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  چكيده
، كنـد  يمدرن افزايش پيدا مـ  وسعت و پيچيدگي سينما و تلويزيونِ ههرچدر دنياي امروز، 

صـنعت  كـه   بـه آن  توجـه با هستيم. مذاهب و اديان گوناگون بهرويكردهاي متفاوتي شاهد 
 يزتـرين برانگ و بحـث  ،تـرين  يا ، حرفهينتر آمريكا يكي از معروف ةمتحد  ياالتتلويزيون ا

و  اسـالم  به دار جهتيكردهايي خاص و روهمواره  در كل جهان است و يا صنايع رسانه
كه آيـا در   و آن اين كنيم ميسؤال كلي را دنبال  حاضر يك ةمقال در ،است مسلمانان داشته

 كـار  بـه  اسـالموروميا مفهوم پس از حوادث يازده سپتامبر  يدشدههاليوودي تول هاي يالسر
 يشناسـ  كتابدر كتاب  طور جامع بهكه  ،عاملي دكترتئوري از حاضر  ةمقال . دراست رفته
 ياسـالم  يو كشـورها  ،اسـالم، مسـلمانان   ةغرب دربار يكآكادم يدگاهد ؛يگفتمان يلتحل

يري پـنج  كارگ بهشناسي و  . با اتخاذ روش نشانهايم كرده، استفاده است شده  مطرح )2012(
 موردي، ةعنوان مطالع به، لند هومكانال كريستين متز و بررسي فصل سوم سريال هاليوودي 

ـ  ةگسـترد  ةاسـتفاد  ةمسـئل  ةدربـار هـايي   يـل تحلاين مقاله داليل و در  هـا از مفهـوم    يغرب
  .شود ميپتامبر ارائه يازده س ةحادثيدشده بعد از تولهاي  يالسراسالموروميا در 
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  مقدمه. 1
در خود آمريكا توليـد و   فقطشدن، ديگر  يجهانبا  زمان همهاي تلويزيوني آمريكايي،  يالسر

دهنـد و نقـش    يمخود اختصاص  شوند بلكه در سراسر دنيا نيز بازارهايي را به ينممصرف 
بـا   ،مقالـه ايـن   در ).Crothers 2007( دارنـد   عهـده سياست جهاني بربه دادن   مهمي در شكل

 طـرح دنبـال   ، بهلند هومتلويزيوني   يالسر اي يهما درون يها نمونهي و تحليل الگوها و بررس
ـ هايي كـه بعـد از    يالسركه چگونه  هستيماين نكته  انـد   شـده  يـد توليـازده سـپتامبر    ةحادث

 ،لند هوم . سومين فصل سريالهستندي از مفهوم اسالموروميا (اسالم غربي) بازتاب يقتحقدر
 يتسـا  ةگفتـ  بـه بناشد. اين سريال موردي بررسي  ةعنوان مطالع بهدوازده قسمت دارد،  كه

 بعـد بـوده اسـت    به 2005از سال  يالسر ينتر )، پرمخاطبIMDB( بي  دي  ام  آي ،يلمف يرسم
ميليون نفر مخاطب داشت كه  08/1، بيش از 2011در اكتبر  ،اصلي يها قسمت ة(پخش اولي

بـا پخـش اضـافي و     ،سال باالترين امتياز را كسب كرده اسـت). كـل فصـل     مدت هشت به
ميليون نفر  7/1 سوم ميليون نفر داشت. فصل 78/2 بر  بالغدرخواست پخش مجدد، مخاطبي 

شد.  يلتبد يششده در سال اول نما پخشين سريال تر پرمخاطب بيننده داشت و بنابراين به
 نهـم در  پخش نخستينميليون نفر در  36/2داشت و  يشافزا چنان در فصل دوم هم يازهاامت

  اين فصل را مشاهده كردند. 2012دسامبر 
  

 پژوهشي مروري بر ادبيات. 2
، كردند كار ها شروع به يندوربكه  زماني  گردد به يبرميانه خاورميرسازي هاليوود از تصو

منفي از مسلمانان  كامالًتصويري  ها آندر و  )،Arti 2007قرن پيش ( ةياول يها ساليعني 
 ازام ن  ) بهJack J. Shaheenكه در كتاب جامع جك جي. شاهين (طور همان شد. يمارائه 
 Reel Bad Arabs; How( كند يم بدنام را ملتي هاليوود چگونه ؛بگيريد فيلم بد يها عرب

Hollywood Vilifies a People( شكل سنتي آن به ترور  شده در آمده است، اسالم هاليوودي
طور  به، »عرب«نام  اي به يشهكلبود كه  كتاب ينا از بعدشده است.  منجر شخصيتي بسياري

هاي هاليوودي كه  يلمفدهد  يموجود گذاشت. كار شاهين نشان  ةعرص  به پا يري،انكارناپذ
مسائل و حوادث واقعي ساخته  ةيپادهند اغلب بر يمويري از مسلمانان و اعراب ارائه تص
 يرواقعيغهاي تخيلي و  يلمفكه همين باعث شده است به ، اشاره دارند ها آنيا به ، شوند يم

تصويري از  ها آنفيلم كه در  صد نهيتي رسمي و واقعي داده شود. شاهين با تحليل موجود
بودند  ها درصدد آنبود اين نكته را آشكار كرد كه اكثر  شده ارائه مسلمانان و اعراب 
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ها مسلمانان افراطي را با  يلمف ينا ).Shaheen 2001: 133مسلمانان را تروريست نشان دهند (
مي رسانند كه افراطيون اسال يمو اين پيغام را  اند دادهقرار  در يك رديفمفهوم تروريسم 

برند  ينمي اخالقي و مناسب پيش ها روشطريق را ازخود  ةرحمان يب هاي يتمأمور
)Abboud 2003; Auge 2002; Davies 2003; Deep 2002; Eisele 2002; Holleran 2006; 

Michalek 1989; Mir 2004; Peleg 2003; Ramji 2003 a; Ramji 2003 b; Shaheen 2003: 88; 

Simon 1996; Wagge 2004.( 

  
  مباني نظري. 3

اسالم،  ةغرب دربار يكآكادم يدگاهد ؛يگفتمان يلتحل يشناس كتابنام  ي بهعامل اثر سعيدرضا
 شغرب توجه بعد دهد كه از قرن هفتم به يم) نشان 2012( ياسالم يو كشورها ،مسلمانان

 دهند نشان ميكند كه  يمرا به اسالم معطوف كرده است. عاملي پنج گفتمان اصلي را معرفي 
بازنمـايي و تحليـل    را ياسالمو كشورهاي  ،، اسالمچگونه مسلمانانجهان آكادميك غرب 

  كرده است.
  رح ذيل است:ش  غرب با اسالم به ةاين مواجه ةگان انواع پنج

ي غالب و منفي درمورد اسالم ها نگرش ،ين گفتمان: در ا)islamophilia( يدوست اسالم .1
بـه    ي معطوفدار جانبشود و نوعي  يمواقعي اسالم به جهان معرفي  ةچهر كند و يمتغيير 

  ؛شود يمنفع مسلمانان در آن ديده  دردي به دوستي و هم
ترين شـكل مواجهـه    يميقدروميو يا اسالموروميا  اسالم: )islamoromiaرومي ( اسالم .2

دنبال بازسازي اسالم و مسـلمانان   اي متنوع دارد و به معاصر است كه دامنه ةدر دور با اسالم
يكايي آمربازتوليد اسالم اروپايي/  تر كالنتعبير  بهيا  ،ي فكري روم، پاريس، لندنها ارزش با

  ؛شود) يميل بيان تفص بهي اين گفتمان درادامه ها شاخصهاست (
و  خودآگـاه هـاي   ياز وابسـتگ در اين گفتمان  : محققان)islamoveritaحقيقي ( اسالم  .3

  ؛هستند و مسلماناندنبال درك حقيقت اسالم  و به اند شده رهاايدئولوژيك غربي  ناخودآگاه
علـوم مهندسـي و    ةتر درحـوز  ): اين گفتمان بيشislamoneutral( يخنثي شناس اسالم .4

در علوم انساني، سعي در دوربـودن   ها نگرشاغلب  برخالف ،شود و يمعلوم پايه مشاهده 
  ؛ت شخصي داردها و نظرا يريسوگاز 

، ايـن گفتمـان در فرهنـگ    حـال  تابـه ): از قرون گذشته islamophobia( يهراس اسالم .5
كـرده   يـدا پيرتري نمـود  فراگشكل  اما در چند ده سال اخير به ،ها بروز و ظهور داشته يغرب
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نــام  اي بــه يــدهپدبــا  درواقــعواحــدي نــدارد و مــا  ةاســت. ايــن ديــدگاه شــكل و نســخ
ي عيني ها مصداقنظري به  از حالت بارها حال  تابهاين گفتمان  ييم.رو روبه» ها يهراس اسالم«

 است.  درآمده

 ةعقيد كند. به يم) اسالموفوبيا را درتقابل با اسالموروميا بررسي 2012سعيدرضا عاملي (
اسـالموفوبيا   :سعي در تخريب و تغيير اسـالم و مسـلمانان دارنـد    ها گفتمانو، هردوي اين ا
ي ها شاخصه ةهم. تودرتوهاي  يهالپرده، اما اسالموروميا پنهاني و در  يبآشكارا و  ورتص  به

زير  صورت بهتوان  يم ،اين مقاله برروي آن است ةكه تمركز ويژ ،مهمِ مفهوم اسالموروميا را
  ي كرد:بند طبقه
 ؛مخالف اسالم است و نه نه موافق حال نيدرعلي و ،نيست طرف يب. 1

