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مورد به بعد  1999یی ساخته شده پیرامون ایران از سال آمریکاهای وضعیت موجود فیلم، مقالهدر این  :چکیده

های مولفه، نظرات صاحبنظران و کارشناسان حوزه سینما و رسانه برای این منظور با استفاده از.  مطالعه قرار گرفت

های  مولفه دارای هایعنوان فیلمبهاسکندر و سنگسار ثریا ، یک شب با پادشاه، چهار فیلم سیصد فرهنگی موجود در

 موضوع مورد  .روش تحلیل محتوای کیفی مطالعه شدند ابشناسایی و گزینش شدند و هویت فرهنگی ایرانیان 

، از جمله سینما، ها  تری از رسانه  دامنه وسیع، های اخیر سال است که در هراسی پدیده ایرانمتوجه در این پژوهش 

هایی با محوریت تولید فیلم( هالیوود)آمریکا سینمای ، پس از پیروزی انقالب اسالمی.  را در برگرفته است

ایرانیان و در مجموع به چالش کشیدن مسئله هویت  دین و مذهب، موضوعاتی چون تاریخ و تمدن ایران باستان

 هالیوود که است آن از حاکی پژوهش این نتایج  .ه استطور جدی در دستور کار خود قرار دادفرهنگی ایرانیان را به

، فرهنگی جغرافیای مؤلفه در، کند می تاکید نظامی نیروی و ایرانی پادشاهان محور دو بر، فرهنگی تاریخ مؤلفه در

 و اسالمی شعائر و احکام، روحانیت محور چهار به دین مؤلفه در، کشد می تصویر به را ایران سرزمین وسیع قلمرو

 اجتماعی نظام مؤلفه در، کند می قلمداد عربی زبان با پیوند در را فارسی زبان، زبان مؤلفه در، پردازد می دینداران

، داری برده، مردساالری، نژادی تبعیض، بربریت و توحش، اجتماعی انضباطی بی، قانونگریزی مانند محورهایی ایران

 ایران، شناسی شرق منظر از و  کرده بازنمایی را بشر حقوق رعایت عدم و طبقاتی اختالف، زنان حقوق نمودن ضایع

 .کند می مطرح غرب دیگری عنوان به را

 .نظام اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تحلیل محتوای کیفی، سینمای هالیوود، هویت فرهنگی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 است شده گرفته کار به ایران علیه، مختلف مراحل در که روانی عملیات هایطرح تریناصلی از یکی

 همسایه کشورهای، اول مرتبه در آن اصلی هدف و دارد گوناگونی ابعاد پروژه این . است «هراسیایران ی پروژه»

 انقالب پیروزی از پس را تبلیغاتی موج این از دور نخستین  .ستکشورهای جهان ا تمام دوم یمرتبه در و ایران

 هاییانسان را هاانقالبی، ضدایرانی گسترده تبلیغات اندازیراه با هاییآمریکا، آن در که بودیم شاهد ایران اسالمی

 و دهند قرار، ترس روی از، نانوشته تحریم یک در را کشور تا کردند تالش و نموده معرفی طلبجنگ و متحجر

 عراق اشغال از پس آمریکا سیاسی رهبران از بعدی نسل  .شوند با ایران جهانکشورهای  یرابطه برقراری از مانع

 بندیجبهه ایجاد برای را ایگسترده هایتالش، خاورمیانه منطقه در ایران رقیببی قدرت با شدن مواجه و

 و ایران یابیقدرت گسترش مانع طریق این از بتوانند شاید تا اندنموده آغاز ایران علیه، منطقه کشورهای

 (.11. ص، 1111، طاهایی) شوند منطقه در متحدانش

 .کرد تقسیم غیرساختاری و ساختاری دستۀ دو به ایمنطقه سطح در ویژه به را هراسی ایران دالیل توانمی 

 نیات و هراسی ایران ساختاری دالیل عنوان به توانمی را تهاجمی هایقابلیت و جغرافیایی قرابت، قدرت

 غیرساختاری دالیل عنوان به را منطقه کشورهای سوی از گفتمان این پذیرش و هراسی ایران ترویج، تهاجمی

 .(192: 1119، نیاشریعتی) کرد مطرح ایران از دیگران هراس

 نمایس و است برگرفته درنیز  را، نمایس جمله از، ها  رسانه از یتر  عیوس دامنه یهراس رانیا، ریاخ یها سال در

پس از  .باشد داشته خاص به ایشان های دیدگاهو القاء  مخاطبان کنترل در یادیز اریبس ریتأث تواند  یم محققاً

با محوریت موضوعاتی چون تاریخ و تمدن  هایی فیلمتولید ( هالیوود)آمریکا سینمای ، پیروزی انقالب اسالمی

دین و مذهب ایرانیان و در مجموع به چالش کشیدن مسئله هویت فرهنگی ایرانیان را  به طور ، ایران باستان

 ها فیلماز جمله این   زیادی را تولید نمود که های فیلمهالیوود در این حوزه . جدی در دستور کار خود قرار داد

 .اشاره نمود( 2001) سنگسار ثریاو ( 2009) سیصد، (2006) یک شب با پادشاه، (2002) اسکندربه  توان می

 و آلمان، متحده االتیا مشترک محصول و، ساخته شده یالدیم 2002 سال در  الکساندر ای اسکندر لمیف

 دنید آموزش و یکودک دوران لمیف نیا در .است اسکندر دوران به مربوط و یخیتار لمیف نیا  .است ایتانیبر

 یامپراتور ساختن نابود و سوم وشیدار با اسکندر ینبردها سپس و شود داده می نشان ارسطو توسط اسکندر

 به اسکندر حمالت آن از پس نیهمچن و داشت انیپارس به نسبت انیاروپائ نهیکدر  یطوالن یا شهیر که یپارس

 .دهد می نشان را مرگش و هند

 نیا لمنامهیف  .شد ساخته آمریکا در 2006 سال در که است یحماس یخیتار یلمیف نام پادشاه با شب کی

 شده نوشته «مقدس استِر» نام به قیعت عهد کتاب کی از الهام با یتن یتون و اولسن اندرو مارک دست به لمیف

 پادشاه ارشاهیخشا یزندگ وارد و اندازد یم خطر به هودی مردم ییرها یبرا را خود یزندگ یدختر آن در که ؛است

 کَن لمیف جشنواره در و آورد دست به را 2009 سال در یکَم لمیف جشنواره زهیجا توانست لمیف نیا . شود یم

 .درآمد شینما به 2009 سال
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 پرده یرو به 2009 سال در که ستآمریکا محصول ی است کهدیگر یینمایس لمیف عنوان (100) صدیس

 توسط نام نیهم به لریم فرانک نوشته یمصور کتاب یرو از دریاسنا زاک یکارگردان به لمیف نیا . است رفته

 از شیپ 210 سال در که لیترموپ نبرد از است یاقتباس لمیف ستاندا  .است  شده ساخته «وارنر برادران» شرکت

، داستان نیا در . است افتاده اتفاق داسیلئون زمان در ونانی سپاه با ارشایخشا زمان در رانیا سپاه نیب الدیم

 لیترموپ تنگه در نبرد نیا . کنند یم مقاومت هارشایخشا یونیلیم کی سپاه برابر در اسپارت آوران رزم از نفر 100

 آوررزم 100 برابر در یهخامنش یامپراتور ارتش . مدنجاایم طول به روز سه حدود و دهد یم رخ آتن یکینزد در

 انتیخ اثر در که بدهد شکست را ها آن شود یم موفق یزمان تنها و شود یم متوقف لیترموپ تنگه در یاسپارت

 .شود یم دایپ ها یاسپارت محاصره و ها آن زدن دور یبرا یگرید راه، یونانی کی

 یرمان هیپا بر لمیف نیا  .است آمریکا 2001 محصول نورسته روسیس یکارگردان به یلمیف نام ایثر سنگسار

، یمنوچهر ایثر شدن سنگسار مورد در جمع صاحب دونیفر نوشته( 1992) «ایثر سنگسار»یعنی  نام نیهم به

 .افتد یم اتفاق رانیا در سنگسار و بشر حقوق نقض یراستا در و 1916 در آن داستان که شده ساخته

نظام ، زبان، از دین اند عبارتهای هویت فرهنگی ایرانیان که مولفهبرآنیم تا بر اساس  پژوهشدر این 

چهار فیلم ذکر شده را با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد ، تاریخ و جغرافیای فرهنگی، اجتماعی

