
 

 

ثیر  أدهد برساختی است که تحت تی غربی از خود و دیگری ارائه می، آنچه رسانهیشناس گفتمان شرق   در

کند  آویزی به تصویری که از شرق بازنمایی میاین گفتمان، غرب، با دست  . دراست  لف شکل گرفتهؤجایگاه م

کوشد  بخشد. این نوشتار می آن تولید دانش کرده و بدین ترتیب برتری خود بر دیگری را مشروعیت می   ۀدربار

دین ساخت کمپانی والت دیزنی، در ءالهای غربی را با بررسی انیمیشن عالهای بازنمایی شرق در رسانه ریشه

با به تصویر کشیدنگفتمان شرق ای از ملل مختلف در آثار خود، پنجره  شناسانه بازجوید. کمپانی دیزنی 

  ، های بیگانههای نا آشنا را به روی کودکان گشود که در پی آن شناخت کودکان از جهان و از فرهنگفرهنگ

بازنمایی استوارت هال   ۀبا تکیه بر نظریپژوهش  گیرد.  ه داده شکل میئبا تعریفی که این شرکت در آثارش ارا

پردازد. براساس انتخابی می  شناسی روالن بارت در رمزگان پنجگانه به تحلیل اثرانهرویکرد نش  استفاده از  باو  

در انیمیشن مورد نظر چگونه بازنمایی   زمین   شرقماین رویکرد سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که  

تکنیکی  های هنری، ادبی و  مورد بحث از ارزش  ثراها بیانگر این است که اگر چه  این بررسی  ۀشده؟ نتیج

گیری تصور دور از حقیقت  تواند موجب شکللف است که میؤنگاه طرفمند م ۀبرخوردار است اما دربر دارند

  مخاطب، از فرهنگ شرق گردد.

  : اهداف پژوهش

بازنمایی .کشف1 واسطۀ  به  غرب،  در  قدرت  تبیین  رسانهچگونگی  انیمیشن  های  موردی  بررسی  با  ای 

 عالءالدین.

های ضمنی تأثیرگذار در ایجاد برساخت شرق  ای، و کشف داللتهای بازنمایی رسانهاستراتژی .واکاوی نقش  2

 از منظر غرب با بررسی موردی انیمیشن عالءالدین.

 :االت پژوهشؤس
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 مقدمه 

وجهی از این وظیفه را  و بخش قابل ت  به جهان ارائه دهد ،مغرب زمین همواره کوشیده تا از منظر خود تعریفی از شرق

اند،  داشتهمخاطب انبوهی که    انند سینما و تلویزیون به واسطۀهایی م، رسانهدر دوران معاصردار بوده است.  رسانه عهده

انتقاد شرق شناسان واقع  اند. این روند مورد  از شرق بازنمایی کرده ایفا کرده  تصویری که غربسزایی در ساخت  نقش به

یل کرده و به  ای برای مطالعه تبدا به سوژهآن ر   ،غرب با رصد شرق  ،از منظر این گفتمان  بدین ترتیب که  شده است.

 سوگیری داشته باشد و نهایتاً به نفع کاوشگر  تواند کامالًاین دانش تولید شده می  پردازد.آن می   تولید دانش درباره  

، که همواره  غایب و  "دیگری "شناسی، غرب از  ، در این شرقکننده، موجب باال بردن قدرت وی شود. در واقعتولید

ی همکاری دانش و قدرت  منجر به تولید برساختی است که مبنا  کند که فاقد سخن گفتن بود تصویری بازنمایی می

توانند با نحوه  بازنمایی خود از  برای کودکان را بر عهده دارند میهایی که ساخت برنامه  ، رسانه در این میان  است.

ترین  ، از بزرگ1ثیرگذار باشند. کمپانی آمریکایی والت دیزنی کر کودکان از جهان و مفاهیم آن تأگیری تفجامعه، در شکل 

که وظیفه تولید برنامه و سرگرمی برای کودکان را در سطح جهانی و با مخاطب انبوه بر عهده دارد  هایی است  شرکت

پیش رو،    کند. پژوهش رهنگی را پیش چشم مخاطب بازنماییکه در بسیاری از آثارش کوشیده تصویری از دیگری ف 

غرافیا  کمپانی است که به نمایش این ج بازنمایی شرق و فرهنگ شرقی را در انیمیشن عالءالدین که از معدود آثار این 

دهد. همچنین  وب نظری بحث، مورد بررسی قرار میعنوان چارچبه  2بازنمایی استوارت هال  پرداخته، با تبیین نظریه

الزم به ذکر است که در   برای تحلیل این اثر استفاده شده است. 3در قسمت روش، از الگوی نشانه شناسی روالن بارت 

  "خاورمیانه"ر گفتمان شرق شناسی با نام  محدوده ای تقریبی از غرب آسیا است که د  "شرق"منظور از  این نوشتار  

شود و در اثر مذکور مورد بازنمایی واقع شده است. در پاسخ به این پرسش که این جغرافیا از لحاظ فرهنگی  معرفی می

ای رسد کمپانی دیزنی جامعهت؟ به نظر میتصویر کشیده شده اس   و روابط بین انسانی چگونه پیش روی مخاطب به

 ، معرفی کرده است. نشینمند و انسانی را به عنوان سرزمینی عرباگزوتیک، خشن و فاقد ساختاری قانون

های انجام شده نیز  انیمیشن، محدود است و عمدۀ پژوهششناسی در بررسی  ط با مطالعۀ گفتمان شرقمرتب  پیشینه

مدرس و پژوهشگر آمریکایی در سال    4"اریک اسمودین "باشد. با این حال سینمایی می  در حوزۀ بررسی آثار ادبی و

کنندگان  تولیدات این کمپانی بر مصرف   ثیرمنتشر کرد که در آن به بررسی تأ  5"گفتمان دیزنی"کتابی با نام    1994

، مدرس و پژوهشگردر زمینۀ  6"شهینجک  "ای پرداخته است. همچنین با قلم  المللی با رویکردی بینارشتهبین  داخلی و

منتشر    7"کند. رول اعراب بد: چگونه هالیوود مردم را تحقیر می"کتابی با نام    2001در سال   های نژادی و قومی،کلیشه

  محدودی در این زمینۀهای پرداخت. در ایران نیز پژوهشنمایی اعراب در آثار هالیوودی میبه نوع باز شد که مشخصاً 

تشر کرد که در  من  "کودک، انیمیشن و تلویزیون"کتابی با عنوان  ( در  1392م شده. اعظم ده صوفیانی )ص انجامشخ

 های نژادی، قومیتی و جنسیتی در آثار دیزنی پرداخته است. آن به بررسی کلیشه
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  همچنین مشاهدۀ به صورت اسنادی و  آوری اطالعات  ر توصیف و تحلیل محتوا است و جمعروش انجام پژوهش، مبتنی ب 

گیری هدفمند  وش نمونههایی از انیمیشن عالءالدین با استفاده از ربه این منظور سکانس  مستقیم صورت پذیرفته است.

