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Abstract 
It seems that nowadays, the world is sinking into a political and cultural state of nonchalance, and 
the citizens of the world have accepted Thatcher’s famous axiom: “there is no alternative” to the 
neoliberal order. Under such circumstances, the researchers of interdisciplinary studies must revisit 
the sociopolitical role of cinema and literature as two essential media shaping cultural paradigms. 
In other words, late capitalism has tremendous power to assimilate the cultural forces that oppose it 
through employing media. Moreover, mainstream cinema and literature often carry the axioms of 
the world order’s status quo, consolidate the dominant ideology, and shape artistic imagination. 
Focusing on superhero narratives, Superman franchises in particular, the present article attempts to 
analyze the role of cinema and literature in producing and reproducing the status quo and then 
narrows down the discussion to the most recent adaptation of a comic book: Superman: Red Son 
(2020). Afterward, we will argue that mainstream adaptations usually fortify the dominant 
hegemony. However, they sometimes have been the principal arenas of waging war against the status 
quo and have challenged its hegemony too. Investigating the contradictory role of these two media 
becomes more significant in a world that seems to be facing a cultural and political deadlock. This 
article concludes that literature and cinema in today’s world can offer ways to criticize and overcome 
reproducing mainstream, stale ideas. 
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 تیرا تثب رایج يدئولوژیاغلب در امتداد وضع موجود در حرکت بوده و ا ادبیاتو  نمایس که جریان اصلی

 یفرهنگ ةمبارز يهاعرصه نیترمهمتوانند می چگونه رسانه دو نیا دهند کههمچنین، توضیح می کنند؛یم

و گسستن این انسداد  دیبازتول ۀچرخ نیا از جوامع رفتبرونهایی براي و راهند د نیز باشموجو وضع هیعل

 .سیاسی پیشنهاد کنند-فرهنگی

 

 ايرشتهپژوهش میان ،ي متأخردارهیسرما ي،دئولوژیمصور، سوپرمن، ا داستان ها:کلیدواژه

 

 درآمد . 1

 موضوع بیان. 1-1

 آن از قبل ماه چند تنها که افتی یعموم اکران یزمان) 2020( سرخ پسر: سوپرمنفیلم 

 يهااستیس به اعتراض در ، از شیلی تا فرانسه و هندوستان،ایدن کشور نیچند شهروندان

 است نیا میابییدرم مهم نیا از که آنچه. زدند شورش به دست خود يهاحکومت ریاضتی

 يدارهیسرما نظام از بخشیتیرضا چندان ةروزمر و ستهیز ۀتجرب شهروندان بخشی از که

 است چگونه اماد. نندار – خوانندیهم م )neoliberalism( سمیبرالیکه آن را نئول –متأخر 

 يبرا است؟ نداده يگرید نظام به را خود يجا هم باز شد گفته که آنچه رغمیعل نظام نیا که

 حال در که ییسازوکارها ترِقیعم فهم«دانست که  دیباپرسش  نیدرخور به ا یپاسخ افتنی

 عمل يِضرور يهاشرطشیپ از یکی شودیم ابقاء هاآن يلهیوس به یاسیس یهژمون حاضر

 فهم ت،یوضع رییتغ يبرا نخست گام ن،یبنابرا .)29-28 :1398 گلتون،ی(ا »است مؤثر یِاسیس

 .است آن درست ریتفس و

که گویی عموم  ، چنانندیبیم ممکن ینیبجهان تنها را خود يدارهیسرما امروز اگر

) که براي نظم نئولیبرالی Margaret Thatcherشهروندان آن گفتۀ مشهور مارگات تاچر (
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 کیفردر همچون ییگراچپ متفکر یحت که آنگونه اند،را پذیرفته» بدیلی وجود ندارد«

 ,Jameson( »است يدارهیسرما انیپا تصور از ترساده جهان انیپا تصور« دیگویم مسونیج

 يبرا را بشر تفکر افق است توانسته متأخر يدارهیسرما که است رو آن از ،)199 :2005

در  1968در   سال یم ماه يهاامیق در اگر .ردیبگ )alternative( لیبد ةدیا تصور ای رشیپذ

 گریامروز د ،»بخواه را ناممکن باش، نیبواقع« که بود نیا معترضان يشعارها از یکی فرانسه

 یهمدست نیارا فرا گرفته است.  ایدن »ریجهان را همانطور که هست بپذ ،باش نیبواقع«شعار 

 سمیرئال در )Mark Fisher( شریف مارك ست؟یچ از حاصل شعار نیا رشیپذ در یعموم

خود را به عنوان  يهادهیاچگونه  برالینئول يهااستیس که دهدیم حیتوض یستیتالیکاپ

 :اندجا زده کیولوژیب یو حت یعیامر طب ت،یواقع

 »رممکنیغ« خود یزمان شودیم خوانده یستیرئال امروز آنچه میکن يادآوری اگر ارزدیم

 کی کرده، گسترش به شروع يالدیم هشتاد ۀده از که يسازیخصوص باتالق:  بود

 طیشرا نیا(با  يامروز یاسیاقتصادس اندازچشم و بود یتصورنشدن اصالً قبلش دهه

-راه و تلفن و برق و آب خدمات يهاشرکت و هستند یفیبالتکل در هاهیاتحاد که

 محال هم تصورش 1975 سال در) شوندینم محسوب یمل اموال جزو گرید هاآهن

 :1398( دیآیم یستیررئالیغ نظر به گرید حاال بود ممکن يروزگار آنچه عکس به. بود

21(. 

 )capitalist realistsی (ستیتالیکاپ يهاستیرا رئال موجود وضع حفظعامالن  شریف

 انتظارات« خواهتیتمام و وحشتناك يهايگرید جادیا با افراد نیا که کندیم تصریح و نامدیم

 خود يبرا قیطر نیا از و ساخته قانع هست که آنچه به را ما ،)9 :همان( »کنندیم کم را ما
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 بر ستین شهروندان اریاخت در یلیبد که نیا از آسوده يخاطر با و سازندیم یامن یۀحاش

 .زنندیم هیتک خود یپادشاه تخت

عمدتاً از ي و دارهینظام سرمانهادهایی در شهروندان توسط  کردن انتظارات کم نیا

 يدئولوژیا« –نام  نیبه هم يادر مقاله –) Louis Althusser(آلتوسر  ییآنچه که لو قیطر

 هژمونی و هدف غایی آن حفظ ردیگیم صورت نامدیم »دولت کیدئولوژیا يهاو دستگاه

از  ست؛ین یکاف موجود وضع حفظ يبرا میمستق سرکوب آلتوسر، دگاهید از. این نظام است

. بخشدیم تداوممطلوب خود  يدئولوژیا میتحک قیخود را از طر یرو، دولت هژمون نیهم

مسلط  یگروه اجتماع ایاست که بر فکر فرد  یتصورات ای دیمجموعه عقا«که  ،يدئولوژیا

 يبندصورت طبقه آن منافع بر بنا و حاکم ۀطبق طرف از همواره ،)348 :1395آلتوسر، (» است

دولت از آن رو است که مانع  يبرا يدئولوژیا تی. اهمشودیم لیطبقات تحم یو بر باق شده

 هر« که جا. از آنشوند نائل موجوددردناك  تیدرك واقع به رحاکمیغ طبقات که شودیم

)، هاآن از برآمده روابط(و  موجود دیتول روابط نه خود، یتخیل ضرورتاً مسخ در ،يدئولوژیا

 تجسم را هاآن از برآمده روابط و دیتول روابط با افراد یتخیل ۀرابط زیچ هر از قبل بلکه

را  میاز سرکوب مستق ترآسان يانهیگز کیدئولوژیا يهادستگاه ،)354 :همان( »بخشدیم

 داریپا ياگونه به تواندینم ياطبقه چیه«: آورندیمخود فراهم  يدولت به منظور بقا يبرا

 يهادستگاه بر را خود یهژمون آن با همزمان کهآن یب باشد داشته دست در را دولت قدرت

 يهادستگاه نیاز ا یکی .)339 :همان(» کند اعمال هادستگاه نیا درون در و دولت کیدئولوژیا

 يجا خود در زین را نمایس و ادبیات که است جامعه یفرهنگ دستگاه دولت کیدئولوژیا

 مدرن یِطبقات يجامعه غالبِ کیدئولوژیا اَشکال شدنِ ساخته از« يهنر دیتول. دهدیم

 يدر معدود آثار یحت ج،یرا ينمای) و ادبیات و س16 :1398 گلتون،ی(ا »است ریناپذکیتفک
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 یهژمون نیا حفظ عامل به لیتبدخود اغلب  پردازند،یموجود م یکه در ظاهر به نقد هژمون

 .اندشده

 هدف و تیاهم ضرورت،. 2-1

 حیپژوهش را بر آن داشته تا ضمن تشر نیا نگارندگان موجود، یاسیس-یفرهنگ انسداد بحران

 ينمایاز ادبیات و س یخاص ۀگون یِفرهنگ نقش لیتحل و فیتوص به، یکنون اوضاعاز  يابعاد

نگارندگان  ن،یهمچن. بپردازندوضع موجود  دیبازتول در ،یابرقهرمان يهاتیروا یعنی ج،یرا

