
 

 
  111تا 171 ، صفحات1، شماره 13دوره   

97پاییز و زمستان منتشر شده در           

12/81/97 :تاریخ دریافت        

11/11/97 :تاریخ پذیرش    
(DOI): 9.022.01/GMJ.2.910..102 

 

 

  ؛ایران سیاسی بافتسینمایی بازنمایی 

 «هویت»فیلم  موردی انتقادیتحلیل گفتمان 

 
 bikaranlou@ut.ac.ir .استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران. عبداهلل بیچرانلو،

گرایش مطالعات  ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات یکارشناس(. نویسنده مسئول)خانلو، محمدحسن  هاشم

 mhhashemkhanloo@gmail.com (.ع)از دانشگاه امام صادق  گذاری سیاست
 

 چکیده

چگونگی به ، تحلیل گفتمان انتقادی فرکالفگیری از  بهرهی بازنمایی و  با استفاده از نظریه 1ی حاضر مقاله

ی سیاسی  زمینه تبیینپردازد و پس از  می( 1331کیا،  حاتمی)« هویت»فیلم ت سیاسی در ابازنمایی مناسب

های رقیب را  در میان گفتمان فیلمگیری  موضعمتن، تولید  ی هدورموجود در  های ها و گروه جناحمعرفی  و

 .کند مشخص می

های موقعیتی و  و تفاسیر آنها از زمینه)، استخراج انواع گفتمان فیلم متن تحلیلنهایت پس از در 

امام گرای طرفدار  اسالم  در ابتدا با حمایت از گفتمان« هویت»شود فیلم  ادعا می و تبیین آنها،( بینامتنی

های لیبرال سکوالر،  ، با گفتماناستآن بوده ی  هنمایند حزب جمهوری اسالمی ،طور خاص که به، خمینی

با توجه به اختالف درونی این گروه کند و سپس  ، مخالفت میرقیبهای اسالمی  نگرشدیگر چپ سکوالر و 

ر که در آن زمان جریان حاکم در کشو) چپ سنتی جناح ها و رویکردهای گیری ، با حمایت از موضعگرا اسالم

 .دهد راست سنتی ترجیح میجناح آن را بر  (بوده است

 

 : واژگان کلیدی

 .، چپ سنتی، راست سنتیگرا اسالمتحلیل گفتمان فرکالف، گفتمان بازنمایی، هویت، سینمایی فیلم 
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 و طرح مساله مقدمه

« ی منتقد رفته جبههبسیجیان »کیا تالش او را برای نمایندگی از  مطالعات پیشین در مورد آثار حاتمی

حسینی و همکاران، )اند  و حمایت از این گروه، در مقابل کسانی که در جبهه حاضر نبوده (1311راودراد، )

اشاره « ای آژانس شیشه»های سیاسی آثاری مثل  طور مبهم به جنبه دهند و حتی به نشان می( 1392

در مورد  مخصوصاً) ی شده در آثار این کارگردانبه رویکرد بازنمایاما ( 1392بیچرانلو و محمدی، )کنند  می

 . پرداخته نشده استایران  ی ههای سیاسی جامعبندیدر قبال دسته («هویت»فیلم 

 مولف نیز پنهان ممکن است برای خودشود،  میادعا ( هر متنیو )در مورد این اثر  هایی که گیری موضع

ایدئولوژی با پنهان کردن ماهیت خود و تظاهر به چیزی بودن که نیست، کار »فرکالف  به تعبیر زیرا، باشد

های مثبت یا منفی خود  ؛ بنابراین، خود فرد نیز از بسیاری از سوگیری(73-77: 2881، 2فرکالف)« کند می

 .اطالع است در قبال روابط قدرت، بی

اش و حتی احتمال  های سیاسی گیری موضعورد این مقاله، فارغ از ادعاهای خود مولف در م ،در نتیجه

ترین کارگردانان امروز سینمای ایران  طرفی از جانب او، به تحلیل اولین فیلم بلند یکی از برجسته ابراز بی

 .پردازد می

 

 فیلمعرفی مولف و م

مذهبی خانواده باورها و اعتقادات  .در یک خانواده آذربایجانی در تهران متولد شد 1318کیا در سال  حاتمی

آزادی دوران جوانی و مصادف شدن با انقالب  .شد مانع از تماشای تلویزیون و راهیابی وی به سینما می

 با 1319اش را از سال  های سینمایی او فعالیت. سوق داد سینما اسالمی دو عاملی بود که او را به سوی

: نامه آنالین، زندگیهمشهری ) کرد آغاز جنگ و جبهه فضای در کوتاه های فیلم کارگردانی و فیلمنامه نوشتن

کیا بود که نویسندگی آن را نیز بر عهده داشت و آن را در ژانر  حاتمی اولین فیلم بلند« هویت» (.کیا حاتمی

و با ( هویت: 1393جام جم آنالین، )دوم سیما  ی هو با حمایت شبک( سوره سینما، هویت)جنگی / اجتماعی

در واقع، فیلم هویت، در موقعیتی تولید شده است که از طرفی،  .دقیقه ساخت 1331در سال  91مدت 

در جامعه تداوم جنگ و فضای خاص فکری و فرهنگی ناشی از آن، از تاثیرگذاری خاص و پررنگ خود را 

یی که به تدریج، هویت و حیات خود گرا ارزش که تمسک به یی در حال تثبیت بودگرا اسالم گفتمان و داشت

خذ ا... و  و جبهه، دفاع در برابر دشمن بعثیمانند شهادت، شهید، ایثار، جنگ  هایی ز مفاهیم و دالرا ا

گرا و از  های اسالم برخی دیگر از طیف ،؛ از طرفیاین گفتمان، رقبایی گفتمانی در جامعه داشت. کرد می

ای بر کشور حاکم بود  از این رو، فضای گفتمانی بسیار متالطم و پیچیده. ها و لیبرال گرایان ، چپدیگر طرف

های گفتمانی جاری، پراهمیت و  را در میان نزاع  هویتیابی و حل مسالۀ  برای بسیاری از جوانان، هویت که 

 .  برجسته ساخته بود
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 نظری چارچوب

ه ی بازنمایی ب ؛ نظریهشوند تحلیل گفتمان انتقادی مرور میو ی بازنمایی  نظریهوب نظری، چارچطرح  برای

که متاثر را توسط فیلمساز در فیلم برساخته شده های  عناصر و دالتوان  که می این منظور انتخاب شده است

، تحلیل و ارزیابی کرد و تحلیل گفتمان انتقادی، کارکردی تکمیلی دارد و به ستا مولفاو به عنوان نگرش از 

های قدرت، گفتمان و  پیرامون، جریان بافت سیاسیتحلیل رابطۀ بازنمایی صورت گرفته در فیلم با  منظور

 .ه استشد ، استفاده ایدئولوژی مسلط و گفتمانهای رقیب

 

 ی بازنمایی نظریه. 1

ما  یستۀز یتواقع یبرا یادیز یتها اهم رسانه یو متن یریتصو یهاودباورند که بازنم ینبر ا پردازان یهنظر

 .اند کرده یبند بازنمودها را در چهارچوب نظریه بازنمایی صورت ینا ۀخود دربار های یلتحل ،یندارند و بنابرا

دهند، ابعاد اطالعاتی و فرااطالعاتی آنها  ها انعکاس می ها، یعنی آنچه رسانه به خروجی رسانه« بازنمایی»

