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Abstract

The paper focuses on this fundamental question: has Asgar Farhadi, according to his 
claim, succeeded in breaking the existing stereotypes about Iran in The Salesman 
(2015)? The purpose of this qualitative research is to scrutinize the stereotypes 
Fahradi represented in Salesman. Accordingly, the theoretical framework is Neo-

Orientalism. The study field is twofold: first, the movie is scrutinized as a text, 
including its dialogues, plot and characterization; second, the foreign language 
critics and viewers on two reliable and popular international film criticism websites 
are analyzed (Metacritic and Rotten Tomatoes, 232 comments). After investigating 
the images of Iran in Salesman and comparing them with the messages received by 
the Western audience, it was concluded that Farhadi did not succeed in breaking the 
existing stereotypes about Iran and Muslims, especially in the representation of 
women and Iranian society. On the contrary, he reinforced the colonial discourse.
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Around 45% of the comments on these two websites refer to the concept of 

stereotypes about the Middle East and Muslims.

Keywords: Stereotype, Neo-Orientalism, Farhadi’s The Salesman, Representation.
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چکیده
خود موفـق بـه شکسـتن    يبر طبق ادعايفرهادایآدر راستاي پاسخگویی به این پرسش که 

، هــدف پــژوهش ) شــده اســت1394فروشــنده (لمیدر فــرانیــموجــود از ايهــاشــهیکل
بـه  فروشـنده لمیفباشد کهیی میهاشهیکلتحلیل کیفی، پژوهش نیهدف از اگیرد. میشکل

ها نزدیک شده است. میدان مطالعۀ این پژوهش، عـالوه بـر مـتن و بافـت فـیلم، نظـرات       آن
ـ  پـر يتارنمادودرزبان یخارجمنتقدان و بینندگان اسـت  لمینقـد فـ  یالمللـ نیمخاطـب ب

چـارچوبِ  ي، اسـتفاده از  بنـد مثلـث کـرد یروبـا نظـر). 232تـوز، یو راتـن توم کیتی(متاکر
و نظرات ببینـدگان، فـیلم   متن،بافتيانتقادقیتطبگفتمان ولیتحلبرايشناسی نوینشرق

خاورمیانه، گفتمان قالـب فـیلم،   يهاشهیکلیخیتارۀنیشیبه پتیبا عنافروشنده بررسی شد.
درصد نظرات نوشته شده در مورد فروشـنده توسـط   45حدودگفتمان استعماري است زیرا 

یبررسـ پـس از اشـاره دارنـد.  هـا شهیدو تارنما، صرفاً به مفهوم کلنیدر ایخارجنندگانیب
در یافتیـ دريهـا امیـ آن بـا پ ۀسـ یفروشـنده و مقا فـیلم  در رانیـ شـده از ا ییبازنماریتصاو
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زنـان و  ییاز دو منظـر بازنمـا  اصـغر فرهـادي  حاصل شد که جهینتنیا، تارنماي مذکوردو
تیـ تقورا هـا هـاي موجـود نشـده اسـت و حتـی آن     موفق به شکستن کلیشـه ،رانیاۀجامع
.استهکرد

کلیدواژهها: کلیشه، شرقشناسی نوین، فیلم فروشنده اثر فرهادي، بازنمایی.

لهئبیان مسو مقدمه. 1
ایرانـی  يهـا لمیفـ رایـ زدهیـ درنوردرایملـ يمرزهـا رانیاينمایسةآوازر،یاخۀدر چند ده

مسـلمان و  يبه عنـوان کشـور  رانی. انداشدهیالمللنیمختلف بزیموفق به کسب جوايادیز
ییبازنمـا یغربـ يهـا رسـانه دریمنفـ يهـا شـه یو کلریتصاوقیهمواره از طرياانهیخاورم

یکـ یمسلمانان،ییبازنماوهاشهیکلنی). ا120- 138، ص1393ی،لیاست (قوام و اسماعشده
و دلیـل نگـارش   )Postcolonialism and Orientalism(پسااسـتعماري  مطالعاتيهادغدغهاز

کـه  )Neo-Orientalism(ین نـو یشناسـ مکتـب شـرق  محققـانِ ن،یبـ نیادراست. این مقاله 
ییدر بازنمـا انـه یخاورمیِ بـه نقـش هنرمنـدان بـوم    اري است، زیرشاخۀ مطالعات پسااستعم

، ویلیـامز،  بهـداد از تـوان میان این محققان مید. از کننیاشاره مخودو مردم نیسرزمریتصاو
ایم.  ها سود بردهمعلم، ویلکینز و نفیسی نام برد که در این پژوهش از نظریات آن

عنوان مورد مطالعه، انتخاب شد: اوالً، فـیلم،  در این پژوهش، به دو دلیل فیلم فروشنده به
موفق به کسب شهرت و جوایز متعدد ایرانی و خارجی شده و در کارنامـۀ سـینمايِ پـس از    
انقالب، نقشی کلیدي دارد. پس، تحلیل آن، تصویري پرمخاطـب از بازنمـایی ایرانیـان بـراي     

کـه بیننـدگان داخلـی و    مخاطبان خارجی است. ثانیـاً، فروشـنده از معـدود مـواردي اسـت      
ــ  ــیلم و کــارگردان اظه ــا نکــوهش ف ار نظرهــاي بســیار متفــاوت و خــارجی در تحســین ی

اند. مسئله اصلی که مقاله سعی در حل آن دارد، چرایی به وجـود آمـدن ایـن    داشتهمتضادي
باور است که شکسـتن  نی) بر ا2017(يفرهاددوگانگی در نظرات منتقدان و بیندگان است. 

ـ تـازه از اد ریتصـاو ۀموجود و ارائيهاشهیکل هنرمنـدان اسـت   ۀفـ یوظ،و ملـل مختلـف  انی
در مراسـم  يموجود و سخنان فرهادیاسیسينقدهابه. با توجه )"مراسم اسکاریسخنران"(

ـ نـو از مل يریتصاوۀو ارائهاشهیدر شکستن کللمسازینقش فرامونیپاسکار  انیـ و ادهـا تی
این تنـاقض از همـان ابتـداي    .دیآیموجودبهمنتقداندگاهیدواونظرنیبیاقضتن،مختلف

راهـا شـه یکلکهاستمعتقديفرهادییسوازخورد.اکران فیلم در مجامع هنري به چشم می
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ـ ایینمـا اهیسـ يبـرا اولمیف،گریدییسوازواستدهیکشچالشبه از یبرخـ توسـط ران،ی
).1395ی،ابطح؛ 1395ي،(مهدواستشدهنکوهشنیمنتقد
ــا ــارالمیفــیبررســضــرورتآرا،درتفــاوتنی ــنظرازاســتفادهب مطالعــاتيهــاهی

اسـتعمارگر  نیبقدرتروابط یبررسبهيپسااستعمارمطالعات. کندیمهیتوجيپسااستعمار
ـ قـدرت نـابرابر روابـط تـر، عیوسیاسیمقدرومستعمرهو  . پـردازد یمـ شـرق وغـرب نیب

ی شناسـ مکتـب شـرق  بـا نـام   ،)Edward Said(دیسـع ادواردمطالعات پسااستعماري توسـط  
ـ تعروییبازنمـا بـه »يگـر ید«و»ما«ۀدوگانبردیکتأباي شد. سعید ارذگانیبن ازغـرب فی

بـر کـه شـده یشناسشرقازيدیجدموجيریگشکلبهمنجرکردیرونی. اپردازدیمشرق
.کندیمدیتأکهاییبازنمارِیتفسدرغربنقشوخودییبازنمادرشرقنقش

کند که ایران پـس از انقـالب بـه عنـوان کشـوري      بنابراین نتایج این تحقیق مشخص می
گـذارد. فـیلم  استعمار ستیز، تا چه اندازه این گفتمان را در سینماي خود به منصۀ ظهـور مـی  

فروشنده، مشتی است نمونۀ خروار تا بـه ایـن سـوال پژوهشـگران مطالعـات پسااسـتعماري       
کننـد،  هـایی کـه جـوایز معتبـر غربـی را دریافـت مـی       پاسخ دهد: آیـا گفتمـان غالـب فـیلم    

ستیز یا استعماري است؟ با توجه به تفاوت آرا در تمجید یا نکـوهشِ راهیـابی فـیلم    استعمار
هـاي خـودش   آید که آیا فرهادي طبق گفتهمللی، این سوال پیش میالفروشنده به مجامع بین

هاي موجود از جامعۀ ایـران شـده و یـا مجـدداً بـه بازتولیـد و       واقعاً موفق به شکستن کلیشه
تواند این موضـوع  ها میها، تعمداً یا سهواً، کمک کرده است؟ پاسخ به این پرسشتقویت آن

نمایی از ایـران  یل آماج حمله منتقدان در خصوص سیاهرا روشن کند که آیا فرهادي بدون دل
او موجـب واکـنش شـدید منتقـدان     هـا در فـیلم  قرار گرفته اسـت یـا واقعـاً تکـرار کلیشـه     

است؟شده
ین و بـا اتکـا بـه تحلیـل     نویشناسشرقتئوري که با استفاده از استنیاپژوهش هدف 

ـ از فرهنـگ، جامعـه و ملـت ا   شده ییبازنماریتصاویبررسبرعالوه،گفتمان فیلم بـه ران،ی
ـ بیننـدگان  کـه ییهاامیپرِیفست ـ نکننـد یمـ افـت یدرلمیاز فـ یغرب روشپرداختـه شـود.   زی

