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تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی تقابل های گفتمانی فیلم 
«به وقت شام» با رویکرد َون لیوون

مسعود کوثری١، علی مؤمنی٢

چکیده
هــدف از ایــن پژوهــش، تحلیــل گفتمــان انتقــادی بازنمایــی تقابل هــای گفتمانــی فیلــم «بــه  وقــت شــام» 
اســت. ایــن فیلــم بــا حمایــت مالــی ســازمان هنری رســانه  ای اوج ســاخته شــده  اســت. حاکمیت سیاســی 
ــراق  ــگ ســوریه و ع ــا داعــش در جن ــه ب ــه مقابل ــی و اجتماعــی ب ــل سیاســی، نظام ــه دالی ــا ب ــران بن ای
ــل  ــی در ســوریه و تقاب ــان ایران ــی حضــور خلبان ــز ســعی در بازنمای ــه وقــت شــام نی ــم ب پرداخــت. فیل
آن هــا بــا داعــش را داشته اســت. در ایــن پژوهــش، فیلــم مــورد مطالعــه بــر اســاس روش تحلیــل گفتمــان 
انتقــادی ون لیــوون، تحلیــل شــد. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه فیلــم در حــال بازنمایــی بازیگــران 
در دو قطــب داعشــی و غیرداعشــی اســت؛ بدین ترتیــب داعشــی ها افــرادی بنیادگــرا، مطلق گــرا، 
ــق  ــدام مناســب و مطاب ــا ان ــدن، ب ــان هایی متم ــی ها انس ــو و متوحــش و غیرداعش درشــت اندام، تند خ
بــا هنجارهــای معمــول بشــری بوده انــد. قطب بنــدی گفتمانــی فیلــم بــا قطب بنــدی مــورد نظــر قــدرت 
ایــران، تطابــق دارد؛ به عبارتــی شــاهد «سراســربینی» فوکویــی دولــت ایــران بــه  منظــور اشــاعۀ باورهــا و 
گفتمــان  موردنظــر خــود بــرای اخــذ تأییــد ملــت، هســتیم. همچنیــن هــر دو قطــب داعشی/غیرداعشــی، 
ــر  ــر از تفک ــراد غی ــام اف ــر داعشــی ها تم ــی دیگ ــد؛ به عبارت ــر دارن ــه یکدیگ ــی را نســبت ب پرتوتایپ های
خــود را دشــمن دیــن و خداونــد می خواننــد و در مقابــل غیرداعشــی ها نیــز تمــام داعشــی ها را افــرادی 

ــد. غیرمنطقــی و متوحــش می خوانن
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مقدمه
خوانش هــای متکثــری نســبت بــه ادیــان، در جهــان وجــود دارد؛ همچنــان کــه در دیــن اســالم نیــز 
خوانش هــای گوناگونــی از آن وجــود داشــته و مذاهــب شــیعه و ســنی دارای فرقه هــا و طیف هــای 
گوناگونــی هســتند. یکــی از خوانش هــای مهــم از دیــن، «بنیادگرایــی دینــی١» اســت و بــه معنــای 
بازگشــت بــه اصــول معــرف بنیــان و اســاس دیــن اســت؛ از ایــن رو نگاهــی ارجاعــی و واکنشــی 
نســبت بــه گذشــته دارنــد. یکــی از ویژگی هــای بنیادگرایــان دینــی، برخــورد گزینشــی نســبت دیــن 
و مدرنیتــه اســت. آن هــا جنبه هایــی از دیــن را انتخــاب می کننــد کــه مقــوم هویــت و ضامــن نیــل 
بــه اهــداف از پیــش تعیین شــده آن هاســت؛ از طرفــی دیگــر عناصــری از مدرنیتــه را نیــز انتخــاب 
می کننــد کــه در راســتای اهدافشــان قــرار دارد (زاهدانــی و حمیــدی زاده، ١٣٩١). از منظــر 
کاســتلز، بنیادگرایــی «برســاخت هویتــی بــرای یکسان ســازی رفتــار فــردی و نهادهــای جامعــه بــا 

هنجارهایــی اســت کــه برگرفتــه از احــکام الهــی هســتند» (کاســتلز، ١٣٨٠: ٣٠).
ــی  ــت. بنیادگرای ــخن گف ــز س ــالم نی ــن اس ــی در دی ــوان از بنیادگرای ــاس می ت ــن اس ــر ای ب

ــه اســت: ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــدگاه م ــه دی اســالمی از س
١. بنیادگرایی اسالمی واکنش به بحران مواجهۀ دولت ـ  ملت در خاورمیانه است؛

٢. ظهــور بنیادگرایــی در زمینــه برخــورد تمدن هــا و نارضایتــی مســلمانان در برابــر اســالم 
راه حــل تهاجــم فرهنــگ غربــی و تضادهاســت؛

 .(Ehteshami , 1994 ) ٣. دیدگاه مکتب فراتر از دین؛ یعنی اسالم راه حل است
در ســال ٢٠١١ میــالدی گروه هــای بنیادگــرای اســالمی در خاورمیانه رشــد و قدرت بســیاری 
ــت  ــرای فعالی ــه را ب ــه، زمین ــی»٢ در خاورمیان ــار عرب ــه «به ــد. جنبش هــای موســوم ب ــدا کردن پی
گروه هــای بنیادگــرای اســالمی آمــاده کــرد. جنــگ داخلــی ســوریه و عــدم برخــورد مناســب رژیــم 
ــن دخالت هــای خارجــی، باعــث تشــکیل گروه هــای  ــا اعتراض هــای رخ داده و همچنی بعــث ب
معتــرض و حتــی تروریســتی ماننــد «جبهــۀ النصــره» شــد کــه در ســال ٢٠١٣ میــالدی بــا ادغــام 
در گروه هــای بنیادگــرای عــراق «داعــش» را تشــکیل دادنــد (صالحــی و مرادی نیــاز، ١٣٩۵). از 
منظــر بنیادگرایانــی ماننــد داعــش، تغییــرات اجتماعــی باعــث تهدیــد ســبک زندگــی، ارزش هــا و 
عقایــد دینــی مطلــوب آن هــا می شــود و در برابــر آن بایــد رفتارهــای ســلبی اتخــاذ کــرد. الگــوی 
حکمرانــی آن هــا، تاریــخ برســاختی و بــدون ایــراد بــر اســاس ارزش هــای ســنتی و دینــی اســت؛ 
به عبارتــی آن هــا درصــدد احیــای تاریــخ مــورد نظــر خــود ماننــد دوران حکومــت پیامبــر اســالم 
و خلفــای صــدر اســالم کــه عــاری از هرگونــه ایــراد و وابســتگی مکانــی و زمانــی خــاص اســت؛ 
1. Religious Fundamentalism
2. Arab Spring
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ــد  ــه مانن ــای مدرنیت ــتفاده از فناوری ه ــان اس ــی، ١٣٩٧). داعــش می ــدی و رحمان ــد (مفی بودن
وســایل ارتبــاط جمعــی، حمــل و نقــل و تســلیحات نظامــی پیشــرفته و رفتارهای ســلبی و خشــن 
ماننــد حــذف مخالفــان فکــری و عملــی خــود، اعدام هــا، حمــالت نظامــی گســترده و... پیونــدی 
ایجــاد کــرد تــا بتوانــد بــه اهــداف اصلــی خود کــه ســاخت حکومتــی گســترده در خاورمیانــه بوده، 
نزدیــک شــود. از طرفــی دیگــر، داعــش هماننــد دیگــر گروه هــا و جنبش هــای بنیادگــرا، ســعی در 
برســاخت تقابــل گفتمانــی میــان خــود و مخالفــان خویــش داشته اســت؛ بدین واســطه، مفاهیمی 
ماننــد حیــات و زندگــی را بــر اســاس تقابل هــای گفتمانــی خویــش تعریــف می کنــد؛ از ایــن  رو 
بــه موافقــان و حامیــان خــود امــکان حیــات داده و از مخالفــان خــود آن  را ســلب می کنــد. یکــی 
از مخالفــان و دشــمنانی کــه توســط داعــش تعریــف شــده، کشــور ایــران و حکومــت جمهــوری 
اســالمی ایــران و از مقاصــد فتوحــات داعــش پــس از کشــورهای همســایه آن بــوده  اســت. پــس 
از آغــاز جنــگ داعــش در ســوریه، بســیاری از شــیعیان ایــران، افغانســتان و پاکســتان به صــورت 
فــردی بــا هــدف جلوگیــری از حملــه داعــش بــه حــرم حضــرت زینــب (س) بــا عنــوان «مدافعــان 
حــرم» وارد ســوریه شــدند و پــس از آن نیروهــای نظامــی ارتــش و ســپاه ایــران به منظــور حفــظ 

منافــع منطقــه ای و دفــاع از حــرم وارد ســوریه شــدند و بــه جنــگ بــا داعــش پرداختنــد.
فیلــم «بــه  وقــت شــام» کــه در خصــوص نقــش خلبانــان ایرانــی در جنــگ ســوریه بــود، توســط 
ابراهیــم حاتمی کیــا در ســال ١٣٩۶ شمســی ساخته شــد. حامــی مالــی ایــن فیلــم ســازمان هنــریـ  
رســانه ای اوج، بوده اســت و بــرای ایــن پــروژه ســینمایی نزدیــک بــه هشــت میلیــارد تومــان هزینــه 
کــرده  اســت (١٣٩۶).  ایــن فیلــم روایــت دو خلبــان ایرانــی در زمان جنگ داعش و ســوریه اســت؛ 
یونــس کــه فرمانــده پایــگاه هوایــی ایــران در ســوریه بــوده، بــه همــراه پســرش علــی که خلبانــی جوان 
اســت؛ بــه منطقــه جنــگ زدۀ شــهر تدمــر ســوریه اعــزام می شــوند تــا مــردم در محاصــره داعــش را 
بــا هواپیمــا بــه دمشــق برســانند. درجریــان بازگشــت، داعشــی های زندانــی در هواپیما، کنتــرل پرواز 
را بــه دســت می گیرنــد و باعــث بازگشــت بــه تدمــر می شــوند. در طــول ایــن مســیر، داعشــی های 
مهاجر نیز به جمعیت داعشــی ها اضافه شــده و ســعی در اســتفاده تبلیغاتی و سیاســی از هواپیما، 
مــردم و نظامیــان ســوری و خلبــان ایرانــی داشــتند کــه علــی بــا فهــم نیــت آن ها، ســعی دربرهــم زدن 
ــا  ــه شــهادت می رســد. ب ــق شــده و خــود او ب ــز موف ــزی داعشــی ها دارد و در نهایــت نی برنامه ری
توجــه بــه حمایــت مالــی ایــن فیلــم توســط ســازمان اوج، می تــوان گفــت ســاختار اقتصــاد رســانه 
ــا ســاختار مالکیــت دولتــی١ قرابــت دارد؛ همچنــان کــه در مالکیــت  ایــن اثــر رســانه ای‑هنری ب
دولتــی، رســانه بایــد تحــت سیاســت های فکــری و راهبــردی دولــت باشــند و در صــدد بازنمایــی 
جهان بینــی موردنظــر ایدئولــوژی حاکــم باشــند؛ بنابرایــن رســانه صــدای دولــت بــرای عمــوم مــردم 
1. State Ownership
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اســت (بختیــاری، ١٣٩۶؛ کانینگهــام و همــکاران، ١٣٩٨). بدیــن دلیــل بایــد درنظــر داشــت کــه 
ایــن فیلــم روایــت مــورد نظــر گفتمان سیاســی حاکــم، از جنگ ســوریه، داعــش و حضور ایــران در 
ایــن جنــگ را بازنمایــی می کنــد؛ به عبارتــی دیگــر تقابلــی میان معتقــدان به گفتمان سیاســی حاکم 
ایــران و گفتمــان داعــش بــه تصویــر کشــیده شده اســت؛ بــر ایــن اســاس در ایــن پژوهــش به دنبــال 
فهــم قطب بنــدی گفتمانــی و شــیوۀ بازنمایــی داعــش در فیلــم هســتیم. پرســش های اساســی ایــن 

