
ران در انقالب اسالمی ای«در این مقاله با استفاده از تحلیل روایت از منظر اقناعی، دو مستند سیاسی درباره 
» ایران و غرب(قسمت اول)«و » به روایت دربار«مستندهاي مورد نظر .اند، مورد مطالعه قرار گرفته»57سال 
باشند. براي دستیابی به تحلیل میسی بیبییماي جمهوري اسالمی ایران و شبکهترتیب محصول صدا و سبه

روایت این دو مستند سیاسی، به شیوه تحلیل رتوریکی روایی، ده مقوله محوري پیشنهاد شده است. این 
و لسلتس،فرضاطالعات پیش،نقطه شروع،فاصله روایی،نقطه دید،هاها عبارتند از: راوي شخصیتمقوله

عنوان ها در تحلیل روایت مستندها بهبندي. استفاده از این مقولهپایان،چرخش،مانع و تضاد،علیت روایی
هاي پنهان ارتباطی براي متقاعدسازي دهد که وجوه و الیهابزارهایی نیرومند در ژانر سیاسی، این امکان را می

» روایت«براي ساخت مستندي سیاسی، سیبیبیکه شبکهدهد نتایج نشان میمخاطبان کشف و درک شود.
اي لطیف به ارائه هدف و گفتمان خاص خود برسد. حال کند تا با شیوهمثابه یک عمل اقناعی تلقی میرا به

خبرنگاران، ۀواسطهدر قالب محصولی از جانب واحد مرکزي خبر، ب» به روایت دربار«آنکه مستند
ترین آنها هاي فیلم مستند که مهمخبري تولید شده است و ظرافتتولیدکنندگان، پژوهشگران و تدوینگران

گذاري تولیدات صداوسیما، مستند و مستندسازي امري روایت است در آن لحاظ نشده است. درواقع در اولویت
شود.تخصصی لحاظ نشده است و سایه تولید خبري بر روي این قالب تلویزیونی مشاهده می

ییروایکرتوریلتحلیت،روایاسی،مستند سیلمفیت،روایلتحلیک،رتور
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یداري و شنیداريدهايفصلنامه رسانه١٥٢

در ژانر سیاسی، مخاطبان و شهروندان جامعه را » گرارفتار خالقِ واقع«فیلم مستند به عنوان 
دهد. هدف مستند سیاسی آن است که مخاطب را به رشد و درک باالتري مورد خطاب قرار می

را درباره سیاسی) برساند. فیلم مستند سیاسی مشارکت افراد جامعهدربارۀ شرایط پیرامونی(
کند. مستندسازِ سیاسی مسائل و مشکالت را دراماتیک مشکالت پیشِ روي جامعه را طلب می

دهد تا بتواند شهروندان را در مواجه با کند و پیامدهاي آن را در مسیري از معنا قرار میمی
ی، هاي جنگها و شکستوعاتی چون اقدامات جنگی، پیروزيمشکالت هدایت و آگاه کند. موض

هاي عمده ها و افراد سیاسی موضوعنابودي دشمن، انتخابات، احزاب، آغاز و سقوط حکومت
توان موضوع فیلم مستند سیاسی را نزاع آیند. در کل میفیلم مستند سیاسی به شمار می

د خنثی و توانگاه نمیند سیاسی هیچدانست. به این ترتیب فیلم مست» مقاومت«و » قدرت«
). فیلم مستند سیاسی در شکل دادن به حافظه 150-1: 2008، 1طرف باشد (بنسون و اسنیبی

رو اي افراد یک جامعه نقش اساسی دارد. از اینهاي پایهبلندمدت، حافظه تاریخی و نگرش
مقاومت را در یک ساختار تواند معادالت قدرت وتأثیرگذاري فیلم مستند سیاسی بر مخاطب می

متفاوت کند و در نهایت به تغییرات و تحوالت اجتماعی منجر شود. مستندهاي تلویزیونی 
شوند، داراي فرصت بهتر و بیشتر براي هاي زمانی مربوط پخش میسیاسی که در مناسبت

ه تولید باند. قالب فیلم مستند به دلیل آنکه همچون خبر نیازاقناع و تأثیرگذاري بر مخاطب
سریع و پخش در زمان معین و محدود را ندارد، بنابراین فرصت بیشتري را در اختیار تولید گران 

رو نمود تر ترتیب دهند. از ایندهند تا عناصر فیلم مستند را براي اقناع درست و دقیققرار می
یشتر عی) بخصوص مستند سیاسی اجتماهاي مستند (بهاي، جامع و مانع بودن در فیلمحرفه

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل روایت از منظر اقناعی، دو مستند شود.مشاهده می
اي(صدا و سیما جمهوري اسالمی سیاسی درباره انقالب اسالمی ایران از دو سازمان رسانه

دهیم.) مورد تحلیل قرار میسیبیبیایران و شبکه 

1 .



١٥٣تحلیل روایت فیلم مستند...

کنندۀ فهم حقیقت یک گزاره دانسته شده است. ارسطو بر این از نظر ارسطو، دالیل قانعاقناع
رائه هاي اوجوي معناي اقناع قابل دسترس و آشنا در وضعیتباور بود که رتوریک، هنر جست

).16: 1999، 2شده است (یربرو

هاي نمادین رتوریک کنش).26: 1999(یربرو، 
سازند. رتوریک در قالب استراتژیکی نمادین، تأثیرگذارند و واقعیت را براي مخاطب متنوع می

به دنبال آن است که چگونه واقعیت (طبیعت) را از رخدادهاي نمادین جدا کند و چگونه به آن 
، 3ینگن(اولسون و فرود براي تعریف رتوریک بکار می» القاي نمادین«رو واژهعنا ببخشد. از اینم

2008 :5-3.(
ري گرتوریک نوعی  استراتژي براي رسیدن به منظوري خاص است؛ در زمانی که ارتباط

رۀ ااي پیشه روي خود دارد. آنها درببراي کنترل چگونگی فهم پیام خود از جانب مخاطب، نقشه
اندیشد. وقتی آنان رتوریک را اینگونه بکار آنچه باید بگویند و چه تأثیر بر مخاطب دارد می

چینند. رتوریک هایی را براي رسیدن به موافقت شنوندگان خود هم میگیرند، دالیل و برهانمی
به دنبال آن است که به صورت فردي یا جمعی بر رفتار مخاطب تأثیر بگذارد تا مخاطب به 
صورت خودخواسته و داوطلبانه با گوینده پیام موافقت کند. در این حالت پیام، کنش، 

هاي دیگر ها و گفتمانها، سیاستگذاريسیاستگذاري یا گفتمان خاصی بهتر از سایر کنش
د. به خوان» دارسیاستگذاري جهت«توان یک توان رتوریک را میشود. در اینجا میشناخته می

نبال تأثیرگذاري بر چگونگی دریافت کنش رتوریکی در سطح فردي و اجتماعی این معنا که به د
رود. در این معنا هاي اجتماعی به شمار میاست. رتوریک، اقدامی براي هماهنگ کردن کنش
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اولسون و خوانند (رتوریک بدنه اطالعات نیست، بلکه شیوه بکارگیري اطالعات را رتوریک می
).6: 2008فینگن، 

رود. مطالعه ساختاري روایت به هاي تحلیل رتوریکی روایت به شمار مییکی از شاخص
توانیم اجزاي مختلف روایت را از کند که هم میسازماندهی روایت براي پردازش آن کمک می

توان رویدادهاي مرتبط را جداسازي و آنها را در قالب داخل آن بیرون بکشیم و هم می
). نظریه روایت بیش از هر 81: 1391، 2هاي گوناگون ترکیب کرد (پرینسالیتها و فعموقعیت

، 3چیز ابزاري است براي تحلیل و تفسیر و درک بهتر متون روایی از راه خوانش دقیق آن (لوته
) روایت، بیان رویداد یا سلسله رویدادهایی است که پرداخت ماهرانه آن را براي 17: 1388

ونده یا تماشاگر، جذاب کرده باشد که داراي آغاز، میان و پایان است. مخاطب، خواننده یا شن
ها رسد. قصهقصه داراي شخصیت، تنش و تعارضی است که به نوعی به گره گشایی می

: 4،1390کند که بداند بعد چه خواهد شد (برناردکند و او را مشتاق میتماشاگر را با خود درگیر می
22.(

یه شود و هر چیز دیگر جنبه ثانوروایت و داستان درک و دریافت مییک فیلم ابتدا بر حسب 
پردازي در القاء زمان و مکان همه جزیی از روایت هاي تماشایی، میزانسن، صحنهدارد. جلوه

طور هاند. روایت برو در روایت چیزهاي گفته نشده ارزش گفتن نداشتهشوند. از اینمحسوب می
تواند نه تنها در قالب زبان بلکه در قالباي است. یک داستان میمعمول یک فعالیت فرارسانه

). روایت درواقع بر عمل موجه فیلم 27: 1391رسانه ها و هنرهاي گوناگون ارائه شود (اوحدي، 
از طریق چیدن و مرتب کردن رویدادهاي پیرنگ بر طبق اصل علت و معلول، و با حداقل تکرار 