طور کامل تبیین  های هویت فرهنگی ایرانی بهمولفهها را نسبت به فیلمتحلیل قرار داده و رویکرد و محتوای این 

 .نماییم

 تحقیق سؤاالت

تاریخ و جغرافیای ، نظام اجتماعی، زبان، دین) فرهنگی ایرانیانهای هویت  مولفهمقاله این است که  اصلی سؤال

چگونه و با چه کیفیتی بازنمایی شده سنگسار ثریا و  اسکندر، پادشاه با شب کی، صدیسهای  در فیلم( فرهنگی

زبان و نظام ، دین، جغرافیای فرهنگی، تاریخ فرهنگی مؤلفه» فرعی این پژوهش نیز این است که سؤاالت است؟

  اسکندر و سنگسار ثریا چگونه بازنمایی شده است؟، یک شب با پادشاه، سیصد های فیلمدر اجتماعی 

 چارچوب نظری

 و هویت فرهنگی هویت تعریف

 و ذات با اتحاد» مفهوم به« یت»و «کیستى» معناى به« او» ، «هو» از که است عربى اىواژه اصل در هویت

، امیرى صالح) است شده تشکیل «نظر مورد جوهرى و اصلى صفات با موصوف بودن یکى» و یا« خویش حقیقت

 .(21. ص، 1111

و تعبیر دانند شناسی آن را به معنی چیستی می هویت از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی است و در جامعه

ای تاریخی و اجتماعی است که یک سر آن درون فرد و به هویت پدیده .اندبازگو کرده پاسخ به ماهیت را برای آن

 .(.15. ص، 1190، اسماعیلی و دیگران) و سر دیگر آن در جامعه قرار داردآگاهی و منزلت او گره خورده است 

شیوه شناسایی خود توسط عوامل و متغیرهای ، آید این است که هویتمی اولین معنایی که از هویت بر

بنابراین انسان در برابر متغیرهای متعددی قرار دارد که  .خودش را بشناسد یا خود را بشناسانددیگر است تا فرد 



 031                                                                                    های هویت فرهنگی ایرانیان در سینمای هالیوود بازنمایی مؤلفه
 

 

خانواده در سطوح مختلف مطرح  ملت یا در مورد، قبیله، سرزمین، هویت در رابطه با قوم .سازند میهویت او را 

 .(1111، احمدی) است

ی از عنوان عضوبهفرد ، یعنی آنچه با آن، ممیز استای از خصایل مجموعه، هویت مبتنی بر هستی و وجود

هنگامی که از  .شودمی نامیدههویت ، از قبیل خصائل فردی و یا رفتارهای جمعی شودمیگروه اجتماعی شناخته 

، های جمعی از قبیل احساس همبستگیویژگیبه طور قطع شامل ، شود ای جمعی یاد می عنوان پدیده هویت به

در حقیقت  .شود فداکاری و وفاداری احساس می، آن آگاهیبه  نسبتو  است یک جامعه احساس تعلق به

 (.62. ص، 1116، آزادارمکی) دهند با یکدیگر هویت را تشکیل می نگرش و رفتار، احساس

 کیستى از تعریفى هویت. دارد جامعه و فرد هر فرهنگ با جامعى نسبتأ انطباق و مستقیم رابطه، هویت

 بدین هویت .گردد تعریف می ...و هنجارها، سنن، آداب، باورها، هاارزش براساس، و این کیستی است افراد

 طبیعى نیاز به پاسخى هویت. بشناساند چگونه را خود خواهد یم و شناسد یم چگونه را خود انسان معناست که

 است جغرافیایى و تاریخى، فرهنگى های پدیده و عناصر سلسله یک به خود شناساندن براى انسان در

 (. 66. ص، 1111، مجتهدزاده)

، جغرافیا قلمروی .شودمی یکدیگر به جامعه یک اعضای چسبندگی و همراهی و پیوستگی موجب هویت

. است آن ترکیبی عناصر جمله از مشترک مذهب و نمادها یا و مشترک ادبی و علمی میراث و هنرها، زبان، تاریخ

 دهنده تمایز، جداکننده یعنی سلبی بعدی دارای هویت این، حال عین در اما است ترکیبی ماهیتی دارای هویت

 و مخالف، رقیب، بیگانه، غیر ی مانند؛گوناگون هایقالب در دیگری این. هست نیز دیگری از خود شناساننده و

 .گیرد می قرار هویت مقابل در و شود می متبلور دشمن

که با همچنان، هستند پذیر ترکیبانباشت پذیر و ، های هویتی الیه .مختلفی هستندهای  ها دارای الیه هویت

 هاین به حاشیه سپاری گاه ابدی و گا، شوندمیبه حاشیه سپرده  معموالًیم دهای ق الیه، های جدید استقرار الیه

روحی ، های هویتی مولفه دگرسازی و دگرنمایی، ها در طول تاریخ با بازسازی بدین لحاظ انسان .مقطعی است

 (.122.ص، 1111، فروغ) دهند های کهن خویش می به هویت جدید

های  ها و نقش طرز تلقی، فرد باید عالیق ازآنجاکهمقدمه نیست و  ناگهانی و بی، گیری هویت شکل درواقع

انتخاب یک شغل و ، گرفتارشدن در عشق .ها و اختیارات وی را محدود کرد نباید آزادی، متعدد را تجربه نماید

هویت خاص  (.121. ص، 1912، هریس و لیبرت) کند یر ورود به هویت را هموار میمس توجه به جریانات فلسفی

شود و دو صفت عشق و ارزش دو جزء  هر شخص بر اساس تجربه او در زمینه عشق و ارزش حاصل می

 .(1996، میوس) ناپذیر در ساختار هویت هستند جدایی

اند اما  از آن جمله.... قومی و، مذهبی، ملی، اجتماعی، های مختلفی است که هویت فردی هویتانسان دارای 

ها است که هویتهویت فرهنگی مشرف بر تمام  .نیست ها اینهست و هیچ کدام از  ها اینهویت فرهنگی تمام 

اساس هویت فرهنگی عبارتست بر این  .دهد قرار می تأثیررا تحت  ها آنشکل گرفته و هم تمام  ها آنهم از تمام 

، ملی، های انسان اعم از دینی دهنده خلق و خوی افراد که در تمام نگرشهای پایدار تشکیلویژگیمجموعه » :از

رمستقیم ظهور و بروز های زندگی انسان به طور مستقیم یا غی وم ریشه دارد و در تمام ساحتسآداب و ر، قومی
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 (.26. ص، 1116، علیخانی) «کند میپیدا 

هویت فرهنگی »: نویسدمییکی از صاحبنظران معروف در زمینه هویت فرهنگی ( 1961) اریکسون

ای که منجر به  رایج و نوین جامعه به گونه، های گذشتهارزشها و سنت، بندی به آداب و رسومپایعبارتست از 

 (.212. ص، 1961، اریکسون) «که فرد از استقالل برخوردار است در عین حالی، غرور ملی شود

، آرزوها و ها خواست، بینى جهان، جغرافیایى محیط هاىویژگى از گرفته الهام، سرزمین یک فرهنگى هویت

 دیگران با متفاوت فرهنگى هویت و تشخص، ملت آن به که است... و اعتقادات و احساسات، مشترک هاى غم

 که اى اساسى اصول، دیگر بیانى به، است جامعه یک جمعى و فردى شخصیت مبناى فرهنگى هویت. بخشد مى

 اینکه عین در، سازد مى توانمند پیشرفت براى را جامعه یک که است اعمالى و رفتارها، تصمیمات اکثر زیربناى

 هویتتوان گفت می  (.92. ص، 1191، اشرف نظری و باقری) کند مى حفظ را خودش خاص هاى ویژگى

 آمیزى تمسالم زندگى مجموع در که است قومى و دینى، زبانى عناصر از اى تنیده هم در مجموعه، ایران فرهنگى

 برخوردار فرهنگى تنوع از اش جغرافیایی موقعیت دلیل به ایران .اند کرده تجربه یکدیگر کنار در زمان گذر در را

 به متمادى اعصار در کلیت این و بودند مندعالقه ایرانى کلیت حفظ به اقوام و طوایف از یک هر و است بوده

. است آن عرضى و طولى تنوع ایران فرهنگى هویت مختصات از یکى. است شده حفظ آورى اعجاب صورت

 سره ب دیگران با فرهنگى دائم دادوستد در جغرافیایى خاص موقعیت دلیل به، خود حیات تاریخ طول در ایرانیان

