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در فیلم .  تنظیم شده است( پدام)روش عملیاتی تحلیل گفتمان بر اساس کاربرد ، پژوهشیمقاله این  :چکيده

های ارزشی، ملی و خودگرایانه از فیلم  و گفتمان  شده ها پانزده انگیزه شاخص بازنمایی  سینمایی اخراجی

 اسالمی جمهوری تاریخ در اجتماعی رخدادهای ترین مهم ازتوضیح آنکه . اند سینمایی مذکور استخراج شده

 مسائل چون هم کشور مسائل از بسیاری بر که اتفاقی  .است عراق و ایران میان تحمیلی جنگ وقوع ایران،

ترین این مسائل در سه دهه اخیر، درک، تبیین و تفسیر  از جمله مهم. است  بوده موثر ارتباطی و فرهنگی

های مهم نمایش این حادثه بزرگ  ی از عرصهکی  .است ی حضور جوانان در طول هشت سال دفاع مقدس انگیزه

های  در دوره جوانان رزمندهازنمایی انگیزه حضور ب بر تمرکز .شود محسوب می« سینما»اجتماعی و فرهنگی، 

  .است های دفاع مقدس در هر دوران نمایشگر نوع نگاه هنرمندان جامعه به رزمندگان و ارزش ،مختلف زمانی

در فیلم  مقدس دفاع در جوانان ی حضور انگیزه بازنمایی، یپژوهشاین مقاله بر این اساس هدف اصلی 

ی همچون تحلیل گفتمان، نظریه بازنمایی، نظریه های ه، نظریمقالهدر این .  تاس« یک ها اخراجی»سینمایی

رمزگان جان فیسک  شناسی و تحلیل نشانه  .اند ی مورد استفاده قرار گرفتهبند سازی و نظریه چارچوب برجسته

ها  در فیلم اخراجی شده های گوناگون معانی رمزگذاری به منظور تعیین الیههایی هستند که  از جمله روش

 .گرفته است قرار گرایی مورد مطالعه همچنین مفاهیم ارزش، انگیزش، خودگرایی و ملی.  اند استفاده شده

 .سازی، روش تحلیل گفتمان پدام، سینمای دفاع مقدس بازنمایی، برجسته  انگیزش، :واژگان کليدی

mailto:drhbashir100@gmail.com
mailto:telvari.alireza@gmail.com


111 

...بازنمايي انگيزه حضور جوانان  

 

 مقدمه و طرح مساله 

شمسی اتفاق  1313در سال  های قرن بیستم ترین جنگ طوالنی یکی ازی  ن و عراق، به منزلهاجنگ ایر

« سینما».  اند های مختلفی در این جنگ شرکت داشته ویژه جوانان با انگیزهخیل عظیمی از مردم به.  افتاد

است  سبب جذب افکار و برانگیختن تصورات و اذهان مردمکه یکی از وسائل مهم ارتباطی در جهان  مثابهبه

ترین موضوعات  از مهم.  است  ی مهم اجتماعی را به تصویر کشیده ین حادثها به اشکال متفاوتی بارها

هر یک از .  بازنمایی شده در آثار سینمایی، علل و انگیزه حضور جوانان و رزمندگان در دفاع مقدس است

ه به بازنمایی انگیزه حضور جوانان در توج  .اند ها را بازنمایی کرده های سینمایی به نحوی این انگیزه فیلم

ها و  ، بیانگر ابعاد مختلف نگرش جامعه، هنرمندان و سینماگران نسبت به جوانان رزمنده، انگیزهدفاع مقدس

درک، تبیین و .  است...اعتقادی، عالقه به میهن و وطن و های دینی و دالیل شرکت آنان در جنگ، ارزش

یکی از مسائل مورد بحث و  ی حضور جوانان در طول هشت سال دفاع مقدس انگیزه سینماگران از تفسیر

این .  کند مناقشه برانگیزی است که نوع نگاه و پرداخت هنرمندان را از این رخداد اجتماعی مشخص می

 های دفاع مقدس به جوانان رزمنده و ارزشبرداشت سینماگران نسبت  نحوه یانگرنما در حقیقت موضوع

توان  چه می اگر  .اند های مختلفی ظهور و بروز بیشتری داشته تفسیرها و تبیینه زمانی، در هر دور  .است

نحوه بازنمایی  ،توان شده در سینما محصول شرایط اجتماعی است اما از سوی دیگر می گفت آثار هنری تولید

بر این اساس، سوال   .ع برشمرددهی تفکر رایج در اجتما را ابزاری نیرومند برای کنترل و شکل سینماگران

ها  اخراجی) یفیلم سینمای دربازنمایی انگیزه حضور جوانان در دفاع مقدس ، ناظر به چگونگی مقالهاصلی 

 1311مکی در سال ن ی مسعود ده ها، ساخته ی اخراجی گانه اولین فیلم از سه« هایک اخراجی»  .است (یک

برانگیزترین   ترین و بحث یکی از مهم و دفاع مقدس به وجود آورداین فیلم اتفاق بزرگی در سینمای  . است

بهترین فیلم از دیدگاه مخاطبان شناخته  مثابهبه ها اخراجی  .های کمدی حوزه دفاع مقدس نام گرفت فیلم

داستان   .ترین فیلم کل سینمای ایران را تا آن زمان به خود اختصاص داد شد و همچنین رکورد پرفروش

منش جنوب شهر تهران است که   مجید از اراذل لوتی.  مجید شکل گرفته است به نام شخصیتی فیلم حول

میرزا شرط ازدواج مجید و دخترش را سر به راه   .شود دوزی عارف مسلک، به نام میرزا می عاشق دختر گیوه

متحول و  ،مشرفشود به حج  مدعی میبه دروغ میرزا  و اعتماد رضایتجلب  برایمجید .  داند شدن او می

خود راهی   راه شدن گیرد برای اثبات مجدد سر به مجید تصمیم می  .شود اش افشا می اما نقشه است شده

برای حضور مجید  . کنند های مختلفی او را همراهی می هریک با انگیزه مجید نیز سایر دوستان.  جبهه شود

ها به جبهه  ضمانت میرزا و روحانی مسجد، آن با هایی وجود دارد اما در نهایت و دوستانش در جبهه، مخالفت

 همچنین در نظر نگرفتنرعایت قوانین نظامی و   نظمی و عدم این گروه در جبهه به دلیل بی  .شوند اعزام می

مرتضی به شرط اصالح  فردی به نام میانی در شوند اما با پا فرهنگ جبهه توسط یکی از فرماندهان اخراج می

 . شوند می شناخته« ها اخراجی»به همین دلیل این گروه به نام  . شوند رفتار و کردارشان در جبهه ماندنی می
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ورود این افراد به جبهه حوادث و ماجراهایی را به دنبال دارد که در پایان داستان با تحول شخصیتی مجید و 

 .شود دوستانش همراه میاز برخی 

 

 بازنمايي انگيزه حضور جوانان در دفاع مقدسات نظری در مالحظ 

 .ندشو میتبیین نظریات و رویکردهای نظری گوناگونی است که به شرح زیر  مبانی نظری شامل

گفتمان هنگامی که کاشف از .  مفهومی است که از جنبه نظری و روشی حائز اهمیت است «گفتمان»

گیرد، جنبه روشی آن غلبه  ر مییابد و زمانی که مورد تحلیل قرا و جریان فکری باشد، ساخت نظری میفکر 

.  یافت  روشی آن دست -وان به رویکرد نظریتبا شناخت اجمالی گفتمان و تحلیل گفتمان می. یابد می

1« فرکالفنورمن »
 گفتمان 

 گفتمان تحلیل و2
  هم ی به مجموعه را گفتمان من» :کند می تعریف گونه این را3

 یک تحلیل و مدان متن می و (تولید، توزیع و مصرف متن) گفتمانی عمل عمل اجتماعی، عنصر سه از ای تافته

