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راهبرد های سینمای هالیوود 
در پایش فرهنگ بینندگان

تحلیلگفتمانپویانماییلوراکسبراساسانگارههمجوارسازی

این مقاله به واکاوی شــگرد های گفتمان سازِی سینمای هالیوود هنگام معرفی مشکالت 
زیســت محیطی و راه حل های پیشنهادی در پویانمایی لوراکس می پردازد. پژوهش پیش رو 
توصیفی ـ تحلیلی اســت و در آن با بهره گیری از انگاره هم جوارسازی و خوانش انتقادِی 
گفتماِن نظامِ جهانِی ســرمایه داری، از ساز و کار های تثبیت و تحکیم نظام معنایی گفتمان 
غرب رمزگشایی می شود. پویانمایی لوراکس که بازنموده ای از این گفتمان است تالش دارد 
نمایی تازه از معضالت فراگیر زیست محیطی، مقصرین، مسئولیت ها و راه حل ها را فراروی 
بیننده قرار دهد. اما یافته های پژوهش نشان می دهد که مشکالت زیستی صرفًا بهانه ای است 
برای مشروعیت بخشــی به گفتمان مصرف گرایی، بازاریابی برای شرکت های چندملیتی و 
مهم تر از همه، اشاعه اومانیسم. بازنمایی مؤمنان به خدا و نبوت در این پویانمایی به صورت 
موجوداتی مســلوب االختیار و درمانده است. اما اومانیســم با بیان روشن تر و نیرومندتر، 
اندیشــه ها و توانمندی های انسان مســتقل را تا قلمرو اثیری االهگان عروج می دهد تا در 
آنجا موضوع تأمل تماشــاگرانه بینندگان باشد. بیننده این پویانمایی در پایان درمی یابد که 
برای اولین بار در تاریخ جهان، گفتمان غرب در قالب یک نظام دادگر جهانی پدیدار شده 
است که برآیند »گرایش ها و تمایالت عمیق جهان اجتماعی« است و می تواند بدون نیاز به 
هدایت الهی، گزینه های گوناگون معنابخشی به زندگی سعادتمند را در اختیار انسان  گذارد.
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1. مقدمه
در زمانه ای زندگی می کنیم که بســیاری از دانسته هایمان نه از طریق آموزش مستقیم، 
بلکه با یادگیری های بینش آفرین1 پیرامونی، مثل رسانه های گروهی، محقق می شود. در 
این زمینه و زمانه، دانش های بشــری از چتر نظام های دانش افزای ســنتی خارج شده اند 
و بیشــتر متکی به رسم و رسوم برخاسته از فّناوری هستند. نقش سینما و تلویزیون، به 
عنوان نخستین و گسترده ترین رسانه های دیداری، در میان تمامی نظام های دانش گستر، 
برجسته تر اســت. سینما چکیده داشته ها و بایسته های یک ملت، آرمان هایشان، شرایط 
اجتماعی حاکم و سبک های زندگی است؛ و به همین دلیل مسائلی چون قدرت، سیاست، 
اقتصاد، فرهنگ و اندیشــه در سینما متبلور می شــوند. این حقیقت بدان معنا است که 
می توان ســینما را به عنوان معیاری برای شــناخت و تبیین چرایی و چگونگی وضعیت 

کنونی جامعه به کار برد. 
با توجه به تمامی دگردیســی ها، دنیای کنونی شــاهد ظهور یک نیروی جدید بوده 
اســت؛ کودکان و نوجوانانی که در بیشــتر عرصه ها خود را نمایانده اند و شرایط جدیدی 
را رقــم زده اند. با توجه به قدرت فزاینده کــودکان در ترغیب والدین به خرید یا تحریم 
برخی محصوالت، ســینمای کودک و نوجوان، خصوصاً ســینمای هالیوود، را می توان در 
وهله نخست، سینمایی اقتصادی ـ سیاسی دانست که کودکان و نوجوانان را برای تحقق 

اهداف خود نشانه رفته است. 
پویانمایی لوراکس2، اقتباس از داستانی به همین نام اثر دکتر سوس3 )1971( است که 
در سال 2012 توسط شرکت یونیورسال پیکچرز4 تولید و پخش شده است. دکتر سوس 
در این کتاب به واکاوی آســیب های زیست محیطی و پیامد های مصرف گرایی می پردازد؛ 
شــرکت یونیورسال پیکچرز، بر این اساس، مدعی است که این پویانمایی هم دقیقاً پیام 
مشابهی را به بینندگان منتقل می کند. )مور5، 2015( در فیلم اما شرکت های چندملیتی 
مجال می یابند تا برند و محصوالت خود را عرضه کنند )اشتاینبرگ6، 2017(؛ به همین 
دلیــل، منتقدان فیلم )مور، 2015 و هتر7، 2012( معتقدند که این پویانمایی با تحریف 
1. Insightful Learning 
2. The Lorax
3. Seuss
4. Universal Pictures 
5. Moore
6. Steinberg
7. Hetter
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داستان اصلی، روایت متفاوتی را پیش روی بینندگان خود قرار می دهد. با توجه به نکات 
فوق و اینکه این پویانمایی به زبان فارسی برگردان شده است تا در شبکه نمایش خانگی 
عرضه شود و کتابش هم توسط ناشرانی چون »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« 
و »آشنایی« به چاپ رسیده است، این نوشته در پی آن است تا با خوانش انتقادی پیام این 
پویانمایی در مورد مشکالت زیست محیطی و راه های ارائه شده، به این پرسش ها پاسخ دهد: 

1. مشکالت زیست محیطی در پویانمایی لوراکس چگونه بازنمایی می شود؟
2. هویت فرهنگی غرب در این پویانمایی  چگونه بازنمایی می شود؟

3. شخصیت های مجازی پویانمایی چگونه با تأکید بر »اومانیسم« و نفی »هدایت الهی« 
به قهرمانان واقعی بینندگان تبدیل می شوند؟

4. مقبولیت و مشــروعیت بازنموده ها در گفتمان مصرف گرای هالیوود چگونه محقق 
می شود؟

برای پاسخگویی به پرسش ها و رمزگشایی از گفتمان جهانی ساز سینمای هالیوود، پس 
از ذکر پیشینه ای مختصر از کارکرد سینما و پویانمایی های هالیوود، انگاره هم جوارسازی 
معرفی و به بحث گذاشــته می شود. بخش پایانی نوشته کاربست رویکرد معرفی شده در 
خوانش انتقادی فیلم مورد نظر است تا به تبیین این واقعیت ها پرداخته شود: الف. سینما 
و پویانمایی ها بهترین بستر برای غیریت سازی گفتمانی و به چالش کشاندن باور های بومی 
و آموزه های دینی است؛ ب. همبستگی فرهنگ مصرفی و اقتصاد سیاسی باعث شده است 
تا مالکان شــرکت های بزرگ چندملیتی از ســینما و فیلم به عنوان ابزاری برای تضمین 

فروش و سود خود بهره ببرند.

2. ضرورت و اهمیت
در حال حاضر پرکارترین اســتودیو های فیلم ســازی هالیوود مثل یونیورســال پیکچرز1 
)کام َکست(، کلمبیا2 )سونی(، پاراماونت3 )ویاکام(، وارنر برادرز4 )تایم وارنر(، تونتی سنچری 
فاکس5 و والت دیزنی6 که در اختیار غول های تجارت بین المللی هستند، 76% تولید فیلم 

1. Universal Pictures (Comcast)
2. Columbia (Sony)
3. Paramount (Viacom)
4. Warner Brothers (Time Warner)
5. Twenty Century Fox 
6. Walt Disney

راهبرد های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ ...
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در آمریــکا را در اختیار دارند. )بنگاه اطالع رســانی نــش1، 2017( به  همین دلیل، همه 
فرآیند های ســاخت فیلم، فکر اولیه، نوع داستان پردازی و طراحی شخصیت ها، بر مبنای 
فرهنگ ســازی، اشاعه مصرف گرایی و تضمین سود این شرکت ها است. سازندگان فیلم ها 
پیوند های رمزگذاری شــده و پیچیده ای میان بازیگران با یکدیگر و همچنین بازیگران با 
کاال ها در مورد چگونگی مصرف شــکل داده اند تا فرهنگ مصرفی مهم ترین ســنجه در 
نظام ارزش گذاری بینندگان فیلم باشــد. بدین ترتیب، در جوامع سرمایه داری، فرهنگ به 
صنعت تبدیل می شــود و صنعت هم فرهنگ آفرین می شــود تا کاال های فرهنگی، تولید 
انبوه شــده و به توده مردم عرضه شــوند. به همین دلیل، ســاختار و محتوای کاال های 
فرهنگی باید به گونه ای باشــد تا برای این گفتمان ها مقبولیت و مشــروعیت کسب کند. 
روش کار نیز کاماًل مشخص است؛ حذف نقش های سیاه و سفید و خاکستری نشان دادن 
قهرمان ها. مخاطب، تکه تکه ذهن و وجودش را در هر یک از این نقش ها جستجو می کند. 
شخصیت های فیلم از جانب بینندگان با کشمکش های بیرونی، نامالیمات و تنیدگی های 
درونی مبارزه می کنند و نهایتاً همه غیر ها را شکست می دهند. رسانه های جمعِی جوامِع 
مصرفی با ارائه تصاویری فراواقعی از قهرمانان مصرف و مصرف گرایی، بینندگان را تبدیل 

