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Abstract 
The advent of photography and cinema, along with the development of 

technical tools for reproducing and disseminating images, has given many 

geographical spaces a great virtual appearance and confrontation with the 

public, a process that can be described as the “democratization” of space. In 

this process, the formation of a structure of all geographical spaces is 

represented. At least four factors must be used for parallelism: Duplication, 

Pluralization, Diversity, and Multiplicity. Matchmaking is an effort to 

produce and reproduce all features and characteristics of a space. Pluralism 

means the possibility of the presence of all opportunities in a space without a 

centrist force. Divergence also refers to centrifugal flow, based on which 

collectivism and pluralism are made and ultimately suffocation refers to a 

way in which there is no sign of separation, uniformity and assimilation. 

These four factors are an attempt to eliminate discrimination and inequality 

in the homogeneous distribution of space. This means that the four factors 

must be used to break the center-periphery relationship and centralize one 

space and marginalize other spaces. A central space tries to highlight its 

features and coordinates and turn it into an “audit center” and reduce spatial 

diversity. Cinema deals with both ways of parallelizing and distributing 

inequalities. In other words, on the one hand, cinema can give space to the 

marginal spaces of opportunity and create a democratic space and it can also 

move towards justifying and showing the superiority of the central space in 

opposition to the “other space”. How spatial representations are represented 

in cinema is a matter of linking cinema and geography. 

Result and discussion: Slavoj Žižek, the Slovenian post-Marxist 

philosopher, transformed the Hollywood film industry and its political-

spatial developments by categorizing the American theatrical process from 

1990 to 2001 after being affected by the September 11 attacks. He divides it 
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into “Truman’s” and “Matrix’s” plays and explores the ideological and 

dramatic coordination of Americans’ understanding of the world after 9/11. 

Truman is a 1998 comedy, sci-fi, and drama film directed by Peter Lindsay 

Weir and starring Jim Carrey. The film depicts the life of a man whose life is 

being broadcast on television 24 hours a day for millions of people around 

the world without his knowledge. The film’s plot revolves around a middle-

class man who, after a while, realizes what he has in mind about his happy 

and promising life. It’s a TV show. The Matrix is a 1999 science fiction film 

written and directed by the Wachowski Brothers. The film narrates the 

existence of human beings as fictional realities that are constructed by man-

made machines and nourished by the human mind and energy. According to 

Žižek, both films represent the real-life credentials of everyday life in the 

United States and question “simulated reality” and represent “the Ultimate 

American Paranoid Fantasy”. 

Conclusion: Media is recognized as a powerful and influential tool in 

today’s world that directs the flow of power generation in space. Cinema and 

film have become an important tool for competing on a variety of national and 

transnational scales as one of the important pillars of the media which have the 

power to persuade, motivate and lead to uncertainty. Therefore, research on 

the relationship between geopolitics and cinema, which began with post-

modern approaches and especially with the influence of the Frankfurt School, 

follows a study of how to represent the action and response of geopolitical 

foundations in film circles and its external effects are on the audience. The 

present study, by using discourse and narrative analyses of three selected 

films, Rambo 2 (1985), Unwanted Injury (2002), and Fall (2012), seeks to 

explore how Russian geopolitical foundations are represented in Hollywood 

cinema. The results of this study indicate that discourses such as the cold War, 

non-construction, unorganized space, Russia-China-Iran triangle, and tensions 

seem to be the most important elements of geopolitical representations of 

Russia in Hollywood cinema. In these films, the location of the film’s 

screenplays is the same locations proposed by classical geopolitical theorists 

such as Halford John Mackinder and Nicholas John Spykman; places such as 

Hartland and Rimland, or spaces where hostile geopolitics survived the cold 

War. It is reminiscent of Russia, Cuba, and Colombia. Hollywood also needs 

to represent these strategic locations as “geopolitical tensions”. From a 

geopolitical point of view, Hollywood cinema seems to have “hegemonic 

representations” that produce in the minds of the audience a “new consensus” 

and a ‘new interpretation” of the world map. 
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 *افشين متقی دستنایی
 ، دانشگاه خوارزمیجغرافیای سیاسی دانشیار

 بيگی   همصيب قر
 دکتری ژئوپلیتیک، دانشگاه تهران

 (82/50/8933تاریخ تصویب:  -72/50/8931)تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
های تولیدد قددر     شود که جریان ان امروزی شناخته میقدرتمند و اثرگذار در جه یابزار  ۀمثاب رسانه به

هدای مهدم رسدانه کده از نیدروی اقندا ،        عنوان یکی از پایده  دهد. سینما و فیلم به در فضاها را جهت می
هدای   مانندی برخوردار اسدت، بده ابدزاری مهدم بدرای رقابدت در م یدا         دهی بی جهتو  برانگیزندگی

میان ژئوپلیتیک و سینما که   ۀرابط ۀت. از همین رو، پژوهش درباراس شدهگوناگون ملی و فراملی تبدیل 
چگونگی  ۀاز مکتب فرانکفور  آغاز شد، در پی مطالع پذیریثیرأویژه با ت هبا رویکردهای پسامدرن و ب
بیروندی آن بدر مطاابدان     هایثیرتأهای فیلم و  های ژئوپلیتیکی در حل ه مایه بازنمایی کنش و واکنش بن

(، 8310) 7رمبدو  »حاضر با روش تحلیل گفتمان و تحلیل روایدی  سده فدیلم منتطدب      شتاردر نواست. 
هدای ژئدوپلیتیکی    مایده  چگدونگی بازنمدایی بدن   کوشیم  می، («7587( و س وط )7557آسیب ناخواسته )