.  (31-32:  1313، فرکالف) «دکن می طلب را ها آن روابط میان و بعد سه این از هریک تحلیل خاص، گفتمان

 ،زمینه متن) زبانی درونگیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل  شکل، تحلیل گفتمان

  .کند مطالعه می( زمینه اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی) زبانی و برون( کل نظام زبانیو  های زبانی واحد

تحلیل »از نظر وی،   .داند یک متن می« های زبانی و فرازبانی تحلیل نشانه»تحلیل گفتمان را « بشیر»

های گوناگون زبان و فرازبان  گفتمانی است که در شکلهای  گفتمان، کشف معانی ظاهری و مستتر جریان

ای، متمرکز بر این  های متمرکز بر مطالعات رسانه تحلیل گفتمان  .(11:  1311، بشیر) «شوند آشکار می

تحلیل گفتمان » . (12: 2112، 1واتسون و هیل)شوند  و رمزگذاری می ها چگونه کدگذاری معناست که متن

بینند،  ها را همچنان که می ای است که در آن، افراد به طور عملی فیلم به عنوان زبانی کاربردی بسان مطالعه

مطالعه  ،برند ها و اشاراتی را که سازندگان فیلم به کار می ها، سرنخ گرهچنین پژوهشی، باید.  کنند فسیر میت

کنند و نیز  ها را تفسیر می های سینمایی، چگونه فیلم اشاگران فیلمتوان دریافت که تم از این طریق می.  کند

 ها در بافت نظری و دیدگاه بندند تا بدین طریق معانی و پیام فیلم ها را به کار می چگونه این اشارات و سرنخ

متن های حاکم بر یک  گفتمان   (.21: 2111، 1جی) «شود ایشان اثرگذاری کند و در زندگی شان موثر واقع 

، بسته نیزهای گفتمانی مخاطبان آن متن  فتدریا  .آیند وجود میه در اثر شرایط زمانی، سیاسی و اجتماعی ب

اصوال معنای یک متن را بیش از آنچه که نویسنده »: ها متفاوت خواهد بود به شرایط تاریخی و اجتماعی آن

ای این است که در شرایط خود به معن ی آن است و این آورنده  وجود ی متن به خالق آن باشد، خواننده

بر این اساس .  دست آیند های مختلفی از یک متن به امکان دارد که برداشت( ویژه تفاوت زمانی ه ب)مختلف 

بشیر، ) «های مربوط به یک متن در هر عصری، به لحاظ تفاوت خوانندگان متفاوت است است که قرائت

1313 :233). 
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هال  . است 2«استوارت هال» وامدار آثار که استای  ات رسانهدر مطالع بنیادیاز مفاهیم  1«بازنمایی»

سیستم اول؛ سیستمی است که در آن مفاهیم از  :گوید بازنمایی، از دو سیستم بازنمایی سخن می در رابطه با

و از این طریق،  شکل بگیرندشوند تا معانی  شوند و به یکدیگر مرتبط می طریق قواعد زبانی ذهن ساخته می

های مفاهیم و  ای از نقشه سیستم دوم مبتنی بر ساختن مجموعه  .شناسند د جهان اطراف خود را میافرا

ی فرایندتوان گفت بازنمایی،  بنابراین می.  کنند های مرتبط به هم افراد است که مفاهیم را تفسیر می نشانه

هال پس از توضیح سیستمی بازنمایی و تشریح   .شوند سیستمی، که از طریق آن معانی تولید می است دو

.  داند ها می ی متشکل از ارتباط بین اشیاء، مفاهیم و نشانهخت معنا در زبان، بازنمایی را فرایندچگونگی سا

ی که این سه عنصر را به هم فرایند.  ب تولید معنی در زبان هستندارتباط بین اشیاء، مفاهیم و نشانه ها قل»

 چگونگی ارتباط میان بازنمایی، توضیح هال برای  .(13و11: 1332هال، ) «د، بازنمایی نام داردسازمربوط می

، «1بازتابی»رهیافت او بر این اساس سه .  دکن می  بندی طبقه  متفاوت از بازنمایی را های زبان برداشتو  معنا

 ،سومین رهیافت  .(12 :2113، 11بو)کند  را تببین می «11گرا رهیافت برساخت»و  «3رهیافت تعمدی»

 معتقد رهیافت  این  .(21: 2112، 12هال و جالی) شناسد ماهیت اجتماعی و عمومی زبان را به رسمیت می

 معنا حامل تنها مادی دنیای و کنیم ایجاد واحدی معنای توانیم نمی کدام هیچ زبان کاربران نه و ما نه است

عاملی و )کنند   بازنمایی را ما مفاهیم تواند می  بریم می  کار  به ما که نظامی هر و زبان نظام نیست، بلکه

ها  رسانه»که  کند می  مطرح  را  این بحثه، در واقع گرایان برساخت طرح رهیافتهال با  . (11: 13،2111مرالی

 شناخت برای رو این از . (12: 2112، 11کوژر) «آورند دهند بلکه آن را به رمز درمی واقعیت را بازتاب نمی

( الف :دارد گرا دو رویکرد را دربر رهیافت برساخت  .تببین شود گفتمانی ساختار باید ساختارگرایانه بازنمایی

به تأثیر و : رویکرد گفتمانی( بو  توجه دارد، معناتولید  وبه بازنمایی و زبان که رویکرد نشانه شناختی 

 .پیامدهای بازنمایی توجه دارد

های  هایی شکل گرفت که پیرامون تاثیر محتوای پیام در نتیجه پژوهش11سازی ایده و مفهوم برجسته

 1322در سال « دونالد شاو» و « ماکسول مک کومبز». ای بر تصورات ذهنی مخاطبان انجام شد رسانه

کننده  سازی بیان عبارت برجسته  .(1322ماکسول و شاو، ) ندمطرح کرد« سازی برجسته»دیدگاهی را با نام 

ت که در هر نوعی از جوامع بشری چه چیزی بایست در مرکز عمل و توجه عموم مردم باشد و این مطلب اس

ها  افراد، این موضوعات برجسته و مورد توجه از رسانه».  به طور مدام و مستمر درباره آن موضوع گفتگو شود

تر  دام مسائل مهمکه ک گیرند تا موضوعات مورد بحث خود را سازمان دهند و تصمیم بگیرند را به کار می

شوند که بیش  گیرند، موضوعاتی می در طول زمان، مسائلی که در گزارشات خبری مورد تأکید قرار می.  است

سازی فراگردی  برجستهبنابراین دیدگاه  . (2: 2111، 11مک کومبز) «شوند از همه در بین مردم مهم تلقی می

واقع،   در  .دهند مختلف را به مخاطب انتقال میهای جمعی اهمیت نسبی موضوعات  است که طی آن، رسانه
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و مورد توجه  کنند که مردم به آن فکر می و مسایلی ، موضوعاتو اطالعات ارائه اخبار های خبری با رسانه

 .نمایند تعیین می قرار می دهند را

سازی  به معنای برجسته 12بندی چارچوب.  سازی است بندی در اصل سطح بعدی برجسته چارچوب

جه تغییر افکار و اندیشه مردم هایی مختلف ارائه موضوع و در نتی های یک موضوع از طریق شیوه خی جنبهبر

شناسی و  رود که ریشه آن به روان شمار می ای به رشته مفهومی بین 11چارچوب. آن استدرمورد 

های  در پژوهش این مفهوم را 13«گافمن» نخست . (11: 2112شیفل و توکسبری، )گردد  می شناسی بر جامعه

بندی  برای سازماندهی و دسته« های تفسیری طرح»به باور او، ما از  . شناسی به کار برد خود در حوزه جامعه

