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چکیده
ي دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري ایـران هاي تبلیغاتی نامزدهادر این تحقیق، متن فیلم

بررسی شد تا ضمن تعیین محورهاي مهم گفتمانی هر یک از چهار نامزد حاضر در ایـن انتخابـات،   
ه ایـن اهـداف، از   بـراي دسـتیابی بـ   . هاي تبلیغاتی آنان مشخص شودهاي مرکزي گفتمانی فیلمدال

که پنج سطحی و صورت تکمیلی شـیوة تحلیـل گفتمـانی    (PDAM)الگوي عملیاتی تحلیل گفتمان 
شـده از شـبکۀ   جامعۀ آماري تحقیق، هشت فیلم تبلیغاتی پخـش . نورمن فرکالف است، استفاده شد

نـامزد در  شده توسـط هـر  هاي اساسی مطرح و واحد تحلیل نیز گزاره) هر نامزد دو فیلم(اول سیما 
طـور  هـا کـه هرکـدام بـه    بندي محورهاي گفتمـانی فـیلم  بخشی از نتایج حاصله از جمع. ها استآن

نـژاد  هـاي احمـدي  هـاي مرکـزي گفتمـان فـیلم    اند حاکی از آن است که دالجداگانه بررسی شده
و » نـژاد کفـایتی احمـدي  بـی «هـاي انتخابـاتی موسـوي    ، فـیلم »گـزاري خـدمت «و » عدالت محوري«
و » گرایـی نخبـه «هـاي انتخابـاتی کروبـی    ، فـیلم »کارآمدي و اعتـدال سیاسـی و فرهنگـی موسـوي    «
ریـزي  توانمنـدي و برنامـه  «هـاي انتخابـاتی رضـایی    و فـیلم » ناکارآمدي سیسـتم مـدیریتی موجـود   «
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مقدمه
سـاختن مسـتند تبلیغـاتی دربـارة نامزدهـاي ریاسـت جمهـوري بـراي         1376از انتخابات سـال  

شـده  اي سینماي ایران سپردهها به کارگردانان حرفهساخت این فیلم. پخش از تلویزیون آغاز شد
هـا و  باشد و مایۀ برانگیختن کنجکاوي هرچه بیشتر مردم بـه تماشـاي آن  تا هم اعتباري براي فیلم 

ترتیب سینماگران هم بـا اعـالم   اینبه. هم دربارة کیفیت کار و اثرگذاري آن اطمینان حاصل شود
ها و چه فعالیت در سـاخت ایـن مسـتندها، فعاالنـه     موضع دربارة کاندیداها یا اعالم حمایت از آن

هاي بعدي هم ادامه پیدا کـرد و  این حضور فعال در دوره. ي انتخاباتی شدندهاوارد عرصۀ رقابت
گسترش یافت به طوري که درانتخابات دهم ریاست جمهوري براي هر یـک از چهـار نـامزد دو    

هاي تبلیغاتی، در ساعت ثـابتی  مستند نیم ساعته ساخته شد که در مدت مقرر و مجاز براي فعالیت
.شداز شب، از تلویزیون پخش

هـاي تبلیغـی   شناسایی فضاي سیاسی و اجتماعی حاکم بر جریـان انتخابـات و شناسـایی روش   
هاي سیاسی حائز اهمیت است؛ زیـرا در مبـارزة انتخابـاتی احـزاب و     ها و شخصیتاحزاب، گروه

کننـد؛  هـاي خـود اسـتفاده مـی    ها از ترفندهاي تبلیغاتی مختلفی براي توضیح و توجیـه ایـده  گروه
ن یکی از ضروریات اصلی ارتباطات در مبارزة انتخابـاتی توجـه کامـل بـه روش، سـبک و      بنابرای

هـاي  به هر حال تولیـد فـیلم  . گیرندهاي تبلیغاتی به کار میهایی است که نامزدها در فیلمتاکتیک
عنــوان تبلیغــاتی از ســوي نامزدهــا در طــول برگــزاري انتخابــات و پخــش آن از صــدا و ســیما بــه

ین رسـانۀ تبلیغــی در بـرانگیختن حــس مشـارکت هرچــه بیشـتر مــردم در طـول ایــام      تأثیرگـذارتر 
.تبلیغات نامزدها بسیار مهم و اساسی است

دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوري اسالمی ایـران پـس از سـپري شـدن دوران تبلیغـات      
تخابـات در  چینش نامزدهـاي ایـن دوره از ان  . برگزار شد1388خردادماه سال 22نامزدها در روز 

طرف رئیس دولت حاکم بـا دیـدگاهی مبتنـی بـر عـدالت و      در یک. نوع خود توجه برانگیز بود
اش در دولـت نهـم و در طرفـی دیگـر سـه تـن از       مهرورزي و دفاع از عملکرد چهار سال گذشته

نـوعی در  هاي آغازین پیروزي انقالب اسالمی بهرتبۀ جمهوري اسالمی که از سالمسئوالن عالی
اند بـاهم بـه رقابـت    سوابق و مسئولیت اجرایی بیشتري داشته) نژاداحمدي(ایسه با رئیس دولت مق

هـاي جـدي تلویزیـونی بـین     هاي تبلیغاتی ایـن دوره دایـر شـدن منـاظره    از ویژگی. پرداخته بودند
بود و این امر باعث شده بود انتخابـات ریاسـت جمهـوري دهـم در میـان سـایر انتخابـات        نامزدها

موسـوي و  (هـاي تبلیغـاتی سـه نـامزد     شعارها و برنامـه . ار شده برجسته و پررنگ جلوه نمایدبرگز
هـاي دولـت   بر اساس اعتـراض بـه شـرایط اجرایـی و اداري کشـور و سیاسـت      ) کروبی و رضایی

حاکم بوده است و از سویی دیگر نامزد چهارم که خـود ریاسـت دولـت حـاکم را نیـز بـر عهـده        
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. و پاسخگویی به اعتراضات و انتقادات وارده از سوي نـامزد رقیـب برآمـد   داشته در جهت توجیه 
اي و هـاي منـاظره  کـارگیري شـیوه  نژاد با بـه هاي تلویزیونی نشان داد که آقاي احمديجو مناظره

بـه علـت   . ها را دستخوش تحول قـرار داد فرد خود، سیر طبیعی و مرسوم مناظرهتبلیغاتی منحصربه
دوره که پس از برگزاري انتخابات بحـث تقلـب از سـوي نامزدهـاي رقیـب      اهمیت انتخابات این

حوادث و وقایع مربـوط  . مطرح شد، جریان انتخابات فضاي کشور را با مشکل جدي مواجه کرد
قدر مهم و پیچیده بود که پژوهشـگر را بـر آن داشـت تـا بـه تحلیـل گفتمـان        به انتخابات دهم آن

هـاي نامزدهـا   هاي زیرین، طرز فکر و دیدگاهازد و از این طریق الیههاي تبلیغاتی نامزدها بپردفیلم
.ترین مسائل و مشکالت کشور بررسی کندرا راجع به اساسی

تـرین  مسئلۀ اصلی پـژوهش آن اسـت کـه در انتخابـات دورة دهـم ریاسـت جمهـوري، مهـم        
رکـزي قـرار دارد؛   هـاي م هاي تبلیغاتی نامزدها حول محور کـدام دال محورهاي گفتمانی در فیلم

پـذیر  سـادگی امکـان  هاي تبلیغاتی بهالبته درك و تحلیل مخاطبان از فحواي کالم نامزدها در فیلم
. هاي تحلیلی مناسب براي درك معناهاي آشـکار و پنهـان اسـت   نیست و نیازمند استفاده از روش

هـا  ه در متون فـیلم هاي معنایی چندگانتواند الیهدر حقیقت به کارگیري روش تحلیل گفتمان می
.ها بیان شده است را براي مخاطب آشکار نمایدکه از سوي بازیگران آن

چارچوب مفهومی بحث با تأکید بر روش تحلیل گفتمان
شـناختی بـه   عنوان یـک پدیـدة اجتمـاعی یـا رویکـردي جامعـه      تحلیل گفتمان، مطالعۀ زبان به

ی کشف ایدئولوژي پنهان در پس متن اسـت  ادعاي تحلیل گفتمان این که در پ. مقولۀ زبان است
هدف آن مطرح کردن چـه  کند؛ها و نیات گوینده و نویسنده را کشف میالسطور و ناگفتهو بین

کسی، تحت چه شرایطی، چگونه، چه چیزي را براي چه کسانی یا علیه چه کسـانی اسـت؟ یـول    
و تحلیـل زبـان در کـاربرد    زیـه  تحلیل گفتمان، تج«: نویسندو براون در تعریف تحلیل گفتمان می

هـاي زبـانی مسـتقل از اهـداف و     تواند منحصر به توصیف صـورت آن است، در این صورت نمی
»انـد ها در امور انسانی بـه وجـود آمـده   ها براي پرداختن به آنکارکردهایی باشد که این صورت

ل گفتمـان آن را چنـین   اي تحلیـ نیز با تکیه بر گسـترة فراجملـه  » شیفرین«). 11: 1379فرکالف، (
اي عناصر زبـانی را مطالعـه   کوشد تا نظام و آرایش فراجملهتحلیل گفتمان، می«کنند، تعریف می

بـر  . کنـد اي یا متون نوشتاري را بررسـی مـی  کند و بنابراین واحدهاي زبانی نظیر تبادالت مکالمه
ویـژه بـا تعـامالت یـا مکالمـات      هاي اجتماعی بهاین اساس تحلیل گفتمان با کاربرد زبان در زمینه

(Schiffrin, 1994). »میان گویندگان سروکار دارد

فوکـو،  (» قـدرت «اگرچه تحلیل گفتمان بر پایۀ نظریۀ گفتمان که بر اساس سه مفهـوم اصـلی   



)43پیاپی (94تابستان، 13شماره ،هارمچسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه38

اسـتوار اسـت و   ) 1383اعتمـاد،  (گرامشی » هژمونی«و ) 1387آلتوسر، (» ایدئولوژي«، )ب1382
هـاي تبلیغـاتی انتخابـات    شود اما بـراي تحلیـل فـیلم   و نظري مطرح میدر این چارچوب مفهومی 

از نظریات و مفاهیم مهمی استفاده شده است که به علت ضرورت اختصـار و روشـن بـودن    دهم
1سـازي همچون برجسـته نظریاتی. شودها اشاره میفقط به آن

(Donsbach, 2008:145) ،  بازنمـایی
، همچون پروپاگاندا که در چگـونگی  )257: 1997هال،(ها و چگونگی بازنمایی مفاهیم و ارزش

ها به کار گرفته شده اسـت کـه بـه سـبب اهمیـت رویکردهـاي       طرح مفاهیم و رویکردها در فیلم
بـه شـرح ذیـل اشـاره     ) پروپاگانـدا (هـاي تبلیغـاتی   ها به شیوة تکنیکتبلیغاتی و پروپاگاندایی فیلم

.شده استشود و در تحلیل گفتمان به آن توجه می
هـاي  هـا یـا اَنـگ   هاي جمعی بـا اسـتفاده از برچسـب   پارنتی معتقد است رسانه2:زدنبرچسب

ها و نظرات در مورد موضوعی معـین را از پـیش تعیـین کننـد     مثبت و منفی سعی دارند تا دیدگاه
).72: 1387گلبخشی،(