های گفتمان استفاده شده، خصوصیات  موضوعات و اسلوبی  ، چگونگی ارائه(مانند ابعاد نمادین و بدیهی)

برای  دهایی اساسی مانند اینکه چه مسائلی بای بعد بازنمایی به پرسش. ها مربوط است مناظرات و بحث

 (.11: 1991، 3دالگرن)پردازد  انعکاس انتخاب شوند، یا چگونه به بینندگان ارائه شوند، می

 ،هال. یردگیها صورت مرسانه یگریانجیهدف به م یناست و ا یتواقع یشنما یبرا یابزار یی،بازنما

معنا و  ییداند که بازنمایفرهنگ م یاز چرخه یبخش ،و مقررات یتمصرف، هو ید،را به همراه تول ییبازنما

 یاجهان  یدار دربارهیمعن یزهایگفتن چ یرا استفاده از زبان برا ییبازنما او. دهدیزبان را به فرهنگ ربط م

 یانو م یدتول ،آن، معنا یداند که به واسطهیم یندیفرآ یرا بخش اصل ییبازنما یا یگرانجهان به د یاندننما

 یرها و تصاوعبارت است از کاربرد زبان، نشانه ییبازنما یگر،د یفدر تعر. شودیفرهنگ مبادله م یک یاعضا

 (.31: 1393 ،هال)هستند  یزهاف چمعرّ یا یندهکه نما

طور قابل توجه به مسائل  ها محوری است؛ این مفهوم به ی تمام رسانه مفهوم بازنمایی برای مطالعه

  بازنمایی را به. باشند« گرایانه واقع»قرار است ای متون رسانهتصویر کشیدن واقعیت مربوط است و بیشتر  به

توان معنی کرد که  چیزی می« کشیدنتصویر  ارائه یا به»را « بازنمایی»توان فهمید؛  های مختلفی می شیوه

« بازنمایی»همچنین، اصطالح . نیست« دنیای واقعی»ای از  شده گاه دسترسی ساده و غیرمیانجی البته هیچ

 مفهوم نماینده بودن را دارد، مثالً( خاطر یکی از معناهای لفظی خود در انگلیسی، یعنی نمایندگی کردن به)

عنوان  ها را به شود تا تصاویر رسانه با این اسلوب نگاه کردن موجب می توسط یک سیاستمدار از جانب مردم؛

 (.231-231: 2881و همکاران،  1کیسی)ها در نظر بگیریم  کننده ی ما، مصرف نماینده

رویکرد اول، کارکرد بازتابی زبان را  :وجود دارد عنوان یک نظام بازنمایی زبان به برای تبیین سه رویکرد

گیرد  دهنده یا تقلید یک معنی که در دنیا وجود دارد، در نظر می دهد و زبان را صرفا بازتاب مدنظر قرار می

، رویکرد دوم، رویکردی تعمدی است و بر این اساس است که هر کنش (تر آن را رد کردیم پیشکه )

های زبانی را در  که مثال محدودیت)گر مدنظر داشته است  ارتباطارتباطی، دقیقا حاوی آن چیزی است که 

  یافته یا تحمیل گرایانه به زبان است و معنی را نه بازتاب و رویکرد سوم، رویکردی برساخت( گیرد نظر نمی

 (.13-11: 2889، 1وب)داند  شده که برساخته می
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« ساختار»است که اولی بر « گفتمانی»و « شناختی نشانه»گرا خود شامل دو رویکرد  رویکرد برساخت

های  شیوه های مختلف، به کند و دومی بر چگونگی کاربست زبان در زمینه عنوان یک نظام تمرکز می زبان به

که در این تحقیق مدنظر )شود؛ این رویکرد گفتمانی  های خاص می مختلف که موجب تشکیل روابط و فهم

تمرکز « روابط قدرت و نه روابط معنی»بر ( 17: 2889از وب،  به نقل، 1918:111)متاثر از فوکو ( ماست

 (.13-17: 2889وب، )کند  می

 

 تحلیل گفتمان انتقادی. 2

-حوزهمثابه منظور شرح جمالت و جلب خودمختاری برای خود به  شناسی بهدر زبانتحلیل گفتمان در ابتدا 

از آن و شد گفتمان، با مسائل بزرگتری مواجه  به مثابهدر مطالعات آکادمیک پدیدار شد، اما « علمی»ای 

های متن مکتوب، ظرائف معانی ها و انواع قالبها، داستانساختار مکالمهشامل تحلیل پس، تحلیل گفتمان 

تبیین  ها این تحلیل. شدد، نتعامل دار قالب سخن، با ارتباطات غیرکالمیکه چگونه زبان در  داللت شده و این

وابسته است و چگونه مردم به صورت  ،های قبلی پرکتیسارتباطی به  پرکتیسیک چگونه  که کنندمی

 .پردازندخالقانه با یکدیگر در امر ساختن و استنتاج معنا، به تعامل می

های   پرکتیسبرای افشا و واسازی  و کاربست زبانهدف از تحلیل انتقادی گفتمان، فراتر از توصیف 

 ساختارهای مرسوم معنی زندگی اجتماعیو « ساختار اجتماعی» اجتماعیهای  پرکتیس؛ این استاجتماعی 

 (.1-1: 1999، 7و کوپالند 3یاورسکی)دهندرا تشکیل می

طور کلی و  اجتماعی ما به  پرکتیسرسمیت شناختن آن است که  این رویکرد، به خواندن« انتقادی»

از  در شرایط عادی اصالً شایدما است که خورده  گرههایی  معلول طور خاص،  به علت و  کاربست زبان ما به

ی ها  پرکتیس .نیست روشنبرای مردم  کاربست زبان و اعمال قدرت غالباً رتباطا مخصوصاً ؛آنها مطلع نباشیم

. اند های مردم، شکل گرفته شان، براساس روابط قدرت غالب میان گروه با مفروضات عقل عرفی مختلف

به بقای این روابط قدرت کمک ، گیر آنها هستندها برای کسانی که در  پرکتیسشفافیت معمول این  عدم

 (.11: 1991فرکالف، )کند  می

 که معتقد استگزینیم  ، ما رویکرد ساختارگرا به بازنمایی را برمیارائه شده با توجه به توضیحات

بنابراین،  مولفانشان نیز نیستند؛محصول تحمیل  طرف واقعیت نیستند و در مقابل، ی بی دهنده بازتابها  متن

های  گروه ها و روابط قدرت ایدئولوژی شود که تاثیر با کمک گرفتن از تحلیل گفتمان انتقادی، تالش می

 .های بازنمایی شده در متن منتخب، افشا شود ی سیاسی، بر گفتمان رقیب در عرصه

 

 تحقیقروش 

چرا که با استفاده از این  ه است؛شد رویکرد فرکالف استفاده برای این تحقیق، از تحلیل گفتمان انتقادی با 

ی اجتماعی که متن در آن تولید  به زمینه  های بازنمایی شده در آن، توان با گذر از متن و گفتمان روش می

توان  برای این نوع تحلیل در ابتدا باید توجه کرد که گفتمان شامل شرایط اجتماعی است که می؛ شده رسید

طور خالصه این شرایط  به. ا یاد کرده وان شرایط اجتماعی تولید و شرایط اجتماعی تفسیر از آنعن با

 و در مقابل( کنند در تولید و تفسیر از آن استفاده می که)دهد  میمردم شکل  ای دانش زمینهاجتماعی به 
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گفتمان و کنش  مثابه بهپس در این نگاه به زبان  .شوند د که تولید و تفسیر مینده به متونی شکل می آنها