 ؛ي مدرن و معاصر استا پروژهگرفته از  تئنش. 2

 ؛تواند خودش را ثابت كند يمبا گذر زمان  فقط. 3

 :غربي) است اسالم و روميا (فرهنگ رومي/ ةواژمتشكل از دو . 4

 ةنحل دهد، بنابراين آگاهانه يا ناآگاهانه يمبطن تمدن رم قرار  روميا اسالم را در الف)
  ؛كند يمي غربي مقايسه ها ارزش بافكري اسالمي را 

به تغييري  توجه  جلبكردن مفهومي زنانه به اسالم تالشي است درجهت  اضافهب) 
سمت آن حركت كند  آثار اسالموروميا اسالم بايد به مؤلفانمهم و حياتي كه طبق اعتقاد 

سمت رويكـرد و نگـاهي جنسـيتي و قـدرتي      و به برداردطرفانه دست  يب يو از موضع
  ؛بردارد  گام

آن را دوبـاره بـا ظـاهري جديـد و     دهـد و   يماش قرار  يغربرا دركنار همتاي  اسالم .5
  ؛كند يماحيا  دهد و يفرهنگ تفكر غربي ارائه م مطابق با

مسـتقيم و   ةيجـ نت صورت بهاسالم  شود مييفات اسالموروميايي مصرانه تالش تألدر . 6
كه اسالم بـراي دوام و   داده شوديا نشان  كندمكاتب فكري رم و يونان جلوه  ةديرظهوركرد
كـه سـر تسـليم دربرابـر      در جهان امروز، هيچ حق انتخاب ديگري ندارد جز آن ،بقاي خود

  ؛دهد فرود آورد يمارائه  آنچه غرب به  آن
شده است كه هيچ خطري براي نظام ارزشي   ياهلشده اسالمي خانگي و  . اسالم رومي7

  ؛كند ينمرا ايجاد  ها تمدنبرخورد  ةمسئلغرب ندارد و بنابراين 
رومـي قـرار    ــ  يوناني يتا اسالم درون سنت شود ميآثار اسالمورومي نهايت تالش در . 8
  ؛حتي قبل از مسيحيت رواج داشته است كه گيرد
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  حور در اسالموروميا:م  . اسالم جنسيت9
آن ي نيـز  كه زنانگي سنت را داردمعمول و رايجي  يها يژگيوين مفهوم همان االف) 

حال جذاب) هرگز همتاي غربي و  يندرعو  ،ير، مطيعز سربهزنانه (  كند. اسالم يمالقا  را
  ؛كشد ينمچالش  را به )حال منطقي غرب يندرعمند و  مردانگي قدرت(خود  ةمردان

 ةفرهنگـي دربـار   ــ  مباحث طوالني اجتماعيمحور به اسالم شامل  نگاه جنسيت ب)
  ؛دهد يكه غرب آن را به اسالم نسبت م شود يگرايي افراطي م جنسيت

ي صـليبي تقابـل مردانگـي (قـدرت) دربرابـر      هـا  جنگزماني بعد از  ةبرهي در وقت .10
دهيم، شاهد آن هستيم كه دانش  يمتقابل غرب با اسالم قرار  موازات  بهاطاعت) را (زنانگي 

تـر   يينپـا موقعيـت  قـدرت، همـواره اسـالم را در     مراتـب  سلسـله يايي، در يك اسالموروم
  ؛دهد يم  جاي

شود كه گويا قـرار اسـت    يمشكلي ارائه  يايي، غرب بهاسالموروم. در بسياري از آثار 11
ناجي سياسي اسالم زنانه باشد. اين نوع آثار اسالم را به اصالح و تغييـر در ابعـاد گسـترده    

  ؛بدهد  غربي جاي ةشد جهاني ةنقشترتيب بتواند خود را درون يك   ينا  بهخوانند تا  يفرام
ـ مسلط غربي نگاه  كامالًدرون مرزهاي يك بستر  فقطو فقط. اسالموروميا 12 ـ  يب  ةطرفان

  ؛كند يمخود را حفظ 
برد  يم سؤالمسلمانان را زير از شناسان  اي شرق يشهكلي ها برداشت غالباً. اسالموروميا 13

  ؛بزند  براي اسالم رقم را يتر روشن ةقرار است آيند ظاهراًاش چيزي است كه  يهتوصو 
هراسي كـه سياسـت دفـع و تبعـيض را دارد،      درست برخالف اسالم ،. اسالموروميا14

  ؛كند يمرا دنبال  »سياست كشش و جذب« يوعن   به
  .)Ameli 2012: 49-53( دارد اسالم به مدرن نگاهي اسالموروميا. 15
  

  تحقيق  روش .4
و  ،صـحنه  بـه  سـكانس، صـحنه   بـه  سـكانس  ،لنـد  هوم طي اين تحقيق، كل فصل سوم سريال

 مربوط است ،درحقيقت ،. بخش تحليلي اين مقالهشدي بررستصوير با دقت فراوان  تصويربه
كه زبان ادبي بـا ابـزار     حال يندرع .است را مطرح كرده ها آنبه پنج كانالي كه كريستين متز 

شود، فـيلم يـا سـينما خـودش را ازطريـق پـنج كانـال ارتبـاطي          يم و ابرازنوشتار معرفي 
، تصـاوير عكاسـي   شده ضبطاز صداي آوايي  اند عبارتدهد كه  يمدرمعرض همگان قرار 

و گفتار افراد  ديالوگ، و نوشتار ،شده ضبطشده)، موسيقي  برداري يلمفي ها صحنهمتحرك (
)Burn and Parker 2003: 32هـزاران ديـالوگ،   ذكرشـده به پنج كانـال   باتوجه ،). بدون شك ،
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تـوان تحليلشـان كـرد. بخـش تحليلـي ايـن مقالـه از         يمـ شود كه  يمو صدا توليد  ،تصوير
  هستند.مربوط آيد كه به مفهوم اسالموروميا  يم دست هيي بها صحنهو  ها سكانس
ن سـريال  يي از ايـ ها نمونهآن چهار كانال  ةهم ةدربار، »نوشتار«يراز بخش مربوط به غ به

 ةيـ نظربا مفهوم اسالموروميا و طبـق   پيوندو نمادها همگي در  ها مثالآورده شده است. اين 
  .اند گرفته قرار يموردبررسعاملي در اين باب 

  
  تحليل. 5

ي اسـت  افسر مجـرد  الخصوص داستان يو عل )CIAداستان چند افسر سازمان سيا ( لند هوم
نـام   ) و فـردي بـه  Brodyكنـد بـرادي (   يمـ ) كه تصور Kerry Mathisonمتيسون ( نام كري به

 سـال بـه  ابونظير قصد براندازي آمريكا را دارند. برادي سرباز آمريكايي است كه بعـد از ده  
  .اند داده اش شوي مغزيو وطن بازگشته و درطي اين مدت نيروهاي القاعده شست

هاي  يتشخص ازجملهو عموي فرح  ،ابونظير، جوادي، دانش اكبري، پدر فرح ةيوب ،فرح
مليتي ايراني دارند  ها آن ةهموارد داستان شدند و  لند هوممسلماني هستند كه در فصل سوم 

  كنيم: يمهريك آشنايي پيدا  اختصار درمورد  بهو 
 

 ها شخصيت 1.5

  فرح 1.1.5
گر مسائل مـالي   تحليل عنوان بهو مسلط به زبان انگليسي است كه  ،فرح زني مسلمان، مجرد

، در روزهـاي اول كـارش بـا    اش دليل حجـاب اسـالمي   است. به شده كار سيا مشغول به در
از  ،)Saul Berensonبرنسـون (  ي سـاول ا صـحنه  در مـثالً شود.  يمي زيادي مواجه ها چالش

  گويد: يمبه او  ،مقامات ارشد سيا
مگر  كنند، يماونايي كه با تو كار  ةهماون چيزي كه رو سرت كشيدي توهين بزرگيه به 

بايـد   واقعـاً يه انفجار بميرن. پس اگر بايد بپوشيش، اگر  براثركه همشون اون بيرون  اين
بپوشيش كه البته اين حق تو هست، بهتره كه توي شغلت بهترين كسـي باشـي كـه مـا     

  .)S3/E3/15: 58( يمكرد كارتاحاال باهاش 
ود و درمقابـل  شـ  يمـ اما فرح زني مسلمان و ايراني است كه شهروند آمريكا محسـوب  

موفـق   ،يـت درنها ،و )S3/E7/5: 11( كنـد  يمـ متحده و سازمان سيا دفـاع    ياالتاجوادي از 
  ).S3/E2/42: 10( كند كه ايران حامي مالي ابونظير بوده است شود ثابت  مي
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  نسرين مغربي 2.1.5
ابـونظير اسـت. اسـم اول او نشـان      ةيوب، نسرين مغربي، سريالديگر شخصيت زن مسلمان 

دهد  يمدهد او نيز مليتي ايراني دارد. حضورش در ايران و تسلط او به زبان فارسي نشان  يم
 .)S3/E11/31: 15( است با ايران داشته قوي يارتباطات سابقاًابونظير 

  جوادي 3.1.5
مقـام   قـائم  شود مجيد جـوادي،  شخصيت مرد مسلمان ديگري كه در فصل سوم معرفي مي

است. او با اختالس چندميليوني از ايران توانسته است از حمله  ،سرويس اطالعاتي در ايران
به سازمان سيا حمايت مالي كند. در نـام ايـن شخصـيت چنـد نكتـه وجـود دارد: برطبـق        

 شناسند. مي» جوادي«نام  اما او را به ،است» زرين«اش، نام فاميلش  اطالعات گذرنامه

كامـل و بـا    طـور  بـه شـوند كـه    يم سريالسه مرد مسلمان ديگر نيز در اين فصل وارد 
ايرانياني هستند كـه كـل سـريال     ةنمون ةيندنما ها آن، اما هركدام از اند نشدهيات معرفي ئجز
  كشد. يمتصوير   به

