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 24/1/98، تاریخ تایید:30/11/97تاریخ دریافت:

 چکیده

ها و  های تبلیغاتی احزاب، گروه شناسایی فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جریان انتخابات و سوژه

سی حائز اهمیت است؛ زیرا در مبارزه انتخابی از ترفندهای مختلف برای توجیه و های سیا شخصیت

شناسی بر  کنند. این پژوهش برآن است تا با استفاده از روش نشانه های خود استفاده می توضیح ایده

های  های برگزیده شده از فیلم گفتمان الگوی پدام )دکتر بشیر(، سکانس اساس الگوی بارت و تحلیل

ریاست جمهوری  گرا را در دوازدهمین دوره انتخابات طلب واصول یغاتی نمایندگان دو جریان اعتدالتبل

در انتخابات،  ایران بررسی کند تا ضمن تعیین محورهای مهم گفتمانی هر کدام از دو نامزد حاضر

مشاهده های مرکزی گفتمان آنان را نیز شناسایی کند. درجریان مستند تبیلغاتی دکتر رئیسی  دال

گرا، نظم گفتمانی  بندی گفتمان جناح اصول مفصل عنوان دال مرکزی به« عدالت»شود با قرار گرفتن  می

بندی  مفصل« رعایت انصاف»و « زیستی ساده»، «مبارزه با فساد»، «کرامت»، «گری نفی اشرافی»

طلب،  ی جناح اعتدالبند عنوان دال مرکزی مفصل به« تعادل»است. آقای روحانی نیز با قرار دادن  شده

مبارزه با سانسور و »، «ها ها و جنسیت برابری در حقوق قومیت»، «مشورت و  شور»نظم گفتمانی 

میانه»، «هراسی آشتی بین المللی و مبارزه با ایران و  صلح »، «انتقاد  و نقد »، «فیلترینگ

 را تشکیل داده است. «گری دیپلماسی جایگزین نظامی»و « گری روی و افراطی ازتند ودوری روی

گفتمان، انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ایران، رئیسی،  شناسی، تحلیل نشانه واژگان کلیدی:

 روحانی. 
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 مقدمه و بیان مسئله

اجتماعی و سیاسی مورد توجه  های کنشگیری شیوهها در شکلاگر نقش روزافزون رسانه

فرصت برای یک رقابت »ترین  عنوان مهم بهرسد که مطالعه انتخابات  قرارگیرد، به نظر می

 ها، در رقابت و کشمکشتواند دارای ابعاد بسیار مهمی باشد. در واقع نقش رسانه می« سیاسی

های مختلف شایسته های گوناگون انتخابات ایران، از جنبههای مختلف سیاسی در دورهگفتمان

 های موشکافانه علمی است.بررسی

 و کند چشم می به مبدل را عقل ای،رسانه عتقاد دارد: امروزه جهانا "لوهانمک"چنانکه 

 هارسانه این جدید، جامعه در واقع در شود، آنها می اندیشه امتداد نه و هادیدن انسان امتداد تلویزیون

کنند. با می را خلق نوین های و هویت سازندمی را هاواکنش و حتی هاکنش ها،منش که هستند

ای های رسانه و مطالعه تطبیقی رویکردها و فعالیت 1گفتمانرسد تحلیل فی به نظر میچنین تعری

باشد. بر همین اساس هدف اصلی  های مختلف سیاسی در هر کشور حائز اهمیت بسیاری میطیف

های سیاسی در جریان رقابت ای گفتمانگیری و کشمکش رسانهاین پژوهش مطالعه شکل

عبارت دیگر این مقاله سعی دارد نسبت به فعالیت  ریاست جمهوری است. بهانتخاباتی دوره دوازدهم 

گفتمان انتقادی شناخت  های گفتمانی آن، به روش تحلیل ای دو جریان رقیب و شاخص رسانه

ای،  های اوّلیه مطالعات فرهنگی، در بررسی متون رسانه تری حاصل نماید. براساس فرضعمیق

گیری نگاه  اعی موجود در ورای این متون و تأثیر آن در شکلهای ایدئولوژیک و اجتم مولفه

منظور در این پژوهش  مخاطبان، امری است که باید به شکل جدی مد نظر قرار گیرد. به همین

سیاسی در ایران، مورد توجه قرار گرفته   های تبلیغاتی دو جریان های فیلم گفتمان نشانه تحلیل

ترین  در انتخابات دورة دوازدهم ریاست جمهوری، مهم است. مسئلۀ اصلی پژوهش آن است که

های مرکزی قرار دارد؛  های تبلیغاتی نامزدها حول محور کدام دال محورهای گفتمانی در فیلم

های سیاسی و فرهنگی موجود در ایران، اهمیت بکارگیری روش  همچنین فارغ از بازنمایی گفتمان

 ها است. اهیم اصلی، در هر یک از این گفتمانگفتمان در شناخت مف شناسی و تحلیل نشانه

 این پژوهش به دلیل اکتشافی بودن نیازمندفرضیه نیست اما در بردارنده چند سؤال اصلی است:

گرا و  توان به باورهای سیاسی دو جریان اصول شناسی رفتاری وکالمی می آیا با استفاده از نشانه ـ 

 غیر اصولگرا پی برد؟

 های انتخاباتی ریاست جمهوری بین دو نامزد اصلی وجود دارد؟ انی در فیلمهای گفتم ـ چه شاخص

                                                           
1 Discourse Analysis 
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 پیشینه پژوهش

های انجام شده که از نظر موضوعی با تحقیق حاضر نزدیکی دارند، به  ترین پژوهش از میان مهم

های  ( با استفاده از روش تحلیل گفتمان، به بررسی فیلم1389شود: طاهری ) پنج مورد اشاره می

ریاست جمهوری اسالمی ایران، پرداخته است؛ او در  غاتی نامزدهای دهمین دورة انتخاباتتبلی

که پنج سطحی و صورت تکمیلی شیوة  PDAMگفتمان این پژوهش از الگوی عملیاتی تحلیل

های  ( متن مناظره1388تحلیل گفتمانی نورمن فرکالف است، استفاده کرده. بالش آبادی )

ریاست جمهوری ایران مورد بررسی قرار داده تا ضمن تعیین محورهای  تلویزیونی انتخابات دهم

مهم گفتمانی هر یک از چهار نامزد حاضر در این انتخابات، چگونگی استفاده یا عدم استفاده آنها 

( 1394از محورهای گفتمانی مشترک یا غیر مشترک در مقابل یکدیگر هم مشخص کند. شایان )

را مورد  92زار سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخته نامه خود، کار و  در پایان

های این پژوهش که در فرم تحلیل گفتمان تدوین شده است، گفتمان  بررسی قرار داده، در یافته

( در 1389گیرد. شعاعی) سعید جلیلی در مقابل گفتمان حسن روحانی مورد مطالعه قرار می

های سیاسی اصلی کشور  ری به بازنمایی تغییرات گفتمانتحلیل گفتمان دوره دهم ریاست جمهو

گیری از امکانات  در مواجهه با فرایندها و مناسبات نهادی، پرداخته است. در این راستا با بهره

نظریه فرکالف به توصیف کردار زبانی و تفسیر کردار گفتمانی و تبیین کردار اجتماعی 

ها بازنمایی تزلزل مرزهای  حاصل این تحلیلهای سیاسی رقیب پرداخته شده است.  گفتمان

طلب  گرا و اصالح نظم گفتمانی دو جناح اصول –های اصلی در بافت سیاسی ایران  سنتی گفتمان

( در مقاله خود به مطالعه 1389رود. تاجیک ) بود که در جهت ایجاد نظم جدید به پیش می

س سیاسی با تمرکز بر کارکرد شنا کند یک نشانه شناسی سیاسی پرداخته و ادعا می نشانه

ها، به بحث در مورد تولید معنا و چگونگی معنادار شدن زیست جهان سیاسی آدمیان  نشانه

 پردازد. ها( می توسط نظام آنان )نشانه

های یاد شده را از  ها و پژوهش نامه های صورت گرفته در مقاالت، پایان با توجه به بررسی 

های  ها بر اساس گفتمان توان سیر منطقی در تحلیل سوژه لحاظ شباهت با پژوهش حاضر می

شناسی و  های این پژوهش، ترکیب دو روش پژوهشی نشانه انتقادی دانست. از تفاوت

تر به بحث است؛ چنانکه با استفاده از روش پدام )عملیاتی فرکالف(  گفتمان و ورود عمیق تحلیل

های انجام شده  رد واکاوی قرار دهد. طبق بررسیهای گفتمانی دو کاندیدا را مو توانسته است الیه

شود که هنوز پژوهشی در خصوص مقایسه گفتمان روحانی و رئیسی در انتخابات  مشاهده می
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شناسی در شناخت  دوازدهم ریاست جمهوری، صورت نگرفته و با در نظرگرفتن اهمیت نشانه

ندیدای مطرح دوازدهمین های سیاسی، انجام پژوهش درباره گفتمان سیاسی دو کا  گفتمان

 رسد. انتخابات ریاست جمهوری، ضروری به نظر می

 چارچوب نظری با تأکید بر روش تحلیل گفتمان

، «قدرت»با توجه به اینکه تحلیل گفتمان بر پایۀ نظریۀ گفتمان که بر اساس سه مفهوم اصلی 

و نظری مطرح گرامشی  استوار است و در این چارچوب مفهومی « هژمونی»و « یایدئولوژ»

شود لذا، برای تحلیل گفتمان فیلم های تبلیغاتی انتخابات دوازهم از ارتباط این نظریات و  می

 شود. مفاهیم با گفتمان استفاده می

ای در قالب یک  گفتمان: الکال و موف معتقدند که گفتمان کلیتی است که در آن هر نشانه

یت شده است. این عمل از طریق طرد تمامی سایر ها تثب اش با سایر نشانه واسطۀ رابطه بعد و به

گیرد: یعنی کلیۀ دیگر روابطی که ممکن  توانست داشته باشد، انجام می معناهایی که نشانه می

های  ترتیب، گفتمان عبارت است از تقلیل حالت این ها با یکدیگر داشته باشند. به است نشانه

ها از جایگاهشان نسبت به یکدیگر و در  نشانهممکن. گفتمان تالشی است برای ممانعت از لغزش 

 (. 1393نتیجه خلق یک نظام واحد معنایی )یورگن سن و فیلیپس، 

 رابطه ایدئولوژی و گفتمان

گیرند.  ها در ارتباط با هم و در بستر یک تخاصم شکل می آلتوسر مدعی است که ایدئولوژی

ها شرایط خاص خود را  ایدئولوژی ها در ارتباط با دیگر او معتقد است که این ایدئولوژی