اي جنگ نـرم و  سازي و القاي وضعیت بحرانی یکی از شگردهاي رسانهبحران:سازيبحران
.دهدالشعاع قرار میعملیات روانی است که مخاطبان بسیاري را تحت

از نظر مک کلونگ در این شیوه سعی بر آن است تا براي پذیرش یا رد یک عقیـده،  :تسري
ها را با عقیده، شخص، کشور یا سیاست دیگـري  شخص، کشور و یا سیاست توسط مخاطب، آن

هــاي ایجــاد نگــرش خصــمانه در مــردم مــذهبی در قبــال  ز راهیکــی ا. هماننــد و هماهنــگ کنــد
داري را بـا فسـاد   ها سرمایهکمونیست. کمونیسم آن است که کمونیسم را برابر با الحاد نشان دهد

).71: 138گلبخشی،(دانند برابر می
ــی ــار    :فرافکن ــین رفت ــن مفهــوم در تبی ــر اســاس شخصــیت خــود اســت، ای ادراك جهــان ب

هـا و  ر به کار رفته است که بر اساس آن، شخص عوامل بیرونی را علت شکستناسازگارانه، بسیا
).219-220: 1384برونو،(داندخطاهاي خود می

هاي سنتی در جنگ روانی، استفاده از ابزارهایی بـراي ترسـاندن مـردم    ازجمله شیوه3:ارعاب
ان جنگ روانی ضـمن  کنندگدر این شیوه طراحان و اجرا. ها بوده استو سست ساختن ارادة آن

کننـد کـه خطـرات و صـدمات     تهدید و ترساندن مخاطبان مدنظر خـود، بـه آنـان چنـین القـا مـی      
احتمالی و حتی قطعی زیادي در انتظار آنان است و آنچـه برایشـان از اهمیـت زیـادي برخـوردار      

و اي مـبهم  کوشـند بـا ترسـیم آینـده    طراحان جنگ روانـی مـی  . است در شرف نابودي قرار دارد
خواهنـد وادارد  تاریک، در صورت تمکین نداشتن مخاطبان، آنان را به پـذیرش آنچـه خـود مـی    

1. Agenda Setting
2. Labeling
3. Frightening
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)73: 1387گلبخشی،. (کنند
... شدن، امنیت ملی، حقوق بشر، دموکراسـی و طرح کردن مفاهیمی مانند جهانی:گوییکلی

.شودمیاي مشخص به کار گرفتهمنظور اقناع مخاطبان در زمینهکه بدون تعریف مشخص به
ریـزان جنـگ روانـی از اشـخاص یـا نهادهـایی کـه مـورد اعتمـاد          طراحـان و برنامـه  :گواهی

).41: 1388بالش آبادي،(کنند مخاطبان هستند براي تأیید یا رد یک عقیده یا پدیده استفاده می
در این شیوه از نیاز مخاطبان به تعلق داشتن یا هماهنگ بودن بـا جمـع   :همرنگی با جماعت

شود، این شیوه در پی ایجاد جاذبه است، اما به جـاي اسـتفاده از یـک فـرد یـا      گروه استفاده مییا 
هـا همیشـه   هاي تبلیغاتی کمونیسـت در پیام. شوداستفاده می» جمع«نهاد مورد اعتماد مخاطبان، از 

وسـت  هـاي صـلح د  ، همـۀ انسـان  ...دانند که تمام دنیا می: شداز این قبیل اصطالحات استفاده می
» مخـالف «دهد که اگـر مخاطـب بـا اصـل پیـام      این شیوه نشان می. غیرهو... کنند که اعتراف می

حــالی اســت کــه بــه ناچــار بایــد بــه اکثریــت بپیونــدد گیــرد و ایــن درباشــد، در اقلیــت قــرار مــی
).70: 1387گلبخشی،(

-مـان سیاسـی  هـاي تبلیغـاتی اصـوالً بـراي ایجـاد نـوعی از گفت      با توجـه بـه اینکـه طـرح فـیلم     
تبلیغاتی در جامعه براي جذب مردم به انتخـاب کاندیـداي مطـرح کننـدة فـیلم اسـت،       -اجتماعی

توانـد یکـی از بهتـرین    الـذکر مـی  بنابراین تحلیل گفتمان، بـا توجـه بـه چـارچوب مفهـومی فـوق      
هـاي مرکـزي بـراي    هـا و تبیـین دال  هاي تحلیل براي کشف روح گفتمانی حـاکم بـر فـیلم   روش
.گذاري بر افکار عمومی استتأثیر

ترین سؤال مد توجه این مقاله که با روش تحلیـل گفتمـان درصـدد پاسـخ بـه آن اسـت،       مهم
هـاي  هـاي تبلیغـاتی اسـت کـه ایـن دال     هاي مرکزي گفتمانی حاکم بر هر یک از فیلمکشف دال

هاي حـاکم  فاوتسازي جامعه و افکار عمومی در این زمینه و تبیین تمرکزي اصوالً توانایی بسیج
.ها و بالتبع هر یک از کاندیداها را دارندبر هر یک از فیلم

گفتمانتحلیل
آن را چنــین تعریــف 2،و اســتابز1گفتمــان، شــیفریناي تحلیــلبــا توجــه بــه گســترة فراجملــه

:اندکرده
اي عناصـر زبـانی را مطالعـه کننـد و     کوشـد تـا نظـام و آرایـش فراجملـه     مـی ]گفتمانتحلیل[

بـر  . اي یا متون نوشـتاري را بررسـی کننـد   تر زبانی نظیر تبادالت مکالمهبراین واحدهاي بزرگبنا

1. Deborah Schiffrin
2. Michael Stubbs
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ویژه با تعـامالت یـا مکالمـات    هاي اجتماعی، بهگفتمان با کاربرد زبان در بافتاین اساس، تحلیل
ــه. میــان گوینــدگان ســروکار دارد ــه کــه یکــی از  گفتمــان، همــانتحلیــلاختصــار، روشب گون

شناسـی،  تحقیـق در زبـان  «کنـد،  دایـک مطـرح مـی   .ون.اي.ترین استادان آن بـه نـام تیـون   تهبرجس
دیگـر معنـا و مفهـوم بـه دسـت      عبـارت بـه .»هاسـت ها و گفتهشناسی متن نوشتهشناسی و نشانهواژه

شـود،  شده، تنها در چارچوب همان متن محصور نمیآمده از مطالعه و تحقیق در یک متن نوشته
و شرایط مختلـف زمـانی، مکـانی، سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي و حتـی         بلکه عوامل

یک متن، دخالت داشـته و تصـویر کامـل از معنـاي     1اخالق و رفتار فردي، در ایجاد معناي کامل
).16-1385:17بشیر، (دهند یک متن را به دست می

2دایکون

راتش در بـاب تحلیـل گفتمـان    شناسـی انتقـادي، بـه طـرح نظـ     قالـب زبـان  تون ون دایک، در
متمرکز اسـت و سـه مفهـوم    » ایدئولوژي«و » شناخت«رویکرد او بر مقوالتی مانند . استپرداخته

).132-131: 1382دایک، ون(رود ، مبناي تحلیل او به شمار می»اجتماع«و » شناخت«، »گفتمان«
. تعریـف کـرد  » مـاعی زبـان در بافـت مـوقعیتی و اجت   «تـوان به زعم ون دایک، گفتمان را می

هـا و  اجتمـاعی، باورهـا و اهـداف و همچنـین ارزیـابی     شناخت فـردي و «شناخت نیز در ارتباط با 
ها و فرایندهاي مرتبط با ذهن و حافظـه کـه بـه گفتمـان و     احساسات و یا همۀ ساختارها، بازنمایی

تعـامالت  «) خـرد (لـیِ  ساختارهاي محخرده: اجتماع نیز هم شامل» .گیرداند قرار میتعامل مربوط
شود که بـه صـور  تر سیاسی و جمعی میو هم شامل ساختارهاي همگانی» مندموقعیترودرروي

هـا،  ها، نهادها، سـازمان ، جنبش)مانند سلطه و نابرابري(ها، روابط گروهی مختلفی در قالب گروه
هـا تعریـف   گتـر جوامـع و فرهنـ   هاي سیاسـی و خصوصـیات انتزاعـی   فرایندهاي اجتماعی، نظام

همگـانی گفتمـان را   هاي شناختی و اجتماعی این مثلث، بافت محلـی و به عبارتی، جنبه. شوندمی
).1384سلطانی، (آورند فراهم می

تواند مثبـت یـا منفـی    دهد که میاي ارائه میطرفانهبیون دایک از ایدئولوژي، تلقی خنثی و
توانـد مبنـاي   کنـد کـه همچنـین مـی    هـا تعریـف مـی   منزلـۀ نظـام باور  او ایدئولوژي را به. نیز باشد

کردارهاي اجتماعی نیز باشد؛ یکی از این کردارها که متأثر از ایدئولوژي است، کـاربرد زبـان و   
طور متقابل، کاربرد زبان و گفتمان نیز بر چگـونگی کسـب و یـادگیري و تغییـر     به. گفتمان است

ترکیبـیِ گفتمـان، شـناخت و اجتمـاع،     مثلـث کنـد بـر اسـاس   او تالش می.تأثیر داردایدئولوژي

1. Comprehensive Meaning
2. Teun A. van Dijk
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کـاربرد زبـان، مـتن، گفتـار و     «درواقـع، از نظـر او   . نظریۀ جـامعی دربـارة ایـدئولوژي ارائـه دهـد     
سـلطانی،  (» گیـرد مـی تعامالت و ارتباطات کالمی، تحت عنوان عام گفتمان مـورد بررسـی قـرار   

1384:59.(
اي بـین  یک از سـطوح گفتمـان، بـه مقایسـه    ون دایک با اشاره به وجود مفاهیم خاص در هر

:نحو و معناشناسی گفتمان و همچنین معناي گفتمان در سطح کالن پرداخته است
ها تأکید دارد، معناشناسـی گفتمـان بیشـتر بـه     که نحو گفتمان بر ساختار صوري جملهدرحالی

در اینجا نیز ماننـد  . دازدپرها در گفتمان میها و مخصوصاً رابطه میان گزارهبررسی ساختار گزاره
طبق این اصل، هر گـزاره یـک   : سایر سطوح گفتمان کاوي، ما با اصل نسبیت گفتمانی روبروییم

بـا توصـیف معنـاي گفتمـان در     . [...] هاي پیشین آن قرار داردوگو تحت تأثیر گزارهمتن یا گفت
با مفاهیم گفتمانی خاصـی  رویم وشناسی سنتی فراتر میسطح کالن آن، ما از دستور زبان و زبان

اي فـرق  که بـا مبتـداهاي جملـه   (هاي گفتمان سرفصل. شویممایه روبرو مینظیر سرفصل یا درون
اگـر  . زنندگفتمان را رقم می) کالن(اصطالحاً معانی کلی گفتمان هستند که انسجام کلی ) دارند

بـه سـؤاالت   وگـو را مشـخص کنـیم، درواقـع     هـاي یـک مـتن یـا گفـت     ما سرفصـل یـا سرفصـل   
ایم؛ سـؤاالتی  پاسخ داده» نوشت؟کرد یا میاو دربارة چه چیزي صحبت می«اي چون پاافتادهپیش