و تحلیـل آن در  فروشـنده  لمیفـ مقایسـه و تطبیـق انتقـادي مـتن و بافـت      شـده کارگرفتـه به
ین، بـاالخص آراي  نـو یشناسـ شـرق یـۀ نظرارچوب تحلیل گفتمان استعماري به کمک هچ
شـده ییبازنماریتصاوقیدقکوشد تا با مطالعۀاست. به سخن دیگر، این مقاله می،بهدادیعل
ریتصـاو یخیتـار ۀنیشـ یپبافـت کـه همـان    بـا  قیـاس آن  فروشنده به عنوان مـتن و  لمیفدر
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ـ امسلمانان است، خوانشی جدید از فیلم را عرضه کرده و و رانیشده از اارائه را موضـوع نی
هـا در جهـان   آنکلیشـۀ بـا  همراسـتا  لمیشـده در فـ  ییبازنمـا ریتصـاو ایـ کـه آ کندیبررس
ابـزار  ؟شـده اسـت  رانیـ موجـود از ا هـاي شـه یموفق به شکسـتن کل يادفرهااست یغرب
در هـا شـه یکلتطابق یا تفاوت تصاویر بازنمایی شده در فیلم باهمان این پژوهشيریگاندازه

عـالوه، بـا مطالعـۀ دقیـق     . بـه اسـت نینـو یشناسشرقگفتمان بر اساس يگفتمان استعمار
ـ تیمتاکرنقد در معتبرترین تارنماهاي جهانی نقد فـیلم،  232فروشنده، بافت فیلم و تعداد  کی

)Metacritic(ــنو ــوزیتومرات ــی )Rotten Tomatoes(ت ــان م ــژوهش نش ــن پ ــه ، ای ــد ک ده
ـ اۀجامعـ وزنـان ییبازنمـا فرهادي در دو بعدچگونه اي ، از شکسـتن تصـاویر کلیشـه   رانی

مـتن،  ،از یـک سـو  . ماند. در واقع این فیلم از دو جهت مورد تحلیل قرار گرفته اسـت میباز
ۀ، دامنـ گیـرد و از سـویی دیگـر   مورد بررسی قرار مـی ها صحنهوهاالوگیدلم،یفیعنی همان 

کور خواهد بود تا بـا اسـتناد بـه    دو تارنماي مذفروشنده در در موردمطالعه، نقدها و نظرات 
هاي پژوهش اطمینان حاصل شود.ها از یافتهآن

قیتحقۀنیشیپ. 2
يهـا در رسـانه هـا مجیداز نقدها و تخیل عظیمی1395فروشنده در سال لمیپس از اکران ف

ۀرا از جنبـ لمیمنتشر شد که هر کدام فینترنتیايو تارنماهاونیزیمختلف مانند مجالت، تلو
ددر مـور یدانشـگاه يهـا رسالهو علمی مقاالت يتعدادنی. همچناندکردهیبررسیمتفاوت

یاجتمـاع ییبه بازنمـا ی) در پژوهش1397(يو صالح بلوردیاضینگاشته شدند. رلمیفنیا
بـه  ییفضـا لیـ عناصـر تحل ییبا هدف شناسامقالهنیاند. اشهر تهران و فرهنگ آن پرداخته

شناسیِ کـدهاي فضـا   اي از جغرافیاي انسانی، بوطیقاي فضا و نشانهشتهکمک رویکردي بینار
و یگسسـتگ ،دیـ فروشنده بر خوي حیـوانی، نـزول، ترد  ها معتقدند که انجام گرفته است. آن

) 1400(ی و همکـاران داللت دارد. نوائيامروزۀدر جامع»روح خانه«رفتن انیاز متیدرنها
کــردیبــا رویدر پژوهشــ،يمعمــاريکالبــد و عناصــر فضــاکیــبــا هــدف کــارکرد درامات

ــی،شناســنشــانه ــان نشــانهنیو کشــف مضــامیبررســهب ــيهــاآشــکار و پنه ــتن ف لمیم
لمیو بـاالخص فـ  يفرهـاد ينمایکـه در سـ  رسـیدند جـه ینتنیاها بهآنپرداختند. فروشنده

یـۀ و درونماهـا تیرفتار شخصـ لم،یفروایتدر یفضا نقش مهمۀفروشنده، ساختار معماران
.باشدخاص یاحساسات و ادراك معانانگریبتواندیو مشتهآثار دا
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یشـناخت لیـ فروشنده از منظر تحللمیفی)، به بررس1397(ی و همکارانوردنجانيمولو
هیـ فوکونیمفهـوم یختگیآميهااز شبکهریمسنیپرداخته و در انمایدر گفتمان سيمعناساز

کـرد یو بـا رو یفـ یکيمحتـوا لیـ مطالعه با استفاده از روش تحلنیاند. او ترنر استفاده کرده
نقـد فروشـنده را  ی، مفهـوم ۀشـبک ةانطباق و عناصـر سـازند  يهاوهیشي وریتفس- یفیتوص
نمایگفتمـان سـ  يبـه واکـاو  یمفهـوم یختگیآمیۀنظر. این نتیجه حاصل شده که استکرده

. گلکـار  شوندمینییتبگونه ي، اینسازلمیدر صنعت فيمعناسازيهاوهیشکند زیراکمک می
ـ  گـر یفروشـنده بـا د  ینامتنیارجاعات بیبه بررسی) در پژوهش1396(يریو ام و یآثـار ادب
ـ ماکـه درون ابنـد ییدست مـ جهینتنیبه اتاًیپرداخته و نهايهنر لمیفـ یو تعـارض اصـل  هی

) در 1397(یفیشـر جسـت و جـو کـرد. اسـداهللا    تـه یسنت و مدرنتقابلدر دیرا بايفرهاد
دهفروشـن يهانشانهیبه بررسیاقتباسکردیو روياهیالیِشناسپژوهش خود با اتکا بر نشانه

جیمورد مطالعه قرار داده است. نتـا را هازبان و نشانهباقدرت رابطۀر،یمسنیپرداخته و در ا
ـ اسـتقرار و بازتول يدو مشخصـه بـرا  نیـ ت از اکه قـدر دهدیپژوهش نشان منیا خـود  دی

.ردیگیمبهره

ی) بـه بررســ 2019(ياریو اســفنديدیجمشـ زیـ زبــان نیسـ یانگليهــامقالـه انیـ مدر
ـ یخوانش متضـاد از فروشـنده توسـط منتقـدان ا    دو ـ انـد.  ا پرداختـه یران نظـرات  ،مقالـه نی

داننـد یمـ یاز مسائل اجتماعیرا بازتابيفرهادۀموافقان، که ساختۀشده را در دو دستمنتشر
گنجانـده اسـت.   ،شـمارند یمرانیاز جامعه اییهایینمااهیسرا صرفاًدهو مخالفان، که فروشن

ـ توان از تحلیکه چگونه مدهندینشان می) در پژوهش2020(همکارانآهنگر و  گفتمـان  لی
استفاده کـرد.  یینمایسيهالمیفیاجتماع- یفرهنگيهامولفهلیو تحلفیتوصيبرايانتقاد

فروشنده بـر اسـاس   ی فرهنگ- یگفتمان اجتماعيهایژگیاز ويانتقاديا، مطالعهمقالۀ ایشان
ــور ــان تئ ــادي گفتم ــل انتق ــت )Critical Discourse Analysis(ي تحلی ــه اس ــو و موف . الکل

ـ دیـالوگ یبه بررسیلیتحل- یفیبا روش توصنویسندگان، بـا  پرداختـه و هـا تیشخصـ نیب
گفتمـان مـدرن،   يدارالمیرسد که فـ یمجهینتنیبه المیگفتمان جوامع موجود در فةمشاهد

.استانهیو فردگرایمذهب
ـ ادبةنامه در حـوز انیپايتعدادن،یچنهم مـرگ  ۀشـنام ینمایبـه بررسـ  يانارشـته یباتی

فرهنـگ و  ت،یـ مختلف ماننـد هو جوانباز يو اقتباس اصغر فرهادلریآرتور مفروشنده اثر 
ـ نظرمیاند و از مفاهمتن پرداخته انـد.  حـوزه اقتبـاس ماننـد هـاچن اسـتفاده کـرده      پـردازان هی
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ـ ، م»خطرنـاك اسـت  یافراطيوفادار«خود با عنوان امهنانی) در پا1398(یگنجيرضو زانی
) 1397(يقـرار داده اسـت. باباسـاالر   یرا مـورد بررسـ  لـر یمۀشنامیبه نمايفرهاديوفادار

ةمـرگ فروشـند  ۀشـنام یو نماياصـغر فرهـاد  ةفروشـند لمیدر فـ اتیـ و ادبنمایسیکنشهم
ت،یـ هوصرعناي)، به جستجو1397پور (یقاسمنیکرده است. همچنیرا بررسلریمآرتور

) 1395(یـی رزایپرداختـه اسـت. م  يفرهادةو فروشندلریمةفرهنگ، و متن در مرگ فروشند
ـ را در چـارچوب نظر لـر یمۀشـنام یاز نماياقتباس فرهاد،یقیبا اتکا به مطالعات تطبزین اتی

.  استقرار داده یهاچن مورد بررس

یننویشناسشرقگفتمان استعماري از دید : ينظرارچوبهچ. 3
شهیو کلي ارسانهییبازنما1.3

دن،یشـ یاندنـوعی در واقـع  )Representation(ییبازنمـا ، )Stuart Hall(استوارت هالاز نگاه
معنـا از  «است. در نظریۀ بازنمایی هال، براي ایـن پرسـش کـه    کردن جهانریو تفسدنیفهم

ظریـۀ بازتـابی معنـا اسـت. معنـا،      شـود. اولـین پاسـخ، ن   ، سه پاسخ مطرح مـی »آید؟کجا می
نفسه، در نشانه وجود دارد و محملی براي نشانه است. دوم اینکه قصد و نیـت نویسـنده،   فی