ژوهش، پاینبخشد. بنابراین درو کار یا اجراي فیلم را دوام میگذاردو حداکثر انسجام صحه می
ونات عنوان یکی از شئرود. همچنین روایت بهترین عنصر رتوریک به شمار میاصلی» روایت«

گرایی و عقالنیت در روایت به وسیله طبیعت شناختی و معرفتی بشر مورد اهمیت است. منطق
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کند یا آن را واقعیتآید. آنچه بشر از واقعیت درک میود میافراد به عنوان اجزاي روایت به وج
).5-60: 1987، 1خواند وابسته به روایت است (فیشرمی

ابتدا به جایگاه ایدئولوژي در روایت » رتوریک روایی«در توضیح مفهوم )2007(3هرمان
ها و هنجارهایی که به صورت ایدهپردازد. به این ترتیب ایدئولوژي به معناي چارچوبمی

، یابد. براساس این تعریفطبیعی در نتیجه تداوم و ارتقاي نیروهاي غالب در جامعه معنی می
توانند از یک توجه ویژه به موضوع ایدئولوژي در روایت سود ببرند و ها میها و داستانروایت

روایت در حال ارائه ائدولوژي پیش رو هر آن را در نوع بکارگیري روایت بکار گیرند. از این
). توجه به مخاطب رویکردي 217: 2007به نقل از هرمان، 1977، 4زمینه خود است (بارتز

پژوهی ایدئولوژي گیرد. البته در روایتپیش می» رتوریک روایی«بعدي است که هرمان براي 
یرد. مطالعه قرار نگنما در تحلیل کلیات و ظاهر یک روایت موردمی تواند به عنوان یک پیش

ها و جزئیات متن روایت می تواند در تحلیل حائز اهمیت باشد. بلکه خوانش خوانندگان از فریم
ها در ذهن مخاطب  شکل عنوان ساختارهاي اولیه و متن روایت به صورت سکانسها بهفریم
هاي وارها با عادتآیند که خواننده، متن رها به شکل مدلی در میگیرند. هر دو این فعالیتمی

رو مخاطبان طبیعی سازي یک ایدئولوژي را با برقراري دهد. از ایناش تطبیق میهمیشگی
ی هاي طبیعی در زندگها و ایدئولوژي دریافت شده خود که به صورت روایتارتباط بین روایت

). هرمان 219: 2007به نقل از هرمان، 1977دهند (بارتز، اند انجام میروزمره شان با آن مواجه
کند:در ادامه، عناصر رتوریک روایی را به شرح زیر بیان می

شود که فردي براي رسیدن به هدفی، با بیان چیزي الف) روایت یک عمل رتوریک تلقی می
آورد.  دهد که این عمل رویدادي را پدید میبه فرد دیگر صورت می

شود. که مطالعه نیات تشکیل میب) رتوریک روایی از مثلث مخاطب، گوینده و مخاطب 
هاي متن در گیرد. در این چارچوب همه طرحمؤلف، آثار متن و پاسخگویی مخاطب را در برمی
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ملکرد هاي مخاطب به متن عشود و پاسخها بیان میها، ساختارها، بینامتنیت، فرمقالب تکنیک
احی مؤلف پی برد.توان به نیات و طرشود و با مطالعه این دو میمخاطب خوانده می

هاي ج) نظریۀ روایت بر سه رویکرد متمرکز بوده است: متن، پویایی مخاطب و فهم واکنش
کند. رویکرد متن بر مخاطب که مفاهیم متناسب را براي تشخیص هدف روایت فراهم می

شود. سطح اول در مرحله داستان اساس معرفی، موانع و نتایج داستان در دو سطح تحلیل می
هاي ها، رویدادها و ...) قرار دارد و سطح دوم در مرحله گفتمان که به روایت و تکنیکیت(شخص

شود که شود. در مرحله گفتمان رابطه بین مؤلف، مخاطب و راوي مطالعه میآن مربوط می
به نقل 1977(بارتز، ها، باورها، نظرات و اطالعات گوینده و مخاطب استشامل فاصله ارزش

).212: 2007از هرمان، 

تحلیل رتوریکی یکی از روش هاي تحلیل متن است که بر شیوه هاي اقناعی بکار گرفته شده 
کوشد فرایند خلق معنا را فهم کند. هدفتوسط رتور تمرکز کرده و با افشا و ارزیابی نمادها، می

یک پیام، با یکدیگر و با محیطتحلیل رتوریکی، درک این است که چگونه اجزاي مختلف 
(هرمان، گذارندها، معنا را به اشتراک میکنند و چگونه این پیامپیرامون خود ارتباط بر قرار می

براي حاصل شدن چنین درکی، منتقد باید مقصود گفتمان رتوریکی مورد ).217-203: 2007
این گفتمان، در این زمان خاصمطالعه خود را فهم کند و به بررسی این نکته بپردازد که چرا

). درواقع تحلیل رتوریکی، این پرسش را 2012:30، 1اتفاق افتاده و هدف از آن چیست (هکلی
نهد که این مصنوع رتوریکی مخاطب را چگونه متقاعد و اندیشه، احساس پیش روي محقق می

سیاري هاي بچراییعالوه تحلیل رتوریکی دربارهکند. بهو کنش او را به چه سمتی هدایت می
ی چرا این مصنوع رتوریک«هایی از این دست پاسخ دهد:کوشد به پرسشکند و میصحبت می

ونه کند؟ پیام آن چیست؟ این مصنوع چگاي ساخته شده که پیام مشخصی را منتقل میبه گونه
، 2استایلز(دهدهاي احتمالی، مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار میباید تفسیر شود؟ و به چه شیوه

2012 :185.(
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کیفیاست؛ رویکردشدهگرفتهبهرهتحقیقپیشبردبرايکیفیهايروشتحقیق، ازدر این
،بنابراین». آزمون«باشد و نه » ساخت«شود که پژوهش به دنبال گرفته میکاربههنگامی

استراتژيازاستفادهباشد،خاصیهايچارچوبوهامدلمفاهیم،ساختدنبالبهپژوهشیاگر
د ماناست. درواقع پژوهش کیفی تنها در مرحله توصیف باقی نمیشدهکیفی توصیهتحقیق

).  56: 1379، 1پردازد (استیکبلکه به شرح و توصیف روابط علی و معلولی و تبیین آنها می
. زیرا هاسترویدادها و پدیده» چرایی«و » چگونگی«بنابراین، پژوهش کیفی در پی یافتن 

ف پژوهش تشریح و تبیین چگونگی و چرایی تحلیل رتوریک روایی از فیلم مستند سیاسی هد
ژوهشگر پرسد. باشد، به همین دلیل روش کیفی براي فهم این فرایند مناسب به نظر میمی

ا متناسب هاي دو فیلم مستند ر، نمونه»تحلیل رتوریک روایی«این پژوهش با استفاده از تکنیک 
کند.یل میها تحلبا شاخص

نگرستگذشتهکهروایتییعنیسه نوع،بهروایتزماننظرازروایتانواعبحثدرهمچنین 
پیشآیندهدرکهممکنیاتفاقاتبهنگر کهآیندهروایتکند،میحکایتگذشتهاتفاقاتازو

راثحوادطرحکهلحظهبهلحظهبه روایتسرانجاموداردتحلیلییاعلمینگاهیوآیدمی
با توجه به .)1-19: 1392کرد(آقایی میبدي، اشارهکندمیبازگوشانافتادناتفاقباهمگام

ت که در اند، باید دانساستفاده کرده» روایت گذشته نگر«هاي مورد تحلیل از روش اینکه فیلم
ژرار شود.به نقل ازآغاز میروایتلحظهمکانوزمانازجداییباروایت کنشگراناین شیوه 

قراردیگريمکانودر زمانکهروایتکنشگرانوبین مخاطبمکانیوزمانیگسستی2ژنت
وحوادثیکندمیانفصال تبدیلبهرااتصالاینمکانیوزمانیبرشیبادهد. راويمیرخدارند،

تاین صوردرکند.میروایتآورد واند را به زمان حال میدادهرخگذشتهدرروزيکهرا
راويبیناین جداییگیرند.میقرارمخاطبوراويبهنسبتروزآنوآنجادرکنشگران روایت

(ترکان، کند میتعیینراروایتتعریفدیگرسويازکنشگران روایتوسویکازمخاطبو
هاي تحلیل (کنشگران روایت از نظر ژنت)، ). با این توضیح شیوه تعریف شاخص13-12: 1394

هاي تحلیل روایت از منابع مختلف، به شکل زیر صورت گرفته است:مطالعه شاخصپس از 
ه در کند ک) پانزده مورد از عناصر تشکیل دهندۀ روایت را در کتاب خود بیان می1391پرینس(

برگیرنده: 
1.
2.
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د. باشمی
کند: ) در سیزده مقوله عناصر روایت را با عناوین زیر بیان می1391(1همچنین کوري

ه . با توجه به آنک
هاي ) برگرفته از روایت1391) و پرینس(1391هاي تحلیل روایت کوري(ادبیات نظري مقوله