شـوند  ترین اطالعات موجود در آن مربـوط مـی  که به نتیجه و جان کالم یک گفتمان؛ یعنی مهم
).29-1382:31ون دایک، (

1فرکالف

شـناختی و برقـراري   تن از سطح صـرف زبـان  اهمیت او در مطالعات گفتمانی، به فراتر بردن م
گفتمـانی  الگـوي تحلیـل  «. شـود مند میان متن و زمینۀ اجتماعی و سیاسی مربوط مـی نسبتی روش

). 1383:18تاجیــک، (» فــرکالف، از نحــوة تبیــین او از رابطــۀ میــان زبــان و قــدرت متــأثر اســت
فـرکالف  . مطـرح شـده اسـت   »تحلیل انتقـادي زبـان  «گفتمان، تحت عنوان رویکرد او در تحلیل

:قائل استبراي گفتمان، سه سطح

تـر از اولـی اسـت، گفتمـان بـه مثابـه       ، سـطح دوم کـه وسـیع   »متن«سطح اول؛ گفتمان به مثابه 
بافـت  «متن و سطح سوم که سطح کالن است؛ گفتمان به مثابـه  بین فرآیند تولید و تفسیر» تعامل«

خـود، نگـاهی ویـژه بـه     فـرکالف در رویکـرد   ). 167: 1379فـرکالف،  (یا زمینه است » اجتماعی
معنـایی اسـت کـه در    در ایـن معنـا، ایـدئولوژي، سـاخت    . ها دارددر گفتمان» ایدئولوژي«مفهوم 

ایـدئولوژي اهمیـت دارد؛ زیـرا در    معنا در فهم. کندتولید و بازتولید روابط نابرابر ایفاي نقش می
1. Norman Fairclough
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زبـان کـه ابـزار تولیـد معنـا هسـتند،       ا گفتمـان و به همین دلیل، ایدئولوژي ب. خدمت قدرت است
کننـد و در حفـظ و تغییـر روابـط نـابرابر      پیـدا مـی  ها بار ایدئولوژیکگفتمان. کندارتباط پیدا می

هـاي ایـدئولوژیک کـه قـدرت را     بر این مبنا، فرکالف، میان این گفتمـان . شوندقدرت دخیل می
آینـد، تمـایز   با روابط نابرابر قـدرت کنـار نمـی   غیرایدئولوژیک که هايکنند و گفتمانحفظ می
).168: 1379فرکالف، (شود قایل می

گفتمان فرکالفتحلیلسه مرحله شیوة
توصیف) الف

عنـوان  توانند بـه شوند، مییک متن خاص یافت میاي که در» هاي صوريویژگی«مجموعۀ 
موجـود  ) بوط بـه واژگـان و دسـتور   هاي مربراي مثال گزینه(ها هاي خاصی از میان گزینهانتخاب

هـایی  منظـور تفسـیر ویژگـی   به. کندها استفاده میشوند که متن از آنهایی تلقیدر انواع گفتمان
هـاي  در یک مـتن وجـود دارنـد، معمـوالً مـدنظر قـرار دادن دیگـر انتخـاب        صورت بالفعلکه به

ائماً بین آنچه در مـتن وجـود   نتیجه، در تحلیل متون، کانون توجه، داست؛ درممکن نیز ضروري
ایـن . کند، در نوسـان اسـت  ها استفاده میهایی که متن از آنگفتمان یا انواع گفتماندارد و نوع

:شودتغییر و جابجایی در بحث ذیل دنبال می

:روش تحلیل گفتمانی فرکالف از سه سطح تشکیل شده است
عنـوان  شوند، بـه افت میهاي صوري که در یک متن خاص یمجموعه ویژگی:توصیفی)1

موجـود در انـواع   ) هـاي متنـی  واژگـان، دسـتور، سـاخت   (هـاي  هاي خاصی از میان گزینهانتخاب
.کندها استفاده میهایی تلقی شوند که متن از آنگفتمان

از منظـر مفسـر،   . تفسـیرها، ترکیبـی از محتویـات مـتن و ذهنیـت مفسـر اسـت       :تفسـیري )2
اي ذهـن  هایی هسـتند کـه عناصـر دانـش زمینـه     منزلۀ سرنخبههاي صوري متن در حقیقت ویژگی

اي ذهن مفسـر  ها و دانش زمینهسازند و تفسیر، محصول ارتباط متقابل این سرنخمفسر را فعال می
.خواهد بود

اي اسـت کـه ایـن    انـداز خاصـی دربـاره دانـش زمینـه     تبیین متضمن ترسـیم چشـم  :تبیینی) 3
ایـن بـدان   . شـوند هـاي گونـاگون قلمـداد مـی    وان ایـدئولوژي عنـ طور مشـخص بـه  اندازها بهچشم

هـاي اجتمـاعی کـه    هاي مربوط به فرهنگ، مناسبات اجتماعی و هویتفرضمعناست که در پیش
گردنـد  اي هستند، از طریق مناسبات قدرت، در جامعه یا نهاد تعیین میخود جزئی از دانش زمینه

تغییـر روابـط قـدرت دارنـد، از منظـر ایـدئولوژیک       و از نظر نقشی که در مبارزه بـراي حفـظ یـا    
).129-1385:130زاده، آقا گل(شوند نگریسته می
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2موفهو1الکالو

شناسی از دیدگاه سوسور، بـه بیـان نظریـه تحلیـل     هاي زباناندیشهالکالو و موفه، تحت تأثیر
ار و کـرداري زمـانی   رو، هـر گفتـ  ازایـن . (Laclau and Mouffe, 1987)انـد  پرداختهگفتمانی خود

درواقع، آنچه در یک زبان وجود دارد، اعم از کلمـات  . درآیدشود که ذیل گفتمانیمعنادار می
» نظـام روابـط  «شـوند کـه در یـک    دار مـی معنایی و نوشتاري، زمانی معنـی تا تصاویر و ایماژهاي

.Laclau and Mouffe, 1990)؛ 125: 1380دانل، مک(تعریف شوند 
اسـاس ارتبـاط بـا    هـا نیـز بـر   شـود و نشـانه  چیز در یک نظام گفتمانی تعریف مـی هبنابراین هم

همچنین از نظر الکـالو و  ).1384سلطانی، (شوند و نه بر اساس دنیاي خارج یکدیگر تعریف می
,Laclau and Mouffe)؛ 1380:33دانـل،  مک(» گفتمان به مثابه یک کلیت معنادار است«موفه، 

2001

، تسـري  کنـد هاي گفتمـانی متمـایز مـی   ل گفتمانی الکالو و موفه را از سایر نظریهآنچه تحلی«
؛ 1388:343کسـرایی و شـیرازي،   (» گفتمان از حوزه فرهنگ و فلسفه، به جامعه و سیاست اسـت 

Laclau and Mouffe, 2002: 205(
انـد  کـرده نظریـۀ تحلیـل گفتمـانی خـود ارائـه      توان مفـاهیمی را کـه الکـالو و موفـه، در    می

:صورت ذیل فهرست کردبه

هاي سیاسی، اجتمـاعی در ارتبـاط بـا یکـدیگر شـکل      ها و هویتموجودیت:بنديمفصل- 1
یـک نظـام گفتمـانی، در کنـار هـم و در      چیـز در شوند؛ همان گونه کـه همـه  گرفته و فهمیده می

).1380دانل، مک(شود ارتباط باهم فهمیده می
هـاي تفـاوت؛ زمـانی کـه در درون یـک      ت از جایگـاه عبـارت اسـ  » وقتـه «:عنصر و وقته- 2

بنـدي شـده   بالعکس، هر تفاوتی را که از نظر گفتمـانی، مفصـل  . بندي شده باشندگفتمان، مفصل
عنصر و وقته اجزایی هستند که در ارتباط با یکـدیگر،  ). 1384سلطانی، (نامیم می» عنصر«نیست، 
.آورندبندي یک گفتمان را پدید میمفصل

هـاي دیگـر بـر    درواقع نشانۀ برجسته و اصـلی اسـت کـه نشـانه    » نقطه مرکزي«:ۀ مرکزينقط- 3
).1384سلطانی، (گیرد حول این نقطۀ مرکزي شکل می» بنديمفصل«یابند؛ یعنی نظم میاساس آن

خـاص خـود دارد؛ امـا    اي، جایگاهی در گفتمانهر معنی و نشانه:گونگیگفتمانحوزة- 4
» گـونگی حـوزة گفتمـان  «اصـطالحاً بـه   گیرنـد کـه  د و یا در حاشیه قرار میها، طرنشانهبعضی از

:شوندفرستاده می

1. Ernesto Laclau
2. Chantal Mouffe
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» وقتـه «بـه  » عناصـر «است که از طریق فرایند دائمی تبدیل » تثبیت معنا«هر گفتمانی، به دنبال 
ت اند، همـواره در تثبیـ  هایی که در حوزة گفتمان گونگی قرار گرفتهنشانهمعانی و. شودانجام می

.شودمرور در گفتمان تغییراتی حاصلکه به]هستند[کنند و به دنبال آنایجاد میمعنا، اخالل

(PDAM)الگوي عملیاتی تحلیل گفتمان

بشـیر،  ) (PDAM(در این تحقیق، با توجه به کارایی، روانی، نظـم و انسـجام الگـوي عملیـاتی     
آبـادي،  بـالش (، )1388بشیر و حـاتمی،  (قیقات که قبالً اعتبار و پایایی آن با انجام تح) 10: 1385
تأیید شده است، تصمیم گرفته شـد کـه از ایـن الگـو بـه جـاي سـایر        ) 1387هوشمند، (و ) 1388

الگوي عملیاتی فوق دربردارنده سه اصـل رهیافـت نـورمن    . گفتمان استفاده شودالگوهاي تحلیل
.تر استعالوه دو سطح عمیق و عمیقفرکالف، به
» عمق سـطح «، »سطح سطح«در پنج بعد » عمق«و » سطح«هاي بر دو پایۀ تحلیل الیهاین شیوه

).10: 1390بشیر، (استوار است » ترعمیق«و » عمق عمق«و » سطح عمق«
ترین الیۀ متن، ساختار بیرونـی و شـکل بیـان یـا نمـود گفتمـان را       یا فوقانی» سطح سطح«در «

رین الیـۀ سـطحی مـتن اسـت، سـاختار درونـی یـا        تـ که عمیق» عمق سطح«. توان جستجو کردمی
تـرین سـطح از عمـق مـتن، محتـواي      یعنـی فوقـانی  » سطح عمـق «در . را در بردارد» محتواي بیان«

شـده در مـتن و   انتخاب حوادث داستانی یا خبـري یـا موضـوعات مطـرح    . مشخص متن قرار دارد
تـرین الیـۀ یـک مـتن،     ن یـا عمیـق  در آخری. شده استدلیل این انتخاب، در این الیه از متن واقع

محتواي گفتمان، نقش و کـارکرد اجتمـاعی مـتن و نقـش آن در     . اندساختارهاي کالن واقع شده
فرهنگی مخاطب و باألخره سـاختارهاي فرهنگـی، اجتمـاعی و حتـی     -فرهنگ و دانش اجتماعی

تـرین الیـۀ   میـق دهندة این عتاریخی دربرگیرندة متن، ازجمله ساختارهاي کالنی هستند که شکل
).1383:25میرفخرائی، (» شوندمحسوب می» عمق عمیق«متن یعنی 

