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چfیده 
ی+* از موضوعات مورد تمرکز در مطالعات فرهنگ*، بازنمایی های قوم* و نژادی است. تبیین 
روی+ردهای سینمای امری+ا به برساخت اقلیت سیاهان این کشور در دورۀ ریاست جمهوری 
این منظور، ٢١ فیلم شاخص سیاه پوست محور که  برای  اوباما، هدف مقالۀ پیش رو است. 
در بازۀ زمان* ٢٠٠٩ تا ٢٠١٧ تولید شده اند، در دو مرحله نمونه گیری غیرتصادف* هدفمند، 
انتخاب و با ترکیبی از دو الMوی نشانه شناس* مطالعه شدند. یافته های پژوهش نشان م* دهد 
که تصویرپردازی از سیاهان در این دوره، شامل پنج سنخ است: ١) بازخوان* انتقادی تاریخ 
(١۴ فیلم): پیشبرد مطالبات سیاهان با کم� سفیدها (١٠ فیلم)، ش+ست سیاهان بدون 
کم� سفیدها (٢ فیلم)، انتقام جویی سیاه از سفید (٢ فیلم). ٢) واقع گرایی اجتماع* (٧ 
فیلم): بررس* مسائل جامعۀ سیاه معاصر (۵ فیلم) و طبیع* سازی زندگ* سیاه در کنار سفید 
(٢ فیلم). در مجموع بازتعریف مناسبات و منازعات سیاه ـ سفید در گونه های مذکور، نشان 
از همنوایی سینمای امری+ا با روند مساوات طلبی سیاهان با الهام از «فرصت سیاس*» جدید 
داشته است. همچنین هرچند شاهد طبیع* زدایی از «کلیشه های سنت*» در تصویرسازی از 
سیاه هستیم ول* نظام های نشانه ای اکثر فیلم ها داللت بر وجود نگرۀ «دیMری» و «کلیشه های 

مدرن» دارند.  
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١. مقدمه | د

رســانه ها، پیوســته بــه بازنمایــی م7 پردازنــد. بازنمایــی آمیختــه بــه روابــط و مناســبات قــدرت 
بــرای تولیــد و اشــاعۀ معانــ7 مرجــح در جامعــه در راســتای تــداوم و تقویــت نابرابری هــای 
اجتماعــ7 اســت (مهــدی زاده، ١٣٨٧: ١۶) کــه یWــ7 از اشــWال ایــن نابرابــری در مســئلۀ نــژاد 

و قومیــت نمــود م7 یابــد.
ســینمای هالیــوود به دلیــل وابســتگ7 محلــ7 اش بــه کشــور امریــWا، به لحــاظ ایدئولوژیــ� 
نیــز بــا ایــن نظــام سیاســ7 هماهنگــ7 دارد و دولــت امریــWا نقــش مهمــ7 در ســینمای 
ــد دانــش به دلیــل تحــوالت  هالیــوود دارد (راودراد، ١٣٩١: ٣٣). ایــن نهــاد معرفتــ7 و تولی
گوناگــون هنــری، فناورانــه و اقتصــادی اش در قــرن بیســتم بــه قدرتمندتریــن نظــام ســینمایی 
در جهــان تبدیــل شــد. از ایــن رو بازنمایــی  اقــوام، نژادهــا و ملیت هــای گوناگــون در آن، حائــز 
ــای  ــاختۀ صورت بندی ه ــه برس ــن اینک ــا در عی ــت. فیلم ه ــه ای اس ــل مالحظ ــای قاب داللت ه

ــز هســتند.   ــا نی ــدۀ آنه ــ7 هســتند، بازنمایی کنن نظام هــای گفتمان
مقالــۀ پیــش ِرو بــر مســئلۀ برســاخت نــژاد سیاه پوســت در ســینمای امریــWا به طــور عــام و 
ــن سیاه پوســتان در رســانه های  ــده گرفت ــوود به طــور خــاص، متمرکــز اســت. طــرد و نادی هالی
جمعــ7 در راســتای سیاســت خــارج نــگاه داشــتن آنــان از جریــان اصل7 جامعه صــورت م7 گیرد 
(بارکــر، ١٣٨٢). بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه نســبت «قــدرت» و «رســانه»، در دوران ریاســت 
 جمهــوری اوبامــا، بازنمــود ســیاهان در ســینمای امریــWا را چ8ونــه م7 تــوان نظــم نظری بخشــید 
و ســنخ بندی کــرد؟ آیــا بازنمایــی ســیاهان همســو بــا جنبــش ســیاهان بــوده اســت؟ کلیشــه  های 

«ســنت7» و «مــدرن» چــه نظام هــای معنایــی را در برســاخت ســیاهان شــWل داده انــد؟ 
به نظــر م7 رســد در تصویرســازی ســینمای امریــWا از امریWایی هــای آفریقایی تبــار در 
ســال های ٢٠٠٩ تــا ٢٠١٧، شــاهد رویه هــای ویــژه ای باشــیم کــه واکاوی آنهــا عالوه بــر 
ــوارد مشــابه  ــۀ م ــن حــوزه باشــد، در مطالع ــژادی در ای ــد مWمــل پویش هــای ن اینکــه م7 توان
نفــ7 و طــرد اقلیت هایــی نظیــر آســیایی ها به ویــژه مســلمانان یــا ایرانیــان در ســینمای 
ــز١،  ــات پیشــین (ویلWین ــه براســاس مطالع ــود چراک ــد ب ــد خواه ــز مفی ــWا نی ــذار امری تأثیرگ
مــرد  نوعــاً  قهرمــان  در  قــدرت،  پویایی هــای  ســاخت  هالیــوود  در   Àمعمــوال  ،(٢٠٠٩
ــده از  ــت7 تصویرش ــش فرودس ــور نمای ــد. به منظ ــدا م7 کن ــ7 پی ــی تجل ــت امریWای سفیدپوس
ــار  ــی آفریقایی تب ــ7، چــه امریWای ــا قربان ــکار ی شــخصیت های «دی8رشــده٢» در نقــش جنایت

1. Wilkins

2. Othered
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|د ــار (شــاهین٢، ٢٠٠۴)، همــواره امریWایی هــای سفیدپوســت  (ماســ�١، ٢٠٠۴) یــا عرب تب

در نقــش شــخصیت های قهرمــان بــازی م7 کننــد کــه مســائل را به درســت7 شناســایی و 
ــره،  ــ7 اگــر در لهجــه و چه ــه، حت ــان فیلم هــای اکشــن‑ ماجراجویان ــد. قهرمان حــل م7 کنن
تفاوت هــای اندکــ7 داشــته باشــند، نوعــاً مردانــ7 ســفید هســتند (هولمالنــد٣، ٢٠٠۴) 
ــن مطالعــۀ  ــه هنجــار فرهنگــ7 تثبیــت م7 شــود. همچنی ــودن ســفید به مثاب ــن «محــور» ب و ای
پیــش رو م7 توانــد یــ� مــدل مطالعاتــ7 بــرای کشــف چ8ونگــ7 بازنمایــی اقلیت هــای قومــ7 

در ســینمای ایــران و ســایر کشــورها در مقاطــع خــاص باشــد. 

٢. پیشینۀ تصویرپردازی از سیاهان در هالیوود
ــژادی  ــه های ن ــ7 و کلیش ــد تاریخ ــر رون ــیاهان را از دو منظ ــردازی از س ــینۀ تصویرپ پیش
ــه  ــال های اولی ــای س ــیاهان در فیلم ه ــش س ــ7 نمای ــدگاه تاریخ ــرد. از دی ــه ک ــوان مطالع م7 ت
ســینمای امریــWا محــدود بــه موقعیت هــای داســتان7 غالبــاً تحقیر آمیــز و مضحــ� بــود 
(اســمیت۴، ١٣٧٧: ۵٨۴). هجــو قوم نگارانــۀ ســیاهان در ســینمای صامــت امریــWا بــا فیلــم 

ــه اوج خــود رســید.  ــد گریفیــث۶ ب ــد یــ� ملــت۵ (١٩١۵) ســاختۀ دیوی تول
ــا  ــا پیدایــش ســینمای ناطــق در اواخــر دهــۀ ١٩٢٠، تصویرگــری از مســائل نــژادی ســیاه ب ب
دوری از کاریWاتورهــای نــژادی اغراق آمیــز همــراه شــد کــه نمونــۀ بــارز آن فیلــم بــر بــاد رفتــه٧ 
(١٩٣٩) بــود. دوران پــس از جنــگ جهانــ7 دوم تــا آغــاز جنبــش حقــوق مدنــ7 سیاه پوســتان 
ــان  ــ7 و می ــط اجتماع ــی رواب ــام از پویای ــا اله ــیاهان ب ــری از س ــا ١٩۶٨) تصویرگ (١٩۵۵ ت
نــژادی در جامعــه امریــWا بــر محــور «مشــWالت نــژادی» م7 چرخیــد و ســیاهان ایــن فیلم هــا 
ــد پینکــ* (١٩۴٩) شــخصیت های فعال تــری ترســیم م7 شــدند (همــان: ۵٩١‑۵٨٧).  مانن
در دهه هــای ١٩۵٠ و ١٩۶٠، تصاویــر منفــ7 گذشــته از آفریقایــی امریWایی هــا رفته رفتــه بــه 
موضــوع مناقشــه بــدل شــد و ســپس ایــن بازنمایــی منفــ7 کمرنــگ شــد (کریــن٨ و همــWاران، 
ــه جــای  ــژادی ب ــم در گرمــای شــب٩ (١٩۶٧) برخوردهــای پرتنــش ن ١٣٨٨: ٣٧٩). در فیل
1. Mask

2. Shaheen

3. Holmlund

4. Smith

5. The Birth of Nation

6. David Griffith

7. Gone with The Wind
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9. In the Heat of the Night
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ــا همــت خــود شــخصیت ها حــلç و | د آنکــه در چارچــوب تحــوالت اجتماعــ7 حــل شــود، ب

