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ghandeharioon@um.ac.ir 
، دانش آموخته ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مرتضی یزدانجو 
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تبلیـ   تـروی  و   تـثییر  تحلیل ی ادبیات و مطالعات فرهنگی، به شناس جامعهاز  جستن، با بهره حاضر مطالعه: چکیده

کـه   کننـد  یجمعـی تـ ش مـ    یهـا  رسـانه . پـردازد  یجمعی برای به شهرت رساندن برخی از آیار هنری م یها رسانه

این دو مهم در فـیلم  که ها نزد عوام و خواص شوند  آن «شهرت»را توجیه کرده و باعث های هنری  ینشآفر «اعتبار»

بنیـادی در   یهـا  تفاوت رغم یعل. اند گرفته مطالعه قرار مک کوین مورد به کارگردانی استیو( 2109)سال بردگی  02

پرسشی کـه ایـن   . گرفته است توجه هر دو طرف قرار آمریکا، این فیلم مورد متحده یاالتایران و ا یها گفتمان  رسانه

کـه   دهنـد  یمـ  نشـان  هـا  یافتـه انـد    این است که چه عواملی باعث شهرت این فیلم شـده  دهد یمقاله به آن پاسخ م

جوایزی که فیلم به خود اختصاص داده، زمان پخش و انتخاب بازیگر همه بخشی از روندِ سـاخت و ایجـاد برچسـ     

رسانه در تبلی  گفتمان غال  و ایدئولوژی نهفته در فیلم، نتیجـه حاصـله    یبا تحلیل سازوکارها. باشند یم «شهرت»

و سعی دارند دیدگاه مخاطـ  نسـبت بـه     سازند یمبرقعیت، آن را ها به جای نشان دادن وا که گفتمان دهد ینشان م

نیـل کمب ـل و تـوبی میلـر پیرامـون       هـای  یـه به لحاظ نظری، پژوهش حاضر از نظر. اطراف را شکل دهند های یدهپد

تـا بـه تحلیـل     کنـد  یاسـتفاده مـ  ی ادبیـات  شناس جامعهدر رابطه با  گلدمن لوسین های یهنظرو از مطالعات فرهنگی 

منابع اط عاتی شـامل   از. و کیفی است یا پژوهش حاصل از نوع کتابخانه .هنری بپردازد «اعتبار»و  «شهرت»مفهوم 

 .استاستفاده شده ایران و آمریکا برای ارائه تحلیلی جامع  یها خبری و تحلیلی رسانه های یتکت  و سا

 .، رسانه جمعیسال بردگی 02مطالعات فرهنگی، فیلم  ،ساختارگرایی تکوینی شهرت و اعتبار، :کلیدی گانواژ
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 شهرت آثار هنری در فراسوی متن : مقدمه

 سال بردگی 02فیلم دالیل شهرت  فرهنگی بر آن است تا مطالعاتیری از گ بهرهبا  حاضر مطالعه      

ی اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی بین دو کشور، را تحلیل کند و به ها تفاوت، علیرغم در ایران و آمریکا( 2109)

برای مخاط  آمریکایی  تنها  نه آن رااین پرسش پاسخ دهد که چه رمزگان ایدئولوژیکی در فیلم وجود دارد که 

 سازد  یمبلکه برای مخاط  ایرانی نیز جذاب 

شود؛  ینمی محصور متن درونی ها ؤلفهمها و  یژگیوشهرت یا عدم شهرت یک آفرینش هنری تنها به غنای  

. کنند یمی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و س ئق ادبی نقش بسزایی در اعتبار بخشیدن به آن ایفا ها گفتمانبلکه 

توجهی محافل  یبیزیک، بعد از سه قرن شعر متافنمونه بارز این امر به شهرت رسیدن جان دان، از پیشگامان 

یار خود را در قرن هفده می دی به رشته تحریر درآورد، در قرن بیست و توسط که آ یدرحالوی . ادبی است

های سبکی یک آفرینش ادبی تنها عامل  یژگیوروی، ساختار و  ین ا از. الیوت به دنیا شناسانده شد.اس.تی

های  یاستسهای تاریخی،  ینهزماجتماعی،  -شود؛ بلکه شرایط سیاسی ینمتثییرگزار در پذیرش آن محسوب 

کننده در میزان موفقیت آن به  یینتعبه نوبه خود عواملی  هر کدامفرهنگی، انتظارات مخاط  و سایر عوامل 

است که  ها گزارهدرواقع، آفرینش ادبی ماهیتی مستقل و یکپارچه نیست و در ارتباط با سایر . آیند یمشمار 

دمن با توجه به ناگسسته بودن پیوند بین آفرینش گل لوسین. گیرد یمقرار  توجه موردشود و  یمگزاری ارزش

یری گ بهرهگلدمن، با (.  0931گلدمن، )کند  یمارزیابی « جمعی کام ً»ای  یدهپدهنری و شرایط پیرامون، آن را 