صورت کامل در این پژوهشها بهولهداستانی است و نه غیرداستانی و مستند، پس تمامی مق
هاي هاي ذکر شده در عناصر و مالکرو، برخی از مقولهتواند مورد استفاده قرار گیرد. از ایننمی

ا شوند تاي دیگر تعریف میها در داخل مقولهشوند و برخی از مقولهتحلیل روایت حذف می
تر انجام شود. تحلیل به صورت جامع

هاي تحلیل روایت فیلم مستند، در ده شاخص ها و مالکپژوهش، شاخصدر نهایت در این 
ها نشان دهندۀ بیان روایت دقیق صورت گرفته است که استفاده درست و دقیق از همه شاخص

ها در جدول زیر ارائه شده اند:باشد. شاخصو کامل می
توان راوياین میان میکنند. درگري میها همیشه از نقطه دید خودشان روایتراوي

عامل فرادستی که همه ). 158: 1391دید مؤلف دانست (کوري، را ابزاري بیانگرانه در نقطه
. راوي فیلم با خط دادن به شودراوي فیلم خوانده می،کندابزارهاي ارتباطی فیلم را ارائه می

اگر ).44-45: 1388ه، رود (لوتادراک بیننده از فیلم، ابزار ارتباطی فیلمساز به شمار می
شدت مخالف باشد و بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از او ها و باورهاي راوي بهشنو با ارزشروایت

ها را تأیید کند یا آنها را زیر پرسش ببریم وشود آن ارزشاعتمادپذیر باشد، خواننده ترغیب می
نده باشند، خوانمتفاوت داشته هاي شنو در برابر یک روایت واحد واکنشاگر دو یا چند روایت

).31: 1388لوته، (تر استباید تصمیم بگیرد کدام واکنش درست
تواند یرود. زیرا چنان مروایت قالبی مناسب براي بازنمایی شخصیت به شمار می

پیوندهاي زمانی و علی بسیار منفردي را میان انگیزه، تصمیم و شرایط برقرار سازد که هیچ 
به آورد تا شخصیت فردآید. روایت فضایی فراهم میقالب بازنمودي دیگري از پس آن برنمی

تدریج به مخاطب آشکار شود یا در واکنش به رویدادها و کنش دیگران به تدریج دگرگون 
1.
2.
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ی رو رفتارهای بازنمایشود. از اینشود. در روایت رفتار شخصیت با خود آن روایت بازنمایی می
توان مبنایی منطقی برای استنباط از شخصیت دانست، تنها به آن دلیل صیت را میشده از شخ

ها به دو چیز بستگی دارد: اند. پذیرش شخصیتکه این رفتارها در روایت بازنمایی شده
ه دهیم، و همخوانی آن ویژگی با نیاتی که تبیین کنندهای دیگری که به فرد نسبت میویژگی

بتاً های نساز جلو و عقب رفتن بسیار در روایت سرانجام به ویژگیآن رفتاراند. مخاطب پس
ابزارهای «). دیوید هوارد و ادوارد میبلی در کتاب 199: 1391رسد(کوری، ثابتی در شخصیت می

ِّۀ اند: داستان دربارگویی دراماتیک را به شرح زیر بیان کردههای قصهمؤلفه» فیلمنامه نویسی
کنیم. این شخصیت به شکل پرشوری رد او نوعی همدلی احساس میشخصی است که ما درمو

روایت ایبه دنبال چیزی است. دستیابی به این چیز، دشوار اما ممکن است. داستان به گونه
شود که بیشترین تأثیر عاطفی را بر جا بگذارد و تماشاگر را در فرایند پیشرفت ماجرا درگیر می

متقاعد کننده برسد که الزاماً به معنی پایان خوش نیز نیست کند. داستان باید به سرانجامی 
ها، واژگان یا احساساتشان یا مواردی از این ها بیشتر بر پایه کنش). شخصیت33: 1390(برنارد،

ه او اشاره های متن بطور کلی شخصیت اصلی هم در بیشترین گزارهشوند. بهدست تعریف می
ها متفاوت است نظر کیفی هم با دیگر شخصیتشود و حضور بیشتری دارد و از می

کند). ظهور وی در روایت مطابق لحظاتی است هایش را به شکل مشخصی ابراز می(اندیشه
عالوه شخصیت اصلی شاید از نظر کارکرد نیز که بیشترین  اهمیت را از نظر راهبردی دارد. به

نجام میان باشد اوست که آن را به اها فرق داشته باشد (اگر وظیفۀ دشواری در با بقیۀ شخصیت
).77: 1391کند (پرینس، رساند، اگر فقدانی در کار باشد اوست که آن را برطرف میمی

ای دید: از دیدگاهی خداگونه توان آزادانه از هر زاویهشده را میهای روایترویداد
تواند هر دیدگاهی را که میو فارغ از زمان و مکان. مؤلف (راوی) بدون هیچ محدودیتی

(پرینس، ای یک رخداد را روایت کند تواند از هر زاویهخواهد برگزیند. از این جهت میمی
1391 :56.(

ده از ای که به شکلی بسیار ساده شارتباط روایت مستلزم فاصله است، فاصله
راوی خود یکی از ابزارهای گیرد. نخست اینکه استفاده از ترکیب دو عامل نشئت می

گذاری است، شاید به این دلیل که راوی در متن است، در حالی که مؤلف، متن را فاصله
گر گیرد فقط تقلیدی از کلمات دینویسد، یا به این دلیل که کلماتی که راوی به کار میمی
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از شته باشد،دهد). اگر راوی کدی فاصله گذارانه دااست (و مانند نمایش کنش را نشان نمی
کند. حتی وقتی که متن روایی حاوی گفتار مستقیماین طریق کارکردی ارتباطی نیز پیدا می

شود به کند تا آنچه نشان داده میهای شخصیت را نقل قول میاست، درواقع، راوی حرف
خص ). تفاوت راوی سوم ش62: 1388خواننده انتقال یابد و گاه از قالب روایت هم بگذرد (لوته، 

دسته تقسیمدوتوان آن را به شود که میمی» فاصله«و اول شخص باعث اهمیت اصطالح 
کرد.

ه شود اشاره دارد. این فاصلبه فاصله زمانی عمل روایت و رخدادهایی که روایت می
ای برای روایت است، اما ممکن است که چندان روشن نباشد که عمل زمانی اغلب انگیزه

شود. هر چه فاصله زمانی روایت فاصله کمتری با خواننده داشته باشد، اثر کی آغاز میروایت 
بیشتری نیز دارد.

ان موقعیت شود. یعنی با فاصله میاغلب فاصله زمانی با فاصله در مکان ترکیب می
ها یا بخشویژه زمانی مصداق دارد که روایت و مکان روی دادن رخدادهای اصلی. این امر به

هایی که معموالً در ها اثر بگذارد. شخصیتهایی خاص از فضا و مکان بر شخصیتویژگی
روند. فضای شوند و از همین رهگذر خود نوعی عنصر مکانی به شمار میمکان ظاهر می

ر طوهای کنش را آنها و مکان یا مکانداستان عبارت است از فضایی که رخدادها، شخصیت
).68-69: 1388گیرد (لوته، یابد در قلب طرح دربرمیشود و بسط میارائه میکه در گفتمان

شود که زنجیرۀ حوادث گویی میدهد که فیلم وارد قصهزمانی در فیلم رخ می.
ها راهنمای تماشاگر برای در جهان فیلم و مضمونآید. به نحوی کهفیلم با آن به حرکت در می

).97-98: 1390شود (برنارد،محسوب میهای آنو شخصیت
طور که به تعیین شیوۀ افشای فرض همانپیش

کند. رساند به تعیین شیوه ارائۀ اطالعات در روایت نیز کمک میاطالعات در گزاره یاری می
گریی دربارۀ مخاطب، روایتکند تا در مورد دیدگاه راوبه این ترتیب این مفهوم کمک می

شده به فهم بهاری دست یابیم. هنگامی که راوی چیزی را پیش راوی، و رویدادهای روایت
داند چه چیزی پیش دهد که مخاطب میگیرد، خودش را در موقعیت کسی قرار میفرض می

کند و فرض نوعی رابطه عاطفی با مخاطب برقرار میفرض شده است. راوی با این پیش
آنکه چنین به نظر برسد. در هر روایت راوی در برابر تواند در آن پیامی را بیان کند بیمی
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هایی که کند و احساسات و اندیشههایی که توصیف میکند، شخصیترویدادهایی که نقل می
فرض راوي رو نوع پیش). از این48: 1391گزیند (پرینس، دهد، نگرش خاصی برمیارائه می

ایت بسیار مورد اهمیت است.در آغاز رو
ا توان فرازهچیدمان رخدادها و تسلسل رخدادها پشت سر هم خود می

ها، و فردوهاي یک روایت را مشخص کند و گفتمان پشت یک روایت را آشکار سازد. همۀ علیت
ظاهري روابط علیعلیت خرد مادي است و همه چیز به همین نوع علیت وابسته است: بنابراین،

،میان رویدادهاي کالن، ذهنی، یا اجتماعی فقط توهمی از پیوندهاي علی است. بنابراین
از معناهاي در دسترس بیبازنمایی علیت یکی از وظایف اصلی روایت است. بسیاري از روایت