به سوژه های انسانی مصرف گرا می کنند. 
به همین دلیل، برخی از سازه های نظام سرمایه داری و به تبع آن مصرف گرایی بیشتر 
مــورد تأیید و تأکید قرار می گیرند. در این رســانه ها، گفتمان های غربی با ایجاد دوگانه 
ارزش هــای بومی و ارزش های جهانی، بینندگان خود را آماده پذیرش نظام اندیشــگانی 
غــرب می کنند. )کروگان2، 2017( مک دوناگ و بِرِرتون3 بر این باور هســتند »فیلم ها با 
بازتعریف هدفمند مشــکالت ُخرد و کالن اجتماعی تأثیر شگرفی بر خودیابی مخاطبان، 
مفهوم سازی از جامعه و محیط پیرامونی و سامان دهی سبک زندگی دارند«. )مک دوناگ 
و بررتون، 2010( با تمرکز بر گفتمان هایی چون »مصرف بیشــتر، اندیشه ای متعالی تر و 
زندگی بهتر«، ایجاد پیوند منطقی با موضوعات دیگر و در عین حال به چالش کشــاندن 
گفتمان های بومی، الگو های خاصی شــکل می گیرد. مهم ترین ویژگی این الگو ها، کاربرد 
اندیشــیده نشــانه های زبانی در مفصل بندی یک فرازبان در قالــب یک فضای گفتمانی 
اســت. با کمک این فرازبان و فرافرهنگ، مرز های گیتاشناختی دچار سایش و فرسایش 
1. Nash Information Services
2. Crogan
3. McDonagh & Brereton
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می شــوند و بینندگان در گســتره ای جهانی با جامعه جهانی پیوند می یابند و آمیختگی 
فاصله هــا1 را تجربه می کنند. این فرهنگ فراملی، اما، نوعی تنش قلمداد می شــود. چرا 
که فرآیند جهانی ســازی با تحلیل و فرســودن تقسیم بندی های سیاسی و گیتاشناختی، 
زمینه جدایی جامعه، روابط اجتماعی و کنشــگران اجتماعی را از بستر های زاینده خود، 
زبان، دین، فرهنگ بومی و دولت ها، فراهم می کند. جهانی ســازی دریچه ای ذهنی برای 
ورود به نظمی جهانی اســت؛ مفهومی برای ارزیابی گروه خاصی از پیشرفت های مربوط 
به ســاماندهی جهان به مثابه یک کل. ادغام در این تک جهان فراگیر و در چارچوب روند 
جهانی سازی منوط به تحول گرایش های ارزشی است. هر گونه کوشش جدی در راه ارائه 
گزارشــی جامع در تبیین کارکرد های جهانی ســازی باید به ماهیت گفتمان های خاص، 
گسســت ها و تفاوت های میان آنها و تطور آنها در گذر زمان توجه داشــته باشد؛ چرا که 
هویت ها، فرهنگ ها و ســنت های محلی و ملی، از سوی نیرو های عظیم و همگون ساز در 
معرض تهدید جدی ـ اگر نگوییم براندازی ـ قرار گرفته اند؛ چون بســیاری از منافع ملی 
کشــور ها به صحنه جغرافیای سیاسی جهان کشانده شده اند. به اعتقاد پاتومکی2، در این 
شرایط سینمای هالیوود، همســو با بسیاری از گفتمان های جهانی ساز، این گونه خود را 

معرفی می کند:
1. حقیقــِت امکانات و بالقوگی های بشــری را می توان در متــون و کردار های غربی 

موجود یافت.
 2. باقی جهان مقید است به اینکه پیرو پیشاهنگی غرب باشد. )پاتومکی، 2002( 

از این رو جهانی ســازی، ساخت یک جهان شــهر3، یعنی نوعی نظام غربی در مقیاس 
جهانی است. برای مقابله با این آمریکایی سازی جهان و برپایی دموکراسی جهانی، نیازمند 
نوعی تحلیل )باز(تولید کردار های ارتباطی به لحاظ علّی اثربخش و ســاختار های اقتصاد 
سیاسی جهان هستیم. این امر می تواند برای کنشگران، معرفت ر هایی بخش و خردمندی 
عملی به ارمغان آورد؛ کنشگرانی که از توان بالقوه برای دگرگون کردن ساختار های سلطه 
برخوردارند. بهره گیری از رویکرد های انتقادی تحلیل گفتمان، به ویژه انگاره همجوارسازی4، 

می تواند بینش عمیقی در خوانندگان در مورد همه این فرآیند ها ایجاد کند. 

1. Distanciation
2. Patomaki
3. Cosmopolis
4. Proximization Model

راهبرد های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ ...
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آنچه پژوهش هایی مانند نوشــته پیش رو را ضروری می سازد، تالشی است که در غرب 
برای کسب مقبولیت و مشروعیت گفتمان های مصرف گرایی در حال انجام است تا با ایجاد 
نا هماهنگی بین ارزش ها و بایسته های بومی و ارزش های ظاهراً جهانی، بینندگان آماده پذیرش 
اندیشــه های غربی شوند. )مور، 2015 و یانگ و دیگران1، 2016( الزم است افراد، پیش از 
اینکه مصرف کننده کاال های غربی باشند، پذیرا و مصرف کننده اندیشه غربی باشند. در این 
فیلم ها، مشکالت اجتماعی به گونه ای شناسانده و بازنمایی می شوند که بتوانند سامان بخش 
گفتمان ویژه ای باشند؛ تا بتوانند در گام نخست، اندیشه ورزی ها و کنشگری های مخاطبان 
خود را پیکره مند کنند و در گام بعدی، با تدارک یک نظام تشویق و تنبیه، پایش درازمدت 
بینندگان را در اختیار داشته باشند. از آنجایی که کودکان و نوجوانان بینندگان اصلی این 
پویانمایی ها هستند، چنانچه گفتمان غرب بتواند در قالب پویانمایی ها اندیشه خود را تبلیغ 
کند، این بینندگان تا آخر عمر سفیران اندیشه و کنش غربی خواهند بود. )پایک2، 2016(

3. پیشینه
در ایــن بخش به اختصار به برخی از پژوهش ها در »تحلیل گفتمان انتقادی« و »مطالعات 

سینما« اشاره می شود. 
3.1.پیشینهتحلیلگفتمانانتقادی

انگاره همجوارسازی که برآیند پیشرفت های نظری و هماهنگی با نیاز های پژوهشی در زمانه 
جدید می باشد، یکی از جوانه های »تحلیل گفتمان انتقادی«3 است. تحلیل گفتمان انتقادی 
تلفیقی از تحلیل متــن، تحلیل فرآیند های تولید، توزیع و مصرف متن و تحلیل فرهنگی 
ـ جامعه شــناختی رخداد های اجتماعی بر اساس مناسبات قدرت است. )فرکالف4، 1993: 
135( تحلیل گفتمان انتقادی قصد دارد با گستردن »بافت« مورد مطالعه به »کل حوزه های 
اجتماعــی« و تأکید بر »روابط قــدرت و ایدئولوژی« و چگونگی آفرینش »نظام های دانش«، 
به »تحلیل گفتمان«5 جنبه ای انتقادی ببخشــد )شیرینی، 1386: 65( علت اتخاذ رویکرد 
انتقادی، تشخیص این واقعیت بوده است که »کردار های اجتماعی ما، به طور عام و کاربرد 
زبان و همه نظام های نشانه شناختی، به طور خاص، تحت تأثیر روابط علّیـ  معلولی ای هستند 
1. Yang
2. Paik
3. Critical Discourse Analysis
4. Fairclough
5. Discourse Analysis
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که در شــرایط عادی از آنها آگاهی نداریم و با نهادینه شدن گزینش ها و نگرش های زبانی 
یک گفتمان، زبان ابزاری برای توسعه و تحول اجتماعی خواهد بود«. )بوردیو1، 1997: 32(

پیشــینه اولیه پژوهش ها در این حوزه به غــرب بازمی گردد و افرادی چون فرکالف 
)1992 و 1993(، ووداک2 )2007(، ون دایــک3 )2006؛ 2008 و 2016( و ون لــوون4 
)1996( از چهره های شــاخص در این حوزه هســتند. کتاب فرکالف )1989( با عنوان 
»زبان و قدرت« نخســتین اثری است که به صورت جامع مبانی تحلیل گفتمان را معرفی 
کرده است. تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف در سه سطح دنبال می شود )فرکالف، 1379: 

215 و آقاگل زاده و غیاثیان، 1386(: 
الف. سطح توصیف: توصیف ویژگی های صوری متن و رمزگذاری اندیشه های ایدئولوژیک

ب. سطح تحلیل: تمرکز بر فرآیند های تولید و مصرف و تحلیل فرآیند های شناختی 
مشارکان در یک گفتمان

پ. سطح تبیین: بیان ارتباط میان گفتمان و ساخت های کالن اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی قدرت. در این سطح به توضیح چرایی تولید چنین گفتمان هایی و چگونگی 

استفاده از امکانات نشانه شناختی پرداخته می شود. 
انگاره همجوارســازی قصد بازنمایی و تبیین فضــای گفتمان ها را دارد که در آن با 
کاربرد هدفمند نشــانه ها، مقبولیت و مشــروعیت گفتمان ها تضمین می شود. ایده اصلی 
این انگاره توسط چیلتون5 )2004 و 2011( مطرح شده است و کپ6 )2005 و 2013( 

کاربست عملی آن را در تحلیل گفتمان نشان داده است. 
در میــان محققان ایرانــی نیز می توان از دبیرمقــدم )1387(، یاراحمدی )1383(، 
آقاگل زاده )1385( و آقاگل زاده و غیاثیان )1386( نام برد. سلطانی )1384( در کتاب خود 
»قدرت، گفتمان و زبان« سعی می کند تا با تکیه بر نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، 
گفتمان انقالب اسالمی را به مثابه پدیده ای فرهنگی و از زاویه زبان و زبان شناسی بنگرد. 

