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  چکیده: 
    

هایشان  ها و مقاله کتاب هایی را نیز در  اند و علت را داشته ها غرب به دیگر فرهنگمتفکران زیادي از جمله ادوارد سعید، سعی در کالبدشکافی نگاه تحقیرآمیز 
هایی است که سینماي  تر بوده است. آنچه محقق سعی داشته در این تحقیق به آن بپردازد تجزیه و تحلیل فیلم اند اما دایره بررسی آنها کلی ذکر کرده

در این تحقیق شیوه گردآوري اطالعات، ر آمیز یا واژگونه به این کشور داشته است. ها نگاهی تحقی هالیوود دربارة تاریخ و فرهنگ ایران ساخته و در آن
چارچوب نظري این تحقیق نظریۀ تحلیلی استفاده شده است.  - تحلیل محتوا، روش تحقیق کیفی و در تحلیل اطالعات نیز از روش توصیفی  - اي کتابخانه

هایی به عنوان واقعیت از  هاي تولید شده، کلیشه ي سینما است. در اکثر این فیلم گرایانه در رسانه لپسااستعمارگرایانه ادوارد سعید و بسط نظریۀ تقلی
اند و آن را تنها  ها را پذیرفته ها، این گونه کلیشه شود که بعد از مدتی مخاطب عام این گونه فیلم هاي شرقی به مخاطب جهانی نشان داده می سرزمین

هایی تولید کنند که واقعیت  اند که فیلم اند، قدرت رویارویی آن را نداشته د. کشورهایی نیز که مورد هجمۀ هالیوود قرار گرفتهان واقعیت موجود تلقی کرده
طور   طور عام و ایران به  هاي شرقی به پردازي هالیوود دربارة سرزمین شان را به جهان بشناسانند. در این تحقیق علت کلیشه فرهنگی و تاریخی سرزمین

هایی از شرق بدست  پرداز هالیوود، نشأت گرفته از نقاشان اورینتالیستی است که نگاره خاص بررسی شده است و محقق بر این باور بوده است که نگاه کلیشه
هی غلط و آکنده از نویس از سرزمین شرقی که فیلم دربارة آن است باعث شده فیلم نگا اند. در بسیاري از موارد عدم شناخت فیلمساز و فیلمنامه داده

ندین فیلم هالیوودي دربارة ایران بررسی شود و صورت نمونه چ  اشتباهات تاریخی را در معرض دید مخاطب جهانی بگذارد. در این تحقیق سعی شده به
، عمرخیامها عبارتند از  فیلم هاي محقق مورد تحلیل قرار گیرد. این هاي هالیوود دربارة این کشور در حد وسع و دایرة پژوهش ورزي اشتباهات و غرض

،  هاي زمان شاهزادة ایرانی: شن، سنگسار ثریا م، 300، افسانۀ عمر خیام، اسکندر، اي از شن و مه خانه، ارباب آرزوها، بدون دخترم هرگز، ها کاروان، قهرمانان
گرایانه به ایران و تاریخ و  ها، دیدي تقلیل است. در تمام این فیلم  گرایانه هالیوود در آنها بررسی شده که دید تقلیل پزشکو : خیزش امپراتوري 300، آرگو

هاي  سعی شده،  علم را در برابر مذهب قرار دهند و حتی در بعضی از صحنه 2013فرهنگ آن وجود دارد به عنوان نمونه در فیلم پزشک محصول سال 
این در حالی است که ابوعلی سینا به عنوان فیلسوفی اسالمی در ارتقاء جایگاه اسالم فیلم، روحانیون اصفهان و ابوعلی سینا را دشمن همدیگر نشان دهند؛ 

: خیزش امپراتوري سعی در القاي این مضمون به مخاطب 300و دنبالۀ آن  300در جهان نقشی بسیار تأثیرگذار داشته است یا به عنوان نمونۀ دیگر فیلم 
برد دموکراسی و آزادي در برابر دیکتاتوري و بردگی بوده است و بسیاري از حقایق تاریخی را به سطحی سخیف از جهانی دارند که نبرد یونانیها با ایرانیها، ن

گرایانۀ هالیوود به ایران و فرهنگ و تاریخ این کشور بررسی شده است و با نشان دادن ساختارهاي  هاي دید تقیل کاهند. در این نوشته ریشه واقعیت می
ه از نتیجه این تحقیق شود. آنچ گرایانه تحلیل می  عنوان مظروف براي ریختن حقیقیت در آنها استفاده کرده است، سرچشمۀ دید تقلیل خشکی که هالیوود به

تواند عوامل  می به طور خاص ایرانآمیز هالیوودي دربارة شرق به طور عام و  اهانت هاي بدست آمده، این است که علت ساخته شدن انبوهی از فیلم
کند تا  هایی که سالیان سال است هالیوود براي جهت دادن به دیدگاه مخاطب عامۀ غربی دربارة شرق استفاده می گونی را شامل شود از کلیشهگونا

رینتالیستی نقاشان اوکندکه مستشرقین و  ري استفاده میهاي آنها را به سمت ایدئولوژي دلخواهش تغییر دهد و  در این راستا از همان منابع و آثا دیدگاه
کند که محتوا را به سطح نازلی از حقیقت فرو  گرایانه از ساختارهاي داستانی استفاده می کنند. همچنین هالیوود با دیدي تقلیل شرق را با آنها معرفی می

 گیرانه از شرق ارائه دهد. کاهد تا بتواند آگاهی واژگونه و جهت می


