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پست: مطالعه بازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی در روزنامه واشنگتن
 میالدي 2010و  1980هاي سال

 
 *زادهسید محمد مهديدکتر ، محسن گودرزي

 
 چکیده

به جهت نوع ایدئولوژي سازنده آن و نیز ساختار سیاسی مبتنی بر والیت فقیه مورد انقالب اسالمی 
ترین مسائل روز این مقاله به یکی از مهم. نظران بوده استاز اندیشمندان و صاحببسیاري  توجه

به همین . پردازداي آن میاسالم شیعی) یعنی بازنمایی رسانه( مرتبط با ایدئولوژي انقالب اسالمی
تحلیل گفتمان انتقادي با رویکرد فرکالف بوده ، هاي چاپی آمریکارسانه نظور یکی از تأثیرگذارترینم

اسالم ، شناسیشرق، هاي غرب و دیگرانبازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی براساس گفتمان. است
اسالم شیعی  مورد بررسی قرار گرفته وسپس براساس اصول استخراج شده از تجددو سنت و ، ايرسانه

 . ستا تجزیه و تحلیل شده
، دوانگاري متضاد و انگ زنی برآمـده از گفتمـان غـرب و دیگـران    ، سازيکلیشه کهاین نتیجه

نفی ، اي به بازنمایی مغایر با اصول اسالم شیعی نظیر اصل والیت فقیهو اسالم رسانه، شناسیشرق
انتخاب کرده و در دو مقطع حساس تـاریخی  پست را روزنامه واشنگتن، استکبار و وابستگی به آن

پیکار و ، ستیزيظلم. روش کار در این تحقیق شده استمیالدي بررسی  2010و  1980یعنی سال 
، اسـتفاده شـده  هـاي  از دیگـر تکنیـک  . باشـند عقل و تجربه سیاسی مـی ، جهاد علیه دشمنان خدا

است که طی آن تصـویري سـاده و    ايسازي در ذیل گفتمان اسالم رسانهگیري از روش سادهبهره
شود؛ این رویکـرد مخـالف اصـل عقـل و تجربـه      غلط از ساختار حکومت به نمایش گذاشته می

» من«توان به حضور دائم از دیگر نتایج تحقیق حاضر می. سیاسی ایدئولوژي انقالب اسالمی است
و نـاقص از ایـدئولوژي   هاي مغایر نویسنده در مقاالت و آمریت اشاره کرد که باعث خلق گفتمان

 . انقالب اسالمی ایران شده است
 پستواشنگتنروزنامه ، ایدئولوژي انقالب اسالمی، گفتمان، : بازنماییهاواژهکلید
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 مقدمه
، گونـاگون اجتمـاعی   يهاها و تأثیرعلل و شرایط وقوع آن، هاپرداختن به مقوله انقالب

اندیشمندان و محققان بـوده اسـت    توجههمواره مورد  ....اقتصادي و ، فرهنگی، سیاسی
هـاي  ها و تحلیـل که در این میان انقالب اسالمی ایران از آن جهت که بسیاري از نگرش

از ، هـاي مربـوط بـه انقـالب گشـود     اي در پژوهشپیشین را زیر سوال برد و فصل تازه
یشـمندان  این مسئله تا آنجا پیش رفت که برخـی از اند . اي برخوردار استویژه اهمیت

کشـوري  ، ایـران . ها پرداختندبه تجدید نظر در نظریات قبلی خود درباره تئوري انقالب
در اواسط دهـه  ، آمدهاي خروشان سیاست به حساب میکه جزیره ثبات و صلح در آب

اي روبرو شد که در نهایت به بحرانی انقالبـی بـدل و   میالدي با مشکالت عدیده 1970
در فاصـله  . ترین و دیرپاترین نهادهاي پادشاهی جهـان شـد  مباعث سرنگونی یکی از مه

انقالب ایران با چنان شتابی به پیش رفت کـه نـه   ، میالدي 1979-1977، زمانی کوتاهی
ایـران  ، مـیالدي  1979در سـال  . که انقالبیون را نیـز غـافلگیر کـرد   ، تنها ناظران خارجی

. جان و اضـطرابی فزاینـده شـوند   ها دچار هیصحنه اصلی را از آن خود کرد تا آمریکایی
جغرافیایی و تفاوت با آمریکا بـدین شـدت آمریکـا را     ملتی توانسته بود با چنین فاصله

هـا چنـین فلـج و در جهـت اقـدام و جلـوگیري از وقـوع        هرگز آمریکایی. درگیر سازد
انـد و هرگـز در همـه ایـن ماجراهـا      چنین فاقد قـدرت نبـوده  ، حوادث دراماتیک پیاپی

چرا که این کشـور در سـطوح مختلـف    ، اند ایران را از ذهن خویش بیرون کنندتهنتوانس
نظـام جدیـد کـه    . کـرده اسـت  ساحت زندگی ایشان تخطی می ازبا مزاحمتی گستاخانه 

در شـرف تولـد   ، نامید و به نظر نظامی ضدامپریالیستی و مردمی بـود خود را اسالمی می
یام آن حتی پیش از وقوع انقالب اسالمی نیز نظامی که گسترش پ. )1388، بیچرانلو( بود

 6در » هاي جهاناخبار آمریکا و گزارش«نشریه ها بدل شده بود؛ به دغدغه فکري غربی
هـاي  بنیادگرایی دفاع ناپذیر و تسلیم ناپـذیر در بیشـتر سـرزمین   «نوشت:  1978جوالي 

ب را بـه هـم   وفـان بـه روشـنی تعـادل غـر     ایـن ط . اسالمی طوفانی به راه انداخته است
هـاي کمـی در دسـت    بدیهی است نشانه. ریزد تا که نتایج خشونت باري حاصل آیدمی

اما پیام او ، کنندخمینی پیروي می... است که اکثریت بنیادگرایان از اهداف انقالبی آیت ا
 .  )18ص ، 1379، سعید( »رسد در حال گسترش استبه نظر می
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اسالمی حتی دانشمندان علوم اجتماعی را  بروز انقالب«معتقد است:  )1382( معدل
یکپارچگی عامه مردم که ، شتابی که جنبش انقالبی به خود گرفت. زده کردشگفت

فزاینده ایدئولوژي مذهبی در  اهمیتخواستار سرنگونی شاه بودند و افول سیاست و 
صوالً درگیر به این واقعیت که ایران پیش از انقالب اتوجه ها با همه این، جنبش انقالبی

. )11ص ( »یابدآور میاي حیرتجلوه، اي نبوده استبحران اقتصادي یا سیاسی عمده
دولت ایران از هم  کهآناست که انقالب ایران بدون  یادآوريدر همین زمینه الزم به 

و ، هاي جدي اقتصادي و سیاسی مواجه شده باشدبا بحران کهآنبدون ، پاشیده باشد
اي که داراي منابع سازمانی ضروري کنندهروه یا طبقات مشارکتبدون وجود گ حتی

المی مورد انقالب اس. به وقوع پیوست، براي از کار انداختن قدرت مهیب دولت باشد
 هایی داشته استیها و درگیراستلزام، شناختی انقالبهاي جامعهایران براي نظریه

بیش از پیش به مقوله ایدئولوژي ه توج، هاترین این درگیري) که از مهم1382، معدل(
 . هاي مربوط به وقوع انقالب و پیشبرد آن باشددر تحلیل

اصوالً ایدئولوژي ، در نظریات مختلفی که درباره انقالب ایران مطرح شده است
از آن در توجیه علل و فرایندهاي  1گرایانهنادیده گرفته شده است یا مفهومی تقلیل

ایدئولوژي صرفاً عملی نیست که زمینه رشدي ، با این همه. انقالب برداشت شده است
ایدئولوژي به . بلکه ایدئولوژي ویژگی ذاتی انقالب است، را به علل انقالب بیفزاید

قدرت یا اختالف خشد که از زوال عادي مبارزه بر سر بمی پایداريانقالب حالت 
ها از این قاعده نقالبانقالب اسالمی ایران نیز همچون سایر ا. طبقاتی متمایز است
اي در این میان انقالب اسالمی ایران تمایز برجسته. )1382، معدل( مستثنی نبوده است

ها دارد؛ دین و اندیشه دینی در انقالب اسالمی واقعیتی انکارنشدنی با سایر انقالب
درك درست و ، تفاوت مهم در این میان. کنداست که موافق و مخالف به آن اذعان می

خود خوديشعارهاي انقالب اسالمی به. یح از واقعیت دینی انقالب اسالمی استصح
در تحقیقی نشان  کهآنچن. روداعتنایی بر عمق ایدئولوژیک انقالب به شمار میدلیل قابل

ي انقالب مربوط به هاارزشداده شده است که بیشترین شعارهاي مقوله اهداف و 
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پس از آن بیشترین شعارها . خدا بوده استارزش شهادت و جانبازي در اسالم و 
، پناهی( و ضرورت آن براي مردم ایران است اهمیتمربوط به ارزش و هدف اسالم و 

 . )1387، به نقل از هاشمی مدنی 1379
تصور ایدئولوژي انقالب . بدیل داشته استدین و مذهب در انقالب ایران نقشی بی

 سالهاي در ایجاد و تداوم جنبش انقالبی» شیعیاسالم «بدون در نظر گرفتن نقش ، ایران
فروپاشی . پیامدهاي انقالبی بسیار مشکل استگیري شکلو تأثیر آن در  1979تا  1977

ساختارهاي ، هاریشه در دینامیسم منافع فرصت، و برچیده شدن نظام پادشاهی ایران
 ، بلکه)1382، دلمع( ختلف دیگر در انقالب ایران نداردهاي میکپارچه طبقات و گروه
رابطه با تعامالت و سالمی ایران، آغازگر عصر جدیدي در حقیقت دینی انقالب ا

 . دیآتناسبات بین شرق و غرب به حساب می
توجه مطالعه و  اهمیتکه سبب برجستگی ایدئولوژي انقالب اسالمی و چه آن 

کو اصطالح فو. حاکم بر گفتمان آن است» معنویت سیاسی«، شودمضاعف به آن می
اي معطوف به خلق اراده«گوید: گونه میرا براي ایران تعریف و این 1معنویت سیاسی

خود و  ز طریق روش جدیدي در حکمرانی برا 2تفکیک جدید میان حق و باطل
 . )6ص ، 1387، به نقل از هاشمی مدنی 1386، فوکو( »دیگران

اي برآمده شته است بلکه ایدهتمنایی ندا تجددنه تنها در دنیاي م» معنویت سیاسی«
نگاه ما در . تجدد از جهان سنت است و نهایتاً چالشی است از سوي سنت براي دنیاي م

محور سنت را دین در آن، گرایانه است که نگاهی ذات، تجددبه مفهوم سنت و جا این
» يانسان محور«اي دیگر که واجد انگاره» خدامحوري«را در مقابل  تجدددانسته و 

 اي یافت شود که ریشه در معرفت دینی داشتهاگر ایدئولوژي. گیریمدر نظر می، است
را مفهومی محصور در دین بدانیم و دین را نیز » معنویت سیاسی«باشد و اگر مفهوم 

در نهایت باید پذیرفت که ، تجددمحور دنیاي ممحور سنت و در تضاد با هسته انسان
، همچنین. )1387، هاشمی مدنی( تجددراي دنیاي مایدئولوژي مذکور چالشی است ب

علت مخالفت با ایدئولوژي انقالب اسالمی با ماهیت دینی اشاره شده در قدرت آن 
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فوکویاما بر این اعتقاد است که سرنوشت . براي به چالش کشیدن گفتمان مدرنیته است
نقطه «قد است که وي معت. کندپیدا می تحقّق» دموکراسی لیبرال«ها در ساختار انسان

دولت لیبرال ، هگل به سوي هدف خاصی در حرکت است قولبهنهایی روند تاریخ که 
، دموکراسی است و پایان تاریخ را به معناي پیروزي یک ایدئولوژي واحد معین

داند که هیچ جانشینی ندارد؛ به این معنا که عصر مبارزات سیاسی می ،دموکراسی لیبرال
، حال در این شرایط. )79-80 صص، 1381، اخوان مفرد( »ه استبزرگ به پایان رسید