های گفتمدانی مانندد    که دالدهد  می ، نشاننوشتار. نتایج این را واکاوی کنیمروسیه در سینمای هالیوود 
هدای   مایده  ترین بدن  ایران و تنش، مهمو  چینو  روسیه ۀگان نظم، سه بیسازی، فضای  نگ سرد، غیریتج

رخدادِ سدناریوهای    ها، مکان فیلم این در. هستندژئوپلیتیکی بازنمایی شده از روسیه در سینمای هالیوود 
در و اسداایکمن مطدر    پردازان کالسیک ژئوپلیتیک، همچون مکنی هایی است که نظریه فیلم، همان مکان

هایی مانند هارتلند و ریملند یا فضاهایی که ژئوپلیتیک متطاصم بازمانده از دوران جندگ   اند؛ مکان کرده
را  راهبدردی هدای   کند؛ همانند روسیه، کوبا، کلمبیا. هالیوود نیز باید این مکان سرد را در ذهن تداعی می

رسدد سدینمای هدالیوود دارای     نظر مدی  ژئوپلیتیک، به دگاهدیبازنمایی کند. از « ژئوپلیتیک تنش»عنوان  به
جهان   ۀاز ن ش« جدید یخوانش»و « جدید یاجماع»است که در ذهن مطاابان « های هژمونیک بازنمایی»

 کند. تولید می
 

 واژگان اصلی
 بازنمایی، جنگ سرد، روسیه، ژئوپلیتیک، سینما.
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 مقدمه
ابزارهای تکنیکی برای بازتولید و پدراکنش تصداویر   پیدایش عکاسی و سینما، همراه با پیشرفت 

سبب شد تا بسیاری از فضاهای جغرافیدایی از پدیدداری مزدازی زیدادی برخدوردار شدوند و       
 8«سدازی  دموکراسدی »توان با عندوان   یرویاروی  دیدگان  همگان قرار گیرند؛ فرایندی که از آن م

فضداهای جغرافیدایی    ۀای از همد  شداکله سازی  فضای مزازی یاد کرد. در این فرایند دموکراسی
 چهدار عامدل   ایدن  کدم   سدازی بایدد دسدت    یبدرای مدواز   (.Bennett, 2010: 94)شود  بازنمایی می
همتاسازی کوششدی اسدت در راسدتای     0.یبسگانگو  4واگرایی 9تکثر،  7،همتاسازی :رواج یابد

هدا   فرصت ۀن حضور همیک فضا. تکثر به معنی امکا های ویژگیامکانا  و  ۀتکثیر و تولید هم
نیروی گراینده به مرکز. واگرایی نیز به جریان گریدز از مرکدز اشداره     بدوناست در یک فضای 

ای  بده شدیوه   یبسدگانگ آید و سدرانزا    گرایی و کثر  فراهم می آن امکان جمع ۀدارد که بر پای
ایدن چهدار   سدازی وجدود نددارد.     اشاره دارد که در آن نشانی از جداسازی، یکدستی و همسان

تبعیض و نابرابری در توزیع همگن فضاست. بدین معنی که بدرای   زدودنعامل، کوششی برای 
رانددن   حاشدیه  بطشدیدن بده یدک فضدا و بده      پیرامون و مرکزیدت و  مرکز ۀاز میان برداشتن رابط

کوشدد تدا    فضاهای دیگر، باید از چهار عامل یاد شده اسدتفاده کدرد. یدک فضدای مرکدزی مدی      
و از تنو  فضدایی   کندتبدیل « مرکز حسابرسی»را به یک  د را برجسته سازد و آنها خو ویژگی
 . (Mottaghi and Gharabeyghi, 2015: 13) بکاهد

ها سروکار دارد. به دیگر سدطن، سدینما    سازی و توزیع نابرابری موازی ۀسینما با هر دو شیو
فضدای دموکراتیدک پدیدد    ای فرصت جوالن دهد و یدک   تواند به فضاهای حاشیه می ییاز سو

فضدای  »دادن فضدای مرکدز در ضددیت بدا      تواند در راستای توجیه و برتر نشدان  آورد و هم می
اینکه بازنمایی روابط فضایی در سدینما بدا کددا  شدیوه      .(Dyer, 2014: 18) به پیش رود« دیگری

گهگاه چندین  زند.  پذیرد، موضوعی است که سینما و جغرافیا را به یکدیگر پیوند می صور  می
کدار رفتده در یدک فضدای      هسوی مطاابان با سیاستِ بد  هایی در پی ساخت ذهنیت هم بازنمایی

هدایی اسدت کده در     حرکدا  و سیاسدت   ۀکنند ای از موارد نیز توجیه جغرافیایی است و در پاره
گرچده بازنمدایی واقعیدت در فدیلم، بدا      (. Polan and Haidee, 2018: 51) آیندده ر  خواهندد داد  
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شدده و فضدای    توان تفاوتی آشکار را میان فضای اکران همراه است و می هاای از تغییر موعهمز
، امدا بدا کنارگذاشدتن ایدن وجدوه نامت دارن       مشاهده کدرد عملی و زمان واقعی و زمان نمایشی 

 و سیاسدی های  پدیده بازنماییتوانیم به ادراکی جوهری دست یابیم. این ادراک به چگونگی  می
. از (Mottaghi and Gharabeyghi, 2014: 19) انزامدد  افیای سیاسی و ژئوپلیتیک( مدی مکانی )جغر

کده از   کندیم  را بررسدی مدی  های گفتمانی و ژئدوپلیتیکی   ترین دال حاضر مهم نوشتاررو، در  این
 کشور روسیه در سینمای هالیوود بازنمایی شده است.