کنند و هویت آنها از پیش تعیین شده نیست، بلکه هویت آنها در اثر ضدیت  مطرح و ارائه می

گیرد و  شود. ایدئولوژی در درون یک فضای مبارزه شکل می بندی می با هم صورت

ای  ایدئولوژیکند که هیچ  آلتوسر اشاره می ها در جریان مبارزه ساخته می شوند. ایدئولوژی

با کمی تأمل اگر به جای  .(96: 1380گیرد )مکدانل،  خارج از ایدئولوژی معارض شکل نمی

را قرار دهیم عمق اثرپذیری الکالو « گفتمان»ایدئولوژی در نکتۀ مورد نظر آلتوسر، اصطالح 

 ردشود. تز آلتوسر در مو ها روشن می گیری گفتمان و موفه از آلتوسر در مورد شیوة شکل

ها، اصل  در برابر سایر ایدئولوژی مبتنی بر خصمیت»ای  مطرح شدن ایدئولوژی در رابطه

 بنیادی ظهور گفتمان نیز است.
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 قدرت و گفتمان در اندیشه فوکو

دهنده موضوعاتی هستند،  طور سیستماتیک، شکل اعمالی هستند که به»ها  در نزد فوکو، گفتمان

ره موضوعات صحبت نکرده و هویت موضوعات را تعیین ها دربا گویند. گفتمان که خود سخن می

دارند.  کنند. آنها سازنده موضوعات بوده و در فرایند این سازندگی، مداخله خود را پنهان می نمی

از این رو، معانی و مفاهیم نه از درون زبان، بلکه از درون اعمال تشکیالتی و ارتباطات اجتماعی 

 (. 97: 1389)فوکو ،« شوند سیاسی افراد با یکدیگر، حاصل می

کشد.  ای دارد، که جهان را به تصویر می گفتمان از نظر فوکو داللت بر ساختارهای برساخته 

های زمانی در شرایط خاص  عبارتی دیگر، امر واقع امر گفتمانی است، که از طریق محدودیت به

منطق گفتمانی فوکو  شود. سوژه یا فاعل شناسای فردی نیز، در اجتماعی و فرهنگی ظاهر می

حضور ندارد. فرد، ساختاری بیرون از خود و گسسته دارد و بیشتر یک فرایند است تا یک هویت 

ای میان ساختارهای زبانی و فرد دارد، در  مند و مشخص. گفتمان، داللت بر چنین رابطه کانون

و سرانجام آنکه امر شود.  در چه گفتمانی و چگونه ساخته می« فرد»منطق او، سخن از آن است که 

ای از امور زبانی و غیر زبانی دارد.  بخش بیرون از گفتمان، وجود ندارد. گفتمان امتزاج پیچیده تعین

 شود، خود بخشی از یک امتزاج گفتمانی است. بنابراین آنچه مانند اقتصاد زیرساخت خوانده می

با یکدیگر شکل گرفته  های سیاسی، اجتماعی در ارتباط ها و هویت موجودیت 1:بندی مفصل

گونه که همه چیز در یک نظام گفتمانی، در کنار هم و در ارتباط باهم  شوند؛ همان و فهمیده می

 (. 1380شود )مکدانل،  فهمیده می

صورت جزئی  های درون یک گفتمان حول یک نقطه مرکزی به معنای نشانه دال مرکزی:

های دیگر در سایۀ آن نظم  ازی است که نشانهشود. نقطه مرکزی، نشانۀ برجسته و ممت تثبیت می

 (. 1383شوند )سلطانی،  بندی می کنند و به هم مفصل پیدا می

کنند تا به آنها به  های مختلف تالش می اند که گفتمان هایی های شناور نشانه : دالدال شناور

د، اما تفاوت آین حساب می های شناور به  شیوة خاص خودشان معنا ببخشند؛ نقاط مرکزی هم دال

در این است که نقطۀ مرکزی به حالتی اشاره دارد که معنای نشانه به حالت انجماد و انسداد 

های متفاوت  درآمده است، اما دال شناور به حالتی اشاره دارد که نشانه در میدان مبارزه گفتمان

 (.1383برای تثبیت معنا، شناور و معلق است )سلطانی، 

                                                           
1 Artculation 
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برند  می ای سرگردان و شناوری هستند که در حوزه گفتمانگی به سر ه عناصر دال 1:عناصر 

 اند. و هنوز معنا و هویت گفتمانی نیافته

ها، عناصری هستند که از حوزه گفتمانگی بیرون  ها و وقته : لحظه2ها ها یا لحظه وقته

گفتمان  3اند. اند و از حالت شناوری رهایی یافته و در چارچوب یک گفتمان، پهلوگرفته آمده

 کوشد از طریق فرو کاستن معانی متکثر آنها به یک معنای واحد و ثابت عنصرها  می

ای را که در  ثباتی کند، یعنی بی ها تبدیل کند. گفتمان نوعی حد و حدود ایجاد می را به وقته

گاه قطعی و  سازد. حد و حدود یادشده هیچ طور موقت متوقف می ها وجود دارد به معنای نشانه

 &Mouff.شود طور کامل متحقق نمی گاه به ها هیچ یی نیست. گذار از عنصرها به وقتنها

laclau, 1985: 110)  ) 

تواند داشته باشد و هر گفتمان با تثبیت یک  : هر دال معانی متعددی می4حوزه گفتمانگی

در  کند. این معانی همچنان موجودند و امکان ظهور معنا، معناهای بالقوه زیادی را طرد می

ای از معانی اضافه و بالقوه  گفتمانی دیگر و شرایطی دیگر را دارند. حوزه گفتمان گویی، محفظه

های  بندی برای مفصل می  اند و مواد خا در بیرون از منظومه گفتمان خاص که توسط آن طردشده

 شود و یا خارج از آن شوند؛ بنابراین هر چیزی که از یک گفتمان حذف می جدید محسوب می

 ( (Mouff& laclau, 1985: 110گیرند.  می است، در حوزه گفتمان گویی قرار 

ارزی   های اصلی )نه مرکزی( زنجیره هم بندی، دال : در مفصل5تفاوت_ارزی زنجیره هم

گیرند، از  که در منظومه گفتمانی قرار می می های یادشده، هنگا آورند. دال می تفاوت را به وجود 

بخشند؛ مانند گفتمان  می پوشانند و به آنها هماهنگی  می ها و تکثرها را  تارزی، تفاو طریق هم

ارزی سیاه قرار  سیاه در واکنش به نژادپرستی سفیدپوستان. افراد غیرسفید، در زنجیره هم

ارزی هرگز به  شود، اما هم های ملی و سرزمینی و... به فراموشی سپرده می گیرند و تفاوت می

ارزی وجود  انجامد و همواره امکان ظهور، بروز و خروج از زنجیره هم نمیها  حذف کامل تفاوت

هارولدس،  رید و ادوین دهند )بلیک می گفتمان را تشکیل  این مجموعه ساختار کلی تحلیل دارد.

1378.) 
                                                           
1 Elemints 
2 Moments 

ی موقت و مانند حقوق بشر در اسالم که به تازگی وارد گفتمان حقوق بشر دوستانه شده و به هویت و معنا 3

 .جدیدی رسیده است
4 Field Of Discursivity 
5 Equivalence - Difference 
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ساختارشکنی یا واسازی مفهومی است که از دریدا به عاریت ساختارشکنی یا واسازی: 

نمایاند. این مفهوم بر این  ان تهدیدی برای ثبات معنایی گفتمان رخ میعنو گرفته شده است، به

امر تأکید دارد که برای از بین بردن هژمونی و سلطه یک گفتمان باید ثبات معنایی آن را از بین 

 (. 1395به دال شناور فراهم آید )کوثری و تفرشی، « وقته»برد تا زمینه تغییر 

ای  بخشد و پدیده ی است که ارتباط انسان با جهان را تحقق مینشانه و داللت، واقعیت نشانه:

اندازد و از موضوعی به موضوع دیگر سیر  جا حاضر است. تفکر را به حرکت می است که در همه

گردد. لذا، ارائه  دهد و مفاهیمی مانند تأویل، تفسیر، تعبیر، فهم، ظاهر و باطن از آن زاده می می

های فکری او را  تواند تفکر بشر را شکل داده، زمینه ظم در این باب میچارچوبی کلی و فرآیندی من

( که مستلزم 19: 1380به هم پیوند دهد کارکرد نشانه انتقال اندیشه به وسیله ی پیام است )گیرو، 

ای  عناصری چون: فرستنده، گیرنده، تماس، فرم، رمزگان، محتوا و زمینه یا موقعیت است.هر نشانه

  .انه یا ناآگاهانه در خصوص انتقال پیام و تولید معنا و یا بازتولید آن همراه استبا قصدی آگاه

در بازخوانی آثار بارت پی خواهیم برد که هدف وی از  :دال و مدلول از دیدگاه بارت

صورت  های فرهنگ عامه به شناسی بیان آشکار آن موضوعی است که غالبا در متون و رفتار نشانه

کند، عبارت از بررسی  ای که مسیر کار بارت را تعیین می ماند. قاعده اقی میتلویحی و ضمنی ب

شود. بارت به فرآیند داللت، یعنی  ای کاذب، بدیهی محسوب می گونه هایی که به دقیق آن چیز

ی  شود. او با استفاده از الگوی پیش گفته پردازد که معنا از طریق آن ایجاد می همان فرآیندی می

کند. او چارچوب کلی)دال+ مدلول= نشانه(  و رفتار های فرهنگ عامه را تحلیل می سوسور، متون

افزاید. سطح دوم داللت در دیدگاه بارت و  گیرد و سطح دومی از داللت را به آن می را در نظر می

 رابطه آن با سطح اوّل را در جدول زیر مشخص شده است.
. 

