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تحریفات و اناارههای مهفی را است راج نماییم.

کلیدواژهها
مستهد انقال  75اناارهسازی مهفیی امیاا خمیهیی انقیال اسیالمی
ضقوق زنان اضزا

 .1مقدمه

در عصر جهانی سازی ،رسانههای بصری به دلیل سهولت دسترسی ،قدرت زيـادی بـه عنـوا منـاب
قابل رجوع پیدا کردهاند و انسا کنونی اگر بخواهد درباره موضوعی مانند تاريخ معاصر ايـرا کسـ
اطالع کند ،ترجیح میدهد تا با مراجعه به تصوير ،اين عمل صورت گیـرد ،در نتیجـه تـن بـه روايـت
تصويری آ میدهد .در طول سالهايی که از عمر انقالب اسالمی میگذرد ،رسانههای بـین المللـی
همواره عالقه داشتهاند که مستندهايی در رابطه با وقاي و حوادث سال 0339ايرا بسازند .در سـال-
های اخیر با حضور جدیتر تلويزيو های ماهوارهای فارسی زبا در عرصه دسترسی مخاط ايرانی،
ساخت مستندهايی با مضامین اجتماعی و سیاسی درباره جامعه ايرا بیش از پیش به چشم میخورد
و حوادث انقالب ايرا به يکی از موضوعات جذاب برای ساخت چنین مستندهايی تبديل شده اسـت.
همچنین ساخت مستندهايی با موضوع حکومت پهلوی از جمله برنامههايی است کـه تلويزيـو هـای
فارسی زبا در سالهای اخیر سرمايهگذاری جدی بر روی آ داشتهاند که میتوا مستندهايی چو
«سقوط يک شاه»« ،از تهرا تا قاهره»« ،رضاشـاه»« ،ملکـه و مـن» و غیـره را نـا بـرد( .يـاوری،
 )66 :0373شبکه ماهوارهايی «من و تو» 0مستندی با عنوا «انقالب  »39تولید نمـوده اسـت کـه
خیلی از واقعیتهای انقالب مردمی ايرا در آ مرود تحريف واق شدهاند .در اين مسـتند بـا نشـا
داد تصاويری از برخی کال شهرها و بطور خاص برخی خیابا های شهر تهرا  ،جـاده سـازیهـا،
راهاندازی کارخانههای صنعتی و تاسیس دانشگاهها و مراکز فرهنگی ،سعی گرديد از طريـ تکنیـک
«انگاره سازی» 3نیز مخاطبا را متوجه رشدِ همه جانبهی ايـرا و رضـايت مـرد در دهـه  0331از
رژيم شاهنشاهی نموده و فعالیت معترضا را به سبک آشوب و تعرض به اموال عمومی نشـا دهـد.
از ابتدای مستند روابط پر رنگِ شاه ايرا با غرب به خصوص آمريکا در عرصههای مختلـف نمـايش
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داده شد .اين مستند با بهرهگیری از «تئوری توطئه» 0در تحلیل انقالب اسـالمی ايـرا  ،تـالش دارد
غرب  -به ويژه آمريکا و انگلیس  -را متهم به برنامهريزی برای سقوط شاه و وقوع انقـالب نمايـد و
در عین حال ،اين تئوری را به نحوی میتوا تالش رسانهايی غرب برای بزک کرد رژيم پهلـوی و
ارائه تصويری غیرواقعی از جنايتها و خیانتهای اين رژيم ارزيابی کرد( .خشتی )8 :0373 ،عالوه بر
اين ،مستند انقالب 39تصويری غیرواقعی و تحريفگونه از اما خمینی و نهضت انقالبـی ايشـا
ارائه دهد .در اين خصوص بايد اذعـا داشـت کـه تحريـف واقعیـات مـرتبط بـا انقـالب اسـالمی و
شخصیت اما خمینی يکی از واقعیتهای فضای تاريخ نگـاری نويسـندگا غربـی اسـت کـه در
فضای رسانهايی غرب به خوبی خود را نمايا ساخته است .مسـتند انقـالب 39تحريفـات زيـادی در
خصوص وقاي انقالبی ايرا دارد و يکی از بخشهايی که به وضوح میتوا تحريف سازندگا ايـن
مستند را مشاهده کرد ،اظهارات ناصواب از شخصیت اما خمینـی در خصـوص مباحـم مختلـف
شخصی ،اجتماعی و سیاسی میباشد .به همین دلیل ،مقالـه حاضـر تـالش دارد بـا کاربسـت ن ريـه
انگارهسازی و روش تحلیل مضمو به اين سوال پاسـخ دهـد کـه تحريفـات و انگـارههـای منفـی
«مستند انقالب »39پیرامو شخصیت اما خمینی شامل چه مواردی میباشد؟ فرضیه اين مقالـه
به اين قرار است :مستند انقالب 39تالش دارد تا رژيم پهلوی را يک ن ـا رو بـه پیشـرفت معرفـی
نمايد و در اين مسیر ،شخصیت اما خمینی را مرتج و واپسگـرا نشـا مـیدهنـد تـا بتواننـد از
طري اقناع مخاط  ،بدبینی و بیاعتمادی نسبت بـه انقـالب اسـالمی و شخصـیت امـا  ايجـاد
نمايند.
 .2چارچوب نظری پژوهش؛ انگارهسازی منفی