 

 چارچوب نظري
 سينما و ژئوپليتيک

یدا   (Hafeznia, 2012: 21)« روابط مت ابل جغرافیا، قدر  و سیاسدت   ۀمطالع دانش»ژئوپلیتیک را 
 «ها برای سلطه بر منط ه یا جهان با استفاده از امکانا  محیط جغرافیایی رقابت قدر  ۀمطالع»

(Mojtahedzadeh, 2012: 6)  را  عنصدددرایدددن تعریدددر سددده    ازاندددد.  تعریدددر کدددرده 
سدازد؛ جغرافیدا دانشدی دارای     یک علم برمی ۀمثاب تیک را بهکه بن و بنیاد ژئوپلی مکشی میرون یب
 کندد  بررسدی مدی   7اکولدوزی در چدارچو   را ابیعت  و است و روابط جامعه 8«ترکیبی ۀهست»

(Mordak, 2013: 361). 9ندوعی راهبدری  و حیدا  انسدانی    ۀترین عرص عنوان خالقانه سیاست به 
تنیدده کده در    ای است پیچیدده و درهدم    هابطو قدر  نیز ر گیری و دستیابی به قدر  برای بهره

و جدایی، زمدانی و فضدایی     (Dreyfus and Robinho, 2007: 32)جای جامعه پراکنده اسدت   جای
، ژئوپلیتیدک  هدا  . در این تعریدر (Mordak, 2013: 109)نیست که قدر  در آن تار نیفکنده باشد 

ایدن  کند. برآیندد     را بررسی میمیان جغرافیا، سیاست و قدر 4تعاملکه  شود معرفی میعلمی 
 است.« همگرایی»یا « کشمکش»، «رقابت» ۀ، پدیدآمدن زمینسه عنصر

هددای دیگددر،  رسددانه ۀکدده از میددان همدد بگیددریمی فرهنگددی در نظددر ا اگددر سددینما را رسددانه
 و هدای جغرافیدایی   تصویری از واقعیدت  ۀبرای بازنمایی از جهان و ارائ را نیرومندترین ظرفیت

 ی سیاسدی و ژئوپلیتیدک  تواند با جغرافیدا  شود که این رسانه چگونه می ، آشکار میددار سیاسی
جغرافیای »ای جغرافیا و سینما، با بررسی  رشته میان ۀمطالع ۀباشد. نطستین تکاپوها دربار مربوط
نطست آنکه چگونه یک فضای  داشت:همسان  ۀو فیلم آغاز شد. این بررسی دو سوی« تاریطی
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در فیلم نمدایش داده   داردا  جغرافیایی )جغرافیای انسانی و ابیعی( خاصی تاریطی که مطتص
هدای اجتمداعی و جغرافیدایی     گیری از تاریخ، پدیدده  توان با بهره شود و دو  آنکه چگونه می می

از آنزا که سه عنصدر قددر ، سیاسدت و جغرافیدا، سده بدازوی مهدم        . خاصی را بازنمایی کرد
دیگدر،  بیدان  . بده  کندد بازنمدایی   را تواند تعامل میان این سه عنصر ژئوپلیتیک هستند، سینما می

تواندد   هدا، مدی   بحران در فدیلم  و شناسی مناقشا  قدر ، همگرایی، رقابت، سلطه، جنگ نشانه
 ۀاز دیگدر سدوی، در رابطد   . گذارد، آشدکار سدازد   تیکی را که سینما به نمایش مییکدهای ژئوپل

 ۀخدورد کده سرچشدم    د برآیند دیگر نیز به چشدم مدی  سیاست، قدر  و جغرافیا، چن ۀچندسوی
قددر ، مندابع، هویدت     هدا هسدتند:   ایدن دهند. این چندد برآیندد    های سیاسی را شکل می تنش

آید کده   تری پدید می ها. از درون هر یک از مفاهیم نیز مفاهیم کوچک ها و ارزش اجتماعی، ایده
 ۀکننددگی آن در حدوز   ری و تعیدین دلیدل اثرگدذا   دهد و بده  اصلی یک جامعه را شکل می ۀهست

به  .(Mottaghi and Gharabeyghi, 2015: 33) کند میدار آن  عمومی، سینما اقدا  به بازنمایی جهت
گدذاری اسدت. سدینما بدا      دیگر، سینما از این جنبه دارای نوعی ظرفیت ویژه برای سیاستبیان 
را  وجیه کند یا ادر  عملدی آن  تواند ت های یک کشور را می کردن اذهان عمومی، سیاست همراه

شدد  دنبدال    یازده ساتامبر به رویداددر آینده پی افکند. امری که در سینمای هالیوود و پس از 
و  نظدران ژئوپلیتیدک   صداحب ای،  سدازان مطدر  بدرای چندین رویده      ای کده فدیلم   گونده  هشد؛ بد 
 (.Miklitsch, 2016: 90) کار گرفتند هعنوان مشاوران خود ب دانان سیاسی را به یجغراف

رندگ   د، کدم شدو آنچه سبب شد تا پرداختن به موضوعی به نا  سدینما در ژئوپلیتیدک ممکدن    
هدای جدیدد و    از این رهگذر، مفداهیم و گدرایش   در ژئوپلیتیک پسامدرن بود. گرایی اثبا نگرش 