 بشرى مختلف فرهنگى هاى هویت از اى آمیزه ایران فرهنگى هویت تا است شده سبب امر همین . اند برده می

 (. 191. ص، 1199، زهیرى) شود

 های هویت فرهنگی مؤلفه 

ها   پژوهش مطالعهاز خالل در این مقاله . های هویت فرهنگی نظرات گوناگون بیان شده است در باب مولفه

جغرافیای فرهنگی و نظام ، تاریخ فرهنگی، دین، زبان مؤلفهپنج ، نظران و کارشناسان این حوزهو نظرات صاحب

 .شودپرداخته می ها آنکه در ادامه به اند شدهبرگزیده  هویت فرهنگیاصلی های مولفهعنوان بهاجتماعی 

 زبان     

در این معنا  .باشد تاریخی می دینی و، آموزشی، ز شئون علمیای ا عنوان نماد هویت شامل مجموعهبهزبان 

امکان پذیر نبوده و به سرگرمی و بازی شبیه است تا  عمالًزبان نیز بدون توجه به این شئون  ریزی پیکرهبرنامه

 (.1116، داوری) ی زبانی کسب هویت قلمداد شده استریزبرنامه ی انگیزهکه غایت و  آنجا

 عوامل از یکی افراد مادری و بومی زبان .هاست آن زبان، ها قومیت فرهنگی متن از انکارپذیری بخش 

 تفکیک و تشخیص راه در، خود زبانان هم با آن تشابه و دیگر اقوام با آن تمایز تشخیص با فرد که است ای زمینه

 کشورهای ملی سطوح در که هاییسیاست انواعکه  :کرد ادعا توان می توصیف این با .دارد برمی قدم خود قومی

 گیری شکل فرایند بر ناخواسته یا خواسته، شود می اعمال قومی های زبان آموزش بسط و قبض برای مختلف

جزء نخستین ، ی هویت فرهنگیی رویکردهای نظری به مقولهزبان در عمده .است تاثیرگذار قومی هویت

 (.19. ص، 1190، اسالمی ندوشن) رود شمار میهها ب مؤلفه
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 انتخاب. رود مى شمار به ایران فرهنگى هویت هاى ظرفیت کارسازترین و ترینمهم از فارسى ادب و زبان

 هاى زبان به توزى کینه روى از نه و تعصب و جهل روى از نه، فرهنگى هویت اساسى محور مقام در فارسى زبان

 مسئولیت احساس روى از و تاریخى و اجتماعى نیازى براساس، آگاهانه انتخاب این بلکه، است یافته منجاا دیگر

 و فرهنگى رشد براى و ملى وظیفه روى از شاعران و عالمان، نخبگان، روشنفکران، نویسندگان .است بسته چهره

 مورد البته که کارى اند؛ زده کارى چنین به دست جامعه گسیختگى و پراکندگى از جلوگیرى و مردم فکرى

 (. 29. ص، 1119، فالح) است بوده ایران مردم همه پذیرش

بلکه این زبان چون با فرهنگ و ارزش و ، کند البته صرف استعمال زبان فارسی نیست که ایجاد هویت می» 

. ص، 1111، مروار) «کندنقشی اساسی در هویت ایرانی ایفا کرده و می، هنجارهای مختلف پیوند خورده است

گاه سخن از صیانت هر .معه ایرانی استصر بنیادین جازبان فارسی از ارکان هویت فرهنگی ایرانیان و از عنا (.11

عنوان عنصری مهم مطرح به، پدیده برجسته فرهنگ ملت ایران، زبان فارسی، رود و گسترش فرهنگ ایرانی می

. ص، 1111، رضایی) «.و تمدن ایران نقش چشمگیری داردگیری فرهنگ این زبان در رویش و شکل. دشومی

92.) 

 دیانت      

متعبد و البته به نظر ، شانایرانیان در طول ادوار حیات جمعی، تکامل معنوی و دینیفارغ از تطور و 

ای با زرتشت این هویت رقم خورده و در  دین جزء همیشگی تاریخ ایرانیان بوده؛ در دوره .اند بسیاری موحد بوده

های بسیاری زندگی گروهدر این میان هر چند افراد و  .ای با ورود اسالم و مذهب تشیع متحول شده است دوره

لذا جنبه  .بسزایی در تاریخ آن داشته باشند تأثیراند اما هویت این سرزمین را کسانی شکل خواهند داد که کرده

 (.21. ص، 1119، کچویان) د همان هویت اسالمی و دینی دانستمحقق و بالفعل این هویت را بای

دیانت در هویت  استمرار مؤلفه. د توجه قرار دادمذهب مورتر  جزئی دین و حوزهتوان در حوزه  دیانت را می

ی و هویت ملی مورد هویت فرهنگ نکه دین نیز مانند زبان در حوزهگو ای .باشد انیان غیر قابل انکار میفرهنگی ایر

 (.191. ص، 1111، آشنا و روحانی به نقل از ؛2005، باگرا) نظر بوده است

، دین رسمی ایران»: قانون اساسی مشاهده نمود 12ل ن در اصتوا اهمیت نقش مذهب در هویت را می

، 1111، آشنا و روحانی) «ییر استغاصل الی االبد غیر قابل تاین  اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و

 (.192. ص

 نظام اجتماعی     

تاریخی به  دورهباشد که در هر  از نظام اجتماعی و فرهنگی کشور می هویت فرهنگی ایرانیان نیز متأثر

شکلی بروز یافته و در هویت تأثیر گذاشته است؛  از تشیع صفوی تا مدرنیته پهلوی و از اسالم انقالبی تا سنت 

نظام  گستره گسترده. ت فرهنگی نمود یافته استهوی های اجتماعی و فرهنگی هستند که در والیی متأثر از نظام

توان آن را در چند  وجوه مختلف مورد تأمل قرار گرفته است که میهای هویتی نیز از  ادبیات مؤلفه اجتماعی در

 خرده نظام مورد توجه قرار داد؛
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 سریع ) روند مهم هویتی در هر کشوری بشمار می های نظام و محتوای آموزشی از مؤلفه: نظام آموزشی

 .(1111، القلم

 هویت  مهم در تکوین ا سه مؤلفهر کنار زبان و جغرافید توان میاشتراکات اقتصادی را  :نظام اقتصادی

 (.159 :(.159. ص، 1196، عالم) قلمداد نمود

 رود چنانکه  شمار میهرد اجالی نمود معاصریت در مقوله هویت بدر واقع نظام فرهنگی ف :نظام فرهنگی

گی در هویت تجلیات نظام فرهن ترین مهمعنوان یکی از هپسند و زندگی روزمره را ب توان فرهنگ عامه می

 .مورد مطالعه قرار داد

 این معنا در   .تغییر هویت فرهنگی نقش بسزایی دارد نظام سیاسی در تکوین و :نظام سیاسی حقوقی

یتی عنوان شاخصی هوتوان نقش دولت را بهچنانکه می  .های هویتی نیز موضوعیت یافته است ادبیات مؤلفه

و از سوی دیگر مدنیت و اقتضائات آن و عوامل تکوینی مانند ارتش مدرن  .(1111، خانیکی) مدنظر قرارداد

 .رود شمار میبههویت فرهنگی  از مفاهیم مهم و تأثیرگذار در (11. ص، 1199، روح االمینی) قانون اساسی

 فرهنگی تاریخ و حافظه      

گیرد و در  خود میه فلسفی نیز بای  گاه جلوه( 1161، آنتادیوپ) توجه به مؤلفه تاریخ در هویت فرهنگی

ته چنانکه حتی برخی گذش . (1111، خانیکی) دهد را تشکیل می ای اساسی در هویت مؤلفه، کنار فرهنگ ملی

در  (. 201. ص، 1111، اسمیت) دهند توجه قرار می عنوان معیار ملیت و بالتبع هویت موردبه تاریخی مشترک را

رود که  شمار میههر حال تاریخ فرهنگی ایران یکی از منابع مهم هویت بخشی در طول انباشت تجارب ایرانیان ب

البته گرچه شناخت دقیق تاریخ فرهنگی گذشته   .گیرد نه تنها ایران باستان بلکه ایران اسالمی را نیز در بر می

های تاریخی بر الیهترین عمیقپرده از ، هویتی زبان فهمؤلولی ، ستا ایران باستان با دشواری روبرو ویژهبه