3.2.فیلمپژوهی
واکاوی چند و چون بازِی رنگ و نور، سایه و صدا به زمان افالطون بازمی گردد. او معتقد 

1. Bourdieu 
2. Wodak
3. Van Dijk 
4. Van Leeuwen 
5. Chilton 
6. Cap

راهبرد های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ ...
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بود »اگر چه نوع بشــر قادر به تفکر و ســخن وری است، اما قطعاً از گستره و کارکرد های 
نظام های نشانه ای آگاهی ندارد«. )به نقل از روز1، 1993: 54( افالطون از تمثیل »غار« در 

توضیح و تبیین ادعای خود استفاده می کند. به اعتقاد وی: 
کاربران نظام های نشانه ای همانند زندانی هایی هستند که در غاری به زنجیر بسته شده اند 
و تنها قادرند دیوار روبروی خود را ببینند. پشت سر زندانـی ها، آتـشی روشن است و بین 
زندانی ها و آتش گروهی عروسک گـردان حاضرند که با حرکت خود و عروسک ها، سایه هایی 
بر روی دیوار روبرو ایجاد می کنند. زندانی های ناآگاه، تنها ســایه های روی دیوار و پژواک 
صدا ها و نه عروسک گردان های واقعی، را می بینند و می شنوند. )به نقل از َچپل2، 2013: 289( 

تصویر1:غارافالطون،بازطّراحیبراساسروز)316:1993(

افالطون سپس این سؤال را مطرح می کند: 
اگر زندانی ها بخواهند در مورد چیزی، مثل کتاب، صحبت کنند که بر روی دیوار 
می بینند، آن چیز اصلی ای که بازنموده آن بر دیوار، کتاب اســت، چیســت؟ وقتی 
زندانــی در مورد کتاب صحبت می کند، واقعاً به چه چیزی اشــاره دارد؟ زندانی ها 
هیچ گاه نخواهند فهمید که صرفاً در مورد سایه ها صحبت می کنند و می اندیشند؛ 
و نه واقعیت ها. برای این زندانی ها، بازنمایی حقیقت همواره مجعول اســت و آنچه 
می بینند جهان واقعیت زدایی شده است؛ پیش از دست ها، تمامی سمت و سو های 

ذهن و اندیشه آنها به زنجیر بسته شده است. )روز، 1993: 317( 
اگر افالطون در زمانه ما زندگی می کرد، شــاید تمثیل غار را با تمثیل ســینما عوض 
می کرد و فیلم ها همان ســایه های روی دیوار بودنــد. بینندگان فیلم همان زندانیان غار 
1. Rouse 
2. Chappell 
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افالطونی هســتند و هرگونه اندیشه ورزی مستلزم خروج از غار است. افالطون برای نقد 
تصاویر آشکارا از تصویر بهره می گیرد و بدین ترتیب تأمل فلسفی آغاز می شود. بنابراین، 
»تصاویر نه تنها وظیفه تبیین را برعهده دارند، خود ســازنده اندیشه هم هستند«. )فالزن، 
1382: 18( به اعتقاد کلنر1 )1995: 37( ایدئولوژی های غالب در فیلم ها را باید با توجه به 
زمینه های اقتصاد سیاسی و فرهنگ مصرف گرایی و چگونگی بازتاب مسائل زیست محیطی 
مورد بررسی قرار دهیم. فرهنگ مصرفی باعث می شود تا فرد به جای اینکه از طریق روابط 
اقتصادی یا پیوند های سیاســی )ملیت( هویت پیدا کند، با خوردن، نوشیدن، پوشیدن و 

به بیان دیگر، با شیوه زندگی هویت پیدا کند.
ژیژک مهم ترین ویژگی ســینما را »واداشتن بیننده به تشخیص جنبه های داستانی 
واقعیت و آزمون آن« می داند. )ژیژک، 1393: 123( در هر فیلم دو عمل، هم زمان، جریان 
دارد؛ به تصویر درآوردن واقعیت هــای اجتماعی و همچنین، اجتماعی کردن واقعیت ها. 
)شیرینی، 1397: 78( به همین دلیل است که »سینما دریچه ای است برای نگریستن به 

جامعه از زاویه ای خاص«. )برنشتاین2، 1971: 28(
پایک به بررســی کارکرد های منطقه ای و جهانی پویانمایی ها و تحلیل گفتمان آنها با 
توجه به شرایط سیاسی، فرهنگی و زیستی کشور های سازنده و مصرف کننده پویانمایی ها 
می پردازد و نقش جنبه های زیبایی شــناختی را در تقویت گفتمان اقناعی فیلم ها تبیین 
می کند. )پایک، 2016( روولو3 و همکاران با بررســی ســبک های نادرست زندگی غربی، 
مثل سیگار کشیدن و مصرف الکل و ارتباط آن با بروز یا تشدید نشانگان بیماری معتقدند 
»عمر شــریف«4 با بازی هنرمندانه خود در فیلم هایی چون »لورنس عربســتان«، »سقوط 
امپراطوری روم« و »دکتر ژیواگو« بیننده را به این باور می رساند که بروز نشانگان بیماری ها 
ارتباطی با سبک زندگی نادرست ندارد و برای شخصیت فیلم، مانند همگان، زندگی عادی 
جریان دارد؛ با بیماری ها و ناخوشــی ها. )روولو و دیگران، 2016( ازاینی و خالد5 هم در 
مقاله خود به این نتیجه می رسند که با به کارگیری پویانمایی ها در تبلیغات، تأثیرگذاری 
تبلیغات بر بینندگان و در نتیجه فروش، به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. پویانمایی ها 
با ایجاد واکنش های عاطفیـ  هیجانی بر بینندگان خود، آنها را ترغیب به »خرید محصول 
1. Kellner
2. Bernstein
3. Rovello
4. Omar Sharif
5. Azaini & Khaled
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تبلیغ شــده«، »آگاهی از برند« و »یادســپاری« آن می کنند. )ازاینی و خالد، 2017( پریا1 
)2018( به بررسی تبعیض جنسیتی در پویانمایی های دو شرکت والت دیزنی و وارنر برادرز 
از آغاز تاکنون می پردازد. در پویانمایی های والت دیزنی، جنس مؤنث بیشتر زنان جوان و 
جذابی بودند که در انتظار شــاه زاده یا قهرمانی )مرد( هستند تا آنها را از مهلکه ای نجات 
دهد؛ اما در محصوالت شــرکت رقیب، وارنر برادرز، تمرکز اصلی بر بازنمایی ویژگی های 
جنسیتی زنان بوده است. در مقایسه پویانمایی های این دو شرکت، »شیءشدگی« زنان و 
»خشونت« علیه آنها در محصوالت شرکت وارنر برادرز چشمگیرتر است. در مقاله دیگری پریا 
)2017( نشان می دهد دیگر ویژگی بارز محصوالت این شرکت ها ایجاد دوگانه پسر/دختر 
در پویانمایی ها بوده است تا بدین وسیله شرکت های اسباب بازی سازی بتوانند عروسک های 
شخصیت ها و دیگر محصوالت جنبی مرتبط با آن را در سطح بین المللی به فروش برسانند.

پژوهش های انجام شــده در کشورمان هم جنبه های متفاوتی از کارکرد های سینما را 
مورد بررســی قرار داده اند. شیرینی و همکاران )1397( در مقاله خود »تحلیل پویانمایی 
آقای فاکس شگفت انگیز براساس رویکرد چندوجهیت« به تبیین سازوکار هایی می پردازند 
که به مدد آن، ســینمای هالیوود با دســتکاری ســواد بصری بینندگان قادر  می شود تا 
همراهی بیننده را با خوانش خود از واقعیت ها تضمین کند. با ایجاد دوگانه ما )غربی ها( 
و آنها )حیوانات/ غیرغربی ها(، نویسندگان به تبیین چگونگی بازنمایی مشکالت فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی جوامع غیرغربی که حیوانات نماینده آن هستند، می پردازند؛ اینکه 
حیوانات چگونه با اقرار به ضعف ها و نداشــته های خود پذیرای فرهنگ غرب می شوند و 
مهم تر این حقیقت که همذات پنداری بیننده با قهرمان های داستان، راه را برای مقبولیت 

و مشروعیت گفتمان فیلم هموار می سازد. 
آقاجانی )1393( در تحلیل نشانه شــناختی فیلم »بدون دخترم هرگز« با دسته بندی 
رنگ ها به دو دسته گرم، مثل زرد، نارنجی، قرمز و قهوه ای و رنگ های سرد، مثل آبی، سبز 
و بنفش، معتقد است رنگ های گرم در صحنه های بررسی شده واجد احساس خوش بینی، 
شــوق و انگیزش است؛ اما رنگ های ســرد حس بدبینی، آرامش و تعقل را القاء می کند. 
بنابراین، تأثیرکاربرد رنگ در فیلم پیش از آنکه عقالنی و خودآگاه باشد، عاطفی و ناخودآگاه 
اســت. بشیر و اســکندری )1392( در »بازنمایی خانواده ایرانی در فیلم سینمایی یه حبه 
قند« براین باور هستند که در عصر حاکمیت رسانه ها، مفهوم سازی های فرهنگی، انتقال 

1. Perea 
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مفاهیم و تثبیت آنها، اندیشه ورزی و جنبش های اجتماعی، همگی، به کمک رسانه ها صورت 
می گیرد. بر همین اساس، بسیاری از خانواده های ایرانی در حال بازسازی فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی خود براساس خروجی هایی که از رسانه ها دریافت می کنند، هستند. سلطانی و 
بیچرانلو )1391( در مقاله ای با عنوان »بازنمایی مصرف در فیلم های سینمایی دوره دفاع 
مقدس« معتقدند در فیلم ها پیرامون مصرف، روابط خاصی در کنش متقابل شخصیت ها با 
یکدیگر و هم در ارتباط آنها با کاال های مصرفی شکل می گیرد. مصرف مبنای ارزش گذاری ها 
و تمایز های میان افراد در فیلم می شــود، با اخالق شــخصیت های فیلم عجین می شود و 
ارتباط آشکاری با وضع اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی مخاطبان برقرار می کند. 
فهیــم و نادری جم )1391( با تحلیل گفتمان فیلم نامه »کافه ســتاره« به این نتیجه 
می رسند که بازیگرانی که نقش مردان یا زنان قهرمان یا تبه کار و نیز نقش های فرعی فیلم 
را بازی می کنند، اشــخاص واقعی هستند که قباًل حضورشان به مدد نشانه های اجتماعی 
رمزگذاری شده است. راودراد و تقی زادگان )1392( در مقاله ای با عنوان »سپیده یا الی....؟ 
خوانش انتقادی فیلم درباره الی« بر این باور هســتند که رســانه ها واقعیت زندگی زنان را 
نشان نمی دهند؛ و بازنمایی زن ها مطابق با هنجار های اجتماعی است. محمدپور )1391( 
هم معتقد اســت تصویر زن در سینمای ایران به گونه ای اســت که در فیلم ها زن ها غالباً 
انسان هایی منفعل، حاشیه نشین، احساسی و فاقد تفکر تصویر شده اند و این تصاویر منفی 
کلیشه ای متأثر از انگاره های فرهنگی است. قنبری برزیان )1396( هم بر این باور است که 
در دوره فّناوری های جدید، اوقات فراغت افراد در حال »رسانه ای شــدن« و »خانگی شدن« 
است. گفتمان رسانه های جدید از کاربر تقاضا دارند تا به بازتعریف فرهنگ خود و بازیابی آن 
براساس فرهنگ های روزآمد بپردازند و هویت جدید خود را به دنیای جدید خود تسری دهند. 