نفکران روشد »ژئوپلیتیک انت ادی این است کده   ۀمای بن شاخه دوانید.انت ادی متفاوتی در ژئوپلیتیک 
ثیر أهدا بدر رفتدار سیاسدی تد      سازند. ایدن ایدده   ها را برمی مکان ۀهای موجود دربار یک کشور، ایده

ها هستند که چگونگی پردازش و فهم ما از مفهو   دهد و همین ایده ها جهت می گذارد و به آن می
ثیر گرفتده  أکه تد . این رویکرد (Fouberg and Others, 2012: 535)« کنند مکان و سیاست را تعیین می

کندد   چهار حوزه را بررسدی مدی  این ، پساساختارگرایی و مکتب فرانکفور  است، نوگراییاز پسا
(Dodds and Others, 2013: 16-18): 8. ژئوپلیتیدک   .9 ؛ی7ژئوپلیتیک رسم .7 ؛8پسند ژئوپلیتیک توده

 ۀسدازد، رابطد   رتبط مدی آنچه ژئوپلیتیک انت ادی را با سدینما مد   9گرا. ژئوپلیتیک عمل .4 ؛ساختاری
پسدند اسدت کده بدا ارجدا  بده        گرا و تدوده  میان ژئوپلیتیک رسمی، عمل« های ژئوپلیتیکی فرهنگ»
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مت ابدل میدان    ۀ، رابطد بیدانی شدود. بده    ای از تولیدا  فرهنگی )همچون فدیلم( بررسدی مدی    گستره
شدود و در میدان    یگرا و رسمی با توجه به آنچه در سدینما بازنمدایی مد    پسند، عمل ژئوپلیتیک توده

 .های ارتباای سینما و ژئوپلیتیک است  هگذارد، یکی از حل  مرد  اثر می ۀتود
ای از روابدط و   که میان ژئوپلیتیدک و سدینما، شدبکه    گیریم می، نتیزه یماز مزمو  آنچه گفت

ایدن روابدط در ژئوپلیتیدک کالسدیک چنددان جددی        ۀها وجود دارد. پژوهش دربار سویگی هم
، ایفی از رویکردهدا و  نوگراییبینی پسا ژئوپلیتیک به جهان ۀشدن دریچبازشد، اما با  گرفته نمی

را مطالعده  تعامل میدان سدینما و ژئوپلیتیدک     متفاو یک از نگاهی  ها سربرآورد که هر رهیافت
نگداه   بدا کداهش  که  یم بگوییمتوان هم رفته، می . روی(De Valck and Hagener, 2015: 36) کند می

ای چدون ژئوپلیتیدک انت دادی،     تنیدده  پوشان و درهدم  های هم رهیافت به ژئوپلیتیک، اییگر اثبا 
میدان سدینما و    ۀشد کده رابطد  پدیدار فرهنگی و هرمنوتیک  ۀشناسی، مطالع گرایی، زیبایی سوژه

 راستا ساخت. ژئوپلیتیک را بیش از پیش تنگاتنگ و هم
 

 ها  هیافت
 سينماي هاليوودژئوپليتيکی روسيه در -هاي گفتمانی لدا

های پدیدآمده در صدنعت سدینمای    فیلسوف پسامارکسیست اسلونیایی، دگرگونی 8اسالوُی ژیژ ک،
 8335بندی فرایند نمایش در آمریکا از سدال   را با دسته مکانی آنو  های سیاسی رفت هالیوود و پی

و  7«مدایش تدرومن  ن» ۀیازده سداتامیر اسدت، بده دو دسدت     رویدادثر از أو پس از آن که مت 7558تا 
از جهان  ها ییایدئولوژیک و نمایشی  فهم و تفسیر آمریکا های ویژگیکند و  ت سیم می« ماتریکس»

فیلمی است در ژانر کمدی، علمدی  . نمایش ترومن، کند میواکاوی را یازده ساتامبر  رویدادپس از 
آفریندی جدیم    بدا ن دش   و 8331سال  شده در ساخته 9تطیلی و درا  به کارگردانی پیتر لیندسی ویر

 74اش بدون اادال  وی بده صدور      دهد که زندگی . این فیلم، زندگی مردی را نمایش می4کری
ایدن   ۀماید  ها نفر در سراسر جهان در حال پطش اسدت. بدن   تلویزیونی برای میلیون ۀساعته از شبک

در  چرخدد کده  پدس از چنددی     متوسدط جامعده مدی   ۀ سگال از اب یک مرد خوش پیرامونفیلم، 
 ینواز خود در ذهن دارد، بر پایه و برآمده از نمایشد  یابد آنچه وی از زندگی سرخوش و چشم می

                                                           
1. Slavoj Žižek  

2. The Truman Show 

3. Peter Lindsay Weir 

4. Jim Carrey  
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بده نویسدندگی و کدارگردانی بدرادران      تطیلی و فیلمی در ژانر علمی، 8تلویزیونی است. ماتریکس
 ۀبد مثا هدا بده   این فیلم، روایتی از موجودیت انسان .اکران شد 8333است که در سال  7واچوفسکی

شدوند و از ذهدن و    هدای دیدوپیکر برسداخته مدی     ماشین ۀوسیل ههایی ساختگی هستند که ب واقعیت
هر دو فیلم اعتبار  زیست واقعی و روزمره در آمریکدا   :گوید کنند. ژیژک می انرژی انسان تغذیه می

 ی دنژند شدد  روان »بدرد و   ال میؤزیر س 9«سازی شده واقعیت شبیه»را در جهان بازنمایی شده و 
یدازده سداتامبر، پارانویدای     رویدداد . (Žižek, 2002: 242)گذارد  را به نمایش می 4«آمریکایی یفانتز

