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 چکیده

دهند و همواره مشتاق تماشای العمل نشان میهای بصری، از خود عکسکودکان در مورد محرک
وتحلیل باال، از  پذیری و عدم قدرت تجزیهدلیل تأثیرها از هر قوم و سرزمینی، به انیمیشن هستند. آن

های اجتماعی ، حاوی رمزگانتن روند. محتوای سریال انیمیشن بنشمار میترین اقشار جامعه بهمنفعل
ای ساز، پارهگذارد. محورهای غیریترو بر رفتار و طرز فکر بیننده تأثیر می ازاین ،تولیدکننده است ۀجامع

ان در کنند تا مخاطبلحاظ معناشناختی دچار دگرگونی میرا به« منجی»های متنی مانند از عناصر و نشانه
ترتیب، منجی  این وسویی معطوف شود که روایت فیلم تمایل دارد. به ها به سمتمواجهه با این دوگانه

به  زرگسالیشود. کودک در دوران ب/ ملیتی است که در سریال بازنمایی می های هویتدارای ویژگی
اصلی این پژوهش  ۀلاند. مسئ/ ملیتی است که در کودکی برای او ترسیم کرده منجی با هویت دنبال

بررسی چگونگی بکارگیری عناصر متنی برای تغییر شکل عناصر معنا است تا جایگاه هویتی منجی 
پسااستعماری، روش تحلیل گفتمان این پژوهش، از طریق  ۀجایی شود. نظریدستخوش تغییر و جابه

رفته، قادر به پیمایش گ آنچه در فرهنگ غرب شکلهایی با فرض مفهوم مخالف، در مورد  بیان دیدگاه
مطالعه و بررسی دقیق، ریزبینانه و جزءنگر سریال  ها در متون استعماری است. این پژوهش بانااندیشیده
شناختی سه سطحی فیسک و الگوی پنج عنوان مورد مطالعاتی، با اتکاء به الگوی نشانهبه تن انیمیشن بن

ها مبادرت نموده است. یافته تن نی سریال بنساز متسطحی روایی بارت به واکاوی محورهای غیریت
ای شالوده تن هایی نظیر بنسازی برای کودکان به کمک انیمیشنحکایت از آن دارد که هالیوود در تصمیم
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 مقدمه
تواند های جمعی در جوامع مختلف، اشتراک نظری است به موعودی خاص که میانگاره

الگویی داشته باشد. در سه دین بزرگ یهود، مسیحیت و اسالم باور به منجی  منشأیی کهن
آمدن  مبتنی بر اصول فقهی است؛ در کتاب تلمود به ظهور منجی اشاره شده است. مسیحیان به

گیر و پایدار در سراسر جهان باور دارند و در قرآن از دوباره مسیح برای برقراری صلحی دامن
 یاد شده است.« الله بقیة»منجی به 

گیری از این باور جمعی، به یک سینمای موعودگرا بدل شده است تا سینمای غرب با بهره
های انحصارگرایانه را در دیدگاههم ضمانتی بر فروش تولیدات سینمایی خود باشد و هم 

متنی  مندِ درونهای پایگانهای تأثیرگذار به بازنماییهای تأثیرگذار تضمین نماید. این جنبه جنبه
ای باشد برای های متضاد در ذهن بیننده استقرار یابد و کلیشهشود تا از طریق دوگانهسپرده می
ای هستند؛ خاطب این محصوالت رسانهای که مازای عناصر معنا در جامعهتعیین مابه

 «سازی راجع به موضوعی خاص استای، ناظر بر نوعی معناسازی و گفتمانبازنمایی رسانه»
ساز رسانه دیدگاهی انحصارگرایانه داشته (. چنانچه نهاد ایدئولوژی2: 1396اقدم،  )ترابی

 شود.داده می وسوی خاصی سوق باشد، این جریان نیز به فراخور وضع موجود به سمت
سینمای هالیوود گونۀ ابرقهرمانی در سینمای امریکا به امر تولید اسطوره همت کرده است. 

هایی که دارای های ثابت از شخصیتدر گسترۀ مقبولیتی که در سطح جهان دارد، به ارائه کلیشه
ها، منعکس هپردازد تا نیاز جوامع به منجی را در این کلیشهویت و ملیت امریکایی هستند، می

 تواند به فرهنگ مسلط مرکزیت و تفوق بیشتری ببخشد.نماید. این امر می
بندی ما و های ذهنی تقسیمیکی از کارکردهای اصلی نظریه پسااستعماری، مطالعه شیوه

شناسی، های خود و دیگری است. ادوارد سعید با واکاوی اسناد شرقها یعنی تولید دوگانه آن
ها در متون استعماری باشد. این پژوهش بر اد که قادر به پیمایش نااندیشدهروشی را بنیان نه

های متضاد در قالب آن است که گفتمان غرب از طریق ادامه شیوه ذهنی تولید دوگانه
 شناسی بنیان نهاد.دهد که گفتمان شرقساز، همان راهی را ادامه میمحورهای غیریت

ساز و در تولید محورهای غیریت بن تنانیمیشن این پژوهش، از طریق واکاوی عملکرد 
های امریکایی، میزان تأثیرگذاری این محصوالت در بازخورد آن در افکار بیننده کارتون

موجب آن، ای که بهشیوه»کند. سازی و سلطه فکری کودکان جوامع هدف را دنبال می اندیشه
« شودهای ارتباطی هرروزه اعمال میای مثل فعالیتها و کارهای روزمرهقدرت از طریق عادت

مثابه سخنگوی بخشی از گفتمان غرب، استقرار (. راهبرد هالیوود به250: 1395)ون لیوون، 
های متنی ای از عناصر و نشانهجایی و تغییر شکل پارهای است که حاوی تبدیل، جابهکلیشه

دهد و عناصر هویتی، لحاظ معناشناختی، جوامع هدف را تحت تأثیر قرار میاست که به
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کند. با توجه به جایگاه منجی ای و ملی را دستخوش تغییر و تبدیل میهای اسطورهشخصیت
جایی با جابه« بن تن»های ابرقهرمانی مانند ها، فیلمدر ساختار باورهای اجتماعی ادیان و ملت

 کند.هویت و ملی ت منجی از یک منجی هالیوودی رونمایی می
یا « عبارت»، «واژه»صورت شود که بهبه پیوندهایی اطالق می« عناصر»، در این مقاله

شوند. برای مثال: ساز متنی میای برای تولید محورهای غیریتدر متن ظاهر و مقدمه« نماد»
های ایستگاه، یک شکسته شدن چراغ 60رفت ایستگاه مترو، موقعیت دوم، صحنه یدر پ

 How)شود. عبارت منجر می« نور و ظلمت»گیری دوگانه عنصر نمادین متنی است که به شکل

Noble) با شود نیز یک عنصر متنی است که رفت راشمور که توسط ویلگکس ادا میدر پی
 شود.به حاشیه راندن شخصیت اول اداء می هدف

های متنی در سریال جایی و تغییر شکل عناصر و نشانهمسئلۀ این پژوهش چگونگی جابه
 / ملیت خاص است. رونمایی از یک منجی با هویتبرای  بن تن

گیری از کارکرد اندازۀ نما، با بهره بن تندر این پژوهش فرض بر این است که در انیمیشن 
جایی معناشناختی حرکت و زاویه نگاه دوربین، فرهنگ و ایدئولوژی با تغییر شکل و جابه

خوش تغییر ق جوامع و ادیان را دستهای متنی، هویت و ملی ت منجی مورد وثوعناصر و نشانه
 نمایند.و تبدیل می

 

 پیشینه پژوهش
منجی شهر در سینمای »( با عنوان 1395) یمقالۀ تحلیلی و کیفی از حسن ستاری ساربانقل

های مختلف به تعریف منجی و گونه« رسانه و فرهنگ»منتشرشده در نشریه « آخراالزمانی
سازی و های بازنمایی، کلیشهپرداخته. در این پژوهش، شیوهسینمای آخرالزمانی در هالیوود 

 سازی عناصر فرهنگی در سینمای هالیوود بررسی شد.طبیعی

گیری د ترابی اقدم، با بهرهحمونوشتۀ م« در سینمای هالیوود پوستان یاهبازنمایی س»کتاب 
ت در )تحلیل روایی( روالن بار یاز الگوی سه سطحی جان فیسک و الگوی پنج سطح

 یههای هالیوودی برای به حاشهای متنی و نظریه تحلیل گفتمان الکلو و موف، به شیوه تحلیل
پردازد. به این دلیل که این کتاب از همان روش و الگوهایی استفاده می پوستان یاهکشاندن س