پیش از ) «ها خدای نامک»شاهنامه فردوسی و شاهنامه ، توان به شاهنامه ابومنصوری دارد که از آن میان می می

 (.196. ص، 1111، آشنا و روحانی) اره کرداش( اسالم

 جغرافیای فرهنگی      

این بستگی جغرافیایی در   .کندمحیط زندگی خود ارتباط برقرار می انسان به لحاظ جغرافیایی و مکانی با

آداب و رسوم و ، یط اقلیمی در رفتارهای فرهنگیدر واقع همانطور که شرا هویت فرهنگی نیز نقش مهمی دارد؛

بر هنگی که هویت فرهنگی را در های زیرین فربر الیه، گذاردها تأثیر میها و فرهنگگروه، اخالقیات افراد

 .گیرد نیز مؤثر است می

ر اوضاع جرافیایی گوناگون سخن های مختلف داین جغرافیای فرهنگی از چگونگی حیات فرهنگبنابر

 لهجه و، واسطه پوششههای مختلف مردم نه تنها بالبته در این معنا گروه (. فرهنگ از منظر جغرافیا) گوید می

های متنوع فهم جهان  های عقیدتی گوناگون و روشسیستم ابلکه ب، شوندهای متفاوت زندگی متمایز میسبک

زند با تجلیات فرهنگ معنوی پیوند می لذا جغرافیای فرهنگ وجوه فرهنگ مادی را . نیز با یکدیگر تفاوت دارند

 .دهدها و نقش فرهنگ در شناخت مفهوم فضا و مکان را مد نظر قرار میو چگونگی گسترش فرهنگ
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نوشت تاریخی مشترکی را برای ساکنانی با نیازها و مشکالت سر، غرافیای خاصواقع شدن در محیط ج

در جغرافیای  تأملها برای آنان پدیدار نماید و این با مشترک ایجاد نموده و توانسته هویتی را در تمامی دوره

آداب و ، دبیات فارسیهایی چون فرهنگ باستانی ایران و زبان و اایران که یک جغرافیای فرهنگی بوده و با مولفه

های فرهنگی این  بنابراین باید گفت که جغرافیای خاص و مولفه. رسوم ایران قبل از اسالم نیز درآمیخته است

 (.96-91. صص، 1115، فوزی تویسرکانی) ن شده استنسبت به دیگرای ای هویتغلبهموجب ایجاد ، سرزمین

  شرق شناسی

این بار  نیاول یسال برا نیدر ا . گردد یبرم یالدیم 1999به سال  «یشناس شرق»اصطالح پیشینه 

که به  شود یم یدانش یها اصطالح شامل همه شاخه نیا . کار رفت آکسفورد به یسیاصطالح در فرهنگ انگل

، ییاروپا شهیدر اند  .پردازد یم یشرق یها آداب و رسوم و فنون همه ملت، علوم، نید، خیتار، پژوهش درباره زبان

. (1192، یخرمشاه و1196، یدسوق) که در شرق قاره اروپا قرار دارند شود یم ییها جهان شرق شامل همه ملت

 شود یتنها محدود به اواخر قرن هجدهم نم یشناس شد که آغاز کاربرد اصطالح شرق ادآورینکته را  نیا دیبا البته

 .ابدی یشتریباعث شد بعدها رواج ب اش نهیریسابقه د لیاصطالح به دل نیبلکه کاربرد ا

 داشتن، ساختار تجدید، سلطه ایجاد با رابطه در غربی سبک شناسی را در واقع نوعی شرق، «ادوراد سعید»

 شناسی شرق مطالعه بدون که است وی معتقد (. 16. ص، 1111، سعید) کند می معرفی شرق بر اقتدار و آمریت

 اداره منظور به اروپایی فرهنگ یافته نظم کامالً دیسیپلین تواند نمی انسان، خطابه و وعظ از ای رشته عنوانبه

، است خوانده اروپا عقیده عنوانبه «هی دنیس» آنچه از زیاد شناسی شرق، دیگر عبارت به . کند درک را شرق

، سعید) بخشد می هویت، «ها غیراروپایی»، ها آن همه مقابل در هااروپایی ما به که جمعی تصور نوعی؛ نیست دور

 ناگهانی و واسطه بی دسترسی صورتبه نه توان می را شناسی شرق تئوری اساسی های جنبه (. 21. ص، 1111

 پیدا دنیوی جنبه و شده مدرن نوعی به که گذشته از موروثی ساختارهای سلسله یک صورتبه بلکه، شرق درباره

 (.222. ص، 1111، سعید) درک کرد، است کرده

 فرد، مقابل در و محروم، منطقبی، شرقی انسان چون اصطالحاتی از کند که استفاده تاکید میسعید 

، در حقیقت  (.1111، سعید) شناسانه هویداست پخته در مطالعات شرق و فضیلت با، منطقی انسانی اروپایی

 و بوده عداوت و کینه از پر و آلود غرض، نگرش گوید که این می سخن چنین اعراب به آمریکا نگرش دربارۀ سعید

 (.1111، سعید) ستا «ها آن» و «ما» تئوری یادآور

جدیدی است که در مقابل گفتمان « دیگری»، کند شناسی جدید خودنمایی می اما آنچه که امروزه در شرق

بیشترین ، از این رو . به عبارتی اسالم و مسلمانان هستند« ها آن»این دیگری و یا   .غالب غرب قرار گرفته است

است که به  یمفهوم «هراسی اسالم» . ادامه یافته است« هراسی اسالم»شناسانه در پروژه  های بازنمایی شرق تالش

 (. 1119، فریدمن به نقل از بشیر) در برابر اسالم و مسلمانان اشاره دارد یعقالنریغ ضیو تبع یداورشیپترس و 

نیز درک « هراسی ایران»تری یافته و در قالب  هراسی ابعاد گسترده اسالم، با وقوع انقالب اسالمی در ایران

اساساً راهبردی است که با هدف جلوگیری از بسط ، هراسی ایران»توان تاکید کرد که  به عبارتی می . شود می
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تنها از   نه مسلمانان، بدین معنا که در نتیجه هراس از ایران... انقالب اسالمی در جهان اسالم طراحی شده است 

  (. 222. ص، 1191، کچویان) «هراسان شوند، بلکه از هر انقالبی با نام و عنوان اسالم، انقالب اسالمی ایران

العمل  در تهران و عکس آمریکاتوان در ماجرای تسخیر سفارت  هراسی را می نقطه شروع موج اصلی ایران

ها و  در رسانه« گیری بحران گروگان»این واقعه با عنوان ، تاکنوناز آن زمان  . های غربی در این باب دانست رسانه

قابل  تأثیرهراسی نیز گسترش یابد و  که موج اسالمد شاین واقعه باعث  . محصوالت سینمایی خوانده شده است

نکته قابل ذکر نیز این است   (.2001، گوتسچاک و گرینبرگ) چینی در این باب داشته است توجهی در زمینه

 .هنوز این واقعه در ثقل توجه هالیوود برای تولید سینمایی است که

سیاسی فعال در جهان اسالم را ـ  های اجتماعی دو محوری است که جریان، هراسی هراسی و ایران اسالم»

هراسی با تمرکز بر انقالب و نظام اسالمی در ایران و  درباره اسالم، این دو سیاست محوری... نشانه گرفته است 

های تکفیری و  عملیات ارعابی گروه، طور مشخصبهبر پایه تمرکز بر جنگ و تروریسم و ، هراسی رباره اسالمد

هراسی به دلیل تقابل صریح و  که اجرای سیاست ایراناما در حالی... ها دنبال شده است القاعده و یا مشابه آن

های تکفیری و یا  متاسفانه اقدامات ارعابی گروه، آشکار تصویر منعکس شده با واقعیت دچار دشواری بوده است

، 1191، کچویان) «هراسی نظام جهانی سلطه فراهم کرده است زمینه مناسبی برای اعمال سیاست اسالم، سلفی

 (.92. ص

 ها در رسانه «دیگری» بازنمایی و «خود» معرفی شناسانه شرق های چارچوب 

شناسی در  مرکز ثقل گفتمان شرق، هراسی به تعبیری اسالماسالم و مسلمانان و ، گونه که ذکر شد همان

شناسی امروز  اسالم هسته اصلی گفتمان و ایدئولوژی شرق، در اندیشه سعید» . رود شمار میبهدنیای کنونی 

 برای ییآمریکا فرهنگی نیروهای که آورد می را شواهدی سعید ادوارد(.  209. ص، 1191، زاده مهدی) «است