شـود. در  ند و سوم، معنا در تعامل بین افراد، اشیا، محیط و مفاهیم ایجاد میکمعنا را تولید می
خوانـد  اي خـاص مـی  شـود، هـر کـس آن را بـه شـیوه     این صورت وقتی متنـی خلـق مـی   

).  138- 140، ص. 1393دهقانی، اللهی،(کرم
هـا  آنرامـون یکـه پ ییهـا دهیـ و اییبازنمـا ر،ی) به نقش رسانه در خلق تصو1979هال (

کپارچـه یمتفاوت را به صـورت  يهاها و فرقهگروهۀمتشکل از هم،یاجتماعتیکلتوانیم
یثــابتقــتیحقچیاز هــیمعتقــد اســت کــه معــاناو). 340(ص.کنــدیمــدیــکأشــناخت، ت

هستند. البته هـال  شیخویفرهنگطیو محطیشراۀنبوده و صرفاً ساخته و پرداختبرخوردار
، بـه عبـارت بهتـر   ایـ و مصـرف معنـا   دیـ و محور تولربنایرا زکیدئولوژیو ایاسیسطیمح

توسـط  ییچـه معنـا  کنـد یمـ نییتعيدئولوژیا،ي. به نظر وداندیمییو رمزگشايرمزگذار
را يدیـ تولیاز معـان ییرمزگشـا نیزيدئولوژیانیشود و همدیرسانه تولقدرت و انصاحب
از ایـن روي،  . )149، ص. 1393،یدهقـان ،یالله(کرمدهدیمکنندگان قرارمصرفاریدر اخت

هاي پسااسـتعماري دارد زیـرا بازنمـایی و بـازتعریف     نظرات هال، ارتباط تنگاتنگی با تئوري
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ی تولیـد شـده توسـط غـرب و     از معانییرمزگشااستعماري غرب و گفتمانغرب از شرق، 
باشد.، محورهاي اصلی این نحلۀ فکري میشرق

ـ ) بـر اهم 1997(دیسـع ادوارد،يپسااسـتعمار يهـا هیدر نظر یچگـونگ وسـازوکار تی
کـه  استیمدعاو. کندیمدیکأت-- هاي مختلفتوسط بازنمایی-- شناساندن شرق به غرب

يبـرا يابـزار ها،ییبازنمانیاهستند. ياستعمارهايگفتمانریثأتحت تغالباًيهنرداتیتول
شـرق  نیبیشگیهمیامر منجر به شکافنیکه ااستانهیغرب بر مردم شرق و خاورمۀسلط

نـدارد هـا ییبازنمـا بـودن نادرستمورددرییادعادی. سع)204- 202(ص.شودیو غرب م
ـ ااغلـب کـه اسـت  معتقدیول اسـت اسـتعمارگرانه یدر جهـت تحقـق اهـداف   ریتصـاو نی
ـ اازهـا شـه یکلجیتـرو واسـتفاده کهدارداذعان می) 2001(نگیکری. پ)274ص.( جهـت نی

ـ    آنتکـرار کـه استنادرست مختلـف يهـا گـروه ازیکسـان یریتصـاو ۀهـا منجـر بـه ارائ
جامعـه را بـه   کیـ يهـا یژگـ یاز رفتار و وینوع خاصها،شهیکلواقعدرشود؛یمیاجتماع

.)4ص.(دهندیممیتمام افراد آن جامعه تعم
ـ  کنندیمانی) ب1393(یلیقوام و اسماع يرونـد سـپتامبر، ازدهیـ ۀکه پس از وقـوع حادث

ـ تثبوجـاد یشکل گرفته که هدف آن ایاسالم هراسیۀجهان اسالم بر پاییبر بازنمایمبن تی
اسـت یعمـوم اذهـان درانـه یخاورمازیمنفـ نگـرش يسـاز یعـ یطبويفکـر يهـا شهیکل
یمنفـ ییهـا شهیبه کل،هارب در رسانهعمردم مسلمان و ییبازنماگفت توانیم).  115ص.(

ۀ. بـه گفتـ  )124ص.ك(آرتـز و پـوال  شودیممحدود»دگریتهدیحتباز و حقه،دورو«مانند 
و یاجتمــاعيهــاتیــروا«کــه در شــوندیخطرنــاك مــیزمــانهــاشــهیکل،)2005ر (پــالم

هـا  ذهـن بـر و شوندداده شینمایجهانۀدر عرصنند،کداینمود پللمیخارجيهااستیس
ویی شـده بازنمامیمفاهگفتمان استعماري، باکهییهاحوزهازیکی). 140ص.(»حک شوند

باشد.مییننویشناسشرقمطالعات،استارتباطدرشهیکل

یننویشناسشرق2.3
عبـارت  ازيالدیمـ نـود  ۀدهـ لیـ در اوا)Yahya Sadowski(ی سادوسـک یـی حی،بـار نیاول
ـ دراز تحقیقـات  يدیآغازگر موج جد،عبارتنیکه اکرداستفاده "یننویِشناسشرق" نیب

،یشناسـ شـرق مکتـب همانند). 223، ص.2015ی،(الزعبشدشناسشرقمنتقدانومحققان
ـ تقابلیبررسبهزینیننویشناسشرقدرشدهانیبيهاهینظر و»يگـر ید«و »يخـود «نیب
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ـ ةکننددیتشدعوامل ـ اسـالم و غـرب ماننـد د   نیشکاف ب ـ تمـدن و هو ن،ی پـردازد یمـ تی
در دیادوارد سـع اثریشناسشرقکتاب انتشاربا ،یشناس. مکتب شرق)27، ص.2016،(کربوا
. اسـت شـرق بـا مواجههدرغربيهااستیسانگریباین نحلۀ فکري،.آغاز شد1987سال 

ـ بر ایشناسشرقواقع،در ـ بـاور اسـت کـه جهـان غـرب از طر     نی ازيامجموعـه ۀارائـ قی
خود را به عنوان قدرت برتـر حفـظ کنـد    گاهیجاتواندیمشرقمورددرریو تصاواطالعات

، نیاز طـرف یکـ یيِبرتروقدرتشناسان،شرقدگاهی، از درونیااز).10، ص.2016، (کربوا
.  )284، ص.2010، امزیلی(بهداد و وکندیمفیغرب و شرق را تعرنیروابط ب

بـه راجامعـه کهیروانشناسویاجتماعياساختاره،یننویشناسشرقدگاهیبر اساس د
یاسـ یسخشونتویناتوانموجبدهند،یمسوققدرتصاحبانبایدشمنونفرتسمت

ــ. اَ)223، ص.2015ی، (الزعبــشــودیمــمســلمانجوامــعدر معتقــد اســت کــه 2010ن(ل (
اسـالم بهنسبتغربزیرآمیتحقدگاهید،یهراساسالميهاهینظرتواندیمیننویشناسشرق

یهراسـ و اسالمیننویشناسشرقکهکندیمانیبنیهمچني. وردیبرگدرزینرامسلمانانو
یشناسـ شـرق گفـت تـوان ی. مدارندکاربردیمتفاوتیاسیسویاجتماعساختارهر کدام در 

کـه  یدر حـال ردیـ گیهـا را در بـر مـ   تقابـل فرهنـگ  میاز مفـاه يتـر عیوسـ ةگسـتر ،یننو
.  )142- 141ص.تقابل مسلمانان با غرب است (ووابسته به بافت شتریبیهراساسالم

اسـالم، وشـرق ازياشـه یکليهاییبازنمایبررسيدر راستایننویشناسمحققان شرق
ـ اهمغـرب، يارسـانه داتیتولکناردریبومسازانلمیفوهنرمندانن،سندگاینونقشبه تی
ین اسـت کـه  نـو یشناسـ شرقۀنیزمدرمنتقدانمتفکران و ازیکیبهداد یاند. علدادهيادیز

اختصـاص  ،»خـود «ازانهیخاورممردميهاییبازنمایِرا به بررسمطالعاتشازیاعظمبخش
شـرق  نیبۀنشان دادن رابطيبرادیادوارد سعیدوقطبدگاهیمعتقد است که ديداده است. و
شـرق ییبازنمـا يهـا وهیشـ درتفـاوت ،یشناساو از شرقفیتعررایزستینیو غرب کاف

ـ اهلوالو(اشـکرافت  دریگیغرب را در نظر نمةسرکوب کنندۀرابطوغربتوسط ، 2001، ای
.)82ص.