 گانۀ شناسی رمزگان پنجنشانهاستقرای علمی با استناد به الگوی  اند که در تجزیه و تحلیل آن از روش  انتخاب شده

ها  )شامل هر آنچه  تیب که با کنار هم قرار دادن اطالعات جزئی موجود در سکانسبارت، استفاده شده است، بدین تر 

ان پنج گانه و سنجش آن با  رمزگ  شود(، و بررسی آن در زیر مجموعۀسمعی یا بصری به مخاطب منتقل می   طوربه

 تر حاصل شده است. ازنمایی استوارت هال،  نتایج کلیب نظریۀ برساختگرایانۀ

 شناسی رمزگان پنج گانه، روالن بارت .الگوی نشانه 1

نامیم، است که در زندگی روزمره نشانه میچیزهایی    ها است که نه تنها شامل مطالعۀشناسی، علم بررسی نشانهنشانه

توانند به شکل اشیا،  ها میشناسی، نشانهکند. در علم نشانههر چیزی است که به چیز دیگری اشاره می  بلکه مطالعۀ

شناسانه، این امکان پذیر است. در بررسی نشانه  ای خاص خودنظام نشانهاویر ظاهر شوند و بررسی آنها در  حرکات و تص

   .(41:  1386)چندلر، شودد و واقعیت چطور بازنمایی میشونشود که معناها چگونه ساخته میمیپرسش مطرح 

ای خنثی  متن و مخاطب رابطه  هر کنش ارتباطی تعامل بین تولیدکنندۀ  تولید شده، آبستن معن است و در  8هر متن 

بارت، با ساختار  . فرایندی که به قول  است  ثیر شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی واقع شدهنیست بلکه تحت تأ

تر  ین و از همه مهمکنند که به تعدیل، تعییی عمل میها در حکم نهادهابه همان اندازۀ رمزگان سر و کار دارد. رمزگان 

می معنی  تولیدتولید  بلکه  واقعیت  بازتاب  نه  متنی  هر  نتیجه  در  است پردازند.  واقعیت  تکثیرکنندۀ  و    کننده 

های  بندی پنج گانه از انواع رمزگان اه سارازین اثر بالزاک نوعی طبقهبارت در تحلیل داستان کوت.  (144:1393)سجودی،

ی مستتر در آن به  های ضمنی ابتدا متن را با هدف کشف داللت دهد. واز و کارهای معنایی متن ارائه میخیل در سد

سپس انواع رمزگان را به    نامد. این واحدهای معناییمی  9های کوچک حاوی معنا تقسیم کرده و نام آن را لکزیا واحد

و رمزگان ارجاعی است.   ایی، رمزگان نمادین، رمزگان کنشی نآورند که شامل رمزگان هرمنوتیکی، رمزگان معوجود می

 که توضیح هر یک به اختصار در ادامه آمده است.

واحدهایی است که نقش آنها بارت است از طرح سوال، پاسخ به آن سوال، و    : شامل همۀ(HER) رمزگان هرمنوتیکی

 خیر بیندازد.سش شوند و یا پاسخ به آن را به تأپر رویدادهایی که ممکن است به طور تصادفی یا باعث ایجاد

:  1399بارت،)  10"های معنابازی "ست که از اشارات معنایی یا  : شامل رمزگان معناهای ضمنی ا(SEM)رمزگان معنایی 

می32 بهره  تولی(  بخصوصی  های  دال  توسط  و  میگیرد  ضمنی  های  داللت  این  شود.  می  محیط، د  درباره   تواند 

 ها، وضع ظاهری آنها و همچنین کنششان باشد. خصوصیات افراد و شخصیت 

 
 که در این پژوهش فیلم های انیمیشن را نیز شامل می شود.  است مقصود صرفا متن نوشتاری نیست و مفهومی گسترده از آثار هنری و ادبی و رسانه ای مد نظر 8

9 .Lexia 
10 .flickers of meaning 
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نجام ترکیب  شود. و سر اکه در متن به طور مداوم تکرار میای است  نههای دوگا: شامل تقابل(SYM)رمزگان نمادین 

 . (42: 1393)خانیکی و ابوی،  سازدبندی قالب را می

آمدن اطالعاتی  رویدادها سر و کار دارد که در جریان خواندن و با گرد   : این رمزگان با زنجیره  (ACT)رمزگان کنشی

 ( 150: 1393. )سجودی،گوییم سکانس قتلگیرند. مثال میمی به خود میشوند و نادهد ثبت میکه روایت به ما می

ره اشاره  شناسی و غی اعم از روانشناسی، پزشکی، جامعه  های دانش یا شناختی: به انواع رمزگان (REF)رمزگان ارجاعی 

به آن ترک الدانی،    کندها رجوع میدارد که متن مدام  و  نام رم121:  1394)صادقی  با  ارجاعی  از رمزگان  زگان  (. 

کوشد آنچه  که می  د. این رمزگان، ارجاعی است بین متن و دانش عمومی خارج از متن شو فرهنگی نیز در منابع یاد می

 نشان دهد.   "مطابق عقل سلیم و عرف "و  "پیشینی "، "طبیعی"شود را در متن مطرح می

شوند. سه ای به نقطه دیگر میت از نقطههای هرمنوتیکی و کنشی در خدمت فرم روایی هستند و سبب حرک رمزگان 

را میسر و به ادراک آنها    های درونی آن، اکتشاف معانی مستتریه بر عبور از سطح روایت به الیهرمزگان دیگر با تک

 های سه گانه است.ر این پژوهش تاکید بر این رمزگانکنند. دکمک می

 گرا، استوارت هال.نظریۀ بازنمایی برساخت2

ایی شامل کنند. بازنمهای مفهومی و زبانی تعریف میها و چارچوبهختصار، تولید معنی از طریق نشانبازنمایی را به ا 

-زتاب واقعیت از پیش موجود نیستند )عظیمیهای ساخته شده هستند و با ساختن واقعیت است. همۀ متون، بازنمایی

ک مفاهیم جهان کم  ال شده و به تولید دانش دربارۀبازنمایی سیاستی است که توسط رسانه اعم.  (1392:34فرد،  

تواند با بازنمایی غلط و دور از واقعیت، بازنمایی بیش از حد معمول، بازنمایی کمتر  کند. دستیابی به این هدف میمی

 از حد معمول و حتی عدم بازنمایی صورت گیرد. 

 کند. ه رویکرد برای بازنمایی معرفی میهال، س

ارج نهفته است معنی در شخص، رویداد، اشیا موجود در جهان خاساس آن  : که بر11رویکرد انعکاسی یا بازتابی  .1

 دهد.طرف و منفعل آن را بازتاب میبی ای و زبان مانند آینه

این رویکرد به واژگان، صداها و تصاویر بسیاری که به راحتی برای ما قابل فهم هستند  "گوید:هال در نقد این رویکرد می

 .( 357 :1379)بشیریه،شوند اشاره ای ندارد ء مربوط میانگار شیای کامال ًهاند و به جهان امالً انتزاعیاما ک

 لف یا گوینده است. : که براساس آن معنی در نیت مؤ12رویکرد تعمدی یا ارادی  .2
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12 .Intentional 
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رویکرد می این  نقد  باشد.زبان، هرگز نمی  "گوید:  هال در  بازی کامال شخصی  ام سرتاسر  زبان یک نظ"  "تواند یک 

 .(358)همان: "اجتماعی است

اساس آن، ویژگی اجتماعی و همگانی زبان به رسمیت شناخته شده و نه چیزها : که بر13گرا رویکرد برساخت .3

مبنی این رویکرد ما    توانند در زبان یک معنی پایدار ایجاد کنند. بر خودی خود و نه کاربران زبان، نمیبه  

اردادهای اجتماعی، مده از قرها و مفاهیم برآیی نشانهرا به واسطۀ نظام بازنماسازیم و این عمل  معانی را می

 .(149- 150: 1388)گیویان،  دهیمانجام می

برساخت رویکرد  رویکرد  دو  دارای  نشانه  "گفتمانی"و    "شناختینشانه "گرا  رویکرد  میان  گفتاست.  و  مانی، شناختی 

مهم میان آنها این است که رویکرد نشانه شناختی  های  یکی از این تفاوتای وجود دارد.  های عمدهها و تفاوتشباهت 

و  ثیرات  لی که رویکرد گفتمانی بیشتر به تأکند؟ در حا به این توجه دارد که بازنمایی و زبان چگونه معنا تولید می

ا  گرا ببازنمایی برساختدر این نوشتار  .  (25:  1387)مهدی زاده،  های آن توجه دارد  پیامدهای بازنمایی یعنی سی است

نشانه آن  تشناخرویکرد  به  دستیابی  برای  که  است  نظر  مورد  نشانهی  تحلیل  میاز  استفاده  چند  شناسی  هر  شود. 