4. چارچوب نظری و تحلیلی
در زمانــه ای زندگی می کنیم که زمانه ناامنی و ســرگردانی اســت. همــواره انبوهی از 
»گـزینش ها« و »احتمـال ها« پیش روی افرادی قرار دارد که بر این باور هستند که »انتخاب 
درســت« می تواند آنها را به ساحل آرامش برساند. همه این »شرایط«، »تالطم جریان ها و 
افکار«، »فراوانی گزینه ها« و »لزوم انتخاب«، هویت یابی و به تبع آن کنشــگری های فرد را 
تشــکیل می دهند. )گیدنز1، 1991: 22-3( اما ادعای کنشگری های آگاهانه فرد ادعایی 

1. Giddens
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گزافه است؛ چـرا که هم انتخاب ها آنقـدر آزادانه و آگـاهانه نیستند و هم انبـوه انتخاب ها 
چیـزی بـیش از »آمـاسیدن1« گـزینه های از پیش تعیین شده نیست. اما انسان ها همیشه 
به خوانش و بازخوانش نشانه ها مشغول بوده اند تا بدین وسیله به زندگی خود »معنـــا« و 
»جـهت« دهند؛ معنایی که همواره در بافت مناسبات اجـتماعی پیکره مند می شود؛ و به 
همین دلیل، صـورت و محتـوای نشانه ها نیز، در چرخـه زندگی خود متأثر از این روابـط 
اجـتماعی، همواره در حال بازآرایی خود هستند تا توسط مخاطبان ارزش گذاری شوند. 
زندگی در زمانه »فـراارزش ها« همواره دو سؤال بنیادین را پیش روی انسان می گـذارد: 
»در چه جهانی زندگـی می کنیم؟« و »چـگونه به شایستگـی زندگـی کنیم؟« عدم پاسخ گویی 
به این دو پرســـش مـــوجب تنیدگی ذهن و آشفتگی اندیشه انسان می شود. برای غلبه 
بر این ناهنجاری ها، آســان ترین و مطمئن ترین روش، جذب و حل شدن در گفتمان هایی 
است که جاذبه و دافعه شان همسو با عالیق فرد است. به همین دلیل، مهم ترین کارکـــرد 
گفتمان ها در زمانه جـدید خالصی فرد از تنش های شناختی و اندیشگانِی دراز مدت است.

با گذشــت ســده های متمادی هنوز هم گفته ارســطو بدیع و تازه می نماید: »بیشتر 
ارتباطات ما سیاســت زده اســت« )بــه نقل از بیزل و هزبــرگ2، 2000: 3(؛ چرا که هم 
دولتمــردان و هم همه افراد عادی هدف مشــترکی را دنبــال می کند؛ تالش در جهت 
»تحمیل خوانش های شخصی بـــه دیگران« و تالش در »ارتـــقاء چنین خوانش هایی به 
جایگاه ادراک مـشترک جامعه«. این سـخن بدان معنا است که ترتیب و سـامان مندی یک 
گـــفتمان چیزی بیش و بـیرون از روابط مـفهومی مـقوالت با یکـدیگر در آن گفـتمان 

است. )خسروی، 1395: 72(
در شــکل دهی به این فضا های گفتمانی، افراد یا مخاطبان آن گفتمان، اشــیائی3 را 
در دنیــای خود می گنجانند. )چیلتون، 2004: 34( با گنجاندن این اشــیاء در فضایی با 
ســه بُعد فضا، زمان و وجهیت4، گوینده »جایگاه« و »نگرش« خود را نســبت به آنها بیان 
می دارد. »مرکز اشــاره ای خود« )مثاًل من یا ما( »مبدأ مختصاِت«5 این فضای ســه بعدی 
اســت. سایر اشیاء و فرآیند ها با مختصات خاص خود در محور های فضا، زمان و وجهیت 
حضور دارند. نوع رابطه میان اشــیاء و فرآیند ها متأثر از تأثیرات و تغییرات گفتمان مدار 
1. Inflation
2. Bizzell & Herzberg 
3. Entity
4. modality
5. Origin of Coordinates
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فرامتن است که در متن نیز بازتاب می یابد. به اعتقاد چیلتون )2004: 36( در محور فضا، 
پاره گفتار های اشاره ای فضا، مثل ضمیر ها، حضور دارند. مثاًل ضمیر »من« یا »ما« در موقعیت 
فضایی خاصی متصور می شود. سایر اشیائی که با ضمیر های »دوم« و »سوم« شخص نمایه 
می شوند، در راســتای محور فضا قرار می گیرند؛ برخی نزدیک به مرکز اشاره ای »من« یا 
»ما« و برخی بسیار دورتر از این مرکز؛ نزدیک به »دیگری«. بر این اساس، سه بُعد انگاره 

همجوارسازی عبارت اند از:
الف.همجوارسازیفضایی1: تأویل هایی هستند که با حرکت اشیاء و ورودشان به فضای 

گفتمانی گوینده و مخاطبانش شکل می گیرد. 
ب.همجوارسازیزمانی2: بررسی تاریخی رخداد ها و اشیائی است که می توانند خطرات 
بالقوه ای را برای گوینده و مخاطبان  یک فضای گفتمانی ایجاد کنند و بنابراین نماد هایی 

برای اشاره به این خطرات در فضای گفتمانی در نظر گرفته می شود. 
پ.همجوارسازیارزششــناختی3: عرصه رویارویی و تضاد بین ارزش های خودی و 

ارزش ها و باور های رقبا و دشمنانی است که خارج از یک فضای گفتمانی قرار دارند. 

فضا

وجهیت

زمانآینده

زمانگذشته

تصویر2:فضا،زمانوارزشهادرانگارههمجوارسازی)بازطراحیبراساسچیلتون،58:2004(

1. Spatial Proximization
2. Temporal Proximization
3. Axiological Proximization
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هر ســه بُعد انگاره همجوارســازی و انگاره تحلیلی فضا ـ زمــان ـ ارزش آن موجب 
محدود شــدن فاصله نمادین بین اشــیاء ـ ارزش ها در یک فضای گفتمانی می شــود و 
گوینده و مخاطبان آن متحمل پیامد های زیان باری می شوند که از فضا های رقیب بر آنها 
تحمیل می شــود. بنابراین، راهبرد های همجوارسازی مهم ترین ابزار مشروعیت بخشی در 
گفتمان های ایدئولوژیک اســت. با به کارگیری مفاهیمی چون »فضای گفتمانی«، »مرکز 
اشاره ای« و »عناصر پیرامونی«، انگاره همجوارسازی قائل به تقدم شناخت فضایی یا مکانی 
در کاربرد زبان و شــکل دهی به گفتمان ها اســت. به بیان دیگر، کاربرد زبان و در نتیجه 
همه گفتمان ها شامل ساخت و بازسازی فضا های ذهنی است. این فضا های ذهنی عامل 
انســجام و پیوستگی در بازنمون همه سازه های اجتماعی و فرهنگی آن گفتمان هستند. 
)ســرل1، 2010: 43( در چنین فضا هایی، همه رخداد ها و اشــیاء در قیاس با یک مرکز 

اشاره ای )باز(سازماندهی و بازنمون می شوند. 
در بُعد ارزش شناختی، تفاوت های ایدئولوژیکی که می توانند منجر به »جنگی تمام عیار« 
 شــوند، پی ریزی و مطرح می شــوند. »ارزش های ایدئولوژیک« و »بایســته های اخالقی«، 
ارزش هایی فراگیر و جهانی هستند. حال که هستی خوب ها در معرض خطر است؛ اقدام 
پیشگیرانه خوب ها، یعنی حرکت خوب ها به سوی بد ها، همیشه نمادین و بازدارنده است؛ 

گویی نمادی از »عقالنیت« و »شجاعت« است. 
با پیوستن بردار های مکان، زمان و ارزش ها فضایی ایجاد می شود که در آن می توان 
دال های نشانه های یک گفتمان را جایابی کرد. نقطه تالقی این سه محور، محوِر مختصات 
این فضای برداری است که جایگاه گوینده/ نویسنده است و همه دال های فضای گفتمانی 
از آنجا رصد می شوند. این انگاره با بهره گیری از »فضای برداری اقلیدسی«2 امکان توصیِف 
روابِط اشــیاء را در فضا می دهد. در ریاضیات بردار ها اندازه و جهت دارند، اما در هندسه 
فضایی، بردار ها براساس »جهت« و »فاصله« تعریف می شوند و ویژگی هایی چون »جابجایی«، 

»مسیر حرکت« و »نیرو« در شناسایی آنها اهمیت می یابند. 
مبـــنای فضای اشـاره ای این است که ذهن انـــسان برای »پردازش پاره های زبانی« 
یک »فضای مفهومی« ایجاد می کند کـه مبتنی بر دیدگـاه ها یا مختصات »گوینده« است. 
هـمه زبان ها ساخت های مفـهومی را رمزگذاری مـی کنند که اسـاساً »اشاره ای«3 هستند 
1. Searle 
2. Euclidean Vector Space
3. Deictic
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و اشیـاء و رخـداد ها را براساس الف. »اهمیت« و یا »ضرورت شان«؛ ب. براساس رابطه شان 
با »زمان گـوینده« یا پ. بـر اساس »فاصله از گـوینده« در این فضا می آرایند. هـر محـور 
در واقع مقـیاسی است که فـاصله بازنموده ها را از مبدأ مختصات، گـوینده، نشان می دهد. 

