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 چکیده
 در اسطوره اتوپیا  و برساخت شناخت نحوه بازنمایی این پژوهشهدف اصلی

 آن نیز در  شده  روش به کار گرفته. مرتبط استيوودیلها تولیدات سینماي
هاي با موضوع  در این پژوهش از میان تمام فیلم. است شناسی روش نشانه

أثیرگذار که هرکدام نوعی خاصی از شهر در هزاره جدید، سه فیلم ت آرمان
عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد تحلیل  شوند، به شهر محسوب می آرمان

ها معناي منسجم و یکسان را در قالب متن و  هر یک از این فیلم. قرار گرفتند
. ها و عناصر بصري متفاوت در لواي نوعی خاصی از اتوپیا مطرح کردند زمینه
یی در فیلم آواتار در یک نسبت همنشینی با قبیله، ردگراف اتحاد و نفی مثالً

شهر،   است که در آن آرمان شدهگذاري طبیعت و روح حاکم بر طبیعت نشانه
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پذیري و رابط صمیمی به  زندگی طبیعی همراه با اتحاد مردم و مسئولیت
بهشت نیز   در فیلم شدهشهر به تصویر کشیده آرمان.  است شدهتصویر کشیده

پردازد که در آن انقالب  شهر کارل مارکس و جامعه کمونیستی می نبه آرما
 تضاد طبقاتی و یکسان شدن افراد شدنطبقه کارگر درنهایت باعث برچیده 

فیلم سرزمین فردا نیز  شود؛ در قبال دسترسی به منابع و رفع تبعیض می
کشد و نشان از  شهري است که اتین کابه به تصویر می نمودي از آرمان

لند براي سرگرمی مردم و جذب مخاطبان به  هایی دارد که دیزنی یحگاهتفر
  .لیوود در نظر گرفته استها سمت

  شناسی، بارت لیوود، بازنمایی، نشانهها اتوپیا، :هاي کلیدي هواژ
  
  مقدمه

الب سینماي غدر حال حاضر به یکی از ژانرهاي شهر  و ضد آرمان شهر آرمانموضوع 
لیوودي ها هاي  است و کمپانی شده  تبدیل تخیلی- فانتزي و علمیویژه در ژانر  بهآمریکا

با تصویر کشیدن عقاید و باورهاي مورد نظر خود سعی در القاي آن به مخاطب را 
شهر به  آرماندر این میان نکته اساسی در بیشتر این آثار به تصویر کشیدن یک . دارند
: فردي ازجمله هاي منحصربه شهري که داراي ویژگی آرمان. هاي گوناگون است شکل

، نبود جرم، امنیت کامل، زندگی متموالنه و شاد، دسترسی به وبرق زرقوجود فضاي پر 
ها، حکومت خیرخواه مردم  امکانات تکنولوژیک پیشرفته، کمبود بیماري و بهبود بیماري

  .است... و عدم تبعیض نژادي و 
رن، مضامین فراوانی وجود  مدیلیتخ -در آثار علمی ،جیمز ادوارد معتقد است 

 مثل نامیرایی،  مضامینیشهري تلقی شود  بخشی از ادبیات آرمانتواند یدارد که م
 سؤالاما ). 359 :1383ادوارد،  (ها ها، تغییرات جسمانی انسان سایبورگی شدن انسان

هاي بزرگ سینمایی دنبال به تصویر  مهم در این خصوص این است که چرا کمپانی
 تا حدي در سؤالي متفاوت از خود یا آمریکا هستند؟ جواب این کشیدن تصویر
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اتوپیا . گردد یبرمهاي و مدیران این کمپانی  هاي موجود در سازندگان فیلم ایدئولوژي
ابژه « خود همواره در نزد مخاطبان خودش به یک فرد منحصربههاي   ویژگیواسطه به

  . استریپذ امکان االتیخدر  است که تصور آن تنها  شده تبدیل »رفته ازدست
، به همین دلیل  شدهلیوود در صنعت آمریکا تبدیل به یک اسطورهها امروزه 
تداوم حیات .  عمل این صنعت سینمایی بزرگ استنیتر مهمسازي  اسطوره
اي است که   امر اسطورهدیبازتولهاي کهن در دنیاي مدرن به مدد سینما، همان  اسطوره

 با توجه به نیب نیدرا. اند و، بارت، دریدا از آن یاد کردهچون فوک پساساختارگرایانی
ها و معناها، همواره اساطیر  ها از سینما در فضایی از رهایی نشانه بارش مداوم نشانه

  .)99-101: 1391ی، مؤذن( .اند  شدهبازتولید
 سعی که ها لمی فاین قالبی ضرورت اجراي این تحقیق در این است که الگوهاي

 جوانان بر تأثیري چنان آن دارد آمریکایی اتوپیاي از آرمانی تصویر کی در نمایش
 بین در غالب عقیده عنوان به تواند می که دارد سوم جهان کشورهاي جوانان ویژه به

 جامعه و مردم کردن آگاه هایی تحقیق چنین کارکرد دلیل همین  به.یابد تسري جهانیان
 لیووديها ویژه به غربی سینماي حصوالتم از که آنچه بهتر و درست درك براي است

شود،  ها به آن پرداخته می آنچه در این قبیل تحقیق نیب نیدرا. کنند ی مدریافت
 مختلف منظرهاي ازها   آندقیق بررسی براي الگوهایی چنین یافتن و بخشی آگاهی

 .کنند ایجاد می الگوها نای هک است تأثیراتی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی،

 روش با تحقیقی هیچ تاکنون و است بدیع حدودي تا تحقیق ینا عنوان
 چند در تنها و است نپرداخته سینمایی محصوالت در اتوپیا ابعاد بررسی به شناسی نشانه
 گرفته قرار بررسی مورد.. و سیاسی، اسالم هاي اندیشه ادبیات، در اتوپیا ماهیت مقاله

 اتوپیا در  شدهابعاد بازنماییاست؛ لذا این تحقیق بر آن است که ضمن بررسی 
  .دیفزایبهاي موجود  لیوود به ادبیات این موضوع نیز در پژوهشها سینماي
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هاي  در این راستا تحقیق حاضر سعی دارد به بازنمایی اسطوره اتوپیا در فیلم 
ها با   فیلمنیتر مهمبه همین دلیل سه فیلم از .  جدید تاکنون بپردازده در هزار شده ساخته

عنوان  ی بهلیتخ-یعلم از کارگردانان بزرگ ژانر 2015 تا 2009ون اتوپیا از سال مضم
» سرزمین فردا«، )2013(» بهشت« ،) «)2009آواتار«ي ها لمیف: نمونه انتخاب شد

لیوود در این ژانر است که هرکدام از ها هاي ترین ساخته این سه فیلم جزء تازه). 2015(
شهر خاصی را   که آرمانرود مکانی ایده آل به شمار میکننده  به نحوي تداعیها  آن

شهر به نحو  هاي آرمان د؛ دلیل انتخاب این سه فیلم نیز این است که مؤلفهنده تشکیل می
ها به تصویر کشاننده سه نوع متفاوت از  د و فیلمني در این سه فیلم نمود دارتر واضح
  .شهر هستند آرمان

هاي سینمایی این امکان فراهم  م اتوپیا در این فیلمشناسی مفهو رو با نشانه  ازاین
ها و  شهی کل آن،هشناسان ، نظام نشانهها آنشود که به شناسایی ساختار حاکم بر  می

تري از نوع تأثیرگذاري  هاي حاکم بر آن پرداخته شود تا بتوان برداشت صحیح اسطوره
  .به دست آورد ها در سطح کالن دهی فکري این فیلم و جهت
  

   مفهومیچارچوب. 2
 شهر سینما و آرمان. 2 ـ 1

: شود عنوان یک فیلم کالسیک واقعی قلمداد می شهر سیاسی امروزه به اولین آرمان
نده در ی آهجامع. هاي سینما آمد  به سالن1927است که در سال » فریتز النگ: کالنشهر«

گر اعمال پرمشقت هاي کار توده.  است شدهکالنشهر با ساختار طبقاتی به تصویر کشیده
 هاي زیرزمینی غار دهند و مانند بردگان در اعماق زمین در تاریکی، و خانه را انجام می

که، طبقات باال داراي زندگی لوکس هستند و اوقات  کنند درحالی مانند زندگی می

                                                   
1. avatar 
2. elysium 
3. Tomorrowland  
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هاي شبانه  ها و باشگاه هاي بلندباالي شهر و در باغ فراغت خود را در ساختمان
  .)Tietgen, 2006: 116 (.گذرانند می

آنچه خواهد آمد  با ساخت فیلم» الکساندر کوردا«نزدیک به یک دهه بعد 
)Things to Come, 1936(،داستان علمی.  یک جامعه اتوپیایی را به تصویر کشید – 

، جنگ جهانی دوم که به مدت یک دهه کند می را روایت صدساله داستانی تخیلی فیلم،
 تمدنی ،پس از مدتی دولتی منطقی.  گذاشتجاي به و ویرانی مینظ بی ،به طول انجامید

این فیلم ظهور تکنولوژي را نشان . دکن ایجاد کرده و براي مسافرت به فضا تالش می
 اي نزدیک اي براي رسیدن به یک جامعه کامل در آینده عنوان وسیله دهد و از آن به می

  .برد نام می
 ،)Lost Horizon, 1937 ( شدهیلم افق گمیک سال بعد فرانک کاپرا با ساخت ف 
استان فیلم درام فانتزي در مورد رابرت کانوي د .کشد اي ایده آل را به تصویر می جامعه

 و ندا  شدهگرفتارهاي هیمالیا   در کوه است کهدیپلمات بریتانیایی به همراه گروه کوچکی
 نجات پیدا اسرارآمیزيد  توسط افرا»بهشت«به معناي » شانگري ال«اي به نام  در منطقه

 ،اند  شدهها از دنیاي خارج و آتش جنگ جهانی دوم جدا  که توسط کوهها  آن.کنند می
شانگري ال در این . کننده است  براي فرار از دنیاي خسته؟؟؟؟؟؟؟برانگیز راهی وسوسه

  .فیلم نمایانگر یک باغ بهشتی زمینی است
اي از اتوپیا و  مایش تصویري اسطورههاي بسیاري درصدد ن در تاریخ سینما، فیلم 
 که اتوپیا مکانی ،نوعی سعی در نشان دادن این دارند ها به اند که همه آن شهر داشته آرمان

. در آینده است که در آن امکانات بسیار براي زندگی متفاوت شهروندانش وجود دارد
  :هایی مانند فیلم

  



 
 
 
 
 
 
 

