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 ؛ بازنمايي فضاهاي ترس در سينماژئوپليتيکتحليل 
 

 تربيت مدرحدانشياه جغرافياي سياسي،  اسکاد -پورکتر زهرا احمديد

 دانشياه تربيت مدرح ،جغرافياي سياسيآموخکه دانش -يونس رشيديدکتر 
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  چكيده

روزمره حضوري آشکار دارد. عالوه بر عوامل  ژئوپليتيکحس مکان يکي از مفاهيم جغرافيايي است که در 

گيري حس مکان نقا دارند. ترس يکي از جغرافيايي عناصر روانشاسانه و عوامل اجتماعي مختلفي نيز در شکل

اي است که نه تنها براي تعريف حس مکان، بلکه جهت تحليل کارکرد فضاي جغرافيايي کاربرد عناصر روانشناسانه

جغرافيا در زندگي روزمره انسان است که خلق يک  تأثير، ترس يکي از عوامل بازتاب دهنده رعبارت ديگبهدارد.  

تجربه شخصي يا بازنمايي رسانه با  واسطهبهها جغرافياي تخيلي به نام فضاهاي ترس را در پي دارد. همه انسان

تعريف فضاهاي ترس نقا دارد هايي که در بازنمايي، بازتوليد و بازفضاهاي ترس آشنا هستند. يکي از رسانه

هاي گوناگون و با اهداف و کارکردهاي متفاوتي ها که در موقعيتسينما است. از نظر جغرافيايي، اين بازنمايي

است. يکي از  تأثيرگذارگيري ادراک فضايي و حس مکانِ انسان نسبت به فضا/مکان پذيرند در شکلصورت مي

هاي ها و تصويرسازيانتقادي کارکرد بازنمايي ژئوپليتيکساني انتقادي و مهم در هر دوي جغرافياي ان  هايبحث

يک تحليل  ارائهبا حاضر سينما از احساساتي نظير امنيت، اميد و ترس در فرآيندهاي جغرافيايي است. مقاله 

و فضايي را مورد  ژئوپليتيک يندهايبر فرآاين امر  تأثير، "فضاهاي ترس"از نقا سينما در بازنمايي  ژئوپليتيک

 .دهدميبررسي قرار 
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 مقدمه -1

هايي است که مورد توجه ( يکي از موضوعFlint, 2006) ژئوپليتيکها در بازنمايي کارکرد رسانه

دهند نقا مهمي در هدايت مي ارائههايي که ها با بازنماييانتقادي قرار دارد. رسانه ژئوپليتيک

هاي جدي و خبري که هر دهي به باورها و روندهاي سياسي دارند. رسانهافکار عمومي و شکل

هاي اجتماعي گوناگوني گرايا دارند با ها و گروهها، نهادها، قدرتکدام به يکي از گفتمان

 تأثيرگذاريهاي سياسي و اجتماعي نيز به هاي خود عالوه بر مخاطبان بر روندگزارش و بازنمايي

هايشان، در عليرغم همه قابليت 1هاي خبري و جريان اصليپردازند. با اين وجود، رسانهمي

هاي خبري بيا از هر هايي مواجه هستند. رسانهبا محدوديت 2هاي سرگرميمقايسه با رسانه

رگونه اشتباه در تهيه و انتشار اخبار چيز متکي به تهيه خبر، گزارش و تحليل رويدادها هستند، ه

ها آسيب وارد کرده و اعتماد هاي خبري ممکن است به وجهه آنو اطالعات از سوي رسانه

نامه اخبار ميالدي در پي افشاي تخلفات هفته 2011که در سال عمومي را از آنان سلب کند. چنان

ار شد که اين نشريه را که قدمت مالک اين رسانه ناچ عنوانبه 4شرکت نيوز کورپريشن 3جهان

هاي سرگرمي هر چند اعتبارِ رسانه در مقابلرسيد تعطيل کند. ميالدي مي 1843آن به سال 

ي آن را دارند که با استفاده از سه رويکرد  استنادي، تخيلي هاي خبري را ندارند اما اجازهرسانه

اسي به تصويرسازي مضامين مختلف هاي خبري و سياي متفاوت از رسانهو يا تلفيقي به شيوه

 هاي مهم سرگرمي سينما است. بپردازند. يکي از اين رسانه برانگيزچالاو گاه 

و.... که بيشتر بر  6پسندي همچون کمدي، اکشن، اروتيکعامه 5در سينما گذشته از ژانرهاي

هستند که هايي ترين حوزهگيشه و کسب سود تکيه دارند، تريلرهاي سياسي و اجتماعي جدي

شود. آنچه که بايد در هاي سياسي، اجتماعي و فضايي پرداخته ميها به بازنمايي موضوعدر آن

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد اين هاي سينما از موضوعمورد بازنمايي

                                                           

1- Main Stream 

2- Entertainment Media  

3- News Of The World 

4- News Corporation 

5-Gener   

6- Erotic 
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فضاي  خود يک روايت محو شده و کدر از ينهزمپسهاي سينمايي در است که تمام اين روايت

هاي ، هرچند در تصويرسازيعبارت ديگربهدهد که شايسته توجه است. مي ارائهجغرافيايي نيز 

هاي جغرافيايي نظير احساسات مکاني پرداخته مستقيم جغرافيا و پديده صورتبهسينما کمتر 

گردد. به اين ترتيب ها حسِ مکان بازنمايي ميسازيشوند، اما تحت لواي همين تصويرمي

هاي دوم يا حتي سوم و چهارم احساسات مکاني انسان نظير امنيت، ترس و اميد در اليه

هاي متقابل ميان پرکتيس شوند. عالوه بر اين، يک رابطهمي متأثرهاي سينما تصويرسازي

هاي جغرافيايي را به ما يادآوري و بازنمايي وجود دارد که اهميت اين تصويرسازي ژئوپليتيک

ها در تغيير ادراک عمومي نسبت به فضا، مکان و سياست سبب نقشي که تصويرسازيکند. به مي

 Dodds, 2007; Dixon et al, 2008 and Dittmerپسند )انتقادي و عامه ژئوپليتيکدارند در 

& Gray, 2010هاي سينما هاي انتقادي به تحليل تصويرسازيشود تا به ياري ديدگاه( تالش مي

تا با  شودميداخته شود. به سبب اهميت اين موضوعات در اين مقاله تالش از فضا و مکان پر

در اين  فضاهاي ترساز بازنمايي  ژئوپليتيکهايي سينما از فضا، يک تحليل بررسي تصويرسازي

 ژئوپليتيکهاي و در صورت موفقيت در اين زمينه يک باب جديد براي تحليل شود ارائهرسانه 

 .وده شودان گشجغرافياي انساني ايردر 

 شناسي پژوهشروش -2

بر  تأثيرگذاريا با دهند توانايي آن را دارند تهايي که انجام ميبازنمايي واسطهبهها رسانه

هوم ترس يکي از در فضاهاي جغرافيايي بپردازند. مف آفرينينقااحساسات مکاني شهروندان به 

همي را مفضاهاي جغرافيايي نقا  و بازنمايي احساسات مکاني است که در فرآيند تصويرسازي

 ا رسانهنق ژئوپليتيکهاي بر عهده دارد. اين پژوها در پي آن است تا با استفاده از تحليل

ورد مطالعه مسياسي و فضايي را  يندهايبر فرآاين امر  تأثيرسينما در بازنمايي فضاهاي ترس و 

هند که بر آن هستند تا به اين پرسا پاسخ دقرار دهد. بر اين اساس نويسندگان اين مقاله 

ر براي فضاهاي پردازند و اين امها چگونه با نمايا رويدادها به بازنمايي فضاهاي ترس ميرسانه

 آورد؟جغرافيايي چه نتايجي را به باور مي
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ظر تکنيک شناسي به تحليل گفتمان انتقادي و از ندر فرآيند انجام اين پژوها از نظر روش

ده است. نخست در مباني نظري پژوها، يک تصوير شتوصيفي تکيه -ش تحقيق تحليلي به رو

ل انتقادي هاي پژوها به تحليگردد. در بخا يافتهمي ارائهتحقيق و اهداف آن  کلي از ايده

در  و ه خواهد شدهاي منتخب پرداختو بازنمايي احساس ترس در فيلم ژئوپليتيکتصويرسازي 

هاي ترس از بازنمايي فضا ژئوپليتيکمختصر يک تحليل  صورتبه گيرينتيجهنهايت در بخا 

   .شودمي ارائهدر سينما 

 مباني نظري -3

ايي جغرافي همانند ساير احساسات، ترس همواره در زندگي انسان حضور دارد. ترس از محيط

انساني متجلي  هاي متفاوتي در زندگيهاي انساني، طبيعي و... به شکلجامعهپيرامون، بيگانگان، 

هديد از احساس ت تأثيراي همواره تحت شده است. موقعيت، آرزوها و نيازهاي هر فرد و جامعه

هاي انساني ها، آرزوها و نيازهاي انساني ديگر بوده است. اين ترسسوي طبيعت، افراد و گروه

در  گيري فضاآيد. شکلساخت به نمايا در مياي در چارچوب فضاهاي انسانويژه به شکل

ادي از نمادي از فرهنگ ما، نمادي از نظام اجتماعي موجود، نم در شهرمعماري و بنابراين 

شهرها  ها، از اطرافيوناني(. »Harvey, 2009: 30باشد )هاي ما ميآرزوها، نيازها و ترس

چنين دند. دامي صفتان تشکيلها، ساکنين اطراف شهرها را شيطانآن نظربهوحشت داشتند. 