شـرق توسـط غـرب و    یی بازنمامفهوماز، بهداد »يگریدها/ آن«و »ما«با اعتقاد به تقابل 
ـ نقـش مهـم تول  یبـه بررسـ  وگذاشـته فراتـر یقدم،هاآننیطرفه بکیۀرابط يِهنـر داتی
ـ از جملـه ا یبـوم يهـا رسـانه درانـه یخاورميکشورهایی. او بازنماپردازدیمیبوم را رانی

کـه کنـد یمـ انیـ ) ب2016. بهداد ()151- 141، صص.2001، د(بهدادهدیمقرارموردمطالعه
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تیـ هويریـ گشـکل دریمهمـ نقـش غـرب، توسطاسالموشرقییبازنماویمعرفةنحو
ـ لیو وبهـداد نامـد. مـی » يسـاز یخودشـرق «او این بازنمایی را .داردمسلمانانوانیشرق امزی

ویسـنت یشناسـ شـرق دگاهیـ دداروام،یننـو یشناسـ شرقنکهیاوجودبا،) معتقدند2010(
کنـد یمـ ارائـه »يگـر ید«ییبازنمـا دريدیجدةویشه،ینظرنیااست،دیسعادوارداتینظر

و محققـان  سـندگان ینوبلکـه  شـود ینمـ دیـ توسط غـرب تول یینوع بازنمانی. ا)284ص.(
و بهـداد . دارنـد هـا شـه یکلو »يگـر ید«ریتصـو يریـ گشـکل در یاساسـ ینقشـ انهیخاورم

یسـنت یشناسشرقازمجزا کامالًياحوزهدینبارایننویشناسشرق) معتقدند 2010(امزیلیو
ــه ا در ــت چــرا ک ــنظــر گرف ــوزهازياریبســتفکــر، نی ــاآم خــود دررادیســعادوارديه

بـر  یو متکنگریکل،خودیسنتيمانند همتایننویشناسشرق،است. به طور مثالگنجانده
عنـوان بهرایننویشناسشرقتوانیمواقعدر. است»غربشرق در مقابل«یاصل دوگانگ

و بهــداد(گرفــتنظــردرهــاشــهیشــرق و کلییدر بازنمــادیادوارد ســعاتیــنظرمکمــل
).  284، ص.2010،امزیلیو

یشناسروش. 4
ـ دازاسـتفاده اتکا به روش تحلیل گفتمان و باباحاضرپژوهش ین، نـو یشناسـ شـرق دگاهی
ۀمطالعـ گفتمان قالب فیلم، گفتمانی استعماري است. این تحلیل گفتمـان بـا  دهد که نشان می

یبررسـ باوکردهاستخراج رارانیاۀو جامعارائه شده از زنریتصاولم،یبافت و متن فقیدق
را ریتصــاونیــاغــرب از ۀجامعــيهــابرداشــت،یخــارجو بینــدگانمنتقــداناتیــنظر
رانیـ شـده از ا ییبازنماياشهیکلریتصاویبررسلم،یبافت فۀ. منظور از مطالعسازدیمانینما
بنابراین، بخش اول میدان مطالعه، متن و بافـت فـیلم اسـت.   در جهان غرب است.انیرانیو ا

نقـد  در کنار خوانش کیفی بافت و متن فیلم، به تحلیل کیفی نظرات بیننـدگان در تارنماهـاي  
کنیم.فیلم نیز اشاره می

ـ تیمتاکر،یینمایمعتبر سـ تارنمايدو راپژوهش نیامطالعۀبخش دوم میدان و راتـن  کی
اسـت و بـا   ریسـختگ اریدر انتخاب منتقدان بستوزیراتن تومتارنماي. اندتشکیل دادهتوزیتوم

ــ  ــه توض ــتناد ب ــاحاتیاس ــدت،یس ــه و 100از نیمنتق ــه، مجل ــانرروزنام ــر دنۀس ــمعتب ای
ـ را در مـورد  ریصنعت تصويهانینظر بهترتوانیرو منیاند. از اشدهانتخاب ایـ لمیفـ کی

نیانگیـ مشیعالوه بـر نمـا  نیزکیتیمتاکرتارنماينیمطالعه کرد. همچندر این تارنما الیسر



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 11سال ،رسانه و فرهنگ182

ـ را ن/ مخاطبـان کـاربران امتیـاز نیانگیدر صفحه مربوط به هر محصول، من،ینمرات منتقد زی
يبـرا هـا تیسـا نیو پرطرفدارترنیرمعتبرتةدر زمرتارنمادو نیا،رونی. از ادهدینشان م

کیـ درخصـوص نظـرات  یبررسـ يبراارزشمنديو منابع رندیگیقرار منمایدوستداران س
ـ تیمتاکرتارنمـاي . براي  فروشـنده، در ندیآیبه حساب ملمیف بـا  و نظـر نقـد 36تعـداد  کی

196تـوز یراتـن توم و دردگاناز سـوي بیننـ  10از 7.5از سوي منتقدین و 100از 85امتیاز
بیننـدگان ثبـت   از سـوي 100از 84از سـوي منتقـدین و   100از 96و نظـر بـا امتیـاز    نقـد 
2020تـا مـاه سـپتامبر سـال     2016سـال این نظرات متعلق به بازة زمانی ماه مـه است.شده

هـا، بـه دقـت مطالعـه و     آنیشـده، تمـام  يجمـع آور و نظـر نقـد 232. از مجموع هستند
شد.یبررس

هـا مطمـئن هسـتیم کـه ارجاعـات      در مطالعات ادبیِ فیلم و اقتباس، زمانی از روایی یافته
دقیق متنی به اثر و تلمیحات آن، در تحقیق موجود باشـد؛ پایـایی تحقیـق نیـز بـا اسـتفاده از       

هــد، داي یکســان بــه دســت مــیارچوب نظــري کــه بــراي نقــد آثــار مختلــف، نتیجــههــچ
). از آنجایی که مقالۀ حاضر با اسـتفاده  32- 15، صص،2013شود (هاچن و اُفلین، میحاصل

هـاي  از تحلیل گفتمان و به صورت کیفی به بررسی فیلم فروشنده پرداختـه اسـت، از روش  
توان اسـتفاده کـرد. روایـی محتـوایی ایـن پـژوهش      معمول آماري براي سنجش پایایی نمی

و مفاهیم گفتمان اسـتعماري و  جوانب براي تحلیل، کلیۀطراحی شده ابزاردهد کهمینشان
هـا  که همان نزدیکی یا دوري به کلیشـه گیريابزار اندازهاست. گیري نمودهاندازهها را،کلیشه

یکسـان ینتـایج ،در شرایط یکسانشناسی نوین است، در گفتمان استعماري بر اساس شرق
تحقیـق .هاي تحقیق اسـت هند؛ این امر، نمایانگر پایایی یافتهدمیارائهدر آثار هنري مختلف

نقـد و نظـر   232را وسعت داده و به جـز مـتن و تصـاویر فـیلم،  از     مطالعهدانیمپیش رو، 
را بـه  خطـاي تصـادفی   بینندگان خارجی در معتبرترین تارنماهاي فیلم نیز استفاده نمـوده تـا  

شناسی نوین که همـان  نیز با استفاده از نظریات شرقابزارپایایی ترین حد خود برساند. پایین
هـاي موجـود در خصـوص جوامـع     ابزار تحلیل فیلم هستند به کمک ارجاع به تمامی کلیشه

باال برده و بر پایـایی  و تحلیل راگیريدقت اندازه،این مسالهکه یافته استافزایش مسلمان، 
در روشـنده از دو جهـت کـاوش شـده اسـت.      گـذارد. بنـابراین، فـیلم ف   ها صـحه مـی  یافته

،بخـش دوم اسـت و  هـا  و سـکانس هاصحنهها،، دیالوگلمیخود ف،مطالعهۀدامن،اولبخش
باشـد. ایـن   میتوزیو راتن تومکیتیمتاکردر پیرامون فروشندهنظرات نقدها و ،مطالعهۀدامن

هـا اسـت.   نشـانگر روایـی یافتـه   و کاوش در دو دامنـۀ مطالعـه،   )Triangulation(بندي مثلث
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تـرین  از مهـم شـود، هاي مختلف اطالق مـی بندي که به جمع آوري اطالعات در دامنهمثلث
).  47- 545راهکارها براي سنجش روایی یافته ها است (کارتر و دیگران، صص 

، تارنماهـاي  لمیجز به جز فـ تحلیل ، عالوه بربا تطبیق انتقاديِ بافت و متنروش، نیدر ا
مـورد مطالعـه   یادشده که نمایـانگر نظـرات بیننـدگان خـارجی فـیلم فروشـنده اسـت هـم         

، »زن در حاشـیه «گیرد. در بررسی و بیان تک تک مفاهیم عنوان شده در مقاله ماننـد:  میقرار
هــاي ابتــدا کلیشــه» دالتیعــبــی«و » جامعــه نــاامن و بــی قــانون«، »سانســور«، »زن منفعــل«

شود کـه بـا اسـتناد بـه     هاي مختلف بیان میران و مسلمانان در رسانهشده در مورد ایبازنمایی
اد، ســعید، معلــم، ویلکینــز و شـناس ماننــد بهــد پــردازان شــرقنظریـات منتقــدین و تئــوري 

ایـن موضـوعات توسـط فرهـادي در     است. سپس نحوة بازنمایی تصاویر مـرتبط بـا   نفیسی
یافتی از بازنمایی چنین تصاویري بـا اسـتناد   شود. و نهایتاً به پیام درفروشنده بررسی میفیلم

اشاره خواهدشد.توزیتومراتنوکیتیمتاکربه نقل قول از بینندگان در 

هاي تحقیقیافته. 5
یننویشناسشرقنیدوربلنز مقابلدرفروشندهلمیف1.5

ـ ،یرانیاز کارگردانان ایکیبه عنوان ياصغر فرهاد موفـق بـه کسـب    یالمللـ نیدر جوامع ب
اسـکار او  ةزیشـده اسـت. دو جـا   ییاروپـا وییکایآمرلمیفيهاجشنوارهمختلف اززیجوا
ازتـوان یرا مـ ايخـرس نقـره  کَـن و ، نخـل  گلـوب گلدنزبان، یخارجلمیفنیبهتريبرا

ـ لمیفـ يهـا والیفسـت درشـدن رفتهیپذلیدلبهزینيها برشمرد. فرهادآننِیترمهم بـا  یغرب
ـ دلبـه رااویبرخـ مواجـه شـده اسـت.    یرانیاتیهوییبازنمادر مورد یمتفاوتينقدها لی

ـ اازیمنفـ ییبازنماویینمااهیس ـ ا؛1395ي،(مهـدو کننـد یمـ سـرزنش رانی ).1395ي،زدی
رغم ادعاي خود، ناخواسـته  اساس نظرات هال و بهداد در خصوص بازنمایی، فرهادي علیبر