: 1391، ها از علیت خرد مادي سخنی در میان نیست (کوريآیند، زیرا در این روایتکار در می
48.(

وجود آمدن تنش در روایت در روایت دسترسی به هدف دشوار است که عامل به
اي اي را در پی دارد. با وجود تنش همیشه مسئلهشود و شوق همراهی مخاطب با متن رسانهمی

تضاد مرو تنش درون تعارض که میان دو نیروي حل نشده باقی مانده است تا حل شود. از این
شود، قرار دارد. به عبارت دیگر وقتی شخصیت قهرمان روایت با شخص دیگري (ضد ایجاد می

آید. تنش مخاطبشود، تنش پدید میقهرمان یا حریف) یا با چیزي (مخالف) دچار مشکل می
کند. مخاطب باید پاسخ ابهامات مواجه شده در روایت را را به دانستن ادامه ماجرا ترغیب می

).36: 1390تا همراهی و احساس خوشایند داشته باشد (برنارد،بداند
هایی اشاره دارد که بر اساس آن رویدادهاي قصه موجب تحوالتی چرخش به روش

ل یابد که تغییر رویه و تحوشوند. شواهد یک چرخش زمانی معنا میهاي فیلم میدر شخصیت
).31: 1390د آید (برنارد،هاي داخل روایت پدیدر فکر یا احساس شخصیت

بندي در نوع جهان متصوري که راوي آن را پدید نوع و چگونگی یک پایان
رو پایان خوب یا امید بخش، پایان بد و تلخ و سیاه، و پایان باز آورده مورد توجه است. از این

دهد.بندي را تشکیل میانها و رخدادها پایاند. سرانجام شخصیتبنديجزو سه گروه از پایان
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هاي برتر و مورد توجه در تلویزیون به صورت هاي مورد تحلیل، دو فیلم مستند از نمونهنمونه
باشند. البته انتخاب این دو نمونه از لحاظ نزدیکی ژانر و محتوا مورد توجه بوده انتخابی می

لی و خارجی فارسی زبان، مناسبتی بودنهاي داخها، پخش از شبکهاست. ویژگی بارز این فیلم
توان از عوامل استقبال مخاطب از آنان برشمرد. و بحث روز بودن در جامعه ایران است که می

سیبیبیدر شبکه » به روایت دربار«مستند مورد تحلیل در صدا و سیماي جمهوري اسالمی 
هاي ، دو فیلم مستند از نمونههاي مورد تحلیلباشند. نمونهمی» ایران و غرب«فارسی مستند 

باشند. همچنین مستندها با توجه به ایدئولوژیکبرتر و مورد استقبال مخاطب در تلویزیون می
ایسه ها مقاي تولیدکننده مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. نمونههاي رسانهو گفتمان سازمان

ک رو تحلیل ایدئولوژیاینمستندهاي سیاسی در دو بخش داخلی و خارجی محدود شده است. از 
:یردگو گفتمانی در نوع استفاده از فنون رتوریک در این دو ساختار نیز مورد توجه قرار می

کنش، نمود، رفتار، شـخصـیت راوي، رابطه با سـایرعناصـر گفتار، لحن، پیشینه،     راوي
هدف، سرانجام

اي و ایدئولوژیک، روایت، جایگاه عناصر روایت نسبت به یکدیگرمقولهنقطه دید
هاي فردي، نگرش،آرزو و تمایل، لحنکنش، رفتار، محیط و پیرامون، ویژگیهاشخصیت

زمان، مکان، دکور، پس زمینه، فاصله در نگرشفاصله روایی
ترین عامل شروع روایت، مانع اولیه فیلم براي روایتمهمنقطه شروع
ارائه شده اولیهاي و ایدئولوژیک، اطالعات اولیه، نگرش مقولهفرضاطالعات پیش
چیدمان رخدادها، علت هر یک  از رخدادهارواییتسلسل و علیت
هاها و موانع روند داستان، تضاد شخصیتتنشمانع و تضاد
ها و در شرایط پیرامونیوجود آمده در شخصیتتغییر و تحوالت بهچرخش

هاموضوع و شخصیتبندي، سرانجام پایان باز و بسته، حال و هواي پایانبنديپایان
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وي رگیرد و بیننده تنها ازصورت سوم شخص صورت میبه» ایران و غرب«روایت فیلم مستند 
تواند او را تصور کند. راوي داراي صداي گرمی است که با اطمینان کامل صداي راوي می

تواند اعتماد خواننده را در درستی یک گزاره به رو میکند. از اینهاي روایت را بیان میگزاره
فتار ه گرو توجه بدهد از اینخود جلب کند. راوي از خود کنش، رفتار یا پیشینۀ خاصی ارائه نمی

ه چندان ، صدایی لرزان و ن»به روایت دربار«یابد. اما راوي در فیلم مستند متن بیشتر اهمیت می
تواند با عدم اعتماد تمام و کمال رو میگیرا دارد. صدا از گرمی خاص برخوردار نیست، از این

بیننده این فیلم مواجه شود.
ف و قوت دو قطب تضاد در روایت (یعنیراوي با بیان نقاط ضع» ایران و غرب«در فیلم مستند 

ایران و غرب) سعی دارد که خود را طرفدار یک گفتمان خاص براي مخاطب نشان ندهد. اما 
ه شود، نوع دیدگاه راوي را نسبت بهایی که در توصیف این چهار عنصر به کار گرفته میگزاره

یر تغی«، »ح سختگیرانهطر«کند. راوي با استفاده از واژگانی چون این عناصر مشخص می
زیست و ساده«،»جنگجوي مقدس«، »بر هم زننده قوانین دیپلماسی«،»الهام آور«،»جهان
مبهوت «و »مدیر پنهان«و »تأیید کننده دانشجویان براي حمله به سفارت امریکا«،»سنتی

داند ی میدر توصیف امام خمینی، او را فردي مذهب» ویران کننده ایران از عراق«،»کننده غرب
که با اعتقادي راسخ به صورت خودرأي با تهییج و تحریک مردم توانست حکومت شاه را 

رو سایر ابعاد شخصیتی و عرفانی امام خمینی در این مستند نادیده گرفته سرنگون کند. از این
،»قدرت طلب«،»شاه شاهان«،»جدا از مردم«شده است. همچنین با استفاده از واژگانی چون 

،»خرج شخصی پول نفت«،»عدم پذیرش دموکراسی«،»اراي سیستم قوي نظامی و امنیتید«
ضور در ح«،»متزلزل«،»عالقه مند به امریکا«،»ترویج کننده فرهنگ غربی براي مسلمانان«

اش کفایتیکند که بیکفایت تلقی میرا فردي بیشاه» تجمل طلب«،»فراري«،»تعطیالت
. در قسمتی از فیلم نیز راويکندترین متعهد امریکا (ایران) معرفی میعامل از دست رفتن قوي

ن تواند سرزمیبرد، حال آنکه او حتی نمیرا بکار می» شاه شاهان«به صورت تمسخرآمیز واژه 
شکوه «خود را مدیریت کند و از بحران خارج نماید. راوي در توصیف امریکا نیز از واژگان 

قدرتمند «، »دخالت مستقیم در ایران بدون نیاز به شاه«، »خاورمیانهکنترل کننده «، »امریکایی
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تضاد «، »به دست گرفتن قدرت نظامی و امنیتی بعد از فرار شاه«، »مشت آهنین«، »و مقتدر
»تحریم کننده«، »مورد ظلم قرار گرفته به واسط حمله دانشجویان به سفارت«، »با دربار

امریکا را کشوري قدرتمند و مرکزي براي » بوسیله صدامحمایت کننده از جنگ علیه ایران «و
تقل صورت مسصورت مستقل در ایران قبل از انقالب بهداند که بهمدیریت تحوالت جهان می

دلیل گروگانگیري در سفارت مورد ظلم قرار گرفته است، از تأثیرگذار بوده و بعد از انقالب به
هایی علیه ایران برقرار سازد. همچنین رد که تحریمرو امریکا این توانایی و فرصت را دااین

مخاطب و حمایت کننده «، »مخالف با شاه«، »تهدیدگر جان امام در استقبال«واژگانی چون 
ها رفتار وحشی گرانه با گروگان«، »پیروان امام«، »پرشور و حرارت و خودجوش«، »اصلی امام

آورد که جاذبه امام خمینی شمار میی بهمردم را عنصر احساسی و سنت» مثل حیوان باغ وحش
ترین شرایط رو (حتی در مواقعی کورکورانه) او را حتی در سختآنان را مجذوب کرد و از همین

برند. کنند و دستورات او را پیش میحمایت می
،»اندزند تا بمشاه به هر دري می«استفاده از عباراتی چون:» به روایت دربار«در فیلم مستند 

»شودور میآتش آزادي خواهی و ظلم ستیزي ملت شعله«،»رار سربازان از ارتش به ملتف«
نشان از جهت داشتن راوي در بیان روایت دارد. در این طرز روایت به صورت آشکار شاه و 