يز ديده نهاي باستان، قبايل آلماني، مردم اسکانديناوي و انگلستان نگرشي در ]ميان[ رومي

هايي (. اهميت ترس از فضاهاي جغرافياي ناشناس و پديدهShakooei, 2003: 13« )شودمي

تشريح نظريات خويا  است که افالطون براي ايگونهبهکه به آن تعلق دارند در يونان باستان 

 گيرد:ها ياري ميآناز 

باشد، عدالت مي در موردغربي  پردازينظريهافالطون به يقين سرسلسله   1کتاب جمهور»

ي فلسفه است. در ها و بخصوص فلسفه، اقليتشناسيهستي، شناسيمعرفتهمچنين بازتاب 
تواند اي است که مياست که هدف آن نمايا نظريه فلسفهحقيقت، جمهوري يک رساله در مورد 

                                                           

1- Republic  
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وجود دارد: در اينجا  2يا استعاره 1تنها بنياد براي نظريه عدالت باشد. در قلب اين کتاب سه تمثيل

اي حلقه حيوان چهارپا استعاره از سوفسطاييان است، يک گرگي که دقيق است. در اينجا استعاره

 ييفضا يااني دو استعاره مک وضوحبهو البته استعاره غار وجود دارد. دو استعاره آخر 3گيگز

فضايي  کامالًها هستند. استعاره سوفسطايي گرگ و استعاره فيلسوف سگ است. اين استعاره
اند، در نهايت، گرگ از ميان حيات نيستند و در ضمن مشخصه فضايي را نيز فراموش نکرده

 سگ، نگهبان–آيد تا نظم شهر را تهديد نمايد، درحالي که فيلسوف ها و جنگل ميوحا، درخت

گويد و به ما در مورد دشمن و يا ها و يا ديوارهاي شهر است، به دوستان خوشامد ميدروازه
 (.Mendieta, 2011: 82« )دهدافراد ناشناس هشدار مي

هاي ديگر باعث شده است که در طول تاريخ هاي موجود از محيط و انسانهمين ترس

، ترس از بالياي طبيعي طرفيکرار گيرد. از رويکردهاي متفاوتي براي مقابله با تهديدها مدنظر ق

يايي را بهتر خود تالش نمايد تا محيط جغراف ييو داراانسان را بر آن داشت تا براي حفظ جان 

ضاهاي هايي که ممکن است از آن طريق به فبشناسد و در راه کنترل طبيعت و يا کاها آسيب

ادي، سياسي هاي اقتصهاي ناشي از رقابتترسساخت وارد آيد، گام بردارد. از طرف ديگر، انسان

ه است و نظامي که در طول تاريخ براي کنترل فضاهاي جغرافيايي و گسترش قلمرو وجود داشت

... شکل وها اي براي حفاظت از سرزمين، پاسداري از هويتمنجر به آن شد که ساختارهاي ويژه

هاي ل ترسهاي محيطي نوع و شکو آگاهيبگيرد و تکامل يابد. هر چند امروزه با افزايا دانا 

غيير تهاي فضايي انسان ترس منشأموجود در جامعه انساني دستخوش تغيير گرديده است اما 

انساني  هايساخت همچنان با بالياي طبيعي و مصيبتچنداني نيافته است. چرا که فضاي انسان

 روبرو است.

(. Pain, 2008 and 2009انسان است )و زندگي روزمره  ژئوپليتيکامروزه ترس بخشي از 

                                                           

1- Allegories 

2- Metaphors  

3- Gyges  
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 2005را در سال  2هاي وسيعي از ايالت لويئزياناکه بخا 1رخدادهاي طبيعي نظير توفان کاترينا

 هاي نظامي دردرنورديد و بسياري از فضاهاي جغرافيايي اين ايالت را نابود کرد، درگيري

روپا و آمريکا و از تهران تا سن شهرهاي سوريه، حمالت تروريستي که در شهرهاي خاورميانه، ا

شود، قتل و جنايت در مناطق فقيرنشين شهرهاي اروپا، آمريکا و ايران، برناردينو انجام مي

پايتخت کلمبيا تبديل شده است 3هاي متعددي که به يک موضوع عادي در شهر بوگوتارباييآدم

يک مبين آن هستند که درشهرهاي مکز مواد مخدرهاي هاي مسلحانه ميان کارتلو درگيري

در قرن بيست و يکم در نظر « فضاهاي ترس»اصلي پيدايا کانون عنوانبهتوان شهرها را مي

 گرفت.

 ,Shapiro, 1988; Harley, 1988 and Palu) ژئوپليتيکبازنمايي در جغرافياي سياسي و 

ارند که با دآن را  ها در اين ميان تواناييباشد. رسانهاي برخوردار مي( از جايگاه ويژه2011

هاي مختلف در چارچوب هنري و خبري به نمايا ساختارهاي بازنمايي فضايي موضوع

د مورد دهنهايي را که ساختارهاي سياسي فضا را شکل ميجغرافيايي فضا بپردازند و انديشه

غرافيايي ضاهاي جپرداختن به بازنمايي ف ژئوپليتيک، تفسير، نقد و تحليل قرار دهند. از نظر تأکيد

هاي سياسي ر بحثمستقيم درگي صورتبهنمايد تا افرادي که ها امکان آن را فراهم ميدر رسانه

وندان پرداخته ها و اطالعاتي به شهرنيستند مخاطب قرار گيرند و به انتقال انديشه ژئوپليتيکو 

 (. Morley, 2008شود که در شرايط عادي براي آنان جذاب نيست )

هاي ها و سازمانهاي ميان شرکتها، رقابتناهمگوني در ميان کارگزاران رسانهبا توجه به 

سبک قالب در  اي بايد گفت يک انديشه وهاي متفاوت فکري فعاالن رسانهاي و گرايارسانه

ها را يک ها وجود ندارد. اما، گروهي از منتقدان نظام فعلي ارتباطات حوزه رسانهميان رسانه

. بويد بارت اندداده( Boyd-Barrett, 1977« )ايامپرياليسم رسانه»به آن عنوان  دانند ودست مي

(Ibidبر اين باور بود که نظام رسانه ) اي جهان در هماهنگي با ساختارهاي قدرت با ابزارهاي

اي را قبضه اي دارند بازار مصرف جهاني و ساختارهاي رسانهقدرتمندي که در توليد رسانه
                                                           

1- Hurricane Katrina 

2- Louisiana   

3- Bogotá 
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اي امري پذيرفته است اما کليت آن هاي رسانههرچند اين نقد بر نظام ژئوپليتيکنظر  اند. ازکرده

اي متفاوتي وجود دارند که با يکديگر هاي رسانهبايد گفت نظام عبارت ديگربهصحيح نيست. 

، در عصري که عالوهبههايي که از نظر سلطه و نفوذ ناهمگون هستند. پردازند؛ نظامبه رقابت مي

اي واحد و با يک نظام رسانه آنکهدر مقياس جهاني وجود دارد امکان  ژئوپليتيکهاي ترقاب

و  نظراختالفبه وجود آيد ضعيف است.  ژئوپليتيکهاي جغرافيايي و برداشتي يکسان از پديده

اي، فعاالن سياسي، منتقدان، اکثريت و اقليت جامعه و انتقادهايي که در ميان رقباي رسانه

اي مطلق تبديل شود. اين دهد که يک ساختار به قدرت رسانهن وجود دارد اجازه نميانديشمندا

اشاره دارد که پيشتر از سوي محققاني  ژئوپليتيکمقاومت يا ضد  ژئوپليتيکنکته به مفهوم 

مقاومت، نيروهاي مخالف با  ژئوپليتيکپرداخته شده است. در  ( به آن1998همچون راتلج )

هاي قدرتمند ( به مقاومت در برابر نظام ,2008Atton) 1هاي جايگزينهاي رسانهاستفاده

 شوند. اي ميگيري امپرياليسم رسانهپردازند و مانع از شکلاي ميرسانه

هايي است که از ها مطرح است تصويرسازيبحث مهم ديگري که در زمينه بازنمايي رسانه

ها در چند قرن اخير بنيادي پذيرد. اين تصويرسازيصورت مي« ديگران»يا « هاآن»در مقابل « ما»

هويت واحد از  ارائه(. Said, 1978براي تعريف هويت اروپا در برابر ساير جهان بوده است )

هاي جغرافيايي است که اعضاي ها و فضايک گروه انساني از نظر جغرافيايي وابسته به مکان