وب نام دارند و افراد های تفسیری چارچ این طرح . کنیم تا معنادار شوند های زندگی خود استفاده می تجربه

در حوزه  . (112-111: 2113، 21ارکپ) برچسب بزنندو  هدرک و شناسایی کرد عیین،ت سازند تا  را قادر می

کار  به( 1321) 22«تاچمن»و ( 1311و  1332) 21«گیتلین»، مفهوم چارچوب را نخستین بار نیز ارتباطات

بندی  روزمره را صورت های چارچوب بندی در ارتباطات، واقعیت (.2: 2112 23رویژورک و اتولدت،) دبردن

، ای سانههای ر چارچوب.  دهند تمایالت و رفتار مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار می، ها چارچوب .دنکن می

همینطور .  گیرند ای قرار می والت رسانهشهروندان و یا دیگر محصتحت تأثیر سیاستمداران، فعاالن اجتماعی، 

چانگ و )پذیرند  میان خود می  گیرند، در هایی را که در گفتگو با دیگران یاد می مردم، پیوسته چارچوب

دادن  جلوه توانند با مهم می ها رسانه ،بندی اساس نظریه چارچوب برتوان گفت  می . (113: 2112، 21دراکمن

 .نگاه کنیم ای از چه زاویه ی با چه الگوی شناختی وبه ما بگویند که به هر رویدادی یک پدیده ها برخی جنبه

گرایی مورد واکاوی قرار  شامل انگیزش، ارزش، خودگرایی و ملی حاضرمقاله  مفاهیم مورد استفاده در

 .اند گرفته

 است آمده و تحریض ترغیب تحریک، معانی به لغت در و است انگیختن از مصدر اسم 21انگیزش

 آن اصطالحی معنی تبیین برای دهنده، سوق به معنای21«سایق» لفظ از ای عده . (3111 :1322دهخدا، )

 اکثر اما  .است معانی متعددی بیان شده مدیریت و شناسی روان اصطالح در انگیزش برای. اند پرداخته

 به ؛اند کرده استفاده تقریب معنایی از یک( انگیزش)لغوی  معنی و اصطالحی پردازی واژه بین نظران صاحب

، محرک، دهنده سوق ،دلیل میل،) انگیزش لغوی معنای اصطالحی، تعاریف اکثر در که معنی این

 های حالت به ، انگیزشبنابراین.  است هگرفت قرار مورد پذیرش (و رفتار عمل بخش به دهنده و هدایت جهت

.  کند می اشاره شود، می هدف نوعی سوی به او رفتار تداوم یا هدایت بروز، موجب که زنده موجود درونی

 .کرد تعریف آن ی دهنده جهت عامل و انسان های فعالیت محرک عنوان به توان می را سان انگیزش بدین

گیرند را به  به کار میهای فردی و اجتماعی  برای ترجیحات خود در انتخاب افراد هایی که مالک

درگسترة عینی رفتارها حادث  توانند هم در گسترة ذهنی و هم ها می این انتخاب . کنند تعبیر می 22ارزش

شوند  ی کردار و افعال انسانی محسوب می دهنده و برانگیزاننده ها جهت ارزش . (12:  1311،باقری) شوند
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دین را عامل مؤثر در پیدایش ارزش و  ، مذهب31و لیون 23فو ول  براون  .(2: 1311، 21و استرادبک کالکون)

هستند ارزشی در جامعه   نظام  کنندة ترین عامل تعیین های مذهبی مهم معتقد است ارزش 31وموتل.  دانند می

احکام »و  «ها اخالقیات و ارزش«  ،«اعتقاداتو  باورها»وان در سه بعد ت دینداری را می . (32،11:1331شوارتز)

سه بعد داری را در  مداری و دین دین توان میبر این اساس  (. 122: 1312، جعفری)فت در نظر گر« دینی

 و کردار دینداران اعمالبر  اثرات باورها اشاره بهبعد ارزشی   .تحلیل کرد« یاعمال»و « ارزشی» ، «قادیتاع»

بعد ارزشی اثبات .  های اعتقادی دارد ناظر بر رفتارهای انسانی است که ریشه در باورها و ارزش دارد و

رفتارها، اعمال و افعال ی  دهنده های معتقد و دیندار، عامل انگیزشی و سوق ها، برای انسان کند که ارزش می

 .شود می

این .  است 31شود، نظریه خودگرایی به آن پرداخته می 33هایی که در اخالق هنجاری از اندیشهیکی 

گرفته « خود»به معنای  31«اگو»واژه خودگرایی از واژه   .نظریه بر کسب منفعت شخصی تأکید بسیار دارد

به   اشاره  رد، برایاز خیر دا  نظر از نوع برداشتی که خودگرایی، صرف . (21: 1313ریچارد کرات، )است  شده

  .(211:1331، 31کرات) باشد که مدافع حداکثر کردن خیر خود شخص می  رود می  کار ای به هرگونه آموزه

.  ، منفعت شخصی، تنها انگیزه ممکن و معقول بر انجام هر کاری است32شناختی خودگرایی روانبراساس 

شناسانه است، که انگیزه تمامی اعمال و رفتار  روانشناختی، یک فرضیه و ادعای تجربی و  خودگرایی روان

ها به لحاظ طبع و طینت، خودگرا آفریده  دارد که انسان دهد و بیان می آدمی را در تبیینی واحد به دست می

های خودگرایانه و برای نیل به  اند و تنها در پی جلب منافع خود هستند و تمامی اعمال آدمی با انگیزه شده

 .(11: 1331شاکری  و کیانی،)پذیرد  انجام میمنفعت شخصی 

گرایی یا ناسیونالیسم ایدئولوژی  ملی»  .است 31ناسیونالیسمی انگلیسی  گرایی برگردان فارسی واژه ملی

یک یا چند قطعه زمین تحت یک  است که در ملّت جمعی از مردم. برخاسته از مفهوم مدرن ملّت است

ی ملّت از  دهنده نیروی حیاتی پیوند  .پیوستگی و همبستگی دارند هم وعی بهنکنند و به  حکومت زندگی می

این یگانگی وحدت میان افراد یک   .گیرد می تاریخ، فرهنگ، زبان و غیره نشأت احساس تعلق قوی به دین،

 گرایی ملی . شود تا افراد منافع فردی و شخصی را در قبال مصلحت مشترک نادیده بگیرند می ملت باعث

نمادی از ملت  نفع فردی است، به عبارت دیگر ی ملّت است و بیانگر تقدم نفع جمعی بر ینیت یافتهنیروی ع

وجود  عالیق شدیدی به خودی خود شود و این احساسات ملی نیز به است که از طریق احساسات آشکار می

احساس عمیق وابستگی به میهن و وفاداری مطلق به آن، و »  .(211: 1332شهرام نیا و نظیفی، ) وردآ می

این احساس عمیق   .(11: 1331، 33کوهن) «احساس سهیم بودن در سرنوشت آن، اساس ناسیونالیسم است

 .تواند تبدیل به یک عامل انگیزشی رفتار و افعال انسانی شود ها می دوستی در انسان به وطن و میهن
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 هاسينمايي اخراجي فيلمتحليل گفتمان  شناسيروش  

های  کاربردترین روش یکی از پر . روش منتخب برای نائل شدن به هدف تحقیق، روش کیفی است

های متنوعی را  امروزه روش. است« تحلیل گفتمان»دارند، روش  ای عنایت ویژهکیفی که پژوهشگران به آن 

  «روش تحلیل گفتمان پدام»سعی بر آن است که از مقاله این  گیرند اما در برای تحلیل گفتمان به کار می

دارد که مبتنی بر سه مرحله « فرکالف»هایی با روش  روش تحلیل گفتمان پدام شباهت . هره گرفته شودب11

