد ها و چندگانگینگیالبته در هر فرهنگی همیشه دوگا. است

 .اسـت  1بنابراین به این معنا هویت داراي ویژگی برسـاختی . سازدبر می »آنها« در مقابل
در واقع هویت چیزي از قبل موجـود نبـوده اسـت و همـواره در طـول زمانهـا و ادوار       

 .شودتاریخی گوناگون در مقابل دیگري بازتعریف می
هویـت  ۀ هـاي ملـی، مسـئل   در مقابـل دولـت   سته شـدن نظـام جهـانی   امروزه با برج

بـه   »مـا سـازي  «ه کـ شـود  ال افراطی هویت سازي دیده میکدر اش. تر شده استپررنگ
و دیگري بـه   »خود«در این حالت تقابل  .شودغیریت سازي مطلق و دوقطبی تبدیل می

ـ به این ترتیب نهاد اجتماعی، فرهنگی . شودامري مسلم مبدل می ملـت را تاییـد، و    کی
ایران و هویت ملی یا ایرانـی  . نندکار میکفرهنگ و صورتهاي اجتماعی دیگر را رد و ان

 .  نیز از این قاعده مستثنی نیست
م بـه  کـ م کـ آغـاز شـد و    30ۀ سازي ملـی از دهـ  ل گیري غیریتکدر ایران روند ش

ۀ یز آن در همصورت نوعی سیاست مقاومت در برابر بیگانه و احساس حضور توطئه آم
بازگشت بـه خویشـتن    پیدایش مفاهیم غرب زدگی، اسالم گرایی،. ردکمسائل بروز پیدا 

ننـد تمـایز و مـرز    که تالش مـی کاز این سیاست هستند هایی و حاشیه گرایی همه نمود
ل گیـري ایـن   کدر شـ . ننـد کرا مشـخص  ) هـا غربـی ( »دیگري«و ) شرقی ها( »ما«میان 
، فرهنگی و هنري نقـش قابـل   مذهبی، اقتصادي لمی، سیاسی،رد عناصر تاریخی، عکروی

                                                                                                                   
1. CONSTRUCTION 
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ۀ ه افسـان کردند کدام تالش میکاند و هر توجهی در بازتولید مفهوم غیریت سازي داشته
 »زدگیغرب«بارز این مسئله در ۀ نمون. نندکملی بازسازي  »ماي«دیگري را در تفاوت با 

نـد و غـرب   کوه شرق را بازسازي کشند که تالش میکشود احمد دیده میاثر جالل آل
 .را برخاسته از شرق نشان دهد

به طـور  (و فرهنگ غربی ) لیکبه طور (ه غرب کشود این است ه مطرح میکسوالی 
بـراي   .ه گفته شد، چگونه نشان داده شده استکبا توجه به پیش فرض تاریخی  )اخص

ه امـروزه  کـ شـود؛ چـرا   یید مـ کز بر روي نهاد رسانه تاکبررسی این مفهوم به طور متمر
ی از مـوثرترین نهادهـاي تولیـد و بازتولیـد دانـش و      کـ ها به نسبت دیگر نهادها یرسانه

ه در قیـاس بـا دیگـر    کـ مورد نظر در ایـن تحقیـق سـینما اسـت     ۀ رسان. معرفت هستند
ه امـروزه  کـ دهد تا بدان جـا  اس میکهاي جمعی، جهان را با ایماژهاي بصري انعرسانه

جهان خارج نیاز بـه رجـوع بـه خـود واقعیـت       كنولوژي، دیگر براي درکبا پیشرفت ت
ه همه چیز را کند کان را براي مخاطب فراهم میکصور بصري این ام. شوداحساس نمی

نـه تنهـا    . سینماشد دریابدکسینما به تصویر میة ه پردکه آنگونه که هست بلکنه آنگونه 
ه کـ گیـرد بل نیداري و تصـویري مـدد مـی   شـ  هـاي نوشـتاري،  مانند نشـانه هایی از نشانه
ه کـ نـد  کمی ته بسندهکدر اهمیت سینما این ن. شودتی نیز به آن اضافه میکهاي حرنشانه

ترین حس بشـرِ امـروزي   عصر پسامدرن عصر صور خیالی تصویر است و بینایی اساسی
 .بحث حاضر استۀ بنابراین هویت خودي و بازنمایی دیگري در سینما دغدغ. است

 یتهو

ه گـاه پـر از   کـ دنیا و زندگی فردي و جمعی افراد به دست جریانهاي متضاد هویت 
در طـول تـاریخ هویـت و چیسـتی آن سـوالی      . گیـرد ل مـی کتنش و تناقض اسـت شـ  

 . شودهمواره هویت به دو طریق به مسئله تبدیل می. همیشگی بوده است
دیگري و غیـر در  سو هویت گاه در ذات و به خودي خود بدون مواجهه با  کاز ی .1

 . گیرداش قرار میکنکبیرون از خود مورد 
از سوي دیگر انسان از طریق رویارویی با جوامع و انسـانهاي متفـاوت نسـبت بـه      .2
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ه هویـت  کتوان گفت در واقع می. ندکهویت خویش آگاه گشته یا از آن پرسش می
ه در برابـر  سـوژ . آوردخودي سربر میۀ از خالل مواجهه با غیري در بیرون از عرص

هر فرد و هـر جامعـه   . دهدل میکسازد و هویتش را شه خود را میکدیگري است 
ه کـ چـرا  . داده اسـت اي به این سوال پاسخ مـی هاي اجتماعی خود به گونهنشکبا 

هویت همواره خاصیتی معنا بخش با خود داشته است؛ زندگی با هویت، چیستی و 
ه کـ توان گفت ه میکبر اساس این گفته است . یابدچگونگی آن براي افراد معنا می

ویژگی فرهنگی بر دیگر  که افراد با اولویت دادن یکهویت فرایندي معناساز است 
 نندکها این معنا را تولید میویژگی

الهن ایـن امـر را اینگونـه توضـیح     کـ امـري برسـاختی اسـت،     1الهنکهویت از دید 
ه بـین  کـ هیچ زبان یا فرهنگی سراغ نداریم، شناسیم، نامی نمیبی ما هیچ مردم«: دهدمی

ه همـواره  کـ  -شناسایی خویشتن  ...خود و دیگري، ما و آنها، تمایز برقرار نساخته باشد
ـ   کشود صرف نظر از ایننوعی برساختن محسوب می شـف  ک که تا چه حـد همچـون ی

 دیگـران ۀ هاي شناخته شدن به طرق خاص به وسیلهرگز بتمامه از داعیه -احساس شود
 ).22، ج دوم: 1380استلز، ک( »جدایی پذیر نیست

ه هویـت ماننـد نقـش عمـل     کند چرا کهاي متناقض فرد را با تنش روبرو میهویت
معنا، هـدف و مقصـود فـرد اسـت و نقـش      ة ند. به بیان ساده هویت سازمان دهندکنمی

اد سـاختن  بنابراین فرد فقط از طریق آز. ردهاي سوژه را بر عهده داردکارکسازمان دهی 
. یابـد را باز مـی اش هویت واقعی ه از نظر اجتماعی تحمیل شده،کهایی خویش از نقش

ه او را در توهم بیگانگی بـا خویشـتن و دورویـی    کهایی هستند ها صرفاً نقاباین نقش
ۀ ه سـلط کـ ان پذیر است کدست یابی به هویت واقعی انسانی در صورتی ام. پوشانندمی

در غیر ایـن صـورت   . تعامل بین خود و جامعه وجود داشته باشد اهش یافته وکها نقش
 . هاي متعدد روبرو خواهند بودافراد با بحران

پـردازد. بایـد اشـاره    ه توضیحات باال بیشتر به معنی هویت فردي میکبا توجه به این
اي از هویت جمعی است؛ امـا در اینجـا   ه هویت فردي خود صبغهکه با وجود اینکرد ک

                                                                                                                   
1. calhoun 
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ان کـ ه اساس هویت فردي را در طول زمـان و م کاز هویت، هویتی جمعی است  منظور
 .دهد و هویت اساسی سازمان دهنده استل میکنیز ش

 غیر خودي فراینـدهاي تشـخص،  / هاي خودياجتماعی با مرزبنديۀ اعضاي هر طبق
ل کتمایز، رقابت و تبعیض را به نفع گروه خـودي و بـه ضـرر گـروه غیـر خـودي شـ       

ل گیـري هویـت فـردي و    که منجر بـه شـ  کهاي اجتماعی است این طبقه بندي. دهدمی
شوند و در ادامه تصوري قالبی در اذهان عمومی راجـع بـه   جامعه می کگروهی افراد ی

هاي میـان  ه باعث ازدیاد تشابهات درون گروهی و تضادکگیرد ل میکخود و دیگري ش
 .شودگروهی می

 هویت ایرانی 

آن، ایران با معضل هویت ۀ واجهه با غرب، تجدد غربی و مدرنیتاز زمان صفویه، و م
روانـی  -اصـلی ذهنـی  ۀ دغدغـ  ...ل نـوین آن کمعماي هویت در ش«. لذا یابی روبرو شد

هویـت و  ). 43: 1376، کتاجیـ ( »ر ایرانی در دوران مابعد صـفویه بـوده اسـت   کروشنف
نیم همـواره  کگونه رفتار ه ما چه هستیم چگونه باید باشیم و چکآن و این مسئله ۀ دغدغ

براسـاس  . بـوده اسـت   »غـرب «خـود   »دیگري«معضل ایران در دوران معاصر در مقابل 
ه تجدد و گفتمـان تجـدد طلبـی وارد ایـران شـد و      کایران با غرب و تجدد بود ۀ مواجه

ال مختلـف  کتجدد براي شرق همان انتقال تجدد غربـی بـه اشـ   . ردکهویت را دگرگون 
تفسیرهاي متعـدد  ۀ ایط خاص تاریخی و تغییرات اجتماعی منشا ارائبوده است. البته شر

 ).1385چویان، ک(از تجدد در ایران شده است 
هـاي هـویتی   تحـوالت تـاریخی در گفتمـان    )1385(چویان کبر اساس تقسیم بندي 

 :متفاوت مورد بررسی قرار دادة توان در چهار دورایران را می
ه از آغـاز  ک) مسئله سازي هویتی و نفی خود(ت هویۀ پیدایش مسئلة دور: اولة دور