تصوير  ارائهدر سينما و تلويزيون  خصوصبهها و کنند. در رسانهها احساس تعلق ميجامعه به آن

هاي جهاني، هايي است که در ميان قدرتدهنده رقابتها، نشاناز فضاهاي جغرافيايي و هويت آن

هاي اجتماعي و... بر سر مکان/فضا وجود دارد. در اين فرآيند، قرار ها، گروهکشورها و دولت

انجامد که در نمايا احساساتي نظير ترس و امنيت مي به« ديگران»در برابر « ما»گرفتن مفهوم 

تداوم  باعث غيرمستقيم صورتبهشوند. اين موضوع قالب تصويرهاي متحرک بازنمايي مي

هاي سرگرمي نظير سينما را به شود و رسانهها در حوزه عمومي ميحضور سياست و رقابت

( ديگران  ,1994Gregory) 2افياييهاي جغرپردازيو تخيلمحملي براي نمايا دوباره رقابت 

                                                           

1- Alternative media 

2- Geographical Imaginations 
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 ارائههاي جغرافيايي با تعاريفي که از ما در برابر ديگران پردازيسازد. در اين تخيلمبدل مي

شود و يک سري از شود احساسات مکاني شهروندان در مورد فضا/مکان دستخوش تغيير ميمي

شود. پيدايا اين جغرافياهاي جغرافياهاي تخيلي همچون فضاهاي اميد و فضاهاي ترس خلق مي

باشد. به همين علت  ژئوپليتيکهاي انتقادي تحليلتواند شايسته تخيلي موضوعي است که مي

   .شود ختهفضاهاي ترس پردا ژئوپليتيککه به تحليل بازنمايي  شودميدر ادامه اين مقاله سعي 

 هاي تحقيقيافته-4

 شدهسينما و ترس جهاني -1-4

به نحوي به  هادر آنتوان به آثار متعددي اشاره نمود که فضاهاي ترس ميبراي تاريخچه 

هاي موجود در ( از ترس2005هاي فضايي پرداخته شده است. در کتاب جمهور افالطون )ترس

 quoted inها استفاده شده بود. توماس مالتوس)هاي فضايي براي تبيين تمثيلمورد پديده

Shakooei, 2003 افزايا جمعيت و خطراتي که از اين نظر متوجه  واسطهبهابع ( از کاها من

يه فضاي نظربهتوان دانست سخن گفته است. در آثار کالسيک علم جغرافيا ميجامعه انساني مي

حياتي فردريک راتزل اشاره نمود که در آن موضوع کمبود فضاي حياتي براي کشور آلمان و 

هاي علمي که ها و نشريهين شده بود. همراه با کتابلزوم اشغال فضاهاي جغرافيايي ديگر تبي

هاي گوناگون به اين موضوع ها نيز در موقعيتدهند رسانهفضاهاي ترس را مورد بررسي قرار مي

هاي خبري ها  در گزارشنگاران و روزنامهپردازند. در قرن نوزدهم با گسترش فعاليت روزنامهمي

هاي شد به شيوه، مناطق جغرافيايي و کشورها تهيه ميو تحليلي که در مورد مشکالت شهرها

ها و اميدها مورد بررسي گوناگون فضاهاي جغرافيايي و احساسات فضايي نظير آرزوها، ترس

توان اولين تجربه انسان در رويارويي با بازنمايي را مي 1قرار گرفت. فيلم مستند سينماتوگراف

هايي از حرکت سينما دانست. مشاهده صحنه صخصوبههاي مدرن و فضاهاي ترس در رسانه

قطار که تماشگران اين فيلم را در وحشت تصادف فرو برد و يا تصاويري از ريزش ديوار که 

که بازتاب  گونههمانميان افراد حاضر در سالن نمايا فيلم را به همراه داشت.  ايجاد ترس در

                                                           

1- Cinematographe 
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هاي انساني، تي فراهم کرد تا انديشهاوليه فيلم سينماتوگراف نشان داد، پيدايا سينما فرص

 اي متفاوت به نمايا درآيد.ساختارهاي سياسي و عملکرد انسان در فضاهاي جغرافيايي با شيوه

تمثيل  ارائهابزاري براي  عنوانبهتصوير  تأثيرگذاريسينما تالش دارد تا با استفاده از قدرت 

در ها و اميدها و ... بهره جويد. نمايا بيمهاي خيالي، بازگويي تاريخ، از جهان واقعي، جهان

يکي از آثار شاخصي  عنوانبه 2( به کارگرداني فريتز النگ1927)1سينما از فيلم مادرشهر يختار

شهر و زندگي اجتماعي انسان پرداخته گردد که از ديدگاهي فلسفي و سياسي به  نقد آرمانياد مي

هاي پاياني قرن نوزدهم و ابتداي قرن خت که در سالشهرهايي پردااست. اين فيلم به نقد آرمان

ريزان شهري، فالسفه، جغرافيدانان انساني و... مطرح شده بود. در بيستم از سوي برخي از برنامه

گرايي متوجه فضاهاي جغرافيايي و انسان فيلم مادرشهر با بازنمايي خطراتي که از سوي آرمان

شهر خاص دهي سياسي فضا و خلق آرمانر پي سازمانشهرگرايان که دشود ديدگاه آرمانمي

 خود بودند مورد نقد قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- Metropolis  

2- Lang, Fritz 



30 1397فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان   ________________________

 

 مادرشهر يلماز ف: نمايي 1شماره تصوير

Source: Kitchin And Kneale, 2002:108 
 هايمؤلفهيکي از  عنوانبهپس از فيلم مادرشهر، در بسياري از آثار سينمايي فضاي جغرافيايي 

زمينه پس عنوانبه. فضا و مکان جغرافيايي در برخي از آثار از داشته استوجود  تأثيرگذار

دهد و روايت داستان به آن مي مکاني که وقايع در آن روي عنوانبهها، در گروهي ديگر داستان

موضوع اصلي اثر حضور دارد.  عنوانبهوابسته است، و در آخر در بخشي از آثار سينمايي نيز 

توان در مي وضوحبههاي آن را جايگاه و نقا فضاي جغرافيايي و تغيير در ساختارها و ويژگي

ميليون  60ميالدي،  1947و  1940هاي ميان سال»خلق ژانرهاي جديد در سينما مشاهده نمود. 

 ,Dimwndberg)«هاي جديد نقل مکان کردنده خانهب -يتاز جمعنزديک به نيمي  –آمريکايي 

1997: 70. Quoted in: McQuire, 2008: 139« .)هاي جمعي آمريکايي بارها پيام رسانه
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 در آناند: خيابان فضايي است که رخدادهاي غيرعادي و خطرناک ضد شهرگرايي را مطرح کرده

مراکز شهري قديمي به شکل روزافزوني به گتوهاي (. »Herzog, 2006: 11« )جريان دارد

که در  1هاي شهري جديد سفيد پوستان همچون لويتاوند با حومهتبديل شد که در تضا« سياه»

اواسط  2هاي نوآرحال توسعه بود، قرار داشت. اين رشد ترس از شهرها به شکل جدي در فيلم

(. تمايل مردم براي فرار از مناطق McQuire, 2008: 140« )تجلي يافت 1940و  1930دهه 

و گسترش موج مهاجرت افراد فقير، مهاجران خارجي هاي شهري شهري پرتراکم و آلوده به حومه

 جابهها جغرافيايي اين مکان يدر ساختارهاخويا را  تأثيرو رنگين پوستان به مراکز شهري 

و فساد در نظام  يافتهسازمان کارخالفهاي جرم و جنايت، تشکيل گروه گذاشت. گسترش فقر،

اداري و نهادهاي عمومي منجر به آن شد که مناطق فقيرنشين و پرتراکم به فضاهايي آميخته با 

ها و روح  کوچهانداز تاريک و بيترس تبديل شوند. در اين دوره، سينماي نوآر با الهام از چشم

کرد تا به بازنمايي  هاي  مرکز شهرهاي آمريکايي که پر از جرم و جنايت شده بود تالشخيابان

 هاي اجتماعي و فضايي موجود در آمريکا بپردازد. عدالتيها و بيتضادها، نابرابري

هاي سياسي، بيني، تضاد منافع، محروميتدر جهان نظراختالفهاي فرهنگي و مذهبي، تفاوت

سينما  قومي بارها از سوي يهاو اختالفها هاي فضايي، جنگاجتماعي و اقتصادي، نابرابري

مايه قرار گرفته است تا به اين امر پرداخته شود که چه فرآيندي بر جامعه حاکم است. دست

ز در»نمونه، فيلم  عنوانبه دار از فقيران و شورش کشي طبقه سرمايه( بهره1954« )3باراندا

اي همزدهاي پايين به کار مشغول بودند و در محلهکارگراني که در شهرهاي آمريکايي با دست

محل  شهرکالن»کردند را نمايا داد. طبق يک تعريف مشهور شهرها زندگي ميکالن يرنشينفق

کنند، منابع را به که با هم زندگي مي ياز مردمتوليد زندگي سياسي است زيرا فضايي عمومي 