اما روش تحلیل گفتمان پدام به دلیل  . (11: 1313 فرکالف،) است «تبیین»و  «تفسیر» ،«توصیف»

 حاضر یپژوهشمقاله بودن آن و البته دوری از هر نوع پیچیدگی اضافه، مورد استفاده در   خصوصیت کاربردی

، سطح-عمقسطح، -سطح: این سطوح عبارتند از  .این روش شامل پنج سطح تحلیلی است» .است قرار گرفته

بر دوسطح اول و دوم نوعی   .هایی است هر سطح دارای ویژگی . تر و عمیق( عمیق)عمق-، عمقعمق-سطح

درصددِ کشف کلمات و جمالتی است که در  «برداشت از اصل متن»سطح اول با نام  . توصیف حاکم است

 «گیری و گرایش متن جهت»سطح دوم   .متن دارای بار معنایی خاص در راستای اهداف تحقیق باشند

ها به شکل  در اینجا معانی جمالت نه تنها در قالب کلمات و معناهای صریح و ضمنی آن  .شود نامیده می

های گوناگون جمالت و  ها و گرایش گیری گیرند که فراتر از آن به جهت انفرادی و ترکیبی مورد توجه قرار می

سطح سوم   .شود در نهایت خود متن، نسبت به مسائل مختلف اما مرتبط با موضوع تحقیق نیز توجه می

کند که معنای  گر تالش می شود که تحلیل نامیده می «های متن تحلیل توجیهی با توجه به سایر گرایش»

گر درصدد  درحقیقت در این مرحله تحلیل  .های مرتبط با خلق متن را تبیین کند مرتبط با بافت یا بافت

سطح چهارم   .پدیدآورنده متن است ورد استفادههای م تن با زمینه خلق متن و بینامتنیتکشف رابطه م

در این مرحله تالش  . های مرتبط با متن است مرحله خروج از ساختار ظاهری متن و توجه به فرامتن

سطح  . شود های مرتبط با متن پلی ایجاد و معانی نهفته متن آشکار  شود میان متن، زمینه و فرامتن می

های  گفتمان مطالعهتر تحلیل نام دارد که به  ح عمیقبعدی که به نوعی خروج از روش فرکالف است سط

 متن، در این مرحله،  .های خبری مورد تحلیل برای تولید معانی آن است گزارشاجتماعی حاکم بر

 .(11: 1331بشیر،) «شود گیرد و تحلیل نهایی ارائه می زمان مورد توجه قرار می بینامتنیت و فرامتن هم

ن روش عناصر فیلم به مثابه ایدر .  است استفاده شدهشناسی نیز  رو از روش نشانه پیش  ی مقالهدر  

که چیزی معنادار شود باید  برای این  .شوند ها معانی خلق می شود که از طریق آن ای در نظر گرفته می هنشان

منظور تعیین  به 11فیسک «زگانِمتحلیل ر»از روش   است  تالش شده مقالهدر این  . رمزگذاری کرد آن را

 . ها سه سطح دارند ، رمز طبق دیدگاه فیسک  .تفاده شودسا  شده در فیلم معانی رمزگذاری های گوناگون الیه

 (.1: 1312فیسک، ) ایدئولوژیک، رمزهای فنی و رمزهای رمزهای اجتماعی

 ها اخراجيفيلم نشانه شناسي 

 (.1جدول )شامل سه بخش ایدیولوژیک، اجتماعی، و فنی است  روش تحلیل رمزگانی جان فیسک
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 سه دسته رمزگان جان فيسک. 1ی  جدول شماره

 ها گفتمان
رمزگان 

 ایدیولوژیک
 رمزگان فنی رمزگان اجتماعی

گفتمان 

 ملی

گرایی و  ملی

 پرستی وطن

آمیز، منطقی،  زبان رسمی و عاقالنه، وحدت: زبان کالمی

 .مودبانه، جوانمردانه

برخوردهای از سر غیرت، شرف و  :رمزهای اندامی

 .آزادگی

پرچم ایران، سرزمین، کشور، لباس : های کاالمحور رمز

 .رزم، پالک و سالح جنگی

نجات جان دختر از شیمایی شدن، :  رمزهای رفتاری

 حضور در میدان مین و جنگ با دشمن متجاوز

انتخاب زاویۀ دوربین، عمق دوربین،  :نقش دوربین

 .سازی و اسطوره سازی قهرمانلۀ دوربین برای فاص

موسیقی در جهت القای حس : موسیقی متن

 .پهلوانانه و جوانمردی و غیرت

ها و سرودهای  استفاده از موسیقی: صدای صحنه

 .نوستالژیک ملی

استفاده از بازیگرانی که توانایی و : انتخاب بازیگران

 .پیشینه کاراکتر قهرمان و اسطوره را دارند

گفتمان 

 ارزشی

های  آرمان

دینی و 

 مذهبی

زبان دینی، دلسوزانه، هدایتگر، مودبانه، : زبان کالمی

 .آمیز و تحجرآمیز خشونت

مسلک،  روحانی، عارف)اشخاص باظاهر: رمزهای اندامی

 (چادری، مسجدی و رزمنده بسیجی، زنان

عبا، عمامه، چفیه، تسبیح، محاسن، : رمزهای کاالمحور

 .جنگی  رزم و سالح مذهبی، لباس های  پرچم

 نمازجماعت، حضور در جبهه و مبارزه:  رمزهای رفتاری

 .، حضور در مسجد و اهل ذکربا استکبار

انتخاب زاویۀ دوربین، عمق دوربین، : نقش دوربین

سازی مثبت و القای  برای تصویرفاصلۀ دوربین 

 .ها مشروعیت و مقبولیت شخصیت

القای حس ایمان،  موسیقی در جهت: موسیقی متن

 .اخالص و ایثار رزمندگان

استفاده از صدای اذان و نوحه و : صدای صحنه

 .سرودهای مذهبی

بازیگرانی با سابقه ایفای بازی در : انتخاب بازیگران

های مذهبی و ارزشی برای تثبیت در ذهن  نقش

 .مخاطب

گفتمان 

 خودگرایانه

کسب منافع 

های  و لذت

 شخصی

منشانه، طنازانه، خودخواهانه،  لوتی زبان: کالمی زبان

 .آمیز تمسخرآمیز، ریاکارانه و خشونت

دزد، معتاد، اراذل )اشخاص باظاهر: رمزهای اندامی

 (پیشه و مطرب واوباش، عاشق

موسیقی، خالکوبی،  پاسور، سیگار، آالت: کاالمحور هایرمز

 .مواد مخدر، دستمال یزدی و لنگ

سیگارکشیدن، قمارکردن، رقصیدن، :  رمزهای رفتاری

 .بندی نشینی و شرط خانه، شب حضور در قهوه

انتخاب زاویۀ دوربین، عمق دوربین،  :نقش دوربین

تغییرات فردی  بازنمایی فاصلۀ دوربین برای

 .و خنداندن مخاطبان فیلم کاراکترها

القای حس لودگی و حقارت : موسیقی متن

 .کاراکترها به مخاطب

انگیز و  از آواهای طرباستفاده : صدای صحنه

 .اصطالحا قبل از انقالبی

از بازیگران مشهور و محبوب طنز : انتخاب بازیگران

سینمای ایران استفاده شده به جهت لمپن به 

 .تصویر کشیدن کاراکترها
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 ها اخراجيتحليل گفتمان فيلم  

برداشت از اصل »ستون ا تحت سه ه اخراجی  فیلم ی تحلیل گفتمان سهتا  یکسه سطح در این مقاله 

جدول ) است آمده «های متن تحلیل توجیهی با توجه به سایر گرایش»و « گیری و گرایش متن جهت»، «متن

2).  