  1396، زمستان 12هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      134

  هاي با موضوع اتوپیا  اسامی فیلم-1جدول 
سال   نام التین  نام فیلم  ردیف

  ساخت
  کارگردان

  ویلکاکس. فرد ام  Forbidden Planet  1958 سیاره ممنوعه  1

-Slaughterhouse  شماره پنجخانه سالخ  2
Five  

  جرج روي هیل  1972

  مایکل اندرسون  Logan s Run  1976 فرار لوگان  3

 Escape from New فرار از نیویورك  4
York  

  کارپنتر جان  1981

  ورهوفن پل  Total Recall 1990 یادآوري کامل  5

 اندرو نیکول  Gattaca  1997 اتاکاگ  6

 استیون اسپیلبرگ  Minority Report 2002 گزارش اقلیت  7

 کریستوفر نوالن  Inception  2010 تلقین  8

  ویاسالکس پر  I, Robot  2004 من ربات هستم  9

  اندور نیکول  In Time 2011 در زمان  10

 گاوین هود  Ender's Game  2013 بازي انذرز  11

  )imdb (ها فیلم اینترنتی اطالعات بانک: منبع
  

  ناتوپیا و انواع آ. 2 ـ 2
نري هشتم پادشاه انگلستان به اه  بار توماس مور وزیرنی واژه اتوپیا را براي نخست

ترین  کند، که برخی از مهم شهرش بیان می هاي فراوانی در مورد آرمان ویژگیاو . کار برد
نفی مالکیت خصوصی، نفی هویت فردي، داشتن قوانین محدود، : اند از ها عبارت آن

 يمند ، بهرهیطلب ساده و محکم و قاطع، سادگی در همه مظاهر زندگی و پرهیز از تنوع
بر تعلیم و تربیت، نفی  کامل از طبیعت و زندگی بر افق آن، مشارکت عمومی، تکیه



  

  
  

  
 135  ...   بازنمایی اسطوره اتوپیا در سینماي معاصر  

 جنسی، ترویج دینداري، همسویی دین و سیاست، رویکرد عملی به علوم، يبندوبار یب
مردم  وآمد و نظارت بر همه شئون زندگی کنترل شدید افراد و محدودیت در رفت

شهر دوران رنسانس   مطلوب را آرمانهايشهر رمانمور یکی از آ). 6-7: 1382اسالمی، (
 که چیزهایی بین تمایز یک بر داللت نظر، یک از فاضله، گوید که مدینه داند و می می

افرادي  مانند فاضله، مدینه از مور مفهوم. باشند است باید چیزهایی که و هستند دارد
 اجتماعی، به عدالت بیکن و برتون آندرآ، کامپانال، دونی، گونزبورگ، ون همچون
. )olssen,2003: 526 (دنتأکید دار استثمار نبود و پلیس با فرد روابط اخالقی، زندگی
  :داند انگیزه اصلی می چهار در را رنسانس شهر آرمان مشخصه الیا فلدون میریام
 اجتماعی، عدالت 

 اخالقی مذهبی زندگی  
 فردگرایی کردن کن ریشه  
 سادگی) Eliav-Feldon,1982: 85(  
 همه، از تر اما مهم. اي است افسانه هاي مکان داللتی از دنیاي اتوپیایی مفاهیم 
مواردي براي نابودي و تخریب خودشان هستند و  خودشان حاوي درون در شهر آرمان

خود تبدیل به  ایده آل حالت حفظ منظور ها به آن شهرها، توماس مور از آرمان روایت در
 ها در آن هاي خواسته به توجه بدون دایت افراده: شوند می سرکوبگر جمهوري یک

 به رسیدن براي خود همسایگان به جنگ اعالم کامل، جمعیت تراکم حفظ براي خانواده
 مانند شخصی، جنبش کردن محدود حتی و خود، جمعیت حفظ براي قلمروي بیشتر

 یک و افتد ها در یک بافت اتفاق می نای ههم البته،. راه رفتن در یک منطقه خاص
هم  و اخالقی هم حفظ منافع براي است ممکن اای هک است آن سر بر فلسفی اختالف

جاد نگرشی جدید ای هبازنگري مور کمک ب این حال، بااین .مناسب و هم مصلحتی بود
ناکجاآبادي است که  و غیرواقعی اتوپیا مکانی این کهشهر شد و آن  نسبت به آرمان

  .)gibson: 2009-139 (کند شایند تبدیل میبرخی مسائل، آن را به مکانی ناخو
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  انواع اتوپیا. 2 ـ 3
اي از  هایی نیز بوده و در پاره اتوپیا داراي انواع گوناگونی است که داراي شباهت 

کریستیان گودن اتوپیاها را به چهار دسته تقسیم . موارد نیز با یکدیگر در تضاد هستند
  :کند می

 پردازد آلی بودن می  ایدهاتوپیاي آزادي که به ترسیم وضعیت .1

 اتوپیاي با سنت مردمی و انقالبی از سنخ همان اتوپیاي توماس مور .2

 کند اتوپیاي نظم که وضعیت دولت ایده آل را ترسیم می .3

ساز که خود را از پیروان سنت شهر خورشید  اتوپیاي نهادینه و تمامیت .4
 .)64:1383 گودن،(داند  می» کامپالنا«

 :اند  شدهواع اتوپیا به موارد زیر محدوددر یک برداشت دیگر ان

 زیست محیط شهر آرمان 

 اقتصادي شهر آرمان 

 سیاسی شهر آرمان 

 دینی شهر آرمان 

 1.علمی شهر آرمان 

  
  اتین کابه. 2 ـ 4
 یک شهر آرمانی را با حکومتی منتخب "کاري ای ه سفر ب"اتین کابه در کتاب  

رفته و   میان  ازیمالکیت خصوص. ستکند که در آن روابط کمونیستی حاکم ا تصویر می
گونه فساد و جرم وجود ندارد  در این جامعه هیچ. یان زن و مرد وجود دارد مبرابري مطلق

اتین کابه در ). 165 :1383فکوهی، . (شود و همه نیازهاي انسان توسط دولت برآورده می
شهر را تشکیل  آرمانهاي یک   به آنچه فصلتفصیل بهاین کتاب با استفاده از آثار دیگران 

                                                   
1. utopiaanddystopia.com  
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پول، طال، نقره، : شهر گرفته تا مسائلی همچون دهد، پرداخته است؛ از جغرافیاي آرمان می
ارث، نحوه پوشش، استعمال عطر، مالکیت خصوصی، برابري زن و مرد، وضعیت 
تحصیل و بازي کودکان، وضعیت اشتغال جوانان، انضباط اجتماعی، نظافت شهري، 

هاي ملی، وضعیت مطبوعات، نور  ها و باغ ها، پارك یه، گردشگاهونقل عمومی، ابن حمل
 که در سفر هستندها مسئله ریزودرشت دیگر از مواردي  ها و ده ها، شکل خانه خیابان

  ).165 :1383فکوهی، (د نگیر کاري مورد بحث و یا اشاره قرار میای هب
 
  بازنمایی. 2ـ5
ن ای هب. مفهومی و گفتمانی استهاي  تولید معنا از طریق چارچوب» بازنمایی« 

 معنا براي ه سازند،زبان. شود ویژه زبان تولید می ها، به از طریق نشانه» معنا«معنی که 
طرف براي  اي خنثی و بی هاي اجتماعی است و صرفاً واسطه اشیاي مادي و رویه

ل ها  ).15:  1387مهدي زاده، (بندي معانی و معرفت درباره جهان نیست  صورت
کند که واقعیت به نحو معنادار وجود ندارد و بازنمایی یکی از  استدالل می) 2003(

معنا صریح یا شفاف نیست و از طریق بازنمایی درگذر . هاي کلیدي تولید معناست شیوه
هایی کـه در آن  تردید، جهان مستقل از بازنمایی بی. ماند زمان، یکدست باقی نمی

. نادار شدن جهان درگرو بازنمایی آن استلیکن مع. گیرد، وجود دارد صورت می
طرف، که آمیخته به روابط و مناسبات  اي نه امري خنثی و بـی بازنمایی فرهنگی و رسانه

قدرت جهت تولید و اشاعه معانی مرجح در جامعه در راستاي تداوم و تقویت 
 ه به منزلنقش و کارکرد سینما نیز). 16:  1387مهدي زاده، (هاي اجتماعی است  نابرابري

 در همین راستا ارزیابی  گیرد، اي که از زبان براي ارتباط با مخاطبانی انبوه بهره می رسانه
اي، نقش  ها و محصوالت متنوع رسانه باید یادآور شد که در میان رسانه«گردد و  می

:  سینما گفتهباید درباره بازنمایی پیشرفت.  است شدهسینما بسیار خاص و چشمگیر
که توسط نظم غالب ( ناخودآگاه این کهکشد در باب  هایی پیش می ایی پرسشاین بازنم
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هاي دیدن و لذت مستتر در نگاه کردن را ساختار  هایی شیوه از چه راه) گرفته است شکل
  ).73: 1382مالوي، (» دهد می

  
   الگوي روایی بارت2 ـ 6
ار گرفته است، پنج رمزگان دخیل در روایت که بارت در تحلیل رمان بالزاك به ک 
  :اند از عبارت
برد و مترادف با سؤال و   رمزگانی که روایت را پیش می1:رمزگان هرمنوتیکی. 1

جواب و طیف متنوعی از رویدادهاي تصادفی است که ممکن است سؤالی را 
این رمزگان . را پیش کشد بندي کنند یا پاسخ آن را ارائه دهند و یا معمایی صورت

کنند و درنهایت، نقاط  بندي می هام، معما و تأخیر معنایی را صورتهاي سؤال، اب مؤلفه
ها و سازماندهی خطی  دهد که همانا بازگشایی جواب بازگشت در روایت را شکل می

  .اند  شده تر مطرح هاي معماهایی است که پیش جواب
 در واقع، همان رمزگان معناهاي 2:ها رمزگان واحدهاي کمینه معنایی یا دال. 2

 در عنوان داستان eمثالً .  است شده نی اسـت که از اشارات ظریف معنایی تشکیلضـم
  .بر مؤنث بودن داللت دارد سارازین
تشخیص  هاي قابل بندي بندي یا ترکیب  این رمزگان گروه3:رمزگان نمادین. 3

. دنساز بندي غالب را می شوند و سرانجام ترکیب طور منظم در متن تکرار می است که به
این رمزگان . ها در متن است ترین کارکرد رمزگان نمادین واردکردن تقابل ممه

  .ها است  مضمونهدربرگیرند
دارد و »  عملهتوانایی عقالنی تعیین نتیج« ریشه در مفهوم 4:رمزگان کنشی. 4
 هاین رمزگان در برگیرند. کند طور ضمنی به ختم رویداد اشاره می خود و به خودبه