 ,Negri) «باشدمي ،کنندکنند، و کاال و افکار را مبادله ميگذارند، ارتباط برقرار مياشتراک مي

2009: 250 Quoted in: Chatterton, 2010: 627.)  نحوه توزيع و اشتراک منابع در»اما 

نماد همکاري و مشارکت باشند نماد  آنکهشهرها عادالنه نيست و فضاهاي شهري بيا از کالن
                                                           

1- Levittown 

2- Film Noir 

3- On the Waterfront 
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نابرابري  وسيلهبهشهرها توان گفت: هاي اجتماعي و فضايي هستند. چنانکه ميرقابت و تبعيض

با ساخت  1بارانداز سرجيو لئونه ها پس از درسال (.,Tonkis 2011: 85)«شوندسازمان داده مي

به نمايا فقر، جنايت و ترس در فضاهاي جغرافيايي  2(1984« )روزي روزگاري در آمريکا»فيلم 

ه حال پرداخت؛ مردمي که ب1930و  1920شهر نيويورک  و زندگي جامعه فقير اين شهر در دهه 

مورد تعرض و  يويورکشهر ن کارخالفخود رها شده بودند و همزمان توسط پليس و باندهاي 

گرفتند. اين فيلم تالش داشت تا به اين موضوع بپردازد که هنگامي که فضاهاي ستم قرار مي

رفاه و امنيت ناکارآمد هستند  تأمينشوند و قانون و عدالت در شهري به حال خود رها مي

 ان انتظار سرنوشتي مطلوب براي شهروندان داشت.تونمي

      : روزي روزگاري در آمريکا2 شماره تصوير

Source: Warner Bros,1984 
 

اي ديگر از فضاهاي شهري که دچار زوال و انحطاط اخالقي ( جنبه1976) 3فيلم راننده تاکسي

                                                           

1- Sergio Leone 

2- Once Upon a Time in America 

3- Taxi Driver 
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  و سياسي در فيلم راننده تاکسيگذاشت. فضاهاي شهري و رفتارهاي اجتماعي اند را به نمايا شده

از فقر و تنگدستي و البته  ياستمدارانساستفاده  کشي از دختران جوان فقير، سوءکننده بهرهبازنمايي

بالتکليفي جوانان سرخورده از جنگي بود که به آرزوهاي خويا نرسيده بودند. مارتين اسکورسيزي 

اجتماعي که در شهرهاي آمريکايي و فضاي اجتماعي بعد هاي توجه قرار دادن اين بحران در کانونبا 

گيرند از جنگ ويتنام حاکم بود اين نکته را گوشزد کرد که گتوهاي شهري هنگامي مورد توجه قرار مي

در پايان اين فيلم همچون  1ها به وقوع بپيوندد. مارتين اسکورسيزيکه در آن  وقايع جذاب براي رسانه

هاي شهر نيويورک با ظرافت رهاشدن ن شخصيت اصلي داستان در خيابانابتداي آن، با قرار داد

 فضاهاي شهري محروم، مردم فقير و جوانان عصيانگر را به حال خود به نمايا گذاشت. 

عدالتي و زوال اخالق براي نمايا فساد، بي مدرنپستسازان هاي کارگردانان و فيلمتالش

عه هرچند به آگاهي بخشي سياسي و اجتماعي ياري در جامعه و شهرهاي مدرن و در حال توس

ها از مکان و فضا بسيار دور از ذهن است. هاي آنبازنمايي  رسانده است اما در مواردي نتايج

که با جزيياتي گرافيکي خشونت و جنگ مواد مخدر  (2002) 2پس از پخا فيلم شهر خدا

آميز صنعت توريسم با قدام مخاطرههاي تبهکار در شهر ريو نمايا داده است، در يک اگروه

دام به ايجاد يک بازار جديد تورهاي تبهکاري در تعدادي از محالت پرخطر ريو اق ارائه

داري ، مورد فيلم شهر خدا نشان داد که نظام سرمايهعبارت ديگربه(. Harvey, 2012: 100)نمود

درد و رنج مردم و فضاهاي توانايي آن را دارد که از بازنمايي فضاهاي ترس و حتي نمايا 

 هاي اجتماعي براي توليد ثروت و دستيابي به سود استفاده کنند.جغرافيايي اسير فقير و بحران

 صورتبههاي تخيلي، سينما از رخدادهاي واقعي و يا داستان خصوصبهها و در روايت رسانه

شود تا به بازانديشي در شود و از آنان خواسته ميمي يکاردستمستمر تصور و دانا مخاطبان 

مورد مکان/فضا، ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و همچنين روابط عمودي و افقي 

تصور و دانا جغرافيايي همواره »، عبارت ديگربهحاکم بر جامعه و فضاهاي جغرافيايي بپردازند. 

تلويزيون  وسيلهبه منحصراًچهره مرکزي بحث اقتصادي و سياسي بوده است، که ماوراي مرزها 

                                                           

1- Scorsese, Martin 

2- City Of God 
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( از 2009« )1آواتار»(. فيلم ,Christophers 2009: 61« )گرددمياي منتشر و اقتصاد رسانه

هاي هايي است که توانسته به تصور و دانا جغرافيايي مردم را نسبت به فعاليتجمله فيلم

-محيط داري و خطرات آن براي زندگي مردم فقير جهان و همچنينگسيخته نظام سرمايهلجام

داري و بازتابي فضايي از کارکردهاي  به سرمايه مدرنپستزيست عمق دهد. اين فيلم نگاهي 

از  اياستعاره 2جهاني است. در آواتار، سياره پاندورا ژئوپليتيکآن در مناطق پيراموني نظام 

 کنونتاپانزدهم  داري از قرنهاي استعمارگر و سپس نظام سرمايههايي است که قدرتسرزمين

پردازد که هرچند عصر به بازگويي اين نکته مي زمانهمکنند. فيلم ها تالش ميبراي تسلط بر آن

موقعيت  ياسياقتصاد سداري و استعمار به پايان رسيده است اما همچنان کشورهايي که در برده

 وضوحبهکانوني دارند در پي کسب منافع سياسي و اقتصادي در مناطق پيراموني هستند. آواتار 

کننده ترس در ميان شهروندان کشورها و مناطق پيراموني است که سرزمين، منابع طبيعي، بازنمايي

داري مورد محيط زيست، ساختارهاي فضايي، اقتصادي و اجتماعي آنان از سوي نظام سرمايه

يسنده و نو 3توان به جيمز کامرونتهديد و تجاوز قرار گرفته است. البته اين انتقاد را نيز مي

داري مورد نقد قرار دهد داري را از ديدگاه سرمايهکارگردان آواتار داشت که سعي دارد سرمايه

داري همچون سرمايه، سود و بازار تکيه دارد، هاي مرکزي سرمايهو براي اين کار بر گذاره

 2.788اي معادل ميليون دالري در اين فيلم بازگشت سرمايه 237گذاري که سرمايههمچنان

( در قالب يک انيميشن در پي آن بود تا به نقد نظامي 2008) 4ميليارد دالر داشت. فيلم وال.اي

گردد هايي که منجر به تخريب محيط زيست ميبپردازد که بدون انديشه در مورد عواقب فعاليت

يميشن پردازد. محيط جغرافيايي زنگار گرفته انسازي منابع طبيعي  ميتنها با هدف سود به تهي

هاي انسان باشد که در اثر فعاليتاي ميوال.اي يک بازنمايي از فضاهاي جغرافيايي  و سياره

محيطي نگرش انداز غبارآلود وال.اي هشداري در مورد پيامدهاي زيستتخريب شده است. چشم

 م.خواهد که به بازنگري در روابط انسان با محيط زيست بپردازيانسان به فضا است و از ما مي

                                                           

1- Avatar 

2- Pandora 

3- Cameron, James 

4- Wall E/ Waste Allocation Load Lifter Earth-Class 
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 وال.اي :3 شماره تصوير

Source: Pixar, 2008 
 يا: چگونه ياد گرفتم دست از هراس بردارم و به بمب عشق بورزم : دکتر استرنج الو4شماره  تصوير
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Source: Colombia Pictures, 1964 

دکتر »در دوران اوج جنگ سرد با فيلم  1ها پيا از آواتار و وال.اي، استنلي کوبريکسال

( با يک 1964) 2«الو يا: چگونه ياد گرفتم دست از هراس بردارم و به بمب عشق بورزم استرنج

جهاني و ترس از آغاز يک جنگ فراگير  ژئوپليتيکهاي طنز تلخ و سياه به موضوع رقابت

آمريکا پرداخته است. کوبريک در فيلم خود  متحدهاياالتاي ميان اتحاد جماهير شوروي و هسته

گيري در نهادهاي قدرت را که علت وجودي خويا را به تداوم هاي تصميمرويکرد کانون

ها تداوم بحران و  اند مورد نقد قرار داده است. نهادهاي قدرتي که براي آنزده ها گرهبحران

توان اين مي کهچناناحساس ترس مردم از زندگي در يک جهان خطر کننده متضمن بقا است. 