نا ممکن   های این دو رویکرد، مرزگذاری قطعی بین این دو تقریباًیش از این گفته شد به دلیل شباهت که پهمانطور

ها در کنار یکدیگر به  ست که برای توصیف عمل چینش نشانها  ای واژه  "بازنمایی "،  است.  بنا بر تعریف تیلور و ویلیس

شانه  رود. در نتیجه در کنار بازنمایی باید از روش تحلیل نعی قابل فهم و معنادار به کار میمنظور ایجاد مفاهیم انتزا

نین دو استراتژی بازنمایی همچ  .(36-37:  1393)خانیکی و ابوی،    ای استفاده کنیمشناسی برای کشف معنای رسانه

ها به  . کلیشه عبارت است از تنزل انسانگیرددر اثر مذکور مورد بررسی قرار مینیز    "سازی طبیعی"و    "سازی کلیشه"

راد را به یک سازی اف( کلیشه19:  1387زاده، منفی )مهدی آمیز و معموالًهای شخصیتی مبالغهای از ویژگیمجموعه

ویژگی  ساسری  میهای  تقلیل  ضروری  و  کم  بهده،  که  میمثابه  دهد  بازنمایی  طبیعی  ثابت  ویژگی  شوند یک 

(Hall,2003: 257)    ."ای اجتماعی و فرهنگی  افتد که امری که محصول فراوردهنیز زمانی اتفاق می  "سازی طبیعی

 است طبیعی و پیشینی جلوه داده شود.

 گفتمان غرب و دیگری   .3

هایی از جهان، هم بازنمایی  های گفتمانی و زبانی هستند. کهموضوع اصلی تحقیق پرکتیس   در تحلیل گفتمان انتقادی،

  کنند ای اجتماعی خاص نقش ایفا میهسازند و هم در پیشبرد منافع گروهاجتماعی و روابط اجتماعی را برمیهای  سوژه

زبانی    "دیگران"و    "غرب"عباراتی همچون    .(399:  1398)جعفری مقدم و دیگران، و  تاریخی  محصول ساختارهای 

تلفی وجود دارند که غرب  های مخها یا شیوهتر اینکه گفتمانکنند. مهمهستند که معنای آنها در طول زمان تغییر می 

گفتمان ها،  یکی از این گفتمان   .(67:  1387)مهدی زاده،  کندکند و آنها را معرفی میت میهای دیگر صحباز فرهنگ

زبان، تاریخ، فرهنگ، آداب،    شناسان دربارههایی است که توسط شرق ناسی شامل پژوهشششناسی است. شرقشرق

 گرفت.انی معرفتی و فلسفی غرب انجام میدین و رسوم جوامع شرقی بر اساس مب

 
13 Constructionist 
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-صورت "های  شد. سعید با ترکیب ایده هایی آکادمیک تلقی میها، فعالیت انتقادات ادوارد سعید این پژوهش   پیش از 

آنتونیو گرامشی)و با تاثیراتی که از ابن خلدون، ویکو و لوکاچ پذیرفته    "هژمونی"میشل فوکو و    "های گفتمانیبندی 

)عباس  سوال برد    علمی و بی طرف را زیر  شناسی به مثابه فعالیتی دی جدی فراهم ساخت که اعتبار شرقبود( انتقا

شرق را نه به عنوان جامعه    شناسان عمالً کند که شرق میشناسی اذعان  . ادوارد سعید در کتاب شرق (202:  1390زاده،

فره براساس شرایط خود عمل میو  که  بلکه همچونگی  معرفی میکند،  غربی  دانش  برای  منبعی  عباراتی  ن  کنند. 

شناسان به عنوان کاوشگران آگاه، از شرقی که معموال غایب  ت. شرقمحصول همین تفکر اس  "یگرانغرب و د"همچون  

 دهند که آلوده به نگاه فرادست به فرودست است.گیر، تصویری ارائه میهای جهتهای بازنمایی و خوانشیوهاست با ش

 بدین قرار است: "غرب و دیگران"های گفتمانی بعضی از استراتژی 

 ؛آرمانی کردن .1

 ؛های مربوط به اشتیاق و انحطاطپردازی فرافکنی خیال .2

 ؛ ناتوانی در به رسمیت شناختن و محترم شمردن تفاوت .3

های درک  ایش به دیدن تفاوت از رهگذر شیوهها و هنجارهای غربی و گر گرایش به تحمیل کردن مقوله  .4

 .(68: 1387و بازنمایی غرب )مهدی زاده،  

ه مراتبی در جایگاه فرهنگی  شود که در نظام سلسلجغرافیایی معرفی می شرق،  ها عموماًبا توسل به این استراتژی 

ادوارد سعید اعتقاد داشت این برداشت غربیان از شرق است که نه تنها آنرا به دنیا معرفی  تر از غرب واقع شده.  پایین

سعید در کتابش با    .شودد نسبت به خودشان داشته باشند میبایایگزین تفکری که خاورنشینان میکند که حتی جمی

ان چیزی  نویسد: انگستان مصر را می شناسد و مصر هم بالفور )دیپلمات بریتانیایی( می  شناسی از قول جیمزعنوان شرق

 .(63: 1394)سعید، شناسداست که انگستان می

یکی از ابزارهای شناخت خاور توسط باختر است که نه تنها موجب ایجاد شناخت شده بلکه در یک    ،هنر و ادبیات

غیر   و  مستقیم  بینامتنی،  میرابطه  آثار جدیدی  تولید  موجب  تمستقیم  با  که  اولیه شکل  شود  شناخت  آن  بر  کیه 

ت شرق را فراهم میکند و هم  رای شناخای است که هم نیاز غربیان ب حقیقت ادبیات و هنر در حکم رسانهاند. در  گرفته

برای شناساندن شرقِ شناخته  وسیله از  گردد.  شده توسط آنها به جهان میای  یاری گرفتن  با  را  مستشرقین، شرق 

ید  برداشت جدیدی از آن را با  تولهمیشگی،    مانند یک چرخۀکنند و  تون آن خوانش میعناصر بسیاری از جمله م

 دهند. ئه میآثاری درباره شرقیان ارا

فرهنگی براساس نظریه روالت بارت)مطالعه موردی انیمیشن  مثابۀ دیگری برونازنمایی قهرمان شرقی بهب.4

 الدین( عالء

تولید شد. این    1937بود که در سال    "سفید برفی و هفت کوتوله"ی دیزنی،  هااولین انیمیشن از مجموعۀ پرنسس

قتباس شده بود و شخصیت  های کهن ملل مختلف اها و افسانهاستان از دعموماًهایی بود که  ه شامل انیمیشنمجموع
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آن همۀ   بود. اصلی  شاهدخت  یک  نیز  سال    14ها  کارگردانی    1992در  به  را  عالءالدین  دیزنی  والت  ران "شرکت 

اقتباس از یکی از  که با ای بود دقیقه  90نی روانه اکران عمومی کرد. این فیلم، انیمیش 16"جان ماسکر"و  15"کلمنتس

ا  هایی از شرق رایرانی دارد داستان  -شب که ریشه هندی هزار و یک   ساخته شد. "هزار و یک شب"ی کتاب افسانه ه

(. انیمیشن عالءالدین نخستین  23:  1388در خود جای داده و جزو میراث تأثیرگذار بر ادبیات جهان است )میکل،  

ا بود که شخصیت اصلی آن مذکر بود و فیلم نیز به نام او عالءالدین خوانده  همپانی دیزنی در مجموعۀ پرنسس ک  ساختۀ

 شد. 