                                                   
1. Her  
2. Sem 
3. Sym 
4. Act 
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گیرد؛ مثالً سکانس قتل   رویدادها را در برمیهاست که همان زنجیرها و رویداده کنش
 توالی هدر رمان سارازین که همان اجراهاي اصل روایت را بر عهده دارد و دربرگیرند

ها  این توالی. هایی است، بیانگر علیت خطی و تعمدي بودن متن است خطی از کنش
کند که  ه به متون مشابه نیز رجوع میگیرند بلکه خوانند الزاماً از درون متن نشئت نمی

مثابه یک  اند و بنابراین ساختار کلی متن را به تر در ساختارهاي مشابه وجود داشته پیش
هاي گفتمانی  بر این اساس، این رمزگان داراي ویژگی. زند پیوسته حدس می هم کلِ به
 .است

نام و مقتدر   بیمثابه صدایی اخالقی، جمعی،  به1:رمزگان فرهنگی یا ارجاعی. 5
  نظام تثبیت«براي بارت این رمزگان نمایانگر . گوید  سخن می شده درباره خرد پذیرفته

رمزگان فرهنگی ارجاع به بیرون . است» ها و اخالقیات پدرساالرانه  اقتدار سنتشده
کند تا باورهاي  دهد که سعی می ها ارجاع می دارد و به قلمرو ایدئولوژیک و اسطوره

  .طبیعی و مطابق با عرف نشان دهد  را در متنده ش مطرح
 4 و 1هاي  رمزگان. تفکیک از همدیگر نیستند آسانی قابل  به3 و 2اغلب رمزگان 

 5 و 3، 2هاي  اند و رمزگان عامل حرکت متن به سمت جلو و ایجاد توالی در متن
  ). 159: 1388 گیویان و سروي، (کنند  را براي متن فراهم می) اساسی(اي  اطالعات پایه

  
  سطوح رمزگان جان فیسک2 ـ 7

   واقعیت: سطح نخست
، پیشاپیش در کنند می در جامعه زندگی ها انسانکه  آنجا  از:رمزهاي اجتماعی

 هاي داللتها، رسوم و قواعد اجتماعی هستند که داراي  ، هویتها آییندرون برخی 
. یابند میی و رفتار عینیت  بدنهاي ژستاین رمزگان توسط کالم، . باشند مینیرومندي 

 این رمزهاي فنی در ،گیرد میگري توسط عقل سلیم صورت   داللتفرآیند این عمدتاً

                                                   
1. Ref 
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 ...پردازي، محیط، رفتار، گفتار، صدا و ظاهر، لباس، چهره .یابند سطح دوم نمود می
  .اي قبیله نظام  وورسوم ، آدابها هویت، ها ینیآ

  
   بازنمایی: سطح دوم

 و بیشتر به قدرت خالقیت سازنده فیلم اند اجتماعی این رمزها کمتر :رمزهاي فنی 
 توان مین رمزها ای هازجمل.  دارندشناختی زیباییاین رمزها بیشتر خصلتی . دنبستگی دار

 هاي خصلتظاهر، لباس، چهره، نورپردازي، فاصله، دوربین، تدوین، موسیقی و حتی 
  .دازي، انتخاب بازیگر، انتخاب صحنهدوربین، نورپر، بالغی و خطابی را نام برد

  
   ایدئولوژي: سطح سوم

 سازمان اي گونه این رمزها دو رمز اول و دوم را به :رمزهاي ایدئولوژیک 
کارکرد رمزهاي «.  معانی سازگار و منسجم به وجود آیدها آن که از درون بخشند می

.  استگر سلطهواعد سازي از رمزهاي قراردادي و ق  و اسطورهطبیعی سازيایدئولوژیک 
  .)130 :1380 فیسک، (»مدرنیسم، سنت، فردگرایی، پدرساالري، جنسیت

  
  شناسی روش. 3 
 هاین روش در زمر. شناسی است کاررفته در این بررسی، روش تحلیل نشانه روش به 

ها،  نقطه مشترك این روش«. رود اي به شمار می هاي کیفی تحقیق در متون رسانه روش
مردم چـه ( ساخت جهان واقعیت توسط مـردم هها به دنبال تبیین شیو این است که آن

 بینشی هبه بیانی معنادار و دربردارند) دهد ها رخ می کنند یا چه رویدادهایی براي آن مـی
ن ای ه ب شناسی،  در رویکرد بررسی حاضر، یعـنی تحـلیل نشانه در حقیقت،. غنی هستند

هاي سینمایی، چگونه معانی  اي مانند فیلم سانهشود که در یک متن ر موضوع توجه می
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ي جان هاها از الگو شناسی براي بررسی فیلم کارگیري تحلیل نشانه در به. اند  شدهتولید
  .شود صورت مشترك استفاده می فیسک و روالن بارت به

د که از هزاره جدید نشو هایی شامل می جامعه مورد بررسی تحقیق را تمام فیلم
هاي کیفی   در تحقیق نیزگیري نمونهاند؛ در این میان   شده ضوع اتوپیا ساختهمیالدي با مو

 ،العاتی که دوست داردطگر به ا شود تا تحلیل صورت هدفمند انتخاب می  بهمعموالً
اند دست به   شده هایی که با موضوع اتوپیا ساخته ، به همین در بین فیلمدست پیدا کند

شهري در  هاي آرمان دیم که در ابتدا توجه بیشتر به مؤلفههایی ز انتخاب سه مورد از فیلم
 .شهر هستند کننده نظام معنایی مرتبط با آرمان نظران مختلف کرده و تداعی نزد صاحب

  شده انتخاب» سکانس«هایی است که در یک  واحد تحلیل در این بررسی نشانه  
 منطقی واحد یک اب همه که است صحنه چند از متشکل طورمعمول به سکانس«. است
 اي دلیل انتخاب سکانس این است که صحنه). 147  : 1381هیوارد، . (»اند مرتبط معنا

توان به کلیت یک  وسیله سکانس می به. افتد زمان و مکان اتفاق می است که در یک
  .یافت موضوع دست
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  هاي پژوهش یافته. 4
  1سرزمین فردا .1-4

  آمریکا: محصول / 2015:  سال پخش2براد برد: کارگردان
  
   داستان فیلمچکیده. 4ـ1ـ1

که با ) برت رابرتسون(» کیسی«نام ه  داستان این فیلم پیرامون دختري است ب
  سنجاق بین،  این در. سعی دارد از اخراج پدرش از ناسا جلوگیري کند خرابکاري

ی به نام  را از طریق رباتی که خودش را به شکل دختربچه ترسیم کرده و از جایاي سینه
سینه قادر است تا دنیاي  کیسی با لمس این سنجاق. کند آمده، دریافت می» فرداسرزمین «

شود این سنجاق  او متوجه می. داردآینده را ببیند اما این مسئله مشکالتی را به همراه 
 یانگیز به همراه ربات تمام ماجرا نیست و او باید براي پی بردن به راز این دنیاي شگفت

  .به سفري ماجراجویانه برود) جورج کلونی(» فرانک«و ) رافی کسیدي(» آتنا«ام با ن
  
: محل وقوع/ ورودي کیسی به سرزمین فردا : منتخب  سکانس.4ـ1ـ2

  روز:  زمان– سرزمین فردا
جوانان . شود اي می سینه وارد سرزمین ناشناخته  پس از لمس سنجاق» کیسی«

کی از افراد پرنده براثر اصابت با دیگري نقش آیند و بعد ی می پرنده به سمت کیسی
 هکه وسیل  حالی رود و جوان در به سمت محل سقوط می» کیسی«. شود زمین می

صحنه  در. خیزد سالمتی برمی خورد اما به  است به زمین می شده فعال) ایربک(اش  منیای 
ها پایین   از پلهکیسی. کند دیگر قطاري در فراز سرزمین فردا از باالي سر کیسی گذر می

به سمت ایستگاه  به آهستگی. گذرد اي متعجب و خندان می رفته و از کنار افراد با چهره

                                                   
1. Tomorrowland  
2. Brad Bird  
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. شود کند و کیسی وارد ایستگاه اصلی می افتد، دوربین بر روي ایستگاه زوم می راه می
دهد که قطاري پرنده، کالسکه کودك پرنده،  دوربین نمایی باز از ایستگاه را نشان می

دو کودك از پشت . شود کیسی سوار قطار می. شود  در آن دیده می...اري پرنده وسو
در داخل قطار و فضاي خارج از قطار که » کیسی«شوند؛ نماي باز از  وارد قطار می

 هکیسی با خند. شود قطار وارد تونل می. جوانان در حال شنا در استخرهاي معلق هستند
در کات بعدي، نماي باز از نگاه کیسی به مردي . رود ها به سمت جلو قطار می کودك

رود و بر روي  دوربین به جلو می. که روزنامه دیجیتال در دست دارد را شاهد هستیم
قطار وارد ایستگاه . گیرد که دختر فضانورد دارند اي غیر آمریکایی قرار می خانواده

دوربین به روي . شود شود و کیسی به همراه خانواده غیر آمریکایی از قطار خارج می می
در نماي بعدي . رود سرزمین فردا می؟؟؟؟؟ هاي فضایی و فضاي پر و برق  موشک

شوند و به  ها جمع می کنند آن فضانورد غیر آمریکایی دوستان فضانوردش را صدا می
کند و دوربین چهره خندان زن و مردهاي فضانورد را نشان  سمت موشک حرکت می

در نماي پایانی فضانورد . گیرد ها قرار می شت سر آندهد و کیسی نیز در پ می
عجله کن این صندلی را فقط براي تو «: گوید کند و می غیرآمریکایی رو به کیسی می

شود و  سینه تمام می شود و ناگهان باطري سنجاق کیسی وارد موشک می. »ایم داشته نگه
  ...شود و  از سرزمین فردا خارج می

  
   تحلیل فیلم.4ـ1ـ3
 گراهایی آل ایده براي دانشمندان و  استشهري آرمان در این فیلم »فرداسرزمین  «

. هاي دیزنی است این فیلم عالوه بر این نمایانگر پارك .که در هستی دیگري قرار دارند
یا  epcot(1(اندازي طرح اپکات  با راه» والتر الیاس دیزنی «1982در اول اکتبر سال 

ردا سعی در ایجاد دنیایی جدید نمود که هدف آن پیشرفت ف هجامع اولیه تجربی نمونه

                                                   
1. Experimental Prototype Community of Tomorrow 
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. قدرت بود به اعتقاد و پیشرفت اختراع،  انسانیت،:هایی مانند شهر و رسیدن به آرمان
 اما با. گشت بخش و پیشرفته می نده زیبا و لذتی آ هدیزنی در این طرح به دنبال ارائ