 مراکزی … و هودسون مؤسسۀ، خاورمیانه مطالعات مجمع، خاورمیانه انستیتوی . اند شده بسیج اسالم با مقابله

یکی از منابع گسترده »در این صورت است که  . (1111، سعید) هستند اسالم ضد بر فرهنگی کاالی تولید برای

 «ها هستند رسانه، مسلمانانهای منفی از  سازی شناسی و انگاره و فراگیر بازتولید و اشاعه گفتمان شرق

 شده تبدیل جهانی نگاه یک به، غربی نگاه که معتقد است( 2005) کینمیشل(.  209. ص، 1191، زاده مهدی)

 به  .دارد افراد تجربیات سازی ایرسانه در مهمی نقش نگاهی چنین، سلطه و غالب رویکرد اساس بر و است

 مخاطبین به جمعی هایرسانه بهوسیله را شناسیشرق تصورات تا دارد را قابلیت این رسانه اکنون، علت همین

 بر و سازدمی پدیدار هاشرقی به نسبت نادرستی تصورات، شرق درباره بعدی تک تصویر  .دهد انتقال جدید

 تعامل قابلیت، ایدئولوژیکی ابزار یک عنوانبه رسانه (. 2002، ماریا) کندمی تاکید تفاوت و فرهنگ هایگفتمان

 قدرت از تابعی، ها رسانه «بازنمایی» توانایی (.1919، فیسک) راند می حاشیه به را دیگران و را دارد نخبگان

 جایگاه، توانایی گفتگو دارند که بنابراین کسانی  .شود می گرفته نظر در سیاسی و اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

 و برتری ایده این  .دارند فرودستی جایگاه، ندارند گفتگو توانایی که کسانی کهحالی در، دارند برتری و غالب

  .دارد وجود (مغلوب و فرودست) شرقی کشورهای و( غالب و برتر) غربی کشورهای بین روابط در فرودستی

که قدرت  آنجااز  . (2000، و پراکاش 2009، مورا) کندمی انکار را فرودست هایگروه بازنمایی قدرت رسانه
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، تروریسم و بنیادگرایی اسالمی»های بزرگ غرب است ما شاهد آن هستیم که  دست رسانهاصلی بازنمایی در 

این دو  . گیرند های غرب به کرات مورد استفاده قرار می اصلی هستند که توسط رسانه انگارانه های شمایل کلیشه

 «کنند معرفی میسکوالریسم و مدریزاسیون ، دموکراسی، عنوان تهدید علیه صلحبهکلیشه مسلمانان را 

 (.210. ص، 1191، زاده مهدی)

« دیگر»مثبت غربی در برابر خودانگاره منفی « خودانگاره»کند که غرب همواره به بازنمایی  سعید تاکید می

 (.1جدول ) پردازد ها می در رسانه( مسلمانان) شرقی
، زاده مهدی) سعید ادوارد دیدگاه از «دیگری» بازنمایی و «خود» معرفی شناسانه شرق  های چارچوب. 0جدول 

110:0300) 

 (اسالم و مسلمانان) «دیگری»های بازنمایی  چارچوب (غرب) «خود»های معرفی  چارچوب

 ماندگی و تحجر عقب توسعه و نوگرایی

 تعصب و خشونت تساهل و بردباری

 طلبی شرارت و جنگ طلبی صلح

 جنون و تندروی شناسی عقالنیت و مسئولیت

 مروج تروریسم تروریسمقربانی 

 سرکوب زنان آزادی زنان

 –شناسی اشاره کرده است  که سعید پیش از این در شرق -در ادامه مقاله خواهیم دید که این نظام بازنمایی 

 .دهد را برای مخاطبان نضج می« دیگری»و « خود»های سینمایی هالیوود نمود یافته است و  چگونه در فیلم

 روش تحقیق

 سیه و شانون . ها و فرآیندهای مختلفی برای تحلیل محتوای کیفی تبیین شده استرهیافتتاکنون 

تحلیل  . 1و تلخیصی2هدفمند، 1عرفی: دهندمیسه رهیافت متمایز تحلیل محتوای کیفی را نشان ( 2005)

نوع از طرح این  . رود که هدف آن تبیین یک پدیده است ای به کار میبا طرح مطالعه عموماًمحتوای عرفی 

در این رهیافت پژوهشگران از   .زمانی مناسب است که نظریه یا ادبیات پیشین در مورد یک پدیده محدود باشد

  .ها منشعب شوندها از دادهها و عناوین آندهند مقولهکنند و اجازه میهای از پیش تصور شده دوری میمقوله

تحلیل محتوای هدفمند فرآیندی ساختار بندی   .شته استنام این رهیافت را توسعه استقرایی گذا، میرینگ

پژوهشگران در این رهیافت با  . تر دارد و هدف آن اعتبار سنجی مفهومی یک چارچوب نظری یا نظریه استشده

آغاز ، عنوان متغیرهای کدگذاری ابداعیبهاستفاده از نظریه یا ادبیات کار را با تعیین مفاهیم یا متغیرهای کلیدی 

ای  تحلیل محتوای تلخیصی با تشخیص و شمارش کلمات یا محتوای معین برای درک کاربرد زمینه  .کنندمی

 (.1211-1212. صص، 2005، سیه و شانون) شود آغاز می کلمه یا محتوا

رویکرد این پژوهش استفاده از تحلیل محتوای ، بندی ارائه شده توسط سیه و شانونبا توجه به تقسیم

های هویت فرهنگی ایرانی در چند فیلم  را که هدف ما در این پژوهش چگونگی بازنمایی مولفههدفمند است چ

عنوان چارچوب نظری تحقیق مورد بههای هویت فرهنگی را  توان مولفه است و بر همین اساس مییی آمریکا

 .استفاده قرار داد
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بسط »از  اند عبارتدهد که میدو رویکرد در فرآیند تحلیل محتوای کیفی ارائه ( 2000) همچنین میرینگ

 .5«ای قیاسیکاربرد نظام مقوله»و  2«ای استقرایی مقوله

بندی فرمول( که شباهت زیادی با رهیافت عرفیِ سیه و شانون دارد) ایده اصلی در رویکرد اول میرینگ

های آید و در این زمینه جنبهنه نظری و پرسش تحقیق به دست میمعیارهای تعریف شده است که از پیشی

، و مقوالت شودمیتوجه  لتحلیمواد مورد  به، عالوه براین معیارها  .شوندمحاسبه می مطالعهمتنی موارد مورد 

   .(2شکل ) شوندطور آزمایشی استخراج میبهمرحله به مرحله و 

 
 (1. ص، 1111، میرینگ) «ای استقراییمقولهبسط نظام »مراحل رویکرد . 0شکل 

مقوالت بارها و بارها اصالح و از ، در این حلقه بازگشتی، توان مشاهده نمودمی 2همانگونه که در شکل 

اگر پرسش تحقیق  . کردمطالعه ها را شود تا تنها مقوالت اصلی بمانند و بتوان پایایی آنها کاسته میتعداد آن

، میرینگ) شونددر این مرحله تحلیل می، اشدب( شدهمثل فراوانی مقوالت کدگذاری) کمیهای ناظر بر جنبه

 (. 12. ص، 2000

های مختلف تحلیل و مرتبط کردن های استخراجی جنبهنظریه، بندی پیشینرویکرد دوم میرینگ با فرمول

عبارات یک متن است تا طی  مراحل کیفی تحلیل شامل تعیین روشمند مقوله در . ها با متن سروکار داردآن

  . (1شکل ) مشخص شود که آن مرحله به چه نحو توصیف شده است، چند مرحله از تحلیل متن
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 (01. ص، 1111، میرینگ) «ای قیاسیکاربرد نظام مقوله»مراحل . 1شکل

تعیین ، هانمونهو ( هامصداق) هاارائه مثال، در این رویکرد هدف ارائه تعاریفی صریح و آشکار از موضوع

وسیله یک مقوله و بهقوانین کدگذاری برای هر مقوله قیاسی و تعیین دقیق شرایط کدگذاری یک عبارت متنی 

با .د در قالب یک دستورالعمل در کنار یکدیگر قرار گیرندنتوانارائه تعاریفی از هر مقوله است که میم انجاسر

خواهد  «قیاسی ایبسط نظام مقوله» کردیرورویکرد این تحقیق ، بندی ارائه شده توسط میرینگتوجه به تقسیم