در نقا دکتر استرنج الو را يک بازنمايي کوتاه و مختصر از آنچه  3ديالوگ مشهور پيتلر سلرز

 گيري نهادهاي حاکم بر فضاهاي جغرافيايي دانست؛که بر فضاي تصميم

 

 در اتاق جنگ دعوا نکنيد! لطفاًآقايان  
که موضوع نابودي فضاهاي  دکتر استرنج الو يا: چگونه....و  وال.اي، آواتارهاي در مقابل فيلم

توان يافت که به موضوع هايي را نيز ميانسان را مد نظر قرار داده بودند فيلم وسيلهبهجغرافيايي 

 4«روزي پس از فردا»اند. فيلم محيطي پرداختهبالياي طبيعي و فجايع زيستهاي ناشي از ترس

هاي دادن موضوع تغييرات اقليمي و دورهمايه قرار با دست 5( به کارگرداني رولند امريچ2004)

نگاهي به باورهاي آخرالزماني تالش نمود تا به پيامدهاي بندان و همچنين نيمبازگشت عصر يخ

جهاني بپردازد.  ژئوپليتيکتغييرات اقليمي در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و همچنين نظام 

امواج آب شهرهاي ساحلي  وسيلهبهکه  هاي درياييگيري توفانوقفه باران، شکلنمايا بارش بي

کاها دما در کره زمين و آغاز يک عصر  و سپسدهند کره شمالي را مورد هجوم قرار مينيم

کند و آنان را در موضعي يخبندان جديد که بخا اعظم ثروت کشورهاي قدرتمند را نابود مي
                                                           

1- Kubrick, Stanley 

2- Dr. Strangelove: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 

3- Sellers, Peter 

4- The Day After Tomorrow 

5- Emmerich, Roland 
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روي مخاطب  يادر پي را دهد اين پرسا اخالقفرودست نسبت به  کشورهاي پيراموني قرار مي

هاي سياسي که در کشورهاي گوناگون و با سطوح قدرت متفاوت قدرت دهد: آيا نظامقرار مي

اي و جهاني دهي فضاهاي جغرافيايي در سطوح محلي، ملي، منطقهرا در اختيار دارند و به شکل

کنند يا اينکه ار ميزده عادالنه رفتتر و مردم مصيبتکشورهاي ضعيف پردازند در برخورد بامي

 انديشند؟تنها به حفظ منافع بخشي، سياسي و ملي مي

 منيت و فضاهاي ترسا -2-4

يگيري پيک رسانه در مواقع خاص ممکن است تعداد زيادي از مردم را براي  تأثيرگذاريقدرت 

ز يالدي هر روم 2001مثال تا پيا از سال  عنوانبهاخبار و رويدادهاي گوناگون جذب نمايد. 

ان هاي شورشي و ميها و گروهتعداد بسياري درگيري نظامي ميان کشورهاي مختلف، دولت

ي حمالت شد و حتو اقليت در کشورهاي آفريقايي، آسيايي و آمريکاي التين گزارش مي اکثريت

متر کسي در المللي تبديل شده بود. اما کهاي خبري بينتروريستي به خبري عادي در ميان شبکه

يز مورد کرد که يک روز ممکن است آنان نآمريکا از اين امر احساس نگراني مي متحدهاياالت

 هاي خبري جهاني تبديل شوند.شبکه هدف قرار گيرند و به سوژه
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 هاي مرکز تجارت جهاني: حمله به برج5شماره  تصوير

Source: CNN, 2001 

سپتامبر  11تجارت جهاني در خبر برخورد اولين هواپيماي مسافربري به برج جنوبي مرکز 

زده کرد ميالدي هر چند بسياري از شهروندان آمريکايي و حتي ساير کشورها را شگفت 2001

هاي خبري روي داد کوچک در مقابل آنچه که در دقايق بعد در مقابل لنزهاي دوربين شبکه

تجارت جهاني در مقابل (. لحظه برخورد هواپيماي دوم به مرکز 5 شماره تصويررسيد )مي نظربه

بااليي اين دو برج  در طبقاتهاي خبري و پس از آن تصاويري که از افراد گرفتار شده شبکه

 1حس ترس از فضاهاي شهري و تهديد حمالت را منتقل کرد. ريچارد دريو يخوببهپخا شد 

افراد  نظير از لحظه سقوط يکي ازدر اين روز با ثبت يک عکس بي 2يتدپرسآسوشعکاس خبري 

                                                           

1- Richard Drew 

2- The Associated Press 
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زا را در معرض گرفتار شده در مرکز تجارت جهاني يک تصوير ملموس از اين رخداد آسيب

بازنمايي کننده رويارويي انسان با فضاهاي ترس است  خوبيبهديد مردم جهان قرار داد که 

ماندن در برج و سوختن در  جايبهدهد که (.  اين عکس مردي را نشان مي6شماره  تصوير)

ن را فرا گرفته است ترجيح داده است تا خود را از طبقات بااليي برج شمالي مرکز آتشي که آ

اي نويسنده مجله اسکواير در مقاله 1پرتاب کند. به همين دليل تام جونو بيرونتجارت جهاني به 

گذاشت. عکس  مردي در حال سقوطميالدي منتشر کرد نام اين عکس را  2003که در سال 

هاي فضايي بازنمايي کننده ترس خوبيبهز آن دست تصاويري است که مردي در حال سقوط ا

باشد که او را فرا گرفته هاي اجباري او در رويارويي با تهديدهايي ميانسان و دامنه انتخاب

در مورد اين عکس آن است که در آن به هيچ وجه شما هيچ رد مستقيم و  يزانگتأملاست. نکته 

کنيد اما بازنمايي آن از ترس و فضاهاي ترس مبتني ا مشاهده نميآشکاري از خشونت فيزيکي ر

هاي ضمني داستاني بر روايت يک رخداد تاريخي است که اين عکس به آن تعلق دارد. اين داللت

که در پشت عکس مردي در حال سقوط قرار دارد باعث ميخکوب شدن مخاطب و ادراک آن 

گونه به تشريح اين ( اين2016حبه خود با مجله تايم )شود. ريچارد دريو در مصابازنمايي آن مي

 عکس تاريخي خود پرداخته است: 

آميز ساير فجايع نيست. در هاي خشونتاين يک عکس بسيار آرام است و اصال شبيه عکس»
ها[ وجود ندارد. اما مردم ]اين عکس[ هيچ ]نشاني از[ خون، دل و روده يا گلوله خوردن ]انسان

توانند متفاوتي با اين عکس ارتباط برقرار کردند. آنها احساس کردند که با اين عکس ميبه شيوه 

آنان اگر در شرايطي مشابه قرار بگيرند ممکن است که انتخاب آنان  نظربهرابطه داشته باشند. 

متوجه نشدم که چنين  اصالًکه مرد حاضر در اين عکس گرفته است.... من  باشدميهمانند تصمي
سپتامبر متوجه آن  11هاي صبح ام تا اينکه به دفتر بازگشتم و بعد از بررسي عکسگرفته عکسي

شدم و عکس را به اديتور خود نشان دادم. صبح روز بعد که از خواب پا شدم و بعد از باز کردن 
اي من آنان تصميم شجاعانه نظربهروزنامه متوجه شدم که عکس من در روزنامه چاپ شده است. 

چاپ اين عکس گرفتند. اين تنها تصويري است که سقوط يک نفر از ساختمان را نشان  براي
                                                           

1-Tom Junod 
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هاي بسياري دهد. روزنامهدهد، اين تنها تصويري است که نوعي از تعامل انسان را نشان ميمي

هاي زيادي را از مردم دريافت کرديم که تصميم اين عکس را منتشر کردند و بعد از آن ما نامه

کردند چرا که بر اين باور بودند که اين عکس چيزي نيست نتشار اين عکس را نقد ميما براي ا

تنها عکسي است که از لحظه  احتماالًکه آنها بخواهند به کودکان خود نشان بدهند.... اين عکس 
مرگ يک نفر در آن روز ثبت شده است. خاک کشور ما مورد حمله تروريستي قرار گرفته بود 

داد ها را نديده بود. اين عکس نشان ميه هيچ کس تصويري از لحظه مرگ انساناما تا آن لحظ

 «.ميردکه يک نفر دارد مي

 مردي در حال سقوط: 6شماره  تصوير

Source: Squire, 2003 
در يک جهان شهري شده، شهرها چيزي بيشتر از يک صحنه نمايا و محيط را »امروزه و 

، صنايع و مؤسساتها، ها، داراييبنابراين، ساختمانکنند. براي جنگ و ترور فراهم مي

ها؛ يک هدف آشکار براي يک مجموعه ها، گوناگوني فرهنگي و ابزارهاي فرهنگي آنزيرساخت

(. هدف قرار دادن شهرها Graham, 2004: 32« )ريزي شده هستنداز اعمال و حمالت برنامه
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هاي هاي گروهه باورها، اعمال و خواستهها بنمايد که توجه رسانهاين امکان را فراهم مي