 داللت اوّلیه )معنای صریح(
 وّلمدلول ا دال اول

 
 نشانه اوّل

 داللت ثانوی ) معنای ضمنی(
 مدلول جدید دال جدید

 نشانه جدید

فراتر از عمل روایت است. به گفته وی، تحلیل روایت در گفتمان « گفتمان»نزد بارت، سطح 

ای که  شناسی دیگری تغییر مسیر داد، نشانه شناسی شود از اینجا به بعد باید به نشانه متوقف می

 و شرایط اجتماعی را در بر گیرد.مخاطب 
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توان از تحلیل روایی فیلم  شناسی می از دیگر رویکردهای نشانه شناسی در فیلم: نشانه 

ای  های نقادانه شناسی نام برد که از بطن نوآوری ترین شاخه از تحقیقات نشانه عنوان جدید به

ی همچون همه تحقیقات ،تعریف جدیدی از نظریه فیلم ارائه داده است، تحلیل روای 1970

ی به ظاهر توجیه شده و طبیعی بین دال و جهان داستان را  شناختی قصد دارد که پوسته نشانه

ای را آشکار کند که از خالل فرم روانی  ها و روابط فرهنگی تر در تداعی کنار بزند و نظام عمیق

توانند  طرح و توطئه، می ها( الگو بندی شوند. عناصر قرار دادی ساختار روایی )شخصیت بیان می

هایی تلقی شوند که منطبق بر رمزگان مختلف، ساختار و سازمان  هایی از نشانه مثابه نظام به

 (.1391اند )استم و دیگران،به نقل از مهدی زاده و اسمعیلی، یافته

 گفتمان( شناسی و تحلیل های پژوهش )نشانه روش

خوانش در تحلیل بارت، یک قلمرو تحقق معناست شناسی فیلم بر اساس الگوی بارت: واحد  نشانه

که گاهی یک جمله و گاهی یک کلمه است. این راهبردهای تفسیری سبب ایجاد انعطاف در نحوه 

بررسی بارت شده است. هدف بارت، نشان دادن ماهیت داللت کننده داستان بالزاک بوده است 

(Hawkes, 2003پنج رمزگان مؤثر در روایت که در تحلی .)اند از: کار گرفته، عبارت ل رمان بالزاک به 

برد و مترادف با پرسش، پاسخ و طیف  رمزگانی که روایت را پیش می: 1رمزگان هرمنوتیک -1

بندی کنند یا پاسخ آن  های تصادفی است که ممکن است پرسشی را صورت متنوعی از رویداد

های پرسش، ابهام، معما و تاخیر  هرا ارائه دهند و یا معمایی را پیش کشند. این رمزگان مؤلف

دهد که  کنند و در نهایت، نقاط بازگشت در روایت را شکل می بندی می معنایی را صورت

 اند. ها و سازماندهی خطی پاسخ معماهایی است که پیش تر مطرح شده همان بازگشایی پاسخ

گان معناهای در واقع، همان رمز :2های ضمنی رمزگان واحدهای کمینه معنایی یا دال -2

در عنوان داستان   eضمنی است که ازاشارات ظریف معنایی تشکیل شده است. برای مثال، 

 بر مؤنث بودن داللت دارد.« سارازین»

طور  های قابل تشخیص است که به این رمزگان گروه بندی یا ترکیب بندی :3رمزگان نمادین -3

ترین کارکرد  سازند. مهم لب را میشوند و سرانجام ترکیب بندی غا منظم درمتن تکرار می

 ها است. ها در متن است. این رمزگان در برگیرنده مضمون رمزگان نمادین وارد کردن تقابل

                                                           
1 Hermeneutic codes 
2 The code of semes or signifiers 
3 The proairetic code 
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دارد و خود به خود و « توانایی عقالنی تعیین نتیجه عمل»ریشه در مفهوم  :1رمزگان کنشی -4

هاست  ها و رویداد رنده کنشکند. این رمزگان در برگی طورضمنی، به ختم رویداد اشاره می به

گیرند،  ها الزاما از درون متن نشئت نمی گیرد. این توالی ها را در بر می که همان زنجیره رویداد

زند.  مثابه یک کل به هم پیوسته حدس می های ساختار کلی متن را به بلکه خواننده به متن

 های گفتمانی است. بر اساس، این رمزگان دارای ویژگی

نام و مقتدر، درباره خرد  به مثابه صدایی اخالقی، جمعی، بی: 2ن فرهنگی یا ارجاعیـ رمزگا5

نظام تثبیت شده اقتدار »گر  گوید. برای بارت این رمزگان نمایان پذیرفته شده سخن می

است. رمزگان فرهنگی ارجاع به بیرون دارد و به قلمرو « ها و اخالقیات پدر ساالرانه سنت

دهد که سعی دارد باورهای مطرح شده در متن را طبیعی و  ارجاع می ها عقیدتی و اسطوره

 مطابق با عرف نشان دهد.

عامل  4و  1های  به آسانی قابل تفکیک از همدیگر نیستند. رمزگان 3و  2اغلب، رمزگان 

ای  اطالعات پایه 5و  3و  2های  اند و رمزگان حرکت متن به سمت جلو و ایجاد توالی در متن

(. در این پژوهش، به 159: 1388کنند )گیویان و سروی زرگر،  ا برای متن فراهم می)اساسی( ر

مورد نظر قرار  5و  3، 2های  ها، رمزگان دنبال ارائه تحلیل روایی نیستم و در تحلیل فیلم

یعنی رمزگان هرمنوتیکی و کنشی برای کامل شدن  4و  1های  گیرند. با این حال رمزگان می

 شوند. ه میالگوی بارتی ارائ

 3رویکرد تحلیل گفتمان عملیاتی پدام

از جانب دکتر بشیر ارائه شده است. ایشان  4روش پدام یا همان روش عملیاتی تحلیل گفتمان

های تحلیل گفتمان، عنوان  علت ارائه این روش را وجود ابهام در روش عملیاتی سایر روش

اند میان عینیت و ذهنیت در تحلیل  ده( ایشان در این روش سعی کر10: 1390اند )بشیر،  کرده

گفتمان ارتباط برقرار کرده و روشی نسبتاً مدون ارائه کنند.این روش قبالً در تحقیقاتی مورد 

هایی  مراحل فرآیندی روش پدام شباهت5استفاده قرار گرفته و کارایی آن به تأیید رسیده است. 

                                                           
1 The symbolic code 
2 the culral code or reference code 

( استفاده 1389)بشیر، « گفتمان یل شبکه ای و تحلیلخبر، تحل»این روش توسط دکتر حسن بشیر در کتاب   3

   شده است.

4 Practicle Discourse Analysis Method  ) PDAM ( 

 ( اشاره کرد.1388( و بشیر و حاتمی)1388توان به بالش آبادی ) ها می از جلمه این تحقیق  5
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لیل گفتمان بر سه مرحله توصیف، تفسیر با روش فرکالف دارد. همانگونه که فرکالف در روش تح

کند روش پدام نیز در تالش است که این مراحل را با توجه به پنج سطح  و تبیین تأکید می

« تر عمیق»و « عمیق»، «سطح-عمق»، «عمق-سطح»، «سطح-سطح »تحلیل که عبارتند از 

 مورد توجه قرار دهد.

ن توصیف با تکیه به اصل متن، سه سطح اوّل در حقیقت نوعی از توصیف است، اما ای

معناهای هژمونیک و ضمنی متن با انتخاب جمالت همسو با هدف تحلیل، کشف رابطه میان 

معناهای مشترک در جمالت همگرا در متن، و نهایتاً قرائت معناهای جمالت همسو در متن با 

 .(10: 1390طور کلی است )بشیر،  سایر معناهای مستخرج از جمالت دیگر متن به

گیری و  باشند: برداشت از اصل متن، جهت ها می سه مرحله اوّل روش پدام دارای این نام

شود  های متن. در این سه مرحله سعی می گرایش متن و تحلیل توجیهی با توجه به سایر گرایش

معنای متن کشف شود اما حرکت معنایی هنوز در خود متن محصور است. ما این سه مرحله را 

آوریم. در قسمت اوّل با نام برداشت از اصل متن محقق درصدد کشف کلمات و  میدر یک جدول 

باشند. این قسمت  جمالتی است که در متن دارای بار معنایی خاص در راستای اهداف تحقیق می

ترین بخش تحلیل گفتمان است. سطح دوم تحلیل در این روش  ترین و ظاهری سطحی

ن آن را با بخشی از سطح دوم فرآیند تفسیر در روش توا گیری و گرایش متن است. می جهت

 فرکالف یعنی معنای کالم برابر دانست. 

تحلیل است که تحلیل توجیهی با توجه « عمق سطح»سطح سوم تحلیل با این روش، سطح 

توان آن را شبیه به بخش دیگری از مرحله تفسیر روش  های متن نام دارد. و می به سایر گرایش

نسجام موضعی دانست. این قسمت دلیل انتخاب محقق را برای انتخاب قسمتی از فرکالف یعنی ا

سازد. البته در این مرحله تحلیل هنوز به سطح نهایی  متن و ارتباط آن با هدف تحقیق روشن می

 خود نرسیده.

های موثر  در مرحله عمیق، متن در زمینه موقعیتی مورد تحلیل قرارمی گیرد. در اینجا، زمینه

شود، بنابراین آشنائی با  های مختلف خلق می باشند. متن در زمینه لق متن مورد توجه میدر خ

تواند در این مرحله از تحلیل تأثیر بسزایی داشته باشد. این  های مزبور در حد امکان می زمینه

های خلق متن داشته  مسئله به این معنا است که تحلیلگر باید شناخت کافی از محیط و زمینه

 (.12: 1390کند )بشیر،  . در این مرحله، تحلیلگر میان متن و زمینه رابطه معنایی ایجاد میباشد
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توان با مرحله دیگری از روش فرکالف یعنی ساختار و  سطح چهارم در این روش را هم می

جان مایه متن و بافت داستان مرتبط دانست. این مرحله مرحله خروج از ساختار ظاهری متن و 

تواند در  ای است که می های مرتبط با متن است. فرامتن در این مرحله هر مسئله امتنتوجه به فر

 خلق متن و فهم درست تر آن تأثیر گذار باشد و یا با آنها رابطه ایجاد کند.

