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واکاوی نحوه شکل گیری مفهوم »خود و دیگری« در انیمیشن بن تن
با تکیه بر روش فنی )جان فیسک( و پنج سطحی )روالن بارت(1
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چکيده
انیمیشن بن تن ازجمله سريال های موفقی است که برای کودکان تولید می شود. اين سريال که میزان فروش 
باالی آن نشان از تفوق آن نزد مخاطبان دارد، روايت پسربچه امريکايی سفیدپوستی است که در يک سفر 
خانوادگی، به طور اتفاقی يک ساعت مچی پیدا می کند که به استفاده کنندگان خود، امکان تبديل شدن به 10 
موجود بیگانه را می دهد. فیلم ها و محصوالت رسانه ای حاوی داللت های نشانه ای، فرهنگی و اجتماعی 
جامعه تولیدکننده هستند، ازاين رو، می توانند دستمايه پژوهش هايی واقع شوند که نگرشی انتقادی نسبت به 
چنین متونی دارند. در میان پژوهش هايی که به اين قبیل رويکردها می پردازند، به نقد پسااستعماری می توان 
اشاره کرد. نظريه و نقد پسااستعماری که مبتنی بر پیمايش متون قصدمند است، در پی عناصر دوگانه متنی 
است که قادر به تولید محورهای غیريت ساز هستند. ادوارد سعید بر آن است که مخاطبان حین برخورد با 
اين محورها، نسبت به انتخاب يکی از دو وجه آن، از خود واکنش نشان می دهند. پژوهش حاضر با تکیه 
بر اين چارچوب فکری، بر اساس روش واکاوی و تحلیل عمیق رمزگان های درون متنی و با بهره گیری 
از روش فیسک و بارت، به جستجوی محورهای غیريت ساز می پردازد و به نحوه ايجاد فرايندهای تولید 

خود و ديگری التفات نشان می دهد.
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مقدمه
سريال بن تن، تولید استوديوهای »َمن آو اَکِشن«1، ماجرای پسربچه امريکايی سفیدپوستی 
است که در سفر تابستانی با پدربزرگ و دخترعمويش، يک ساعت مچی پیدا می کند که به 
استفاده کنندگان خود فرصت تبديل شدن به 10 موجود بیگانه را می دهد. فیلمسازان هالیوود 
ارسطو  آموزه های  از  برگرفته  که  می گیرند  بهره  داستان هايشان  روايت  برای  کلیشه ای  از 
فیلم نامه نويسی  مقدس  کتاب  هالیوود،  حرفه ای های  از  بسیاری  باور  به  »بوطیقا...  است. 
است« )تی يرنو، ترجمه گذرآبادی، 1395، ص 4(. عناصر اصلی درام در فیلم های هالیوود، 
بر دوگانه قهرمان و ضدقهرمان استوار است. ازاين رو، تولیدات هالیوود را بايد مبتنی بر 
همذات پنداری  موجب  می برد،  جلو  را  داستان  دوئیت؛  اين  دانست.  متضاد2  دوگانه های 
بیننده می شود و در نتیجه، او را متأثر می کند. فرايند داستان، کیفیتی را فراهم می آورد تا 
»تماشاکن، بر اساس تجربیات قبلی خود آن واقعه را آن چنان که گويی بر خودش می گذرد، 

احساس کند« )مکی، 1396، ص 188(.
بیننده مجبور می شود از میان شخصیت های داستان، يکی را انتخاب کند. »برپايِه پژوهش های 
از کنشگر و کنش پذير« )تودوروف،  کلود برمون، مشارکت ـ نقش های اصلی عبارت اند 
ترجمه نبوی، 1395، ص 88(. تودوروف به نقل از برمون، کنش پذير را به بهره ور و قربانی، 

تعمیم می دهد.
از آنجا که بیننده فیلم های انیمیشن، صرفًا از فیلم تأثیر می پذيرد، به ناچار در تقسیم بندی 
برمون در زمره کنش پذيران است: »درک تقابل دوگانه، اولین کنش منطقی کودک است که با 
آن مواجه می شود. هردو سوی اين تضاد دوگانه به طور همزمان ايجاد و کودک را وامی دارد 
که يکی از آن دو را انتخاب و ديگری را سرکوب نمايد« )ياکوبسن3 و هال4، 1956، ص 
47(. اين مقاله با جستجوی محورهای غیريت ساز قصد دارد به موضوعاتی بپردازد که بیننده 
ايرانی سريال انیمیشن بن تن با آن مواجه است. اين مواجهه از جنس برخورد با دوگانه های 
خود و ديگری و واکنشی است که کودک در چنین مواقعی ممکن است از خود بروز دهد.
پژوهش حاضر، در جستجوی عناصر درون متنی است که به شکلی ضمنی و تلويحی، پیام های 
ساختار قدرت را به ذهن بیننده پیوند می دهند. اين عناصر در قالب يک نظام بازنمايی، »به 

1. Man of Action Studios 2. binary opposition
3. Jakobson 4. Halle 
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خواننده اطمینان می دهند که او می تواند متن را به جهان واقعیت ربط دهد« )کالر، ترجمه 
صفوی، 1388، ص 272(. بن تن و ديگر شخصیت های اصلی، همگی نشان دار هستند. 
بیننده از طريق اين نشانه ها، میان شخصیت های روايت تمايز قايل می شود. با برگزيده شدن 
شخصیت محوری، ديدگاه ها و کنش های او نشان دار می شود و در کنش های عاطفی روايت، 
همذات پنداری آغاز شود. اين روند با تبعیت بیننده از کنش های شخصیت محوری خاتمه 
می يابد و عناصر درون متنی در يک فرايند تکرار، به الگوهای اجتماعی تبديل می شوند.
در اين مقاله، »عناصر« به پیوندهايی اطالق می شود که گاه به صورت »واژه« و گاه به صورت 
متنی  غیريت ساز  محورهای  تولید  برای  مقدمه ای  و  ظاهر  متن  در  »نماد«،  يا  »عبارت« 
می شوند. برای مثال، در موقعیت اول- صحنه 3، گوئن از واژه »others« در واکنش به 
پیشنهاد پدربزرگ، استفاده می کند؛ آنجا که مکس خوردن کِرم های زنده را پیشنهاد می دهد 
و می گويد: »غذای لذيذ بعضی کشورها«. واکنش گوئن به غذای بعضی کشورها، ذائقه 
»بعضی کشورها« و به طريق اولی، فرهنگ آنها را به حاشیه می راند. گزاره هايی که مکس 
با تصوير کِرم های تهوع آور، تولید اين محور غیريت ساز را تسهیل  به کار می برد، همراه 
می کند و ضامن تأثیر آن می شود. در اينجا، »others« و »غذای لذيذ بعضی کشورها«، 

همان »عناصر« متنی هستند. نمونه نمادين اين عناصر، می تواند تصوير کِرم ها باشد.
درواقع انیمیشن، رسانه ای قدرتمند است که نمی توان آن را ناديده گرفت. از سوی ديگر، 
کودکان به عنوان مخاطب اصلی فیلم های انیمیشن و »قشر بسیار تأثیرپذير« که قرار است 
در دوران کودکی بیاموزند و در دوران بزرگسالی به اين آموزه ها عمل کنند، طبقه ای را 

تشکیل می دهند که اهمیت فراوانی دارند و از اين رو، موضوع بحث اين پژوهش هستند.
از آنجا که کودکان در مرحله درک معرفت شناسانه به سر می برند، فارغ از جنبه های مثبت 
و منفی رسانه ها، بايد به آثار فرهنگی انیمیشن ها و نوع يا میزان اثرگذاری اين محصوالت 
التفات داشت. در شرايط کنونی که میزان تأثیرگذاری رسانه ها افزايش يافته است، پرداختن 
به چنین پژوهش هايی می تواند به شناخت عمیق تر جوامع دريافت کننده بینجامد. اين قبیل 
رويکرد  همچون  انتقادی؛  واکنش های  و  می دهند  افزايش  را  مخاطب  بینش  پژوهش ها 

پسااستعماری را تفوق می بخشند.
هدف پژوهش: در پژوهش حاضر تالش شده است تا روشن شود که چگونه انیمیشن 
مبادرت  به »خود«،  به »ديگری« و مشروعیت بخشی  فرايند غیريت سازی  ايجاد  به  بن تن 
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می کند تا اين امر بر تحقق مؤلفه های هويتی گفتمان مسلط، منجر شود.
ايجاد  برای  تصويری  بالغت  ترفندهای  کدام  از  بن تن،  در سريال  پژوهش:  پرسش 

فرايندهای غیريت ساز استفاده می شود تا هويت سازی و هويت زدايی برساخته شود؟
فرضیه پژوهش: سريال بن تن به عنوان نمونه ای از محصوالت رسانه ای غرب، با بهره گیری 
از قابلیت های کادر، زاويه نگاه، حرکت دوربین و همچنین؛ کارکردهای فرهنگی/ عقیدتی، 
با ايجاد نشانه های برساخت گرايانه هويتی، به پیشبرد فرايند غیريت سازی، مبادرت می کند.