تا زمان پایان نهضـت  ) زمان صفویه و اولین تماس ایران با غرب(پیدایش مسئله هویت 
 .  گیردملی شدن نفت را در بر می

ه تا آغـاز انقـالب اسـالمی    کخودیابی یا تالش براي بازسازي خود ة دور :دومة دور
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 »دیگـري «حقیقت غرب، غرب در مسیر تبـدیل بـه    كدر«این دوره با عنوان . ادامه دارد
 .شودنامگذاري می »جدید ایرانی

مابعد انفـالب ایـران   ة نونی و دورکة مال یابی و تحقق خود دورکة دور« :سومة دور
ه به چالش بـا هویـت مسـلط در ایـن     کاي از گفتمانهاي فرعی است ه شامل مجموعهک

 »ثر آنها استکگفتمان فرعی ماهیت التقاطی اهاي این ی از ویژگیکی. خیزنددوره بر می
انقـالب اسـالمی و تجدیـد گفتمـان     «از این دوره بـا عنـوان   ). 69-68: 1387چویان؛ ک(

 شود.یاد می »فرایند تمایزیابی گفتمان مجددانه: هویتی سنت
رد و فضـاي  کـ هـا غلبـه   گفتمان بر دیگـر گفتمـان   کیبعد از انقالب  چهارم:ة دور

ه بـه  کـ ان را داشـتند  کهاي دیگر نیز این امه گفتمانکفراهم آورد در حالیاي را پارچهکی
ارا و بـه صـورت نـزاع در    کعرض اندام و رقابت با هم بپردازنـد امـا ایـن رقابـت آشـ     

ل یـابی هویـت خـود    که گفتمانهـاي دیگـر سـنت را مـانع بـروز و شـ      کگرفت چرا می
 .پنداشتندمی

 دیگري

. مختلف پژوهشی و علمـی مطـرح شـده اسـت    هاي مفهوم دیگري همواره در حوزه
هاي همچون مطالعـات سیاسـی و جامعـه شناسـی، نقـد پسـا اسـتعماري، بحـث         حوزه

لودویـگ  (زبـان  ۀ ، زبانشناسی و فلسـف ) 1وکمیشل فو(مهاجرت و جوامع چند فرهنگی 
و  5انکـ ال كژا(روانشناسـی  ) 4امانوئـل لوینـاس  (، فلسفه )3و ادوارد سعید 2ویتگنشتاین

همواره بـه نـوعی دیگـري و    ) و ادوارد سعید 7دریدا كژا(و نقد ادبی )  6ریستیواکژولیا 

                                                                                                                   
1. Micheal Foucault 
2. Ludwig Wittgenstein 
3. said 
4. Emmanuel Levinas 
5. Jacques Lacan 
6. Kristeva 
7. Jacques Derrida 
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 . اندمسائل مربوط به آن را مطرح نموده
هاي فرضی و خیالی، میان خود و دیگري آنقدر در گفتمان سیاسـی  امروزه مرزبندي
 هـا دربـاره خـود و دیگـران بـه     ه ما انسانها بر اساس این مرزبنديکپر رنگ شده است 

اغلـب ایـن   . دهـیم پردازیم و خود را به دیگـري برتـري مـی   ارزشگذاري و قضاوت می
به همین . گیردهاي جغرافیایی، جنسیتی و سیاسی صورت میها بر اساس مقولهمرزبندي

. پردازنـد تر به این امور مـی شناسی به طور گستردههاي علوم سیاسی و انسانعلت رشته
رد کـ دو روی. ول تاریخ همـواره وجـود داشـته اسـت    ه این مرزبندي در طکمسلم است 

. رده اسـت کـ لی دگرگون کخود و دیگري را به ۀ ساختگرایی و پساساختگرایی نیز رابط
ة ل دهنـد که سوسور معتقد است تفاوت شـ کبر اساس دیدگاهی ساختگرایانه همانگونه 

دهـد  می لکه از ما متفاوت است آنها را شکمیان خود و دیگري است یعنی آنچه ۀ رابط
محصـول تفـاوت    »داللـت «بر این مبنـا  . ه قراردادي استکو این تفاوت، ذاتی نیست بل

ر کخطاب شود نیز از سوي باختین متف »دیگري«ه هرآنچه معنا دارد به کاین ایده . است
 .)1386شود (سجودي، پساساختگرا مطرح می

را  »دیگـري «و  »خـود «ۀ و تاویل گرایی رابطـ  کردهاي جدیدتر مانند هرمنوتیکروی
ه فرد چیزي کگیرد ل میکه فهم وقتی شکآنها معتقدند  اند.تر در نظر گرفتهبسیار پیچیده

 »خـودي «را  »دیگـري «بـه عبـارتی   . نـد که متعلق به فرد دیگري اسـت از آن خـود   کرا 
. ثرت به وحدت، یا تقلیل دیگـري بـه شـباهت اسـت    کر، تقلیل کنش تفکخود . نیمکمی
در پی فهم دیگري، دیگري بودن او به فهـم مـا   . تقلیل دیگري است ر،کاصلی تفۀ وظیف

ر کـ تف. نـیم کنـیم؛ از آن خـود مـی   کیا دیگري بودن او را تصرف مـی . ندکتقلیل پیدا می
بر دیگري و بـه ایـن طریـق تقلیـل دیگـري (نجومیـان،       ۀ و سلط... فلسفی یعنی فهمیدن

1382(. 
زبـان   میـان شـرق و غـرب،    بین خودي و دیگري مشخص نیسـت؛ مـرز   1مرزبندي

خودي و بیگانه؛ فرهنگ خودي و دیگري، دقیق و مشخص نیست این عدم مـرز بنـدي   
ه تفـاوت خـود و   کـ دهـد  تـه را نشـان مـی   کدر مورد تمایز خودي و دیگري به ما این ن

                                                                                                                   
1. borderlines 
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ـ  2ه از جنس طیفکنیست بل 1دیگري تفاوتی از جنس نوع ۀ طیـف نقطـ   کاست و در ی
ه این نقطه دائم در طـول زمـان در حـال    کطبیعی است  شود همچنینتمایز مشخص می

 .تغییر است
م اسـت،  کحـا 3ه میان خـود و دیگـري منطـق تفـاوت و تعویـق     کدریدا معتقد است 

ند بر این مبنا خودي بودن خود و دیگري کهمیشه ردپایی از دیگري در خود رسوخ می
قـرار  ) تفـاوت (ان کـ و م) تعویق(شود و تفاوت در دو محور زمان بودن دیگري نفی می

لذا همیشه دیگري درون متن حاضر اسـت و هـر متنـی در دو محـور زمـان و      . گیردمی
 .)1373پذیرد (وبستر، ان دیگري را درون خود میکم

ایـن گـزاره   . ن است دیگري نه درون متن است نه بیرون مـتن کفرار از دیگري نامم
ـ  .هستیم که ما زندانی متافیزیکهایدگر است ۀ یادآور گفت ن کنـامم  کو گریز از متافیزی

فضایی اسـت بـین خـود و     4اي نام برد آستانهاز فضاي آستانه توانبه این معنا می. است
ماند او هیچگاه به تمـام مـتن   تر خواننده همیشه دیگري باقی میدیگري به عبارت ساده

و خواننـده  از این ر. یابد اما تنها امید متن است براي فهمیده شدن و خواندناشراف نمی
ـ   سـو بـه    کهم خودي است هم دیگري؛ هم درون متن است هم بیرون متن؛ مـتن از ی

، اما از سـوي دیگـر   )ندکمتن خواننده را طلب می(ه آن را بخواند کاي نیاز دارد خواننده
 .)1386رد (نجومیان، کنخواهد  كه هرگز متن را درکند کمدام به مخاطب یادآوري می
دیگر کـ را از ی 6و شرق فرهنگی5ح شرق جغرافیایی یا طبیعیادوارد سعید دو اصطال

 7ند به اعتقاد ادوارد سعید شرق به معنی مطـرح در مطالعـات شـرق شناسـی    کمتمایز می
 8گوید شرق یا دیگري را غرب ساخته است و بنابراین شـرق وجود خارجی ندارد او می

                                                                                                                   
1. kind 
2. degree 
3. Difference 
4. threshold 
5. east 
6. orient 
7. orientalism 
8. orient 
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شـود  وب مـی ه جزئـی از هویـت غـرب محسـ    کـ بخشی از شرق جغرافیایی نیست و بل
 .)1377(ادوارد سعید، 

ارساز است کطالیی دیگري بسیار ة شوند واژه جوامع دچار بحران هویت میکآنجا 
ه هویـت  کند به این معنی کدر این موارد دیگري به سادگی هویت خودي را تعریف می

به عبارت بهتـر هویـت   . شودگیرد و ساخته میل میکخودي در ارتباط آن با دیگري ش
حصول این دیگریـت اسـت. مـن، مـن هسـتم چـون دیگـري نیسـتم و در ایـن          خود م

سرگشتگی فرهنگی جهان امروز بیش از هر زمانی نیاز به این دیگري خیالی بیشتر حس 
دو ۀ این نیاز به دیگري فقط به رابطـ . ند و آرامشی نسبی یابدکشود تا خود را تثبیت می

ثریـت، خـود را خـودي    کتمدن ا کیه درون کبل. شودالن خالصه نمیکملت و فرهنگ 
ـ  . نامند و اقلیت، را دیگريمی جامعـه   کهمچنین رفتارهاي مغایر با هنجار هـم درون ی

البتـه ایـن تنهـا    . گیردل میکوب شکشود و با این تعبیر و تعریف سردیگري خوانده می
یعنـی فرهنگـی   . اسـت اش گوید هر فرهنگی درگیـر دیگـري  وجه منفی ندارد دریدا می

هـاي خـود را   ه دیگـري یـا دیگـري   کشود تنها زمانی فرهنگی خاص شناخته میخاص 
 .رده باشدکمشخص و تعیین 

. معنـی اسـت  بی ه جامعه بدون قرار دادن دیگري درون خودکمی توان نتیجه گرفت 
همیشه دیگري درون خود حضور دارد و فردیـت یـا هویـت فـردي بـدون جاگـذاري       

در مطالعـات فرهنگـی مـا زمـانی از دیگـري      . سـت ن اکدیگري مفهومی انتزاعی و نامم
: گویـد امانوئل لویناس مـی . ه او در عین شباهت با ما متفاوت هم باشدکرانیم سخن می

(نجومیـان،   »دهیم ولی در عین حال بیرون از خودما دیگري را شبیه خود تشخیص می«
1382.( 