گیرد.  مرحله حساس تحلیل است. تحلیل نهایی در این مرحله صورت می« تر عمیق»مرحله 

کند و  سطح عمیق و نیز مطالب سه سطح نخست استفاده می های محقق در این مرحله از تحلیل

 دهد.  ها را همزمان مورد توجه قرار می آن

ها  ها و غیاب ها است. ناگفته ها و ناگفته تر مرحله ایجاد رابطه معنایی میان گفته مرحله عمیق

به در متن دارای اهمیت زیادی هستند. برخی در نقد سعی به تبدیل نجوا و تلویحات متن 

تر نقد باید معرفتی عمیق از متن بدهد و  کنند اما در معنایی دقیقتر و عمیق سخنی شنیدنی می

ها و  معرفتی که ضرورت ایدئولوژیک سکوت»ها هم توجه کند. به بیان استوری  به ناگفته

عبارتی، نقد یعنی به نمایش گذاشتن  های متن و نقصان ساختار بخش آن را تبیین کند. به غیبت

ها بر پایه  (. در این مرحله، کشف ناگفته83: 1386)استوری، « ه در متن بیان شدنی نیستآنچ

گیری از فرآیند تحلیل انجام گرفته در مراحل  گیرد. مرحله مزبور، مرحله نتیجه ها انجام می گفته

لی را سازی کالن، نتایج نهایی و باالخره استنباط ک قبلی است. بنابراین نوعی از جمع بندی، مقوله

 (.16: 1390دهد )بشیر،  نشان می

 (PDAMسطوح مختلف تحلیل گفتمانی طبق روش پدام ) . 1نمودار شماره 

 (11:  2،ج1391)منبع: بشیر، 

 

 -سطح 
 سطح

 -سطح 
 عمق

 -عمق 
 سطح

 عمیق

 عمیق تر
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گیری  در تحقیقات کیفی ازجمله تحلیل گفتمان، منطق نمونه آماری: گیری و جامعه نمونه

گیری در مطالعات کیفی، مستلزم  ونهگیری آماری است. منطق نم اساسا متفاوت از منطق نمونه

گیری نظری و مبتنی بر هدف است.  گیری از موارد برجسته و افراد شاخص یا مستلزم نمونه نمونه

هایی است که با نظریه همخوانی داشته باشد و  گیری انتخاب نمونه به این معنی که هدف نمونه

ه شود؛ بنابراین با فرض این نکته که هایی ارائ نظریه را بسط دهد و برای مقوالت مختلف نمونه

گیری در این تحقیق بر اساس اصل هدفمندی صورت  شمارند، نمونه های ممکن بی دراصل داده

های تبلیغاتی از توان این تحقیق خارج است، از  های فیلم گیرد. ازآنجاکه تحلیل تمام سکانس می

همچون  پردازان گفتمان  ظر نظریهاست. ازن  شده  گیری غیر تصادفی و هدفمند استفاده نمونه

خوبی  هایی انتخاب شوند که به گفتمان باید داده گیری تحلیل وندایک، فرکالف و... برای نمونه

 (. 124: 1392بازنمایی کننده گفتمان موردنظر هستند )قجری و نظری،

 تواند به خوبی ایده مرکزی فرم و محتوای این مستند می مروری بر فیلم کنسرت مردم:

رئیسی را برای این انتخابات به ما نشان دهد. قبل از هر چیز دیگری نام این مستند جلب توجه 

ای است که در چند ماه اخیر برای  ؛ کنسرت دقیقاً همان مسئله«کنسرت مردم»کند ؛ می

گرایان تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. فیلم یک راوی دارد. فردی که گاه سوار بر  اصول

ها و گاه با حضور در مناطق پایین و باالی شهر  پیاده و ایستاده در کنار برخی مکان ماشین، گاه

وگوی  هایی با فالش بک به دوران گذشته. این مستند با گفت مونولوگ دارد و گاهی هم نریشن

های  دهد. پروژه ها بخش مهمی از آن را تشکیل می های تجاری و مال فقرا آغاز شده و مجتمع

یک به یک به نمایش درآمدند و بر این نکته تأکید شده که رئیسی چگونه پس از بزرگ تجاری 

کنسرت »هایی بیرون کشیده است. قبول سمت، سرمایه آستان قدس رضوی را از چنین پروژه

های نجومی  سازها و رانت و دست جامعه و ساخت با ایده نشان دادن تضاد میان قشر پایین« مردم

ست. مضمونی که شاید مهم و جذاب است اما اگر تمام محوریت یک ای خاص شکل گرفته ا عده

دهد. مستند اوّل  شدت ناقص از کاندیدای مورد نظر ارائه می فیلم انتخاباتی شود روایتی به

سیدابراهیم رئیسی بیش از هر موردی موضوع عدالت اجتماعی و قشر پایین و مستضعف جامعه 

مباحث مهم دیگر جامعه و معضالت آن نپرداخته است، اما را هدف قرار داده و از طرفی به بیان 

طلب و پاکدست از سیدابراهیم رئیسی نشان دهد که مردم باورش کنند و  توانسته شمایلی عدالت

های عدالتخواهانه و  بعضاً بتوانند رای مردم قشر ضعیف، حتی قشر متوسط و مرفه که دغدغه

شده که  ن مستند به موضوع کنسرت و لغو آن پرداختهتر دارند را از آن خود کنند. در ای مردمی
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ها قرار داد و  یافته برای لغو کنسرت های شکل در سال گذشته این وضعیت مشهد را محور جنجال

جمهور را به این موضوع باز کرد.  پای وزیر، امام جمعه مشهد، نمایندگان مجلس و شخص رئیس

باره دهد و با  ی واضح به انتقادات در اینسیدابرهیم رئیسی در طول مستند سعی کرد پاسخ

ها را دغدغه اصلی مردم  تر، ماجرای کنسرت های اقتصای و فرهنگی مهم مطرح کردن اولویت

 نشان ندهد.

جمهور روحانی هفده سکانس و یک  فیلم رییس جمهور روحانی: مروری بر فیلم رئیس

عنوان و محتوایی در جهت ها، دارای  بخش پایانی طراحی شده است. هر کدام از سکانس

ای کامال  ها با رنگی بیشتر سفید و بر پرده دهی به آن عنوان است. عنوان همه سکانس صورت

شود. آغاز فیلم در سکانس اوّل با نام خدایی که مختص به خردمندان و  سیاه، نوشته می

 امیدواران است شروع شده و تقدیم به سه نسل و زنان و مردان گردیده است.

توان گفت که این فیلم با خصلتی بیوگرافیک، خاطرات سیاسی و تاریخی  طور کلی، میبه 

های نخبگان و  هایی از سخنرانی دهی گوشه اش را با جای حسن روحانی و عملکرد چهارساله

ها در مقام مؤید  کند. سخنرانی های بیوگرافیک روایت می کارشناسان سیاسی در میان پاره روایت

شوند. روایت سرشار از ماجراهایی است که تالش و موفقیت،  ا ظاهر میه و مصدق روایت

طورکلی مرد میدان بودن در شرایط خطر را  روی و به های استراتژیک، اعتدال و میانه گیری تصمیم

اقتصادی و تصور  -کشد. تالشی برای رهایی از رکود سیاسی تا لحظه آخر به رخ مخاطب می

پیشرفت به سمت آن را پیش از شرایط دشوار کنونی در دست  ای که روحانی سر رشته آینده

 گرفته بوده است.

 های پژوهش یافته

طلب با تکیه  گرا و اعتدال های تبلیغاتی دو کاندیدای برگزیده از جریان اصول شناسی فیلم نشانه

 شود: برالگوی بارت، به شرح جداول ذیل ارائه می
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 ر حسن روحانی بر اساس الگوی بارتشناسی دکت جدول نشانه. 1جدول شماره 

س
س

کان
س

 

 تصویر انتخابی ارجاعی کنشی نمادین ضمنی هرمنوتیک

ول
ا

 

یک 

جمهور  رئیس

اعتدالی 

چگونه به 

ها  اعتراض

پاسخ 

 دهد؟ می

دیکتاتورها نظر مخالف 

ها را گوش  و اعتراض

دهند. پس  نمی

روحانی دیکتاتور 

 نیست.

*روحانی، نماد 

جمهور  رئیس

 نقدپذیر است

 که

مانند خاتمی 

به منتقدین با 

لبخند پاسخ 

 دهد. می

انتقادپذیر 

بودن روحانی 

زمینه را فراهم 

کند تا همه  می

اقشار اظهار 

 نظر کنند

منشور 

حقوق 

 1شهروندی

 

وم
د

 

 

 

 

هدف ایران از 

برجام و توافق 

ای چه  هسته

 بود ؟

 

 

 

ایران با انجام مذاکرات 

ای و امضای  هسته

 برجام به جهان نشان

داد که به دنبال صلح 

 و امنیت است.

 

 

 

 *امنیت

 *صلح

 * تدبیر

 

با اثبات 

گرا بودن  صلح

ایران با امضای 

برجام، سازمان 

ملل نیز 

های  قطعنامه

ضد ایرانی خود 

را خود را لغو 

 کرد.

تعامل 

سازنده با 

 جهان

صلح و پیام 

 دوستی

 

وم
س

 

آیا دولتی 

وجود دارد که 

نشاط و امید 

مردم برایش 

یت داشته اهم

 باشد ؟

 

ای دوست ندارند  *عده

ما شاد باشیم و به 

بهانه حرام بودن مانع 

 شوند شادی ما می

 *حالل

 *حرام

 *شادی جمعی

* جامعه 

 افسرده

کشوری که 

شهروندان با 

نشاط دارد، 

کشوری موفق 

 است.

شادی و 

نشاط 

جمعی و 

دوری از 

افراطی بودن 

 در دینداری

 

رم
ها

چ
 

چگونه 

توان با  می

هراسی  یرانا

 مبارزه کرد؟

 

تصویر نا درستی از 

ایران و ایرانی در سطح 

 جهان است

 

نواری  *مهمان

مردم کرمانشاه 

نمادی از 

مبارزه با 

هراسی  ایران

 بود

 

با رفتار مردم 

کرمانشاه، 

میزان ورود 

توریست به 

ایران افزایش 

 پیدا کرد

 

 *آشتی

 *صلح

 *دوستی

 

 

                                                           
لکرد حکومت و نهادهای عمومی شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عم1

 . ماده بیست و هشت منشورحقوق شهروندیبرخوردارند
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س
س

کان
س

 

 تصویر انتخابی ارجاعی کنشی نمادین ضمنی هرمنوتیک

جم
پن

 

توان با  آیا می

ی تفکر افراط

که اعتقاد 

دارد، زن باید 

در خانه بماند 

 مبارزه کرد؟

افراطیون مانع حضور 

 زنان در جامعه هستند.

 

 کیمیا علیزاده

اگر زمینه 

فراهم شود 

زنان در تمام 

ها  عرصه

 درخشند می

 *روشنفکری

 *میانه روی

 

 

شم
ش

 

آیا اقوام 

مختلف 

تواند با هم  می

 متحد باشند

 

جمهوری  تفاوت رئیس

ها  میتکه از قو

عنوان نقاط تفوق یاد  به

کند با کسانی که  می

عنوان نقاط تفاوت  به

 کنند نگاه می

 *جدایی

 *تفوق

 

جمهور  رئیس

اعتدالی اتحاد 

 کند ایجاد می

 

*ارجاع به 

حقوق 

 شهروندی

 

 

تم
هف

 

آیا 

جمهور  رئیس

تواند با  می

سانسور و 

فیلتر مبارزه 

 کند؟

 

ها مثل  تمام فیلترینگ

به محکوم "ویدیو"

 شکست اند

*نماد آزادی 

 بیان

*مبارزه با 

 سانسور

*مبارزه با 

 تندروی

 *نفی انزوا

وقتی خود 

جمهور و  رئیس

ها از  بقیه ارگان

فضای مجازی 

استفاده 

کنند پس  می

برای مردم هم 

همین حق را 

 قایل اند

 *دموکراسی

 

 

تم
هش

 

آیا صبر 

وصبوری از 

های  نشانه

جمهور  رئیس

 معتدل است؟

 

دهم مانند دولت یاز

 هاشمی صبور است.