 انسداد نیا از یاحتمال رفتو برون متأخر يدارهیبا فرهنگ سرما یفرهنگ ۀمقابل يبرا یراه

 .کنندیم شنهادیپ را

 پژوهش يهاپرسش. 3-1

-یم دیبازتول را یهژمون نمایوس ادبیات از استفاده با چگونه يدارهیسرما کیدئولوژیا دستگاه

 کند؟

 ند؟یآیم در موجود وضع دیبازتول خدمت در یراحت به یابرقهرمان آثار چرا

 کند؟ یم کمک موجود وضع دیبازتول به چگونه سوپرمن همچون یابرقهرمان

 دارد؟ وجود دیبازتول نیا از حاصل یِاسیس-یفرهنگ انسداد از یخالص يبرا یراه ایآ

 پژوهش ۀنیشیپ. 4-1

توان نقطۀ برخورد فرهنگ اي را میهاي رایانههایی نظیر ادبیات، سینما، تلویزیون و بازيرسانه

رود که خود را عامه با تولید و بازتولید ایدئولوژي دانست. اگر از یک نظام این انتظار می

د، در مقابل، حتی مفاهیم کلیدي خود را به عنوان مرجعیت معنایی عرضه کن«بازتولید کند و 

ها، مراسمات و مراودات اجتماعی، خود را از این اي از سرگرمیفرهنگ عامه به عنوان  بدنه

). هرچند این هرگز به Lipsitz, 2020: 1233» (داردمراکز مرجعیت معنایی دور نگاه می
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مسئله کند. ساز حرکت میهاي ایدئولوژيمعناي آن نیست که فرهنگ عامه مستقل از دستگاه

این است که فرهنگ عامه، به ویژه در طول سه دهۀ اخیر، به طور پیوسته از حواشی به سمت 

معنایی، جوامع را -مراکز حرکت کرده و حتی وراي هر قدرت منشأگرفته از مرجعیت فکري

 ییالگوکهن و نیاز قدرت نماد« هاي مصورخالقان داستان تحت تأثیر قرار داده است.

هاي داستان خالقاننسل  ترینموفق در حال حاضرو  »اندبهره گرفته خاص ییهاتیشخص

» اندنوشته یشناسآن در روان گاهیشکل ابرقهرمان و جا ةرا دربار یو جذاب قويتأمالت « مصور

)Cates, 2011: 831تواند دریافت ). جذّابیت ابرقهرمانان، در هر شکلی از رسانه، می

بعدي و محدود تأثیر قرار دهد. از آنجا که چنین تأثیري تکمخاطب از زمان و تاریخ را تحت 

هاي به تنها یک جامعۀ کوچک نیست، در هر سوژه و خودآگاهی جمعی انتظارات و ارزش

 کند. متنوعی را خلق می

ها همواره در ها و خصوصیات شخصیتی آنتصویري از ابرقهرمان-هاي کالمیروایت

کنند. در همین از آینده و مسیر حرکت تاریخ را ایجاد می خودآگاه مخاطب دورنماي انتظاراتی

هاي مصور داستان در«کنند که ) اذعان میStrobl) و استروبل (Phillipsراستا، فیلیپس (

 در هرگز اما این فرداي بهتر و گاهی آرمانی »پیداست، افق در همیشه بهتر فردایی پرمخاطب،

 کشیده تصویر به ناامیدي و بحران در معموالً«حال در مقابل، زمان  وجود ندارد. حال زمان

اند بر قلمروي عظیمی از سپهر ها از همین طریق توانسته).  ابرقهرمان69: 2013» (شودمی

فرهنگ عامه مسلّط شوند و تبدیل به بستري غنی و کارآمد براي تولید و بازتولید ایدئولوژي 

 یکی«) یافت: Brillonتوان در کالم بریلون (میداري متأخر شوند. ابعاد این نفوذ را سرمایه

توان را می عامه فرهنگ قلمروي بر آمریکا و تسلط آن استعمار دورة توجه قابل تأثیرات از

ها، که یا همچون ). این ابرقهرمان107: 2021» (یافت هاي مصورداستان ابرقهرمانانِ مفهوم در
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سوپرمن داراي قدرتی فرابشري هستند یا همچون بتمن ثروتی نجومی دارند، زمان حال و 

سوپرمن: دورنماي سرنوشت بشر در آینده را تحت تسلّط و قدرت رداي خود دارند. در 

شود. در این روایت قرمانان آمریکایی به حال و آینده محدود نمیاین چیرگی ابر فرزند سرخ

قتباس سینمایی آن، سوپرمن فرصت آن را دارد که تاریخ و گذشته را نیز تحت لواي و ا

 داري بازنویسی کند.  سرمایه

ساز در بازسازي خیالی زمان گذشته هاي ابرقهرمانایدئولوژیک رسانه-قدرت فرهنگی

شود. میاي نامعلوم خالصه نشهر در آیندهو لبریز کردن زمان حال از امید به طلوع یک آرمان

-را در ابعاد گسترده داريتواند هژمونی سرمایههاي مصور میفرهنگ مطالعه و مصرف داستان

) در مقالۀ خود بر این ادعا Lockhartتري بازتولید کند. الکهارت (تر و به صورت فعال

)، 215: 2018» (شوندمی منعکس هارسانه در راحتی به ایدئولوژي و فرهنگ«گذارد: میصحه 

در  را اطالعات ها، فراتر از یک آینه،رسانه. نیست بازتاب تنها محدود به قدرت رسانه اما

حتی بیشتر  .کنندکنند، و در حقیقت خود را با نیازها و امیال بیننده هماهنگ میمی خود ذخیره

آموزند چه چیز را در چه زمانی طلب کند. به همین کنندة خود میاز آن، به بیننده و مصرف

 کالژ یک رسانه بنابراین،« هستیم: واقعی فرهنگ عامه نمودهاي دنبال به لت در رسانهع

. کندمی عمل محوربه صورت مخاطب که است فرهنگی و ایدئولوژیک قدرت با دهندهبازتاب

 کارهاي کنندگان،مصرف بر مختلف هايرسانه تأثیرات سازيکمی و پردازينظریه براي

هاي مصور که نمادهاي در چنین بستري ابرقهرمانان داستان (همان).» است شده انجام زیادي

 اي را به دست آوردند.داري هستند، فرصت تولّد بر پردة نقرهاساطیري قدرت و امید سرمایه

) و سوپرمن Batman / Bruce Wayneدو تن از چنین ابرقهرمانانی بتمن / بروس وین (

بتمن، یا همان  ) هستند.Superman / Clark Kent / Kal-Elال ( کالرك کنت / کَل /
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داري متأخر است و سوپرمن یا کالرك با منشأیی آل سرمایهبروس، محصول نهایی و ایده

داري هاي سرمایههاي لیبرال و مدافع ارزشیافتۀ نظامی مبتنی بر ارزشفرازمینی اما تربیت

 کند،) بیان میHaivenهیون (جویانه، آن گونه که انتقام داريلواي سرمایه است. تحت

گیرد، وجود دارد؛ نگاهی که مردانگی را دال مرکزي در نظر می نادرستی ناشی از انتخاب«

و در عین حال  جوانمردي با منش و ظاهري جذّاب و محکم-پادشاه( بتمن انتخابی بین

 نماد( )Jokerجوکر ( و) زندقانون، خود دست به اجراي آن می نجات براي که جوانتقام

 کند که بتمن و جوکر هر). هیون اضافه می143: 2020» ()قدرت به ارادة معطوف پوچگرايِ

 دقیقی از چیستی و چگونگی تصور و بینندمی هاي اجتماعی لیبرال راارزش و هنجارها دو

را انجام  چنین دنیایی اقداماتی بردن بین از یا اصالح« دارند. این دو براي داريجهانِ سرمایه

داري و دنیاي سرمایه سوپرمن: فرزند سرخ(همان). اما در » محورانه استمرد دهند کهمی

داري متأخر هاي سرمایهگیرند. در چنین دنیایی ارزشکمونیسم شکل متفاوتی به خود می

 سالهاي در«کنند. هاي اساطیري بتمن و سوپرمن تأکید میبیشتر از هر زمان دیگري بر جنبه

 ممکن که »مدرن هاياسطوره« عنوان به بتمن و سوپرمن مانند هاییشخصیت به مراجعه اخیر،

 امري شود، خوانده ادیسه یا پرومتئوس مانند کالسیک هايچهره معاصر همتاي عنوان به است

). اگرچه چنین برداشتی از روایات Hassler-Forest, 2012: 43» (شده است عادي

 در ادبیات مطبوع تنها نه فرض این« ارد شده است:هاي علمی نیز وابرقهرمانی در پژوهش

 (همان).» شده است فراگیر نیز ابرقهرمانی هايروایت دربارة دانشگاهی آثار در بلکه پسند،عامه