ــمیت، ١٣٧٧: ۵٩٣‑۵٩٢).     ــود (اس ــل م7 ش فص
در عصــر بعــد از حقــوق مدنــ7، ســیاهان به تدریــج در نقش هــای فرعــ7 مثبتــ7 در 
تلویزیــون و ســینمای امریــWا ظاهــر شــدند (کریــن١ و همــWاران، ١٣٨٨: ٣٧٩). رونــد ایفــای 
نقــش فعاالنــۀ ســیاهان در فیلم هــای سیاه پوســت7 در دهــۀ ١٩٧٠ نیــز ادامــه یافــت. در دهــۀ 
ــا  ــژادی ی ــای کلیشــه ای ن ــا جبهه گیری ه ــا ب ــاً ی ــه ســیاهان عموم ــوط ب ــن مرب ١٩٨٠، مضامی
به عنــوان پس زمینــه ای متظاهرانــه بــرای نمایــش قصه هایــی کــه معمــوالÀ بــه ســفیدها مربــوط 
م7 شــد، دیــده م7 شــد. البتــه اســتثنائات7 ماننــد رنــگ ارغوانــ*٢ (١٩٨۵) به دنبــال ارائــه 
تصاویــر غیرکلیشــه ای و جدیــد از سیاه پوســتان نیــز بودنــد (اســمیت٣، ١٣٧٧: ۵٩۶‑۵٩٣). 
در دهــۀ ١٩٩٠ فیلم هــای شــاخص7 نظیــر مال+ــوم ای+ــس۴ (١٩٩٢) و  آمیســتاد۵ (١٩٩٧)، 
تصویــری از ســیاهان به عنــوان قربانیــان مظلــوم تحجــر در تاریــخ تبعیــض و به ویــژه بــرده داری 
امریــWا را نمایــش دادنــد و فیلــم تاریــخ مجهــول امریــ+ا۶ (١٩٩٨) بــه واکاوی مقابلــه و تنفــر 

نــژادی جوانــان ســیاه و ســفید در جامعــۀ معاصــر امریــWا پرداخــت. 
ــا  ــWا ب ــینمای امری ــه س ــان داد ک ــز نش ــرن ٢١ نی ــۀ ق ــن و میان ــال های آغازی ــای س فیلم ه
گذشــت بیــش از ١٠٠ ســال از پیدایــش خــود، هنــوز نتوانســته بــه تصویــری عادالنــه و 
منطقــ7 از ســیاهان دســت یابــد. هرچنــد در فیلم هــای زندگ7 نامــه ای ماننــد علــ*٧ (٢٠٠١) 
و در جســتجوی خوشــبخت*٨ (٢٠٠۶) تالش هایــی درصــدد ارائــۀ تصویــری واقعــ7 از 
ــل از دوران  ــه قب ــت محور ک ــاخص سیاه پوس ــای ش ــن فیلم ه ــد. از آخری ــده م7 ش ــیاهان دی س
ریاســت جمهوری اوبامــا ســاخته شــده م7 تــوان بــه گران بهــا٩ (٢٠٠٩) اشــاره کــرد کــه مســئله 

ــۀ ســیاهان موضــوع محــوری آن اســت.  ــی و خشــونت خانوادگــ7 در جامع همجنس گرای
از دیــدگاه کلیشه ســازی، بــوگل١٠ (١٩٧٣ و ١٩٨٩) پنــج کلیشــۀ شــخصیت7 رایــج و 
ــن  ــد. ای ــته بندی م7 کن ــر دس ــورت زی ــه ص ــوود را ب ــینمای هالی ــتان در س ــاوت سیاه پوس متف
1. Crane

2. The Color Purple

3. Smith

4. Malcolm X

5. Amistad

6. American History X

7. Ali

8. The Pursuit of Happyness

9. Precious

10. Bogle
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|د ــد:   ــه دارن ــرده و مزرع ــر ب ــه در تصاوی ــه ریش ــتند ک ــنت7» هس ــه های س ــه ها،  «کلیش کلیش

تامز١: سیاه پوستان خوب، فرمان بردار و خویشتن دارتر.
کونز٢: بازی8ران عمدی دلقک بازی، قماربازان و «کاکاسیاه های بی پول و اعتبار».

دورگه های تراژی�٣: زنان دورگۀ جذاب، زیبا و شهوت انگیز.
ردۀ سیاهان۴: زنان خدمتکار خانۀ سفیدها.

نرهــای بــد (بوکــس۵): مــردان یاغــ7 پرشــهوت، قــوی، تنومنــد و خشــن (مهــدی زاده بــه 
ــوگل، ١٣٨٧: ١۶٠). نقــل از ب

ــر در سیاســت بازنمایــی  ــر دوره هــای متأخــر، موضــوع تغیی ــا تمرکــز ب هــال۶ (١٩٩۶) ب
ــد. به گمــان وی، به رغــم تعدیــالت و تنوعــات متعــدد در  در فرهنــگ ســیاه را مطــرح م7 کن
بازنمایــی سیاه پوســتان امــا مســئله اصلــ7 بازنمایــی «دی8ــری» در قالــب کلیشــه های رســانه ای 
«کلیشــه های  و  بازنمایی هــا  در  را  قالب هــا  ایــن  پابرجاســت. عمــدۀ  و طبیع7 ســازی ها 
ــف از  ــن طی ــد» م7 شــوند. در ای ــی جدی ــه «نژادگرای ــد کــه منجــر ب ــوان دی ــژاد» م7 ت مــدرن ن
ــط  ــان مرتب ــ7 همچن ــرده و مزرعــه کمرنــگ شــده، ول ــا ب ــط ب ــر مرتب تصویرســازی ها، تصاوی
کــردن سیاه پوســتانـ  به ویــژه جوانــان سیاه پوســتـ  بــه جــرم و جنایــت و مشــWالت اجتماعــ7 
ادامــه م7 یابــد. براســاس دیــدگاه مارتینــدال٧ (١٩٨۶) و کمپــل٨ (١٩٩۵)، تصاویــر مشــترک 

جدیــد در برســاخت ســیاهان عبارتنــد از: جــرم، ســرقت و خشــونت (بارکــر، ٢٠٠٨). 

٣. ادبیات نظری
٣‑١. بازنمایی رسانه ای و ایدئولوژی نژادپرست:

نظریــۀ کالســی� بازنمایــی ایــن ســؤال را مطــرح م7 كنــد كــه رســانه ها تــا چــه انــدازه، 
واقعیــت اجتماعــ7 را بازنمایــی م7 كننــد. در پاســخ بــه ایــن ســؤال، نظریه پــردازان کالســی� 
بازنمایــی، مســائل مختلفــ7 را مطــرح كرده انــد. برخــ7 بــر ایــن باورنــد كــه رســانه ها بازتــاب  
ــه  ــت ك ــر آن اس ــن٩ ب ــتند. تاكم ــه هس ــك جامع ــر ی ــم ب ــای حاك ــا و ارزش ه ــدۀ هنجاره دهن
1. Toms

2. Coons

3. Mulattoes

4. Mammies

5. Bucks

6. Hall

7. Martindale

8. Campbell

9. Tuckman
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رســانه های جمعــ7، بــه بازتولیــد نمادیــن اجتمــاع یعنــ7 بــه نحــوی کــه یــك جامعــه میــل دارد | د

خــود را ببینــد، م7 پردازنــد (اســترینات١7، ١٣٨٠). بازنمایــی از طریــق زبــان شــWل م7 گیــرد 
(هــال، ٢٠٠٣: ١۵ بــه نقــل از مهــدی زاده، ١٣٨٧: ٢٢). ایــن زبــان م7 توانــد به صــورت 
گفتــار، نوشــتار یــا تصاویــر متحــرک باشــد (دایــر٢، ٢٠٠۵: ١۴٠). بازنمایــی یــ� شــWل از 
کنــش و یــ� نــوع «عمــل» اســت کــه از اشــیاء مــادی و آثــار اســتفاده م7 کنــد. امــا معنــ7 نــه 
بــه کیفیــت مــادی نشــانه ها، بلWــه بــه کارکــرد نمادیــن آنهــا وابســته اســت، چراکــه یــ� صــدا 
یــا واژه خــاص بــه جــای یــ� مفهــوم م7 نشــیند و آن را بازنمایــی م7 کنــد (کوبلــ٣7، ١٣٨٧: 
٣۶٠). بازنمایــی ســینمایی نهفتــن ایدئولــوژی پدیــد آورنــدگان اثــر ســینمایی در کهWشــان 

نشــانه  ای فیلــم اســت.
بــر مبنــای رویWــرد برســاخت۴7 بازنمایــی، ایــن رویــۀ داللتمنــد همیشــه در یــ� گفتمــان 
ــ7 و  ــن گفتمان ــه چالش هــای بی ــا متکــ7 ب ــرد (اســتوری۵، ١٣٨٩: ٢۴). معن صــورت م7 پذی
فرهنگ بنیــاد اســت و تولیــد و بازتولیــد آن بــه زبــان ســینمایی نیــز فراینــدی «قدرت پــرورده» 
ــن اســت کــه در کل  ــن ای çــوژی نژادپرســت7 متضم ــ�» قلمــداد م7 شــود. ایدئول و «ایدئولوژی
«مــا» چ8ونــه در مــورد «آنهــا» م7 اندیشــیم (ون دایــ�۶، ١٣٩۴: ٣١‑٣٠). ایدئولوژی هــای 
ــات  ــó7 حی ــش ذات ــوان بخ ــس، به عن ــد. برعک ــور ندارن ــ7 حض ــالء اجتماع ــت7 در خ نژادپرس
اجتماعــ7، پدیــدار، اســتفاده و بازتولیــد م7 شــوند (همــان: ۵۵). رســانه ها از طریــق بازنمایــی 
جایــ8اه اجتماعــ7 ـ سیاســ7 هــر نــژاد و قومیتــ7 را ترســیم و برســاخت م7 کننــد. در فراینــد 

ــ7 وجــود دارد: کلیشه ســازی و طبیع7 ســازی. ــرد اصل ــن برســاخت دو راهب ای
    کلیشــه ها ناشــ7 از خطــای دریافــت نیســتند بلWــه روشــ7 هســتند بــرای اعمــال 
ــتم٧، ١٣٨٩:  ــ7 (اس ــای منف ــ7 از تصویره ــ7 ناش ــب روان ــق تخری ــ7 از طری ــرل اجتماع کنت
٣٢۶). کلیشــه ها بــه تبعیــت از تغییــر بافــت سیاســ7‑ فرهنگــ7 تغییــر م7 کننــد (هیــوارد٨، 
١٣٨۶: ٢٧٠). آنچــه زمانــ7 از جانــب دانشــمندان، دانشــ7 علمــ7 در مــورد ســیاهان تلقــ7 
باورهــای  یــا  به عنــوان کلیشــه ها  دانشــمندان)  از جانــب  اغلــب (حتــ7  م7 شــد، حــاال 

1. Strinati

2. Dyer

3. Cobley

4. Constructionist

5. Storey

6. Van Dijk

7. Stam

8. Hayward
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|د متعصبانــه تلقــ7 و رد م7 شــود (ون دایــ�، ١٣٩۴: ٣٢). کلیشــه ها اغلــب نم7 تواننــد غنــای 

ــد  ــل م7 توان ــن عم ــد. ای ــده م7 گیرن ــا را نادی ــد و واقعیت ه ــان دهن ــا را نش ــرده فرهنگ ه خ
بــه بی عدالتــ7 اجتماعــ7 بــرای افــرادی کــه بــه تصویــر کشــیده م7 شــوند، منجــر شــود 