 ها بهره گرفته، در پیشینه آورده شده است. رو از آنکرده است که پژوهش پیش
 1نوشتۀ دیوید سایروتا« اُسکار، عاشق یک منجی سفیدپوست است»عنوان: باای مقاله

( بررسی 2011تا  1987فیلم )از  9در این مقاله، «. سالون»( درج شده در سایت 2018)

 

1. David Sirota 
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کادمی در بخش شده که تمامی آن نامه، بهترین های بهترین فیلم، بهترین فیلمها برندۀ اسکار از آ
هایی که در اند. دیوید سایروتا بر آن است که فیلمزن یا مرد شده کارگردانی و بهترین بازیگر

کادمی شرکت می کنند، چنانچه حول محور یک منجی سفیدپوست روایت شوند که مردمان آ
دهد، شانس خود را برای دریافت جایزۀ اسکار ای نجات میپوست را از مخمصه رنگین

کند که افراد این خط داستانی، چنین القاء می»این اعتقاد است که:  اند. او برافزایش داده
 (.Sirota, 2018)« پوست قادر به نجات خود نیستند رنگین

های غربی بر آثار تربیتی انیمیشن»ای تحلیلی و توصیفی با عنوان نژاد در مقالهزهره باقری
رنگ شدن  نشینی و متعاقب آن کم مدرن، آپارتمان به سبک زندگی پست« تربیت کودکان

ها تأکید خصوص انیمیشنرحم، فرصت و قابلیت دسترسی کودکان به آثار تلویزیونی به صله
ها بر تربیت کودکان مخاطب قرار داده است. کرده و این عوامل را مالک تأثیرگذاری انیمیشن

 سال دوم به چاپ رسیده است. 1نامۀ تربیت تبلیغی، شماره در پژوهش 1391این مقاله در 
 

 پژوهش مبانی نظری
 رویکرد:

های مخدوش در کشف هویت با هدفای است که نظریه پسااستعماری، رویکردی بینارشته
، غرب 1386سال های انتقادی قدم گذاشت. ادوارد سعید، در های متنی به عرصه نگرشتقابل

کند که برمبنای آن با سَلبِ شرق، غرب های دوگانه محوری متهم میرا به خَلق  برساخته
ها در ادبیات غرب، کند تا با واکاوی دوگانهشود. رویکرد پسااستعماری تالش میمی ایجاب

شده را به مرکز بازگرداند. برآیند رویکرد پسااستعماری، تقابل با  دیگریِ به حاشیه رانده
 شناسی استوار است.سازی است که در ذات شرقدوقطبی

گذارد که هم براین امر صحه می« شناسیشرق»عنوان باادوارد سعید در پژوهش خود 
نظر اند. بهطرق سلبی کسب کردهجوامع نوین و هم جوامع بدوی، حس هویت خود را به

کند تا دیدگاهش را رسد که حس هویت و شهروندی و خارجی نبودن، فرد را اغوا می می
دهد که شخص دست میاحساس خارجی نبودن در صورتی به»بافرهنگ مسلط منطبق نماید. 

یعنی در « آنجا»فکر و نگرش آن شخص مبتنی بر تصوری بسیار سطحی باشد ازآنچه در 
(. حاصل این فرایند، فرد مشتاق 36: 1386 سعید،«)فراسوی سرزمین آن شخص نهفته است

 برد.خواند و او را در انقیاد فرهنگی فرومیرا به تقلید از فرهنگ مسلط فرامی
پسااستعماری است که در مواجهه با استعمار و  یشهترین مفهوم در اندبنیادی هویت:

شود. ، از درون تهی و به حاشیه جهان هستی هدایت میمجاورت با الگوهای دووجهی
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های دوتایی فرهنگ غرب، برای رویارویی خود و دیگری، استعمارگر و استعمارزده برساخته
 کنند.منظور بازنمایی غرب تالش میصورت هدفمند بهبه

سازی به ، از طریق دوگانهبن تنهای هویتی شامل: نژاد، جنسیت و زبان، در انیمیشن مؤلفه
هویتی  یها پذیری مؤلفههای دوتایی برساخته غرب، موجب آسیبشود. تقابلحاشیه رانده می

های نژادی، مکمل توسعه امپراطوری چنین سلسله مراتبی از دوانگاره»استعمار زده است، 
 (.Ashcroft, 2007: 184)« شدمحسوب می

 
 روش پژوهش

 )بارت( ی)فیسک( و پنج سطح یهای فنرمزگان
ای است که پیام معینی را تولید رمزگان، نظامی نشانه»کند: مکاریک رمزگان را چنین تعریف می

: 1393 مکاریک،«)ها است ها و قواعد حاکم بر ترکیب آنای از نشانهکند و شامل مجموعهمی
را گذرگاهی داند بلکه آنتنها صورت تحقق یافته یک رمزگان نمیمکاریک، متن را نه (.136

ها موجود نیستند بلکه خلق بیند؛ دیدگاهی که در آن رمزگانهای متنوع میبرای عبور رمزگان
هرمتنی چنانچه »شود. متن، بستری است که رمزگان در آن تولید می ینجاشوند. در امی
 «.شود، نه بازتاب واقعیت بلکه تولیدکننده و تکثیرکننده واقعیت استدرستی تحلیل  به

شناختی دارند. ها، بدنه دانش هستند و کیفیت معرفتسجودی براین اعتقاد است که رمزگان
شوند، دارای وجهی تاریخی نیز هستند. گیرند و جاری میازآنجا که در بستر اجتماع شکل می

فرهنگ را باید شبکه، نظام  رو ینروند. ازاسادگی از میان مینه بهشوند و نه عجوالنه پدیدار می
کنند و ها، در بافتار پیچیده متون حضور پیدا میرمزگان»ها دانست. و جامعیتی برای رمزگان

(. فیسک، رمزها را 144: 1393 سجودی،«)دهدامکان رصد و تحلیل را به خواننده می
ها با یکدیگر را و چگونگی رابطه نشانه یافته شان سازماندرونها در داند که نشانه هایی می نظام

 ای داللتی دارند.رابطه یکدیگرکنند. ازنظر فیسک رمزها با  تعیین می
ك یمند كه همه آحاد هاى قانون رمز عبارت است از نظامى از نشانه»

مى را در ین نظام، مفاهیبندند. ایهاى آن پان و عرفیفرهنگ به قوان
دهد كه موجب حفظ آن فرهنگ  آورد و اشاعه مى وجود مىهفرهنگ ب

 (.127: 1394 )فیسک،« است
 رمزگان فنی

کارکردهای فنی، قراردادهایی هستند که استفاده از فنون مختلف در نحو سینمایی، کادربندی، 
 های سینماییفیلم یدکنندگانبرای تول انکار یرقابلزوایای دوربین و میزانسن را به یک وجوب غ

کند که از آن برای تأثیرگذاری ها تعریف می و تلویزیونی درآورده است، ابزاری را برای آن
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مند ها دیده شود و در وهله بعد تأثیرات را جهت کنند تا در وهله اول محصول آناستفاده می
 نماید.

های تلویزیونی یک روش های موجود در فیلمجان فیسک برای تحلیل و بازگشایی رمزگان
 یی)رمزگان اجتماعی(، بازنما یتدهد که تمرکز آن بر سه سطح واقعسطحی ارائه می سه

بندی و کاربرد رمزها در سطوح مذکور و نحوه صورت»)رمزگان فنی( و ایدئولوژیک است. 
. (10: 1395 تودوروف،«)کند، معنایی خاص را مرجح مییتهاست که درنها بندی آنمفصل
وجه تمایز روش فیسک با روش پنج سطحی بارت، رمزگان فنی است و از سوی  که ییازآنجا

رو سطح رمزگان  پوشانی دارد، ازایندیگر دو سطح اجتماعی و ایدئولوژیک با روش بارت هم
 شود.های پنج سطحی روالن بارت برای تحلیل روایی استفاده میفنی و رمزگان

 
 الگوی سه سطحی جان فیسک . 1 جدول

 لسطح او
 واقعیت

 )اجتماعی(
ره یط، رفتار، گفتار، حركات سر و دست، صدا و غیپردازى، مح ظاهر، لباس، چهره
 شود.کى رمزگذارى مىیالکترون یها که به کمک دستگاه

 سطح دوم
 بازنمایی
 )فنی(

ى را یقى و صدابردارى كه رمزهاى متعارفِ بازنماین، موسین، نورپردازى، تدویدورب
دهند، از  گر را شکل مىیى  عناصرى دیز بازنمایر نیرمزهاى اخدهند و  انتقال مى

نان و یآفر وگو، زمان و مکان، انتخاب نقشت، گفتیت، كشمکش، شخصیل: روایقب
 ره.یغ

سطح 
 ایدئولوژی سوم

« ت اجتماعىیمقبول»و « انسجام»هاى  دئولوژى، عناصر فوق را در مقولهیرمزهاى ا
 دهند. قرار مى

 
 سطحیهای پنج رمزگان

نحوی، یک آیند تا بهواحدهای متنی هستند که گرد هم می یا معمایی: 1رمزگان هرمنوتیک
انداختن  یرها، به تأخبازشناسی معما، پراکندن سرنخ»مسئله را طرح و به آن پاسخ بدهند. 