یفدرا نمد   یدز )که او را چُر  ن یکاییآمر ۀپنهان در تاریخ هالیوود را نمایان ساخت و اژدهای خفت
جندگ علیده   »ب در قال 0توهم توائه ۀ( به بازنمایی آمریکا و نظریینچه رسد به خوا  سنگ یرد،گ

بده جدوی سدنگین و    « ماندده  ع دب پیشرفت مردمدان  »و « وحشیارمغان صلح برای جهان »، «ترور
  (.Jones, 2008: 40)آگین در صنعت سینمای آمریکا تبدیل شد  سُر 

پسدند   هدای هدالیوودی تدوده    ( نیز اشاره کرده اسدت، فدیلم  7584که کالوز داد  ) همچنان
ویدژه   ها )به کنند. در بیشتر این فیلم را دنبال می 0«ژئوپلیتیک تنش»های جیمز باند(  )همانند فیلم

هایی که در آن قرار است سدناریوهای فدیلم در آن روی    های با ژانر اکشن و جنگی(، مکان فیلم
ک همچدون مکنیددر و اسداایکمن بدر آن     ید هایی است که نیاکان ژئوپلیت دهد، بیشتر همان مکان

آسدیای مرکدزی، قف داز، اروپدای خداوری، آفری دای صدحرا و         اند؛ خاورمیانده،  انگشت گذاشته
هدایی کده    آفری ای باختری )آفری ای فرانسه زبان( و در یک کال ، هارتلند و ریملندد یدا مکدان   

کندد؛ همانندد روسدیه،     ژئوپلیتیک متطاصم بازمانده از دوران جنگ سرد را در ذهن تدداعی مدی  
ژئوپلیتیدک اماریالیسدم   »بده مثلد     یمتدوان   ضلع، می کوبا، کلمبیا. با افزودن ضلع سو  به این دو

، روسدیه، چدین و کشدورهای مسدلمان قلمدداد      نهدایی که در آن دشمنان  کنیماشاره  2«پسامدرن
شدوند.   منتهدی مدی   اسدیا راوهدای   بطش ۀسیاه و هم ۀقار همۀبه  راهبردیهای  شوند و مکان می
بازنمایی کنند تدا  « ژئوپلیتیک تنش»عنوان  به را راهبردیهای  های هالیوود نیز باید این مکان فیلم

مشروعیت و بایستگی حضدور آمریکدا در آن در اذهدان تدداعی شدود. از رهگدذار ژئوپلیتیدک        
هدای   بازنمدایی »ویدژه سدینمای هدالیوود( دارای     هدا )بده   کده رسدانه   بگوییم یمتوان پسند، می توده

                                                           
1. The Matrix 

2. Wachowski Brothers  

3. Simulated Reality 

4. Ultimate American Paranoid Fantasy  

5. Conspiracy Theory 
6. Geopolitics of Tension 

7. Post-Modern Imperialism Geopolitics 
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از جهدان )و بده   « تفسدیر جدیدد  »و « اجما  جدید»هستند که در ذهن مطاابان یک « هژمونیک
حاشدیه   -ژئوپلیتیک اسدتعماری  مرکدز   ۀآورد که رابط وجود می رفتِ آن یک هویت جدید( به پی

 (.Zaniello, 2017: 39)زنده بماند 
هدای هدالیوودی     بازنمایی روسیه در قالب گفتمان ژئوپلیتیکی تنش، بیش از هر چیزی در فیلم

هدا و   تدرین و گیراتدرین روایدت دربدارۀ خدودی      برجسدته  ژاندر جندگ،  »دهد؛  ژانر  جنگ روی می
هدا در ژاندر جندگ     ها، ما و دیگران( اسدت. فضدای بازنمدایی شددۀ نداخودی      ها )ما و آن ناخودی

سدویه و سدتمگرانۀ    ای است که در آن تنش، بحران، نبود دموکراسی، جریدان یدک   گونه هالیوود، به
ی و نظدامی و در یدک کدال ، فضدای شدرار       های سیاسی، چگالی سنگین  سُلطۀ فدرد  ایدئولوژی

. فضاهای شرار  کده در سدطنان کنشدگران سیاسدی     (Davis, 2014: 3)« خورد آشکارا به چشم می
)کده  « محور اهدریمن »)آنچه رونالد ریگان بر شوروی نا  نهاد( و  8«اماراتوری اهریمنی»آمریکا به 

ش، جهان را به دو خاستگاه اهدورایی و  الهیاتی مسیحی  خود -ای بوش دو  بر پایۀ دیدگاه اسطوره
قدوا   « مدر  دشدمنان  »شود که بر پایۀ آن زیستِ آمریکایی در گرو  اهریمنی ت سیم کرد( تعبیر می

درصدد  »ای مهیدا اسدت کده     ها بده انددازه   فضای تأثیرگذاری برای رسانهیابد. در جامعۀ آمریکا،  می
این کشور اعتماد دارند و بسیاری از آنان نه تنهدا   باالیی از مرد  آمریکا به تلویزیون، سینما و اخبار

کنندد. در نتیزده،    زبان  غیرآمریکایی را نیز نگاه نمدی  کنند، بلکه دیگر منابع خبری  انگلیسی سفر نمی
های سادۀ جغرافیایی برای برانگیطتن حدس   کنشگران سیاسی و رؤسای جمهور آمریکا از توصیر