ي تروريسم را  (,1971:196quoted in: Bakunin) 1تروريستي جلب شود. کارلو پيساکان

تالش القاعده براي ايجاد حس  2001سپتامبر  11تعريف کرده است. در « 2تبليغات با مرگ»

طراحان »ترس و اضطراب از طريق نمايا تصويري مرگ در صفحه تلويزيون نشان داد که 

پذيري مرز ميان واقعيت و تخيل واقف بودند... هزاران نفر از مردم به آسيب دقتبههواپيماربايي 

 سرعتبهکردند که وقايع مهمي که تامبر روشن کردند فکر ميسپ 11که تلويزيون خود را در 

آخرين  3هايکردند که در حال مشاهده راشها گمان ميشود يک شوخي است. آنپخا مي

هاي وسوسه»و « 6بازگشت نبرد آمريکا»و ادامه آن ]يا[ « 5حمله به آمريکا» 4فيلم بوريس ويلس

هاي هاي[ فانتزييک موفقيت از ]فيلم عنوانبهها نهستند. ]آثاري[ که نمايا آ« 7خارج آمريکا

، 9روز استقالل، 8توان هر کدام را از فروشگاه فيلم اجاره کرد: محاصرهمتعدد ادامه دارد، که مي

شايد بتوان حس (. »,Davis 2002: 5«)و ...  12ها، مجموعه همه ترس11، طغيان10عمل اجرايي

 زمانهمرا که براي اولين بار بسياري را با مشاهده  سپتامبر 11ترس و اضطراب ناشي از حمالت 

حمالت تروريستي آشنا نموده بود را با اولين برخورد مخاطبان فيلم مستند برادران لومير با سينما 

برادران  13تعدادي از تماشاگران فيلم سينماتوگراف کهيدرحالترس آن مقايسه نمود. و حس 

باشد، منظره برخورد هواپيما به مرکز مي لومير باور کردند که قطار در حال برخورد با تئاتر

 (. Jarvis, 2006: 49« )يک نمايا سينمايي توصيف گرديده است عنوانبهتجارت جهاني بارها 

                                                           

1- Carlo Pisacane 

2- Propaganda by deed 

3- Rush  

4- Willis, Bruce 

5- Attack on America 

6- America Fights Back 

7- America Freaks Out 

8- The Siege 

9- Independence Day 

10- Executive Action 

11- Outbreak 

12- The Sum of All Fears 

13- Cinematographe  
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هاي مرکز سوزي و تخريب برجهاي برخورد، آتااي صحنهپوشا رسانه تأثيرگذاريقدرت 

بازنمايي تصورات سياه و سفيد »اي گسترده بود که ژان بودريار آن را جارت جهاني به اندازهت

بار منهتن، دو عنصر قرن در اين فيلم مصيبت»داند؛ ( ميBaudrillard, 2002: 29« )انسان

بيستمي از افسون توده ترکيب شدند: تصور سفيد از سينما و تصور سياه از تروريسم؛ نور سفيدي 

ريزان حمالت تروريستي براي اجراي (. تالش برنامهIbid« )تصور و نور سياهي از تروريسماز 

ها ها جهت نمايا قدرت و  کوشا رسانهعمليات در مقابل لنز دوربين خبرنگاران و رسانه

ها بتوانند بر روي رويدادهايي نظير شود که حکومتبراي پوشا وقايع تروريستي مانع از آن مي

-ترس در جامعه جلوگيري نمايند. جيمز لوکاس گيريشکلر سرپوش گذاشته و از سپتامب 11

در زمينه رابطه ميان تروريسم  ( ,2003Quoted in Rampton and Stauber :134) 1زويسکي

 گويد:ها ميو رسانه

ها به تغذيه آن -مزيستي مجازيه -اي و تروريسم در جستجوي يکديگرندپوشا رسانه

سياسي و  کنند، يکي براي اهدافها به همراه هم رقص مرگ را خلق ميپردازند. آنيکديگر مي

ع را ايدئولوژيک، ديگري براي موفقيت تجاري. فعاالن تروريست تخصص بااليي دارند، وقاي

د زيرا خواننده و ها نياز دارنها به تداوم اين داستانسازند. اخبار رسانهبندي نموده و ميرتبه

 نمايد. ب ميتماشاگر جذ

ميالدي فيلم  1999ميالدي در آمريکا، در سال  2001تنها دو سال پيا از وقايع سال 

موضوع تروريسم و رسانه را مد نظر قرار داده بود و به اين موضوع پرداخته بود که « محاصره»

ها انجام ها و ابراز قدرت توسط تروريستبهترين ابزار براي تحت فشار قراردادن حکومت

شوند. در اين فيلم صحنه انفجار اتوبوس در منطقه ها گزارش ميمالي است که توسط رسانهاع

ها و فضاهاي عمومي شهر و شهر نيويورک، نمايا ترس مردم از حضور در خيابان 2بروکلين

هاي فردي و اعمال محدوديت بر زده حکومت و نيروهاي امنيتي در کاها آزاديواکنا شتاب

هاي تروريستي هايي پرداخت که در هنگام عملياتسياسي به بازنمايي ترس هاي قومي واقليت

                                                           

1- James Lukaszewiski 

2- Brooklyn 
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 گردد. بر فضاهاي شهري حاکم مي

 : صحنه انفجار اتوبوس در محله بروکلين، فيلم محاصره7شماره  تصوير

Source: 20 Century Fox 

در افغانستان اي عمليات نظامي آمريکا تالش کرد تا از پوشا رسانه متحدهاياالتدر مقابل، 

کوشا شد تا  عبارت ديگربهو عراق جهت ايجاد ترس در ميان دشمنان خود استفاده کند، 

ها آنان منبع و مرکز استقرار تروريست زعمبههايي منتقل شود که هاي فضايي به سرزمينترس

آمريکا يک نمايا  متحدهاياالتبغداد به دست در شروع بمباران  1و بهتاستراتژي شک »بود. 

ريزي شده بود )خبرنگاران تلويزيوني جهان در يک هتل اصلي مستقر شده بودند، اي برنامهرسانه

جي پي اس  وسيلهبههايي انتخاب شده که براي بمباران اي کم اما امن از ساختمانبا فاصله

 وسيلهبهشک و بهت اصطالحي است که (. »Graham, 2004: 48« )گذاري شده بودندعالمت

 2004ها براي حمله هوايي در آغاز مارس سال جورج دبليو بوش براي تشريح استراتژي که آن

که  تأثيرگذارميالدي در حمله به عراق به کار رفت. اصول اين استراتژي جنگي در يک مقاله 

تسلط »چاپ شده است تبيين گرديده است، که هدف آن  2انتشارات دانشگاه دفاع ملي وسيلهبه

                                                           

1- Shock and Awe 

2- National Defense University 
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تحميل شک و بهت  وسيلهبهبر اراده، آگاهي و درک دشمن  تأثيردر نتيجه توانايي « 1سريع

براي جنگي که ايجاد کرده بود به همان  متحدهاياالت(. ارتا Shapiro, 2009: 66« )باشدمي

تصاوير تهيه  وسيلهبههاي ديگري هم تدارک ديده بود که شامل بازنمايي الکترونيک اندازه روش

واقعي و  صورتبههاي پخا زنده، بر روي کامپيوترهاي شخصي و تلويزيون شده در شبکه

اي عمليات نظامي که در آن (. اين سبک از پوشا رسانهDer Derian, 2002: 61مجازي بود )

گرفتند فرصتي هاي خبري در محلي مستقر شده بودند که مورد هدف قرار ميهاي شبکهدوربين

آمريکا در ناامن کردن فضاهاي جغرافيايي براي دشمنان به نمايا  متحدهاياالتتا قدرت  بود

 مثال:  عنوانبهدرآيد. 