(، این 138: 1393 ،مکاریک«)های دروغین، آشکار کردن حقیقتپاسخ، ارائه راهنمایی
ذات پنداری بیننده دارد. از نظر بارت، رمزگان هرمنوتیک در ایجاد هم ییبسزارمزگان تأثیر 

 نظم درآمده، سپس بهگرفته، مرکزیت یافته، به شان رمزی شکلخواستبه»عباراتی هستند که 
 .(32: 1394 بارت،«)شودنهایت آشکار میدر تعویق افتاده و 

 

1. Hermeneutic 
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که از اشارات معنایی یا »ی ضمنی است مقصود؛ رمزگان معناها ها:یا دال 1رمزگان معنایی
  :1393 سجودی،«)شودخصوصی تولید میهای بهگیرد و توسط دالهای معنا بهره میبازی
داند که واحدهای متنی های معنایی میها را شامل برخی از مشخصه (. مکاریک آن149-148

 های متغیر برآنها داللتی ضمنی دارندبا اندازه
داند ها در متن میترین کارکرد رمزگان نمادین را وارد کردن تقابلهمم :2رمزگان نمادین

ها، الگوهای آشنا و تضادهای (. این رمزگان دربرگیرنده مضمون24 : 1388 )بیچرانلو،
داند که در فرایند تأویل، سازمان را تکثر معنایی می ها (، آن1394) ینپمایکل . محوری است

نمایی و تکرار بینی دو شخصیت بن و کوین، بزرگدر جهانهای آشکار تفاوت یابند. می
عنوان جایگاه متفاوت با دیگران، ازجمله مضامین و الگوها و تضادهای به ها یسورجایگاه تن

 متنی موجود در فیلم است.
دهد و داستان را سازماندهی ها که روایت را شکل میای از کنشزنجیره :3رمزگان کنشی

دهد های روایی، سازمان میرفتصورت پیها را بههای شخصیتکنش»ن، کند. این رمزگا می
 «دهد را نشان میگیرد که کارکرد راهبردی آنرفت اصطالح عامی درنظر میو برای هر پی

 (. 138: 1393 )مکاریک،
کند. واحدهایی از این رمزگان، فضا را برای ارجاعات بینامتنی، فراهم می :4رمزگان فرهنگی

شود که متن برای شکل دادن به معنا، خواننده را به کارگرفته میهنگامی به»ت و متن اس
(. این فراخوان، 138  :1393 ، مکاریک«)خوانداستفاده از دانش خود از جهان واقعی فرامی

نماید. سجودی نیز به روابط بینامتنی در این رمزگان تأکید کرده روابط بینافرهنگی را فعال می
 )سجودی، «رمزگان فرهنگی مجرای ارجاع متن است به بیرون، به دانش عمومی»گوید:  و می
1393 :150.) 
 

 هابندی و تحلیل دادهآوری، طبقهبخش جمع
، 5بندی شامل: نماهای صحنه، مؤلفهبن تنفیلم  دهنده یلهای اجزای تشکبندیدرمیان تقسیم

آمیزند تا معنا و مفهوم در یک نحو سینمایی شکل بگیرد. درمی یکدیگربا  7رفتو پی 6صحنه

 

1. Semes 

2. Symbolic 

3. Proairetic 

4. Caltural 

5. Shot 

6. Scene 

7. Sequence 
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صحنه بخشی از یک فیلم روایی »قرار داده است. « صحنه»این پژوهش، واحد تحلیل خود را 
فیلیپس، «)دهدکند که در یک مکان و زمان مداوم رخ میمی ءکه حسی از کنش مداومی را القا

رفت قرار دارد و از گذاری شده، در یک پینام« موقعیت»(. هر بخش از تحلیل که 29: 1394
های مرتبط، انتخاب و ضمن قرار گرفتن در رفت، رمزگانهای موجود در آن پیمیان صحنه

های )اول، طور غیرتصادفی از میان قسمتها بهرفتگیرد. پییک جدول، مورد تحلیل قرار می
رفت پی»امل موقعیت اول هفتم و آخرین قسمت( فصل اول سریال، انتخاب شده است که ش

« رفت راشمورپی»و موقعیت سوم در « رفت متروی مرکزی شهرپی»، موقعیت دوم «جنگل
رفت هر قسمت برای تحلیل برگزیده و شات لیست شده و اطالعات ترین پیشود. محوریمی

له برداری قرار گرفته است. مالک این مقاموجود در شات لیست برای نقد و تحلیل مورد بهره
ها رفتگذاری پیبوده است. نام« خود و دیگری»ها، دوگانه متضاد برای انتخاب صحنه

 ترین معنای متن است.برمبنای نزدیک
 

 
 مدل روش پژوهش

 :هاتحلیل صحنه
 رفت جنگل:پی

 رفت اولپی - مشخصات صحنه .2 جدول
 کارگردان نویسنده تولیدکننده نام این قسمت مدت قسمت فصل

 دقیقه 23 اول اول
نفر  10ها  سپس آن

 بودند
 مَن آو اَکشِن

تامِس 
 پاگزلی

 اسکوتر تِدوِل

 21:34مدت رفت بهتا پایان پی 4:22رفت انتخابی: از دقیقه پی 322ها: تعداد صحنه
 

ای کوچک و ضعیف، همواره مورد ، پسربچه لجباز با جثه1: بنجامین تنیسونخالصه داستان
مدرسه است، بااین وجود روحیه کمک به دیگران را دارد. زمان شروع های آزار و اذیت بچه

( 3( و دخترعمویش )گوئن2اتفاق پدربزرگ )مکس داستان مصادف با تعطیالت است. بن به

 

1. Benjamin Tennyson 

2. Max 

3. Gwen 
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خورد )تدوین خطی(. که بیرون از جو زمین اتفاقاتی رقم می شوند درحالیراهی تعطیالت می
آوری که برای تصاحب یک ساعت د وحشتموجو 1دو سفینه فضایی؛ یکی حامل ویلگکس

کند و سفینه کوچکتر که ساکنین آن اعضای سازمان تالش می« 2ماتریکسامنی»نام مچی به
-عهده دارند. تمامی اتفاقات این پیهستند که وظیفه مبارزه با شرارت را به« 3پالمبرها»سر ی 

ه جنگل درحال گذراندن های حاشیها در یکی از کمپدهد. تنیسونرفت در جنگل رخ می
 تعطیالت هستند.

-سفینه فضایی کوچک، پیش از انهدام به سفینه بزرگ شلیک می -17صحنه  موقعیت اول:

)صحنه  دهد.خبر می 4کند. یکی از افراد سفینه ویلگکس از فروپاشی سیستم نیروی محرکه
 زند:( ویلگکس فریاد می14
 ...]کات[ خوام... همین االنتریکس را میمن امنی -

زند. اش جدا شده و در جنگل قدم میبن از کمپ و محل استقرار خانواده -38صحنه 
کند، متوجه آسمان کننده بودن تعطیالت مرور میکه افکار خودش را درباره کسل درحالی

کند. ای از آسمان نگاه می، صورت بن کادر را پوشانده. او هنوز به نقطه40شود. درصحنه  می
نطبق بر مسیری است که در آن چیزی یا کسی توجه او را جلب کرده. تامپسون نگاه او م

های گوید؛ خط دید، خطی فرضی است که چشم( در توضیح )خط فرضی چشم( می1395)
کند. هر شیء که توجه وی را در درون دنیای فیلم جلب کرده، وصل می یک شخصیت را به

کند، دنبال می بن تنان موضوعی که چشمان ایجاد خط فرضی چشم، توجه بیننده را به هم
شود که عنوان یک عنصر هویتی در کادر بهتر دیده مینماید. رنگ سبز چشمان بن بهجلب می

 تواند تأکیدی بر نژاد او باشد:می
 دار.بن: وای! یه ستاره دنباله -

ر آن (، ب2005رسد. بوشام )گوش می، به5موسیقی ترس 38از صحنۀ  تحلیل رمزگان فنی:
بخشی به یک شخصیت کارتونی بدانیم، در این است که چنانچه انیمیشن را روندی برای حیات