هـا  هـا، بلکـه در جهـت تثبیـت آن    ایران ارائه داده که نه تنها در شکستن کلیشـه تصویري از
ریأثتحـت تـ  يفرهـاد ةفروشـند چگونـه  کـه یمدهـ یمـ نشـان بخـش  نیادرکند. میعمل
ـ اریتصوۀارائبه ،یشناسشرقوياستعماريهاآموزه ـ ابـر پرداختـه اسـت.   رانی اسـاس، نی

ـ یدر زملمیاز فیغرببینندگانبرداشت  ـ اۀشـده از زن و جامعـ  ییبازنمـا ریاوتصـ ۀن در رانی
مطالعـات انجـام شـده کـه     گری. برخالف داستشده یبررسیننویشناسارچوب شرقهچ
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یبررسـ بـه ،يپسااسـتعمار مطالعاتازاستفادهبامقالهنیاداشتند،هیتکلمیفمتنمنحصراً بر 
.پردازدیمزینلمیفبافت

وعمـاد نـام بـه یجوانزوجیزندگکارگردان،وسندهینومقامدريهادفر،فروشندهدر
ـ دلبهزوج،نیا. کندیمتیرواراتهراندررعنا نیزمـ يبـردار گـود یپـ درکـه یبیآسـ لی

يانـه یهزبـا مناسبیمکاندنبالبهوشدهمنزلتركبهمجبوردهیرسهاآنۀخانبهمجاور،
نقـش دولـر، یمآرتـور  اثـر فروشندهمرگییکایآمرۀشنامینمادررعناوعماد. گردندیمکم
درياخانـه بـه بابـک، تئـاتر، گـروه درهمکارشـان شنهادیپبههاآن. کنندیميبازرایاصل

منتظـر ورودیمـ حمـام بـه خانـه درتنهـا رعنـا وقتـی . کنندیممکاننقلیمیقدیآپارتمان
ـ اازپـس . شـود یمحماموخانهواردیشخصبه دلیل بازبودن در، است،عمادبازگشت نی

. عماد بـه  استبودهبدنامیزنآپارتمان،یِقبلمستأجرکهشوندیممتوجهرعناوعماداتفاق،
بـا  اسـت مسـن يمـرد ،که متجـاوز میابییدرمانتها درمرد و انتقام از اوست. آنافتنیدنبال 
اسـت، شدختـر ازدواجمراسـم  تـدارك ریـ درگاکنـون هـم که. او عاشقووفادار يهمسر

ونـدارد رااش خـانواده وعمـاد در مقابـل  خوداشتباهبهاعترافوییرسوانیتحمل اتاب
. جامعـه وزن: ردیـ گیمـ شـکل یاصـل ریتصـو دویـۀ پابـر لمیفـ يماجراهـا . کندیمسکته

ـ اازانیـ غربياشهیکلرِیتصاوبامهم،بخشدونیا،يفرهاددیدیۀاز زاورسدیمنظربه رانی
دارد.  یخوانهم

منفعلوهیحاشدر زن: ۀشیکل2.5
درصـد  28است که » زن منفعل«نظر به آن اشاره شده ، 232هایی که در میان یکی از کلیشه

که عمـاد و رعنـا بـه آن نقـل     ياخانهکنند. درصد غیر مستقیم به آن اشاره می17مستقیماً و 
از یکـ یدر یجر قبلـ أمسـت لیاز وسـا یرخبنشده و هیهنوز به طور کامل تخلکنندیمکان م

امـا  شودیماحساسلمیفطولدریقبلمستأجرحضورنیسنگیۀسااست. ماندهیباقها اتاق
. آهو، مـادري سرپرسـت   دهدیارائه نمنندهیببهيریتصو،کارگردانآهو، یعنیبه جز اسم او 

رغـم  اسـت. علـی  کشیده شدهشده به تصویر خانوار است که در دوچرخۀ فرزند و اتاقی قفل
ترین محدودة زنـدگی  مخالفت رعنا، بابک و عماد، قفل در اتاق آهو را شکسته و به شخصی

طبـق  کننـد.  ها دسـتیازي مـی  هاي عاشقانه و عکسها، نامههاي تلفنی، کمد لباساو مانند پیام
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یمختلفـ يمردهـا بـا کـرده، یمـ یآهو که بـا فرزنـدش در آن خانـه زنـدگ    ها،هیهمساۀگفت
مراودات نامشروع داشته است.  

ي ایــران، منتقــدان مختلفــی بــه در بررســی تصــاویر بازنمــایی شــده از زنــان در ســینما
اند. در ایـن میـان نفیسـی در مطالعـات تـاریخ      بودن و در حاشیه بودن زنان اشاره کردهغایب

حضـور، زنـان را   کند که این عدمسینماي ایران به حذف فیزیکی زنان اشاره کرده و بیان می
) نیز نحوة بازنمـایی  1995). ویلکینز (117، ص.2012؛ 85، ص.1995به حاشیه رانده است (

کنـد  زنان در سینماي ایران را معادل با در حاشیه بودن و شهروند درجه دو بودن توصیف می
دهد تـا بـر اسـاس ظـاهر یـا      . فرهادي هیچ تصویر یا صدایی از آهو نشان نمی)50- 51ص.(

در نظـر  آهـو يصـدا یحتایوریتصووجودعدمرش، مورد قضاوت قرار گیرد. همین رفتا
ينمایسـ درهـا زنغیـاب و بـودن هیحاشـ درمصداق، توزیو راتن تومکیتیمتاکربینندگان 

ـ انتظار دارد آهو نهاآنچرا که ستیقابل هضم نایشانيبرامسئلهنیارا دارد. انهیخاورم زی
از میـان  . باشـد قابـل لمـس   ننـده یبيبرااو یط زندگیداشته باشد تا شرافعالینقشلمیدر ف
گـذارد. او بـیش از همگـان بـر ایـن کلیشـه صـحه مـی       آنجلو،يدنظر بینندگان فیلم، 232

کـه ییتاجـا شـود قلمـداد یمنفیتیشخصاوشدهباعثآهویکیزیاست که حذف فمعتقد
بـه  يفرهـاد ةاشـار "آنجلـو، يد(بدانـد داسـتان ندیناخوشااتفاقاتتماممسببرااونندهیب

گونـه اسـت کـه او از پـیش     آهو، صدایی براي دفـاع از خـود نـدارد و ایـن    ). "مرگيآرزو
، همراستا با نظریات بهداد، معادل تعریف سـوم  محکوم و مجرم است. در واقع این بازنمایی

شود.  فاوت درك میاي متبازنمایی استوارت هال است که معنا در هر محیط، به شیوه
لومـان،  یلـ ینقش وگریبازعماد ش،ینمايکه پس از اجرادهدیمرخیزمانلمیفۀحادث
برخـی لیتعـد وجرحرامونیپش،ینمابرنظارتگروهباتابماندصحنهسرشودیمجبور م

هیحاشـ بهکند،یميبازرایلیوهمسرندا،یلنقشرعنانکهیاوجودباصحبت کند. هاصحنه
اي کـه تـازه بـه آن    تنهـا بـه خانـه   او . کنـد ینمـ شرکتنظارتگروهۀجلسدرورانده شده

و بـه  دهـد کند، وسایل را سـر و سـامان مـی   کدبانوگري میگردد،یبازماندکشی کردهاسباب
بـه عمـاد  نکهی، به گمان ارعناودیآیصدا در مبهفونیآزنگن،یحنیهمر. درودیحمام م

خانـه بـه عمـاد، . کندیمبازرادراست،درپشتیکسچهبپرسدنکهیابدونبرگشته،خانه
. ایـن  شـود یمـ مواجهحمامشکستهۀنییآوحماموپلهراهدرخونيهالکهباوگرددیمباز

کشـد. بـه زعـم بیشـتر منتقـدین در      را بـه تصـویر مـی   »تیـ عدم امن«ۀشیکلفضاسازي فیلم 
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ۀشـ یکل)، پس از این صـحنه، فـیلم تصـویرگر   2017(چانگمانندتوزیو راتن تومکیتیمتاکر
. ) "فروشـنده، یـک تـراژدي پیچیـده    "و نابسامانی اوضاع جامعه ایران اسـت ( »تیعدم امن«

مـرد دو. نـد یبیمـ تخـت يرویزخمـ يسربارارعناومارستانیبدرراعماد،بینندهسپس
ــهراهمسرانشــانه،یهمســا ــهب ــهجمــعازيابهان ــدورمردان راهــازنمجــدداًوکننــدیم

عمـاد يبرارا،او یزندگذرانگةویشویقبلمستاجريبندوباریبهاآن. فرستندیمهیحاشبه
ازکـه اسـت یانیمشترازیکیحتماًرفته،عمادخانهبهکهيمردکنندیمادعاودادهحیتوض
در این خصوص، از دید بینندگان غربی در متاکریتیـک و  . استبودهاطالعیبآهو مکاننقل

ـ ادرگران،یدحاتیتوضقیندارد و از طريحضور،آهو در داستانراتن تومیتوز ،  مـاجرا نی
اسـتوارت،  "دسـت رهیـ چیسینوشنامهینمايفرهاد"، 2017،يری. (ابشودیمشناختهمقصر
ــارگردان"، 2017 ــان )."چــرخش تاریــک ک ــراي زن کــه مصــداق تصــویر عــدم امنیــت ب

یی اســتوارت هــال را بــه ذهــن بهــداد اســت ، تعریــف ســوم بازنمــا» ســازيخودشــرقی«
کند.میمتبادر

ــۀ  ــاتوان «کلیش ــل و ن ــود د » زن منفع ــت از خ ــیب در محافظ ــر آس ــویر  ر براب ــا، تص ه
متخصصـان  هاي غربی از زن ایرانی و مسلمان بازنمایی شـده و است که در رسانهپرتکراري