  داردکه با پیدا کردن یک چراغ قدیمی که خاصیت جادویی    به نام عالءالدین است،  یحکایت جوان آس و پاس  ،داستان

شده و برای رسیدن به وی دختر پادشاه  ستان عالءالدین دلباختۀ  ادر طول د  ورده کند.آشود سه آرزویش را برموفق می

یص و بدخواه دربار که در صدد  به دروغ خودش را یک شاهزاده معرفی کند و همچنین با وزیر حر شودمجبور می

در  شود با یاری غول محبوس   موفق مییابی به چراغ جادو است به مبارزه پرداخته و او را شکست دهد و نهایتاً دست

 چراغ جادو، دل شاهدخت را به دست آورده و با وی ازدواج کند.

اسکار    برندۀ دو جایزۀ  پردازدمی  غرب آسیا  مردم  این اثر که جزو معدود آثاری است که در کمپانی دیزنی به بازنمایی

اکراناست و   انیمیشنبا استقبال عمومی رو  شدر سال  نیز جزو  ح نمایش  در سط های پر مخاطب  برو شد و همواره 

شن را در  یتا حدی بود که سازندگان ترغیب شدند بخش دوم این انیم  آنقبال عمومی از  است  آید.خانگی به حساب می

 روانه بازار کنند.  1994در سال   ،بخش یک  ۀادام

مورد آنالیز  گیری هدفمند انتخاب شده که در این تحلیل به پیروی از الگوی بارت  ر ادامه پنج سکانس به صورت نمونهد

بیان دیالوگ، طراحی لباس    تواند نما، صحنه، دیالوگ، نحوۀگیرد. واحد تحلیل لکزیا در نظر گرفته شده که میقرار می

 ار مورد بررسی قرار گیرد.و در مجموع هر جزئی باشد که دارای معنی بوده و قادر است به عنوان واحدی معناد

 سکانس اول/ معرفی سرزمینی دور  . 4.1

استان در  ی که بن است دسرزمین   ۀمختصری دربار   ، که یک مرد دست فروش سوار بر شتر است،در ابتدای فیلم راوی 

افتاده و  کند که داستان در سرزمینالم میاع   وی مشخصاً  دهد.توضیح می  آن رخ دهد اتفاق  با خواندن های عربی 

من از  "  . متن ترانه به این ترتیب است:نمایدب میهای عر اقدام به توصیف سرزمین   17"های عربیشب"ای به نام  ترانه

شما خوششان نیاید   زنند/ جایی که اگر از چهرۀجایی که شترهای کاروان پرسه می  /سرزمینی آمدم که بسیار دور است

و شن های    است، اما خانه است/ وقتی باد از شرق و خورشید از غرب می آید/  18برند/ این وحشیانه گوش شما را می

پایین بیا و سوار یک قالیچه شو و پرواز کن به یک شب عربی دیگر/ شبهای عربی    ساعت شنی زمان را نشان می دهند/

 
14 . Princess Line 
15 .Ron Clements 
16 .John Musker 
17 .Arabian night 
18 .Barbaric 
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گر  های عربی زیر نور ماه عربی/  فقط آدم نادان است که امتر از گرم هستند/ شب مانند روزهای عربی / اغلب اوقات گر

 "های شنی خواهد داشت.مراقب نباشد سقوط سختی در تپه

ب  شان به مخاط د و در بین کاالهایی که قصد عرضهکناش را پهن میده و بساط دستفروشیوی سپس ازشتر پیاده ش

 کند.را دارد چراغ جادو را معرفی می

. بررسی رمزگان پنجگانه در سکانس اول1 جدول شماره   

ACT  خوانی راوی و معرفی فضای روایتسکانس ترانه 

HER  د استان فیلم در کجا اتفاق می افتد و این سرزمین چه ویژگی هایی دارد؟ 

SYM  دوری / نزدیکی 

 شرق / غرب 

 بربر / متمدن 

 روز/ شب 

SEM  ارجاع ضمنی به متفاوت بودن جغرافیای عربستان است که سرزمینی بی قانون و

 ترسیم شده است.وحشی 

 ارجاع ضمنی به دیگر بودگی نامتمدن مردم این سرزمین است.

REF های وحشیانه در عربستانه کلیشه  مجازات اشاره ب 

 استان قالیچه ی حضرت سلیمان ارجاع به د

 

ساخته   و از پرسپکتیو او  برای مخاطب غربی  این متنمعلوم است که    افتاده بودن این سرزمین مشخصاًبا تاکید به دور  

-خاورمیانهاجناس قدیمی، مردی عرب با لهجه     استان، در نقش یک فروشندۀاوی دناظر در غرب ایستاده و ر  .است  شده

نظر مخاطب را به خود جلب کرده و اجناس نه چندان سالمش را به وی    ،کند با چرب زبانیای است که تالش می

دارد که مردم اینجا به دالیل غیر  که در معرفی سرزمین خود اذعان میعرضه کند. او نمادی از یک کاسب شرقی است  

مینی بسیار  میانه باشد سرز تواند ارجاعی ضمنی به خاور زنند. این جغرافیا که میونت میمنطقی دست به اعمال خش

  دور، خطرناک، مرموز، با آب و هوایی ناخوشایند بازنمایی شده است.

آمریکایی میجک شه منتقد  و  نویسنده  هالیونمی"نویسد:  ین،  فقط  این  به طور  توان گفت  ترانه  این  زیرا  است.  ود 

است که تصور کنیم هالیوود  دهد. ساده دلی  رب را مورد قضاوت نادرست قرار میثیرگذاری میراث سیصد میلیون عتأ

یک سال بعد از اکران    (  Shaheen,1993:49)  "اعراب را متعلق به فرهنگ دیگری و بیگانه معرفی نکرده است.
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، این ترانه مورد بازنگری واقع شد. معترضین  "های عربیشب "  پی اعتراضات مشابه به متن ترانهعمومی عالءالدین در  

خانگی    واکنش به این اعتراضات در نسخه  پرستی است. کمپانی دیزنی دراق بارز نژاد ند که این ابیات مصداعتقاد داشت

حذف کرد.   "برنددر این منطقه اگر از چهره شما خوششان نیاید، گوشتان را می"داد  بخشی از شعر را که توضیح می 

  جدید نیز باقی ماند. است در نسخه "بربر "د این منطقه کر ی که اشاره میاما بخش

 نه در حوزه  فرهنگ  اند بلکه اساساًمعرفی شده  "دیگری "رزمین نه تنها  طبق این ارجاعات صریح و ضمنی، مردم این س