 بخشد.صورت موسیقی به آن حیات احساس می

 
1. Vilgax 

2. Omni Matrix 

3. Plumbers 

4. Propulsion System 

5.  Horror 
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رفت اولپی - رمزگان پنج سطحی . 3  جدول  

 هرمنوتیک
طرف زمین پرتاب شد، حاوی چیست؟ نسبت آن با شیء که از سفینه کوچک جدا شد و به

 زمین پرتاب شد؟ یسو خصوص بن چیست؟ اساساً چرا بههای داستان، بهشخصیتزمین و 
 کند.جا، مکانی که آرامش را زیر سایه هویت تداعی می چیز و همه زمین، منشاء همه معنایی
 زمین/ فضا، تعارضی که از جنس هویت است. نمادین
 یابد.سوی آن، تکوین می به زمین، آبستن حوادثی است که با پرتاب شدن یک شیء ناشناس کنشی

 تریسک.، نماینده نژاد و فرهنگ مسلط از طریق گزینش او توسط امنیبن تنمأموریتی برای  فرهنگی
 

شود که پس از سپری کردن دار دیده میدر آسمان یک ستاره دنباله -41صحنۀ  تحلیل روایی:
دار او را انتخاب گویی ستاره دنبالهدهد. تغییر جهت می بن تنطرف بخشی از مسیر، ناگهان به

دار، بخشی از سفینه کوچکی است که در کرده یا هدف قرار داده است. این ستاره دنباله
شود. تغییر طرف زمین پرتاب میتر، پیش از انهدام، از آن جدا شده و بهدرگیری با سفینه بزرگ

 کند.تشدید می را بن تناش با مسیر ناگهانی این شیء فضایی، شائبه رابطه

 کشد.تن، انتخاب او را به تصویر میتغییر مسیر شیء فضایی به طرف بن .41صحنه 

شود.  گر مییک ساعت مچی با شمایلی خاص در پرتوهای سبزرنگ جلوه -54صحنه 
شود. بن که محو ساعت تصویر تاریک است و فقط ساعت و پرتو سبزرنگ آن بهتر دیده می

 گوید: یه ساعت!اطراف آن شده با هیجان و تعجب می های سبزرنگمچی و جلوه
شود، به ساعت تریکس تبدیل میهای سبزرنگ که بعدها به نماد قدرت بن و امنیهاله

تواند تأکیدی باشد بر اهمیت ساعت مچی که هنوز ها میبخشد. این جنبههای ماورایی میجنبه
طرف گوی فضایی دستش را به 57 از رازهای درونی آن رونمایی نشده است. بن در صحنه
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جهد و به مچ دست بن متصل برد تا ساعت را وارسی کند اما ساعت از درون گوی می می
 شود. می

ها ایجاد کردند، تمرکز بیشتر روی در این صحنه« تصویر آشنا»محوریتی که  -59صحنه 
ت مچی به دست است. حوادث منتهی به اتصال ساع بن تنتریکس و های مرتبط با امنیصحنه

شود، واقع می 56تا  48های از تصویر آشنا که در صحنه 1بنجامین تنیسون، با یک کادر
از سوی  بن تنبرگزیده شدن »یابد تا تمام توجه بیننده را به یک نکته جلب نماید: استقرار می

 رسدگوش میها بهموسیقی وحشت در سراسر صحنه«. نیرویی که در ساعت تجلی یافته است
 تا هیجان ناشی از بروز این واقعه را تشدید نماید.

شود. چون ساعت اراده کرده ترین عنصر قدرت در سریال محسوب میساعت مچی، اصلی
است تا متعلق به شخصیت محوری داستان باشد، بنابراین هویتِ او در اینجا اهمیت پیدا 

نواده متوسط که مأمور نجات ساله امریکایی از یک خا کند. بنجامین تنیسون پسربچه ده می
شود. عنصر قدرت، بن را برگزیده و این گزینش با آگاهی همراه بوده است. زمین و نوع بشر می

شود تا یکی از در طول سیزده قسمت فصل یک، هرازگاهی دالیل این انتخاب یادآوری می
گی که او برای ترین ویژگی انسان غربی که مردم محوری است، بازنمایی شود. تنها ویژاصلی

یابد. در انجام این مأموریت به آن نیاز دارد، قدرت است که از طریق ساعت به وی الحاق می
 شود:اینجا دو معنا متجلی می

 کند.در این فرایند، قدرت را نباید کسب کرد بلکه قدرت مَرکَب خود را گزینش می .1
قدرت در یک ساعت مچی ای دارد، به این دلیل که زمان در فرهنگ غرب جایگاه ویژه .2

 تجلی پیدا کرده تا بسامد الزم برای این فراروی، تکوین یابد.
که « همه»معنی به (Omni)است. پیشوند  (Matrix)و  (Omni) : مشتق از دو واژهتریکمامنی

( Omni)(، پیشوند 2018شود. در فرهنگ آنالین میریام وبستر )برای چیز و جا استفاده می

 بدون حدومرز است. (in all ways, places, etc.: without limits)معنی همه  به
میالدی( به  1500تا  1400) یگردد به اواخر قرون وسط( برمیMatrixریشه واژه )

2معنای شکم، رَحِم، زُهدان یا بطن
( .matrix) مشتق از ،(mater) بود )آیتون، « مادر»معنی به

شد که  ماده میان سلولی و هم به مواد عالی گفته می(. در دانش بیولوژی؛ هم به 740: 1386
کننده بود. این واژه در دانش ریاضی  برای اتصال با دیگر ذرات جامد یک ماده کمپوزیت تعیین

شود. عنوان یک موجودیت واحد برای تغییر مقادیر، بکار گرفته مینیز کاربرد دارد و به

 
1. Passepartout 

2 Womb 
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عی یا سیاسی نیز برای طرح توسعه در درنهایت، واژه ماتریکس در محیط فرهنگ، اجتما
اختصار  به( Waters, 2015: 920( .)Omni Matrix)شود هرکدام از این سه محیط بیان می

(Omnitrix)چیز یا  جا، منشأ همه یا همه یزچ نسخه اصلی همه»معنی را بهتوان آنمی یاط، بااحت
را در دانش  (Matrix)ه کاربرد واژه معنی کرد. چنانچ« جا چیز یا همه جا، منشأ پیدایش همه همه

تواند موجودیتی باشد برای تغییر مقادیر هر تریکس میریاضی مدنظر قرار دهیم، امنی
 را خواهد داشت.« جا چیز یا همه کننده همه تعیین»ای که معنی نهایی   محاسبه
 

 :هاتحلیل صحنه
 رفت ایستگاه مرکزی متروی شهر:پی

 

 رفت دومپی - مشخصات صحنه .4 جدول
 کارگردان نویسنده تولیدکننده نام این قسمت مدت قسمت فصل
 اسکوتر تِدوِل گرِگ کالین مَن آو اَکشِن 11کِوین  دقیقه 23 هفت اول

 5:45، به مدت 17:34تا دقیقه:  11:49رفت انتخابی: از دقیقه:پی 127تعداد صحنه: 
 

شوند. بن ادامه سفر، وارد شهر نیویورک میهمراه بن و گوئن در : پدربزرگ بهخالصه داستان
تبدیل  2هتل، )برای دیده نشدن( به روح فضایی .V.I.Pدر  1برای بازی با دستگاه سُومو

کند. بن برای بازی کامپیوتری ها را برای این کار از هتل اخراج می شود. مأمور امنیت هتل آن می
شود. بن آشنا می 3پوست ناآرامی به نام کوین رنگینرود. آنجا با نوجوان بازی میبه یک کلوب
تواند با لمس منابع انرژی، العاده است که میشود که کوین دارای یک نیروی خارق متوجه می
 4شود و بن، پیکرگردانرو میرا جذب کند. کوین در کلوب با چند جوان شرور روبهنیروی آن

شود. کوین ترتیب با کوین دوست می این کند و بهها را تأدیب می شود و آنمی« 5موجود سریع»
روند، ها به ایستگاه مرکزی مترو می دهد. آنکه متوجه قدرت بن شده به او پیشنهاد شراکت می

ها در ایستگاه مترو با  کند. آنشود و با پیشنهاد او مخالفت میبن از نقشه کوین مطلع می
 شوند.یکدیگر درگیر می

 

1. Sumo Game set 

2. Ghostfreak 

3. Kevin 

پذیرد. بنجامین تنیسون در این سریال، ای را در جسم خود میکالبدی را گویند که بیگانه یا اسطوره 4.
 پیکره گردان ده موجود بیگانه است.