 .(Dodds, 2013: 26)برند   یگر کشورها بهره میتفاو  ژئوپلیتیک میان کشور خود و د
تواند آغاز مناسبی برای چندین   در سینمای هالیوود می 7«رمبو؛ اولین خون قسمت دو »فیلم 
هایی باشد؛ فیلمی که رونالد ریگان نیز برای ترغیب تهدیدهایی احتمالی علیه آمریکدا و   واکاوی

و به  8310ده کرده است. این فیلم که در سال بطشی به مبارزه با شوروی از آن استفا مشروعیت
شد، روایتی از فضاهای جغرافیایی است که وجدود آن   اکران 9کارگردانی جورج پی. کازمیتو 
. ویتنا ، مکانی که قهرمدان  (Scott, 2013: 52)آید  شمار می آمیز به برای زیست آمریکایی، مطااره

، کندد  بازی مدی  های قهرمانانه شطصیت( در آن 4نهاین فیلم، جان رامبو )با بازی سیلوستر استالو
رفت که مبدادا کمونیسدم در آن ریشده     فضایی است که در دوران جنگ سرد همواره بیم آن می

هدم   انددکی گاه ن دهای  رامبو، هرچند که گه»بدواند و تهدیدی علیه اماریالیسم آمریکایی شود؛ 

                                                           
1. Emperor of Evil 

2. Rambo: First Blood Part II 

3. George P. Cosmatos 

4. Sylvester Stallone 



 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    676

شدود،   سدتیزی یداد مدی    ا ، مبارزه با آنچه آمریکاییهای کالن  آمریکا دارد، اما در فرج به سیاست
هدای هدالیوود در دوران    شود. رمبو نیدز همانندد بسدیاری از فدیلم     م د  و موجه جلوه داده می

امنیتی علیه آمریکا مشدهود   هایزد که در آن تهدید هایی می جنگ سرد، دست به بازنمایی مکان
  .(Amess, 2014)«   شرقبود؛ همانند آمریکای التین، روسیه و آسیای جنو

ماه بدیش از چهارصددهزار دالر بده فدروش رفدت، افدزون بدر         موف یت فیلم رامبو که چند
های کا  سفید نیز بود. رامبو نیز با بازنمدایی   خالقیت هنری و قدر  اقنا  آن، به سبب حمایت

ع النیدت،   دونبد آفرین و با مردمانی  زا و بحران هایی سراسر تنش مکان ۀمثاب فضاهای روسی، به
هدا رواج داد.   آمریکایی ۀها و ژئوپلیتیک تنش را در میان تود اهریمنی و خشن، دوآلیسم ما و آن

 (.Ross, 2011: 71)وجود ندارد « تنش همیشگی»ویژه رامبو، گریزی جز  هها و ب این فیلم ۀدر هم
 

 
سی ریگان در كاخ سفيد، رونالد ریگان و نان 3. سيلوستر استالونه به همراه بریتی نيلسن،3شکل 

 .3186سال 

های خبدری خدود گفدت:     ( در یکی از مصاحبه7و  8از همین روی بود که رونالد ریگان )شکل 
پسدر   »گیدری ایزداد کدرده اسدت؛      ای را برای رویارویی با بحران گروگدان  فیلم رامبو در ذهن او ایده

این اتفاق افتاد، باید چه کداری انزدا     دیشب پس از آنکه فیلم رمبو را دید ، فهمید  که دفعۀ بعد که
(، بدرای توجیده   8915محسن مطملباف )« سفر به قندهار»چند سال بعد، بوش پسر نیز از فیلم «. دهم

 (.Dodds, 2013: 171)حمله به افغانستان و اشغال این کشور برای مبارزه با تروریسم االبانی بهره برد 

                                                           
1. Brigitte Nielsen 
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 خنان ریگان دربارة فيلم رمبودربارة س 3. كاریکاتور مجلۀ مَد2شکل 

 
چرخد، پس از رویداد یدازده   می« امتداد جنگ سرد و تنش»های ژئوپلیتیک که بر محور  بازنمایی

به کدارگردانی آنددرو    7«آسیب ناخواسته»ساتامبر در سینمای هالیوود بیش از پیش برجسته شد. فیلم 
« سدازی  غیریدت »شد، روایتی همیشدگی از  که چند هفته پس از رویداد یازده ساتامبر اکران   9دیویس
. در آسیب از سوی همسایه، مسائل امنیتی به زندگی روزمدرۀ مدرد  نیدز وارد    (Platts, 2013: 12)است 

ای است کده مطاادب را مت اعدد کندد کده هددف        گونه های پایانی فیلم به شود و روایت سکانس می
برداشتن سدبک زنددگی و زیسدتِ آمریکدایی      دشمن )دیگران(، تنها نظا  سیاسی نیست، بلکه از میان

 :Gianos, 2018)رود. به همین سبب، مر  دیگران )دشمن( ضروری اسدت   شمار می تر به  هدفی مهم

نا  این فیلم که کنایه به کشورهای کمونیستی آمریکای التدین )در همسدایگی ایداال  متحدد     (. 19-20
ای  گونده  کند؛ بده  مریکایی را نیز تداعی میآمریکا( است، هژمونی تکنولوژیک و شزاعت شهروندان آ

( یک شهروند آمریکدایی  نظدامی  نده چنددان     0)با بازی آرنولد شوارتزینگر 4که کاپیتان گوردون بروئر

                                                           
1. MAD Magazine 

2. Collateral Damage 

3. Andrew Davis 
4. Gordon Brewer  

5. Arnold Schwarzenegger 
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رود. در آغداز   واالرتبه، به تنهایی و با هدفی م د  )انت ا  از قتل خانوادۀ خود( به جنگ دشمنان مدی 
ای از ت دد    رفتده هالده   اپیتان بروئر شطصی اسدت، امدا رفتده   رسد که هدف ک نظر می فیلم، چنین به