پژوهــش بــه شــرح ذیــل اســت:
١. قطب بندی گفتمانی فیلم «به وقت شام» چیست؟
٢. داعش در این فیلم چگونه بازنمایی شده است؟

مبانی نظری پژوهش
ــم «خاص گرایــی فرهنگــی»١ و «سراســربینی»٢ تشــکیل  مبانــی نظــری ایــن پژوهــش از مفاهی
شــده اســت. مفهــوم خاص گرایــی فرهنگــی بــا مفهــوم جهانی شــدن درهــم تنیــده  شــده اســت؛ 
به عبارتــی یکــی از رویکردهــای مرتبــط بــا جهانی شــدن، خاص گرایــی فرهنگــی اســت كــه در 
ــی  ــالدی، خاص گرای ــرن بیســتم می ــان ق ــی فرهنگــی مطــرح می شــود. در پای ــل عام گرای مقاب
ــد جهانی شــدن  ــه امــری جهان شــمول تبدیــل شــد. فراین فرهنگــی در جهــان برجسته شــده و ب
ــراه دارد.  ــی فرهنگــی هم ــا نوعــی واگرای ــراه ب ــام فرهنگــی را هم نوعــی یکسان ســازی و ادغ
خاص گرایــی فرهنگــی در مقابــل ایــن فراینــد، از عناصــر هویت بخــش فرهنگــی خــاص 
ــا بخشــی از آن   ــد جهانی شــدن ی ــد. بســیاری از گروه هــای خاص گــرا کل فراین اســتفاده می کن
را بــا عناویــن گوناگــون رد می کننــد. فراینــد جهانی شــدن بــا فشــردگی فضــا و زمــان، رهایــی 
از مــکان، نسبی ســازی فرهنگ هــا و تعــدد مراجــع اجتماعــی، هویت ســازی معنایــی بــه شــیوۀ 
ــا در جوامــع  ســنتی را دشــوار می ســازد؛ بــر ایــن اســاس نوعــی بحــران فراگیــر هویــت و معن
مختلــف جهــان بــروز پیــدا می کنــد (گل محمــدی، ١٣٨١). خاص گرایــی فرهنگــی هیچ گونــه 
ــراب  ــی از اع ــی در آن محل ــم فرهنگ ــد و پلورالیس ــتی را برنمی تاب ــاهل و همزیس ــل، تس تحم
نــدارد. بــر ایــن اســاس شــاهد تلفیــق مؤلفه هــای فرهنگــی ماننــد، قومیــت، دیــن، ملیــت و... 
بــا خاص گرایــی هســتیم کــه هــر کــدام نحله هــای فرهنگــی خاص گرایانــه جدایــی را در طــول 
تاریــخ ایجــاد کرده انــد. به طــور کلــی ســه گونه خاص گرایــی فرهنگــی شناســایی شــده اســت:

١. خاص گرایـی منـزوی: افـرادی کـه گروه خود را از محیط اجتماعـی و گروه های دیگر جدا نگه 
می دارنـد و در عیـن اعتقـاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگـی را در پیش می گیرند.

1. Cultural Particularism
2. Panopticism
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ــوده و برتــری  ٢. خاص گرایــی سرســخت و ســتیزه جو: ایــن گــروه دارای مطلق اندیشــی ب
ــگ  ــدن فرهن ــه جهانی ش ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــا می کنن ــز ادع ــاص را نی ــی خ فرهنگ

ــد. ــی خــود قلمــداد می کنن موردنظــر را رســالت اصل
٣. خاص گرایــی ریشــه دار: ایــن گــروه می کوشــد تمایــز گروه هــای متأثــر از فراینــد 
جهانی شــدن را حفــظ کنــد. ایــن خــاص گرایــان از گرایش هــای ادغام گــر فراینــد 
گاه بــوده ولــی بــر حفــظ تنــوع در برابــر آن ادغــام و همگرایــی تأکیــد  موردنظــر آ

(ســپهرنیا،١٣٩٠). می کننــد 
ــی  ــا بنیادگرای ــی ی ــی دین ــن» خاص گرای ــه فرهنگــی «دی ــا مؤلف ــی ب ــق خاص گرای از تلفی
دینــی اســتخراج می شــود. وجــود ویژگی هایــی ماننــد ذات بــاوری و برتــری فرهنگــی در 
ــی،  ــی دین ــی بنیادگرای ــن رو نســبت خاص گرای ــًال آشــکار اســت؛ از ای ــی کام ــی  دین بنیادگرای
بیشــتر از ســتیزهای قومــی و جنبش هــای ملی گرایانــه اســت. بنیادگرایــی دینــی محــدوده 
دینــی و جغرافیایــی مشــخص و محــدودی نــدارد، بلکــه از نظــر پیــروان و بســیج شــوندگان 
خاص گرایی هــای  دیگــر  ماننــد  دینــی  خاص گرایانــۀ  واکنــش  هســتند.  متنــوع  بســیار 
ــبکه های  ــدن و ش ــیالیت، نسبی ش ــام، س ــت، ابه ــران هوی ــه بح ــی اســت ب ــی، واکنش فرهنگ
ــا  ــد. ب ــه شــمار می آین ــد جهانی شــدن ب ــروت کــه محصــوالت فرآین ــدرت و ث غیرشــخصی ق
ــر جهانی شــدن فرهنگــی  ــال مقاومــت در براب ــراد كــه به دنب ــی بســیاری از اف ــن توصیفات چنی
ــه آن  ــه نتیج ــوند ک ــن متوســل می ش ــه دی ــد، ب ــش بوده ان ــگ خــاص خوی ــاخت فرهن و برس
برســاخت و گســترش جنبش هــای دینــی اعتراضــی افراطــی اســت (توحیدفــام، ١٣٨١). 
واکنش هــای گوناگــون و همچنیــن مقاومت هــای گســترده در برابــر فراینــد جهانی شــدن 
ــت اســت.  ــن و دول ــان دی ــش کشــمکش می ــان و افزای ــات ادی ــد حی ــم تجدی ــه عالئ از جمل
ــد  ــه مهــم از فراین ــه، تجدیــد حیــات اســالم را بایــد در مخالفــت ایــن دو جنب ــوان نمون به عن
ــه یــک نظــام همگــون واحــد و دوم،  ــان به مثاب ــی كــرد؛ اول، تصــور جه جهانی شــدن ارزیاب
ــه ای از شــیوه های زندگــی  ــان را از لحــاظ فرهنگــی، مجموع ــه جه نســبی گرایی فرهنگــی ک
ــت. از  ــترش یاف ــو گس ــط فوک ــربینی، توس ــوم سراس ــس، ١٣٨١). مفه ــد (هین ــر می دان براب
منظــر او کارکردهــای گفتمــان، حاضــر کــردن ایده هــا و ارزش هــای خــاص و غایب کــردن 
ایده هــا و ارزش هــای خــاص دیگــر اســت. گفتمــان ســازوکاری از طــرد و منــع اســت 
کــه قــدرت و دانــش را در اختیــار افــرادی قــرار می دهــد کــه در لحظــه ی مشــخصی از 
ــر طردشــدگان  ــدرت و دانــش را ب ــان، ق ــی همزم ــان حاضــر می شــود ول ــان، ایده هــای آن زم
ــان اجتماعــی را  ــب کــه جه ــی، ١٣٩۶). «گفتمان هــای غال ــد (الف ــل می کن ــان تحمی و غایب
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مقاله علمى _ پژوهشى

پدیــده ای طبیعــی تعریــف می كننــد، بــر عالیــق و منافــع روابــط و مناســبات قــدرت ســرپوش 
ــدۀ نوعــی  ــی را حفظ کنن ــدی گفتمان ــد» (ســیدمن، ١٣٨۶: ٢٣٧). فوکــو صورت بن می گذارن
رژیــم حقیقــت  می دانــد. جامعــه انــواع گفتمان هــا را در خــود می پذیــرد و به عنــوان حقیقــت 
ــان  ــز می ــاد تمای ــکان ایج ــه ام ــازوکارهایی اســت ک ــن دارای س ــد و ای ــتفاده می کن از آن اس
صــادق و کاذب را بــرای هرکــس ایجــاد می کنــد؛ از ایــن رو افــرادی در رأس قــدرت وجــود 
دارنــد تــا بگوینــد چــه چیــزی حقیقــت دارد. سراســربینی مکانیســم قــدرت درونــی و بیرونــی 
اســت و قــدرت [انضباطــی] از طریــق نامرئــی بــودن، اعمــال می شــود و به نحــوی همزمــان 
بــر آن هایــی کــه الزامــاً در معــرض دیــد هســتند، تحمیــل می شــود؛ بــر ایــن اســاس رســانه ها 
نیــز قــدرت دارنــد کــه عــالوه بــر آشکارســازی انــواع خاصــی از باورهــا و گفتمان هــا و شــکل 
دادن بــه رفتارهــا، بقیــه ایده هــا و باورهــا را حــذف کننــد؛ از ایــن رو گفتمان هــای رســانه ای 
اشــکالی خــاص از دانــش را در دوگانــه مذکــور (صدق/کــذب) دســته بندی می کننــد. در 
مجمــوع، گفتمــان بــه شــکل درونــی، بــه درون افــراد پاشــیده می شــود. هیــچ جایــگاه ســاخت 
رضایــت یــا مخالــف و مقاومــت کــه افــراد از آن طریــق بتواننــد خــود را علیــه وضــع وجــود 
ــانه  ــرده اســت. رس ــان رســوخ ک ــام اذه ــدرت در تم ــه ق ــدارد؛ چراک ــود ن ــد، وج ــروز دهن ب
نیــز ماننــد دیگــر نهادهــای ذیــل قــدرت دولــت، قــدرت را به واســطه گفتمان هایــی توضیــع 
ــد  ــت را ندارن ــوان حقیق ــردن آن به عن ــرش و درونی ک ــز پذی ــاره ای ج ــراد چ ــه اف ــد ک می کن