ند. کها مثبت بیان میعنوان شخصیتعنوان شخصیت منفی و امام و مردم را بهدربار را به
به کند وها ورود پیدا میتیم که راوي بین صحبت یکی از شخصیتهمچنین شاهد آن هس

الت جهت پردازد. در این حبیان توضیحات تکمیلی و تفسیري درباره بیانی که گفته شده، می
دادن و مصادره به مطلوب کردن یک بیان از طرف راوي صورت گرفته است. همچنین در این 

کند و سپس ها یک موضوع را بیان مییتایم که راوي جلوتر از شخصفیلم شاهد آن
پردازند. درواقع با این کار فیلم در تالش است تا ها به تکرار آن موضوع یا گزاره میشخصیت

رو ابتکار عمل درها اعتماد به راوي افزایش یابد. از اینبا تکرار حرف راوي از زبان شخصیت
عنوان ابزاري براي افزایش درستیبهها گرفته شده است وبیان روایت و جزییات از شخصیت

آیند.و صحت ادعاي راوي به استفاده در می
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ارائه روایت منسجمـدراماتیک و احساسیروایت نامنسجمـروایت راوی جلوتر از فیلمروایت
صدایی گرم و قابل اعتمادقابل اعتمادصدای لرزان و ناگیرا و غیر لحن

ناشناساز خبرنگاران صدا و سیمازمینه راویپیش

گفتمان راوی

امام خمینی: به همراه مردم شخصیت به ذات مثبت 
شوند.روایت تلقی می

شاه: بهمراه درباریان فردی ضعیف و نا توان در 
مدیریت کشور و به ذات منفی

امریکا: حامی شاه

ی: فردی سنتی و برانگیزاننده امام خمین
احساسات مردمی که از حمایت کورکورانه 

کند.مردم استفاده می
شاه: فردی بی کفایت و هم پیمان امریکا

امریکا: مدیر قدرتمند جهان
به موقع، مختصر و مفیدهاناگهانی و استفاده ابزاری از شخصیتورود به مصاحبه

نفر به صورت تقریباً برابر، بین دو گفتمان (نیمی وابسته به 24از »ایران و غرب«در مستند 
عمل آمده که در این گفتمان غربی و امریکایی و نیمی دیگر گفتمان ایران) مصاحبه به

نفر از حامیان و 4نفر کارمند سفارت، 4شان وابسته به دولت امریکا، نفر سمت6بندی تقسیم
نفر به عنوان خبررسان یا خبرنگار در 3ن و همراهان امام و نفر از مشاورا7همکاران شاه، 

رو تضاد اصلی بین صحبت همراهان و مشاوران امام و وابستگان به مستند حضور دارند. از این
دولت امریکا است. باید توجه داشت میزان زمان اختصاص داده شده به وابستگان به دولت 

صورت د تا بهیابنرو فرصت بیشتری میا است، از اینههای شخصیتامریکا بیشتر از سایر گروه
توان مشاهده کرد که شاخۀ های خود را بیان کنند. همچنین میتر دیدگاهتفسیری و کامل

های یتشود و شخصهای خارجی توضیح و تفسیر داده میواسطۀ شخصیتاصلی روایت فیلم به
های پردازند. همچنین اعتبار شخصیتاد میایرانی تنها به روایت جزئیات و توصیفاتی از آن رخد

شان و در دست داشتن قدرت) نسبت به افراد ایرانی انتخاب شده امریکایی (به نسبت سمت
عنوان قطب قدرت غرب به بیشتر است. برای نمونه رئیس جمهور امریکا (جیمی کارتر) به

ور شاه و امام را به شدت و اما حض؛، وزیر دفاع در فیلم حاضراندCIAهمراه معاونین، رئیس 
بینیم؛ بلکه حضور آنان به صورت آرشیو در معرض تماشا قرار قوت حضور کارتر در فیلم نمی

ترین افراد ایرانی زاهدی (نخست وزیر شاه) و ابراهیم یزدی (وزیر خارجه گیرد. پر قدرتمی
آیند.دولت موقت) به شمار می
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باشــند وهمگی جزو درباریان ســابق میهای فیلم مســتند اما شــخصــیت
ــتند. درواقع میهیچکدام از فعاالن انقالبی و افرادی به ــر نیس توان عنوان مخالفان دربار حاض

این مسـتند را مجموعه اعترافات و اقرارهایی از جانب درباریان و اطرفیان شاه پس از بیش از  
های مختلف صورت نگرفته است.به دیدگاهرو در انتخاب افراد، توجهسه دهه دانست. از این

های حاضر در فیلم اگر مالک مدت زمان فیلم را لحاظ کنیم هر البته از نظر تعداد شـخصیت 
اند.ها به نسبت طول زمان کل فیلم سود بردهدو فیلم مستند، از ترکیب برابری از شخصیت

وزیر دربارامیر ارسالن افشارایرانکارمند سفارت امریکا وارنر کریستوفر
دانشجوی خط امامابراهیم اصغرزادهCIAنماینده گری سیک

اهللا موسوی آیتخبرنگارپیتر شول الیتور
مشاور امامخوئینی

مشاور امامهللا منتظریاآیتسفیر امریکا در ایرانبروس لینگان
نخست وزیر شاهاردشیر زاهدیمعاون رئیس جمهور کارتروالتر موندال
ملکهفرح پهلویکارمند سفارت امریکا در ایرانچارلز اسکات
مشاور امامصادق طباطباییوزیر دفاع کارترهاوار تییچر
امامفعال سیاسی طرفدار مهدی توکلیCIAرئیس میز ایران بروس ریدل
وزیر خارجه دولت موقتابراهیم یزدیرئیس امنیت ملیبرژینسکی
خبرنگارمحسن سازگاررئیس جمهور وقت امریکاجیمی کارتر
فعال سیاسی طرفدار اماممحسن رفیق دوستکارمند سفارت امریکا در ایرانچارلز ناس
بد رژیم پهلویارتشاللهیکمال حبیبواسط پیام دولت فرانسه و امامکلود چایت

سمتهااسامی شخصیت
وزیر اطالعات و گردشگریداریوش همایون

جانشین فرماندهی نیروی هواییآذر برزین
وزیر اطالعات و گردشگریجمشید آموزگار
مدیر مسئول تشریفات دربارامیر ارسالن افشار

رئیس دفتر فرح ـ رئیس انجمن سلطنتی فلسفهن نصرسید حسی
وزیر بهداری دوره پهلوی(بختیار)محمد مشیری یزدی
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رو در انتخابدر تالش است که از خود نقطه نظر خاصی ارائه ندهد، از اینفیلم 
و بی کفایتی شاه، سعی نام فیلم، شروع روایت و حق دادن به مردم و امام در مقابل ناتوانی 

صورت گیرد، اما هر قدر از زمان فیلم می گذرد » ایران و غرب«شده تا برابري بین دو دیدگاه 
مریکا کشور حق به جانب معرفی می شود و ایران به عنوان سرزمینی که پر شور و حرارت او 

و نشجویانترین نمونه این بیان حمله دارود. مهمبدون مالحظه به مقتضیات به پیش می
گروگانگیري به شمار می آید. 

نقطه دید خود را به صورت آشکار بیان کرده است. در این فیلم فیلم مستند 
د. حال نگراز منظر انقالب اسالمی به درباریان و شاه به عنوان شکست خوردگان سیاسی می

رفته است تا از زبان عوامل درونی پس از گذشت بیش از سه دهه بار دیگر به سراغ درباریان 
و اجرائی به افشاي مفاسد و مشکالت درونی حکومت پهلوي بپردازد. درواقع این فیلم به دنبال 

اعترافاتی از درباریان رژیم پهلوي است که شکلی روایتی به خود گرفته است.

به روایت دربارایران و غرب
فظه کاري در ارائه موضعِ روایتمحا-
توجه به دو موضع مخالف در انتخاب نام فیلم-
تر شدن نقطه دید با هر چه نزدیک شدن به صریح-

آخر فیلم

گیري از موضع اعتراف-
هاشخصیت

صریح بودن در ارائه نقطه -
دید

رو استفاده از . از اینشمسی است1357مربوط به سال روایت فیلم مستند 
تواند در مخاطب جلب اعتماد کند. به علت آرشیوهایی که نشان دهنده آن دوران باشند، می

گذشت سه دهه از رخداد انقالب اسالمی ایران بسیاري از فعاالن آن دوره در فیلم حضور 
چنین هم. وایت براي فیلم ساز باز بگذاردتواند فرصت را حتی در دستکاري رندارند، که می

مصاحبه با افراد مختلف آن هم در مورد سی سال قبل ممکن است احتمال سوءگیري افراد را 
هاي انجام شدۀ فیلم مستند دهد. مصاحبهدر ارائه اطالعات در مورد آن زمان افزایش می

ل بباشد، اما به این علت روایت بیان شده مربوط به سه دهه قدر زمان کنونی می
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رو دهد. از ایناست احتمال سوءگیری افراد را در ارائه اطالعات در مورد آن زمان افزایش می
ز قدرتمندتر است ا» ایران و غرب«های مهم و تأثیرگذار در استفاده از آرشیو، یکی از ظرفیت