افکند و آنگاه، قتل یک خانواده )در یک م یا  بسیار خُرد( بده   پرستانه و ملیت بر فیلم سایه می میهن
یابد؛ زمانی که م یا  از سطح خدانوادگی و محلدی بده سدطحی ملدی کشدانده        م یا  ملی تغییر می

شود؛ بدین معندی کده مدر  دیگدران بایدد تدا        سازی بازنمایی می یتشود، ژئوپلیتیک تنش و غیر می
ای در سدطح کدرۀ    های گسترده نابودی کامل آنان به پیش رود و برای چنین اقدامی، ناگزیر باید مکان

اضافه شود؛ از آمریکای التین تا خاورمیانه، از آفری ا تا آسیای مرکدزی  « جغرافیای تروریسم»زمین به 
هدای   هایی که دال ، فهرستی از فیلم8در جدول  (.Hjort and MacKenzie, 2013: 8)ین و از روسیه تا چ

 ایم. کنند، آورده گفتمانی ژئوپلیتیک تنش با محوریت روسیه را بازنمایی می
 

 هاي گفتمانی ژئوپليتيک تنش با محوریت روسيه . دال3جدول 
 مایه بن كارگردان سال توليد عنوان فارسی عنوان اصلی فيلم

Octopussy  8319 اختاپو John Glen امنیت، تروریسم 

License to Kill 8313 جواز قتل John Glen 
تروریسم، نهادهای 

 امنیتی

The World Is 
Not Enough 

 Michael Apted 8333 دنیا کافی نیست
جنگ علیه 
 تروریسم

Dr. Strangelove 8304 زالودکتر استرن Stanley Kubrick 8جنگ سرد 

Fail-Safe 8304 شکست امن Sidney Lumet جنگ سرد 

United 93  7550 39اتحاد Paul Greengrass 
 یازده رویداد

 ساتامبر

The Path to 9/11 
ساتامبر  یازده یردر مس
 (یالسر ینی)م

7550 Harvey Keitel 
 یازدهرخداد 

 اتامبرس

Taken 7551 یراس Pierre Morel یانهخاورم یت،امن 

Taken (II) 7587 )قسمت دو ( یراس Pierre Morel 
 یت،امن یا،سازمان س
 ییگرا اسال 

Captain 
America: The 
Winter Soldier 

سرباز  یکا؛آمر یتانکاپ
 زمستان

7584 Anthony Russo 
Joe Russo 

متطاصم  یتیکژئوپل
 هیروسیکا و آمر

Rules of 
Engagement 

 Ted Wass, Gail 7589-7552 (سریال) یریدرگ ینقوان
Mancuso and …. 

 اسال  یبیجنگ صل
 یحیتمسو 

Source: Authors. 

                                                           

 «، یا من چگونه یاد گرفتم نگران نشو  و عاشق بمب باشمزالودکتر استرن» :امل این فیلم چنین استعنوان ک .8
(“Dr. Strangelove, Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”.) 

http://www.imdb.com/name/nm0001486/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0001486/?ref_=tt_ov_dr
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 پدذیرترین  انعطداف  آوردن در زاندو  در بده  اماریالیسدتی  جندگ  اساسدی  جزء 8«در داخل دشمن»
کردن و توزیدع    برجسته .است «م و رقیبنیروی ژئوپلیتیکِ متطاص»و برساختن یک  مطالر نیروهای

ای این نیروی ژئوپلیتیک از رهگذار نظریۀ توهم توائه، هدف پنهان دیگری هدم دارد. آنچندان    رسانه
البتدده یدک مُشددت مسددلمان  »(، تحلیلگددر سیاسدت و سددینما گفتدده اسدت،   7583کده جددان جدوزف )  

هدای شدو     توانندد ن شده   تنهایی نمدی ای با آن امکانا  اندک و وضعیت زندگی اسفبار، به  خاورمیانه
شدود: روسدیه و     خود را در آمریکا به پیش برند. اینزاست که نا  دو کشور دیگر در ذهن تداعی مدی 

مثابدۀ دو نیدروی    ، هرچند که بنیادگرایان اسدالمی و چدین بده   74در سریال (. Jepson, 2009: 54)« چین
تر آن نوعی کوشش فزاینده بدرای   مایۀ مهم اما بُن شوند، آمیز علیه موجودیت آمریکا براورد می مطااره
رفتده پیچیدده    هر اتفاق سادۀ تروریسدتی کده بیفتدد، رفتده    »است؛ « ژئوپلیتیک جنگ سرد»کردن  بازنده

رود کده   گیرد. ایدن پیچیددگی تدا آنزدا پدیش مدی       خود می ای به ای و چندالیه شود و حالت شبکه می
ا  شکست خدود در جندگ سدرد از ایداال  متحدد، قصدد       یابد کشور روسیه برای انت  مطااب درمی

هایی که روسیه را بدا محوریدت    ترین فیلم مهم 7در جدول  (.Hart and Others, 2009: 74)« توائه دارد
 ژئوپلیتیکی ایران و چین نمایش داده، آورده شده است.