5. XLR8 
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طرف مقر جریان برق )بن( به یکوین برای مبارزه با مرد آتش -54صحنه  موقعیت دوم:
-کند. جریان برق به بدن کوین منتقل میرا با دودست خود لمس میرود و آنایستگاه مترو می

های موجود در ایستگاه براثر نوسانات انجامد که المپطول میبه چنانشود. این عمل، آن
-کشد که ایستگاه مترو در تاریکی فرو میشوند. طولی نمیبرق، یکی پس از دیگری منفجر می

های سبزرنگ بن در لحظه تغییر )که شبیه هاله ینرنگ پشت کوهای آبیهاله -56رود. صحنه 
 م است.کالبد است( بیانگر شرایط خاص درا

شده که  در این لحظه، دوربین از زاویه پایین روی کوین بسته -56: صحنه تحلیل رمزگان فنی
نمایی و اهمیت بخشی به کوین را دارد تا حریف مرد آتشی درخور او باشد. یک قصد بزرگ

گیری است تا تفاوت میان فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر افکار ساز درحال شکلمحور غیریت
ین را بار دیگر به مقایسه بنشیند و بازنمایی کند. نتیجه این نبرد، شخصیت بن و کو
 کند که این محور غیریت تمایل دارد.ای میخورده را راهی حاشیه شکست

کند. دوربین، اندام کوین را که نیمی انسان و نیمی مرد آتشی است، مرور می -71نمای 
کند تا رمزگان فنی دوباره های او تأکید میو ویژگیزاویه دوربین از پایین دوباره به قدرت کوین 

به کمک تولید معنا در متن بیاید. این حرکت هم مروری بر تفاوت میان چند لحظه قبل است 
به اهمیت کوین تأکید « 1زاویه از پایین»که کوین دارای قدرت مرد آتشی نبود و هم با انتخاب 

  کند.می
  

 

1. Low Angle 

 کوین در حال لمس مقر جریان برق ایستگاه مترو برای جذب انرژی .56صحنه 
 الکتریسیته
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 فت دومرپی -رمزگان پنج سطحی .5 جدول

 هرمنوتیک
کند: چه خواهد ها، ذهن بیننده را درگیر این سؤاالت میلحظه ورود قطار حاوی مردم و کیسه پول

گناه قطار چه خواهد آمد؟ آیا پلیدی پیروز شد؟ بر سر شخصیت اصلی داستان و مسافران بی
 شود یا عدالت؟ می

 معنایی
خاطر افکار پلیدی است که در وجود او آتشی بهحقیر و کوچک بودن کوین در مقایسه بااندام مرد 

تر او در مقایسه با مرد آتشی، بازنمایی رخنه کرده است و این حقارت از طریق اندام کوچک
 شود. می

 / بر مردم. برای مردم -/ پلشتی اصالت -/ تاریکی روشنایی ـ / ظلمت نور نمادین

 کننده است. درگیری او با نماینده ظلمت تعیین -نماینده نور و امید است بن تن کنشی

 فرهنگی
/ قهرمان برخالف دشمن، درجهت تحقق عدالت است. عدالت در حفظ حقوق  فرهنگ منجی

 شود.مردم )پول کارکنان مترو در قطار( محقق می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجود آمده، مرد آتشی تنها منبع نوری در آن در تاریکی مطلقی که به -60صحنه  تحلیل روایی:
یابد. درهیبت منجی استقرار می« نور»گیرد و شکل می« نور و ظلمت»مکان است. دوگانه 

اینده ظلمت در روی زمین طور نمادین نمکوین نیز که موجب این تاریکی را فراهم کرده، به
)نماینده شر و بدی(،  ین/ ایدئولوژیِ منجی و کو شود. بار دیگر تفاوت میان فرهنگمی

زمینه فیلم، بیانگر  شود. در طول این رخداد، موسیقی هیجانی و اِپیک در پسبازنمایی می
تواند گستره موسیقی می»گوید: فیلیپس به نقل از سیسلیا هال می شرایط غیرعادی است.

تاریکی ایستگاه مترو غلبه تن( بر روشنایی پیکر مرد آتشی )بن .60صحنه 
 دارد.
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ها را وسعت بخشد و مخاطبان را چنان احاطه و چنان درگیر شناختی شخصیتعاطفی و روان
 (.174: 1394فیلیپس، «)را ندارندیک از عناصر دیگر فیلم توان آنکند که هیچ

 

 :هاتحلیل صحنه
  رفت راشمور:پی

 رفت سومپی - مشخصات صحنه. 6جدول 
 کارگردان نویسنده تولیدکننده نام این قسمت مدت قسمت فصل
 اسکوتر تِدوِل مارتی آیزنبرگ مَن آو اَکشِن رازها دقیقه 23 سیزده اول

 193تعداد صحنه: 
 رفتتا پایان پی 11:53 یقهرفت انتخابی: از دقپی

 دقیقه 10:26به مدت  
 

را  آور که وعده مالقات نزدیکهای بن از یک موجود وحشت: در پی کابوسخالصه داستان
-شود. مکس که ظاهراً چیزی را پنهان میدهد، او دچار نگرانی و التهاب میدر خواب به بن می

-دهد. در مسیر، بن متوجه میطرف کوه راشمور، تغییر میطور ناگهانی بهکند، برنامه سفر را به

 ها است. بن شود که مهاجمینی قصد صدمه زدن به مردم شهری را دارند که در مسیر سفر آن
ها برای کند اما این یک تله از سوی بیگانهرغم ممانعت مکس برای نجات مردم اقدام میعلی

آوری که بن در خواب دیده تریکس است. بالخره موجود وحشتکشف موقعیت بن و امنی
دهد. آن موجود، ویلگکس دشمن اصلی بن است. نبرد نهایی آغاز شده و بود، خود را نشان می
 دهد.نماید. در کوه راشمور آخرین رویارویی رخ میرتمند میویلگکس بسیار قد

 
 
 
 

تن سمت راست )سگ وحشی( در مقابل ویلگکس سمت چپ در بن .166صحنه 
 حالی که مکس و گوئن را برای تسلیم بن به اسارت گرفته است.
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دست پیدا کند، خانوادۀ  بن تنتواند به که ویلگکس نمی هنگامی -166صحنه  موقعیت سوم:
قامت )سمت چپ دوربین( درحال  آورد. در این صحنه، ویلگکس راستاو را به اسارت درمی

شود، در دست چپ که گوئن را در دست راست و مکس که در تصویر دیده نمی رخ درحالینیم
ر وپا د او است. بن در هیبت سگ وحشی به رنگ زرد در مقابل ویلگکس به حالت چهار دست

سمت راست دوربین آماده برای حمله است. پشت هرکدام بقایای درختان سوختۀ جنگل دیده 
 رنگ است. شکل یک مستطیل سیاهشود که به آسمان اشاره دارند. زیرپایشان زمین بهمی

 

عنوان گروگان در دست دارد، که پدربزرگ و گوئن را به ویلگکس درحالی -166صحنه 
بن )سگ « انتخاب با خودته، تو یا اینا.»دهد: پیشنهاد انتخاب می برای تسلیم شدن بن به او

)بن( سرش را  یوحشی( در مقابل یک تضاد محوری قرار گرفته. بعد از لحظاتی سگ وحش
شود، طور کلی، عنصری که در سمت چپ صحنه چیده میاندازد. بهعالمت تسلیم به زیر میبه
طور بالقوه تواند بهش مهم پیام است که میموضوع اصلی نیست. عنصر سمت راست... بخ»

 (.380: 1395ون لیوون، «)مبنای اقدام و عمل قرار گیرد
کند و با های خود را روی زمین رها میبن تسلیم شده و ویلگکس گروگان -169صحنه 

کند تا تریکس را لمس میرود. با رسیدن به بن، امنیطرف بن میدار بههای سنگین و معنیگام
 از سگ وحشی به کالبد طبیعی خودش بازگردد. بن

-استفاده می« 1زاویه باال»دوربین برای نشان دادن بن، از  -169صحنه  تحلیل رمزگان فنی:

-توان برای القای حاالتی چون بی( بر آن است که نمای زاویه باال را می1393) یلرسونکند. م

 اهمیتی موضوع، حقارت و ناتوانی آن بکار گرفت.
در این لحظه، بن به ویلگکس تسلیم شده است. کادر بعد از یک حرکت  -170 صحنه

شده است؛ بن روی دوزانو نشسته، سَرَش رو به پایین و  تیلت از باال، کامالً روی اندام بن بسته
شود. نوع نشستن بن در این صحنه: دوزانو به هایش رو به آسمان کامالً دیده میکف دست

هایش از هرگونه کنش قهرمانانه ا رو به باال بیانگر خالی بودن دستهحالت تسلیم، کف دست
توانست انتخاب کند. از سویی این شرایط و تنگنا، بیننده هایی که بن میاست، پایان کنش

رساند و از سوی دیگر تأییدی ذات پندار بن را برای پایان داستان به اوج هیجان میمدافع و هم
 کاران شد.انانه قبلی او که موجب کوتاه شدن دست جنایتاست بر تمامی اعمال قهرم

  

 

1. High Angle 
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و بروز ترانزیشن قرمزرنگ با حرکت تیلت  169دوربین بعد از اتمام صحنه  -170صحنه 
دهد. کادر کامالً توقف روی اندام بن، او را به حالت تسلیم نشان میاز باال به پایین و سپس 

بسته، به محدود شدن بن اشاره دارد، حتی کادر دوربین هم برای اسارت بن اقدام کرده 
ها و مناطقی که بخشد تا بین موضوعاین چرخش دوربین به... پایین به بیننده توانایی می»است.