از مذهب و دین ، ي حاکم بر آنهاارزشو  تجدددهد که در برابر دنیاي مانقالبی رخ می
ست که غرب در پی روایناز . آوردو ورود آن در امور گوناگون سخن به میان می

هاي خود است تا به این سانههاي دینی در ربازنمایی مغرضانه و غلط از ایدئولوژي
 . استوار شده است حفظ و پاسداري کندها آن که بررا هاي فکري وسیله زمینه

که زمینه بازنمایی ناصحیح ایدئولوژي انقالب  تجددعالوه بر گفتمان سنت و 
نیز عامل موثري » غرب و دیگران«گفتمان ، کندهاي غربی محقق میاسالمی را در رسانه

کند که در خالل چند اشاره می »ادوارد سعید«. آیده بازنمایی به حساب میدر این نحو
ها اروپاییتوجه به شدت ، از زمانی که حوادث و رویدادها در ایرانویژه به، سال گذشته
وسایل ارتباط جمعی به پوشش خبري ، ها را به خود جلب کرده استو آمریکایی

هاي آن را به ویژگی، رائه تصویري از آن پرداختندبدین معنا که به ا. انداسالم پرداخته
هاي درك فوري راجع به آن دوره، انداسالم را تجزیه و تحلیل کرده، انددست داده

، براي نمونه. )1387، مهدي زاده( اند»شناسانده«اند و در نتیجه آن را گذاشته
ن را نوعی افتخار مردمی که مرد«نویسد: در روزنامه شیکاگو تریبیون می »موزلیري«

خواهی شوق شهادت و عطش خون. هاي متحجري هستنداالصول آدمعلی، دانندمی
 179ص ، 1379، سعید( »مسلمانان شیعه ایران زبانزد است در میانویژه  به، براي انتقام

) احساسات ضدایرانی 2001( الیسترکبه گفته م. )97ص ، 1387، زادهبه نقل از مهدي
هاي خاورمیانه و اي از عربهاي کلیشهحده به شدت متأثر از بازنماییدر ایاالت مت

رواج داشته  شمسی) 1349( 1970است که در دهه » ربیعتروریسم «ویژه تصویر به
منطق فرهنگی سیاست خارجی ایاالت  ،»متروریس«و » اسالم«به عقیده وي خطر . است

تغذیه کرده  )شمسی 1358( 1979هاي متحده را از زمان وقایع انقالب ایران در سال
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اتفاق گفت که در غرب چنین توان در واقع می. )1387، سقاي بی ریا، ایزدي( است
، هاي گوناگون سیاسیروي اسالم و تفکر اسالمی وجود دارد که با زمینهنظري 
اي است که بازنمایی رسانهجا ایندر . ها همگن نیستو اقتصادي غربی، اجتماعی

 . دهدخود را نشان می» اسالم شیعی«قالب اسالمی و گفتمان ایدئولوژي ان
اند و سبب هاي جهانی ارتقا یافتهها در دنیاي امروز به مقام رهبري شبکهرسانه

گوید: ) می1996( دایکنباره وایندر. اندما شده ها و تفکراتدهی به اندیشهشکل
بیشتر قدرت کنترل ها آن معنا که به این، کننده استاي و مجابها کنایهقدرت رسانه«

ها نه تنها رسانه. )10ص( »ذهن بیننده و خواننده و نه مستقیماً رفتارهاي وي را دارند
 که هم ایدئولوژیک و هم سیاسی استپردازند اي میخنثی نیستند بلکه به انجام وظیفه

و نیز تقویت آن  منظور نشان دادن اقتدارشانها بهرسانه. )1387، سقاي بی ریا، ایزدي(
کنند که اي مطرح میمسائل را به گونهها آن برند؛از تقیدهاي مطلق و عینی بهره می

) نشان 2002( هرمان و چامسکی. )1389، یورگنسنفیلیپس؛ ( گویی امر واقع است
منافع براساس اي تجاري هنجارها و باورهاي افراد را اند که نهادهاي رسانهداده

به منظور ها آن معیار. دهندو اقتصادي دولت حاکم شکل میاجتماعی و سیاسی 
این ایدئولوژي مسلط . ایدئولوژي مسلط جوامع است، دریافت همگانی و درك عقالنی

سقاي ، ایزدي( استي معارض و جهان مغایر با خود هاارزشدر پی حذف آن عقاید و 
ا به منابع اصلی هکه رسانه ) معتقد است1986( مادرید. )103ص ، 1387، بی ریا

) 2003( گیتلین. اندداري بدل شدههژمونی در جوامع مدنی کشورهاي پیشرفته سرمایه
بخشی از  عنوانبههاي چاپی ها و رسانهشبکه مثلهاي بانفوذ پندارد که رسانهمی

) معتقد است که 2003( گیتلین. متعهد به حفظ شرایط موجود هستند، نخبگان شرکتی
با ، از طریق بیان یا حذف، مستقیم یا غیر مستقیم طوربههر روز هاي جمعی رسانه

هایی از حوزه، خبر و آگهی بازرگانی، به صورت سرگرمی، استفاده از تصاویر یا کلمات
ایدئولوژي آشکار و متعین ها آن کنند که از طریقنماد و بیان را تولید می، معنی و ارتباط

 . )103ص  ،1387، سقاي بی ریا، ایزدي( شودمی
تر و برخی قدرتمندها آن برخی از، ها با یکدیگر متفاوتنددر این میان رسانه

هاي رسانه، اینترنت مانندهاي نوین رشد و گسترش رسانه با وجودامروزه . ترندضعیف
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اگرچه که از تعداد ، اندقدیمی نظیر مطبوعات جایگاه خود را کماکان حفظ کرده
ص ، 2008، 1بیکر و سدابا( بین نسل جوان کاسته شده است خصوصاً در هامخاطبان آن

نام ه در کتابی ب» منصور فرهنگ«و » دورمن. ویلیام اي«هاي دو محقق به نام. )98
نشان دادند روابط ، منتشر شد 1987که در سال  »مطبوعات ایاالت متحده و ایران«

ونگی انعکاس ایدئولوژي و قوم مداري در چگ، نگاريروزنامهروش ، اقتصادي
گذارند و مطبوعات نیز به نوبه رویدادهاي جهان در مطبوعات آمریکا تأثیر مهمی می

هاي دولتی و از جمله سیاست خارجی را سیاست، خود با اثر گذاشتن بر افکار عمومی
سال مطبوعات آمریکایی را بررسی و به این  25این دو محقق . دهندتحت تأثیر قرار می

هاي آمریکایی سعی نکردند مستقالً درباره زندگی رسانهاوالً  که اندنتایج رسیده
نگاران ثانیاً روزنامه. شاه قضاوت کنند اقتصادي و سیاسی ایران زمان، اجتماعی

 ثالثاً صداي مخالفین در ایران. آمریکایی شناخت کافی از جامعه ایران را نشان نداند
در بین . )154-155 صص، 1388 ،غفاري( شده استسط خبرنگاران) شنیده نمیتو(

اي و کار حرفه اهمیتهستند که به جهت ها آن تعدادي از، هاي مختلف در دنیاروزنامه
بیشتري نسبت به دیگر  اهمیتاز  رواینبیشترین مخاطبان را در سراسر دنیا دارند و از 

. اشاره کرد »پستواشنگتن«توان به ها میاز جمله این روزنامه. ها برخوردارندرسانه
ست که هنوز درحال ا ايترین روزنامهترین و قدیمیبزرگ، پستواشنگتنروزنامه 

این . بنیان گذاشته شده است 2چینزتوسط استیلسون هوت 1877چاپ است و در سال 
 هایی را با موضوعها و مصاحبهتحلیل، هاگزارش، روزنامه پیش از پیروزي انقالب

رغم برجستگی حرکت انقالبیون ه در بیشتر موارد و علیانقالب ایران داشته است ک
به طور مساوي از قول منابع حکومتی شاه و انقالبیون به ارائه اطالعات ، علیه شاه

براساس ذکر است که این روزنامه قابل اهمیتدرباره . )1979، 3آرتور( پرداخته استمی
پنجمین روزنامه دنیا ، تپسواشنگتنروزنامه ، صورت گرفت 2010بررسی که در سال 

این روزنامه در . رسدهزار شماره می 550در تعداد تیراژهاي روزانه است که حدوداً به 
در ، هاآن ترینرا به خود جلب کرده است که از مهمتوجهات طول حیات خود بارها 

جمهور رییسبود که به رسوایی واترگیت مشهور شد و به برکناري  1970اوایل دهه 
                                                      
1. Bakker, P. , & Sadaba, C.      2. Stilson Hutchins      3. Arthur 
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جایزه پولیتزر  25این روزنامه ، به بعد 1991از سال . منتهی شد، نیکسون، مریکاوقت آ
هاي پولیتزري که براي مطبوعات بوده را دریافت کرده که در واقع بیشتر از نصف جایزه

بار جوایز  368و  1نیامان بار بورسیه 18این روزنامه همچنین . شوداست را شامل می
روزنامه ، رواینز ا. ید را به خود اختصاص داده استانجمن عکاسان خبري کاخ سف

ترین روزنامه جهان است و مورد مناسبی براي بررسی و در زمره مهم پستواشنگتن
در این . آیدتحقیق در خصوص نحوه بازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی به حساب می

است که در این براي این مطالعه این  1980انتخاب سال  علت ذکر است که جا قابل
اصالح ، سال انقالب اسالمی به ثبات نسبی رسیده است و مقوله نظام سازي

در این سال از شور و . به میان آمده است. . . و، تدوین قانون اساسی، زیرساختارها
. به سوي تثبیت دائمی انقالب آغاز شده بود هیجان انقالبی کاسته شده بود و حرکت

بررسی مجدد بازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی ، 2010همچنین دلیل انتخاب سال 
 . باشدسال از مطالعه نخست می 30پس از 

پرداختن به  و هاي غربی استرسانهتوجه مسئله ایران همواره مورد ، کهآننتیجه 
بسیاري براي این  اهمیتاز » اسالم شیعی«مقوله انقالب اسالمی و ایدئولوژي آن یعنی 

هاي ترین رسانهکه از مطرح پستواشنگتنروزنامه  ،از جمله ؛دار استها برخوررسانه
ها و افکار غرب خصوصاً به دیدگاهدهی شکلآید و در مکتوب در غرب به حساب می

آگاهی از کیفیت بازنمایی ایدئولوژي انقالب . کندجامعه آمریکا نقش مهمی را بازي می
در کنار تجزیه و تحلیل منطبق با  اسالمی در این روزنامه و توصیف و تفسیر آن

 بازنمایی غلط و غیرمنطبق با واقع. هاي اجتماعی در سطح تببین ضروري استفعالیت
راه را براي درك درست آن از سوي مخاطب غربی بسته ، ایدئولوژي انقالب اسالمی

است؛ امري که به انحراف کشیده شدن مسیر گفتگو و تعامل سازنده ایرانیان با دیگر 
تحقیق حاضر در پی آن است تا با شناخت نحوه  روایناز . شودها را موجب میلتم

منظور تعامل بیشتر با بازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی براي مخاطب غربی راه را به 
 . سازد اي هموارها از طریق تولید محتواي مناسب رسانهدیگر ملت

                                                      
1 Nieman Fellowship 



 17 / : . . .پستبازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی در روزنامه واشنگتن 

 تعریف مفاهیم

 ایدئولوژي و ایدئولوژي انقالبی
بـار   اولـین ایدئولوژي از معدود کلماتی است که ریشه در علوم سیاسی دارد و ظاهرا براي 

ابداع شـده اسـت؛ کسـی کـه بازمانـده انقـالب        1»کنت آنتونینی دستوت دوتراسی«توسط 
ص ، 2006، 2نایـت ( منتشر کـرد  1817را در سال » عناصر ایدئولوژي«فرانسه بود و کتاب 

هـاي مسـتقل از هـر نـوع معنـاي      بایسـت چـون ابـژه   ها مـی دهوي معتقد بود که ای. )619
رویکـرد وي در بررسـی و مطالعـه ایـدئولوژي رویکـري      . متافیزیکی در نظر گرفته شوند