فارست، ضمن تأکید بر گستردگی حضور ابرقهرمانان در مطالعات دانشگاهی، تصریح -هاسلر

 اساطیر و یهودي هویت در را سوپرمن هايریشه زیادي در این حوزه کند که مطالعاتمی

 کنند.می دنبال مسیح و یهود
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ها را توان گفت که ارزش اساطیري این ابرقهرمانان در متن و بافت فرهنگ عامه آنمی

کند. همین سیال بودن و داري میهاي سرمایههاي سیالی براي معانی و ارزشتبدیل به دال

هاي سینمایی آنها هاي مصور و اقتباسداستان بازنویسی چندوجهی بودن این اساطیرِ مدرن در

سازد. این آثار با همین هاي زمانی مختلف میعناصري فرهنگی با قابلیت تکرار در برهه

اي فراتر از وفاداري کور در مخاطبان ایجاد کنند. براون شوند رابطهویژگی خود موفق می

)Brownهاي مصور، از نظر خوانندگان و طرفداران داستانپردازد. ) به خوبی به این جنبه می

کنند. طرفداران در این نوع سرگرمی کننده پیدا نمیهاي سرگرمبه قصه کور ارادتی براون، صرفاً

 با خود اجتماعی ارتباط و خود احساس ابراز براي ابزاري«که در دسترس همگان است، 

 وابستگی طرفداران جوامع کل و داریک طرف. کنندپیچیدة ما پیدا می جامعۀ در دیگران

 شخص طرق مختلف نیازهاي به که جمعی دارند هايسرگرمی از خاصی انواع به ايصمیمانه

). بنابراین، وجه اجتماعی این آثار در بین هوادارن نیز حائز 13: 1997» (سازندمی برآورده را

را به پژوهشگران حوزة اي خطیر اهمیت است. این وجه اجتماعی آثار ابرقهرمانی، وظیفه

 طرفدار را خود که کسانی ویژه به عامه، فرهنگ پژوهشگران«سازد چرا که رسانه محول می

 بلکه اي فرهنگ عامه گام بردارند،باید در مسیر فهم تولیدات رسانه تنها نه دانند،آن نیز می

 :Claverie, 2019» (فرهنگی مبادرت ورزند صنایع کارکردهاي درونی کردن باید به آشکار

هاي روایت و تحریف واقعیت استعماري، هايکند روش). کالوري اضافه می993

به همین دلیل است که . شوندغیرصادقانه به وفور در این محصوالت فرهنگی یافت می

 هايتالش برابر در تا دهند ارائه مردم و دانشجویان به را تفسیري هايمهارت باید محققان«

» کنند مقاومت هانمانام نسبت به وفاداري محض و کور ایجاد براي تجاري هايشرکت
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ها در دل روایات ابرقهرمانی، باید همواره مورد توجه جدي روایت(همان). بنابراین، فهم نهان

 هاي مختلف فرهنگ و هنر قرار گیرد.پژوهشگران حوزه

ورة مدرن در بافت پیوند زمان حال به گذشته و بازنمایی اسط سوپرمن: فرزند سرخ، در

داري ممکن هاي مارکسیسم و سرمایهداري متأخر از طریق رجوع به تقابل ایدئولوژيسرمایه

-موضوع ابرقهرمانان زن را نیز در بافت سرمایه سوپرمن: فرزند سرخشود. افزون بر این،  می

دو سطح زمان  هاي ابرقهرمانی درافسانهروایت این قطعه از زنجیره کند.داري متأخر مطرح می

اساطیري و زمان مدرن در جریان است. یک عنصر کلیدي در پیوند این دوسطح زمانی و 

 / Wonder Womanانگیز / دیانا (مرتبط کردن آن با پایان داستان حضور زن شگفت

Diana.زن  در مورد یو حت اریبس زنان در این اثر و اقتباس سینمایی آنقدرت  ) است

نظیر از انگیز، این جنگجوي بیاگرچه زن شگفت. ستو اساطیري اي فرابشر انگیزشگفت

تر از دیگران زنان ابرقهرمان قبیلۀ اساطیري آمازون، اولین ابرقهرمان زن نیست، بیشتر و طوالنی

بتمن علیه سوپرمن: هاي سینمایی اخیر نظیر است، به ویژه در اقتباسها ظاهر شدهدر داستان

لیگ ) و 2020( 1984نگیز زن شگفت)، 2017( انگیزگفتزن ش)، 2016( طلوع عدالت

بر پرده  زنی عنوان به دیانا«)، 2017). در اولین فیلم مستقلِ این ابرقهرمان (2021( عدالت

). Curtis, 2020: 9» (شک یا سرافکندگی ندارد خود قدرت مورد در که شودظاهر می

تحمیل شده بر زنان در دنیاي  هايانگیز محدودیتگوید، زن شگفتچنان که کرتیس میآن

کند. سفر دیانا از زمان و مکان اساطیري ) را ابداً درك نمیSteve Trevorترور ( مردانۀ استیو

دهد که دنیاي جنگ بزرگ (جنگ جهانی اول) مخاطب را در مقابل ابرقهرمانی قرار می به

کند انگیز تالش میتباز هم زن شگف فرزند سرخکند. در مواضع ضد جنگ محکمی اتخاذ می

زن  خودآگاه و تیموقع داري جلوگیري کند. تا از تقابل سوپرمنِ بلوك شرق و جهان سرمایه
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 يبرا منديو ارزش ژهیط اعمال قدرت وانق )Lois Lane( نیل سیو لوو انگیزشگفت

، نصیحت زن سوپرمن: فرزند سرخ. در پایان دهستن داريسرمایه ةاراد يو اجرا يسازادهیپ

ایدئولوژي  رشیپذ و )Lex Luther( رثلو لکس يایدن با صلح انگیز به سوپرمن،شگفت

نماید که فرزند سرخ دهد، چنین میهاي مذکور نشان میداري است. چنان که پژوهشسرمایه

 ندارد.راهی جز پذیرش و تن دادن به هژمونی و ایدئولوژي غالب 

 بررسی تحلیل موضوع.  2

 متأخر يدارهیسرما ایدئولوژي در دیو بازتول دیتول. 1-2

-شوك از سمیبرالینئول ظهور ةویش ةدربار خود پژوهشدر  )Naomi Klein( نیکال ینائوم

عنوان  به) austerity( ياقتصاد اضتیو ر یخشونت نظام ،)shock therapyی (درمان

 در .)1398 :نی. ك: کالر( بردیم نام برالینئول یهژمون يبرقرار ينظام حاکم برا داتیتمه

دانست. هرمن  داتیتمه نیا يپاهم زینرسانه را  قیاز طر پروپاگاندا بتوان دیشا ،تیاهم زانیم

 يهارسانه یاسیس اقتصاد بر خود تأمالت) در Herman & Chomsky( یو چامسک

. مدل کنندیرا مطرح م )propaganda model( با نام مدل پروپاگاندا یمفهوم یجمع

 يهاعملکرد رسانه ةویاست که در تالش است تا ش یلیچهارچوب تحل کیپروپاگاندا 

به آن  دیکه مق ینینهاد يبه لحاظ روابط و ساختارها یاسیس اقتصاد به نظر بارا  ییآمریکا

 یمدعها، هر چقدر هم که که رسانه کنندیم اذعان خود لیدر تحل آنها. دهستند توضیح ده

فراوان  لیو پس از تفاص کنندیم غیگذاران خود تبلهیاستقالل باشند، باز هم بنا بر منافع سرما

ها رسانه تیبوده و موفق سمیکمون هیعل ستمیپروپاگاندا در قرن ب نیکه اوج ا کنندیم تصریح

 سمیمکان] و کایآمر مردم[ یمل دین«به  لیتبد سمیبا کمون تیاست که ضد يامر به حد نیدر ا

 .)Herman & Chomsky, 2010شده است (ر. ك:  »کنترل [در دست صاحبان قدرت]
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است. رسانه  یاتیح ستمیقرن ب ةبه همان انداز يدار هینظام سرما يبرا همچنانپروپاگاندا  نیا

است که نظامِ موجود  نگونهیاست و ا یبه فرهنگ اجتماع یاسیاهداف س لیابزار قدرتمند تبد

 Davidي (هارو دیوید که آنچنان سازد؛یم حاکم ياستوار طرز به را خود يهااستیس

Harvey( گرامش ویآنتون يهاشهیاند از خود يهالیتحل از) یAntonio Gramsci( جهینت 

-حل« مسائل به »شوندیم داده رییتغ یفرهنگ مسائل شکل به« یوقت یاسیس مسائل« رد،یگیم

 رسانه، نیا از یبخش عنوان به ج،یرا ينمایس و ادبیات .)60 :2005» (شوندیم لیتبد »یناشدن

 مسلط ذوق« که چرا دارد حاکمان مطلوب یهژمون جادیا و هااستیس غیتبل در یمهم سهم

 حکم نیا بیترت نیبد. ردیگیم شده،ییکاال ییبایز از یعنی غات،یتبل قلمرو از را خود آلدهیا

» است افتهیتحقق زیطنزآم ينحوبه سرانجام، است، سودمند امر همان بایز امر که یسقراط

 دست ابزاربدل به  یشناسییبایاست که ز نیچن .)222 :1398 مر،یهورکها و آدورنو(

 سردمداران وضع موجود شده است.