نه فقط متعهد به تحلیل متون، بلکه همچنین متعهد به تحلیل روابط میان متون، فرآیندها  محقق اجتماعی،

ی تحلیل گفتمان انتقادی،  سه بعد، یا مرحله ،سه بعد گفتمانمتناظر با  .ستاشان نیز  و شرایط اجتماعی

 .تفسیر و تببینتوصیف،  :شوند پیدا می

( 28-21: 2881فرکالف، )است های صوری یک متن مربوط  است که به ویژگیاول ی  مرحلهتوصیف، 

بی ارزشیا)« بیانی»و  (روابط اجتماعی) «ای رابطه»، (بازنمایی جهان طبیعی) «تجربی»های  ارزش و

 (.92-93: 2881فرکالف،)ند ک یمتن را استخراج م( تولیدکننده از بخشی از واقعیت

عنوان  روابط میان متن و تعامل یعنی نگرش به متن به تبییندنبال  ی دوم است که به مرحله ،تفسیر

ی  مرحله ،طور خالصه به (.21: 2881فرکالف، ) ی فرآیند تولید و منبعی برای فرآیند تفسیر است فرآورده

و  «انواع گفتمان»، «و بینامتنی های موقعیتی کنندگان از زمینه تفسیرهای مشارکت» تحلیل دنبال تفسیر به

 (.131-131: 2881فرکالف، ) «کنندگان مختلف است دو مورد مذکور برای مشارکتتغییر و تفاوت »

یعنی  ،ی اجتماعی روابط میان تعامل و زمینه تحلیلدنبال  نهایی است که به سوم و ی مرحله ،تبیین

طور  به. (21: 2881فرکالف، ) شان است اجتماعیر و تاثیرات تعیین اجتماعی فرآیندهای تولید و تفسی

جایگاه »و « عناصر دارای خصوصیت ایدئولوژیک»، «روابط قدرت» تحلیلدنبال  ی تبیین به خالصه مرحله

 .(131: 2881فرکالف، )است « های موقعیتی، نهادی و اجتماعی ها در رابطه با کشمکش گفتمان

یا خصوصیات ایدئولوژیک این مفروضات که آنها را به )ای  زمینه اتکای گفتمان به مفروضات پس

برای ( شوند می تحلیلکند، که در بخش تبیین  های اجتماعی و روابط قدرت متصل می کشمکش

برداری و  عملیات نقاب ،تفسیر و تبیین ،واضح و آشکار نیستند و بدین ترتیب ،کنندگان گفتمان مشارکت

 .(111: 2881فرکالف، )رمززدایی است 

های تجربی،  ش سازی این روند، ابتدا رونوشت فیلم، با تمرکز بر گفتگوها، پیاده شده و ارز برای پیاده

های موقعیتی  ی بعد، انواع گفتمان و تفسیرهای مختلف از زمینه در مرحله. اند ای و بیانی استخراج شده رابطه

های رقیب در  گروهها و  گفتمانشرایط سیاسی و  تبییندر نهایت، بعد از . نامتنی شناسایی شده استو بی

 .شده است مطالعهزمان تولید متن، تاثیر روابط قدرت بر آن، 

فیلم هویت انتخاب شده است، به دلیل اینکه این فیلم اولین فیلم بلند  تحلیل،برای انتخاب متن مورد 

تجربه و  دلیل کم ، بهرساند؛ ضمناً های بعدی می تحلیل آن، ما را به درک بهتری از فیلمکیا بوده و  حاتمی

های بعدی، کمتر از آثار بعدی امکان تحریف در  تر بودن هنرمند، نسبت به زمان ساخت فیلم دست خام

 .های گفتمانی فیلم، وجود داشته است داللت
 

  

 تولید متن اجتماعی ی سیاسی زمینه

الزم است، مروری مختصر بر ( ی تبیین طور خاص برای مرحله به)تحلیل گفتمان انتقادی فیلم هویت برای 

 .ی سیاسی تولید این فیلم داشته باشیم زمینه
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 رقیبی ها و گفتمان نیروها

خواه و سوسیالیست،  گرایی ایدئولوژیک، دموکراسی های سنت ، گفتمان سیاسی جریان1338در ابتدای دهۀ 

چهار بلوک از نیروها و احزاب سیاسی ها در قالب   این جریان .رقابت گفتمانی با یکدیگر  قرار داشتنددر 

 : پدیدار شدند

 ،خمینی امامگرای طرفدار  اسالم غیرلیبرال و های احزاب و گروه :احزاب متعلق به روحانیت سیاسی .1

احزاب به تحول از  این .پس از انقالب تشکل یافتند گرچه ریشه در دوران قبل از انقالب داشتند، ولی عمدتاً

نظام سلطنتی به حکومت جمهوری قانع نبودند، بلکه خواستار ترکیب مذهب و سیاست و تاسیس حکومت 

در کتاب والیت امام خمینی های سیاسی  دینی و اجرای احکام اسالم از طریق نظام سیاسی براساس اندیشه

توسط پیروان  1311حزب جمهوری اسالمی بود که در سال  ،می از این نوعمهمترین حزب اسال. فقیه، بودند

تری داشتند و از  ای گسترده پایگاه و ارتباط توده ،های اسالمی گروهاین . و شاگردان ایشان تشکیل شد

ها و دیگر  ای چون کمیته های قدرت عمده امکانات بیشتری برای بسیج مردمی برخوردار بودند و اهرم

 .انقالبی را در دست داشتند نهادهای

 یها احزاب و گروه ،ی اصلی این احزاب لیبرال هسته: ی متوسط های لیبرال طبقه احزاب و گروه .2

های سیاسی و اجتماعی از طریق محدود  ترین خواست آنها تامین آزادی اپوزسیون قدیم رژیم شاه بود و مهم

های لیبرال  بین احزاب و گروه. کردن ساختار قدرت سیاسی و ایجاد نوعی مشروطیت یا جمهوری بود

ی آن پس از  گرایش مذهبی بیشتر و آشکارتری داشت و رهبران عمده ،ی متوسط، نهضت آزادی طبقه

صاحب مناصبی  ،گرا، در حکومت موقت انقالبی های اسالم ی ائتالف با روحانیون و گروه واسطه انقالب، به

هوادار دموکراسی پارلمانی و مخالف تئوکراسی یا حکومت دینی بود  ،نهضت آزادی ،با این همه. شدند

 .(38: 1311به نقل از بشیریه،  1311شهریور  21اطالعات، )

ها و  ای از گروه ز مجموعهمرکب ا ،ی انقالب های اولیه نیروی چپ در سال :زاب هوادار سوسیالیسماح .3

های اصلی نیروی  خواست. های دانشجویی شکل گرفته بودند ی جنبش های کوچکی بود که بر پایه دیبن دسته

، ایجاد ارتش مردمی و «امپریالیسم آمریکا»ها، قطع رابطه با  ها ملی کردن صنایع و بانک چپ در آن سال

 .های قومی بود اعطای حقوق خودمختاری به اقوام و اقلیت

سوسیالیستی و  های شبه اسالم سیاسی روشنفکران رادیکال، گرایش :گرای اسالمی احزاب چپ .4

به  سازمان مجاهدین خلق. کرد تعبیر و تفسیر می ،ای انقالبی شیوه سیتزانه داشت و سنت اسالمی را به غرب