(. حرکت از روی 67: 1393میلرسون، «)ی بصری برقرار کنداز یکدیگر فاصله دارند پیوند
ای میان اسارت گرفته شده او، فاصلههای باالی سر بن و توقف به روی اندام بهصخره

 دهد.های سنگی را با معنی اسارت پیوند میاستقامت چون صخره
در »شده.  ستههای کابوی بدر یک نمای باز، شبیه به فیلم - کادرِ زاویه هلندی -171صحنه 

دار قرار دارند. از این نما اغلب برای ها در سطح شیبرسد سوژهنظر مینمای زاویه هلندی، به
عنوان یک نمای شود. نمای زاویه هلندی بهگیج کردن یا معذب ساختن بینندگان استفاده می

: 1394فیلیپس، «)نقطه دید ممکن است حاکی از وضعیت روحی آشفته شخصیت باشد
 شده است. مکس و گوئن بسته 1. در این صحنه، تصویر از زاویه دید(101

است. زاویه دوربین بیانگر ضعف و استیصال  170این صحنه نیز مروری برای صحنۀ 
این قسمت از سریال )آخرین قسمت  20مکس و گوئن است. تسلیم بن به ویلگس در دقیقه 

های میانی این فصل داشته باشد. سمتتوانست در قفصل یک(، معنایی غیر از آن دارد که می
رسد تا تخلیه ترس و شفقت در دقایق پایانی قسمت آخر فصل یک، به نقطه اوج خود می

 عاطفی و خالصی نهایی نیز در اوج قرار بگیرد.

 
1. P.O.V. 

طرفتن توسط ویلگکس درحالی که بهاسارت گرفتن بننمای به .171صحنه   
رود.سفینه فضایی خود می   
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 رفت سومپی - رمزگان پنج سطحی. 7جدول 

 هرمنوتیک
شود که دلیل هشدار مطرح میاین سؤال  –در پی جمله مکس: ویلگکس، نه! سوار سفینه نشو! 

 مکس به ویلگکس چیست؟
 !How noble معنایی
 مغلوب /)فاتح( یمنج -دیگری /خود -اسارت /آزادی نمادین
 تواند باشد.تسلیم یک راه برای نجات می کنشی

 فرهنگی
شدن را دارد. او شایستگی الزم برای برگزیده تسلیم بن برای نجات خانواده، از مرام او پرده برمی

 دارد.
 

"؛ این عبارت را ویلگکس در لحظه تسلیم بن، How noble" -170صحنه  تحلیل روایی:
در « هملت»تر است که شاهزاده عبارت، بخشی از یک عبارت بزرگگوید. اینخطاب به او می

و « 1گرانترُوزِن»در حضور دوستانش،  - در پرده دوم، صحنه دوم - نامه شکسپیرنمایش
 گوید:به کنایه خطاب به انسان می« 2سترنگیلدن»

 “What a piece of work is a man, how noble in reason!”(Shakespeare,1971:77) 

 ترجمه: چه شاهکاری است آدمی! تا چه حد در خردمندی بزرگوار!
هایش هایی نیست اما برای تحقیر انسان، نداشتهاز نگاه هملت، انسان دارای چنین خصلت

صورت کشد. بیان این عبارت از سوی ویلگکس برای تحقیر بن است که بهه رخ او میرا ب
تسلیم روی زمین دوزانو نشسته است. ویلگکس با یادآوری این کنایه به فاصله خود با بن که 

دهندۀ پرقدرت واقعیت است  کنایه، انتقال»کند. / ایدئولوژیک دارد، اشاره می جنسیتی فرهنگی
 (. 143: 1386 فیسک،«)کندعمل میای چون نمایه
های این سریال، دشمن خود را  بندی در پایان این قسمت، همچون دیگر پایان بن تن
 / ملیتِ غالب، استمرار یابد. دهد تا جریان هویتشکست می

 

 های بینافرهنگی، از طریق بازنمایی منجیجایی و تغییر شکل عناصر معنا در متنجابه (1
انگاره تبدیل شده یک بن های متمادی بههای گوناگون در سالمیان ملت مفهوم آخرالزمان در

است. در کشورهایی که مردمان آن دارای باورهای دینی هستند، آخرالزمان در هیبت ظهور یک 
کند و دنیا را از شر  و بدی اند که منجی ظهور میها براین عقیده منجی ترسیم شده است. آن

های  نظر دارند که منجی یک انسان با قدرت الهی در این امر اتفاقرهاند. همۀ ادیان وامی
العاده است. در فرهنگ دینی شیعیان فردی که در قرآن؛ کتاب آسمانی مسلمانان به خارق

در »نماید، کند و دنیا را پر از عدل و داد میشهرت یافته است، به اذن خدا قیام می عج«الله بقیة»
 
1. Rosencrantz 

2. Guildenstern 
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عنوان منجی اشاره شده است. به« 1ماشیح»تلمود نیز صدها بار به  های مقدس یهود نظیرکتاب
در »تعبیر شده.  2«آمدن دوباره»های مقدس مسیحیان از بازگشت مسیح به در کتاب

... به زمان بازگشت مجدد مسیح اشاره شده است که زمان  الکنزالجلیل فی تفسیر االنجیل
 (. 107: 1389 رنجکار و امیری،ب«)شکوه و عزت او و روز زنده شدن مردگان است

/  رویکرد غالب در گونه ابرقهرمانی سینمای هالیوود، بر محوریت آخرالزمان، شهروند
/ صورت و پایان تاریخ استوار است. در این گونۀ سینمایی، یک منجی که  منجی، منجی

کند که به میسویی هدایت  خطر انداختن جان خود بهمند داستان را با بههمواره جریان پایگان
انجامد. رسانه قادر است از طریق خلق الگوهایی پیروزی او و برطرف شدن مخاطرۀ بزرگ می

رسانه، همواره »دهی و تداوم فرهنگ مبادرت نماید. ای به شکلخاص و خلق یک بسامد رسانه
های آن، همواره هالیوود و برساخته(. 21: 1395 ستاری،«)بیش از یک وسیله سرگرمی است

های فردگرایانه و انسانی خود است. در ر محوریت ابرقهرمانی استوار است که متکی به قدرتب
: 1390 )عبداللهیان، «انسانِ موجود و نه انسانِ مقدس، منجی جهان شده است»چنین حالتی؛ 

وجه مشخصه منجی در سینمای هالیوود، وجه انسانی اوست. نَسَب منجی در برخی از (. 7
ها... منجی  فیلم... زنازاده تلقی در برخورد تایتان»یا فاقد اصالت است.  ها نامشخصفیلم
عنوان منجی از ظهور یک زنازاده در آینده به« لژیون»(. در فیلم 26:  1395 ، ستاری«)شود می

 شود.صحبت می
های مختلف قداست زدایی شود. در فیلم  کند که از منجی، به شکلهالیوود سعی می

کشد و اقدام نجی فردی الابالی با رفتارهای خارج عرف است و مدام سیگار میم« کنستانتین»
برای غلبه بر دشمنانش درخواست کمک  3کند. او در داستان فیلم از شیطانبه خودکشی می

از مردانی تشکیل شده است که از « 4آرماگدون»کند. گروه منجیان در فیلم سینمایی می
نیز  بن تنشوند. در سریال آوری میرای نجات زمین جمعها بهای فساد و قمارخانه محله

اش دیده  های آنتاگونیستی و ساختارشکنانه در رفتار اجتماعیکودکی ناتوان و ضعیف که جنبه
 کند.شود، نقش منجی را ایفاء میمی

تاکنون در ویدئوهای  (2005) ، مجموعه انیمیشن امریکایی است که از سالبن تنسریال 
تولید « کارتون نِت وورک»شود. این سریال در مجموعه استودیوهای رضه میخانوادگی ع

است. « مَن آو اَکشِن»عهده استودیوهای شود، خلق کاراکتر و داستان این مجموعه به می

 
1. Mashih 

2. Second Comming 

3. lucifer 

4. Armageddon 
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به دستش چسبید.« ساعت»تن از گودالی که لحظه فرار بن. 60صحنه   
کنند.درختان کاج به آسمان اشاره می   