 اپکات امروز. به واقعیت مبدل نشدگاه  هاي فراوان این ایده و آرمان، هیچ وجود تالش
 در این پارك. نشان دهد اشتیاق خود را به نوآوري پارك یک عنوان به است تالش در

در پارك . است خودرو صنعت با خوب نسبتاً اي اي وجود دارد که داراي رابطه منطقه
 پارك ها در داخل این وسیله خودروهاي پیشرفته و مونوریل د بهنتوان دیزنی مهمانان می

مهمانان به  هتل وجود دارد که آماده ارائه خدمات 30در این پارك . وآمد کنند رفت
ترین شرکتی است که وسایل نقلیه الکترونیکی را   مهم1شرکت تسال بین  این در. هستند

  .دهد در اختیار دیزنی قرار می
ا را در ه توان آن براي تحلیل فیلم با توجه به دو دستگاه نظري، فیسک و بارت می

ما ابتدا فیلم را از منظر الگوي نشانه شناختی . بندي نمود هایی به شکل زیر دسته جدول
تر  ن الگو، نسبت به الگوي روالن بارت، کمی کلیای  هک ایم، چرا بندي کرده فیسک دسته

تر است  پردازد، اما الگوي بارت کمی جزءنگرانه است و در سه سطح به بررسی متن می
طوري که . دهد  بخش مورد ارزیابی قرار می5در یک متن ادبی، هنري در و روایت را 

ها با یکدیگر اشتراك داشته و یکدیگر  خواهیم دید، این دو دستگاه نظري، در برخی الیه
بیشتر الگویی ) الگوي بارت( یکی ن کهای  هکنند اما با توجه ب را تکمیل می

  :تر است تر و فنی کمی جزئی) اینجا فیلم(ست نفوذ آن به متن  شناختی روایت
  

مشاهده است که سطح فرهنگی و   وضوح قابل  دو دستگاه نظري، به در هر
ایدئولوژیک با یکدیگر همپوشانی دارند، و متعاقباً نسبت به وضعیت فعلی جامعه 

توان به مواردي از قبیل  براي مثال می. کنند انتقادي عمل می) نمونه جامعه آمریکایی(
همچنین توجه . ست اشاره کرد یی که از نمودهاي اصلی فرهنگ آمریکایینقد فردگرا

  است که در تصویرسازي یک   مسائلیءطبقه و برابري جنسی و نژادي جز به جامعه بی

                                                   
1. tesla  
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   تحلیل سرزمین فردا با الگوي فیسک-2جدول 
سطوح 
نمایش 
  اتوپیا

  ایدئولوژي :سطح سوم  بازنمایی: سطح دوم  واقعیت :سطح نخست

  رمزهاي اجتماعی  نرمزگا
  ..)محیط و لباس، ظاهر،(

  رمزهاي فنی
  )بازیگر فتار،رگفتگو، اندازةنما،(

  رمزهاي ایدئولوژیک

ظاهر و لباس کیسی که از    داللت
دنیاي واقعی است تفاوت بسیار 

زیادي بالباس اهالی سرزمین 
  .فردا دارد

  کیسی هر چه با امکانات
شود  سرزمین فردا آشنا می

 و اندکی اش شادتر چهره
  .شود تر می متعجب

  همه افراد موجود در سرزمین
اي خندان  فردا داراي چهره

  .هستند
  محیط سرزمین فردا داراي

ت متعدد رفاهی، اامکان
... رسانی و  ونقلی، اطالع حمل
 .است

هاي  نظافت و تمیزي وسازه
پیشرفته و نوین در این 

 .زند سکانس موج می

  افراد به همدیگر کمک کرده
  کنند یگر را راهنمایی مییکد و
  جوان در حال پرواز بعد از

اي  سقوط از آسمان صدمه
  .بیند نمی
 فضانورد  نماي بسته ازخانواده

  )هندي (زن غیر سفیدپوست
  گفتگوي دوستانه فضانورد با

یاال فقط "این کهکیسی گفتن 
یک صندلی براي تو 

 ."ایم داشته نگه

  نماي باز از جوانان که در
 کنند شنا میاستخرهاي معلق 

  موسیقی بر جذابیت سکانس
 .افزاید می

 هاي متوالی وسیله برش  به 
هاي سرزمین فردا  تمام جاذبه

  .شود نشان داده می

  وجود افرادي از
نژادهاي مختلف یا به 

  عبارتی نبود تبعیض
 شادي و تفریح  
 ي پیشرفتهها تکنولوژي  
 عدم وجود فردگرایی 

 امنیت 

  وجود زن و مرد در تمام
 ها گروه

 ونقل عمومی  حمل
 پیشرفته و منظم و عقالنی

 شده

  مسیرهاي سرپوشیده و
  براي وسایل شده حفاظت

 نظافت شهري 

 برابري کامل دو جنس 
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   تحلیل سرزمین فردا با الگوي بارت-3جدول 
  ارجاعی  کنشی  نمادین  ضمنی  هرمنوتیک 

سکانس 
1  

سرزمین فردا 
چگونه مکانی 

  است؟
دلیل چهره شاد 

ین سرزم این مردم
  چیست؟

خانواده  حضور دلیل
 غیر آمریکایی

  چیست؟) هندي(
چرا کیسی سوار 

شود و  مترو می
چرا نماي بسته از 

ایستگاه تسال 
  شود؟ می داده نشان

دلیل کنجکاوي 
  کیسی چیست؟

سرزمین فردا تمام 
امکانات موجود براي 

و پیشرفت را در  رفاه
  .اختیار دارد

شدیدي  کیسی عالقه
 دابه سرزمین فردا پی

مردم  کرده است
مشکلی  گونه هیچ بدون

هاي روزمره  به فعالیت
پردازند و  خود  می

امنیت سرشاري در 
این سرزمین 
  .حکمفرماست

هاي مردم نماد  خنده
شادي و رفاهی است 

که در این سرزمین 
  .وجود دارد

/ عادي بودن
  غیرعادي بودن

  شاد/ متعجب
/ سفیدپوست

  سفیدپوست غیر
  مرد/ زن
گروه یا /فرد

  خانواده
  
  

سرزمین فردا 
 از دور به

 سیبآهرگونه 
جنجالی  و 

  .است
قطاري که 

کیسی سوار 
 است  شدهآن

به کجا 
  رود؟ می
  

امکانات  به ارجاع
  رفاهی متعدد

ارجاع به افول 
وتوجه  فردگرایی
  به خانواده

ارجاع به نبود  
تبعیض جنسی و 

  نژادي
ارجاع به وجود 

  امنیت
  گروهی کار به ارجاع
تکنولوژي  به ارجاع

پیشرفته و وجود 
وسایل نقلیه 
  الکترونیکی

ارجاع به پارك 
 لند دیزنی

  
سازي این جامعه آرمانی  شبیه. شود جامعه آرمانی در فیلم سرزمین فرداها بازنمایی می

لیوود شباهت دارد، اما لزوماً به دنبال بازنمایی ها  لند در اگرچه به جهان فانتزي دیزنی
هاي زیرین فیلم قصد دارد، جهانی که فاقد تخیل و  ر الیهنهایی آن نیست بلکه د

هاي حاکم  که مبتنی بر ایدئولوژي آنجا نقد بکشد، اما این جهان از ست را به دیگرخواهی
  هاي بنیادین فیلم، جهان تقابل. شود تر می لیوودي نزدیک ها لیوود است به جهانها  بر

این تقابل نقطه کانونی روایت . ن استجهان تقابل بین جهان تاریک آینده و جهان روش
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بینید، متکی به  نده جهان را تاریک میی آهدر این فضاي تقابلی؛ دیدگاهی ک. فیلم است
در مقابل، . نده نوع بشر نداردای هست، اما به همین دلیل امیدي ب دانش و تکنولوژي

ار است که در بیند، امیدو تر می دیدگاهی که جهان را از دریچه تخیل و دنیاي فانتزي
 رویاي وجود. فرما شود مآینده روشنی و فضائل زیبایی اخالقی انسان برجهان حک

در کنار یکدیگر، قرار گرفتن تکنولوژي در اختیار انسان،  مختلف نژادهاي از افرادي
است که باید تحقق بیابد   موارديءها جز گروه تمام در صورت برابر مرد به و زن وجود

نقد   جایی که وضعیت موجود را به،شود مگر با بازنمایی ذهنی میو این امر ممکن ن
بکشد و توجه به تخیل را جایگزین اهمیت دادن به وضعیت خشک و خشن 

  .گرایانه فعلی نماید واقع
  
  1بهشت .2-4

  آمریکا: محصول / 2013: ال پخش س2نیل بلومکمپ: کارگردان
   داستان فیلمچکیده. 4ـ2ـ1
اما اکنون با عفو  در گذشته سارق ماشین بوده،) نمت دیمو (»کس دکاستام«

اي که در محل کار براي او  بعد از حادثه . و شغل و زندگی عادي دارد شدهآزادمشروط 
و امکانات پیشرفته » بهشت«افتد، براي زنده ماندن باید راهی براي نفوذ به  اتفاق می

مجبور ت آسان نیست که شرایط براي رفتن به بهش  ازآنجایی.پزشکی آن پیدا کند
 غیرقانونی پول الزم براي سفر »مکس« عالوه به.  تن دهد خطرناكمأموریتیشود به  می

 تن دهد؛ شود به مأموریتی خطرناك  مجبور میدرنتیجهرا ندارد و » بهشت «با شاتل به
 کروگر نیمه دیوانه دالکورت، مأمورمأموریتی که با آمدن . یعنی ربودن جان کارالیل

  شود برانگیز می چالش)  کوپلیشارلتو(

                                                   
1. Elysium  
2. Neill Blomkamp  
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شهري نیمه ویران با  . است»شهر آرمان پاد« یک هکنند ترسیمدر ابتدا یلم ف 
اما این شهر در واقع  هاي شلوغ و کثیف شبیه به مکزیکوسیتی یا سائوپائولو، محله
 هستند و به کارهاي زبان اسپانیاییبیشتر سکنه فقیر به نظر  . است2154آنجلس سال  لس

 .شود  یافت میندرت بههاي پزشکی   مراقبتحال درعین. اند مشغول پرزحمتو پست 
یک   بر باالي زمین شناور است؛پر، پنجبا ظاهري شبیه به چرخ » بهشت «در مقابل

پیکر که افراد ثروتمند در محیطی عاري از استرس در آن زندگی  ایستگاه فضایی غول
 .دهد  جاودانه را میتقریباً امکان زندگی ها آنانگیز پزشکی به  کنند و فناوري حیرت می

د و از نکن را اداره می» بهشت«شورایی شبیه به سازمان ملل و متشکل از افراد ثروتمند 
  .دندار  و آلوده در امان نگاه میپرجمعیتگزند زمین 