که علـم بیولـوژي بـه مطالعـه موجـودات زنـده        طورهمانکرد که تجربی بود و عنوان می
بـا ایـدئولوژي   ، اسـت  پردازد و یا فیزیولوژي به مطالعه کارکرد اعضـاي بـدن مشـغول   می
حامـل معنـاي مثبـت    ، ایدئولوژي در نظر وي، روایناز . ها پرداختتوان به مطالعه ایدهمی
پیدایش این واژه از همان ابتدا محـل مناقشـه بـود و بـا وجـود      . )1381، اخوان مفرد( بود
ژي در از پایـان یـافتن ایـدئولو   ، »پایان ایـدئولوژي «، ) در کتاب خود1960( دانیل بل کهآن

، نایت( به این واژه شدتوجهات قرن بیستم شاهد رشد روزافزون ، گفتسخن  1950دهه 
. یک ایدئولوژي یاد کـرد  عنوانبه» پایان ایدئولوژي«) تا آنجا که هابز از تز 619ص ، 2006

علت ایـن مسـئله ایـن    . ارائه نکرده است» ایدئولوژي«بسنده و کافی از هنوز کسی تعریف 
 شود که هـیچ کـدام از  اي از معانی مفید را شامل میگسترده ایدئولوژي دامنهاست که واژه 

تالش براي خالصه کردن این ثروت معنایی به یک معناي . با یکدیگر سازگار نیستندها آن
 .  )1991، 3ایگلتون( حتی در صورت عملی بودن هم کاري غیرمفید است، مشخص

وي تاکیـد  . خواهانـه اسـت  دل ي الزاماًبشلر معتقد است که تمامی تعاریف ایدئولوژ
اي نیسـت کـه از قبـل    کند که از آنجایی که هر تعریفی ارائه شود ناظر به شی یا ابـژه می

توانیم به تدریج تعریف خود را محدود کرده و خصایص ابژه را نمی، وجود داشته باشد
ه باید آن را با بـرش  بلک، ایدئولوژي وجود ندارد عنوانبهذهنی در خارج  بیان کنیم؛ ابژه
در . )15ص ، 1370، بشـلر ( اي از مکتب اجتمـاعی بدسـت آورد  خواهانهکم و بیش دل

دست یافتن به تعریفـی واحـد   . خواهیم تا به تعریفی از ایدئولوژي دست یابیممیجا این
                                                      
1. Count Antonine Destutt de Tracy        2. Knight     3. Eagleton 
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 اسـت  نشدنی، هاي یک تعریف جامع و مانع باشداز ایدئولوژي که شامل تمامی ویژگی
هـاي زمانـه و سـایر    بـه دغدغـه  توجه رتی ندارد؛ چراکه هر ایدئولوژي با و اصوال ضرو

 تفسـیر ، گیرد و به توصیفو اجتماعی شکل می، فرهنگی، اقتصادي، هاي سیاسیویژگی
، براي مثـال تعریـف مـارکس از ایـدئولوژي    . پردازدو تبیین نظري و یا عملی شرایط می

ایط حاکم بر طبقـه پرولتاریـا بـود و یـا     هاي مارکسیستی و شرمتناسب با شرایط انقالب
اندیشه لیبرالیست و تاثیرات اجتماعی ناشـی از  روزافزون متاثر از رشد ، برداشت آلتوسر

به همین منظور الزم است تا تعریفی از ایدئولوژي انتخاب شود که با شـرایط و  . آن بود
. همساز باشـد هاي آتی در این خصوص هماهنگ و هاي انقالب اسالمی و تبیینویژگی

گیریم که اندیشه را به سطح عمـل فـرو   ایدئولوژي را نظامی فکري درنظر میجا ایندر 
، هاشـمی مـدنی  ( ب یا حفظ قدرت در عرصه سیاسـی اسـت  کاهد و معطوف به کسمی

ــق تعریــف ادوارد شــیلز. )1387 ــارت اســت از نظــامی از  ، )1968( طب ــدئولوژي عب ای
، اي بـراي برپـایی  وسیله عنوانبهکه از عقاید  حالی اعتقادات درباره سیاست و جامعه در

، نگـرش ، ادوارد شیلز میان ایدئولوژي با رویکـرد . شودو پیشبرد منافع استفاده می، دفاع
دامنـه  ، گـذارد: صـراحت ترکیـب مفـاهیم    یا جهان بینی از چنـد زاویـه فـرق مـی    ، آیین

، شـود اسـتنتاج مـی  ها آن یکپارچگی درونی مفاهیم اساسی با یکدیگر و با اصولی که از
اي کـه  گسـتره ، دامنه اجماع نظر مورد درخواست پیـروان ، هادرجه استواري بین دکترین

، برابر عقاید بیگانگـان  درجه حساسیت در، رود رفتارها گویاي اعتقادات باشندانتظار می
و قدرت همراهی با یک جنـبش اجتمـاعی یـا سـازمان     ، عمق دلبستگی احساسی پیروان

در خصـوص ایـدئولوژي بیـان    جـا  اینکه در چه آن .)18ص ، 1379، اخوي( تیمشارک
کردیم تنها به منظور آشنایی جزیـی بـا آن اسـت و دانسـتن دربـاره مفهـوم ایـدئولوژي        

 .  نمایدانقالبی نیز امري ضروري می
ي هـا ارزشو ، اقتصادي، بیش هماهنگ سیاسیواي کممجموعه» ایدئولوژي انقالبی«

هـا و  کنـد و ضـروریات و اولویـت   مـی  قادات که مردم را به اقدام ترغیـب اجتماعی اعت
 مرتبط با مسائل اجتماعی و ارتباطات اجتماعی را بـه سـطوحی از اقـدام تغییـر    هاي ایده
 دهد به منظور به وجود آوردن یک تغییر اساسی از ساختار در دوره کوتاهی از زمـان می
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 صات ایدئولوژي انقالبی را به این صـورت ها و مشخویژگی. )77ص ، 1986، 1الفراي(
آوردن توافقات سیاسـی   به ارمغان ،قدم ایدئولوژي انقالبی اولین -1توان عنوان کرد: می

 -3، چـارچوب و سـاختارهاي موجـود اجتمـاعی     از انتقـاد سیسـتماتیک   -2 در جامعه،
ـ که پایه تمامی مبارزات انقالبی و جامعـه   هاارزشاز اي معرفی مجموعه آتـی را  آل دهای

ها در آن قابل تشـخیص و  که ارزش 2ارائه چارچوبی از جامعه خوب -4 ؛دهدمی شکل
 -5 ؛بایسـت وجـود داشـته باشـد    می ابهام الزامی در ایدئولوژي انقالب ؛شناسایی باشند
اي استراتژیک براي گذار از حال بـه آینـده کـه شـامل دو بخـش تخریـب       داراي برنامه

توانـد شـروع   انقالبی نمـی هاي درگیري -6 ؛امعه جدید باشدسیستم کنونی و ساخت ج
افراد از پیروزیشان اطمینـان   کهآنتواند بر عهده گرفته شود مگر شود و برنامه اقدام نمی

بیشـتر   درلـیکن  ، اگرچـه خشـونت بخشـی از معنـی انقـالب نیسـت       -7 ؛حاصل کنند
نی که در قـدرت هسـتند   که کسااجتناب ناپذیر است چراخشونت ، انقالبیهاي درگیري

آخرین حربـه بـه    عنوانبهراحتی حاضر به دست کشیدن نیستند و حداقل خشونت را به
بایست به سطح مناسبی از پیچیـدگی  می یک ایدئولوژي انقالبی -8 ؛کار خواهند گرفت

یک ایـدئولوژي   -9 ؛قرار گیردافراد نخبه توجه مورد و پیوستگی منطقی رسیده باشد تا 
ها الزم است ادعاهایش را بـر حقیقـت اسـتوار    نظیر بسیاري دیگر از ایدئولوژيانقالبی 
ذکـر شـده دربـاره ایـدئولوژي     هـاي  برخالف تعریف و ویژگـی . )1986، الفراي( سازد

بینانـه علیـه ایـن نـوع     نظرات منتقدانه شـدید و غیرواقـع  برخی نیز به بیان نقطه، انقالبی
 . خاص از ایدئولوژي دست زده اند

 ئولوژي انقالب اسالمیاید
بسیاري از کارشناسان بر این مهم تاکید دارند که ایدئولوژي انقالب اسالمی ایران 

که به مخالفت با انقالب اسالمی ها آن حتی. )1381، اخوان مفرد( است» اسالم شیعی«
له گرایانه در این باره مشغولند نیز به این مسئهاي غلط یا تقلیلاند و به تحلیلبرخاسته

درباره انقالب اسالمی در » منگول بیات«هاي به تحلیلتوان میتاکید دارند؛ براي نمونه 
، به این مسئله که نظامی عقیدتی و دینیتوجه با « :) اشاره کرد1985( کتاب باري روزن

                                                      
1. Lafraie        2. good society 
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 باید در نظر داشت که هر نظام، ایدئولوژي انقالب اسالمی ایران را شکل داده است
به تعریفی که پیش از توجه با . توان ایدئولوژي به حساب آوردنمی عقیدتی و دینی را

شمار آورد که هتوان ایدئولوژي بعقیدتی را می آن نظام، این از ایدئولوژي ارائه کردیم
داراي سازگاري ، تردید ناپذیرتر، استوارتر، ترمنسجم، تربتوانند نشان دهند که صریح

تر و سازگارتر با و از لحاظ احساسی جاذب ترب بستههاي رقیدر برابر دیدگاه، بیشتر
 -الزم به تاکید است که گفتمان اسالمی، عالوه بر این. )1985، روزن(»یک جنبش است

انقالبی یک ایدئولوژي از پیش موجود متکی بر نظریه سیاسی شیعی اولیه یا توسعه 
بلکه این ، ه استفاده کنندها و طبقات ناراضی از آن علیه شانهادین علما نبود که گروه

احمد و علی شریعتی آل، اهللا خمینیمختلفی نظیر آیتپردازان نظریهایدئولوژي به وسیله 
هاي دولت و توزیع مطرح شد که همگی از مسائلی نظیر سرکوب سیاسی سیاست

در همین زمینه الزم به ذکر است که . )1993، معدل( نابرابرانه منابع الهام گرفته بودند
امامت و ، واحدامت  ،یدئولوژي تشیع داراي اصولی است از جمله: خالفت الهیا

جویی و اصالح، ستیزيظلم، نفی استکبار و وابستگی به آن، قیهف اصل والیت، رهبري
عقل و ، پیکار و جهاد علیه دشمنان خدا، دفاع از حقوق مظلوم، مبارزه دائم با فساد

برابر  ناپذیري درسازش، نفی سلطه بیگانه، مساوات و رفع تبعیض، تجربه سیاسی
، زاییحرکت، پاسداري از امنیت، گراییصلح، برخورد با دشمنان احتیاط در، دشمنان
، در این تحقیق. )1380، خدایاري( خواهیو آرمان، طلبیتحول، خواهیترقی، عصیان

 پستاشنگتنوبررسی و تجزیه و تحلیل مقاالت روزنامه هاي مقوله عنوانبهاین اصول 
 . مورد استفاده قرار گرفته اند

 بازنمایی و گفتمان
، 1382، هال( استها آن و روابط بین» دیگري«و » خود«شیوه خاص بازنمایی ، گفتمان

تنها به معناي جا اینمنظور از گفتمان در . )29ص ، 1387، زادهبه نقل از مهدي 36ص 
. باشدیا سخنرانی نمی، سخن، نوشتار، بیان ساده مجموعه منسجم یا معقول از گفتار

هایی است که زبانی را براي صحبت کردن راجع اي از گزارهمجموعهجا، اینگفتمان در 
وقتی بیاناتی . )1386، هال( کنندبه نوعی خاص از دانش درباره موضوعی تجهیز می
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ي هااین گفتمان شیوه، شوددرباره یک موضوع در درون یک گفتمان خاص اظهار می
، هال( سازدتوان مطرح ساخت محدود میدیگري را که موضوع مورد بحث را می

که را هایی مجموعه گزاره، )1984-1926( فوکو. )1387، زادهبه نقل از مهدي 1382
این . نامدمی» هاي گفتمانیصورت«، گیرند تا چیزي را شکل دهندکنار یکدیگر قرار می