را ارائه و با استفاده از آن به تحلیل « ساختارگرایی تکوینی»دوستال، نظریۀ  و مادام لوکاچ از نظریات گئورگ

، گلدمن با درواقع. پردازد یممکانی  -زمانی در قال  ساختارهای -های ادبی یدهپدبه خصوص  -ای بشریه یدهپد

ی هنری را با شرایط ها صورتپیوند میان وحدت »است تا  بر آن« ساختارگرایی تکوینی»استفاده از نظریۀ 

آیار را با ساختارهای آگاهی  نبرجهاتر، پیوند میان ساختارهای حاکم  یقدق، به بیان ها آناجتماعی پیدایش 

، «ساختارگرایی تکوینی»(. 0. ، ص0931گلدمن، )« و طبقات اجتماعی روشن کند ها گروهنگری جمعی یا جهان

در پذیرش و  مؤیردادن عوامل  برنشانو ساختارهای اجتماعی، سعی  ها بافتهای هنری در  ینشآفربا گنجاندن 

 .      مقبولیت یک ایر هنری دارد

فرهنگی، معتقد است  -ی اجتماعیها گفتمانگلدمن، با توجه به پیوند ناگسستنی بین آفرینش هنری و   

دائماً  اما. افتند یم تضاد در گاه پیشین  شرایط با که یا گونه به تغییرند، حال در انسان عمل مطابق ساختارها»که 

. گیرد یم صورت جدیدی یابیتعادل خورد یم هم به تعادل این باز که رسند یم جدید تعادلی به پویا شرایطی در

از دیدگاهی دیگر، (. 904. ، ص0990 ارشاد،)« است ساختارشکنی -ساختارآفرینی معرض در همواره جامعه پس

هنری را  «شهرت و اعتبار» توان یمحدود کرد، بلکه م از آیار یا تنها به مجموعه توان یرا نم «شهرت و اعتبار»

یجاد چنین نگرشی ا باعثاندیشیدن درباره اینکه چه عواملی . اندیشیدن در مورد آن آیار دانست یقۀیک طر

، عصر پسامدرندر   .شود ینسبت به آن مجموعه آیار شده است و چه اط عات و نتایجی از مشاهده آن حاصل م

آیار  هنری «شهرت و اعتبار» یریگ در شکلبسزایی  نقش ، مج ت، و سینماها روزنامه جمله جمعی از یها رسانه
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نوعی  شوند، سعی در دیکته و القاء یمیی که در هالیوود تولید ها آنآیار سینمایی، به ویژه  .کنند یمهنری ایفا 

اذهان « واقعیت»شده،  یینتعچنین بازنمایی و انعکاس از پیش   ینا. ینی و طرز تفکری خاص دارندب جهان

. دهد یمرا شکل  ها آنینی ب جهاندهد و در پس آن  یممخاط  را ناخودآگاه به سمت هدفی خاص سوق 

 با آیار جهان ساختارهای که است آن ادبی، حاصل آفرینش جمعی خصلت»بنابراین، به عقیده گلدمن، 

گلدمن، )« دارند یردرک پذ یا ها رابطه آن با یا واند  همخوان ی اجتماعی،ها گروه از برخـی و ذهنی ساختارهای

 (.919. ، ص0931

فرهنگی با تشریح شرایط سیاسی، اجتماعی،  ی ادبیات و مطالعاتشناس جامعهی همانند ا رشته ینابمطالعات 

و فرهنگی حاکم بر یک آفرینش هنری و میزان مقبولیت آن، راه را برای مطالعه دقیق و هدفمند آیار هنری در 

توان  یمی ا رشته ینابیری از این نوع مطالعات گ بهرهبه عبارت دیگر، با . سازد یمفت زمانی و مکانی معین هموار با

 .  ر یک آفرینش هنری پی بردگفتمان غال  و ایدئولوژی نهفته د یسازوکارهابه 

 

 مفهومی چارچوب سوی به: آفرینش هنری و مطالعات فرهنگی

مرزبندی میان تغییر در  ایجادسعی در  ،کمپل ،ایگلتون، میلراز قبیل  ،فرهنگیپردازان مطالعات  نظریه

ها به عنوان  بر طبق این نظریه، تصویری که رسانه. پسند دارند سینما، ادبیات و زندگی روزمره یا آیار فاخر و عامه

بلکه، ایر . هنری آن ایر نیستدهنده ارزش  ، لزوماً نشانکنند یبه بیننده ارائه م «ترین یدهبرگز»یا  «بهترین»

مطالعات   .ها سعی در تبلی  و اشاعه آن دارند، همسو است مذکور با گفتمان غال  جامعه یا آن گفتمانی که رسانه

را به چالش  «مؤسسات آموزشی، سیاسی و فرهنگی»توسط  شده یففرهنگی سعی دارد تا معیارهای از قبل تعر