پيشينه پژوهش
پژوهش ترابی اقدم )1396( با عنوان »بازنمايی سیاه پوستان در سینمای هالیوود« با بهره گیری 
از روش جان فیسک1 و روالن بارت2 در تحلیل های متنی و نظريه تحلیل گفتمان الکلو3 و 

موف4، به شیوه های هالیوود برای به حاشیه کشاندن سیاهپوستان می پردازد.
بیچرانلو )1388(، در پژوهشی با عنوان »تصويرسازی و کلیشه سازی هالیوود از مسلمانان«، 
به چگونگی بازنمايی مسلمانان به عنوان قشری مؤثر در جامعه جهانی و غرب می پردازد و 
شیوه های ذهنی به حاشیه راندن آنان را با بهره گیری از عناصر متنی و بصری، مورد تحلیل 

قرار می دهد.
در  مدرن  پست  »نشانه های  پژوهش  در  شده  مطرح  ديدگاه های  از  حاضر،  مطالعه 
کارتون های تلويزيونی« نوشته نجف زاده و اطهری )1391( نیز بهره برده است. به خصوص 
بیان  و  پژوهش  اين  مطالعاتی  موارد  از  يکی  به عنوان  بن تن  سريال  از  استفاده  دلیل  به 

نشانه های پست مدرن در اين سريال.

چارچوب نظری پژوهش
رويکرد: تحليل گفتمان پسااستعماری

نظريه پسااستعماری، رويکردی بینا رشته ای است که با هدف کشف هويت های مخدوش در 

1. John Fiske 2. Roland Barthes 
3. Lacla 4. Mouffe  
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تقابل های متنی به عرصه نگرش های انتقادی قدم گذاشت. ادوارد سعید، در )شرق شناسی(، 
غرب را به َخلِق برساخته های دوگانه محوری متهم می کند که بر مبنای آن، با َسلِب شرق، 
غرب ايجاب می شود. رويکرد پسااستعماری تالش می کند با واکاوی دوگانه ها در ادبیات 
غرب، ديگرِی به حاشیه رانده شده را به مرکز بازگرداند. برآيند رويکرد پسااستعماری، 

تقابل با دو قطبی سازی است که در ذات شرق شناسی استوار است.
»شرق شناسی يک اسلوب انديشیدن است که بر پايه تفاوت های مبتنی بر هستی شناسی 
و دانش شناسی استوار است، تفاوت هايی که بین مشرق زمین )و در بیشتر موارد( مغرب 

زمین تشخیص داده می شود« )سعید، ترجمه خنجی، 1386، ص 21(.
شرق شناسی يک چارچوب نظری دانش محور و چالش برانگیز و يک راه تفسیر غرب 
صورت  متونی  طريق  از  تفسیر  اين  است.  ديگر  غیرعربی  فرهنگ های  و  شرق  درباره 
می گیرد که در دوران حاکمیت استعمار نوشته شده است. سعید در شرق شناسی، اروپايیان 
را به انديشه سازی برای مردمان شرق متهم می کند. »شرق شناسی... مجموعه ای از زمینه ها 
و اقداماتی است که نسل های متوالی در آن سرمايه گذاری مادی کرده اند« )همان، ص 36(. 
حاصل اين سرمايه گذاری، مجموعه ای از متون است که دانش غرب درباره مشرق زمین 
را شامل می شود. اين متون در قالب گفتمانی به نام شرق شناسی در نظامی از بازنمايی ها 
به شکل تولید فیلم های سینمايی و کارتونی در امتداد گفتمان شرق شناسی به جريان خود 

ادامه می دهد.
واکاوی عملکرد رسانه ها و مطالعه بازخورد آن در افکار بیننده کارتون های امريکايی، 
میزان تأثیرگذاری اين محصوالت را در انديشه سازی و سلطه فکرِی کودکاِن جوامعی که 
رسانه های غربی را دنبال می کنند، روشن می سازد. ادوارد سعید در شرق شناسی به مطالعه 

شیوه های ذهنی تقسیم بندی ما و آنها پرداخته است:
و  می سازد  آدمی  ذهن  را  مشخص  چیزهای  از  بعضی  که  گفت  می توان  »به درستی 
اين چیزها با آنکه چنین به نظر می رسد که از وجودی عینی برخوردارند، واقعیتی صرفًا 

افسان های يا تصوری دارند« )همان، ص 91(.
سعید بر اين امر صحه می گذارد که هم جوامع نوين و هم جوامع بدوی، حس هويت 
نظر می رسد که حس هويت، شهروندی و  به  راه های سلبی کسب کرده اند.  از  را  خود 
خارجی نبودن، فرد را اغوا می کند تا ديدگاهش را با فرهنگ مسلط، منطبق سازد. »احساس 
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خارجی نبودن در صورتی به شخص دست می دهد که فکر و نگرش آن شخص مبتنی بر 
تصوری بسیار سطحی باشد از آنچه در »آنجا« يعنی در فراسوی سرزمین آن شخص نهفته 
است« )همان(. حاصل اين فرايند، فرد مشتاق را به تقلید از فرهنگ مسلط فرامی خواند و 

او را در انقیاد فرهنگی فرو می برد.
و  استعمار  با  مواجهه  در  که  است  پسااستعماری  درانديِشه  مفهوم  بنیادی ترين  هويت: 
مجاورت با الگوهای دووجهی، از درون تهی و به حاشیه جهان هستی هدايت می شود. 
و  استعمارگر  ديگری،  و  خود  رويارويی  برای  غرب،  فرهنگ  دوتايی  برساخته های 

استعمار زده، به صورت هدف مند به منظور بازنمايی غرب، تالش می کنند.
مؤلفه های هويتی شامل: نژاد، جنسیت و زبان، در انیمیشن بن تن، از طريق دوگانه سازی 
به حاشیه رانده می شوند. هويت در طول تاريخ دستمايه گفتمان های مسلط بود. نژاد و 
گفتمان های  در  آن  به دنبال  و  شرق شناسی  گفتمان  در  بودن(  دورگه  يا  )سیاه  آن  اقسام 
همسو چون بخشی از گفتمان رسانه، مرکزيت خود را از دست داد. جنسیت نیز در قالب 
)پدرساالری/ زن بودن، مذکر/ مؤنث( چنین سرنوشتی داشت. حتی زبان نیز که عنصری 

هويت ساز است، دستخوش اين روند حاشیه سازی شده است.
هويتی  استعمار  مؤلفه های  آسیب پذيری  موجب  غرب،  برساخته  دوتايی  تقابل های 
امپراتوری محسوب  نژادی، مکمل توسعه  از دونگاره های  مراتبی  زده اند، »چنین سلسله 

می شد« )اشکرافت1 و همکاران، 2007، ص 184(.

روش: رمزگان های فنی )فيسک( و پنج سطحی )بارت(
پیش از ورود به اين مبحث، ارائه تعريفی از »رمزگان2« ضروری است: مکاريک می گويد: 
از  مجموعه ای  شامل  و  می کند  تولید  را  معینی  پیام  که  است  نشانه ای  نظامی  »رمزگان، 
نشانه ها و قواعد حاکم بر ترکیب آنها است« )ترجمه مهاجر و نبوی، 1393، ص 136(. 
مکاريک، متن را نه تنها صورت تحقق يافته يک رمزگان نمی داند بلکه آن را گذرگاهی برای 
عبور رمزگان های متنوع می بیند؛ ديدگاهی که در آن رمزگان ها موجود نیستند بلکه خلق 
می شوند. در اينجا، متن، بستری است که رمزگان در آن تولید می شود. شرايط اجتماعی، 
1. Ashcroft  2. codes
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چنانچه  متنی  »هر  هستند  رمزگان ها  مولد  و  جريان ساز  فرايندهای  اقتصادی،  و  سیاسی 
است«  واقعیت  تکثیرکننده  و  تولیدکننده  بلکه  واقعیت  بازتاب  نه  تحلیل شود،  به درستی 

)سجودی،1393، ص 144(.
سجودی بر اين اعتقاد است که رمزگان ها، بدنه دانش هستند و کیفیت معرفت شناختی 
دارند. از آنجا که در بستر اجتماع شکل می گیرند و جاری می شوند، وجهی تاريخی نیز 
دارند. نه عجوالنه پديدار می شوند و نه به سادگی از میان می روند. ازاين رو، فرهنگ را 
متون  پیچیده  بافت  در  رمزگان ها،  دانست.  رمزگان ها  برای  جامعیتی  و  نظام  شبکه،  بايد 
حضور پیدا می کنند و امکان رصد و تحلیل را به خواننده می دهند )همان(. فیسک، رمزها 
را نظام هايی می داند که نشانه ها در درون شان سازمان  يافته اند و چگونگی رابطه نشانه ها 
دارند.  داللتی  رابطه ای  يکديگر  با  رمزها  فیسک،  نظر  از  می کنند.  تعیین  را  يکديگر  با 
»رمز عبارت است از نظامی از نشانه های قانونمند که همه آحاد يک فرهنگ به قوانین و 
عرف های آن پايبندند. اين نظام، مفاهیمی را در فرهنگ به وجود می آورد و اشاعه می دهد 

که موجب حفظ آن فرهنگ است« )فیسک، ترجمه برومند، 1394، ص 127(.
در اين پژوهش تالش شده است با پیمايش عناصر بصری و روايی متن سريال بن تن 
به کمک رمزگان فنی از روش سه سطحی جان فیسک و رمزگان های پنج سطحی روالن 
بارت به کشف رمزهای آن مبادرت شود و نقدی ريزبینانه و جزءنگر از اين متن رسانه ای 

به دست آيد.

