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 91/99/94تاریخ پذیرش:               31/99/91تاریخ دریافت:   

 2، مصطفی اسدزاده3فرزانه نزاکتی

 چکیده
نز هایی مانند طتوان نوع جدیدی از ارتباطات سیاسی به شمار آورد که در قالبسیاست ـ سرگرمی را می      

سرگرمی  ـیاست هایی از سبه تحلیل نمونه در این مقاله،یابد. سیاسی، فیلم مستند و نمایش تلویزیونی نمود می
، «رهاز تهران تا قاه)»ه شبکاین مستند  مفیل پنج ،منظور نیبدایم. پرداخته« من و تو»ای در شبکۀ ماهواره

 اسالمی، انقالب که به موضوعات«( آدرس: بهارستان»و « هرگز نخواب کوروش»، «رضاشاه»، «روز 14»
ا تحلیل گفتمان انتقادی این مستنده .اند را انتخاب کردیمو رژیم پهلوی پرداخته نظام جمهوری اسالمی ایران

رژیم پهلوی تصویر شده است. امام « دیگریِ»عنوان جمهوری اسالمی بهنشان داد که انقالب و نظام 
 طرفداران شاه و رژیم پهلوی و طرفداران امام )نیروهای انقالبی( وشاه پهلوی « دیگریِ»عنوان خمینی)ره( به

عنوان هدر این مستندها، رژیم پهلوی و شاه ب اند.شده با عناصر گفتمانی کامالً متفاوتی معرفی و تصویر نیز
است.  شدهفی)جبهه دشمن( تعر« آنها»عنوان )جبهه خودی( و انقالب، امام و نظام جمهوری اسالمی به« ما»

 رد است.شده داده جلوه طبیعی پهلوی، رژیم و از این طریق،شده خوانده کوروش و هخامنشیاندار راثیم شاه،
 ـی سیاس تاریخ .استشده خوانده جهانی هایابرقدرت و بیگانگان دخالت نتیجه اسالمی، انقالب مقابل،

 از رایب تالش و قدرت سر بر انقالبیون درگیری و کشمکش به نیز، ایران اسالمی جمهوری نظام اجتماعی
 شده تأکید ایران اسالمی جمهوری نظام در مخالف تحمل و آزادی نبود بر و شده کاسته فرو مخالف بردن میان
و مخاطب به تالش برای بازگرداندن  گووگفت ۀ ایرانصراحت در مورد آیندمستندها، به. در بعضی از این است
در  ،ن و توشبکه مها نشان داد که . بنابراین، تحلیل گفتمان انتقادی این فیلمدشوتشویق می پهلویرژیم 

پروژۀ  ی ازبخش، بیترت نیبدو طلبان تالش برای ترویج و هژمونیک ساختن گفتمان رژیم پهلوی و سلطنت
 .استجمهوری اسالمی ایران  باای جنگ نرم رسانه
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 مقدمه. 9

حیات  یعنوان علم مطالعۀ رابطۀ رسانه و سیاست، عمری تقریباً به درازاارتباطات سیاسی، به
دهی ها در شکل، دربارۀ قدرت رسانه«3ای شدن سیاسترسانه»های جمعی دارد. نظریۀ رسانه

پیش از سوی اندیشمندان ارتباطات سیاسی ازجمله والتر  هامدتبه سیاست و افکار عمومی، 
 برانگیز شد. مطرح و بحث 2لیپمن

های همگانی محتوای سیاسی ایجاد این نظریه، مبتنی بر این مالحظات است که رسانه
م ویژه در مواردی که اکثر مردم از دستیابی مستقیکنند و با روندهای سیاسی تداخل دارند. بهمی

(. مانند رویدادهای تاریخی 33: 3149به آنچه روی داده است محروم هستند )ماسولنی و شولتز، 
ود. شای روایت میواسطه درک نکرده است با بازنمایی رسانهنسلی که آن را بی که برای

کند و بر این نظر تعبیر می« 1قدرت شدنساختهفضای »ها به کاستلز، از این ویژگی رسانه
کنند که روابط قدرت در آن از خالل رقابت میان کنشگران ها فضایی را ایجاد میاست که رسانه

(. بر این اساس، پژوهشگران حوزه رسانه 199: 3191شود )کاستلز،تعیین می اجتماعی و سیاسی
 کند نییتع را یاسیس قلمرو تواندیم هنوز هارسانه قلمروو سیاست معتقدند که 

 (.277: 3191)رابرتسون،
کند، درهم آمیختن سیاست و سرگرمی اما آنچه امروزه در ارتباطات سیاسی، خودنمایی می

 یاسیاطالعات و فهم س یبرا یمنبع مهم یسرگرمآنهاست. امروزه  انیم مرزو مبهم شدن 
ت. اس استیس ۀدربار وگوگفت یبرا یمنابع ۀقادر به ارائ ،یاسیس یسرگرم گریدعبارتبه. است

 ،1وجود آوردنبه عالقه یعبارت به معنا نیدارد. ا یکامالً متفاوت یمعناها ،7کردن سرگرم
. دارد زین 9دادن توجه و کردن ریدرگ یمعنا حال،نیدرع است، 4دنیو لذت بخش 1کردن مشغول

 نیبه ا وهمچنان ادامه دارد  کننده،سرگرم یهارسانه یاسیس یاثربخش ۀدربار یسازهینظر
وجه ت روزنامه، و ونیزیتلو اخبار با سهیمقا در یاسیاز ارتباطات س یعنوان شکلموضوع به

                                                            
1. Mediatization of Politics   
2. W. Lippman 
3 . The Space of Power-Making  
4. To Entertain 

5. To Interest 

6. To Amuse 

7. To Give Pleasure 

8. To Engage With and Consider 
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به  یادیز توجه ریاخ یهاسال در پژوهشگران که ستا یدر حال نی. ااست شده یکمتر
 (. 299: 3191 )رابرتسون، اندداشته کنندهسرگرم یهارسانه

کننده و یا سرگرمی ساختن از سیاست و امری سرگرم عنوانبهاستفاده از سیاست 
سرگرمی، به معنای ـ  شود. سیاستشناخته می 3سرگرمیـ سیاستمداران، تحت عنوان سیاست 

ختن بازیگران، موضوعات و فرایندهای سیاسی با فرهنگ سرگرمی است. با توجه در هم آمی
توان با عنوان سرگرمی را می ـدو نوع مختلف و البته مرتبط سیاست  (2993به دونر )
های کننده مشخص کرد که هر دو از ظرفیت رسانههای سرگرمهای سیاسی و سیاستسرگرمی

: 2999کنند )دانسبک، ی استفاده میستاره سازعمومی برای جذب گسترده مخاطب و 
 (.2آنالین

 یهابقالدر ای، رسانه دیمعمول و جد یژانرها را با« یاسیس تیواقع»سرگرمی، ـ  سیاست
برنامۀ  لم،ی)در ف یداستان سمیرئال و 1نماواقع ونیزیتلو ی،اسیس طنز مانند دیجد یونیزیتلو
(. 3: 2931آمیزد )ریگرت و کالینز، در هم می  (یتعامل ییدئویو یهایو باز سریال ،یونیزیتلو

 هرت،ش استیسبه  دیبا ،قدرت وابطر فهمبنابراین هنگام مطالعۀ ارتباطات سیاسی، برای 
ی نیز توجه کرد فانتز و لیتخ ،درام طنز، و یکمد نما،واقع ونیزیتلو ،یقیموس

ضرر تواند یکی از عناصر ظاهراً بی(. این نوع ارتباطات سیاسی، می299:3191)رابرتسون،
، تاریخ مشاهده: 7پدیاجنگ روانی سیاسی باشد )ویکی منظوربهی افکار عمومی کاردست
23/33/3191 .) 