-هیسرما یهژمون دیبازتول در کایآمر غالب ينمایس و ادبیات نقش سرد، جنگ دوران از

 برالینئول يهااستیو با آغاز س 1970 ۀامر از اواخر ده نیا اما. است بوده پررنگ اریبس يدار

 سوزانکه  آنگونه – دوره نیا ينمایسشد.  کایآمر ينمایس یاصل انیبه جر لیتبد جیتدر به

 برالینئول يهااستیس تداوم – کندیم لیتحل سخت يهابدندر ) Susan Jefferds( جِفردز

و به  جذابپرقدرت،  تنومند، ییهاتیشخص نمایس در هااستیس نیا حاصلبود.  کایآمر

بتوان  دی. شاشدند هانسل يبرا یقهرمان به لیتبد کی هربود که  يانقره ةشدت فردگرا بر پرد

سوپرمن است که  نیا آنها انیم در و بوده هاابرقهرمان در ها يسازقهرمان نیگفت که اوج ا

 يابزار گاهیجا در را اوسوپرمن  تیمحبوب. است داده اختصاص خود به را توجه نیشتریب

 يدیکل يعنصر به لیتبد را او و دهدیم قرار حاکمانتوسط  کیدئولوژیا ةحداکثر استفاد يبرا
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 نمود آن یینمایساقتباس  و: پسر سرخ سوپرمن مصور داستان. کندیم موجود وضع تداوم در

 نیدر ا یاسیاهداف س شبردیسوپرمن در پ همچون یابرقهرماناز  يابزار ةاستفاد کمال و تمام

 .است جهان خیتاراز  هبره

 يمعنو نیکه در کنار مارگارت تاچر والد ،)Ronald Reagan( گانیر رونالد

شد  ي در آمریکاجمهور استیانتخابات ر روزیوعده پ نیبا ا  شوند،یمحسوب م سمیبرالینئول

تر منظور پیشبرد هرچه بیش هاي آن را بهو اختیارات و دخالت کوچک را دولت تواندیکه تا م

که در واقع چیزي نیست  – دولت يسازکوچک. کرد خواهد هاي فردي محدودآرمان آزادي

تر کردن تعهدات دولت براي ارائۀ خدمات عمومی و، در نهایت، نفی همان غیر از هرچه کم

 نیترهمم  –) 116-93: 1397زند (ر.ك: هاروي، هایی که نئولیبرالیسم از آن دم میآزادي

 ییهاتیروا«دوره را خلق  نیا یفرهنگ يهااستیس. سوزان جِفردز است سمیبرالینئول یژگیو

 يااسطوره يهاقهرمان و يگرینظام ،يآزاد ،ییفردگرا نماد که ییهاتیشخص ةدربار یدنید

 شرافتمند دپوست،یسف مرد، یهمگ دوره نیا یداستان قهرمانان. داندی) م16 :1994( »هستند

) 20-19 :همان( جِفردز) هستند. دیدیم خود در گانیر که ییهایژگی(و لیاص ییِکایآمر و

) فراتر ییو قضا یانتظام ي(همچون نهادها یدولت ياز نهادها قهرمانان نیا که دهدیم حیتوض

 آرامش تا هستند ناتوان آن انجام از ي دولتینهادها نیا که دهندیم انجام را يکار و روندیم

 و رودیفراتر م ییقضا یِدولت نهاد از که است يفرد سوپرمن. بازگردد شهروندان یزندگ به

بدون رجوع به  و لحظهدر  ها،آن قبال در را عدالت و کندیم نبرد مجرمان با ماًیمستق خود

 یزندگ به ترعیسر هرچه را آرامش تا کندیم اجرا ،يساالروانید رِیوپاگدستمراتب 

 یادب ۀاستحال همان یاجتماع مشکالت با مقابله در گرایی مفرطفرد نیا. بازگرداند شهروندان

 ییرسوا از پس که ییکای. شهروندان آمراست گانیر توسط دولت يسازکوچک یینمایس و
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-قصه نیچن به یمبرم ازین دند،یدیم رفته دست از را دولت به خود یعموم اعتماد تیواترگ

 .داشتند ییها

 یابرقهرمان اتیروا یاصل انیجر و سوپرمن. 2-2

بار در سال  نیاول يو برا  – مصور يهاداستانهمان  –ها کمیکسوپرمن ابتدا در  تیشخص

« عامل  کند،یگزارش م )Marcel Danseiی (مارسل دانس که گونهآن ،و شد دمتولّ 1938

 ها،روزنامه در سوپرمن آن، از بعد). 120 :2002» (بود کیانفجار بزرگ صنعت کتاب کم

 مختلف طرق بهشد تا  ظاهر يانقره ةپرد بر البته و یونیزیتلو يهاالیسر ،ییویراد يهاالیسر

 یزدنمثال تیمحبوب از هارسانه در سوپرمن پررنگ حضور نیامجذوب خود کند.  امخاطبان ر

 يهاتیمل و نیسن در هواداران از یعیوس یفیط شامل خود که دهدیم خبرمردم  انیاو در م

-یشناسروان ،یشناسنشانه ۀسوپرمن را در چهار عرص تیمحبوب علل توانی. ماست مختلف

 ابزار را ابرقهرمانابعاد چگونه  نیو نشان داد که ا کرد یبررس ییروا و يارسانه ،یشناسجامع

 . کنندیم استیس دست

 نیمخاطب يسوپرمن برا تیجذاب از) 61-59 :همان( یدانس ۀشناساننشانه استدالل

 همچون يااسطوره قهرمانان يهایژگیو ياکه سوپرمن به لحاظ نگاره است نیچنامروز 

مدرن  یانسان تیهو ياهینما نظر از دارد، را) Samson( و سامسون )Hercules( هرکول

چون صداقت و شجاعت است.  یفضائل تجسم نینماد اسیدارد و درمق ییکایآمر یاسمو 

 هاییکایآمر يبرا ژهیو به –مخاطبان  يبرا جذاب یقهرمانسوپرمن او را  تیابعاد از شخص نیا

 .کندیم – آن یهژمون هواداران و

کارل  که آنچهدارد.  یونیاف یتیخاص سوپرمن ،یشناسجامع و یشناسروان قاموس در

 آن را دین و -کندیم ادی آن از هاتوده ونیافعنوان  با) Karl Marx( )1398: 54( مارکس
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 که یسخت اوضاع تحمل يبرا هاتوده يبرا یمسکّن را آن یاجتماع نقش و – خواندیم ونیاف

 گرفته خود به یمتفاوت يهادگرگون شده و شکل امروز جهان در داندیم دارد توهم به ازین

 در) celebrities( هایتیسلبر تا لیبرز در فوتبال و کایآمر در بالسیب ي: از هواداراست

 گوناگون يهاونیاف نیا لیس در امروز که گفت بتوان دیشا اما. جهان بر حاکم یمصرف فرهنگ

 هاتوده يبرا )Marvel( مارول و )DCی (سيد يهایکمپان يهاابرقهرمان از تريکار یونیاف

 را درد از پر یجهاناز آن رو که تاب تحمل  ،ها هستندتوده ونیها اف. ابرقهرمانشودیمن افتی

سراسر  خیتار به اشارهضمن  ،)Umberto Eco( . اومبرتو اکودهندیم خود مخاطبان به

«[...] : کندیم فیتوص نیچن را خیتار از یکنون ۀنقط در یفعل جهان بشر، يسازابرقهرمان

 ینیبخودکم يهاعقده و هایسرخوردگ ،یروان يهایناراحت آن در که یطبقات کامالً ياجامعه

 لیتبد سازمان کی در يا] هر انسان به شمارهآن درکه [ یصنعت ۀجامع کی[...]  دارند رواج

با  ییهااگرچه انسان هاابرقهرمان .)17 :1394( »ردیگیم میتصم او يجا به سازمان و شودیم

خاص و  یدر موازات زندگ ،ماندن در جامعه یمخف يبرا ،هستندالعاده خارق يهاقدرت

 یزندگ کی ؛دهندیمتن  يمردم عاد یاز جنس زندگ یزندگ کیبه ناچار به  ،خود یقهرمانابر

 ،)spider manی (نمونه، مرد عنکبوت ي. برایکننده و سطحخسته يبا همان تکرارها يعاد

عکاس  بیترت به شانیزندگ يعاد ساحت در خود، یماورائ يروین تمام با سوپرمن،و  بتمن

. کنندیرا اداره م شانروزمره یزندگراه  نیو از ا هستند نگاربورس و روزنامه گذارهیسرما آزاد،