ـ  »1غیریـت سـازي  «ة پیچیـد ۀ در ادامه بر همـین اسـاس پروسـ    ا در راسـتاي  در اروپ
شـود  شناختی بحث میهاي بازنمایی فرهنگی به عنوان مفهومی سیاسی و معرفتتحلیل

ننـد تـا   کاي اتخـاذ  هـاي میـان رشـته   دیـدگاه اند ردهکو براي رسیدن به این هدف سعی 
ات، مخصوصـا در ارتبـاط بـا    کـ ات فرهنگی از بازنمایی را نشان دهنـد؛ ایـن تحر  کتحر

                                                                                                                   
1. othering 
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شـوند و ایماژهـاي بصـري و    ه نوشـته مـی  کـ هـایی  د، مقالهشوه تولید میکمحصوالتی 
ه عصر حاضر، عصر تصویر و ایماژ است، کچرا . هاي جسمی صورت گرفته استسوژه

اي یبـی از ایماژهـاي رسـانه   کترو  سازد.ه دیده ها، واقعیت دنیاي خارج را میکدورانی 
آنگونـه  . تر شده استاقعیشود و ایماژ از امور واقعی، وتر از واقعیت میه واقعیکاست 

: نویسـد ، با عطف به ایماژهـاي دوران معاصـر مـی    1ه فیلسوف فرانسوي، ژان بودریارک
ه آنهـا  کـ نند به دلیل این نیست کاگر ایماژهاي دوران معاصر ما را بسی مفتون خود می«
و بـرخالف آن بـه ایـن     -این جدید نبوده است-انهاي تولید معنا و بارنمایی هستند کم
ه در آن مـا  کـ انهـایی  کردن معنا و بازنمایی هستند. مکانهاي پنهان که آنها مکیل است دل

 :Sturken, 2001 p( »نیمکسب میکواقعیت را ة املی از هر نوع قضاوت دربارکبخش 

72 &Cartwright.( 
هـا و دسـتگاههاي   د رایانـه کـ ه توسط صفحات راکنیم کما درون فرهنگی زندگی می

ا بـه الگـویی   کـ ه در آن امریکـ شیده شده اسـت؛ فرهنگـی   که سلطه تلویزیون خودمان ب
هـاي  اس جهان را توسط صور خیـالی ایماژهـاي رسـانه   کانعة ه شیوکتبدیل شده است 
 .ندکبصري تعیین می

ه از آخرین کها را در میان ایماژهاي متفاوت یافت کاي از سبمی توان نظام گسترده
ه از قوانین سـنتی  کاي ین ایماژها افراد قراردادي شدهااند هاي قرن بیستم پدید آمدهدهه

بصـري خـود    كه بـا ادرا کـ ننـد  کاي تبـدیل مـی  هاي پیچیدهنند را به انسانکاستفاده می
بنـابراین  . شـوند سل مـی کاي از قواعد متداول نند؛ تماشاگران باسواد رسانهکصحبت می

هـاي بسـیار   دیدگاهها و شیوهنونی و محصوالت فرهنگ عامه پسند کهاي ایماژهاي کسب
 .نندکبازنمایی می 2ر در چشم اندازهاکتفة متفاوتی را دربار

 روش تحقیق

. گیـرد هاي ارتباطی در سه سطح فرستنده، گیرنده و پیـام صـورت مـی   رسانهۀ مطالع
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می مانند پیمایش؛ یا روشـهاي  کپردازند با روشهایی ه به بررسی فرستنده میکمطالعاتی 
انونی به طـور خـاص سـازمانهاي    کهاي عمیق و گروهۀ ردم نگاري، مصاحبیفی مانند مک

دهند در سطح دوم گیرنده همان مخاطب با روشـهاي  اي را مورد پژوهش قرار میرسانه
ه اغلـب بـا   کـ شـود  شود اما در سطح سـوم پیـام بررسـی مـی    ور در باال بررسی میکمذ

نـد نشـانه شناسـی و تحلیـل     یفـی مان کهـاي  می مانند تحلیل محتـوا و روش کروشهاي 
گیرند. آنچه در این تحقیـق مـورد پـژوهش    اش قرار میکنکگفتمان و معنا شناسی مورد 

خود از اثر تا متن، متن همان پیام است ۀ ه از دید بارت در مقالکگیرد متن است قرار می
ه مطالعـه متـون   کـ تـوان گفـت   در توضیح براي انتخاب این سـطح مـی  . )1373(بارت، 

عنـوان   بـه  »معنا«ا و یشکل دهنده مفهوم اش یات فرهنگیند درك ما را نسبت به حتوایم
ل خـود  یهمچنین در هنگام نوشتن تحل. رسانه ارتقاء دهد ين ابعاد کاربریاز مهمتر یکی

 ید که خواننده بدان دسترسـ ید انتظار داشته باشیتوانی، میونیزیا برنامه تلویلم یک فیاز 
از میـان دو  . ان اسـت یدر م ید که چارچوب مشترکید فرض کنیانتویجه میدارد و در نت

ا شـده  کـ یفـی ات کهـاي  متن در اینجـا بـه روش  ۀ روش مورد استفاده براي بررسی مطالع
دارنـد و   کو خصلت هرمنوتیـ اند یفی با معنا و تفسیر مرتبطکهاي ه روشکاست؛ چرا 

 .  شودئه میها اراپدیده كالگویی تبیینی براي درها در اینگونه روش
ایـم و بـا   هاي روش شناختی زیادي روبرو بـوده استیکتصویر ما با ۀ در مورد مطالع

ی در این حیطـه انجـام شـده اسـت گسـتره روش شـناختی       کارهاي اندکه کتوجه به این
توان براي آن قائل شد و گاه برخی از مطالعات انجام شده صرفا به زیبایی زیادي را نمی

ش یدایپ يه از ابتداکمانند چرا معناهاي متن غافل می كند و از درپردازشناختی متن می
شناسـانه بـه    ییبـا ی، نگـاه ز يان متـون رسـانه  یل ایتنها روش تحل یان متوالینما، سالیس
ـ نما محـدود بـه ا  یسـ ۀ امـا امـروزه روش مطالعـ   . بوده است یینمایس يهالمیف ن روش ی
، ماننـد  یبـ یترک یلیتحل يهابه نگاه یشناخت ییبایر جهت از نگاه صرف زییتغ. شودینم

ف یـ و تحلیـل گفتمـان محصـول تـالش ط     یینمایمتون سـ  ییل روای، تحلینشانه شناس
مختلف مانند زبان شناسان، جامعه شناسان، مردم شناسـان   يهااز متفکران حوزه یعیوس

کـار  شـود بـا بـه   یمـ  یها سـع ن روشیدر اغلب ا. بوده است یینمایو س یو منتقدان ادب
ـ لم یفـ  يهـا لیـ بـا تحل  یق زبان شناسیمانند تلف(  یقیتلف یروش يریگ  يریـ گکـار ا بـه ی
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 يهـا لیـ برخاسـته از تحل  يهالیبه تحل )لین قبیاز ا يو موارد یجامعه شناخت يهاابزار
یفی به صورت تلفیقی کهاي پژوهشی روشبنابراین  .میابیمتداخل علوم مختلف دست ب

با توجه به .عمق، دقت و اعتبار تحقیق را افزایش دهند ه پیچیدگی،کروند چرا ار میکبه 
 :این مسئله در این تحقیق از دو الگو استفاده شده است

هـاي  ه از سـطح اول تحلیـل سـازه   کالگوي اول الگویی تلفیقی نشانه شناسی است  .1
  .شودمیاستفاده  1ادوريکمدل سلبی و 

لگـوي تحلیـل گفتمـان    گردآوري اطالعات از روشـهاي بـاال از ا   کمکهمچنین با  .2
ایـن دو   کمـ که بـا  کـ . شودبراي تحلیل فرامتنی تصاویر استفاده می كانتقادي وندا

محقـق  . گیـرد روش تصویر در دو سطح توصیف و تحلیل مورد بررسـی قـرار مـی   
ها و توصـیف مـتن   ه به گردآوري دادهکروش نشانه شناسی  کمکند با کتالش می

موجود در  کن انتقادي ساختارهاي ایدئولوژیروش تحلیل گفتما کمکبپردازد و با 
 .ندکمتن را بررسی 

 ادوريکتحلیل سازه الگوي سلبی و : بخش اول

ه کـ دهـد  اي را مورد بررسی قرار مـی متون رسانهۀ ادوري پنج عرصکالگوي سلبی و 
هـر  «ها سازهۀ در عرص. شودسازه، مخاطب، روایت، رده بندي و عوامل تولید می: شامل

ه بـراي  کـ شـود، و همچنـین رمزهـایی    اي با استفاده از زبان رسانه ساخته میهمتن رسان
ادوري، کـ سـلبی و  ( »شود چنین وضعی داردانتقال اطالعات خاص فرهنگی انتخاب می

تـوان در  یرد را میگیآنچه از عناصر رمزهاي فنی مد نظر قرار م یبه طور کل). 21، 1380
 : ر خالصه کردیجدول ز

                                                                                                                   
1. Seleby Keith & Ron Kowdery 
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 مدلول دال رمزگان

 نماة انداز

 فوق العاده نزدیک نماي
 نزدیکنماي 

 نماي دونفره
 نزدیک نماي متوسط
 نماي متوسط

 نماي دور متوسط
 نماي دور

 نماي فوق العاده دور

 حیات ،احساس، درام عاطفه،
 نزدیکی و صمیمیت

 داراماتیک بودن
 تمرکز بر سوژه و جزییات آن

 ها و حاالتتمرکز برسوژه
 ضاي پیرامونتسلط سوژه بر ف

 عمومیزمینه، بافت، فاصله ي
 نشان دادن بزرگی و عظمت

و ارتفاع ۀ زاوی
 دوربین

 تر از سطح دید موضوعپایین
 دید موضوعهم سطح 

 باالتر از سطح دید موضوع
 ابژکتیو
 دیدۀ نقطۀ زاوی

 سوبژکتیو

 سلطه، قدرت، حاکمیت
 برابري

 ضعف و ناتوانی
 طرفژبی دوربین ناظر
 ار بازیگردوربین در کن

 دوربین جایگزین شخص بازیگر

 نور پردازي

 روشن
 تیره

 پرتضاد
 کم تضاد

 خوش بختی
 یاس

 دراماتیک ،تئاتري
 واقع گرایانه، مستند

 متقارن ترکیب بندي
 نا متقارن

 داراي حالت آرام
 زندگی روزمره

 وضوح
 وضوح انتخابی
 وضوح مالیم
 عمق میدان

 »این« جلب توجه به
 غربت عاشقانه/ غمۀ رابط

 »همه«جلب توجه به 

 رنگ
 گرم (زرد، نارنجی، قرمز)