 

 *هاشمی

روحانی در 

جریان دولت 

قبلی با تمام 

جفایی که در 

حقش کردند، 

بسیار صبوری 

 کرده.

*فرهنگ 

مدارا با 

 مخاف

 

 

هم
ن

 

بین اداره 

حقوقدان با 

نظامی چه 

 تفاوتی است؟

در ایران برای اجرای 

دیپلماسی مانع وجود 

 دارد

 *خاتمی

 *هانتینگتون

گوی  *گفتو

 ها نتمد

*برخورد 

 تمدن ها

اداره کشور 

زمانی درست 

گیرد  انجام می

که هر کس در 

پست خود 

 جای بگیرد

*ارجاع به 

قدرت 

دیپلماسی و 

فرهنگ 

 و گو گفت
 

 

 روی و اعتدال عنوان نماد میانه به 1شناسی استفاده از رنگ بنفش نشانه* 

                                                           
.البته این سه رنگ آبی، زرد و .؛ تلفیق زرد )لیبرال ها(، آبی )محافظه کارها( و قرمز )سوسیالیست ها("بنفش"1 

ت مداران در سراسر عنوان مطلق سنجش محافظه کار بودن، لیبرال بودن و سوسیال بودن احزاب و سیالس قرمز به
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 ئیسی بر اساس الگوی بارتهای تبلیغاتی ابراهیم ر شناسی فیلم جدول نشانه.2جدول شماره 

س
کان

س
 

 تصویر انتخابی ارجاعی کنشی نمادین ضمنی هرمنوتیک

ول
ا

 

پیر مرد 

چگونه از این 

مخمصه فقر 

نجات پیدا 

 کند؟

سال  20در 

گذشته میان 

دولتمردان و 

مردم فاصله 

 طبقاتی زیاد بوده

 *فقیر

 *غنی

 گری *اشرافی

 زیستی *ساده

*عدالت 

 اجتماعی

جمهور  اگر رئیس

درد دل گوش  به

دهد شاید وضع 

 فقرا بهتر شود.

 328*حکمت 

 نحج البالغه

 209*خطبه 

 نحج البالغه

 

وم
د

 

 

وضعیت در 

شان مردم از 

دید رئیسی 

چه وضعیتی 

 است ؟

وضعیت اقتصادی 

و اجتماعی مردم 

ایران در شأن 

آنها نیست 

وضع مملکت _

بسیار خراب 

 است.

 

*زندگی 

 آبرومند

 

 

جمهور باید  رئیس

مردم فقیر  صدای

 را منعکس کند

 

* کرامت انسانی 

 فلسفه بعثت

 

 

وم
س

 

 

 

چه رفتاری 

زیبنده ملت 

اسالمی است 

 ؟

ها  پرداخت یارانه

در جهت کم 

کردن اختالف 

طبقاتی بوده 

 است.

*عدالت 

 اجتماعی

اگر قوانین اصالح 

پیدا کنند انقدر 

اختالف طبقاتی 

 آید پیش نمی

خدمتگزاری به 

ویژه  مردم به

ان و محروم

 مستضعفان

 

رم
ها

چ
 

شود  می

جمهور  رئیس

مملکت منزل 

به منزل به 

دیدار فقرا 

برود و 

دغدغه فقر 

 داشته باشد ؟

جمهور هم  رئیس

یتیم بوده و فقر 

 را احساس کرده

*حضرت 

 علی

 *مهربانی

مردم فقیر وقتی 

بینند مسئولی  می

به دیدارشان 

آمده احساس 

امنیت و امید 

 کنند می

تواضع، فروتنی 

 و

* حفظ حیثیت 

 و آبروی مردم؛

*پرهیز از ریا 

کاری، غرور و 

 عجب

 

                                                                                                                                           
شود؛ چرا که عموما  پدیده ی نوظهوری در جهان سیاست محسوب می "بنفش"شود.رنگ  جهان محسوب می

روند و حتی رهبران این دو طیف در دوران  های اومانیستی به شمار می سوسیالیسم و لیبرالیسم دو سر متفاوت طیف

های  عنوان بطن لیبرالیسم در قرمز محافظه کاران بهزمامداری خود بر علیه یکدیگر بودند، بنابراین تلفیق 

 سوسیالیست، امری منحصر به فرد قلمداد و شاید دستگاه معادالت را این گونه تکمیل مینماید
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س
کان

س
 

 تصویر انتخابی ارجاعی کنشی نمادین ضمنی هرمنوتیک

جم
پن

 

در ایران و به 

خصوص 

های  دولت

قبل در 

مبارزه با 

فاسد اغماض 

 شده

 

مفسد سه هزار 

میلیاردی را پیدا 

 نکردند

رئیسی آمده 

است تا فساد و 

مفسد را ریشه 

 کن کند.

 

*مبارزه با 

 فساد

 *شجاعت

*قانون 

 گرایی

گری  *انقالبی

و عمل 

جهادی و 

 بسیجی؛

 *قاطعیت

قانون اگر درست 

عمل کند و 

دولت اگر مفسد 

را شناسایی به 

موقع کند دیگر 

قدر  ها آن فساد

دامن گیر همه 

ها  دستگاه

 شوند . نمی

طلبی و  *اصالح

مبارزه با فساد و 

خواری)رانت  ویژه

 خواری(؛

گرایی و  *قانون

التزام عملی به 

 آن؛

 

شم
ش

 

کسی که در 

راستای 

عدالت گام 

برمی دارد 

باید چه 

هایی  ویژگی

 داشته باشد ؟

 

های مهم  محور

عقیدتی مهم تر 

ها و  از لذت

های دنیوی  بهره

 هستند

*آیا کسی که 

مسئول رده باالی 

دولتی است هم 

تواند اجاره  می

 نشین باشد ؟

 

*زهد و 

 پارسایی

 *آرمانگرایی

*ساده 

 زیستی

 

 

برای اینکه مردم 

ما به صداقت ش

اعتماد کنند باید 

از منابع ثروت 

 دوری کنید

 

 

*پرهیز از 

وابستگی به 

های ثروت  کانون

 و قدرت

 

تم
هف

 
جمهور  رئیس

دار  امانت

 مردم است ؟

 

 

 

تولیت آستان از 

جیب خود هزینه 

کند و هزینه  می

اش را  شخصی

های  گردن هزینه

المال  بیت

اندازد. پس  نمی

جمهور  اگر رئیس

شود دزدی هم 

 کند. ینم

دار  *امانت

 بودن

*مقید به 

قانون 

المال و  بیت

 گرایی قانون

رعایت حالل 

 و حرام

 

جمهور اگر  رئیس

حالل و حرام 

سرش شود، 

مردم نیر به 

حقوق هم احترام 

 گذارند. می

 

ارجاع به 

فرهنگ ترس از 

مؤاخده مردم و 

 آخرت

 

 

 گیرد.  ع( مورد استفاده قرار می* در سکانس ششم این فیلم شال سبزی که نماد نماد اهل بیت )

جمهوری )آقایان  های تبلیغاتی دو نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست گفتمان فیلم تحلیل

 شوند: طبق جداول ذیل ارایه می« پدام»ابراهیم رئیسی و حسن روحانی( به روش  سید

اصل متن، سه سطح اوّل در حقیقت نوعی از توصیف است، اما این توصیف با تکیه به 

معناهای هژمونیک و ضمنی متن با انتخاب جمالت همسو با هدف تحلیل، کشف رابطه میان 
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معناهای مشترک در جمالت همگرا مقایسه ی گفتمان های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، کشف 

ها و در نهایت هم گزینش گفتمان برتر یا عناصر  نقاط تفاوت یا اشتراک هر کدام از این گفتمان

 گیرد. تمانی در این مرحله صورت میبرتر گف

 بندی سه مرحله اوّل تحلیل گفتمان اوّلین فیلم تبلیغاتی روحانی جمع .3جدول شماره 

 بر اساس الگوی پدام 

 سطح(-سطح اوّل )سطح ردیف
 سطح دوم

 عمق(-)سطح  

 سطح سوم

 سطح(-)عمق 

1/1 

عنوان سکانس ورودی، روحانی را  این سکانس به

به انتقادهای دانشجویان در  در حال گوش کردن

دهد .رییس جمهور با دقت و  آذر نشان می 16روز 

ای خندان  شنود و با چهره ها را می حوصله اعتراض

 گیرد. در جایگاه پاسخگویی قرار می

آزادی طرح انتقادات 

 توسط مردم
 روحانی انتقادپذیر است

1/2 

جمهور را در  خواهد تدبیر رئیس تصویر می

ای و تعامل ایران با سایر  مات هستهدورکردن تحری

کشورها را نشان دهد. روحانی در حال دست دادن 

به سران کشورهای مختلف است که زیر سایه 

 روی او ممکن شده میانه

تدبیر رکن اساسی 

دولت روحانی در 

 المللی مناسبات بین

ظهور امید و تدبیر در 

 تعامل با جهان

 

1/3 

ه حادثه خواهد با ارجاع دادن ب متن می

نوازی مردم کرمانشاه در مسابقات ورزشی را  مهمان

ایران »ای از زدودن حس  نشان دهد که نمونه

 در جهان است.« هراسی

ورزش عامل ضد 

 هراسی ایران

تعامل سازنده برای نفی 

 هراسی ایران

1/4 

های مختلف  هایی از اقوام مختلف با لباس صحنه

شود.  یاند پخش م که به استقبال روحانی آمده

متن هم بر سخن رانی روحانی درباره حقوق 

 کند. شهروندی تأکید می

تئوریزه کردن حقوق 

 شهر وندی روحانی

حقوق برابر و نفی 

 تبعیض جنسیتی
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 سطح(-سطح اوّل )سطح ردیف
 سطح دوم

 عمق(-)سطح  

 سطح سوم

 سطح(-)عمق 

1/5 

تونیم از دنیا جدا باشیم. ما باید  روحانی : ما نمی

خودمان را با شرایط جهانی کم و بیش تطبیق 

تو این شرایط ما بدیم. انزوا مفهومی نداره. حاال 

تونیم بگیم فضای مجازی کال ممنوع؟ ما  می

های اجتماعی رو، روزانه  تونیم بگیم تمام شبکه می

کنیم، حل میشه واقعاً؟ خب بله  و ساعتی فیلتر می

 گفتیم ویدیو نباید باشد ما یه روزی هم می

یابی آزاد به  حق دست

اطالعات در دولت 

 روحانی

فرهنگ مبارزه با 

همگام شدن سانسور و 

 با جهان

1/6 

شود:  در ساخت فیلم از افراد مختلف مصاحبه می

اکبر ترکان وزیر سابق دفاع : ما دیپلماسی را هم 

ها، سپردن دیپلماسی به  سپردیم به نظامی

ها یعنی اینکه ما خودمون رو از ابزار  نظامی

 کنیم. دیپماسی محروم می

 روحانی: هیچ وقت پادگانی عمل نکردم. من جزو

اند. من سرهنگ  افرادی هستم که حقوق خوانده

 نیستم. حقوقدان هستم.