ها با یکدیگر این گزاره. ندسته مندينظم و قاعده ،ها داراي خصوصیاتی از جملهگزاره
، این عبارات. )1386، هال( هاي دیگر داللت داردزیرا که هر گزاره به گزاره، سازگارند

چون هر عبارت داللت بر یک ارتباط با کلیه عبارات دیگر ، جفت و جور یکدیگرند
یک ، اند و به یک راهبرداز یک سبک برخورد، کنندبه یک موضوع اشاره میها آن دارد:

، از نظر فوکو. )1387، زادهمهدي( پردازندجریان یا انگاره نهادي یا سیاسی مشترك می
اي به مسئله العادهگفتمان وزن فوق، در حقیقت. گفتمان گریزي از مسئله قدرت ندارد

بخشد: ما باید می» حقیقت«، دهد چون این قدرت است که به مسائل و امورقدرت می
ید قدرت و دانش به تای، در این حالت. سازددانش و معرفت می، پذیریم که قدرتب

، در گفتمان، از نظر فوکو. کنندجانبه با هم برقرار میپردازند و روابط دویکدیگر می
هاي دانشی هستند سازمان، هاگفتمان، روایناز . خورندقدرت و دانش به هم پیوند می
هاي فهم را از این طریق تولید حضور دارند و شیوه که در بطن نهادهاي اجتماعی

، زادهمهدي( شودیقت از طریق گفتمان تولید میدانش و حق، در این حالت. کنندمی
 . )29-30ص ص، 1387

هاي از سوي دیگر بازنمایی عبارت است از: فرایند تولید معنا از طریق چارچوب
توان به رابطه بین می، رباره گفتمان آوردیمکه دچه آن با این تعریف و. مفهومی و گفتمانی

در . است که به خدمت بازنمایی درآمده است چیزي برد؛ گفتمان آنبازنمایی و گفتمان پی
از طریق . گیردبازنمایی صورت می، واقع این گفتمان است که از طریق آن و به وسیله آن

تاثیر ها آن ود و برشهاي جمعی عرضه میگفتمان است که جهان به مخاطبان رسانه
در گفتمان » ما«و » آنها«رسانه و عامه: «در کتاب ، )2010( کولمن و روز. گذاردمی

این ابزارهاي . گیرنددر نظر می» ابزارهاي گفتمانی«هاي ارتباط جمعی را رسانه، »ايرسانه
راهی . کنند تا به راحتی از ذهنی به ذهن دیگر حرکت کنیمگفتمانی مسیري را فراهم می



 1392پاییز ، بیستمشماره  نهم،رادیو و تلویزیون، سال  / 22

، 1کلمن و روس( کندریزي کامال منظم فراهم میهاي بازنمایی را براي طرحکه چارچوب
 بازنمایی است که درهاي بازنمایی برآمده از سیاستهاي چارچوب. )112ص ، 2010

عالئق جنسی و ، ملیت، قومیت، نژاد، طبقه، به تجزیه و تحلیل کامل نقش جنسیتها آن
 . )339ص ، 2006، 2دورهام و کلنر( شودمیخته مواردي از این قبیل پردا

، دهد؛ درنظر داشتن بازنماییهسته مرکزي بازنمایی را تشکیل میجا، اینگفتمان در 
به عبارت . معنی استامري بی، هاي گفتمانیبدون سخن گفتن از گفتمان و صورت

فتمان است گفتمان شیوه بحث کردن از چیزي یا بازنمایی آن است؛ از طریق گ، دیگر
گفتمان شبیه آن چیزي . کنندمی ها و کردارها شکل پیداشود و ادراكکه دانش تولید می

ها و باورهایی که اي از گزارهنامند: مجموعهمی» ایدئولوژي«است که جامعه شناسان 
 گیرداي خاص قرار میروه یا طبقهکنند و این دانش در خدمت منافع گتولید دانش می

 به عبارت دیگر گفتمان جزیی از روشی است که قدرت با آن کار. )1386، هال(
. کندمی کند؛ قدرت است که از طریق گفتمان صدق و کذب موضوعات را تعیینمی

کاربرد گفتمان نزد اندیشمندانی چون فوکو کوششی است براي طفره رفتن از آن چه که 
هاي اجتماعی کدام گفتمان هکاین گیري بر سررسد؛ تصمیمدو راهی الینحل به نظر می

فوکو معتقد است که . اندها کاذب یا ایدئولوژیکاند و کدام گفتمانیا علمی صادق
 هاي کاذبعلم) و گزاره( هاي صادق راجع به جهانایدئولوژي بر تمایز میان گزاره

توان گفت که می به طور خالصه چنین. )1386، هال( ایدئولوژي) قرار گرفته است(
ولیکن از ، روداز مسئله صدق و کذب در ایدئولوژي طفره می» گفتمان«مفهوم  اگرچه

در واقع گفتمان وزن چشمگیري به مسائل قدرت . موضوع قدرت پرهیزي ندارد
راجع به هاي گزاره کند و نه صرفاّمی» حقیقی«دهد چرا که قدرت است که امري را می

 . )65ص ، 1386، هال( واقعیت

 ولوژيبازنمایی و ایدئ
درنظر گرفتن مفهوم ایدئولوژي و ارتباط آن با روابط قدرت ما را در درك رابطه بین 

                                                      
1. Coleman, S. & Ross, K.         2. Durham & Kellner 
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هاي ایدئولوژي کهاین طورخالصهبه. رساندمی بازنمایی و ایدئولوژي هر چه بیشتر یاري
ها و تولید کنش بندي مدلصورت، هاي اجتماعیبازنماییگیري شکلهاي مسلط گروه

در ، سلطه خود را از دست ندهد، را به صورتی که گروه مسلط و گفتمان اعضا گروه
در اوالً  آید کهبلکه دانشی به حساب می، ایدئولوژي امري خنثی نیست. اختیار دارد

 در جامعه ساري و جاري است شود و ثانیاّرابطه با روابط قدرت تعریف می
 . )1387، زادهمهدي(

 چارچوب نظري 

 »غرب و دیگران«گفتمان 
یعنی ، جهان را بر حسب دوگانگی ساده، »نظام بازنمایی«ن گفتمان به منزله یک ای

استوارت هال بر این عقیده است که استراتژي . کندتقسیم شده بازنمایی می، غرب/ بقیه
فرافکنی ، گفتمانی در نظام بازنمایی غرب و بقیه عبارت است از آرمانی کردن

خوانی در به رسمیت شناختن و هم، نحطاطمربوط به اشتیاق و اهاي پردازيخیال
و گرایش  ها و هنجارهاي اروپاییگرایش به تحمیل کردن مقوله، محترم شمردن تفاوت

 1»سازيکلیشه«وي فرایند . هاي درك و بازنمایی غرببه دیدن تفاوت از رهگذر شیوه
 . کندها معرفی میرا اساس این استراتژي

در . خالصه شده است 2ايان در دوانگاري کلیشهشیوه غالب بازنمایی غرب و دیگر
چندین ویژگی در یک تصویر ساده شده که مظهر یا بازنمود ذات افراد است ، این شیوه
 شوند: سویه خوب و سویه بدها به دو نیم تقسیم میشوند و سپس این کلیشهجمع می

» انشقاق«لکه ب، گفتمان غرب و بقیه نه تنها یکپارچه و یکدست نیست. )1386، هال(
، آنها-ما، بد-به خوب، از حیث نمادین، این جهان در وهله اول. جنبه دائمی آن است

، عالوه بر این. دیگران تقسیم شده است-غرب، نامتمدن-متمدن، انگیزنفرت-جذّاب
عبارتی هساده و بها آن هاي بسیار میان این دو نیمه جمع و در درون هر یک ازتفاوت

                                                      
1. Stereotyping       2. stereotypical dualism 
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شود که دیگري هر چیزي تعریف می، از رهگذر این استراتژي. تاي شده اسکلیشه
مطلقا و اساسا متفاوت ، بقیه به منزله دیگري. اي آن استغرب نیست؛ تصویر آینه

شود: هایی تقسیم میپس از آن است که این دیگري به اردوگاه. شوندبازنمایی می
 . )1386 ،هال(. . . غیر اصیل و-اصیل، فاسد-گناهبی، دشمن -دوست

 شناسیگفتمان شرق
آفرینش سیاسی در مورد واقعیتی بود که ساختارش » شناسیشرق«، از نظر ادوارد سعید

. بود») هاآن«، مشرق زمین، شرق( و بیگانه») ما«، غرب، اروپا( مبلغ تفاوت میان آشنا
قرار گرفت؛ ها آن دو جهان را خلق کرد و سپس در خدمت، به یک معنا، این بینش

بر مبناي شناسی شرق. در دنیاي خود» ما« و کردندقیان در دنیاي خودشان زندگی میشر
تعریفی مورد توافق ، قرار دارد؛ این تعریف» غرب«و » شرق«شناختی بینتمایز معرفت

، هاداستان، هاحماسه، هادر فضاي آکادمیک غربی است که نقطه شروع بسیاري از نظریه
تعریفی که خود سعید در پی آن است برگرفته از . تاس غیره توصیفات اجتماعی و

توان را میشناسی شرقنگاهی است که از اواخر قرن هجدهم شروع شد و در طی آن 
ادوارد . به عنوان یک نهاد تثبیت شده و داراي تشخص دانست که با شرق سروکار دارد

کشف ، آموزش به منزله موضوع، داند که در آن شرقمی ايرا رشتهشناسی شرقسعید 
، اي از رویاهابه مجموعهشناسی شرق. گیردمنظم مورد بررسی قرار می طوربه، و عمل

در چه آن کوشید راجع بهواژگان اشاره دارد که در دسترس هر کسی که میو  تصورات
، سعید معتقد است که فلسفه. )78ص، 1386، هال( گیردقرار می، شرق صحبت کند

خیلی کلی شکلی از  طوربهشود می هیدنامشناسی شرقتصوري که و  فکر، زبان
شناسی شرقبه اعتقاد سعید نباید چنین تصور کرد که . گرایی رادیکال استواقع

تحت نفوذ و تابع ، شناسیشرق. ها بوده استتاثیر از سایر نظریهموضوعی خنثی و بی
، نژادپرستی، یگرایداروین، گراییخیال، پوزیتویسم، امپریالیسم، گراییتاریخ

. )83ص، 1383، سعید( اشپینگلرگرایی بوده استو  گراییمارکس، فرویدگرایی
 به است؛ از طرفی شرق به خاطر اعتقاد» دل اضداد«گفتمانی برآمده از شناسی شرق

اش بیش از اندازه اص و غیرهطول عمر و بدویت خ، ثبات، روحانیت، وحدت وجودي
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، غیردموکراتیک، شرق به نحو اسفباري غیرانسانی و از طرف دیگر چهره گذاريقیمت
 . )273ص، 1383، سعید( وحشی و بربر ظاهر گردید، ماندهبعق

شرق) در جهت توجیه خود از ( غرب) و دیگري( شناس با تمایز بین خودشرق
 طریق دوانگاري متضادي است که در آن شرق همواره حامل صـفات مـذموم و ناپسـند   

، دموکراسی خودکامگی/، عبارتند از شرق/ غربشناسی شرقاري واژگان دوانگ. شودمی
، ریاسقاي بی، ایزدي( گري/ اعتمادحیلهو  خردي/ خردمنديبی، قساوت/ رفتار منصفانه

نقشـی  ، معتقد است که دوانگاري متضاد در تعیین هویت غـرب  )1999( سردار. )1387
که هال چه آن شبیه. )104ص، 1387، سقاي بی ریا، ایزدي( کنداساسی و حیاتی ایفا می

سعید هم درباره سازکارهایی که یک عمل دسـته  ، در گفتمان غرب و دیگران اشاره کرد
داند کـه  وظیفه مبلغ را ایجاد کردن آن دسته از نمادهاي عینی می، کندجمعی ایجاب می

 .  ي در آسان کردن پذیرش و انطباق دارندانقش دوگانه

 تینگتونانه» هابرخورد تمدن«نظریه 
در زمانی مطرح شد کـه فوکویامـا نظریـه     1ساموئل هانتینگتونهاي نظریه برخورد تمدن