یا  «بهترین» مفاهیمی چون یریگ شکل یجهنت ر حوزه فرهنگ و دربکشد و قدرت و کنترل این مؤسسات ب

گیرد  یبرنم درمطالعات فرهنگی تنها یک حوزه مطالعاتی یا یک روش خاص را . را مورد پرسش قرار دهد «فاخر»

، روانشناسی و یشناس مختلف، اعم از نقد ادبی، جامعه یها است که حوزه «یا مطالعه بینا رشته»بلکه نوعی 

 (.2110میلر، )تعریف دقیق و واحدی از آن ارائه داد  توان یگیرد، از همین رو نمیم بر عات رسانه را درمطال

در حال گسترش است که در  ییها نیز بر این عقیده است که مطالعات فرهنگی توسط گروه نیل کمب ل

است  معتقدکمب ل (. 0933 ،کمب ل)اند  مانده داشته و از جریان اصلی قدرت به دور ای یهساختار قدرت نقشی حاش

عامه و یا »که سابقاً با عناوینی همچون )ها و آیار  در کنار مطالعه و توجه به فرهنگ و آیار فاخر، سایر  فرهنگ

مطالعه  مورد تر یطور جد نیز بایستی به... تلویزیونی، فیلم، کارتون و  یها مانند برنامه( شدند یشناخته م «سخیف

شده بلکه گفتار، رفتار و حتی   تنها آیار نوشته ، نه«متن»تر شدن معنا و مفهوم  عبارتی با گسترده به. قرار گیرند

است که  «رویه اجتماعی» بنابراین، فرهنگ یک. داد قرار یلبه عنوان متن مورد تحل توان یپوشش افراد را نیز م

همان، ) عنوان یک متن خوانده و تفسیر شودبه  تواند یو م کند ی، تغییر مشود ی، دادوستد مکند یتولید معنا م

 فرآیند بستر در مگر نیستند پذیر دریافت انسانی های یدهپد از یک هیچ »بنابراین، به عقیده گلدمن،  (.02ص 

 (.904. ص ،0990 ارشاد،)« گیرد یم بر در راها  آن که تری یخیتار
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 روش مثابه بهمطالعات فرهنگی 

، اجتماعی و تاریخی یا عوامل سیاسی، اقتصادی، رسانه مطالعه هب نقد صورتگرا، برخ ف ،مطالعات فرهنگی

« شهرت»فرامتنی که نقش بسزایی در به  مؤیر، واکاوی این عوامل درواقع. پردازد یمحاکم بر یک آفرینش 

. تکنند وجه اشتراک مطالعات فرهنگی و ساختارگرایی تکوینی گلدمن اسرسیدن یک آفرینش ادبی ایفا می

 یفتعر عوامل گوناگون به خصوص عوامل سیاسی، قابل یربه عنوان یکی از این مفاهیم نسبی، تحت تثی «شهرت»

از گفتمان  غال  هستند، با استفاده از ابزار قدرتمندی به نام  ناپذیر ییجدا یعوامل سیاسی که جزئ، درواقع .است

ی بخش بعدهمین راستا، در  .دهند یسوق م «و اعتبارشهرت »رسانه، یک ایر هنری را به داخل یا خارج از حدود 

 یها در رسانهرا  آنشهرت سیاسی و دالیل  سال بردگی 02و تحلیل عوامل شهرت و اعتبار فیلم  مطالعهبه مقاله 

 .اختصاص دارد ایران و آمریکا

 

 سال بردگی 21به فیلم اجمالی نگاهی 

می دی، داستان پر سوز و گداز آدم ربایی و بردگی خود را در کتاب  0500ساالمون نوریاپ در سال 

جنوب آمریکا، به  های یالتپس از انتقال به ا نوریاپ. کندروایت می نوریاپ ساالمون بردگی سال دوازده سرگذشت

این . شود یگرفته م بیگاریبه مدت دوازده سال در مزارع جنوب آمریکا به  اش یو قبل از آزاد عنوان برده فروخته

می دی و در زمان به شهرت رسیدن خوانندگان سیاه پوست پاپ برای  0951، در دهه قبل از مَک کوئین ،کتاب

فیلم خود را برای  (0954) ادیسه ساالمون نوریاپ ، کارگردان این ایر، نامگوردن پارکس .اولین بار اقتباس شد

ادیسه ساالمون . قرار نگرفت ها، منتقدان و مردم رسانهاستقبال  فیلم او موردهنری،  های یباییبا وجود ز .برگزید
 «آیار برتر»به داخل حدود  ینوع با اقتباس اخیر، توفیق چندانی در بُعد مالی نیز به دست نیاورد و به یسهدر مقا

 .نیافتو کشور ایران راه  متحده یاالتسینمای ا

 

 آمریکا یها رسانه

مورد اقتباس قرار  ،تاریخ آمریکا پوست ینرنگ جمهور یسدر زمان اولین رئ، 2109این ایر بار دیگر در سال  