 خاکستري) سرد (آبی، سبز،
 سیاه و سفید

 خوش بینی / شوق / انگیزش
 بدبینی/ آرامش/ عقل
 واقع گرایانه / فعلیت
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 کون دای. ان. چارچوبی از تئو: الگوي تحلیل گفتمان

ـ دا ن سـوال ون یتر يادیبن ـ ا يل گفتمـان انتقـاد  یـ ک در تحلی اسـت کـه چگونـه    ن ی
ـ شـوند؟ جـواب ون دا  یمرتبط م یگفتمان يبه ساختارها یاجتماع يساختارها ـ ک ای ن ی
گـر  یبود دمی نگونهیرد چرا که اگر ایگیم صورت نمین ارتباط به شکل مستقیاست که ا

ک زمان مشخص یدر  یعنبود و تمام کنشگران و فعاالن اجتما يدئولوژیبه ا يازیچ نیه
ک یاز منظر ون دا. دادندمی کسان از خود بروزی یگفتند و کنشمی مشابه هم يزیچ باید

 ,Garrett and bell, 1998( »و گفتمان هستند يدئولوژین ایب یانجیم یذهنهاي مدل«

P. 7 .(شـود خوانده می یشناخت - یعنوان مدل اجتماع ک بایون دا مدلن اساس، یبر ا .
ان و یـ و ب 2یشـناخت  يساختارها 1یاعاجتمهاي ک شامل سه مولفه کارکردیون دا يالگو
ـ ون دا .بود 3ید گفتمانیبازتول  یانجیـ را م یشـناخت  يو سـاختارها  یذهنـ  يک الگوهـا ی

 .داندیو گفتمان م يدئولوژیا
ـ از منظـر ون دا کـه   یگفتمـان  يسـاختارها  در این پژوهش  (Van Dijk, 1998)کی

 گیرد در زیر آورده شده است:می ی قرارمورد بررس
بررسی عناصر واژگانی  ایدئولوژي و زبانۀ مرسوم ترین راه مطالع: 4ینعناصر واژگا

گیرند. می دارند مورد بررسی قرار که در متن بار ارزشی و ایدئولوژیکلماتی که کاست 
 .  م بر متن باشدکتوانند معرف ساختار ارزشی و معرفتی حامی لماتکاین 

ه این مفاهیم کاي ه گزارهکشود بلنمی مفاهیم در واژگان به تنهایی خالصه: 5هاگزاره
برخوردار است. آنچه در این میان مهـم  اي شوند نیز از اهمیت ویژهمی در قالب آن بیان

شود. آنچه باید به آن توجه می ار گرفتهکه در متن به کاست اي است ساختارهاي گزاره
 ت دادهمنفـی افـراد نقـش عاملیـ    هـاي  نشکـ ه آیا به کاست  6شود ساختار نحوي جمله

                                                                                                                   
1. Social structures 
2. Cognitive structures 
3. Discorsive Expression and Reproduction 
4. Lexical Items 
5. Propositions 
6. Syntatic Structure 
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از طریـق   1شود تا از مسئولیت بیشتري برخوردار شوند یا نه با تخفیف نقش عاملیتمی
 (آنهـا مجبـور شـدند...) ایـن نقـش از فـرد سـلب        2الزام بخشهاي اربرد جهت دهندهک

 شود.می
توصیف مثبت درون گروهی و توصـیف منفـی بـرون     :3يساز یا قطبی يقطب بند

یابـد.  می گروه در این استراتژي نمود کایدئولوژیاي هلی نگرشکگروهی است. و بیان 
ه کـ نـد  کمی استفاده 4کبراي توضیح این استراتژي از اصطالح مربع ایدئولوژی کون دای

هـا  یژگیبر وم؛ ید کنیها و اعمال خوب خود تأکیژگیبر ومشتمل بر چهار مولفه است: 
نشـان   یزان واقعـ یـ ا کمتـر از م ها و اعمال بد خود ریژگیوم؛ ید کنیو اعمال بد آنها تأک

 م.ینشان ده یزان واقعیها و اعمال خوب آنها را کمتر از میژگیوم؛ یده
 یو ضـمن  یحیتلوهاي داللتو گاه شوند ین نماید همواره روشن بیعقا :5حاتیتلو
 .نددهیشکل ممعنا را 
. ندشویض مرف استدالل يه و مبنایها از قبل به عنوان پاش فرضیپ :6هاش فرضیپ
 .ز دانستین یحیتلوهاي داللت يتوان آنها را دارامی ن منظریاز ا

هـاي  با استفاده از این استراتژي اعمال خوب به ما و اعمال بد با گزاره :7هافیتوص
 شود.می توصیفی به دیگري نسبت داده

 یاسـت و در تـوال   یمهـم هـر متنـ   هـاي  یژگـ یاز و یکیانسجام : 8یانسجام موضع
ـ  یبطـور کلـ  «. کنـد یت واحد عمـل مـ  یک کلیجاد یا يراستاها در گزاره از  یک تـوال ی

 ,Van Dijk) »آن سـاخت  يبـرا  یدارد کـه بتـوان مـدل    یشکل منسجم یجمالت زمان

1998, P.36) .ان یـ و مدل که قبالً ذکر شد، ارتبـاط م  يدئولوژیان ایبا توجه به نسبت م
                                                                                                                   
1. Agent Role 
2. modality 
3. Polarization 
4. Ideological Square 
5. Implications 
6. Presupposition 
7. Descriptions 
8. Local Coherence 
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شـوند  یجاد انسجام مـ یسبب اا هيدئولوژیاست؛ ا یهیبد يز امریو انسجام ن يدئولوژیا
 .ردیگیشکل م يدئولوژیا زا ینوع خاص يبرقرار يو انسجام در راستا

وت کنظرات و اطالعات منفی در قالب خود مسـ  کدر ساختار ایدئولوژی :1هاناگفته
 گیرد. نمی صورت 2شود و هیچ انتقادي از خودمی گذاشته

 يو هر امـر است  »منافع ما«د بر یتاک یته در این عنصر گفتمانکاصلی ترین ن :3منافع
 و طـرد  ینفـ ) يگـر یبـدون توجـه بـه منـافع د    (د قرار دهـد  ین منافع را مورد تهدیکه ا
 .شودمی

ـ خ را برجسـته  یتار 5ل گزینشگرایانهکک به شیدئولوژینظرات ا :4خیاستفاده از تار ا ی
 يع خـود و بـرا  منـاف  يتوان در راستامی این استراتژي گفتمانی کمکبه  .کنندیپنهان م

گرفته شود  یا پنهان شود یا به گواهیخ را برجسته یاز تار یدن به اهداف خود بخشیرس
 سپرده شود. یگر را به فراموشید یاز بخشیو در صورت ن
شـوند. ایـن اسـتراتژي بـه     می از دالیل بیاناي نظرات به دنبال مجموعه :6هااستدالل

ننـد و در  کمـی  نسبت بـه دیگـري را تاییـد    ه نظر منفیکشوند می مجموعه دالیلی گفته
   مقابل آن رفتار منفی خودي با ضد استداللهایی توجیه شود.

بـه   یمعنـا شـناخت   8يسازه ها –له کالن یبوس یانسجام کل :7نیو عناو یانسجام کل
 .آیدمی وجود

ـ ه در توضـیح مربـع ا  کهمانطور  :9ییاغراق و بزرگنما ـ ک گفتـه شـد، ا  یدئولوژی ن ی
نـد و در توصـیف نقـاط    کمی بیان ییرا با بزرگنما يگریدهاي ضعف یفتماناستراتژي گ

                                                                                                                   
1. Unmentionables 
2. Self-Critique 
3. Interests 
4. Using History 
5. Selectively 
6. Arguments 
7. Global Cohrence and Topics 
8. Macro Option 
9. Hyperbole 
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 ند.کمی قوت خود اغراق
بـه همـراه اسـتفاده از     يگـر یعقایـد و اعمـال د   یمنف یابیارز: 1ییف و جابجایتخف

 .يگریدهاي توصیف کنش يبرا یواژگان منف

 يرینمونه گروش 

اسـت   یج کمیراهاي لیاز تحل متفاوت يرینمونه گهاي کیتکن یفیکهاي لیدر تحل
بـر   یو مبتن 2هدفمند يرینمونه گ یفیکهاي لیدر تحل« اند.یو تصادف یکه اغلب احتمال

ــابر). Daymon and Holloway, 2001, P.157( »ق اســتیــهــدف تحق ن در یبن
 و ژرفـانگر بکـار   یل بـه اطالعـات عمقـ   ین يبرا هدفمند يری، نمونه گیفیکهاي لیتحل
ق یـ ، چگونـه و چـرا انتخـاب شـوند بـه اهـداف تحق      ی، کییچه نمونه هانکه یا. رودمی

فـراهم   3 ا طـرد ی يریدربرگ يبرا یارها و ظوابطیمشخص کردن نمونه مع«. دارد یبستگ
شـود و  است کـه مطالعـه شـامل آنهـا مـی     هایی ن نمونهیب يکند که مشتمل بر مرزهایم

ـ هـا  یژگـ یموماً در ونمونه ع ياعضا. ق قرار دارندیکه خارج از تحق ییآنها ات یـ ا تجربی
 »و الزم اســت يل ضــروریــانجــام تحل يکــه بــراانــد گر مشــتركیکــدیبــا  یمشخصــ

)Daymon and Holloway, 2001, P.159.( 
اي غـرب را  ه بـه گونـه  کـ هاي ایرانـی اسـت   تمام فیلم«آماري ۀ در این تحقیق جامع

ه بـا  کـ فیلم بلند  هدفمند ششه گفته شد؛ با نمونه گیري ک. همانطور »رده اندکبازنمایی 
اسامی فیلمهاي مورد بررسـی  . این مفهوم مرتبط است به عنوان نمونه انتخاب شده است

اي روي رخه تا رایـن، خانـه  کحاجی واشنگتن، از  عشق بدون مرز، تجارت،: عبارتند از
 .  آب و میناي شهر خاموش