) ایـن تصـویر را اینگونـه    2005انـد. معلـم (  حوزة سینما و تصـویر نیـز بـه آن اشـاره کـرده     
هـاي  زنی قربانی و منفعل که نیازمند این است تـا مـردي در برابـر آسـیب    "کند: میتوصیف

شـده که شـوکه  رعنااتفاق،نیپس از ا). 44، ص2005(معلم،"اجتماعی از او محافظت کند
تصویري که فرهـادي از رعنـا   . داردهراسخانهواتاقدرماندنتنهااز،استدهیدبیو آس

به نمایش گذاشته تصویر زنی منفعل نیست. رعنـا بـازیگر تئـاتر اسـت. در اجتمـاع و جمـع       
کنـد و حضـوري فعـال در    کنـد، خریـد مـی   دوستان و همکارانش حضور دارد. رانندگی می

یرانــی بــا مفهــوم انفعــال را مــایی تصــویر زن اجامعــه دارد. ایــن یعنــی فرهــادي قصــد بازن
است؛ با این وجود، بینندگان غربی در متاکریتیک و راتن تومیتـوز، رعنـا را مطـابق بـا     نداشته
هـا، بـه   بیننـد کـه از زن ایرانـی و مسـلمان در در ذهـن دارنـد. ایـن کلیشـه        هایی مـی کلیشه

ک است.سوم بازنمایی هال و بازنمایی شرقیان بهداد، نزدیتعریف
کـار عیـب، بـی وکاملصورتبهملیهویتبازنماییوخلق،)2012(نفیسیگفتۀبه
انـد نشـده آنانجـام بـه موفـق ایرانـی سازانفیلمازیکهیچتقریباًکهاستدشواريبسیار

ازنیـز جنسـیتی وقومیهايتبعیضبلکهملی،هویتتنهانهخصوص،ایندر). 253.ص(
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منتقـدان زیـادي بـه    ).19.ص،2002تپـر، (آینـد مـی شماربهبازنماییموضوعاتترینمهم
اکنـون تجـاوز،   ) معتقـد اسـت   2017انـد. اسـکات (  واکنش رعنا به مسئله تجاوز اشاره کرده

حـال عمـاد   . )"هـایی از یـک ازدواج در تهـران   صحنه"(و مشکل عماد است نه رعنامسئله
کـه حفـظ مردانگـی و آبـرويِ عمـاد از التیـام       بیند و اینجاست مردانگی خود را در خطر می

کند. بنابراین اگر عمل فیزیکی تجاوز اتفاق نیفتـاده باشـد،   تر جلوه میآسیب روحی رعنا مهم
ترین بخش زندگی او، بـه حاشـیه   عدم امنیت رعنا براي ورود یک مرد ناشناس به خصوصی

یزنـ حـاال  رعنـا ومیتـوز،  شـود. در نظـر بیننـدگان غربـی در متاکریتیـک و راتـن ت      رانده می
. او اسـت مـردد زیـ نسیعماد در مورد مراجعه بـه پلـ  میدر مقابل تصمیحتکهاستمنفعل

نـدارد.  راسیمقابل افسران پلـ دربه بازگو کردن حوادث شب گذشته یلیکه تماکندیمادعا
ام مظـان اتهـ  عـالوه، اینکـه رعنـا شخصـاً در را بـر روي مـرد متجـاوز گشـوده، او را در         به

سازگار اسـت. بیننـدگان زیـادي    » زن همیشه متهم«اي دهد. این امر با تصاویر کلیشهمیقرار
دارند که گویی زنی که مورد تجاوز قرار گرفتـه بایـد   اذعان میتوزیو راتن تومکیتیمتاکردر 

مبـرا کنـد   » اغـواگري «و » وسوسـه کـردن  «در محضر قانون، با دلیل و برهان خود را از گناه 
ــونتز،  ــودي ک ــنده "، 2017(گ ــاي ضــروري فروش ــانگر  ). ا"تماش ــن تصــاویر از زن، نمای ی

بهداد است.» سازيخودشرقی«سوم بازنمایی هال و تعریف

راستا با کلیشۀ زنپیام دریافتی بینندگان غربی از نحوة بازنمایی شخصیت رعنا هم.1تصویر 
کی براي عماد است ومحور فیلم، اثبات تجاوز فیزی»: در حاشیه و منفعل«

نه آسیب روحی به رعنا که در سکوت و حاشیه قرار دارد
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گانیهمســادیــدازآبــرو،حفــظخــاطربــهورانــده هیرا بــه حاشــخــودرعنــااکنــون
ـ ادرکهیبومبینندةيبرادیشارعنارفتارنی. اشودیمپنهان يامـر کـرده، یزنـدگ فضـا نی
. اسـت رشیپـذ قابـل ریـ غ،توزیو راتن تومکیتیمتاکری غرببینندةيشود اما برایتلقيعاد

) به غیرعـادي بـودن   2017(هاول) و 2017(انگیکبسیاري از بینندگان در این تارنماها مانند 
درتمـدن لغـزش "؛ "مانـد عقـب يفرهـاد کارنیبهترازفروشنده،"کنند (این امر اشاره می

زنِيهـا شـه یکليکـه تـا حـدود   یغربـ يتئـاتر گریفعال در جامعه و بـاز ی. زن)"فروشنده
از نظـر بیننـدگان غربـی در متاکریتیـک و     ،شـکند یمرایراجتماعیغونینشنهخا،ياهیحاش

کـردن منصـرف شـده و    تی. رعنا از شـکا کندیحادثه برخورد منیبا امنفعلراتن تومیتوز،
درمـرتبط بـا زن   يهـا شـه یکلیامر منجر به تـداع نی. همگرددیرد متجاوز ممعماد به دنبال 

) در مـورد تاثیرگـذاري نحـوة    2016بنـابراین، نظریـۀ بهـداد (   . شودیمانهیخاورميکشورها
گیري شخصیت و هویت شرقیان و باالخص مسـلمانان  بازنمایی شرق توسط غرب بر شکل

کند چـرا کـه تصویرسـازي فرهـادي از زن فعـال و      در شخصیت پردازي زنان نمود پیدا می
هـا نـدارد. کلیشـۀ    فعل در رسانهاجتماعی ایرانی تأثیر چندانی بر شکستن کلیشۀ زن ایرانی من

سازي بهداد است.زن ایرانی، همان تعریف سوم بازنمایی هال و کلیشه
غیرمنطقـی غیرمتمـدن، "مانندکلماتیبا، اسالم)2015(نیگراز یک سو، بر اساس گفتۀ 

وزنـان حقوقبرابريِحامیوروشنفکر"متمدن،غربِمقابلدر"جنسیتیتبعیضدارايو
سـکوت کـه کنـد یمـ انیـ ) ب2017(يفرهاد). از سویی دیگر،14گیرد (ص.میقرار"مردان
وشـده شـوك دچارکهیتیشخصنقشدیبایدوستیعلواوستیروحبیآسلیدلبهرعنا

بیننـدگان از يا. امـا عـده  )"فروشـنده : يفرهادمصاحبه با "(کندفایاراترسدیمزیچهمهاز
سـکوت  ،)2017(نی) و ل2017)، مور(2016(انگیمانند کن تومیتوز ی در متاکریتیک و راتغرب

انـد مسـلمان دانسـته  زنِانفعال تبعیض جنسیتی و نماد،یروحبیآسنشانِيجابهرعنا را 
درموجـود يهـا شـه یکلهمراستا بـا ،یغرببینندهنظردريرفتارنی. در واقع چن)1(تصویر 

حقـوق خـود   اسـتیفاي  و در مقابل بوده»یقربان«همواره کهاستمسلماناییشرقزن مورد
رود کـه رعنـا را   تا جـایی پـیش مـی   کونتزيگوداز میان منتقدین فیلم، .کندیمنفعل عمل م
نـا  رعنکـه یارغمیعل. )"فروشندهيضروريتماشا"(داندایی میوسطقرونايبرآیند جامعه

بیننـدة را به ذهن دهیانیایرفتار منفعلنیچناست،برخوردار یاجتماعيهايآزادیاز برخ
رغـم یعلـ ن،یبنـابرا .دکنـ یمـ یزنـدگ »یوسطقرون«دررعناییکه گوکندیمتبادر میغرب
.اسـت راسـتا هـم انـه، یخاورمدرزنازانیـ غربۀشـ یکلبـا اويرسـاز یتصو،يفرهاديادعا
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هــال و نظــرات بهــداد ، همراســتا بــا تعریــف ســوم بازنمــایی انــهیخاورمتصویرســازي زن 
هاي ایرانیان است.درخصوص کلیشه

قانونیبوناامنجامعه: ۀشیکل3.5
ازکـه يری، تصـاو در میدان مطالعـۀ ایـن پـژوهش   توزیتومراتنوکیتیمتاکريبر اساس آرا

يهـا شـه یشکسـتن کل مـورد دريفرهـاد يبا ادعاشودیمنتقل میغرببینندةبهرانیاۀجامع
، "هـرج ومـرج  "، "خشـونت "، "خشـم "مختلف مطابقت نـدارد. انیو ادهاتیملبهمربوط

هـایی اسـت کـه بارهـا از جامعـه ایـران توسـط        از جملـه کلیشـه  "بی اخالقی"و "ناامنی"
، 2005هاي مختلف به دنیا و بـاالخص بـه جهـان غـرب منتقـل شـده اسـت (معلـم،         رسانه

هـاي مـذکور در   تقیماً بـه کلیشـه  درصد مس45نظر مورد مطالعه حدود232). از میان 34ص
اند چرا که فرهادي در فیلم فروشنده تصاویري از خانۀ عمـاد و  مورد جامعۀ ایران اشاره کرده