اي از ]اهدافي در[ شهر بغداد که روزانه نقشه ماهواره صورتبه 2روزنامه نيويورک تايمز»

يک نقشه تعاملي  3کرد. در اينترنت، روزنامه يو.اس.اي توديگرفت تهيه ميمورد هدف قرار مي

از چشم ماهواره بغداد را "از جنوب بغداد ايجاد کرده بود و کاربران را دعوت کرده بود که:  

توانيد بر اند، اما شما ميباران مشخص شدههاي بمبهاي استراتژيک و هدفنگاه کنيد، پايگاه

نين شامل تعدادي . اين سايت همچ"ها براي بزرگ شدن تصوير کليک کنيدروي هر کدام از خانه

مخاطبان را دعوت کرده بود که با  4شد. واشينگتن پستباران هم ميتصوير  پيا و پس از بمب

اند بپردازند؛ و با کليک به مطالعه هايي که در هر روز آسيب ديدهانتخاب اعداد به تماشاي هدف

 (.Gregory, 2004: 29« )ها بپردازندبيشتر در مورد هدف

جنگ با ترور نيازمند آن »باشد که آن مي دهندهنشانرابطه متقابل تروريسم و فضاهاي ترس 

، زيرا در هيچ دريافت قراردادي از يردقرار گيک مرجع مورد توجه  عنوانبهاست که همواره 

نه هدف سرزميني، نه  طورهميننه دشمن ملي، نه گروهي از سربازان،  -جنگ وجود ندارد 

 :Marcuse, 2004« )جنگ عراق تنها ارتباط ضعيفي با تروريسم واقعي دارد -نبردرويارويي در

                                                           

1- Rapid Dominance 

2- New York Times 

3- USA Today 

4- The Washington Post 
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( از دو ديدگاه متفاوت 2008) 2( و گنجه رنج2010) 1نمونه دو فيلم منطقه سبز عنوانبه(. 263

 سويکولي در عين حال نقادانه به بازنمايي خشونت جنگ با تروريسم در عراق پرداختند. از 

هاي قومي و بز به نقا نيروهاي آمريکايي در برافروخته شدن آتا درگيريدر فيلم منطقه س

در  3نژادي و آغاز حمالت تروريستي پس از اشغال پرداخته شد، از سوي ديگر کاترين بيگلو

اي آرماني از سربازان آمريکايي که در عراق مشغول فيلم گنجه رنج با به تصوير کشيدن چهره

 تايا از آنان پرداخت. جنگ با تروريسم هستند به س

بايد به آن توجه کرد آن است که تصاويري که  ژئوپليتيکهاي اي که در تحليل بازنمايينکته

گردد اين حس را به مخاطبان تلويزيون و سينما پخا مي خصوصبهها و از ترور در رسانه

بدهد و دهد که ممکن است در فضاهاي جغرافيايي آنان حمالت تروريستي روي انتقال مي

گيري و گسترش احساس ناامني نسبت به گذشته بيشتر تشديد گردد. در اين فرآيند، شکل

احساس ناامني در نهايت به کاها امنيت فضاهاي جغرافيايي و در نهايت افت کيفيت زندگي 

 صورتبهسپتامبر جنگ با تروريسم ]هرچند  11شهروندان منجر خواهد شد. چنانکه پس از 

تغييرات »آمريکا شد؛  متحدهاياالتکيفيت زندگي در شهرهاي  داردنبالهکاها  مقطعي[ منجر به

مشهود در شکل شهر، کاها استفاده عمومي از فضاهاي عمومي، محدوديت حرکت آزادانه 

هاي رنگين پوست، کاها مشارکت باز عمومي براي گروه ويژهبهدرون شهرها و به داخل شهرها 

(. به اين موارد بايد افزايا قدرت Ibid: 264« )يندهاي تصميم سازيريزي دولتي و فرآدر برنامه

و اختيار نهادهاي اطالعاتي و امنيتي در کنترل فرآيندهاي جاري بر جامعه و حتي حريم خصوصي 

(، با مورد توجه قرار دادن موضوع کنترل 2002)4افراد را نيز اضافه کرد. فيلم گزارش اقليت

ومي و خصوصي توسط حکومت و نهادهاي امنيتي به بازنمايي زندگي اجتماعي و فضاهاي عم

ها و نهادهاي هاي فردي از سوي حکومتخطرات نقض حقوق شهروندي و محدوديت آزادي

امنيتي به بهانه جلوگيري از وقوع جرم و حمالت تروريستي و خطر تبديل جغرافياي جهان به 

                                                           

1- Green Zone 

2- The Hurt Locker 

3- Bigelow, Kathryn 

4- Minority Report   
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پردازد که به شناسايي امري مي 2سپونسترپرداخته است.  در اين زمينه کلر ا 1يک جهان اورولي

نامد. هر چند ( ميSponster, 1992: 253« )زوال شهري و بازي سايبرنتيک ژئوپليتيک»آن را 

هاي مدرن زندگي را آوريورود فن واسطهبهساختارهاي شهري مدرن در بسياري از کشورها 

در موارد متعددي انسان را با خطر نمايند اما همين امر اي از جمعيت تسهيل ميبراي بخا عمده

-کند. به همين علت طرح موضوعداري و امنيتي مواجه ميتسلط و اعمال نفوذ نهادهاي سرمايه

پاشيدن مرز ميان جغرافياهاي شخصي و عمومي، هايي نظير سطح و نوع آزادي شهروندان، ازهم

امنيتي و اطالعاتي براي قدرت نهادهاي حاکم بر اقتصاد سياسي و دامنه اختيارات نهادهاي 

کننده يابد. فيلم گزارش اقليت بازنماييدخالت در زندگي خصوصي شهروندان ضرورت مي

فضاهاي ترسي است که توسط نهادهاي قدرت و با استفاده با گسترش فضاي سايبر و فضاي 

 شود.مجازي خلق مي

فضايي يکي از مفاهيم مهم ديگري که در خلق و بازنمايي فضاهاي  عدالتييبنابرابري و       

 ,Soja)« باشدمدرن مي يمادر شهرهاعدالتي ويژگي عادي کارکرد بي»کند. آفريني ميترس نقا

2010: xiii کندميتوزيع نابرابرانه  حفظشهر را تبديل به ماشيني براي توليد و »( که »(Ibid:49.) 

از تقسيم و  يبرتري اجتماعي نتايج مادي دارند، تبديل شهر به جغرافياينابرابري اقتصادي و »

، تقويت فاصله اجتماعي، عدالتيبيمهم براي بازتوليد  ايهتفاوت. اين فضاهاي شهري در چرخ

عدالتي و ساختارهاي ناکارآمد اين بي (.Tonkis, 2011: 85) «و بازداشتن از شانس زندگي هستد

مي است که در نمايا ترس و احساس منفي مردم نسبت به روابط هاي مهشهري از موضوع

( به 2002« )3شناسممردمي که مي»اند. فيلم حاکم بر فضاهاي جغرافيايي در سينما نقا داشته

گيري شهرهاي آمريکا تسلط دارند و قرباني شدن نمايا فساد افرادي که بر نهادهاي تصميم

اي براي مرگ عدالت در پردازد و مرثيهري ناکارآمد ميشهروندان مطيع قانون در ساختارهاي شه

ها جرم، نابرابري و روند بازتوليد و انباشت ساختارهاي شهرهاي مدرن است. شهرهايي که در آن

کند. از اي است که زندگي همراه با امنيت را براي بخشي از جامعه ناممکن ميگونهسرمايه به
                                                           

1- Orwellian 

2- Sponster, Claire 

3- People I Know 
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 1اره از بيماري شهرهاي مدرن دانست فيلم شواليه تاريکي توان يک استعهايي که ميديگر فيلم

هاي فضايي در شهرهايي است که زندگي و حقوق کننده سياست( است. اين فيلم بازنمايي2008)

گيرد. استفاده از فضاهاي جغرافيايي شهر شهروندي طبقه فرودست جامعه مورد توجه قرار نمي

گيري از استعاره کاميک بوکي شود و بهرهشناخته ميداري نماد سرمايه عنوانبهنيويورک که 

2گاتهام سيتي
ي فضاهايي است که اسير فقر، اسم نيويورک، بازنمايي کننده جايبه)شهر ابلهان(  

 فساد، نابرابري و تبعيض هستند. 

هاي محيطي در سينما حداقل از نظر ذهني ها و همچنين توجه به نابرابريورود رسانه      

گزيني آشنا کرده و نسبت ي ديگر جامعه شهري را با مشکل محروميت، گتوها و جداييهابخا

شدن و  يدوقطببريتانيا ترس از  يدر شهرها»نمونه  عنوانبهکند. به سرنوشت شهر نگران مي

باشد که گتوها چيزهاي بدي هستند ي آن ميمعنابهجدايي گزيني در حال افزايا است. اين امر 

بدون حذف جمعيتي که در آن  يحاًترجها حذف شوند، اعي الزم است که آنو از نظر اجتم

 3ميالدي با اکران فيلم نوآر هري براون 2009(. سال ,Harvey 2009: 130« )کنندزندگي مي

هاي تبهکاري که کنترل اين مناطق را در اختيار ( به موضوع گتوهاي شهري لندن و گروه2009)

به سمت ضعف مديريت شهري در برقراي نظم، امنيت و عدالت ها دارند اشاره شد و توجه

تبهکاران  يافتهسازمانهاي هاي قومي و نژادي و قدرت گروهاجتماعي جلب شد. موضوع تفاوت

ها کنند و از مهاجران و اقليتکه در مناطق جغرافيايي مختلف شهرهايي نظير لندن فعاليت مي

در  4بارها مطرح شده است. چنانکه ديويد کراننبرگکنند موضوع جديدي نيست و کشي ميبهره

يافته ( به نقا جنايتکاران سازمان2007) 6هاي شرقي( و قول2005) 5هاي تاريخچه خشونتفيلم

آمريکايي در ايالت اينديانا و تبهکاران روسي در شهر لندن در تحميل وحشت بر کساني که در 

رداخت. ترس از تبعيض و فراموشي فضاهاي کنند پفضاهاي شهري تحت نفود آنان زندگي مي

                                                           