 منطق يابرقهرمان اقتضا ی برايزندگ ي ازعاد ساحت یک که وجود رسد نظر بهچنین  شاید

 جادیادارد. شرط  زین یشناختو روان ياثربرون یعلت اما این تمهید جهان اثر باشد، درونِ

 که آنجا ؛است اثر درون تیاو و شخص نیمشترك ب ۀدر مخاطب وجود نقط يپندارهمذات

بتواند  دی. ابرقهرمان باندیبیمآن قهرمان  تیشخصاز  یخود را دست کم در وجوه مخاطب
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مخاطب را با  بتواندداشته باشد تا  زین يساحت عاد کیخود  یدر کنار ساحت خاص زندگ

 فوق يهایژگیو با یکنون جهان مخاطبان يبرا يساحت عاد نیاخود همراه سازد. اکو وجود 

 اکو گر،ید عبارت به. داندیم خاصساحت  بر مقدمرا  آنبلکه  داند،یم يضرور تنها نه را

دارد، بلکه  یاز زندگ يعاد یخود ساحت نقاب پس در که یابرقهرمان نه را مطلوب قهرمان

 در«: دگوییم نیچن و است ییماورا ییروین يدارا پرده پس در که داندیم يعاد یشخص

 یِالیخ يروین مظهر. باشند تصور فوق ییروین مظهر دیبا مطلوب قهرمانان ياجامعه نیچن

وجود  از آنچه .)18-17 :همان( »ستین خود يهاخواسته برآوردن به قادر که يعاد يشهروند

قدرت  که است نیا میابییابرقهرمان درم یدر ابعاد زندگ »يادع-خاص« ۀدوگان تیهو نیا

-همذات شود.یم یاو ناش يابرقهرمان نه از ساحت خاص او بلکه از ساحت عاد کی یونیاف

: نندیبیاو م يها با ابرقهرمان از آن رو ممکن است که خود را در ساحت عادتوده يپندار

. دارد اندازهیب یآور که در پس پرده قدرتکسالت یضعیف، با شغل ،یخجالت ،یمعمول یانسان

از خاکستر  يبتمن روز و یعنکبوت مرددر نهان دوست ندارد همچون سوپرمن،  یکس چه

که تا آن  یو ابتذال یرستگار کردن او از پوچ ییکه توانا زدیبرخ یاش ابرقهرمانيساحت عاد

 هاتوده انیم در نافذو  یخواستن حد نیا به تا ياسوژهلحظه گرفتارش بوده را داشته باشد؟ 

 انتقالِابزار  تواندیم سوژه نیا. زدیانگیبرم يابزار ةاستفاد يرا برا یمهر نظا کمانحا ۀوسوس

 مستقر نظام منافع شبردیپ در هابه توده استمدارانینظر س مؤثرتر تیغا به اما میرمستقیغ ونرم 

 .باشد

 يارسانه در که شودیم ترموفق و مؤثرتر یزمان ابرقهرمان ةسوژ از يابزار ةاستفاد

 جذبقدرت  نمایس ةانداز به يارسانه چی. احتماالً هشود منعکس زین نمایس همچون ياتوده

 نمایس تیمحبوب به تنها نکته امااجتماع را نداشته باشد.  اقشار و صفوف یتمام از مخاطبان
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 الیدر شکل دادن به افکار و ام نمایقدرت س کندیم تردهیچیپ را هیقض آنچه. شودینم ختم

 روانکاو و پردازهینظر لسوف،یف ،)Slavoj Zizek( ژكیژ ياسالومخاطب است. 

 تیهنر، غا ۀسینما به مثاب« که است دهیعق نیا برو  داندیم یساختگ را الیام تمام ،ییایاسلوون

دهد، بلکه از آن یخواهند را به ما م ی[نهان] ما م الیانحراف است؛ نه از آن رو که آنچه که ام

 & Adorno( مریهورکها و آدورنو .)2006( »دهدیما را جهت م الیرو که ام

Horkheimer( که  کندیم تیترب يطور را خود تماشاگران لمیف« که باورند نیا بر زین

در  یقدرت نیچن نمایمادام که س .)182 :1398» (برابر شمارند لمیبا ف ماًیرا مستق تیواقع

از آن توسط حاکمان وضع موجود  يابزار ةاستفاد خطرمخاطبان دارد،  الیبه ام یدهجهت

 يو هنر يدالر اردیلیم یصنعت نکهیا ۀواسط به نمایس گر،ید يسو از. است ریناپذاجتناب

 شکوه ییگو. است بوده یاسیس يهاقدرت در دست نظام شیهمواره ابزار نما ،است یگروه

 لیدل نیهم به. است شده دیتول آن در لمیف که است ینظام يدئولوژیا تیحقان ۀنشان لمیف کی

 به تنهادو بلوك شرق و غرب  نیب یاسیس رقابت ةگستردوران جنگ سرد،  دراست که 

رقابت  يهاهاز عرص یکی زین نمایو صنعت س شدینم ختم ياهسته يو انرژ ییفضا يفناور

 .دساخته شدنآن  سبب بهرقابت و  نیا یط نمایس يشاهکارها از ياریبسبود. 

. ندبر مخاطبان دار يرگذاریدر تأث لیبدیب یقدرت خود يخود به زین ییروا فرمو  تیروا

 اتیروا ،یروزگار کنون در. ستندین یخیتار دشواه معذور و دربندپا یابرقهرمان آثار اتیروا

گذر زمان و ادوار  چون یمیاهمف یو حت کنند یسیبازنو را خیتار توانندیم یینمایو س یادب

 حیتوض خیبر تار یمبتن اتیروا فیدر توص مسونیج کیفردرمسخ کنند.  زینرا  یخیتار

 یخیتار ۀگذشت معرف تواندینم گرید«متأخر  يدارهیسرما ةدوردر  یخیتار تیروا که دهدیم

 .)34 :1394» (باشد گذشته آن باب در ما يهاشهیکل و هادهیا »معرف« تواندیم تنها باشد،
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 ناممکن و ممکن که هستند – یینمایس اتیروا ژهیوبه – اتیروا نیا که دینمایم نیچن امروز

 اریچنان که بودر – هاوانموده عصر در امروز،. کنندیم فیتعر انیجهان يبرا را

)Baudrillard( )1396یاست واقع یاست از آنچه که واقع یآنچه که ساختگ – دیگوی) م-

 در) یادب(و  یینمایس آثار غالب که دهدیم حیتوض او. شودیم تیابرواقعبه  لیشده و تبد تر

 يهاتیروا در امروز. شوندیم) 69: همان( »يسازخیتار میعظ يهانیماش« به لیتبد دوره نیا

 دیتول انیحام انتظاراتبرآوردن  پسِ از بتواندکه  شودیم سهیدگرد یشکل به خیتار ،یداستان

 خیتار ةشدکه شکل مسخ دنرویم شیپ يتا حد خیتار فیتحردر این آثار  و دیبرآ تیآن روا

د که ررا هم دا نیا ییبلکه توانا ،شودیمشده و از آن برتر پنداشته  تیواقع نیگزینه تنها جا

که  یخیامروزه تار« که است نیا ندیفرآ نیا امدیپکند.  یسیتام بازنو اریرا با اخت ندهیحال و آ

 تیواقع با يارابطه)، است شده گرفته ما از کهنیا خاطر به قاًی(دق شودیما داده م لیتحو

 يارابطه تیواقع کیکالس ییبازنما با ینقاش در دیجد ییبازنما که گونههمان ندارد، یخیتار

 یاسیخودآگاه س به یدهشکل ،پردازانهالیخ يبازساز نیا ییِنها ۀجینت .)67: همان(» ندارد

 نیا هستند؛ یبازتاب زندگ صرفاً ادبیات و نمایس میکن گمان که است اشتباه. استمخاطب 

 ییهاراه از یکی تیروا« )Mark Currieي (مارك کور زعم به. سازندیخود سوژه م دو

 کندیاو استدالل م .)49 :1396( »شودیم دیتول – کیدئولوژیا ةسوژ – تیهو آن در که است

 قیطر از« نامدیم )interpellation( ضاحیاست را آن آلتوسر که يندیفرآ یانجیم به تیرواکه 

 و خواندیم فراهم يهمانندساز يبرا بلکه ،یهمدل يبرا را او تنها نه خواننده گاهیجا کنترل

» کند اتخاذ را یمشخص یاجتماع يهانقش و ياسوژه گاهیجا که داردیوام را او جهینت در

قابل  یسوپرمن اتیمخاطبان روا همچون یخاص مورد در ژهیوبه ضاحیاست .)43 :همان(
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 يرهبر انسان«را  او شناسانهکه جامع است یکس سوپرمن مخاطب اکو، نظر ازاست.  يریردگ