آشوب، طبیعت، نامتنیت قرار دارند. طبیعت از دید فرهنگ تعریف می شود اما حالت عکس آن   و متنیت بلکه در حوزه

ه بیرون فرهنگ وجود دارد بیان  گیرد. این نظم در مقابل آنچمثابه نظم در نظر میبه  گ خود را وجود ندارد. هر فرهن

اوی عرب نیست که  با این تعریف این ر  .(158:  1396)سجودی،  گری استنظمی و وحشیان آشوب، بیشود که هممی

فرهنگ را با صفت  ی نامتنیت تشخیص داده و دیگر  ؤلف است که خود را در حوزه  کند بلکه این مخود را توصیف می

 کند.توصیف می "بربر"

 سکانس دوم/ معرفی عالءالدین )فرار عالءالدین از سربازهای سلطان( .4.2

ری  معرفی شخصیت اصلی را بر عهده دارد. در این صحنه، عالءالدین که روزگار خود را با دزدی سپ  این سکانس وظیفه

آموز است موفق همراه دوستش ابو که یک میمون دستکند در حال فرار از دست گروه سربازان سلطان است. او به  می

بخشد. به  ا که دزدیده به دو کودک گرسنه میقرص نانی ر  شود با چاالکی از دست گارد سربازان بگریزد اما نهایتاًمی

شود. در ادامه  ت، بازنمایی میکه داستان در آن در حال وقوع اس19  "آگرابا"هایی از شهر  بهانه این تعقیب و گریز بخش

ستگاران دختر سلطان است را سد  ای سوار بر اسب که از خواطور تصادفی راه شاهزادهرسنه، به بینیم دو کودک گ می

یستاده و توسط  ای بزند اما عالءالدین قهرمانانه در برابر او اکشد تا به صورت دو کودک ضربهکنند، وی تازیانه میمی

 مردم شاهد در صحنه هستیم. شود و نهایتاً شاهد خنده بقیهوی به زمین پرت می

. بررسی رمزگان پنج گانه در سکانس دوم2جدول شماره   

ACT  از ماموران سلطان سکانس فرار عالءالدین 

HER  چرا عالءالدین از دست سربازان دولت فرار می کند؟ 

SYM  فقر/ ثروت 

 عرضه  یدزد زرنگ/ پاسبان ب

 ضد قهرمان ثروتمند  /ریفق قهرمان

 کنشگر/ مردم منفعل قهرمان

 حکومت/ مردم 

 
19 .Agrabah 
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SEM -گذران    ی شود افراد خوب جامعه برا  یاست که باعث م  یبه دولت  یارجاع ضمن

 خالف قانون بکنند.  ی کارها یزندگ

 به منفعل بودن مردم شرق   یارجاع ضمن -

 مردم شرق  نیو خشونت ب ی گر یبودن وحش ی به عاد  یارجاع ضمن -

 نا متناسب با جرم در شرق  نیبه قوان یارجاع ضمن-

 مد در شرق آقانون ناکار انیبه مجر یارجاع ضمن-

REF  سارق در اسالم  دیقانون قطع 

 

برای گذران زندگی   بازنمایی شده که  این صحنه عالءالدین شخصیت مثبت و دلسوزی  به دزدی است.     "ناچار"در 

اند و مکررا اشاره می شود که مجازات دزدی، جری قانون هستند کاراکترهای منفیرغم آنکه مسربازان سلطان علی

های سربازان تناسبی  طور که تعداد، اندام و سالحهمان  تناسبی با میزان جرم ندارد. درستقطع دست سارق است که  

مردان خشن و درشت اندام با    با کاراکتر فقیر و الغر عالءالدین ندارند. سربازان سلطان گروهی هفت نفره متشکل از

ای متفاوت شبیه اعراب صحبت  هجهدست دارند و انگلیسی را با ل  های عقابی هستند که شمشیرهای عربی بهبینی

 کنند. ه دست را در ذهن بیننده تداعی میعرب شمشیر ب کنند؛ و کلیشهمی

را برایش   "قربهع"دهد. آگرابا که شاید بتوان معرب رخ می "آگرابا"عالءالدین در شهر اتفاقات انیمیشن ، "آگرابا"و اما 

هایی  در صحنه   شود در نزدیکی رودخانه اردن قرار دارد.ه میفیلم اشار  ابتدای در نظر گرفت شهری فرضی است که در  

چند ملیتی است از تمام آن  نه یک بازار عربی بلکه بازاری    ،. بازار انیمیشن عالءالدینبازنمایی شده استاز فیلم بازار  

های هندی  خرمای عربی، پسته ایرانی، مرتاض  گویند. سیب لبنانی،می  "شرق "که غربیان به مجموعشان    هاییسرزمین 

هایی  ای همگن از دیگری رب است. مجموعهدر واقع این همان شرق یکپارچه در تصور غهمه و همه در بازار وجود دارند.  

لباس   مردمان کوچه و بازار عمدتاًکه گرچه از یکدیگر متفاوتند اما از منظر این انیمیشن سر و ته یک کرباس هستند. 

هایی کودکان را مشغول پیدا کردن غذا از سطل زباله  ن دارند. شهر فقیر است و در صحنهده و بدون تزیینات به تسا

   .(1)تصویر بینیممی
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 .11992 دو فریم منتخب از انیمیشن عالءالدین. دیزنی. .1تصویر شماره ی 

به   تقسیم می شوند رفتار دیگر مردم شهر چندان دوستانه    هاضد قهرمان و    هاقهرمانبه جز کاراکترهای اصلی که 

وند. وقتی برای یکی مشکلی شتر نیز میترین مشکلی خشمگینکوچک  وجودنیست. مردم فقیر و خشمگین هستند و با  

گردد. در واقع شهر آگرابا  ب خنده و مسخره کردنشان فراهم می اسبا  ،آید دیگران در عوض یاری رساندنپیش می 

تفاوت به هم به دنبال سیر کردن شکم خود در تکاپو هستند. ه تصویر کشیده شده که مردمان، بیو فقیر بغ  شلوشهری  

توصیف می اینگونه  را  آگرابا  در سر"کند:  شهین  را  ماجراهای عالءالدین  اثر خود،  این  در  و  دیزنی،  زمینی صحرایی 

های بیابانی با گنبدهای  که با قلعه  ایپ از سرزمین عرب است،ای به نام آگرابا تصویر کرده است. آگرابا یک استریوتافسانه

سارقا دارای  عمدتاً  و  است  شده  احاطه  فتنه  و  فقر  با  و  بیعربی  فروشندگان  و  حرمسرا  دختران  است.ن،   "وجدان 

(Shaheen,1993:49آگرابا شهر )مثل   "بد"مانند عالءالدین الجرم دست به کارهای    "خوب"های  ی است که آدم

ازنند و روایت به سمتی پیش میمی   دزدی  با عالءالدین همدل و همسو است.  بار در  رود که مخاطب  ین نخستین 

زند و در تمام طول فیلم  ای اصلی دست به افعال مجرمانه می ههای دیزنی است که یکی از کاراکتر پرنسس  مجموعه

 ای جز این ندارد.شود که او چارهسازی مینه طبیعیبدین گو

ها  طاق  20نی است.ی، الجزایری، عربی و در بعضی بخشها ایراع معماری شهری در آگرابا نیز تلفیقی از معماری هندنو 

ند. بافت شهری بسیار ساده و فرسوده است اهبا آجر و خشت ساخته شد  های شهری تماماًو خانهو مغربی است  جناغی  

 .(2)تصویر  دهد.به سامان مردم شهر می که خبر از وضع مالی نا

بستان و حتی مصر و الجزیره  النهرین، ایران، هند، عرای از بین، تزیینات و طراحی لباس کاراکترها در فیلم ملغمهءاشیا

اتی که در این  حیوان  ا و کاراکترها بوده است.های اسالمی، الهامی برای طراحی فضاز سرزمین   ای هدر کل مجموع  است.