به شکل سه محور اساسی ذیل مطـرح  » سطح عمق«و » عمق سطح«و » سطح سطح«سه مرحلۀ 
تحلیل تـوجیهی بـا توجـه بـه     . 3گیري و گرایش متن و جهت.2برداشت از اصل متن، . 1: اندشده

هـاي اصـلی   عنوان یکی از بخـش دیگر، متن بهعبارتبه). 20: 1385بشیر، (هاي متن سایر گرایش
هـاي  هـا و گـرایش  گیريدر مرحله بعدي جهت. تحلیل باید موردتوجه و مطالعۀ جدي قرار گیرد

). 1383:14میرفخرائـی،  (هاي سطحی و عمیق مـتن  متن، به شکل جزئی و کلی و با توجه به الیه
.گیرندعه و ارزیابی قرار میدر سطوح مختلف متن، موردتوجه، مطال

مرحلـه عمیـق،   . 1:پیشـنهادي شـامل دو مرحلـه اسـت    تحلیل در این شیوة » عمق عمق«مرحلۀ 
بـراي مرحلـۀ کـامالً کـالن     تر که اولی براي مرحلۀ نسبتاً کالن عمق عمق و دومی مرحله عمیق.2
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.و تاریخی خواهد بودمتکی بر ساختارها و اطالعات مرتبط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دینی 
را ) سـطح سـطح و عمـق سـطح    (توان مجموع دو مرحلۀ اول و دوم این الگو ترتیب، میاینبه

. در نظـر گرفـت  » توصـیف «مشابه و متناظر با مرحلۀ اول الگوي تحلیل گفتمانی فـرکالف؛ یعنـی   
یعنـی  را نظیر مرحلـۀ دوم الگـوي تحلیـل گفتمـانی فـرکالف؛     ) سطح عمق(مرحلۀ سوم این الگو 

را ) تـر سـطوح عمیـق و عمیـق   (ارزیابی کرد و درنهایت، مراحل چهارم و پنجم این الگو » تفسیر«
.تعریف کرد» تبیین«در راستاي مرحلۀ سوم الگوي تحلیل گفتمانی فرکالف؛ یعنی 

مجموع پنج مرحله مزبور که درنهایت با یک نگاه فرامتنی و بـا اسـتفاده از اطالعـات مـرتبط     
گفتمـانی مـدنظر   دهنـدة تحلیـل  گیـرد، تشـکیل  عی، فرهنگـی و دینـی صـورت مـی    سیاسی، اجتما

توان اطمینان یافت که با هر مرحله از اي میبا چنین شیوه). 2و 1: نمودارهاي شماره(خواهد بود 
هاي مختلف، روشن شـود و درنهایـت، در مرحلـۀ پایـانی     شیوه پیشنهادي، بخشی از معنا در حلقه

هـا و قرائـت خواننـده    هاي معنایی مزبور، معناي کامل را البته بر پایۀ برداشتگفتمان، حلقهتحلیل
میان ایـن  ) هایا همبستگی(طورمعمول براي یافتن روابط تحلیل محتوا که به]برخالف[. ارائه دهد

گیـرد،  پیام، فرستنده، سخنگو یا خوانندگان انجام می) اغلب محتوا و گاهی سبک(یا آن ویژگی 
هـا توجـه   ها، عبارات و جملـه پذیري چون واژههاي آشکار، مشهود و محاسبهده به دادهطور عمبه

شود، اما در شیوه مورد استفاده در این پژوهش؛ یعنی تحلیل گفتمان، به جاي شـمارش کمـی   می
).100-1388:101بشیر و حاتمی، (و مقادیر آماري، با معناشناسی کاربردي متن سروکار داریم 

الگوي عملیاتی تحلیل گفتمان-1نمودار

)1385بشیر، : (منبع
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PDAM"Practical Discourse Analysis Model"مدل نظري ترکیبی فرکالف و بشیر -2نمودار

)1385بشیر، : (منبع

تحلیل اطالعاتوروش تجزیه
ابتـدا در مرحلـه   صـورت خواهـد بـود،    تحلیل اطالعات در این پژوهش بـدین وروش تجزیه

برداشـت از اصـل مـتن    : »سـطح سـطح  «هـا تحـت عنـوان    هاي اساسی مـتن فـیلم  اول و دوم گزاره
گیـري و گـرایش مـتن    جهـت : »عمق سطح«و ) متن نوشتاري-متن گفتاري و شنیداري-تصویر(
ایـن دو مرحلـه   . شـود استخراج و در جدول مربوطه ثبـت مـی  ) نگاه به هردو بخش متن و تصویر(

.طح توصیف فرکالف استهمان س
هـاي  شـامل همـه تصـاویر اعـم از تصـویرهاي مسـتند، آرشـیوي، تولیـدي، موقعیـت         :تصویر

اسلموشـن، جامـپ کـات، بـازي بـا      (شده، عکس، گزارش، انیمیشن و تمهیدات بصري بازسازي
زدهـا  هاي تبلیغـاتی نام که در فیلم...) بندي تصاویر ورنگ، اندازه نماها، زوایاي دوربین و ترکیب

.استفاده شده است
هـا،  شامل گفتـار مـتن، مصـاحبه، نرشـن روي تصـاویر، سـخنرانی      :متن گفتاري و شنیداري

هـاي تبلیغـاتی نامزدهـا مـورد اسـتفاده      همۀ موارد از این قبیل که در فیلم... گفتگوها، لحن صدا و
.قرار گرفته است

هـا، تـاریخ،   اسامی افراد، اسامی مکـان ها اعم ازهاي مربوط به فیلمشامل زیرنویس:متن نوشتاري
.هااسامی شهرها و روستاها، گفتگوها، مطالب روي پوسترها و پالکاردها و شعارها، تیتر روزنامه
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.هاي تبلیغاتی نامزدها استفاده شده استکه در فیلمهاي گرافیکیجلوهو 
عنـوان  . خواهـد شـد  هاي دو مرحلۀ اول ترسیم موازات ستوندر مرحلۀ سوم، ستون دیگري به

تحلیـل تـوجهی   : سطح عمق«گفتمانی جاي دارد، عبارت است از » تفسیر«ستون سوم که در آن، 
هـاي  سـتون البته باید توجه داشت که در این پـژوهش، تمـامی  .»هاي متنبا توجه به سایر گرایش

حلیـل گفتمـان،   هاي اساسی و مهمی را در بر دارند کـه در ت ها، گزارهفیلم» برداشت از اصل متن«
در مرحلـه چهـارم   . تواند مبناي تفسیر و تبیین قرار بگیـرد هاي تبلیغاتی مفید و مؤثر بوده و میفیلم

عنوان این دو سـتون کـه   . موازات ستون سوم، ترسیم خواهد شدهاي دیگري هم بهو پنجم، ستون
مرحلـه  3بنـدي عنـی جمـع  ی: تحلیل عمیق«اند از است، عبارتگفتمانی قرار گرفته» تبیین«در آن، 

صـورت  ، کـه بـه  »)هـر نـامزد دو فـیلم   (هاي نامزد مربوطـه  هر یک از فیلم) نسبتاً کالن عمیق(اول 
کـه  نحـوي شده و منسجم، مقابل یکدیگر در جـدولی جداگانـه ثبـت خواهـد شـد؛ بـه      بنديدسته

. انـد ی آمـده اند، تحـت عنـاوین کلـ   هایی که قرابت موضوعی و ربط بیشتري به یکدیگر داشتهآن
در. دهنـد را تشـکیل مـی  ) »عمـق -عمـق «سـطح  (ها، محورهاي عمیق گفتمانی تحقیق حاضر این

گفتمـان فـیلم اول و دوم تبلیغـاتی هـر     » تحلیل کامالً کالن: ترتحلیل عمیق«) مرحله پنجم(نهایت 
تـرین محورهـا و  بنـدي مهـم  صورت مجزا و در قالب یک جدول کلی که جمعیک از نامزدها به

مـدل نظـري ترکیبـی    ) 2: نمـودار شـماره  (ها است، که مـدل عملیـاتی آن   ها در فیلماظهارات آن
بـه شـکلی   ) 1385بشـیر،  (الگوي عملیاتی تحلیل گفتمـان -1و نمودار) PDAM(فرکالف و بشیر 

تـر گفتمـانی و   توان به محورهاي عمیـق ها هم میکه از مجموع آن. مبسوط نشان داده شده است
.هاي تبلیغاتی نامزدها دست یافتکزي فیلمهاي مردال

اي، مقاله را خیلـی طـوالنی خواهـد کـرد کـه      با توجه به اینکه درج کلیه جداول سه مرحله
کـه  ) 2(و ) 1(رسد کـه فقـط جـداول شـماره     قطعاً امکان انتشار آن نخواهد بود، لذا به نظر می

نـژاد هسـتند،   تبلیغـاتی احمـدي  بندي سه مرحله اول تحلیل گفتمـان اولـین و دومـین فـیلم    جمع
تـر را  عنوان نمونه آورده شده و سپس به دلیل اهمیت جداول بعدي که مراحل عمیق و عمیقبه

گیرنـد درج  هاي نهایی صورت میها تحلیلدهند، فقط جداول مزبور که بر اساس آننشان می
.خواهند شد
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نژادلم تبلیغاتی احمديبندي سه مرحله اول تحلیل گفتمان اولین فیجمع- 1جدول 

متن -تصویر(برداشت از اصل متن : سطح سطح
)متن نوشتاري- گفتاري و شنیداري

: عمق سطح
گیري و گرایش جهت
نگاه به هردو (متن 

)بخش متن و تصویر

: سطح عمق
تحلیل توجهی 
با توجه به سایر 

هاي متنگرایش
اي از هــاي مربــوط بــه پخــش گزیــدهصــحنه-1

عینـاً  84نژاد در سـال  انتخاباتی احمديهاي سخنرانی
:نیز تکرار شده88در فیلم سال 
بدبختی مسـلمانان در زمـان صـدر    «: نژاداحمدي

ــانی آغــاز شــد کــه حاکمــان کــاخ   نشــین اســالم زم
آورد، قـدرت در  نشـینی قـدرت نمـی   انـد، کـاخ  شده

صداقت است، در ایمان است، در توکل به خداسـت  
عـدالت روح حـاکم بـر    ... در اتکاي به ملت اسـت و 

تصمیمات یـک کشـور اسـت، حتـی اگـر بخـواهیم       
امنیت ملی را حفظ کنـیم بایـد عـدالت را در کشـور     

»اجرا کنیم

ــی  ــتن مـ ــد مـ خواهـ
ــال    ــد س ــدداً مانن 84مج

پیکـــــان نارضـــــایتی را 
هـاي سـابق   متوجه دولت

ــراي  ــه در اجـ نمایـــد کـ
.اندعدالت ناموفق بوده

در 
ــت ــاي دولـــ هـــ

سـال  16(گذشته 
ان میــــــ) قبــــــل

دولتمـــــــردان و 
مــــردم فاصــــله   
ــادي  ــاتی زیـ طبقـ
ــته   ــود داشــ وجــ

.است

شـمار فـیلم روي تصـاویر دور دوم    تأکید بـی -2
جمهور بـا  نژاد و دیدار رئیسسفرهاي استانی احمدي

دیـدار بـا   : (هـایی ماننـد  اقشار مختلف مـردم، صـحنه  
-زنـان و مـردان روسـتایی   -نشین مردم فقیر و حاشیه