  دانش اكبري 4.1.5
اين مرد ايفاگر نقش مدير بخش اطالعاتي ايران است. اكبري هدف اصـلي سـازمان سـيا و    

طور مستقيم  شده كه او به  ، نشان دادهسريالين فصل از مأموريت برادي در ايران است. در ا
  كرده است. و غيرمستقيم در حمالت داخل آمريكا دخالت داشته و از آن حمايت مي

مـد،  آ يدرميي كه بايد شبيه ايران ها صحنه در ي دارد؛توجه قابلو اهميت انام خانوادگي 
دوم ايـن دو   ةكلمـ  اسـت. » اكبر اهللا« كنند ميشعار استفاده  عنوان بهاغلب ايرانيان ي كه ا كلمه
» اكبـر « معنـي خداسـت و   بـه » اهللا«قبـل از آن.   ةشعاري درواقع صفتي است براي كلم ةكلم
شباهتي » اكبر« برند و كار مي اهللا را فقط مسلمانان به ةترين است. كلم معني بزرگ و بزرگ به
يـاد مخاطـب    را دركنـار هـم بـه    اكبـري  دارد. اين انتخاب اسم هردو اسم اكبر و» اكبري«با 
هاي دانـش اكبـري را تـداعي     طرز ناخودآگاهي نام و ويژگي به »اكبر«ديگر،  بياني آورد. به مي
نظـر   بـه  لـوح  سـاده تجربـه و   يباو بسيار  است: از اين قرارهاي دانش اكبري  ويژگي كند. مي
 يراحتـ  بهشود كه برادي  يمبه او نزديك  قدر آنو  كند يمي به برادي اعتماد آسان به رسد؛ يم
  ياورد.دربساده او را از پاي  ةحملتواند با يك  يم

» اهللا«و » اكبـر «مـدلولي بـراي دال    عنـوان  بـه ناخودآگـاه   طور  به ذكرشدههاي  يژگيو
  آيد. يم حساب  به
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  پدر فرح 5.1.5
هـم هسـتند. نـوع     جوادي و دانش اكبري دو شخصيت با يك ويژگي شخصيتي شبيه به

معرفي شد در شخصيت پدر فرح نشان داده سريال مرد مسلمان ايراني كه در  ديگري از
 شدت مخالف وضع موجود ايـران هسـتند. پـدر    ايرانياني است كه به ةشود. او نمايند مي
زيادي در اين سـريال برعهـده نـدارد و مخاطبـان حتـي نـامش را       بسيار كه نقش  ،فرح
ـ ، مغـز  سـبك دانند، نماد مسـلماني چـاق،    نمي كـامالً  و  ،كـار  محافظـه حوصـله،  وصبر يب
  يرطبيعي است.غ

  عموي فرح 6.1.5
اسـت كـه    ،عموي فـرح  ،وجود دارد مسعود شيرازي سريالشخصيتي كه در اين  نوع ديگر
امـا كـامالً    ،نيست. او نيز مخالف دولت ايـران اسـت   )پدر فرح( قياس با برادرش اصالً قابل

هاي فراواني به سازمان سيا  او كسي است كه كمككند.  و صبورانه رفتار مي ،طبيعي، منطقي
  ).S3/E12/33: 46( راه كري است كند و تا آخرين لحظه هم در ايران مي
بادقت و هوشمندانه  بسيار لند هومدر فصل سوم سريال  شده استفادهو نمادهاي  ها نشانه
كـه   هسـتند يي هـا  كانـال  ،ها، همگي يالوگدو يا تصاوير،  ها صحنه. صداها، اند شده  انتخاب

  شود. يمهمان پيغام كل سريال به بيننده انتقال داده  ها آنازطريق 
  
 صداها: صداي اذان 2.5
صـداي اذان اسـت.    آنبلكه در كـل   سريالدر فصل سوم  تنها  نهترين صداي حاضر  يننماد
فراخواندن مسلمين به عبادت است و زمان دقيق نماز را به همه يـادآوري   ،درحقيقت ،اذان
و ايران شـنيده   ،چون عراق، لبنان در كشورهاي اسالمي هم فقطكند. در اين سريال، اذان  يم
  ترين محافل اسالمي آمريكا. يخصوص شود و نه در يم

فصل اول است، يعنـي  شويم همان آغاز اولين اپيزود  يمباري كه با اذان مواجه  نخستين
دود و كـل موقعيـت آن سـكانس پـر از      يمسمت زندان  كري متيسون در عراق به كه يزمان

 ،فصل دوم، با صـداي اذان در لبنـان   در و آشفتگي است. ،تنش، عصبيت، آشوب، خشونت
كه لبنان در فصل سوم سـريال كشـوري    شويم؛ جالب اين يممكرر، مواجه  دفعات  به هم  آن

از يري كـه  تصـو  جا حضور دارد. در آن ،ين هدف سازمان سياتر خطرناك، يرنظابواست كه 
  نظمي است. يبو  ،شود تصويري پر از آشوب، فشار يمين كشور داده ا
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كـه اذان را در ايـران    ينباايت، درنها شود. يمدر فصل سوم، اذان ابتدا در ونزوئال شنيده 
بـا اذان صـبح.    است زمان همكه  دهد مي مألعام درنشنيديم، جوادي دستور اعدام برادي را 

ي اين سـريال محسـوب   ها صحنهيرگذارترين تأثترين و  يكدراماتيكي از  درواقعاين لحظه 
در بسياري  ؛شود. استفاده از صداي اذان البته تنها منحصر به اين سريال تلويزيوني نيست يم

 يريگ جنو ) Not Without My Daughter( هرگز دخترم بدونچون  هاي سينمايي هم يلمفاز 
)Exorcism ( چـون اسـالم،    انكار بـراي مـدلولي هـم    يرقابلغدالي  عنوان بهنيز از صداي اذان

  د.وش يمو كشورهاي اسالمي استفاده  ،تفكر اسالمي ،مسلمانان
 

  و تصاوير نمادين ها صحنه 3.5
  مك نسرين مغربيك  اعدام برادي به 1.3.5

ابونظير، واپسين فصل زندگي برادي را با انداختن طنابِ دار بر گردنش  ةيوبنسرين مغربي، 
را  قرمزرنـگ كند و سـپس طنـاب دار    دهان پرتاب مي  يش آببه رورساند؛ اول  يمپايان  به
  اندازد. يمدور گردنش  به

مخاطبان شاهد آن جانماز يـا فـرش قرمـزي هسـتند كـه بـرادي مـدام از آن بـراي         
طـور ناخودآگـاه    كرده بود. رنگ آن طنـاب بـه   ل و دوم استفادهدر فصل او نمازخواندن

نقـش   جـا  ايـن  در قرمز رنگ ديگر، بياني به. آورد يمخاطب م ياد را به يجانماز قرمز براد
داشـتن  «و  ،»اسـالم « ،»نمازخوانـدن « چون هم مفهومي مدلولش كه كند يم يرا باز يدال

  است.» تفكري اسالمي

 

 شود مي اعدام خواند يمبررويش نماز  سابقاًرنگ جانمازي است كه  . برادي با طنابي كه هم1تصوير 
)S3/E12/36: 12.(  
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  ).S1/E3/15: 23( خواند يمخودش روي آن نماز  ةخان. فرش قرمزي كه برادي در 2 ريتصو

  جوادي و دكتر ظريف 2.3.5
و منفي سريال است كه ريـش پروفسـوري    ،هاي ايراني، مسلمان جوادي از ديگر شخصيت

متحده و سازمان سيا داشته است و درنهايت بـراي    دارد و سابقاً ارتباطات سياسي با اياالت
  كند. هاي مالي خود تالش مي آزادكردن دارايي

 

  2013ايران از سال  ةخارجظريف، وزير امور  محمدجواد. دكتر 3تصوير 

  
  . جوادي، معروف به زرين4تصوير 
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 ظريف محمدجوادهاي بين جوادي و  . شباهت1جدول 

  ايران ةمشخصات وزير امور خارج  مشخصات شخصيت جوادي

  ظريف زرين

 محمدجواد جوادي

 ريش پروفسوري ريش پروفسوري

 يل از آمريكاالتحص فارغ آشنا با فرهنگ آمريكا

 ةشد بلوكههاي  ييداراآزادسازي  درصدد
 شخصيِ خود

  ايران ةشد بلوكههاي  ييداراآزادسازي  درصدد

خواني زيـادي   موارد سمت چپ جدول با موارد سمت راست هم ،بينيم يمكه طور همان
 ،ايـران  ةخارجـ ظريف، وزير امـور   محمدجوادياد  دارند. حضور شخصيت جوادي ما را به

يرعمـدي وقتـي زيـاد    غروي كار است. اين نوع تشابه عمدي يا  2013اندازد كه از سال  يم
در  هنوشت اين خرد كه يمي را ا روزنامهبينيم ساول برنسون، در اپيزود پاياني،  يمشود كه  يم

درپـي پيشـرفتي كـه در    « ي او در كل فصل سوم سريال است:ها تالشتمام  ةدهند آن نشان
 ةاجـاز ي ا هسـته شد، ديپلماسي ايرانـي بـه بازرسـان سـازمان انـرژي       ژنو حاصلمذاكرات 

دهـد و درعـوض خواهـان برداشـتن      يمـ را ي كشور ا هستههاي  تيسارسي كامل به  دست
  ).S3/E12/40: 55( »هاي اقتصادي است يمتحر

است  شده  انجاميك صبح زيبا  ي و درا خانه بام  پشتي برروگو در اين سكانس و گفت
شـناختي، صـبح و آسـمان     نشـانه  ازنظرزماني چهار ماه بعد از مرگ برادي است.  ازنظركه 