نه بومی سرزمین عربستان که از حیواناتی هستند که    اند عمدتاً های فرعی به تصویر کشیده شدهنقشفیلم به عنوان  

  نه قاهره و   بغداد است و نه دهلی و  آگرابا نه کامالً  زیستگاهشان هند است. حیواناتی مانند طوطی، میمون، فیل و ببر.

غربی از شرق    پویا نمای است. آگرابا در حقیقت تصور     "هزار و یک شبی"نه اصفهان. آگرابا نمونه بارزی از یک شهر  

پرداز فرانسوی معتقد  مارسل پروست نویسنده و نظریهدهد.  ر مخاطب این محصول را نیز شکل میتصو است که نهایتاً

واقع تصویری که اروپاییان  کند. در  شرق را تداعی می  ،هزار و یک شب بیش از هر واقعیت و متن دیگری » است که:  

 
. )منبع: برای طراحی پس زمینه تعداد زیادی عکس گرفت   بافت شهری بمنظور الهام گرفتن  به اصفهان رفت. و    آزادانی که مدیر طرح بندی فیلم بود    برای ساخت فضای شهری رسول .   20

 مصاحبه با هنرمندان، سایت تخصصی هنرهای دیجیتال( 
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یک شب شکل گرفته و ارائه  اساس جهان متنی هزار و  رق داشتند همان تصویری بود که برهای متمادی از شرنطی ق

 .(5: 1394)نامور مطلق،   « شده بود

ها را  عنوان واسطه ابزار غربیبه  گیرند و شب جای واقعیت و هویت شرق را می  بسیاری از متون شرقی مانند هزار و یک

انتشار متون  ها را برای معرفی و  نقش رسانه   ،در این میان  .)همان(  کننددرباره شرق فراهم میق متون جدید  برای خل

به جهانیان نمی بودریار نظریهتوان کمرنگ شمردجدید  فرانسوی معتقد  شناس پساپرداز و جامعه . ژان  ساختارگرای 

  که جهان پسامدرن، جهان وانموده اس  کند ه وانموده پیام است. وی اضافه میاست که رسانه، همان پیام نیست بلک

که ما از واقعیت  گردد و آنچه  ما از واقعیت جهان توسط رسانه تأمین می  بخش اعظمی از برداشت.  (6:  1382)احمدی،  

شود. انسان معاصر ناگزیر است از دریچه رسانه  صویری است که به ما نشان داده میبینیم، در واقع تو جهان واقعی می

 سازد در نهایت دیدگاه صاحبان رسانه به جهان است. بنگرد و آنچه ایدئولوژی او را میبه جهان 

 

1992ن. دیزنی.. دو فریم منتخب از انیمیشن عالءالدی 2شماره   ریتصو  

 سکانس سوم/ معرفی شاهدخت و سلطان  .4.3

استگار شاهدخت که در سکانس پیشین عالءالدین  شوند. خوو سلطان معرفی می  "شاهدخت جاسمین"در این سکانس  

. پدر)سلطان( به گویدواجه شده و قصر را به قهر ترک میرا تحقیر کرده و به زمین زده بود با جواب رد جاسمین م

استگارها جواب مثبت داده و  از خو  رغم تمایلش به یکیکند که وی باید علی تاکید می  پردازد وشماتت جاسمین می

اج کند. همین  سالگی حتما با یک شاهزاده ازدو  18ازدواج کند. چرا که قانون این است که شاهدخت باید تا پیش از  

 وید.شبانه قصر را ترک گ ،شود که جاسمین که راضی به ازدواج نیستامر منجر به این می

 کانس سوم. بررسی رمزگان پنج گانه در س3جدول شماره 

ACT  سکانس جر و بحث جاسمین و پدر و فرار جاسمین از قصر 

HER - چرا جاسمین باید ازدواج کند؟ 

 چرا جاسمین از قصر فرار می کند؟  -
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SYM -  زن/ مرد 

 قصر/ داخل قصر  -

 ثروت/ فقر  -

 شکوه قصر/ خرابی شهر  -

SEM - ارجاع ضمنی به قوانین ضد زن در سرزمین های شرقی 

 ارجاع ضمنی به اختالف طبقاتی بین دربار و مردم در سرزمین های شرقی -

 ارجاع ضمنی به بی کفایتی دربار و شخص اول مملکت -

 ارجاع ضمنی به اختالف فرهنگی بین دربار و مردم در سرزمین های شرقی-

 اهی حکومت از وضعیت مردم ارجاع ضمنی به بی توجهی و عدم آگ-

 ارجاع ضمنی به موجودیت زن به عنوان موجودی که نیاز به حمایت مردها دارد -

REF - مرد ساالری جامعه ی شرقی در تدوین قوانین 

 فساد و بی کفایتی دربار   -

م سنگی با شده. قصری تما، قصر سلطان را داریم که با الهام از تاج محل در آگرا طراحی فضای داخلی آگرابا در مقابل

های اسالمی است. بر ون قصر، نمایشی از معماری سرزمینینات فراوان درئسقف بلند و تز  گنبدهای طالی راجپوتی.

رنگ و خشک و فرسوده شهر، قصر سلطان مملو از درختان و آبنماهای با شکوه است. نوع پوشش  خالف فضای تک

خالف فضای شهری که در آن زنان حجاب و رو بنده  نسبت به مردم عادی فاخر است و برافراد قصر، با اختالف زیادی 

پوشش شاهزاده خانم نیستند.  کردن حجاب  رعایت  به  مجبور  قصر  درون  افراد  و    دارند،  رقاصان  پوشش  از  الهام  با 

لباس پوشیده    که عمدتاًهای خلق شده توسط شرکت دیزنی  شاهزادهدیگر    در مقایسه باشده و    بازسازی خنیاگران عربی  

ه  شاهزادالزم به ذکر است که    های اروتیک طراحی شده باشد.نبهرسد با تاکید بیشتری بر جبه نظر می به تن دارند،  

های  های زنانه در سکانسدیزنی است که با استفاده از اغواگری و جذابیت های  از سری پرنسساسمین تنها کاراکتر  ج

در مجموع اختالف طبقاتی به وضوح در مقایسه بین قصر  کند.  م تالش بر شکست دشمن خود جعفر میپایانی فیل

 ( 3)تصویر. شودو مردم کوچه و بازار دیده میاکم ح
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1992ن. دیزنی.فریم منتخب از انیمیشن عالءالدی. دو 3 ی شماره  ریتصو  

همچنین فاصله مشهودی بین دولت و مردم بازنمایی شده است. تنها راه ارتباطی نظام قدرت با عامه مردم، بالکن قصر  

فاصله معموالًبا  نیز  ایوان  این  از  و  است  آمیز  اغراق  نمی  ای  استفاده  مردم  به مشکالت  رسیدگی  صرفاً  برای  و  شود 

رغم بازنمایی  بینیم که علی هرگز نمی  .های دربار استیگاهی برای اعالم خبر ازدواج دختر پادشاه و یا دیگر جشنجا

 فقر در شهر، سلطان و یا دیگر افراد ساکن در دربار به این معضالت اهمیتی دهند. 