به نقل از سایت . میلیون دالری به موفقیت تجاری دست یافت 091برخ ف اقتباس پیشین با فروشی  وگرفت 

. را به خود اختصاص داده است 01از  2/5امتیاز باالی  بردگی سال 02، آی ام دی بیرسمی آمار سینمای جهان، 

سینمایی ازجمله اُسکار، گُلدن گلوب و بَفتا قرار  المللی ینب یها جشنواره ینتر توجه مهم همچنین موردفیلم  ینا

ر نقش اقتباسی، بهترین بازیگ نامه یلمبهترین فیلم، بهترین فاز قبیل جوایز مختلفی موفق به کس  گرفت و 

بود که جایزه بهترین  پوستی یاهمَک کوئین نیز اولین س. شد یاصلی، بهترین بازیگر مکمل و بهترین کارگردان

ساالمون  سال بردگی 02جان ریدلی که ایر خود را بر اساس کتاب . کارگردانی را از مراسم اُسکار دریافت نمود

را تصاح   «اقتباسی نامه یلماُسکار  بهترین ف»یزه ود که جاب پوستی یاهس نویس نامه یلمنورتاپ نوشته بود، دومین ف

بر  هپس از اقتباس مَک کوئین و بردن جایزه اُسکار، کتاب نیز با فروش چشمگیری مواجه شد که ع و . کرد

که جان ریدلی با اقتباس از  خاطرات ساالمون نوریاپ»: ایرانی نیز به آن پرداخته شد یها آمریکا، در برخی رسانه
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کتاب پرفروش  21را نوشته بود، پس از کس  اُسکار توسط این فیلم به جمع  سال بردگی 02 نامه یلمف ،آن

 .آمازون رسید

 

 ایران یها رسانه

پخش شد که اولین  یمادر ایران نیز موردتوجه قرار گرفت و در چندین نوبت از صداوس سال بردگی 02

نمایش فیلم در آخرین روز تعطی ت نوروز از چند نظر . گردد یبرم 0999 ماه ینروز چهاردهم فرورد نوبت آن به

یعنی دوازدهم فروردین و  'جمهوری اس می ایران'نخست آنکه این فیلم، دو روز بعد از روز  باشد؛ یم اهمیتحائز 

پخش  بر این، ع وه. رود یبه روی آنتن م ماه ینیعنی بیستم فرورد 'یا روز ملی فناوری هسته'چند روز قبل از 

فروردین در وین برگزار  21تا  05از که  0+0ایران با گروه  یا زمان با دور شانزدهم مذاکرات هسته مجدد فیلم هم

که مصادف با عید غدیر بود پخش  0999فیلم  موردنظر بار دیگر در روز بیست و یکم مهرماه . صورت گرفتشد 

چند روز قبل از نمایش فیلم و در . ار ایدئولوژیک دانستخالی از ب توان یزمان پخش فیلم را نم این بار هم .شد 

در شهر فِرگوسن آمریکا توسط یک افسر پلیس  یا ساله 05 پوست یاه، نوجوان س0999روز شانزدهم مهرماه 

رفتارهای »اعتراضات به . شود یم پوستان یاهاین حادیه موج  نارضایتی شدید س. رسد یبه قتل م یدپوستسف

در روز بیستم مهرماه با به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا در شهر فرگوسن به  «حقوق بشر نژادی پلیس و نقض

در روز بیست و یکم آذرماه . («تظاهرات ضد نژادپرستی فرگوسن» 0999خبرگزاری ایرنا، ) رسد یاوج خود م

یکا به دنبال تبرئه که بار دیگر اعتراضات علیه تبعیض نژادی در شهرهای ب رکلی و سیاتِل آمر یو درزمان 0999

 .شود یبرای سومین بار از تلویزیون ایران پخش م سال بردگی 02شدت گرفته بود،  یدپوستشدن افسر پلیس سف

 

 یا رسانه های یاستسمنظر  ازتحلیل فیلم 

شدن فیلم در « مشهور»آمریکا و ایران،  متحده یاالتااجتماعی  -های ناهمگن فرهنگی یاستبا توجه به س

که دو  نمودمطرح را سوأل توان این  یمروی،  ینا از. آورد یزمان تناقضاتی را به وجود م طور هم کشور بهاین دو 

به نظر   اند نمودن فیلم کرده «مشهور»کشور بر اساس تروی  و تبلی  چه نوع گفتمان سیاسی اقدام به تبلی  و 

هدف محکوم کردن نژادپرستی در آمریکا و  بانمایش فیلم در کشور ایران و در ایام پرمخاط  تلویزیون  رسد یم

مدیران رسانه ملی ایران، فیلم را نمودی . گرفته است  مردان آن کشور انجام دولت های یاستنقد قرار دادن س مورد