1- The-Dark-Knight 

2- Gotham City  

3- Harry Brown 

4- Cronenberg, David 

5- A History of Violence 

6- Eastern Promises 
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شهري همواره در ميان کساني که در موقعيت پيراموني در اقتصاد سياسي شهر قرار دارند وجود 

 هاي اجتماعي و اقتصادي و محروميت از عدالت اجتماعي درداشته است. اما، با گسترش فاصله

اي محرومان به اين ترس وجهه ها از فضاهاي جغرافياييشهرهاي مدرن و تصويرسازي رسانه

هاي وابسته به نهادهاي قدرت امروز ديگر جديد بخشيده است. چرا که به ياري بازنمايي رسانه

عدالتي اين طبقه فقير و محروم جامعه و ساکنان گتوهاي شهري نيستند که بايد نگران امنيت و بي

نهاد قدرت است که بايد از خيزش  اجتماعي و جغرافيايي باشند، بلکه اين طبقه مرفه، نخبگان و

 گرسنگان در هراس هستند.
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 هاي منتخب پژوها: بازنمايي فضا و تشريح مفاهيم در فيلم1جدول شماره 
 مفاهيم موردبحث موضوع عنوان فيلم ر
 شهر، اقتدارگراييآرمان شهرگيري آرمانشکل (1927)مادر شهر 1
 عدالت، نابرابري فضايي دار و کارگرتقابل سرمايه (1954دربارانداز) 2
روزي روزگاري در  3

 (1984آمريکا)
نابرابري فضايي، جرايم 

 يافتهسازمان
 ، فساديافتهسازماننابرابري فضايي، جرايم 

 گراييکشي، استثمار، محيطبهره استعمار (2009آواتار ) 4
 جنگ، فضاهاي ترس ژئوپليتيکهاي رقابت (1964دکتر استرنج الو) 5
 تروريسم، اقليت، مهاجران، ما و ديگري تروريسم (1998محاصره ) 6
 ، رسانهتروريسم، آزادي تروريسم (2002گزارش اقليت) 7
 تروريسم، رسانه، فضاي ترس، ما و ديگري تروريسم (2008شواليه تاريکي ) 8
-اجتماعي، گروهنابرابري فضايي، نابرابري  گتوهاي شهري (2009هري براون ) 9

 کار، زوال فضاهاي شهريهاي بزه
 کشي جنسيخشونت، مهاجرت، بهره مهاجرت (2007شرقي) يهاقول 10
کشي از طبيعت، زيست، بهرهمحيط زيستمحيط  (2008وال اي ) 11

 شناسيآينده
 خشونت يافته و چرخهجرايم سازمان يافتهجرايم سازمان (2005تاريخچه خشونت ) 12
 نمايا فضا، احساس مکان اولين فيلم مستند تاريخ (1896سينماتوگراف ) 13
گزيني فضايي، ، جدايييافتهسازمانجرايم  يافتهسازمانجرايم  (2002شهر خدا ) 14

 رومانس
 تروريسم، بازنمايي فضا، ديگرسازي جنگ با ترور (2010منطقه سبز ) 15
شناسم مردمي که مي 16

(2002) 
 اقتصاد، سياست، فساد، شهر مديريت شهر

کشي جنسي، عصيان گتوهاي شهر، بهره درماندگي نسل جوان (1976راننده تاکسي ) 17
 طبقه فرودست، سياست

 تغييرات اقليمي، روابط نامتوازن قدرت محيط زيست (2004روزي پس از فردا ) 18
 ديگرسازي، تروريسم، بحران معنا تروريسم (2008گنجه رنج ) 19

 گيرينتيجهتجزيه و تحليل و  -5

اند. بااليي برخوردار بوده تأثيرگذاريهاي پر مخاطب تلويزيون و سينما همواره از قدرت رسانه

بر  تأثيرگذاريتلويزيون و سينما به سبب توانايي بازنمايي و انتقال پيام در قالب تصوير فرصت 

روزمره مردم جهان و پرداختن به بيم روي مخاطب را دارند. در اين ميان سينما با روايت زندگي 

و اميدهايي که در ميان مردم مختلف وجود دارد توجه مردم را بيا از هرزماني به فضاي 

هاي تصويري همواره به اقتباس از کند. چرا که سينما و رسانهجغرافيايي پيرامون جلب مي
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ما با بازنمايي ساختارهاي پردازند. سينفرآيندهاي جاري در زندگي انسان و فضاي زندگي او مي

سازد. دهد آشنا مياو را شکل مي حاکم بر مکان/فضا مخاطب را با فرآيندهايي که محيط و زندگي

تواند گزارشي از امر واقعي باشد، ممکن است هاي سينما از فضا همچنان که ميتصويرسازي

باشد که در قالب آن به تعريف هايي هاي جغرافيايي و بازتابي از گفتمانپردازيدربردارنده تخيل

ي سينما با انگيزش احساسات شود. به اين ترتيب رسانهفضا، هويت، ما و ديگري پرداخته مي

دهد که بيشتر بر روي احساس و نگرش فراواقعي مکاني فرد يک هويت مضاعف به مکان/فضا مي

فضا در رسانه )در  تيکژئوپليبازنمايي  تأثيرتماشاگر بنياد يافته است. در اين چارچوب تحت 

اي از فضاهاي تخيلي هستيم که براساس احساس مکاني فرد اينجا سينما( ما شاهد خلق مجموعه

شوند: فضاهاي اميد، فضاهاي امنيت و فضاهاي ترس. پيدايا اين فضاهاي بندي ميطبقه

د. اين مسئله تواند بازتابي از اراده ساختار حاکم و نقد آن باشفراواقعي در رسانه همزمان مي

دهنده کند، نشانرا حکايت مي ژئوپليتيکهاي همچنان که درک متفاوت مخاطب از تصويرسازي

 آن است که در تفسير و معنا بخشي به جهان پيرامون اختالف وجود دارد.  

امني فضاهاي ترس در سينما حکايت از آن دارد که احساس ترس و نا ژئوپليتيکبازنمايي 

 دليلبهر جهان مدرن مبدل شده است؛ در بخشي از فضاهاي جغرافيايي به يک امر عادي د

ترس واقعي  وهاي فضايي زندگي مردم به آغشته مانياهاي طبيعي، اقتصادي، امنيتي و نابسبحران

و « يگراند»سايه ترس از ورود  زير« فضاهاي ما»زندگي در  کهيدرحالاست )فضاهاي آنان(، 

ي پرده وي نمايا تلويزيون که تا پيا از اين فقط بر روي صفحهوقوع تهديداتي جريان دارد 

ت که انسان باعث آن شده اس ژئوپليتيکهاي اين بازنمايي عبارت ديگربهسينما ديده شده بود. 

 معاصر ترس را زندگي کند.

هاي طبيعي، انساني، جنگ يا تروريسم، فاجعه وسيلهبهي فضاهاي ترس نه امروزه بخا عمده

بهآيند. اي به وجود ميهاي رسانههاي جغرافيايي و تصويرسازيپردازيبه سبب تخيلبلکه 

اين ساختارهاي ناعادالنه حاکم بر سياست، اقتصاد و رسانه هستند که با  عبارت ديگر

پردازند؛ ساختارهايي که در خود از جهان به خلق فضاهاي ترس مي ژئوپليتيکهاي بازنمايي

شود، بر استثمار طبقه و بخا محروم شهروندان جامعه/جهان فراموش مي هاها حقوق اقليتآن
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از شهرهاي بزرگ جهاني تا شهرها و روستاهاي کشورهاي در حال م )فقير در مناطق محرو

 دهد، عدالت را در اقتصاد سياسي درافزايد، روابط ناسالم فضايي را گسترش ميتوسعه( مي

هاي فضايي با نگاه امنيت اي نابرابرايحل ريشه جايهبکند و هاي مختلف فراموش ميمقياس

کند. امري که تنها با ملموس کردن فضاهاي محور خود حريم خصوصي شهروندان را نقض مي

کند که در يک جهان خطر کننده در ترس براي شهروندان آنان را وادار به پذيرش اين ايده مي

هاي اين ترس منشأشخص براي از ميان بردن و م مؤثرحالي زندگي هستند بدون آنکه رهيافتي 

 شود. ارائهفضايي 

 قدرداني -6 

سانه ر، ترس و ژئوپليتيکمقاله حاضر نخستين بخا از يک مجموعه نوشتار در مورد بازنمايي 

در  هاي بعدي به ترتيبآغاز شده است که بخا 1391است که تحقيق و نگارش آنها از سال 

تا از راهنمايي و  اين مدت فرصت و شانس آن را داشتند در گاننگارندآينده منتشر خواهد شد. 

. ندمند شوهرههاي ايران، انگليس، کانادا و آمريکا بنظرات ارزشمند محققان مختلفي در دانشگاه

 شده نظررفصبا توجه به فهرست بسيار طوالني اسامي اين اساتيد و پژوهشگران از ذکر نام آنان 

 . شودمي قدردانيمه آنان و در مقابل از ه
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