دیا در  اتفاق میاز سویی  و دختر  پدر  بین  که  اذعان میلوگی  که  افتد، سلطان  پافشاری کند  ازدواج  دلیل  برای  اش 

ی باشد که از او  فرزندش است زیرا بعد از مرگ وی باید کس  نیست بلکه از سویی نگران آینده   دخترش تنها قانون

را فاقد    کند که سلطان دخترشکالمه مشخص میهایش را برآورده سازد. معنای ضمنی این ممراقبت کند و خواسته

ازمند یک مرد است. حال آن  ه توان مراقبت از خود را داشته باشد و برای این منظور نی داند ک آن توانایی و ذکاوتی می

رغم اینکه کاراکتری مهربان و دوست داشتنی تصویر شده  تواند پدر و یا بعد از پدر، همسر باشد. سلطان علیمرد می

د. همچنین کاراکتر سلطان کوتاه قد و  گر خود قرار دار و پا و زودباور است و مدام تحت تأثیر وزیر حیلهدست  بی  اما

شود و در بسیاری از  جشن و کارنوال بسیار ذوق زده می  کودکانه در طول فیلم بازنمایی شده که برای اتفاقاتی مانند

 های خود است.ردن با اسباب بازی اوقات به جای رسیدگی به امور مملکت مشغول بازی ک 

 عالءالدین با جاسمین سکانس چهارم/ آشنایی .4.4

سیبی را از روی   ،با لباس مبدل به بازار آمده و بی اطالع از قوانین  که از قصر گریخته  شاهزاده خانمدر این سکانس  

گیرد و بعد از  رنسس را میدست پ   دارد تا به کودکی گرسنه بدهد. مرد فروشنده سریعاًدرشکه مرد میوه فروش برمی

  برد. درنگ شمشیر خود را باال میبی  او،برای پرداخت ندارد به قصد قطع کردن دست  شود وی پولی  آنکه متوجه می 

نماید. د باب آشنایی این دو را فراهم میدهد و این رویداآید و او را از مهلکه نجات میمیعالءالدین به یاری شاهدخت  

 ( 4)تصویر
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در واقع با دیدن این صحنه ممکن است این این دومین بار است که از قانون قطع ید در این انیمیشن یاد می شود.  

تصور در ذهن مخاطب شکل گیرد که در شهر های عربی اگر حتی ندانسته و غیر عمد کاالی دیگری را برداریم، صاحب 

 حکم قطع ید را در انظار عمومی اجرا کند.  دستگاه دولتی شخصاً  درگیر کردنکاال محق است که بدون 

. بررسی رمزگان پنج گانه در سکانس چهارم 4جدول شماره   

ACT   سکانس آشنایی عالءالدین و جاسمین 

HER چرا جاسمین در بازار در خطر است؟ 

SYM  دختر پولدار/ پسر فقیر 

 فروشنده ی بی رحم/ خریدار بی پول

  

SEM - ارجاع ضمنی به خشن بودن مردم در سرزمین های شرقی 

 ارجاع ضمنی به عدم تناسب مجازات با جرم در سرزمین های شرقی-

 ارجاع ضمنی به منفعل بودن مردم -

 ارجاع ضمنی به عدم دلسوزی و خیرخواهی افراد جامعه برای همنوعان  -

REF اشاره به قانون قطع ید 

طبق نشانه      شود.ت مجرمین نام برده میبه عنوان مجازا   "جدا کردن سر از بدن"از    موکداً های دیگر نیز  در بخش 

انگیزی برای دو کاراکتر اصلی فیلم قصد دارد آشنایی جذاب و هیجان    صرفاً  ،شناسی بارت این سکانس در سطح اول

خشونت و وحشیگری دارد که در  با توسل به هوشمندی عالءالدین رقم بزند اما در سطح دوم به طور ضمنی اشاره به  

بینیم که کسی جز عالءالدین  اجرای عدالت جاری است. هرگز نمی های ی شرقی در بین مردم و حتی دستگاه هاکشور

یرخواه باشد و البته بعد از ورود عالءالدین به قصر دیگر تصویری از فقر حاکم بر جامعه و  در بین مردم دل رحم یا خ 

شود و تنها  قهرمان پیشنهاد نمی کودکان گرسنه بازنمایی نمی شود. هیچ راهکاری در فیلم برای این موضوعات توسط

 شود. شان داده میاصلی در طول روایت ن  سازی کاراکترنه جزئی ذکر شده به قصد قهرمانچند نمو
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برد در توصیف این  به اقامتگاه خود میدر سکانس آشنایی جاسمین و عالءالدین، صحنه ای که قهرمان، شاهدخت را  

و این چشم انداز چیزی نیست جز قصر    "اینجا جای خوبی نیست، اما چشم انداز خوبی دارد!"کند:  مکان اضافه می

آرزوهای عالءالدین    که گرچه در سطح اول صرفاً شنوندهان ولگرد است.  سلطان. قصر سلطان نهایت آرزوهای این جو

جوان خاورمیانه است که آرزویی جز رسیدن به قدرت و    به طور ضمنی عالءالدین نماینده  هستیم اما در سطح بعدی 

از راه ثروت ندارد و همزمان زندگی را به طور موقت و بدون اینکه نیروی کار یا تولید کنند ای غیر قانونی هه باشد 

کند. حال آنکه همین  وغ و حیله استفاده میگذراند. او تالشگر و متفکر نیست و برای رسیدن به اهداف شخصی از درمی

گردد و یادی از آنان  ه شهر و نزد کودکان گرسنه بازنمیبابد، هرگز دوباره ب قتی باالخره به قصر سلطان راه میجوان و

 کند. نمی

 پنجم/ معرفی جعفر، وزیر دربار سکانس . 4.5

با این جمله از سوی  است. معرفی او    "جعفر"شود  میشن اولین کاراکتری که معرفی میهای اصلی انیاز بین شخصیت

از همین    "ماجرا از شبی تاریک آغاز شد، که مردی تاریک با نیتی تاریک در آن منتظر ایستاده بود."شود:  راوی آغاز می

استان است. وی به دنبال دستیابی به چراغ جادو از دزدی به نام  های منفی دجعفر از شخصیت ابتدا مشخص است که

که  غار    ست. این در حالی است که به گفتهخواهد وارد غار جادویی شود که چراغ جادو در آن واقع شده ایکاظم م

الماس  "مانند یک    "است و نه در ظاهرارزشش در باطنش  "تواند وارد غار شود که  شخصیتی ناطق دارد تنها کسی می

الماس پنهان  "بلعد و جعفر به ناچار در پی کسی که  هی است که غار جادویی، دزد را می. بدی21"پنهان شده در سنگ

 شود. است با عالءالدین آشنا می "ر سنگشده د

. بررسی رمزگان پنج گانه در سکانس پنجم 5جدول شماره   

ACT  بلعیده شدن دزد توسط غار سکانس معرفی جعفر و 

HER  چرا جعفر دزد را به درون غار می فرستد؟ 

 چرا غار دزد را می بلعد؟

SYM -تاریکی / روشنی 

 انسان بد/ انسان خوب-

 الماس/ سنگ -

 لهجه ی غربی/ لهجه ی شرقی-

 ظاهر/ باطن  -

SEM -اشاره ی ضمنی به لهجه ی عربی 

REF  ------ 

 
21 .Diamond in the Rough 
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شده. این در حالی  عربی استفاده    گر است که در صداگذاری این شخصیت از لهجهطلب و حیلهجاهجعفر مردی خشن،  

کنند. با گویش عربی حرف زدن جعفر در معنای  آمریکایی، انگلیسی را صحبت می  های مثبت با لهجهاست که کاراکتر

 شود. های بد میاعراب به عنوان انسان  ضمنی باعث تایید استریوتایپ

 های منتخب بازنمایی در سکانس بررسی نحوه  .6جدول شماره

 مادر و نقش مادری در این روایت حذف شده.  - عدم بازنمایی

 رسیدگی به امور و مشکالت مردم توسط سران حکومت حذف شده. -

 شده. رفتارهای نوعدوستانه از سمت کاراکترها نسبت به دیگران حذف  -

بازنمایی کمتر از حد  

 معمول

نیست و عموما   - تاثیر گذار  پیشبرد روایت  اصلی، زن دیگری در  به جز شخصیت 

 شخصیت های تاثیر گذار مذکر هستند.