(کوک جWســون١ و هنســن٢، ٢٠٠٨: ١٨۶).
ــدی  ــه نم7 شــوند، بلWــه قســمت7 از فراین ــاب و خالــص ارائ ــه شــWل ن کلیشــه ها هرگــز ب
ــن م7 شــوند  ــوه داده م7 شــوند و حیاتشــان تضمی ــ7» جل ــه واســطۀ آن، «طبیع ــه ب هســتند ک
(دایــر، ٢٠٠۵: ٢١۶). گفتمان هــای طبیع7 ســاز چنــان عمــل م7 کننــد کــه نابرابری هــای 
طبقاتــ7، نــژادی و جنســیت7 به صــورت عــادی بازنمایــی م7 شــوند (هیــوارد، ١٣٨۶: ٢٠۵‑

ــر  ــل٣، ١٣٩٣: ۴٧). از نظ ــد (بی8ن ــد ش ــارزه نخواه ــت و مب ــا مقاوم ــل آنه ٢٠۴) و در مقاب
بــارت۴ (١٩٧٧) اســطوره ها یــا ایدئولوژی هــای نژادپرســتانه در خدمــت منافــع سفیدپوســتان 
اســت. اســطوره ها بــه غلــط مرکــز مشــWل و راه حــل آن را در بخــش ســیاه جامعــه م7 دانــد 

ــ�۵، ١٣٨٨: ١۵٩).  (فیس
٣‑٢. «ساختار فرصت سیاس:» برای جنبش سیاهان امریPا

ــع  ــه مناب ــن موضــوع توجــه دارد کــه چ8ون ــه ای ــۀ «ســاختار فرصــت سیاســ7» بیشــتر ب نظری
(ماننــد رســانه ها) بــا جنبش هــای اجتماعــ7 بــرای حــل نارضایت7 هــای جمعــ7 بســیج 
ــه  ــت ک ــرایط7 اس ــ7 ش ــت سیاس ــاختار فرص ــع س ــش۶، ١٣٩١: ١۵١). در واق ــوند (ن م7 ش
ــه سیاســت آمــاده م7 نمایــد. ایــن ســاختار،  ــرای کنــش جمعــ7 معطــوف ب فرصت هایــی را ب
الهام بخــش جنبش هــای اقلیت هاســت. ریاســت جمهوری اوبامــا بــرای جامعــۀ ســیاهان 
ار (نــه پایــدار) و محــدود بــود. اوبامــا کــه طعــم تلــخ تبعیــض را  çا فرصــت سیاســ7 فــرWامریــ
ــژادی  ــری ن ــر براب ــرات ب ــWا به ک ــت جمهوری امری ــدی ریاس ــود، در دورۀ تص ــرده ب ــه ک تجرب
تأکیــد م7 کــرد (دایســون٧، ٢٠١۶: ١١٨‑۶٩). اگرچــه ایــن فرصــت سیاســ7، موجــب 
افزایــش امیــد ســیاهان بــه بهبــود وضعیــت زندگ7 شــان شــد (دایــس٨، ٢٠١۶: ١٣٠‑١٢۵)

امــا مــواردی ماننــد کاهــش متوســط میــزان درآمــد ســیاهان از ٣٧ دالر در ســال ٢٠٠۶ بــه ٣٣ 

1. Cooke-Jackson

2. Hansen

3. Bignell

4. Barthes

5. Fisk

6. Nash

7. Dyson

8. Days
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دالر در ســال  ٢٠١٢  (مرکــز آمــار آمریــWا١، ٢٠١٢). و تــداوم خشــونت پلیــس امریــWا علیــه | د

ســیاهان نظیــر حــوادث فرگســون در ســال ٢٠١۴ (بنــت٢ و تــری٣، ٢٠١۴: ۴) نشــان داد کــه 
انتخــاب اوبامــا نیــز نتوانســت تبعیــض نــژادی نهادینــه شــده در ســاختار سیاســ7، اقتصــادی، 

فرهنگــ7، اجتماعــ7 و قضایــی امریــWا را تغییــر دهــد. 
تاریــخ طوالنــ7  امریــWا علیــه ســیاهان در  تبعیض هــا در      علــت اصلــ7 وجــود 
ــاختار  ــWا، س ــ7 امری ــگ داخل ــس از جن ــرده داری پ ــو ب ــان لغ ــت. از زم ــه اس ــرده داری نهفت ب
قــدرت ســرمایه داری سفیدپوســتان، قوانینــ7 اجــرا کــرده اســت کــه بــا هــدف ضعیــف کــردن 
امریWایــی‑ آفریقایی هــا و جنایتــکار نشــان دادن آنهــا طراحــ7 شــده بــود (هیــون۴، ٢٠١۴: 
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــWا باع ــام اداری امری ــق در نظ ــد و عمی ــای الیه من ٢٠‑١٨). تبعیض ه
ــن در  ــا هــدف ایجــاد تحــول بنیادی ــش دگرگون ســاز ب ــن کشــور، جنب ــش ســیاهان در ای جنب
ــن جنبــش   ــه نباشــد، بلWــه جنبشــ7 اصالح گراســت. ای ــی براندازان ــا جنبــش انقالب جامعــه ی
درصــدد تغییــر نــگاه و نگــرش حاکمیــت امریــWا بــه ســیاهان و رفــع تبعیض هاســت (ســمیع7 
اصفهانــ7 و همــWاران، ١٣٩۶: ١۴٣) و از فرصت هایــی نظیــر ریاســت جمهوری یــ� 

ــد.  ــتفاده م7 کن ــ7 اس ــان برابری خواه ــتن جری ــه داش ــال نگ ــرای فع ــت ب سیاه پوس

۴. روش پژوهش
۴‑١. روش نمونه گیری

بــا توجــه بــه اهــداف پژوهــش و رویWــرد اســتقرایی آن، نمونه گیــری در دو مرحلــه و بــه شــیوۀ 
ــای  ــرای ایــن منظــور از ســایت و ویWــ7 پدی ــه اســت. ب ــد صــورت گرفت غیرتصادفــ7 هدفمن
ــی ـ امریWایی هــا در  ــاد تقویــت آفریقای ــم منتقــدان آفریقایــی‑ امریWایــی۵ و بنی انجمــن فیل
ــه مأموریت هــای ایــن دو نهــاد،  ــزه حلقــه ســیاه٧) اســتفاده شــده اســت. از جمل ــم ۶(جای فیل
ــان  ــه زب ــال ب ــر س ــن) برت ــتند و انیمیش ــتان7، مس ــم (داس ــج فیل ــب ده و پن ــه ترتی ــاب ب انتخ
انگلیســ7 بــا تمرکــز بــر فیلم هــای شــاخص مرتبــط بــا سیاه پوســتان اســت. بــا در نظــر گرفتــن 
مــدت یــ� ســال بــرای تولیــد یــ� فیلــم و مــدت زمــان ریاســت جمهوری اوبامــا (از ٢٠٠٩ 

1. U.S. Census Bureau

2. Bonnet

3. Théry

4. Hayoun

5. African-American Film Critics Association (AAFCA)

6. Foundation for the Augmentation of African-Americans in Film (FAAAF)

7. Black Reel Awards (BRAs)
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|د تــا ٢٠١٧)، آثــار برگزیــدۀ ایــن دو گــروه (در بخــش بهتریــن فیلــم)، کــه در ســال های ٢٠٠٩ 

تــا ٢٠١٧ ســاخته شــده اند بــه تعــداد ١٠٢ فیلــم بــرای جامعــۀ تحقیــق انتخــاب شــدند. بــرای 
رســیدن بــه حجــم نمونــه دو مرحلــه طــ7 شــده اســت: 

مرحلۀ اول: فیلم های جامعۀ تحقیق براساس شناسنامه و داستان فیلم و مشاهدۀ تریلر آن 
مطالعه شدند و فیلم های داستان7 رئال (واقع گرا) که مرتبط با زیست جهان سیاهان امریWا 
بوده و در (یا با مشارکت) امریWا ساخته شده اند، انتخاب شدند. در این مرحله، فیلم های 
مستند، انیمیشن، فانتزی، علم7‑ تخیل7، مرتبط با غیرسیاه پوستان امریWا یا سیاه پوستان 

غیرامریWایی یا ساخت غیرامریWا حذف شدند و حجم نمونۀ اولیه به ٣٩ فیلم رسید.
ــب  ــر حس ــاخص ب ــای ش ــدند و فیلم ه ــاهده ش ــ7 مش ــۀ قبل ــم مرحل ــۀ دوم: ٣٩ فیل مرحل
جوایــز کســب کــرده در جشــنواره های معتبــر، عوامــل فیلــم، میــزان فــروش و مــرور اجمالــ7 
برخــ7 از دیدگاه هــای منتقــدان انتخــاب شــدند. در ایــن مرحلــه، فیلم هــای تجــاری، فیلم هــای 
غیرتجــاری ناموفــق در جشــنواره ها یــا گیشــه و فیلم هایــی کــه یــ� یــا چنــد شــخصیت 
ــداد  ــه زیســت جهان ســیاهان نیســتند، حــذف شــدند و تع ــ7 راجــع ب ــد ول سیاه پوســت دارن
٢٠ فیلــم شــاخص سیاه پوســت محور بــرای حجــم نمونــۀ نهایــی باقــ7 ماندنــد. در گام آخــر 
٢٠ فیلــم حجــم نمونــۀ نهایــی، براســاس ســه صحنــۀ منتخــب، تحلیــل نشانه شــناخت7 شــدند 
کــه بــرای غلبــه بــر محدودیــت حجــم مقالــه، تنهــا چهــار فیلــم کــه واجــد نشــانه های بیشــتری 
بودنــد و از هــر کــدام یــ� صحنــه در ایــن مقالــه، بررســ7 و مضامیــن و نشــانه های محــوری 
ــل)  ــای تحلی ــا (واحده ــان شــده اســت. صحنه ه ــری بی ــش نتیجه گی ــر در بخ ــم دی8 ١۶ فیل

ــوژی نژادپرســت7 انتخــاب شــده اند.   براســاس انباشــت نشــانه های ایدئول
۴‑٢. روش تحلیل

روش ایــن پژوهــش، نشانه شناســ7 و ال8ــوی مــورد اســتفاده در آن، ترکیبی از رمــزگان پنج مرحله ای 
روالن بارت و ســه ســطح7 جان فیســ� اســت. نشانه شناســ7 در پی پاســخ به این پرســش  اســت 
کــه معناهــا چ8ونــه ســاخته م7 شــوند و واقعیت چ8ونــه بازنمایــی م7 شــود (چندلــر، ١٣٩۴: ٢١). 
گفتمان هــا به مثابــه  ســازوکارهای تنظیــم کننــدۀ روابــط قــدرت و دانــش، نظــام معنایــی خــود را در 

تجلــ7 متنــ7 نظام های متفــاوت نشــانه ای م7 یابنــد (ســجودی، ١٣٩۵: ١٧۶). 
رمزگان های پنج8انۀ بارت عبارتند از:  

١) رمــزگان هرمنوتیfــ/: همــۀ واحدهایــی کــه نقش شــان عبــارت اســت از طــرح ســؤال 
و پاســخ بــه آن؛ 

٢) رمــزگان معنایــی: رمــزگان معناهــای ضمنــ7 کــه از اشــارات معنایــی یــا بازی هــای معنــا 
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بهــره م7 گیــرد و توســط دال هــای به خصوصــ7 تولیــد م7 شــود؛ | د

٣) رمــزگان نمادیــن: در حــوزۀ نمادیــن، ناحیــه ای گســترده از متــن جداگشــته و در قالــب 
نقیــض و تقابــل نشــان داده م7 شــود؛  

۴) رمــزگان کنشــ/: به طــور ضمنــ7 حWایــت از وقــوع رویــدادی بــرای ختــم حالــت 
داســتان7 دارد؛

۵) رمــزگان ارجاعــ/ یــا فرهنگــ/: مجــرای ارجــاع «متــن» بــه بیــرون، بــه دانــش عمومــ7 
اســت (بــارت، ١٩٧۴: ١٩‑ ١٧). 