ارائه کـرد؛ یـک سـال بعـد از ایـن       1992را در سال » پایان تاریخ«معروف خود مبنی بر 
به » پایان تاریخ«تز فوکویاما در خصوص . ها ارائه شدتاریخ بود که نظریه برخورد تمدن

چـون و چـراي آن بـر    وزي مطلق اندیشه لیبرال دموکراسی و سروري بیصراحت از پیر
فرجـام تـاریخ و   «، ) در کتـاب خـود  1992( فوکویامـا . عالم سخن به میان آورده اسـت 

گام با هم، کند: در طول چند سال گذشتهنظریه خود را چنین خالصه می، »آخرین انسان
، فاشیسـم ، نظیر سـلطنت مـوروثی   پیروزي دموکراسی لیبرال بر رقباي ایدئولوژیک خود

 -پیرامـون مشـروعیت دموکراسـی   ، یتـوجه در سراسر جهان اتفاق نظر قابـل  ، کمونیسم
ـ   عنوانبه، لیبرال اسـتدالل مـن ایـن اسـت کـه      . وجـود آمـده اسـت   هنظامی حکـومتی ب

آخرین شکل «و » نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت«ممکن است ، دموکراسی لیبرال
، منصـور نـژاد  ( دهدرا شکل می» فرجام تاریخ«نیز باشد و در این مقام  »حکومت بشري

                                                      
1. Samuel P. Huntington 
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عرصه را بـر  ، ظهور و بروز انقالب اسالمی، پرواضح است که در چنین شرایطی. )1381
هـاي گونـاگون بـه    تواند زمینـه را بـراي رسـانه   اي که میکند؛ بهانهاین گفتمان تنگ می

تـز  ، در سوي مقابـل ایـن نظریـه   . فراهم کندمنظور بازنمایی خاص از ایدئولوژي رقیب 
مطرح گشت که برخالف نظر فوکویاما معتقد بـه تقابـل مجـدد غـرب بـا      » پایان تاریخ«

 .  شرق اسالمی است

 اياسالم رسانه
 یـک تصـویر مشـخص از   اول  هاي غرب به ایـن صـورت اسـت کـه    بازنمایی اسالم در رسانه

اي پیـدا  اي کلیشهجنبه ،تصویر در اثر استمرار کلی مفهوم آنطوربه دوم. شوداسالم عرضه می
اي کلیشـه  شود که ما در دام ضدیتموقعیت برخوردهاي سیاسی باعث می کهاین سوم. کندمی

یافته از اسالم نتایج ملموسی هم در دنیـاي اسـالم   تزلزلتصویر  کهاین چهارم. با اسالم بیافتیم
انـد نـه تنهـا دربـاره آن     سالم را موضوع قـرار داده هایی که ارسانه کهاین پنجم. آوردپدید می

هـاي  مشـی نگی و سیاسـت اطالعـاتی و نیـز از خـط    گویند بلکه از موقعیت نهادهاي فرهمی
 . )112-113صص، 1379، سعید( کننددولتی و ملی مربوط به اسالم نیز مطالبی عرضه می

کـه مربـوط بـه آن     چـه آن ها و یا هـر ادوارد سعید معتقد است که اسالم آن دوردست
است در جامعه غرب به نوعی رویه معمول شناخته شده جزمی درآمده اسـت؛ ایـن تفکـر    

پوششـی   ،هـا اسالم رسانه. دشوار است به مرکز فرهنگ وارد شده و تغییر آن امري حقیقتاً
شـود و از  میگرایی جزمین ااستمرار و  دوام، است که با قدرت ارتباط دارد و باعث اقتدار

 .  )220ص، 1379، سعید( دهدهمواره آن را حاضر جلوه می کهاین باالترهمه 

 تجدد گفتمان سنت و 
ها به منظـور درك هـر   ترین و تاثیرگذارترین گفتماناز جمله مهم تجددگفتمان سنت و 

. آمریکـایی اسـت  هـاي  رسـانه چه بهتر نحوه بازنمایی ایـدئولوژي انقـالب اسـالمی در    
بایـد چنـان   ، گیرد و به نظر بعضـی برابر پیشرفت قرار می در آن چیزي است که» سنت«

 تجـدد . تعدیل شود که با پیشرفت مخالفت نکند و چه بهتر که در خدمت آن قرار گیرد
بـه هـیچ   ، و توسعه بر این اساس قرار گرفته است که بشر جز بـه فهـم و قـدرت خـود    
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 روي گرداند، بوده استمرجع دیگري مراجعه نکند و از سنتی که حاکم به فکر و عمل 
پدیــد آمــدن شــرایط و امکــان  »تجــدد«در مقابــل . )272ص ، 1389، داوري اردکــانی(

کوشش و تدبیري است که بشر با غفلت از هر قدرتی وراي قـدرت بشـري و مرجعـی    
براي تحکیم موقعیت خود در عالم و تصرف در طبیعت و سـامان دادن بـه   ، غیر از خود

نگـاه تـازه بشـر بـه خـود و بـه عـالم و یـافتن          ،تجدد. است امور زندگی به خرج داده
در خود قـدرت و اراده  ، بشر، با این نگاه. اي در وجود خود و عالم استهاي تازهامکان

داوري ( با این اراده بنـا شـده اسـت    تجددتصرف و تغییر در همه چیز را دیده و عالم م
منظـور درك بهتـر چـارچوب     به 1این موارد در مدل شکل . )271ص ، 1389، اردکانی

 شده است.ارائه ، نکات مهم بنديجمعنظري و نیز 

منقطع شـده اسـت؛ یعنـی از اصـول      1به معناي آن چیزي است که از امر متعالی »تجدد«
تـرین  هـی بـه عـام   م است و از طریق وحی و انکشاف الالیتغیري که بر جمیع اشیا حاک

                                                      
1. the transcendent   

 هاي موثر در بازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمیمدل شکلی گفتمان: 1شکل 
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 گرایی در مقابـل سـنت  تجـدد  روایناز . یده استمعناي آن به اطالع و آگاهی انسان رس
اکنون بیش از هر زمان دیگـري و  و  بشري است دین) است و متضمن همه امور صرفاً(

کـه از منبـع   چه آن به نحو روزافزونی دربردارنده امور مادون شان و مرتبه انسانی و همه
مـالزم و همـراه    ست که سنت همـواره ا الهی جدا شده و دورافتاده است؛ این در حالی

 .  )168-169ص ص، 1386، نصر( حیات انسان و در واقع وجه ممیزي آن بوده است

 روش تحقیق
تحلیـل گفتمـان   . استفاده خواهیم کـرد » 1تحلیل انتقادي گفتمان«در این تحقیق از روش 

انتقادي رویکردي به تجزیه و تحلیل زبان است که هدف آن آشکارسازي روابط قـدرت  
. )11ص ، 1385، آقاگـل زاده ( شناسـی اسـت  ندهاي ایـدئولوژیک در زبـان  پنهان و فرای

فرکالف چارچوبی سه . خواهد بود» فرکالف«رویکرد ، رویکرد مورد نظر در این تحقیق
این چـارچوب  . گران انتقادي بسیار معروف استکند که در بین تحلیلالیه را ترسیم می

اجتمـاعی  و  سـازمانی ، ح علمیهاي اجتماعی در سطوکنشو  تعامالت، شامل متن
تعـامالت و  ، توصـیف ارتباطـات بـین مـتن خـاص     ، گـر نخستین هـدف تحلیـل  . است
هـاي اجتمـاعی و سـومین    تفسـیر وضـع کـنش   ، دومین هدف. هاي اجتماعی استکنش

هـاي  چرا و چگونه کنش کهاین هدف استفاده از توصیف و تفسیر براي پیشنهاد تبیین از
 شـوند مـی  منتقـل ، یابند و در مسـیرهایی کـه هسـتند   تغییر می، گیرنداجتماعی شکل می

 .  )371ص ، 2005، و دیگران 2راجر(
تفسـیر و تبیـین   ، براساس روش تحلیل انتقادي گفتمان رویکرد فرکالف به توصـیف 

 ايرابطـه ، ي تجربـی هاارزشدر مرحله توصیف به ده سوال شامل . پردازیماطالعات می
، نحوه اتصال جمالت بـه هـم  ، شدههاي استفادهاستعاره ،عاطفی در کلمات و جمالتو 

در مرحله تفسـیر  . شودساختارهاي گسترده متن پاسخ داده میو  قراردادهاي تعاملی متن
هاي صوري متن که از مرحله توصـیف بـه دسـت آمـده     محقق به ارتباط متقابل ویژگی

در این مرحلـه ظـاهر   . پردازدهاي ایدئولوژیک خود میاي و گرایشاست با دانش زمینه
                                                      
1. Critical Discourse Analysis (CDA) 
2. Roger 



 29 / : . . .پستبازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی در روزنامه واشنگتن 

ساختار و جان مایه کـالم مـورد بررسـی و مداقـه     و  انسجام موضعی، معناي کالم، کالم
 هـا بررسی ایدئولوژي، سه مرحله بررسی عوامل اجتماعی، در مرحله تبیین. گیردقرار می

 .  )1387، فرکالف( بررسی تاثیرات پشت سر گذاشته خواهد شدو 

 شیوه گردآوري اطالعات

کـه در   پسـت واشـنگتن ات مربوط به این تحقیق از طریق مـتن مقـاالت روزنامـه    اطالع
شـود؛  و پردازش مـی آوري جمع، اینترنت توسط سایت این روزنامه قرار داده شده است

. باشـد مـی  میالدي 2010و  1980هاي این مقاالت مربوط به مقاالت منتشر شده در سال
هـا و  انتقـادي کـه حـاوي مقولـه     لیل گفتمانهاي تحبه این منظور از طریق دستورالعمل

 .  پردازیممی اطالعاتآوري جمعهاي اساسی است به مقولهزیر

 هاي مورد استفادهنمونه
هـا تاکیـد دارد و   ها بر اثبات مدعا و مستندسازي گفتماننمونه، در روش تحلیل گفتمان

در تحلیل گفتمـان  گیري نمونهتوان گفت که می .کنددر تحقیق ایفا نمیفراوانی آن اثري 
هـایی از مـوارد   نظري موارد یا گروهگیري نمونهدر . نزدیک است» نظريگیري نمونه«به 
میـزان  گیـري  نمونـه مبناي کـار در ایـن نـوع از    . کنیممی محتوایشان انتخاببراساس را 

ساس برا ،به بیان دیگر. گیردمی مرتبط بودن موردها با تحقیق و نه نمایان بودنشان انجام
دیگـر نیـازي بـه گـردآوري     ، گیرد و پس از تکراري شدنمی صورتگیري نمونههدف 

از روش  اتدر این تحقیق همچـون سـایر تحقیقـ   . )1388، فلیک( اطالعات نخواهد بود
رویـم کـه   هـایی مـی  به دنبـال نمونـه   در این روش. شودهدفمند استفاده میگیري نمونه

 شـود اي خاص تحلیـل مـی  نمونه، هاي گفتمانیلیلدر اکثر تح. پاسخگوي نیازمان باشند
 .  )171ص، 1384، زادهمهدي(

و سه مقاله از  1980مورد استفاده در این تحقیق شامل پنج مقاله از سال هاي نمونه
باشد که با موضوع ایران و ایدئولوژي انقالب اسالمی در روزنامه میالدي می 2010سال 

 . به چاپ رسیده است پستواشنگتن
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 اعتبار و پایایی تحقیق
دو شـاخص  . بیان و استدالل) متکـی اسـت  ( در تحلیل گفتمان بر کیفیت رتوریک 1روایی

. اصلی در تحلیل روایی گفتمان عبارتند از نظم و انسجام تحقیق و ارزیـابی سـودمندي آن  
هـا  در ارزیابی سودمندي بر توان تشریح چارچوب تحلیل که قادر به فـراهم کـردن تبیـین   

گیـري از نظـر    در ایـن تحقیـق بـا بهـره    . )1384، زادهمهـدي ( کنیمتاکید می، است جدید
 .  شودروایی صوري تحقیق تایید می، کارشناسان در خصوص نتیجه نهایی کار

 هاي تحقیقیافته

 1980هاي سال یافته
در  1980در سال  پستواشنگتناز مقاالت مورد بررسی روزنامه دست آمده بههاي یافته
ي تجربی بسیاري در خصوص انقالب ایران و مسـئولین  هاارزشه توصیف داراي مرحل