-زدگـان قشـم  زلزلـه -درعباس کپرنشینان ایالم و بنـ 
و انعکــاس شــور و شــوق ...) نوجوانــان و-کودکـان  

جمهـــور و تأکیـــد بـــر هـــا از دیـــدار بـــا رئـــیسآن
هــاي مــرتبط بــا اســتقبال پرشــور مردمــی از ســکانس

...جمهور در نقاط مختلف کشور ورئیس

نژاد از جنس احمدي
ــراي    ــت و بـ ــردم اسـ مـ
دانستن مشـکالت مـردم   
عـــادي و نیازمنـــد بـــه  
ــور   ــاط کش ــرین نق دورت

.کندسفر میهم

ــد  ــدیران بای م
بین مـردم باشـند،   
ــردم   ــه م ــل ب متص
باشند و خودشـان  
را خـــادم ملـــت   

.بدانند

هاي مربوط به برگزاري جلسات هیئت صحنه-3
نژاد هاي مختلف و گفتگوي احمديدولت در استان

دو بـار  «: نـژاد در بیان فواید سفرهاي استانی، احمدي
هـا و تمـام   همـه تـوانش رفتـه بـه اسـتان     همه دولت با 

مشکالت و مسائل شهرها و روسـتاها را ریختـه روي   
ــتانداري     ــر اس ــاد دارم اگ ــه ی ــته ب ــن در گذش ــز م می

خواست در جلسات هیئـت دولـت شـرکت کنـد     می
»...کشید وها طول میها و حتی سالماه

هدف از این تصاویر 
هــاي نشــان دادن چــالش

نــژاد بــا کالمــی احمــدي
مسئولین محلی و اعضاي 
ــت در   ــت دولــــ هیئــــ

هـاي  ناکارآمـدي دولـت  
گذشته در رفع مسـائل و  

.مشکالت مردم است

هاي در دولت
سـابق میـان مـردم    
بـــــا مـــــدیران و 

جمهـــور رئـــیس
فاصــــله زیــــادي 
وجود داشته است
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ماننـد سـاخت و   هاي ملی تأکید فیلم روي طرح- 4
طـرح افتتـاح   - پرتاب ماهواره امید، پل دریاچـه ارومیـه   

فـــک پلمـــب از تأسیســـات - کارخانـــه هواپیماســـازي
تصاویر مربوط به مناطق صـنعتی نفـت و گـاز    - اي هسته

...و 

مـــدیریت صـــحیح و 
ــعه و   ــث توس ــت باع درس
ــده   ــور شـ ــرفت کشـ پیشـ

.است

ارائــــه یــــک 
چهـــره علمـــی و   
ــک  تکنولوژیــــــ
ــور از  محـــــــــــ

ژادناحمدي
هاي مربوط به تصاویر دسـتگیري ملوانـان   صحنه- 5

فارس توسط نیروهاي دریـایی سـپاه و   انگلیسی در خلیج
ملـت ایـران و   «: نـژاد هـا توسـط احمـدي   خبر آزادي آن

الشأن ایـن  نظام جمهوري اسالمی به تأسی از پیامبر عظیم
ها را بـه مـردم   نفر را مورد عفو قرار داده و آزادي آن15

».نمایدهدیه میانگلیس 

تالش در جهت نشان 
دادن اقتدار دولت نهـم در  
ــی و    ــافع مل ــیانت از من ص
مرزهاي کشـور در مقابـل   

هاي هرگونه تهاجم دولت
.دیگر

نمایش اقتـدار  
ــرورزي  و مهـــــــ

ــدي ــژاد در احمـ نـ
کنار هم

هـایی از  دفعـات شـاهد سـکانس   در طول فیلم به- 6
ژاد نـ بـا احمـدي  ) کـارگردان فـیلم  (گفتگوي شمقدري 

نـژاد در  هـایی از ایـن گفتگـو احمـدي    در بخش. هستیم
ــه  ــد کــردن یاران ــه ســؤال هدفمن ــنپاســخ ب ــین هــا ای چن

هـا کـار بزرگـی اسـت     هدفمند کردن یارانـه «: گویدمی
اند، همـه نوشـتند تبـدیل بـه قـانون      بیست سال همه گفته
ما باید منافع مردم را حفظ کنـیم  ... شده، اما اجرا نشده و

»...ین کار آمده دولت براي هم

ساختارهاي اقتصـادي  
کشور دچار اشکال اسـت  
و در شـــــرایط کنـــــونی 
ــول در آن   ــد تحــ نیازمنــ

کـه در آن  نحويهستیم به
.منافع مردم حفظ شود

ــوریزه  تئــــــ
کردن ناکارآمدي 

هـــــاي  دولـــــت
ــاذ   ــته در اتخ گذش
تصمیمات بـزرگ  

ساز در و سرنوشت
.کشور

رومـان و  نژاد بـا مح دیدار چهره به چهره احمدي- 7
نیازمنــدان و اقشــار مختلــف مــردم در خــالل ســفرهاي  

پخش تصاویر متعدد از مصـاحبۀ تـیم مستندسـاز    . استانی
نژاد با اقشار مختلف مـردم در سـفرهاي اسـتانی    احمدي

به هنگام اسـتقبال از او، مخصوصـاً مصـاحبه بـا دختـر و      
نـژاد در جایگـاه ویـژه    پسر نوجوانی که در کنار احمدي

اندد و مورد لطف ویژه ایشان قرارگرفتهانایستاده

فیلم سعی دارد رابطـه  
ــا صــمیمی احمــدي نــژاد ب

مردم و سـاده زیسـتی او و   
ــیع   نشــان دادن پایگــاه وس

ــدي  ــی احم ــژاد در مردم ن
اقصی نقاط ایران

ــر   ــد بــ تأکیــ
ــادي   ــت زی محبوبی
او بین مردم و حـل  

ــکالت  ــع ومش رف
ــردم  ــاي مــ نیازهــ
ــد   ــروم و نیازمن مح
ــط   ــه توســ جامعــ

نژادياحمد
پالن مربوط به تصاویر دو جوان روي موتـور  -8

کننـد  نژاد گفتگـو مـی  در حال حرکت که با احمدي
نژاد بنـد کفشـمونو   آقاي احمدي«: جوان موتورسوار

زایی مـا شـعارهاي   اشتغال-سفت بستیم، خودکفایی 
»...شما را باور کردیم و

ــا تمــام   ــان ب ــا جوان م
تــوان پشــت ســر شــما    

ــتاده ــم و اایسـ ــما ایـ ز شـ
پشــــتیبانی و حمایــــت  

.کنیممی

ــت از  حمایـــ
شــــــــــــعارها و 

هـــــاي  برنامـــــه
نژاداحمدي
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تصاویر پرتاب ماهواره امید بـا اجـازه رسـمی    -9
کـه بـه صـداي تکبیـر     » اکبـر اهللا«نژاد با شعار احمدي

مسلمانان کشورهاي مختلف جهـان کـه بـه    » اکبراهللا«
.شوداند دیزالو مینژاد آمدهاستقبال احمدي

ئـــه یـــک چهـــره ارا
نـژاد  محبوب از احمـدي 

در میــان ســایر مســلمانان 
جهان بـه دلیـل پیشـرفت    

) مســلمانان(ملــت ایــران 
در دســـــــتیابی بـــــــه  

هاي مهم علمی آوريفن
در طی این چهار سال

تئــــــــوریزه 
ــردن  کـــــــــــــ

هـــــاي توانـــــایی
دانشـــــــمندان و 
ــلمان   ــان مس جوان
ــی در  ایرانـــــــــ

یـــابی بـــه دســـت
هـاي پیشـرفت   قله

در ســایه حمایــت 
همدولت ن

مصاحبه و تأکید بر روي دختر شهیدي کـه  -10
نـژاد را  احمـدي «گویـد  آلـود مـی  هاي اشـک با چشم

تصـویر  » اندازة بابام که شـهید شـده دوسـتش دارم   به
نـژاد و تکـان دادن   حضور این دختر در کنار احمدي

...جمهور براي مردم ودست به همراه رئیس

ــژه  ــه ویـــــ توجـــــ
ــدي ــه  احمـــ ــژاد بـــ نـــ

ا و هـــاي شـــهدخـــانواده
گرانایثار

راه 
نژاد همان احمدي

راه شهداست

نژادبندي سه مرحله اول تحلیل گفتمان دومین فیلم تبلیغاتی احمديجمع- 2جدول 
متن -تصویر(برداشت از اصل متن : سطح سطح

)متن نوشتاري- گفتاري و شنیداري
: عمق سطح

گیري و گرایش جهت
نگاه به هردو (متن 

)بخش متن و تصویر

: ح عمقسط
تحلیل توجهی 
با توجه به سایر 

هاي متنگرایش
آمیز دانشـجویان دانشـگاه   فیلم با تصاویر اعتراض-1

نـژاد در دانشـگاه   امیرکبیر بـه دلیـل حضـور احمـدي    
هاي مرتبط بـا بـرش   در ادامه سکانس. شودشروع می

بــه تصــاویر معترضــین داخلــی و خــارجی نســبت بــه  
فرنگـی  تـاب گوجـه  نژاد مانند پرهاي احمديسیاست

جمهـور و تجمعـات   در اجالس ژنو به سـمت رئـیس  
هـاي افراطـی در برخـی از    آمیز صهیونیسـت اعتراض

شهرها مثل نیویورك و همچنین پخش سخنان فـائزه  
ــدي   ــیت احم ــورد شخص ــمی در م ــل  هاش ــژاد متص ن

.شودمی

ــدي ــالفین  احم ــژاد مخ ن
زیادي در داخل و خارج 

.از کشور دارد

ــردن  ــوریزه کـ تئـ
ــجاع ت شــــــــــ

نــژاد در احمــدي
برابر مخالفینش
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ــحنه-2 ــاویر صـ ــه  تصـ ــران کـ ــان تهـ ــایی از اتوبـ هـ
. کنـیم نژاد را در داخل خـودرو مشـاهده مـی   احمدي

گوید از خط ویـژه اتوبـوس بـرویم تـا     راننده وي می
ــدي     ــخ احم ــیم در پاس ــه برس ــه جلس ــر ب ــژاد زودت ن

مـن در شـهرداري هـم کـه بـودم از خـط       «: گویدمی
دم، خط ویژه مال از ما بهترونه مـال  ویژه استفاده نکر

من حتی شبی کـه  . رئیس رؤساست مال نوکرا نیست
پدرم از دنیا رفت وقتی داشتیم بـه سـمت بیمارسـتان    

»...رفتیم از خط ویژه استفاده نکردم می

ــانون  ــه ق ــی اشــاره ب گرای
نژاداحمدي

ــایی  بازنمــــــــــ
ــانون ــی قــ گرایــ

نــژاد در احمــدي
ریزترین جزئیات

شماري از فیلم روي مسائل جهـانی  بیهاي صحنه-3
و ) سیاســـت خــــارجی (الملـــل  و مناســـبات بـــین  

ــژاد در مکــانهــاي متعــدد احمــديســخنرانی هــاي ن
ــد   ــف مانن ــتی،   (مختل ــد نژادپرس ــو برض ــالس ژن اج

اي دانشگاه کلمبیا نیویورك در مورد موضـوع هسـته  
ــران ــدي  ) ای ــور احم ــدد حض ــاویر متع ــژاد در و تص ن