که به سیاهان در این فیلم  ییها نمایش ظلم بر یه آمریکا دانسته و با تک مداران یاستنژادپرستانه س های یاستاز س

با توجه به زمان پرمخاط  پخش،  . اند و نژادپرستی دانسته یدار را فیلمی علیه بردهسال بردگی  02ت، شده اس

پنهان خود،  های یهدر الاما فیلم  .این نوع گفتمان  سیاسی مشهود است یساز ایران در برجسته یزیونسعی تلو

که  کند یبه ذهن  مخاط  خود القا م متحده یاالتمردان ا دولت های یاستایدئولوژی و دیدگاهی را نسبت به س

بوده و گویی نیازمند تثمل بیشتری از جان   ،به خصوص تلویزیونو  ایرانی یها متفاوت از دیدگاه رسانه

در کنار بسیاری دیگر از  دیلی تلگرافو  تایمز یویورک ن، گاردین یها روزنامه  .امر رسانه است گذاران یاستس

سال  02، گاردین .اند باالترین امتیاز را به فیلم اختصاص داده و به تحسین فیلم پرداختهجمعی،  یها رسانه
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این مطل  که فیلم  یانب با تایمز  یویورکن(. «شاهکار» 2104گاردین، ) نامد یمسینمایی  «شاهکار»یک را  بردگی

رن  » 2104، تایمز  یویورکن) پردازد ی، به تمجید از فیلم م«سیاهان را پنهان نکرده است یها از رن  یک یچه»

 نامد یم «سال یها مراسم اسکار برای سال ٔ  شده یدهبهترین فیلم برگز»نیز این فیلم را  دیلی تلگراف(. «سیاهان

 (. «بهترین فیلم» 2104دیلی تلگراف، )

توجه  در آمریکا بوده مورد یدار چرا فیلمی که نشانگر دوران سیاه بردهکه پرسش اساسی این است 

  پاسخ به این سوأل را شاید بتوان در همان ایدئولوژی پنهانی دانست که فیلم در گیرد یغربی قرار م یها رسانه

از  خواهانه ینوعی نمایش آزاد توان یفیلم را م «شهرت»دلیل نخست . زیرین خود به آن پرداخته است های یهال

با . آن مراسم اُسکار و گُلدن گلوب قلمداد کرد تبعگردانندگان هالیوود و به و  متحده یاالتسوی سیاستمداران ا

شده است، این نمایش   ساخته پوست یاهکه توسط کارگردانی س یدار دادن جوایز مختلف به فیلمی علیه برده

زیرین این  های یهالاز ت قی علم نشانه شناسی و مطالعات فرهنگی به تفسیر  اکنون .یابد یم یتر نمود پررنگ

ی و طراحی پرداز چهرهپردازیم که شامل کارنامه بازیگران، کارگردان، زمان پخش فیلم، زاویه دوربین،  یمفیلم 

 .صحنه فیلم است

اش به خرید رفته  ، او به همراه خانوادهیانربا ابتدایی فیلم، قبل از ربوده شدن ساالمون توسط آدم یمهدر ن

که در شهر نیویورک، سیاهان از  کند یاین نکته را القا م یدپوستفروشنده سفاست و برخوردِ حاکی از احترام 

ی روشن، نور آفتاب و شادمانی ها رنگ (.21دقیقه )برابرند  یدپوستانتمام حقوق شهروندی برخوردار بوده و با سف

ن به عنوان برده، پس از ربوده شدن، زندگی و کار کرد .گذارند یماعضا خانواده ساالمون همگی بر این امر صحه 

که در رنگ های مات، لباس های ژنده و چهره پردازی او به خوبی مشخص  جهنمی برای ساالمون نوریاپ است

نقش  .گیرد، شکل میمنجی استکه نماد  ،ساموئل بَس ف کت بار او با دیدن ی امید در زندگی ها بارقه. است

. کند یبازی م است، فیلم گذاران یهو سرما کنندگان یهکی از تهیکه  و کلیدی آن را ب راد پیت یرگذارکوتاه اما تثی

نماد قهرمان هالیوود و سینمای امروزه  ینوع ، او را بهیشها با نگاهی اجمالی به پیشینه نقش توان یبازیگری که م

زیادی با ژانرها و  هایی یلم، برنده اُسکار شد، پیش از این نیز در فکننده یهاو که به عنوان ته. آمریکا دانست

. ، پیت ایفاگر نقش آشیل است(2114) ترویدر فیلم تاریخی . متفاوت، نقش منجی را ایفا کرده است یها بودجه

و با کشتن هکتور  گردد یاند، او به میدان نبرد برم سپاه یونان در مقابله با سپاه تروآ دچار ناتوانی شده که یدرحال

، در قال  (2109) جنگ جهانی زیتخیلی  -با فیلم علمی وی .گرداند ینیان برمامید را به یونا -قهرمان تروآ -