ب از احزاب اسالمی و تعلق داشت و مخالف حکومت دینی و خواستار برقراری حکومت ائتالفی مرک دستهاین 

 ( .27 -32: 1311بشیریه، )رادیکال بود 
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 اختالف میان نیروهای حاکم

های ابتدایی انقالب، میان نیروهای سنتی و مدرن و در قالب  اولین شکاف در میان نیروهای حاکم، در سال

میان دو گروه  ،و دومین اختالف( 71: 1311 بشیریه،)ی اسالمی و غیراسالمی ظاهر شد  دو گرایش عمده

 (.11-12 : 1311بشیریه، )موسوم به چپ و راست سنتی 

 

 گرا گرا و غیراسالم اسالم. 1

و  ی قم ی علمیه ی مدرسین حوزه ی روحانیت مبارز تهران، جامعه های بلوک سنتی جامعه مهمترین تشکل

ی ملی، نهضت آزادی و جنبش  های بلوک مدرن شامل جبهه حزب جمهوری اسالمی بود و در مقابل، تشکل

به تلفیق دین و دولت  قایلپذیرفتند و یا اصال  مسلمانان مبارز که تفسیر فقهی از حکومت اسالمی را نمی

 (.71: 1311بشیریه، )نبودند، بود 

ی ملی مصدق  کار جبهه نشان داد؛ دولت موقت با اعضای کهنهاین تضاد، در حکومت دوگانه نیز خود را 

که دومی بر دولت موقت )ی مرکزی  و دولت روحانیون، با مراکزی مثل شورای انقالب و کمیته پر شده بود

آبراهامیان) (کرد نظارت می
1

دانشجویان پیروی خط »اما بعد از تسخیر سفارت آمریکا توسط ؛ (132: 2889، 

ای ه صدر، ضدیت گروه ماجرای بنیو بعد از  (131: 2889آبراهامیان، )کنار رفت  زرگانبا، دولت «امام

ایجاد حکومت دینی خالص  ،اینک آشکارا اعالم شد که هدف انقالب. پیدا کرد شدت« لیبرالیسم»گرا با  اسالم

ها  کمیته ضدلیبرالی بوده است و در این زمان، عالوه بر شورای انقالب، دستگاه قضایی، سپاه، ای کامالً شیوه به

 -13: 1311 بشیریه،)تعلق گرفت  طرفداران امام خمینی، ریاست جمهوری هم به های عمده خانه و وزارت

12.) 

 

 چپ و راست سنتی .2

های حاکم  دوم منازعات در درون خود گروهبعد از اختالف میان دو گرایش اسالمی و غیراسالمی، دور 

توان  گرایش اول را می: پیدا شدند 1338ی  گرا رخ داد و دوگرایش اصلی در درون بلوک قدرت در دهه اسالم

: 1311بشیریه، ) سنتی یا چپ سنتی خواند/ سنتی یا راست سنتی و گرایش دوم رادیکال/ گرایش بازاری

12-11.) 

ی دولت در اقتصاد و عدم  دار مالکیت خصوصی، عدم دخالت گستردهطور کلی هوا راست سنتی به

ای به بازار نزدیک و  طور ریشه این جناح که به؛ (12: 1311بشیریه، )بود  کنترل تجارت داخلی و خارجی

فرامین و دستورات رهبری را مولوی و ارشادی  ،(121-123: 1393دارابی، ) بودطرفدار بخش خصوصی 

کند و چرخش قدرت را در  شان تعریف می خاطر تکلیف شرعی سیاسی مردم را به، مشارکت ستدان می

 (.111: 1393دارابی، ) پذیرفت های محدود جریان خودی می یهال

هم شهرت داشت، از نوعی اقتصاد اسالمی، اصالحات ارضی، « خط امام»چپ سنتی که به  ،در مقابل

اندوزی و  ن کار، ملی کردن تجارت خارجی، منع ثروتی دولت در اقتصاد، وضع قانو قسط و عدالت، مداخله

، تجویز دین حداکثری و محدودکردن مدافع تمرکزگراییو ( 12: 1311بشیریه، )کرد  غیره حمایت می
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سازی، مدافع  گرایی حداکثری و مخالفت با خصوصی ها و حقوق شهروندی، مدافع دولت قلمروی آزادی

هرگونه  منعو )استکبارستیزی  و پذیر و طرفدار عدالت اجتماعی نشینان و اقشار آسیب محرومان، حاشیه

ستیزی و صدور افکار و  غرب در مورد صدور انقالب، (.219-211: 1393دارابی، ) ودب (رابطه با آمریکا

دانستند  می« یک اصل محکم در اسالم»های انقالب را در سرلوحه داشت و اعضایش آن را  آرمان

 (. 211: 1393به نقل از دارابی،  18: 17ی صبح، شماره  نامه هفته)

اسالم قادر به  فقهی (و متعارف)  ، راست سنتی بر این باور بود که احکام اولیهاجتماعیدر مورد مسائل 

« فقه سنتی»این افراد بر )گویی به امور هستند و به احکام ثانویه و احکام حکومتی احتیاجی نیست  پاسخ

این )دانست  بود و احکام اولیه را کافی نمی قایلدر مقابل، چپ سنتی به احکام ثانویه (. ورزیدند تاکید می

رهبری اختالف پدید آمد؛ طیف  حدود اختیارات در مورد جا، از همین 9.(تاکید داشتند« فقه پویا»افراد بر 

احکام اولیه را « مصلحت»توانست بنا بر  معتقد بود که حتی ولی فقیه می« ی فقیه والیت مطلقه»چپ به 

به احکام اولیه معتقد بود و حدود اختیارات رهبری را تنها در احکام اولیه « راست»تعطیل کند و طیف 

طور خالصه نمایانگر  به 1نمودار  .(111: 1393به نقل از دارابی، . 31[: 1371]نیا،  یظریف) .دادند تسری می

 :است مذکورتقسیمات 

 
(. ی تولید متن دوره) 1338ی  ی دهه عد از انقالب تا میانههای ب های سیاسی سال نیروها و گفتمان: 1نمودار 

 (.11-12و  27-32: 1311بشیریه، )و دیگر توضیحات مولف  27: 1311از نمودار بشیریه،  ترکیبی

 

 عملکرد حکومت

نابود نشد، بلکه قدرت خود را نیز تحکیم سرعت  به فقط نه (بسیاریبرخالف تصور )جمهوری اسالمی نظام 

عراق  باجنگ . ی بزرگتر پیوست به جامعه ه،نفع تبدیل شد های مختلف ذی کرد و به میدانی برای رقابت گروه

های جنگ،  سال درنیز امکان گسترش دولت را بیشتر فراهم کرد؛ ایران به بسیج سراسری متوسل شد و 

. تبدیل شدند« سپاه پاسداران انقالب اسالمی»اسم  به رعیا تمامنظامی به یک نیروی نظامی  رزمندگان شبه



271 
 ...بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران

 

 

ود که سینما هم به آن کمک پرستی تبدیل شده ب به یک نبرد انقالبی ملهم از مذهب و میهن جنگ عمالً

 .کرد می

را « انقالب فرهنگی»ی قضاییه بر نظام قضایی گسترش یافت، وزارت علوم  با وقوع جنگ، تسلط قوه

ای منسجمی برای  های رسانه  و فعالیت پیدا شد ممیزی محصوالت فرهنگی وبرپا کرد، قوانین محکم پوشش 