طور نام بنجامین تنیسون است که بهساله لجبازی به داستان این مجموعه، درباره پسربچه ده
شدن به ده  کنندگان خود توانایی تبدیل کند که به استفادهیتصادفی یک ساعت مچی پیدا م

ای نزد مخاطبان خود های اولیه، جایگاه ویژهدهد. این سریال در اکرانموجود بیگانه را می
هایی هستند که رفتارهای بن را دست آورده است. مخاطبان اصلی این سریال، پسربچه به

 دهند.سرمشق رفتار خود قرار می
ای که قرار شود؛ اسطورهشکل یک ابرقهرمان یا اسطوره رونمایی میبه بن تن شخصیت

ها و ایجاد ارتباط با جهان است نیازهای معنوی انسان را که حاصل هراس او از ناشناخته
اند و در ها در این سریال آگاهانه انتخاب شدهها و اسمپیرامون است را مرتفع نماید. واژه

معنی که به« تریکسامنی»ر سازندگان است، قرارگرفته است؛ مانند جهت مفاهیمی که مدنظ
 جا استفاده شده است. چیز و همه منشاء همه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ای های دیگرِ این فصل وظیفهرفتپیهای جنگل، راشمور و برخی رفتدرختان کاج در پی

 اره میـمان اشـداوم به آسـطور متان کاج مانند نوک پیکان یا فلَش، بهـعهده دارند. نوک درخبه
و  43، 41، 39های هـوه کند. صحنـتر جلمان دارد، پُررنگـریال به آسـدی که سـکنند تا تأکی

 یعترفت راشمور؛ اشارۀ طب پیرفت جنگل و هشت صحنه پایانی پی 60ویژه صحنه به
کند تا تأکیدی بر بارد( را بارها بازنمایی می)زمین( به آسمان )مکانی که از آنجا، شر  می

لحظاتی پس از  بن تن، 60عنوان منبع شر  باشد. در صحنه محوریت زمین و اهمیت آسمان به
گریزد. در ده، میاتصال ساعت مچی به دستش هراسان از گودالی که شیء آسمانی ایجاد کر
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دهند تا بیننده وقایعی را که قرار است آسمان این لحظه درختان کاج جنگل، آسمان را نشان می
 منشأ آن باشد، با توجه بیشتری دنبال کنند.

های برای بیننده که وجهی قالب در مقایسه با تمامی اسطوره بن تنکارکرد دیگر شخصیت 
لحاظ روحی، نیازمندترین قشر برای داشتن اسطوره هستند؛ هم برای کودکان که به بشری، آن

های های دیگر است چراکه دیگر نیازی به داستانمخدوش نمودن تجسم قهرمانان ملی فرهنگ
گیرد. های ملی صورت میید از تمامی اسطورهرسد که این خلعنظر میمادرانه نیست و به

ان ملی یک سرزمین چه دلیلی برای تفاخر ملی توان تصور نمود که پس از محو تمامی قهرمان می
سر ناشی از فقدان قهرمان و اسطوره ملی به« 1ازخودبیگانگی»ماند؛ و نسلی که در باقی می

تواند باشد. برد چه نسلی است و میزان پذیرش او از فرهنگ خودخوانده تا چه میزان می می
های بصری است، تخیل کودک را جلوه های گویشی مادرانه که فاقدفیلم در مقایسه با داستان
کند. نتیجه چنین رویکردی او را در مقابل دیدگانش مجسم می یافتنین فعال و آرزوهای دست

جهتی نفی هرگونه مفهوم مرکزی و ایده برتری که افکار، عقاید و رفتار فرد را به»تواند  می
و دین، قانون، اخالق، تواند باور به خدا خاص سوق دهد ]باشد[. این ایده مرکزی می

 .(75: 1391 نژاد،باقری«)های پیشینیان باشد سنت
ها با ایجاد شود. رسانهای تلقی میهای نشانهعنوان عامل ترویج و تثبیت ارزشرسانه به

( آن را در 1393) یارکنند که بودرای از جبر فناورانه، نیازهای انسان را تعریف میهاله
بخشد. سجودی وسو می داند که به واقعیت، سمتفراواقعیتی می، شکل حادِ «2وانموده»
گیری داند. این جبر حاد فناورانه، موجب شکلتر از واقعیت، میمعنی واقعیرا به« فرا» یشوندپ

تمایز بین الگو و »کنندۀ تجربیات اجتماعی است. در چنین حالتی،  شود که تعیینالگوهایی می
های کودکان از مفاهیمی که در برداشت (.90: 1393 ی،سجود«)رودواقعیت از بین می

شده در داستان فیلم  برابر با الگوی ارائه یا مالحظه شکل قابلشود، بهارائه می بن تنکارتون 
های را با انوار و تشعشعات شعله« ایستگاه مترو، نور و ظلمت»رفت است. برای مثال، در پی

کنند. )ایجاد تاریکی در مترو(، بازنمایی می ینای کوهو کنش« / بن مرد آتشی»آتش  وجودِ 
را داشته باشد تا موردقبول  بن تنهای ظاهری و رفتاری با بنجامین  داستانِ منجی باید شباهت

منجی انحصاراً امریکایی است و شرق و غرب در تقابل »ها، کودکان قرار بگیرد. در این فیلم
منجی، بنجامین تنیسون است که (. 155: 1391 )آخوندی،«اندها بیان شدهمعنایی در این فیلم

 بن تنشود؛ و ظلمت، همۀ آن نیروهایی است که در مقابل موجب پایداری نور علیه ظلمت می

 
1. Alienation 

2. Simulation 
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های هایی بدانیم که بارت اسطورهعنوان قالببایستی بهها را میاین شخصیت گیرد.قرار می
ن است که امر فرهنگی را طبیعی جلوه نقش اسطوره آ»فرهنگی نامید و معتقد بود که 

خصوص ها و بهها، نگرشکند که ارزش( یعنی اسطوره کاری می85: 1393، سجودی«)دهد
نظر برسند. زمانی که این الگوها به شکل صورت هنجارهایی بدیهی به باورهای فرهنگی به

گاه جمعی قرار گرفت، انبارهای فرهنگرمزگان ی برای تولید های فرهنگی در ضمیر ناخودآ
/گزاره،  صورت معناشوند و در یک تبادل بینامتنی بهنشین و جانشین تجهیز می های هممعنا

 یابند.شوند و در ذهن مخاطب از طریق تداعی معانی، استقرار می می (Load) یبارگذار
ر کند، برمبنای یک الگو ساخته شده است. باور ما بفراواقعیتی که بودریار از آن صحبت می

فراواقع، موقعیتی است که در »سازی است.گیرد که صرفاً یک شبیهاساس آن واقعیتی شکل می
های دینی چون انسان (. گرایش90: 1393 سجودی،«)شوندآن الگوها جایگزین واقعیت می

بینیم که منجی؛ یک شود. برای مثال میمقدس در هالیوود امروزه با فراواقعیت تطبیق داده می
نفر با ملیتی شرقی و نه انسانی که اخالق ممکن است برایش امریکایی است نه یکسفیدپوست 

 های عضالنی و ماورایی ارزشمندتر باشد.از قدرت
 

  گیرینتیجهبحث و 
سازی برای کودکانی است که در در پی تصمیم« بن تن»هایی نظیر هالیوود، با ارائۀ انیمیشن

سازی از طریق پیرامون خود قرار دارند. این تصمیمشناسانه از جهان مرحله درک معرفت
، در ضمیر بن تنرفت و عناصر بصری سریال ساز در قالب پیبازنمایی محورهای غیریت
شناسی او استوار ای از اقتدارگرایی را بر معرفتشود تا شالودهکودک مخاطب مستقر می

های ساختار قدرت را به ذهن بیننده شکلی ضمنی و تلویحی پیاممتنی که به نماید. عناصر درون
های اصلی دیگر )مثبت یا منفی( و شخصیت بن تندار شدن دهند، موجب نشانانتقال می

شود تا با های روایت تمایز قایل میها، میان شخصیتشوند. بیننده از طریق این نشانه می
و شفقت،  های عاطفی برحسب وقوع ترسهای مثبت و خَلق  کنشبرگزیده شدن شخصیت

 هایش، تبعیت نماید.پردازیپنداری آغاز و از شخصیت محوری و ایدهذاتهم
شود، گوی  سنگ( نزدیک می)شهاب یکه بنجامین تنیسون به گو در روایت سریال، هنگامی

کند که در یک لحظه، به دست او  تریکس( را پیدا میشود و بن درون آن ساعت )آمنی باز می
ساخته شده، به صاحب « 1آزموث»دست فناوری و به 20که از نسل  تریکسچسبد. امنیمی