اي التینافریقاي جنوبی و آمریک

نـژاد در سیاسـت   احمدي
ــه و  ــه مقتدرانـــ خارجـــ

مندانه عمـل کـرده   عزت
.است

ــردن  ــوریزه کـ تئـ
عملکرد مطلـوب  
ــم در   ــت نهـ دولـ

المللمناسبات بین

ــیم    4 ــاحبه ت ــور و مص ــارج از کش ــیم خ ــان مق ایرانی
) نماي درشت(نشان دادن تصاویر . هامستندساز با آن

ه هنگـام  آلود، این افـراد بـ  از چهره احساسی و اشک
نژاد در پخش موسیقی اصیل ایرانی و سخنان احمدي

در برابـر  «: رابطه با فرهنگ و موسـیقی اصـیل ایرانـی   
فرهنــگ مهــاجمی کــه انحــراف پیــدا کــرده بــود از  

چیـز  خواسـت همـه  هاي انسانی و اسالمی و میارزش
ــابود بکنــد، یــک نفــر فردوســی ایســتاد و   ایــران را ن

ــی اســالم  ــاب ایران ــب فرهنــگ اصــل و ن ی را در قال
»...حماسه زنده کرد 

ــاویر  ــن تص ــدف از ای ،ه
ــدیل   ــف و تعــــ تلطیــــ

اي اســـت کــــه  چهـــره 
نـژاد  مخالفان از احمـدي 

ــاخته ــت سـ ــد محبوبیـ انـ
نـژاد منحصـر بـه    احمدي

داخل ایران نیسـت بلکـه   
ــارج از   ــان خ ــه ایرانی هم
ــان را    ــز ایشـ ــور نیـ کشـ

.دوست دارند

نــــژاد احمــــدي
هاي انسانی ارزش

و اســــالمی را در 
ــده کــرده  د ــا زن نی

هماننـــد (اســـت
)فردوسی

نژاد هاي مربوط به نشست صمیمی احمديصحنه-5
مسیحیان، ارامنـه،  (هاي مختلف مذهبی مانند با اقلیت

ــان و   ــی، یهودی ــتیان، کلیم ــیم ...) زرتش ــاحبه ت و مص
.نژادها در مورد شخصیت احمديمستندساز با آن

نـــژاد چهـــره  احمـــدي
ــان   ــت در میـــ محبوبیـــ

ي مذهبی اسـت  هااقلیت
جمهـور را  ها رئیسو آن

.دوست دارند

ــردن  ــوریزه کـ تئـ
ــت  محبوبیـــــــــ

نــژاد در احمــدي
میــان ســایر ادیــان 

الهی
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ــه   -6 ــر ک ــگاه امیرکبی ــاویري از دانش ــر تص ــد ب تأکی
نـژاد  تعدادي از دانشـجویان مـانع سـخنرانی احمـدي    

ــژاد را در هســتند و معترضــین کــه عکــس احمــدي  ن
.مقابلش آتش زدند

ــدي ــژااحمـ ــل نـ د تحمـ
هــــا و شــــنیدن تــــوهین

هاي مخالفین خود تهمت
.را دارد

ــان دادن  نشـــــــ
روحیـــــــــــــــه 
ــذیري  انتقادپــــــ

نژاداحمدي
ــکانس  -7 ــه س ــد ب ــه   تأکی ــل خان ــحنه داخ ــاي ص ه

شـــرت نـــژاد کـــه شـــلوار ورزشـــی و تـــیاحمـــدي
کوتاه با تیم مستندساز در حیاط خانه در کنـار  آستین

ــا  باغچــه کــوچکی از ســبزي هــاي مختلــف همــراه ب
ــاز و   گ ــیم مستندس ــا ت ــوخی صــمیمی او ب فتگــو و ش

...نژاد دربارة منزلش وتوضیحات احمدي

تأکیـــد آگاهانـــه بـــراي 
ــرة   ــک چه نشــان دادن ی
کــــــامالً مردمـــــــی و  

ــاده ــت از ســـــ زیســـــ
نژاداحمدي

ــردن  ــوریزه کـ تئـ
ــادگی و  ســـــــــ
ــمیمیت  صـــــــــ

نژاداحمدي

هـاي هـرز را از   نژاد در کنار باغچه علـف احمدي-8
ــا ریحــان تصــاوی(کنــد ریشــه مــی و ) ر علــف هــرز ب

:گویدمی
ها خودشو شبیه سبزي واقعـی  علف هرز خیلی وقت«

»کنهمی

ــف   ــایی عل ــان معن رمزگ
هرز از بین بـردن فسـاد و   

اي آن استقطع ریشه

ــدي  برخـــورد جـ
ــدي ــا  احم ــژاد ب ن

مفسدان اقتصادي

نـژاد  تمرکز فیلم بر تصـاویر متعـددي از احمـدي   -9
ایـــام تبلیغـــات روي ســـفرهاي تبلیغـــاتی ایشـــان در

هاي ایشـان دربـاره بانـد مفاسـد     انتخاباتی و سخنرانی
23-4در طــول «: نــژاداقتصــادي در کشــور، احمــدي

سال برخالف نظر رهبري عزیز بـرخالف نظـر ملـت    
»...یک باند ثروت و قدرت شکل گرفت

نــــژاد حلقــــه احمــــدي
هـــاي مـــدیریت دولـــت

صــورت ســابق را کــه بــه
باند قـدرت و ثـروت در   

شده بود را ستکشور در
.منهدم کرده است

ــردن  ــوریزه کـ تئـ
روحیـــــــــــــــه 

خـــواهی عـــدالت
نژاداحمدي

نژاد در جمـع مـدیران کرمانشـاه    تصویر احمدي-10
جمهور روي یـک صـندلی سـاده نشسـته و     که رئیس

انـد و بـه سـخنان    مدیران استانی نیز روي زمین نشسته
مـا همـان   «: گویـد دهند که مینژاد گوش میاحمدي
مدیرکل هستیم که خادمیم، مدیر کلـی یعنـی   اندازه 

جمهـور  چه، رئیس سازمان بودن یعنـی چـی، رئـیس   
جمهور چه مفهومی داره، هـر  بودن یعنی چی، رئیس

شود قدر میچه قدر کار و خدمتو پیشرفت شد همان
»جمهوررئیس

خواهنـد  این تصاویر مـی 
طور نژاد را هماناحمدي

.که هست نشان دهد

ارائـه یـک چهـره    
ــ ــت و ادهسـ زیسـ

خـــــــدمتگزار از 
ــدي ــژاد احمـ –نـ

ارائه یک تصویر (
ذهنــــی هماننــــد 

)شهید رجائی
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هاي مربـوط بـه تصـاویر اسـتقبال پرشـور      صحنه-11
مردم اصفهان سه روز بعد از مناظره تاریخی ایشـان و  
تصاویر مربوط بـه آحـاد مختلـف مـردم در سـالگرد      
رحلـت حضـرت امـام راحـل در حمایـت از مواضـع       

...اد در مناظره تاریخی نژاحمدي

حمایت مردم از مواضـع  
نــژاد در صــریح احمــدي

مقابل مخالفین ایشان که 
ها اشـاره  در مناظره به آن

شد

ــردن  ــوریزه کـ تئـ
رضــایت مــردم از 
ــاگري  افشـــــــــ

نــژاد در احمــدي
مناظره

نژادتحلیل گفتمان فیلم اول و دوم تبلیغاتی احمدي) تحلیل عمیق(بندي مرحله چهارم جمع- 3جدول 

مرحله اول 3بنديجمع: تحلیل عمیق
اولین فیلم تبلیغاتی ا حمدي ) نسبتاً کالن عمیق(

نژاد

مرحله اول 3بنديجمع: تحلیل عمیق
دومین فیلم تبلیغاتی ) الن عمیقنسبتاً ک(

حمدي نژادا
تأکید بر تئوریزه کردن ضـعف و ناکارآمـدي   -1

هـاي انقـالب   هاي گذشته در تحقـق آرمـان  دولت
المیاس

ــدالت   -1 ــه ع ــردن روحی ــوریزه ک ــواهی و تئ خ
نژاد در برابر مخالفینشطلبی احمديآزادي

نژاد در برابر مخالفین دولتشهامت احمدي-هاي گذشتهافزایش فاصله طبقاتی در دولت-
هاتحمل دولت در مقابل انتقادها و توهین-هاي گذشته به قدرت و ثروتشیفتگی دولت-
جمهور با مدیران ن رئیسوجود فاصله زیاد میا-

و مردم در دولت سابق
هـاي واالي اسـالمی و انسـانی    احیاي ارزش-

نژادتوسط احمدي
ــت - ــدي دول ــاذ   ناکارآم ــته در اتخ ــاي گذش ه

تصمیمات بزرگ
نژاد در تحقـق عـدالت   مصمم بودن احمدي-

اجتماعی
هـاي سـابق در مـدیریت کشـور     ضعف دولت-
)سال قبل16(

اي شخصـــیتی هـــتئـــوریزه کـــردن ویژگـــی-2
نژاداحمدي

تئوریزه کردن عملکـرد موفـق دولـت نهـم در     -2
هاي مدیریتی در کشورهمۀ عرصه

گزارزیست و خدمتارائه یک چهره ساده-

نـژاد  تأکید بر سـادگی و صـمیمیت احمـدي   -برتر بودن دولت نهم در عدالت و خدمت-
با مردم

غلــط بــودن ادعــاي حمایــت نکــردن مــردم از -
دولت نهم

نژادگرایی احمديبر قانونتأکید-

ــور در   - ــادي کش ــی و اقتص ــع سیاس ــود وض بهب
مقایسه با گذشته

ــوق    - ــض حقـ ــاي نقـ ــودن ادعـ ــین بـ دروغـ
نژادهاي مذهبی توسط احمديشهروندي اقلیت

ارائه یک چهره علمـی و تکنولوژیـک محـور    -
نژاداز احمدي

نـژاد در  رضایت مردم از عمل کرد احمـدي -
و بانـدهاي قـدرت و   مبارزه بـا مفاسـد اقتصـادي    
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ثروت

تئــوریزه کــردن عملکــرد مطلــوب دولــت در -3نژادنمایش اقتدار و مهرورزي احمدي-
المللی و سیاست خارجیمناسبات بین

هاي انقـالب اسـالمی و نظـام در    تحقق آرمان-
این دولت

نـژاد علیـه   مواضع صحیح و اصولی احمـدي -
نژادپرستی در جهان

ــد   - ــایی احم ــطح توان ــودن س ــاال ب ــژاد در يب ن
مدیریت کشور

ــدي - ــا احمـ ــرخالف ادعاهـ ــث  بـ ــژاد باعـ نـ
عزتمندي و قدرت و اقتدار ملت ایران شده است

نژاد باعث شده ایران نقش مهمی در احمدي-
مدیرت جهان داشته باشد

تحلیل گفتمان فیلم اول و دوم تبلیغاتی موسوي) تحلیل عمیق(بندي مرحله چهارم جمع- 4جدول 

نسبتاً (مرحله اول 3بنديجمع: تحلیل عمیق
اولین فیلم تبلیغاتی موسوي) کالن عمیق

نسبتاً (مرحله اول 3بنديجمع: تحلیل عمیق
دومین فیلم تبلیغاتی موسوي) کالن عمیق

تئــوریزه کــردن ســوابق مــدیریتی موســوي -1
60عنوان ریس دولت مقتدر و کارآمد در دهه به