رخـه تـا   کاز «از فـیلم  انسـی  کدر این قسمت به عنوان نمونـه س  از تحلیل:اي نمونه
گردآوري اطالعات پژوهش بـه طـور مختصـر توضـیح     ة آورده شده است تا نحو »راین

                                                                                                                   
1. Mitigation and Displacement 
2. Purposive or Purposeful 
3. Inclusion or Exclusion 
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 بـه طـور جداگانـه پرداختـه    هـا  دام از فـیلم کـ تحقیق به هـر  هاي داده شود. اما در یافته
 شود.  می

از  ینـا شـده بـه همـراه گروهـ     یناب ییایمیشـ هاي د که بر اثر بمبیسع: خالصه فیلم
در آلمـان   د سال هاستیخواهر سع الیل. شودمی معالجه به آلمان اعزام يبرا همرزمانش

پزشـکان  هـاي  بـا کوشـش   کنـد. مـی  یزندگ) ونسی(وناس یپسرشان  و یبا شوهر آلمان
 او انجام يکه بر روهایی شیشود. اما آزمامی د معالجهیسعهاي از چشم یکیمتخصص 

سرطان خون شده  یمبتال به نوع ییایمیش يد بر اثر گازهایکند که سعمی شود روشنمی
ـ   یممی نافرجام ياد پس از معالجهیاست. سع ال عـازم  یرد و پس از مـرگ او خـواهرش ل

 .شودمی رانیا

 انس اولین رویارویی سعید با خواهرش لیال:کس

 چشمات چی شده؟: لیال
 گرفته به بال فرشته ها.: سعید
 تیر خورده؟: لیال

 ه.ه فرشتکگفتم ! تیر: سعید
 شه.ها اینجور جاها پیداشون نمیه از اینجور فرشتهکدم پس بهت مژده می: لیال

 تو مطمئنی؟: سعید
هـا حـق   ره، اندیشه است اینجور فرشـته کاینجا سرزمین منطق سرزمین ف. امالًک: لیال

 ورود ندارن.
 گفت لیالم تنها است.  ه میکپس مادر حق داشت : سعید
 چطوره؟ از مادر بگو اون حالش: لیال

 شنوم صداش پیر شده. ه فقط صداش رو میکمن سه ساله : سعید
 زنه؟از منم حرف می: لیال

مـرش رو خـم   که دوري تو کدونم نم نمیکه بغلش میکچرا نزنه بعضی وقتا : سعید
 !رد یا چشمهاي منک
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نارمه، من حالم خوبه ممنونم تـو  کردم االن کالو پیداش ): زندبا تلفن حرف می(لیال 
 احت باش.ر

 ردي؟کازدواج : لیال
 ساله.   کی: سعید
 از فامیلها است؟: لیال

 ه براي مداوا بیام.کشناسیش اصرار همون باعث شد نه نمی: سعید
 قبال دیده بودیش؟: لیال

 دیدم؟چی رو باید می: سعید
 خواد زنت رو ببینی نه؟البد خیلی دلت می: لیال

 پسر داري؟ که یکرش به ما رسید خواد، تو چی؟ خبدل خیلی چیزا می: سعید
 تی؟کآه یونس چرا اینقدر سا): رو به یونس(لیال 

 سطح اول تحلیل: توصیف نشانه شناختی

هاي فیلم است. اولـین دیـدار خـواهر و    انسکی از تاثیرگذارترین سکانس یکاین س
ر را م تصـوی کـ تیره و نـور  ۀ افتد. باران و صداي آب و مایبرادر در شبی بارانی اتفاق می

رم رنگ و روسري ماتی پوشیده اسـت و  کلیال بارانی . رده استکتر و تاثیرگذار کرمانتی
لرزش صداي لیال حین حـرف زدن و نگـاه   . سعید نیز بارانی بلند و شیري پوشیده است

رده اسـت. از  کـ تر اندازد بازي لیال را ملموسه به برادرش از روي دلتنگی میکاي خیره
ثـر  که اکـ ز شده است چرا کانس بر روي بازي لیال نیز بسیار تمرکسوي دیگر در این س

پرسـد نمـا   گرفته شده است. وقتی لیال از سعید و مادرش می کهاي تصویر از نزدیقاب
دو نفره است و لیال سه رخ رو به دوربین است و سعید شخص مقابلش اسـت. تصـویر   

ه بـر روي لـیال و سـعید    کـ اي ن و سایهک كلیال بر صحنه غالب است و صداي برف پا
تواند دالی بر گـذار از  ت در واقع میکند. این حرکند؛ بحث را اثرگذارتر میکت میکحر
انس میـان لـیال و   که در این سـ کهایی دیالوگ. ان دیگر باشدکان به مکفرهنگ و م کی

اطالع از خانواده لـیال را نشـان   بی شود به صورت همنشین وضعیتسعید رد و بدل می
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ه با لیال تماسی نداشته اما توسط دیگران اخبـاري از خـواهرش   کهد. اما سعید با ایندمی
ر کـ شوري متمدن و سـرزمین ف کپرسد. همچنین از دید لیال آلمان دارد و از پسر وي می
انس کجایی ندارد، در ادامه این س ه خشونت و جنگکشود؛ جایی و اندیشه تعریف می

ه ندیـده اسـت و بـه    کرده که وي با زنی ازدواج کازد پردبه تعریفی از زندگی سعید می
شوق دیدار وي تصمیم به مداواي چشمهاي خود گرفته است و نوعی عشق غیر زمینـی  

ه لـیال  کـ تـوان گفـت   با این تفاسیر و موارد همنشین می. دهدرا در میان آن دو نشان می
دالـی از هویـت و   ها است؛ او هویت باخته است. مادر زنی غربی شده درگیر روزمرگی

هـاي  انسکفیلم در سـ ۀ ه در ادامکخبر است. چرا بی ه او سالها است از آنکریشه است 
خـوام مـادرو ببیـنم؛    بیـنم مـی  ساعت تنها تو رو نمـی  40توي این « :گویدبعدي لیال می

و در مقابـل سـعید    »خوام وطـن رو ببیـنم  نم میکخوام مریم رو ببینم؛ بگذار راحتت می
ه هر رنجی را به خاطر آن بـا جـان و دل پـذیرا    کو معتقد و با هویت است فردي اصیل 

 .است

 تحلیل گفتمان سطح دوم

 :شودهاي تقابلی زیر براي تعریف خود و دیگري استفاده میاز واژه: واژگان. 1
 سرزمین احساس و عاطفه سرزمین فکر 

 فرشته تیر
 عقیده منطق
 کور بینا

 »گرفتـه بـه بـال فرشـته هـا     «راي توصیف وضعیت خـود  سعید بة گزار ها:گزاره. 2
دم پس بهت مژده مـی «دهد و در مقابل جواب لیال دیدگاه مذهبی و دینی او را نشان می

ره، کاینجا سرزمین منطق سرزمین ف شهها اینجور جاها پیداشون نمیه از اینجور فرشتهک
 .دهدا نشان میعقالنیت وي ر »ها حق ورود ندارناندیشه است اینجور فرشته

کـه در   یین سـکانس بـا منظومـه معنـا    یدو قطب شرق و غرب در ا: يقطب بند. 3
 :شوندشود در مقابل هم تصویر میمیر نشان داده یشکل ز
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شـرکت   ياو بـرا  ید که مدل ذهنیشه سعیش فرض موجود در اندیپ :ش فرضیپ. 4

ـ  یاست که مبتنـ  یشرق یدهد منطقمی گفتار را شکلدر  و شـناخت   یر روابـط عـاطف  ب
اسـت کـه الزم    »يشناخت شهود«د محصول یسع ين نوع از شناخت برایا. است یحس

دل «: د معتقد اسـت یسع. عمل شود »دل«هاي از موارد برخالف خواسته یاست در برخ
اخـالق   ینجا جنسیکه در ا(ارها یاز مع يااما او بر اساس مجموعه »خوادخیلی چیزا می

او را  یو اجتمـاع  يفـرد هـاي  معتقد اسـت کـه کـنش    ییدهایدها و نبایبابه ) مدار دارد
سعید بـه جهـان پـیش     یکیریانس مورد نظر نگاهی متافکهمچنین در س. دهندمی جهت

 .شوداو نشان داده می یدگاه مذهبیدر کسوت د هکفرض گرفته شده است 
 خـود حمـل   ا بار ییاست که منظومه معنا يافرشته استعاره: ییاغراق و بزرگنما. 5
د، مجروح شدن در جبهـه جنـگ   یاز نظر سع. ز استیاغراق آم یکند که واجد خصلتمی
کنـد  می یکه زندگ ییال در جایکه از نظر لهایی برخورد با بال فرشته است؛ فرشته ینوع

د است چرا یاست که همراه سع يموجود يفرشته به شکل استعار. وجود ندارد) آلمان(
هـا فاصـله   او از فرشـته  ییشود که گـو می ل از زبان مادر عنوانین دلیا ال بهیل ییکه تنها

 .گرفته است
از آنجــایی کــه منشــاء و بنیــان اســتداللی مشــارکین در مــتن متفــاوت از   :اســتدالل. 6

از سـوي  . کننـد مـی  یکدیگرند بنابراین هر دو طرف از گزارهایی به ظاهر اسـتداللی اسـتفاده  
سـعید بـر اسـاس بنیـانی     . هاي استداللی همدیگر اطـالع دارنـد  دیگر، مشارکین متن از بنیان

هاي صادر شده از سوي لیال جنسـی  کند و در مقابل گزارهمی هاي خود را بیانماورایی گزاره
 .شودمی از این منظر کنش ارتباطی بین طرفین با موفقیت منعقد. منطقی و زمینی دارد
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ان شرق یم ین است که کنش ارتباطیرد ایگنجا مورد توجه قرار ید در ایکه با يانکته
بـه عبـارت   . ت تـوام شـود  یتواند با موفقمی ن الگو باشدیبر ا یکه مبتن ییو غرب تا جا

 یاسـتدالل  يرا بر اساس منطق و الگـو  »يگرید«ن الزم است که یا مشارکین یگر، طرفید
ـ اه، هر دگین دیاما اگر در مقابل ا. که در ساختار تفکر آن موجود است درك کند ک از ی