-یسایس نگرش هازمان یو در برخ خاص طیافراد در شرا یکه برخ افتندیپژوهشگران در
ه ک یو نگرش افراد یآگاه .کنندیم اتخاذ کنندهسرگرم یهارسانه یبرخ از متأثر را شان
 یبندبا اطالعات و قاب کنند،یم مصرف یاسیس آشکار یمحتواها با را کنندهسرگرم یهارسانه
 ندهکنسرگرم یهارسانه که دهدیم نشاننیز  مطالعات ریسا. دارد ارتباط ییهارسانه نیچن
اخبار  ریگیکه پ یکسان یخواه برا ند؛باش استیس ۀاز اطالعات دربار ینیگزیجا ابعمن توانندیم

 (229-271: 3191)رابرتسون،  ستندین گونهنیکه ا یهستند و افراد

                                                            
1. Politainment   

2. http://www.Blackwellreference.com/Public/Search?query=Politainment  

ماواقعتلویزیون  . 3 مهReality Television) ن نا ندگی واقعی انساااان(: بر یت ز با محور ها، های تلویزیونی 

 شوند. بندی میاین نوع تلویزیون طبقه ۀوگو محور، معموالً در زمرهای گفتبرنامه

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Politainment 
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 شبکه سرگرمی در-های سیاستدر این مقاله، قصد داریم به مطالعۀ یکی از مصداق
این شبکه تالش دارند ایدئولوژی و گفتمان سیاسی بپردازیم. عوامل « من و تو»ای ماهواره

کننده و جذاب ارائه و مخاطب را با خود همراه های سرگرممورد نظرشان را از طریق برنامه
یران درباره تاریخ معاصر ا ای من و توشبکه ماهواره تاریخی ـ سیاسی های مستندکنند. فیلم

این شبکه، روایت دیگری از وقایع انقالب و هاست. و انقالب اسالمی، نمونۀ بارز این تالش
و  هشددهیدهای آرشیوی کمتر دهد و فیلمگیری نظام جمهوری اسالمی ایران ارائه میشکل

 .کندهایی با فرح پهلوی و سایر عوامل رژیم سابق را چاشنی این مستندها میمصاحبه
 موضوعات که به بکهاین ش مستنددر این مقاله، به تحلیل گفتمان انتقادی پنج فیلم 

اختصاص دارند  یپهلوشاهنشاهی  یمو رژ ی ایراناسالم ی، نظام جمهوراسالمی انقالب
 .ایمپرداخته

 چارچوب نظری.2

واقعیت،  اما حتی فیلم مستند هم نه عیناند. گرا و غیرداستانی برشمردهواقع ۀفیلم مستند را گون
 کاریاگرچه در نظر اول، مستند، انعکاس واقعیت بدون دستواقعیت است. « 3بازنمایی»که 

 سازلمیفشود اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که مستند، روایت واقعیت از منظر تلقی می
کید در مستندسازی مورد تأ« خالقیت»و « تفسیر»مستند، کالسیک است. حتی در تعاریف 
مستندساز،  ،2یلم مستند که به جان گریرسونترین تعریف کهن فقرار گرفته است. جامع

تفسیر » شود، او فیلم مستند راپرداز و رهبر جنبش سینمای مستند انگلستان مربوط مینظریه
 (.91: 3144دانسته است )ضابطی جهرمی، « خالقانۀ واقعیت

 شود و نوعی برساخت واقعیت صورتبازنمایی می موردنظر واقعهبنابراین، در مستند نیز 
تند، واقعیت های مسویژه فیلمهای تصویری و بهگیرد. در گذشته تصور بر این بود که رسانهمی
انعکاس  ها نهجدید بازنمایی تأکید دارد که کار رسانه هینظرکنند اما منعکس می« وارآینه»را 
؛ 323: 3191اقعیت و معنا برای مخاطب است )بنت، ی وساخت اجتماعطرفانه واقعیت، بلکه بی

ای دارد که از آن منظر (. چرا که هرگونه بازنمایی، ریشه در ایدئولوژی21: 3191استوری، 
را به « 1سیاست بازنمایی»هال، مفهوم  استوارتکه  روستنیاگیرد. از بازنمایی صورت می

ی دهد. یعنلت و بازنمایی را توضیح میگیرد. این اصطالح، روابط قدرت در روند دالکار می

                                                            
1. Representation  

2. Grierson 
3. Representation Policy  
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زاده، ی متأثر از روابط قدرت و متقابالً تأثیرگذار بر آن روابط است )مهدیمعنا سازداللت و 
3194 :39 .) 

به دنبال خلق  ،خواندمی« 3تیفرا واقع» «بودریار»ها از طریق آنچه رسانهدرواقع، 
 یجابه ،ینیسازوکار جانش ینوع قیها از طررسانه ند،یفرا نیدر ا ند.هستجدیدی  هایواقعیت

 دیعناصر رمزگان تول بیکه کامالً بر اساس ترک نشانندیرا م یدیجد یامر واقع ،«تیواقع»
 نیرا خلق کنند. در ا یدیجد تیواقع ،عناصر یبرخ بیبا ترک کوشندیها م. رسانهشودیم

 شودیم یملغ ابد،ییخود رسانه تحقق م یکه از سو د،یجد تیواقع نیبه نفع ا تیحالت، واقع
: 3199 ار،ی)بودر کندیم دایرا پ تیقدرت واقع «تیفرا واقع» ند،یفرا نی. در ارودیم نیو از ب
397) . 

طرف، که آمیخته به روابط و مناسبات ای نه امری خنثی و بیبازنمایی فرهنگی و رسانه
(. از این لحاظ 31: 3194زاده، )مهدی قدرت جهت تولید و اشاعۀ معانی مرجح در جامعه است

 (. 399: 2992توان بازنمایی را ایدئولوژیک دانست )کالورت و لویس، است که می
 کند که دربارۀ یکگیرد. گفتمان تعیین میصورت می« 2گفتمان»بازنمایی همیشه در یک 

، گریدبارتعبه(. 29: 3194زاده، توان گفت )مهدیتوان گفت و چه نمیمتن خاص، چه می
بسط  «بازنمایی نظام»یک  زبان برای بیان مسائل و تاریخ است و به مانند نوعی گفتمان،

 و آورد به وجود موضوعی مهم حیطه یک درباره را معانی از منسجم ایمجموعه یابد تامی
 آن درون از که گفتمان است جامعه از بخش آن منافع خدمت در معانی این. کند توزیع

 قلع به را معانی کند آنمی تالش اشایدئولوژیکی عملکرد طریق از و گیردمی سرچشمه
 . (27: 3191سازد )فوکو، به نقل از استوری،  مبدل سلیم

های خودشان را برای شناخت توانند شیوهآن کسانی که به سبب برخورداری از قدرت می
های غالب برای شناخت جهان )یا معنادار کردن گفتمانی اشاعه دهند، انگاره وهیشجهان به 

ها آورند. این رژیمرا به وجود می« های حقیقترژیم»ها کنند و همین انگارهآن( را ایجاد می
: 3191)فوکو، به نقل از استوری،  شوندتفکر و رفتار ما تبدیل می نحوهسپس به مرجعی برای 

ه اصلی کند و وظیفیاد می« سازندگان سیاست فرهنگی»از صاحبان قدرت به (. والتیسون 27
د و اینکه چگونه کنآنان را کشف و تأثیر بر فرایندهای بازنمایی، تولید، مصرف و تنظیم بیان می

                                                            
1. Hyperreality 

2. Discourse  
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به نقل  ونیس)والتگذارند های هویت مردم و به چه دالیلی تأثیر میگیرییندها بر شکلااین فر
 (.393: 3191 ینگ،س ی.پیاز ج

« ن و توم»ای تاریخی شبکۀ ماهواره ـ توان در تولید مستندهای سیاسیاین فرایند را می
سی بییهایی مانند بها و مدارک آرشیوی خبرگزاریدنبال کرد. مستندهایی که با ترکیب فیلم