 
آنجلس و  لوس: محل وقوع/ سکانس ابتدایی : 1 منتخب  سکانس.4ـ2ـ2
 روز:  زمان– بهشت

. شود آنجلس شروع می ا نمایی متحرك و شات از فراز شهر لوسفیلم ب 
اب و پر جمیعت رخ هاي نیمه حاشیه شهر و نمایی از خانه هایی خشک و زرد در زمین
شود و در  آنجلس به تصویر کشیده می در برش بعدي نمایی بسیار باز از شهر لس. شهر

هاي آلوده و  ن دچار بیماري زمی21در اواخر قرن «: گردد ن جمله نقش میای هروي صفح
در همین لحظه ما شاهد صداي آمبوالنس، صداي تیراندازي و دیگر . »جمعی زیاد شد

 هاي نابود خراش در برش بعدي این سکانس، نماي بسیار بازي از آسمان. صداها هستیم
در نماي بعد تصویري بسته از فراز  .شود آنجلس به تصویر کشیده می  شهر لوسشده

ساکنان «: نویسد کنیم و در همان حال بر روي تصویر می  زمین را مشاهده میجو و کره
اي  نما به روي سیاره. »ثروتمند زمین براي حفظ جان خود سیاره زمین را ترك کردند

صورت متحرك فضاي درون  دوربین از فراز آسمان و به. رود معلق در آسمان می
وهواي تمیز، درختان و طبیعت بکر و  ، آبهایی زیبا خانه. کشد زیستگاه را به نمایش می

در نماي بعد ما شاهد  .هاي آرام و فضاي شهري بسیار پیشرفته و خالقانه سبز، رودخانه



  

  
  

  
 149  ...   بازنمایی اسطوره اتوپیا در سینماي معاصر  

در نماي بعد فري و مکس به سمت . اي از زیستگاه به سمت زمین هستیم پرتاب سفینه
در همین حال . کند باز می» بهشت«مصور را با عنوان  روند و مکس کتابی آسایشگاه می

حال  هاي زیادي اونجا در روبات«: گوید زنند فري می که هر دو مجله را ورق می
وقت نه  کنند؛ آگه اونجا زندگی کنی هیچ روز رو بهت خدمت می اند و تمام وظیفه انجام

واقعاً؟ : ، فري»یک روز دوتاییمون میریم اونجا«: گوید مکس می. »پیر میشی و نه بیمار
  . میدمقول. بله: مکس

: گوید روي تاب نشسته است و خواهر روحانی به او می: مکس« بعد هدر صحن 
کنی؟ که بتونی پولت رو  چرا اینکارو می. مکس بازهم دزدي کردي؟ قلبم رو شکوندي«

در برش بعدي نمایی باز از  »خواي یه بلیط بخري که بري اون باال؟ جمع کنی؟ می
ها  ي مجلل در فضایی زیبا قرار گرفته و در آنا کنیم که خانه را مشاهده می» بهشت«

هاي زیبا تصویر شاد و غذاهاي متنوع  هاي مختلف سفیدپوست داراي لباس خانواده
. رسد زمینه صداي خنده پسري کوچک به گوش می همین لحظه در پس در. هستند

. شود اي می دهد که بعد از شنا وارد دستگاه پیشرفته نماي بعد دختري جوان را نشان می
کند و رنگ موي او را تغییر داده، پوست او را  این دستگاه شروع به اسکن دختر می

  .نماي بعد دوباره شاهد گفتگوي مکس با خواهر روحانی هستیم در. کند تر می جوان
  .اونجا متعلق به من و تو نیست: گوید خواهر می

  تونم به اونجا برم؟ چرا نمی! خواهر مقدس! عادالنه نیست: مکس
ها یک سري مسائل توي زندگی هست که توضیح دادنشون  بعضی وقت: خواهر

تو یک فرد خیلی به . دونم اما یه چیزي رو قطعاً می. ما فقط باید اونا رو بپذیریم.. سخته
. کاري که براي اون زاده شدي .خصوص هستی و یک روز کار مهمی رو انجام میدي

دهد و بر روي  ؟؟؟؟؟؟؟ را نشان میاي از مکس برزگ؟ با برش تصویر نماي بسته
  .یابد و سکانس خاتمه می» 2154آنجلس سال  لس«: شود تصویر نوشته می
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   تحلیل فیلم.4ـ2ـ 3
 اختالف مانند سیاسی و اجتماعی مختلف مسائل هوشمندانه، طوري این فیلم به 
 کنترل با همراه سوسیالیسم، و شهر آرمان انقالب، طبقاتی، مبارزه بوروکراسی، ثروت،
 »تر پایین طبقات «اگر«دهد و معتقد است که  را نشان می توطئه هاي تئوري و دولت
 نیست گاه امن هیچ شهر شوند آرمان طوالنی سرکوب زمان مدت براي ازحد و بیش

)Zhang Rui, 2013(. کارل مارکس  .این امر موجب انقالب طبقات کارگر خواهد شد
 مراحل تاریخ و زندگی تمام درتر نبرد و جنگ   دقیقعبارتیه معتقد بود که تضاد و یا ب

 و کارفرما، آزادمردان و بردگان از رنبرد میان ارباب و رعیت، کارگ. در جریان است
ما نبردي که براي مارکس  ا).161 :1384توسلی،  (است تاریخی دورانهاي نبرد  نمونه

 که نبرد میان قشر  بعد فئودالی استهبسیار حائز اهمیت است، شامل نبرد در دور
ر دوره دتر   کارگر و طبقات پایینو) بورژوا(داران یا کارفرمایان اقتصادي  سرمایه
  .داري است سرمایه

اي است که تحوالت اجتماعی و سیاسی بسیار مهم و حیاتی رقم   دوره، این دوره
به  نمایانگر این تضاد هست و این دوگانگی را این کهاین فیلم عالوه بر . خورد می

» ازخودبیگانگی«کشد در جاهایی نیز به دیگر نظریات مارکس همچون مفهوم  تصویر می
هرچه کارگر «: دهد گونه توضیح می  ازخودبیگانگی را اینفرآیندمارکس  .پرداخته است

شود،  کند و محصوالتش ازلحاظ قدرت و مقدار بیشتر می ثروت بیشتري تولید می
تري تبدیل  آفریند، خود به کاالي ارزان ي بیشتري میهرچه کارگر کاال. گردد فقیرتر می

اي از فیلم که نقطه عزیمت اصلی خط روایت  درصحنه). 125: 1382مارکس، . (شود می
به دستور کارفرماي خود براي معطل نشدن خط تولید » مکس«و داستان فیلم نیز هست، 

. گیرد طرناك قرار میهاي خ شود که در آنجا مورد اصابت اشعه اي بسته می وارد محفظه
طور کل نمایانگر این امر است که ارزش کاال از کارگر بیشتر است و در  این صحنه به

براي » مکس«از اینجاست که . شود این میان کارگر به ناتوانی و ازخودبیگانگی مبتال می
این فیلم در ادامه سعی  .برود تا خود را درمان کند» بهشت«کند به  درمان خود سعی می
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 آن بیانگر تمام ، که سوسیالیستی دارد–شهر کمونیستی  در به تصویر کشیدن یک آرمان
 لباس و عدم شلوغ بودن، جمعیت خوش: آنجلس فاقد آن است چیزهایی است که لوس

 بسیار بهداشتی هاي مراقبت  با عالیق لطیف،)سفید شدت به (متمدن رفتار، مردم خوش
 خالکوبی، درست استخر، بدون هرگونه  در کنارخوابیده بزرگ، زنان قصرهاي و عالی،

  .)Kevin MacDonald, 2013 (آنجلس مردم لس ههم برخالف
» بهشت«در این فیلم ابتدا شاهد هستیم که دولتی شبیه سازمان ملل بر  

این جامعه در ابتدا بیانگر . حکمفرماست و در آن تنها افراد متمول و ثروتمند قرار دارند
 اما با جلو رفتن خط روایت فیلم در.  سوسیالیستی از دید مارکس استهیک جامع

عمل کرد و با » فري«به قول خود به » مکس«سکانس پایانی شاهد این هستیم که 
را » بهشت«داري و بعد سوسیالیستی موجود در  ام سرمایهنظ) طبقه کارگر(انقالب خود 

بعد از . ده آل کمونیستی را بنا کندای هنهایت توانست یک جامع از هم پاشید و در
موفقیت مکس تضاد طبقانی برداشته شد، برابري حکمفرما شد، تمرکز حکومت بر مردم 

  .ده شدکنار رفت و درنهایت منابع به تمام طبقات اجتماعی اختصاص دا
 در این فیلم با توجه  شدهشهر تصویر ، تحلیل آرمانیادشدهبا توجه به توضیحات 

  .شود بندي می به الگوي فیسک و بارت به شکل زیر دسته
  

   تحلیل بهشت با الگوي فیسک-4جدول 

ش 
مای

ح ن
طو

س
وپیا

ات
  

  ایدئولوژي :سطح سوم  بازنمایی: سطح دوم  واقعیت :سطح نخست

  عیرمزهاي اجتما  رمزگان
  ..)محیط و لباس، ظاهر،(

  رمزهاي فنی
  رمزهاي ایدئولوژیک  )بازیگر رفتار، گفتگو، اندازةنما،(

 محیط شهري نابود   داللت
 .آنجلس  در لسشده

 هاي بایر وخشک زمین 

 وهواي کثیف و  آب

 نماي زاویه باال باز از شهر تخریب  
 .آنجلس  لسشده

 بهشت "از باالي  نماي باز ". 