هـایی هـم راسـتا بـا     رعنا، شهر و مردم جامعه نشان داده است که علیرغم عادي بـودن، پیـام  
هاي موجود به بینندة غربی انتقال داده است.کلیشه
و آشـوب ی،نظمیب«،ی در دو تارنماي ذکر شدهغرببینندةبهشدهمنتقليهاامیپازیکی

ينمـا ریـ نظییهـا با صحنهلمیفيدر ابتدانندهی. باسترانیاۀجامعدر» عدم اعتماد به قانون
هاي دیوار خانـه کـه شـباهت زیـادي بـه فضـاهاي       و ترك، فرار ساکنان از ساختمانبهمخرو
- 00:06، فرهـادي، 2شـود (تصـویر   ایران دارد، رو به رو مـی 1360زدة تهران در دهۀ جنگ
00:02.(

»:ناامن و آشوب زده«صحنه پردازي هم راستا با کلیشۀ جامعۀ .2ریتصو
است1360هاي تهران در دهۀ فرار مردم و نماهاي مخروبه، تداعی کنندة بمباران
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عمـاد و  یشکاف و اختالف در زندگجادیاانگرینمایشناسنقد نشانهدرهاي دیوارترك
، تـر عیوسـ یاسـ یدر مقرا هـا ، این تـرك توزیو راتن تومکیتیمتاکراست. منتقدین غربی رعنا 

ـ : فروشـنده "،چانگدانند (میرانیاۀجامعۀ آشفتنمایانگر شرایط .)"یاحساسـ يتـراژد کی
اشاره به چهرة آزار دهندة شهر و نیاز به بازسازي این بی نظمی از یک سـو و پـوچی تکـرار    

گذارد که در گفتگوي بابـک و  ه میصح» هرج ومرج«این بازسازي از سویی دیگر، بر کلیشۀ 
رسد:عماد به اوج خود می

ـ لودر انداخت زهیشدیمخواستیشهر؟ دلم منیبا اکننیعماد: چکار دارن م ـ اری نی
!شهر همه رو خراب کرد دوباره از نو ساخت

ـ بار خراب کردن دوباره سـاختن ا هیرو نای:بابا همه ابابک ـ از آب دراومـده. فهم نی يدی
؟یلیو

) .00:14ی! (فرهادي،: پناه بر خدا چارلعماد
نـوین شناسـی شرقچارچوبدرهاکلیشهخلقکهباورنداینبر) 2010(ویلیامزوبهداد

حسـی گیرد؛مینشآتجامعهآنبهخاطرتعلقحسوخاورمیانهدرکردنزندگیطریقاز
. )286.ص(گیـرد مـی شـکل آنسیاسـی جایگـاه وناحیـه آنمـردم فرهنگراستايدرکه
بـا ،يفرهاديرسازیتصوبراي بیشتر بینندگان غربی در متاکریتیک و راتن تومیتوز،رو،نیااز
. )"فروشـنده "، 2017(توماس، شودیمراستاهمانه،یخاورمدر»یناامنومرجوهرج«ۀشیکل

، معادل تعریف سوم بازنمایی هال است.»یناامنومرجوهرج«این خوانش از 
انـه یخاورمياسـت کـه در مـورد کشـورها    ياشـه یکلمیاز مفـاه گـر یدیکـ ی،سانسور

هـا مغـازه شـوند، یها برداشـته مـ  ها از قفسهکتاب"دارد،یماذعانکهياشهیکل. رودیمکاربه
، 2011ی، اقـدم ورابرتسـون ،یخلجـ ("شـوند یمخارجعمومدسترسازهاآلبومولیتعط
ــرار مــی )1- 2ص. ــان مــورد هجمــه ق ــرد و آزادي بی نگ،یپرشــ؛ 70، ص.2005، (معلــمگی

کنیم که کـارگردان بـراي دور زدن   اقتباس فرهادي مشاهده میدر.)"یالمللنیبشنهاداتیپ"
قوانین سانسور از راهکارهایی مانند پانسمان سر به عنوان حجاب رعنـا و شـوخی در مـورد    

کنـد. امـا همـین مـوارد، مفهـوم      پوشش بارانی قرمز براي خانم فرانسیس در تئاتر استفاده می
ریتیـک و راتـن تومیتـوز منتقـل     غربـی در متاک سانسور در جامعۀ ایران را به ذهـن بیننـدگان  

زنـدگی در  ") بیش از همه بـر آن تاکیـد دارد (  2017ها، ادل استین (است که از میان آنکرده
).  "جامعه سرکوبگر
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ازپـس امـا کنـد یمـ اهدامدرسهۀرا به کتابخانيادیزيهافروشنده، عماد کتابلمیدر ف
ـ ابـه ،هـا کتابازيتعدادروز،چند از قفسـه  ،سـتند یآمـوزان ن کـه مناسـب دانـش   لیـ دلنی

ییمعنـا کننـد یمـ يکـه عمـاد و رعنـا بـاز    ي. مفهـوم سانسـور در تئـاتر   شـوند یمبرداشته
اسـت قـرار مرگ فروشنده تئاترچند مورد از اصالحیجهت بازرس،یگروه. داردترپررنگ

ياجـرا مـانع از  ،هدر صورت عدم اصالح مـوارد ذکـر شـد   تاکنندینیبازبراشینماياجرا
ــدشــوند. نمــایشیعمــوم ــراي بیننــدگان در متاکریتیــک و راتــن تومیتــوز ب،یــترتنیب ب

اي کـه  . کلیشهداردیهمخوانانه،یخاورمدر»انیبيآزادعدم «ۀشیکلبايفرهاديرسازیتصو
). تعبیر اتفاقـات فـیلم  "فروشنده بهترین کار فرهادي نیست"کند () آن را تایید می2017رینر(

، معادل تعریف سوم بازنمایی هال است.»عدم آزادي و سانسور«به 
تیشخصـ )Indigenized(ةشديسازیبومظاهربرعالوهشینمايهنگام اجران،یچنهم

متفـاوت بـا   اریبسـ يظـاهر ،هتـل حمـام لومـان در  یلیوۀمعشوق، يروسردنیپوشباندایل
در،اسـت انیـ عرمـه ینلـر یمۀشنامیکه در نماعشوقهمتی. شخصداردنامهشینماتیشخص

بـا که ی. درحالدیآیمصحنهيروو کاله بلندنیپوتبلند،دامنقرمز،یبارانبا،يفرهادلمیف
توانـد ینمـ ست،یچون لباس تنش نداردادعا کند،یميطنازدهیخرشیبرایلیوکهیجوراب

. )00:09′،يبمانـد (فرهـاد  فیـ و بیلـ یدر کنار ودیو باشودخارجهتلظاهر از اتاق نیبا ا
خـود بـا رافیبو معشوقهنقش گریبازۀحضار و کدورت رابطگران،یبازةصحنه، خندنیا

يفرهـاد در سـینماي ایـران، غیـر ممکـن اسـت امـا      انیـ عرمهیننمایش زن دارد.همراهبه
از یبخشـ شده در بارانی قرمز و پوتین و کاله، با نشـان دادن  زن پوشیدهيجابهتوانست می

بر این مشکل فـایق آیـد. وقتـی بیننـدگان غربـی در      ،و قرمزبلنديربدوشامبردرزنیابدن 
ــد ویلســون(  ــوز مانن ــن تومیت ــه جــاي زن 2017سوانســون () و2017متاکریتیــک و رات )، ب

ۀنـ یسانسـور در زم نیکـه قـوان  رسـند بیند، به این نتیجـه مـی  عریان، زن بارانی پوش مینیمه
ــگ ــروفرهن ــهن ــاۀجامع ــران،ی ــخاریبس ــترانهیتگس ــنده "(اس ــتوار فروش ــام اس ، "گ

راسـتا بـا   ، هـم »سانسـور «ایـن خـوانش از پوشـش زن و تفسـیر آن بـه      .)"سـخت فروش"
سوم بازنمایی هال است.تعریف

هـاي  از جملـه کلیشـه  "عدم امنیـت "و "قانونیبی"، "عدالتیبی"، "اعتماديبی"مفاهیم 
هـا بازتـاب   ه ایـران در رسـانه  دیگري است کـه در مـورد برخـی جوامـع مسـلمان از جملـ      

د، زنـان  ). فرهادي در فـیلم خـو  284، ص2012؛ نفیسی، 39، ص2005شوند (معلم، میداده
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ـ اۀجامعـ درزنـان تیامنگذارد. مختلفی را در وضعیت و شرایط متفاوتی به نمایش می ران،ی
شـود.  یمـ منتقـل  فروشـنده لمیشـده در فـ  ییبازنماریتصاوقیکه ازطراستيگریدمفهوم

ـ ایـ و) 00:19′،ي(فرهـاد یتاکسمانندهاتیموقعنیتريعاددرکه زنان رسدیمنظربه یحت
. مخالفـت  رنـد یگارقـر یجنسـ تینداشته و ممکن است مورد آزار و اذتیخود امنۀخاندر

مـرد  يدر بـرا يِگشودن عمدایيضرورت اثبات اشتباه سهولیدلبهتیرعنا در مورد شکا
بیننـده  را بـه  رانیایو دادگاهیتیامنستمینسبت به سياعتمادیو بیعدالتیمتجاوز، مفهوم ب

یحتـ يفرهـاد لمیدر فـ یوقتـ معتقدند توزیو راتن تومکیتیمتاکرمنتقدین غربی منتقل کند. 
کـامالً دور از  ییقضامقامایلیوککیحضور شود،ینمدهیهم دنگهبانافسر ایپاسبان کی

اسـکات ). در این تارنماها بینندگانی مانند "فروشنده فیلم فرهادي"، 2017(لین، انتظار است
ـ ازییهـا صـحنه "(کننـد اشاره مـی » بی قانونی«) بارها به کلیشۀ 2017) و مور (2017( کی

گفـت کـه تـالش    تـوان ی. در واقـع مـ  )"شاهکار آرتور میلر در تهـران "؛ "تهراندرازدواج
ـ نو از جامعـه ا يریتصوۀارائوهاشهیکلشکستنجهتدريرهادف فروشـنده،  لمیدر فـ رانی

ونـاامن «ۀجامعـ ازانیـ غربۀشـ یکلبـا اويرسـاز یتصوو اسـت نشـده روروبـه تیبا موفق
گـر  اعتمادي، نشانعدالتی و بیتعمیم این تصویر به بی.استهمسانانه،یخاورمدر»قانونیب

تعریف سوم بازنمایی استوارت هال است.  