 

 ها فيلم اخراجي تحليل سطوح اول تا سوم: 2جدول شماره ی 

 ها اخراجي

 رديف سطح اول سطح دوم سطح سوم

ارزش شهادت و جایگاه 

 .رتبه شهید عالی

از مقام عادی های به انسان شهدا نسبت

 .باالتری برخوردارند

شهدا شمع محفل : امام خمینی -دیوار نوشته 

 .اند بشریت
1 

منزلت و احترام اجتماعی برای 

 .حجاج ورزمندگان در جامعه

مجید برای رضایت میرزا به دروغ مدعی 

شد مکه بوده دوباره به دروغ مدعی می

 .رود شود به جبهه می

 2 .مجید ما مکه رفته، جبهه شم میرهداش : امیر

 خودنمایی مجید،

منزلت رزمندگان و رقابت 

 .عشقی مجید و مرتضی

پندارد که  مرتضی را رقیب خود می ،مجید

میرزا  نزدجبهه رفتن او را انسان موجهی 

 .دهد می نشان

قاپ میرزا رو ( مرتضی)اگر این پسره: مجید

 !جبههمنم باید برم  !بدزده که کار تمومه
3 

وعیاشی  گذرانی روحیه خوش

 .ها اخراجی

 ها اخراجی  گذرانی و تفریح برای خوش امیر

 .فرصت استدنبال 
 1 !اصال همه باهم میریم خوش میگذره: امیر

منزلت رزمندگان، خودنمایی 

 .مجید و جبران اشتباه گذشته

تصمیم مجید برای اعزام به جبهه برای 

 .پدرشرضایت و جلب اعتماد نرگس و 

دیگه میرزا رو خام نمیکنه،  ها این فیلم: مجید

یه فیلم میندازمو !.نرگس خانومم خیلی شکاره

 .برمیگردم

1 

منزلت و احترام اجتماعی برای 

 .حجاج ورزمندگان در جامعه
 .اعزام به جبههبا کسب احترام نزد مردم 

اونوقت میشی چی؟ : به مجید خطاب مصطفی

برادر مجید و حاج تو این زمونه ! برادرمجید

 !مجید فرقی نمیکنه

1 

در  رزمندگانجایگاه ارزشمند 

جامعه و خودنمایی مجید برای 

 .رضایت میرزا

مجید قصد دارد نمایشی به جبهه اعزام 

 .شود

کی میره ! آره :مجید! اینم یه فیلم دیگس : امیر

 ؟!جنگ
2 

جایگاه ارزشمند به جبهه رفتن 

در جامعه و خودنمایی بایرام 

 .برای رضایت مجید

 

نرگس از بایرام انتظار دارد همچون  مرضیه

و رضایت خود و  شودجبهه  راهی نیزاو 

 .داند این امر میبرادرش را در گرو 

ببین مجید ما  !داداشم داره میره جنگ  :مرضیه

اما تو ! نرگس چه نازهایی که نمیکشه  بخاطر

بخاطر من حاضر نیستی دل آقا داداشمو ! چی

تو از عشق وعاطفه بویی ..!بیاریبه دست 

 !نبردی

 .خیلی خب منم باش میرم جبهه: بایرام

1 
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گری مصطفی و پشتیبانی و  لوتی

 .حمایت او از مجید

مصطفی به خاطر مجید حاضر است هر 

 .کاری بکند

بری  هرجا! میفهممت! داش مجید: مصطفی

 !چه بهشت باشه چه جهنم! باهاتم
3 

منافع اعزام به جبهه برای کسب 

 .مادی

به جبهه بالوره و تلویزیون  به انگیزهبیژن 

 .رود می

داداش اینجا چی میدن؟ : از مجید( بیژن)سوال 

آره بچه خوبی باشی : ؟ مجید!بالوره هم میدن

حاج آقا اسم ما : بیژن! اون تلویزیونه هم میدن

 .رو هم ثبت نام کنین لطفا

11 

اعزام به جبهه برای کسب منافع 

 .مادی

تلویزیون و بالوره بیژن را به جبهه رفتن 

 .کند ترغیب می

انگیزه شما از رفتن به : حاج صالح از بیژنسوال 

برا اون تلویزیونه اومدیم و : جبهه چیست؟ بیژن

 !اون بالوره

11 

اعزام به جبهه برای کسب منافع 

 .مادی

دارد  قصد کاالهای انبار شدهبیژن به طمع 

 .به جبهه اعزام شود

( کاالهای انبارشده در مسجد)اونا  :صالححاج 

 .ایم خب ماهم رزمنده: بیژن. .هاست برا رزمنده
12 

روحانی انگیزه جبهه رفتن را 

 .انجام تکلیف الهی می داند

را به سبب  کنندگان روحانی گزینش

 .کند شان مذمت میسواالت

کی گفته برای : اعزام روحانی خطاب به مسئول

در راه خدا باید بدونی تکلیف الهی و جون دادن 

 کفن میت چند تیکست؟

13 

همه شهدا مطلقا از ابتدا انگیزه 

سیرتکاملی در  .الهی نداشتند

شان  جبهه طی کردند تا انگیزه

 .تکلیف الهی و بخاطر خدا شد

ها به دلیل نیت به  از نظر میرزا اخراجی

ها  باید اخراجی. درفتن، اراذل نیستن جبهه

گیزه حقیقی برسند و کرد تا به ان یاریرا 

 .غفلت رها شوند از بند جهل و

که اراده کردن  های خدا همین این بنده: میرزا

بقیه رزمنده . برن جبهه از جرگه اراذل خارجند

از ! ازآسمون نازل نشدن( که یکباره)و شهدا هم

یعنی بتونی ! کیمیاگری! هنر همینه! مردم بودن

 !ها طال بسازی از نخاله

11 

زام به جبهه به درخواست اع

به  دلیل دلبستگی فردی

 .ها اخراجی

ها انس گرفته و به  عمو سیفی با اخراجی

ها جدا  تواند از آن ها عادت کرده و نمی آن

ها را در جبهه  خواهد آن شود و می

 .همراهی کند

عمریه با این : به میرزا خطابعموسیفی 

میشه سفارش . انس گرفتم( ها اخراجی)جماعت

منم با ! بکنی( برای حضور در جبهه)همما رو 

 .داش مجید اینا راهی کنید

11 

تبعیت دعوت به تکلیف گرایی و

 .از حرف امام خمینی

رهبر کشور، جوانان را مکلف به حفظ 

 .داند اسالم از طریق به جبهه رفتن می

امام »: در مراسم بدرقه رزمندگانپارچه نوشته 

حفظ ما همه ملکف هستیم اسالم را : خمینی

 «.کنیم

11 

مقایسه جنگ با حادثه عاشورا و 

مداری  طلبی و دین شهادت

 .جوانان

رفتن جوانان به جبهه امتداد راه کربال و 

خون دادن در راه امام حسین 

 .است( السالم علیه)

کربال ):در مراسم بدرقه رزمندگانپارچه نوشته 

 (.خواهد رفتن خون می
12 

خودنمایی حاج صالح برای 

 .مردم
 .پاسخ به بازپرسی و انتظار مردم

شد  مین: خطاب به همسرش همسر حاج صالح

باید یه جور جواب : حاال نری حاجی؟حاج صالح

 مردم رو بدم یانه؟

11 

منزلت رزمندگان در جامعه، 

خودنمایی حاج صالح برای 

 .مردم

حاج صالح قصد دارد همه آشنایان و 

و  دوستان از رفتنش به جبهه باخبر شوند

 .را بستاینداو 

یه آش پشته : حاج صالح خطاب به همسرش

تمام فک و فامیل رو  پای مشت درست میکنی،

کنی، میگی  و تمام اهالی محل رو دعوت می

ممکنه شهید و  حاجی رفته خط مقدم جبهه

 !بشه و برنگرده

13 

برای دفاع از مملکت به رزمنده  دادن برای مملکت را  جان رزمندهپدر  این مملکت : اش پسر رزمندهخطاب به ی پدر 21 
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شمارد و معتقد است با  حقیر می .رود جبهه می