 .بود

در  اطالعاتوری آگرد برای بوده و« مضمون»واحد تحلیل محتوا ، تحقیق سؤالبا توجه به  در این تحقیق

های مولفهبندی صورت گرفته و مقولهطبق ، هافیلمو تحلیل محتوای ، ایزمینه مباحث نظری از روش کتابخانه

  .تدوین شده و مورد استفاده قرار گرفته است، 2چک لیستی مطابق جدول ، آن

 6های تحلیل محتوا ها و مولفه  مقوله. 1جدول 
ها مؤلفه ها نمونه محورهای جزئی محورهای کلی مورد تاکید   

 تاریخ فرهنگی

 جغرافیای  فرهنگی

 دین

 زبان

 نظام اجتماعی
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های مورد نظر از مباحث نظری مقولهابتدا ، برای رعایت اصل رواییدر این پژوهش : روایی و پایایی      

لیست چک ، در ادامه . های تحقیق طراحی شدمقولههای مولفهاستخراج شد و چک لیست ابتدایی با توجه به 

 صاحبنظران در حوزه رسانه و سینما قرار گرفت و با صالحدید این افراد چک لیستدر اختیار استادان دانشگاه و 

در این پژوهش از فرمول اسکات که برای مقیاس اسمی محاسبه پایایی  برای  .اصالح شده و طرح نهایی تهیه شد

-مقولهپایایی ، طی این تحقیق انجام شدهمحاسبات  براساساستفاده شده است و ( ضریب پای اسکات) ارائه شده

 .درصد به دست آمد 19های هویت فرهنگی 

مورد را  1999ساخته شده پیرامون ایران از سال یی آمریکاهای فیلمتمامی ، نگارندگان: امعه آماری و نمونهج  

 نظران و کارشناسان حوزه سینما و رسانه چهار فیلمقرار دادند و در مرحله بعد براساس نظرات صاحب ارزیابی

 طبق، اندایرانیان بودههای هویت فرهنگی مولفهکه دارای  را ایثر سنگسار و اسکندر، پادشاه با شب کی، صدیس

 . برای مطالعه انتخاب نمودندگیری هدفمند  نمونه

 های هویت فرهنگیمولفهمربوط به  یهایافتهتحلیل 

 ایثر سنگسارو  اسکندر، پادشاه با شب کی، صدیسهای فیلمتاریخ فرهنگی در  مؤلفه»: اول پژوهش سؤال
 «چگونه بازنمایی شده است؟

 تاریخ فرهنگی      

 تحلیل بر اساس تاریخ فرهنگی. 1 جدول
ها مؤلفه محورهای کلی  

 مورد تاکید

ها نمونه محورهای جزئی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پادشاهان 

 ایرانی

/فیلم شبی با پادشاه ظالم و ستمگر  

نماید میخشایارشاه به زور پسران را برای محافظت از زنان خود خواجه   

نماید میخشایارشاه با توسل به زور دختران شهر را برای همسری خود وادار   

/فیلم شبی با پادشاه مستبد  

 خشایارشاه بدون توجه به نظرات مشاوران خود به جنگ با یونانیان اصرار دارد

بوالهوس و زن 

 باره

/فیلم اسکندر  

و از وفور زنان و خواجگان اظهار  گردد میاسکندر وارد حرمسرای داریوش 

نماید میتعجب   

داریوش هر شب سال با یکی از این زنان : دیالوگ یکی از همراهان اسکندر

 همبستر بوده است

/فیلم شبی با پادشاه دشمن یهود  

ما یهودیان مردمان کوچکی هستیم که در چنگال امپراطوری : عمو مردخای

با اشاره  توان میما امپراطوری بوالهوس داریم که . ایم شدهوسیع و خشن گرفتار 

 انگشتی دستور نابودی ما را بدهد
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 دستور خشایارشاه مبنی بر کشتن زنان و کودکان یهودی

/فیلم شبی با پادشاه جنگ طلب  

عزم انتقام جویی خشایارشاه از یونانیان با وجود اصرار شدید مشاوران و ملکه 

 مبنی بر ممانعت از جنگ

مخالف علم و 

 فرهنگ

/فیلم شبی با پادشاه  

مخالفت خشایارشاه با هزینه بابت گسترش علم و اختصاص این بودجه برای 

 جنگ علیه یونانیان

/فیلم شبی با پادشاه ثروت اندوزی  

خزانه پادشاه پر است از طال و  نمایند میدر حالیکه مردم کشور در فقر زندگی 

و مالیات مردم پرشده است ها جنگجواهرات که از   

/فیلم اسکندر ترسو و بزدل  

 ترسید میداریوش پادشاه بزرگ ایران از فیلیپ : دیالوگ ارسطو

:ارسطو  

 فیلیپ با پول پادشاه ایرانی به قتل رسید

گریزد و در بین راه چند ایرانی را که داریوش در جنگ بااسکندر از معرکه می

نماید تا بتواند از معرکه بگریزدو قربانی می کشددر مسیر فرار او بودند  می  

/311فیلم   

خشایار شاه با دادن پول به گوژپشت او را برای لو دادن ارتش اسپارتا تطمیع 

نمایدمی  

عدم محبوبیت در 

 نزد مردم

/فیلم شبی با پادشاه  

دانندمردم خشایار شاه را حاکمی زورگو می  

/فیلم اسکندر  

گردد مورد استقبال ایران را فتح نموده و وارد آن میهنگامی که اسکندر 

گیردایرانیان قرار می  

سپاه و نیروی 

 نظامی

عظیم و در عین 

حال ترسو و 

 نابخرد

/فیلم اسکندر  

تدبیری سپاه عظیم داریوش در جنگ با سپاه اندک اسکندر  به دلیل بی

کندنشینی میخورد و عقبشکست می  

/اسکندرفیلم  وحشی و غارتگر  

ای اعضا و جوارح یونانیان را سپاه داریوش در جنگ اسکندر به طور وحشیانه

نمایندو اموال ایشان را غارت می نمایندقطع می  

آموزش نداشتن 

 در جنگیدن

/فیلم اسکندر  

استفاده از شتر و فیل با تبر جنگ نمودن؛ خود در حین جنگ؛نداشتن کاله  

دهد تا ایشان را برای جنگ آموزش ویژه دهداسکندر به ایرانیان قول می  

-مردمان کریه

-المنظر و سیاه

 پوست

/فیلم اسکندر  

افرادی زشت و ، در مجموع ایرانیان چه در جنگ و چه در زمان اشغال ایران

باشندافتاده میسیاه و عقب  
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  جغرافیای فرهنگی      

 سنگسارو  اسکندر، پادشاه با شب کی، صدیس های فیلمجغرافیای فرهنگی در  مؤلفه»: دوم پژوهش سؤال
 «چگونه بازنمایی شده است؟ ایثر

 تحلیل بر اساس جغرافیا. 1جدول 
 ها نمونه محورهای جزئی محورهای کالن

 

 

 

 

 

 جغرافیا

 

 

قلمرو وسیع 

امپراطوری 

 ایران

 /فیلم الکساندر

 بر تمامی نقاط شناخته شده جهان حکومت داشت تقریباًامپراطوری عظیم ایران : دیالوگ ارسطو

 :نریشن ارسطو

پادشاهی است که جهان تا آن موقع به خود دیده بود ولی این پادشاهی  ترین بزرگپادشاهی ایران 

 توسط اسکندر درهم شکسته شد

اعالم استقالل 

 ایاالت غربی

 /فیلم الکساندر

آتن و اسپارتا نگذاشتند تا ایران بر ، تیبز، یوناندر غرب ایالت شهری بزرگ بنام  :دیالوگ ارسطو

دهد تا علیه از صد سال گذشته تا االن پادشاه ایران به یونانیان رشوه می/حکومت نماید ها آن

 شاهان خویش به پاخیزند

منطقه 

 جغرافیایی

 /فیلم اسکندر

 مرزی در شمالاز حبشه و مصر در جنوب تا کوه قفقاز و دو دریای درون :دیالوگ ارسطو

 /فیلم شبی با پادشاه

 کند از اتیوپی تا هندکسی که که بر ماد و فارس حکومت می: مردخای

 

 دین      

چگونه بازنمایی  ایثر سنگسارو  اسکندر، پادشاه با شب کی، صدیسهای فیلمدین در  مؤلفه»: پژوهش سوم سؤال