رمزگان فنی
کارکردهای فنی به صورت قراردادهايی که استفاده از فنون مختلف را در نحو سینمايی، 
تولیدکنندگان  برای  انکار  غیرقابل  وجوبی  به  میزانسن،  و  دوربین  زوايای  کادربندی، 
فیلم های سینمايی و تلويزيونی تبديل کرده اند، ابزاری را تعريف می کنند که از آنها برای 
تأثیرگذاری استفاده می شود تا در وهله اول، به ديده شدن محصول کمک کنند و در وهله 

بعد، تأثیرات آن را جهت دار سازند.
تلويزيونی، يک  فیلم های  در  موجود  رمزگان های  بازگشايی  و  تحلیل  برای  فیسک  جان 
روش سه سطحی ارائه می دهد که تمرکز آن بر سه سطح واقعیت يا رمزگان اجتماعی، 
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سطح بازنمايی يا رمزگان فنی و سطح ايدئولوژيک است. »کاربرد رمزها در سطوح مذکور 
و نحوه صورت بندی و مفصل بندی آنهاست که در نهايت، معنايی خاص را مرجح می کند« 
)تودوروف، ترجمه نبوی، 1395، ص 10(. از آنجا که وجه تمايز روش فیسک از روش 
پنج سطحی بارت، رمزگان فنی است و از سوی ديگر، دو سطح اجتماعی و ايدئولوژيک 
با روش بارت همپوشانی دارند، از سطح رمزگان فنی و رمزگان های پنج سطحی روالن 

بارت برای تحلیل روايی استفاده می شود.
جدول 1. سطح رمزگان فنی و رمزگان پنج سطحی بارت

سطح اول
واقعیت

)اجتماعی(

 ظاهر، لباس، چهره پردازی، محیط، رفتار، گفتار، حرکات سر و دست، صدا و غیره. اين رمزهای
اجتماعی را رمزهای فنی به کمک دستگاه های الکترونیکی رمزگذاری می کنند.

سطح دوم
بازنمايی

)فنی(

 دوربین، نورپردازی، تدوين، موسیقی و صدابرداری که رمزهای متعارِف بازنمايی را انتقال می دهند
 و رمزهای اخیر نیز بازنمايِی عناصری ديگر را شکل می دهند، از قبیل: روايت، کشمکش، شخصیت،

گفتگو، زمان و مکان، انتخاب نقش آفرينان و غیره

 سطح
سوم

ايدئولوژی

 رمزهای ايدئولوژی، عناصر فوق را در مقوله های »انسجام« و »مقبولیت اجتماعی« قرار می دهند.
 برخی از رمزهای اجتماعی عبارت اند از: فردگرايی، پدرساالری، نژاد، طبقه اجتماعی، مادی گرايی،

سرمايه داری و غیره.

رمزگان های پنج سطحی
رمزگان هرمنوتيک1 يا معمايی: واحدهايی متنی هستند که گرد هم می آيند تا به نحوی، 
يک مسئله را طرح کند و به آن پاسخ دهند. »بازشناسی معما، پراکندن سرنخ ها، به تأخیر 
ترجمه  )مکاريک،  حقیقت«  کردن  آشکار  دروغین،  راهنمايی های  ارائه  پاسخ،  انداختن 
ايجاد همذات پنداری  در  بسزايی  تأثیر  رمزگان  اين   ،)138 نبوی، 1393، ص  و  مهاجر 

بیننده دارد.
از نظر بارت، رمزگان های هرمـنوتیک عباراتی هستند که »به خواستـشان رمزی شکل 
گرفته، مرکزيت يافته، به نظم درآمده، سپـس به تعويق افتاده و نهايتًا آشکار می شود« 
)بارت، ترجمه شکری پوری، 1394،  ص 32(. وی اين عبارات را گاهی داللت کننده و 
اغلب تکرارشـونده می داند؛ ضمن اينکه در هیـچ ترتیبی، به طور پايدار ظاهر نخواهـند 

1. hermeneutic
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شد. طـرح اين پرسـش که »چرا سـاعت مچـی )امنی تريکس( بن را برگزيده است؟«، 
به ايجاد تعلیق و خلق رمزگان هرمنوتیک در متن فیلم منجر می شود.

رمزگان معنايی1 يا دال ها: مقصود؛ رمزگان معناهای ضمنی است »که از اشارات معنايی 
تولید می شود« )سجودی،  به خصوصی  بهره می گیرد و توسط دال های  معنا  بازی های  يا 
1393، صص 149-148(. مکاريک آنها را شامل برخی از ويژگی های معنايی می داند که 
واحدهای متنی با اندازه های متغیر بر آنها داللتی ضمنی دارند. »رمزگان معنايی همچنین 
با اسامی خاص ارتباط دارند، گردآوری می کند و به اين  مشخصه های گوناگونی را که 
ترتیب، شکل گیری شخصیت را ممکن می کند« )مکاريک، ترجمه مهاجر و نبوی، 1393، 
ص 138(. در موقعیت سوم، نماهايی از کوه راشمور به نمايش درمی آيد که نوعی رمزگان 

معنايی و ضمنی است. اين نماد و اشارات ضمنی اش در آن موقعیت بحث می شود.
رمزگان نمادين2: »موجودات و رخدادهای خاص را به مفاهیم مجرد و عام پیوند می دهد. 
آنتی تز  نظیر  فضايی،  الگوهای  و  بیانی  مجازهای  قالب  در  مدلول ها  سازمان بندی  بارت 
 ،)1388( بیچرانلو  )همان(.  می فهمد«  نمادين  رمزگان  چارچوب  در  را  مقلوب  تقارن  و 
مهم ترين کارکرد رمزگان نمادين را وارد کردن تقابل ها در متن می داند )ص 124(. اين 
رمزگان دربرگیرنده مضمون ها، الگوهای آشنا و تضادهای محوری است. سجودی )1393( 
می گويد که اين رمزگان ها پیوسته در داستان بازتولید می شوند و پین )ترجمه يزدانجو، 
تفاوت های  می يابند.  سازمان  تأويل،  فرايند  در  که  می داند  معنايی  تکثر  را  آنها   ،)1394
آشکار در جهان بینی دو شخصیت بن و کوين، برخوردهای لفظی بن و گوئن، بزرگنمايی 
و تکرار جايگاه تنیسون ها به عنوان جايگاه متفاوت با ديگران، ازجمله مضامین، الگوها و 

تضادهای متنی موجود در فیلم است.
رمزگان کنشی3: »مقصود، رمزگان کنش هاست« )بارت، ترجمه شکری پوری، 1394، ص 
31(. زنجیرهای از کنش ها که روايت را شکل می دهد و داستان را سازماندهی می کند. 
اين رمزگان، »کنش های شخصیت ها را به صورت پی رفت های روايی، سازمان می دهد و 
برای هر پی رفت اصطالح عامی در نظر می گیرد که کارکرد راهبردی آن را نشان می دهد« 

1. semes 2. symbolic
3. proairetic
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به   Praxis با ارجاع مفهوم  نبوی، 1393، ص 138(. بارت  )مکاريک، ترجمه مهاجر و 
ارسطو، آن را با همان توانايی عقالنی تعیین نتیجه عمل مرتبط می کند. »آنچه کنش را به 
)بارت، ترجمه شکری پوری، 1394، ص  نه پرسوناژ که گفتمان است«  عمل وامی دارد، 
31(. هر بخش روايی که در سريال استوار شده، يک رمزگان کنشی است، برای مثال، در 
موقعیت سوم، وقايع کوه راشمور و افت و خیزهای روايی آن که بن را تا مرز تسلیم پیش 

می برد، زنجیره داستانی پی رفت راشمور است.
رمزگان فرهنگی1: اين رمزگان، فضا را برای ارجاعات بینا متنی، فراهم می کند. واحدهايی 
از متن است و »هنگامی به کار گرفته می شود که متن برای شکل دادن به معنا، خواننده را 
به استفاده از دانش خود از جهان واقعی فرامی خواند« )مکاريک، ترجمه مهاجر و نبوی، 
1393، ص 138(. اين فراخوان، روابط بینا فرهنگی را فعال می کند و از نظر بارت، تصوير 