دیپلماسی جایگزین 

 گری نظامی

روی باید  مالیمت و میانه

جایگزین رویکرد 

 پادگانی شود

1/7 

دهد که همراه  تصویر هم شهریان را نشان می

اتومبیل روحانی در حال حرکت هستند و 

 گویند: خوب شستیش گذاشتیش کنار می

گوید خیلی مسایل بود  زند و می حانی: لبخند میرو

خواستم بگم اما اخوت و فتوت اجازه  که من می

 نداد.

احتیاط روحانی برای 

برمال نکردن اسرار در 

مناظره تلویزیونی 

 کاندیداها

فرهنگ اخوت و فتوت، 

حفظ حیثیت و آبروی 

 برادر دینی

1/8 

 در صحنه اوّل فیلم که روحانی در مقام پاسخگویی

شود، در پاسخ به  به نقدها وارد میدان می

سال دفاع  8گوید: در  دانشجوهاس منتقد می

مقدس کی بود که دفاع کرد از این سرزمین ؟ کی 

دفاع کرد از خوزستان؟ کی دفاع کرد از کردستان؟ 

از هر سرزمینی که دشمن قصد طمع داشت؟ کی 

 بود تو جنگ؟ همه

 همه مردم متحد هستند

 

ت حل با اتحاد مشکال

 شود می

1/9 

های حضور وزیران روحانی در جمع مردم  صحنه

خوزستان و رسیدگی به مشکل ریزگردهای این 

 استان

اهمیت روحانی به درد و 

 رنج مردم

جمهور  روحانی رئیس

 خدمتگزار
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 سطح(-سطح اوّل )سطح ردیف
 سطح دوم

 عمق(-)سطح  

 سطح سوم

 سطح(-)عمق 

1/10 

های چهارساله  روحانی در ارایه و معرفی برنامه

کند و  خود به مشکالت آغازین دولت اشاره می

وید : آمار ارقام مشعشعه، خیلی درخشان اون گ می

ایام؛ سپس به کمبود داروها در دولت قبل اشاره 

کند که ادعایی بر رفع کلی  کند و اعالم می می

هایی در این راستا  مشکالت نداریم، اما گام

ها توسط  نشدن این گام ایم که به دیده برداشته

 کند. ها انتقاد می رسانه

نادیده گرفته شدن 

تی شروع کار دولت سخ

 روحانی،

گرفتن نوک پیکان 

مشکالت به سمت دولت 

 قبلی

 مهری در حق روحانی بی

1/11 

آید و در  روحانی از حق ملت ایران کوتاه نمی

شود.  طلبی روحانی می هایی تأکید بر حق صحنه

خوایم  روحانی: ما که رفتیم شکایت کردیم و می

میزنند؟ پولمونو بگیریم، میگن اینها چرا لبخند 

اون که رفته پولو داده به آمریکاییا انقالبیه. انقالبی 

کنه،  یعنی کسی که از حقوق مردم دفاع می

انقالبی کسی است که از حیثیت مردم دفاع 

 کنه. کنه، از عزت مردم دفاع می می

اصالح تعریف غلط از 

انقالبی بودن، با 

مفاهیمی مانند 

طلبی و بازگرداندن  حق

 عزت مردم

ه کردن روحیه تئوریز

 انقالبی روحانی

1/12 

خواهد به تعامل سازنده با دیگر کشورها  فیلم می

 اشاره کند

روحانی: ما یک منبع مشترک نفت داریم بین 

های  خودمون و عراق در غرب کارون. عراق شرکت

پی و .... و دارد  خارجی را آورده مثل شل و بی

د. کن برداری بیشتری از این منبع مشترک می بهره

توانیم از سرمایه خارجی دعوت کنیم  ما هم می

 برای پیشرفت

توسعه داخلی با 

های خارجی  سرمایه

یکی از محورهای 

گفتمان دولت اعتدال 

 است

تعامل و تعادل در روابط 

بین المللی اقتصادی، در 

 جهت پیشرفت ایران

1/13 

کند: یکی از  روحانی در پشت تریبون اعالم می

م اینه که، هر کی هرچه خصوصیات دولت یازده

جمهور  خواست گفت. تقریباً هم هرکی به رئیس

حرف ناروا زد تا حدی تشویق هم شد..... وبه 

دهد : اگر شما  زند. ادامه می ها لبخند می دوربین

میرفتین کنار حتما دولت  92در رای میدادید بعد 

 تونست این راه رو ادامه بده نمی

ها  مهری دولت تحمل بی

 را دارد

دولت روحانی دولت مهر 

 و مدار است
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بندی سه مرحله اوّل تحلیل گفتمان دومین فیلم تبلیغاتی روحانی بر اساس  جمع. 4جدول شماره 

 الگوی پدام

 سطح(-سطح اوّل )سطح ردیف

سطح دوم 

-)سطح 

 عمق(

-سطح سوم )عمق

 سطح(

2/1 

هایی  شود. در بخش پخش می 92هایی از مستند سال  صحنه

و روحانی در پاسخ به سؤال سخت بودن از این گفتگ

جمهوری  دهد: نه رئیس جمهوری یا انتخابات پاسخ می رئیس

تره اگه آدم بخواد واقعاً کشور رو نجات بده از  خیلی سخت

 این وضعی که االن هست. اوضاع کشور اوضاع عادی نیست.

تالش روحانی 

برای نجات 

کشور و مردم 

 از بحران

تئوریزه کردن 

های  دولتناکارآمدی 

گذشته در اتخاذ 

تصمیمات بزرگ و 

 ساز سرنوشت

2/2 

تصاویر گرفته شده از فیلم تبلیغاتی دوره قبل به دفعات در 

 این مستند تکرار شده.

خواهید عزت و شکوه و مجد و عظمت به  روحانی: اگر می

خواهید ریال ایرانی به جای اوّل  همه ایرانیان برگردد، اگر می

خواهید گذرنامه ایرانی به احترام خود  یخود برگردد، اگر م

 برگردد .... پای صندوق رأی بشتابید.

عزت ایران در 

جهان با 

انتخاب مجدد 

 روحانی

کاهش عزت ایران در 

 دولت قبل

2/3 

نخبگان به دلیل اینکه به فردای این کشور امیدوار نیستند. 

کنند. تورم و بیکاری عامل نگرانی نخبگان به  مهاجرت می

 ه این کشور است.آیند

ضرورت ایجاد 

امید برای 

 ساخت کشور

امیدسازی عامل 

جلوگیری از فرار مغزها 

 است

2/4 

فیلم تأکید زیاد بر انجام مصاحبه با نخبگان دارد و نتیجه را 

 زند. ها گره می بر اهل شور و مشورت روحانی در تمام پست

وزیر سابق صنایع: من در یک جلسه یافتم که ایشون 

دادند. هم به نظرات غیر  ی( به همه نظرات گوش می)روحان

 ها و هم حرف فرماندهان پدافند. نظامی

ضرورت توجه 

به همه اقشار 

جامعه در 

 ساخت کشور

روحانی اهل شور و 

 مشورت است

« تر عمیق»و « عمیق»در دو سطح « عمق_عمق »این مرحله شامل تحلیل  مرحله چهارم:

گونه که  دهد. همان را نشان می« عمیق»ل مربوط به سطح خواهد بود. محورهای اساسی تحلی

دست آمده از سومین مرحله تحلیل گفتمانی )تحلیل  شود، محورهای عمیق به مشاهده می

های متن( در یک کلیت فراتر از مرحله توجیهی مورد استنباط  توجیهی با توجه به سایر گرایش

 .تری تدوین شده است قرار گرفته و تحت عناوین کلی
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جمع بندی مرحله چهارم )مرحله عمیق( تحلیل گفتمان فیلم اوّل و دوم تبلیغاتی  .5جدول شماره 

 روحانی براساس الگوی پدام

 دست آمده از ستون سوم نتایج به تحلیل عمیق

 (1/1) انتقاد پذیری و برتاباندن نظر مخالفان

 (2/2(، )1/3(، )1/2) لی ایرانالمل هراسی، عزت بین تعامل سازنده با جهان، مبارزه با ایران

 (2/1(، )1/12) روی برای حفظ منافع ایران گرایی و میانه عقل

 (1/6) گری دیپلماسی، جایگزین نظامی

 (1/8) طلبی اتحاد در برابر تجزیه

 (1/10(، )1/13) مهر و مدارا

 (1/5) دموکراسی و آزادی انتخاب

 (2/3) امید

 (2/4) پذیری مشورت

 (1/4) ابری در حقوق شهروندانتعادل و بر

 (1/7) فرهنگ اخوت و فتوت

 (1/11(، )1/9) اصالح مفهوم انقالبی بودن با خدمتگذاری به مردم

 شناسی فیلم روحانی بر اساس الگوی بارت های یافته شده از نشانه نشانه .6جدول شماره 

 انس انتخابیسک جمهور روحانی شناسی فیلم تبلیغاتی رئیس نتایج حاصله از نشانه

 سکانس اول تدوین حقوق شهروندی به منظور نشان دادن اندیشه برابری و مساوات مردم

 سکانس دوم ای حاصل تدبیر و درجهت تعامل سانده با جهان توافق هسته

 سکانس سوم روی در دینداری توجه شادی عمومی و میانه

 سکانس چهارم هراسی و تالش برای صلح و دوستی با جهان مباره با ایران

 سکانس پنجم روی و روشنفکری گری و جمود فکری درباره حضور زنان در جامعه / میانه پرهیز از افراطی

 سکانس ششم ها/ توفق به جای تفاوت نگاه امنیتی نداشتن به قومیت

 سکانس هفتم یابی آزاد اطالعات نفی سانسور و فیلترینگ برای دست

 سکانس هشتم داخلی مانند آیت اهلل هاشمیهای  مهری صبوری در برابر بی

 سکانس نهم وگو / مبارزه با فضای امنیتی کشور ایجاد حوزه عمومی آزاد و گفت
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جمع بندی سه مرحله اوّل تحلیل گفتمان اوّلین فیلم تبلیغاتی رئیسی براساس  .7جدول شماره 

 الگوی پدام

 سطح(-سطح اوّل )سطح ردیف
 سطح دوم 

 عمق(-)سطح 

 ح سومسط

 سطح(-)عمق 

1/1 

های  پیرمردی رنجور و فقیر بازیگر یکی از صحنه

فیلم است که از فقر مالی و عدم توجه دولتمردان 

های درمانی  برد. پیرمرد بیمه ندارد و هزینه رنج می

کند. از شدت فقر مجبور است به  را آزاد پرداخت می

 نان و آب دوغ بسنده کند.