این سه محور، مجموعاً، نشان دهنده واقعیت از نگـاه گـوینده هستند. 
در محور زمان، مبدأ، زمانی است که فردی سخن می گوید و غالباً در قسمتی از نمودار 
قرار می گیرد که به »اکنون«، »درحال حاضر« تعبیر می شود. از آنجا که »مفهوم پردازی« و 
»درک زمان« براســاس حرکت در »گستره مکان« است )لیکاف1، 1987(، فاصله نسبی از 
مرکِز اشاره ای و رخداد هایی که در زمان خاصی باید اتفاق بیفتند تا پردازش آنها ممکن 
باشــد، می تواند در راستای محور زمان، در فاصله ای دور یا نزدیک به مرکِز اشاره ای قرار 
گیرند. یکی از مزایای گنجاندن محور زمان، بررســی سیر تاریخی تحوالت و رخداد ها و 
قیاس آنها با وضعیت کنونی برای همجوارسازی است. به اعتقاد چیلتون )2004: 59(، »در 
گفتمان ها ]...[ گذر زمــان اهمیت فوق العاده زیادی دارد و تحوالت تاریخی و بازآفرینی 
رخداد های گذشته در زمان حال یکی از ابزار های مهم گفتمان های ایدئولوژیک است«. 

محور وجهیت نیز »آرایه ای از ســازه ها و مؤلفه ها« است. با فرض امکان مفهوم پردازی 
فضا و زمان، که بر اساس دوری یا نزدیکی به مرکز اشاره ای گوینده هستند، وجهیت نیز 
شامل شاخص های »معرفت شناختی«، »ارزش ها« و »بایسته های اخالقی«2 می شود. ارزش ها 
و بایسته های اخالقی در بردارنده نظام اعتقادی گوینده، مثل »اخالقیات«، »قانون مداری«، 
»قدرت«، »صالحیت« و... می شــود. پس در دوگانه »مشــروع و غیرمشروع«، »خیر و شر«، 
همه غیرمشــروع ها و شر ها دور از مرکز اشاره ای قرار می گیرند. هر گوینده ای می تواند با 
هشــدار در مورد رخداِد »حادثه ای زیان بار«، ســخن خود را سامان بخشد. در این صورت، 
همجوارسازی با گنجاندن خطری بالقوه در فضای گفتمانی گوینده و لزوم واکنش در برابر 
آن آغاز می شــود. مرحله هم زمان دیگر، »مشروعیت بخشی« با هر نوع »اقدام پیشگیرانه« 
اســت؛ با بیان »قریب الوقوع بودِن« رخداد حادثه ای ناگوار از سوی دشمنان ایدئولوژیک، 

هر اقدام مقتضی را می توان »موجه« جلوه داد. 
مشروعیت بخشی، »بــازنـمون« و »به کـارگـیـرِی« راهبرد هایی است که قصد آفرینش 
گفتمانی منســجم را دارند. بنابراین، همه دانش و توانمندی های منطقی ـ ســخن ورانه 

1. Lakoff
2. Deontic
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گوینده در صدد خنثی ســاختن عملیات و اقدامات مخاطب هســتند. به اعتقاد چیلتون 
)2004: 199( بازیگران سیاسی همواره این فشار را بر دوش خود احساس می کنند که با 
خلق دوگانه خوب و بد، باید تمامی اقدامات و سیاست های خود را مشروعیت بخشند. به 
همین دلیل، تقریباً همه گفتمان ها کارکردی »نـمـایه ای«1 دارند: اندیشه و عمل بر اساس 
»قرابت ها« و »غرابت ها«. این تمایز در بازنمود های ذهنِی مخاطباِن گفتمان، آشــکارا قابل 
مشــاهده است. افزودن بر تعداد و کیفیت بازنمود های مشترک، هدف همه گفتمان های 
ایدئولوژیک است. همه این فرآیند ها تأیید دوباره نقش ساخت های گفتمانی در شکل گیری 

دوگانگی ها و نهایتاً مشروعیت بخشی با ارائه گفتمانی انسجام یافته است. 

5. تحلیل فضای گفتمانی پویانمایی لوراکس
در این قسمت، براساس انگاره همجوارسازی و روش تحلیلی سه سطحی فرکالف )1989( 
به واکاوی روایت پویانمایی »لوراکس« پرداخته می شــود تا با شناســایی دال های موجود 
در گفتمان فیلم، چرایی اســتفاده از نشانه ها، چیدمان آنها و کارکرد های غیریت ساز آنها 

مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد. 
5.1.توصیفپویانماییلوراکس؛روایت»ما«و»آنها«

انگاره همجوارســازی و تحلیل گفتمان ســه سطحی فرکالف ابزار تحلیلی مناسبی برای 
واکاوی و رمزگشایی از سازوکار های گفتمان ها فراهم می کند. به اعتقاد فرکالف در مرحله 
نخســت، مرحله توصیف گفتمان ها، باید گفتمــان را، همان گونه که رخداد ها در جریان 
هســتند، بازگو کرد؛ به بیان دیگر، ویژگی این مرحله، »توصیف فرآیند ها بدون توجه به 
شــاخص های اجتماعی و فرهنگی مرتبط و مناســبات قدرت در گفتمان« مورد مطالعه 

است. )فرکالف، 1989: 122( 
این پویانمایی محصول سال 2012 شرکت ایلومینیشن انترتینمنت2 است که توسط 
یونیورسال استودیوز3 توزیع شده است. داستان در شهری به نام تِنیدویل4 اتفاق می افتد؛ 
شهری که هیچ کس حق ندارد از آن بیرون رود. شهری که درون آن همه چیز پر زرق و 
برق و پر از نور و تجمل اســت، اما بیرون از آن، هوا آلوده اســت و بیابانی تیره و تار شهر 

1. Indexical
2. Illumination Entertainment
3. Universal Studios
4. Thneedville
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را احاطه کرده اســت؛ به جز ساکنین، همه چیز این شهر کاماًل منصوعی و بی جان است. 
اندیشه ساخت چنین شهری احتماالً از شهر هایی مثل دبی، دیزنی لند یا الس وگاس گرفته 
شــده است؛ گیاهان پالستیکی هستند و چمن ها هم مصنوعی؛ و تنها افرادی که تمکن 
مالی دارند هوای سالم را، مثل آب معدنی، در بطری های پالستیکی مخصوص می خرند. 
در این میان، شــور و سرزندگی شــهر، حیات وحش و زیبایی های جنگل رویایی در این 

دنیای مصنوعی به کلی فراموش شده است. 
پســر بچه ای به نام تِد در صدد دوســتی با دختری بزرگ تر از خود به نام آدری است. 
آدری همواره حسرت گذشته را می خورد؛ حسرت دنیای پیش از تأسیس شهر تِنیدویل 
و درخت های تنومندش را؛ و همین امر انگیزه ای می شــود برای تد تا آدری را به آرزوی 
دیرینه اش برساند. مادربزرگ تد، یکی از قدیمی های شهر، شخصی به نام وانسلر را معرفی 
می کند که در خارج از شهر زندگی می کند و از سرنوشت درخت ها خبر دارد. تد با وجود 
همه مزاحمت های اُهر، شــهردار شهر که هوای پاک را به ساکنان شهر می فروشد، موفق 
می شود از شهر خارج شود و به دیدار وانسلر برود. وانسلر از خاطرات جوانی اش می گوید 
کــه در آرزوی اختراعی بزرگ بوده و ایــن کاوش او را به جنگلی رؤیایی با درخت هایی 
شــگفت انگیز می کشاند. وانســلر که مصمم به اختراع چیزی است اولین درخت را قطع 
می کند. با این کار، لوراکس، موجود افســانه ای که نگهبان درخت ها اســت، از آسمان ها 
به زمین می آید تا مانع وانســلر شــود. به همین منظور، لوراکس حیوانات جنگل را علیه 
وانســلر می شوراند؛ اما وانسلر موفق می شــود با کمک پاستیل همه آنها را با خود همراه 
ســازد. بار دیگر حیوانات شبانه به رهبری لوراکس به سراغ وانسلر می روند و تخت خوابی 
را که او بر آن خوابیده اســت به آرامی در رودخانه می اندازند تا جریان آب وانســلر را با 
خود ببرد؛ اما مشــکالتی پیش می آید و لوراکس مجبور می شــود وانسلر را که در حال 
غرق شــدن اســت نجات دهد و با تنفس مصنوعی او را به زندگی بازگرداند. با برگ های 
جادویی درخت، وانســلر شــال زیبایی می بافد و به شهر بازمی گردد تا آن را بفروشد؛ اما 
رفت وآمد چندباره او بی ثمر است تا اینکه بار چهارم می تواند شال خود را بفروشد. فروش 
این شــال چنان جنجالی ایجاد می کند که مردم همه دنیا در آرزوی داشتن آن هستند. 
با پیوســتن اعضای خانواده وانسلر، تولید انبوه شال ها آغاز می شود و لوراکس همواره در 
مقابل زیاده خواهی های آنها مغلوب می شود. با قطع آخرین درخت، لوراکس که در انجام 
رســالت خود و نجات درخت ها ناکام می ماند، دوباره به آسمان بازمی گردد. با اتمام مواد 
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اولیه، وانســلر ورشکست می شــود؛ اعضای خانواده او را ترک می کنند و مشاهده جنگل 
عریان وجدان او را بیدار می کند. وانســلر تصمیم می گیرد تا باقی عمرش را در تنهایی و 
غربت زندگی کند. در دیدار چندباره تد با وانســلر، او اطمینان می یابد که تد تنها منجی 
اســت و به همین دلیل بذر آخرین درخت را به او می دهد تا در شــهر بکارد. تد با کمک 
آدری و مادربزرگــش و پــس از غلبه بر اُهر و ناآگاهــی مردم، بذر درخت را می کارد و با 