او در ژانر جنگی هم . دهد یخواران نجات م قهرمان اصلی فیلم به نام گـَری، دنیای در مرز تباهی را از چنگال آدم

، و (2119)لعنتی  یها حرامزادهبه دو فیلم  توان یکه از آن میان م شود یدر نقش فرماندهان و قهرمانان ظاهر م

که مخالف  گزیند ی، براد پیت نقش نجاری را در فیلم برمسال بردگی 02در   .اشاره نمود( 2104)هیاهو 

چند نکته در . آورد ی، مقدمه آزادی ساالمون را فراهم میا است و البته با پذیرفتن خطر و نوشتن نامه یدار برده

براد پیت در این فیلم، چهره  یپرداز نخست اینکه گریم و چهره. باشد یمورد این نقش وجود دارد که قابل تثمل م

 کند یرا به ذهن مخاط  خود القا م یدار مشهور آمریکا و از پیشگامان مبارزه با برده جمهور یسآبراهام لینکلن، رئ

سالگی ترور شد، منجی  01و در سن  0510در سال  یدار لینکلن که در راه مبارزه علیه برده(. 2و 0تصویر )



 291                      ...عوامل مطالعه تطبیقی

 

تا تشابه  کند یسالگی چنین نقشی را ایفا م 01براد پیت در سن (. 2111تیلور، ) شود یقلمداد م پوستان یاهس

 .باورتر بنمایاند سنی او با لینکلن نیز این گفتمان را قابل
 

 برادپیت: 2تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمریکا سابق جمهور رئیس لینکلن، آبراهام: 1تصویر شماره 
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پوستر خود نمایی  'مرکز' در یادشدهاگرچه براد پیت نقش اصلی فیلم را بر عهده ندارد اما او با همان گریم 

در  چیوتل اجیوفورو نقش اول فیلم یعنی  پوست یاهاست که تصویر بازیگر س یاین در حال. (9تصویر )کند  یم

نمادی از حاصلخیزی و که تصویر، نمایی از مزرعه و آسمان پیداست  ینهدرزم. شده است  حاشیه پوستر قرار داده

وار و از نور  آسمان در اطرافش، به شمائلی قدیس یا پیت با هاله همچنین چهره براد. شود یم باروری محسوب

 . شده است  ون نازلکه از آسمان بر ساالم ماند یچهره او به فرشته نجاتی م. وار شبیه شده استحتی مسیح
 

 بردگی سال 21 فیلم تبلیغاتی پوسترهای از یکی: 3تصویر شماره 

پیت است که حرفه حضرت مسیح و حضور او در روز رستاخیز به عنوان  حرفه نجاری براد ،نکته دیگر   

ناخودآگاه ذهنیت طور  این ادعا گزافه نیست که تشابهات متعدد به. کند یمنجی را به ذهن بیننده متبادر م

در پوستر مذکور و . در جایگاه منجی تلقی شود تواند یآمریکا م جمهور یسمخاط  را به سمتی سوق دهد که رئ

 باشد، یم آزادینوعی حس  کننده یساالمون در حال دویدن است که تداع( 4تصویر )همچنین پوستر اصلی فیلم 

بخش اعظم  بار  معنایی را  بردگیف عنوان فیلم که کلمه برخ . ساموئل بَس ممکن است یهفقط در ساکه آزادی 

 یدو آنچه مورد تثک شود یاز اسارت و بردگی دیده نم یا پوسترهای تبلیغاتی نشانه یشتر، در بکشد یبه دوش م

       .شده است آزادی ساالمون است که در دویدن او نمود یافته است واقع
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 سال بردگی 21یکی از پوسترهای تبلیغاتی فیلم : 4تصویر شماره 

ایفای نقش منفی فیلم یعنی . کند یکارگردان در انتخاب دیگر بازیگران فیلم نیز با دقت زیادی عمل م      

 او که از پدری. یعنی مایکل فاسبـ ندر نهاده شده است اِدوین ایپس بر عهده بازیگری با ملیتی غیر آمریکایی،

ها را به اوج خود  که خشونت علیه برده کند یرا ایفا م یدار شده است، نقش مزرعه آلمانی و مادری ایرلندی متولد

نقش روچستر را بازی کرده بود، نمودی از فرهنگ و تمای ت  جین ایردر فیلم تر  یشفاسبـ ندر که پ. رساند یم

ذکر است که مخاط  ایرانی با نقش فاسبـ ندر هم آشنایی   قابل. استعمارگرانه دوره ویکتوریایی انگلیس است

نکته . شده است  چندین بار از تلویزیون ایران پخشسال بردگی  02قبل از  جین ایرکامل دارد چراکه فیلم 

توجه درباره این نقش که با بازی قدرتمند فاسبندر همراه است اینکه اِدوین ایپس شخصیتی بیمارگونه و  قابل

. است پذیر یهاو تا حدی توج یزآم به خاطر مشک ت روانی، اعمال خشونت رسد یبه نظر م. روانی دارد فاقد تعادل