رمز پرداخت های است که از منابع متنی مشتق می شود.
سجودی نیز به روابط بینا متنی در اين رمزگان تأکید دارد و می گويد: »رمزگان فرهنگی 
مجرای ارجاع متن است به بیرون، به دانش عمومی« )1393، ص 150(. سجودی بر آن 
است که مرجع های فرهنگی حس واقعیت را در متن به وجود می آورند چراکه خود اين 

افکار، باورهای طبیعی و موجه فرهنگی هستند.
بارت در اس/ زد اين رمزها را تحت قابلیتی برای فهم متن می داند؛ و رمزگان های کنشی 
و  نمادين  معنايی،  تلقی می کند. سه رمزگان  به جلو  متن  را عامل حرکت  و هرمنوتیک 
فرهنگی، »اطالعات اساسی را فراهم می کنند و معانی ضمنی الزم برای تکمیل قابلیت فهم 
متن را به دست می دهند« )سجودی، 1393، ص 151(. ذائقه غذايی بن و گوئن، جهان بینی 
بازتاب  از  با هملت شکسپیر، نمونه هايی  کوين، رويداد ملی کوه راشمور و رابطه متنی 

فرهنگ در متن فیلم هستند.

روش شناسی پژوهش
در میان تقسیم بندی های اجزای تشکیل دهنده يک فیلم، مؤلفه های صحنه بندی شامل: نما2، 

1. caltural 2. shot
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با يکديگر درمی آمیزند تا معنا و مفهوم در يک نحو سینمايی شکل  صحنه1 و پی رفت2 
بگیرد. اين پژوهش، واحد تحلیل خود را »صحنه« قرار داده است. »صحنه بخشی از يک 
فیلم روايی )است( که حسی از کنش مداومی را القا می کند که در يک مکان و زمان مداوم 
رخ می دهد« )فیلیپس، ترجمه محمدی، 1394، ص 29(. هر بخش از تحلیل که »موقعیت« 
نام گذاری شده، در يک پی رفت قرار دارد و از میان صحنه های موجود در آن پی رفت، 
رمزگان های مرتبط با هم انتخاب و ضمن قرار گرفتن در يک جدول، تحلیل می شوند. 
پی رفت ها به طور غیرتصادفی از میان قسمت های )اول، سیزدهم و آخرين قسمت( فصل 
اول در پی رفت جنگل، موقعیت دوم در  انتخاب شده اند و شامل موقعیت  اول سريال، 
پی رفت متروی مرکزی شهر و دو موقعیت سوم و چهارم در پی رفت راشمور می شوند. 
محوری ترين پی رفت هر قسمت، برای تحلیل، برگزيده و شات لیست شده و اطالعات 
مالک  است.  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  تحلیل  و  نقد  برای  لیست،  شات  در  موجود 
نام گذاری  انتخاب صحنه ها، دوگانه متضاد »خود و ديگری« بوده است.  برای  اين مقاله 

پی رفت ها بر مبنای نزديک ترين معنای متن صورت گرفته است.
شکل 1. مدل روش پژوهش

تحليل صحنه:
پی رفت جنگل؛ شناسنامه و خالصه داستان( 1

جدول 2. مشخصات

کارگرداننويسندهتولیدکنندهنام اين قسمتمدتقسمتفصل

اسکوتر تِدِولتامِس پاگزلیَمن آو اَکِشنسپس آنها 10 نفر بودند23 دقیقهاولاول

 تعداد صحنه ها:

322
 سکانس انتخابی: از دقیقه 4:22
تا پايان پی رفت به مدت 21:34

1. scene 2. sequence
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با جثه ای کوچک و ضعیف، همواره  لجباز  تنیسون1، پسربچه  بنجامین  خالصه داستان: 
با اين حال، روحیه کمک به ديگران را دارد. زمان  مورد آزار و بچه های مدرسه است، 
آغاز داستان، مصادف با تعطیالت است. بن به اتفاق پدربزرگ )مکس2( و دخترعمويش 
)گوئن3( راهی تعطیالت می شوند؛ در حالی که بیرون از جو زمین، اتفاقاتی رقم می خورد. 
دو سفینه فضايی؛ يکی حامل ويلگکس4، موجود وحشت آوری است که برای تصاحب 
يک ساعت مچی به نام »امنی ماتريکس5« تالش می کند و سفینه کوچک تر حامل سرنشینانی 
که از اعضای سازمان سّری »پالمبرها6« هستند و وظیفه مبارزه با شرارت را برعهده دارند. 
از کمپ های  نیز در يکی  تنیسون ها  اين پی رفت در جنگل رخ می دهد.  اتفاقات  تمامی 

حاشیه جنگل، درحال گذراندن تعطیالت خود هستند.
y  موقعيت اول: کمپ توريستی میان جنگل؛ ماشین َون درگوشه کمپ متوقف است، بن

و گوئن دور میز چوبی نشسته اند. مکس ظرفی مملو از کِرم های زنده جلوی آنها می گذارد 
و با گفتن جمله »وقت غذاست« آنها را تشويق به خوردن کِرم ها می کند:

بن: ِول کن. اين ديگه چیه؟  
مکس: کِرم های خوراکی مزده دار شده. اينها رو سخت میشه اينقدر تازه در اياالت پیدا   

کرد. غذای لذيذ بعضی کشورهاست.
گوئن: و کاماًل ناخوشايند برای کشورهای ديگه.  

تنیسون درکنار ماشین  باال8، خانواده  از  باز7، زاويه  نمای کاماًل  فنی: صحنه 1-  رمزگان 
استیشن خود درمیان جنگل دور میز نشسته اند. اين نما )نمای معّرف9(، اطالعاتی کلی از 
مکان و زمان دراختیار بیننده قرار می دهد./ برش )صحنه2 و 7(، دوربین هم سطح میز و 
ظرف کِرم هايی که در حال وول خوردن هستند، زاويه دوربین از پايین برای بن و گوئن/ 

برش )صحنه 3(، نمايی سه نفره. نمای روی شانه10 بن، دوربین هم تراز با بیننده.

1. Benjamin Tennyson 2.  Max
3. Gwen 4. Vilgax
5.  omni matrix 6. Plumbers
7. Extrim Long Shot 8. High Angle
9. Establishing shot 10. Over Shoulder
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صحنه 3- يکی از کِرم ها از ظرف جدا می شود و روی میز به سمت چپ دوربین می خزد/ 
برش )صحنه 4 و 6 و 8(، نمای نزديک1 از مکس، هم تراز با بیننده، در حال توضیح به 
نوه هايش/ برش )صحنه 5(، دوربین هم تراز، نیمی از ظرِف کِرم ها تقريبا نیمی از کادر را 
 »Others« پوشانده. چهره غضبناک گوئن که به ظرف غذا نگاه می کند. هنگام بیان واژه
از سوی گوئن، يکی ديگر از کِرم ها خود را از ظرف جدا می کند و به طرف چپ کادر 
می خزد. تصوير آشنا2 از صحنه شماره 4، پیشنهاد مکس برای تغییر وضعیت. اين برش ها، 
تداوم کنش را میسر می کند. حرکت مشمئز کننده کرم های درون ظرف، اظهار نظر گوئن را 

درباره ناخوشايند بودن غذای برخی کشورها بسیار تأثیرگذار می کند.
»سینما برپايه تکرارها و تقارن ها رشد می يابد. ساختار تصوير آشنا از آنجا که تصويری 
هم  به  پراکنده  تصاوير  پیوند  موجب  و  است  تقارن آفرين  تکرار شونده،  و  ثابت  است 
و  برش ها  اين  مجموعه   .)99 ص   ،1396 خامنه پور،  و  شهبا  ترجمه  )شارف،  می شود« 
زوايای دوربین، موجب تمرکز بیننده و دريافت پیام می شود. پیام، خلق دوگانه فرهنگ 

خودی ـ فرهنگ بیگانه است.
جدول 3. رمزگان پنج سطحی

کِرم های خوراکِی مزه دار شده، غذای مردم کدام سرزمین است؟هرمنوتیک

.”Gwen: totally gross in “Othersمعنايی

مکس: کِرم های خوراکی مزه دار شده، غذای لذيذ بعضی کشورها )غذای لذيذ(نمادين

گوئن: و کاماًل ناخوشايند برای کشورهای ديگه )غذای ناخوشايند(

انتظار نمی رود که در اين سفر کسالت بار به کسی خوش بگذرد.کنشی

ذائقه نسلی که بن و گوئن نماينده های آن هستند، به غذاهای عجیب و غريب و بدوی، تمايلی ندارد.فرهنگی

و  معنايی  هاله ای  گفتگو،  اين  در  ناخوشايند«  ـ  »لذيذ  معنايی  تقابل های  روايی:  تحليل 
تضادی محوری است که به طور نمادين به يک دوانگاری متضاد تبديل می شود. بیان تنفر 
گوئن به عنوان شهروند اياالت متحده از يک غذای غیرامريکايی و شايد بدوی، محوری 
غیريت ساز میان غذای خود و غذای ديگری است. فرهنگ حاکم بر نسل بن با اين ذائقه 
غذايی ناآشناست و نسبت به آن، احساس خوبی ندارد. بی عالقگی به غذای ديگر کشورها 
و استفاده از واژه »Others« از سوی گوئن برای خطاب کردن غذای کشورهای ديگر، 
1. Close-Up 2. Familiar Scene
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آغاز اولین محور غیريت ساز در اين پی رفت است. بی عالقه بودن به غذای ديگری، منشأ 
فرهنگی دارد.