رویش درخت، لوراکس دوباره از آسمان ها به زمین بازمی گردد. 
5.2.توصیفویژگیهایساختزبانی

با توجه به اهداف گفتمان و تعامل میان نحو، معناشناسی و کاربردشناسی زبان می توان 
یک رخداد را به روش های مختلف و براساس میزان اهمیت یکی از سازه ها، به ساخت های 
زبانی نشــان دار تبدیل کرد. در این پژوهش، سه ســاخت زبانی ویژه، »کنشگر افزوده«1، 
»اسم شــدگی«2 و »مجهول شدگی«3، که مقوم اندیشــه های گفتمان مدار هستند، بررسی 

شده است. 
5.2.1.کنشگرافزوده

هنگامی که فرآیندی رخ می دهد، قوای شناختی انسان در پی ایجاد رابطه ای علّیـ  معلولی 
در آن رخداد/ فرآیند است. به همین دلیل است که برای انسان ها جمله های معلوم با فعل 
متعدی در مقایســه با دیگر انواع جمله ها، مثل جمله های مجهول، بنیادی تر یا بی نشان 
هســتند. از جایگاه آغازین جمله می توان برای نشان دادن مبتدای پیام استفاده کرد. در 
حالت بی نشــان، این جایگاه، از آن فاعل جمله اســت ولی با استفاده از فرآیند هایی مثل 
مبتداســازی، توزیع بی نشان »مبتدا« و »خبر« دگرگون می شــود و سازه ای غیر از فاعل 
می تواند آغازگر جمله شود. )هلیدی4، 1985: 4-3( به اعتقاد گیون5، ساخت های نشان دار 
ویژگی جمله نیســت، بلکه یک ویژگی »گفتمانی« است و در سیطره گفتمان قابل طرح 

است. )گیون، 1984: 875( 
1. مردم عکس های زیادی از قطع درختان ارسال کرده اند. 

2. عکس های زیادی از قطع درختان از طرف مردم ارسال شده است. 
3. از قطع درختان، مردم عکس های زیادی ارسال کرده اند. 

1. Included Agent
2. Nominalization
3. Passivization 
4. Halliday 
5. Givon
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بر همین اساس، جمله، همانند یک پیام، از ساختار و محتوای اطالعاتی برخوردار است. 
پیام از نقطه ای خاص آغاز می شــود. مبتدا بخش آغازین پیام است و دنباله جمله به آن 
مربوط می شود. سازه ها، به منظور داشتن خوانش نشان دار، می توانند از فراز یکدیگر عبور 
کنند. مبتداسازی و تأکید بر سازه ای خاص با کنش های گفتمانی سر و کار دارد؛ بر معنا 
تأثیر می گذارد و »شــرایط صدق«1 متفاوتی را بیان می کند. با کابرد هدفمند ساخت های 
نشــان دار، اندیشه ایدئولوژیک خاصی از زبان شــخصیت ها و در قالب ساخت های زبانی 
پیش روی بیننده قرار می گیرد که در گذر زمان باعث ســو گیری نظام های شــناختی و 

ادراکی بینندگان می شود. 
5.2.2.اسمشدگی

فعــل، کانونی اســت که همه داده هــای مربوط به متن را در خود گنجانده اســت. بیان 
فرآیند ها و موقعیت ها به صورت فعل به خواننده/ شــنونده این امکان را می دهد تا توالی 
زمانی رخداد ها و نقش مشــارکان را درک کند و بینش بهتر و بیشتری از واقعیت داشته 

باشد. اسم شدگی فرآیند تبدیل فعل و صفت به اسم است: 
4. تخریب جنگل ها ادامه دارد. 

در فرآیند اسم شدگی با »ایستایی« همه پویایی های فعلی مواجه هستیم. در این صورت 
با حذف کنشــگر انسانی، غیرانسان ها مســئول همه این وقایع می شوند. با اسم شدگی، 
تمرکز بر روی محصول و نتایج اســت و نه )کنشــگر( فرآیند هایی که این محصوالت و 
نتایج را به بار آورده اند. در این فرآیند با چگالش داده ها و به تبع آن پردازش های شناختی 
بیشــتر، نیازمند زمان بیشتر هستیم. )دووینگ2، 1997: 151( با اسم شدگی »ظرفیت«3 
فعل کاهش می یابد و با »ابهام آفرینی«، پردازش و درک فرآیند ها پیچیده تر می شــود؛ در 
این صورت، با پنهان کردن کنشگر های یک فرآیند و بازآرایی تجربیات و دانش کاربر زبانی 
می توان اندیشــه ای خاص را پروراند و روابط ناموزون قــدرت را نهادینه کرد. )فرکالف، 

)34-35 :1992
5.2.3.مجهولشدگی

به کارگیری جمله های معلوم یا معادل مجهول آن نیازمند توجه به مشخصه های واژگانی 

1. Truth Condition 
2. Dowing
3. Valency
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ـ دستوری1 اســت. )هلیدی، 1985: 7( در جمله های معلوم، »کنشگر« به عنوان مبتدای 
ترجیحی2 ظاهر می گردد در حالی کــه در جمله های مجهول این جایگاه را »کنش پذیر« 
بــه خود اختصاص می دهد. در افعال گذرا با انتقال انرژی از »کنشــگر« به »کنش پذیر«، 
تغییرات صورت می گیرد. )ایوانز3، 2007: 4( کنشگر غالباً برجسته ترین جایگاه را در فرآیند 
انتقال انرژی دارا اســت. ساخت مجهول نمونه ای از »رمزگذاری نشان دار«4 است. ویژگی 
اصلی ســاخت های مجهول، تبدیل یک فرآیند، که با »فعل های محتوایی«5 بیان می شود، 
به رابطه ای کاهیده و »بی زمان«6 اســت. با واژگون ساختن رابطه میان ظرفیت های فعلی، 
کنش پذیر، عنصر شــاخِص فرآیند می شود. در مجهول ســازی، با پیش راندن کنش پذیر 
و پس راندن کنشــگر و حتی حذف آن، ســازه های کانونی رخداد ها بازآرایی می شوند و 
نحــوه ارائه داده ها متفاوت می شــود و به همین دلیل، رمزگشــایی از محتوا با توجه به 
کارکرد های بافت کاربرد و گفتمان نیازمند پردازش های شــناختی بیشــتر است. در این 
پژوهش، ساخت های مجهول به عنوان یکی از وجه های نشانه شناختی گفتمان پویانمایی  
مورد بررســی قرار گرفته اســت؛ چرا که با حذف کنشــگر، فاعلی که مسبب بسیاری از 

خرابکاری ها و نابسامانی ها است، حذف می شود: 
5 همه درخت ها قطع شده اند. )پویانمایی لوراکس(
درحالی که عامل قطع درخت ها وانسلر بوده است.

در گفتمان این پویانمایی »کنشــگر افزوده« بــا 223 مورد کاربرد، 88/2 درصد کل 
ســاخت های زبانی ویژه را به خود اختصاص داده است. »اسم شدگی« و »مجهول شدگی« 
نیــز هــر یک با 15 مورد کاربرد، 5/9 درصد کل کاربرد هــا را در اختیار دارند. دلیل این 
اختالف »پردازش آســان و ســریع تر« و »تأکید آشکارتر بر سازه های خاصی از جمله« در 
ساخت زبانی »کنشگر افزوده« در مقایسه با دو ساخت دیگر است که نیازمند زمان پردازش 

بیشتری هستند. 
5.3.تفسیرگفتمانپویانمایی

به اعتقاد فرکالف در مرحله دوم، مرحله تفســیر گفتمان ها، باید به سؤاالتی چون »ماجرا 

1. Lexicogrammatical Features
2. Preferred Topic
3. Ivans 
4. Marked Coding 
5. Content Verb
6. Atemporal 
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چیست؟ چه کسانی درگیر آن هستند؟ روابط بین آنها چیست؟ و نقش نشانه های زبانی 
و فرازبانی در آن چیست؟« پاسخ داد .)1989: 149-147( بر همین اساس، باید به تحلیل 
ِسیر روایت داستان، چرایی کنشگری های قهرمان ها و چگونگی پیوند یافتن بیننده با آنها 

پرداخت و سپهر های نشانه ای آفریده شده را کاوید. 
»دکتر ســوس« با بیش از 60 عنوان کتاب پرفروش به خودیِ خود نشانی شناخته در 
دنیای داســتانی کودک و نوجوان اســت و مخاطب از لحاظ کیفیت به آن اطمینان دارد 
)مور، 2015(؛ در نتیجه، فیلمی که با اقتباس از داســتان های او ســاخته شده است، در 
گیشــه باید فروش خوبی داشته باشــد. همچنین، به منظور جذب حداکثری مخاطبان و 
تضمین سود شرکت های سازنده و تأمین کننده های مالی )از جمله مزدا و hp(، موضوعی 
در دستور کار قرار گرفته است که تشویش ذهنی بیننده ها را به همراه دارد؛ محیط زیست، 
درختــان و آلودگی هوا. بنابراین، حتی بدون توجــه به پیرنگ و محتوا، این اثر می تواند 

موافقت ضمنی بینندگان را کسب کند.