  نماي باز با حرکت تراولینگ

  بهشت یک شهر ایده
آل براي ساکنینش مهیا 

 .کرده است

  شاید در بهشت موج
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 .دودآلود

  محیط جذاب و
 .سرسبز بهشت

 هاي پیشرفته  ساختمان
 .و مدرن

  نماي بسته از زیستگاه
 .و کهکشان

  لباس مکس و فري
 بسیار کهنه و کثیف است

  مکس با حسرت به
 .کند آسمان نگاه می

  مردم بهشت داراي
هاي روشن و تمیز  لباس

 .هستند

 ها داراي  همه آن
 پوست سفید هستند

  نحوه صحبت مکس
نشان از عالقه او براي 

 .سفر به بهشت دارد

  در دست مکس و فري
اي مصور با عنوان  مجله

 .د قرار دار"بهشت "

  
 

 ."بهشت"جلو از فراز  روبه

  نماي نیمه بسته از مکس که به آسمان
 . است شدهخیره

 شدهبهشت جلب مکس توجهش به  
 .است

  صداي خنده کودکی در نماي مربوط
 .رسد میبه بهشت به گوش 

  موسیقی دالی است که بر اهمیت
 .افزاید بهشت می

  نحوه رفتار مردم بهشت بسیار
 .دوستانه و مؤدبانه است

 خواهر  و است دزدي کرده اقدام به مکس
 .این کار او ناراحت است روحانی از

  این سکانس داراي نماهاي تکراري
صورت  بسیار با نماهاي باز و بسته به

 .رفت و برگشتی است

 سکانس  گوي مکس و فري درمیانگفت
ن ای هو در آسایشگاه دالی است که عالق

 .دهد دو به سفر به بهشت را نشان می

 هاي  گوید در بهشت، روبات فري می
روز  اند و تمام وظیفه زیادي در حال انجام

ندگی ز کنند؛ آگه اونجا می روبهت خدمت
 .وقت نه پیر میشی و نه بیمار کنی هیچ

 دهد او را به  یمکس به فري قول م
 .بهش ببرد

تو یک فرد خیلی به ": گوید خواهر می
رو  خصوص هستی و یک روز کار مهمی

. "شدي زاده  اون براي که کاري .میدي انجام

 .زند می

  مردم با یکدیگر
اند و داراي  مهربان

 .اشتراك کار هستند

 هاي پیشرفته  تکنولوژي
موجب شادي و رفاه 

 .آورند مردم را فراهم می

 وهوا  بهشت داراي آب
 و زیبایی بسیاري است

 داراي  آنجلس لوس مردم
 .زندگی سختی هستند

 آنجلس به  مردم لوس
 .آورند دزدي روي می

 آنجلس به  مردم لوس
زبانی اسپانیایی و التین 

 .کنند صحبت می

  مردم زمین به رفتن به
هشت عالقه زیادي ب

بین از هیچ  دارند و دراین
 .کشند کاري پا پس نمی

  در بهشت بیماري و
 مرگ و پیري معنا ندارد

 هاي سایبورگ  روبات
در بهشت مشغول 

 .خدمت هستند

 کاري  مکس قرار است
 .العاده انجام دهد فوق
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   تحلیل بهشت با الگوي بارت-5جدول 
  ارجاعی  کنشی  نمادین  ضمنی  هرمنوتیک 

 انسسک
1  

چرا مکس به 
 آسمان خیره

   است؟شده
دلیل عالقه 

مکس و فري 
براي سفر به 

  چیست؟ بهشت
دزدي  چرا مکس

  کرده است؟
چرا خواهر به 

 گوید مکس می
خیلی  فرد تو یک

به خصوص 
هستی و یک 

روز کار مهمی 
  دي؟ می انجام رو

مکس و فري که 
هسته عاطفی 

فیلم را تشکیل 
دهند چگونه  می
د خواهن بهشت به

  رسید؟
 چه به بهشت مردم

اند  کاري مشغول 
و دلیل شادي و 

روابط حسنه 
ها با یکدیگر  آن

مکس قرار است در 
آینده یک عمل 

العاده انجام  خارق
او نماد یک . دهد

انسان انقالبی از 
  .ریاستطبقه پرولتا

خنده کودك در 
نماي مربوط به 

گر  بهشت نشان
آرامش و شادي 

  .آنجاست رفاه در و
اي  خانه درجلوي
غذاهاي  دربهشت

متنوعی قرار دارد 
که همه بتوانند از 
آن استفاده کنند و 
این نماد اشتراکی 

بودن و نفی 
فردگرایی در این 

  .سرزمین است
صداي تیراندازي و 

اورژانس نماد 
نی و وضعیت بحرا
بدون امنیت 

  آنجلس است لوس
فضاي خشک و 

هاي  زرد زمین

ضد / شهر آرمان
  شهر آرمان
  فقیر/ متمول

طبقه / طبقه کارگر
دار یا  سرمایه
  بورژوا
  غم/شادي
  التین/وستسفیدپ
  آسمان/ زمین

  آبادانی/ویرانی
  
  

مکس 
درنهایت عزم 
خود را براي 

سفر به بهشت 
  کند جذب می

باید دید آیا 
مکس موفق 

شود به قول  می
خود به فري 

عمل کند و به 
  بهشت برود؟

خواهر 
روحانی به 

مکس انگیزه 
سفر به بهشت 

و انقالب را 
  .دهد می
  
  
  

ارجاع به امکانات 
  متعددار  رفاهی

جاع به افول را
فردگرایی و توجه 

  به خانواده
ارجاع به وجود 

   امنیت
   کار گروهی ارجاع به

تکنولوژي  به  ارجاع
پیشرفته و وجود 

  الکترونیکی وسایل
ارجاع به نامیرایی و 

  عدم پیر شدن
ارجاع اشتراکی بودن 

چیز و تخصیص  همه
  منابع

ارجاع به یک 
شهر  آرمان

  جدید سوسیالیستی
بی ارجاع به انقال

بودن طبقه کارگر و 
حرکت به سمت 

  کمونیست جامعه یک
ارجاع به آرمانی 
بودن حضور در 

شهر براي  آرمان
 مردم
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  چیست؟
مکس  :رفع تعلیق

براي سفر به 
بهشت دزدي 

کرده و به همین 
دلیل به آسمان 

  شود خیره می

آنجلس  لوس اطراف
نشان از نابودي این 

  .شهر دارد
دستگاهی که دختر 
شناگر در آن قرار 

نماد فناوري  گیرد می
 .فوق پیشرفته است

   
شهري نیمه ویران با  . است»شهر آرمان پاد« یک هترسیم کننددر ابتدا یلم ف

اما این شهر در واقع  هاي شلوغ و کثیف شبیه به مکزیکوسیتی یا سائوپائولو، محله
 هستند و به کارهاي زبان اسپانیاییبیشتر سکنه فقیر به نظر  . است2154سال آنجلس  لس

 .شود ندرت یافت می هاي پزشکی به حال مراقبت درعین. اند مشغول پرزحمتپست و 
یک   بر باالي زمین شناور است؛، با ظاهري شبیه به چرخ پنج پر»بهشت «در مقابل

ر محیطی عاري از استرس در آن زندگی پیکر که افراد ثروتمند د ایستگاه فضایی غول
 .دهد  جاودانه را میتقریباً امکان زندگی ها آنانگیز پزشکی به  کنند و فناوري حیرت می

د و از نکن را اداره می» بهشت«شورایی شبیه به سازمان ملل و متشکل از افراد ثروتمند 
 .دندار  و آلوده در امان نگاه میپرجمعیتگزند زمین 

 افشا ،ستگاه نظري فیسک و بارت، سطح ایدئولوژیک و فرهنگیدر هر دو د 
د، با دوقطبی کردن فضاي نکننده فضاي غایب یا الیه زیرین فیلم هستند که سعی دار

هایی  نشانه. دنفیلم، جهان آمریکایی را در معرض خطر کشورهاي جهان سوم نشان ده
مچون شهرهاي آنجلس، طراحی شهر ه همچون اسپانیولی صحبت کردن مردم لوس

کمونیستی آمریکاي التین مؤید این نکته هستند که در فیلم، ایدئولوژي نژاد سفید برتر 
سعی دارد خود را از دست ) اینجا آسمان(آمریکایی با ساختن بهشت درجایی دیگر 

شهر قرار  آرمان شهر خود را در مقابل پاد  نجات دهد به همین دلیل، آرمانها »دیگري«
گذارد و با استفاده از اسطوره بهشت در آسمان، در   را در مقابل زمین میدهد؛ آسمان می

  .نمایند باورهاي عامیانه مردم، زمین و بازماندگان زمین را تهدیدکنندگان آینده معرفی می
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  1آواتار .3-4
  آمریکا: محصول / 2009:  سال پخش2جیمز کامرون :کارگردان

   داستان فیلمچکیده. 4ـ3ـ1
 سیاره. افتد  میالدي اتفاق می2154 داستانی است که در سال »ارآوات« داستان 

 فرازمینی دارد، وحش حیاتاي از  العاده  یکی از این اقمار است که تنوع خارق3پاندورا
  شدهنچه که باعثآ.  در تضاد با طبیعت فیزیکی انسان استکامالًن آمحیطی فیزیکی 

جود یک عنصر طبیعی بسیار قیمتی به  این سیاره کشیده شوند وطرف به ها انساناست 
 و نظیر این جهان تخیلی با داشتن طبیعتی بی. است) به معنی عنصر نایاب (آبتینیوم نام آن
 مختلف هاي حوزه دانشمندان توجه مورد اي فاضله مدینه همچون اساطیري تمدنی
  ).شناسی دانشوري نسب به نقل از سایت مردم (تاس علمی

 روي ویلچر است که هنگام خدمت بر انبازج سربازي »جیک سالی« 
او . (است  شدهاز ناحیه دو پا فلج الدر ونزوئ  آمریکامتحده تفنگداران دریایی ایاالت در

 او را که هنگامی) شود که به طرز مشکوکی مرده است جایگزین برادر دوقلویش می
 سعی مأموریتشاو طبق گیرند،  ها به کار می  از بدنیکی خلبانعنوان  براي پروژه آواتار به

او مسیرهاي . .کند در رخنه کردن در بومیان و کشف رموز و اطالعات سري آنان می
نژاد  اي از  به باالترین درجه یعنی هدایت پرندهاین کهکند تا  اي را طی می پیچیده

 یعنی ها آناي  هشود و جا پاي رهبر افسان موفق می» تایروکو « به نام»توروك«اي  اسطوره
 کمک کند، تا جایی که مجبور است ها آنکند به   سعی می او.گذارد  می"روك ماکتوتو"

  ... وهاي غاصب، یعنی نوع خودش، قرار گیرد سرانجام در برابر نسل انسان
  

                                                   
1. avatar  
2. james cameron  
3. Pandora  
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با درخت و حمله » جیک سالی» سکانس صحبت : سکانس منتخب. 4ـ3ـ2
  ارتش به مردم پاندورا

 روز:  زمان– پاندورا: محل وقوع

هستیم که به سمت درخت صداها » جیک سالی«تدا شاهد نمایی بسیار باز از در اب
احتماالً من اآلن فقط با «: گوید نشیند و می جیک در مقابل درخت می. کند حرکت می

کند و  شاخک ارتباطی خود را به درخت وصل می جیک. »کنم یک درخت صحبت می
دنیایی که ما ازش اومدیم را . ر بدماگر تو واقعاً اونجایی؛ میخام بهت اخطا«: گوید می

. کنند اینجا هم همین کارو می. ببین آنجا اصالً سبز نیست اونها مادر خودشونو کشتن
 جلوشون این کهمگر . هاي بیشتري از آسمون مثل یه بارون تموم نشدنی میان اینجا آدم