 «شده است؟
 تحلیل بر اساس دین. 1جدول 

 محورهای

 کالن

محورهای کلی 

 مورد تاکید

 ها نمونه محورهای جزئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دین
 

 

 :فیلم ثریا بارههرزه و زن روحانیت

 پیشنهاد شیخ حسن به ثریا برای صیغه او

 :فیلم ثریا دزد و طمعکار

از انقالب اسالمی  دار زندان بوده که بعددزد سابقه، شیخ حسن قبل از روحانیت

 .شودروحانی می

 /فیلم ثریا بازگر و دغلحیله

زند و از این رود و به ثریا تهمت زنای محصنه میشیخ حسن به کمک علی می

 نمایدطریق از پایگاه اجتماعی خود حفاظت می

 /فیلم سنگسار ثریا تمسخر نماز شعائر اسالمی

-هاشم که با بی عدالتی حکم به سنگسار کرده قبل از سنگسار ثریا به نماز برمی

 .نمایداز خدا طلب حقیقت می و خیزد
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 /فیلم سنگسار ثریا اختالط با خرافات

-ر میبنمایید حیثیت را به آبادی هر سنگی که به ثریا پرتاب می: شیخ حسن

 گردانید

 حکم سنگسار ضد حقوق بشر احکام اسالمی

 :دیالوگ شیخ حسن/فیلم ثریا ضد حقوق زنان

 "امری پسندیده برای مردان است دانید در اسالم صیغههمانطور که می"

 "صیغه همان فاحشه شرعی است": دیالوگ زهرا

------------ 

 /فیلم ثریا

زند و دادگاه معتقد است که در هر صورت علی تهمت زنای محصنه به ثریا می

 گناهی خود دلیل و مدرک اقامه نمایندزنان باید برای اثبات بی

مدی قوانین و اناکار

در احکام اسالمی 

 تشخیص صحیح

 /فیلم ثریا

 :خطاب هاشم به علی

های ده زنکرفقای خودت و خاله شاهد باید معتبر باشد همراه با مدرک معتبر؛

 توانند شاهد مناسبی باشندمین

تواند کند هر کسی میقانون اسالمی حکم می: شیخ حسن خطاب به ابراهیم

 شاهد باشد

 /سنگسار ثریافیلم  عبوس و زشت منظر افراد دیندار

 رو و سیاه بودندزنان چادری افرادی زشت

غیرمرتب به تصویر کشیده ای های بلند و چهرهمردان دیندار هم افرادی با ریش

 شده بودند

افراد وحشی و 

 غیرمتمدن

 /فیلم ثریا

 دهدعلی زن خود را به دلیل صحبت با نامحرم مورد ضرب و شتم قرار می

  

  زبان   

چگونه  ایثر سنگسارو  اسکندر، پادشاه با شب کی، صدیسهای فیلمزبان در  مؤلفه»: چهارم پژوهش سؤال

 «بازنمایی شده است؟
 زبانتحلیل بر اساس . 1جدول 

 ها نمونه محورهای جزئی محورهای کلی مورد تاکید کالن محورهای

 زبان

 

پیوند زبان عربی  -

 با زبان فارسی

 /فیلم اسکندر

 نمودندزبان عربی با یکدیگر صحبت میایرانیان به 

 کردندتر در شهر رفت و آمد میشایرانیان با لباس عربی و با 
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  نظام اجتماعی  

 ایثر سنگسارو  اسکندر، پادشاه با شب کی، صدیسهای فیلمنظام اجتماعی در  مؤلفه»: پنجم پژوهش سؤال
 «چگونه بازنمایی شده است؟

 اجتماعی نظامتحلیل بر اساس . 1جدول 
 محورهای

 کالن

محورهای 

کلی مورد 

 تاکید

 ها نمونه محورهای جزئی

 

ی
اع

تم
اج

م 
ظا

ن
 

                                                  

ی
نگ

ره
م ف

ظا
ن

 

 /فیلم شبی با پادشاه قانون گریزی

 روندمردم شهر از دادن مالیات و خراج و بعضی قوانین حکومتی طفره می

شود که مردم به تکاپو بیفتند باعث می مسائلگاهی بعضی : دیالوگ یکی از مشاوران دربار

 و قانون را برده خود سازند و جهانسوزی را آسان پندارند

بی انضباطی 

 اجتماعی

 /فیلم اسکندر

 کنندایرانیان در خیابان در مقابل یکدیگر با هم رابطه جنسی برقرار می: دیالوگ اسکندر

 /شبی با پادشاهفیلم 

 به زور وادار نمودن دختران شهر برای همسری خشایارشاه

 /فیلم اسکندر ضد غریزه

کنیم اما ایرانیان ما یونانیان تمرین کنترل احساسات و غرایزمان را می: دیالوگ ارسطو

 نمایندپسران را خواجه می مثالًنمایند غرایزشان را سرکوب می

توحش و 

 بربریت

 /ثریافیلم 

 نمایندگ زنش غارت میرزنان روستا اموال منزل هاشم را بعد از م

 /فیلم اسکندر

مایه کنترل چند منطقه شناخته ای پست و دونها به عنوان طایفهایرانی: دیالوگ ارسطو

 شده جهان را در دست دارند

 ها اینقدر ظالم هستند؟چرا ایرانی: نیارکس

نیست؛ اما این حقیقت داره که سوارکارهای ایرانی  این موضوع مربوط به امروز: ارسطو

 نمایندو غالمانشون این توحش را پرستش می بسیار وحشی هستند

کنند و مانند گردوغبار اون های دشمنانشون رو خرد میها جمجمهایرانی: دیالوگ اسکندر

 نوشندرو می

 /311فیلم

 :دیلوگ فرمانده

ماده بلعیدن یونان کوچک آایرانیان به مثابه حیواناتی وحشی که تنها کاله و زره دارند و 

 هستند
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مخالفت مردم 

با اصول 

 دموکراتیک

 /فیلم شبی با پادشاه

 :دیالوگ پسرعموی خشایارشاه

دهد دموکراسی خود را داشته باشند آن چیزی که ای دارم که به یونانیان اجازه میایده

 فارس با آن مخالف استتمامی 

شما مردم نه به خدای یهود و نه به دموکراسی یونانیان اعتقاد ندارید؟ ولی : دیالوگ هامان

 برخی در این کاخ اعتقاد به چنین چیزهای شیطانی دارند

 /فیلم اسکندر تبعیض نژادی

 نژادهای مختلف از امتیازات نابرابر برخوردارند، در میان ایرانیان

 /با پادشاهفیلم شبی 

شما ! کنند که تمام افراد با یکدیگر برابرندیونانیان و یهودیان با این تفکر زندگی می: هامان

 کنید با یک برده برابر باشید؟مردم قبول می

 نه: تمامی مردم

 :دیالوگ زهرا/ ثریا مردساالری

 "وحشی هستند، کنند که مانند سگمردانی در این شهر زندگی می"

. کنند میعصبانی بشوند دردسر درست  ها اینزهرا به مردان احترام بگذار : دیالوگ ابراهیم

 باید با اونها راه بیای

 /فیلم شبی با پادشاه

 اخراج ملکه از دربارپادشاهی به علت مخالفت کوچک با خشایارشاه

 /311فیلم 

 مردان سخن بگه؟تونه میان چی میشه که این زن فکر کنه که می: فرستاده خشایارشاه

 بخشندبه دلیل اینکه تنها زنان اسپارتایی به مردان واقعی زندگی می: فرمانده اسپارتا

 /فیلم اسکندر برده داری

ما اونها رو از ایرانیانی که تمام عمر برده بودند نجات : دیالوگ اسکندر به هیفایستیون

 دهیمدادیم؛ ما جهان را از بردگی نجات می

 /311فیلم

در  دائماًدهند که های فرماندهان خشایارشاه را سیاهپوستان برده حرکت میتمامی تخت

 باشندحال شالق خوردن می

ضرب و شتم 

 زنان

 :فیلم ثریا

 های مختلفکتک خوردن ثریا از علی و حتی پسرانش در سکانس

 کتک زدن ثریا در وسط خیابان توسط علی و تحسین مردم روستا

ضایع نمودن 

 حقوق زنان

 :فیلم ثریا

 ساله و ندادن نفقه به ثریا و دو دختر خردسالش 01ازدواج مجدد علی با دختری 

 