باشـند کـنش    يگـر یخود به د يو باورها یذهن يل الگوهایدر تحم ین متن سعیمشارک
 .شودمی ت به شکست منجریآنها مخدوش بوده و در نها یارتباط
کـه   ییدهد که تا جامی خود نشان یه کنش ارتباطین نظریدر تدو 1ورگن هابرماسی

شود کـه  می منجر یارتباط یشد به کنشاعمال قدرت باهاي فاقد مولفه ییارتباط در فضا
به هدف  یابیکه در صدد دست  یگر، ارتباطید ياز سو. است يامفاهمه یواجد خصلت

مانند قدرت واجـد خصـلت    یرونیبهاي جه اعمال مولفهین شده باشد در نتییش تعیاز پ
 .انجامدمی نخواهد بود و به شکست يامفاهمه
از وجـود   یت را ناشین وضعیاو ا. وجود ندارد د که چرا در غرب فرشتهیگومی الیل

) از جهـان غـرب   يانـده یبه عنـوان نمونـه و نما  (شه در کشور آلمان یفکر و منطق واند
 .داندمی

 ياز سـو . راندمی ابید مجروح شدن خود را با استعاره فرشته به غیسع ها:ناگفته. 6
شـود در  مـی  کـه باعـث   دانـد می یو عقالن یمنطق یغرب را واجد خصلت هگر، فرشتید

ـ ن ایتوان امی يبه شکل هم ارز. وجود نداشته باشد ياغرب فرشته ـ ی  دیش کشـ یده را پ
 و یمنطقـ  يمتفـاوت از الگـو   یوجود دارند کـه خصـلت   ییها از آنجادر شرق فرشته هک

 . شودنمی انیده در متن بین ایا در نهایت .غرب در آن حاکم است یعقالن

 تحقیقهاي یافته

ه در مـورد تطـور گفتمـان هویـت ملـی ایرانـی آورده شـد        کبه توضیحاتی  با توجه
 :ردکهاي منتخب را در جدول خالصه توان بازنمایی هویتی فیلممی

 
                                                                                                                   
1. Jürgen Habermas 
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 بازنمایی الگوي گفتمانی از دیگري بازنمایی الگوي گفتمانی از خود نام فیلم

 گفتمان منورالفکري حاجی واشنگتن
نفی خود و طلب دیگري (گفتمان 

 هت)شبا

 از کرخه تا راین
گفتمان خلوص خواهانۀ اسالمی 

 متاخر
نفی دیگري و بازگشت به خود 

 عرفانی

 گفتمان بازگشت به خویشتن اصیل تجارت
نفی دیگري (ابژة وحشت) و بازگشت 

 به خود بومی

 گفتمان بازگشت به خویشتن اصیل عشق بدون مرز
ایجاد تصویري آرمانی از خود در 

 وحشت)برابر تجدد (ابژة 

 اي روي آبخانه
گفتمان التقاطی هویت (با تاکید بر 

 گفتمان تجدد طلبی متاخر)
نفی دیگري و بازگشت به خود 

 عرفانی

گفتمان التقاطی هویت (با تاکید بر  میناي شهر خاموش
 گفتمان تجدد طلبی متاخر)

نفی دیگري و بازگشت به خود بومی 
 و عرفانی

 
هاي مـورد نظـر   رویارویی خود و دیگري را در فیلمة به طور مجمل نحوباال جدول 
هـاي گفتمـانی مـورد    ها به موارد خاصی از ویژگیدام از این فیلمکدهد اما هر نشان می

براي نشان دادن برجسته سازي موارد . موردي بررسی شوند ه بایدکنند کبحث اشاره می
 :پردازیمر مبسوط و مفصل این موارد میکخاص در هر فیلم به ذ

 يگریر خود در برابر دیتح :لم حاجی واشنگتنیف

و آرمـان شـهري بـه تصـویر      1هاي منتخب فیلم دیگري به عنوان یوتوپیاانسکدر س
شـود و  واشنگتن برابر با بهشت و با خصوصیات مختص آن تعریف می. شودشیده میک

و خـود از ایـن در حیـرت    . شـود شـیده مـی  کهیچ عیب و نقصی به تصـویر  بی دیگري
 »خـود «ه کدر حالی. پردازدماند و در مقابل این دیگري به تعظیم، تمجید و ستایش مییم

وقـایع جـاري هـم     كه قادر بـه فهـم و در  کاي زبان بسته. سر تا پا نقص است و ناتوان

                                                                                                                   
1. Utopia 
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وه به بـالد عقـب   کبهره از این همه نعمت و شبی نیست در انتها هم دست از پا درازتر،
 .گرددخود باز میة افتاد

سو با شخصیت پردازي دیلمـاج و از سـویی در شخصـیت     کخود در این فیلم از ی
ه بـا ایـن گـزاره    کري است کدیلماج نمود گفتمان منورالف. شوداس داده میکحاجی انع

پـا فرنگـی شـدن، تقلیـدي      كشباهت به غرب، از فـرق سـر تـا نـو     :شوندتوصیف می
ناتوانی و اختالل شخصـیت وي  ه کدر عین این .ورانه بدون شناخت و غرب زدگیکورک

و مـدح، طلـب و    »خـود «اینگونه این فیلم به نفـی و طـرد   . است از تخریب او يانشانه
نفی خودي از سوي خودي توسط دیلمـاج صـورت   . انجامدمی »غرب«ستایش دیگري 

ه کدانـد در صـورتی  شرم خود میۀ راه مایکبه ا) نماد سنت(ه در انتها حاجی را کگیرد می
گویـد  ه ضمناً به مخاطب مـی ک. به لطف حاجی بوده استاش ماج و پیشرفتوجود دیل

 .نشناس هم هست کنماش ه خودي نسبت به گذشتهک
آید ولی در عـین حـال هـم در    از سوي دیگر حاجی هیچگاه به لباس غربی در نمی

میت ملی و از سوي دیگـر بـه مـدنیت    کوي هم به حا. گیردبرابر تمدن غرب جبهه نمی
ه کـ چـرا   .وتـاه اسـت  کها نولوژيکاما دستش براي بهره بردن از این ت. ایل داردغربی تم

فقـط در ظـاهر و    .ه به دست بیـاورد کاي ندارد و سعی هم ندارد هیچ شناختی و آگاهی
ه دنیـاي مـدرن اطـراف و    کـ ه بـراي فـرار از تنهـایی    کـ تـا حـدي    .مانـد سطح باقی می

عـالوه بـر ایـن    . دهدبندد و به او امان میاي دل میساخته است به وحشیاش ناشناخته
پـردازد وي عقـب   گونه به مدح خدا مـی حاجی در حیرت و تعجب از واشنگتن بهشت

ماندگی خود را تقدیر و سرنوشت مقدر از سوي خـود و بهشـت گـونگی واشـنگتن را     
نـد وي خـود بـزرگ بینـی     کو براي فرار از ناتوانی خود قربانی مـی . داندلطف الهی می

ه وي را در برابـر قـدرت غـرب    کـ اسـت  اش ه ناشی از اعتقاد پروپـاقرص کذبی دارد اک
دارد و ناامیـد بـه سـوي وطـن بـاز      بـر مـی   كاما در انتها این اعتقاد تـر . ندکحمایت می

در برابـر  اش ند ولی همواره از تقدیر شوم و نـاتوانی کحاجی خود را طرد نمی. گرددمی
و . شدکند و گاه زمین و زمان را به فحش میکمی ایتکبه خدا شاش وضعیت ناشناخته

ه یـاراي مقابلـه بـا آن را    کـ بیند بیند و گاه غولی مینقص میبی ايدیگري را گاه فرشته
 .افتدمی كندارد و به خا
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 دیگري گفتمان هویتی غالب خودي

خبري نسبت به ناآگاهی و بی
  دیگري

 

 طلب دیگري و دیگر بودگی 

 دیگري با شکوه انحیران و سرگرد
گونه و سطحی از استفاده مدح

 دیگري بهشت گونه عناصر مذهبی 

 یشرق ینیت دیبا عقالن یغرب يت ابزاریتقابل عقالن: رخه تا راینکلم از یف

رخه تا راین روایت گذار و تغییر شرایط انقالبی و دوران دفاع مقدس به شرایط کاز 
شود عدم آمادگی ه در روایت فیلم مطرح میکي ال هویتیکمش. تثبیت و بازسازي است

ه کـ چـرا  . این گفتمان براي شرایطی متفاوت با شرایط انقالبـی، جهـاد و مبـارزه اسـت    
غرب در این . جنگ و انقالب بودة هویت آرامش و سازندگی در حال جایگزینی با دور

ه خـودي  کـ اي ی خصـلتی شـفادهنده دارد بـه گونـه    یشود از سوفیلم دوگانه معرفی می
چرخد خودي دیگري ه روند فیلم میکبینیم قدردان لطف دیگري است ولی در ادامه می

 نـد مرزهـاي غیرخـودي و خـودي را    کدهد مـرز بنـدي مـی   را در تقابل با خود قرار می
را بـا  اش ند و در انتهـا صـداي اعتـراض   کند و خود را از دیگري جدا میکمشخص می

ه فـردي مجـروح و زخـم خـورده     کي فیلم سعید است خود. ندکزبان ناتوانش بلند می
ه براي مـداواي چشـم هـایش بـه آلمـان      کرده که عشقی افالطونی او را متقاعد کاست 

انس اولین مالقات لیال و سعید در آلمان عقـل  کدر س. ندکسرزمین منطق و اندیشه سفر 
ر شهودي که تفکبه این صورت . گیرنددینی سعید و عقل انسانی لیال، مقابل هم قرار می

ه ایـن دو دیـدگاه   کـ شـوند در حالتی ر عقالنی غربی لیال قرار داده میکسعید در مقابل تف
 .امالً با هم افتراق دارند و در دو دنیاي جمع ناپذیرندک

شـود  امال نشـان داده مـی  کـ اسالمی متاخر در دیدگاه سعید ۀ گفتمان خلوص خواهان
نولـوژي غربـی   کود و دست بـه دامـان علـم و ت   ره براي مداوا به آلمان میکسعید با این

دهد ولی وقتی از مریضـی و مـرگ قریـب    خود انجام نمیۀ شود این امر را به خواستمی

 گفتمان
 ريکمنورالف
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... ه چـرا او در آلمـان بایـد بمیـرد    کـ ند کایت میکشود به خدا شالوقوع خود با خبر می
بهبـود از  اعتماد است و حتـی حاضـر نبـوده بـراي     بی خودي در ابتداي فیلم به دیگري