تصویر3:بازنماییوتبلیغشرکتهایچندملیتیدرپویانماییلوراکس

در ابتــدای فیلم، لوراکس که ظاهراً شــخصیت اصلی داســتان اســت، از بینندگان 
می خواهد که با دقت فیلم را تماشــا کنند تا شــاید به پیام های اخالقی آن پی ببرند و 
با افشــاگری های فیلم، بتوانند دیگران را هم آگاه ســازند. در نگاه نخست، نگرشی منفی 
نســبت به لوراکس شــکل می گیرد؛ چرا که بینندگان باید چند ثانیه ای منتظر بمانند تا 
لوراکس متن ســخنرانی کوتاه و ســاده خود را در برابر بینندگان مرور کند. در این فیلم 
چندین دوگانه شکل می گیرد؛ دوگانه وانسلر و اهر در مقابل همه افراد عادی و حیوانات؛ 
در این میان تنها این دو هیوالصفت، وانســلر و اهر، مســئول همه نابسامانی ها هستند و 
این به منزله تبرئه دیگران و البته عدم نیاز به هر گونه آگاهی و پویش اجتماعی است. در 
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فیلم هنگامی که تد درصدد کاوش گذشته است، به شدت از سوی اطرافیان نهی می شود 
و افراد بزرگسال در مقام حمایت و رضایت از وضع موجود، جست وجوی گذشته را »تخیلی 

و من درآوردی« می دانند. 
نوع شــخصیت لوراکس در این پویانمایی و همچنین هبوط و عروج او در کنار منش 
نصیحت گوی وی برای هدایت وانســلر و تالش برای موعظه گری و بازداشــتن دیگران از 
خطا، خبر از آینده و یا زنده کردن وانســلر، به واقع تطبیقی الحادی با منجی متصور در 
جهان مســیحیت است؛ مسیحی که به عنوان منجی آخرالزمانی برای ایشان مطرح است. 
ارائه تصویر کاریکاتورگونه از منجی، بی خاصیت نشان دادن لوراکس در برابر وانسلر، و یا 
منفعل بودن او در برطرف نمودن مشکالت پیش آمده، القائی مسموم از منجی محسوب 
می شــود. لوراکس، منجی آسمانی ارائه شــده در این پویانمایی، حتی از انجام ساده ترین 
کار ها عاجز اســت؛ به طور مثال، در صحنه ای که وی قصد بیرون کردن وانسلر را دارد، با 
طرحی احمقانه تخت خواب او را در رودخانه می اندازد که در نهایت، این نقشــه موجب 
به خطر انداختن جان دیگر حیوانات می شود. در صحنه ای دیگر، لوراکس به دلیل نداشتن 
قدرت جســمانی و به خاطر قد کوتاه اَش که حتی قادر به بازکردن دســتگیره در نیست، 
توسط خانواده وانسلر تحقیر می شود. این منجی آسمانی به قدری درگیر لذت های مبتذل 
زندگی دنیوی اســت که حتی توان کنترل خود در برابر پاستیل و ورق بازی را هم ندارد. 

در این فیلم، پاستیل حد اعالی رضایت به خاطر داشتن حداقل ها است. 

تصویر4:نمونههاییازعروجونزوللوراکس

در مقابل لوراکس به عنوان منجی آسمانی، شخصیت محوری تد که یک پسربچه ای 
بیش نیست، با غلبه بر مشکالت به عنوان منجی واقعی تلقی شده و رسالت ناتمام لوراکس را 
تمام می کند؛ تد به کمک دیگران یکی از مشــکالت بزرگ را حل کرده و با نشــان دادن 
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واقعیت به آنها به عنوان منجی حقیقی در ذهن مخاطب می نشــیند. در مجموع آنچه که 
از ظهــور و عروج لوراکس در این پویانمایی ارائه شــده، تصویری منفعالنه و احمقانه از 
منجی است که به زیبایی به مخاطب القاء می شود و در نهایت آن کس که به عنوان منجی 
واقعی معرفی می شود، نه لوراکس آسمانی، بلکه تد زمینی است که نوعی بازخوانی اندیشه 

منجی گرایانه اومانیسم ها در روح و جان کودکان و نوجوانان می باشد.
پیام اصلی پویانمایی لوراکس را می توان در یک جمله خالصه کرد: مصرف لگام گسیختۀ 
کاال هــای غیرضروری، موجب نابودی محیط زیســت می شــود. بیابان زایــی و تخریب 
زیســت گاه های حیات وحش به خوبی در فیلم نمایش داده می شود و بیننده پیام های آن 
را آشــکارا درمی یابد: احیاء جنگل ها حتی در شرایط آرمانی، توان برآوردن نیاز های روز 
افرون آدمی را ندارد. عامالن آســیب های زیست محیطی نیز شناسایی می شوند؛ حرص و 
طمع در نظام ســرمایه داری برای رســیدن به بیشینه سود و مصرف بیش از اندازه مردم. 
اما ســینمای هالیوود با بهره گیری از راهبرد »فردگرایی«1 مانع از آن می شــود تا فرهنگ 
مصرف گرایی مورد نقد مســتقیم قرار گیرد. )اینگرام2، 2004( در این صورت، مسئولیت 
تمام کژتابی ها و گسست ها در محیط زیست به عهده ضدقهرمان ها، خصوصاً اهر، است. در 
پایان فیلم با شکســت ضدقهرمان، امکان هرگونه پرسش گری در مورد وضعیت کنونی و 
آتی زیست بوم ها به پس رانده می شود و بیننده صرفاً با موفقیت قهرمان)ها( هم ذات پنداری 
می کند. به همین دلیل، پویانمایی پاســخی ســطحی و عوام فریبانه به مشــکالت کالن 

اجتماعی، فرهنگی و زیستی می دهد. 
5.4.تبیینگفتمانپویانمایی

فرکالف ســطح تبیین را به عنوان بخشــی از فرآیند تعامل های اجتماعی، روابط قدرت 
می داند که نیازمند پاسخ به دو پرسش است: 

الف. اندیشه ورزی در گفتمان ها چگونه نهادینه می شود؟
ب. بازتاب نهادینه شــدن این گفتمان ها در شــبکه روابط اجتماعی چگونه اســت؟ 

)فرکالف، 1989: 162(
در پویانمایی ها، قهرمان های روایت با نوعی اندوه درونی روبرو هســتند و تالش دارند 
بر مشکالت ناشی از فقدان فائق آیند. این کوشش ها، ناآگاهی بیننده را تبدیل به آگاهی 

1. Individulalsm
2. Ingram 

راهبرد های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ ...
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می سازد؛ بیننده به ُکنه و دالیل نابسامانی خود پی می برد و تالش می کند تا نداشته های 
خود را با داشته های دیگری جایگزین کند، خود را از انفعال برهاند و شرایط جدیدی را 
بیازماید. حضور حسی و ادراکی قهرمان ها به کمک نشانه ها و روایت داستان، رابطه میان 
»دال هــا« و »مدلول ها« را به رابطه ای پویا تبدیــل می کند و از این زمان به بعد، پیوندی 
ناگسســتنی بین »کنشگری های« قهرمان ها و »کنش های حسی ـ ادراکی« بیننده برقرار 
می شــود. در جریان روایت داستان، نشانه های دیداری و زبانی این مجال را می یابند تا با 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیــری هم زمان از دنیای قهرمان های بیننده ها، معانی و کاربرد های 

جدیدی در این فضا های گفتمانی ایجاد کنند.
در این فیلم، لوراکس در مقام یک منجی آسمانی با »موعظه«، »جبر در تقلید« و البته 
»آشوب« شــناخته می شود. سینمای هالیوود برای منسوخ کردن دین به عنوان خاستگاه 
»مشروعیت« و »اخالقیات« )بوچولز1، 2011(، روح اومانیسم را به یاری می طلبد تا بساط 
آخرین باور های جان سخت دین را هم برچیند. کوتاه ترین راه، »تشکیک در« و یا »ابطال« 
کارکرد های دین، »معجزه«، »تعالی« و »نجات« اســت. در فیلم، با همایندســازی لوراکس 
)در مقام یک منجی( با »جزر و مد های پرآشــوب رنج های انســان«، اصول انسان باوری یا 
اومانیســم معرفی می شود که »دریافت تازه ای از شأن انسان به عنوان موجودی معقول و 
جدا از مقدرات الهی« فرا روی بیننده قرار می دهد. به بینندگان این گونه القاء می شــود 
که با باور به پیامبران، »انســانیت« و »شأن انسانی«شــان تفریق می شود و به موجوداتی 
مســلوب االختیار تنزل می یابند. بنابراین، با ارزش گذاری دوباره همه ارزش های انسانی، 
»تصویر انسان«، »تصویر خداوند« را در محاق قرار می دهد تا بیننده به اساسی ترین آموزه 

اومانیسم برسد: »خداوند چیزی جز انسان در نظر خود انسان نیست.«
اومانیســم کشــف دوباره انسان و جهان او اســت؛ آنچه در انسان ها مشترک است و 
همه آنها را به اومانیســت تبدیل می کند، اعتقادشــان به محوریت انسان است. اومانیسم 
پشتیبان فلسفِی فرهنگ، آزادی و شرافت انسانی است. )دیویس، 1393: 28( در چنین 
پویانمایــی ای، بیننده انســان بودن خود را در قالب یک تجربــه فردی بی همتا در قالب 
هم ذات پنداری با قهرمانان )مور، 2015(، خصوصاً تد، تجربه می کند؛ و این احســاس در 
او برانگیخته می شــود که این تجربه بخشــی از انسانیت بزرگ تر و فراگیرتر است. با نفی 
دین، که لوراکس نماینده آن اســت، همزیستی اجتماعی و اخالقی انسان ها صرفاً متکی 

1. Bucholtz 
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بر منابع خودشــان به مثابه پیشرفت تکاملی نوع انسان، یعنی نوعی همدلی نوع دوستانه 
است. اومانیسم همواره در زمان حال زندگی می کند تا بدین وسیله با نفی آینده، نیازی به 
بسترسازی در زمان حال نباشد و گذشته نیز تخیلی معرفی می شود تا کاوشی در داشته ها 
و بایسته ها صورت نگیرد. )کالین و ُکل1، 2018( اومانیست سخن گو و آموزگار است. اما 
موضوِع آرمانِی گفتماِن اومانیست، وجود مخاطب، بیننده یا خواننده، است. در واقع رابطه 
میان این دو، رابطه ای یک سویه است. هدف نه تنها یادگیری بلکه بازگرداندن یادگیری به 
فضای زنده گفتار و عینیت بخشیدن به یادگیری و هویت بخشیدن به یادگیرنده به گونه ای 
انسانی اســت. اما هویت به مثابه حرکت و پویش است نه مقصدی موعود؛ جوهره هویت 
انسانی در هر دوره ای گرایش به شباهتی شگفت انگیز با گروه مسلط آن دوره و آن مکان 
داشته است و گردانندگان گفتمان های سرمایه داری با معرفی قهرمانان به عنوان پیشگامان 
فرهنگ مصرف گرایی، زمینه و زمانه ای فراهم می کنند تا بینندگان در جستجوی آفریننده 