انتخاب کِرم برای معرفی غذای برخی کشورها در اين سريال، به منظور ايجاد اشمئزاز 
ذائقه ای و در نهايت اشمئزاز فرهنگی از پاره ای کشورهاست. در يک رابطه بینافرهنگی، 
مابه ازای اين تفاوت که بايد موجب تهوع در ذائقه مخاطب سريال شود، متوجه کشورهايی 
است که پیش تر، نسبت به آنها، فرهنگ شان و غذاهای بومی شان، متونی تولید و به بستر 

فرهنگی مخاطبان، ارسال شده است.
از اين دست، می توان به پاره ای از متون شرق شناسان اشاره کرد. شرق شناسی اروپايیان، 
پهنه ای بود که بستر الزم را برای تولید اين متون فراهم آورد. استورات هال بر آن است 
اين  از  اروپايیان نسبت به هويت مردمان مشرق زمین دچار سوء تشخیص شدند و  که 
رو، در بازنمايی فرهنگ آنها به تولید متونی روی آوردند که بیشتر زايیده تخیل شان بود. 
اريک نیوبای )1975( در اطلس جهانی، مردمان سرزمین هند را اينگونه تجسم می کند: 
و  می زنند  کردن حرف  پارس  با  که  گله های سگ  با  هستند  مردمانی  هند  »در سرزمین 

خوراکشان پرنده های شکاری است« )هال، ترجمه متحد، 1386، ص 75(.
هال نیز به نقل از آرنز )1978( می گويد: »سرخپوستان دنیای جديد... برای شام، گوشت 
همنوعانشان را می خوردند« )ترجمه متحد، 1386، ص 90(. از اين دست متون در میان 
اسناد اروپايیان درباره مشرق زمین بسیار ديده می شود. به خصوص که همین اسناد، به منابع 

شناختی شرق شناسان بعدی تبديل شدند.
تحليل صحنه:

پی رفت ايستگاه مرکزی متروی شهر؛ شناسنامه و خالصه داستان( 2
جدول 4. مشخصات

کارگرداننويسندهتولید کنندهنام اين قسمتمدتقسمتفصل

اسکوتر تِدِولگِرگ کالينَمن آو اَکِشنکِوين 2311 دقیقههفتاول

 تعداد
 صحنه:
127

 سکانس انتخابی: از
 دقیقه:11:49 تا دقیقه: 17:34،

به مدت 5:45
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نیويورک  وارد شهر  ادامه سفر،  در  و گوئن  بن  به همراه  پدربزرگ  داستان:  خالصه 
می شوند. بن هنگام بازی با دستگاه سُومو1 در .V.I.P هتل )برای ديده نشدن(، به روح 
فضايی2 تبديل می شود. مأمور امنیت هتل آنها را برای اين کار از هتل اخراج می کند. بن 
ناآرامی  با نوجوان رنگین پوست  برای بازی رايانه ای به يک باشگاه بازی می رود. آنجا 
نیرويی خارق العاده است  دارای  نام کوين3 آشنا می شود. بن متوجه می شودکه کوين  به 
و می تواند با لمس منابع انرژی، نیروی آنها را جذب کند. کوين در باشگاه با چند جوان 
شرور برخورد می کند و بن پیکرگردان »موجود سريع4« می شود و آنها را ادب می کند. به 
اين ترتیب، کوين که متوجه قدرت بن شده به او پیشنهاد دوستی و شراکت می دهد. آنها 
به ايستگاه مرکزی مترو می روند، بن از نقشه کوين مطلع می شود و با پیشنهاد او مخالفت 

می کند. آنها در ايستگاه مترو با يکديگر درگیر می شوند.
y• آن وسوسه تصاحب  برای  امنی تريکس شده،  قدرت  متوجه  که  کوين  دوم:  موقعيت 

می شود.
کوين به بن: کارِت درسته! نشون بده ببینم به چندتا بیگانه ديگه می تونی تبديل بشی.  
بن: به اين سادگی ها نیست. خود ساعت بايد تصمیم بگیره.  
کوين: بده ببینمش... شايد من بتونم راهش بندازم.  
بن: نمی شه، اون ]ساعت[ به دستم چسبیده.  

رمزگان فنی: موسیقی هیجانی که از صحنه 9 درست در لحظه گفتن جمله: »نمی شه، 
اون به دستم چسبیده« آغاز می شود، می تواند برای اهمیت بخشیدن به اين جمله باشد. 
اين گفتگوها در زاويه هم سطح5 است. میلرسون )ترجمه رحیمیان،  بیان  کادر در لحظه 
تداعی می کند و  را  با موضوع  رابطه مستقیم  تراز،  نمای  اعتقاد است که  اين  بر   )1393
شخص را هم تراز با بیننده تصوير و هم سطح با او القا می کند. فرد را از جنس بیننده نشان 
می دهد؛ و »باعث می شود که مخاطب در همان سطحی قرار بگیرد که سوژه قرار دارد« 
)فیلیپس، ترجمه محمدی، 1394، ص 101(. اين هم سطحی بیننده و بن، جنبه مردمی تری 

به او می بخشد.

1. Sumo Game set 2. Ghostfreak
3. Kevin 4. XLR8
5. eye level
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جدول 5. رمزگان پنج سطحی

چرا ساعت مچی )امنی تريکس(، بن را انتخاب کرده است؟ دلیل اين انتخاب چیست؟هرمنوتیک

اراده ساعت بر گزينش نوجوان سفید پوست رنگین چشم امريکايی، تعلق گرفته است تا زمین را نجات دهد.معنايی

نمادين
 فرهنگ کوين/ فرهنگ بنـ  رفتار کوين/ رفتار بنـ  ديدگاه رفتاری و اخالقی کوين/ ديدگاه اجتماعی و رفتاری

بن ـ تفاوت های آشکار در جهان بینی دو شخصیت کوين و بن

کنشی
اين میزان  می زند.  رقم  نیز  را  بیشتری  گستردگی  بلکه  می گذارد،  تأثیر  بن تن  آينده  بر  تنها  نه  مچی   ساعت 

گستردگی اهمیت بن را روايت می کند.

فرهنگ حاکم بر کوين، حايز تفاوتی است که بر دلیل برگزيده بودن بن تأکید می کند.فرهنگی

تحلیل روايی: در صحنه 6 تا 9- دو مفهوم از سوی بن مطرح می شود که جنبه تأکید و 
تذکر به بیننده نیز دارد. اول، اراده ساعت )امنی تريکس( است و دوم، انتخاب ساعت که 
با عبارت »نمی شه، اون به دستم چسبیده.« بیان می شود. طی 6 قسمت قبلی، بن تن متوجه 
نحوه استفاده از ساعت شده است. در قسمت هفتم )همین قسمت( بن، ساعت را محور 
اصلی برای پیکرگردانی کالبدهای قهرمانی، می داند. به نظر می رسد انتخاب با ساعت است 
و اراده ساعت در انتخاب قهرمان و تبديل به آن کالبد، واسطه ای است میان بن و ساعت.
در گفتگوهای اين پی رفت، به برگزيده شدن بن از سوی ساعت تأکید می شود و داليل 
همواره  بن  می شود.  بیان  ديگر  بار  سريال،  از  بخش  همین  طی  نیز  شدن  برگزيده  اين 
آنها می داند. درحالی که کوين  از حقوق  دفاع  به  را موظف  به مردم می انديشد و خود 
قصد دارد با استفاده از ساعت، بخشی از حقوق مردم را تصاحب کند. کوين از پیشینه 
رفتاری مردم نسبت به خودش سرخورده است و می خواهد از طريق سرقت حقوقشان، 
را  دوگانه ای  ايدئولوژی،  فرهنگ/  دو  اين  میان  تفاوت  کند.  را جبران  فروخوردگی  اين 
برمی سازد و به طور نمادين به حقیقتی اشاره می کند که مورد نظر فرهنگ مسلط است. بن 
به طور استعاری به اين مهم اشاره می کند که ساعت، او را انتخاب کرده و خودش در اين 
امر نقشی نداشته است. دلیل اين انتخاب نیز بارها روشن شده و درگیری میان کوين و بن 

در ايستگاه مترو مرکزی شهر مؤيد همین نکته است.
رمزهای اجتماعی طبقه ای که کوين متعلق به آن است )رنگین پوست بودن او(، اين 
نکته را خاطرنشان می کند که نژاد او در حاشیه قرار دارد چرا که تأثیر او در روند داستان، 
همواره يا خنثی است و يا کم اهمیت. انتخاب )امنی تريکس( نیز دلیلی می شود بر برتری 
او درمیان جمعی که چه به لحاظ جنسیتی )گوئن(، چه به لحاظ نژادی )کوين( و چه از 
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نظر نیروی جوانی )مکس(؛ او را در يک همنشینی نشانه ای، در موقعیت برتری نسبت به 
ديگران قرار می دهد.