یک ارباب »شاید کارگردان به طوری زیرکانه ت ش دارد این ایده را در ذهن مخاط  خود جای دهد که 

روزنامه )« گیرد د ظلم قرار نمیمور پوستی یاهآمریکایی مشک ت روانی دارد و اگر قانون آمریکا اجرا شود، هیچ س

از مبانی ایدئولوژیک فیلم  دیگرنیز یکی دار  نقش قاضی تِرنِر مزرعه (.«یسرکوب فرگوسن صدسالگ» 0999جوان، 

این مفهوم القا در پی ها  رفتار انسانی او با ساالمون و دیگر بردهفیلم با نشان دادن  کارگردان. گیرد یبرمرا در 

دقیقه ) کند یواسطه اینکه یک قاضی آمریکایی است عدالت را در مورد سیاهان رعایت مکه این فرد به است 

اجیوفور ملیتی . هستند ییآمریکا یربازیگرانی غ اصلی فیلم یعنی ساالمون و پَتسی پوست یاهدو بازیگر س.  (54

را بازیگران غیر آمریکایی  در این فیلم، نقش ظالم و مظلوم. کنیایی دارد -انگلیسی دارد و نیانگو ملیتی مکزیکی

و بازیگر آمریکایی دیگری مانند  شود یدوست نمایش داده م ، قاضی آمریکایی به عنوان انسانی نوعکنند یبازی م

درک کرد  توان یبا در نظر گرفتن این نکات م. کند یمجری عدالت است و نقش منجی را بازی م ینوع براد پیت به
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او که . کند یرا در فیلم ایفا م رنگ اما در حقیقت کلیدی ظاهر کم نقشی بهچرا بازیگری با شهرت براد پیت 

مختلف کاندیدای دریافت اُسکار بازیگری شده بود، اولین و تنها اسکار دوران  های یلمچندین بار برای بازی در ف

 .در این فیلم دریافت نمود کننده یهحرفه ایش را نه به عنوان بازیگر که به عنوان ته

نظر مقامات سیاسی آمریکا  نقش پررنگ هالیوود را در تروی  و تبلی  ایدئولوژی مورد توان ینم گمان یب

مناسبات هنری قرار گیرد که مُبَل  گفتمان کسانی باشد که این  «شهرت و اعتبار»فیلمی باید در . نادیده انگاشت

ها  که به سود آن کنند یخود را در راهی خرج مچراکه حامیان مالی جوایز، سرمایه  سازند یرا م «شهرت و اعتبار»

هالیوود همواره به عنوان ابزاری »که  کند یایان اِسکات به این موضوع اشاره مدر همین رابطه، . باشد نه زیان

، 2111 ،اِسکات)« ها، عقاید، هویت و ایدئولوژی سردمداران سیاسی آمریکا پرداخته است کلیدی به تروی  ارزش

آمریکا نمادی از  جمهوری یستبع آن رئ آمریکا، کاخ سفید و به نماید یو ناممکن م یرمنطقیپس غ(. 09 .ص

گرفتار آمده  یانربا ساالمون نوریاپ در دام آدم که یفیلم و هنگام یها از صحنه یکی در. منجی در فیلم نباشند

و سیری  خزد ین بیرون م، دوربین مک کوئین به آهستگی از پنجره سلول ساالموکند یاست و تقاضای کمک م

زمان با فریادهای عاجزانه ساالمون که تقاضای کمک دارد، در دوردست نمایی از  هم. گیرد یصعودی به خود م

کمک، پاسخی دریافت نخواهد کرد  ؛ گویی که این درخواستِ(0، تصویر 01دقیقه )کند  یکاخ سفید خودنمایی م

زیرا فردی سفیدپوست از  گذارد یتها، کارگردان بر این ادعا صحه مدر ان. مگر توسط منجی که از کاخ سفید بیاید

دقیقه ) دهد یمقامات دولتی، با ارائه مدارک آزادی ساالمون، او را از جهنمی که در آن گرفتار آمده است نجات م

021.) 

 گیسال برد 21کاخ سفید در نمایی از فیلم : 5تصویر شماره 
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 محققانانجامِ سخن و پیشنهاد برای 

این . در شکل دادن به ایدئولوژی و گفتمان غال  جامعه دارند یا ها نقش عمده در دنیای امروز، رسانه

هر کدام به ... و سازی یلمبازرگانی، صنعت ف های یها و مج ت، تلویزیون، آگه جمعی شامل روزنامه یها رسانه

مقاله حاضر با استفاده از چارچوب . گذارند یم یرمشاهده و دریافت شده و بر مخاط  خود تثی «متن»عنوان یک 

پرداخته و سعی در آشکار  «متون»به تفسیر این  گلدمن لوسین و ساختارگرایی تکوینی فکری مطالعات فرهنگی 