از   بیشتر  بازنمایی 

 حد معمول 

 آمیز است. بین دستگاه حکومتی و مردم اغراق اختالف طبقاتی  -

 آمیز است.بین دستگاه حکومتی و مردم اغراق  اختالف فرهنگی -

های خشن و نامتناسب با جرم بیش از اندازه بازنمایی شده خشونت و مجازات -

 است.

مردساالر طرحقوانین حکومت - گفتمان  به  بخشی  مشروعیت  در  ریزی شده  ی 

 است.

های شرقی در در جهت اگزوتیک نشان  ر دور بودن و متفاوت بودن سرزمین ب -

 اکید شده است.دادن آن ت

های فیلم بر اساس شترین بخش مورد بازنمایی در بی  گذاری در جامعهارزش - سوء بازنمایی

 های مادی است.ارزش 

 مردم کوچه و بازار عموما منفعل در برابر ظلم بازنمایی شده اند. -

 مردم کوچه و بازار خشن و بی حوصله بازنمایی شده اند. -

 میانه ای دارند. شخصیت های منفی لهجه ی خاور  -

بازنمایی شده  - از دغدغه های کشورداری  فارغ  فرد اول مملکت بی کفایت و 

 است.

 های مورد بررسی های بازنمایی در سکانس.بررسی استراتژی5

ود ندارد و بازنمایی یکی از پیش از این گفتیم که بر اساس نظریه بازنمایی برساختگرایانه، واقعیت به نحو معنادار وج 

های مورد سازی در سکانسسازی و طبیعیاستراتژی کلیدی بازنمایی، کلیشه  های تولید معنا است. در ادامه دوشیوه

 شوند. بحث بررسی می



 بازنمایی قهرمان شرقی به مثابه دیگری برون فرهنگی براساس نظریه روالن بارت  130 

 ندا توالیی، فهیمه دانشگر

 

 های منتخبررسی استراتژی بازنمایی در سکانس . ب7ی  شماره جدول

کلیشه  

 سازی 

 تقویت کلیشه ی عرب شمشیر کش خشن.  -

 حرمسرا در سرزمین های خاور میانه.تقویت کلیشه ی زن اغوا گر   -

 تقویت کلیشه ی عرب وحشی غیر متمدن.  -

 تقویت کلیشه ی سلطان و در پی آن دربار بی کفایت.  -

 تقویت کلیشه های مرد ساالری  -

 تقویت کلیشه ی دزد خوب و پاسبان بد  -

 تقویت کلیشه ی رابین هود )دزدی از ثروتمندان و بخشیدن به فقرا(  -

طبیعی  

 سازی 

 عی است که مردم فقیر و کودکان گرسنه باشند. این طبی -

 این طبیعی است که کسی در برابر  ظلم اعتراض نکند.  -

 این طبیعی است که حاکم بی کفایت و بی توجه به شرایط جامعه باشد.  -

 انباشت ثروت و آسایش در دربار و فقر بین مردم شهر طبیعی است.  -

 ه اجبار.طبیعی است که زنان باید ازدواج کنند هر چند ب -

 

 گیری نتیجه

ان  غرب به عنوان بخشی از جه  پذیر است. بلکه با تثبیت معنا امکان  "زور"  نه مترادف با اعمال  "قدرت"در دنیای امروز  

های دیگر داشته، همواره کوشیده تا تعریفی متناسب با منافع خود از شرق ارائه  گری بر سرزمینکه سعی بر سلطه

کند. رسانه این قدرت را داراست که با کمک بازنمایی،  الی در رسیدن به این هدف ایفا مینقش فع  دهد. رسانه قطعاً

تفکری را در ذهن مخاطب خود تضعیف یا تقویت کند و با این عمل معنای مورد نظر خود را در ذهن مخاطب نهادینه  

د با بررسی انیمیشن عالءالدین ساخت  گشایبی که غرب از شرق برای کودکان می نماید. در این نوشتار سعی شد با

انیمیشن عالءال"کمپانی دیزنی مورد مطالعه قرار گیرد. در پاسخ به سوال پژوهش که   دین چگونه مشرق زمین در 

و بررسی میزان،    منتخب از فیلم   ت در پنج صحنهبار  فت، پس از اعمال رمزگان پنجگانه توان گمی  "بازنمایی شده است؟

وایتی که  رسد که این اثر، در تنها ربه نظر می   "غرب و دیگری "گفتمان    بازنمایی با در نظر داشتن   های نوع و استراتژی 

های صریح و را رعایت نکرده است. گرچه داللت  طرفیهای غرب آسیا داشته است، جانب بیکمپانی دیزنی از سرزمین

این انیمیشن  رسد، اما مواردی در  روایت به نظر میی در جهت پیشبرد  آشکار در این متن در نگاه اول تنها فضاساز

ی حقوق زنان، حقوق شهروندی، یر با قوانین ناعادالنه در زمینهشرقی را سرزمینی خشن و فق  وجود دارد که جامعه

ای با ن یک شهر خاورمیانهدید  ت. در واقع مخاطب به بهانه  قانون جزا، تقسیم ثروت، رفاه اجتماعی ترسیم کرده اس

ای از تک  تواند نماینده های شرقی است پس میه همچنین مخلوطی از تمامی سرزمین ای اگزوتیک روبرو است کعهجام

و    ای نشده استاند و به آن اشارهرم شمرده نشدههای میان فرهنگی در جوامع غرب آسیا محت تک آنها باشد. تفاوت

-ه بازنمایی شده است. فضا و شخصیت گن و البته آشفتدهد، یک شرق یک پارچه و همآگرابا، که روایت در آن رخ می
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فته  آمیز و در بسیاری از موارد منفی تقلیل یا مبالغه های عمدتاًای از ویژگیسازی به مجموعهسازی با توسل به کلیشه

ساالری، عدم  طی و نامتناسب با شأن انسان، مردهای افرایری و انفعال، قانونپذآمیز، ظلمو به موازات آن اَعمال خشونت

سرزمین، امری طبیعی و عادی در این   های دولتی در اداره تخاب برای زنان و ناتوانی دستگاهدر نظر گرفتن حق ان

دیگری با مسائل سیاسی، قومیتی، طبقاتی، اجتماعی    بی شک شرق نیز مانند هر جامعهجغرافیا نشان داده شده است.  

نیستیم بلکه عموماً به    کنندهطرف از سمت تولیدشاهد نگاهی بی  نها هرگز و غیره روبرو است اما در این انیمیشن نه ت 

 آمیزی از این مسائل بازنمایی شده است.  سازی، تصاویر مبالغهسازی و طبیعیمدد کلیشه
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