عملکرد اجتماعی اين رمزها را می توان در شخصیت امريکايی و طبقه پايین جامعه 
با شخصیت کمتر جذاب کوين که به اخالق مقید نیست و در نتیجه، تبهکار جلوه داده 
می شود، به صورت رابطه ای طبیعی قلمداد کرد. در آن سوی اين محور، بنجامین تنیسون، 
مردم  رفتارهای  دارد.  بیشتری  جذابیت های  و  است  سفیدپوست  متوسط  امريکايی  يک 
محور و ظلم ستیزی که در شاکله اخالقی او جای دارد، بنیادين است. پیروزی در پايان هر 

قسمت، تأکیدی بر اين جذابیت هاست.
تحليل صحنه:

پی رفت راشمور؛ شناسنامه و خالصه داستان( 3
جدول 6. مشخصات

کارگرداننويسندهتولید کنندهنام اين قسمتمدتقسمتفصل

اسکوتر تِدِولمارتی آيزنبرگَمن آو اَکِشنرازها23 دقیقهسیزدهاول

سکانس انتخابی: از دقیقه11:53 تا پايان پی رفت به مدت 10:26 دقیقهتعداد صحنه: 193

خالصه داستان: بن در پی کابوس هايش از موجود وحشت آوری که وعده مالقات نزديک 
را درخواب به او می دهد، دچار نگرانی و التهاب می شود. مکس که به نظر می رسد چیزی 
را پنهان می کند، برنامه سفر را به طور ناگهانی به طرف کوه راشمور، تغییر می دهد. در راه 
سفر، بن متوجه می شود که تعدادی مهاجم قصد صدمه زدن به مردم شهری را دارند که 
در مسیر آنها قرار گرفته است. بن با وجود ممانعت مکس، برای نجات مردم اقدام می کند 
ايجاد کرده اند.  امنی تريکس  برای کشف موقعیت بن و  بیگانه ها  تله ای است که  اين  اما 
اين  می دهد.  نشان  را  خود  بود،  ديده  درخواب  بن  که  وحشت آوری  موجود  سرانجام 
موجود، ويلگکس دشمن اصلی بن است. نبرد نهايی آغاز می شود در حالی که ويلگکس 

بسیار قدرتمند به نظر می رسد. آخرين رويارويی در کوه راشمور رخ می دهد.
y• موقعيت سوم: صحنه 2- مکس و گوئن با ماشین ون از يک جاده کوهستانی مشرف

به کوه راشمور درحال عبورند. مسیر سربااليی و مقصد نامشخص است. به نظر می رسد 
که مکس بسیار عجله دارد. در اين لحظه، آنها از وضعیت بن بی اطالع اند. ولی مکس از 

وقايعی خبردارد که گوئن و بن از آن اطالعی  ندارند.
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رمزگان فنی: دوربین از زاويه پايین1، روی کوه راشمور و سرديس های آن است. سپس 
با حرکت تیلت به پايین، مکس و گوئن درون ماشین ون، وارد کادر می شوند. سوژه ای 
که دوربین از زاويه پايین به آن نگاه می کند، »باشکوه، مقتدر، مصمم، مؤقر و سخاوتمند 
نیز،  تیلت  ظاهر می شود« )میلرسون، ترجمه رحیمیان، 1393، ص 98(. کارکرد حرکت 
پیوند میان موضوعات باالی صحنه با پايین صحنه است. میلرسون، کارکرد حرکت تیلت 
را به دو نوع؛ تأکید بر ارتفاع يا عمق و تأکید بر روابط، تقسیم می کند. در صحنه 2 هر دو 
کارکرد قابلیت خوانش دارد. ولی تأکید بیشتر بر عناصر بااليی صفحه )چهار سرديس کوه 

راشمور( با عناصر پايینی )تنیسون ها( است.
جدول 7. رمزگان پنج سطحی

هرمنوتیک
 چرا مکس برای آمدن به کوه راشمور تا اين اندازه اصرار داشت؟ اينجا کجاست؟ چگونه می شود با آمدن به اينجا،

بن و ديگران را از خطر رهانید؟ نسبت میان اين مکان زيرزمینی با روايت داستان چیست؟

سرديس های کوه راشمور نماد حاکمیت، قدرت، شکوه، عظمت، مقاومت و اراده ملی امريکا هستند.معنايی

نمادين
 جايگاه خانواده تنیسون و جايگاه مردم امريکا در رفع خطر به وجود آمده- مالکان يا گردشگرها- بیگانه ها در

مقابل خانواده تنیسون ها.

آمدن به راشمور، نقطه عطفی بر وقايع داستان است.کنشی

کوه راشمور نماينده فرهنگ، هويت و تاريخ اياالت متحده است.فرهنگی

تحليل روايی: يادبود ملی کوه راشمور2 يک اثر عظیم مجسمه سازی در منطقه بلک هیلِز3 
از جنس  بورگلوم5  يادبود که در سال 1941 تحت هدايت  اين  داکوتای جنوبی4 است. 
کیلومتر   5( مربع  مايل   2 شده،  تراشیده  نام  همین  به  کوهی  شرقی  جنوب  در  گرانیت، 
مربع( وسعت دارد. در اين اثر ملی، مجسمه سر چهار رئیس جمهور اياالت متحده؛ آبراهام 
لینکلن6، تئودور روزولت7، تامس جفرسون8 و جورج واشنگتن9، در دل کوه حجاری شده 
است10. راشمور در اينجا نماينده قدرت و اراده ملی است که دو جنبه ملیّت امريکايی و 

1. Low Angle 2. Mount Rushmore National Memorial
3. Black Hills region 4. South Dakota 
5. Gutzon Borglum 6 . Abraham Lincoln 
7 .Theodore Roosevelt 8 .Thomas Jefferson
9. George Washington 10. Britannica.com-2018 
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فرهنّگ مقاومِ آن را بازمی نماياند. انتخاب منطقه نبرد نهايی، می تواند برای تأکید بر اراده 
ملی و پیروزی فرهنگ مسلط بر خرده فرهنگ ها باشد. جنسیت اين پیروزی که به دست 
يک پسربچه سفید پوست امريکايی رقم زده می شود، در نقطه ای با همین هويت، بیانگر 
اين نکته است که امنی تريکس متعلق به هويت خاصی است و شرارت مهاجمان به اين 
ملیت از طريق همین هويت/ ملیّت، سرکوب می شود زيرا اين هويت/ فرهنگ، مستحکم 
همچون صخره است و حاکمیت آن، از عظمت و قدرت الزم برای نابودی هرگونه شر و 

بدی برخوردار است.
صحنه 2- گوئن در سربااليی مسیر کوهستان از )پدربزرگ( می پرسد: »فکر نکنم گردشگرها 

هم بتوانند از اين جاده عبور کنند؟«
در واقع اين سوال گوئن که به دلیل تردد نداشتن وسايل نقلیه در آن جاده است، اشاره 
به مأموريت و مسیر خاصی دارد که رهروان آن، دارای ويژگی های ملیّتی، نژادی و فرهنگی 
خاصی هستند. پاسخ مکس به اين پرسش نیز تأکید بر همین نکته است؛ او می گويد: »ما 

گردشگر نیستیم، ما مالکان اينجا هستیم.«
نبودن  اتفاقی  بر  داللتی  و  ملیّت  هويت/  بر  تأکیدی  نبودن،  گردشگر  و  بودن  مالک 
رخدادهاست. مأموريت؛ نجات زمین از شرارت است. از آنجا که منجی، دارای ملیّت و 

نژاد خاصی است که روی آن تأکید شده، جنس دشمنان نیز هويتی و نژادی است.
صحنه 3- نماد کوه راشمور يک رمزگان فرهنگی است، اما به داللتی ضمنی نیز اشاره 
می کند. حضور 4 شخصیت سیاسی در اثر راشمور، نمادی از حاکمیت ملی امريکاست. 
جنس مجسمه ها )سنگ گرانیت( نمادی از مقاومت و قدرت است و اندازه اين اثر، نمادی 

از عظمت حکومت و شکوه فرهنگ مسلط.

y• بن تن به  مربوط  اطالعات  بررسی  حال  در  ويلگکس  سفینه،  داخل  چهارم:  موقعيت 
است. بن در اسارت ويلگکس است.