عالوه بر رمزگان مذکور، از رمزگان های سه سطح7 جان فیس� مشتمل بر رمزگان های 
واقعیت، فن7 و ایدئولوژی به منظور غن7 تر کردن تحلیل فیلم ها بهره گرفته شده است. سطح 
واقعیت شامل نظام های رمزگان ظاهری، رفتاری و کالم7 شخصیت ها و محیط م7 شود. 
دوربین، نورپردازی، تدوین، موسیق7 و صدابرداری به رمزهای اصل7 فن7 اشاره دارند. رمزهای 
و «مقبولیت  «انسجام»  در مقوله های  را  آنان  و  پیوند دهندۀ  سایر رمزهاست  ایدئولوژی�، 

اجتماع7» مانند نژاد قرار م7 دهند (فیس�، ١٣٨٠: ١٢٨). 

۵. یافته های پژوهش
۵‑١. تحلیل نشانه شناخت: فیلم پیشخدمت١ (٢٠١٣) به کارگردان: ل: دنیلز٢

خالصــۀ داســتان فیلــم: بــازۀ زمانــ7 فیلــم از ســال ١٩٢۶ تــا ســال ٢٠٠٨ را شــامل م7 شــود. 
سیســیل گینــز٣ خدمتــکاری اســت کــه بــا سخت کوشــ7 اعتمــاد و رضایــت ســفیدها را جلــب 
م7 کنــد و از ســال ١٩۵٧ مشــغول خدمــت بــه هفــت رئیس جمهــوری امریــWا در کاخ ســفید 
م7 شــود. لوییــس۴ پســر بزرگتــر سیســیل به دنبــال جنبــش حقــوق مدنــ7 سیاه پوســتان در دهــۀ 
١٩۶٠، در دانشــ8اه بــه فعالیت هــای آزادیخواهانــه مشــغول م7 شــود. در انتهــای فیلــم سیســیل 

بــا نابــاوری به عنــوان پیشــخدمت باســابقۀ کاخ ســفید بــه مالقــات بــاراک اوبامــا مــ7 رود. 
صحنۀ منتخب: گفتگوی کندی۵ با سیسیل/ مfان: اتاق استراحت کندی/ زمان: شب

ــاده اســت.  ــدان افت ــه زن ــارزات مســاوات طلبانه ب ــر مب ــۀ منتخــب: لوییــس در اث شــرح صحن
ــWا در  ــوری امری ــس جمه ــدی۶ (رئی ــاق اســتراحت جــان کن ــی وارد ات ــرای پذیرای سیســیل ب
1. The Butler

2. Lee Daniels

3. Cecil Gaines

4. Louis

5. Kennedy

6. John Kennedy
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|د ســال های ١٩۶١ تــا ١٩۶٣) در کاخ ســفید م7 شــود. کنــدی از محبــوس شــدن لوییــس 

ــذاب  ــر و ع ــه زج ــس متوج ــم لویی ــت ظل ــت تح ــدن وضعی ــا دی ــد ب ــالع دارد. او م7 گوی اط
ــد. ــه حقوقشــان کمــ� کن ــان در رســیدن ب ــه آن ــرد ب ــم م7 گی ســیاهان شــده و تصمی

جدول ۵‑١‑١. رمزگان ها و داللت های آنها در صحنۀ منتخب فیلم پیشخدمت 

رمزگان ایدئولوژی رمزگان فن/ رمزگان واقعیت سطوح 
نمایش سیاه 


یس

ی ف
;و

ال

مقاومت و مبارزۀ سیاهان، 
سفیدها را مجبور م7 سازد 
به حقوق شهروندی آنها 

احترام ب8ذارند.

١. دوربین چسبیده به سقف
و طاق باز دراز کشیدن 

رئیس جمهور، نشان از استیصال و 
تسلیم پذیری کندی در اثر مقاومت 

سیاهان دارد.
٢. دوربین و سایر رمزگان فن7، 

سیسیل و کندی را در ی� سطح و 
از ی� نوع م7 بینند. به عبارت7 به 

فاصله گذاری بین نمایندگان دو نژاد 
دامن نم7 زنند. 

١. مرتب و آراستگ7 سیسیل نشانه 
موجه بودن اوست ٢. لرزش صدا و 

رنگ پریدگ7 چهره او نشان از ترس و 
اضطراب دارد. ٣. افتادگ7 پل� چشم و 
چانه و زخم های کوچ� روی صورت 
از رنج زیاد وی در زندگ7 حWم م7 کند. داللت

ارجاع7 کنش7 نمادین ضمن7 هرمنوتی� نوع رمزگان

ت
بار

ی 
;و

ال
١. حضور جدی و 

مبارزات میدان7 نسل جوان 
سیاه برای رفع موانع نژادی
٢.تأثیرپذیری  سفیدها از 

مبارزات سیاهان 

انتظار م7 رود 
ندی اقدامات7  ôک
برای تسهیل 

فرایند حق طلبی 
سیاهان انجام 

دهد.

سفید/سیاه
فرادست/
فرو ست

ثروتمند/فقیر
آزاد/محبوس

حام7/ نیازمند 
حمایت

 نشانگر 
تأثیرپذیری کندی 
از رنج سیاهان 
در پی ارتباط 

بالواسطه با آنان   
است.

پرسش: چرا 
رویWرد کندی در 
خصوص سیاهان 

دگرگون شده 
است؟

پاسخ: او با مشاهدۀ 
شرایط رقت بار 

مبارزان، آالم آنها را 
درک کرده است.

رمزگان

در پیشــخدمت، اعتراضــات ســیاهان واکنشــ7 منطقــ7 در برابــر کنــش زورمندانــۀ 
ــیل و  ــازد. سیس ــدود م7 س ــان را مح ــیادت طلبی آن ــای س ــود و مرزه ــت م7 ش ــفیدها روای س
ــی  ــدۀ نظــم اجتماعــ7 بازنمای ــت زدا و برهم زنن ــج ســیاهô امنی ــه کلیشــه های رای ــس به مثاب لویی
ــ7 برابری خواهــ7  ــع قانون ــع موان ــال رف ــارزان ســیاه به دنب ــد ســایر مب نم7 شــوند؛ بلWــه به مانن
و فتــح خاکریزهــای تفکی� نــژادی هســتند. در ایــن مبــارزات نســل های مختلــف ســیاهان و 
ســفیدها بــا دیدگاه هــا و روش هــای مختلــف حضــور دارنــد. حتــ7 کنــدی (نماینــده گفتمــان 
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ــدردی | د ــاس هم ــر او احس ــا پس ــیل، ب ــه سیس ــاد ب ــناخت و اعتم ــت ش ــفید) به عل ــلط س مس

ــارزات ســیاهان، هــر  ــر ایــن دارد کــه در تاریــخ مب ــد. ایــن موضــوع داللــت ب بیشــتری م7 کن
چنــد حاکمیــت و اعمــال قــدرت در اختیــار ســفیدها بــوده اســت ولــ7 بیــن آنــان اشــخاص7 
حتــ7 در ســطح ریاســت جمهوری امریــWا (ماننــد کنــدی در ایــن صحنــه و رونالــد ریــ8ان در 
ــل  ــر مشــاهدۀ مشــقت و مقاومــت ســیاهان تمای ــدا م7 شــوند کــه در اث ــه ای دی8ــر) پی صحن

ــرای احقــاق حقــوق مدن7 شــان، یــاری رســانند.  ــه آنهــا ب ــد ب دارن
ــ:  ــه کارگردان ــد١ (٢٠١٢) ب ــده از بن ــا ش ــوی ره ــم جنگ ــناخت: فیل ــل نشانه ش ۵‑٢. تحلی

ــو٢ ــن تارانتین کوئنتی
ــیده و  ــر کش ــرده ای زج ــو ب ــذرد. جنگ ــال ١٨۵٨ م7 گ ــم در س ــم: فیل ــتان فیل ــۀ داس خالص
محبــوس در تگــزاس٣ اســت. دکتــر کینگــز شــولتس۴ آلمانــ7، جایزه  ب8یــر سفیدپوســت، بــرای 
پیــدا کــردن بــرادران بریتــل۵ بــه کمــ� جنگــو نیــاز دارد، بــرای همیــن منظــور او را آزاد م7 کنــد. 
فکــر و نگرانــ7 جنگــو پــس از آزادی اش، پیــش همســرش به نــام برومهیــدا۶ اســت کــه در یــ� 
ــد. جنگــو  ــن کانــدی٧ کار م7 کن ــام کالوی ــرده دار اهریمن صفــت به ن ــت ب مزرعــه تحــت مالWی
ــه  ــدگان مزرع ــه گردانن ــ7 انتقام جویان ــله اقدامات ــت در سلس ــولتس غیرنژادپرس ــ� ش ــا کم ب
کانــدی (نمــادی از نظــام ظالمانــۀ سفیدســاالر) را کشــته، کاخ ســفید او را بــه آتــش کشــیده و 

ــد. ــرش را آزاد م7 کن همس
صحنــۀ منتخــب: گــروه کــو کالکــس کالن٨ بــه رهبــری بنــت٩ درصــدد انتقام گیــری از جنگــو و 