 ـ یسهای بازماندگان رژیم پهلوی، روایتی سوگیرانه از تاریخ سیاان، با مصاحبهانو سی
دهند. به این ترتیب، واقعیت را بر اساس ایدئولوژی و اهداف اجتماعی جامعۀ ایرانی ارائه می

 سازند. خود، از نو می
( نشان 3197 ی،تفرش ی وسلطان« )من و تو»شبکه  یدیتول یهاگفتمان برنامه لیتحل

بیش از  «رانیا یاسالم یحکومت جمهور»و  «رانیمردم ا» یگفتمان تیدو هوداده است که 
شبکه  یارزهم رهیدر زنج «رانیمردم ا. »ها در این شبکه بازنمایی شده استدیگر هویت
این پژوهش همچنین دریافت . با این شبکهتفاوت  رهیدر زنج «رانیحکومت ا»قرارگرفته و 

رداخت پاز سوی دیگر با  و رانیا نظام جمهوری اسالمی یمنف ییبا بازنما که شبکه من و تو،
داده و رار ق یران هیخود را مورد حاش بیگفتمان رق کندیتالش م «یسلطنت پهلو»ت به مثب

 هژمونی معنایی خود را تثبیت کند.
های یلمف جزبههای این شبکه است. سرگرمی از دیگر ویژگیـ  استفاده از سبک سیاست

مستند متعددی که این شبکه دربارۀ انقالب اسالمی و رژیم پهلوی تولید و پخش کرده است، 
گر نیز از دی« تاکسالی»و « شبکه نیم»، «تونل زمان»، «دکتر کُپی»هایی مانند برنامه
ای است که سیاست و سرگرمی را در راستای ترویج گفتمان های این تلویزیون ماهوارهبرنامه

 آمیزد.ایدئولوژی خود به هم میو 
 

 شناسی پژوهشروش. 3
 یگفتمان لیتحل کردیرو هراست.  شدهانجاماین پژوهش کیفی، با روش تحلیل گفتمان انتقادی 

 ئونهیافت تبا راین پژوهش، کار را انجام دهد. در  نیآزمون سطوح و ابعاد مختلف گفتمان، ا اب
یفات، ها، توصفرضها، تلویحات، پیشسطوح و ابعاد، شامل اقالم واژگانی، گزاره نیا ایک،د ون

 .(3991دایک، )ون انسجام موضعی و انسجام کلی بوده است
ترین صورت گرفت و پنج مورد از مهم 3گیری به روش هدفمنددر این پژوهش، نمونه

اریخ معاصر کننده از ترگرمتاریخی شبکه من و تو که روایتی سیاسی و س ـ مستندهای سیاسی

                                                            
1. Purposive  
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 ـ ی اسالمی ارائه داده و مصداق سیاستجمهورایران، رژیم پهلوی، انقالب اسالمی و نظام 
 اند از:سرگرمی محسوب شده، انتخاب شد که عبارت

 . از تهران تا قاهره )درباره فرار شاه و انقالب ایران(3

 ی بختیار(ریوزنخستروز )درباره  14. 2

 باره اقدامات رضا پهلوی(. رضاشاه )در1
 (یاسالم یمجلس شورا های مختلفدرباره دورهبهارستان ) ؛آدرس .7
 ساله( 2199های . هرگز نخواب کوروش )درباره جشن1

ها دایک، تحلیل گفتمان انتقادی شدند. این تحلیلپنج فیلم مستند مذکور، با رهیافت ون
تاریخی شبکه تلویزیونی من و تو، انقالب  ـ تواند نشان دهد که در مستندهای سیاسیمی

اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران، رژیم شاهنشاهی و خانواده پهلوی چگونه بازنمایی 
 شده است.

 

 های پژوهش. یافته4
 «از تهران تا قاهره»مستند  .4-9

ی تاریخی شبکه من و تو است که چندین بار متوالـ  ترین مستندهای سیاسیاین مستند از مهم
است. پخش این  شدهپخش ضدانقالبای های ماهوارهاز این شبکه و حتی از دیگر شبکه

 برانگیز بود. و چالش نیبحث آفرمستند، در میان مردم ایران از طبقات و افکار مختلف 

 مشخصات مستند:

 کننده: رها اعتمادیتهیه
 محقق: صبا خویی

 رگردان هنری: اندرو کیپکا
 مدیر تولید: ملیکا کسوانی

ها ها، اعتصابدرباره ناآرامی اظهارنظرخالصه مستند: در این مستند، فرح پهلوی )دیبا( از 
دهد. این کند و تا زمان مرگ شاه در مصر ادامه میآغاز می 3114و تظاهرات مردم در سال 
، ره()تحلیلی از شاه، امام خمینی -های خبریحبهها و مصاها، گزارشروایتگری با نمایش فیلم

شدند، های مختلف خبری جهان پخش میو دیگران که همان زمان در شبکه انور سادات
در منزل  جاانهمها ی است که گویا این فیلماگونهبهشود. کارگردانی و مونتاژ فیلم ترکیب می

شود. نشان داده و نظر او پرسیده میی است، به او بردارلمیفکنونی فرح که محل گفتگو و 
یده من تا حاال این فیلم را ند»ها این است که: نخستین واکنش فرح به چند مورد از این فیلم
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هایی در دفاع از کند و شواهد و استداللدرباره موضوع اظهارنظر می جاهمانبعد « بودم.
 ره()مونه، در یک فیلم، امام خمینیدارد. برای نحکومت پهلوی، شاه و خانواده سلطنتی بیان می

امریکا مشتری »گوید: کند و میبه موضوع هدر دادن پول نفت از سوی رژیم شاه اشاره می
 فرح اظهار« .دهد و نه پولی آن سالح تحویل میجابهخوبی برای نفت ایران نیست، چون 

فروش نفت و نقش او در اوپک  ژهیوبهکند و از تخصص شاه در امور اقتصادی و تعجب می
ای هشود که مؤید گفتههای شاه پخش میگوید. در همان زمان فیلم دیگری از مصاحبهمی

دهد که شاه حافظ منافع و درآمدهای نفتی ایران بوده و اتفاقاً دلیل فرح است و نشان می
 بوده است. اش همینهای آنها با رژیم شاه تا سرنگونیرنجش امریکا و اروپا و مخالفت

 

 تمهیدات گفتمانی این مستند

 هلیوسبهجایی قدرت در این مستند، تأکید بر این است که انقالب اسالمی، جابه 
های جهانی )امریکا و انگلیس( بوده است. با این استدالل که بر سر مسئله افزایش ابرقدرت

شود که اند و نوعی حمله به ایران صورت گرفته است. اشاره میقیمت نفت با شاه دشمن شده
و نظام جمهوری اسالمی،  )ره(بودند و امام خمینی دهیدآموزشنیروهای انقالبی در خارج از ایران 

 شوند.نشانده خوانده میستد

ونت، ای، خشکلیشه صورتبهبه انقالبیون، امام و سران انقالب و نظام جمهوری اسالمی، 
 شود. در مقابل، شاه، دربار و طرفدارانگناهان نسبت داده میمنطق بودن، قتل و کشتار بیبی

 دند.گرپرست و متمدن تصویر میقلب، وطنرژیم پهلوی، آرام، مهربان و خوش

در این مستند، این ایده که حکومت ایران، باید شاهنشاهی و ادامه سلطنت پهلوی باشد، 
 های. بدین ترتیب، در این مستند سعی شده با استفاده از گزارهشودیجلوه داده مطبیعی 
گرا، واقعیت انقالب و نظام جمهوری اسالمی و رژیم پهلوی و شاه به گونه طبیعت و تفسیرگرا
 رساخته و روایت شود.دیگری ب

سازی یا ترسیم مربع ایدئولوژیک )برجسته کردن و شدت از راهبرد قطبیدر این مستند به
های های طرف مقابل و کوچک جلوه دادن و عبوری گذرا به ضعفها و ضعفتفصیل دادن بدی