مردم در دولت روحانی 

 اند ر شدهفقیرت

دولت رئیسی دولت 

نفی  -فقرزدایی است

 گری اشرافی

1/2 

رئیسی در پس تصویری که روی آن نوشته 

مشغول سخنرانی با محوریت « کنسرت مردم»

رعایت انصاف و شان مردم است. از نظر او کرامت 

 سال رعایت نشده 38انسانی در این 

ها کرامت  در همه دولت

انسانی مورد توجه 

 نبوده است

دولت رئیسی دولت 

 کرامت انسانی است

1/3 
تأکید فراوان بر اختالف طبقاتی موجود در کشور با 

 های مختلف از مقایسه زندگی فقرا با اشراف سکانس

مقابله با رد و بدل 

شدن ثروت در دست 

 ای خاص عده

عدالت اجتماعی و نفی 

 تبعیض

1/4 

راوی درباره مدیریت صحیح و شجاعت و قاطعیت 

ر برخورد با فساد آستان قدس میگوید، و رئیسی د

میخواهد با مقایسه نحوه برخورد رئیسی با فساد و 

دیگران، بار دیگر بر مدیریت صحیح او مهر تأیید 

 بگذارد.

موفقیت رئیسی در 

ریشه کن کردن فساد 

 در آستان قدس

تئوریزه کردن فرهنگ 

شجاعت، قاطعیت، 

 قانون گرایی

 

1/5 

سی درد و دل کنان از در سکانسی از فیلم رئی

یتیمی خود میگوید و از اینکه طعم فقر را حس 

 کرده.

 از جنس مردم بودن
تواضع و مهربانی با 

 مردم

1/6 

های گوناگون وقتی از او درباره  رئیسی در برنامه

شود بالفاصله به  جایگاه زنان در دولت او سؤال می

دهد و تصاویر موفقیت همسر  همسر خود ارجاع می

 شود. عرصه اجتماعی نشان داده میاو در 

رئیسی طرفدار حقوق و 

حضور زنان در جامعه 

 است

 تکریم جایگاه زن

1/7 

کند  رئیسی خود را در فیلم اجاره نشینی معرفی می

که طی سالهای زیادی از امکانات سازمانی و تقسیط 

و تخفیف استفاده نکرده. و مستند ساز سعی دارد از 

 ایه دهد.او یک چهره آرمانگرا ار

رییس جمهوری آزاده و 

آرمانگرا، فریب نخوردن 

با وعده و وعید ها، 

 قدرت

پرهیز از وابستگی به 

های قدرت و  کانون

 ثروت
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 سطح(-سطح اوّل )سطح ردیف
 سطح دوم 

 عمق(-)سطح 

 ح سومسط

 سطح(-)عمق 

1/8 

رئیسی: بنده از وقتی که برای نامزدی کاندیداتوری 

ریاست جمهوری آماده شدم، ارتباطم رو با روزنامه 

 آستان قدس قطع کردم. رئیسی: اگر یک میوه هم

 برای ما خریدند پولش را از جیب دادیم ....

رئیسی از بیت المال 

 کند سوء استفاده نمی

دولت رئیسی دولت 

 صادق و عادل

1/9 

هایی که مدیریت رئیسی توانسته از  تأکید بر صحنه

مصرف بیلدر مشهد، فضایی برای  باغ بزرگ و بی

بضاعت بسازد  اردوهای آموزشی و تفریح کودکان بی

واحدهای تجاری که اجناس ترک و چینی جای  و به

 های بیمارستانی را جایگزین کند وارد کنند تخت

استفاده درست از منابع 

و امکانات. تغییر به نفع 

 عموم

 رئیسی مرد تدبیر

1/10 

در پس پرده سفید یک تلویزیون در حال پخش 

تصاویری از گذشته تا به امروزاست. همین طور که 

تر  یزیون به ما نردیکشوند تلو ها طی می سال

 رسد.. شود و به دوره امروز می می

گری،  رهبر: طوری نباشد که بروند به سوی اشرافی

گری در طبیعت خود گرایش به فساد  زیرا اشرافی

 دارد.

فیلم امام علی: علی خلیفه باشد مالک قصبی را ولو 

ستاند. پسر ابیطالب  کابین زنان کرده باشید باز می

 د که از کجا آوردید.کن بازخواست می

فاصله طبقاتی میان 

 مردم و مسوالن دولتی

تحقق رفع تبعیض 

طبقاتی در دولت 

 رئیسی

1/11 

 -شمار فیلم روی تصاویر دیدار رئیسی با  تأکید بی

زنان و مردان روستایی  -مردم فقیر و حاشیه نشین 

هایی مانند : )دیدار با  اقشار مختلف مردم، صحنه -

ان و...( و انعکاس شور و شوق آنها نوجوان -کودکان 

های مرتبط با  از دیدار با رئیسی و تأکید بر سکانس

استقبال پرشور مردمی از رئیسی در نقاط مختلف 

 کشور و...

ترین و  سفر به محروم

دورترین نقاط برای 

بازرسی و رسیدگی 

 وضع محرومان

اتصال مدیران به بدنه 

خادم ملت  -مردم 

 بودن.
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جمع بندی سه مرحله اوّل تحلیل گفتمان دومین فیلم تبلیغاتی رئیسی بر اساس . 8ه جدول شمار

 الگوی پدام

ف
دی

ر
 

 سطح(-سطح اوّل )سطح
 سطح دوم 

 عمق(-)سطح 

 سطح سوم 

 سطح(-)عمق

2/1 

هایی از شادی مردم بعد از انتخابات  فیلم به صحنه

 قبلی و پیروزی روحانی اشاره دارد.

هایی  له به نود درصد قولجوان در مصاحبه: ان شاا

 کند. که داده بود عمل می

فیلم میخواهد نشان دهد که دولت در دوره قبل نا 

 _بیکاری _کارآمد عمل کرده و مشکالنی مثل فقر

اختالف طبقاتی و ..... به  _عدالتی بی _رانت بازی 

 مردم دروغ گفته و امید جوانان نا امید شده

آمده ایم تا نگذاریم 

های تو  عدهها و و دروغ

خالی امید مردم را از 

 بین ببرد
 

تئوریزه کردن ناکارآمدی 

 روحانی در تحقق امید

2/2 

در طول فیلم اشاره مکرر به اختالف طبقاتی و 

شود.رئیسی با  فقر و بیکاری در دولت فعلی می

شال سبزی که نماد سید بودن است در میان 

کند و مردم با شعارهای  طرفداران حضور پیدا می

 کنند. از او استقبال می« سید مستضعفین»

گسترش فقر و 

محرومیت در همه نقاط 

 ایران
 

رئیسی همچون حضرت 

علی )ع( حامی محرومان 

 است

2/3 

رئیسی در یکی از سفرها ی استانی در میان 

گوید: هروقت منافع جریان  حامیانش می

 اشرافیت به خطر افتاد تهمت وافترا آغاز شد.

 دولت روحانی دولت

گری بوده و  اشرافی

 زند. تهمت و افترا می

مرد میدان بودن، 

ایستادگی در برابر 

 ها تهمت

2/4 

ای که در کنار ساحل با  هایی از خانواده صحنه

گویند : از  کنند و می رئیسی دیدار صمیمانه می

فامیالی ما خیلیاشون خادم حرمند و وقتی این 

تغییرات رو دیدیم در آستان قدس خیلی خیلی 

 ممنونیم.

مدیریت کارآمد رئیسی 

 در مشهد

تئوریزه کردن مدیریت 

 صحیح رئیسی

2/5 

ای که رئیسی درپشت تیریبونی که نوشته  صحنه

ای سبز نقش بسته در  کار و کرامت بر روی صفحه

گوید:  پاسخ به جوان معترض از دولت قبل می

داند هیچ شغلی تو این کشور  آقای عزیز خدا می

خادمی امام رضا نبوده و نیست.  برام دلنشین تراز

من برای هوا و هوس نیامدم خودمو مطرح کنم. 

من توی این عرصه آمدم تبسم بر لبان اون جوان 

 عزیز بیکار به جای خجالت نقش ببندد.

خدمت به مردم در هر 

 مسولیت ضروری است

رئیسی بر اساس وظیفه 

 شرعی وارد انتخابات شد.
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ف
دی

ر
 

 سطح(-سطح اوّل )سطح
 سطح دوم 

 عمق(-)سطح 

 سطح سوم 

 سطح(-)عمق

2/6 

رئیسی در آستان هایی که  نشان دادن صحنه

کند که هنگام کمک  قدس یه مدیران تأکید می

کردن به مردم حتما نیاز به این نیست که احراز 

هویت کنید تا نیازمند واقعی شناخته شود. و 

 بارد بارد بر سر همه می گوید : باران که می می

های کالمی  چالش

رئیسی با مسئولین 

محلی و اعضای آستان 

 در تأکید بر حزبی عمل

 نکردن است.

جمهور برای همه  رئیس

 مردم است.

2/7 
تصویر رئیسی در هنگام برف روبی حیاط حرم امام 

 رضا که عبایش را برداشته و مشغول کار است.