ي تجربــی عبارتنــد از هــاارزشتــرین ایــن مهــم. باشــنداهللا خمینــی مــیایرانــی و آیــت
 بنـدي عبارت. و تضاد معنایی، دگرسان بنديعبارت، شمول معنایی، افراطی بنديعبارت

عـالوه  . کردن مسئولین و نظام ایـران اسـت  انعطاف معرفی افراطی نظیر خشن و غیرقابل
شمول معنایی استفاده شده به سرانجام رسـیدن انقـالب را در گـرو     بنديعبارت، بر این

را مـدنظر داشـته   » اهللاآیـت «، »شـاه «ها معرفی کرده است و با آوردن نـام  آزادي گروگان
دیگر قرار هاي مختلف درون کشور را روبروي یکبخش، دگرسان بنديعبارتدر . است

اي بـراي ایـران در خصـوص    کنندهنقش تعیین کهحالیتضاد معنایی در داده است و در 
از . در طول متن خـالف آن را بیـان کـرده اسـت    ، ها در نظر گرفته استآزادي گروگان

اي رابطـه هاي در مرحله توصیف استفاده از مداوم از ارزشدست آمده بههاي دیگر یافته
، ي موجود بیانگر آمریت آمریکا و نمایندگان آمریکایی در قبال ایرانااست؛ ارزش رابطه

استفاده شده گاه مستقیم نظیـر  اي رابطههاي ارزش. انقالب ایران و مسئولین ایرانی است
تعبیرهاي  سنجرم یا با استفاده از حم، و اوباش اراذل، استفاده از اصطالحاتی چون بربر

                                                      
1. validity 
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تجربـی موجـود   هاي بیانی نیز یکی دیگر از ارزشهاي زشاستفاده از ار. باشدمی متعدد
 بیـانی مطـرح در مقـاالت مـورد    هاي ارزش. است 1980مورد بررسی سال هاي در مقاله

و روحـانیون  ، حکمرانـان ایرانـی  ، جدیدي را براي انقـالب اسـالمی  هاي بررسی هویت
، مرانـان ایرانـی  ربـا بـراي حک  ل و اوبـاش و آدم ذهویـت ارا . ایرانی در نظر گرفته است

اهللا آیـت  ویـژه  بـه انعطاف ناپذیري و خشنی در کنار هـویتی شـاهانه بـراي روحـانیون     
آوري بـراي  رحمـی و هـرج و مـرج   ضدیت با قـانون و بـی  ، بربر براي ایرانیان، خمینی

عـالوه بـر ایـن    . باشـند هـا مـی  شـده در مقالـه   ارائههاي انقالب اسالمی از جمله هویت
هـا در نظـر   نوازي و بشردوسـتی بـراي آمریکـایی   گرایی و مهماننونهایی نظیر قاهویت

 .  گرفته شده است
مناسبی در خصوص مقاالت بررسی شده در  بنديجمع توان می در سطح تفسیر نیز
ساختارها و مضامین مقاالت بررسی شده عبارتند از: اتخاذ . این سال ارائه کرد

ی از افراد آمریکایی که در گذشته مدافع گیري بر علیه انقالب ایران توسط برخموضع
، گراقانون، منطقی، خواهآزادي، اي بشردوستانهاند؛ به نمایش گذاشتن چهرهبوده انقالب
هویتی احساسی به اقدام ایران در  دادنها؛ محور از آمریکاییاخالق، انسانی
قیر و کوچک گیري جاسوسان آمریکایی؛ تهدید به حمله نظامی علیه ایران؛ تحگروگان

شمردن حامیان انقالب ایران؛ القا این مسئله که در بین حاکمان ایرانی اختالف نظر 
انقالب متعلق به  کهاین شدید وجود دارد؛ جدا ساختن مردم از حاکمان و نشان دادن

براساس چنان که شاه هم کهاین خمینی است و نه مردم؛ القا اهللاآیتویژه هحاکمان ب
قرائتی ویژه براساس خمینی نیز  اهللاآیت، کردمی اسالم حکومت قرائتی خاص از

حاکمیت ملت ایران را در اختیار گرفته است؛ روبروي هم قرار دادن مردم ایران و 
حاکمان و حکومت ایران در مواجهه با نشان دادن ناعادالنه ، حاکمان؛ رفتار فریبکارانه

شان؛ ناعادالنه و ظالمانه قلمداد تملت؛ ناتوانی و عجز حاکمان ایرانی در حل مشکال
مذهب رسمی کشور؛ القا اختالف نظر  عنوانبهکردن اصل والیت فقیه و مذهب شیعه 

توطئه  توهمدر بین روحانیون کشور در خصوص اصل والیت فقیه؛ القاي وجود تئوري 
در بین حاکمان ایرانی در مقصر قلمداد کردن آمریکا؛ بسته بودن ساختار قدرت در 

به هیچ یک از اصول و  آن آور بودن دولت انقالبی ایران و پایبند نبودنومرجایران؛ هرج
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بینی بودن ایران؛ تندخو و قاتل موجود در عرصه دیپلماسی و غیرقابل پیشهاي عرف
علت شرایط سخت اقتصادي و ه بودن رژیم ایران؛ در حال فروپاشی بودن رژیم ایران ب

خمینی و دیگر  اهللاآیت کهاین خمینی و اهللاآیتبود اقتدار اوضاع نابسامان داخلی؛ کم
وجود آمدن فضایی هناپذیر و سفت و سخت هستند؛ بمسئولین ایرانی افرادي انعطاف

 کهاین يها؛ القاها نسبت به آمریکاییاحساسی و بدور از عقل و خرد براي ایرانی
از انقالب حداقلی و ها آن كدر کهحالیدر ، آمریکا انقالب ایران را پذیرفته است

 . سطحی بوده است
قابل ذکر  1980مورد بررسی در سال هاي همچنین در خصوص سطح تفسیر مقاله

ها موثر بوده اند عبارتند از: ناکامی آمریکا موقعیتی که در خلق مقالههاي است که بافت
بین رشد و گسترش ایدئولوژي انقالب اسالمی در ، در حل مشکل گروگان گیري

و تغییرات ، مشکالت اقتصادي و بیکاري درون کشور ایران، ايکشورهاي منطقه
، متنی موثر در خلق این گفتمان هاي بینااز جمله بافت. اجتماعی داخلی ایران-سیاسی
ها خصوصاً تلویزیون است که به خلق این سایر رسانه ايرسانهگیري از محتواي بهره

عقیده ، هایافته بنديجمعهاي قابل اشاره در فرضاز پیش. گفتمان انجامیده است
مردم آمریکا هاي نویسندگان مقاالت در خصوص این مسئله است که افکار و اندیشه

 . گیردارائه شده قرار می ايرسانهدرباره انقالب اسالمی تحت تاثیر محتواي 
ن نیز حائز از مقاالت مورد بررسی در سطح تبییدست آمده بههاي یافته بنديجمع 

داراي گفتمان هنجاري و  1980مقاالت بررسی شده در سال . باشدمی نکات ارزشمندي
گرفتند؛ در همین زمینه قابل ذکر است که می قرار ايرسانهرایج هاي در زمره گفتمان

حداکثر به ، برخی از مقاالتی که داراي ادبیاتی خالقانه و با هدف تغییر نوشته شده بودند
گشتند تا تغییر اصولی اتخاذ شده آمریکا در قبال ایران بازمیهاي ی از سیاستتغییر برخ

تفکر غالب ایدئولوژیک مقاالت بررسی . رویکردهاي آن زمان سیاست خارجه آمریکا
خردورزي و عقالنیت و عدالت ، خشن و غیرقابل انعطاف بودن روحانیون شیعه، شده

خردي و غیرعادالنه عمل کردن مدیران بی ها در مقابلآمریکاییگیري تصمیمحاکم در 
و درك اشتباه از ساختارهاي قدرت درون نظام جمهوري اسالمی بوده ، گیر ایرانیتصمیم
گیري بوده است؛ مقاالت بررسی شده در آن سال به شدت متاثر از مسئله گروگان. است
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شکل گرفته ي هاها در حل این بحران منشا بسیاري از گفتمانحقارت و عجز آمریکایی
گیري به دو شکل خود را نشان مسئله گروگان. در خصوص ایران در روزنامه بوده است

، و دومها آن ها و وحشی قلمداد کردنگویی در خصوص ایرانیدریده، داده است: اول
منظور فرافکنی موضوع هداخلی ایران بهاي برجسته کردن برخی مشکالت و درگیري

، عالوه بر این. ز برجستگی آن در ذهن مخاطبان آمریکاییگیري و کاستن اگروگان
اي به الگوي ثابت و اسالم رسانهشناسی شرقغرب و دیگران در کنار هاي گفتمان
 . نگاران آمریکایی از ایران در مقاالت مورد بررسی تبدیل شده بودهاي روزنامهتحلیل

 2010هاي سال یافته

. رسیممی فسیر و تبیینتاخته و پس از آن به سطح سطح توصیف پرد بنديجمع ابتدا به 
هـاي  ارزش. بسـیاري یافـت شـد   اي رابطهو  بیانی، تجربیهاي در سطح توصیف ارزش

 بنـدي عبـارت ، میالدي شامل: تضاد معنایی 2010بررسی شده در سال هاي تجربی مقاله
بـود عبارتنـد   تضادهاي معنایی که در این مقاالت مشهود . و شمول معنایی است افراطی

گرانـه  مداخلههاي از سفارش به عدم دخالت در امور ایران از یک سو و دفاع از سیاست
ها پذیر از آمریکاییدوستانه و مسئولیتاوباما از سوي دیگر و نشان دادن تصویري انسان

یکـی از  . از کودتا و خشونت در کشورها از طـرف دیگـر  ها آن از یک طرف و حمایت
ن درون ایـران  ازیاد معرفی کردن مخالف، افراطی استفاده شده در مقاالتي هابنديعبارت
 را مـراد » جنبش سـبز « کهحالیکاررفته در یکی از مقاالت نیز در هشمول معنایی ب. است
سایر مقاالت  همچونمقاالت مورد بررسی . ردیگکار میهرا نیز ب» خواهیآزادي«، کندمی

موجـود  اي رابطـه ارزش . باشندمیاي رابطهاي ارزش نیز دار 1980بررسی شده در سال 
مقاالت بررسی شده از طریـق  . در مقاالت کامال مشهود است کار رفتهبهبه علت آمریت 

بـراي دخالـت در   هـا  آن قدرت، هاجویی مطلق آمریکاییبرتري، حسن تعبیرهاي متعدد
امی این مـوارد بیـانگر   ها را نشان داده است؛ تمو قدرت اخالقی آمریکایی امور کشورها

الزم اسـت تـا در   ، دو عـالوه بـر ایـن   . رابطه آمریت موجود بین آمریکا و ایـران اسـت  
 ارائـه ، بـه طـور خالصـه   . ارائـه کـرد   بنـدي جمع ها نیز بیانی مقالههاي خصوص ارزش
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ي هـا ارزشو سرکوبگر به رژیم ایـران از جملـه   ، غیردموکراتیک، هاي فریبکارانههویت
مورد بررسـی در تـالش بودنـد    هاي در همین زمینه مقاله. اشاره در متن استبیانی قابل 

هـویتی مشـابه چنـین    ، تا با مقایسه وضعیت ایران بـا برخـی از کشـورهاي کمونیسـتی    
دادن هویـت  ، بیـانی قابـل ذکـر   هـاي  از دیگر ارزش. نسبت دهندکشورهایی را به ایران 

 .  ه میانسالی خود رسیده استانسانی غرغرو به انقالب اسالمی است که به دور
توان در چند محور خالصه کرد: قائل ساختارها و مضامین را می، در سطح تفسیر
که در آن وزن  1980یري براي دولت احمدي نژاد که برخالف سال گشدن حق تصمیم

 2010در مقاالت سال ، گرفتندمی ها در نظراهللاآیتگیري بسیار زیادي را براي تصمیم
کارانه دولت و اند؛ رویکرد فریببیشتري را براي دولت در نظر داشتهگیري تصمیمحق 