اما به کمک جنگم  ایستم و می اگر تو منو براي کاري انتخاب کردي من می. رو بگیریم
مادربزرگ ما «: گوید شود به او می به سمت جیک نزدیک می» نیتري« .»تو نیاز دارم

 هدرصحن. »کنه اون فقط از تعادل حیات حفاظت می. گیره جیک طرف کسی رو نمی
بعدي این سکانس، شاهد نماهایی باز و بسته از ارتش و هواپیماهاي جنگی هستیم که 

در نماي بعد شاهد تصویري بسیار باز از فراز .  دارندها را قصد حرکت به سمت ناوي
هاي بسیاري از مبارزه زمینی و  در ادامه شاهد صحنه. پاندورا و تمام هواپیماها هستیم

هاي  در ادامه مبارزه، نیتري و اژدهایش توسط شلیک. ها هستیم ها و انسان هوایی ناوي
 در. رود  که در حال مرگ است مینیتري به سمت اژدهایش. افتند آهنی به زمین می آدم

 است و  شدهکنیم که تنها در پشت یک درخت قایم نماي بعد نیتري را مشاهده می
اي  در نماي بعدي حیوانات عظیم جثه .دنشو نیروي زمینی ارتش به سمت او نزدیک می

کنند بعدازآن  کنند و همه را نابود می به سمت ارتش حمله می... با سرهاي چکشی و
در نماهاي بعدي ما شاهد . »جیک اوا صدایت را شنید««: گوید  با خوشحالی مینیتري

ها هستیم که درنهایت جیک با کمک نیتري، ارتشبد را  درگیري جیک با ارتشبد و سفینه
رسد، مردم به سمت رئیس که در حال  با مرگ ارتشبد جنگ به پایان می. برد از بین می

بعد از مرگ تسوتی . کند  را به جیک واگذار میروند و او وظیفه رهبري مرگ است می
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روایت » جیک« پایانی هدر صحن. کند تصویر به سمت باال و فراز طبیعت حرکت می
زمان اندوه بزرگ به پایان . ها از سرزمین برون رانده شدند بیگانه«: گوید کند و می می

و رقص و آواز درصحنه بعد شاهد اتحاد . »رسیده بود و نیازي به تروك ماکتو نبود
» جیک سالی«ها در زیر درخت روحانی هستیم، بذرهاي درخت در اطراف  ناوي

ها سعی در انتقال روح جیک به آواتارش دارد ناگهان نما به  درحرکت هستند مادر ناوي
شود و فیلم تمام  ناگهان چشمان او باز می. کند حرکت می) آواتار(سمت چهره جیک 

  .شود می
  
  متحلیل فیل. 4ـ3ـ3
 به معناي تجسم و ظهور خدایی در کالبد  وریشه در سانسکریت دارد واتارآ 

 به معناي تجسم خداوند در کالبد مسیح  نیزانسانی یا حیوانی است و در مسیحیت
 اسکات، ساخته شد ریدلی کارگردانی به ،1982 سال در رانر، بلید که زمانی از. است

 از از طریق سایبرنتیک، شدن متولد  امکاناست که چگونه کرده احاطه را سؤال ما این
با  یا جابجایی ترکیب از جاودانگی، امکان و از ژنومیک، رباتیک، از مصنوعی، هوش

 این  در.تخیل غربی شد و علم رویاهاي این کار باعث حفظ.. دیگر وجود دارد بدن
 ناپذیر ن پرسش است؛ جابجایی برگشتای هحل ب راه یک هدهند نشان آواتار ایدئولوژي،

) روحانی(درخت ارواح  نیروي مربوط به میدان که توسط طبیعت، نیروي به وابسته
 ما شهر آرمان در همیشه که شاید، عناصري از آواتار دیگر، سوي از .شود ارائه می
 انسان و طبیعت بین هماهنگی و تعادل مورد هم در کند و آن  استفاده می شده مشخص

 غذایی، مواد تعارضات، تهیه حل.  است شده تجربه» ناوي« جامعه که توسط است،
دارد و  نفوذ چیز به همه آن در که به طبیعت وابسته است زندگی و رحمت حفاظت،

 ادیان در شاد و پرفضیلت خوب، عاقل، طبیعت مفهوم. اند متصل چیز به یکدیگر همه
 حال درو  وجود دارد روسو تفکر ژان ژاك در که طور همان بوده است، مسیحی قبل

. محیطی مرتبط است زیست هاي سیستم مورد در یادگیري به جدید موارد در حاضر نیز
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ها  از سرزمین آن حفاظت درگروي بشر، هاي گونه از حفاظت پایان باید گفت که در
  .)gomes, 2010: 41 (.یعنی زمین است

 محیطی است که در آن شهر زیست پاندورا در این فیلم نمایانگر نوعی آرمان 
زند و مردم را به صلح و همکاري و محبت با خود و با  طبیعت حرف اول را می

ن مکان ای هدر این فیلم نمایانگر خدایی است ک» اوا«. کند حیوانات و گیاهان دعوت می
در . زیبا را فراهم کرده است و درخت روحانی نیز نمادي بر موعود گاه آواتارهاست

شهر و  هاي پیشرفته سعی در تخریب آرمان ولوژياست که با تکن مقابل نیروي انسانی
کارکردهاي  این فیلم نقدي نیز به تکنولوژي و کژ. تبدیل آن به یک ضدآرمانشهر دارد

هاي انسان دارد که  و رابطه آن با فعالیت) گرم شدن زمین(زیست  آن در رابطه با محیط
انسانیت، وفاداري مهربانی،  مردم روحیه  است و در آن شدهباعث تخریب زمین الهی

ها که زیر نظر درخت روحانی قرار دارد  که جامعه ناوي اند؛ درحالی داده  دست را از. ..و
  .هاست کامالً برخالف انسان

توان به موارد زیر  شهر را می آرمان شهر پاندورا و ضد هاي اصلی آرمان مشخصه 
  :خالصه کرد

 طبیعت آمیز، رواقعی، صلحغی عناصر طبیعی، سرزمینی اتوپیایی، فرا: پاندورا 
 براي (زندگی مناسب سیاره، شرایط از حفاظت پذیر در محدود، مردمان مسئولیت

طبیعت، مهربانی با همدیگر و با حیوانات و گیاهان، معتقد به  با ، هماهنگی)ها ناوي
  .خداي اوا
 از قصد): شهري است ضد آرمان جهان دهنده که نشان( بزرگ هاي شرکت گروه 

خودخواه،  تروریستی، خود، بد، گروه/مزایاي زمین براي تنها سیاره بردن بین
انسانی  جامعه خودپرستی و توزي کینه نماد انسانی گروه. مسئولیت طلب، بی خشونت

 به انتقال قابل و بسیار معتبر شد اما فیلم داده نشان »دوجهان« بین تضاد اگرچه. است
  .است ما واقعی جامعه

  :دهند شهري فیلم را بهتر نشان می هاي بازنمایی مدل آرمان ی، ویژگصفحه بعدجداول 
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  ار با الگوي فیسکت تحلیل آوا-6جدول 
سطوح 
نمایش 
  اتوپیا

  ایدئولوژي :سطح سوم  بازنمایی: سطح دوم  واقعیت :سطح نخست

  رمزگان
  رمزهاي اجتماعی

  ..)محیط و لباس، ظاهر،(

  رمزهاي فنی
گفتگو، رفتار،  اندازه نما،(

  )بازیگر
  رمزهاي ایدئولوژیک

ها با مردم زمین  ظاهر و لباس ناوي   داللت

 .بسیار متفاوت است

 ها بسیار ساده و شبیه  لباس ناوي

 .هاي اولیه است انسان

  فضاي پاندورا بسیار سرسبز و بکر

حیواناتی فرا  العاده و با طبیعت خارق

 .طبیعی است

 ها با مردم زمین تفاوت  چهره ناوي

ري بدنی سبز و قد دا ..کند بسیاري می

بسیار بلند و یک رابط براي ارتباط با 

 .طبیعت و همدیگر هستند

  

  

  
 

  افراد به همدیگر کمک

کنند تا از خانه خود دفاع  می

  .کنند

  موسیقی در لحظاتی از فیلم

ها  بر غم و اندوه مرگ ناوي

  .افزاید می

 نیتري در حال  نماي بسته از

دهنده عمق  اشک ریختن نشان

انه در قبیله رابطه صمیم

  .)هندي (هاست ناوي

  گفتگوي جیک با درخت

دهنده اعتقاد  صداها نشان

 .ها به اوا است ناوي

  رفتار انتحاري جنگجویان

 .در دفاع از خانه خود

هاي پشت سر هم در  نام

  .افزاید می سکانس بر هیجان

  در پاندورا ارتباط با

طبیعت حرف اول را 

 .زند می

 "یا مادر طبیعت، "اوا 

چیز هست  ل همهمسئو

ومیر و  ازجمله مرگ

  دفاع از پاندورا

  مردم ناوي داراي

 .اتحاد زیادي هستند

 ها   در منطق زمینی

هدف وسیله را توجیه 

  .کند می

  وجود زن و مرد در

 مبارزه

 پذیري  مسئولیت

 ها ناوي
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   تحلیل آواتار با الگوي بارت-7جدول 
  ارجاعی  کنشی  نمادین  ضمنی  هرمنوتیک 

سکانس 
1  

 جیک سالی با چرا
درخت صداها و 

روحانی  درخت
  کند؟ صحبت می

چرا مردم براي دفاع 
از پاندورا مصمم 

  هستند؟
 این کهدلیل اصلی 

همنوعان   جیک به
خود خیانت کرد و 

ها پیوست  به ناوي
  چیست؟

چرا رهبر جیک را 
به رهبري برگزید و 

چرا جنگجویان او را 
  ؟کنند می برادرخطاب

چرا حیوانات به 
ها  ناويکمک 
  آمدند؟

  :رفع تعلیق
ها  چون اوا به آن

دستور داده بود تا از 
ها در برابر  ناوي
ها محافظت  انسان
  .کنند

ها  ارتش و آدم
گر  نماد تخریب

  .طبیعت هستند
اوا نماد طبیعت 

  .است
پاندورا نماد 

شهري زیبا و 
آب طبیعت بکر 
  .و خالقانه است

هاي نیتري  اشک
ن ای هدهند نشان

 امر است که
ها  مرگ ناوي

براي یکدیگر 
  .بسیار مهم است

  
  
  