هرچند این عقیده نیز وجود دارد که گفتمان . ها دارد کردن تعریف دیگری از ماهیت، معنا و بار ایدئولوژیک آن

نقشی  «معنا»ها دارای بار معنایی چندگانه است و این مخاط  است که در ساختن آن  رسانه شده توسط ارائه

« کند یوجود ایدئولوژی در متن، لزوماً دریافت آن را توسط مخاط  تضمین نم»گفت  توان یپس م. فعال دارد

، طلبد یبیشتری را م تثمل سال بردگی 02همچنان که درک ایدئولوژی پنهان در فیلم (. 003 .، ص2114بارکر، )

غیر آشکار سعی در عرضه ایدئولوژی خود و ارائه آن به عنوان گفتمان غال   یا گونه بسیاری از متون دیگر نیز به

 .شوند یدارند که در بسیاری از مواقع نیز موفق م

ر بخشیدن به یک ای «شهرت و اعتبار»جمعی در  یها که عملکرد رسانه دهد ینتای  این تحقیق نشان م

عوامل مختلف، ازجمله عوامل سیاسی، برچس   یریک ایر هنری ممکن است تحت تثی. بسیار هدفمند است

این گفتمان  سیاسی . بحث شد سال بردگی 02طور که در فیلم  را با خود همراه نماید همان« بهترین»یا  «بزرگ»

این گفتمان در جوامع مختلف و  که ییو ازآنجا کند یرا مشخص م« شهرت و اعتبار»غال  است که حدود فرضی 

 .هنری متصور شد «شهرت و اعتبار»حدودی مشخص و یابت را برای  توان یمختلف متفاوت است، نم یها دوره

سال بردگی  02و شهرت فیلم  باشند یم پژوهش محدود انجام مکانی و زمانی بُعد به پژوهش این های یافته
تفاوت اصلی که نتیجه این پژوهش با  .قرارگرفته است مطالعه فقط در دو کشور و در فاصله دو سال مورد

جوایز بزرگی همچون اسکار و . مطالعات قبل از خود دارد، دیدی انتقادی به مفهوم شهرت و اعتبار هنری است

 همچنان. دهنده برتری یا اعتبار آن ایر نیست ها، صرفاً نشان گولدن گلوب یا تبلی  و تروی  ایری هنری در رسانه

و  علل سیاسی یربر اساس دو دیدگاه نسبتاً متفاوت از یکدیگر و البته تحت تثی سال بردگی 02که اشاره شد فیلم 

در دو کشور آمریکا و ایران ، بخشیدن به فیلم داشته است «اعتبار»در  یتر رنگ که نقش کم یباشناختیعلل ز

نمایش فیلم در ایام خاص و البته پرمخاط ، سعی در  تلویزیون ایران با رسد یبه نظر م. گیرد یمورد اقبال قرار م

تلویزیون ایران معتقد . پیشین و فعلی آمریکا داشته است یها از مقامات و دولت لبانه ط استعمارارائه تصویری 

آمریکا در رویکردش به سایر  نهزیاده خواها های یاستشده در فیلم نمودی از س نمایش داده یدار است که برده

نمایش فیلم چند روز قبل از دور شانزدهم مذاکرات  رو ینازا. باشد یازجمله ایران م، توسعه درحال کشورهای

پیشنهاد این پژوهش برای محققان در آینده این است که با .  نماید یدو کشور چندان دور از ذهن نم یا هسته

و با دیدی نو  فرض یشبدون پ االمکان یانجام مطالعاتی تطبیقی از این دست، به مخاط  بیاموزند که با نگاهی حت

اکثر . که سعی در تحمیل خود به دنیای اطراف دارند، نشود ییها پیرامونش بنگرد و اسیر گفتمان های یدهبه پد

که  هایی یدهیکی از پد .داد و بازبینی قرار تحلیلمطالعه،  مورد «متن»به عنوان یک  توان یرا م ها یدهاین پد

 در ییگرا مطالعاتی که عام. است «بهترین»بینی قرار گیرد، ذهنیت افراد نسبت به برچس  مورد باز بایستی یم
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 ،0953عبداللهیان، ) کنند ینیز چنین هدفی را دنبال م کشند یمدرنیته را به نقد م دوران در معرفتی مبانی

دخیل « اعتبار شهرت و»اگرچه عوامل بیرونی مختلفی در شکل دادن ذهنیت نسبت به مفهوم (. 41-20 .صص

مخاط   یرادبی،خواه ادبی یا غ ،های بیرونی «شهرت و اعتبار»گفت قبل از به چالش کشیدن  توان یهستند اما م

که  «ذهنی های ینبرتر»با از بین بردن این . گرفته را نقد کند  در ذهنش شکل «بهترین»باید تصویری که از  

از دنیای پیرامون دست  یتر به درک روشن توان ی، منامد یم( 2111میلر،  جی)« فاشیسم ذهنی»فوکو آن را 

 .یافت
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