توان به  تحصیالت، خدمت بیشتری می

 .کشور کرد

؟ فقط گوشت !خواد فردا دکتر و مهندس نمی

بیا پایین میری نفله  !خواد؟ دم توپ می

 !ها میشی

جبهه بستری مناسب برای 

 .اصالح و هدایت

برای کسب اعزام مجید به جبهه 

اعتبار نزد مردم و رضایت 

 .معشوقه

 

و  خوشحالی وراهی شدن مجید به جبهه 

مجید با اصالح شدن در پی . نرگس نگرانی

 .جلب رضایت نرگس و میرزاست

تو محل همه فهمیدن دارین میرین : نرگس

بندی  آره اما دیگه این بار خالی: مجید -جبهه 

خدا رو چه دیدی ! شرط خودت بود .نیست

منتظرت میمونم : نرگس! ید ما آدم شدیمشا

 !برگردی

21 

اعزام بایرام به جبهه برای اثبات 

 .خود و رضایت معشوقه

 

را از بایرام  کهمرضیه درپی آن است 

او از بایرام . سازدمطمئن تصمیمش 

 .خواهد مراقب برادرش باشد می

 !بهتر نیست ازدواج کنیم بعد برم جبهه؟: بایرام

میخوای مجید رو تنها ! بایرامآقا : مرضیه

 !میرم!چشم: بایرام! بذازی؟

22 

مقایسه جنگ با حادثه عاشورا و 

 و دینمداری طلبی شهادت

 .جوانان

رفتن جوانان به جبهه همان امتداد راه 

کربال و خون دادن در راه امام حسین 

 .است( السالم علیه)

: ی رزمندگانها پارچه نوشته جلوی اتوبوس

 .راهیان کربال
23 

های امام  عشق جوانان به آرمان

از جمله  (السالم علیه)حسین 

 طلبی شهادت

 وانان به سیدالشهداعالقه و محبت ج
کنند  وداع می« حسین یا»جوانان با پرچم های 

 .شوند و راهی جبهه می
21 

های امام  عشق جوانان به آرمان

از جمله  (السالم علیه)حسین 

 .طلبی شهادت

 وطنعشق به میهن و 

عالقه و محبت به سیدالشهدا و کشور 

 .ایران

و « حسین یا»های  با پرچم بدرقه کنندگان

 .کنند پرچم ایران، جوانان را بدرقه می
21 

به خاطر  در جبهه مجیدحضور 

 .اش و ازدواج با وی معشوقه

ترس بایرام از جنگ و مذمت مجید بخاطر 

 .حضور در جبهه

 .رادیوآغاز عملیات از اعالم 

هممون رو به کشتن ! دیدی داش مجید: بایرام

آخه دختر قحطی بود این دختر رو ! دادی

 .گرفتی

21 

 و بایرام در جبهه مجیدحضور 

دلیل عالقه به به 

 .هایشان معشوقه

 .طلبد جسارت میو  عشق، شجاعت
جگر عشق نداری : امیر خطاب به بایرام و مجید

 !سفر شیر نرو
22 

حضور خدا و عشق به او سبب 

 .است  جوان در جبهه

حضورش  ه سبببه سخره گرفتن جوان ب

 .ها در جبهه توسط گروه اخراجی

کوچولو تو براچی : به یک بسیجی خطابمجید 

بخاطر : دهد پاسخ می ؟ جوان!اومدی جبهه آخه

 .خدا

21 

ها برای همراهی  رفاقت اخراجی

 .مجید

دلیل به  در جبهه مجیدحضور 

 .(اش معشوقه) عالقه به

ها برای کمک به ازدواج  گروه اخراجی

 .اند مجید به جبهه آمده

بابا ما نیومدیم : امیر خطاب به دوستان مجید

ما اومدیم اینجا این داش ! جبهه بجنگیم که

مجید ما یه چندتا عکس بندازه، ببره نشونه 

 !میرزا بده بلکه بختش باز شه

23 

 .ها خوشگذرانی گروه اخراجی
در حال بازی با  امیر و بیژن در جبهه

 .یکدیگرند

امیر و بیژن در شب اول حضور در جبهه در 

 .انداختن هستند حال تاس
31 
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 .ها خوشگذرانی گروه اخراجی
توجه به  بیها  یکی از اعضای اخراجی

 .نوازد آهنگ می گروه شرایط جبهه برای

عمو سیفی کنار دوستان خود در شب اول 

 .زند میخیال، سازدهنی  حضور در جبهه، بی
31 

از آنجا که مجید و بایرام برای 

های خود  جلب رضایت معشوقه

اند این عکس به  به جبهه آمده

ها برای اثبات حضور در جبهه  آن

 .کند کمک می

 

بایرام عکاس را به اجبارآورده تا از خود و 

خواهد از  او می. دوستانش عکس بگیرد

 .این عکس در تهران بهره گیرد

عکاس را آورده تا از اخراجی ها عکس ) بایرام

یه عکس ! عکاس باشی رو اوردم: گوید می(بگیرد

 .تو تهران خیلی به دردمون میخورهیادگار 

32 

 .تبعیت جوانان از امام خمینی
رزمندگان، امام خمینی را تنها 

 .گذارند نمی

 و مشغول ورزش صبحگاهی هستند رزمندگان

 امام..خدا قوت همیشه: کنند صدا تکرار می یک

 !تنها نمیشه

33 

 .ها خوشگذرانی گروه اخراجی
معاون فرمانده از وسائل همراه خشم 

 .ها اخراجی

 :ها حضور اخراجی ازآمیز  گالیه فرمانده معاون

را جلوی پای فرمانده .. قمار و آالت موسیقی،

خونست  مطرباینجا : زند فریاد میو .( ریزد می

 ؟یا جبهه

31 

 برخی از رزمندگان نارضایتی 

نسبت به خوشگذرانی گروه 

 .ها اخراجی

 ها درخواست عدم حمایت از گروه اخراجی

به علت عدم توجه به مسائل شرعی و پیدا 

 ..و شدن وسائل قمار و بازی

کنم  به شما توصیه می: روحانی بهحاج صالح 

کارشون  دیگه که برا اینا ریش گرو نذارید،

توی وسایلشون آثار لهو ولعب و ! منکراتی شده

 .قمار پیدا کردن

31 

و اعتراض فرماندهان نسبت  نقد

 .ها به خوشگذرانی گروه اخراجی

 

ها را گروهی  اخراجی معاون فرمانده

داند که  می ناهنجار و دور از قواعد جبهه

 تفریح و بازیدر شرایطی حساس دنبال 

 .اند بوده

اینجا : ها اخراجی هب خطاب فرماندهمعاون 

به !! هری..! چال میدون نیست که!جبهست

چرون اومدن  یه مشت عملی چشم!.. سالمت

 !!جبهه

31 

انگیزه اصلی  ازمرتضی آگاهی 

 .حضور مجید در جبهه
 داحتمال رفتار فریبکارانه از مجی

  وکیلی جبهه حاال خدا: مرتضی خطاب به مجید

 باشه؟رفتنت مثل مکه رفتنت ن

 