  مدافع/مهاجم
/ متحد

  خودخواه
/ آبادگر
  کننده ویران

  فریبکار/مهربان
/ سالح ساده

 سالح
  پیشرفته

/ جو صلح
  گر ستیزه
بدون / مکار

  نیرنگ

اوا صحبت جیک 
را با خود شنید و 

به کمک مردم 
  .آمد

باید دید که خیر 
بر شر پیروز 

  شود یا نه؟ می
 جیک را تسوتی

برادر خود 
  .کند خطاب می

ارجاع به اتحاد 
  مردم با طبیعت

ارجاع به 
پذیري  مسئولیت

  ها ناوي
ارجاع به کار 

گروهی و اهمیت 
  قبیله

طبیعی  ارجاع به فرا
  بودن پاندورا

 "اوا"اعتقاد به 
  )مادر طبیعت(

ارجاع به مهربانی 
ها باهم و با  ناوي

  طبیعت
ارجاع به مخرب 

  بودن انسان
 به استفاده ارجاع

 بد از فناوري و کژ
کارکرد آن توسط 
انسان در تخریب 

  طبیعت
ارجاع به محافظ 
بودن طبیعت و 

مهیاکننده زندگی 
 خوب و طبیعی
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  گیري نتیجه .5
هاي مختلف مقاله به آن پرداخته شد، بازنمایی اتوپیا در هر سه فیلم  طور که در بخش آن 

؛ ندنک یماي را نیز دنبال  اهداف جداگانهحال   وجوه مشترکی دارند، درعیناین کهضمن 
 رفاه، برابري و کار  لیوودي،ها  هاي  از اتوپیا در این فیلم شده هاي ارائه ترین دال مهم

 است که در نسبت و همنشینی با اتوپیا به تصویر کشیده... یی وفردگراگروهی و نبود 
تی، رفاه، اهمیت به کار مدلول و باعث ایجاد خوشبخي که اتوپیا، ا گونه به است، شده

گروهی، ایجاد تکنولوژي پیشرفته، تغییر در آناتومی بدن، مانند تغییر پیري، نبود 
عنوان مکانی  شهر به در این نوع تصویرپردازي، آرمان. شود یم دانسته ...ومیر و مرگ

 است که غایت اصلی آن رفاه شهروندان است و رسیدن و سکنی گزیدن در  شده ترسیم
 به   شدن به آن حاضر است دستنائللت اصلی هر فرد است که گاه براي آن رسا

  .شخصیت مکس در فیلم بهشت: مانند. کارهاي خطرناك بزند 
ها با استفاده از عناصر بصري،  برجسته کردن مفاهیم خاص در روایت فیلم 
مدانه هاي موجود در متن با تأکید عا ها و کنش هاي ویژه و خرده روایت ها، جلوه نشانه

طور منسجم در ذهن  شود که آن موضوع به روي یک سري از موضوعات باعث می
 بارت، هر تأویلی به هبه عقید. گرفته است، مجسم شود مخاطبی که متن براي او شکل

 خودش سهمی از حقیقت دارد، پرسش یعنی قاطعانه ابراز کردن تکثر وجود که هانداز
تعبیر متن  .چیز بیرون از متن وجود ندارد  هیچکه چرا.  ممکن نیستیحتالبته محتمل و 

  شدههاي تنیده ها در برابر هم، اتصال به متون دیگر و دیگر رمزگان با تقابل برخی نشانه
کند که متن را درك  شود و این امکان را براي مخاطب نیز ایجاد می در هم ممکن می

هایی که ذاتاً چندمعنایی بوده  دال. ها در متن فعال شود دار شدن دال  معنیفرآیندکرده و 
گیرند، امکان داشتن معناهایی متفاوت را به دست  و بسته به بافتی که در آن قرار می

 و ها نشانه محصول بلکه نیست، ذاتی معنا که کرد فراموش نباید البته. آورند می
  .)32: 1387بارت به نقل از صادقی، (است  هم کنار در ها آن گرفتن قرار چگونگی
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شناسی فیسک  وسیله الگوي روایی بارت و نشانه هاي مورد بررسی که به در فیلم 
ها و عناصر  بررسی شدند هرکدام یک معناي منسجم و یکسان را در قالب متن و زمینه

مثالً اتحاد و نفی فردگرایی . بصري متفاوت در لواي نوعی خاص از اتوپیا مطرح کردند
 ،ی با قبیله، طبیعت و روح حاکم بر طبیعتدر فیلم آواتار در یک نسبت همنشین

صورت  بدین» بهشت«و » فرداها سرزمین«که در فیلم   است درحالی شدهگذاري نشانه
شهر مکانی متصور  نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که آرمان. نیست

جود شود که خرابی و ویرانی در آن معنایی ندارد، زندگی زیبا و داراي آسایش و می
امنیت در . ها داراي رفتار صمیمانه و مهربانه با دیگران هستند  مردم این سرزمین،دارد

سرزمین « در فیلم  شدهشهر تصویر زند، مانند آرمان ها حرف اول را می بعضی از آن
  .کل رخت بربسته است شهرها به ادي و جنسی نیز در این آرمانژ تبعیض ن.»فرداها

هاي و نمادهاي موجود  اها، این سرزمین با توجه به دالشهر سرزمین فرد در آرمان
ها و  شهري است که شرکت والت دیزنی از پارك در سکانس مورد نظر، نمایانگر آرمان

 در این سکانس مطابق  شدهزیرا تم به تصویر کشیده. هاي خود مدنظر دارد استراحتگاه
ی زیبا و داراي هاي این شرکت است که مکانی مفرح، داراي فضای تصویر پارك

شهر به  آرمان. باشد پیشرفته می ونقل هاي زیاد و برخوردار از سیستم حمل گردشگاه
شهر خود  هایی که اتین کابه از آرمان  در این فیلم با توجه به مؤلفه شدهتصویر کشیده

ها و فضاي سبز و  جمله گردشگاهتوان به  می هاي بسیاري است از ذکر کرد داراي تطابق
فضاي تقابلی در این فیلم میان دنیاي تاریک آینده و . ي پیشرفته اشاره کردتکنولوژ

  .گرفته است اعتمادي به دانش و اعتماد به تخیل مثبت انسانی شکل دنیاي روشن و بی
 بر ملل سازمان شبیه دولتی که هستیم این شاهد ابتدا مورد فیلم بهشت نیز در در 

 در جامعه این. دارند قرار بورژوا و متمول دافرا تنها آن در و فرماست حکم »بهشت«
 روایت خط رفتن جلو با اما. است مارکس دید از سوسیالیستی هجامع یک بیانگر ابتدا
 و کرد عمل »فري «به خود قول به» مکس «که هستیم این شاهد پایانی سکانس در فیلم

 »بهشت «در جودمو سوسیالیستی بعد و داري سرمایه نظام) کارگر طبقه (خود انقالب با
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 از بعد. کند بنا را کمونیستی ده آلای هجامع یک توانست درنهایت و پاشید هم از را
 مردم بر حکومت تمرکز شد، فرما حکم برابري شد، برداشته طبقانی تضاد مکس موفقیت

 فضاي روایت .شد داده اختصاص اجتماعی طبقات تمام به منابع درنهایت و رفت کنار
شهري است که کارل مارکس از وقوع  اي بر آرمان ضوح دال و نشانهو در این فیلم به

 در ماتریالیسم تاریخی خود به تصویر  شده کمونیسم در تضاد دیالکتیکی مطرح
کند، ایدئولوژي فیلم  در این فیلم اما بازنمایی اتوپیا اهداف دیگري را دنبال می. کشد می

آن نوعی بدبینی به طبقه فرودست است که طی  بر اساس برجسته کردن جامعه طبقاتی
این فضاي تقابلی . تقابل میان نژاد برتر و سایر نژادهاست. شود به تصویر کشیده می

 همبتنی برجهان عالی و جهان پست، امري رایج در بسیاري از جوامع پیشرفته نسبت ب
 زوله کردن جامعه و کشور خود در مقابلای هتمایل ب. باشد سومی می  کشورهاي جهان

نمونه . جمله آمریکاست سایر جوامع و کشورها یک ایده مرکزي در برخی کشورها از
اعالن او . وضوح مشاهده کرد توان پس از ریاست جمهوري ترامپ به مشخص آن را می

واقع به نحوي بیانگر چنین وضعیتی  براي دیوار کشیدن میان آمریکا و مکزیک در
 ،اویه، یک پیشگویی بزرگ درباره شرایط آیندهفیلم بهشت شاید از این ز. توان باشد می

  .است داري بخصوص دولت حاکم فعلی در کشور نماد سرمایه
در فیلم آواتار اما بازنمایی از بدبینی نژادي و قومی، به بدبینی نوع انسان توجه  

فیلم به دنبال دستیابی به جهانی دیگر و . یعنی تقابل بین انسان و طبیعت است. دارد
زیست  ي از موجودات دیگر براي ساختن جهانی متفاوت است که در آن محیطالگوگیر

نکته مهم این است که با توجه  .است شود و احترام به طبیعت اصلی اساسی ویران نمی
رسد  آیند، به نظر می حساب می  تخیلی به-شهري جز ژانر علمی هاي آرمان  فیلمن کهای هب

ن ای ههم بااین. است بشري نیافتنی یا فرا ی دستها، اتوپیا جای در باور سازندگان آن
ها استفاده کرده و با  توانند از جاذبه موجود در فیلم ها به دلیل هیجانی بودن می فیلم

موضوع مدنظر خود را به ... سازي و  استفاده از نما، موسیقی، نوع تصویرپردازي، صحنه
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 خستگی به سینما آمده خورد مخاطب غیر سرسخت که براي فرار از روزمرگی و رفع
سیاست کمپانی و خالق اثر همخوانی دارد  د و ایدئولوژي پشت فیلم را که بان بده،است

  ،سازي هدفمند سازندگان آن ها با برجسته جذابیت این فیلم. دنرا به ذهن مخاطب بفرست
در کنار این مسائل . شود پذیرش فضا و موضوع از سوي مخاطب منجر میبه نهایت  در
آوردهایی براي علم و شناسایی ابعاد  د گفت که هر تحقیق سعی در رسیدن به دستبای

 را موضوع ادبیات به تحقیق این هاي کمک ذیل  که، مواردداردتازه از یک موضوع 
 :دنده می نشان

 یک عنوان به آمریکا کردن مطرح در لیووديها سینماي غالب رویکرد شناخت 
 یافته تحقق اتوپیاي

 اتوپیا دادن نشان براي فیلم این در  شدهکاربرده به هاي انهنش با آشنایی 

 اتوپیا موضوعیت با سینمایی محصوالت در تحقیق نخستین 

 یادشده هاي فیلم در اتوپیا بازنمایی نحوه شناخت 

 از معدودي تعداد در تنها که فیسک و بارت شناختی نشانه رویکرد تلفیق 
 حاضر با تحقیق اندکی هاي تفاوت داراي که است  شده استفاده بازنمایی هاي پژوهش
 .هستند
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