ت تئوریزه کـردن عـدم شایسـتگی و لیاقـ    -1
نژاد براي ریاست جمهورياحمدي

نژادتشریح خطر انتخاب مجدد احمدي-سادگی و مردمی بودن موسوياشاره به-

تأکید بر گذشـته انقالبـی و نزدیکـی او بـا     -
)ره(امام 

ــدي - ــالحیت احم ــت   رد ص ــه جه ــژاد ب ن
بداخالقی و شکستن سوگند حفظ حرمـت آبـرو   

و منزلت افراد
ــام نشــان دادن یــک چهــره مردمــی در م - ق

وزیري-نخست
کــاري و گــویی و فریـب تأکیـد بـر دروغ  -

فساد در دولت نهم
هاي موسوي در مـدیریت  تأکید بر توانایی-

کشور در طول دوران جنگ
وتفریطـــی بـــودن  تأکیـــد بـــر افـــراط  -

هانژاد در همه حوزههاي احمديسیاست

و ) ع(بیت تأکید بر سیادت موسوي به اهل-2
شال سبز

ضــعف و ناکارآمــدي  تئــوریزه کــردن  -2
ــدي    ــم و شــخص احم ــت نه ــژاد در همــه  دول ن

هاي مدیریتی و سیاه نمایی اوضاع کشورعرصه

ــم در   -ارائه یک چهره اعتقادي و مذهبی- ــت نه ــودن دول ــق ب ــر موف ــد ب تأکی
المللی و سیاست خارجهمناسبات بین

ــردن خودمحـــــوري و   -تأکید بر رابطه خوب موسوي با علما- ــوریزه کـــ تئـــ
نژادخص احمديگریزي شقانون
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بیـت  عنوان نمـاد اهـل  استفاده از رنگ سبز به-
)ع(

ــان توســط  - مخــدوش شــدن عــزت ایرانی
دولت نهم

تئوریزه کردن ضعف و ناکارآمدي دولـت  -3
نهم

ــکالت در   - ــار مش ــزایش فش ــر اف ــد ب تأکی
جامعه و احساس یأس و ناامیدي به

کشور در دولت نهم

ــه و    ار-اعتنایی دولت در حل مشکالت جامعهبی- ــاتور گون ــویر دیکت ــک تص ــه ی ائ
نژادگریز از شخص احمديقانون

هــاي غلــط دولــت نهــم در حــوزه سیاســت-
اقتصاد

بازنمــایی یــک چهــره برجســته علمــی از  -3
نژاد در مناظرهرهنورد برخالف نظر احمدي

به خطر افتادن سالمت فکري جامعه-
رفتـه زنـان   تأکید بر احقاق حقوق ازدست-

دهه انقـالب توسـط دولـت    در جامعه در طی سه
موسوي

ــت- ــراط سیاس ــاي اف ــت در  ه ــریط دول وتف
هاي مختلفحوزه

عنـوان مشـاور   تأکید بـر نقـش رهنـورد بـه    -
فکري موسوي در مسائل سیاسی

ــانون- ــتبداد و ق ــم در  اس ــت نه ــزي دول گری
هاي گوناگونبخش

عنـوان نمـاد   تئوریزه کردن رنگ سـبز بـه  -4
آزادي
در همــه تشــریح ایجــاد یــک فضــاي بــاز-
ها در کشورعرصه
عنوان نمـاد  استفاده ابزاري از رنگ سبز به-

تولد دوباره و آزادي

تحلیل گفتمان فیلم اول و دوم تبلیغاتی کروبی) تحلیل عمیق(بندي مرحله چهارم جمع- 5جدول

نسـبتاً  (مرحله اول 3بنديجمع: تحلیل عمیق
اولین فیلم تبلیغاتی کروبی) کالن عمیق

نسـبتاً  (مرحله اول 3بنديجمع: عمیقتحلیل 
دومین فیلم تبلیغاتی کروبی) کالن عمیق

هـاي  هـا و شایسـتگی  تئوریزه کردن توانایی-1
کروبی در مقایسه با سایر نامزدها

شایسـتگی کروبـی   تئوریزه کردن لیاقت و-1
براي ریاست جمهوري

و با جسارتی استکروبی فردي شجاع-تأکید بر سوابق مبارزاتی و اجرایی کروبی-
ــایی- ــی در شــناخت  تشــریح توان هــاي کروب

نیروهاي انقالبی
هـاي  تأکید بر استفاده کروبی از اندیشـه -

سیاسی مختلف در ایجاد تغییرات در کشور
ــی در شکســتن  - برخالف سایر نامزدها کروبی آگاهانه و -نشــان دادن شــجاعت کروب
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دهقدرتمند وارد صحنه انتخابات شخط قرمزهاي اعتقادي
گذاردکروبی به حقوق زنان احترام می-تشریح توانایی کروبی در تحقق شعار تغییر-
تشریح استفاده از نفرات شایسته در کابینه-هاي کروبیتأکید بر برتري-

عنـوان یـک   بازنمایی از چهره کرباسچی به-2
مدیر الیق اجرایی

تأکید بر توانایی کروبی در حـل مشـکالت   -
مردم

گنــاه از یر مظلومانــه و بــیارائــه یــک تصــو-
کرباسچی

ــی- ــتتشــریح ب ــوجهی دول ســال 30هــاي ت
گذشته به حقوق شهروندي

تأکید بر نزدیکی دیدگاه کروبی به دیدگاه -عنوان معاون اولمعرفی کرباسچی به-
)ره(امام 

تشریح سوابق مدیریتی کرباسچی-
تئوریزه کردن ضعف و ناکارآمدي دولت -2
هـاي  نـژاد در عرصـه  ویـژه شـخص احمـدي   نهم به

مختلف
تشریح وجود فضاي استبدادي در کشور-تشریح نفرات اصلی کابینه-
عنـوان یـک فـرد    نشان دادن کرباسـچی بـه  -

دلسوز براي فقرا
المللـی و  هـاي بـین  ناتوانی دولـت در عرصـه  -

سیاست خارجی
تئوریزه کردن ضعف و ناکارآمدي دولـت  -3

هـاي  نـژاد در عرصـه  ویـژه شـخص احمـدي   نهم بـه 
مدیریتی

ــوزه - ــدیریتی در ح ــعف م ــف  ض ــاي مختل ه
علمی

هــاي غلــط دولــت نهــم در تشــریح سیاســت-
نژاد در صورت انتخاب مجددخطر احمدي-حوزه آموزش عالی

ــگ  -عدم ثبات مدیریتی در کشور- ــتبدادي و تن ــه اس ــریح روحی ــري تش نظ
نژاداحمدي

ــدي- ــازمان  اســتبداد احم ــالل س ــژاد در انح ن
تریزي و مدیریبرنامه

تئوریزه کردن حمایت نهادهـاي دولتـی از   -3
نژاداحمدي

نشان دادن حمایت کیهان و صدا و سـیما از  -نژادگویی و فریبکاري احمديتشریح دروغ-
نژاداحمدي

القاي تقلب در انتخابات با دخالت بسـیج و  -
نیروهاي مسلح



57هاي تبلیغاتی نامزدهاي دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوري اسالمی ایرانتحلیل گفتمان فیلم
م اول و دوم تبلیغاتی رضاییتحلیل گفتمان فیل) تحلیل عمیق(بندي مرحله چهارم جمع- 6جدول 

نسبتاً (مرحله اول 3بنديجمع: تحلیل عمیق
اولین فیلم تبلیغاتی رضایی) کالن عمیق

نسبتاً (مرحله اول 3بنديجمع: تحلیل عمیق
دومین فیلم تبلیغاتی رضایی) کالن عمیق

حال زنـدگی رضـایی از دوران   بازنمایی شرح- 1
کودکی تاکنون

و ناکارآمدي دولـت  تئوریزه کردن ضعف - 1
ویژه در بخش اقتصادنهم در اداره کشور به

ارائــه تصــویري از زنــدگی ســاده رضــایی در  - 
میان مردمان عشایر

تالش در جهت نامطلوب نشان دادن وضـع  - 
هـاي اقتصـادي و سیاسـی در    کشور در همـه زمینـه  
طی چهار سال گذشته

ــد - تأکید بر آشنایی رضایی با فقر و محرومیت-  ــه ع ــد ب ــل  تأکی ــت در ح ــایی دول م توان
اي و بنیادي مشکالت اقتصادي کشورریشه

تشریح نحـوه تغییـر مسـیر زنـدگی رضـایی از      - 
عشایري به شهري

هاي نشان دادن ضعف و ناکارآمدي دولت- 
در حوزه اقتصاد) سال گذشته30(قبل 

هـاي سیاسـی   تشریح سوابق مبارزاتی و فعالیت- 
)نقالبقبل از ا(طلبی رضایی و روحیه مبارزه

ــر    -  ــم در ام ــت نه ــدي دول ــریح ناکارآم تش
ورزش

ارائــه یــک چهــره سیاســی و تأثیرگــذار از     - 
گیري انقالب اسالمیرضایی در شکل

نظري دولت نهم در رابطه بـا  تأکید بر تنگ- 
حقوق زنان در جامعه

ــوریزه کــردن ویژگــی - 2 ــاییتئ ــاي هــا و توان ه
مدیریتی رضایی

ــایی دروغ-  ــب بازنمـ ــویی و فریـ ــاري گـ کـ
نژاداحمدي

از رضـایی  ) ره(تأکید بر اعتماد و شناخت امام - 
براي فرماندهی سپاه

تئوریزه کردن لیاقـت و شایسـتگی رضـایی    - 2
براي ریاست جمهوري

ــدیریت  -  ــان و در م ــر اســتفاده از جوان ــد ب تأکی
کشور

ــی    -  ــدنظري سیاس ــاف و بلن ــر انعط ــد ب تأکی
رضایی در تعامل و نقـش دادن بـه جوانـان در همـه     

ها مدیریتی در کشورعرصه
تشریح انعطـاف و بلنـدنظري سیاسـی رضـایی     - 

در تعامل با دیگران
ــه یــک چهــره اقتصــادي و علمــی از     -  ارائ

رضایی

تئوریزه کـردن ضـعف و ناکارآمـدي دولـت     - 3
ماننـد تولیـد، اشـتغال،    (ها اقتصـادي  نهم در همه زمینه

)بیکاري و تورم

هـاي مـدیریت رضـایی در    تأکید بر توانـائی - 
ــی ادا ــور در بحران ــرایط  ره کش ــرین ش ــان (ت در زم

)جنگ
عنـوان  تالش در جهت نشان دادن رضایی بـه - 

ترین نامزد انتخاباتبا برنامه
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ــاتوانی دولــت در حــل مشــکالت  -  ضــعف و ن
هاي جامع رضاییتشریح برنامه- اقتصادي کشور

هـاي  ناکارآمدي دولت نهم در تحقق سیاست- 
کالن نظام

ــل ج  -  ــایی از عقــ ــتفاده رضــ ــی و اســ معــ
کارگیري نیروهاي شایسته در دولت ائتالفیبه