»به روایت دربار«

به صورت گرفته است، هایی که از افراد در آن مصاحمکان» ایران و غرب«در فیلم مستند 
. مصاحبه ایرانیان 1توان به سه دسته تقسیم کرد: شوند. را میمتناسب افرادی که مصاحبه می

. مصاحبه افراد غیرایرانی در کشور خود. با توجه 3. مصاحبه ایرانیان در خارج از ایران 2در ایران 
نفر از 5هد که تنها دبندی نشان میهای مورد مصاحبه، چنین دستهبه جدول لیست شخصیت

رو ها در خارج از ایران حاضراند. از ایناند و مابقی مصاحبه شوندهها در ایرانکل مصاحبه شونده
توان به این نتیجه رسید که مخالفان انقالب اسالمی و طرفداران دربار (افشار، فرح، می

(یزدی، طباطبایی، اللهی، زاهدی) از ایران گریختند و همچنین نسل اول انقالبیون حبیب
قالب ...) نتوانستند با انسازگار) پس از تحوالت بعد از انقالب (مثل تسخیر سفارت امریکا و

همراه شوند و به کشور دیگر مهاجرت کردند. در این میان ثبات در مصاحبه با افراد امریکایی 
دام ینه هر کشود که در سرزمین خود حاضر هستند. همچنین از نوع تصویر پس زممشاهده می

یرانی تا غربی ا-توان به این تحلیل  رسید که بین طیف  سنتیاز مصاحبه شوندگان ایرانی می
و امریکایی تفاوت وجود دارد. حامیان دربار پهلوی در تصویری با پس زمینۀ مدرن و کامالً 

اهده شزمینه تصویر اردشیر زاهدی مکانی با دکوری سنتی مغربی حاضرند. البته در گوشه پس
ای کامالً مدرن و شود، در میان همراهان و پیروان امام نیز تنها طباطبایی دارای پس زمینهمی

ای با اجزای ایرانی همچون (پشتی، قاب عکس، غربی است و سایر افراد تمام در پس زمینه
ند اتوای غربی است که میمبلمان و ...) قرار دارند. رفیق دوست (خبرنگار) دارای پس زمینه

اعتماد بیننده را در بیان حقایق به خود کم کند. همچنین آیت اهللا موسوی خوئینی و منتظری 
هایی دینی دارند که نشان سنتی بودن روحانیون ای از کتابخانه با کتابهر دو پس زمینه

باشد. مهدی توکلی فعال سیاسی البته از همه افراد ایرانی مستثنی است، زیرا که بر خالف می
اش، که در تصویری با نورپردازی متعادلی حضور دارند، هم بر چهره وی و هم بر پس زمینههمه

صویر رساند. در این تنوری به صورت کج تابانده شده است که نشانی از خشونت و ترس را می
نیمی از چهره وی در سایه قرار دارد. نمایش این تصویر آن هم در حالتی که شخص مصاحبه 
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تواند کند، میچگونگی کنش های مردم در روزهای پر التهاب انقالب صحبت میشونده درباره
تأییدی باشد بر رفتار احساسی و پر شور مردم در انقالب که گاهاً به پیروی و رفتاری کورکورانه 

شد.منجر می
آیند، های مصاحبه شده همه جزو سران ارشد رژیم قبلی به شمار میچون شخصیت

اند. در نوع کادر بندی صورت گرفته در خارج از کشور ایران صورت گرفتههای صورتمصاحبه
گرفته که شخص مورد نظر و پس زمینه در آن قرار دارد، عمق میدان بسیار کم است و تنها 

رو بسته و محدود بودن کادر تصور مخاطب را مبنی شود. از اینیک شی در پس زمینه دیده می
تمامی ای پیرامونکند. نوع نورپردازی و تاریک بودن هالهبیشتر میرا اقرار و افشای اطالعاتی 

آید. همچنین باید توجه داشت که در پس ها هم تأکیدی بر این برداشت به شمار میشخصیت
ها وجود ندارد. تنها با توجه به تابلوی های روایت و شخصیتزمینه، نشانی از ویژگی موقعیت

اسیم و با شنگرا و مذهبی میعنوان فردی سنتنصر او را بهاهللا در پس زمینه سیدحسینبسم
توجه نقاشی از کوه دماوند و مجسمه کوچک یک هواپیما در پس زمینه آذر برزین او را فردی 

شناسیم.ایران دوست و یک فرمانده نیروی هوایی می

به روایت دربارایران و غرب
حضور افراد در خارج و داخل سرزمین خود-
تنوع رنگ و صحنه-
تضاد سنت و مدرنیته-
استفاده از نورپردازی برای القاء پیامی خاص-

حضور افراد در خارج از سرزمین -
خود به عنوان فراری

عدم ارائه تنوع مکانی-

ین ا«کند که ی بیان میشود و راوبا تصویری از امام شروع میشروع فیلم 
ای به این معنا است که در خط روایت فیلم جهان دارای چنین جمله». مرد جهان را تغییر داد

مسیری بوده که امام بر خالف جریان آن حرکت کرده است و توانسته آن را تغییر دهد. از 
شود. رو امام در روایت این فیلم به عنوان عنصری ضد روایت و مخالف دیده میاین

CIAخواند و بالفاصله صحبت نماینده سپس راوی او را الهام آورنده جریان اسالمی جدید می
ساله (امام) را اعالم 80شود که شگفتی خود را از عدم کنترل امریکا بر پیرمرد پخش می

نجر تواند انقالبی را رهبری کند که مکند و میکند. پیرمردی که به ساده زیستن قناعت میمی
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CIAشود. چنین صحبتی از جانب نماینده ترین کشور متحد امریکا میبه سرنگونی مهم
تأکیدي به شخصیت ضد قهرمان و ضد ساختار بودن امام خمینی در این فیلم است. 

، که »کندها را امریکا ایجاد میتمامی بحران«شود که اي از امام پخش میسپس جمله
دهد خمینی در این در حال پخش است که نشان میآوريصورت همزمان موسیقی رعببه

هاي فیلم شخصیتی ترسناک و منفی به تصویر خواهد کشیده شد. بالفاصله تصویر گروگان
ایران او قوانین دیپلماسی سیاسی را زیر پا «گوید:شود و راوي میسفارت امریکا پخش می

و رژه سربازان ارتش پخش، در همین حین تصاویري از بسیجیان در حال سینه زنی»گذاشت
این امر باعث رهایی نیرویی شد که غرب «کند:شود، راوي روي این تصاویر هم بیان میمی

د که امام خمینی کنچنین توصیفاتی این نتیجه را حاصل می» تواند از پسشان بربیاید.هنوز نمی
ردم را ، توانست مالمللی که امریکا سردمدار آن استبر خالف تمامی قوانین دیپلماسی بین

بشور بیاورد و رژیم پهلوي (نماینده امریکا در خاورمیانه) را از پاي درآورد. امام خمینی براي 
رود که توانسته با قدرت نظامیانش (ارتش و غرب شخصیتی ناشناس و ترسناک بشمار می

انب ن از جها بجنگد، زیرا که تمامی مشکالت ایرابسیج) در مقابل قدرت امریکا در همه جنبه
گیرد. امریکا صورت می

بعد از آن تصاویر تونی بلر(نخست وزیر پیشین انگلیس)، جرج بوش(رئیس جمهور سابق 
نژاد (رئیس جمهور وقت امریکا)، باراک اوباما (رئیس جمهور فعلی امریکا) و محمود احمدي

داند ح اتمی میشود. طرف غربی ایران را برهم زننده صلح جهانی و حامل سالایران) پخش می
ین خواند. چنو طرف ایرانی امریکا و انگلیس را عامل دیکتاتوري، قتل و جنایت در دنیا می

تصویري نشان از جنگ و جدال کالمی دیپلماتیک در سی سال بعد از انقالب اسالمی ایران 
باشد.می

نگ سی سال جاین فیلم داستان پشت پرده «آورد: راوي بالفاصله این جمله را بر زبان می
اي با توجه به نام فیلم (مردي که جهان را تغییر بیان چنین جمله» ایران با رهبران غربی است.