نـد و حتـی آن را همسـنگ وطـن     کم بـه آن اعتمـاد مـی   کم کبگیرد ولی  کمکدیگري 
ولی هیچگاه حاضر نیست غـرور ملـی خـود را    . ندکداند و از لطف وي قدردانی میمی

ند براي همین کامالً حفظ میکزیر پا بگذارد و همواره مرزبندي خودي و غیر خودي را 
 .  »شوده ارزان فروخته میکهویتی «داند؛ هویتش میپناهندگی دوست خود را فروختن 

ه کهایی خودي در هر حالت بیگانه ستیز است وي برچسب بیگانه پرستی به خودي
دیگري در انتهاي فـیلم  . شوندشود و آنها طرد میبه سمت دیگري گرایش دارند زده می

سـانی شـمرده   بـدیل ان بـی  هـاي ه خود مسبب این خشونتکنه تنها شفا دهنده نیست بل
جـرم عامـل    کشتار جمعی آنهـا شـری  کنولوژي غربی و سالحهاي کتمدن و ت .شودمی

از اش کهـاي خشـ  و سـعید بـا سـرفه    .شـوند ننده از این سالحها معرفـی مـی  کاستفاده 
شـوهر  ۀ عاطفـ بی و کدیگري در قالب شخصیت خش. ندکوضعیت موجود اعتراض می

شـود و غـرب در   ال است معرفی مییهویت ل تفاوت به گذشته وبی ه خودخواه وکلیال 
نـد بـه دنبـال خـط     کتوجه می يه اگر به خودکشود قالب شوهر لیال اینگونه معرفی می

ه شـوهر لـیال،   کآنجا . ردن غرب است نه دلسوزي یا از روي عاطفهکسیري براي مطرح 
. شـورد بیند و لیال در مقابل این سوژه گـی مـی  خوبی براي تلویزیون میة سعید را سوژ

ی دیرجوش و غیـر معاشـرتی اسـت    کودکه کیونس . شودغرب منفعت طلب معرفی می
ـ    کی غرب معاصر است کودکنیز نمادي از  شـرقی و  ۀ ه در تقابـل میـان احسـاس مادران

اي به دفاع از دایـی خـود در مقابـل تجـاوز     عقالنیت غربی درمانده است و اما در لحظه
ـ کودکیت معصـوم . ایستدغربی میة نسل جاافتاد ه او را مسـتثنی از  کـ دیگـري اسـت   ۀ ان

 .  ند هر چند زبان ارتباطی آنها مختل استکبیگانه ستیزي می
ه به لباس و شـمایل غربـی در آمـده اسـت خـودي در درون      کاي است لیال خودي
 .ها و عقالنیت غربی است و او هویـت باختـه اسـت   درگیر روزمرگی لیال .دیگري است

در ابتـداي فـیلم    .خبر استبی ه او سالها است از آنکریشه است مادر دالی از هویت و 
فـیلم و  ۀ ولـی در ادامـ   .ندکپردازد و از عقالنیت و تجددش دفاع میبه تایید دیگري می

گردد و به دفاع از آن در مقابل خود باز میۀ با دیدن برادر خود، سعید، به هویت و ریش
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 . گذشته و هویت وي برمی خیزد و بیرون از »دیگري غربی«شوهرش به عنوان 
 

 دیگري گفتمان هویتی غالب خودي
 عقل  عقیده

 عقالنیت غربی عرفان شرقی

تفاوت به بی پرداختن به حال و غرق در گذشته
 گذشته

 شریک جرم در کشتار و جنگ مجروح و زخم خورده
 عاطفهبی خشک و با احساس و عاطفه

 خودخواه دگرخواه

 به منزله ابژه وحشت يگرید :لم تجارتیف

ه دیگري تربیـت  کاي خودي. شودمهاجرت نشان داده میۀ غرب در تجارت از زاوی
فضاي غرب در . شودشیده میکاست به تصویر ) غرب(دیگري ۀ رده و محصول جامعک

مورد تقلیل نداده است و  کاین فیلم دیگري را در ی. این فیلم ناامن توصیف شده است
ه دوست و کشود احساس معنوي شرقی تعریف می کیگري بر اساس یمرز خودي و د

روابـط  . شـود خـودي قـرار داده مـی   ۀ السی آلمانی سیاوش نیز حتی در این جرگـ کهم
یت کاکاعتمـادي و شـ  زناشـویی، بـی  ۀ خانوادگی از هم پاشیده، عدم تعهد طـرفین رابطـ  

هـاي مـالی،   دغـه مادیـات بـر جوانـب زنـدگی، دغ    ة فضاي جامعه، روابط ابزاري، سیطر
هـاي ایـن جامعـه نشـان داده     تفـاوتی افـراد ویژگـی   بی بندوباري وبی دزدي، و خالف،

وحشـت را  ة زيِ غـرب، ابـژ  کـ ه با این دالهاي جزیـی دال مر کشود شوند و سعی میمی
ه کـ با این تفسیر غرب پر از ناامنی است مخصوصا براي جوانان خام شرقی . نشان دهند

ه پیـام  کپدر سیاوش خودي فیلم است  .شودرها نادیده گرفته میشوکارزش آنها در این 
و در نهایـت  . آور بازگشت به وطن و خویشتن اصیل براي ایرانیان مقیم در آلمان اسـت 

داراي اخالقیـات و   با عزت نفس، خودي بااصالت،. شودار نیز پیروز میدان میکدر این 
بنـد وبـار در قالـب    بی ریشه وبی اصالت،بی شود و در مقابل دیگريمتعهد توصیف می

گفتمان خلوص 
 ۀخواهان

 اسالمی متاخر
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 .شودتینا، زن سیاوش، معرفی می
بازگشت بـه  ة شود و ایدشود و غرب ناامن توصیف میدر این فیلم دیگري طرد می

اي هویت بومی در مقابـل هویـت جهـانی قـرار     البته به گونه. شودخود اصیل مطرح می
میرآباد است و زنـدگی در همـان   اۀ اي در محلگیرد و آرزوي پدر سیاوش داشتن نوهمی
 .استاش پدري) بازگشت به گذشته(قدیمی ۀ خان

 
 دیگري گفتمان هویتی غالب خودي

 ناامن  ایمن و قابل اعتماد
 عقالنیت غربی معنویت شرقی

 بی اصالت با اصالت و با هویت
 بی تعهد متعهد

 بی بندو بار اخالقی و با مسئولیت
 ابزاريروابط  روابط احساسی
 متکی به دیگران متکی به خود

 بی اراده و ذلیل با اعتماد و عزت نفس
 عیاش و پست محترم و متعهد

 از بالد شر و ناهنجار یرجعت به خود آرمان :لم عشق بدون مرزیف

ایـران زمـان جنـگ    . شرایط ایران و آمریکا استۀ ویژگی خاص این فیلم بازنمایی دو جانب
سـوزان در ابتـداي   . شـود اش مقایسه مـی ن شهرها با آمریکا و شرایط اجتماعیبا عراق و بمبارا

دیگـري اسـت کـه بـه     ۀ فیلم خودي درون جامعۀ فیلم دیگري به لباس خودي است و در ادام
بینیم که این دیگري خودي شـده،  . میاي میان دو شرایط در حال قضاوت و انتخاب استگونه

 .بخشدجنگ براي عقیده را به درگیریهاي خیابانی برتري میدر انتها خودي را ترجیح داده و 
سوزان بـه دنبـال    .شوددر مقابل خودي قرار داده می )غرب(در روایت فیلم دیگري 

. تنها فرزندش در محیطی امن بزرگ شـود  کرود تا بابالیفرنیا میکجاي امن از ایران به 
هـاي  شـود و در درگیـري  یشـیده مـ  کوحشت به تصویر ة ه غرب در ابژکبینیم ولی می

 خـودي (شـود و پـدر   در درگیریهاي خیابانی وارد می کباب. شودخیابانی تقلیل داده می

گفتمان 
بازگشت به 
 خویشتن اصیل
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ة شـتابد و خـانواد  فرزندش می کمکنماد فردي مسئول و جان نثار خانواده به ) نقصبی
دهـد و بـا خـود بـه ایـران      غرب نجـات مـی  ۀ ه از جامعکخود را نه از دست سیاهان بل

ه پلـیس و  کـ برایـد   کم. رودشود و زیر سوال میدیگري در این میان طرد می. آوردمی
ه ماننـد  کـ شـود  حد و حصر و عصبیت نشـان داده مـی  بی مامور قانون است با خشونت

غرب نشـان داده  ة براید نمایند کم. اي دارددیگر غربیان زندگی خانوادگی از هم پاشیده
ایی را در کزندگی آمری کوي و سبة م پاشیده زندگی خانوادگی و روابط از هکشود می

 .  رده استکخود خالصه 
 

 دیگري گفتمان هویتی غالب خودي
 معتاد و مواد فروش ،خالفکار  درستکار و دگرخواه
 خشونت فراگیر جنگ بر سر عقیده

 حشن خردمند
 عصبی آرام

 زندگی خانوادگی از هم پاشیده متعهد به خانواده
 فردگرا روهیهمکاري و کار گ

 روابط پولی بین اعضا خانواده روابط عاطفی و احساسی
 

براید توسط سوزان قانون غربی و خشـونت قـانونی غـرب زیـر سـوال       کبا طرد م
خـودي بـه تجـدد، پیشـرفت و     ة شود، سنت و عقیدخودي آرمانی توصیف می. رودمی

ود آرمـانی بـا وحشـت    در مقابل بازگشت به خ. شودسرمایه داري غرب برتري داده می
ه غـرب در همـان   کـ بینـیم  . مـی شودزدایی از خویش و وحشت زایی دیگري ایجاد می

نابـه  ۀ ی و ساختمانهاي بلنـد نمـاد مدرنیتـ   کشود و تاریانس ابتدایی از شب آغاز میکس
هـاي گـرم   فیلم هم در درگیریهاي خیابانی و سالحۀ و در ادام. شودسامان نشان داده می

در حقیقت غـرب در نـاامنی و   . شودقانونی توصیف میبی اد، خشونت ودر دسترس افر
و در مقابل خودي اگـر نـاامن اسـت    . شودتنهایی و از هم پاشیدگی خانواده خالصه می
ه جنگی اعتقادي و براي پیـروزي حـق بـر    کاین امر نه امري برخاسته از درون جامعه بل