ــدی زاده، ١٣٩۶). ــی، ١٣٩۶؛ مه ــو، ١٣٩٢؛ الف (فوک

روش پژوهش
بــر اســاس اهــداف و ســوالت پژوهــش، در ایــن پژوهــش از روش «تحلیــل گفتمــان انتقــادی»١ 
ــر  ــه تصاوی ــا نوشــتاری و از جمل ــاری ی ــه متن هــا (گفت اســتفاده شده اســت. «تحلیــل گفتمــان ب
دیــداری)، روابــط آن هــا بــا دیگــر متن هــا، زمینــه ای کــه در آن  چنیــن زبانــی بــه کار گرفتــه می شــود 
ــابرگر، ١٣٩٩: ٢٧۴).  ــه دارد» (آس ــد، عالق ــازی  می کنن ــه ب ــا در جامع ــن متن ه ــه ای ــی ک و نقش
ــان،  ــر گفتم ــه ه ــن جنب ــددی وجــود دارد؛ مهم تری ــان٢ تعاریــف متع ــوم گفتم درخصــوص مفه
زمینــۀ آن یعنــی فرایندهایــی اســت کــه ســاخت آن  را ممکــن می ســازد و شــرکت کنندگانــش بــه 
عملــی واقعــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف اجتماعــی ســوق می دهــد (Bahatia, 2006)؛ بنابرایــن 
نمی تــوان تعریــف ثابــت و واحــدی را از آن داشــت امــا بــه طورکلــی گفتمــان را می تــوان مفهومــی 
دانســت کــه از طرفــی بــه محصــول مــادی متجلــی در متــن و از طرفــی دیگــر در فراینــد ارتبــاط، 
1. Critical Discourse Analyze
2. Discourse
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مرتبــط اســت. گفتمــان فراینــدی ارتباطــی و شــنیداری محســوب می شــود و مفهــوم گفتمــان را 
بایــد بــا زبــان و ســاختارهای زبانــی و فرازبانــی بســیار مرتبــط دانســت (بشــیر، ١٣٨۴). عاملــی 
نیــز گفتمــان را «مجموعــه به هــم پیوســته ای از گزاره هــا، مفاهیــم، اصطالحــات و عبــارات کــه 
شــیوۀ ســخن گفتن یــا نوشــتن دربــاره موضوعــی خــاص را شــکل می دهــد و روش هایــی را بــرای 
ــی،  ــد» (عامل ــدی می كن ــه موضــوع مطرح شــده، چارچوب بن ــا، ب ــردم و پاســخ دادن آن ه ــم م فه
١٣٩:١٣٩٢) تعریــف كرده اســت. تحلیــل گفتمــان دارای ســنت های گوناگونــی، اعــم از تحلیــل 
گفتمــان تاریخــی، تحلیل گفتمان سیاســی، روانشناســی گفتمانی و تحلیل گفتمان انتقادی اســت 
(شــقاقی و فدائــی، ١٣٩٢). در ایــن پژوهــش از تحلیــل گفتمــان انتقــادی اســتفاده شده اســت. در 
ایــن پژوهــش از میــان روش هــای گوناگــون تحلیــل گفتمــان انتقــادی، روش َون لیــوون١ انتخــاب 

شده اســت. بــر ایــن اســاس اولیــن قــدم، شناســایی بازیگــران از دو جنبــه اســت:
١. بازیگران چگونه بازنمایی شده اند؟

٢. رابطۀ میان بازنمایی با خوانش و درک مخاطبان چیست؟
همان طــور کــه در شــکل ١ نیــز قابــل مشــاهده اســت؛ ون لیــوون شــیوه های بازنمایــی را بــه 
دو بخــش «شــمول»٢ و «طــرد»٣ تقســیم می کنــد. همچنیــن بــرای درک و تفســیر شــمول نیــاز 
بــه شناســایی بازنمایــی عمومــی۴ بازیگــران از طریــق دســته بندی های فرهنگــی۵ و بیولوژیکــی۶، 
اســت. درگیــری٧ بازیگــران و شــیوۀ عاملیــت آن هــا نیــز ارزیابــی می شــود. مضــاف بــر ایــن نیــز 
نیــاز بــه تعییــن شــیوۀ بازنمایــی بازیگــران به صــورت همگــن٨ یــا متمایــز٩ اســت. در پایان شــیوۀ 
ــدار،  ــِم اقت ــار قس ــر چه ــه می شــود؛ مشــروعیت ب ــز مطالع ــران نی ــه بازیگ مشــروعیت دهی١٠ ب

.(Machin & Leeuwen, 2007) اخالقــی، عقالنی ســازی و اســطوره وجــود دارد

1. Theo van Leeuwen
2. Inclusion
3. Exclusion

4. Generic
5. Cultural Categorization
6. Biological Categorization
7. Involved in Action
8. Homogenization
9. Differentiation
10. Legitimation
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  (Leeuwen, 2008:52) شکل ١. شیوۀ بازنمایی بازیگران

رابطــۀ میــان بازنمایــی بــا مخاطبــان نیــز در ســه ســطح مــورد ارزیابــی می شــود. همچنــان 
کــه در شــکل ٢ قابــل مشــاهده اســت؛ ســطح اول «فاصلــه»١ اســت؛ به  عبارتــی نمــای 
بازنمایی شــده از بازیگــران بــرای مخاطبــان اهمیــت پیــدا می کنــد. ســطح دوم «رابطــه»٢ اســت 
کــه در دو بخــش قــدرت و درگیــری، زاویــۀ دوربیــن نســبت بــه بازیگــران مطالعــه می شــود. در 
ســطح ســوم کــه «کنش هــای متقابــل»٣ اســت؛ شــیوه های آدرس دهــی (مســتقیم/ غیرمســتقیم) 
داده   توضیــح  یافته هــا  بخــش   در  به تفصیــل  مراحــل  از  یــک  هــر  می شــوند.  شناســایی 

 .(Kowsari, 2015; Leeuwen, 2008)شــده اند

1. Distance

2. Relation
3. Interaction
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(Leeuwen, 2008:141) شکل ٢. رابطۀ میان بازنمایی و  خوانش مخاطب

در روش تحلیــل گفتمــان آنچــه کــه اهمیــت دارد کشــف و اســتخراج جزئیــات موجــود در نمونۀ 
مــورد مطالعــه اســت و کمیــت نمونه هــا اهمیــت نــدارد. (ســپهری، ١٣٩٧). بــر ایــن اســاس بــرای 
نمونه گیــری فیلــم موردنظــر، از شــیوۀ نمونه گیــری «غیرتصادفــی هدفمنــد»١ اســتفاده شده اســت؛ در 
ایــن شــیوه، براســاس اهــداف و ســواالت پژوهــش، معیارهــای گزینــش نمونه هــا طراحــی شــده اند 
(لیندلــف و تیلــور، ١٣٩٧). همچنیــن پــس از شناســایی مؤلفه های گفتمانی فیلم مــورد مطالعه، در 
نهایــت فیلــم در ســه ســطح جهــان دایجتیک، جهــان واقعی و جهان اســتعاری  تحلیل و تفســیر قرار 
شده اســت تــا شــناخت گفتمانــی تنهــا بــه الیه هــای ابتدایــی متــن مــورد نظــر محدود نشــده و نســبت 
آن بــا بافــت و جهــان واقعــی و از طرفــی دیگــر جهــان اســتعاری و نهان آن، شناســایی و تحلیل شــود. 

یافته های پژوهش
بــر اســاس آنچــه کــه در شــیوۀ تحلیــل گفتمــان انتقــادی ون لیــوون مطــرح اســت؛ ابتــدا 
ــان و چگونگــی  ــا مخاطب ــی ب ــان بازنمای ــۀ می ــی به واســطۀ شناســایی رابط ــای گفتمان مؤلفه ه
بازنمایــی بازیگــران  شناســایی شــده و بــر اســاس شــناخت کسب شــده، فیلــم در ســطح جهــان 

ــیر شده اســت. ــتعاری تفس ــان اس ــی و جه ــان واقع ــک، جه دایجتی
الف) رابطۀ میان بازنمایی با مخاطبان

١. فاصله

ــی  ــدگان بازنمای ــه بینن ــه ای نســبت ب ــه بازیگــران از چــه فاصل ــن اســت ک ــه ای منظــور از فاصل

1. Purposeful Sampling
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شــده اند؛ هرچــه میــزان فاصلــه کمتــر باشــد، احســاس دوســتی بیننــده بــا شــخصیت ها بیشــتر 
می شــود و بالعکــس(Leeuwen, 2008). در تمــام فیلــم، داعشــی ها در نماهــای دور١ و 
ــه  ــای دور و مکالم ــتر در نماه ــا بیش ــه آن ه ــای جنگجویان ــدند؛ رفتاره ــده می ش ــط٢ دی متوس
ــا در ســکانس دعــوای  ــده شــدند؛ ام ــا ایرانی هــا در نمــای متوســط دی ــا ب ــا یکدیگــر ی آن هــا ب
میــان چچنــی و شــیخ ممــدوح کــه در نهایــت منجــر بــه کشته شــدن شــیخ ممــدوح می شــود، 
ســر جــدا شــدۀ او در نمایــی نزدیــک٣ بازنمایــی می شــود؛ به تعبیــری زمانــی کــه بــه تشــخیص 
ــده  ــن و بینن ــی داعــش خــارج شــده، دوربی ــی، شــیخ ممــدوح از فضــای مســلط گفتمان چچن
ــه  ــی در ســکانس های گوناگــون، از جمل ــان ایران ــه شــیخ ممــدوح نزدیــک می شــود. دو خلب ب
ــا داعشــی ها  ــو ب ــا ســوری ها و گفت وگ ــاط ب ــراز احساســات، ارتب ــر، اب ــا یکدیگ ــو ب گفت وگ
در نمای هــای متوســط و نزدیــک بازنمایــی شــده اند. همچنیــن ســربازان ســوری، زندانی هــای 
شورشــی و مــردم شــهر تدمــر نیــز در نماهــای متوســط و نزدیــک بازنمایــی شــده اند. در ایــن 
فیلــم نماهــا ثابــت نیســتند؛ به نحــوی کــه نمــای متوســط مرکــز ثقلــی بــرای نزدیک شــدن یــا دور 
شــدن از شخصیت هاســت؛ بدین ترتیــب دوربیــن در بســیاری از ســکانس هایی کــه داعشــی ها 
را بازنمایــی می کنــد از آن هــا بــه مــرور دور می شــود و در بازنمایــی دیگــر شــخصیت ها 
ــان روســی در نمــای دور بازنمایــی  ــن جنگنده هــا و خلبان ــه آن هــا نزدیــک می شــود. همچنی ب
ــریف  ــا تش ــره روس ه ــد: «باالخ ــی می گوی ــی کنای ــا لحن ــس ب ــه یون ــور ک ــوند و همانط می ش

ــا حضــور روســیه در ســوریه ایجــاد می شــود.  ــده ب ــان بینن ــه ای دور می آوردنــد»، فاصل
٢. رابطه

ــر کشــیدن  ــه تصوی ــری۴ و قــدرت۵. ب ــد: درگی ــه دو صــورت اتفــاق می افت ــده ب ــا بینن ــاط ب ارتب
درگیــری و قــدرت بــا کمــک زوایــای دوربیــن رخ می دهــد. درگیــری و عــدم درگیــری (جدایــی) 
بازیگــران بــا تماشــاگر از دو نــوع زاویــۀ دوربیــن، جلــو و مایــل اتفــاق می افتد. زاویــۀ جلو باعث 
مشــارکت بیننــده در بازنمایــی می شــود امــا زاویــۀ مایــل، بیننــده را از بازیگــران بازنمایی شــده، 
ــاال  ــۀ ب ــر کشــیده می شــود: زاوی ــه تصوی ــۀ ب ــا اســتفاده از ســه زاوی ــز ب ــد. قــدرت نی دور می کن
(بازیگــران بــه ســمت بــاال نــگاه می کننــد) بــه بیننــده قــدرت می دهــد؛ زاویــۀ پاییــن (بازیگــران 
بــه ســمت پاییــن نــگاه می کننــد) قــدرت را بــر بیننــده اعمــال می کنــد و ســومین زاویــۀ ســطح 