داد) به این معنا است که غرب با رهبري امریکا قبل از انقالب اسالمی ایران بدون مشکل در 
اسالمیاي ناشناس همچون انقالبوجود آمدن پدیدهحال پیگیري امور جهان بوده است و به

و امام خمینی تمامی قواعد را بر هم زده است. حال آنکه این جنگی است که مردم ایران با 
اند و شروع کنندۀ این نزاع پیروي از رهبران شان بر علیه غرب و رهبرانش به راه انداخته
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اري به تغییر و تحوالت حکومتیاند. در حالی که غرب پیش برندۀ کار خود بوده است و کبوده
رو در همین آغاز فیلم غرب به عنوان نماد خیر و ایران به عنوان ایران نداشته است. از ایندر

شود.نماد شر و برهم زنندۀ روال عادي روایت شناخته می
گونه پیش زمینه و مقدمه چینی، بدون داشتن هیچنقطه شروع فیلم 

شود. در آغاز فیلم الم اخبار یک موضوع مطرح میشود و همانند اعصورت ناگهانی آغاز میبه
بینیم که به حال حاضر آنها (زمان انجام گیري مصاحبه) هایی قدیمی از درباریان شاه میعکس
شود. شود؛ که ناگهان راوي بدون بیان مقدمه وارد بحث اصلی میهاي ویژه تبدیل میبا جلوه

ه مقامات دربار براي کنترل خشم مردم علینخستین موضوع مطرح شده در این فیلم دستگیري 
رو در این فیلم نقطه شروع مناسبی وجود ندارد.شاه است. از این

به روایت دربارایران و غرب
دراماتیک کردن روایت-
شخصیت بخشی به افراد مختلف-
هاهاي پیشروي هرکدام از شخصیتتوصیف بحران-
بودن سرعت ریتم فیلم در آغازباال-

شروع به صورت ناگهانی-
استفاده از آرشیو عکس-

بر آن است که ایران بعد از انقالب اسالمی نزاعی را » ایران و غرب«فرض فیلم مستند پیش
ست. المللی را بر هم زده اخود خواسته با غرب آغاز کرده است که ادبیات و قواعد دیپلماسی بین

ن نیرویی که از مردم ایران بر علیه غرب به نزاع بر خواسته با رهبري امام خمینی که همچنی
آید فردي سختگیر، ضد امریکا، سنتی، مذهبی و براي غرب فردي ناشناس و پیچیده بشمار می

صورت گرفته است. این رهبري با شوراندن احساسات مردم و بها دادن به احساسات مردم 
که ال ایران را بر علیه غرب بشوراند و با آنان به جنگ بپردازند. در حالیتوانسته است که سی س

المللی است. طرف غربی عامل برقراري صلح جهانی و مدیریت کالن بین
رد. توان با توجه به تیتراژ آغازین فیلم بیان کرا می» به روایت دربار«فرض فیلم مستند پیش

ان شود که ناگهان ابعاد تصویر آنر دوره کنونی پخش میدر تیتراژ تصاویري از درباریان شاه د
ه شود. این ابعاد با رنگی سیاه همانند سایبه ابعاد تصاویر قدیمی آنان در دربار شاه تبدیل می

لم پیروزي باشند. فیها میباشند که تلقی کننده شومی و منفی بودن تمامی این شخصیتمی
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هاي مقابل و مخالفکند و شخصیتمبارک تلقی میعنوان یک اتفاق انقالب اسالمی را به
دي بر آور تیتراژ نیز تأکیشناسد. موسیقی التهابهاي منفی میعنوان شخصیتاین موج را به

باشد. این برداشت می
ود هاي منفی در روایت ختوان نتیجه گرفت که هر دو فیلم در تصور از شخصیترو میاز این
فرض شگیري پینتوانستند از آن برحذر باشند. هر دو فیلم موضعگیري خاص را دارند و موضع

گیري اند که چنین موضعی باعث ایجاد مانع و محدودیت در شکلرا تا پایان ادامه داده
شود.ها میهاي گوناگون از شخصیتچرخش

دم و دولت امریکا امام خمینی، شاه، مر» ایران و غرب«چون چهار نقش اصلی روایت فیلم 
رو تسلسل و علیت روایی به شرح زیر است:آیند از اینشمار میبه

فیلم ابتدا با موضوع مخالفت امام با شاه و تبعید به عراق و حتی تهدید به مرگ امام از جانب 
کند. دارد و مردم را علیه شاه تحریک میشود. اما امام از مخالفت دست بر نمیشاه آغاز می

حریک ها به تیابد تا با کمک رسانهتري میشود و آنجا فرصت راحته فرانسه تبعید میامام ب
در زند. اوضاعها دست میمردم در ایران دست بزند. شاه در این بین به کشتار مردم در خیابان

کشد. یت ایران به وسط میشود که شاه پاي امریکا را براي مدیرایران به قدري نابسامان می
ها همچنین ادامه دارد، کند. درگیريرود و قدرت را به ارتش منتقل میاز ایران میهسپس شا

. در شودکنند اما بازهم کارساز نمیارتش ایران و نیروهاي نظامی امریکایی با هم تعامل می
هاي انقالب همچنان دهد که مردم به ارتشیان گل هدیه دهند. درگیرياین زمان امام پیام می

گیرد تا در نبود شاه به ایران بیاید. حال با باال گرفتن ماجرا شته، که امام تصمیم میادامه دا
شود. گروهی از شود. انقالب اسالمی پیروز میامریکا نگران سفارت خود در تهران می

نجام گیرند و این کار را ادانشجویان به صورت خودسرانه دست به تسخیر سفارت امریکا را می
کند. کارتر رئیس جمهور امریکا از تسخیر سفارت امام از کار آنان حمایت میدهند، بعد می

مله ها را آزاد کند که این حگیرد تا با کمک حمله نظامی با مسئولیت خود گروگانتصمیم می
ران داند. دولت ایشود. امام این شکست را کار خدا میبه علت طوفان شن با شکست مواجه می

ها در عوض برگرداندن شاه و پرداخت معوقات بانکی ایران در امریکا وگانگیرد تا گرتصمیم می
رو ینگردد، از اشود و شاه نیز به ایران بر نمیآزاد شوند. معوقات بانکی به موقع پرداخت نمی
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کند و عامل اصلی شکست کارتر در ایران به توافق خود با امریکا (دولت کارتر) عمل نمی
رسد که عنوان رئیس جمهور ایران خبر مید ثانیه پس از معارفه ریگان بهشوند. چنانتخابات می

اند و در حال بازگشت به امریکا.سالمهاگروگان
کا دهد که دربار شاه و امریها نشان میتسلسل روایی و علیت» «در فیلم مستند 

ه ند، که این مخالفان دست بابا موجی از مخالفان پرقدرت، ناشناس و غیر قابل کنترلی مواجه
تواند عمل نکردن به توافق(در زنند تا خود را به اثبات برسانند. این رفتارها میهر کاري می
ها در ازاي پرداخت معوقات به ایران)، تأیید تصمیمات احساسی و خودسرانه آزادي گروگان

به جاي ل به سربازانوسیله دانشجویان)، تغییر تاکتیک (اهداي گ(تسخیر سفارت امریکا به
مبارزه با آنان) باشد.
ها و رویدادها چون در بیان روایت تنها به بیان گزاره» به روایت دربار«در فیلم مستند 

توان تسلسل روایی و علیت روایی رو نمینگاه شده است از این» گزاره خبري«صورت یک به
یی به واسط ترتیب تاریخی رویدادها خاصی را مشاهده کرد و مورد تحلیل قرار داد. تسلسل روا

اند و علیت روایی به صورت یک امر موجود در فشار و مقاومت مردم بر علیه از پس هم آمده
شود. تحصن، راهپیمایی، عزاداري، هاي مختلف تکرار میرژیم پهلوي به صورت ثابت در شکل

مت از جانب مردم به دعوت ارتش براي الحاق به مردم جزو اشکال مختلف این فشار و مقاو
شود، البته این علت به صورت وجود آمدن رخدادهاي بعدي روایت میآید که عامل بهشمار می

عام نتوانسته است که رخدادهاي بعدي را علیت ببخشد. 
» رباربه روایت د«همچنین، یکی از نکاتی که به عنوان نقطه ضعف از جانب راوي بر فیلم 

روایت براساس چیدمان موضوعات وار است. ایت منسجم و سلسلهوارد است، عدم وجود یک رو
گونه مقدمه یا پیش زمینه براي خروج از موضوع قبلی و ورود به شود و هیچمختلف بیان می

موضوع جدید وجود ندارد، همچنین عدم وجود عناصر احساسی و دراماتیک روایت را تنها به 
ارتباط به تولیدکننده کند. البته توجیه این امر بیمیهاي خبري تبدیل اي از گزارهبیان مجموعه

د، باشاش تولید و پخش اخبار میاثر (واحد مرکزي خبر سازمان صدا و سیما) که کار اصلی
نیست.
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شخصیت امام خمینی و ایران شناخته » ایران و غرب«مانع و تضاد اصلی در روایت فیلم 
د. براي انلی حرکت غرب به مخالفت و جنگ با غرب بر خواستهشوند که برخالف جریان اصمی

عامل گروگانگیري سفارت امریکا در «، »مخالف با شاه«عنوانمثال امام و انقالبیون به
به روایت «شوند. تضاد اصلی فیلم مستند تلقی می» برهم زننده تعهد ایران با امریکا«،»ایران
شود. اما به صورت فرعی تضاد و موانع این فیلم میمخالفت مردم با نظام شاه تلقی » دربار

هاي درونی در خود رژیم پهلوي در این فیلم مورد توجه قرار گرفته است. اختالفات و مخالفت
گیري انقالب اسالمی و مردم است، هم به رو روایت درباریان هم در تضاد با شکلاز این

پردازد.میاختالفات و تفاوت افکار و سالیق در رژیم پهلوي 

دهد. در ابتداي فیلم روایت از جانب امام در ابتداي فیلم رخ می» ایران و غرب«چرخش در 
گیرد، اما پس از به تصویر کشیده شدن لوگوي نام فیلم، روایت از جانب خمینی صورت می