 بـام  پشـت ينانـه دارد. لوكيشـن   ب خـوش اي روشـن و   ينـده آن از پاياني خـوش و  آفتابي نشا
يـز در  چ همـه كـه    تسلط و قدرت غرب و سازمان سيا بر ديگر چيزهاست و اين ةدهند نشان

  قرار دارد. ها آنكنترل 

  برادي و غروب و آفتاب 3.3.5
 ةينـ زم پـس در اپيزود دهم فصل سوم، برادي در مرز ايران و عراق مشغول نماز اسـت و در  

شود كه درحال غروب است. نمازخواندن و  يمرنگ و تاريكي ديده  تصويرش خورشيد كم
رسـانند كـه نمـاز     يمـ ين ناخودآگاه اين پيغام را بنابراشوند و  يمنشان داده  زمان هم غروب

 شوند. يمپايان نزديك   و به اند غروبهم درحال  ااسالمي و برادي هردو ب
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 .)S3/E11/11: 20( گير ي از يك غروب دلا نهيزم پسبرادي با  نمازخواندن. 5تصوير 

  برادي و غسل آخر 4.3.5
كه برادي خودش را در سلولش  است يزمانيرگذار فصل سوم تأث يها سكانسيكي ديگر از 

معمـولي). چيـزي كـه     ياست يا فقـط نظـافت   كردن غسلشويد (مشخص نيست درحال  يم
سـلولي درون   اسـت كـه خـودش را در    اي مخاطب در اين سكانس شاهد آن است زنداني

 واقعـاً تـوان گفـت ايـن سـكانس      يمبه طراحي صحنه،  ). باتوجه6شويد (تصوير  يمزندان 
در  و ددهـ  يمـ هاي زندان را نشـان   يلهم) foregroundزمينه ( پرمعناست. تصوير جلو يا پيش

سـمت   بينيم كه شبيه دو مناره يا گنبـد هسـتند. در   يم) دو پنجره را backgroundينه (زم پس
اسـت. ايـن    گرفتـه  قراريك آمريكايي مسلمان  چپ صحنه، محرابي وجود دارد و در مركزْ

هـاي زنـدان،    يلـه مبنابراين، تركيب ها؛  پنجرههاي زندان و  يلهماست از  صحنه درحقيقت پر
يكـي   هـم  بـا  هـا  آن ةهمـ  اي است كه در آن و يك مسلمان تركيب چنداليه ،گنبدمحراب، 

 كننـد كـه  يـت مـرگ را القـا    درنهاو  ،بودن، محدوديت شوند تا تصوير اسارت و زنداني يم
 يي بـراي هـا  دالجـا   يگر، محراب و گنبد در ايند  عبارت به .شوند يمهمگي با اسالم مرتبط 

  ).S3/E12/29: 46( نام اسالم هستند مدلولي به

  
 ).S3/E12/29: 46( ديشو يم. برادي در آرامش تمام در زنداني در ايران خودش را 6 ريتصو
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  اعدام برادي و تصوير امام خميني (ره) 5.3.5
 ةپرتـر افتد كـه   يميي اتفاق جا دردر اپيزود دوازدهم فصل سوم، اعدام برادي  ،بعد از مدتي

شـات   بار در النگ برادي دو سه ).7آويزان است (تصوير ديوار  براهللا خميني  يتآبزرگي از 
)long shotشـات   شود. يكي از كاركردهاي النگ يمينه نشان داده زم پسدر  ه) با تصوير پرتر

 صـورت   بـه  درصـحنه و فرايندهاي موجود  ،افراد، اشيا ةهمدادن  در سينما و تلويزيون نشان
كـه  دهـد كـه تمـام اتفاقـاتي را      يمترتيب به مخاطب اين اجازه را   ينا  بهيك كل است كه 

بنابراين، مخاطب با ديدن اين صـحنه   .درحال وقوع است در يك تصوير درشت دنبال كند
تواند به اين نتيجه برسد كه خميني تاحدي مسئول كل آن اتفاق  يمشات ناخودآگاه  در النگ

  يز و سرنوشت تلخ برادي است.انگ غم

 
 ).S3/E12/37: 50( شود يمتصوير امام خميني ديده  اش نهيزم پسشاتي كه در  . النگ7 ريتصو

كـه   جـا  ازآندوربين در اين سكانس است.  ةيزاوديگري كه بايد به آن اشاره كرد  ةمسئل
) low angle shotاز پـايين بـه بـاال (    ةيـ زاوبـا   هـا  صـحنه  ةهمبرادي قرار است اعدام شود، 

 ،بـرادي ، موردنظر ةسوژاين باعث شده است تصوير  و )9 و 8(تصاوير  اند شده برداري يلمف
  ظر برسد.ن   بلندتر از ديگران به

 

 ).S3/E12/30: 09( ي شده استبردار لميفاز پايين به باال ة يزاو. اعدام برادي كه با 8 ريتصو
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ي طوري نشـان داده  شناس ازنظر نشانهاما  ،شود يمفيزيكي اعدام  طور بهجا برادي  در اين
هاست و آخرين  يسخت ةهمسرگذاشتن  شود كه گويي درحال عروج و باالرفتن و پشت يم

  شود.تبديل ها به قهرمان  يكاييآمردارد تا براي  يبرميش را ها قدم

 
 ).S3/E12/31: 10( ي شده استبردار لميفپايين به باال  ازة يزاو. اعدام برادي كه با 9تصوير 

  شدن برادي ستاره 6.3.5
در تـالش اسـت بـه     لند هومهايي كه سريال  يغامپ ترين يرپوستيزين و البته تر مهميكي از 

افـرادي كـه    ةهمـ هـايش اسـت.    يتشخصـ بندي مقاصد  يمتقسمخاطب خود انتقال بدهد 
يت به مرگ و سرنوشـتي تلـخ   درنهادرفكر انتقام وحشيانه و ايجاد وحشت و ترور هستند 

هـاي غربـي ماننـد ويليـام والـدن       يتشخصـ شوند. اين ايدئولوژي هـم درمـورد    يمدچار 
)William Walden(،  و جمهور آمريكا،   يسرئمعاون اول) ديويد ايستسDavid Estes(،  يرمـد 

 ،)، دانش اكبريTom Walkerواكر (ير، تام ابونظچون  مسلماناني هم ةدربارو هم  ،سيا سازمان
طبق خط داسـتاني فـيلم، كـري     .استثناي فيلم است البته خود برادي مورد. رود مي كار به ... و

اسـت و در   برادي را باردار ةبچرسد كه او  يمپايان  عاشق برادي بود و فصل سوم درحالي به
بـرروي   ي كـه ا سـتاره ي ديگر به صـدها  ا ستارهكردن  سكانس آخر اپيزود آخر كري با اضافه

خواهد  يمشناسانه،  نمادين و طبق تحليلي نشانه طور به، اند شدهديواري در سازمان سيا كشيده 
 ).11 و 10همواره زنده خواهد بود (تصاوير  اش خاطرهنشان بدهد كه برادي و ياد و 

 
 ).S3/E12/57: 10( شوند يمسازمان سيا كشيده  ةرفت ازدستاعضاي  افتخار بهيي كه ها ستاره .10تصوير 
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  ).S3/E12/57: 15( كند اضافه مي ها ستارهنمادين براي يادبود برادي به ي ا ستاره. كري 11تصوير 
  
  ا در قاب اسالمورومياه   شخصيت 4.5

  فرح و اسالم جنسيتي 1.4.5
 شده  مطرح) 2012عاملي ( ي موردنظريااسالمورومدر مفهوم  »اسالم جنسيتي« ةدربارچه  آن

حـال جـذاب) اسـت درمقابـل      يندرعو  ،ير، مطيعز سربهاسالمي زنانه ( ةدهند نشاناست و 
حال منطقي) تاحدي مفهومي نمـادين را القـا    يندرعمند و  (قدرت اش مردانههمتاي غربي و 

هـاي اسـالموروميايي    يلمفهاي مسلمان  يتشخص ةهمبه اين معنا نيست كه  اصالًكند و  يم
توان هم سمبليك و  يمبه حضور فرح اين مسئله را  هايي زنانه هستند. البته باتوجه يتشخص

شـود   يمـ ظـاهر   سـريال ي كـه فـرح در   ا صـحنه  نخسـتين ينانه بررسـي كـرد. در   ب واقعهم 
 اسـت  يزنكه او  اول آن :شود يم)، دو پيغام مهم و حياتي به مخاطب انتقال داده 12  (تصوير
 (زني با روسري). باحجاباست  يكه مسلمان جذاب و دوم آن شدت بهزيبا و 

 

 ).S3/E2/15: 48( شود يمي كه فرح در آن ظاهر ا صحنهن . اولي12تصوير 



 1397اول، بهار و تابستان  ةسال هشتم، شمار ،رسانه و فرهنگ   134

رسـند. او   يمـ اثبـات   ما نيز تاحدي به ةينظري ها جنبهبا تحليل شخصيت او، بسياري از 
اند و خطري براي نظام ارزشي غرب  شده  ياهل تنها نهست از اسالم و مسلماناني كه ا نمادي

ها و  يستترور) بلكه كمكي براي غرب هستند تا Ameli 2012: 50-52شوند ( ينممحسوب 
مسلمانان خطرناك و غيرمسلماناني را كه تهديدي براي امنيت غرب هستند خنثي كنند. فرح 

 تـر در  واضـح ايـن مسـئله را    .يـر ز سـربه  و يـع مطكه بسيار جذاب است فردي است  ينا با
شخصـيتي كـه    ،ردي خصوصـي و احساسـي بـا سـاول دا    ا مكالمـه بينيم كه او  يم يا صحنه

تصوير كشيده شده است. جمالت سـاول   و منطقي به ،مرد غربي باهوش، مهربان صورت به
اما دركل فرح نيز  ،دهد و نه موافقت او را يمنه مقاومت او دربرابر فرح و مذهبش را نشان 