ضد زن و 

 زنانگی بودن

 :فیلم ثریا

 ها آنتوجه علی به پسران و نادیده انگاشتن دختران و رها نمودن 

 شند؟مادر و دخترا چی می: دیلوگ فرزند علی

 نکن هیچوقت فکر این زنان رو: علی

ن ظ ا م ا  ق ت ص ا د  /فیلم شبی با پادشاهاختالف طبقاتی   ی
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-در رفاه و عده زیادی از مردم در فقر و بیچارگی زندگی می( اکثریت دربار) گروهی از مردم اقتصادی

 نمودند

فقر شدید در 

 بین عموم مردم

 /فیلم ثریا

 وضعیت اقتصادی عموم مردم در این فیلم بسیار سطح پایین و بد است

        

ی
وق

حق
 و 

ی
س

یا
س

م 
ظا

ن
 

اقتدارگرا و 

 غیردموکراتیک

 /فیلم اسکندر

عام کند و موجب قتلداریوش بدون توجه به نظرات مشاوران خود در جنگ شرکت می

 گرددبسیاری از ایرانیان می

 /فیلم شبی با پادشاه

 توجهی ندارد اصالًخشایار شاه به نظرات مشاوران خود در امور مملکت 

گویی دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری پس می: یکی از مشاوران خشایارشاهدیالوگ 

 بر ما غلبه نمایند و دموکراسی در کشور برقرار نمایند ؟ ها یونانینکنیم؟ و بگذاریم 

فاصله قدرت 

 زیاد

 /فیلم اسکندر

سپاه خبر است در حالیکه اسکندر تمامی افراد داریوش از وضعیت نظامیان و مردم خود بی

تک سربازانش و جویای حال تک رود میشناسد و در شب جنگ بین چادرها راه خود را می

 شودمی

گر جنگیدن سپاه خویش است اما اسکندر در کنار داریوش در تخت سلطنت از دور نظاره

 جنگدنظامیان خود می

 /فیلم شبی با پادشاه

دیدار با او برای مردم عادی اطالع است و خشایارشاه از وضعیت معیشتی مردم خود بی

 پذیر نیستامکان

عدم آزادی 

 ادیان غیرحاکم

 /فیلم شبی با پادشاه

 دهدهاداسای یهودی از ترس کشته شدن نام خود را به استر تغییر می

دربار مکانی خطرناک است باید یهودی بودنت را به دست : مردخای خطاب به هاداسا

 فراموشی بسپاری

 گردندتوسط حکومت کشته شده و عده زیادی از ایشان آواره مییهودیان زیادی 

عدم رعایت 

 حقوق بشر

 /فیلم اسکندر

 خواجه نمودن پسران در دربار پادشاه

 :فیلم شبی با پادشاه

 پسران را برای مواظب از همسران خشایارشاه خواجه نمودند

نبود محکمه 

 صالحه

 :فیلم ثریا

 هیچ شاهد عادل برگزاری هیچ دادگاه و وجودمحاکمه ثریا به سنگسار بدون 

 :فیلم شبی با پادشاه

ای پادشاه بدون برگزاری دادگاه یه عنوان محاکمه مجرمان و صدور حکم با فرمان لحظه

 مثال محکوم نمودن پسرعموی خود
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ناکارآمدی نظام 

 اسالمی

 /فیلم ثریا

 دیگه نیستشاه ، زهرا اوضاع مملکت عوض شده: دیالوگ ابراهیم

 (همه چیز به هم ریخته) چه جورم نیست: زهرا

ی
زش

مو
م آ

ظا
ن

 

سوادی غالب بی

 مردم

 /فیلم ثریا

نماید تا شهادتی را امضا نماید مبنی بر زنای هاشم سواد ندارد و شیخ حسن اورا مجبور می

 با ثریا

 /فیلم اسکندر

توانند نمی ها آنخواهند فکر کنند وقتی هیچکدام از ها چطور میایرانی: دیالوگ اسکندر

 بخوانند و بنویسند

 /فیلم اسکندر

 نماییمآموزش صحیح ایجاد می( ایرانیان) ما برای فرزندان شما: دیالوگ اسکندر

-------- 

 /فیلم شبی با پادشاه

دینش توانست در دربار بخواند استر یهودی بود که به دلیل تعلیمات تنها زنی که می

 توانایی خواندن و نوشتن داشت

 

 گیری جهینت

 در . دانستهراسی را معلول و محصول دو دسته عوامل ساختاری و غیرساختاری ایرانتوان پدیده می

 تواند  یم نمایس و است برگرفته درنیز  را، نمایس جمله از، ها  رسانه از یتر  عیوس دامنه یهراس رانیا، ریاخ یها سال

پس از پیروزی انقالب   .باشد داشته های خاص به ایشاندیدگاهو القاء  مخاطبان کنترل در یادیز اریبس ریتأث

دین ، هایی با محوریت موضوعاتی چون تاریخ و تمدن ایران باستانفیلمتولید ( هالیوود)آمریکا سینمای ، اسالمی

طور جدی در دستور کار بهو مذهب ایرانیان و در مجموع به چالش کشیدن مسئله هویت فرهنگی ایرانیان را 

تاریخ  مؤلفهپنج  سرانجامهای هویت فرهنگی مطرح شده است که مولفنظرات مختلفی پیرامون   .خود قرار داد

قرار  تأییداساتید دانشگاه مورد  و ظراننظام اجتماعی توسط صاحبن و زبان، دین، جغرافیای فرهنگی، فرهنگی

  .ندگرفت

هالیوود دو محور پادشاهان ایرانی و سپاه ، تاریخ فرهنگی مؤلفهحاکی از آن است که در  این مطالعهج نتای 

بوالهوس و ، مستبد، افرادی ظالم را ایشان، پادشاهان ایرانی در محور  .دهدمیمورد تاکید قرار و نیروی نظامی را 

 را نظامیان ایرانی سپاهیان و و، ترسو و بزدل، ثروت اندوز، مخالف علم و دانش، جنگ طلب، دشمن یهود، بارهزن 

 .نمایدمینابخرد و فاقد هر گونه آموزش بازنمایی ، غارتگروحشی و افرادی 

کشد که در عین حال هالیوود قلمرو وسیع سرزمین ایران را به تصویر می، جغرافیای فرهنگی مؤلفهدر 

احکام و شعائر اسالمی و ، چهار محور روحانیت دین مؤلفهدر  .گردندمیایاالت غربی از این قلمرو مستثنا 

گر و حیله، دزد و طمعکار، بارههرزه و زندر محور روحانیت ایشان افرادی  .دهدمیدینداران را مورد تاکید قرار 
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ناکارمد در ، ضد حقوق زنان، ها احکامی ضد حقوق بشرفیلماحکام اسالمی در این   .شوندمینشان داده  بازدغل

 .شوندهایی زشت منظر و غیر متمدن بازنمایی میو افراد دیندار انسان، تشخیص صحیح حق از باطل

ماعی نظام اجت مؤلفهنماید و در هالیوود زبان فارسی را در پیوند با زبان عربی قلمداد می، زبان مؤلفهدر 

برده ، مردساالری، تبعیض نژادی، توحش و بربریت، بی انضباطی اجتماعی، گریزیایران چهارده محور قانون

عدم آزادی ، فاصله قدرت، بودن استبداد و غیر دموکراتیک، فقر، اختالف طبقاتی، ضایع نمودن حقوق زنان، داری

 .نمایدمیسوادی غالب جامعه را بازنمایی بی، عدم رعایت حقوق بشر، ادیان

که استانداردهای  شودمیعنوان دیگری غرب مطرح بههای هالیوودی فیلمایران در ، از منظر شرق شناسی

، طلبجنگ و تعصبم، غیر توسعه یافته و هماند عقبعنوانی سرزمینی پیشرفته را ندارد؛ ایران سرزمینی بهغرب 

، دارای عقالنیت، غیردموکرات و مردساالر است که در مقابل غرب پیشرفته، داربرده، غیرقابل اعتماد، احساسی

 .رودشمار میبهطلب قرار دارد و تهدیدی بزرگ برای مردم جهان دموکرات و صلح، توسعه یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 : هانوشتیپ
1
 Conventional content analysis 

2
 Directed content analysis 

3
 Summative content analysis 

4
 Inductive category development 

5
 Deductive category application 

 اما درواقع شکلی برای. ظاهر جدول دارد های تحلیل محتوا در مقاله است که مولفه ها و  شامل دو محور بررسی مقوله. 2جدول   

 .بعدی مورد بررسی قرار گرفته است هایها  و مقوالتی است که درجدولمولفه
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