ــان: شــب ــان اطــراف تنســ/١٠/ زم شــولتس/ مــfان: بیاب
شــرح صحنــۀ منتخــب: شــولتس بــه کمــ� جنگــو مــWان بــرادران بریتــل سفیدپوســت را در 
ــت  ــاب بن ــند. ارب ــا را م7 کش ــد و آنه ــدا م7 کنن ــ7 پی ــتیز در تنس ــت سیاه س ــاب بن ــۀ ارب مزرع
بــرای تالفــ7، گروهــ7 از سفیدپوســتان ملبــس بــه کاله ســفید مخصــوص گــروه نژاد پرســت 
کــو کالکــس کالن  را جمــع م7 کنــد تــا شــولتس و جنگــو را در شــبی کــه م7 خواهنــد از تنســ7 
1. Django Unchained

2. Quentin Tarantino

3. Texas

4. King Schultz

5. Brittle

6. Broomhilda

7. Calvin Candie

8. Ku Klux Klan

9. Bennett

10. Tennessee
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|د برونــد، در کالســWه غافل8یــر کــرده و بWشــند. امــا آن دو نقشــۀ گــروه بنــت را م7 خواننــد، در 

بــاالی صخــره ای پنــاه م7 گیرنــد، از کالســWه به عنــوان تلــه اســتفاده کــرده و بــا منفجــر کــردن 
بمــب درون کالســWه بســیاری از ســفیدها را بــه هالکــت م7 رســانند. در انتهــا جنگــو، بنــت در 

حــالِ فــرار را نیــز از پــای در مــ7 آورد. 
۵‑٢‑١. رمزگان ها و داللت های آنها در صحنۀ منتخب فیلم جنگوی رها شده از بند

رمزگان ایدئولوژی رمزگان فن/ رمزگان واقعیت
سطوح 
نمایش 

سیاه


یس

ی ف
;و

ال

نژادپرستان دنبال حذف 
سیاهان هستند ول7 سیاه 
باهوش و زجر کشیده ای 
دیوانه وار آنها را از پای در 

م7 آورد.

١. نماهای النگ با لنز واید بر 
بی کرانگ7 بیابان، درماندگ7 گروه کو 

کالکس کالن و تسلط شولتس و جنگو 
بر موقعیت این گروه تأکید م7 کند.

٢. نماهای سر باال از جنگو تأکید بر 
فرادست7 و توانایی او دارد.

٣. افکت صوت7 جیرجیرک در 
قاب بندی های جنگو دال7 برای مدلول 
آرامش و اعتماد به نفس او در شب 

است. 
۴. قاب بندی ها از گروه کو کالکس 
کالن در ی� کادر و جنگو و شولتس 
در قاب دی8ر بر تقابل نمادین دو تفکر 

م7 افزاید.

جهرۀ زخم7 جنگو نشانۀ تجربه های 
تلخ اوست.

داللت

ارجاع/ کنش/ نمادین ضمن/ هرمنوتی نوع 
رمزگان

ت
بار

ی 
;و

ال

١. نفرت و خشونت نژادی 
در تاریخ امریWا

٢. دو قطبی زیاد بین سفید 
و سیاه

انتظار م7 رود 
تقابل جنگو با 

دی8ر نژادپرستان 
افزایش یابد.

سفید/سیاه 
فرودست/فرادست 

مرده/زنده
ضعیف/قوی 

کم هوش/ باهوش

کاله سفید گروه 
بنت جلوی 
چشم آنها را 

م7 پوشاند. این 
موضوع داللت بر 
ندیدن واقعیات 
توسط این گروه 
نژادپرست دارد.

بنت: اون 
کاکاسیاه و اون 
عاشق کاکاسیاه 

کجان؟
ی7W از اعضای 

گروه کو کالکس 
کالن: اونا اینجا 
نیستند.  ما قول 

خوردیم.

رمزگان

ــت  ــ� روای ــفیدها، در ی ــیه ران7 س ــه حاش ــرد و ب ــا ط ــد ب ــده از بن ــا ش ــوی ره ــم جنگ فیل
ســاختگ7 در بســتری تاریخــ7 از نظــم نــژادی مرســوم مشــروعیت زدایی م7 کند. این فروپاشــ7 
از طریــق انتقــام همــراه بــا تحقیــر و کوچ� شــماری ســفیدها اتفــاق م7 افتــد. جنگــو، هژمون7 
و هیمنــۀ گفتمــان مســلط ســفید را بــه چالــش م7 کشــد، واســازی م7 کنــد و بــا فروپاشــ7 آن 
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اقتــدار گفتمــان رقیــب (ســیاه) در خوانشــ7 غیرمســتند از ســال های منتهــ7 بــه جنــگ داخلــ7 | د

امریــWا را بــه منصــه ظهــور م7 رســاند. رمــزگان کنشــ7 شــخصیت ها از طبیع7 بودگــ7 ســفید 
فرادســت و ســیاه فرودســت کلیشــه زدایی م7 کنــد. در ایــن فیلــم صفاتــ7 ماننــد هوشــمندی 
ــرار داشــت،  ــان ســفید ق ــب گفتم ــه در تصل ــای فرادســتانه ک ــدی و در کل مدلول ه و توانمن
پیرامــون شــخصیت ســیاه مفصل بنــدی م7 شــوند. ایــن کــوچ معانــ7، نظــام مناســبات ســیاه و 

ــد.   ــدی م7 کن ــرد چارچوب بن ــه ف ــه ای منحصــر ب ســفید را به گون
۵‑٣. تحلیل نشانه شناخت: فیلم ایستگاه فروتویل١ (٢٠١٣) به کارگردان: رایان کوگلر٢

خالصــۀ داســتان فیلــم: ایســتگاه فروتویــل نمایــش آخریــن روز زندگــ7 اســWار گرنــت٣ 
ــور  ــا مجب ــد ت ــدا کن ــ7 پی اســت. او سیاه پوســت7 ٢٢ ســاله اســت کــه ســع7 دارد شــغل قانون
نشــود دوبــاره بــه فــروش مــواد مخــدر روی آورد. در آخریــن شــب ســال ٢٠٠٩، اســWار بــه  
همــراه همســرش ســوفیا و چنــد نفــر از دوستانشــان از طریــق متــرو راهــ7 سان فرانسیســWو 
م7 شــوند تــا آتش بــازی شــب کریســمس را تماشــا کننــد. به دنبــال درگیــری ناخواســته بیــن او 
و یــ� سفیدپوســت خالفــکار، پلیــس بــه اســWار و دوســتانش مظنــون م7 شــود. پلیس هــای 
ــت  ــد و در نهای ــی م7 کنن ــز از ســیاهان بازجوی ــار تحWم آمی ــا خشــونت و رفت سفیدپوســت ب

ــری م7 کشــد.  ــا تی یــ� پلیــس ســفید اســWار را ب
صحنۀ منتخب: درگیری پلیس با اسfار و کشتن او/ مfان: ایستگاه مترو/ زمان: شب 

ــل کــه شــرح آن در خالصــه  ــروی فروتوی ــل اســWار توســط پلیــس در ایســتگاه مت ــۀ قت صحن
داســتان فیلــم رفــت.

1. Fruitvale Station

2. Ryan Coogler

3. Oscar Grant
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|د جدول ۵‑٣‑١. رمزگان ها و داللت های آنها در صحنۀ منتخب فیلم ایستگاه فروتویل

رمزگان ایدئولوژی رمزگان فن/ رمزگان واقعیت سطوح 
نمایش 

سیاه


یس

ی ف
;و

ال

پلیس که مجری قانون و 
برقرار کنندۀ امنیت در 

مWان های عموم7 است 
به دلیل نگرش نژادپرستانه، 

رفتاری کینه توزانه با 
سیاه پوستان دارد و مخل 

جامعه م7 شود.

١. دوربین روی دست با ترکیب بندی های 
نامتفارن، رئالیسم خشونت موجود در 
صحنه را تشدید م7 کند و بر مظلومیت 

اسWار و دوستانش م7 افزاید. 
٢. روشن و خاموش شدن نورهای آژیر 
ماشین پلیس بر روی چهرۀ سوفیا در 

تاری7W شب، نشانه ای از وضعیت مبهم 
پیشó روی خانواده اوست.

٣. افزایش ریتم برش های بین نماها 
تمهیدی برای القای حس خشونت فزاینده 

است.

نظام پوشاک و گوش7 اسWار نشانگر 
پای8اه اقتصادی پایین اوست.

داللت

ارجاع/ کنش/ نمادین ضمن/ هرمنوتی نوع رمزگان

ت
بار

ی 
;و

  ال
    

١.ناامن7 محیط های 
عموم7 برای سیاهان.

٢.رفتار ارباب مسلWانۀ 
پلیس با سیاهان. 

٣. وجود تفکر نژادپرست7 
در امریWای قرن ٢١.

باید منتظر نتیجۀ 
زخم7 شدن اسWار 
و محاکمۀ پلیس ها 

بود.

سفید/سیاه
فرادست/
فرودست

ظالم/مظلوم
غیرمنطق7/

منطق7
قوی/ضعیف 

قانون  گریز/
قانون  مند

مشارکت گریز/ 
مشارکت پذیر

پلیس به دلیل 
پیش داوری، 
سیاهان را 

مجرم م7 داند  
نه سفیدها  را. 

اسWار: شما 
نم7 تونید ما رو 

دستگیر کنید چون 
کاری نکرده ایم.

پلیس ارشد خطاب 
به همWارش: این 

عوضیا رو دست بند 
بزن میرن زندان.