ها و نیز حمایت از قشر فقیر جامعه در جهت حکومت در فراخوانی ملت به خیابان
جلوه دادن گر و سواستفاده، بی ثبات و متزلزل، پلیسی، اهداف و مقاصد خودش؛ ترسو

ها معرفی کردن رژیم اعادل و مدافع تروریستگرایی؛ ناز مذهب و ملیرژیم ایران 
در نهایت رژیم به  کهاین ایران؛ مقایسه رژیم ایران با اتحاد جماهیر شوروي و بیان

غرب و آمریکا؛ هاي همراهی با سیاست در راه نجات رژیممعرفی رسد؛ می فروپاشی
ر ایران نظیر آمریکا دهاي و جهانیان در خصوص دخالت انبد ایرانی ذهنیتکاستن از 

نهادي مخالف  عنوانبه؛ مقصر جلوه دادن نهاد روحانیت 1332دخالت در کودتاي 
ثبات و افرادي بی عنوانبهخواهی در ایران؛ معرفی مردم ایران دموکراسی و آزادي

افرادي که شعور و حق تعیین تکلیف در سرنوشت  عنوانبهمتزلزل؛ معرفی مردم ایران 
معرفی انستن آمریکا در دخالت در امور داخلی دیگر کشورها؛ خود را ندارند؛ محق د

مخالف ، کارمحافظه، نگراندل، غیرمسئول، ناپذیرنهادي مسئولیت عنوانبهنهاد روحانیت 
افرادي باشخصیت به عنوان ها آمریکاییمعرفی خواه؛ تمامیت، دموکراسی و پیشرفت

ضرورت اخالقی آمریکایی ، ایرانسقوط در نهایت پذیر؛ و مسئولیت، عاقل، بشردوست
رویکرد و از  معرفی شده است؛ حکومت ایران پیچیده و سرسخت جلوه داده شده است

 در مقابل اسراییل و آمریکا» استانداردهاي دوگانه«سیاست خارجه آمریکا در اتخاذ 
 . کرده است انتقاد

اختارهاي بندي را در خصوص سـ در همین زمینه و در سطح تفسیر نیز بایستی جمع
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بافت موقعیتی مقـاالت  ، میالدي 2010بررسی شده در سال هاي در مقاله. متون بیان کرد
بیش از پیش از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوري متـاثر بودنـد؛ ایـن حـوادث     

سوي نهاد روحانیت دراز شـود و امیـدواري بـه فروپاشـی     هباعث شد تا انگشت اتهام ب
تاثیرپذیري از ادبیات ، هاي موقعیتی مقاالت بررسی شدهر بافتاز دیگ. نظام افزایش یابد

سطحی و مبتذل تلویزیونی است که باعث شده تا مقاالت به سوي مقـاالتی نـه چنـدان    
در همـین  . تبـدیل شـوند  ، دنآورگران میهایی از برخی تحلیلعمیق که پیوسته نقل قول

ها در خصـوص  دي است که در رسانهت متاثر از مقاالت متعدشدهزمینه بافت بینامتنی ب
اقتصـادي داخلـی   -سیاسی-شرایط اجتماعی، ايمسائل مرتبط با ایران نظیر پرونده هسته

همچنـین از  . شده اسـت منتشر می. . . ها واثربخشی تحریم، هاي داخلیایران و درگیري
قـادات  انت، 2010بینامتنی در خلق گفتمان بررسی شده در سال هاي ترین بافتجمله مهم

آمریکا در قبال ایران و جریان موسوم به جنبش سـبز در کنـار   هاي وارد شده به سیاست
در سـطح تفسـیر   . تاثیرپذیري شدید از ادبیات گفتمانی سـطحی تلویزیـون بـوده اسـت    

یکسـان دانسـتن   . ایدئولوژیک مقاالت مهم و قابل بررسی استهاي فرضپیشهمچنین 
تحریمـی دولـت اوبامـا علیـه     هـاي  داد کردن سیاستموفق قلم، شرایط ایران با شوروي

و نیـز   ها در قبـال دیگـر کشـورها   دوستی آمریکاییو حس انسانپذیري مسئولیت، ایران
خـواه در عرصـه سیاسـت خارجـه نسـبت بـه       حزب جمهـوري هاي برتر بودن سیاست

 .  هاي مورد بررسی استهاي ایدئولوژیک خلق مقالهفرضها از جمله پیشدموکرات
، 1980مقاالت بررسـی شـده در سـال     همچوندر سطح تبیین الزم به ذکر است که 

بیشتر هنجاري و در راستاي توجیه کـردن سیاسـت دخالـت آمریکـا در امـور      هاي مقاله
در همین زمینه قابل ذکر . باشدطلبانه میخواهی آمریکا براي مداخالت صلحایران و حق

اي دگرگون ساختن روابط تعریف شده قدرت نیز است که البته مقاالت خالقانه در راست
آمریکـا در قبـال ایـران و اتخـاذ     هـاي  وجود دارد که بیشتر به سمت انتقـاد از سیاسـت  

هـاي  فرضقابل ذکر است که پیش، در همین سطح. باشدمی رویکردهایی بعضا شدیدتر
قیـب لیبـرال   هـاي ر هاي بررسی شده عبارتند از: نابودي سایر گفتمـان ایدئولوژیک مقاله
، کنـد وسیله آن نویسنده سرنوشت ایران را زوال و نـابودي قلمـداد مـی   هدموکراسی که ب

خـاص  هاي ها و ظرافتپیچیدگی، هاي کمونیستییکی دانستن شرایط نظام ایران با نظام
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عقبه ناراحتی از نهاد روحانیت و نماینده برجسته آن یعنـی ولـی   ، برخورد با رژیم ایران
. گیر در ایـران و ساده قلمداد کردن مرجع تصمیم، گراییسکوالریته و مذهب تقابل، فقیه

در همین سطح الزم به اشاره است که تصور برتـري نهـادي آمریکـا بـر ایـران در کنـار       
کارانه در دولت و سناي آمریکا براي تغییر رژیم ایران موافقت با رویکردهاي غیرمحافظه
. مـورد بحـث بـوده اسـت    هـاي  گفتمـان گیـري  شـکل از جمله عوامل اجتماعی مهم در 

هاي آمریکا در ایران و اتفاقات متعددي کـه وي مسـئول آن   پوشی از سابقه دخالتچشم
اجتماعی ایران در کنـار تضـادها و اختالفـات     -بوده است و نیز موقعیت خاص سیاسی

تمـاعی  همگی در زمـره عوامـل اج  ، گانه و برخی نیروهاي انقالبی در ایرانبین قواي سه
 .  باشندهاي بررسی شده میدهنده مقالهشکل

 گیريونتیجه بنديجمع 
هاي استفاده شده ترین روشاز جمله مهم زنیو انگ، دوانگاري متضاد، سازيکلیشه -1

مـیالدي بـه منظـور بازنمـایی      2010و  1980در سـالهاي   پستواشنگتنتوسط روزنامه 
غـرب و  «هـاي  رویکردها برآمـده از گفتمـان   این. ایدئولوژي انقالب اسالمی بوده است

، قاتـل ، تنـدخو ، ناپذیرانعطاف، خشن. است» اياسالم رسانه«و ، »شناسیشرق«، »دیگران
و عدم پایبندي به هیچ یک از اصول دیپلماسی از ، بینی بودنغیرقابل پیش، عاجز، ناتوان

ولین ایرانـی بـوده   هاي صورت گرفته بـه مسـئ  زنیها و انگسازيجمله مهمترین کلیشه
ربـا از دیگـر   آدم و تروریسـت ، مجرم، و اوباش اراذل، بربراطالق در همین زمینه . است
است کـه دربـاره مسـئولین و برخـی از مـردم خصوصـاً        یهایسازيها و کلیشهزنیانگ

آور و در هـرج و مـرج  ، ست که بسته بـودن ا این در حالی. کار رفته استدانشجویان به
و ، ترسو و پلیسـی بـودن  ، بودن در کنار غیردموکراتیک و سرکوبگر بودنحال فروپاشی 

صـورت گرفتـه در خصـوص    هـاي  زنیها و انگسازيثباتی و تزلزل از جمله کلیشهبی
هـاي صـورت گرفتـه در    سـازي یکـی از مهمتـرین کلیشـه   . و انقالب ایـران اسـت   نظام

هـاي  رایط نظـام تطبیـق شـ  ، مـیالدي  2010بررسـی شـده در سـال    هـاي  خصوص مقاله
، هـاي صـورت گرفتـه   سازيها و کلیشهزنیاز جمله دیگر انگ. کمونیستی با ایران است

ها و زنیعالوه بر انگ. ناعادالنه و ظالمانه دانستن اصل والیت فقیه و مذهب شیعه است
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هـاي بـه نمـایش    تـرین روش یکـی از اصـلی   عنـوان بهدوانگاري متضاد ، هاسازيکلیشه
» اياسالم رسـانه «و » شناسیشرق«هاي و نیز گفتمان» غرب و دیگران«ان درآوردن گفتم

، بشردوست/ قاتل و آدمکش، گریزگرا/ قانونقانون، ربانواز/آدمقابل بررسی است؛ مهمان
پـذیر/  مسـئولیت ، کارمحور/فریباخالق، خواه/ غیردموکراتیکآزادي، منطقی/ غیرمنطقی

هـاي  هـاي متضـادي اسـت کـه در مقالـه     از دوانگاريعادل/غیرعادل ، پذیرغیرمسئولیت
ایدئولوژي انقـالب اسـالمی   . مشهود بوده است 2010و  1980هاي بررسی شده در سال

، نفی اسـتکبار و وابسـتگی بـه آن   ، با اصولی نظیر عدالت در رهبري و اصل والیت فقیه
، سـلطه بیگانـه  نفـی  ، عقل و تجربه سیاسی، پیکار و جهاد علیه دشمنان خدا، ستیزيظلم

پاسداري از ، گراییصلح، برخورد با دشمنان احتیاط در، برابر دشمنان ناپذیري درسازش
خـواهی مخـالف   و آرمـان  طلبـی تحـول ، خـواهی ترقـی ، عصـیان ، زایـی حرکـت ، امنیت

غرب هاي و دوانگاري متضاد موجود در ذیل گفتمان زنیانگ، سازيرویکردهاي کلیشه
تصور درستی از  کهآناین رویکردها بدون . استشناسی شرقو  ايرسانهاسالم ، شناسی

ایـدئولوژي انقـالب اسـالمی را بـه مخاطـب روزنامـه        عنـوان بـه حقیقت اسالم شـیعی  
و نـاقص از  ، نادرسـت ، در جهـت ارائـه تصـویري غلـط    ، منتقـل کننـد   پسـت واشنگتن

 . ایدئولوژي انقالب اسالمی هستند
اسـالم  «هـاي غالـب در گفتمـان    یکـی از ویژگـی   عنـوان به گوییاغراق و گزافه -2
در قالـب  هـا  آن از دیگـر مـواردي اسـت کـه بارهـا و بارهـا در مقـاالت بـه         »ايرسانه
ارائه تصویري یـک بعـدي از اسـالم و    ، در همین زمینه. تجربی اشاره کردیمهاي ارزش

اسـالم  «دیـن خشـونت و خصـومت از دیگـر رویکردهـاي گفتمـان        عنوانبهمعرفی آن 
عالوه بـر ایـن اشـاره بـه انحطـاط نظـام و انقـالب اسـالمی ایـران در          . است» ايسانهر

پردازانه انحطـاط اسـت کـه    مورد بررسی همگی بیانگر فرافکنی خیالهاي سالهاي مقاله
کـه در  چـه  آن تمـامی . قابـل بررسـی اسـت   » غرب و دیگـران «در ذیل اندیشه گفتمانی 
، بیان کـردیم جا ایندر  غیرهو مسئولین نظام و  اهللاآیت، رژیم، خصوص انقالب اسالمی

انقالب اسالمی توسـط مسـئولین سیاسـی     کهاین به همراه نوع نگاه موجود در خصوص
همگی بیانگر نوع نگاه به مسائل از منظر غربـی اسـت کـه    ، آمریکایی پذیرفته شده است