 انسان: نی. اانددهینام »جهت چند در شده

(در  ژهیو یاجتماع ساختار يدارا ،يتکنولوژ يباال سطح با ياجامعه در است يفرد

-برنامه ریسا و ونیزیتلو يهابرنامه غات،یتبل معرض در دائماً که) یمصرف اقتصاد نجایا

 دربر را روزمره یزندگ وجوه ۀهم هابرنامه و غاتیتبل نیا. دارد قرار یقیتشو يها

 .)36( آورد دست به را آن چگونه و بخواهد چه که فهمانندیم او به و رندیگیم

 يهاداستان ژهیوبه ،یینمایس و یادب يهاداستان غالبِ انِیجر م،ینیبیم که چنان

وضع موجود در آمده  ةمصادر به شان،یهایدگیچیهمچون سوپرمن، با وجود تمام پ یابرقهرمان

 يدارهیرسرمایغ ییاگر ابرقهرمان در فضا حال. اندگرفته قرار مستقر نظام دیبازتول خدمت درو 

خداگونه است که کنترل وضع  ابرقهرمانِ نیا بود؟ خواهد صورت چه به تیوضعکند  ظهور

 بالعکس؟ ای و ردیگیموجود را در دست م

 دارهیرسرمایغ سوپرمن. 3-2

 پرداختن ةویش که شودیم ادآوری یابرقهرمان آثار از خود یبررس در) 2012فارست (-سلراه

 نظام ذات در نه یاجتماع مشکالت ۀشیر ییگو که است ياگونه به یاجتماع امور به آثار نیا

 یسوپرمن يهاتیروا« که کندیم دیتأک و است موجود نظم در اخالل عامالن در بلکه حاکم

هستند. در عوض، سوپرمن  یاسیس ای یاجتماع اتیواقع نیتریسطح یحت ییِبازنماناتوان از 

علل  کهیدر حال ،هستند یعدالتیجرم و ب عوارضبا  مبارزهبه  لیما قهرمانانابر گریو اغلب د

 نادرست یبه نظر کم سوپرمن: فرزند سرخدر مورد  یبررس نیا .)40( »رندیگیم دهیآنها را ناد

و  پردازندیم شهیبه ر بلکه ،هاسمپتوم به نه آن یینمایمصور و اقتباس س داستان نیا. دیآیم

 .دانندبخش میداري و هر آرمان رهاییریشۀ شر را هر نظام غیرسرمایه
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 ریاتحاد جماه در بلکه کا،یآمر در نه بار نیا سوپرمن که شودیم شروع آنجا از قصه

را دارد  ییکایسوپرمن آمر يهایژگیو همان همچنان او. دکنیم ظهور يشورو یستیالیسوس

 يدارهیسرما ضداو  رامونیپ ۀجامع بر حاکم يدئولوژیاست که نظام و ا نیو تنها تفاوت او ا

 کایآمر يجا هابرقهرمان ب کی اگرپرسش است که  نیابه  یدر اصل پاسخ اثر نیا. است

شود. نظر یظهور کند، چه م يهمچون شورو يدارهیرسرمایغ ینظام) در يدارهیسرما مظهر(

 یهمان ابتدا مشخص است که چه پاسخ زگفته شد، ا یابرقهرمان اتیروا ةدربار که آنچهبه 

سوپرمن و بتمن هم در  یو حت است شر ۀشیر يدارهیسرما از عدولشود:  یم افتیاز اثر در

 یۀنظر یینمایو س یاثر همان فرم ادب نیکه مضمون ا رسدیم نظر بهشوند.  یبستر آن فاسد م

-یاسینظام س نیبه عنوان بهتر یدموکراس برالیبه سود ل خیاست که در آن تار خیتار انیپا

 دیبا - یو سرگذشت ایافبا هر فرهنگ و جغر – جهان مردمتمام  و ابدییم انیپابشر  یاجتماع

 .)1395 اما،ی. ك: فوکور( رندیآن را به عنوان الگو بپذ

و  یاسیس يروین. دارد را خود کیکالس یِنیفرازم قدرت چنانهم لمیف نیا سوپرمنِ

ور حمله نیبه زم) aliens( گانهیمقابل او را ندارد. موجودات ب یستادگیا توانآمریکا  ینظام

را  ،يشورورهبر  ن،یجوزف استال یحت او. دهدیشکست م زیسوپرمن آنها را ن وشوند یم

 ستین ریبار سوپرمن فسادناپذ نیظلم روا داشته است. اما ا شهروندانکشد چرا که به یم زین

 ستقررا م يگرید خواهتیتمام نظام رد،یگیم عهده بر را يشورو يرهبر خودکه  یزمان رایز

 از و کندینم جادیا يشورو در موجود نظام ساختار در يرییتغ ،ییاز سو که چرا ،دسازیم

را رقم  هاتوده ییمردم جهان را رستگار کند و رها خواهدیم و شدهبلندپرواز  گر،ید يسو

 پسرفاسد کردن  يبرا بخشییرها آرمان نیو ا يدارهیرسرمایساختار غ نیهم حفظبزند. 

 کرد،یم نیتحس را او و بود سوپرمن مجذوب یزمان که ز،یانگ. زن شگفتهستند یکاف سرخ
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چون  نامدیم »دیجد نیاستال«او را  کایو آمر خواندیم »مردها یباق مانند يمرد«اکنون او را 

ها به انسان ۀهم يرفاه را برا توانیکه نم باورند نیو هم آمریکا بر ا زیانگهم زن شگفت

 چهشود. آن یم یجان کیبه  لیسرانجام خود تبد ،دارد یآرمان نیکه چن یارمغان آورد و کس

 درهم  رسد،یو علل آن است. به نظر م سوپرمن يریفسادپذ است، توجه انیشا نیب نیا در

 است، فسادزا آرمان و نظام کند،یم ریفسادپذ را سوپرمن چهآن لم،یف درکتاب مصور و هم 

 هاییکایآمرمقابل پسر سرخ،  ۀ. نقطشودیم شامل را يدارهیرسرمایغ آرمان و نظام هر البتهکه 

 اعمالشان حاصل همچنان اما متکبرند، و خودخواه ند،یآینم یخوب يهاهستند که به نظر آدم

 فسادزا یآرمان و يدارهیرسرمایغ ینظام ریکه درگ خاطر نیا به صرفاً است، یعموم ریخ

 .ستندین

گذر زمان و  سرخ پسر: سوپرمنترین نکات دیگر در داستان مصور و فیلم از مهم

و  هستند ریناپذشکست ابرقهرمانانآن رو که  ازهاي ابرقهرمانی، تأثیرات آن است. در داستان

-قدرت و ارزش بر يمشهود ياثرگذار دیزمان هم نبا شوند، تکرار ابد تا دیبا هاآن يماجراها

-زمان دیچنان که با یابرقهرمان يهاتیروا علت، نیهم بهداشته باشد.  هاآن هاي همیشه حقِ

 ییگو ست؛ین محسوس ابرقهرمان کی محورِ ولِح آثارِ ۀموعو گذر زمان در مج ستندیمند ن

 شیپ زمان اند،افتاده ریگاز زمان  انیپا یب ۀحلق کیدر  یمگه هاو ابرقهرمان هاتیروا نیا

: سوپرمن. اما در است عزب و جوان همچنان ابرقهرمان و بود که است همان جهان رود،ینم

 بار نیا. شودیپشت اثر م کیدئولوژیاهداف ا يفدا زین يماهو ۀشیکل نیا یحت سرخ پسر

ها و خودآگاه مخاطب قابل توجه است. بر جهان داستان، شخصیتو اثر آن  گذردیم زمان

 اثر است. شکنی هم از تمهیدات ایدئولوژیک این دواین کلیشه
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 )Brainiac( اكینیدر مقابل بر سوپرمنلکس در اتحاد با  ییارویرو در لمیف تیروا 

 هاانسان يآزاد خواهان هیچگاه عمیقاًکه فرزند سرخ  میبریم ینقطه پ نیا. در رسدیبه اوج م

 نیبه صورت نماد امر نی. ااسته نبود خواهانهعدالت يهاارزشبر اساس  ياجامعه يبنا و

خواه تیباطن تمام نیهم. است شدهمنعکس  ياتورینیحالت م دراز شهر  یبخش داشتننگهدر 

 اما. درَبیال مؤس ریرا ز دارانهغیرسرمایه يآرا یتماماست که  داريغیرسرمایه يایدن النوعرب

را به جنون  پسر سرخ بخشی کهآرمان رهایی سوپرمن است که سر عقل آمده است. آن نیا

 ةدارد و عد یکه اگر جهان مشکل فهمدیو م آمدهبه خود پسر سرخ  شود؟یکشانده بود چه م

. هاستاین جهان انسان«که  و باید پذیرفت چرا است یعیطب کنندیاکثریت را سرکوب م یلیقل

نام  با ياگانهیموجود ب زمانی که. »شوند مرتکب را خود اشتباهات که باشند آزاد دیبا آنها