شود، اما اهداف است. اهداف شاه، مفصل، با جزئیات و مثبت توصیف می شدهاستفادهخود( 
ب های بعد از انقالگردد. همچنین، بر اعداممبهم، کلی و گذرا بیان می صورتبه )ره(امام خمینی
شود، اما از کشتارهای قبل از انقالب، ساواک و زندانیان سیاسی و شکنجه و ترور تأکید می

 آید.هیچ سخنی به میان نمی
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«از تهران تا قاهره». سطوح و ابعاد گفتمان در مستند 9جدول   

 انقالب اسالمی

، ومرجهرجروی، فریب، دروغ، خراب شدن، شلوغی، شورش، مغزشویی جوانان، واپس
پستی، به قهقرا رفتن و از دست رفتن مملکت، نتیجه فشارهای خارجی، جریانی که از 

ی، حمله ممالک و نوعبهشده و غربی حمایت میهای ، از سوی دولتشدهتیهداخارج 
 های بزرگ به ایران و نتیجه رویارویی غرب با شاه بوده است.قدرت

نظام جمهوری 
 اسالمی

های کند. رژیم وحشت و ترور است که کارش کشتن انسانتاریخ ایران باستان را انکار می
گانگستر و وحشی هستند و گناه )ازجمله سران ارتش و دوستان شاه( است. سران آن بی

اند. فساد و اعتیاد در آن بیشتر از زمان شاه است. این خشونت را در مردم تقویت کرده
گراست. اعتراضات و مبارزات مردمی رژیم کارایی ندارد، اهدافش روشن نیست و واپس

 برای تغییر آن ادامه دارد.

 )ره(امام خمینی
 نشاندهدستکند. عادل و بخشنده و مهربان نیست و مردم را به راه راست هدایت نمی

آور است. باعث تأسف و خنده شیهاحرفهای بزرگ، ارتجاع سیاه و تحجر است، قدرت
 تواند در چهره وی بنگرد.فردی منفور که فرح نمی

 انقالبیون
طلب، وحشی و  ومرجهرجو فریبکار، خشن، دور از عقل و انصاف،  گودروغ، افتهیسازمان

رح جا علیه شاه مطفکر بودند و انتقاداتی بیسواد و کوتهخشن. امام و انقالبیون، بی
 کردند.می

 رژیم پهلوی
مملکت فقط با رژیم پهلوی و شاهنشاهی ممکن است. اگر این رژیم برود،  ماندن یباق

پهلوی، با خواست و اراده مردم دوباره بازخواهد گشت و حاکم  رود. رژیممملکت هم می
 خواهد شد.

 محمدرضا شاه

پرست و فداکار، عقاب اوپک، مهربان، به فکر توسعه ایران، حضرت، شاه فقید، وطناعلی
با گذشت نسبت به اطرافیان، متعهد و وفادار نسبت به میهن، مظلوم در اثر انقالب. برای 

رحم بود و همه را از کشور خارج شد. حاضر نبود کسی کشته شود. دلآرام شدن مملکت 
 بخشید.

دربار، خانواده و طرفداران 
 شاه

 مند و آرامطرفداران: متمدن، قانون
فرح: حفظ روحیه و تقویت روحیه شاه و اطرافیان، همراهی با شاه، افتخار به او، اعتقاد 

 شاهنشاهی و آمادگی برای حاکمیت دوباره پهلوی نظامبهراسخ 

یبانی گرایانه او در فروش نفت، پشتی ملیهااستیسدشمنی با شاه و رژیم پهلوی به دلیل  نقش امریکا و انگلیس
 از انقالب اسالمی، آموزش انقالبیون

 احترام دیگراندر مسیر توسعه و پیشرفت، با تمدن بزرگ، پرافتخار، مورد  ایران پیش از انقالب

احترامی به زنان، وضعیت بد اقتصادی، جوانان نسل سختی، جنایت و فاجعه، ظلم و بی ایران پس از انقالب
 سوخته
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 «روز 37»مستند  .4-2
 مستند: مشخصات

 : کیوان عباسیکنندههیته
 مدیری آپانتهدستیار تهیه: 

 AP, ITN, BBC, HARVARD UNIVERSITYبا استفاده از آرشیو: 
(: محمد مشیری یزدی، معاون بختیار؛ رحیم شریفی، مشاور و شوندگانمصاحبهبا حضور )

همکار بختیار؛ حمید ذوالنور، رئیس شورای نهضت مقاومت ملی؛ منوچهر رزم آرا، وزیر بهداری 
 بختیار

پرداختن  ای برایوزیری شاپور بختیار و بهانهاین مستند درباره دوره نخست خالصه مستند:
های پایانی انقالب اسالمی و آخرین تحوالت آن دوره است. در این مستند تالش ایع ماهبه وق

یاسی های سیک قهرمان ملی دلسوز وطن و مستقل از شاه که آزادی عنوانبهشده است بختیار 
و اجتماعی را برای مردم فراهم کرده و فردی منطقی و اهل گفتگوست، نشان داده شود. 

شورش،  یک منزلهبهتهران تا قاهره، در این مستند هم انقالب اسالمی ایران مستند از  مانندبه
ر برنامه که منجر به دیکتاتوری شده، تصویهدف، بیپایه و اساس و موقتی، بییک حرکت بی

 و توصیف گردیده است.
 

 تمهیدات گفتمانی این مستند

را  )ره(یار و امام خمینیروز معروف است، بخت 14، که به «شاپور بختیار -روز 14»مستند 
ای بر اساس معیارهای کند )انسجام موضعی(؛ مقایسهدهد و مقایسه میدر مقابل هم قرار می

بختیار و همفکرانش. گفتمان فیلم، بختیار را فردی آزادیخواه، منطقی و نماد دموکراسی و 
 منطقی و ... . کند و امام را نماد دیکتاتوری، بیگرایی معرفی میمردم

دعوای خمینی و بختیار بر سر قدرت »گوید: ذوالنور، از دوستان بختیار در جبهه ملی می
ال خواست بگیرد و مخواست قدرت را بگیرد و به مردم برگرداند و خمینی میبود. بختیار می
دموکراسی تنها راه »شود این است که ای که از بختیار نقل میآخرین جمله« خودش کند.

. ایدئولوژی پنهان در این مستند، نمایش دموکراسی بختیار در مقابل آنچه «تنجات ایران اس

 شود، است. خمینی خوانده می ]امام[دیکتاتوری 
یار فردی شود بختشاه است، سعی می ریوزنخستاز اینکه بختیار  نظرصرفدر این مستند، 

گوید: یای فیلم او مهای رژیم پهلوی معرفی شود. در ابتدمستقل و حتی منتقد برخی سیاست
د راهبرد این مستند این است که بگوی«. های ناکارآمد قبلی استپدیده خمینی محصول دولت»



  11 ...«من و تو»ای ماهواره سیاست ـ سرگرمی در شبکه
 

 
 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

های رژیم شاهنشاهی پهلوی را از میان برده و همه مشکالت منطقی ها و کاستیبختیار، ضعف
نحالل در مدت این سه هفته دولت من، ا»ناراضیان از حکومت را حل کرده است. بختیار: 

ور های مترقی کشساواک و آزادی قلم و آزادی زندانیان سیاسی و اینها طبق خواسته همه گروه
و رفع  حلقابلبا این راهبرد، شبکه من و تو قصد دارد مشکالت رژیم پهلوی را «. شدهنیتأم

 معنا نماید.جلوه دهد و ضرورت تغییر رژیم را بی
های انقالب به خارج از ایران نسبت ، ریشه«تا قاهرهاز تهران »در این مستند نیز به مانند 

رای دستور از خارج ب»و « کشاندن ایران یبه نابودانقالبیون برای  مأموریت»شود و از داده می
های شود. استداللش این است که بختیار، مشکالت و ضعفسخن گفته می« ادامه اعتصابات