شناسی نوینگیري: فروشنده در آیینۀ رویکرد شرقنتیجه. 6
از) 1394(يفرهـاد ةفروشـند لمیفبررسی، به یننویشناسشرقی نحلۀمعرفباپژوهش نیا

ـ . پپرداخـت تحلیل گفتمان اسـتعماري یۀزاو ظـاهر  اتفاقـات فـیلم،   کـه از  یمتفـاوت يهـا امی
ـ اۀجامعـ ازشـده ییبازنمـا ریو تصاوشانیارفتارها،تیشخص ـ بیننـدگان بـه  رانی ی در غرب

گفتمـان اسـتعماري  مصـداق یهمگ،منتقل شده استتارنماي متاکرتیک و راتن تومیتوزدو
کـه بـه عنـوان    یبا شـرق »یخود شرق«ریو تفسافتیهستند. دریننویشناسشرقمکتبدر
موجـب تکـرار و   باشد. این امر میمشابهاست،شده دهیرکشیتوسط غرب به تصو»يگرید«

ـ ناخواسـته بـر ا  ایـ خواسـته  يفرهادشود. میموجود يهاشهیتداوم کل صـحه  هـا شـه یکلنی
يهـا شـه یکل،محققـان گـر یو دنـگ یکریپبهـداد، د،یسـع يهـا بر اساس گفتهگذاشته است.

جهـت نیابههاشهیکل. کردیتلقنادرستصرفاً توانیشده از جوامع مختلف را نمییبازنما
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ودادهنشـان  کسـان یجامعـه را  کیارتمام اقشمشخص،یهدفيراستادرکههستندیمنف
.  رندیگیمدهیهرگونه تفاوت و تنوع را ناد

هاي فیلم و در گام دوم، تمـامی نقـد   ها، پیرنگ و صحنهدر گام اول، مطالعۀ دقیق دیالوگ
) کـه در معتبرتـرین تارنماهـاي    نظـر 232فروشـنده ( و نظرات بینندگان خارجی مربـوط بـه  

رغـم وجـود   ، بررسی شـد. علـی  توزیو راتن تومکیتیمتاکرالمللی فیلم موجود بود، یعنی بین
م تــا مــاه هــاي هنــري و مفــاهیم پیچیــده و متفــاوت در فــیلم، از زمــان اکــران فــیلتکنیــک
ها اشـاره دارنـد. از   وم کلیشهدرصد نظرات نوشته شده، صرفاً به مفه45حدود 2020سپتامبر

و»مظلـوم «،»زن منفعـل «هـاي   درصـد بـه کلیشـه   44نظر در متاکریتیک، بـیش از  36میان 
ـ «ۀقـرار دارد و جامعـ  هیدر حاشـ کـه معمـوالً  »دفاعیب« ،»نـا امـن  «و »/ بـی قـانون  نظـم یب

در تارنمـاي راتـن تومیتـوز حـدود     نظر موجـود  196به همین منوال، از میان کنند.میاشاره
اي بیننـدگان  هـاي کلیشـه  کنند که نشانگر دریافـت پیـام  درصد به موارد مشابهی اشاره می45

یهمگـ رانیامردموجامعهازهاشهیکلنیاکهکردادعاتوانینمخارجی از فروشنده است. 
ـ اازموجـود  ریتنها تصاوها،آنکرد که انیبنگونهیاتوانیاما مند،هستنادرست . سـت ینرانی

ـ اتکـرار وجیتـرو و،جامعـه کیيهاخاص به تمام گروهيریتصودادن میتعمن،یبنابرا نی
ـ تعرنمایانگر ،تصاویرنی. در واقع ااستيستعمارپساایاستیسانگرینماها،شهیکل سـوم  فی

متفـاوت  ايوهیبـه شـ  ط،یمعنـا در هـر محـ   کنـد بیـان مـی  کـه است استوارت هال ییبازنما
شود.یمدرك
يفرهـاد ةفروشـند لمیدر فـ یننـو یشناسـ شـرق ذکر شده در مـورد  مواردبهتیعنابا

در مورد نقش هنرمنـد و  ياصغر فرهاديهاگرفت که بر خالف گفتهجهینتگونهنیاتوانیم
ـ ادوهـا تیملازموجود يهاشهیدر شکستن کلسازلمیف تواننـد، یمـ هنرمنـدان ،مختلـف انی

،فروشـنده لمیفـ رابطـه بـا  در. شـوند هـا شـه یکلجیترووتکرارمسببناخواسته،ایخواسته
ازمتمـدن يریتصـو انـدن یجهـت خلـق و بازنما  يخالف تالش فرهادتوان گفت که بر یم

ـ ادببـا کـه کردهلیتحصیمردمورانیاجامعه یافتیـ دريهـا امیـ پهسـتند، آشـنا غـرب اتی
ـ ا. اسـت نبـوده يفرهـاد هدفبامطابقی در میدان مطالعۀ مذکورغربمنتقدانوبینندگان نی

ـ اۀجامعـ تمـام کـه لیدلنیابهر،یتصاو ـ قالـب دررارانی کننـد یمـ يبازسـاز شـه یکلکی
.ندارندهمخوانیایرانۀجامعواقعیتباوهستندنادرست
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يبـرا يفرهـاد میتصـم رغمیـ که علکندیمدایپمفهومیزمانیننویشناسشرقدر واقع 
چنـان  شـده هـم  ییبازنمـا رِیتصاو، رانیموجود از ايهاشهیمخالف با کليریتصوییبازنما

و ، مسـلمانان انـه یموجـود از خاورم يهـا شـه یو تکـرار کل دییـ أدر جهـت ت ییهاامیحامل پ
ۀجامعـ دراز شـرق  غربيرسازیتصوشدن نهینهادمفهومِباتوانیامر را منیاست. ارانیا

تکـرار وتـرویج کـه اسـت معتقـد )2016در ایـن خصـوص بهـداد (   .کـرد هیـ توجغرب،
مـردم ذهـن درتصـاویر اینشدننهادینهموجبغرب،جهانتوسطشرقمنفیهايکلیشه
جـایی تـا سـازي کلیشـه رونـد این. شودمیمردمهمینتوسطهاآنبازنماییوزمینمشرق

دربلکـه دهند،نمینشانخودازهاکلیشهاینمقابلدرمقاومتیشرقیانتنهانهکهداردادامه
ـ اکـه اسـت ذکـر بهالزم.کنندمیایفامهمینقشهمتصاویراینترویجوتکرار مقالـه، نی

ــاقدرتمنــد،يهــايبــازق،یــدقدمانیــچ را لمیفــيهنــريهــاجلــوهو یکــارگردانییتوان
ـ امقالـه، ينظـر چـارچوب بهتوجهبااما،ردیگینمدهیناد بـا کـه فروشـنده خـوانش از  نی

يهـا جلـوه ويهنـر يماژهـا یایبررسـ وبحثبهشده،نیعجيپسااستعمارنقدمطالعات
.استنپرداختهلمیفيبصر

براي محققانپیشنهادات1.6
فرامـرزي ایـران،   شناسی نوین در فرهنگ و تحلیل گفتمان سینماي براي کاربردي شدن شرق

المللـی، ماننـد   هاي بنام فرهادي در مجـامع بـین  شود محققان به بررسی دیگر فیلمپیشنهاد می
) بپردازند کـه کمـابیش از   1387)و درباره الی (1389)، جدایی نادر از سیمین (1391گذشته (

هـا و  هکند. همچنین، آثار سایر فیلمسازان کشور که بـه جشـنوار  گفتمان استعماري تبعیت می
فراگیـر در حـوزة گفتمـان    مسـابقات خـارجی راه یافتنـد، محمـل مناسـبی بـراي مطالعـات       

) و متـري شـیش و نـیم    1394توان بـه ابـد و یـک روز (   استعماري است که از این میان می
ـ یمنـه یاز تهم) 1386(حسابهیتسو) ساختۀ سعید روستایی، 1397( مـن مـادر هسـتم   ی، الن
سـد معبـر  )،1394(رضـا درمیشـیان  اثـر  النتـوري ، جیرانـی فریـدون به کارگردانی)1389(
) ساختۀ مجید مجیدي اشاره کـرد. از  1398و خورشید(،محسن قراییبه کارگردانی) 1395(

جا که این محصوالت سینماي ایران موفق به دریافت جوایز خارجی یا داخلـی و فـروش   آن
هـا  هـا در گفتمـان اسـتعماري بـه بررسـی آن     توان از منظر بازنمایی کلیشهاند، میگیشه شده

هـاي مـذکور،   هاي اجتمـاعی در خصـوص فـیلم   پرداخت. تحلیل نظرات ببیندگان در شبکه
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زوایاي دیگر پیشنهادات کاربردي در حوزه مطالعات فیلم هستند.  از سویی دیگـر، مطالعـات   
اي جمهـوري  هاي بازرگانی در صدا و سـیم پسااستعماري محمل مناسبی براي بررسی آگهی

اسالمی ایران هستند.    
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