ادهای تعداد زیادی بنیها گسترش یافتند،  ن دوران وزارتخانهدر ای. تکریم روحانیت در دستور کار قرار گرفت

 (.178-118: 2889آبراهامیان، ) دوستانه بود وابط دولت با بازاریان کامالر شدند ودولتی ایجاد  مذهبی شبه

اکثریت  ، اما این چپ سنتی بود که دولت ودر شورای نگهبان مسلط بود، راست سنتی در حکومت

با آنکه بر فراز مناقشات گروهی قرار امام خمینی عالوه  بهرا در اختیار داشت؛ ( مجلس سوم)مجلس شورا 

به این ترتیب (. 12: 1311بشیریه، )کرد  می بیشتری حمایت( چپ سنتی)داشت، در عمل از گرایش دوم 

رسانی دولت،  پایگاه اطالع)ی اقتصاد  العاده فوقکردن ولتی اقداماتی از جمله د حاکم بود و ،جریان چپ سنتی

و پیگیری صدور انقالب با کمک ...( یک: 1391دانا، )بون و سیگار صا کردنتا کوپنی ...( مروری: 1311

و ارسال ( 71: 1319رحمتی، )جنگیدند  تسلیحاتی و تدارکاتی به مجاهدین افغان که علیه شوروی می

 .اشاره کرد...( بازخوانی: 1311قاسمی، )لبنان به  31در سال « محمد رسول اهلل»نیروهای 

رفته اختالف میان چپ و راست سنتی برجسته  فیلم هویت در زمانی ساخته شده است که رفته

های رقیب که طرفدار حکومت سکوالرند، برقرار  شود، هر چند جنگ با دشمن خارجی و مبارزه با گروه می

 .های خاص هستیم با توجه به این رقابت خصوصاً، مبرساخته متن تحلیل دنبال است؛ پس ما به

 

 تحلیل گفتمان فیلم هویت

 توصیف

ها  سخنان شخصیت تحلیلشروع و با  ،های اصلی ی داستان و رفتار شخصیت خالصه ای توصیف را ب مرحله

روابط ی تفسیر و برای پیگیری نسبت با  ها نیازمند مرحله ، که البته برای احصای گفتمانکنیم تکمیل می

 :ی تبیین خواهیم بود قدرت، نیازمند مرحله

 

 ی داستان خالصه. 1

رود و در راه با یک  همراه دوستان خود، با موتور، به سفر تفریحی شمال می( فر ناصر پویان)مردی جوان 

ما دوستانش مانع معرفی کند ااگرچه او تمایل دارد که خود را به مراجع قانونی، . کند کودک تصادف می

ی آمبوالنسی که  راننده .کند گردد که در راه تصادف می او با موتور خود برمی. زنند شوند و او را کتک می می

دهد، تا با  را قرار می نیروهای سپاه پاسدارانقرار است او را به بیمارستان برساند، در وسایل او پالک و لباس 

 جنگیمجروح عنوان  او نیز به( مد صالحیاح)بستری شده در بیمارستان  های سپاهیهماهنگی یکی از 

متعجب  ،از وضعیت ،جراحت، باندپیچی شده و بعد از به هوش آمدن دلیل بهکه صورتش  ناصر. ودپذیرش ش

کند فرار کند  ، صحبت و تالش میاحمد زند، اما باالخره با بقیه، خصوصاً است، در ابتدا با دیگران حرف نمی

در انتها شود و  ماند و جراحی می ناصر در بیمارستان می .شود مانع می احمدیا هویت خود را افشا کند، اما 
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قرابت  ،در بیمارستان بستری شده رزمندگان به و سیما، ظاهر و هم (مثل نماز خواندن)به لحاظ رفتاری هم 

 .کند و شباهت پیدا می

 

 

 

 ها شخصیت. 2

است که در ابتدای داستان « فر ناصر پویان»هستیم، مهمترین شخصیت داستان که از ابتدا تا انتها همراه او 

تامین شده است که پدرش  ،قدر از نظر مالی بند طال و موتور دارد و آن در راه مسافرت به شمال بوده، گردن

ست که چکی صادر کرده اقدر ثروتمند  خاطر موتورسوار بودن همه چیز دارد و مادرش نیز آن کند به فکر می

رود و مدل پیرایش ریشش متفاوت  ناصر در ابتدا برای نماز نمی. که در دست پسرش است و نگران آن است

ه قشر مذهبی و برود و مدل ریش او  به نماز جماعت می نهایتابا پیرایش معمول قشر مذهبی است اما 

 .کند ، شباهت پیدا میبستری شده در بیمارستان جنگی مجروحان

د تا نکن ی آمبوالنس تبانی می راننده باه کجروح جنگی است م ،«احمد صالحی»دومین شخصیت مهم، 

هنگامی که ، را بشناسدناصر کند  برخالف بقیه، تالش میاو  .ناصر را به بخش مجروحان جنگی بیاورند

رغم درخواست ناصر برای  و علی شود خواهند ناصر را بیدار کنند، مانعشان می دیگران برای نماز صبح می

خود را  ،گوید احمد بعضی مواقع دروغ می .گوید را به مسئوالن بیمارستان نمی واقعیت موضوعافشای هویتش 

خاطر اینکه معتقد است در بیمارستان  ضمن اینکه به ؛رود اسخ صریح، طفره مییا از پ زند به ندانستن می

ی  شوند و ممکن است به دیگر افراد رسیدگی نشود، با راننده می قایلبرای مجروحان جنگی اولویت 

 . جای مجروح جنگی جا زده شود کند تا یک بیمار تصادفی به تبانی می( رزمنده بوده که خود قبالً)آمبوالنس 

ود، کند ناصر به بخش مجروحان جنگی بر ی آمبوالنس که کاری می راننده همچنین الزم است از

کند  که بجز یکی که یک بار تالش می) ، مجروحان حاضردو پرستار زن، شک بیمارستاندوستان ناصر، پز

شود، بقیه با ناصر و احمد  کالم می ناصر را برای نماز بیدار کند و مجروح نابینایی که همراه پدرش با احمد هم

 .یاد کرد سپاهآیند و مامور تعاون  آموزی که برای مصاحبه به بیمارستان می ، دو دانش(کاری ندارند

 

 سخنان. 3

، «ناصر و نزدیکانش»ی  ها را به سه دسته تر شدن توصیف سخنان، شخصیت طور خالصه و برای ساده به

 .کنیم می تقسیم« بقیه»، و «رزمندگان فعلی و سابق»

 

 

 ناصر و نزدیکانش. آ

 ناصر . آ-آ

که ) ساکت و شنونده استناصر که صورتش در اثر ضربه پوشیده شده، در بخش قابل توجهی از فیلم 

و  اودر گفتگویی بین  او. (های رزمندگان است پیشاپیش، دال بر ناتوانی او از پاسخگویی به استدالل
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ی جرم شوند،  صحنه د مانع از برگشتن او بههنخوا دوستانش بعد از تصادف و فرار، در پاسخ دوستانش که می

، عذاب وجدان خود را به (دارای ارزش تجربی)که تعبیری استعاری است « آد نفسم در نمی»ی  با جمله

 .کند صورت فشاری جسمانی بازگو می

 :گوید به احمد میبا مرزکذاری هویتی بین خود و رزمندگان داستان تصادف خود،  روایتناصر هنگام 

 لمث من» :گوید خواهد از بیمارستان فرار کند، به او می و وقتی می« بودم هاشماوقتی چشم باز کردم، بین »