های سیاسی را برآورده کرد. پس حاال که هگرو حقبههای رژیم پهلوی را برطرف و خواسته
 شود، حتماً توطئه بیگانگان است. آتش انقالب خاموش نمی

 تیار وبخ توصیف شود.ی مشاهده میخوببهدر این مستند نیز  سطوح متفاوت توصیف
 مخالف جریان اما توصیف گرفته، صورت مبسوط و روشن مثبت،صورت به او هایدیدگاه
. است مبهم آمده منفی، بسیار ناچیز وصورت به )ره(امام خمینی مواضع و شخصیت ازجمله

شود، در تمام طول فیلم بیش از یکی ـ دو دشمن بختیار خوانده می )ره(امام خمینی نکهیباا
 د.شوها و شعارهای بختیار بارها تکرار میآرمان کهیدرحالشنویم، جمله از سخنان امام نمی

نطق مسواد و بیای، افرادی متحجر، بیکلیشه صورتبهن انقالب و مبارزا )ره(امام خمینی
اند. مطلوبیت دموکراسی و آزادی به شیوه غربی برای ایران که از شعارهای مهم بازنمایی شده

شیوه حکومت، برساختی است و باید با  کهیدرحالاست.  شدهدادهبختیار است، طبیعی جلوه 
 تماعی هر جامعه تعریف و اجرا شود. توجه به مقتضیات خاص فرهنگی ـ اج

ی بختیار نیست، بلکه درباره مبارزه بختیار با انقالب و ریوزنخستاین فیلم، تنها روایت 
 شدهیرفمعنظام پس از خروجش از کشور نیز هست. بختیار که در آغاز فیلم، ارادتمند به مصدق 

و  خواهانهیآزادهای شود که برای آرمانیک قهرمان ملی تصویر می عنوانبهبود، خود 
کند. این فیلم، در واقع گفتمان یک جریان مبارزه و اش تا پای جان ایستادگی میپرستانهوطن

مقاومت است که همچنان ادامه دارد و بینندگان فیلم را به پیگیری آرمان بختیار که همان 
 .خواندیفراماست، ی غربی دموکراسالیسوسنظام 

  



11      های دیداری و شنیداریرسانه علمیفصلنامه 
 

 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

 «روز 37». سطوح و ابعاد گفتمان مستند 2جدول 

 بختیار )شخصیت(
و دانشگاهی، امروزی )مدرن(، منعطف، مرد، فداکار، منطقی، آزادیخواه،  لکردهیتحص
دار، شجاع، مبارز، کسی که ترورش فاجعه و شوک است؛ کوهی که پرست، مردموطن

 شود.شکارتر میشویم عظمتش آهرچه از او دورتر می

 ی و اقدامات(مشخطبختیار )
 سامانسروگرایی، گرایی و آزادیخواهی، وابسته نبودن به دربار، قانوناستقالل، ملی

د واقعی، اولین منتقد حکومت ایران بع دموکراتالیسوسدادن به اوضاع آشفته مملکت، 
 از انقالب

 امام خمینی )ره(
ه در هایی کپایه و ایدئولوژی غیرمنطقی، ایدهبی هایمتحجر و مرتجع، دارای استدالل

 مورد مأموریتش دارد ممکن و منطقی نیست؛ خائن، عامل قتل بختیار

 انقالبیون
آنارشیست، سوءاستفاده از آزادی، انحصارطلب، مأموریت دارند ایران را به نابودی 

 بکشانند.

 جیقانونی، کشتن سران رژیم سابق، دستور خاربیتشنجات، مسئله، بال، غائله و فتنه،  انقالب اسالمی

 نظام جمهوری اسالمی
زادی و یی، نبود آوسطاقروندیکتاتوری جدید، دیکتاتوری، خفقان و استبداد، حکومت 

 وجود فساد زیاد

 رژیم پهلوی
ساله؛ با وجود این، بهتر از نظامی  21دیکتاتوری  استبدادی و رژیم های ناتوان،دولت

 البیون بنا خواهند کرد.است که انق

 
 «رضاشاه»مستند  .4-3

 :مستند مشخصات

 کننده: آرش آشتیانی تهیه
 نویسنده: نوید غضنفری
 پژوهشگر: صبا خویی

 مدیر تولید: ملیکا کسوانی
 APTN, ITN Source, IAN, Movie tone News, British Path, Chromosآرشیو: 

Media, Critical Past, National Iranian Radio & Television  
این مستند، داستان به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی است. فیلم، تاریخ  خالصه مستند:

 کند و، صدمین سال تأسیس سلسله قاجار، مرور می3241اجتماعی ایران را از سال ـ  سیاسی
با اشاره به اوضاع اسفناک ایران قبل از روی کار آمدن رضاشاه، چگونگی به قدرت رسیدن او 

دهد و در ادامه با روایت یکجانبۀ خدمات عمرانی، علمی، فرهنگی و بهداشتی را توضیح می
یک خدمتگزار و منجیِ ایران از فقر و بدبختی و فالکت و ویرانی معرفی  وانعنبهرضاشاه، او را 

 پردازد. کند. در پایان نیز به داستان تبعید او به خارج از ایران و مرگش در غربت میمی
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مرداد  7به مناسبت سال مرگ رضاشاه ) 3192نخستین بار در مردادماه « رضاشاه»مستند 
 ردنک فهرست با تنها و ثابت خط یک شد. فیلم در آغاز روی( از شبکه من و تو پخش 3121

 یرانا رضاشاه، بر اساس روایت این مستند،. رودمی پیش سازندگی زمینه در رضاشاه اقدامات
 با اتنه روایت این. کرد توسعه حال در کشوری به تبدیل قاجار زمان در ویرانه کشوری از را

 جدید نهادهای تأسیس یا سراسری آهنراه احداث ازجمله رضاشاه عمرانی کارهای به استناد
 یرهغ و بهداشت وزارت دانشگاه، عمومی، آموزش دادگستری، شهربانی، یکپارچه، ارتش مانند
 تلفمخ زوایای از رضاشاه مدنی و اجتماعی سیاسی، رویکردهای به چندانی اشاره آن در و است
 شدهمیرست وتاررهیت تمامی، به نیز قاجار دوران گردد؛نمی مطرح انتقادی دیدگاه هیچ و شودنمی
  .است

 تمهیدات گفتمانی این مستند

در این مستند، با تأکید بر اینکه مردم، دولتمردان، نمایندگان مجلس، علما و روحانیون 
ی خنرانشدند و نیز اشاره به سرفتند و خواستار پایان قاجاریه میبه منزل رضاخان می دستهدسته

مصدق در مجلس در تأیید رضاخان و نمایش تصاویری از همراهی جمعی از روحانیون در 
 گیرد.ی به سلسله پهلوی صورت میبخش تیمشروعمجلس با رضاخان، 

تأکید بر تقابل شدید و تفاوت آشکار رضاشاه با پادشاهان پیشین ایران، مانند اینکه بر 
قیم طور مستخواست لباس کار بپوشد و بهمی خالف آنها اهل تشریفات نبود، مرد عمل بود،

شاهان قاجار شیفته غرب نبود، عاشق سفر  برعکسانجام درست امور را تحت نظر قرار دهد، 
خواست کشور را از سستی و دید که میها، ایران فردی را میبه فرنگ نبود، پس از مدت

پادشاهان قبلی بسازد؛ پادشاهی  رخوت درآورد ... سعی دارد از رضاخان، یک شاه متفاوت با همه
ای مثبت از ای که فقط به فکر آباد کردن میهن خود است. تا از این طریق، چهرهاسطوره

 سلسله پهلوی ارائه دهد.