رمزگان

ــۀ  ــیاهان در جامع ــ7 س ــ7 و خانوادگ ــغل7، مال ــWالت ش ــه مش ــل ب ــتگاه فروتوی ــم ایس فیل
ــه آنــان م7 پــردازد. مضمــون فرامتنــ7  معاصــر امریــWا و به ویــژه مســئله خشــونت پلیــس علی
ــ7 ســفیدها دارد. فرصت هــای شــغل7 در انحصــار  ــر توهــم خودبرتربین ــت ب ــم دالل ــن فیل ای
سفیدهاســت و ســیاهان ناخواســته به ســمت مشــاغل غیرقانونــ7 ســوق داده م7 شــوند. 
مدلول هــای منبعــث از دال هــای بصــری و غیربصــری در ایــن فیلــم حWایــت از تخریب گــری 
و عصبیــت مذمــوم پلیــس (نماینــدگان گفتمــان ســفید) دارد. رویWــرد تحقیرآمیز پلیس ســفید 
ــد.  ــوه م7 نمای ــرده داری جل ــفید دوران ب ــان س ــونت ارباب ــم و خش Wــد تح ــیاهان به مانن ــه س ب
ــوم  ــا بات ــد، ب ــر) م7 بندن ــای زنجی ــتبند (به ج ــا دس ــیاهان را ب ــتان س ــفید، دس ــای س پلیس ه

ــند. ــوا را م7 کش ــیاهان بی ن ــگ، س ــا تفن ــد و ب ــک م7 زنن ــان را کت ــالق) آن ــای ش (به ج
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۵‑۴. تحلیل نشانه شناخت: فیلم نقطه کور١ (٢٠٠٩) به کارگردان: جان ل: هنکوک٢  | د

ــ7 سیاه پوســت، از خانواده هــای تنگ دســت و  ــر٣ نوجوان ئ ــWل اُ ــم: مای خالصــۀ داســتان فیل
بزهــWار شــهر ممفیــس۴ امریWاســت. او برخــالف اســتعداد بــاال در بــازی فوتبــال امریWایی در 
یادگیــری دروس مدرســه بســیار ضعیــف عمــل م7 کنــد. ایــن عملWــرد او باعــث تمســخر و 
تحقیــر اطرافیــان شــده اســت. روزی مایــWل اتفاقــ7 با خانــوادۀ ثروتمند توه۵7 آشــنا م7 شــود. 
ایــن خانــوادۀ سفیدپوســت، مایــWل را بــه فرزندخواندگــ7 قبــول م7 کننــد و اندک انــدک رابطــۀ 
عاطفــ7 بیــن آنهــا قــوام م7 یابــد. بــا گذشــت زمــان بخشــ7 از اطرافیــان نیــز عــادت م7 کننــد 
كــه مایــWل را عضــو جدیــد خانــوادۀ توهــ7 بداننــد. مایــWل در ســایۀ حمایت هــای خانــوادۀ 

توهــ7، م7 توانــد بــه یــ� بازیWــن بالمنــازع فوتبــال امریWایــی تبدیــل شــود.  
صحنۀ منتخب: گفتگوی ل/ آن۶ با دوستانش دربارۀ مایfل/ مfان: رستوران/ زمان: روز  

ــر از  ــه نف ــراه س ــWل) به هم ــدۀ مای ــادر خودخوان ــ7 (م ــ7 آن توه ــب: ل ــۀ منتخ ــرح صحن ش
دوســتانش در رســتوران نشســته اند. لــ7 آن بــر روی کارت هدیــه کریســمس اســم مایــWل را نیــز 
اضافــه کــرده اســت. ایــن کار او موجــب تعجــب و تمســخر دوســتانش شــده اســت ولــ7 خانــم 
ــ7  ــر رابطــۀ تعامل ــد و ب ــراض م7 کن ــز دوســتانش به شــدت اعت ــرد اهانت آمی Wــه روی توهــ7 ب

ــد.  ــد م7 کن ــWل و احســاس خوشبخت7 شــان تأکی ــا مای ــواده اش ب خان

جدول ۵‑۴‑١. رمزگان ها و داللت های آنها در صحنۀ منتخب فیلم نقطه کور

رمزگان ایدئولوژی رمزگان فن/ رمزگان واقعیت
سطوح 
نمایش 

سیاه


یس

ی ف
;و

  ال
در خصوص رنگ گزین7 یا عدم  

توجه به رنگ، نوع7 دو دستگ7 
در جامعۀ امریWا وجود دارد. 

عده ای سیاهان را به مثابه انسان 
و عده ای دی8ر آنان را به منزلۀ 

سیاه (دی8ری) م7 بینند.

تمام اندازه نماهایی که از ل7 آن و 
دوستانش گرفته م7 شود، نزدی� 
متوسط و هم سطح هستند. این 
نماها ضمن نشان دادن برابری 

شخصیت ها و روزمرگ7، آرایش و 
پوشش پرزرق و برق دوستان ل7 آن 
را در تضاد با کالم غیرانسان7 آنان 

بروز م7 دهد.

رمزگان ظاهری، کالم7 و رفتاری ل7 آن 
و دوستانش نشان از تعلق آنها به طبقۀ 
اقتصادی باالیی از جامعه است. محیط 

رستوران نیز مقوم این مؤلفه است. داللت

1. The Blind Side

2. John Lee Hancock

3. Michael Oher

4. Memphis

5. Tuohy

6. Leigh Anne
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|د جدول ۵‑۴‑١. رمزگان ها و داللت های آنها در صحنۀ منتخب فیلم نقطه کور

ارجاع7 کنش7 نمادین ضمن7 هرمنوتی� نوع رمزگان

ت
بار

ی 
;و

ال

سست شدن غیریت سازی و 
حرکت به سمت عادی سازی 

روابط سیاه و سفید 

ل7 آن در برابر 
رفتار و گفتار 

دوستانش 
در خصوص 
مایWل، با آنها 
و با مایWل 

چ8ونه رفتار 
خواهد کرد؟

حام7/غیرحام7
فداکار/

خودخواه
خیرخواه/

مصلحت گرا

دوستان ل7 آن 
براساس 

کلیشه های 
موجود، قضاوت 
و تالش م7 کنند 
که مایWل را به 
مثابه «دی8ری» 
برای او نشان 

دهند ول7 خانم 
توه7 سع7 م7 کند 
مرز بین «خودی/ 
سفید» و «دی8ری/ 

سیاه» را از بین 
ببرد.

پرسش  هایی که 
در این صحنه از 
سوی دوستان 
ل7 آن مطرح 

م7 شود هم78 
حول چرایی 
و چ8ونگ7 

پذیرش مایWل 
توسط خانوادۀ 
توه7 سامان 
م7 یابد. ل7 آن 
با پاسخ هایش 
حمایت خود از 
مایWل را به طور 
قاطعانه نشان 

م7 دهد.

رمزگان

مجموعــۀ رمــزگان فیلــم نقطــه کــور واکنــش زبانــ7 و رفتــاری جامعــۀ ســفید بــه هنجارهــا 
ــد و  ــد م7 کش ــه نق ــه بوت ــین را ب ــۀ فقیرنش ــیاه محل ــوص س ــه ای در خص ــای کلیش و ارزش ه
درصــدد ارائــۀ ال8ــوی جدیــدی از روابــط ســیاه و ســفید اســت. ال8ــوی ارائــه شــده، نیازمنــدی 
ســیاه و ســفید بــه یWدی8ــر و تعامــل بــا ســیاه به عنــوان یــ� انســان و شــهروند درجــۀ یــ� را 

ــه نمایــش م7 گــذارد.  ب

۶. بحث و نتیجه گیری  
نظــام معنایــی فیلم هــای مطالعــه شــده را م7 تــوان در دو ســنخ اصلــ7 و پنــج زیرســنخ 

کــرد. صورت بنــدی 
۶‑١. بازخوان: انتقادی تاریخ (١۴ فیلم): 

کانــون منازعــۀ روایتــ7 ایــن ســنخ از فیلم ها، بازخوانــ7 انتقادی مبــارزات ســیاهان و روند تاریخ7 
برابری خواهــ7 آنــان در تقابــل بــا جامعــۀ ســفید اســت کــه در ســه گونه دســته بندی م7 شــوند.  

۶‑١‑١. پیشبرد مطالبات سیاهان با کم سفیدها (١٠ فیلم): 
ایــن ســنخ از فیلم هــا عمدتــاً ســب� زندگ7 نامــه ای دارنــد کــه نمونــۀ آن پیشــخدمت (٢٠١٣) 
اســت. منابــع نشــانه ای ایــن فیلــم در بازخوانــ7 نقادانــۀ تاریــخ، تمــام ســفیدها را منفــ7 جلــوه 
ــه تصویــر کشــیده  ــز ب ــد کنــدی و ریــ8ان نی نم7 دهــد بلWــه ســفید خــوب و خاکســتری مانن

ادامۀ
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ــه ســیاهان یــاری م7 رســانند. سیســیل، مشــابه کلیشــۀ ســنت7 «تامــز» (بــوگل، | د م7 شــود کــه ب

١٩٨٩) «فرمان بــردار» و «خویشــتن دار» اســت ولــ7 به دنبــال اثبــات شایســتگ7 های خــود نیــز 
م7 باشــد هرچنــد رویWــرد رادیWالــ7 ماننــد پســرش (نســل مبــارزان جــوان) نــدارد. رفتارهــای 
لوییــس نیــز ریشــه در کلیشــه بوکــس (مــرد یاغــ7 و خشــن) دارد ولــ7 بــه مــرور از آن فاصلــه 

م7 گیــرد چنانچــه در انتهــای فیلــم موفــق بــه ورود بــه کنگــره امریــWا م7 شــود.  
از دی8ــر فیلم هــای تحلیــل شــده کــه در ایــن ســنخ قــرار م7 گیرنــد، خدمتــکار١ (٢٠١١) نــام 
دارد. ایــن فیلــم روایــت زنــان سیاه پوســت7 اســت کــه در دهــۀ ١٩۶٠  خدمتکار ســفیدها هســتند. 
ــا ابتــکار یــ� سفید پوســت بخشــ7 از مطالبــات خــود را  ایــن خدمتــکاران موفــق م7 شــوند ب
در قالــب داســتان بــه گــوش جامعــه برســانند. لینکلــن٢ (٢٠١٢) بــر چهــار مــاه پایانــ7 زندگــ7 
آبراهــام لینکلــن متمرکــز اســت و تــالش  او بــرای لغــو بــرده داری را نمایــش م7 دهــد. درون مایــۀ 
تکــرار شــوندۀ فیلــم ١٢ ســال بردگــ*٣ (٢٠١٣)، ســیاه به مثابــه قربانــ7 نظــام بــرده داری اســت. 
ــ7 کــه م7 خواهــد قســاوت جویی ســفیدها را نشــان دهــد،  ــم زمان ــم بازنمایــی در ایــن فیل رژی
رمــزگان روایــی و فرمــ7 را بــرای نمایــش خشــونت عریــان بــه خدمــت م7 گیــرد و زمانــ7 کــه 
ــرای  ــان ب ــزگان مســاعدت آن ــن رم ــد ای ــش ده ــت ســفیدها را نمای م7 خواهــد کنش هــای مثب
ــخصیت های  ــر، ش ــ7 دی8 ــه عبارت ــد. ب ــدی م7 کنن ــ7 را قاب بن ــج بردگ ــیاهان از رن ــی س رهای

ســفید منفــور، خنثــ7 و محبــوب به مــوازات یWدی8ــر مفصل بنــدی م7 شــوند. 
فیلــم ۴٢ (٢٠١٣) نشــان م7 دهــد کــه چ8ونــه جWــ7 رابینســون۴ م7 توانــد بــا اثرگــذاری 
ــWند و  ــم بش ــژادی را در ه ــای ن ــۀ ١٩۴٠ مرزبندی ه ــود در ده ــت خ ــفید و ممارس ــ� س ی
نخســتین بازیWــن سیاه پوســت در لیــù برتــر بیســبال امریــWا شــناخته شــود. ســلما۵ (٢٠١۴) 
ــا  ــد. او ب ــت م7 کن ــال ١٩۶۵ را روای ــگ در س ــن لوترکین ــ7 مارتی ــاه از زندگ ــه م ــتان س داس
مقاومــت و پیشــبرد آهســتۀ مطالبــات سیاه پوســتان م7 توانــد شــهروندان سفیدپوســت و 
ــد. مســتقیم از  ــه سیاه پوســتان کن ــه اعطــای حــق رأی ب ــور جانســون را مجــاب ب رئیس جمه
ــاپ ــپ ه ــیق7 هی ــت موس ــروه سیاه پوس ــه گ ــه چ8ون ــد ک ــان م7 ده ــون۶ (٢٠١۵) نش کامپت