ـ معنـاي   كند. اين نه به ينمطرفانه قضاوت  يباين حس را دارد كه ساول نيز  بـودن   طـرف  يب
كـه   او هيچ انتخاب ديگري ندارد جز ايـن  ظاهراً بودن او. دار اسالم ست و نه عليه يا طرفاو

سـاول عمـل    ةخواسـت كنند، يعني طبق  يمها به او ديكته  يغربهمان كاري را انجام دهد كه 
 ترين اسـتفاده را ببرنـد.   كند و به سازمان سيا و كري كمك كند تا از عمويش در ايران بيش

تصوير فرح در يك قاب كلوزآپ بـه   كه آن از بعدشود،  يمديده  12ر تصوير كه دطور همان
ينه شـاهد  زم پسي مركز سيا را در گذار بمبي ها خرابه شود، او و مخاطب يمبيننده معرفي 

امـا ايـن نـوع نگـاه بـه آن       ،شـود  ينمـ جا، هيچ ديالوگي برقرار  ). در اين13هستند (تصوير 
مختص به فرح هستند، زني مسلمان و بـا   فقطينه زم پسه و زمين يشپي ها صحنهو  ها خرابه

  يادآور زن ايراني است. نسبتاًتركيب چشماني سياه و بيني شرقي كه اين مختصات 

 

  .)S3/E2/15: 48( ي سيا با تصوير فرحگذار بمبي ها خرابهدن ش  . يكي13تصوير 

  نسرين مغربي و مقاصد شوم 2.4.5
 لنـد  هـوم سـريال   ظاهراً. استمقابل فرح  ةنقط يشخصيت ازنظرير، ابونظ ةيوبنسرين مغربي، 

چون نسـرين   نشان دهد كه اگر كسي شبيه شخصيت فرح نباشد به شخصيتي هم خواهد مي
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دهـد و   يمـ  دسـت  ازرا  ،زني با مقاصد شوم. او اول پسـرش، عيسـي  يعني  ،شود يمتبديل 
يعني دانـش   ،حاميان مهمشيت هم يكي از درنهاو  كشد ميسازمان سيا  راسپس همسرش 

رسد. نسرين و دانش اكبري قربانيـان تصـميمات خـود     يمقتل  برادي به دست بهنيز  ،اكبري
 ؛تسـليم نظـام فكـري غـرب شـوند      انـد  نخواسته ها آن دهد يمهستند، تصميماتي كه نشان 

  ).ibid.: 49-52يوناني يكي شوند (  ـ  با يك سنت فكري رومي اند نخواسته

 غرب ةو نقش جوادي 3.4.5

كـه   يـن ا بـا  ،در نگاه اول، جوادي شبيه نسرين و دانش اكبري است. او مسلماني اسـت كـه  
اي افراطي بوده اسـت، درنهايـت دعـوت     يوانهدي نوع بهو  ،انتقام ةفردي خائن، تشن ها سال

غربـي   ةشد جهاني ةنقشكند تا بهتر بتواند در يك  يمپذيرد و خودش را اصالح  يمغرب را 
يايي را اسـالموروم يرد. با بررسي مراحـل زنـدگي جـوادي، بسـياري از معيارهـاي      جاي بگ

ين مـالي  تـأم ي النگلـي را  گذار بمبكه اين مرد با موفقيت تمام  ينا باتوان مشاهده كرد.  يم
يـت،  درنهاي كالن بـه اهـداف خـود برسـد،     ها از اختالستوانست با استفاده  ها سالكرد و 

توانـد سـازمان    ينمـ بـرد كـه     سيا درآمد. او به اين مسـئله پـي   انمأموربازداشت  بهي آسان به
غـرب عليـه    ةبرنامكه در  ديگري ندارد مگرآن ةچارچالش بكشد و هيچ  مند سيا را به قدرت

 كـامالً كند تا  يمگردد و تمام تالشش را  يبازميجه، به ايران درنتهمكاري كند.  ها آنايران با 
بنابراين، اين نوع روايت از يك شخصيت مسلمان،  .طبق دستورات غرب كارها را پيش ببرد

  خواني دارد: مفهوم اسالموروميا هم ةمشخص، با سه قدم به قدم
ـ يا اسالم را دركنار همتاي اسالمورومـ  آن را دوبـاره بـا   دهـد و   يمـ اش قـرار   يغرب

  ؛كند يماحيا  دهد و يظاهري جديد و مطابق با فرهنگ تفكر غربي ارائه م
براي دوام و بقاي خود در جهان امروز هـيچ حـق انتخـاب ديگـري نـدارد       اسالمـ 
  ؛دهد فرود آورد يمارائه  آنچه غرب به  كه سر تسليم دربرابر آن جزآن
شده است كه هـيچ خطـري بـراي نظـام      ياهلشده اسالمي خانگي و  رومي اسالمـ 

 كند. ينمرا ايجاد  ها تمدنبرخورد ة مسئلارزشي غرب ندارد و بنابراين 

شود كه گويا قـرار اسـت    يمشكلي ارائه  يايي، غرب بهاسالمورومبسياري از آثار  در
ناجي سياسي اسالم زنانه باشد. اين نوع آثار اسالم را به اصالح و تغيير در ابعاد گسترده 

غربـي   ةشـد  جهـاني  ةنقشـ ترتيـب بتوانـد خـود را درون يـك       يـن ا  بهخوانند تا  يفرام
  ).ibid.: 50-51بدهد (  جاي
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  غربي ةفكران روشنبرادي و قالب جديد و  4.4.5
كـه   ،برادي است. بـرادي  لند هومي سريال ها فصليرگذارترين شخصيت كل تأثين و تر مهم
شود، كسي است كه  يمها و هم ازطريق روايت بصري به بيننده معرفي  يالوگد ةواسط بههم 
امـا اعمـال و رفتـار او در     ،ير به اسـالم گرويـده اسـت   ابونظتشويق  خودخواسته و به كامالً

كـه نـوع شخصـيتي     بوده استاين سريال سعي بر آن در دهد  يماش نشان  يمادرسرزمين 
تبديل يت به قهرمان درنها، يعني شخصيتي كه شوديد و ارائه بازتولجديدي از يك مسلمان 

در اسالم حرام  كامالًيي يا زنا كه خودارضامثل  كارهايي دادن شود. براي مثال، او از انجام يم
خودش را بـا فرهنـگ   است شوند ابايي نداشته است. آيا برادي در تالش بوده  يممحسوب 

آمريكا و غرب تطبيق بدهد؟ آيا به درك كاملي از اسالم رسيده يا شناختش نـاقص اسـت؟   
را دربطن سـنت رومـي و    اسالم است اسالموروميا، درصدد بوده ةواژشناسي  يشهرطبق  ،يا

  با قالبي جديد احيا كند؟
شـود و ايـن مجموعـه او را     يمبعد آشكار  اهداف و نيات برادي از اواسط فصل دوم به

كه هنـوز دسـت از اسـالم برنداشـته اسـت،       ،به او و دهد يماش قرار  يغربدرمقابل همتاي 
ـ  روشـن درقالب جديـد و   آن رااش را بيابد و  يواقعدهد خودش و هويت  يماجازه   ةفكران

كند و از هيچ كمكي به سازمان سيا دريـغ   يم). او تمام تالشش را ibid.: 50كند (غربي احيا 
 ةدربـار امـا سـازمان سـيا     ،را نجـات دهـد   اش خانوادهكند تا از اين طريق جان خود و  ينم

يـت خـود را   رمأموكه او  يدرحال دهد. ينماو را تحت بازجويي قرار  اصالًمذهب جديدش 
ي اين سازمان اهميتي ندارد كـه آيـا او بـه    اما برا ،رساند يمانجام  تحت لواي سازمان سيا به

كل  ،خدا اعتقاد دارد؟ بنابراين  به اصالً؟ يا يك مسيحي واقعي است؟ يا است اسالم گرويده
  توان چنين توضيح داد: يمخالصه  طور بهزندگي او را 

 ؛ي جز تسليم نداردا چارهود و او ش يمبرنامه و اهدافش آشكار   ـ

 ؛كند كه به او ديكته شده است يمي عمل طور همانبرد و  يم در جان سالم به  ـ

مذهب جديد او هيچ موضـع   درقبالكل  طور  بهبيند كه سازمان سيا و آمريكا  يم  ـ
 طرف هستند. يكامالً بگيرند و  ينمسختي در پيش 

  خواني دارد: ، هماست كه در ذيل آمده ،با سه اصل مفهوم اسالموروميا كامالًاين مسئله 
ـ حال جذاب هرگز همتـاي   ينو درع ،يرز سربهاسالم از نوع مطيع،   ـ غربـي   ةمردان

  ؛كشد ينمچالش  به ،حال منطقي است يندرعمند و  كه قدرت ،خود را
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ه همگان شود ك يمزنانه تصوير  ياسالم ،بخش سياسي يآزادهمان نيروي  ،غرب  ـ
ي درون يـك  خوب بهخواند تا بتوانند  يفرامرا به ايجاد اصالحاتي در ابعاد گسترده 

 ؛غربي جاي بگيرند ةشد جهاني ةنقش

ـ مسلط غربي نگاه  كامالًيك بستر  مرزهاي در فقطو فقط اسالموروميا  ـ ـ  يب  ةطرفان
  .)ibid.: 51-52كند ( يمخود را حفظ 

 راه با حضور نظـامي آمريكـا در عـراق    ي همنوع بهچون برادي و تام واكر  اشخاصي هم
افسر نيروي  عنوان بهكنند. او  يم  و سقوط ،گيرند يمشوند، شكل  يمظاهر  سريال در )2003(