استفاده    اسباب بازی  يه  مثل  امنی تريکس  از  بايد زودتر می فهمیدم.  بچه!  يه  ويلگکس: 
می شده.

بن: هی! من جون آدمای زيادی رو با قهرمانی هام نجات دادم.  
ويلگکس: کلید قدرت مبارزات قبلی من، دست تو بوده؛ درک و فهم پايین تو سزاوار   
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داشتن اون )ساعت( نیست... تصوير يک ارتش کامل، هرکدام تحت فرمان امنی تريکس و 
امنی تريکس تحت فرمان من. من شکست ناپذير خواهم بود. من برجهان حکومت خواهم 

کرد.
ويلگکس خطاب به بن: ... و تنها چیزی که بین من و سرنوشتم قرار داره، تويی...  

رمزگان فنی: صحنه 23- دوربین از پشت يک مانیتور شفاف که اندام بن در آن درحال 
آنالیز شدن است، با کادری بسته که »توانايی بسیاری در جلب توجه بیننده و تمرکز او بر 
موضوع دارد« )میلرسون، ترجمه رحیمیان، 1393، ص 61(. رمز از نزديک ديدن می تواند 
معنی بهتر ديدن را داشته باشد: بینندگان می توانند از درون تبهکار آگاهی پیدا کنند. »اين 
می سازند«  آشکار  را  تبهکاری  ايدئولوژيک  رمزگذارِی  نحوه  فنی،  و  اجتماعی  رمزهای 
)فیسک، ترجمه برومند، 1394، ص 131(. مانیتور بین دوربین و ويلگکس قرار گرفته و 
ويلگکس با هیبت هراس آور خود در حال نظاره اطالعات مانیتور است. شباهت خطی که 
روی مانیتور به عنوان خط بیگانه ها، اطالعات بن تن را در اختیار ويلگکس قرار می دهد، 
به خطوط شرقی )خطوط آسیای شرقی(، نمی تواند تصادفی باشد. تصوير در حال هويت 

بخشیدن به ويلگکس است.
صحنه 23- کادر بسته است و دوربین با زاويه از باال برای ويلگکس و هم تراز با مانیتور 

و نگاه بیننده است تا از اهمیت او کاسته شود.
جدول 8. رمزگان پنج سطحی

ويلگکس از مبارزات قبلی خود می گويد؛ اين مبارزات چه ماهیتی دارند؟هرمنوتیک

معنايی
يک( خط بیگانه ها، شباهت عجیبی به برخی از خطوط آسیايی دارد.

دو( بدن به اسارت در می آيد اما عقالنیت را نمی توان به اسارت برد.

نمادين
 خیر/ شّر ـ نجات مردم از مرگ/ حاکمیت ويلگکس بر جهان ـ ساعت برای نجات مردم/ ساعت برای تسلط

بر دنیا ـ آزادگی و اسارت. گذشته/ آينده.

کنشی
 نتیجه سرنوشتی که برای بن در اين قسمت در نظر گرفته شده، مهم است. هم برای بینندگان داستان، هم

برای شخصیت های اصلی و هم برای کسانی که در فیلم، نماينده مردم واقعی هستند.

فرهنگی
 نگاه رحمانی بن تن که نجات جان انسان ها را مالک خود قرار می دهد، حکايت از چیرگی فرهنگ مسلط

بر عقالنیت و افکار اوست.

تحليل روايی: صحنه 23- زبان به عنوان يک مؤلفه هويتی، از جمله محورهای غیريت ساز 
بیگانه  به عنوان خط  از خطی  اين صحنه،  در  می رود.  به شمار  گفتمان شرق شناسی،  در 
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استفاده شده که شبیه به زبان های آسیايی )سانسکريت يا خط های آسیای جنوب شرقی( 
است. به اين ترتیب، به ويلگکس و همزمان به مردمان مشرق زمین، نسبتی هیوالوش داده 
می شود. نسبت دادن خطی شبیه به خطوط آسیايی به ويلگکس، نگاهی غیريت ساز ايجاد 
به ويلگکس  به لحاظ ماهوی  نژادهای آسیايی نزد گفتمان غرب را  می کند و دگربودگی 

پیوند می دهد.
صحنه 24- در اين صحنه بدن بن به طور کامل در اسارت است. دست ها به باال و پاها 
به طرف پايین در يک محور دايره ای شکل، درون يک ماشین عجیب ديجیتالی قرار دارد.

تنها نقطه ای که در اسارت نیست، َسر اوست. َسر، نماد عقالنیت و دهان، سخنگوی آن 
است. اين صحنه به طور ضمنی نشان می دهد که عقالنیت را نمی توان به اسارت برد. دهان 

با وجود اسارت کالبد، همچنان می تواند از خود و استدالل هايش دفاع کند.
نمای فول شات از بن در اين صحنه، تأکیدی بر تمام ابعاد اين اسارت و وارستگی 
است. ابروهای درهم کشیده و عصبانی بن با وجود اسارت، هنوز در حال کنش قهرمانانه 

است. برای لحظه ای تسلط ويلگکس را ناکارآمد جلوه می دهد.
در فیلم های هالیوودی اغلب برای ترسیم تبهکار، از هیبت های ترس آور و مجرمانی با 
ملیّت ها و نژادهای غیر سفید استفاده می شود. اين گونه بازنمايی از مرزهای فرهنگی عبور 
می کند، به رمزهای اجتماعی تبديل می شود و در میان فرهنگ عامه تکثیر می يابد. در چنین 
بینافرهنگی الزم است تا مفاهیم طبیعی سازی شده به متون فرهنگی  مواقعی، يک رابطه 

بینندگان ديگر پیوند خورد و متن فرهنگ مسلط در آن ادغام شود.

تحليل گفتمان پسااستعماری برپايه دوگانه »خود و ديگری«
خود و ديگری: مفهوم »ديگری« که در روانکاوی ژاک لکان1 مطرح بود، در قالب تحلیلی 
هومی  ضد استعماری  انديشه های  در  استعمارزده  و  استعمارگر  روابط  و  مناسبات  میاِن 
در  کرد،  پیدا  تجلی  »شرق شناسی«  در  و  وارد شد  سعید  انديشه  به  يافت.  تسری  بهابها 
فرودستی،  مفاهیمی چون: )حاشیه ای،  با  رابطه جانشینی  با »خود«، يک  رابطه همنشینی 
برای  مفاهیم  اين  بازنمايی  و ضمن  شد  برقرار  دورگه بودگی(  سیاه بودگی،  ديگربودگی، 
به مثابه غرب،  بازنمايی خود  هرکس که در فرهنگ غرب، ديگری محسوب می شد، در 

1. Jacques Lacan
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نژاد برتر و مفاهیم بسیاری از اين دست، مؤثر افتاد. رهیافت چنین طرز تلقی از ديگران 
بود،  نوشته شده  استعار  دوران حاکمیت  در  که  اسنادی  از طريق  رانده شده،  به حاشیه 
توانايی های عینِی تفسیر غرب از شرق و فرهنگ های غیر غربی ديگر را مهیا کرد. »ديگری، 
و  روشنگری  معکوس  تصوير  شده؛  نفی  و  سرکوب  شده،  فراموش  بود-  تاريک  سويه 

مدرنیته« )هال، ترجمه متحد، 1386، ص 105(.
َفراَروی در تبیین اين مفهومِ پدرساالرانه، به گفتمان غرب اين قابلیت را ارائه داد که 
در بازتولید قراردادهای اجتماعی مبتنی بر به نجارسازی، پس زمینه های اجتماعی/ فرهنگی 
انقیاد سوژه مدرن را در  انگاره هاِی عصر مدرن و پسامدرن، به گونه ای متناظر، فرايند  و 
قالب برنامه های تلويزيونی و سینمايی؛ چون انیمیشن ها و مناسبات همرسانی چون آن، 
پی بجويد و آن را به يک نگرش نظريه مند، تبديل کند. در چنین حالتی، الزم است بخشی 
از گفتمان غرب را که هالیوود سخنگوی آن است، نوعی »نگره ديگری ساز« تلقی کرد که 
در قالب يک چارچوب فکری بنیادی، خود را نهادينه می کند. درواقع اين نگره، پايگانی 
و غرب  است  ناسازگار  دوانگارانِه  نظام  در يک  ديگری«  و  »خود  تولید  از يک صنعت 
بايد بازنمايی خود را مديون اين نظام تولید معنا باشد. »با تقسیم هم خود و هم جهان به 
موضوع های خوب و بد، خودِ بد از بازنمايی ذهنِی آبژه بد، فاصله می گیرد« )هال، ترجمه 
متحد، 1386، ص 95(. هال اين فرايند را کلیشه سازی افراد اصیل در برابر افراد وحشِی 