 .(Leeuwen, 2008) (بازیگــران مســتقیم نــگاه می کننــد) چشــم اســت
1. Long Shot
2. Medium Shot
3. Close Up
4. Involvement
5. Power
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زاویــۀ دوربیــن در ایــن فیلــم، عمدتــاً زاویــۀ مســتقیم اســت کــه به دنبــال مشــارکت بیننــده 
در بازنمایــی فیلــم اســت. مشــخصاً از زمانــی کــه قــدرت و کنتــرل هواپیمــا بــه دســت داعــش 
ــه  ــی ک ــب لحظات ــر اغل ــی دیگ ــده می شــود. به عبارت ــز دی ــل نی ــۀ مای ــد، اســتفاده از زاوی می افت
داعشــی ها بــه تنهایــی بازنمایــی می شــوند، زاویــۀ دوربیــن مایــل می شــود. سکانســی کــه ماریــه 
در حــال شــعرخواندن دربــاره تدمــر اســت، زاویــۀ دوربیــن مایــل اســت. همچنیــن در لحظــات 
بازنمایــی ابوخالــد، ســربازان داعشــی در کابیــن خلبــان، شــیخ ممدوح پــس از فقــدان ابوخالد، 
ســربریدن شــیخ ممــدوح، کشته شــدن ماریــه، تزریــق مورفیــن توســط داعــش بــه اُســرا و کنتــرل 
ــدن اســیران در  ــل اســت. در ســکانس ســر بری ــن مای ــۀ دوربی ــا توســط ام ســلما، زاوی هواپیم
ــه را از  ــِن فیلــم نیــز ایــن صحن ــِن داعــش از بــاال بــه پاییــن اســت و دوربی تدمــر، زاویــۀ دوربی
ــدرت خــود را نمایــش  ــه ق ــن داعــش وجه ــی دوربی ــاال نمایــش می دهــد؛ به عبارت ــه ب ــن ب پایی
داده و دوربیــن فیلــم، وجهــۀ ضعــف و ناتوانــی اســرا را بازنمایــی می کنــد. همچنیــن تبعــات 
فعالیت هــای داعشــی ها ماننــد تیرخــوردن ســرباز ســوری، علــی در لحظــه اســارت، درگیــری ام 
ســلما بــا علــی، ناراحتــی تنفســی اســرا به واســطه کنتــرل هواپیمــا توســط ام ســلما و در نهایــت 
ــی دیگــر در ســکانس هایی، به واســطۀ  ــل اســت. از طرف ــن مای ــۀ دوربی ــا، زاوی انفجــار هواپیم
هدایــت هواپیمــا توســط علــی، زاویــۀ دوربیــن در بازنمایــی داعشــی ها مایــل می شــود، هنــگام 
چرخــش هواپیمــا، داعشــی های بیــرون از هواپیمــا، تعــادل و نظــم خــود را از دســت می دهنــد 
و در نهایــت چچنــی از اســب پــرت می شــود. در لحظــه تیــک آف نیــز ابوطلحــه در هواپیمــا 
ــوع  ــرد. درمجم ــود می گی ــل به خ ــۀ مای ــن زاوی ــات دوربی ــن لحظ ــورد و در ای ــن می خ ــه زمی ب
ــدگان از  ــا بینن ــت ت ــی شده اس ــل بازنمای ــۀ مای ــا زاوی ــم، ب ــم فیل ــکانس های مه ــش در س داع
بازیگــران مــورد بازنمایــی، احســاس دوری كننــد. همچنیــن ســطح روابــط از جهــت قــدرت، 
بدیــن ترتیــب اســت كــه خلبانــان ایرانــی، مــردم و ســربازان ســوری، در زاویــه ســطح چشــم بوده 
ــوند؛  ــی می ش ــر بازنمای ــای دیگ ــی ها از زاویه ه ــا داعش ــد؛ ام ــگاه می كنن ــتقیم ن ــور مس و به ط
زمانــی كــه قــدرت داعــش بــر هواپیمــا اعمــال می شــود، زاویــۀ پایینــی وجــود دارد. همچنیــن 
ــود دارد؛  ــن وج ــۀ پایی ــد، زاوی ــت می کنن ــلما صحب ــا ام س ــی ها ب ــه داعش ــکانس هایی ک در س
به تعبیــری در ســکانس های بازنمــای داعــش، زاویــۀ پایینــی وجــود دارد و قــدرت را بــر بیننــده 
اعمــال می کنــد. همچنیــن مشــخصاً در دو ســکانس یعنــی اشــاره یونــس بــه کوادکوپتــر و دیــدن 
هواپیمــای ایلوشــین توســط علــی، زاویــۀ بــاال وجــود دارد کــه بــه بیننــده قــدرت آگاهــی می دهد. 

٣. کنش متقابل

کنــش متقابــل نیــز بــه دو صــورت، آدرس دهــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم صــورت می گیــرد. آنچــه 
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کــه اهمیــت دارد، ایــن اســت کــه آیــا بازیگــر مــورد بازنمایــی، مســتقیم بــه دوربیــن (بیننــده) نــگاه 
مــی کنــد یــا خیر؟(همــان). ارزیابــی ســکانس های فیلــم مــورد مطالعــه نشــان می دهــد کــه تنهــا 
ــه شــخصیت چچنــی اســت. او  در دو ســکانس آدرس دهــی مســتقیم وجــود دارد کــه مربــوط ب
در سکانســی بــا نزدیــک شــدن بــه دوربیــن داعــش بــه دوربیــن نــگاه کــرده و در نمایــی نزدیــک 
ــه فیلم بــرداری از اســرای در  می گویــد: «چطــوری ایرانــی؟» و در سکانســی دیگــر کــه مربــوط ب
قفــس درون هواپیمــا اســت، او بــرای ضبــط فیلــم به طــور مســتقیم بــه دوربیــن نــگاه می کنــد. 
بازنمایــی مســتقیم بــه دوربیــن توســط چچنــی، نشــان از اهمیــت تبلیغــات سیاســی برای رســیدن 
بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده داعــش (ایجــاد وحشــت عمومــی و تبلیغــات منفــی علیــه دولت 
ســوریه) اســت. به عبارتــی دیگــر آن هــا بــرای نیــل بــه هــدف اصلــی خــود کــه جنــگ در ایــران و 
فتــح آن اســت، ســعی در ارتباطــی تبلیغاتــی بــا مــردم ایــران بــرای ایجــاد رعــب و وحشــت دارنــد.

ب) شیوه های بازنمایی
ــوان شــیوۀ  ــا بت ــار گروه هــای اجتماعــی متمرکــز شــد ت ــر روی رفت ــد ب ــوون بای از منظــر ون لی
بازنمایی در فیلم را تشــخیص داد. از این رو، دو مؤلفۀ اصلی گفتمانی شــامل شــمول و حذف 
اســت کــه قــدرت شــناخت شــیوۀ بازنمایــی را بــه مــا می دهــد. بدیــن ترتیــب یــا کنشــگران را 
در مقولــۀ خــودی (شــمول) قــرار می دهیــم  یــا آن هــا را در ردۀ بیگانــه یــا غیرخــودی (حــذف) 
قــرار می دهیــم. ایــن دو مکانیســم، ابــزاری هســتند کــه بــه وســیله آن هــا امــکان تعییــن این کــه 
ــا» نمایــش داده می شــود، را  ــا «آن ه ــا» ی ــوان عضــوی از «م ــه عن ــا کنشــگر بازنمایی شــده ب آی
بــه وجــود مــی آورد. شــمول و طــرد متضــاد یکدیگرنــد؛ از ایــن رو کافــی اســت فقــط یکــی از 
آن هــا را ارزیابــی کنیــم (Kowsari, ٢٠١۵). پیــش از ایــن نیــاز اســت بازیگــران اصلــی فیلــم را 
شناســایی کنیــم؛ بازیگــران اصلــی ایرانــی در ایــن فیلــم علــی و یونــس به عنــوان دو خلبــان ایرانی 
ــران در ســوریه  ــگاه هوایــی ای ــز در پای ــم نی ــدای فیل ــی در ابت ــان ایران ــن خلبان هســتند؛ همچنی
نیــز نمایــش داده  می شــوند. داعشــی های فیلــم از داعشــی های قبیلــۀ شــیخ ممــدوح ســعدی، 
ــی  ــز ترکیب ــردم ســوری نی ــده اند. م ــکیل ش ــر و داعشــی های انتحــاری تش داعشــی های مهاج
از گروه هــای ســنی (کــودک، جــوان، میان ســال و پیــر) و جنســیتی(زن و مــرد) بوده انــد. 
ســربازان ســوری نیــز بازیگــران اصلــی ماننــد بــالل و باســم و تعــداد اندکــی از ســربازان بــوده کــه 

نام هــای آن هــا مشــخص نیســت. 
‑ حذف

بــا مــروری بــر فیلــم متوجــه می شــویم کــه گویــا داعشــی ها ماهیــت مســتقلی از دولت هــای دیگــر 
دارنــد و از قدرت هــای سیاســی جهــان کــه آن هــا را حمایــت تســلیحاتی و مالــی کرده انــد صحبتــی 
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تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی تقابل های گفتمانی فیلم «به وقت شام» با رویکرد َون لیوون  

نمی شــود؛ در صورتــی کــه خلبانــان ایرانــی در یــک پایــگاه نظامــی مشــخص هســتند و هواپیمــای 
مســافربری ایرانــی بــا لوگــوی پرچــم ایــران نیــز مشــخص اســت. از طرفــی دیگــر داعشــی ها هیــچ 
ــور  ــر می شــوند؛ به ط ــم ظاه ــت فیل ــان روای ــا زم ــد و در نســبت ب ــدی مشــخصی ندارن مکان من
دقیــق مشــخص نیســت کــه محــل اســتقرار آن هــا کجاســت و آن هــا هــر مــکان جــاری در روایــت 
را بــرای خــود تســخیر می کننــد. همچنیــن مشــخص نیســت کــه انگیــزه اصلــی شــیخ ممــدوح 
ســعدی بــه عنــوان رئیــس قبیلــۀ پیوســته بــه داعــش چــه  بوده اســت؟ او در قبــال مبالــغ فــروش 

نفــت بــه داعــش پیوســته یــا بــه دلیــل عقایــد بنیادگرایانــه خــود نســبت بــه اســالم؟ 
‑ شمول

١. درگیری

یکــی از راهبردهــای شــمول مــورد اســتفاده در فیلــم، بازنمایــی عامــل١ و بیمــار٢ اســت. در ایــن 
ــد. همــۀ آن هــا ســعی در دفــاع از مــردم  ــان ایرانــی و ســربازان ســوری عامــل بوده ان ــم خلبان فیل
ســوریه و نجــات جــان آن هــا را داشــتند. بــا وجــود اینکــه بعضــاً اعتقــادات فــردی آن هــا (ماننــد 
عــدم عالقــه بــه حضــور در جنگ هــای خــارج از ایــران توســط علــی) یــا تفــاوت عقایــد میــان 
ــا این حــال همــه آن هــا ســعی در  ــالل وجــود دارد، ب ــا ب ــان زندانی هــای شورشــی ب ســرباز نگهب
حفــظ جــان مــردم و مبــارزه بــا داعــش را دارنــد؛ درحالــی کــه ســرکردگان داعــش ماننــد چچنــی و 
شــیخ ممــدوح بــا بیــان منطــق جبرگرایــی و بنیادگرایــی، ارادۀ پنهــان خــود را کــه نــه اجــرای احکام 
ــداده و ســربازان  ــوده را نمایــش ن اســالمی بلکــه کســب قــدرت، منافــع سیاســی و اقتصــادی ب
داعشــی را ماننــد افــراد بــی اراده و تحــت امــری دانســته کــه اوامــر منتســب بــه دیــن کــه توســط 
ســرکردگان خــود فرمــان داده شــده را انجــام می دهنــد. آن هــا وارد میــدان جنــگ می شــوند و حتــی 
کشــته  می شــوند تــا داعــش را بــه اهــداف اجتماعــی خــود نزدیــک کــرده یــا اهــداف روانــی خــود 
(ماننــد انفجــار بمــب در هواپیمــا توســط ام ســلما کــه قصــد خودکشــی داشــته) را اجــرا کننــد. 