و  كنـد  گيـرش مـي   دسـت جـا القاعـده    شـود، در آن  يمـ دريايي آمريكا بـه عـراق فرسـتاده    
گردد تا حمالت تروريستي انجام دهـد، در   يبازم، به آمريكا دهد مي اش شوي مغزيو شست

مـرگ محكـوم    درآخـر بـه   و ،شـود  يمرو  ههاي زيادي روب يسرگردانآمريكا با مشكالت و 
گردد، جنگي كه  يبازمتمام اين فرايند و مراحل زندگي برادي به زمان جنگ عراق  .شود يم

آن را متناسب بـا اصـل    همين نكته است كه ،با فيلم در عراق ادامه دارد؛ درحقيقت زمان هم
  ).ibid.: 49كند ( يم» ي مدرنا پروژهگرفته از  تئنش«

 برادي در آخرين اپيزود فصل سوم به زنداني محلي كه مملو از عناصـر اسـالمي اسـت   
كـه او   ينبـاا كنـد.   ينمـ ي يـا اضـطراب   ناامناحساس  اصالً اماشود. فرد زنداني  يم فرستاده

كشتن داده است، زيرا  را به ها آنجنگ پرداخته است و  به مسلمان بوده است، عليه مسلمانان
تواند به اسالم روي بياورد  يمبنابراين، هر فردي  .شدند يمخطري براي كشورش محسوب 

  تضاد و مبارزه باشد. حال با ديگر مسلمانان در يندرعو 
 سـو، ايـن   يك : ازهستاين سكانس شامل چند ويژگي مفهوم اسالموروميايي ديگر نيز 

دهد نگاه اسـالموروميا بـه    يمنوع ارتباطات بين غرب و اسالم تازه و مدرن است و نشان 
كند و تاحـدي بـه    ينم) و كل اسالم را نفي ibid.: 53اسالم اكنون با رويكردي تازه است (

شناسـانه   هـاي قـالبي و غالـب شـرق     يشـه كلديگـر،   سويي معتقد است. از »سياست كشش«
ها و  اي يانهخاورمدرمقابل  بخش نجاتقهرمان يا  عنوان  بهيك مسيحي يا يهودي را  معموالً

، ربـا  آدميماربـا،  هواپهـاي   يستترور صورت بهدهد، مسلماناني كه اغلب  يممسلمانان قرار 
حـال، ايـن نـوع روايـت از     . شوند يمتصوير  گذار بمبيا ميلياردرهاي  ،يا كافهرقاصان 

تضـاد   كند كه مفهوم اسالموروميا در يماين مطلب را آشكار » نمسلمان درمقابل مسلما«
چيزي را بـراي    گيرد و همان يمشناسانه از مسلمانان قرار  هاي شرق يترواها و  يشهكلبا 

بهترين آينده را براي اسالم و مسلمانان رقم خواهـد زد   ظاهراًآورد كه  يمارمغان  همه به
)Ameli 2012: 52(.  
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 لند هومهاي اسالموروميا و مصاديق آن در سريال  . مشخصه2جدول 

  هاي اسالموروميا در سريال نمود شاخصه  هاي اسالموروميا مشخصه

  بودن   موافقصرفاً  طرف و نه مخالف/ نه بي
جمالت ساول نه مقاومت او دربرابر فرح و مذهبش را 

دهد و نه موافقت او را، اما دركل فرح نيز اين  يمنشان 
 كند ينمطرفانه قضاوت  يبحس را دارد كه ساول نيز 

)S3/E3/15: 58.(  

  ي مدرن و معاصرا پروژهگرفته از  تئنش
افسر نيروي دريايي آمريكا به عراق  عنوان بهبرادي 
و  كند گيرش مي دستجا القاعده  شود، در آن يمفرستاده 
گردد  يبازمبه آمريكا و ، دهد مي اش مغزيشوي و شست

 ).S1/ 2, 3( تا حمالت تروريستي انجام دهد

  -   مفهوم خويش تنها با گذر زمان اثبات
  اسالم و روميا  ةواژبودن از دو  متشكل

  -   غربي) (فرهنگ رومي/

  اش يغربدادن اسالم دركنار همتاي  قرار

سازمان تواند  ينمبرد كه   جوادي به اين مسئله پي
ديگري  ةچارچالش بكشد و هيچ  مند سيا را به قدرت

با غرب » غرب عليه ايران« ةبرنامكه در  ندارد مگرآن
گردد و تمام  يبازميجه، به ايران درنتهمكاري كند. 

طبق دستورات غرب كارها را  تا كامالًكند  يمتالشش را 
  .)S3/E7-12( پيش ببرد

فرودآوردن سر تسليم دربرابر دادن اسالم از  ناگزير جلوه
  .دهد يمچه غرب ارائه  آن

كند يا به  يمساول عمل  ةخواستكه آيا فرح طبق  اين
كند كه از عمويش در ايران  يمسازمان سيا و كري كمك 

هيچ  او ظاهراً، درهرحال .ترين استفاده را ببرد بيش
كه همان كاري را انجام  جزاين ،انتخاب ديگري ندارد

  .)S3/E7( كنند يمها به او ديكته  يغرببدهد كه 
.................................................................  

فردي خائن،  ها سالكه  ينباا ،جوادي مسلماني است كه
 ،اي افراطي بوده است يوانهد ينوع بهو  ،انتقام ةتشن

پذيرد و خودش را اصالح  يمدرنهايت دعوت غرب را 
  ).S3/E8( كند يم

.......................................................................  
تواند سازمان  ينمبرد كه   جوادي به اين مسئله پي

ديگري  ةچارچالش بكشد و هيچ  مند سيا را به قدرت
با غرب » غرب عليه ايران ةبرنام«كه در  ندارد مگرآن

گردد و تمام  يبازميجه، به ايران درنتهمكاري كند. 
طبق دستورات غرب كارها را  تا كامالًكند  يمتالشش را 

 ).S3/E7-12( پيش ببرد
......................................................................  

شود و او  يمبرنامه و اهداف برادي در فصل دوم آشكار 
  ).S3/E2( ي جز تسليم دربرابر سيا نداردا چاره
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  هاي اسالموروميا در سريال نمود شاخصه  هاي اسالموروميا مشخصه

شده كه  ياهلو  ،انگاشتن اسالمي خانگي، رومي مطلوب
  .براي نظام ارزشي غرب خطري ندارد

  يتنها اهل نهاز اسالم و مسلماناني كه  نمادي است فرح
اند بلكه خطري براي نظام ارزشي غرب محسوب  شده

 .)S3/E2( شوند ينم

تواند سازمان  ينمبرد كه  جوادي به اين مسئله پي
ديگري  ةچارچالش بكشد و هيچ  بهمند سيا را  قدرت

با غرب » غرب عليه ايران ةبرنام«كه در  ندارد مگرآن
گردد و تمام  يبازميجه، به ايران درنتهمكاري كند. 

طبق دستورات غرب كارها را  تا كامالًكند  يمتالشش را 
  .)S3/E7-12( پيش ببرد

  رومي  ـ  دادن اسالم در درون يك سنت يوناني قرار
 ،دانش اكبري قربانيان تصميمات خود هستندنسرين و 

تسليم نظام  اند نخواسته ها آن دهد يمتصميماتي كه نشان 
با يك سنت فكري  اند نخواسته ؛فكري غرب شوند

  ).S3/E12( يوناني يكي شوندـ  رومي
 حورم  اسالم جنسيت

حال جذاب) هرگز  يندرعو  ،ير، مطيعز سربهاسالم زنانه (
مند و  مردانگي قدرت(خود  ةمردانهمتاي غربي و 

  كشد. ينمچالش  را به )حال منطقي غرب يندرع

دو  شود يظاهر م سريالكه فرح در  يا در اولين صحنه
: او شود يپيغام مهم و حياتي به مخاطب انتقال داده م

ي كه مسلمان شدت جذاب و دوم آن است زيبا و به يزن
  .)S3/E2/15: 48(باحجاب  است

تر توسط دانش  يينپااسالم در موقعيت  دادن يجا
  يايياسالموروم

ي النگلي را گذار بمببا موفقيت تمام  جوادي كه ينباا
از توانست با استفاده  ها سالين مالي كرد و تأم

يت، درنها ،ي كالن به اهداف خود برسدها اختالس
  .)S3/E3( سيا درآمد مأمورانبازداشت  بهي آسان به

سياسي اسالم زنانه و  اجين عنوان بهدادن غرب  جلوه
  فراخواني اسالم به تغيير

تغيير  و بابرد  يم در سالم به جان نبرد با سيا برادي در
كند كه به او ديكته  يمعمل  يطور خود هماننگرش 

 .)S3/E 2-12( شده است

درون مرزهاي يك بستر  فقطو فقططرفانه  يبحفظ نگاه 
  مسلط غربي كامالً

ي آمريكا كل طور بهفهمد كه سازمان سيا و  يمبرادي 
مذهب جديد او هيچ موضع سختي در پيش  درقبال
  .)S1/2/3( طرف هستند يكامالً بگيرند و  ينم

 ازشناسان  اي شرق يشهكلي ها برداشتبردن  سؤالزير
  مسلمانان

يك مسيحي يا  معموالًشناسانه  هاي قالبي شرق يشهكل
درمقابل  بخش نجاتقهرمان يا  عنوان بهيهودي را 
حاال، ستيز  .دنده يمها قرار  اي يانهخاورممسلمانان و 

 راهانش در اكبريِ مسلمان و هم دانش بامسلمان  براديِ
شناسان از مسلمانان  هاي شرق يترواها و  يشهكلتضاد با 

 ).S3/E10-12( گيرد يمقرار 

......................................................................  
مسلمان و دشمن غرب) رفتاري  عنوان (به يرابونظ

اهل مطالعه است، زبان انگليسي  :عاقالنه و امروزي دارد
 باهوش و خالق استو زند،  را با تسلط كامل حرف مي