مطابق با مربع ایدئولوژیک در گفتمان، اعمال بد رضاخان، کوچک جلوه داده یا توجیه 
ی و کشف حجاب( از الزامات فرنگهکالشود. برای نمونه، قانون وحدت لباس، )شامل می

شود یا همراهی نکردن او با مجلس پرستی رضاخان عنوان میمدرنیته و برآمده از حس وطن
د. شوربط داده می نمایندگان با متعدد هایمصالحه و اشجسمانی بد شورای ملی به وضع

 ـ سفر به ترکیه تنها سفر خارجی او بود کهچنان ـ همچنین ضعف سیاست خارجی حکومت او
 شود. باعنوان مستقل بودن و مسحور غرب نبودن توجیه می
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السالم نشان علیهم تیباهلهایی از فیلم، فردی معتقد به قرآن و زیارت رضاخان در بخش
نبود، اما میان اسالم و تجدد  ضد مذهب»شود که گفته می صراحتبهشود و در جایی داده می

مخالفت تدریجی علما و روحانیون با او نیز به انگیزه صنفی و شخصی «. دیدافاتی نمیمن
از نفوذ روحانیون در جامعه  جیتدربهبا تصویب قانون مدنی، »شود: روحانیون ربط داده می

کاسته و عرصه فعالیت آنها به امور شرعی محدود شد... مخالفت روحانیون با کاله شاپو به 
پس از استعفای رضاشاه، ذکر این « کرد.ه حضور آنها را در جامعه محدود میدلیل آن بود ک

یر ، نوعی تغی«تری داشتمتن سوگندنامه پسرش ارجاعات الهی و مذهبی پررنگ»جمله که: 
 آید.طور تلویحی یعنی محمدرضاشاه با قشر مذهبی بهتر کنار میشود؛ بهدر رویکرد تلقی می

 
 «رضاشاه»گفتمان در مستند . سطوح و ابعاد 3جدول 

علما و روحانیون و امام 
 )ره(خمینی 

 وریجمه تشکیل در ناکامی پادشاهی. عامل اخذ رضاخان در همراهی با و روحانیون و علما برخی تأیید
، سنتی و ضد مدرنیته، لزوم محدود شدن به مسائل شرعی (اهلل مدرسآیت) سلطنتی نظام طرفداری از و

 مردم.

 )شخصیت(رضاشاه 
 داکار برای، فاعتمادقابلپذیر و های ترقی را پیموده، متعهد، مسئولیتفردی با پشتکار که خودش پله

استقالل  هب خائن، تعهد و کفایتبی تنبیه رجال پرست،میهن شدتایران، به ناجی کارآمد، میهن، مدیر
 بود. وطنش شقعا زندگی، در چیز هر از انگلستان، کسی که بیش به و وابسته نبودن

ها و رضاشاه )سیاست
 خدمات(

 پدر»ه ایران، او را ب نوسازی برای امانتشریفات بود. تالش بی از پیشین، دور پادشاهان سنت برخالف
 ریهقاجا با تقابل بدل کرد. قابل قیاس با امیرکبیر، در «29ایران در قرن  تاریخ معمار» و «نوین ایران

 .آورد به دست را ایران پادشاهی مقام نبود. خود،زده غرب و بود مستقل و توانمند احمدشاه؛ او و
 اروپاست. در حتی و آسیا در دموکراسی یک حکومتش، نمونه

اوضاع ایران پیش از 
 رضاشاه

 ویران و پاشیده هم دهقانی، از ناگوار، بدوی،

اوضاع ایران پس از 
 رضاشاه

آهن، آموزش، بهداشت، بیمارستان، واکسیناسیون، مدنی، راهآباد و دارای ارتش یکپارچه، امنیت، قانون 
 راه، قوانین رانندگی، شیرخوارگاه، تقویم خورشیدی، بانک، بیمه، موزه، رادیو و ...
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 «آدرس؛ بهارستان»مستند  .4-4
 :مستند مشخصات

 غفار زاده: شیدا هوشمندی، سام کنندههیته
 غفار زادهنویسنده: سام 
 ملیکا کسوانیمدیر تولید: 

 APTN Archive, ITN Sourceآرشیو: 
خالصه مستند: این فیلم مروری بسیار گذرا بر تشکیل مجالس اول تا نهم شورای اسالمی 

، بیرتبه تشود و ترین وقایع انقالب اسالمی شروع میدارد. فیلم با نمایش تصاویری از مهم
 هدادیروترین اتفاقاتی که در دوره هر مجلس به مجالس اول تا انتخابات مجلس نهم و مهم

 کند.است، اشاره می
 

 تمهیدات گفتمانی این مستند
های سیاسی ها و جناحهای اشخاص و گروهروایت این مستند، کامالً بر اختالفات و جدایی

ای به ترین اشارهدهد. کوچکآمیزی از آن صورت میتکیه دارد و توصیف مفصل و اغراق
ها هایی مانند جنگ و سایر بحرانهای مختلف نظام در برهههمکاری، همراهی و تعامل بخش

ت و دول ازجملههای مختلف نظام اگر این تعامل مؤثر میان سران و بخش کهیدرحالکند. نمی
 انقالب غیرممکن بود. تداوممجلس وجود نداشت، 

های مختلف روی کار آمدن مجلس نام خود قصد دارد به دوره براساساگرچه این مستند 
جتماعی ا ـ یکند که تاریخ سیاسشورای اسالمی بپردازد، وقایع را چنان گزینش و روایت می

ی بر سر قدرت و تالش برای از میدان به در کردن درپیپجمهوری اسالمی ایران را به نزاع 
 .کاهدیفرو ممخالف 

که بیشتر در « روز 14»و حتی « هرگز نخواب کوروش»، «رضاشاه»مستندهای  برخالف
و عقاید »شود، در این مستند، بیشتر مثبت رژیم پهلوی صحبت می« اقدامات»مورد 
ترین سخنی از اقدامات مثبت جمهوری شود و کوچکبررسی می« های سیاسیبندیصف

 آید. اسالمی به میان نمی

طور تلویحی، درباره نبود آزادی فکر، عقیده، پذیرش آرای گوناگون و تحمل این مستند، به
، یمخالف در جمهوری اسالمی است. شورای نگهبان، رهبری، قوه قضائیه و نیروهای امنیت

 شوند.های مدنی معرفی میآزادی افتهیسازمانمخالفان قانونی و  عنوانبه
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دو رهبر جمهوری اسالمی، در این مستند،  عنوانبهای اهلل خامنهو آیت )ره(امام خمینی
اعتنا شوند که به خواست و رأی مردم بیطلب معرفی میخواه و قدرتطور مشابهی تمامیتبه

 کنند.هستند و تنها نظر و دیدگاه خود را تحمیل می

خواهی و تحمل نکردن مخالف که در این مستند، جمهوری اسالمی دیکتاتوری، تمامیت
ای شود، به گواه تاریخ در دوره رضاشاه بیشتر بوده، اما در این مستند، هیچ اشارهبدان متهم می

شود و تنها اقدامات اجرایی و عمرانی او به این وجه از شخصیت و حکومت رضاشاه نمی
 شود.تحسین می

 «آدرس؛ بهارستان». سطوح و ابعاد گفتمانی مستند 4جدول 

 هایی از انقالب که همسو با او نبودند.دره انقالب، حذف گروهتالش برای تصاحب و مصا ی)ره(نیامام خم

 ایاهلل خامنهآیت
دچار اختالف با میرحسین موسوی، و بعدها هاشمی رفسنجانی. استفاده از حکم حکومتی در مجلس 
برای مخالفت با اصالح قانون مطبوعات، تالش برای قبضه کردن کل قدرت، برگزاری انتخابات 

 نمایشی.

سران انقالب و نظام 
 ی اسالمیجمهور

صدر نقش مهمی داشتند و خود بعدها دچار ای: در حذف بنیاهلل خامنهاهلل هاشمی و آیتآیت
 اختالف شدند.