که در هر دو مورد استفاده از ضمیر شما استفاده شده و ناصر، خود را « تونم نقش بازی کنم نمی. نیستم شما

قرار هویتی کند؛ یعنی تمام آنها را در یک گروه  مجروح حاضر در بیمارستان جدا می رزمندگاناز احمد و 

رود و خود را  در ادامه، ناصر حتی از این هم فراتر می(. ارزش بیانی)ظاهر و رفتاری مشابه دارند  دهد که می

ی جمعی که در آن قرار  کند و خود را غریبه معرفی می« ای که حاال دیگر چندان غریبه نیست غریبه»

و  (ای ارزش رابطه)کند  کمتر شده معرفی میاش  کم غریبگی و البته کم( و برایش مثل برزخ بوده)گرفته 

 .شود مغلوب گفتمان رزمندگان شده و جذب آنها می ،این ترتیب، ناصر به
 

 نزدیکان ناصر .ب-آ

که « زدن تو»آید دوستان او تعبیر در گفتگویی که بین ناصر و دوستانش بعد از تصادف و فرار پیش می

خواهد برگردد و خود  انجام دهد، برای اعتراض به او که می ،بودهمعنای ادامه ندادن کاری که یک نفر قرار  به

بدین ترتیب، دوستان ناصر، افرادی هستند که در صورت  ؛کنند را به مراجع قانونی معرفی کند، استفاده می

کنند و بعد از ضرب و  خواهد خود را تحویل دهد، محکوم می کار خالف قانون، فردی را که می دادن انجام

نقل پدر ناصر  از .گیرند ای در مورد حادثه بگوید، از او انتقام می کنند که اگر کلمه ، تهدیدش میشتم او

خاطر مسایل مالی  و مادرش نیز به خاطر موتورسوار بودن همه چیز دارد بهپسرش کند  فکر میشود که  می

نمایش  در فیلم، سخن یا عمل قابل دفاعی از آنها به به طور کلی (.ارزش تجربی) نگران فرزندش است

  .شود آید یا نقل نمی درنمی

 

 رزمندگان فعلی و سابق. ب

 احمد . آ-ب

مجروحی که مسئول آمدن ناصر به بخش مجروحان است و مدام او را زیرنظر ) ، احمدرزمندگاندر میان 

فضای جبهه و شهر  وکند؛ ا مختلف، صحبت میاز ابتدا تا انتهای داستان حضور دارد و در مورد مطالب ( دارد

یک و اگرچه ( ارزش تجربی)ها در این دو متفاوت است  رزشکه ا است دعتقدهد و م را در مقابل هم قرار می

او از این مقدار . العاده موفق است، در شهر این چنین موفقیتی ندارد فوق ،رزمنده در جبهه و در مقابل دشمن

زند،  صدا می« دانشگاه»خواند،  می« سپاه اسالم»های جنگی را، که محل جنگیدن  رود و جبهه هم فراتر می

شان  او ظاهر افراد را نشانگر هویت. کند تواند بیشتر در موردش صحبت که تا قبل از پیروزی بر دشمن نمی

(. ای ارزش رابطه)کند   می ای در جمع مجروحان جنگی معرفی و ناصر را غریبه( ارزش بیانی)داند  می

ارزش )بوده است « دیدن»ردن ناصر، خوب شان از آو ی آمبوالنس، هدف همراه راننده گوید به همچنین می

 (.تجربی
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 رزمندگانی  بقیه. ب-ب
کند و احمد با او  در فیلم، جز اختالف میان مجروحی که برای رفتن برای نماز ناصر را بیدار می

مراحل اداری و شدن ی احراز هویت ناصر و انجام  کند و اصرار مامور تعاون به پر شدن برگه مخالفت می

اختالفی بین  جنگی،ی این غیرنظامی از امکانات مختص مجروحان  امتناع احمد و تبانی او برای استفاده

وقتی یکی از مجروحان برای  کنند؛ مثالً های همدیگر را تکرار و تکمیل می آید و صحبت رزمندگان پیش نمی

ی اونا رحمت شده» :گوید می ، مجروحی دیگر«شهید شد»گوید  اعالم خبر مردن یک مجروح جنگی می

بجنگید که کربال »گوید  گردان در جبهه میی  یک فرمانده. (هر دو مربوط به ارزش تجربی)« الهی هستن

کند، به  استفاده می عملیاتای قبل از  کند رزمنده بیند که فکر می وقتی عطری را می مامور تعاونو  «.نزدیکه

 (.ارزش بیانی)« هلل یه روزی با ریال خودمون میریم کربالءاشا ان» :گوید می و خورد او حسرت می

کند ناصر را برای نماز صبح بیدار کند، او را که برای نماز بلند  تالش میدر موقعیتی که مجروح متشرع 

برد و در  احمد رفتار او را زیر سوال می ،کند و در مقابل صدا می« ناقابل»کند،  شود و به او کمک نمی نمی

شرع، این مجروح مت(. ارزش تجربی)« !خب به اون چه مربوطه؟» :گوید که وقت نماز است، می پاسخ به این

آموزان دارد،  پرسند چه پیامی برای دانش در گفتگویی دیگر در پاسخ دو نوجوان که هنگام مصاحبه با او، می

 .کند می توصیهآنها را به پیروی از حسین فهمیده 

بندی جنگ عراق  توان به عبارت ها و رفتار این رزمندگان، می از نکات قابل توجه دیگر در صحبت

طی »، استفاده از تعبیری مثل «اکبر، فقط و فقط برای حفظ اسالم ران، با سالح اهللجنگ با کاف»عنوان  به

برای جابجایی و تقدیرباوری با باور به اینکه یک شی هم گاهی مامور خدا برای حفظ جان یک « االرض

 .شود رزمنده می
 

 بقیه. پ

در حال  رزمندگان ارتباط دارند، معموالًها که خود رزمنده نیستند، اما از دور یا نزدیک با  ی شخصیت بقیه

. اجر بدهد رزمندگانکند امام حسین به  ستایش و تمجید رزمندگان هستند؛ مرد مسن خدمتکار دعا می

کند که جبهه رفتن و جنگیدن رزمندگان برای او  پزشک جراح که در اورژانس جبهه هم بوده، اعتراف می

گوید  از خالکوبی داشتن یک رزمنده متعجب است، می( نهمراه پرستار مس)که  و در حالی عجیب است

آموزان برای مالقات مجروحان آمده، وقتی  هم که همراه دانش مردی. «درک کند»را  آنها« کند سعی می»

 .کند کاری می« این انقالب»کشد بگوید برای  گوید با دیدن آنها خجالت می می ،بیند آنها را می

 

 فسیرت

ی توصیف پاسخ  شد، سه سوال فرآیند تفسیر مطرح شده و با توجه به مرحله بیانتر  با توضیحی که پیش

 :شوند داده می

 است؟ شده داده بینامتنی و موقعیتی هایزمینه به کنندگانمشارکت توسط تفسیرهایی چه.1

او را از ( پرهیز از مجازات قانونی)خاطر نفع شخصی خودشان  در موقعیت تصادف، دوستان احمد به

. اش عمل کند خواهد به وظیفه که او به خاطر وجدان می کنند، در حالی بازگشتن به محل وقوع جرم منع می
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حقش نیست به او نرسد، در موقعیت استفاده از امکانات مجروحان جنگی نیز، ناصر باز تالش دارد چیزی که 