 .شودباطل نشان داده می

گفتمان 
بازگشت به 
 خویشتن اصیل
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 ل یو اص یبه خود عرفان یشکل ده يبرا یتالش :اي روي آبلم خانهیف

اي روي خانـه . خودي در این فـیلم اسـت  ة غرب نمایندة دکتر فوق تخصص تحصیلکرد
دکتـر نمـود   . آب داستان و سرگذشت سه نسل است که هر سه بـه نـوعی از غـرب متاثرنـد    

د کـه او  روخوديِ تجددطلب است رفتار عقالنی و به دور از عواطف وي تا جایی پیش مـی 
براي فـرار از تمـام بـدبختی     .شودپسرش در دامان غرب به اعتیاد گرفتار می. کندرا متنبه می

او تـا حـدي   . آورد تا با کمک وي اعتیادش را ترك کندهایش به ایران پیش پدر خود پناه می
اما داسـتان نکـات مثبـت عقالنیـت و     . اش هم مشکل داردغربی شده که در فهم زبان مادري

بلکـه بـر عکـس دکتـر بـراي فـرار از        .دهدگرایی و تخصص گرایی غربی را نشان نمیخرد
هاي او اسـت بـه تکنولـوژي    وحشت و ناامنی که محصول خطاهاي گذشته و دشمن تراشی

سرگذشـت دکتـر بـا تمـام     . دهـد شود اما هیچ چیزي او را از مـرگ نجـات نمـی   متوسل می
حـافظ  ۀ ار ماجراي اصـلی داسـتان عارفانـه بچـ    اما در کن. شوداش به مرگ منجر میعقالنیت

دهـد و خـوديِ غربـزده را از    اش سـوق مـی  قرآن ما را به سوي سنت دینی به معناي عرفانی
در واقع فیلم خودي غربـزده را در مقابـل خـودي    . دهدمنظر کودك معصوم غسل تعمید می

از گفتمـان خلـوص   دهد؛ اینگونه فیلم هویـت التقـاطی   شرقی قرار میۀ اصیل و سنت عارفان
 .  کشداسالمی و گفتمان تجدد طلبی را در کنار یکدیگر به تصویر میۀ خواهان
 

 دیگري گفتمان هویتی غالب خودي
 پول دوستی  گشاده دستی
 خشونت تساهل

 مسولیتبی الابالی و اخالقی و با مسئولیت
 نژادپرستی برابري
 دیکتاتوري دموکرات

 کارگناه گناهبی معصوم و
 

. شـود هاي سه نسـل نشـان داده مـی   ها و الابالیدیگري در این فیلم منشا تمام زشتی
ایی کـ ه مانی از ناپـدري آمری کانسی است کدیگري در سة نهایت منفور نشان دادن چهر

گفتمان التقاطی 
ید بر کبا تا(هویت 

گفتمان تجددطلبی 
 )متاخر
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مردي مشروبخوار، فحاش، نژادپرست، پـول دوسـت   . ندکف مییخود براي پدرش توص
 .ندکمی ه براي پول با مادرش زندگیکو خشن 

شـود و  شود در نهایت هر آنچه بـه دیگـري نسـبت داده مـی    دیگري مسلماً طرد می
) حافظ قرآن كودک(شود؛ در مقابل خودي اصیلتر همه طرد میکدة زندگی غربزد کسب

 .مانددر حال مرگ می) ترکد(ة نار خودي زخم خوردکتنها در 

 دت از دست رفته خویمعصوم يایاح: لم میناي شهر خاموشیف

تر پارسا در فیلم میناي شهر خاموش نماد انسان متجدد اما متخصص غربی نشـان  کد
ه در فصل چهارم هم در این باره توضیح داده شـد بـرخالف   کهمان طور . شودداده می

ه اخالقیـات و  کـ تـر پارسـا الابـالی نیسـت بل    کاي روي آب شخصـیت د تر فیلم خانهکد
شخصیتی عقالنی، زمانمنـد، فردگـرا   . ه استشیده شدکجدیت اروپایی در آن به تصویر 

ه ایـن  کفهمیم اما بعدها می. دهده احساسات خود را به هیچ عنوان بروز نمیکو مغرور 
نیـز بـوده   اش یکودکـ تر پارسـا در  کو نظامی پدرش د کاخالق برگرفته از روحیه خش

ه کـ  اسـالمی دوران اسـت  ۀ از سوي دیگر آقاي قناتی نماد هویت خلوص خواهان. است
ة البتـه راننـد  . زندگی و رفتاري درویـش گونـه دارد   کزند و سبمی عرفان در وي موج

هویـت در  . دهدتفاوت نسل جوان را نشان میبی بیمارستان هم رفتار خام تجددطلبانه و
ـ   یبی از هویتکاي روي آب التقاطی است و تراین فیلم مانند خانه بـومی  ۀ هـاي سـه گان

تر پارسا را در ابتداي فـیلم خـودي درون   کبه عالوه د. نه استگرایی، دینی و تجددگرایا
طـرد  ) تر پارساکد(ه فرنگی شده است و از این رو دیگري کرد کتوان فرض دیگري می

ه غیـابش در فـیلم تـاثیر عمیقـی     کـ املی اسـت  کـ تر پارسا دیگـري  کالبته زن د. شودمی
 . بردوال میگذارد و وفاداري زنان و نظام خانوادگی غربی را زیر سمی

برد و به دنبـال  تر پارسا از عقالنیت غرب به عرفان و شهود شرق پناه میکدر ادامه د
ایـن سـفري    .نـد کسفر میاش به نخلستان و سرزمین پدرياش یکودکردن عشق کزنده 

بازگشـت بـه   . داشته استاش یکودکتر در که دکشهر بم است ة به خاطرات مدفون شد
آقاي قنـاتی در  . شودتر همراه میکی دکودکو معصومیت  كپاوطن با بازگشت به عشق 
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تـر و  که دکـ دهـد بل تر را از مرگ و نیستی نجات مـی کاین میان نه تنها نخلستان پدري د
فیلم چرخشی از عقالنیـت غـرب بـه شـهود     .ندکرا نیز زنده میاش احساسات گم شده

النیـتش در خـاطرات   تـر پارسـا و عق  کو در پایان د. شرقی و عرفان شرقی و سنت است
 .شودگم میاش ی و خانه و نخلستان پدريکودک

 
 دیگري گفتمان هویتی غالب خودي

 بی وفا  وفادار به سنت
 و سخت عقالنیت سفت عواطف و احساسات
 تصادف و نامعلوم بودگی ضرورت و مسئولیت

 روابط پولی نابۀ رابط
 عقالنیت غرب شهود شرقی و عرفانی

 پاشیدهنظام خانوادگی از هم دگی محکمنظام خانوا

  يگرین مواجهه با دیادیبه عنوان استعاره بن »سفر« :بنديجمع

در  يگریمواجهه با د يادیسم بنیمکانۀ استعاره سفر به مثاب یمورد بررسهاي لمیدر ف
ها بدون استثنا غرب از راه سفر براي خودي گشـوده  لمیفۀ در هم. نظر گرفته شده است

هاي مورد بررسی بر سـه دسـته تقسـیم    ه از این منظر فیلمکتوان گفت البته می. دشومی
 :  شوندمی
ه خـودي در آن  کـ  »رخه تا راین، تجارت، عشق بدون مرزکاز «هاي فیلم: اولۀ دست .1

هـا معضـلی دارد   دام از خوديکهر . رود تا با دیگري خود مواجهه شودبه سفر می
رخـه تـا   کاز  خودي در تجارت براي تحصـیل، . بردغرب پناه می ه براي رهایی بهک

دغدغـه و آرام بـه غـرب پنـاه     بـی  راین براي مداوا و عشق بدون مرز براي زندگی
ه در ک. گیرددر طول فیلم همواره میان خودي و دیگري قیاسی صورت می. برندمی

 .گرددام و درمانده از سفر، به سوي خویشتن اصیل خود باز میکخودي نا نهایت
ام از سفر کخودي نا »روي آبۀ میناي شهر خاموش و خان«هاي در فیلم: دومۀ دست .2

رفتن او نشان . ه از رفتن خود پشیمان استکاین در حالی است . غرب بازمی گردد

گفتمان التقاطی 
ید بر کبا تا(هویت 

 )گفتمان تجدد
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شـیده  کحـین بازگشـت بـه تصـویر     اش شود ولی استیصـال و درمانـدگی  داده نمی
 .گرددباز میاش لدر این جا نیز خودي به هویت و خویشتن اصی. شودمی

در این فیلم نیز خودي . گیردفیلم حاجی واشنگتن در این دسته قرار می: سومۀ دست .3
در ایـن فـیلم   . نـد کشود و به سوي دیگري سفر میمجبور به مواجهه با دیگري می

ه خودي، دیگـري را  کبا این تفاوت . شونددیگر مقایسه میکهم دیگري و خود با ی
ه مجبـور بـه   کـ تـا جـایی   . یابـد ناقص و عقب مانـده مـی   امل و خود راکاصیل و 

 .شودبازگشت هویت عقب مانده و نادان خود می
غرب در قالب سـفري تصـویر شـده    ) یینمایهاي سفیلم(هاي منتخب در تمام نمونه

اما در تـاریخ و ادبیـات ایـران     .شودمی مواجهه يگرین سفر خود با دیه در دل اکاست 
شـده اسـت.   امل شخصیتی براي فرد محسـوب مـی  کردیسی و تسفر به معناي نوعی دگ

براي این ادعـا  هایی ي ناصرخسرو و تجربیات اخالقی سعدي در گلستان نمونهسفرنامه
ه کـ شـود بل نمـی  امل محسـوب کمنتخب سفر به غرب نه تنها تهاي است. ولی در نمونه

در نهایت و ند کمی زه وي را دچار پسرفت اخالقی نیکعواقبی نیز براي فرد در پی دارد 
تـر  ه خویشتن خویش براي رسـیدن بـه مقصـود مطلـوب    کرسد خودي به این نتیجه می

هـا  گشودگی به روي دیگربودگی در این فیلمۀ حاجی واشنگتن مسالۀ به جز نمون .است
هـا  م ایـن فـیلم  که ایـدئولوژي حـا  کـ توان اینگونه نتیجـه گرفـت   . میرودزیر سوال می

دیگـري   کند و بر اساس مربع ایـدئولوژی کبر دیگري را مطرح میانیسم برتري خود کم
 .دهدرا شر مطلق و خودي را خیرخواه و اصیل نشان می
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