٢. بازنمایی گروهی یا فردی

راهبــرد مــورد اســتفادۀ دیگــر، بازنمایــی گروهــی یــا فــردی اســت؛ آیــا بازیگــران بــه صــورت 
انفــرادی نمایــش داده می شــوند یــا جمعــی؟ بــه عبــارت دیگــر، چــه نــوع فرایندهایــی اســتفاده 
شده اســت: همگــن کــردن یــا متمایــز کــردن؟ شــخصیت پردازی متمایــزی نســبت بــه داعشــی ها 
انجــام نشده اســت؛ اگرچــه اطالعاتــی انــدک از هرکــدام از آن هــا بازنمایــی می شــود، امــا آن هــا 
ــازی  ــود را از دســت داده و ســعی در همگن س ــت خ ــه و فردی ــرار گرفت ــروه داعــش ق ــل گ ذی
جمعــی بــرای نیــل بــه اهــداف خــود دارنــد؛ از ایــن رو شــاهد بیــان خاطــرات فــردی آن هــا (مانند 
1. Agent
2. Patient
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خوانندگــی ام ســلما) در طــول فیلــم هســتیم؛ امــا هیــچ گونــه فردیتــی از خــود نشــان نمی دهنــد؛ 
همچنیــن هنــگام مواجهــۀ ابتدایــی میــان شــیخ ممــدوح و چچنــی جمعیتــی از داعشــی ها بــا 
ملیت هــای گوناگــون را می بینیــم کــه در نمایــی دور و کلــی بازنمایــی شــده اند. ازطرفــی دیگــر 
خلبانــان ایرانــی دارای فردیتــی جــاری در روایــت فیلــم بوده انــد. علــی به واســطۀ ارســال فیلــم، 
بــا همســرش لیــال در تمــاس اســت؛ او بــا پــدر خــود نســبت بــه رابطــۀ پــدر و پســری صحبــت 
می کنــد و تــا آخریــن دقایــق فیلــم نیــز رابطــۀ عاطفــی علــی و یونــس، قابــل مشــاهده اســت. از 
طرفــی دیگــر مــا نســبت بــه شــهادت همســر بــالل آگاهیــم و به واســطۀ حضــور دختــر کاپیتــان 
ــر  ــان و وضعیــت روحــی ایــن دخت ــر او و نحــوۀ شــهادت خلب ــی هواپیمــا، از زندگــی دخت قبل
ــا و  ــدی م ــان شــخصیت های قطب بن ــز  می ــعی در تمای ــردان س ــن رو کارگ ــم. از ای ــز مطلعی نی

همگن ســازی داعشــی ها(دیگری) دارد.
٣. بازنمایی عمومی و خاص

راهبــرد دیگــر، بازنمایــی عمومــی و خــاص اســت. در بازنمایــی عمومــی دو طبقه بنــدی 
بیولوژیکــی و فرهنگــی وجــود دارد. زمانــی از طبقه بنــدی اســتفاده می شــود کــه بازنمایــی 
گروهــی نیــز اتفــاق افتاده باشــد. در ایــن فیلــم، داعــش به عنــوان تنهــا گــروه نظامــی و سیاســی 
مشــخصی اســت کــه در طــول جریــان فیلــم در حــال بازنمایــی اســت؛ اگرچــه بــه  ســه شــیوۀ 
رفتــاری بازنمایــی می شــود امــا در یــک گــروه کلــی همگــن قــرار دارد کــه ماهیــت و هــدف خــود 

ــد.  ــرار می دهن ــر از خــود اســت، ق ــر هرآنچــه غی را تکفی
مشــخصاً  ســه گونــه داعشــی در جریــان فیلــم مشــاهده می شــوند: داعشــی های انتحــاری، 
ــۀ شــیخ ممــدوح ســعدی و داعشــی های مهاجــر. داعشــی های انتحــاری از  داعشــی های قبیل
ابتــدای فیلــم از طریــق فعالیت هــای انتحــاری بــه واســطۀ ابژه هایــی ماننــد تســلیحات نظامــی 
و ماشــین های آهنیــن بازنمایــی می شــوند و اطالعــات مــا محــدود بــه فعالیــت جنگجویانــه و 
انتحــاری آنــان اســت و هیــچ تبــار و فردیتــی از آن هــا بازنمایــی نمی شــود. داعشــی های قبیلــۀ 
ــا ابوبکــر بغــدادی شــکل گرفته انــد؛  شــیخ ممــدوح، به واســطۀ پیمــان بســتن شــیخ ممــدوح ب
آن هــا نماینــدۀ طیــف مســلمان و ســنتی داعــش بــوده کــه پیــش از ظهــور داعــش نیــز مســلمان 
ــاً  بودنــد و بــه داعــش گرویدنــد. مهاجــران نیــز دســته ســومی از داعشــی ها هســتند کــه عمدت
از کشــورهای دیگــر، به خصــوص کشــورهای اروپایــی وارد داعــش شــده اند و محتمــل اســت 
کــه قبــل از ورود نیــز مســلمان نبوده باشــند. ســرکردۀ گــروه آن هــا نیــز یــک فــرد چچنــی اســت 
کــه از یکــی از کشــورهای قدرتمنــد جهــان و مخالــف داعــش (روســیه) بــه داعــش پیوســته و 
ــه خــود  ــوان وســیله نقلی ــد شمشــیر، لباس هــای ســنتی و اســب به عن از نمادهــای ســنتی، مانن
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تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی تقابل های گفتمانی فیلم «به وقت شام» با رویکرد َون لیوون  

ــه غربــی و ســنت  ــه تفکــر مدرنتی ــادی نســبت ب ــد. ایــن دســته در ســیالیت زی اســتفاده می کن
ــاری  ــان اخب ــه ســنت و جری ــی دعــوت ب ــه از طرف ــد؛ چراک ــرار گرفته ان ــیایی ق اســالمی و آس
اســالم می کننــد و از طرفــی از فناوری هــای نویــن ارتبــاط جمعــی اســتفاده کــرده یــا خوراکــی 
 هــای صنعتــی ماننــد پفــک  می خوردنــد؛ به عبارتــی مصــرف خــود از پیامدهــای مدرنیتــه را ادامه 
داده و ســعی در گرایــش زبانــی بــه خوانشــی بنیادگرایانــه از ســنت و دیــن دارنــد. بــا ایــن حــال 
هــر ســه گــروه دارای رفتارهــای مشــابه و ثابتــی بوده انــد؛ آن هــا دیگــری خویــش را برنمی تابنــد 
و ســریعاً تهدیــد بــه مــرگ می کننــد و ســعی در توجیــه رفتارهــای عصبــی و غیرمنطقــی خــود 

بــا اســتناد بــه دیــن و اراده الهــی داشــتند.
امــا در دســته بندی بیولوژیکــی، مــردان داعشــی بــا ظاهــری درشــت اندام، قــد بلنــد، 
صورت هــای بــزرگ، ریش هــای بلنــد، چهره هــای خمــوده، ســیبیل های کوتــاه بازنمایــی داده 
ــا صورت  هــای آرایش شــده و لباس هــای سرتاســر  ــان داعشــی، ب شــده اند؛ از طرفــی دیگــر زن
مشــکی  بازنمایــی شــده اند. به طــور کلــی یکدســتی را در شــیوۀ پوشــش، انــدام و حــاالت 
رفتــاری داعشــی ها شــاهد هســتیم کــه ســوگیری منفــی را در ذهــن بیننــده ایجــاد می کنــد امــا 
در مقابــل خلبانــان ایرانــی بــا انــدام مناســب، لباس هــای مرتــب، ریــش  و مــوی کوتــاه و دارای 
روحیــۀ گفت وگــو پذیــر و احساســاتی بازنمایــی شــده اند کــه در اثــر شــکجنۀ داعــش شــرایط 
جســمی و روحــی بــدی را متحمــل شــده اند. مــردم ســوری تنــوع پوششــی و ظاهــری دارنــد، 
ــان مــردم  ــوع ظاهــری در می ــد و کثــرت و تن ــار یکدیگرن ــان محجــه  و بــی حجــاب در کن زن
ســوری را قابــل مشــاهده اســت. ســربازان ســوری دارای انــدام مناســب، عمدتــاً جــوان، البســه 
ــه صــورت  ــه ب ــی ک ــد. بازیگران ــای کوتاهن ــده و ریش ه ــای اصــالح ش ــب و موه ــی مرت نظام

خــاص بــرای بیننــده بازنمایــی می شــوند بــه شــرح ذیــل هســتند:
علی

علــی خلبانــی اســت کــه شــخصیت ُمقلــدی از پــدر دارد. او دارای ظاهــر و اندامــی مناســب، 
ــد  ــواده گله من ــار خان مرتــب و حرفــه ای در خلبانــی اســت. علــی از عــدم حضــور پــدرش در کن
ــم  ــدای فیل ــد؛ به نحــوی کــه در ابت ــم طــی می کن ــی را در طــول فیل اســت. او ســیر تطــور گفتمان
به دنبــال خــروج از ســوریه و گــذران وقــت خــود در کنــار همســرش بــوده، و علــت حضــور خــود 
و پــدرش را در ســوریه متوجــه نمی شــود امــا بــر اثــر مواجهــات مســتقیم بــا داعــش، رویکــرد خود 
را نســبت بــه جنــگ بــا آن هــا تغییــر داده و تبلیــغ سیاســی مــورد نظــر داعــش را از بیــن می بــرد. 

یونس
یونــس شــخصیتی وابســته به نظام سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران را دارد. فیلــم، او را فردی 
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مقاله علمى _ پژوهشى

نظامــی و حاضــر در عرصه هــای جنگــی گوناگــون معرفــی می کنــد؛ او در جنــگ ایــران و عــراق، 
بوســنی، لبنــان و ســوریه حاضــر بــوده و بــه دنبــال تــالش بــرای  تحقــق عقاید خویــش اســت. او در 
مواجهــه بــا داعــش ســعی می کنــد آن هــا را بــا گفت وگــو قانــع کنــد تــا بتوانــد خــود و دیگــر مــردم 
ســوری را نجــات دهــد. یونــس شــخصیتی اســت که عمــر خود را بــرای  احقــاق ارزش هــای موافق 
بــا حاکمیــت گذرانده اســت. او انــدام الغــر، ریــش  و موهــای نیمــه بلنــد و مرتبی دارد و شــخصیتی 

اســت کــه نه تنهــا بــه خلبانــی بلکــه در تعمیــرات ایــرادات فنــی هواپیمــا نیــز  مهــارت دارد.
شیخ ممدوح سعدی

شــیخ ممــدوح ســعدی همــراه بــا طایفــه اش بــا ابوبکــر بغــدادی بیعــت کــرده  و نماینــدۀ طیــف 
ســنتی داعــش هســتند. آن هــا به واســطۀ منافــع تجــاری و قبیلــه ای بــه داعــش پیوســته اند. او خــود 
خوانشــی متفــاوت از دیــن را نســبت بــه داعــش ارائــه می دهــد؛ و نگــرش مصلحت اندیشــانۀ خــود 
را در مقابــل نگــرش بنیادگــرای محــض داعــش نشــان می دهــد تــا جــان خــود و قبلیــه اش را حفــظ 
کنــد. او برخــالف دیگــر اعضــای قبیلــه و داعشــی ها، اهــل گفت وگــو و شــنیدن ســخن دیگــری 
اســت. ظاهــر او برخــالف تمــام داعشی هاســت و لبــاس رنگــی و عبــای نیمــه قهــوه ای بــر تــن دارد. 