 N.W.A در دهه هــای ١٩٨٠ و ١٩٩٠ بــر تبعیض هــای نظــام سفیدســاالر غلبــه پیــدا 

1. The Help

2. Lincoln

3. 12 Years a Slave

4. Jackie Robinson

5. Selma

6. Straight Outta Compton
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|د ــوادۀ سیاه پوســت  ــ� خان ــا١ (٢٠١۶) بررســ7 مشــWالت ی ــ7 حصاره ــد. محــور اصل م7 کن

ــد  ــان م7 کن ــ7 بی ــم به طــور ضمن ــن فیل در اواســط دهــۀ ١٩۵٠ اســت. نظام هــای نشــانه ای ای
کــه در تعویــق گشــایش زندگــ7 ســیاهان، نه تنهــا ســفیدها بلWــه خــود ســیاهان نیــز تصــورات و 
کنش هــای نادرســت7 داشــته اند و نتوانســته اند از فرصت هــای جدیــد بهــره کافــ7 بــرای بهبــود 
ــد. شــخصیت های پنهــان٢ (٢٠١۶)، داســتان ســه زن سیاه پوســت اســت  زندگــ7 خــود ببرن
کــه م7 تواننــد بــا پشــتکار و اســتعداد خــود و حمایــت برخــ7 از سفیدپوســت ها، بــر شــرایط 
ناعادالنــه و ســرکوب کننــدۀ شــغل7 حاکــم بــر ســازمان ناســا در دهــۀ ١٩۶٠ غلبــه پیــدا کننــد. 
عاشــق٣7 (٢٠١۶)، بــه تعصب هــای نــژادی و موانــع قانونــ7 دربــارۀ ازدواج بیــن نــژادی در 
ــت زوج  ــاهدۀ ممارس ــا مش ــاً دادگاه ب ــه نهایت ــردازد ک ــای ١٩۵٠ و ١٩۶٠ م7 پ ــالل دهه ه خ

ســیاه و ســفید تصمیــم بــر الغــای ایــن ممنوعیــت قانونــ7 م7 گیــرد.  
ــن مضمــون  ــه ای ــع نشــانه ای در فیلم هــای ســنخ اول، مخاطــب را ب رمزگشــایی های مناب
رهنمــون م7 ســازد کــه دســتیابی ســیاهان بــه حقــوق مدنــ7 یWســان بــا ســفیدها نیازمنــد گــذر 
ــوده  ــکار، پی8یری هــای مســتمر ســیاهان و مســاعدت ســفیدها ب ــر نســل ها و اف ــان، تغیی زم
ــی ســیاهان  ــد هویت یاب ــخ درصــدد اســت فراین ــ7 تاری ــت در بازخوان ــوع روای ــن ن اســت. ای
بــا حضــور مؤثــر ســفیدها را ترســیم کنــد. در بازنمــود ســیاهان نیــز طیف هــای مختلفــ7 از 
انســان های تســلیم شــرایط یــا پرتــالش بــرای غلبــه بــر موانــع دیــده م7 شــود. در ایــن فراینــد، 
ــب  ــه مخاط ــود و ب ــز م7 ش ــر نی ــ7 تطهی ــیاهان به نوع ــه س ــفیدها علی ــ7 س ــونت تاریخ خش
سیاه پوســت یــادآوری م7 شــود کــه رســیدن بــه تســاوی حقوقــ7 بــا ســفیدها نیازمنــد رونــدی 
صلح آمیــز و جلــب رضایــت ســفیدها بــرای اعطــای قــدرت بــه آنهاســت. ایــن فیلم هــا ادامــۀ 
فیلم هــای تاریخ منــد نظیــر مال+ــوم ای+ــس (١٩٩٢) و  آمیســتاد (١٩٩٧) اســت کــه در 

ــده اند.   ــاخته ش ــل س ــای قب دهه ه
۶‑١‑٢. شfست سیاهان بدون کم سفیدها (٢ فیلم): 

از بیــن فیلم  هــای مطالعــه شــده، شــب مــا را فرام* گیــرد۴ (٢٠١٠) و تولــد یــ� ملــت۵ 
(٢٠١۶) هرچنــد بــه بازخوانــ7 انتقــادی تاریــخ مبــارزات ســیاهان م7 پردازنــد، ولــ7 دو 
تفــاوت عمــده بــا ســنخ قبلــ7 دارنــد؛ ســفیدها بــه ســیاهان در رفــع موانــع یــاری نم7 رســانند 

1. Fences

2. Hidden Figures

3. loving

4. Night Catches Us

5. The Birth of a Nation
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و ســیاهان نم7 تواننــد بــر مشــWالت غلبــه پیــدا کننــد. قهرمــان ســیاه فیلــم شــب مــا را | د

ــم  ــور در مراس ــرای حض ــال ١٩٧۶ ب ــواده در س ــی از خان ــال ها جدای ــد از س ــرد بع فرام* گی
خاکســپاری پــدرش بــه فیالدلفیــا بــر م7 گــردد. از لحــاظ کلیشــه های ســنت7 مشــابه «نرهــای 
بــد» عمــل م7 کنــد و عقبــۀ  او در حــزب پلنــگ ســیاه١ باعــث م7 شــود جامعــۀ ســفید و ســیاه 
ــۀ  ــت در ده ــر سیاه پوس ــ� موعظه گ ــت ی ــت (٢٠١۶) روای ــ� مل ــد ی ــد. تول ــس بزن او را پ
ــه  ــا جمــع کــردن گروهــ7 از ســیاهان علی ــا مشــاهدۀ شــقاوت ســفیدها ب ١٨٣٠ اســت کــه ب
ســفیدها شــورش م7 کنــد ولــ7 در نهایــت ســفیدها آنهــا را از بیــن م7 برنــد. انســجام زنجیــرۀ  
نشــانه های متنــ7 ایــن دو فیلــم  حWایــت از شWســت ســیاهان در گره گشــایی از مســائل دارد. 
ــن  ــالل ای ــا از خ ــند ت ــامان بخش ــان س ــه زندگ7 ش ــفیدها ب ــ� س ــدون کم ــد ب ــان نم7 توانن آن
نابســامان7، ایدئولــوژی و قــدرت ســفید تــداوم یابــد. اگــر فیلم هــای ســنخ اول بــا رویWــردی 
ــن دو  ــد، ای ــی اهمیــت کنش گــری ســفیدها را در زیســت جهان ســیاهان نشــان م7 دهن ایجاب

ــر ایــن ضــرورت صحــه م7 گذارنــد.  ــا رویWــردی ســلبی ب ــم ب فیل
۶‑١‑٣. انتقام گیری سیاه از سفید (٢ فیلم): 

در ایــن ســنخ، نمایــش تقابــل نــژادی در تاریــخ امریــWا بــا روایــت غیرمســتند و خون خواهانــۀ  
ــن  ــد (٢٠١٢) واجــد ای ســیاه از ســفید روایــت م7 شــود، چنانچــه جنگــوی رهــا شــده از بن
مضمــون بــود٢. قهرمــان سیاه پوســت ایــن فیلــم کــه از لحــاظ توانایــی و مهارت هــای فیزیWــ7 
بــه کلیشــۀ «مــرد یاغــ7 و قــوی» ســوق پیــدا م7 کنــد، مؤلفه هــای فرادســت7 و قدرتمنــدی را 
کــه در انســداد و چنبــرۀ گفتمــان مســلط ســفید قــرار داشــت بــه ســمت خــود (نماینــدۀ گفتمان 
ــری٣، ٢٠٠١:  ــتان (گ ــری سفیدپوس ــر برت ــ7 ب ــژادی مبتن ــم ن ــد. او نظ ــیل م7 کن ــیاه) گس س
۴۴٢ و پیــن۴، ١٣٨٢) را بــه چالــش م7 کشــد. بــا الهــام از ایــن زمینــۀ سیاســ7 و اجتماعــ7، 
ــی  ــر قالب ــز از تفک ــت نفرت انگی ــد و هش ــده از بن ــا ش ــوی ره ــای جانگ ــای فیلم ه قهرمان ه
پیــروزی ســفید بــر ســیاه، «کلیشــه زدایی» و «طبیع7 زدایــی» م7 کننــد. آنهــا بــا شWســتن 
هیمنــۀ  ســفیدها، از امریWایی هــا به دلیــل دورانــ7 کــه اکنــون به شــدت مــورد ســرزنش افــکار 
عمومــ7 اســت، بــه صــورت نمادیــن تقــاص م7 گیرنــد. برخــالف جنبــش ســیاهان در امریــWا 
کــه هدف هــای محدودتــری دارد و معمــوالÀ در درون نظــام، مبــارزه م7 کنــد، نــه بــر ضــد نظــام 

1. Black Panther Party

٢. فیلم دی8ری که نظام های نشانه ای آن، در این سنخ قرار م7 گیرد هشت نفرت انگیز (The Hateful Eight) است. این فیلم 
در سال ٢٠١۵ ساخته شد ول7 در فهرست برترین فیلم های انتخابی AAFCA و FAAAF قرار نگرفته است.   

3. Gray

4. Pin
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|د سیاســ7 (ســمیع7 اصفهانــ7 و همــWاران، ١٣٩۶: ١۴٣)، در ایــن دو فیلــم خیــزش قهرمــان 

ســیاه بــا کنــش رادیWالــ7 و بنیاد افکــن دیــده م7 شــود. گویــی خشــونت تاریخــ7 علیــه ســیاهان 
در ایــن قهرمان هــا متراکــم و انباشــته شــده اســت و تنهــا راه تخیلــۀ  آن نابــودی فجیــع نظــام 

سفیدســاالر و گرفتــن گــره گاه قــدرت از آن اســت.
۶‑٢. واقع گرایی اجتماع: (٧ فیلم): 

در ایــن ســنخ از فیلم هــا، مناســبات نوپدیــد درون نــژادی و بیــن نــژادی ســیاه بــا تمرکــز بــر 
مســائل اجتماعــ7 معاصــر بررســ7 م7 شــوند. 