32 

مجید برای اعتمادسازی و اثبات 

خودش به میرزا به جبهه آمده 

 .تاس

  مجید برای رضایت میرزا به جبهه آمده

 .داند جدا می یناست و خود را از سایر

دیدیم قیاف ما که به این حرفا نمیخوره : مجید

ای میایم این دور و برا که  گفتیم یه دوسه هفته

بلکه میرزا هم خیالش بخورم ( چرخی بزنیم)فر

 !راحت شد که ما هم آدم شدیم

31 

ای فراتر از  انگیزهوجود 

 .شخصی های انگیزه

حس مسئولیت نسبت به 

 .مملکت و دفاع از کشور است

های خاصی  مجید جبهه را متعلق به انسان

ها جداست در حالی که  داند که از آن می

مرتضی معتقد است مملکت برای همه 

 .قشر خاصی نیست است و متعلق به

ی شما  من که با جبهه مبهه: مجید به مرتضی

 !!جبهه ما :(متعجبانه)مرتضی. کاری نداشتم

آره دیگه ما که از تریپ شما نیستیم : مجید

 !یعنی مملکت مال شماها نیست؟ :مرتضی

33 

خاطر  به در جبهه محضور بایرا

 .اش و ازدواج با وی معشوقه

خواهد قید  و میاست بایرام ترسیده 

 .ازدواج با مرضیه را بزند و از جبهه برود

خواهرت رو نخواستیم بذار ! داش مجید: بایرام

 !من با خواهرت ازدواج نمیکنم! ما برگردیم
11 

مذمت انگیزه اصلی بایرام توسط 

 .خودش از سر رعب و وحشت

بایرام از وحشت، خود را مورد عتاب قرار 

ه چرا کند ک دهد و خود را شماتت می می

بایرام زن گرفتنت چی بود؟جبهه رفتنت : بایرام

 چی بود؟
11 
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 !خواسته ازدواج کند؟ می

حضور جوانان زیادی در جبهه 

با روحیه از جان گذشتگی و 

 .ایثار

عمل فداکارانه جوان رزمنده که مرتضی 

معتقد است مانند او در جبهه بسیار 

 .هستند

کشیده از دست بایرام به زمین  نارنجکی ضامن

در این هنگام . گیرند افتد، همه پناه می می

نارنجک . اندازد نارنجک می یخود را روجوانی 

تو : دیگران خطاب بهمرتضی . کند عمل نمی

 !ها مثل این مرد زیاد پیدا میشن  جبهه

12 

تالش برای تغییر انگیزه 

خواهد  مرتضی می. ها اخراجی

 .ها را اصالح کند اخراجی

هاست اما  مرتضی در پی اصالح اخراجی

خودش به نوعی تحت تاثیر آداب آنان قرار 

 .گرفته است

: ها حاج صالح با کنایه، خطاب به اخراجی

! دهمرتضی جواب دا میبینم که درس اخالق آقا

ایشون اومدن شما رو اصالح کنن دارن 

 !خودشون اصالح میشن

13 

 .ها ه اخراجیخوشگذرانی گرو
مجید و بیژن در جبهه در حال بازی با 

 .یکدیگرند

 انداختن و  مجید با بیژن در جبهه در حال مچ

 .هستند بازی پاسور
11 

از نظر معاون فرمانده انگیزه 

حضور جوانان باید فقط انجام 

ی  تکلیف الهی باشد و هر انگیزه

 .دیگری مردود است

تکلیفی ها را  حضور اخراجی معاون فرمانده

های شخصی  داند و از سربهانه نمی

 .پندارد می

الواتی که : (ها درباره اخراجی)معاون فرمانده

 !جبهه اومدنشون هم از سر بهونس نه تکلیف

 

11 

تبیین هدف جنگ توسط 

 .فرمانده

شکست استکبار توسط جوانان 

 .های شیعه معتقد به آرمان

جوانان بدون امکانات و با تکیه بر 

 .دهند خود دشمن را شکست میاعتقادات 

کجان رستم دستان وسیاوش : سخنرانی فرمانده

های حیدرکرار  و کیکاووس تا ببینن شیربچه

چطوری بدون گرز و تبرزین و رخش، شاخ غول 

 !شکستن رواستکبار 

11 

 گروه های شخصی انگیزه

 .همانند خودنمایی ها اخراجی

ها برای  فرمانده را مطلع کردند که اخراجی

اند و باتوجه به  گرفتن به جبهه آمده سعک

 .اتمام کارشان در عملیات شرکت نکنند

طور که شنیدم  این: به مجید خطاب فرمانده

شما عکساتون رو گرفتین و کارتون با جبهه 

 !تموم شده

12 

تغییر انگیزه مجید از انگیزه های 

 .شخصی به انگیزه ملی

مجید تا کنون بخاطر میرزا و دخترش 

بخاطر خودش از  آن بعد لی بوده وجبهه 

 .ماند و دفاع از وطن در جبهه می

در  که کنند فرماندهان به مجید توصیه می

به خیالم اینجا ! نه: مجید. عملیات شرکت نکنند

تا حاالش بخاطر میرزا ! یه چیزی گرفتارم کرده

و دخترش اینجا وایسادم اما از این به بعد واس 

(: به مرتضی خطاب)خاطر دلم خودم اینجام

مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه 

هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و 

 .خوام خاک نمی

11 

مذمت انگیزه اصلی بایرام توسط 

 .خودش از سر رعب و وحشت

 .کند بایرام عشق و عاشقی را مالمت می

کند ازدواج  بایرام به روحانی توصیه می

 .نکند

به . پدر عاشقی بسوزه: روحانی خطاب بهبایرام 

 .نظر من هیچ وقت زن نگیر
13 

تبدیل انگیزه عشق زمینی به 

 .عشق حقیقی و الهی

کند  ما را مشخص می آنچه سرنوشت

 .خواست و اراده خداوند است

در : مجید لحظه شهادت شعری زمزمه می کند

گر تو ، نامان ما را گذر ندادند کوی نیک

 .پسندی تغییر ده قضا را نمی

11 
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 (عميق)تحليل سطح چهارم تحقيق 

ناظر به نوعی تفسیر از سطح سوم تحلیل و تعیین رویکردهای  (عمیق  ی مرحله) تحلیلسطح چهارم 

در این مرحله  . است (های متن تحلیل توجیهی با توجه به سایر گرایشیعنی )متفاوت در این ستون  مشابه و

تر  های کالن عناوین یا واژه ها تحت تفسیر کلی مربوط به آن ،حاصله از سطوح پیشین تحلیلبا توجه به نتایج 

 جدول)بخش در این  مذکور های به عبارتی دال  .گیرد کند، انجام می می که نوعی از رویکرد کالن را ترسیم

  .است آمده است، استخراج شده 2ی  که از جدول شماره  ی مواردی از مقایسه (3

 

 اه فيلم اخراجي( سطح عميق)چهارم تحليل سطح : 3جدول شماره ی 

 1ردیف خانه های مربوطه در جدول شماره  دال های مرکزی – تحلیل سطح چهارم گفتمان ردیف

 21و  21، 23، 12، 1 انگیزه شهادت طلبی 1

 31و  32، 22، 21، 13، 11، 1، 2، 1، 1، 3، 2 انگیزه منزلت واعتبار 2

 انگیزه عشق زمینی 3
3 ،1 ،1 ،2 ،1 ،21 ،22 ،21 ،22 ،21 ،32 ،

 13و  11، 11، 31، 32

 11و  31، 31، 31، 32، 31، 31، 1 انگیزه تفریح 1

 انگیزه خودنمایی 1
3 ،1 ،1 ،2 ،1 ،11 ،13 ،21 ،22 ،23 ،32 ،

 12و  31، 32

 32و  1 انگیزه جبران شکست 1

 33و  11 انگیزه تبعیت و  اطاعت 2

 32 و23، 11، 3 و دوستیانگیزه رفاقت  1

 11و  21، 11 انگیزه الهی و عشق حقیقی 3

 12، 11، 11 انگیزه ثروت اندوزی 11

 11و  11، 11، 13 انگیزه انجام تکلیف الهی 11

 11و  33، 21، 21 انگیزه دفاع از کشور و مردم 12

 13و  21 انگیزه هدایت و اصالح 13

 11و  12 انگیزه فداکاری و ایثار 11

 11 ظلم و استکبارانگیزه جنگ علیه  11

 