ابوخالد
ابوخالــد فرزنــد شــیخ ممــدوح اســت و در دســته جهادی هــای داعــش قــرار دارد. او 
به دلیــل مشــکالت روحــی، رفتارهــای پرخاشــگرانه ای در تعامــل بــا همــگان دارد؛ امــا ســعی در 
وابســته کردن رفتــار خــود بــه نگرش هــای بنیادگــرای داعــش دارد. ابوخالــد بــه پــدر خویــش و 
داعشــی های تبلیغــی مانند(ابوطلحــه) نیــز کرنــش کــرده و در نهایــت نیــز پــدر خــود را خائــن 

نســبت بــه عقایــد بنیادگرایانــه داعــش و ابوبکــر بغــدادی دانســت. 
    ماریه

ــافران  ــان مس ــود را در می ــکی، خ ــه مش ــا البس ــه ب ــدوح اســت ک ــیخ مم ــر ش ــه همس ماری
ــی شــیخ ممــدوح ســعدی در  ــۀ زندان ــن قبیل ــرار داده اســت. او باعــث قــدرت گرفت ــا ق هواپیم
هواپیمــا شــده و شــخصیتی تابــع و همــراه بــا شــیخ ممــدوح را دارد. او شــخصیتی فعــال اســت 
کــه چهــرۀ معلومــی دارد و پوشــانده نیســت و در حــال خوانــدن شــعر و ضبــط آن بــرای تبلیغات 
داعــش اســت. او در زمانــی کــه شــیخ ممــدوح توســط چچنــی کشــته می شــود، بــه ســمت آن هــا 
تیرانــدازی می کنــد و خــود او نیــز کشــته می شــود. به عبارتــی او از عقایــد بنیادگرایانــۀ خــود، 

به منظــور پوششــی بــرای منافــع موردنظــر خویــش اســتفاده کرده اســت.
ام سلما

ام ســلما زن داعشــی بــوده کــه در دســتۀ جهــادی داعــش قــرار داشــته و مســئولیت انفجــار 
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بمــب در هواپیمــا را برعهــده دارد. او از زنــان اروپایــی غیــر مســلمانی (مهاجریــن) بــوده کــه 
ــا،  ــا تبلیغــات داعــش در اروپ ــا مضمــون خودکشــی بوده اســت و ب ــدۀ موســیقی هایی ب خوانن
مســلمان شده اســت. او حجــاب کاملــی داشــته و حتــی زمانــی کــه در حــال خوردن پفک اســت؛ 
حجــاب خــود را برنمــی دارد. ام ســلما نیــز نــه  بــه دلیــل گرایــش بــه دیــن اســالم، بلکــه بــرای 
احقــاق امــر خودکشــی، وارد ایــن عملیــات تبلیغــی و انتحــاری داعــش شده اســت. او تــا زمانــی 
کــه قــدرت بــر خلبــان ایرانی(علــی) دارد، خــود را شــخصی بســیار معتقــد بــه عقایــد دینــی، 
نمایــش می دهــد، امــا زمانــی کــه ایــن قــدرت را از دســت می دهــد و بــا یکــی از موســیقی های 
خــود (بــا موضــوع خودکشــی) مواجهــه می شــود، بــه دنبــال خودکشــی بــا اســلحۀ کلــت اســت. 
او زمانــی چهــره خــود را نمایــش می دهــد کــه درب کابیــن را بســته و دوربیــن داخــل کابیــن را 
از چهــرۀ خــود برگردانده اســت؛ به عبارتــی حجــاب حداکثــری موردنظــر داعــش را در حــوزه 

اجتماعــی رعایــت کــرده و در حــوزه خصوصــی، آن را کنــار می زنــد.
ابوعمر چچنی

ابوعمــر چچنــی داعشــی مهاجــر روســی بــوده کــه ســوار بر اســب و همراه با یک شمشــیر اســت. 
چچنــی کــه ظاهــری درشــت اندام بــا ریش هــای بلنــد و البســه ای ســنتی داشــته؛ خــود را فــردی معتقد 
بــه قواعــد دینــی داعــش دانســته و شــیخ ممــدوح را به دلیــل تخطی هــای مصلحت اندیشــانه به قتــل 
می رســاند امــا خــود او ســاختار سیاســت مدارانه ای را بــرای انفجــار هواپیمــا طراحــی کرده اســت و از 
ایــن طریــق علــی و دیگــر اســرا را زنــده نگــه داشــته تــا اهــداف تبلیغاتــی و سیاســی خــود را اجــرا کند. 

بالل
ــش توســط داعــش کشته شــده اند.  ــر و فرزندان ــه همس ــده ای ســوری اســت ک ــالل فرمان ب
بــالل منافــع عمومــی مــردم را مدنظــر دارد و ســربازان ســوری نیــز از او تبعیــت می کننــد. او 
ظاهــری  مناســب در جایــگاه یــک فرمانــده را دارد؛ اندامــی مناســب، میانســال، مــو و ریش های 
ســفیدرنگ و لباســی نظامــی. مــردم ســوری نیــز او را قبــول دارنــد. بــالل بــرای پــرواز هواپیمــا 
و نجــات مــردم ســوریه، بــه مقابلــه بــا داعشــی های انتحــاری رفتــه و در نهایــت ماشــین  او بــا 

ماشــین انتحــاری اصابــت کــرده و منفجــر می شــود.  
۴. مشروعیت

ــن  ــان، ای ــل گفتم ــه در تحلی ــن و زمین ــان مت ــد می ــی در پیون ــوال اصل ــوون، س ــر ون لی از منظ
اســت کــه چگونــه متــن بــه اعمــال اجتماعــی مشــروعیت می بخشــد. از جهتــی دیگــر مفهــوم 
اســطوره ها کارکــرد  اســت.  بــارت١  روالن  «بدیهی ســازی»  مفهــوم  شــبیه  «مشــروعیت» 

1. Roland Barthes
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مقاله علمى _ پژوهشى

ایدئولوژیــک طبیعی ســازی را ایفــا می کننــد. کارکــرد آن هــا طبیعی کــردن امــر فرهنگــی اســت؛ 
بــه عبــارت دیگــر، از ایــن طریــق اســت کــه ارزش هــا، نگرش هــا و باورهــای فرهنگــی و تاریخــی 
مســلط را کامــًال «طبیعــی»، «عــادی»، «بدیهــی» و در نتیجــه «عینــی» و «واقعــی» جلــوه دهنــد 
ــدار،  ــروعیت اقت ــرد: مش ــق صــورت می گی ــد طری ــه چن ــروعیت ب (Kowsari, ٢٠١۵). مش

 .(٢٠٠٨ ,Leeuwen) مشــروعیت اخالقــی، مشــروعیت عقالنی ســازی، و اســطوره
‑ مشروعیت اقتدار

ــا مؤسســات و  ــراد ی ــرد: آداب و ســنن، اف ــق صــورت می گی ــه ســه طری ــدار ب مشــروعیت اقت
کارشناســان/ متخصصــان. در فیلــم مــورد مطالعــه، ســربازان ســوری خــود و مــردم را برحــق 
دانســته و باســم نســبت بــه اعتــراض مــردم بــرای همــراه شــدن داعشــی ها بــا آن هــا می گویــد: 
«مــا شــریعت را اجــرا می کنیــم، نــه آن هــا». حفــظ حقــوق تفکــرات گوناگــون مــردم ســوری 
و تکثــر عقیدتــی کــه در رفتــار و پوشــش آن هــا نیــز بازنمــود می شــود، حاکــی بازنمایــی 
مشــروعیت مــردم ســوری در برابــر داعشی هاســت. از طرفــی دیگــر اعتــراض یونــس بــه 
ــز حاکــی از  ــه مســیحی اســت نی ــان ســابق ک ــر خلب ــن دخت ــز گرفت ــد درخصــوص کنی ابوخال
بازنمایــی اقتــدار از طریــق آدابــی ماننــد نفــی بــرده داری اســت. همچنیــن مشــروعیت اقتــدار 
یونــس و علــی از جهــت تخصــص خلبانــی و هدایــت آن هواپیمــا، و اســتفادۀ داعــش از آن هــا 
بــرای هدایــت هواپیمــا، بازنمایــی می شــود. درمجمــوع فیلــم ســعی در بازنمایــی مشــروعیت 
اقتــدار غیرداعشــی ها در مقابــل داعشــی ها را داشــته؛ اگرچــه کــه داعــش در غالــب روایــت، بــر 

ــلط اســت. ــی ها مس غیرداعش
‑ مشروعیت اخالقی

ــا کــه  یکــی دیگــر از راهبردهــای مشــروعیت بخشــی، مشــروعیت اخالقــی اســت؛ بدیــن معن
چگونــه اعمــال کنشــگران از نظــر اخالقــی مشــروعیت می یابــد؟ ســه راهبــرد بــرای مشــروعیت 
ــرد، از مقایســه بیشــتر  ــزاع و مقایســه کــه از ایــن ســه راهب ــی، انت اخالقــی وجــود دارد: ارزیاب
بــه   احتــرام  مــدارا، گفت وگــو،  ماننــد  مثبــت  ویژگی هــای  فیلــم  در  شده اســت.  اســتفاده 
ــه  ــداکاری و شــجاعت ب ــی، وطن دوســتی، ف ــی، تمــدن، مهربان یکدیگــر، انســانیت، تکثرگرای
غیرداعشــی ها نســبت داده شــده و ویژگی هایــی ماننــد، توحــش، بردگــی، نفــرت، عصبانیــت، 
کشــتار و مطلق گرایــی بــه داعشــی ها نســبت داده  شده اســت. بــا ایــن حــال ویژگی هــای 
اخالقــی داعشــی ها نیــز به نحــو نســبی اســت و یکدســتی رفتــاری  میــان همــۀ اعضــا وجــود 
نــدارد. شــیخ ممــدوح اهــل گفت وگــو و مصلحت اندیشــی بــوده امــا ابوخالــد و چچنــی 
اینطــور نبودنــد؛ چنیــن تفاوت هــای جزئــی در دســتۀ (گفتمــان) داعــش وجــود دارد و تغییــری 
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ــرای  ــی ب ــروعیت اخالق ــود و مش ــاد نمی ش ــروعیت، ایج ــت مش ــی از جه ــه اخالق در مقایس
دیگری هــای داعــش شــکل می گیــرد. 