ب الگیرد. چرخش بعدي در روایت پس از سقوط رژیم شاه و پیروزي انقدرباریان شاه صورت می
، »امریکا احساس کرد که سفارتش ممکن مورد هدف قرار بگیرد«است. راوي با بیان جمله: 

هاي چرخش روایت در این فیلم ما بین رو حالتکند. از اینروایت را از منظر امریکا بیان می
ها و خود راوي شاخه اصلی روایت گاه شخصیتدربار شاه و امریکا در حال تغییر است و هیچ

کند. نتیجه آن است که در این روایت امام جانب امام خمینی و انقالبیون روایت نمیرا از
خمینی و انقالب ایران عامل و نقشی ضدقهرمان و مخالف راویان روایت (امریکا و دربارشاه) 

و روایت گیرددر هیچ قسمتی از فیلم صورت نمی» به روایت دربار«کنند. چرخش در را ایفاء می
یک طرفه (مخالف رژیم پهلوي) از ابتدا تا انتها ادامه دارد.به صورتی 

با رفتار ایران بر خالف توافق تلفنی مبنی بر آزادي » ایران و غرب«بندي فیلم پایان
گیرد، که عامل اصلی شکست امریکایی بعد از ریاست جمهوري کارتر صورت میهايگروگان

د. موسیقی غمگینی با نی همزمان در حال پخش شدن است روکارتر در انتخابات به شمار می
شود، که اینکه مورد ظلم قرار گرفتن و بازیچه شدن کارتر از جانب ایران در آن مشاهده می

شود. تصویر پایانی انبوه مردم ایران در خیابان را به خوانده می» اهانت«عمل از جانب راوي 
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واي اگر خمینی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند «ه اند کگذارد که در بیان شعارينمایش می
را ايخمینی چنان طرح سختگیرانه«گوید:راوي نیز همزمان این جمله را می» که جوابم دهد.

در تیتراژ » ریزي کرد که تا امروز ادامه دارد و همچنان غرب را مبهوت خود کرده است.پایه
ن شود که بر ضدقهرمان و منفی بودخش میاین فیلم هم موسیقی غمگین و گاهی ترسناک پ

کند.امام خمینی و انقالب ایران تأکید می
همانند نقطه شروع فیلم پایانی ناگهانی دارد، بعد از اتمام » به روایت دربار«بندي فیلمپایان

طرح موضوع مخالفت ارتش و دربار با افزایش خشونت، بالفاصله ماجراي اجازه بختیار براي 
کند شود و فیلم با پخش موسیقی که حالتی رازآلود را تلقی میبه تهران مطرح میورود امام 

توان همانند آغاز و تسلسل روایی ناقص دانست و بندي را میرو پایانرسد. از اینبه پایان می
هاي قالبی پخش(مثل ها و همچنین محدودیتعدم توجه به اصول روایی، صرف بیان گزاره

.دهی دانستعامل اصلی این پایانمحدودیت زمان) را 

به روایت دربارایران و غرب
هاي روایت اعم از: امریکا، بیان سرانجام تمامی شخصیت-

امام خمینی، مردم و شاه
استفاده از موسیقی غمگین-
تعریف جایگاه شرایط کنونی و تطبیق آن در انتهاي فیلم-

یبه صورت ناگهان-
استفاده از موسیقی با لحنی -

رازآلود

براي توجه بیشتري به عناصر روایی» ایران و غرب«دهد در فیلم مستند نتایج تحلیل نشان می
ها و سایر عناصر روایت در این فیلم اقناع مخاطب شده است. توجه به جایگاه راوي، شخصیت

ان نتیجه گرفت که جایگاه تمامی عناصر روایت در توبه ظرافت صورت گرفته است، که می
رفته ها صورت گهاي مربوط به شخصیتاین فیلم از ابتدا چیده شده است و پس از آن مصاحبه

باطی ارتبسیار مشهود است و بی» به روایت دربار«اي در فیلم است. خالء وجود چنین نکته
تواند این نتیجه را حاصل کند که میتوجهی به سایر مقوالت روایت تسلسل رخدادها، و بی

براي تولید این فیلم ابتدا مصاحبه انجام شده است و پس از آن به دنبال جایگاه گشتن براي 
ی بر سع» ایران و غرب«ها، راوي و سایر عناصر روایی صورت گرفته است. در فیلم شخصیت

؛ حال استصورت گرفتههاي مخالف هاي رتوریک با توجه به گفتمانتوجه به تمامی ویژگی
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هایی چنین توجهی وجود ندارد. با این حال با توجه به ویژگی» به روایت دربار«آنکه در فیلم 
ها از یک گفتمان خاص، لحن و بیان راوي در فیلم مثل: زمان اختصاص داده شده به شخصیت

لم ن فیسازي یک گفتمان خاص هم حتی در ایتوان به برجستهمی» ایران و غرب«مستند 
فرصت » ایران و غرب«شود که در فیلم دهی به مفهوم روایت باعث میاذعان داشت. اهمیت

ت بر باال بودن سرعت روایرو عالوهبندي و آغاز بندي فیلم صورت گیرد، از اینتوجه به پایان
ها، توصیف در آغاز و پایان هر دو فیلم، دراماتیک بودن روایت، بیان سرانجام شخصیت

ها در پایان داستان نکاتی است که مخاطب را تا هاي پیشروي هرکدام از شخصیتبحران
وجود دهی به عناصر مختلف فیلم، بهدهد. توجه به شخصیتانتهاي فیلم متوجه فیلم قرار می

ها در مقابل موانع عاملی براي کند، کنش شخصیتآمدن تضاد را براي مخاطب باورپذیر می
باشد. در مقوله نقطه دید شاهد آن هستیم و قهرمان شدن آنان میها تر شدن شخصیتجذاب

تر شدن لحن در آخر فیلم و توجه به محافظه کاري، صریح» ایران و غرب«که در فیلم مستند 
» رباربه روایت د«کند. اما در فیلم مستند باال را تأیید میدو موضع مخالف ایدئولوژي گزاره 

شود تا مخاطب در ها، صراحت در ارائه نقطه دید باعث میگیرانه از شخصیتموضع اعتراف
ه که فیلم در آن ساختپذیرش اقناع با مقاومت همراه باشد. همچنین توجه به موقعیت بومی

بیشتر مورد توجه است، این نکته با توجه به پشت » ایران و غرب«شود، در فیلم مستند می
اده شده در فیلم قابل تحلیل است که چنین ها و موسیقی شرقی استفها در مصاحبهزمینه

صورت نگرفته است.» به روایت دربار«توجهی در فیلم 
ري ، با توجه به مفهوم محافظه کا»به روایت دربار«یکی از نکات قابل توجه در فیلم مستند 

طرف (در مصاحبه) براي بیانیهاي بیظاهري در فیلم مستند سیاسی استفاده از شخصیت
کند. افرادي با ظاهر، بیان شود که مخاطب را اقناع میا رسانه ویژگی محسوب میموضع بهم

تواند پذیرش را براي مخاطب و موضعی متفاوت که محتواي مدنظر رسانه را بیان کنند، می
گیري و ظرافت بکارگیري آن در ظاهرِ تر انجام دهد. با توجه به توصیف اهمیت موضعمطلوب

عی است که هر روایتی با بیان برجسته سازي شده از وقایع و رخدادها رو طبیروایت، از این
دهد که این امر مفهوم صداقت را در فیلم مستند سیاسی با (تاریخی)، کار خود را صورت می

ز ها را جز به جتوان تمام واقعیتکند. چراکه در این ژانر هیچگاه نمیچالشی اساسی مواجه می
قابلیت آن را دارد که یک نوع خوانش روایی خاص، صورت دهد. روایت کرد و هر ائدولوژیک
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رو در بازنمایی این خوانش با بیان هر گفتمانی خوانش خاص خود را از واقعیت دارد، از این
جامع و مانع صداقت مواجه نخواهیم بود.

ب براي ساخت مستندي درباره انقالسیبیبیگیري کرد که شبکه توان نتیجهدر مجموع می
اي به عنصر روایت براي اقناع مخاطبان خود داشته است. توجه ویژه57اسالمی ایران در سال 

ه ، روایت یک عمل اقناع تلقی شدسیبیبیمحصول شبکه » ایران و غرب«رو در مستند از این
که براي رسیدن به هدفی، با بیان خاص به ارائه گفتمان خاص خود صورت گرفته است. حال 

زي در قالب محصولی از جانب واحد مرک» به روایت دربار«وجه به نتایج تحلیل مستند آنکه با ت
است گران خبري تولید شدهواسطه، خبرنگاران و تولیدکنندگان، پژوهشگران و تدوینخبر، به

اي که مخاطب را با اقناع بیشتري گونههاي فیلم مستند در آن لحاظ نشده است، بهو ظرافت
گذاري تولیدات صداوسیما مستند و مستندسازي امري تخصصی اقع در اولویتهمراه کند. درو

شود.لحاظ نشده است و سایه خبر بر روي فیلم مستند مشاهده می
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