)S1/2/3(.  
...............................................................  
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  هاي اسالموروميا در سريال نمود شاخصه  هاي اسالموروميا مشخصه
ي فكر روشنو  است مدار بسيار باهوش جوادي سياست

   كند يماست كه انگليسي را خوب صحبت 
)S.3/E3-12.(  

 برخالف» كشش جذب/«سياست  كردن دنبال
  اسالموفوبيا

يه عل ياسكمك  كه برادي مسلمان بوده است، به ينباا
 ،كشتن داده است را به ها آنجنگ پرداخته و  مسلمانان به
 .شدند يمخطري براي كشورش محسوب  چراكه
تواند به  يمهر فردي  )سريال ديدگاهطبق ( بنابراين،

 حال با ديگر مسلمانان در يندرعاسالم روي بياورد و 
 .)S3/E10-12( تضاد و مبارزه باشد

  داشتن نگاهي مدرن به اسالم

داري دارد و عضو  فرح مهارت زيادي در سيستم بانك
شود،  يمفعال و كارآمدي براي سازمان سيا محسوب 

ي كه و مثل تصوير ،افراطي يا تعصبي ندارد ةيدعقهيچ 
احساساتي و منفعل  شود ارائه مي زنان مسلمان از اغلب

 ).S3/E2-12( نيست

.....................................................................  
كمك سيا عليه  برادي مسلمان بوده است، بهكه  ينباا

، كشتن داده است را به ها آنجنگ پرداخته و  مسلمانان به
؛ شدند يمخطري براي كشورش محسوب  چراكه
تواند به  يمهر فردي  )سريال ديدگاهطبق ( بنابراين،

 حال با ديگر مسلمانان در يندرعاسالم روي بياورد و 
 .)S3/E10-12( تضاد و مبارزه باشد

  
  متز  تحليل فصل سوم سريال براساس پنج كانال 5.5

  . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/ اپيزود اول3جدول 

ديالوگ و 
 گفتار افراد

 نوشتار شده ضبطموسيقي 
ي عكاس يرتصاو

ي ها صحنهمتحرك (
 شده) برداري يلمف

صداي آوايي 
  شده ضبط

 - 

و مهيبي دارد،  آور وحشتكه موسيقي  ،اين سكانس
اي است كه در فصل  يچارهبياً يادآور آن خياط قو

دوم لباس مخصوص خودكشي انتحاري را براي 
 ).٣٧:٢٩(دوخته بود  برادي

 -  -  - 
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 . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/ اپيزود دوم4جدول 

 ي متحركعكاس يرتصاو نوشتار شده ضبطموسيقي  ديالوگ و گفتار افراد
صداي آوايي 

  شده ضبط

 كند كه ايران يمفرح اذعان 
مالي ابونظير  ةكنند  ينتأم قطعاً

هاي  يگذار بمبدر 
 .)42:10آمريكاست (

كه موضوع اين صحنه  جا ازآن
حضور يك زن مسلمان 

موسيقايي  ةيما دروناست، 
 درصددفيلم در اين لحظه 

تروريستي و  ةحملاست 
ياد  بهرا نقش مسلمانان در آن 

 .)15:48مخاطب بياورد (

 - 

 ي كه فرحا صحنهاولين 
ترين  يديكل عنوان به

سريال شخصيت زن مسلمان 
شود  يمبه مخاطب معرفي 

)15:48(. 

 - 

 . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/ اپيزود سوم5جدول 

 ي متحركعكاس يرتصاو نوشتار شده ضبطموسيقي  ديالوگ و گفتار افراد
صداي آوايي 

  شده ضبط

كلمات ساول تعبيرات زيادي 
كه، طبق  اول آن .انگيزند يبرم

مسلمانان،  ةهممونولوگ او، 
از هر نوعي كه باشند، مسئول 

حمالت تروريستي در 
كه  دوم اين هستند والنگلي 

 قدر آن ها يكاييآمرما 
كه  ينبااهستيم كه  فكر روشن

مسلمانان آسيب زيادي به ما 
چنان حجاب را  هم اند زده

دانيم  يها م آناني حق انس
)15:58(. 

جا مسلماني باعث  در اين
مرگ دو مسلمان ديگر و 

 .شود يم يرمسلمانغچند 
كه در اين صحنه  اي موسيقي
شود پر است از  يمشنيده 

عناصر وحشت و تهديد 
)44:20(. 

 - 

 حجاب دليل فرح به
اش در اولين روزهاي  ياسالم

يي مواجه ها چالشكارش با 
  .)15:58است (

پليس ونزوئال، چند 
و همسر  ،مسجد جماعت امام
باري در  خشونتطرز  بهاو 

تنها  ،اند يدهرسقتل  مسجد به
به اين دليل كه برادي تصور 

ن مسجد آتواند در  يم كرد يم
 .)44:20پناه بگيرد (

در فصل سوم، 
ابتدا صداي اذان 
را در ونزوئال 

برادي  ؛شنويم يم
حس آرامش 

دارد عجيبي 
)11:56(.  

وقتي برادي 
و در گير  دست

 يساختمان
مخروبه زنداني 

شود،  يم
بار  نخستين

بينيم كه اين  يم
سريال توجه 

اي به اذان  يژهو
 .)22:58كند ( يم

 . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/ اپيزود ششم6جدول 

 ي متحركعكاس يرتصاو نوشتار شده ضبطموسيقي  ديالوگ و گفتار افراد
صداي آوايي 

  شده ضبط
ي ها مكالمهمفهوم زير در 

ها شنيده  يتشخصاكثر 
  شود: يم

نام ناصر حجازي، با  ،جوادي
ميليون دالر از سپاه  45

پاسداران ايران اختالس كرده 
 .)11:33است (

 -  - 

جواديِ مسلمان همسر سابق 
نيز  ها آنكه  ،و عروسش را

طرز  به ،مسلمان هستند
اي در خاك آمريكا  يانهوحش
 .)37:05رساند ( يمقتل  به

 - 
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  . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/ اپيزود هفتم7جدول 
 ي متحركعكاس يرتصاو نوشتار شده ضبطموسيقي  ديالوگ و گفتار افراد

صداي آوايي 
  شده ضبط

فرح زن مسلمان ايراني است كه 
شود و از  يمشهروند آمريكا محسوب 

آمريكا و سازمان سيا درمقابل جوادي 
  .)5:11كند ( يمدفاع 

 قدر آنمسلمان  عنوان بهجوادي 
كند كه مصرانه معتقد  يممتعصبانه رفتار 

سار شود تنها  است همسرش بايد سنگ
به اين دليل كه تركش كرده است 

)14:15(. 

 
 -  -  - 

 . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/ اپيزود هشتم8جدول 

 ي متحركعكاس يرتصاو  نوشتار شده ضبطموسيقي  ديالوگ و گفتار افراد
صداي آوايي 

  شده ضبط
نقش پدر فرح در اين سريال بسيار 

كه حتي نام او  يطور به ،رنگ است كم
 ؛شود ينمبه مخاطب گفته 

نظر  هايش بسيار ناپخته به يالوگد
رسند؛ او نماد مسلماني چاق،  يم

كامالً و  ،كار محافظه، عجول، مغز سبك
 .)16:19يرطبيعي است (غ

 -  - 

پدر فرح نوع ديگري از 
شخصيت مسلمان ايراني 
است كه در فصل سوم 

 ةيندنماشود. او  يممعرفي 
ايرانياني است كه از شرايط 
موجود در ايران ناراضي 

 .)16:19هستند (

 - 

  . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/ اپيزود نهم9جدول 
 متحرك يعكاس يرتصاو نوشتار شده ضبط موسيقي افراد گفتار و ديالوگ

 ييآوا صداي
  شده ضبط

فهميم كه  يمهاي كري  از مونولوگ
ي است افروز جنگ ةيفتشدانش اكبري 

)27:10(. 
 -  -  -  - 

  . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/ اپيزود دهم10جدول 
 ي متحركعكاس يرتصاو نوشتار شده ضبطموسيقي  ديالوگ و گفتار افراد

صداي آوايي 
  شده ضبط

را  اش خانوادهكه فرح معتقد است  ينباا
بزرگي انداخته است،  ةمخمصدر 

فداكارانه عموي  ةيروحچنان با نوعي  هم
را كه ساكن تهران  ،مسعود شيرازي ،خود

  .)43:17كند ( يماست وارد بازي 
 در مرزوقتي جوادي همكار برادي را 

كند كه آن مرد  يمكشد، ادعا  يمايران 
است قصد حمله به او را داشته 

)45:12(. 

 
 - 

بدون هيچ دليل  ،جوادي
خاصي، همكار برادي در 

رساند  يمقتل  بهايران را 
)45:12(. 

 - 
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  اپيزود يازدهم . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/11جدول 
 ديالوگ و گفتار افراد

موسيقي 
 شده ضبط

 ي متحركعكاس يرتصاو نوشتار
صداي آوايي 

  شده ضبط
 اش خانهير با تعميركار ابونظ ةيوب

 زند يمفارسي رواني حرف  به
)31:15(.  

در مالقاتي كه برادي و نسرين مغربي 
، »ايمان«چون  ي هممسائلدارند  هم با

قرار  موردبحث »اهللا«و  ،»صلح«
خود نسرين مغربي  ظاهراًگيرند.  يم

به هيچ آرامش و صلحي دست 
زيادي  سؤاالتنيافته است و هنوز 

 .)32:28( اند ماندهبرايش الينحل 
دانش اكبري فردي است با 

ارتباطات قوي و نزديك به ابونظير 
)50:20(. 

كه  يهنگام
برادي در مرز 
ايران و عراق 

مشغول 
نمازخواندن 

است، 
 اي موسيقي

شنيده 
كه شود  يم

نوعي حس 
نااميدي مطلق 

كند  يمرا القا 
)11:20(.  