 
 . بازنمایی روسيه با محوریت ژئوپليتيکی ایران و چين2جدول 

 مایه درون سال توليد كارگردان عنوان فارسی معنوان اصلی فيل

The Cool War جنگ خونسرد Shirley Clarke 8304 ژئوپلیتیک جنگ سرد 

La classe operaia 
va in paradise 

به بهشت  ها کارگران
 مارکسیسم Elio Perti 8328 روند  می

Hearts and Minds ها ها و ذهن قلب Peter Davis 8324  جنگ ویتنا 

American Dream یای آمریکاییؤر Barbara Kopple 8338 راهبرد 

The World 
Without US 

 /Mitch Anderson جهان بدون آمریکا
Jason J. Tomaric 

 اماریالیسم 7551

Olympus Has 
Fallen 

 تنشژئوپلیتیک  Antoine Fuqua 7589 المایو  س وط کرد

White House 
Down 

 Roland س وط کا  سفید
Emmerich 

 ای ایران مذاکرا  هسته 7589

Lone Survivor تنها بازمانده Peter Berg 7589 جنگ علیه االبان 

Source: Authors. 

 

                                                           
1. Enemy Within 
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سومین  و که بیست 7( به کارگردانی سَم مندز7587) 8«س وط»، فیلم سینمایی زمینهدر همین 
گلسدتان )بدا محوریدت    های جاسوسی ان مزموعه از جیمز باند است، روایتی از کوشش سازمان

( برای پیروزی در جنگ جاودان علیه تروریسم و پاسدداری از نظدم ندوین جهدانی در     0ا .آی.
های جیمز باند، در س وط نیز فضایی کده فدیلم در    ها است. همانند دیگر مزموعه نظمی برابر بی

شدوروی   ۀسلطهای  از پایگاه یا هبازماندنظمی و  یشود، فضایی آکنده از تنش و ب آن روایت می
را  ژئوپلیتیدک جندگ سدرد و فضداهای آن     کوشدد  میفیلم کارگردان . (Cantor, 2012: 46)است 

مطااب با کدهای ژئدوپلیتیکی کده   »است،  گفته( 7584که نانس ) بازتولید و احیا کند. همچنان
آمریکدایی در   و ناتمدا  انگلیسدی   ادر  کندد، بده    جاسوسی جیمز باند دریافت مدی  ۀاز مزموع

رسد. این مزموعده هشدداری    از نظم جهان و ارمغان ثبا  و آرامش در آن می حفاظتی راستا
ثبداتی فرجدامی نطواهدد داشدت.      است تا مطااب دریابد که جنگ با محورهای شدرار  و بدی  

تر در جیمز باند این است که هر چه دیگری بیشتر زنده بماند، حیا  مدا بدا    مهم ۀهمچنین، نکت
  (.Nans, 2014: 9)« د شدخطر بیشتری رویارو خواه

 
  نتيجه

های رقابدت در مندااق جغرافیدایی مطتلدر      ت ابل ژئوپلیتیکی آمریکا با روسیه، عالوه بر میدان
که ت ابل ژئوپلیتیکی آمریکدا و روسدیه    هایی راه. یکی از داردشناختی و گفتمانی نیز  ابعاد زیبایی

ای هدالیوود اسدت. سدینمای هدالیوود بدا      ویژه سینم های دیداری و به در آن اهمیت دارد، رسانه
های سیاسی و ژئدوپلیتیکی، سدهم مهمدی در     ا ، تولید و توجیه سوژهنبرخورداری از مرکزیت اق

یدازده   رویدداد رخدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی دارد. پس از  ۀاذهان عمومی دربار دادن به  شکل
های رقیب با ایاال  متحدد،   حوزههای سیاسی و بازنمایی کشورها و  ساتامبر، پرداختن به سوژه

بازنمدایی کشدور روسدیه     شدیوۀ  در ایدن نوشدتار  ، زمینهافزایش چمشگیری داشته است. در این 
. کدردیم  بررسدی را  ای آمریکدا در سدینمای هدالیوود    ترین رقیب سیاسدی و منط ده   عنوان مهم به

عندوان حامدل    ندگ بده  ویدژه در ژاندر ج   به یکه نتایج نشان داد، روسیه در فیلم هالیوود همچنان
هدای گفتمدانی، در    شود. این حامل ساز بازنمایی می نیروی غیریت ۀمثاب گفتمانی جنگ سرد و به

هدا و کشدورهایی کده فدیلم در آن روایدت       شود و مکان چارچو  ژئوپلیتیک تنش بازنمایی می
ن و جدورج  آمریکدایی آن، اسداایکم   پیشینیانهای ژئوپلیتیکی مکیندر و  با نظریه بیشترشود،  می

                                                           
1. Skyfall 

2. Sam Mendes 
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هایی مانند شرق اروپا، قف از، آسیای مرکزی، خاورمیانده و آمریکدای    خوانی دارد؛ مکان کنان هم
هدای ائتالفدی    های مورد بررسی، کشور روسیه بدا محوریدت   فیلم بیشترالتین. عالوه بر این، در 

ر سدینمای  متداخل و رقیدب د  ۀعنوان سه حوز چین و ایران به، روسیه ۀگان شود. سه بازنمایی می
عر  خلیج فار  و آمریکدا   ،های اروپای غر  آید که در م ابل حوزه هالیوود به نمایش درمی

ها و فضاهای جغرافیدایی   که جنگ سرد و گفتمان دهد این نوشتار نشان میهم رفته،  است. روی
عندوان یدک روندد     سدازی بده   شود و غیریت صور  مداو  در سینمای هالیوود بازتولید می آن به

ثباتی بازنمدایی   تنش و بی أعنوان منش ئوپلیتیکی در سینمای هالیوود، کشوری مانند روسیه را بهژ
 کند. یم

 
 قدردانی:

 .کنیم میهای معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی، تشکر و قدردانی  وسیله از حمایت بدین
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