‑ عقالنی سازی 

ســومین گونــه از مشــروعیت، مشــروعیت عقالنی(منطقــی) اســت؛ منظــور از ایــن مشــروعیت ایــن 
اســت کــه چگونــه رفتــار بازیگــران بــرای مخاطب منطقی تلقــی می شــود. عقالنی ســازی از دو طریق 
ــا و  ــری هــدف، معن ــزاری ســه جهت گی ــرد؛ در عقالنی ســازی اب ــزاری و نظــری صــورت می گی اب
اثــر وجــود دارد و عقالنی ســازی نظــری کــه توجیــه رفتــار بــا دانــش، تجربــه و... اســت، از طریــق 
تعریــف، توضیــح و پیش بینــی اتفــاق می افتــد. عقالنی ســازی ابــزاری بــا جهت گیــری هــدف در این 
فیلــم مشــهود اســت. ابتــدای فیلــم به صــورت متــن اشــاره شــده کــه هــدف حضــور خلبانــان ایرانــی 
در ســوریه، رســاندن کمک هــای غذایــی و پزشــکی بــه مــردم ســوری در محاصــرۀ داعــش اســت. 
همچنیــن هــدف یاری رســانی دو خلبــان ایرانــی بــه ســربازان ســوری، نجــات جــان مــردم  ایــن کشــور 
اســت؛ می تــوان گفــت پیونــدی میــان مشــروعیت عقالنــی و اخالقــی به وجــود آمــد؛ به طــوری کــه 
مخاطــب ویژگی هــای اخالقــی ماننــد شــجاعت، فــداکاری، کمــک بــه مظلــوم را درک کــرده و بــر 
همیــن مبنــا هــدف حضــور خلبانــان ایرانــی را درک می کنــد. در مقابــل، داعشــی ها بــرای رســیدن بــه 
هــدف خــود از هــر روشــی فــارغ از وجــود یــا ســاخت مشــروعیت، اســتفاده می کننــد؛ ماننــد کشــتن 
یکدیگــر، کشــتن مــردم، فعالیت هــای انتحــاری و تهدیــد بــه مــرگ، توحــش و مجادلــه؛ درحالــی كــه 
غیرداعشــی ها رفتــار خــود را نســبت بــه یکدیگــر و داعــش، بــا گفت وگو، منطــق و همراه با احســاس 
نشــان می دهنــد. همچنیــن عقالنی ســازی نظــری نیــز در ایــن فیلم مشــهود اســت؛ به نحوی كــه رفتار 
علــی و یونــس بــه عنــوان خلبانــان هواپیمــا، مشــروعیت بــه  آن هــا می دهــد؛ چراکــه به دلیــل دانــش و 
مهــارت خلبانــی امــکان اینکــه دیگــران را بــا روش توضیــح، همــراه خــود کننــد بســیار زیــاد اســت؛ 
همچنــان کــه بــر اســاس دانــش و مهــارت خلبانی خویــش، داعش نیز بــرای اجرای تبلیغات سیاســی 
خــود از آن هــا اســتفاده می کنــد. در مجمــوع فراینــد عقالنی ســازی بــرای مشــروعیت عمل اجتماعی 

غیرداعشــی ها در روایــت فیلــم اتفــاق افتــاده  اســت.
‑ اسطوره

نــوع دیگــری از مشــروعیت بــا اســتفاده از اســطوره  ســازی رخ می دهــد. در ایــن نــوع مشــروعیت، 
رفتــار بازیگــران از طریــق ســاخت افســانه مشــروعیت می یابــد. ایــن نــوع مشــروعیت یــا از طریــق 
داســتان ها (قصه هــای اخالقــی و هشــداردهنده) اتفــاق می افتــد کــه در ایــن فیلــم شناســایی نشــد. 

ج) تفسیر به وقت شام
بــرای تجزیــه و تحلیــل فیلــم بــه وقــت شــام نیــاز اســت فیلم در ســه ســطح تفســیر شــود؛ ســطح 
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اول، جهــان اســتعاری و ســطح عمیــق اســت؛ ســطح دوم، جهــان دایجتیــک و ســطح میانــی 
اســت و در نهایــت ســطح ســوم، جهــان واقعــی و ســطح بیرونــی اســت. همچنانکــه در شــکل 
٣ نیــز قابــل مشاهده اســت، ایــن ســطوح در فیلــم بــه وقــت شــام، در هــم تنیــده شــده امــا هــر 
کــدام از آن هــا بایــد به طــور متمایــز تشــخیص داده شــود. به دلیــل اینکــه بــدون در اختیــار داشــتن 
ــه تفســیر در  ــدا ب تفســیر در ســطح میانــی، نمی تــوان ســطوح دیگــر فیلــم را تحلیــل کــرد؛ ابت

ســطح دایجتیــک می پردازیــم:
١. سطح میانی

ــی در  ــه وقــت شــام، داســتانی تاریخــی از حضــور نظامی هــای ایران ــم ب جهــان دایجتیــک فیل
ــفاهی  ــخ ش ــتفاده از تاری ــا اس ــم ب ــد. فیل ــش می ده ــوریه را نمای ــور س ــگ داعــش در کش جن
موجــود در خصــوص نبــرد بــا داعــش شــکل  گرفته اســت. تقابــل میــان خلبانــان ایرانــی 
ــا  ــر اســاس مقاصــد سیاســی ی ــه ب ــا داعشــی ها، ن ــه مــردم و ســربازان ســوری ب بــرای کمــک ب
نظامــی، بلکــه بــرای آرمان هایــی ماننــد حمایــت و کمــک بــه مظلومــان در مقابــل ظالــم شــکل 
ــاهد  ــوریه را ش ــه س ــران ب ــانی ای ــد کمک رس ــه رون ــش از آنک ــم بی ــول فیل گرفته اســت. در ط
ــان کــه  ــاری، ســاختاری و اعتقــادی داعــش آشــنا می شــویم. همچن ــا مناســبات رفت باشــیم؛ ب
فیلــم نــه در ســاختار دولت هــا و گفتمان هــای سیاســی بلکــه در ســطوح خــرد ماننــد کمک هــای 
ــی  ــد؛ به عبارت ــی می کن ــران و ســوریه را بازنمای ــی، ای ــادات دین ــا از روی اعتق ــتانه  ی بشردوس
دیگــر ارتبــاط میــان ایــران، ســوریه و داعــش در فیلــم در ســطح جلوگیــری یــا کاهــش تأثیــرات 
منفــی داعــش بــر مــردم ســوری اســت. در ایــن فیلــم ســعی شده اســت داعــش به مثابــه جمعیتــی 
نمایــش داده شــود کــه اعضــای آن در هــر لحظــه و هــر جــا امــکان حضــور دارنــد و در عیــن 
ــد فتــح ســوریه و پــس از آن کشــورهایی مســلمانی  ــال هــدف واحــدی مانن ــه دنب پراکندگــی ب
ماننــد ایــران و عربســتان هســتند. در جریــان فیلــم، ســاختار فعالیتــی داعشــی ها و گروه بنــدی 
ــان ســوری و  ــا ســنتی/مهاجر وجــود دارد؛ امــا مــردم و نظامی ــد تبلیغاتی/جهــادی ی آن هــا مانن
خلبانــان ایرانــی، فــارغ از ســاختار داعــش کــه در نهایــت اثــری واحــد بــر آن هــا دارد، به دنبــال 
ــد. هــر دو قطــب داعشی/غیرداعشــی پرتوتایپ ١هایــی را  ــی بوده ان خــروج از وضعیــت بحران
ــود را  ــر خ ــر از تفک ــراد غی ــام اف ــی ها تم ــر داعش ــی دیگ ــد؛ به عبارت ــر دارن ــه یکدیگ ــبت ب نس
دشــمن دیــن و خداونــد می خواننــد و در مقابــل، غیرداعشــی ها نیــز تمــام داعشــی ها را افــرادی 
غیرمنطقــی و متوحــش می خواننــد. بــا روش تحلیــل گفتمــان ون لیــوون ســعی شــد کــه در طــول 

ــل شــرح داده شــود. پژوهــش، جهــان دایجتیــک به تفصی

1. Prototype



119

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی تقابل های گفتمانی فیلم «به وقت شام» با رویکرد َون لیوون  

٢. سطح بیرونی

جهــان واقعــی فیلــم بــا کاوش جهــان دایجتیــک آن مشــخص شده اســت. فیلــم، بخــش کوچکــی 
از آنچــه کــه در کشــور ســوریه توســط داعــش، اتفــاق افتــاده  را روایــت می کنــد. در جهــان واقعــی 
گروهک هــای تکفیــری از ســال ١٣٨٩ شمســی در ســوریه ظهــور کردنــد و در نهایــت داعــش 
ــان  ــی جه ــدی گفتمان ــد. از طرفــی دیگــر قطب بن ــه ســرکردگی ابوبکربغــدادی تشــکیل دادن را ب
دایجتیــک فیلــم در جهــان واقعــی نیــز وجــود دارد؛ داعــش نماینــدۀ گفتمــان افراط گرایــی اهــل 
ســنت مســلمان، بنیادگرایــی و مطلق گرایــی اســت کــه در مقابــل آن عقل گرایــی و تکثرگرایــی 
ــم  ــه و در فیل ــش صــورت گرفت ــه از داع ــی ک ــه خوانش ــم آن اســت ک ــۀ مه ــرد. نکت ــرار می گی ق
بازنمایــی شــده، بــه  واســطه انگاره هــای ذهنــی غیرداعشــی ها و رفتارهــای پدیدارشــدۀ داعــش در 
جهــان رســانه ای اســت. بــا ایــن حــال تقابلــی میــان دو گفتمــان وجــود دارد کــه نه در دهۀ پیشــین، 
بلکــه پیــش از آن نیــز نمونه هایــی ماننــد القاعــده و جنداللــه نیــز وجــود داشــته  و نظــام سیاســی 
جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در مقابــل آن قــرار گرفته اســت. همانطــور کــه در فیلــم نیــز  جنــگ 
میــان داعــش و غیرداعشــی ها تقابلــی گفتمانــی اســت کــه داعــش نماینــده توحــش، جنگجویــی، 
ــا در  ــی، اســتبداد، بردگــی، اندام هــای درشــت و پوشــش ســنتی و خــاص اســت ام مطلق گرای
مقابــل، تکثرگرایــی، تمــدن، گفت وگــو، دموکراســی، اندام هــای هنجارمنــد و پوشــش معمولــی 
قــرار دارد. همچنــان کــه در ســطح دایجتیــک در نهایــت خلبــان ایرانــی (نماینــدۀ ایــران) نقشــه و 
برنامه هــای تبلیغاتــی داعــش را برهــم ریخــت؛ در دنیــای واقعــی نیــز (حاکمیــت سیاســی) ایــران 
خــود را برهم زننــدۀ معــادالت مقابلــه بــا داعــش در ســوریه و عــراق می دانــد. از ایــن  رو داعــش 
نــه در مقابــل ســوریه و عــراق بلکــه در مقابــل ایــران قــرار می گیــرد؛ بدیــن  ترتیــب «قطــب مــا» را 
ایــران تشــکیل می دهــد کــه همــراه خــود مــردم و ســربازان غیرداعشــی را دارد؛ همچنیــن روســیه 
نیــز گرچــه در قطــب مــا قــرار می گیــرد امــا حضــور بســیار محــدود و بی اثــری دارد؛ به طــوری 
کــه در ســطح دایجتیــک نیــز حضــور دیرهنــگام جنگنده هــای روســی بــا جملــۀ کنایــی یونــس: 
ــه  «باالخــره روس هــا تشــریف اوردن» دیــده می شــود؛ فعالیــت ایــن جنگنده هــا هیــچ کمکــی ب