 - 

ير و نوع حجاب او ابونظ ةيوبنام كوچك 
دهد كه اصليتي ايراني دارد  يمنشان 

)31:15(.  
 اصالًرا  ،عموي فرح، مسعود شيرازي

او نيز  .شود با برادرش مقايسه كرد ينم
 كامالًاما رفتارش  ،مخالف دولت ايران است

  .)12:15و صبورانه است ( ،طبيعي، عاقالنه
 زمان همنماز و غروب خورشيد هردو 

 ،بنابراين .اند شدهتصوير كشيده  به
كنند كه  يماين پيغام را منتقل  ناخودآگاه

هم  عبادت اسالمي و برادي هردو با
پايان خود نزديك  و به اند غروبدرحال 

 .)11:20شوند ( يم

 ةيوبحضور 
ابونظير در 

ايران و تسلط 
او به زبان 
فارسي 

)31:15( 

  دوازدهماپيزود  . نمايش پنج كانال متز در فصل سوم/12جدول 
 ديالوگ و گفتار افراد

موسيقي 
 شده ضبط

 ي متحركعكاس يرتصاو نوشتار
صداي آوايي 

  شده ضبط

 قبالًكري، دانش اكبري  ةگفتطبق 
هاي پر از  ينزمهزاران كودك را به 

فرستاد تا از اين طريق  يممين عراق 
  .)17:00كند ( يساز پاكجا را  آن

خرد  يم يا روزنامهساول برنسون 
ي او ها تالشكه در آن نتايج نهايي 

شود  يمدر كل سريال آشكار 
)40:55(. 

 -  - 

مسعود شيرازي، عموي فرح، در ايران 
ي فراواني به سازمان سيا كرده ها كمك

است و تا آخرين دقايق دركنار كري 
  .)33:46ماند ( يممتيسون 

يك زنداني  مخاطب در اين سكانس شاهد
شويد  يماست كه درون سلول خودش را 

)29:46(. 
افتد كه  يميي اتفاق جا دراعدام برادي 

ديوار  براهللا خميني  يتآبزرگي از  ةپرتر
  .)37:50آويزان است (

كه برادي قرار است اعدام شود،  جا نآاز
از پايين به باال  ةيزاوبا  ها صحنه ةهم

  .)30:09( اند شده برداري يلمف
ابونظير در فصل آخر اين سريال  ةيوب

  .)37:07فرستد ( يمدار  ةچوب پايبرادي را 
ي و ا خانه بام پشت يبررودر اين سكانس، 

گويي در جريان و يك صبح زيبا، گفت در
است. صبح و آسمان آفتابي نشان از پاياني 

ينانه ب خوشو  ناي روش يندهآخوش و 
تسلط و  ةدهند نشان بام پشتدارد. لوكيشن 

قدرت غرب و سازمان سيا بر ديگر 
  .)40:55( يزهاستچ

ي ديگر به صدها ا ستارهكردن  با اضافهكري 
برروي ديواري در سازمان سيا  ي كها ستاره

خواهد نشان بدهد كه  يم وجود دارند
همواره زنده  اش خاطرهبرادي و ياد و 

 .)57:10خواهد بود (

 -  
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انـداز   ينطنـ ترين صداي نمادين اين سريال صداي اذان است كه در كل سريال  يكاربرد
تصـاوير  «شـود.   يمـ اين صدا تنها در اپيزود سوم فصل سـوم شـنيده    ،است. در فصل سوم

و تصاويري است كـه پيغـام    ها صحنهشده) شامل  برداري يلمف يها صحنه( »عكاسي متحرك
شود. اين تصاوير متحرك، بدون استفاده از هرگونه ديالوگ يـا   يمنمادين فيلم درنظر گرفته 

كدام از اپيزودهاي  يچهنيز در  »ينوشتار«نمادين  ةنموندهند. هيچ  يمي، معنا را انتقال ا كلمه
  شود. ينمفصل سوم ديده 

 
  لند هومزده اپيزود فصل سوم سريال . نمايش پنج كانال متز در دوا1نمودار 

  
  گيري يجهنت. 6

مشـاهده شـد،    لند هومموردي  ةدر مطالع كه گونه همان، و اسالمنگاه نرمِ غرب به مسلمانان 
بـا  غـرب،  يز اسالم نيست بلكـه  ست  ظلم لزوماًاصول اوليه و  با كنارآمدنمعناي  وجه به  يچه به

استراتژي نگاه سخت به اسالم، سياست تغيير  از امتناعِ ،ظاهر بهحداقل  ،يِمش خطاتخاذ اين 
ـ مشخص اسـت كـه اسـالموروميا     لند هومچون  هايي هم ييبازنما در. كند را دنبال مي ي درپ

منـافع فكـري و    بـا مخالفتي  اسالمي براي خودش است كه هيچ تضاد و ساخت مسلمان و
وبياي آشـكار و خصـمانه بلكـه بـا     از راه ضديت و ف نه اما اين تغيير ،نداشته باشد  آنمالي 

  .خواهد گرفتصورت  طرز نگرش سابق خودشان نگاهي متفاوت هم به اسالم و هم به
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هاي  يگسستگمحققان اين مقاله، با نگاهي دقيق و تحليلي به فرايند و تاريخ ارتباطات و 
هـاليوود بـه ايـن مسـئله،      مخصوصـاً  ي غربـي ها رسانهغرب و اسالم و رويكردهاي متنوع 

ـ از  تنهـا   نـه اند به اين نتيجـه دسـت يابنـد كـه هـاليوود       توانسته اي و  يشـه كلتصـاوير   ةارائ
ي تمركـز خـود را   آرامـ  بـه خود از اسالم/ مسلمانان دست برداشته است بلكه  ةشناسان شرق

  چراكه ي،گذارد و نه مسلمانان و كشورهاي اسالم يمي فكري اسالمي ها نحلهازپيش بر   يشب
. نگاهي كه در مواجهيمدر آمريكا بلكه در سراسر جهان  تنها نهبندي مسلمانان  يمتقسبا نوعي 

 ةمحدود به جامعـ  فقطشدن است  شود و درحال نهادينه اين سريال به اسالم و مسلمانان مي
  است.  هاي مختلفي از مسلمانان را از ساير نقاط دنيا بازنمايي كرده يپتمريكا نبوده و آ

اين  در آن است كه دهندة در فصل سوم، نشان مخصوصاً، لند هوم پردازي يتشخصنوع 
هـاي   يشـه كلو هم از مفاهيم و  شودطرفانه ارائه  يبهم موضعي  شده است ميسريال تالش 

و با رويكردي مدرن و تازه به اسـالم نگـاه    شودمسلمانان دوري  ةدربار ختيشنا شرق رايج
هـيچ   لنـد  هـوم مسـلمانان برجسـته و جـدي سـريال      ةهم. درحقيقت، نوع شخصيت شود
شـوند   يمـ تصوير كشـيده   شناسانه به در آثار شرق معموالًهايي كه  يتشخص با اي خواني هم

ندارد. براي نمونه، ابونظير رفتاري عاقالنه و امروزي دارد، زبان انگليسي را با تسـلط كامـل   
ـ  كتاب ؛ق و اهل مطالعه استخال و باهوشو زند،  حرف مي بـزرگش دال بـر همـين     ةخان

ي اسـت كـه انگليسـي را بسـيار     فكر روشنمدار بسيار باهوش و  است. جوادي نيز سياست
داري دارد و عضـو فعـال و    كند. فـرح مهـارت زيـادي در سيسـتم بانـك      يمروان صحبت 

و مثـل   ،افراطي يا تعصـبي نـدارد   ةيدعقشود، هيچ  يمكارآمدي براي سازمان سيا محسوب 
كـه   ينباايتاً، نها و .نيست و منفعلاحساساتي  شود ارائه مي زنان مسلمان غالبي كه از تصوير

حامـل ايـن    فرزند او در رحم كـري متيسـون  حضور شناختي  نشانه ازنظربرادي اعدام شد، 
يكاييان آمرجمعي  ةو اعتقاداتش هميشه در حافظ ،زندگي برادي، تفكر او ةنحومعناست كه 

  و مسلمانان باقي خواهد ماند.
 بينـيم كـه   يمآرامشي را  هم،  آندر  ،اين سريال تصويري از مسلمانان ارائه داده است كه

تفكر آمريكايي بـه   ةنژادپرستاننگاه  و هم شاهد شود  يمآوردن به اسالم حس  روي ةواسط به
، است داده ارائه تصويري كه از مسلمانان ةيجدرنت، لند هوماسالم و مسلمانان هستيم. سريال 

 خاكسـتري و سـفيد،   و  ياهسـ به سـه گـروه    ها آنبندي جديد  يمتقسيا بهتر است بگوييم با 
 ،پارچه داشـته باشـد و مسـلمانان    يك يتواند هويت ينماسالم  كه آن است ثابت كند درصدد
بـازنگري   گـذر  رهاز  ،كه نددار هم باي فراواني ها تفاوتشوند،  يمكه نشان داده  يطور همان
گيري مطلوبش را  يجهنت و سخت پيشين غرب به اسالم، اكنون غرب سبعانهرفتار و نگاه  در
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طرفانه در بستري مملو از تسـلط    نگاه بي بر حفظين نگاه متفاوت ناظر است ا دهد. يمارائه 
دادن غـرب بـا پوششـي     گفتمان اسـالم، جلـوه   /پنداشتن مسلماني غرب بر مسلمانان، مدرن

ناســانه كــه در آثــار ش  هــاي شــرق يشــهكل كنارگذاشــتن و ،بــراي مســلمانان گرايانــه نــاجي
  خورد. يمچشم   به وفور به انههراس اسالم
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