 به روش پدامها  اخراجيسطح پنجم تحليل گفتمان فيلم 

ی  ، با استفاده از تحلیل سطح چهارم که مقایسهشد بیان که در بخش روش طور در این سطح همان

مورد تحلیل قرار  ها اخراجیبود، فضای کلی گفتمانی فیلم ( باالخص در سطح سوم تحلیل)های جدول  سلول
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در این مرحله   .گیرد ، در این مرحله صورت میتحلیلمورد   های حاکم بر فیلم تبیین گفتمان  .گرفتخواهد 

 .شود و تحلیل نهایی ارائه می گیرد می ، بینامتنیت و فرامتن، همزمان مورد توجه قرارمتن

 

 گفتمان ارزشي

دینی  و باورهای اعتقاداتهایی که  اند و یا انگیزه داشته ی دینیها و باورها هایی که ریشه در ارزش انگیزه

و در  گیرند ذیل گفتمان ارزشی قرار می است  جوانان رزمنده شدهی کردار و افعال  دهنده و برانگیزاننده جهت

انگیزه  ،اطاعت انگیزه تبعیت و ،انگیزه شهادت طلبی  .شوند گفتمان ارزشی میحقیقت سبب شکل گیری 

انگیزه جنگ  و انگیزه فداکاری و ایثار ،انگیزه هدایت و اصالح ،انگیزه انجام تکلیف الهی ،حقیقیالهی و عشق 

ها شده  باورهای دینی عامل ایجاد آن هستند که یای شده های بازنمایی من جمله انگیزه علیه ظلم و استکبار

 .است

و نیز از طریق  مورد پژوهشهای فیلم  گو میان شخصیت و از طریق زبان کالمی و گفتگفتمان ارزشی 

 .است ها و عالئم غیرکالمی شکل گرفته نشانه

 

 گفتمان ملي

ذیل گفتمان ملی معنا  ،است ها شده گیری آن پرستی عامل شکل دوستی و وطن هایی که میهن انگیزه

و  یفداکار زهیانگو  دفاع از کشور و مردم زهیانگ . شوند کنند و در واقع باعث ایجاد گفتمان ملی می پیدا می

دوستی،  ای هستند که ریشه در احساس وطن های بازنمایی شده در راه وطن و مردمانش از جمله انگیزه ثاریا

 .درنداوابستگی و عشق به میهن 

این گفتمان به عنوان عاملی  . است  ها شکل گرفته گفتمان ملی در قالب ارتباطات کالمیِ شخصیت

حقیقت گفتمان ملی  در . است داده شده شود نشان بخش که سبب همبستگی و یکپارچگی می وحدت

 .دهد بسترساز زمینه مشترکی است که تعامل گفتمانی را شکل می

 

 خودگرايانهگفتمان 

.   درآمده استمحوری به نمایش  خودطلبی و  ، به صورت منفعتخودگرایانهدالّ مرکزی گفتمان 

 خودگرایانه گفتمانذیل اند،  های شخصی بازنمایی شده ا ویژگی کسب منافع و لذتب ای که جوانان رزمنده

هایی که ذیل  انگیزه  .دهند ها و رفتارهای خود شکل می گگیرند و این گفتمان را از طریق دیالو قرار می

، انگیزه تفریح، انگیزه عشق زمینی، منزلت واعتبارانگیزه ) همچون به تصویر کشیده شده، خودگرایانهگفتمان 

 هستندهایی  انگیزه (انگیزه جبران شکستو  اندوزی ، انگیزه رفاقت و وابستگی، انگیزه ثروتانگیزه خودنمایی

 .(1جدول ) اند شکل یافته طلبی و خودمحوری سبب همین ویژگی نفعبه که 
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 .هدد تر را نشان مي های مستخرج از سطح عميق های مرکزی هر يک ازگفتمان دال .4یجدول شماره

 ردیف
ها های  موجود فیلم اخراجی گفتمان  

(تر سطح عمیق)  
 (سطح عمیق)های مرکزی  دال

 گفتمان ارزشی 1

 انگیزه شهادت طلبی 

 انگیزه تبعیت و  اطاعت 

 انگیزه الهی و عشق حقیقی 

 انگیزه انجام تکلیف الهی 

 انگیزه هدایت و اصالح 

  فداکاری و ایثارانگیزه 

 انگیزه جنگ علیه ظلم و استکبار 

 گفتمان ملی 2
 دفاع از کشور و مردم زهیانگ 

 ثاریو ا یفداکار زهیانگ 

خودگرایانهگفتمان  3  

 انگیزه منزلت واعتبار 

 انگیزه عشق زمینی 

 انگیزه تفریح 

 انگیزه خودنمایی 

 انگیزه جبران شکست 

  و وابستگیانگیزه رفاقت 

  اندوزی ثروتانگیزه 

 

 نتيجه گيری

انگیزه شهادت طلبی، انگیزه منزلت و  . است  شده  انگیزه شاخص نشان داده پانزده، ها در فیلم اخراجی

اطاعت،  گیزه جبران شکست، انگیزه تبعیت واعتبار، انگیزه عشق زمینی، انگیزه تفریح، انگیزه خودنمایی، ان

اندوزی، انگیزه انجام تکلیف الهی، انگیزه  انگیزه رفاقت و وابستگی، انگیزه الهی و عشق حقیقی، انگیزه ثروت

دفاع از کشور و مردم، انگیزه هدایت و اصالح، انگیزه فداکاری و ایثار و انگیزه جنگ علیه ظلم و استکبار، 

در قالب دو گروه  ارزشیها، گفتمان  در فیلم اخراجی  .ها هستند های بازنمایی شده در فیلم اخراجی انگیزه

این گروه در  . شوند می  نشان داده.... گروه اول گروهی متعصب، متحجر، سختگیر، ریاکار و . شود بازنمایی می

گروه   .شوند گیرند و به صورت کامال تقبیحی به تصویر کشیده می مورد انتقاد قرار می ارزشیذیل گفتمان 

نشان ... ادعا و کردن با مردم، مهربان، مخلص، بی وصیاتی چون اهل عمل بودن، ارتباط بهتر برقراردوم با خص

گفتمان ملی در   .شوند به صورت کامال تبلیغی مدح می ارزشیاین گروه در ذیل گفتمان   .شوند داده می

گفتمانی که توسط  . است  شده  اصلی مشترک و وحدت بخش نشان داده مثابهها، به فیلم اخراجی
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گفتمان ملی در حقیقت زمینه مشترکی را برای  . است  آمده های دیگر پذیرفته شده و به تصویر در گفتمان

انگیزه دفاع از کشور و مردم و انگیزه فداکاری و ایثار   .است  تعامل و مفاهمه بین گفتمان دیگر فراهم ساخته

کند بازنمایی  برای فهم میان گفتمانی ایجاد می ذیل گفتمان ملی به صورت تبلیغی که فضای مشترک

گفتمانی که شخصیت  ؛ها حضور دارد این گفتمان به عنوان گفتمان حاکم در فیلم اخراجی . است شده

این گفتمان  . حضور دارد ها اخراجی نیز در فیلم خودگرایانهگفتمان  . است قهرمان فیلم را در خود جای داده

شود اما به عنوان گفتمان ممدوح و قابل ستایش نیز به نمایش در  احت نقد نمیها به صر در فیلم اخراجی

گرفتن در بستری به نام جبهه سیر تکاملی و صعودی طی  ا قرارب خودگرایانهافراد حاضر در گفتمان   .آید نمی

واقع گیرند و از این طریق مورد تحسین و ستایش  کنند و در نهایت در فضای گفتمان ملی قرار می می

 .شوند می
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