۶‑٢‑١. بررس/ مسائل زیست جهان معاصر سیاهان (۵ فیلم): 
ایــن دســته از فیلم هــا ماننــد فیلــم ایســتگاه فروتویــل بــه بررســ7 مشــWالت ســیاهان در جامعــۀ 
امریــWا م7 پردازنــد. عمــدۀ ایــن چالش هــا عبارتنــد از: خشــونت پلیــس علیــه ســیاهان، موانــع 
شــغل7، مضیقه هــای مالــ7، بزه هــای اجتماعــ7 ماننــد دزدی و اعتیــاد، مشــWالت خانوادگــ7 
و جنســ7. فیلــم منفــور١ (٢٠١١) افــکار و مشــWالت همجنس خواهــ7 یــ� دختــر نوجــوان 
سیاه پوســت را بررســ7 م7 کنــد. در میــان ناکجاآبــاد٢ (٢٠١٢) چالش هــای زیســت7 ســیاهان 
را بــا تمرکــز بــر مســائل مالــ7 و محبــوس بــودن شــوهر یــ� پرســتار پی8یــری بیــان م7 کنــد. 
پــرواز٣ (٢٠١٢) به طــور ضمنــ7 بــه تبعــات مصــرف الــWل و مــواد مخــدر در روابــط فــردی، 
خانوادگــ7 و شــغل7 بــرای خلبــان سیاه پوســت فیلم م7 پــردازد. مهتــاب۴ (٢٠١۶) نیــز روایتگر 
چالش هــای پیــش روی یــ� سیاه پوســت همجنس گــرا در ســه مقطــع کودکــ7 و نوجوانــ7 و 
ــان  ــی نش ــم به خوب ــن فیل ــف ای ــای مختل ــدرج در صحنه ه ــانه های من ــت. نش ــال7 اس بزرگس
م7 دهــد کــه گرویــدن شــخصیت ســیاه بــه امــور نابهنجــار اجتماعــ7 به دلیــل نبــود آمــوزش، 
امWانــات و شــرایط الزم بــرای رشــد فکــری و جســم7 او بــوده اســت. مشــابه فیلم هــای منفــور 
و مهتــاب را م7 تــوان فیلــم گران بهــا (٢٠٠٩) دانســت کــه قبــل از شــروع ریاســت جمهوری 

اوبامــا ســاخته شــده بــود.  
در ایــن فیلم هــا برعکــس تصــورات قالبــی (گــری، ٢٠٠١ و مهــدی زاده، ١٣٨٧) علــت 
عقب ماندگــ7 ســیاهان و وضعیــت مســئله گون آنهــا نــه ویژگ7 هــای ذاتــ7 ایــن اقلیــت، بلWــه 
ســاختار نابرابــر اجتماعــ7، سیاســ7، اداری، آموزشــ7 و اقتصــادی بیــان م7 شــود. البتــه ایــن 
فیلم هــا ضمــن تبییــن مشــWالت فــردی، خانوادگــ7 و اجتماعــ7 ســیاهان، منجــر بــه بازتولیــد 

1. Pariah

2. Middle of Nowhere

3. Flight

4. Moonlight
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«کلیشــه های مــدرن» مرتبــط بــا ســیاهان ماننــد ســیاه محلــۀ  فقیر نشــین و خالفــکار اجتماعــ7 | د

(مارتینــدال، ١٩٨۶ و کمپــل، ١٩٩۵) و دامــن زدن بــه «نژادگرایــی جدیــد» نیــز م7 شــوند. 
۶‑٢‑٢. طبیع/ و عادی سازی زندگ/ سیاه در کنار سفید (٢ فیلم): 

ایــن دســته از فیلم هــا مســیری برخــالف فهــم رایــج از ســیاهان م7 پیمایــد و در برابــر 
کوچ� انــگاری ســیاهان و فروکاســتن آنهــا در حــد تصورات کلیشــه ای ســفیدها و قطبی ســازی 
ــر  ــا یWدی8 ــیاه ب ــفید و س ــور (٢٠٠٩) س ــه ک ــال¢ در نقط ــد. مث ــت م7 کنن ــفید مقاوم سیاه‑س
رفــه آنکــه فیلــم در صــدد اســت از طریــق تولید معنــای جدیــد، روابط  تخاصــم شــدید ندارنــد. طُ
ســیاه و ســفید را طبیعــ7 و همســو بــا عقــل ســلیم جلــوه  دهــد و «دی8ــری» را «خــودی» کنــد.

فیلــم دی8ــری کــه مرزهــای ســفید و ســیاه را ســیال م7 کنــد، کریــد١ (٢٠١۵) اســت. در 
ــون مشــت زن7  ــه پســر رقیــب سیاه پوســتش فن ــم قهرمــان سفیدپوســت میان ســال7 ب ــن فیل ای
ــده م7 شــوند.  ــه حاشــیه ران ــان تعامل هــا برجســته و تقابل هــا ب ــا گذشــت زم ــاد دهــد. ب را ی
ــه واکاوی  ــرد. البت ــWل م7 گی ــا ش ــن آنه ــری بی ــدر ـ پس ــ7 و پ ــه ای عاطف ــه رابط ــوری ک به ط
رمزبندی هــای نهفتــه در ایــن دو فیلــم نشــان از نــوع جدیــد کلیشه ســازی بــرای ســیاهان 
اســت. همانگونــه کــه دایــر (٢٠٠۵) و بارکــر (١٣٨٢) بــه نقــل از هــال (١٩٩٧) م7 گوینــد 
اســتعداد ســیاهان در امــور ورزشــ7 و فیزیWــ7 بــه منصــه ظهــور م7 رســد نــه در امــور عقالیــی 
و ذهنــ7. همچنیــن مطابــق نظــر بارکــر (١٣٨٢)، شــخصیت مایــWل در نقطــه کــور (٢٠٠٩)، 
شــخصیت کریــد در فیلــم کریــد (٢٠١۵) و شــخصیت جنگــو در فیلــم جنگــوی رهــا شــده از 

بنــد (٢٠١٢) بــا کمــ� ســفیدها ســاخته م7 شــود. 
مجموعــۀ حــوادث و کنــش و واکنــش شــخصیت های ٢١ فیلــم مذکــور القاءگــر این اســت 
کــه کیفیــت پیش داورانــه و ابژه ســازی از ســیاهان کمرنــگ شــده اســت بــه طــوری کــه شــاهد 
نوعــ7 طبیع7 زدایــی از «کلیشــه های ســنت7» هســتیم. در ایــن فیلم هــا ضمــن بــه محــاق رفتــن 
قــدرت بالمنــازع ســفید و کســوف فرادســت7 او، ســیل مطالبــات سیاه پوســتان فزونــ7 یافتــه 
ــن  ــی دارد (کری ــن در روایت هــای امریWای ــوز اتهامــ7 نمادی ــه «ســیاه بودگ٢7» هن اســت. البت
و همــWاران، ١٣٨٨: ٣٨٠) و همان گونــه کــه هــال (١٩٩۶) و دایــر (٢٠٠۵) م7 گوینــد 
کمــاکان نگــرۀ «دی8ــری» پابرجاســت و ســیاهان کمابیــش «نافرهنــگ» محســوب م7 شــوند 
اگرچــه دی8ــر «نامتمــدن» نیســتند. اگــر بارکــر (١٣٨٢) طــرد سیاه پوســتان در رســانه ها را در 
راســتای سیاســت بــه حاشــیه رانــدن آنــان در امــور جــاری جامعــه م7 دانــد، م7 تــوان اینگونــه 

1. Creed

2. Blackness
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|د ــ7 کــه یــ� سیاه پوســت مدافــع حقــوق هم نژادهایــش در رأس هــرم  نتیجــه گرفــت؛ در زمان

سیاســ7 امریــWا قــرار گرفتــه اســت، فیلم ســازان ایــن کشــور همپــای محیــط سیاســ7 نوظهــور 
ــق در  ــد معناهایــی چندوجهــ7 و عمی ــه قلمروهــای معنایــی و تولی ــال وسعت بخشــ7 ب به دنب
فراینــد گــذار از دال هــای بصــری و صوتــ7 بــه مدلول هــای فرهنگــ7 و اجتماعــ7 ایدئولــوژی 

ــد.  نژادپرســت7 بوده ان
ســیاهان در جامعــۀ امریــWا از فرصــت سیاســ7 ریاســت جمهوری اوبامــا بــرای رفــع موانــع 
ــه اعتراض هــای خــود در قالب هایــی نظیــر بســتر وال  ــا شــWل ده7 ب اســتفاده کردنــد. آنهــا ب
اســتریت و حادثــۀ فرگســون جنبــش ســیاهان را فعــال نگــه داشــته و ســع7 در رفــع تبعیض های 
ــ7 و همــWاران، ١٣٩۶: ١۴٣).  ــد (ســمیع7 اصفهان ــWا کردن ــه ســیاهان در امری موجــود علی
همانگونــه کــه ســیاهان در جامعــه راهبــرد مقاومــت و پیشــبرد صلح آمیــز مطالبــات را اتخــاذ 
ــن  ــوده اســت. ای ــرد ب ــن راهب ــر همی ــ7 ب ــا مبتن ــز بیشــتر رفتارهــای آنه ــد، در ســینما نی کردن
ــگ  ــاط تنگاتن ــر ارتب ــ7 ب ــو١ (١٣٧٩: ۶) مبن ــدگاه دووینی ــر دی ــدی دی8ــر ب موضــوع مهــر تأئی

ســینما بــا زمینــه اجتماعــ7 اش اســت. 
ــه شالوده شــWن7  ــق ب ــه شــده موف ــا فیلم هــای دورۀ مطالع ــن موضــوع کــه آی ــم ای ــه فه البت
ــای  ــ7 فیلم ه ــد بررس ــه، نیازمن ــا ن ــده اند ی ــته ش ــای گذش ــای دهه ه ــی بازنمایی ه ــام معنای نظ
بیشــتری از ســال های گذشــته اســت. از ســویی دی8ــر بحــث راجــع بــه اینکــه آیــا ایــن 
ــای  ــ7 فیلم ه ــد بررس ــه نیازمن ــا ن ــد ی ــت م7 یابن ــود دس ــی خ ــام معنای ــت نظ ــه تثبی ــا ب فیلم ه
سیاه پوســت محور ســال های آتــ7 اســت. همچنیــن مطالعــۀ فیلم هــای سیاه پوســت  محور 
مســتند، انیمیشــن، داســتان7 تجــاری یــا تخیلــ7 و فانتــزی نیــز م7 توانــد به شــناخت گســترده تر 
از رونــد کلیشه ســازی  و کلیشــه زدایی ســینمای امریــWا از ســیاهان کمــ� کنــد. ســینمایی کــه 
گویــی بــا قدرت گیــری نژادهــا، اقلیت هــا و گفتمان هــای رقیــب نظام هــای نشــانه ای خــود را 
بازســازی و سمت بخشــ7 م7 کنــد تــا متناســب بــا روابــط نوپدیــد بــر افــکار عمومــ7 جهانیــان 

پرتوافکنــ7 کنــد.  

1. Duvignaad
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