 صدر تحمیل شد.رجایی: مرید و همسو با امام که از سوی مجلس به بنی
 خواست.و مطیع خود میای: مطیع امام که بعدها همه ارکان حکومت را یکدست اهلل خامنهآیت

به بازرگان در مجلس داد که خود بعدها از سوی شورای نگهبان « مرگ بر خائن»خلخالی: شعار 
 رد صالحیت شد.
 مقاله در کیهان در نقد بازرگان که خود بعدها در ایجاد اصالحات ناکام ماند. 1خاتمی: نگارش 

او بودند، اما بعدها از فضای بسته سیاسی  مردم: در ابتدای انقالب، پیرو کورکورانه امام و یاران
 خسته شدند و خواهان تغییرات هستند.

 نظام جمهوری اسالمی

طلب بنیان گذاشته شد. سران آن، جنگ )ره(از ابتدا بر مبنای آرمان یکدستی و همسویی با امام خمینی
 شدتدهند. نزاع بر سر قدرت در آن بهطلب هستند و به رفاه و آسایش مردم اهمیت نمیو سلطه

ابل و تق کنار گذاشتنهای مختلف نظام با واژگان حذف، دخالت، اختالف، جریان دارد و رابطه بخش
 ردم و نمایشی بودن انتخابات در آن.اعتمادی به آرای ماعتمادی و بیاست. بی شدهفیتوص

 از قدرت شدگانحذف

بازرگان: نیروی انقالبی که در خط امام بود اما مطیع او نبود. در مجلس اول درباره استبدادی شدن 
 حکومت هشدار داد و با انتقادات تندی مواجه شد.

دوم رد صالحیت نهضت آزادی: نهضت آزادی اقلیت کوچک اما مؤثر در مجلس اول که در مجلس 
 شدند.
صدر: فردی محبوب و مردمی که همسو با امام نبود و کنار گذاشته شد. استقالل و آزادی عمل بنی

 بود. شده گرفتهدر مجلس  )ره(او از سوی طرفداران خمینی
که با اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی، از قدرت کنار  )ره(اهلل منتظری: جانشین امام خمینیآیت

 شد. گذاشته
 حزب توده )دبیر:کیانوری( از احزاب چپ که فعالیتشان محدود شد.
 مسعود رجوی: از انقالبیونی که از قدرت حذف و از کشور خارج شد.
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 «هرگز نخواب کوروش»مستند  .4-3
  :مستند مشخصات

 : رها اعتمادیکنندههیته
 شفا شوندگان(: عبدالرضا انصاری، فرح پهلوی و داریوشبا حضور )مصاحبه

ساله  2199های روایت جشن« هرگز نخواب کوروش»خالصه مستند: فیلم مستند 
از سوی محمدرضا پهلوی و با حضور سران و مقامات  3119شاهنشاهی ایران است که در مهر 

شود دالیل برگزار شد. در این مستند تالش می دیتخت جمشکشور جهان در  19بیش از 
صرف شده برای آن و نیز تدارکات صورت گرفته برای آن های ها، هزینهبرگزاری این جشن
ساله که عنوان دقیق و رسمی آن  2199های ترین دلیل برگزاری جشنتوجیه شود. مهم

خ و ها و سایر ملل با تاریبود نیز آشنایی ایرانی« امین سال شاهنشاهی کوروش بزرگ 2199»
 شود. تمدن و فرهنگی ایران عنوان می

وقت  لرعامیمدبر گفتار متن، شامل سه مصاحبه با عبدالرضا انصاری، هاین مستند عالو
ساله؛  2199های سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ایران و مسئول مستقیم برگزاری جشن
الدین شفا، مشاور فرح پهلوی، همسر محمدرضا شاه پهلوی و داریوش شفا، فرزند شجاع

 فرهنگی دربار شاه است.
 این مستندتمهیدات گفتمانی 

 شود، فیلم از دو فن گفتمانیها میدر اشاره کوتاهی که در فیلم به مخالفان برگزاری جشن
ها، احزاب چپ عنوان گیرد: اول، نادیده گرفتن و دوم، توجیه. مخالفان داخلی جشنبهره می

ها شوند با این توجیه که آنها با همه اقدامات شاه مخالف بودند. مخالفان خارجی نیز سازمانمی
شوند که از افزایش درآمد نفتی دولت و پیشرفت سریع کشور نگران هایی خوانده میدولت و

 کهیدرحالآید. بودند. اما هیچ سخنی از مخالفت امام، روحانیون، حوزه و دانشگاه به میان نمی
و را محکوم کرده آن، 3119/ 7/ 3 یخ، در تارهاجشن ینا یاز برگزار یشپ (ره)ینیمام خما

 خوانده بود.« ای برای نمایش هوای نفس شاهملعبه و مضحکه»ساله را  2199ی هاجشن
 (117 :2لدامام، ج یفه)صح

ود. برگزاری شو روایت می شدهساختهاین فیلم کامالً بر اساس مربع ایدئولوژیک گفتمانی 
ردد گیکی از اعمال خوب ما )رژیم پهلوی( بزرگنمایی می عنوانبههای شاهنشاهی این جشن

شود )توصیف(. اما از اعمال بد این و با ذکر جزئیات به شرح کامل وجوه مثبت آن پرداخته می
المال در عین فقر و درماندگی بیت لیومفیحگرفت، مانند رژیم که در همان زمان صورت می
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بار و خانواده شاه، قاچاق مواد مخدر و رواج اعتیاد و اقشاری از مردم، فساد مالی و اخالقی در
 شود.فساد در بین جوانان از سوی اعضای خانواده شاه و ... هیچ صحبتی نمی

شود از تفاوت و تقابل رژیم پهلوی و نظام جمهوری اسالمی به در این فیلم هم تالش می
 هخامنشیان و کوروش دار ثرایمنفع رژیم پهلوی استفاده شود. در این مستند، شاه پهلوی، 

کبیر، دوستدار حقوق بشر که با افتخار به فرهنگ باستانی خویش درصدد محکم کردن جایگاه 
 .شودیمالمللی است، نمایش داده ایران در عرصه بین

یان که کوروش و هخامنش برهیتکی از دیگر فنون رایج در این مستند است. با ساز یعیطب
 شود.د، رژیم پادشاهی و شاهنشاهی در ایران، طبیعی جلوه داده میساله دارن 2199ای سابقه

ساله شاهنشاهی و نیز اقداماتی  2199های در مجموع، در این مستند، دالیل برگزاری جشن
گردد و عملکرد ها قبل و بعد از آن انجام شد مطرح میبرگزاری این جشن واسطهبهکه 

شود. آشنایی باره بسیار خوب و بجا عنوان میر اینمحمدرضاشاه و افراد دولت و درباره او د
مردم ایران و دیگر ملل با تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران، بازگرداندن هویت ملی به ایرانیان، 
بیرون آمدن ایران از انزوا و غربت، ایجاد پرستیژ برای ایران و ایرانی و نشان دادن عظمت 

شود. هزینه برگزاری این ها اعالم میاین جشن ترین دالیل برگزاریایران باستان از مهم
ود و نتیجه شاست، مقایسه می برگزارشدههایی که در انگلستان و فرانسه ها نیز با جشنجشن

 ساله بسیار کم بوده است.  2199های شود، هزینه جشنگرفته می
ها و رودگاهها، فها، جادهها، هتلمدرسه، ساخت موزه 2199در این مستند، ساخت بیش از 

شود. در ساله تلقی می 2199های دستاورد جانبی و مردمی برگزاری جشن عنوانبهورزشگاه، 
ور، احترام ها در هر کشپاسپورت ایران، استقبال از ایرانی کردن دایپالمللی نیز، ارزش بعد بین

ری یجه برگزانت عنوانبهها در تمام دنیا، و شناخت فرهنگ و تمدن ایران پیدا کردن ایرانی
 گردد.ها اعالم میجشن

های های مخالف داخلی و خارجی برگزاری جشندر این مستند، اگرچه به برخی گروه
هایی مثل روحانیون و مردم با این برنامه هیچ شود، اما به مخالفت گروهاشاره می 2199
لفان داند که مخای میها را متأثر از شایعاتگردد و حتی مخالفت مردم با این جشنای نمیاشاره