 .D.N.A فرض از بین هزارانطور پیشابرقهرمانی که به 10دهد که به  خود این اجازه را می

 

1. Azmuth 
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ساعت مچی و  .تریکس قرار گرفته، تبدیل شودموجودات فضایی داخل کهکشان درون امنی
رو شود و به آن تفوق یابد. زد که با هر بحرانی روبهسا، او را قادر میبن تناتصال آن به دست 
عنوان مخلوق انسان ای است که از سوی فناوری برتر بهگر شأن و وظیفهساعت مچی بیان

عنوان نماینده نهادیِ فرهنگ مسلط، سپرده شده است. این زمینی به بنجامین تنیسون به
 لحاظ ماهوی انسانی و زمینی است.بهگزینش، آسمانی نیست و گوهری الهی ندارد؛ یک ادراک 

عنوان یگانه منجی این مأمن عنوان مأمن نوع بشر و بنجامین تنیسون بهمحوریت زمین به
ید از نیروی منجی مورد وثوق برخی ادیان الهی. دوگانه  انسانی، تالشی است برای خلع

ا باورهای ناهمگن با رنگ سریال صرفاً یک رویکرد اومانیستی است تابرقهرمان/ منجی در پی
جانبه، آفرینی  انسان با محورهای همههای فرهنگ مسلط را محو و جهان را برای نقشمؤلفه

برای بزرگنمایی « زاویه نگاه دوربین، کادر و میزانسن»آماده نماید. نحو سینمایی شامل: 
د. تعداد دفعاتی کن/ نژاد برتر اقدام می عنوان هویتشخصیت محوری داستان به بازنمایی او به

های کند از تمامی شخصیتکه دوربین با زاویه از پایین برای این بزرگنمایی به بن نگاه می
ای از باال برای دفعات با کادری متوسط و زاویه آن دوربین به یجا دیگر سریال بیشتر است؛ و به

به روی « های نزدیکدیگری»یا « کننده های کمکشخصیت»ها حتی تحقیر دیگر شخصیت
شود. نمادهای فرهنگی نیز که موجب یک رابطه بینامتنی با انبارهای فرهنگی ها بسته می آن

 / ملت امریکایی ندارد. سازی هویتسازی و برجستهشود، هدفی جز شخصیتمخاطبان می
-کند که حاوی تبدیل، جابهمی 1را ابتناای ها، کلیشههای هالیوودی از طریق دوگانهفیلم

های معناشناختی دارد. های متنی است که جنبهای از عناصر و نشانهتغییر شکل پارهجایی و 
ها شاخص شده و بار مثبت و منفی  های هویتی و ملیتی آنهای متنی که جنبهعناصر و نشانه

گردد. در این لحظه مخاطب شود یا سرکوب می، توسط بیننده فیلم یا برگزیده مییافته توسعه
 یروزو در دوراهی انتخاب هویت پ شده یتپذیر داستان وارد روااز عوامل کنشعنوان یکی به

گزیند که وسویی را برمی ناچار سمتخصوص(، بهخصوص( و هویت مغلوب )نژاد به )نژاد به
دار شده است. در چنین حالتی، حس هویت و شهروندی و حس خارجی با بار مثبت، نشان

گاه خود را بافرهنگ خودخوانده منطبق نماید. در این انتخاب، کند تا دیدنبودن او را اغواء می
/ سرزمینی  سالی از منجی شود تا در دوران بزرگمنجی دارای هویت امریکایی و نژاد سفید می

اش شناسی/ ملیتی است که در کودکی وارد گردونه معرفت تبعیت نماید که دارای همان هویت
 شده است.

 
 

 نهادن، بنا کردن .1



  ـ ارتباطاتمطالعات فرهنگ  ❖ 274

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
 

 

 منابع و مأخذ

 
نشریه مشرق  ،«های تصویری آخرالزمان در سینمای هالیووداستعاره(. »1391مطهره )آخوندی، 

 . 141-157: 21شماره   ،مهدویت ، پژوهشکدهموعود
فرهنگ نشر  :حمید کاشانیان. تهران ۀ. ترجمشناسی انگلیسیفرهنگ ریشه(. 1386آیتون، جان )

 معین.انتشارات  -نو
 انتشارات افراز. :تهران .پورسپیده شکری ۀ. ترجماس/ زد (.1394بارت، روالن )

نامه تربیت پژوهش ،«های غربی بر تربیت کودکانآثار تربیتی انیمیشن(. »1391نژاد، زهره )باقری
 . 63-90: 2شماره  ،تبلیغی

پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل (. »1389برنجکار، رضا و محمد مقداد امیری )
 . 95-132: 8، شماره لسفه و دینفصلنامۀ ف ،«و قرآن

 مرکز.نشر تهران:  .مانی حقیقی ۀترجم ،هاها/ سرگشتگی نشانهوانموده(. 1393بودریار، ژان )
  .2 شماره  ،مجله ادبستان ،«اسطوره و انیمیشن(. »1368بهار، م، )

، فصلنامه رسانه«. سازی هالیوود از مسالمانانتصویرسازی و کلیشه(. »1388) بیچرانلو، عبدالله
-146:  79شماره  ،رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمعاونت امور مطبوعاتی و اطالع

115 . 
 نشر مرکز. :تهران .پیام یزدانجو ۀترجم، فرهنگ اندیشۀ انتقادی(. 1394پین، مایکل )

محمد گذرآبادی  ۀترجم ،دستور زبان تدوین(. 1395تامپسون، روی و کریستوفر جی. بوون )
 انتشارات ساقی. :تهران

انتشارات  :تهران .پوستان در سینمای هالیوودبازنمایی سیاه(. 1396د )واقدم، محم ترابی
 .یمامرزی صداوس های کاربردی معاونت برونپژوهش

، نشریه رسانه و فرهنگ«. منجی شهر در سینمای آخرالزمانی(. »1395ستاری ساربانقلی، حسن )
 . 25 -44: 11، شماره طالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و م

 نشر علم. :تهران .شناسی کاربردینشانه(. 1393سجودی، فرزان )
 .یرکبیرانتشارات ام :تهران .لطفعلی خنجی ۀترجم ،یشناس شرق(. 1386سعید، ادوارد )

محمد شهبا  ۀترجم ،شناسی سینماییعناصر سینما، دربارۀ تأثیر زیبایی(. 1396شارف، استفان )
 انتشارات هرمس. :تهران .پورو فریدون خامنه
«. 21تحلیلی تاریخی بر تکوین مفهوم پایان تاریخ در سینمای قرن (. »1390عبداللهیان، حمید )

 . 5-28: 18شماره  .مشرق موعود، پژوهشکدۀ مهدویت
دفتر مطالعات  :مهدی غبرایی. تهران ۀ. ترجمدرآمدی بر مطالعات ارتباطی(. 1386فیسک، جان )

 ها.و توسعه رسانه



 275 ❖   تن  بن ۀدر انیمیشن کودکان« منجی»شکال بازنمایی اَ

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
 

 :تهران .19مجلۀ ارغنون  ،مژگان برومند ۀترجم ،«رمزگان تلویزیون»(. 1394فیسک، جان )
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات.

بنیاد سینمایی  :تهران .فتاح محمدی ۀترجم ،درآمدی بر فیلمپیش(. 1394فیلیپس، ویلیام. اچ )
 فارابی.

محمد نبوی.  و مهران مهاجر ۀترجم ،های ادبی معاصرنامه نظریهدانش(. 1393مکاریک، ریما )
گه. :تهران  نشر آ

انتشارات  :تهران .مهدی رحیمیان ۀترجم ،سازی تلویزیونیفن برنامه (.1393میلرسون، جرالد )
 سروش.

 :تهران .محسن نوبخت ۀترجم ،شناسی اجتماعیآشنایی با نشانه (.1395لیوون، تئو )ون
 انتشارات علمی.

Ashcroft,bill,Gareth Griffith and Helen Tiffin (2007). Post- colonial Studies; The 

Key Concepts, London: Routledge, 2
nd

 Edition. 

Shakespeare.V (1971). Hamlet Prince of Denmark, Edited by William Farnham, 

Penguin books, Baltimore. Maryland. 

Beauchamp, R. (2005). Designing Sound for Animation, Jordan Hill, Oxford: 

Elsevier press. 

Waters.A (2015). Advanced American Dictionary, Oxford university press. 

www.merriam-webster.com/dictionary/omni/ 

www.salon.com/2013/02/21/oscar_loves_a_white_savior/ 

Sirota, David(2013).  Oscar loves a white savior in www.salon.com/ 

2018 /02/21/oscar_loves_a_white_savior/