خواهد او با حضور در آن جمع تربیت شود، چیزی  ست و دوم چون میناصر ااما احمد، به خاطر اینکه به نفع 

خاطر واجب شرعی بودن،  احمد در موقعیت نماز صبح، با مجروحی که به. دهد را که حق او نیست به او می

ممانعت  واقعیتکند و در موقعیت طی شدن مراحل اداری، از افشای  مقابله می ،تالش دارد ناصر را بیدار کند

 .کند می

توان به ارجاع به کربال و امام حسین اشاره کرد که توسط  طور خاص می های بینامتنی به در مورد ارجاع

نظر امام  ان عملکرد خود را ازرزمندگشود؛ این  برای صحبت در مورد جنگ استفاده می ن، خصوصاًرزمندگا

دانند و توقع اجر از وی دارند و تاکید بر فتح کربال، میان جنگ با عراق به جنگ امام  پسندیده می ،حسین

 .کند حسین و یزید پیوند ایجاد می

، که در فیلم عکس ایشان در کنار وسایلی مثل قرآن همراه امام خمینیتایید حکومت و حاکم آن، 

اند و  و جنگ با عراق در یک راستا بوده شود که انقالب فیلم ادعا میدر ان است قابل توجه است؛ رزمندگ

 عوامل درمان،حاضرند، در حال هزینه دادن برای هر دو هستند و « اسالم علیه کفر»ی که در جنگ رزمندگان

توان  ؛ پس میاستاولویت در  رزمندگانسابق هستند و حتی خدمات بیمارستان برای  رزمندگانهمگی 

ی آن و بعد جنگ بازنمایی شده و هر کس در این راه  گفت مسیری مقدس، از انقالب تا تشکیل نظام و بدنه

 .است «ی الهی رحمت شده» و« شهید» کشته شود

عبارت دیگر، فیلم هویت، انقالب، حکومت و جنگ ایران علیه عراق را متعلق به سپاه اسالم در مقابل  به

، های متن نیز توجه کنیم« غیبت»به گوید  طور که فرکالف می اگر بخواهیم همان. کند ی میبازنمای کافران

، بر یکپارچه بازنمایی کردن حکومت و حتی غیررزمنده گفتمان برگزیدهان غیرموافق با کناشاره نشدن به کار

 .دارد داللت شوند، تصویر می امام خمینیان که آنها نیز پیروان رزمندگحول مرام و مسلک 
 

 کند؟ کنندگان تغییر می آیا پاسخ مشارکت ؟اند استفاده شده یگفتمان انواع چه .3و  2

کنندگان مختلف در توصیف نقل شد، دوستان ناصر فقط  و رفتارهایی که از مشارکت سخنانبا توجه به 

و دارای  گذارند میا خاطر آن، بر وجدان و دوستی خود پ های مادی هستند و به فکر نفع خود و انگیزه به

 .نامیم می« گرایی منفعت»آنها را ی  گرایانه مادی گفتمان .شوند ادبیاتی مبتذل بازنمایی می

ی اخالقی خود توجه دارد و حاضر است  های مختلف، به حق و وظیفه در مقابل اینها، ناصر در موقعیت

؛ بدین (بستری شدن و جراحی) و به نفع نرسد( موقعیت تصادف)اش ضرر کند  ی اخالقی خاطر وظیفه به

«محوری اخالق»توان گفتمان  ترتیب، می
18

شود و  تحسین نمیمحوری،  را به او نسبت داد؛ البته این اخالق 

تا پیش از تحول در انتهای داستان، همچنین  او. شود تا انتهای داستان از آن خارج می (ناصر)ی آن  نماینده

 انمجری حاضر است خود را داوطلبانه تحویل، با اعالم حقیقتست و انیز « محور قانون»ی گفتمان  نماینده

 .قانون دهد

ها و  رفتار خود از ارزش ضیحگرایانه دارند، مدام برای تو های غیرمادی و غیرمنفعت دغدغه رزمندگان

نامند و  در مورد جنگ با عراق، خودشان را سپاه اسالم می کنند و مخصوصاً مفاهیم اسالمی استفاده می
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ی  بقیه)نامیم  می« کفرگرا»در مقابل دشمن « گرا اسالم»طور کلی  ؛ پس آنها را بهکفاردشمن را 

تر در این  طور جزئی به(. کنند گرا معرفی می کنندگان نیز، خود را در پیروی از این گروه اسالم مشارکت

را دارد، متناسب با گفتمان  گرایی، مجروح متشرع که با تندی قصد بیدار کردن ناصر برای نماز گفتمان اسالم

احمد نیز که (. و پیگیری احکام شرعی را برای اجابت گرایش اسالمی خود مدنظر دارد)است « محوری شرع»

تربیتی و )کند شرایطی برای تربیت ناصر پدید آورد، به مصالح  ایستد و تالش می در مقابل این دو می

 .نامیم می« محوری لحتمص»ی  کند، پس او را نماینده توجه می( اجتماعی

 کند داند و تاکید می شهر را نیز مانند جبهه نیازمند مبارزه می( احمد)قابل توجه است که قهرمان 

ای مشابه را در هر  این گفتمان مبارزهدهد  ه نشان میک ،تا در جبهه شهر توفیق کمتری دارند رزمندگان در

 .نیز معتقد استه آنها در شهر های کفرگرا یا مشاب گروه و به وجود دو مدنظر دارد

شود و او از انتها تا ابتدای فیلم حاضر است و جریان  با توجه به اینکه ناصر نیز جذب گفتمان احمد می

رسد که  نظر می به« محور گرایی مصلحت اسالم»ی فیلم، گفتمان او یا همان  برد، گفتمان برگزیده را پیش می

دنبال  کند و به دشمنی می« کفرگرایی»، از سویی با دارد اختالف نظر« محور گرایی شرع اسالم» بااز سویی 

 :ق استی مطالب فو خالصه 2نمودار  .هستند« محور اخالق»جذب افرادی مثل ناصر است که 

 

 (ی تفسیر مربوط به مرحله)انواع گفتمان بازنمایی شده در فیلم هویت و روابط آنها : 2 نمودار

 

 تبیین

ی توصیف و  تر بیان شد، سه سوال فرآیند تبیین مطرح شده و با توجه به مرحله با توضیحی که پیش

 :شوند تفسیر پاسخ داده می

 دهند؟می شکل گفتمان این به اجتماعی و نهادی موقعیتی، سطوح در قدرت روابط از نوعی چه. 1

شود، در  سرزمین، که بر سر عقیده بازنمایی میای که نه بر سر  ی اول، جنگ با عراق و مبارزهدر درجه

خواهد به مردم عادی، اتفاق و رویارویی بزرگی که در ی متن میمتن حضور بارز دارد؛ گفتمان برگزیده

 .شان در جریان است را یادآور شود زمان
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امام  سخنان مشابهطور خاص  بهشود،  که در این متن بازنمایی می« اسالم در مقابل کفر»گفتمان 

راه قدس از کربال »و شعارهای متاثر از  12توصیه به پیروی از حسین فهمیدهمثال  11است خمینی

 .13«گذرد می

 

 دارند؟ ایدئولوژیک خصوصیت اند،گرفته قرار استفاده مورد که ای زمینه دانش از عناصری چه.2

رزمندگان  باصورت استعاری برای ناصر که در ابتدا خود را  را به «شنیدن»و « دیدن»تعابیری که 

شود، داللت بر طبیعی شدن ایدئولوژی آنها برای گفتمان  کند و بعد عضوشان می احساس می« غریبه»