 ساختند.شاه در ایران آنها را می
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 «هرگز نخواب کوروش»سطوح و ابعاد گفتمانی مستند . 3جدول

اوضاع ایران پیش از                    
 هاجشن

 خرابه کمبود، خانه از پر ی،سومجهان ،افتادهعقب

اوضاع ایران پس از 
 هاجشن

 یرانا تمدن شد، مطرح ایران تاریخ شد، مطرح ایران مسئله کردند؛ پیدا احترام دنیا در هاایرانی
 مسافرت که کشوری هر به ایرانی هر. شد شناخته دنیا تمام در ایران این از بعد... شد مطرح
 ارزش زمان آن دنیا در ایران پاسپورت گرفت؛مورد استقبال قرارمی باز آغوش با کرد،می
 بود. داکردهیپ

 ساله 2199های جشن

 ندانیچ هزینهتنها نه مملکت که آبادانی و پیشرفت محکم، مایه مملکت، بنای آبروی برای
 .شد انجام مردم برای زیادی خیرخواهانه و عمرانی کارهای همراهش، بلکه نداشت

های خارجی که ها و دولتها، یا از مخالفان شاه و رژیم پهلوی بودند یا سازمانمخالفان جشن
 گرایانه شاه نگران بودند.های توسعهتنسبت به سیاس

 هخداوند، سرمای مسیح و تاریخ متحد ملل سازمان اولین جهان، سازتاریخ امپراتوری نخستین ایران باستان

 افتخار به فرهنگ ایران باستان، دوستدار حقوق بشر، ادامه سلسله کوروش کبیر و هخامنشیان رژیم پهلوی

 جمهوری اسالمی ایران

 و دانندنمی فرهنگی میراث از چیزی پهلوی، دورهبرخالف  اسالمی جمهوری مسئوالن
آنها عقاید خشن و ترسناکی دارند و هیچ ارزشی برای میراث  .ندارند ایران باستان به ایعالقه

 برانگیزأسفت بسیار آن حال و بوده ستودنی بسیار ایران فرهنگی ـ هنری قائل نیستند. گذشته
 .است

 

 گیریبحث و نتیجه. 3
ۀ های جدید ارتباطات سیاسی در شبکیکی از گونه عنوانبهسرگرمی ـ  این مقاله، به سیاست

ای من و تو پرداخت. اهمیت این موضوع بدان جهت است که پژوهشگران حوزه رسانه ماهواره
های لکه برنامهتأثیرگذار باشند ب تاسیس بر دنتوانیم هنوز هارسانه و سیاست معتقدند که نه تنها

 و خشک تحلیلی جدیـ  های خبریبرای برنامه ینیگزیجا بعمن تواندیم اهرسانه ۀکنندسرگرم
و تولید سیاسی که در شبکۀ تلویزیونی من و ت ـ . در این مقاله، پنج فیلم مستند تاریخیندباش
 قادی قرار گرفت. دایک مورد تحلیل گفتمان انتاست، با رویکرد ون شدهپخشو 

فتمانی ها و تمهیدات گبندیاز آنجا که تولید معنا با بازنمایی وقایع تاریخی از طریق صورت
نگاری، بندی و دواهایی چون مربع ایدئولوژیک، قطبگیرد، این مستندها از تکنیکشکل می
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ده و گفتمان ری استفاده کساز یعیطبسازی و ی یا تمایز و تقابل خود و دیگری، کلیشهساز ریغ
 خود دربارۀ انقالب و نظام جمهوری اسالمی را ارائه دادند.

« دیگریِ» عنوانبهتحلیل این مستندها نشان داد که انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
و  شاه پهلوی« دیگریِ» عنوانبهدر مقابل و  )ره(رژیم پهلوی تصویر شده است. امام خمینی

اند. طرفداران شاه و رژیم پهلوی و طرفداران امام )نیروهای انقالبی( در مقابل هم تصویر شده
این  ها و مواضع گردانندگانکننده دیدگاهدر این مستندها که تولید شبکه من و تو و منعکس

و نظام جمهوری  )ره(امام )جبهه خودی( و انقالب،« ما» عنوانبهرسانه است، رژیم پهلوی و شاه 
 اند. )جبهه دشمن( تعریف شده« آنها» عنوانبهاسالمی 

 و شدهخواندههخامنشیان و کوروش  دار راثیمدر همه این مستندها، شاه و رژیم پهلوی، 
است. در مقابل، انقالب اسالمی،  شدهدادهرژیم پهلوی و شاهنشاهی در ایران، طبیعی جلوه 

امریکا  ژهیوبههای جهانی )ابرقدرت لهیوسبهجایی قدرت و نوعی جابه نتیجه دخالت بیگانگان
 است.  شدهخواندهو انگلیس( 

، ایآنها به انقالبیون، امام و سران انقالب و نظام جمهوری اسالمی، به صورت کلیشه
ن ارا نسبت داده در مقابل، شاه، دربار و طرفدار گناهانیبمنطق بودن، قتل و کشتار خشونت، بی

 ره()اند. امام خمینیپرست و متمدن تصویر نمودهقلب، وطنرژیم پهلوی را، آرام، مهربان و خوش
طور مشابهی دو رهبر جمهوری اسالمی، در این مستندها، به عنوانبهای اهلل خامنهو آیت
 اعتنا هستند و دیدگاهاند که به خواست و رأی مردم بیطلب معرفی شدهخواه و قدرتتمامیت

 کنند.خود را تحمیل می

اجتماعی نظام جمهوری اسالمی ایران نیز، به کشمکش و درگیری  ـ تاریخ سیاسی
انقالبیون بر سر قدرت و تالش برای از میان بردن مخالف فرو کاسته شده و بر نبود آزادی و 

 عدم تحمل مخالف در نظام جمهوری اسالمی ایران تأکید شده است. 

در این مستندها، تصاویر آرشیوی با روایت راویان منتخب همراه شده تا با به هم آمیختن 
ای انقالب و نظام جمهوری اسالمی به مخاطب ارائه شود. این حقیقت و دروغ، برساخت رسانه

 تیمشروعامر، در راستای تولید و اشاعه معانی مرجح شبکۀ تلویزیونی من و تو، با هدف 
یی از انقالب و نظام جمهوری اسالمی صورت گرفته زدا تیمشروعهلوی و ی به رژیم پبخش

 است. 
ای، به معنای پیوند زبان به طور که در این مقاله به آن پرداخته شد، گفتمان رسانههمان

و  ی استافکار عمومدهی به معنای گفتار، دانش، به معنای معرفت و قدرت به معنای شکل
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ن ترتیب، گیرد. بدیایت تاریخ به نفع خود و به ضرر رقیب شکل میاین از طریق بازنمایی و رو
 کند. گیری و موقعیت آن را آشکار میگفتمان این شبکه، موضع
کند، طرف و منصف که تنها روایت تاریخی میعنوان یک رسانه بیشبکه من وتو، نه به

ی نظام جمهوری اسالم دار و هدفمند، تبلیغ رژیم پهلوی و تخریبکامالً جهت صورتبهبلکه 
دهد. این شبکه در این مستندها تنها روایت خود از تاریخ معاصر ایران را ارائه را انجام می

 صراحتهبکند. در بعضی از این مستندها، دهد، بلکه برنامه خود را درباره آینده نیز تبلیغ مینمی
 د.شولوی تشویق میدر مورد آینده صحبت و مخاطب به تالش برای بازگرداندن رژیم په
و  سرگرمی برای ترویجـ  تحلیل این مستندها نشان داد که شبکه من و تو از سیاست

هژمونیک ساختن گفتمان خود که همان اثبات رژیم پهلوی و نفی انقالب اسالمی و نظام 
توان بخشی از پروژه جنگ نرم کند. این امر را میجمهوری اسالمی ایران است استفاده می

   آورد. حساببهای با جمهوری اسالمی ایران رسانه
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