قطــب مــا نکــرده و تنهــا باعــث تحریــک دیگــری  شده اســت.
٣. سطح عمیق

 ســطح ســوم، جهــان اســتعاری اســت. در ایــن ســطح ســعی می شــود، اســتعاره های بــه کار رفتــه 
در فیلــم را شناســایی و معانــی آنهــا را درک کنیــم. درک ایــن ســطح، کمــک بــه ســاخت ارتبــاط 
دنیــای دایجتیــک و دنیــای واقعــی می کنــد. به طورکلــی براســاس قطب بنــدی گفتمانــی موردنظــر، 
داعشــی ها ســعی در بیــان عقایــد و مقاصــد خــود بــا بیــان آیات قــرآن داشــتند و به نحوی اســتعاری 
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در پاســخ و واکنــش بــه غیرداعشــی ها از آیــات مرتبــط اســتفاده می کردنــد. زمانــی کــه قــدرت در 
هواپیمــا در اختیــار داعــش قرارمی گیــرد، شــیخ ممــدوح آیــه ای از قــرآن مبنــی بــر «خــدا همیشــه از 
کســانی کــه ایمــان باالیــی دارنــد، دفــاع می کنــد»١ را می خوانــد؛ یــا او درخصــوص تعــداد کــم افراد 
داعشــی در هواپیمــا می گویــد: «چــه بســیار گــروه کوچکــی کــه بــر گــروه عظیمــی پیــروز شــدند»٢. 
او ســعی کــرده کــه تقابــل گفتمانــی خویــش را بــر اســاس خوانــش از قــرآن کریــم بیــان کنــد؛ آنچنــان 
کــه داعــش در جهــان واقعــی نیــز ســعی دارد تــا بــا خوانشــی بنیادگرایانــه، مقاصــد و رفتارهــای 
خــود را توجیــه کنــد. همچنیــن زمانــی کــه فیلــم تبلیغاتــی درخصــوص بازگشــت خــود بــه تدمــر را 
ضبــط می کننــد، ماریــه از اشــعاری اســتعاری اســتفاده می کنــد تــا پیــروزی داعــش را مشــروع جلوه 
دهــد؛ او می خوانــد کــه «تدمــر! لبــاس شــادمانی و ســفید برتــن کــن کــه مــردان قهرمــانِ بــا ایمانــت، 
پیروزمندانه از آســمان بر زمین خواهند نشســت.» در سکانســی نیز فیلمی از دوران قبل از مســلمان 
شــدن ام ســلما کــه در حــال خوانندگــی اســت پخــش می شــود کــه در حــال خواندن«فــرو بریــز، نابود 
شــود، ایــن نابــودی و نیســتی تــو نیســت؛ ایــن تولد توســت»؛ بــه نحوی اســتعاری ســعی در نمایش 
منطــق اصلــی داعــش نابــودی همگانــی بــرای رســیدن بــه هــدف و ســاختار نیروهــای انســانی کــه به 
پوچ گرایــی و خودکشــی ســوق داده شــده اند؛ دارد. امــا غیرداعشــی ها کمتــر از اســتعاره اســتفاده 
کرده انــد؛ باســم نســبت بــه مــردم ســوری می گویــد کــه «یادتــان نــرود مــا آدمیــم و مثــل اینــا هیــوال 
نیســتیم». دوگانــه توحــش و تمــدن توســط باســم به نحــوی اســتعاری بیــان شده اســت. همچنین در 
دقایــق پایانــی فیلــم علــی خطــاب بــه ام ســلما و ابوطلحــه بــا بیانــی اســتعاری می گویــد کــه «اینجــا 
نیویــورک نیســت و از برج هــای دوقلــو هــم خبــری نیســت»؛ به نظــر می رســد کــه فیلــم درحــال 
بیــان ایــن اســت کــه داعــش به منظــور ایجــاد و تقویــت قــدرت خــود، از ســری اقدامــات نمادیــن و 
تبلیغاتــی ماننــد واقعــۀ ١١ ســبتامبر اســتفاده می کنــد تــا دیگــری خویــش را مجاب به خواســته های 
خــود کــرده و تهدیــدی نیــز بــر آن هــا داشته باشــد. همچنیــن فیلــم درصــدد ایــن اســت کــه داعــش را 
نــه گروهــی دیــن دار و معتقــد بلکــه گروهــی کــه بــه  دنبــال کســب قــدرت منطقــه ای  اســت؛ از این رو 
شــاهد تقابــل میــان توحــش و تمــدن، حیوانیــت و بشــریت و خاص گرایــی و عام گرایــی  هســتیم. 

بحث و نتیجه گیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف مطالعــه و تحلیــل گفتمــان انتقــادی فیلــم «بــه  وقــت شــام» انجــام شــد. 
نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه فیلــم در حــال بازنمایــی بازیگرانی در قطب های داعشــی 
و غیرداعشــی اســت؛ بدین ترتیــب داعشــی ها افــرادی درشــت اندام، تند خــو و متوحــش و 

١. آیۀ ٣٨ سورۀ حج

٢. آیۀ ٢۴٩ سورۀ بقره
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غیرداعشــی ها انســان هایی متمــدن، بــا انــدام مناســب و مطابــق بــا هنجارهــای معمــول 
ــه  ــه در مقابل ــوان گروهــی خاص گراســت ک ــی داعــش به عن ــم در حــال بازنمای بشــری اند. فیل
ــن  ــدرت و جهانی شــدن خــود را دارد. بنابرای ــف، ســعی در توســعۀ ق ــا حکومت هــای مختل ب
ــان کــه داعــش در جهــان واقعــی یــک گــروه خاص گراســت؛ در فیلــم نیــز ســعی شــده  همچن
رفتارهــا و بروزهــای اجتماعــی، سیاســی و نظامــی داعــش را متصــل بــه خاص گرایــی فرهنگــی 
کنــد. از طرفــی دیگــر بــا توجــه بــه وابســتگی اقتصــادی فیلــم بــه یکــی از نهادهای قدرت، ســعی 
شــده سراســربینی در ایــن اثــر رســانه ای کامــًال حفــظ شــود؛ به نحــوی کــه مالــکان اقتصــادی 
ــال آشکارســازی آن  ــا تعییــن گفتمــان مطلــوب و حقیقــت موردنظــر خــود، به دنب و سیاســی ب
باورهــا و گفتمان هــا از طریــق ایــن فیلــم و شــکل دادن بــه رفتارهــای مخاطبــان فیلــم بــوده  و 
از طــرف دیگــری ســعی در  نادیــده گرفتــن گفتمان هــای دیگــر نســبت بــه ایــن موضــوع دارنــد. 
ــل  ــور کام ــی به ط ــان ایران ــور خلبان ــی حض ــیوه و چگونگ ــه ش ــش از آنک ــم بی ــن فیل در ای
بازنمایــی شــود؛ داعــش و جزئیــات رفتــاری، نمادیــن و ســاختاری آن  در حــال بازنمایی اســت، 
تــا فراینــد اقنــاع و متقاعدشــدن مخاطــب در ایــن خصــوص اتفــاق افتــد. ایــران، کشــورهای 
ســوریه و عــراق را از کشــورهای مهــم منطقــه و مقاومــت در برابــر کشــورهایی ماننــد امریــکا 
ــه بــوده،  و اســرائیل می دانــد و داعــش کــه برآمــده از ناآرامی هــای کشــورهای عربــی خاورمیان
می توانــد ثبــات و امنیــت در ایــن دو کشــور از بیــن ببــرد؛ از ایــن رو حضــور ایــران بــرای مقابلــه 
ــوده،  ــم ســوریه و عــراق ب ــا موقعیــت مه ــل متعــددی کــه یکــی از آن ه ــر دالی ــا داعــش، بناب ب
ــدی  ــا قطب بن ــم ب ــی فیل ــدی گفتمان ــی، ١٣٩٨). قطب بن ــت بســیاری داشته اســت (نجف اهمی
رایــج توســط قــدرت ایــران، تطابــق دارد؛ دولــت ایــران به دلیــل نیــاز بــه تأییــد ملــت، بــه ایــن 
فیلــم کــه نمایشــگر تقابل هــای گفتمانــی آشــکار و مشــخص بــوده، نیــاز داشته اســت. همچنیــن 
بازنمایــی از حضــور و فعالیــت ایــران در ســوریه؛ بــه  نحــوی اســت کــه گویــا ایــران ناجــی اصلــی 
دولــت ـ  ملــت ســوریه و عــراق بوده اســت؛ بــا وجــود اینکــه کشــورهای همــراه بــا ایــران ماننــد 
ــا داعــش داشــته اند.  ــه ب ــز ســعی در مقابل ــه نی ــکا و ترکی ــا امری ــز حضــور داشــتند ی روســیه نی
ــه داعــش پرداخته انــد (ماننــد  ــا دیگــر فیلم هــای ســینمایی ایرانــی كــه ب ایــن اثــر در مقایســه ب
ــل  ــم به وقــت شــام به دلی ــم) تفاوت هــای جــدی دارد؛ فیل ــون و امپراطــور جهن فیلم هــای کامی
ــده و درصــدد  ــی ش ــش معرف ــکان خوی ــای مال ــه صــدای رس ــی، به مثاب ــت دولت ــود مالکی وج
برآورده ســازی مطلــوب مالــکان  اســت؛ درصورتــی کــه دیگــر فیلم هــای موجــود، اگرچــه 
داعــش را به مثابــه تهدیــدی بــرای دنیــا و مشکل ســاز اجتماعــی، معرفــی کرده انــد امــا مالکیــت 
ــران  ــی ای ــدی اصل ــش قطب بن ــور نمای ــت شــام به منظ ــم به وق ــی نداشــتند. فیل مشــخص دولت
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ــرای حضــور  ــاع مخاطــب ب ــال اقن ــر و به دنب ــارض یکدیگ ــدرت متع ــه دو ق ــه مثاب ـ  داعــش ب
ــۀ  ــا، داعــش را به مثاب ــر فیلم ه ــا دیگ ــاخته شده اســت ام ــراق س ــران در ســوریه و ع ــی ای نظام
ســوژه ای اصلــی کــه در حــال ویرانــی کشــورهای مختلــف و زندگــی اجتماعــی مــردم اســت، 
نمایــش داده انــد؛ از ایــن رو ماهیــت سیاســی، گفتمانــی و قطب بنــدی بســیار کم رنگ تــری 
نســبت بــه فیلــم به وقــت شــام داشــته اند. فیلــم به وقــت شــام بــر اســاس انگاره هــای اجتماعــی 
ـ سیاســی حاکمیــت سیاســی ایــران  از جنــگ ســوریه و داعــش و حضــور نظامیــان ایرانــی و در 
مقیاســی ملــی ســاخته شده اســت و ماهیــت سیاســی ـ گفتمانــی جمهــوری اســالمی ایــران را 
داراســت؛ امــا دیگــر فیلم هــا، داعــش را در مقیــاس جهانــی بــه نمایــش کشــیده اند کــه خطــری 
بــرای تمــام جهــان اســت. بنابرایــن فیلــم به وقــت شــام در مختصــات جغرافیایــی و سیاســی 
جمهــوری اســالمی ایــران تولیــد شــده  و خطرهــای احتمالــی گســترش داعــش بــرای ایــران را بــا 
پررنــگ کــردن قطب بندی هــای گفتمانــی و از طرفــی دیگــر، دیگری ســازی همــراه بــا جزئیــات 

ــادآور می شــود.  ــه مخاطــب خــود ی از داعــش، ب

شکل ٣.  سه سطح تحلیل: سطح اول (جهان واقعی)، سطح دوم (جهان دایجتیک) و سطح سوم (جهان استعاری)
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