در آفریده ها باشند. 
براســاس انگاره همجوارسازی، فضای گفتمانی آفرینش یافته در این پویانمایی برای 

کسب مشروعیت گفتمان سینمای هالیوود دارای این ابعاد است: 
الف.بُعدهمجوارســازیفضایی: معرفی شهر تندویل و قهرمان های داستان مثل تد، 

آدری، وانسلر، اُهر، جنگل رویایی و لوراکس.
ب.بعدهمجوارسازیزمانی: با شروع روایت پویانمایی آغاز می شود. ساکنان شهر در 
بی خبری به سر می برند و هیچ گونه امکانی برای تفکر در مورد بایسته ها ندارند. ورود وانسلر 
به جنگل رویایی نقطه عطفی در روایت داستان است و با قطع اولین درخت، لوراکس هم 
به روایت افزوده می شــود. با قطع کامل درخت ها لوراکس در انجام رســالت خود ناموفق 
است و به آسمان ها عروج می کند. از این پس تالش تد برای احیای جنگل آغاز می شود. 
پ.بعدهمجوارسازیارزششناختی: ایجاد دوگانه »ما« و »آنها« که »تد« و »لوراکس« 
بازنمایی شــان را برعهده دارند. مشروعیت بخشی به گفتمان ما با معرفی دال هایی چون 
»اومانیسم« و »مصرف  بیشتر، آسایش بیشتر« در برابر گفتمان دین مدار »آنها« با دال هایی 

چون »موعظه« و »آشوب گری« نهادینه می شود.  
بر این اســاس، رمزگشایی از ســازوکار های مشروعیت بخشی به گفتمان پویانمایی و 

بازآفرینی آن در قالب فضای سه بعدی انگاره همجوارسازی امکان پذیر است. 

1. Kline & Cole

راهبرد های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ ...
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تصویر5:فضایگفتمانیپویانماییلوراکسبراساسانگارههمجوارسازی

)1( )3(
)4( )5(

تفکر
آغاز

لمو
وعفی

شر
)8(

)9(

موعظه گر
اجبار به تقلید

آشوبگر
معجزه گر

تعالی بخش
سازش گر

اومانیسم
مصرف گرایی
جامعه جهانی

سینمایهالیوود

شاید

تد

لوراکس

)2(

)7(
)6(

)1(جنگلرویایی
)2(ورودوانسلربهجنگلوآغاز

قطعدرختان
)3(نزوللوراکسوآغازدردسرها

4(قطعکاملدرختها
)5(رویشدوبارهدرختها

)6(دنیایآنهادرحالفروپاشی
)7(دنیایما

)8(بایستههایاخالقی
)9(داشتههایما)غربیها(

سخن لوراکس در آغاز فیلم شالوده فضای گفتمانی فیلم است. او از بینندگان می خواهد 
با دقت فیلم را ببینند تا شــاید بتوانند پیام فیلم را دریابند. این نشانگِر وجهیت، بیننده 
را به دقت بیشــتر و تأمــل در مورد همه رخداد های فیلم وا می دارد. در واقع با شــروع 
فیلــم، تفکر هم در مبدأ مختصات این فضای گفتمانی )5(، جایی که لوراکس و بیننده ها 
قرار دارند، آغاز می شود. معرفی جنگل رؤیایی )1( در نقطه ای بسیار دور از زمان حال و 
بیننده ها صورت می گیرد تا با گسست تاریخی، بیننده پیوندی با آن برقرار نکند و آن را 
موهوم و خیالی بداند. در مرحله بعد )2(، نوبت وانســلر، نماد طمع ورزی و البته یکی از 
تنها مقصرین فجایع زیســتی اســت تا قدم در این فضای گفتمانی گذارد. با قطع درخت 
نخست، لوراکس، وجدان همیشه بیدار درختان و حیوانات، به زمین نازل می شود )3( تا 
مانع نابودی درخت ها شــود. اما بی تدبیری این منجی آسمانی، اصرار او بر موعظه گری و 
هدایت دیگران و تنش هایی که ایجاد می کند موجب واکنش منفی همگان، از جمله بیننده، 
می شــود و قطع درختان با شتاب بیشتری ادامه می یابد تا اینکه آخرین درخت هم قطع 
می شــود. )4( حال که منجی آسمانی در رسالت خویش ناکام مانده و باعث تشدید همه 
تنش ها شــده اســت نوبت به ظهور تد، نماینده زمینی ها است تا با اتکا به توانمندی های 
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خود، اندیشــه و پشــتکار، بخت خود را بیازماید. ظهور تد )6( درست در زمانی است که 
دنیای آنها )غیرغربی های دیندار( در حال فروپاشــی اســت. شاید تأمل و تفکری که در 
آغاز فیلم مطرح شــد، همین مقایسه بین تد و لوراکس است. تد نماینده اومانیسم، نظام 
سرمایه داری و آزاد اندیشی )8( است؛ نماینده تمرین اختیار و لذت مصرف. تقابل تد که 
برآیند نظام مصرف گرایی اســت با لوراکس، نماینده مؤمنین، آشکارترین تقابل پی ریزی 
شــده در این پویانمایی است. تد، ما انســان های توانمند را نمایندگی می کند و لوراکس 
نماینده آنهاســت؛ آنهایی که گرفتار جبر دینی و جزم اندیشــی هستند و ناتوان از ر هایی 
خود از این برزخ گرفتار شده. این تقابل بیننده را به گزیش یکی از این دو سوق می دهد؛ 
و قطعاً گزینه ای انتخاب خواهد شد که به این سؤال پاسخ  دهد: چگونه بهتر زندگی کنم؟ 
همه اینها در گفتمانی محقق می شود که هم نیاز را می آفریند و هم ابزار های پاسخ به آن 
را. )9( بنابراین، نتیجه همه ژرف اندیشــی بینندگان یک پویش است؛ گذشتن از دنیای 

آنها و رسیدن به دنیای ما. )7( 

6. نتیجه گیری
سؤال های این پژوهش نقطه آغاز آن بود؛ هویت های فرهنگی سینمای هالیوود چگونه در 
قالب یک فضای گفتمانی اندیشیده شده و با ایجاد دوگانه ما و آنها، برای گفتمان جهانِی 
مصرف گرایی، مقبولیت و مشــروعیت کسب کرده اند و در عین حال، سایش و فرسایش 
باور های بومی و دینی جوامع هدف را شــتاب بخشیده اند؟ جامعه ایرانی جامعه ای است 
با روابط و مناســبات سنتی و دینی که به ناگاه در بطن دنیای مدرن گنجانده شده است. 
در کشــاکش میان جذابیت های دنیای غرب و ســنت های ارزش زدوده ما، آگاهی بخشی 
پیش شرط هرگونه تحرک اجتماعی است؛ چرا که آگاهی تعهدآفرین است. براساس تمثیل 
غار افالطون، انســانیت همچون زندانی ای دربند در غار بوده  اســت. گرچه پایان اسارت 
آرزوی او بوده، از ظرفیت های خود و امکانات و ابزار های مبارزه برای ر هایی اطالعی نداشته 
است. در اینجا غار، تمثیلی از جهان تصاویر یا ناواقعیت ها بود؛ گستره ناواقعیت ها و صور 
خیال که در مجاورت جهان واقعیت قرار گرفته اند و بدون آگاهی از هســتی این تصاویر 
و منشأشــان، افراد همواره زندانی هایی باقی خواهند ماند که به جز تصاویر روبروشــان، 
چیــز دیگری ندیده اند؛ و در نتیجه، هیچ امکانی برای دگراندیشــی هم ندارند. گفتمان 
جهانی ســازی، تمامیت خواه اســت و مخاطبان خود را در معرض بمباران اطالعاتی قرار 
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می دهد. این تمامیت خواهی در فیلم ها، کتاب ها و سایر محصوالت فرهنگی جوامع هدف 
بازتاب می یابد. همان طور که گفته شــد بهره گیری از انگاره همجوارسازی بهترین روش 
برای رمزگشــایی از گفتمان ســینمای هالیوود و کارکرد های دوگانه آن است تا تعقل و 
تعهد در بینندگان ایرانی پدیدار شود؛ و به این نتیجه برسند که »غیبت« مؤلف به معنای 
»نابودگی« او نیست. در واکاوی این تبادل فرهنگی یک سویه، این نشانه ها قابل ردیابی بود:

الــف. ایجاد دوگانه ما )غربی ها( و آنها )غیرغربی ها( و نمایش تالش بیهوده آنها برای 
خروج از برزخ شان؛

ب. مشروعیت بخشی به گفتمان غرب و بایسته های آن، مثل مصرف گرایی و اومانیسم 
و در عین حال مشروعیت زدایی از دین و باور های زیست بومی جوامع هدف؛

پ. ارائــه خودشــیفتگی، ناکارآمــدی و تنش زایــی در هیئــات پیامبــران الهی و 
مشروعیت زدایی از آنها؛

ت. تبلیغ و بازاریابی برای شرکت های چندملیتی.
همان طور که بحث شــد، نزول و عروج چندباره لوراکس، فرستاده الهی، نشانگر این 
واقعیت بود که جهان فعلی آماده پذیرش جامعه آرمانی او نیســت و نیاز اســت انسان، با 
شناخت توانمندی های شگرف خود، بی آنکه اعتقادی به خدا داشته باشد، به خاطر فضیلت 
زندگی کند و به جایگاه انسانـ  خدا واالیش یابد. نهایتاً، فیلمی که می خواست سخنگوی 
حیوانات و جنگل ها باشــد، رســانه ای برای تبلیغ محصوالت مصرفی شد. در پایان فیلم 

بیننده متأسف می شود که چرا متأسف نشده است.
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