هـاي  تشریح ناکارآمدي دولت نهم در عرصـه - 
مدیریتی مخصوصاً در حوزه اقتصاد

هاي تبلیغاتی نامزدهاي دهمین دوره انتخابات فیلم» مشترك«تر گفتمانی عمومی محورهاي عمیق- 7جدول 
ریاست جمهوري اسالمی ایران

محورهاي 
رضاییکروبیموسوينژادمدياحمشترك

انتقاد از عملکرد 
هاي دولت

گذشته

عدالت 
اجتماعی

ناکارآمدي دولت 
رویکردهاي حقوق شهروندينهم

اقتصادي

انتقاد از عملکرد 
دولت نهم

دفاع از 
عملکرد 
دولت نهم

توجهی دولت به بی
مشکالت مردم

نابسامانی اوضاع 
اقتصادي کشور 

ها و براثر تحریم
تتهدیدا

ناکارآمدي 
هاي سیاست

اقتصادي

پایبندي به نظام 
جمهوري 

اسالمی

هاي آرمان
انقالب و 

شهدا و امام و 
رهبري

پیرو خط امام و 
هاي انقالبارزش

همسویی مواضع 
کروبی با 

هاي امام سیاست
هاي راحل و ارزش

نظام

همسویی نظر 
هاي و برنامه

رضایی با 
منویات 

رهبري و امام

توجه به 
ت داخلی مشکال

کشور

حضور 
قدرتمند در 

هاي عرصه
داخلی و 

المللیبین

تأکید بر حل 
مشکالت داخلی 

فرهنگی و اقتصادي (
)و اجتماعی

حل مشکالت 
سیاسی و (داخلی 

)اجتماعی

حل مشکالت 
داخلی در 

هاي حوزه
اقتصادي و (

)اجتماعی

افراد موردتوجه
عموم مردم 

محرومین و (
)نیازمندان

ان، جوان(عموم مردم 
نخبگان و افراد )زنان

متخصص و خبره

جوانان و 
نخبگان و 

زنان
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هاي تبلیغاتی نامزدهاي دهمین دوره فیلم» غیرمشترك«تر گفتمانی عمومی محورهاي عمیق- 8جدول 

انتخابات ریاست جمهوري اسالمی ایران
رضاییکروبیموسوينژاداحمدي

میق
ح ع

سط
ی 

مان
گفت

تر 
»

رك
مشت

غیر
 «

دها
امز

ن

سفرهاي (دمت خ
)استانی

مردمی بودن 
دوران (

)وزیرينخست

نخبه بودن 
)هاشایستگی(

هاي توانایی
مدیریتی 

)فرماندهی سپاه(
دولت (اسالمیت 

)اسالمی
حمایت از جامعه 

)جوانان و زنان(
ضعف قانون اساسی 

بحران اقتصادي)تغییر(

کاهش (عدالت 
نظارت مرم بر گراییقانون)فاصلۀ طبقاتی

تقویت اقتصاد)دموکراسی(اکمیت ح

نتیجه
بندي محورهاي مهـم مشـترك و غیرمشـترك گفتمـانی     آمده از جمعدستبر اساس نتایج به

سـاز نتـایج بعـدي ایـن تحقیـق حـول محـور        هاي تبلیغاتی هر چهار نامزد ایـن محورهـا زمینـه   فیلم
کـه در جـدول ذیـل مشـخص     هاي بکار گرفته شـده  سازي این دالهاي مرکزي براي برجستهدال

هـایی وجـود   هستند که شناورند و دال) هاییدال(هایی کنندهدر هر گفتمان داللت. گردیده است
هـاي  هایی را به نام دالدر تحلیل گفتمانی باید دال. دارند که براي آن گفتمان جنبۀ محوري دارد

اجزاي دیگر را کنار هـم  بندي گفتمانی، مفاهیم و مرکزي یا محوري جستجو نمود که در مفصل
بخـش در هـر   دال مرکـزي مفهـوم کلیـدي و هویـت    . بخشـد ها وحـدت مـی  دارد و به آننگه می

بـا  . شـوند بنـدي مـی  کند و باهم مفصـل هاي دیگر در سایۀ آن نظم پیدا میگفتمان است که نشانه
ل آن کلیـه  هاسـت کـه حـو   هاي مرکزي فیلمدهندة طیفی از دالتر نشانوجود اینکه تحلیل عمیق

.گیري گفتمان مطرح شده استمسائل مربوط به شکل

هـاي تبلیغـاتی   گفتمـان فـیلم  ) ها و عناصراعم از وقته(مرکزي و فرعی هاي دال-1
نـژاد و عملکـرد تبلیغـاتی ایشـان و     هـاي تبلیغـاتی احمـدي   با بررسـی و تحلیـل فـیلم   :نژاداحمدي

ویـژه  بـه » گـزاري خـدمت «و » عدالت محوري«دوم فیلم اول و) ترتحلیل عمیق(بندي نهایی جمع
هاي فرعـی کـه بـر    هاي مذکور است و دالهاي مرکزي فیلمترین دالمحرومان و مستضعفان مهم

دولـت  «، »مبـارزه بـا فقـر و فسـاد و تبعـیض     «: اند عبارت است ازبندي شدهمحور این دال، مفصل
.است» ساده زیستی«و » کبارستیزياست«، »مدیریت جهانی«، »جانبهتوسعۀ همه«، »اسالمی
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:هاي تبلیغاتی موسويگفتمان فیلم) ها و عناصراعم از وقته(هاي مرکزي و فرعی دال- 2
تحلیـل  (بنـدي نهـایی   هاي تبلیغاتی موسـوي و عملکـرد تبلیغـاتی ایشـان و جمـع     با بررسی و تحلیل فیلم

کارآمـدي و اعتـدال سیاسـی و    «و » نـژاد کفایتی احمـدي بی«فیلم اول و دوم، دو دال مرکزي ) ترعمیق
هاي فرعی که بر محـور ایـن   هاي مذکور است و دالهاي مرکزي فیلمترین دالمهم» فرهنگی موسوي

عــدالت اجتمــاعی، «، »دولــت مقتــدر«، »احســاس خطــر«انــد عبــارت اســت از بنــدي شــدهدال، مفصــل
.است» گراییقانون«و » یزيگرقانون«، »گسترش فساد» «دیکتاتوري«، »خودمحوري«، »اقتصادي

هـاي تبلیغـاتی   گفتمـان فـیلم  ) ها و عناصراعم از وقته(هاي مرکزي و فرعی دال-3
بنـدي نهـایی   با بررسی و تحلیل فیلم تبلیغاتی کروبی و عملکـرد تبلیغـاتی ایشـان و جمـع    :کروبی

سیسـتم مـدیریتی   ناکارآمـدي «و » گرایـی نخبه«فیلم اول و دوم، دو دال مرکزي ) ترتحلیل عمیق(
هـاي فرعـی کـه بـر محـور ایـن       هاي مذکور است؛ و دالهاي مرکزي فیلمترین دالمهم» موجود

، »تـوجهی دولـت بـه حقـوق شـهروندي     بـی «، »تغییـر «انـد عبـارت اسـت از    بندي شدهدال، مفصل
ی بسته بودن فضاي سیاسـی، اجتمـاع  «، »ها و تهدیداتبزرگنمایی تحریم«، »معرفی اعضاي کابینه«

.است» آزادي بیان«و » حفظ ثبات کشور«، »هاي سیاسیآزادي«، »و فرهنگی

هـاي تبلیغـاتی   گفتمـان فـیلم  ) ها و عناصراعم از وقته(هاي مرکزي و فرعی دال-4
بنـدي  هـاي تبلیغـاتی رضـایی و عملکـرد تبلیغـاتی ایشـان و جمـع       با بررسی و تحلیل فیلم:رضایی

و » ریـزي رضـایی  توانمنـدي و برنامـه  «و دوم، دو دال مرکـزي  فـیلم اول ) تـر تحلیل عمیق(نهایی 
هـاي فرعـی   هـاي مـذکور بـود؛ و دال   هاي مرکزي فیلمترین دالمهم» نژادناتوانی دولت احمدي«

نظـري  تنـگ «، »ایجـاد دولـت ائتالفـی   «اند عبارت است از بندي شدهکه بر محور این دال، مفصل
نجـات  «، »هـاي مـدیریتی رضـایی در طـول جنـگ     توانـایی «، »توجه ویژه به جوانـان «، »دولت نهم

.است» توسعه اقتصادي» «توجه دولت نهم به اقتصادبی«، »کشور از بحران اقتصادي
هاي تبلیغاتی نامزدهاي دهیم دوره انتخابات ریاست جمهوري هاي مرکزي فیلممقایسه دال-15جدول 

اسالمی ایران
رضاییکروبیموسوينژاداحمدي

کفایتی بیت محوريعدال
توانمندي و گرایینخبهنژاداحمدي

ریزي رضاییبرنامه

گزاريخدمت
کارآمدي و اعتدال 
سیاسی و فرهنگی 

موسوي
ناکارآمد سیستم 
مدیریتی موجود

ناتوانی دولت 
نژاداحمدي
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هـاي تبلیغـاتی چهـار کاندیـداي    تـر از تحلیـل گفتمـان فـیلم    مثابه نتیجه کلـی آنچه در اینجا به
هاي مرکـزي اسـت   هاي مختلف با تأکید بر دالآید، طرح گفتمانریاست جمهوري به دست می

تواند ساختار فکري جدیدي را در جامعه مطرح و درنتیجه بـه دنبـال تغییـر افکـار عمـومی      که می
ي اول بـه معنـاي   نتـایج بـه دسـت از انتخابـات، در وهلـه     . براي تأثیرگذاري بر آراي مـردم اسـت  

اي براي طرح هـر  شده در آن نیست، چون جریانات زمینههاي مطرحشی گفتمان و دالبرتري ارز
شـده در  ها، بلکه بیش از آن به دلیـل اصـل منـاظرات مطـرح    تنها با تبلیغ فیلمها، نهیک از گفتمان

سـاز هژمونیـک سـاختن برخـی از     هـا، زمینـه  شـده در فـیلم  این زمینه بود که همراه با گفتمان ارائه
پـذیر  شـدت اثـر  ها شد که این مسئله در مواردي، بـه ها و به حاشیه راندن برخی از گفتماننگفتما

اي اسـت کـه بـه نحـوي در تقابـل گفتمـانی       هـاي تهـی  سـازي و دال از احساسات، نیازها، برجسته
دیگر، به شکل دقیق محصـول تحلیـل یـک رویکـرد     عبارتنتیجه انتخابات، به. شدندبازنمایی می
هـاي  هـاي تبلیغـاتی نبـوده، بلکـه حاصـل سـابقه افـراد، فـیلم        ائل انتخابـاتی ماننـد فـیلم   از طرح مس

هـاي مختلـف اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی حـاکم بـر        تبلیغاتی، مناظرات، عملکردها و نیز زمینه
آنچه در اینجا درصدد آن بودیم، کشف بخشی از گفتمان حاکم بر انتخابات اسـت  . کشور است

دیگر نقشۀ معنایی کامـل  عبارتهاي دیگر گفتمانی، موزاییک معنایی یا بهکه بدون تحلیل بخش
.به شکل کامل تبیین نخواهد شد1388انتخابات 
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منابع
فارسی) الف

کتاب
انتشـارات علمـی و فرهنگـی بـا     : ، تهـران تحلیل گفتمان انتقـادي ، )1385(زاده، فردوس، آقاگل- 
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