نااصیل، تعريف می کند.
»خود  دوگانه  می شويم،  روبه رو  آن  با  بن تن  سريال  داستان  در  که  دوگانه ای  اولین 
با  کشمکش  لحظات  در  امنی تريکس،  آوردن  به دست  از  پس  بن تن  است.  ديگری«  و 
استفاده از .D.N.A ده موجود بیگانه در ساعت مچی به يکی از آنها تبديل می شود. در 
اين لحظات، بقیه انسان ها، ساکنان کره زمین و موجودات فضايی مهاجم، همگی در زمره 
»ديگری«ها محسوب می شوند. حتی خود بن زمانی که هنوز به کالبدی ابرقهرمانی تبديل 

نشده، شامل اين تقسیم بندی است.
دلیل اين دگربودگی، مغلوب بودن آنهاست. در لحظه کشمکش، بنجامین يک ابرقهرمان 
مورد  عامی،  مردم  اول،  دسته  تقسیم می شوند؛  دسته  دو  به  »ديگری«ها؛  و  است  )خود( 
هجوم و پناه جويی هستند که به کنش های قهرمانی بن دل بسته اند. دسته ديگر؛ مهاجمان 

فضايی هستند که تا پايان هرقسمت، همگی مغلوب يا فراری می شوند.
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»بازنمايی رسانه ای، ناظر بر نوعی معناسازی و گفتمان سازی راجع به موضوعی خاص 
است. حال اگر نهاد تصمیم گیرنده و دستگاه ايدئولوژی ساز رسانه، راجع به آن موضوع 
از  باشد که منجر به جهت دهی به خصوصی شود،  انحصارگرايانه داشته  )پديده( ديدگاه 
و  برجسته سازی  طبیعی سازی،  کلیشه سازی،  چارچوب سازی،  نظیر  تاکتیک هايی  طريق 
)غیريت(سازی  ديگری  و  برچسب گذاری  به  خود  رسانه ای  محصوالت  در  حاشیه رانی 

روی می آورد« )ترابی اقدم، 1396، ص 2(.
تالش  جذاب،  شخصیت های  خلق  با  رسانه ای  محصوالت  رسانه ای-  پيشنهادهای 
هالیوود  دهند.  ارائه  هدف  جوامع  اسطوره های  جايگزينی  برای  را  الگوهايی  تا  می کنند 
اقدام می کند.  بن تن  آثاری چون سريال  تولید  به  استیالی فکری مخاطبان  ايجاد  به قصد 
ارائه الگوهای ملی با هدف فروپاشی الگوهای بیگانه، واکنشی موازی تلقی می شود. از 
سوی ديگر، تولید محصوالتی که شخصیت های آن، چارچوبی منطبق با فرهنگ ما داشته 
باشند، ازجمله ضرورت های اجتناب ناپذير اين تقابل فرهنگی محسوب می شود. رعايت 
اصول فنی، جاذبه های بصری و روايی، متضمن پذيرش اين الگوها نزد مخاطبان ايرانی 
خواهد بود. در اين زمینه تالش هايی صورت گرفته است که درخور توجه است: تولید و 
چاپ مجموعه 40 جلدی قصه های قرآنی از سوی انتشارات گاج با تصويرسازی و چاپ 
مناسب، انتشار کتاب »تن تن و سندباد« نوشته محمد میرکیانی که با بهره گیری از روش 
واسازی نسبت به تخريب اين الگوی قديمی، قدم برداشته است. تولید فیلم های جذاب 
کارتونی در سال های اخیر با نام های فیل شاه، شاهزاده روم و فهرست مقدس نیز با رعايت 
تمامی نکات فنی و رسانه ای، شرايط را برای توقف الگوهای تصمیم ساز هالیوودی فراهم 
به کشف  ابتدا  آکادمیک،  يا  تکوين سازوکاری علمی  با هدف  پژوهش  اين  است.  کرده 
الگوهای فرهنگ مسلط در سريال بن تن، پرداخته و سپس ضمن ارائه راهکار مناسب برای 

تداوم اين سازوکار، پیشنهادهايی را ارائه کرده است.

بحث و نتيجه گيری
سازندگان اين سريال همچون ديگر تولیدکنندگان هالیوود، از قابلیت های کادربندی، زاويه نگاه 
برای  عقیدتی،  فرهنگی/  کارکردهای  و  نحو سینما  عناصر  ديگر  دوربین؛ همچنین  و حرکت 
تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان استفاده می کنند. ماهیت اين تأثیرگذاری که بر پايه عناصر غیريت ساز 
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درون متنی استوار است، جنبه های انحصارگرايانه می يابد و منجر به جهت دهی ويژه ای می شود.
معرفت شناسانه،  تجربه های  از  فارغ  هستند،  کودکان  که  سريال  اين  اصلی  مخاطبان 
در مواجهه با قطب های دوگانه، ملزم به انتخاب يکی از دوسوی اين محور می شوند. در 
اين لحظه، عناصر هويتی موجود در نشانه ها خود را بروز می دهند و مخاطب که به عنوان 
به خصوص(  )نژاد  پیروز  انتخاب هويت  در دوراهی  وارد روايت شده،  عامل کنش پذير 
و هويت مغلوب )نژاد به خصوص( قرار می گیرد. از اين لحظه به بعد، انتخاب او جنبه 
هويتی می يابد و حس هويت و شهروندی همراه با حس خارجی نبودن او را اغوا می کند 
بار  از طريق  آنجا که دوگانه ها  از  منطبق سازد.  فرهنگ خودخوانده،  با  را  تا ديدگاهش 
مثبت و منفی نشان دار شده اند، کودک خود را ملزم به انتخاب سمت و سويی می داند که 
جنبه منفی نداشته باشد، پس جناح بن را برمی گزيند. اينجاست که نوعی سلطه به موجب 
رضايت پیش می آيد. ساختارهای قدرت با شکل های متفاوت غیريت زمانی کنار می آيند 

که اين شکل های غیريت در حاشیه قرار داشته باشند.
او تحت يک  بازنمايی  امريکاست؛  اهل  و  پسربچه ای سفیدپوست  تنیسون،  بنجامین 
کنش پذير  قالبی  در  را  مخاطب  »خود«،  به مثابه  الگو  اين  ارائه  همزمان،  و  برتر  الگوی 
متقاعد می کند. هالیوود تحت بزرگ ترين و مؤثرترين جريان رسانه ای امريکا و جهان، در 
هیبت يک دستگاه تولید معنا/ گزاره برای گفتمان مسلط، مبادرت به بازنمايی پديده های 
مختلف و منحصر به فرد می کند. اين بازنمايی، خود بر پايه پس زمینه هايی استوار است که 
پشتوانه آن، تجربه زيست های به وسعت همه انگاره های دانايی1 غرب و مصادره به مطلوب 

گزاره های گفتمان های همسو است.
بازتولید نشانه ها، معناها و گزاره های گفتمانی، نسبت به  با تولید و  انیمیشن  اين  در 
تقويت دوگانه خود و ديگری درقالب هويت، تالش مؤثری صورت گرفت. در اين گونه 
بازنمايی ها، مفهوم واژه اقلیت به گروهی تعلق می گیرد که مغلوب هستند. کثرت در اينجا، 

تعدد را شامل نمی شود بلکه نژاد را بازنمايی می کند.
در پاسخ به پرسش و تأيید فرضیه پژوهش، خاطر نشان می شود که ساختار سريال 
بن تن از قبیل درام، زاويه نگاه دوربین، کادر و موتیف های بصری، درج واژگان فرهنگی 
و نمادهای ايدئولوژی ساز و نسبت دادن کنش های متفاوتی چون نجات انسان به کمک 

1. episteme
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نژاد برتر و فناوری به گونه ای است که در يک لحظه، مخاطب را قانع کند تا خود )بن تن( 
يا ديگری )بیگانه ها( باشد. ساختارهای دراماتیک و داستانی اين فیلم در ايجاد باورهای 
تمامی  پیروز  بن تن  پايان هر قسمت،  در  که  آنجا  ايفا می کنند؛  مهمی  نقش  غیريت ساز، 
مبارزات است و ديگران به موجوديت او احترام می گذارند تا در امتداد هر پااليش عاطفی، 

کارکردها به وظايف خود عمل کنند و ديگری ها به ماهیت خود راضی باشند.
نحو  متعددی است که  نشانه ای  دلیل  به  بیننده سريال  از سوی  بن تن  برگزيده شدن 
سینمايی از يک سو و داللت های نشانه ای که جنبه های فرهنگی/ عقیدتی دارند، از سوی 
ديگر، بیننده را مشتاق انتخاب شخصیت اول اين سريال به عنوان الگو می کند. اين انتخاب 

با تمامی نشانه های فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی خود از جانب بیننده صورت می گیرد.
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