هایی که  موافق آنها خواهد شد و در مقابل نیز گفتمان ،هر کس ببیند و بشنود معتقدندرزمندگان دارد که 

شود و قرائت  گروهی خالفکار بازنمایی می یگرا گفتمان منفعت شوند، صرفاً گرایان نمی جذب اسالم

بودن این « طبیعی»و « حق»شود که باز بر  جایگزینی برای موارد مختلف مثل انقالب و جنگ ارائه نمی

دهد که این  همسان دانستن تقابل در شهر با جبهه نیز نشان می. شود یگفتمان در این متن تاکید م

 .ی ایدئولوژیک مشابهی برای داخل و خارج از مرزهای کشور در نظر گرفته است گفتمان، مبارزه
 

 ینا یاآ است؟ چگونه اجتماعی و نهادی موقعیتی، سطوح هایکشمکش با رابطه در گفتمان این جایگاه.3

 یاخالق؟ آ یاهنجارمند است  ای زمینه دانشگفتمان نسبت به  ینا یاپنهان؟ آ یامبارزات آشکارند  ینا یاآ

 آنها؟ ییربه تغ یا کند یروابط قدرت موجود کمک م یبه بقا

های ضددین است، در  در فیلم هویت قهرمان که از طرفی در حال جنگ با دشمن خارجی و جریان

گرا و  های منفعت ، اعم از گفتمان(به مسائل اجتماعی)دینی  رویکرداعتنا به  های بی داخل با جریان

های سکوالر هستند؛ بنابراین با پیوند دادن اتفاقات و شخص  راستا با جریان کند که هم محور، مقابله می اخالق

به ، مانع از پیوستن آنها دارد با جذب مردم به مقدسات دینی و تعظیم و تکریم آنها، امید امام خمینی

که مخالف رهبری )رادیکال اسالمی  های سکوالر و ها و چپ یعنی لیبرال ،گرا های سکوالر و غیراسالم گفتمان

 .شود( و ایجاد حکومت دینی بودند امام خمینی

شود، که وی را در  به جامعه ناشی می اواحکام شرعی  تر از قانون واز نگاه فرا قهرماناختالف بعدی 

و بقیه را با خود همراه  رسد قهرمان به مقصود خود می نیز در نهایت. دهد راست سنتی قرار می  مقابل جریان

 .کند می

ی ایدئولوژیک در داخل و  ی متن با آن، مثل مبارزه های گفتمان برگزیده توجه به اشتراک مولفهبا 

دهد، گفتمان برگزیده را  نشان می« کربال»ایل به صدور انقالب که خود را با فتح خارج از مرزهای کشور و تم

همراستا با گفتمان چپ سنتی، که رویکردهایی چون ترجیح مصلحت بر احکام فقهی متعارف یا حمایت از 

ن گفتما، همان ان برگزیده در این اثر هنجارمندبه این ترتیب، گفتم. کنیم صدور انقالب داشت، فرض می

است و با مخالفت آشکار با رقبای این گفتمان به بقای روابط قدرت  ،1338ی  چپ سنتی حاکم در دهه

 . کند موجود کمک می
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 :ی تحلیل گفتمان فیلم هویت است خالصه 1نمودار 

 
 ی تحلیل گفتمان فیلم هویت خالصه: 3نمودار 

 گیری نتیجه

و جنگ ایران و عراق تولید شده است، به مناسبات  1338ی پرالتهاب  ی دهه فیلم هویت که در میانه

چرا که جنگ ؛ گیری این اثر آشکار است است؛ در برخی موارد، موضع توجه کردهسیاسی پیرامون خود 

را امام خمینی کس داند و ع ند، رزمندگان را نزد امام حسین ماجور میخوا مذکور را جنگ اسالم و کفر  می

 .کند بازنمایی می ،ی مقدس در کنار قرآنا عنوان شی به

بازنمایی مجادالت ایدئولوژیک شود و با  صریح محدود نمی بازنمودهای بههای این متن،  گیری اما موضع

امام از طرفی با تاکید بر پیوند انقالب، جنگ و شخص  پردازد؛ می تقویت گفتمان خاصیآن دوران، به 

گرایی  و از اسالم)ایستد  میایشان  های سکوالر یا مخالف های اسالمی، در مقابل نگرش با ارزشخمینی 

از حد  تاکید بیشمخالفت با صدور انقالب و و از طرف دیگر با حمایت از ( کند طرفداری از ایشان دفاع می به

 .کند بر احکام شرعی، از گفتمان سیاسی چپ سنتی حمایت می

را نادیده  خارج از حزب جمهوری اسالمیهای  تنها مواضع و رویکردهای گروه این ترتیب، متن نه به

های شرعی  دهد و حتی دغدغه نمی های جناح راست سنتی نیز گیرد، بلکه فرصت چندانی به ابراز دغدغه می

 .کند صورت خشن و نامطلوب بازنمایی می آنها را نیز به

داند؛ در فیلم، مردم  دارد و آنها را نیازمند تربیت و هدایت می یمتن سوگیردر مورد مردم عادی نیز، 

ی ناصر گمراهند و ناتوان از حرکت در مسیر درست و یا مثل ناصر و کارکنان  یا مثل دوستان و خانواده
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به ، فیلم هیچ توجهی ضمناً. آنها را هدایت کنند رزمندگان، اند تا بیمارستان، به رزمندگان چشم دوخته

و یا وظایفی که نظامیان در قبال  وجود آورده که جنگ برای زندگی مردم عادی بهندارد مشکالت و مسائلی 

خاطر اولویت مجروحان جنگی، ممکن است به مجروحان تصادفی  شود که به ابراز می غیرنظامیان دارند؛ مثالً

جای مجروح جنگی جا  صادفی را بهجای اعتراض به این تبعیض، مجروح ت هم رسیدگی نشود، اما قهرمان به

 .زند می

 

 

: نوشت پی  

                                           
 
سیر تحول گفتمان آثار ابراهیم »ی کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات با نام  نامه این مقاله از پایان 

و بادیگارد ( 1379)، موج مرده (1377)، روبان قرمز (1373)ای  ، آژانس شیشه(1331)های هویت  ی موردی فیلم مطالعه: کیا حاتمی

 .استخراج شده است« (1391)

 
 
 Fairclough  

3
 Dahlgren 

1
 Casey  

1 Webb 
3 Jaworski 
7
 Coupland 

1
 Abrahamian  

نیا،  ظریفی) قانون کاریا ( 111-112: 1393نقل از دارابی،  به 31[: 1371]نیا،  ظریفی)، 19و  11اصالحات ارضی در سال بند ج قانون مثال در مورد  9

 (.112-113: 1393نقل از دارابی،  به 31-31[: 1371]
  
قایل شدیم، برای تمایز میان گرایش اصلی هر نوع گفتمان و محوری است که در این مسیر « محور»و « گرا»های با پسوند  تفاوتی که میان گفتمان 

در معرفی برخی و یا  شوند، که نشان از اهتمام نورزیدن مولف شان معرفی می شان یا محوریت ها، صرفا با گرایش اصلی برخی از گفتمان ؛اتخاذ شده

 .امتناع صراحت است
  
 .173: 11ج و 92: 13ج، 9: 13ی نور، ج مثال صحیفه 
  
 .38: 11ی نور، جلد  صحیفه 
  
 .221و  217 ،211: 13ی نور، ج مثال صحیفه 
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