تغییر جهان  يایدست از رو که پسر سرخ بردپی می ، در مقام مشاور پسر سرخ،اكینبرِی

را نابود برینیاك شود تا  یدست مهم کاید. سوپرمن با آمرخیزیمبربا او  به مبارزه برداشته،

 خواهدیکه م یرا با دور کردن بمب ایفرصت نجات دن نیزو سوپرمن  شوندیموفق هم م ،کنند

 زیانگو زن شگفت کایشود. آمر لیابرقهرمان تکم يایاح ریتا س کندیم دایکند پ بودرا نا نیزم

شکوه درخشان « گریو بار د یابدنجات  ایتا دن کشانندیم يداربه دامان سرمایهسوپرمن را 

 جدید جمهورسییر یِسخنران نیسوپرمن در ح ،فیلم انیپا در حاکم شود. ایبر دن »یدموکراس

 گرید یرا به دستان امن ابرقهرمان ایدن ییکند، گویبر لب صحنه را ترك م يآمریکا با لبخند

 و حتی خالص کند یجهان را از شر موجودات فضای تواندیکه م یابرقهرمان سپارد،یم

 تواندیها دارد نمنناممک که در ممکن کردنِ یبسازد، اما با تمام قدرت يگرید دیخورش

 یرا از فقر و گرسنگ ایدن توانیرا هدف قرار دهد چون هرچه باشد نم مستضعفانمشکالت 
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-رفتهیرا پذ نیا زین زیانگ، سوپرمن و زن شگفتداريسرمایه يپروپاگاندا ۀواسطهنجات داد. ب

 اند.

 يروز دیشا که داردیم نگه زنده مخاطب ذهن دراحتمال را  نیا لمیف يایدن منطق

 اقتباس، منبع در اما. کند دایپ ازیداده نشیکرییتغ پسر سرخِ يفرابشر يرویبه نجهان دوباره 

 که یانیپا؛ گذاردیم شینما به سرخِ سابق را النوعِرب این انِیپا از يگرید شکل داستان

 به را هدف ی گیرا اینشکله ب و قرار داده هدف خواننده ذهن در را خیتار و زمان فیبازتعر

 فرزند ماجراهايسال از  اردهایلیم گذشتاز  پس در پایانِ داستان مصور، .رساندیم امجسران

 دیخورش. در خطر نابودي قرار داده استآن را  يبر رو اتیو ح نیزم ي،دیامواج خورش سرخ،

 دور خلف. گرید یو شروع خلقت ایدن کی انیاز پا ايهاستعار؛ شده لیتبد یبه غول سرخ

در  نیزمان به اوکرا کپسول کیخردسال خود را در  فرزند، )Jor-L( ال-جور لوثر، لکس

 کیکالس تناقض کی و شودیبزرگ م يشورو ریدر اتحاد جماه ال-کل. فرستدیم 1938 سال

و باز استخراج  دوار چنینی اینانیپا از توانیم را پیام مهمی. دیآیم وجود به زمان در سفر

 یهست نظام هنوز غرب، و شرق بلوك ییارویرو از پسسال  اردهایلیم ودور  ةندیآ دررد: ک

 و داريسرمایه نکهیا تصور یحتنماید که چنین می. است استوار يدارهیسرما يهاارزش بر

 گویی جبري قبول است. رقابلیهم غ هاداستان نیتريفانتز در باشند رفته انیم از آني نمادها

 داريسرمایه باناچار  به يبشر مدرنتمدن  يانتها در آن، که درَبیم يریرا به مس ی جهانخیتار

شرق  انیم ییارویرو هاي سوپرمن بهقسمت از مجموعۀ داستان نیااگر  دیشا. خوردیم وندیپ

. گرفتندیقرار م توطئه توهم ةرد در ای دور از ذهن ییهاخوانش نیچن ،پرداختنمیو غرب 

 و بشکافد تريعمیق هايالیهداستان را در  تواندیم هاروایتنهانمرکز بر مت خوانشاما 

 که کرد انکار تواناز این رو، سخت ب .سازد افشا را آن پس در نهفته کیدئولوژیا قتیحق
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 از تیحما در گیرا ياهیانیباي، ة نقرهپرد چه بر و کاغذ روي بر ، چهسرخ فرزند: سوپرمن

 .و در خدمت بازتولید هژمونی آن است محوريتکنولوژ داريِسرمایه

 ؟. آیا راهی به رهایی هست4-2

ادبیات  قیطر ازدولت  کیدئولوژیا يهاعملکرد دستگاه ةویش فیتوص در ،شد گفته که آنچه

 یشگرف ییتوانااز متأخر  يدارهیسرما فرهنگ است. خود یهژمون تیتثب در جیرا ينمایو س

جهان حداکثر  ینظم فعل و همچنین است اردررخوبمخالف  یفرهنگ يروهایحل کردن ن يبرا

 یدهو جهت خود یهژمون میتحک يبراقدرتمند  ۀدو رسان نیا از ریاخ يهااستفاده را در سال

ی راه توانو می ممکن است یدستگاه نیمقابله با چن ایآبرده است. اما  هنرمندانه تخیل به

 يهادستگاهپرسش مثبت است.  نیر به ا؟ پاسخ آلتوسمتصور شد از آن رفتبرون براي

 را خود که يادهیا هر يبرا را يدارهیسرما يدئولوژیا با مبارزه ابزار توانندیم کیدئولوژیا

 يهادستگاه«: کندیم ادعا آلتوسر که همانطور رایز آورند فراهم داندیم سمیبرالینئول لیبد

و آن هم اغلب در شکل سخت  – یطبقات ةمبارز موضوعنه فقط  توانندیم دولت کیدئولوژیا

 قدرت«سخن مارکس را که  نیا اگر .)340 :1395» (باشند زیمبارزه ن نیا مکانبلکه  –خود 

يرویبا ن دیبارا  يماد یمریگب جهینت یمتوانیم م،یبدان معتبر) 64 :1398» (کرد سرنگون يماد 

 کانون در« یشناسییبایز و هنر مقوالتپاسخ داد.  یفرهنگ امر با دیبا زیرا ن مسلّط فرهنگکه 

 نی) و ا16 :1398 گلتون،ی(ا» دارند يجا یاسیس یکسب هژمون يمتوسط برا يطبقه يمبارزه

 ریپذامکان خارج از جریان اصلی يهارسانه ياری به و شرویپ يبا خلق آثار هنر زین مبارزه

 .است

در  يسازاز صنعت فرهنگ مریآدورنو و هورکها یاما انتزاع کالیراد يهالیتحل

درك کامل  از جهینت در و ردیگیرا در نظر نم بعد شورشگر رسانه يروشنگر کیالکتید
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 ةمبارز يبرا يراهبرد هاآن ۀانیجبرگرا نگاه. ماندیرسانه در جهان مدرن غافل م یدگیچیپ

 میتسل که رسدیمبه نظر  زین اریبودر يهاشهی. اندکندینم شنهادیپ موجود وضع هیعل یفرهنگ

-ییبایز امر«از آن رو که  اما. داندیم ریزناپذیگر را يدارهیسرما يارسانه غول برابر درشدن 

 کیدئولوژیا يهاصورت نیا حال نیع در م،یکن درك خاص ییمعنا به را آن اگر ،یشناخت

 يادهیپد معنا نیا به و سازد،یم رودررو زین قدرتمند و خاص یلیبد و چالش با را غالب

 نیامیبن والتر يهاشهیبتوان از اند دیشا ،)16 :1398 گلتون،ی(ا »است زیآمتناقض مشخصاً

)Walter Benjamin( ةمبارز جهت در ییالگو شنهادیپ يبرا مسونیج کیو فردر 

 .جست ياریغالب  انیجر نیبا ا يهنر-یفرهنگ

 حیتوض یکیمکان دیبازتولدر عصر  يهنر اثر ۀمقال برخود  پسگفتار در نیامیبن والتر

 نیا کندیم يهنر را استیس که سمیراه مقابله با فاش یفرهنگ-یاسیس ۀعرص در که دهدیم

 اگر .)157: 1398 ،بنیامین(ر. ك:  ردیبگ شیپ در را »هنر يسازیاسیس«راه  سمیکمون که است

 ینظامآن  نهرا  سمیکمون د،یگویم )Jaeho Kang( گجائهو کان که چنان ن،یامیبن هینظر در

-يو استعار یخیتار-یالفظتحت یمعان نیماب« که آنچهآن را  بلکهمستقر بود  يکه در شورو

 يادهیاز هر ا ياو آن را استعاره میکن ری) تفس131 :2014( »است آمدوشد در يشهرآرمان

هنر را به  دیبا ياستعار يهاستیکمون نیا داند،یم يدارهیسرما يبرا یلیبد را خود که میبدان

 دیام کند، ارائهرا  یاز مشکالت اجتماع یقبول قابل یابیشهیرکنند که بتواند  یاسیس ياگونه

 ل،یبد ةدیآن ا پردازانِهینظر يآرا به رجوع با و دارد نگاه زنده مخاطبان دل در را رییتغ به