رئیسی ساده و 

 .خدمتگذار است

جمهور  رئیسی، رئیس

 خدمتگذار

 

ل و دوم تبلیغاتی جمع بندی مرحله چهارم )مرحله عمیق( تحلیل گفتمان فیلم اوّ . 9جدول شماره

 رئیسی براساس الگوی پدام

 دست آمده از ستون سوم نتایج به تحلیل عمیق

 (1/1) گری نفی اشرافی

 (1/2) های واالی اسالمی و انسانی، فقر زدایی و کرامت انسانی احیای ارزش

 (1/10(، )1/3) عدالت اجتماعی و نفی تبعیض

 (1/4) شجاعت، قاطعیت و قانون گرایی

 (1/5) ع و مهربانی دولتمردان با مردمتواض

 (1/6) توجه به جایگاه زن با حفظ شان او

 (1/7) های قدرت و ثروت پرهیز از وابستگی به کانون

 (1/8) صداقت و عدالت با مردم

 (1/9) تدبیر و تغییر به نفع مردم

ضعف دولت سابق در مدیریت کشور/ ناکارآمدی او در رسیدن به 

 ب و تحقق امیدهای انقال آرمان
(2/1) 

زیست و  های شخصیتی رئیسی/ ارائه یک چهره ساده تئوریزه کردن ویژگی

 خدمتگزار
(2/7) 

رئیسی همچون حضرت علی )ع( حامی محرومان است و طبق وظیقه 

 شرعی وارد انتخابات شده
(2/5) 

 (2/3) ها مرد میدان بودن، ایستادگی در برابر تهمت

 (2/4) یح رئیسی در آستان قدستئوریزه کردن مدیریت صح

 (2/6) رییس جمهور برای همه مردم است

 (2/7(، )1/11) خادم ملت بودن -اتصال مدیران به بدنه مردم 
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 شناسی فیلم رئیسی بر اساس الگوی بارت های یافته شده از نشانه نشانه . 10جدول شماره 

 سکانس انتخابی وحانیجمهور ر شناسی فیلم تبلیغاتی رئیس نتایج حاصله از نشانه

 سکانس اول مذمت اختالف طبقاتی مردم و مسئوالن

 سکانس دوم حفظ شرافت و کرامت انسانی

 سکانس سوم عدالتی و به نفع محرومان اصالح قوانین برای رفع بی

 سکانس چهارم نمایش اقتدار و مهرورزی رئیسی

 سکانس پنجم ای قدرت و ثروتعملکرد مثبت رئیسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانده

 سکانس ششم های قدرت و ثروت پرهیز از وابستگی به کانون

 سکانس هفتم امانت دار بودن و مقید به قانون و بیت المال

 گیری تر و نتیجه تحلیل عمیق

طور دقیق و مفصل توصیف و  دهد اشتراک معانی را به تحلیل گفتمان رسانه به ما اجازه می

یک از بازنمودهای جهان اجتماعی، غالب هستند؛  کند که کدام و تحلیل می و تجزیه ارزیابی کنیم 

ای چه نوع تعامالتی را بین مردم و جهان و بین صاحبان قدرت و بقیه مردم  رسانه اینکه متون 

شود؛ لذا،  طور متفاوتی ساخته می ای مختلف به رسانه کنند و چگونه معنی در متون  برقرار می

اند، اما قدرت ساخت این  شوند مشترک ها یافت می ای که در رسانه ک سطح، معانیگرچه در ی

شناسی معتقد است که واقعیت  شناسی توان مشترک دانست. از سوی دیگرعلم نشانه معانی را نمی

توان بدیهی و مسلم فرض و معنی آن را بر انسانها تحمیل کرد. واقعیت  مادی را هرگز نمی

شود. این معنی  ها قابل درک می ظام معنایی خاص ساخته و برای انسانهمیشه از طریق یک ن

شناسی  نیست، بلکه همیشه هدف یا عالقه خاصی را به دنبال دارد که نشانه« گناه بی»هرگز 

های معنا آنها  طرفانه نیست و نظام تواند آن را روشن نماید. تجربه ما از دنیا هرگز خالص یا بی می

د. چیزی به نام تجربه خالص، عریان و عینی درباره دنیای واقعی و عینی کنن را قابل درک می

وجود ندارد. دنیای عینی وجود دارد اما قابلیت درک آن به رمز های معنی یا نظام های عالئم، 

ها و عالئم در جهان ثابت نیستند و از نظر تاریخی و اجتماعی به  مانند زبان، بستگی دارد. این رمز

شوند. از این نظر است که آنها هرگز  اند، محدود می ف خاصی که از آنها ناشی شدهعالئق و اهدا

شناسی و  رابطه عموم خصوص مطلق بین نشانه طرف نیستند. در این مقاله به دلیل وجود بی

کار رفته مانند  های هدفمند به گفتمان، سعی شده با تلفیق این دو روش به مطالعه نشانه تحلیل

های تبلیغاتی دو کاندیدای ریاست جمهوری،  ها( در متن فیلم ها، نمادها و چهره گاستفاده از )رن



 
 

 

امه انجمن ایرانی فصلن
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

252 
 2، شماره 18سال 

 1401 تابستان
 67پیاپی 
 

و تلفیق آنها با نتایج یافت شده از تحلیل گفتمان، به یک شناخت کامل از گفتمان سیاسی دو 

 کاندیدای مورد مطالعه رسید.

سازنده با با انجام تحلیالت مشخص شد، در گفتمان روحانی عناصر: انتقاد پذیری، تعامل 

هراسی و تالش  جهان، دیپلماسی، توجه شادی عمومی و میانه روی در دینداری، مباره با ایران

گری و جمود فکری درباره حضور  برای صلح و دوستی با جهان، روشنفکری و پرهیز از افراطی

حوزه یابی آزاد اطالعات، تالش برای ایجاد  زنان در جامعه، نفی سانسور و فیلترینگ برای دست

وگو و مبارزه با فضای امنیتی کشور، اندیشه برابری در حقوق شهروندان با  عمومی آزاد و گفت

روی در حل مشکالت اقتصادی و سیاسی کشور،  گرایی و میانه تدوین حقوق شهروندی، عقل

بندی  مشورت در امور، مهر و مدارا و صبر با مخالفان در زنجیره هم ارزی به نحو مطلوب، مفصل

در گفتمان روحانی « روی و اعتدال میانه»توان به ایده کلی  اند. با مشاهده این عناصر می شده

 عنوان دال مرکزی، پی برد.  به

عنوان رنگ میانه روی در سیاست، همچنین نمایش  این گفتمان با استفاده از رنگ بنفش به 

است. با توجه به اینکه هر  روی، تکمیل و تقویت شده عنوان نماد اعتدال و میانه چهره هاشمی به

کند، او با ارایه تعریف جدید  های دیگر تعریف و تثبیت می گفتمان خود را در مسیر طرد گفتمان

 کند.  از انقالبی بودن، تعاریف افراطی و نگاه امنیتی و پادگانی به مسایل داشتن را تقبیح می

وم اساسی و مرکزی را شناسی فیلم تبلیغاتی رئیسی در کلیت، یک مفه تحلیل و نشانه

عنوان دال مرکزی گفتمان رئیس در نظر  کند که آن عدالت است. اگر عدالت را به یادآوری می

گری، عدالت  های شناوری از جمله حفظ شرافت و کرامت انسانی، نفی اشرافی بگیریم، دال

ان به بدنه های قدرت و ثروت، اتصال مدیر اجتماعی و نفی تبعیض، پرهیز از وابستگی به کانون

عدالتی و به نفع محرومان، تدبیر و تغییر به  مردم و خادم ملت بودن، اصالح قوانین برای رفع بی

 اند.  نفع مردم، حول این مرکز پهلو گرفته

های آن، با استفاده از قاعده  های غیر و دال رئیسی در وجه دیگر بودگی و طرد گفتمان

گری را کنار  ظ کرامت انسانی، رفع تبعیض، نفی اشرافینشینی، عناصر تغییر به نفع مردم، حف هم

 هم چیده تا گفتمان روحانی را ناعادل و اشرافی معرفی کند.

« عدالت»کند و بدینگونه به دو مفهوم  در تبلیغات خود استفاده می« کار و کرامت»او از شعار 

یت، استفاده از فیلم عنوان نماد اهل ب دهد. استفاده از رنگ سبز به رنگی تازه می« خدمت»و 

عنوان نمادهایی  حضرت علی و وام گرفتن عدالت علی برای رفع تبعیض موجود در جامعه، به



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

253 
تحلیل گفتمان و 

های  شناسی فیلم نشانه
 تبلیغاتی روحانی و ...

 

دهند و مفهوم عدالت  شوند که روح اخالقی، دینی و شرعی به گفتمان رئیسی می شناخته می

 کند. تر می رئیسی را در افکار عمومی قدسی

بلیغاتی دو کاندیدا، نتیجه حاصل شد که دال های ت بندی گفتمانی که از فیلم از جمع

ترین گزاره و رنگ دهنده بقیه معانی گفتمانی است که در آن حضور  عنوان اصلی گفتمانی به

هایی که گفتمان این دو  بندی گفتمانی روحانی و رئیسی و فهم استراتژی دارند. بعد از بیان مفصل

برند حایز اهمیت است که در زیر  کار می بهبخش برای هژمونیک کردن خود و حاشیه رانی رقیب 

 شوند: فهرست می

شان،  های تبلیغاتی های مردمی که هر دو کاندید در فیلم بازتاب نظرات موافق خود در گزارش

 اند.  به نفع خود مصادره به مطلوب کرده

توان به سکانس  پیروزی ایده گفتمان خود در جدال با گفتمان متخاصم که از آن جمله می

سوم فیلم روحانی اشاره کرد که توانسته از عنصر شادی عمومی در زیر سایه دوری از افراط در 

 دینداری، استفاده کند. و شادی مردم را به تصویر بکشد. 

پرستی با تکنیک برانگیختن احساسات  کسب اعتبار برای گفتمان از طریق بها دادن به میهن

ها، که درفیلم هر دو کاندیدا در  تأثیر گذاری روی نگرشها برای  و عواطف و یا استفاده از ارزش

 زند.  ها موج می ها و جنسیت های مربوط به اتحاد و برابری قومیت سکانس

 همچنین واسازی دیگری، در این گفتمان با این موارد صورت گرفته است:

 های مخالف های خود از طریق مذمت ایده بازتاب ایده 

   عدالتی و فقردر دولت  در جدال با گفتمان مطلوب: رئیسی، بیشکست ایده گفتمان متخاصم

موجود در « حفظ کرامت انسانی»و « تغییر به نفع مردم»روحانی را در جدال با عنصر 

امیدوار است؛ « عدالت و کرامت»داند و در نهایت به پیروزی گفتمان مطلوب  گفتمان خود می

طی بودن جناح رقیب در تصمیمات سیاسی و روحانی نیز در تالش است تا با نشان دادن افرا

 روی را برجسته سازد.  نظامی آن، عنصر تعادل و میانه

  شدن آن: مثل  دادن کهنه و فرسوده های گفتمان متخاصم از طریق نشان اعتبار کردن ایده بی

گفتمان روحانی در فیلم رئیسی، از طریق منزوی « تدبیر و امید»های  اعتبار کردن ایده بی

 ها  های مربوط به نارضایتی مردم، بیکاری و تعطیلی کارخانه دادن آن، با تکرار صحنه نشان

  نشان دادن دال خالی در گفتمان رقیب 

  ایجاد فضای انسداد گفتمانی در گفتمان رقیب 
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