اسـالمی بـا   ایـدئولوژي انقـالب   . شـود بندي مـی طبقه» غرب و دیگران«در ذیل گفتمان 
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اندیشـی و  خصوصیات خود که بیانگر پایداري و ثبات دائمی انقالب اسالمی و نیز واقع
هاي گفتمـانی  صورت گرفته در ذیل اندیشههاي خالف بازنمایی، عقالنیت سیاسی است

، در همین زمینه الزم به ذکر است که بنـا بـه اصـول اسـالم شـیعی     . باشدمی اشاره شده
طلب و انسانی در جهت تعالی بشریت است؛ این اصـل بـا   صلح انقالب اسالمی حرکتی

 .  طلب معرفی کردن انقالب اسالمی داراي تضاد و مغایرت استخشن و خصومت
ي هـا ارزشآمریت موجـود کـه در قالـب    ، مقاالت نویسندگان» من«حضور دائم  -3
ب و و نیـز تمـایز محونشـدنی بـین فرادسـتی غـر      ، بحـث کـردیم  ها آن اي دربارهرابطه

ایـن  . اسـت » شناسـی شـرق «غالـب رویکـرد گفتمـانی    هـاي  فرودستی شرق از ویژگـی 
خود را در قالب الفاظی مبتنی بر حقوق بشر و عقل و  ،شناسانههاي گفتمان شرقویژگی

مسـاوات و رفـع   ، دفاع از حقوق مظلومان، خواهیآرمان، برابري. منطق پنهان کرده است
اسالم شـیعی) اسـت؛   ( ی ایدئولوژي انقالب اسالمییکی از اصول بدیه عنوانبهتبعیض 

اتخاذ رویکردهاي مخالف این مسئله که در طی آن آمریت آمریکا بـر انقـالب   ، روایناز 
خـالف ایـدئولوژي انقـالب اسـالمی اسـت و چیـزي       ، شوداسالمی و ایران برجسته می

 .  پذیرش و سازش باشد نیست که در اندیشه و مرام اسالم شیعی قابل
شــرایط ایـران بـا کشــورهاي    تطبیـق   بـه  2010اشـاره برخـی از مقـاالت ســال     -4

فوکویاما است کـه در شـرایط از بـین رفـتن     » پایان تاریخ«تز  ذهنیتتداعی ، کمونیستی
عالوه بر این الزم به ذکر است که اشاره برخی از مقاالت به از بین . شوروي ارائه گشت

تهدید به حمله نظامی در ذیل گفتمـان غـرب و    وسیله آمریکا وهب »رژیم خداگرا«رفتن 
که پیش  چنانآن. باشدهانتینگتون می» هابرخورد تمدن«دیگران و رویکرد موجود در تز 

احتیـاط در  ، طلبـی تحـول ، یخـواه اسالم شیعی با رویکردهـاي ترقـی  ، از این اشاره شد
پایان هاي تمانخالف رویکردهاي موجود در ذیل گف یخواهو آزادي برخورد با دشمنان

 .  باشدها میتاریخ و برخورد تمدن
یعنـی تقابـل    »تجـدد سـنت و  «مربـوط بـه گفتمـان    هاي ویژگی، در همین زمینه -5
مدارانه و دنیامدارانه و نیز تقابـل بازگشـت بـه رویکردهـاي اسـالمی و      دینهاي نگرش
سـندگان  نوی. نوگرایی به وضوح در مقاالت بررسی شـده وجـود داشـته اسـت     و تجدد
ریزي ها در پی آن بودند تا رویکردهاي اتخاذ شده توسط انقالب اسالمی یعنی پایهمقاله
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عـالوه بـر ایـن در    . مابانه نشان دهنـد رشریعت را ناکارآمد و دیکتاتوبراساس حکومت 
ایـدئولوژي انقـالب اسـالمی را مخـالف اصـول      محـور  دینتالش بودند تا رویکردهاي 
 . ربی نظیر دموکراسی و حقوق بشر نشان دهندالیتغیر و مقدس جوامع غ

هـاي  یکـی از روش  عنوانبهسازي ساده 1980بررسی شده در سال هاي در مقاله -6
قرار گرفتن قـدرت در  . مشهود بوده است» اياسالم رسانه«استفاده شده در ذیل گفتمان 

از ، باشـد مـی هـا  گیـري وي در راس تمامی تصـمیم  کهاین ره) و( خمینی اهللاآیتدستان 
آن سـال خـود را نشـان     پسـت واشنگتنسازي است که در روزنامه مصادیق همین ساده

ــه . داده اســت ــه در مقال ــن در حــالی اســت ک ــاي ای ــرد  2010ســال ه ــیالدي رویک م
گیري از عقـل و  بهره. شده است تري به ساختار قدرت در ایران و نقش دولتبینانهواقع

ردهاي اتخاذ شده توسط انقالب اسـالمی و مطـابق بـا    تجربه سیاسی یکی دیگر از رویک
اصل اساسی ایدئولوژي انقالب اسالمی است که بـا رویکـرد اتخـاذ شـده در بازنمـایی      

 . مغایرت دارد» سازيساده«یعنی  پستواشنگتنروزنامه  ایدئولوژي انقالب اسالمی در
الزم ، 1980سـال   نسبت بـه  2010ها در سال مقاله تربینانهجداي از حرکت واقع -7

به ذکر این مهم است که اتخاذ رویکردهاي خصمانه نسبت به اصل انقالب اسـالمی در  
، یکی از مهمترین دالیـل چنـین رویکـردي   . دهدمی هر دو سال به وضوح خود را نشان

گیـري و فتنـه پـس از    شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانـی یعنـی مسـئله گروگـان    
همـواره  در ایـن رسـانه   بازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی  روینااز . باشدمی انتخابات

نمایی است تا از ایـن طریـق هـدف    و بخشی نماییوارونه، نماییهاي غلطداراي ویژگی
یت انقالب محقق شودیت با کلّاصلی یعنی براندازي و ضد  . 

 منابع

 . فرهنگی تهران: علمی و. تحلیل گفتمان انتقادي. )1385( فردوس، زادهآقاگل
تهران: پژوهشکده امام . ایدئولوژي انقالب اسالمی. )1381( حمیدرضا، مفرداخوان

 . ره) و انقالب اسالمی( خمینی
 کتاب انقالب ایران: ایدئولوژى و» ایدئولوژى و انقالب ایران«. )1379( شاهرخ، اخوى

کز تهران: مر. مترجم)، سیاوش مدیري( )گردآورنده :باري روزن( نمادپردازى



 1392پاییز ، بیستمشماره  نهم،رادیو و تلویزیون، سال  / 40

 . بازشناسی اسالم و ایران
هاي روزنامههاي تحلیل گفتمان سرمقاله. )1387( حکیمه، ریافواد؛ سقاي بی، ایزدي

 . 101-126، 73، رسانه. اي ایرانبرجسته آمریکا در باره برنامه هسته
 . تهران: انتشار. مترجم)، علی اسدي( ؟ایدئولوژي چیست. )1370( ژان، بشلر

 79-94، 77، رسانه. هاي غرببازنمایی اسالم و ایران در رسانه. )1388( عبداهللا، بیچرانلو
 . تبریز: ساالر. ایدئولوژي و بسیج سیاسی در انقالب ایران. )1380( ناصر، خدایاري
 . تهران: رستا، تجددما و راه دشوار . )1389( رضا، اردکانیداوري
نشر اثر ( تهران: نشر توس. مترجم)، اکبر افسري( هااسالم رسانه. )1379( ادوارد، سعید

 . )1981اصلی 
تهران: دفتر نشر . مترجم)، عبدالرحیم گواهی( شناسیشرق. )1383( ادوارد، سعید

 . فرهنگ اسالمی
تصویر انقالب ایران از دیدگاه مطبوعات آمریکا: بررسی . )1377( ستاره، غفاري

 . 151-162، 77، هرسان. هاي خوانندگان به سردبیران تایم و نیوزویکنامه
تهران: دفتر مطالعات . گروه مترجمان)( تحلیل انتقادي گفتمان. )1387( نورمن، فرکالف

 . هاو توسعه رسانه
 . تهران: نشر نی. مترجم)، هادي جلیلی( درآمدي بر تحقیق کیفی. )1388( اوه، فلیک
. مترجم) ،حسین معصومی همدانی( ها چه در سر دارند؟ایرانی. )1386( میشل، فوکو

 . تهران: هرمس
، هادي جلیلی( نظریه و روش در تحلیل گفتمان. )1389( ماریان، یورگنسنوئیز؛ ، فیلیپس

 . )2006نشر اصلی سال ( تهران: نشر نی. مترجم)
، محمد ساالر کسرایی( سیاست و ایدئولوژي در انقالب، طبقه. )1382( منصور، معدل

 . )1993نشر اثر اصلی ( ایران تهران: مرکز بازشناسی اسالم و. مترجم)
-هابرمـاس ( هـا رویکردهـاي نظـري در گفتگـوي تمـدن    . )1381( محمـد ، منصور نـژاد 

تهران: پژوهشکده علـوم انسـانی و اجتمـاعی    . هانگتینگتون) -خاتمی -فوکویاما
 .  هاجهاد دانشگاهی و مرکز بین المللی گفت و گوي تمدن

، پایان نامه دکتري. ران در مطبوعات غرببازنمایی ای. )1384( سید محمد، زادهمهدي



 41 / : . . .پستبازنمایی ایدئولوژي انقالب اسالمی در روزنامه واشنگتن 

 . تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی
تهران: دفتر . ها و بازنماییرسانه. )1387( سید محمد، زادهمهدي. )1386( سیدحسین، نصر

 . هامطالعات و توسعه رسانه
 . تهران: نشر سهروردي. مترجم)، محمد صالحی( تجدداسالم سنتی در دنیاي م

کاووس ( هاي جمعیتحقیق در رسانه. )1384( جوزف آر، جر دي؛ دومینیکرا، ویمر
 . تهران: سروش. مترجم)، سید امامی

تهران: همایش ملی سی . ایدئولوژي انقالب اسالمی. )1387( سیدمرتضی، مدنیهاشمی
 . هاها و فرصتآسیب، سال انقالب اسالمی: دستاوردها

 . تهران: آگه. مترجم)، محمود متحد( مان و قدرتغرب و بقیه: گفت. )1386( استوارت، هال
Arthur, R. (1979). Anglo-American Elite newspaper coverage of 

the Iranian revolution: A test of balance, M. A Thesis, New 

York: University Microfilms International.  

Bakker, P. , & Sadaba, C. (2008). The Impact of the Internet on 

Users, in Kung, K. , Picard, R. G. , & Towse, R. (Eds. ) The 

Internet and the Mass Media. London: Sage.  

Coleman, S. & Ross, K. (2010). The Media and the Public: “Them” 

and “Us” in Media Discourse. London: Wiley-Blackwell 

Publication.  

Durham, M. G & Kellner, D. M. (2006). Media and cultural studies. 

USA: Blackwell Publication.  

Eagleton, T. (1991). Ideology: An Introduction. London: Verso.  

Gitlin, T. (2003). The whole world is watching: Mass media in the 

making and unmaking of the new left. Berkeley: University of 

California Press.  

Fukuyama, Francis (1992). The End of History and the Last Man. 

New York:Free Press.  



 1392پاییز ، بیستمشماره  نهم،رادیو و تلویزیون، سال  / 42

Knight, K. (2006). Transformations of the concept of ideology in 

thetwentieth century. American Political Science Review, 100, 

619–626.  

Lafraie, N (1986). Ideology of revolution: a normative study of the 

Islamic Revolution in Iran, Phd dissertation, Howard 

University, USA.  

Madrid, J. E. (1986). Means of communication and construction of 

hegemony. In R. Atwood & E. G.  

Roger, R. , Berkes, E. M. , Mosley, M. , Hui, D. , & Joseph, G. O. 

(2005). Critical Discourse Analysis in Education: A review of 

Literature. Review of Educational Research, 75, 365–416 

Rozen, Barry,M, Iran Since the Revolution: Internal Dynamics, 

Regional Conflict, andthe Superpowers, New York, Columbia 

University Press, 1985.  

Sardar, Z. (1999). Orientalism. Buckingham: Open University Press.  

Van Dijk, T. (1996). Power and news in Media, in D. L. Paletz (ed. ) 

Political Communication in Action. New Jersey: Hampton 

Press.  