 به تخیل و تصور ل،یبد گفتمان جادیا يبرارا به مخاطبان خود بدهد. بدیل قدرت تصور آن 

 يروهاین از شتریب ر،ییتغ جادیا يبرا پسامدرن، تیوضع در. دارند تیاهم تیواقع ةانداز همان

 که چرا دارند، را گرید جهان تصور قدرت که یکسان است، خلّاق يروهاین به ازین یواکنش



سوپرمن و ، 1401ان سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابست ی،ادب ايرشتهینب يهادوفصلنامه پژوهش  352
      )لی قادريع: اول ةیسند(نو )یابرقهرمان هايیتدر روا یدئولوژيا یدو بازتول ید(تولمتأخر داريیهسرما

                                       
 ةریدا از خلّاقانه يِفرارو در بلکه ،یمیقد يهاارزش یِواکنش کردنِ معکوس در نه ییرها

فرم  با تواندینم ناًیقی يايهنر يمحتوا نی. البته چناست یدوقطب نظام نیا يِگذارارزش

ظهور  ۀآن خود را به منص از يفراگذر با دیبا بلکه د؛یبازنما را خود جیرا یشناختییبایز

خود قرار دهد و آرمان خود را در وجود  ریتحت تأث دیبرساند تا بتواند مخاطبان را چنان که با

 را دیجد یشناختییبایز يهافرمخلق  مسونیج کیفردررو،  نیهم از. سازد ورشعله هاآن

 .کندیم هیتوص

-پست يفضا یدگیچیپ لیدل به امروز ما که دهدیم حی) توض64-62 :1394( مسونیج

 آن از ستادنیا رونیب ییتوانا رو، نیهم از م؛یبازشناس آن در را خود تیموقع میتوانینم مدرن

 يامپراتوردر  )Negri & Hardt( و هارت ينگر. میندار را آن بر جانانه ينقد ۀارائ يبرا

که فضا در عصر  کنندیم دیتأکوضع موجود است،  یدگرگون يبرا یفستیکه مان ،)1397(

دشوار  اریبس رممکن،ی، اگر نه غ »رونیب«و » درون« يفضاها کیبوده و تفک الیپسامدرن س

-هیسرما ای برالینئول یهژمون با مقابله يبرا که کندیم استدالل مسونیج .)274-269( است

 يدارهیاتخاذ کرد اما از آن رو که اکنون سرما يهنر-یفرهنگ يراهبردها دیبا متأخر يدار

 يِهنر نشیآفر کیرمانت ةبه اسطور توانینم گرید است، شده غالب بشر ناخودآگاه بر متأخر

 انیم یمارکس کیکالس کیتفک به بازگشت بر دیتأک با او. کرد اعتماد يزیغر و ختهیخودانگ

 ادآوری را يهنر نشیآفر از قبل آموزش و تیترب به مجدد پرداخت تیاهم ،يدئولوژیا و علم

 را آن مسونیج که است مبارز یشناختییبایز نظام کی آن حاصل که یآموزش شود؛یم

 را آن و خواندیم) aesthetic of cognitive mappin( یادراک میترس یشناسییبایز

 و میتعل بر یمبتن یاسیس فرهنگ کی یادراک میترس یشناسییبایز«: کندیم فیتعر نیچن

 یجهان نظام در گاهشیجا ةدربار تازه و یمتعال یمفهوم موضوع، به خواهدیم که است تیترب
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 ياتازه کامالً صور« دیبا یشناختییبایز نظام نیا که کندیم دیتأک او .)69 :همان(» کند ارائه

 مسون،یج نظر از .(همان)» باشد یمتک یتیچندمل يدارهیسرما یجهان يفضا به« که »کند خلق

 وضع با مبارزه به آن متعاقب کند، یابیتیموقع را خود تواندیم مجدداً بشر ییفضا نیچن در

مطرح  ترشیپ که ییهایژگیبا و – لیبد هنرِ بامخاطبان را  نینچنیابتوان  دیشا. بپردازد مستقر

 آن سمت به را جهان ورد آنان فراهم آو يرا برا لیبد ةدیا صورمجال ت ،جذب کرد –شد 

 از ترباشکوه اریبس اریبس يآزاد از ياندازچشم«چرا که  برد؛ شیپ به است الزم که يرییتغ

 ،یحکمران يبرا ینظام. آورد دست به دیبا که دارد وجود کندیم غیتبل سمیبرالینئول آنکه

» شود جادیا دیبا که دارد وجود دهدیم امکان يکارنومحافظه آنکه از ارزشمندتر مراتببه

 .)286 :2005 ي،(هارو

 گیرينتیجه.  3

سیاسی و ایجاد افقی روشن -براي رهایی از انسداد فرهنگی جوامع پیچیده و سیال امروزي

ی در ادبیات و داستان يهاتیروا دارند.از یک جامعۀ بدیل نیاز به تخیل در عرصۀ عمومی 

 يریکارگبا به توانندنمایی که این دو رسانه دارند، مینظر به نقش دوگانه و متناقض سینما،

 ةاستفاد يبرا توانمند يبستر نو یشناختییبایز يهاو خلق فرم لیبد یِاسیس ۀشیاند

جامعۀ  تواندیم که ؛ امريآورند فراهمرا  با هژمونی موجود مخالف ۀدر جبه کیدئولوژیا

 ناممکن که آنچه ممکن دانستن يبرارا  دیام ۀشعل تصور سازد وبدیل را براي شهروندان قابل

 به یابیدست ۀالزمبه خاطر داشت که  دی. اما همواره باکند فروزان آنها دل در شودیم پنداشته

 تواندینم هنر يبرا هنر ةاسطور گرید امروز که است نیا به منددغدغه هنرمند باورِ امر نیا

ی، تفکر علم کهنیا به باور کند؛ یاسیس-یفرهنگانسداد  نیرفت از ابرون يبه بشر برا یکمک

 .باشند هنرمند راه چراغ يفرد نبوغ ۀشانبهشانه دیو آموزش با اجتماعی-آگاهی سیاسی
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 نامهکتاب

 دیام و فرهادپور مراد ۀترجم، يروشنگر کیالکتید). 1398ماکس ( ،مریو هورکها ؛تئودور آدورنو،

 .هرمسنشر : تهران ،مهرگان

 .لوفرین: تهران ي،مدد دیمج ۀترجم ،يدئولوژیا و علم). 1395( یلوئ آلتوسر،

: تهران دوم، چاپ ،هانیک خجسته ۀترجم، گرید ۀمقال چند و سوپرمن ةاسطور). 1394اومبرتو ( اکو،

 .ققنوس

 .دگلیب: تهران ،اخگر دیمج ۀترجم، یشناسییبایز يدئولوژیا). 1398( يتر گلتون،یا

 .مرکز: تهران م،سو چاپ ، ترجمۀ بابک احمدي،اي براي رهایینشانه). 1398( والتر ،بنیامین

 ث.ثال: تهران دوم، چاپ ي،زدیا روزیپ ۀترجم ،وانمود و هاوانموده). 1398ژان ( ار،یبودر

 ۀترجم، متأخر يدارهیسرما یفرهنگ منطق: سمیمدنپست). 1394( گرانیدو  ؛کیفردر مسون،یج

 .هرمس: تهران پنجم، چاپ ،انیچوهیگ فاطمه و ییرجا فرهنگ ،يمحمد دیمج

 یعلم: تهران ،دوران بهزاد و یرانیم گودرز ۀترجم، اهرسانه یشناسنشانه فهم). 1395مارسل ( ،یدانس

 .یفرهنگ و

: تهران ی،عرب زهره و یعرب عباس ۀترجم، نیواپس انسان و خیتار انیپا). 1395( سیفرانس اما،یفوکو

 .سخنکده

تهران:  ،انیآراز بارسق ۀترجم ؟،ستین يگرید ویآلترنات ایآ: یستیتالیکاپ سمیرئال). 1398( مارك شر،یف

 .کشنبهی

) لی(خل مهرداد ۀترجم ،محورفاجعه يدارهیسرما ظهور: شوك نیدکتر). 1398( ینائوم ن،یکال

 .اختران: تهران ي،نبو رمحمودیم و یشهاب

 .یفرهنگ و یعلم: تهران ،آرش اکبرپور ۀترجم ،پسامدرن تیروا یۀنظر). 1396( مارك ،يکور
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 ،طیمح یمرتض ۀترجم، حق هگل ۀفلسف نقد در یگامو  هودی ۀمسئل ةدربار). 1398کارل ( مارکس،

 .اختران: تهران دوم، چاپ

-دهیقص: تهرانسوم،  چاپ ،زادهنجف رضا ۀترجم، يامپراتور). 1397هارت ( کلیو ما ؛ویآنتون ،ينگر

 .سرا

 .دات: تهران ،زادهعبداهللا محمود ۀترجم ،سمیبرالینئول مختصر خیتار). 1397( دیوید ،يهارو
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