در راستای تبیین مواض و رويکرد مستند «انقالب »39نسبت بـه تحريـف شخصـیت و چهـره امـا
خمینی از روش انگارهسازی بهره گرفته میشود .انگارهسازی به عنوا يکی از تکنیکهای مـورد
استفاده در جريا سازی رسانههـا اسـتفاده مـیشـود( .افقهـی )79 :0374 ،بـه تعبیـر نیـل پسـتمن،3
«تصاويری که ما از پديدهها ،موضوعها ،اشیاء ،شخصیتها و رويدادهای محیط پیرامو خود در ذهن
داريم ،مجموعه ای از انگارهها را برای قضاوت درباره تصاوير جديد در اختیار ما مـی گـذارد و هرگونـه
قضاوت درباره تصاوير و انگارههای جديد ما را به انگاره های قديم که در ذهن داريم ارجاع میدهد».
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(پستمن )33 :0393 ،موالنا اذعا میدارد ،انگاره را میتوا يک سازه تعريف کرد که مضمو آ به
خودی خود ،مجموعهای از تصويرهايی است که از جنبههای گوناگو واقعیـت در ذهـن فـرد وجـود
دارد .انگاره به مجموعهايی از ويژگیها اطالق میشود که شخص تشخیص مـیدهـد و يـا در ذهـن
خود مجسم میکند .درجه وابستگی متقابل انگارهها به يکديگر ،متفاوت است .ساختار يـک انگـاره را
میتوا از ساختار يک انگاره ديگر متمايز ساخت و هرگونه دگرگونی در انگاره ،موجبات ايجـاد عـد
تواز و در نهايت ،تغییر در انگارههای ديگـر را فـراهم مـیسـازد( .موالنـا )01 :0393 ،ارائـ انگـاره
(تصويری) از شخصیتها ،مکا ها ،اشیا و رويدادها به مخاط نیز «انگارهسازی» نا دارد .در انگاره-
سازی بازتاب واقعیت وجود ندارد بلکه واقعیتها دستکاری و توأ بـا تفسـیر پنهـا ارائـه مـیشـوند.
(تاجیک و رمضا نژاد )9 :0373 ،از اين رو ،ذهنیت و افکار مخاط را بر اساس تصوير و انگارههای
مطلوب خويش ،بازسازی مینمايند )Devereux,3002 :p 111( .در اين مسیر تالش مـیشـود
تا رضايت مخاط جل شود و انتخابها و نگرشهای آنها به گونهايـی سـاخته شـود کـه متولیـا
تولیدات فرهنگی میخواهند( .پستمن )7 :0383 ،به همین دلیل ،باسیل آکل 0تاکید مینمايد انگـاره-
سازی منفی رسانهايی میتواند منجر به شکاکیت ،بدبینی و سـوءظـن مخاطـ نسـبت بـه موضـوع
برساخته شده شود )Akel,2002( .در فرايند انگارهسازی ،تالش میشود نگـاه مخاطـ نسـبت بـه
موضوع هدف تغییر يابد و بعد از آ  ،انگارهها و تصاويری جديد که منطب بـا آراء سـازندگا رسـانه
است ،در ذهن مخاطبا آماج برساخته شود .الجر  ،سازههای جديد مورد پذيرش مخاط قرار مـی-
گیرند (عیوضی 337 :0388 ،و مسعودی )304 :0380 ،و در اين مسیر ،اثر شـايعات ناشـی از انگـاره-
سازی منفی به سختی از ذهن مخاط پاک میشوند( .دادگرا  )039 :0384 ،در طـی ايـن مراحـل،
محصوالت رسانهايی از شبکهای از پندارها و گزارهها بهره میبرند تا به وسیله آ  ،باورهای معـین يـا
مجمموعهای از ايدهها درباره يک مفهو يا موضوعی خاص را بیا کنند و استمرار بخشند تـا بـدين
شکل به آ انگارهها ،صورت طبیعی دهند و به عنوا «ن رهای پذيرفتنی» معرفـی نماينـد( .بابـايی،
 )09 :0374در فرايند انگـارهسـازی ،دونالـد ماتسـو  )Matheson,2005( 3تاکیـد مـینمايـد کـه
کارگزارا فرهنگی تالش مینمايند تا ديدگاههای ظاهراً غیرسیاسی ،جدی و مبتنـی بـر شـعور عـا
«همه کس» را به مخاط تحمیل نمايند و انگارههای معرفـی شـده را طبیعـی و انکارناپـذير جلـوه
دهند( .ماتسو )08 :0373 ،
1. Bassil Akel
2. Donald Matheson
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در راستای انگارهسازی منفی از شگردهايی ن یر استعاره ،واژگا  ،کنابه ،اغراق و بـزر نمـايی،
تخفیف داد و جابجا کرد موضوع ،اظهار برخی از ناگفتهها ،ارائه چشم اندازهای وارونه ،قط بندی
و توصیفات غیرواقعی از خود و ديگری ،معانی ضـمنی ،و  ...اسـتفاده مـیشـود( .سـلیمانی و هراتـی،
 009 - 008 :0374و معتمــدنژاد و مهــدی زاده )30 - 38 :0383 ،در فراينــد اقنــاع و متقاعدســازی
پیرامو سخت انگاره و تصاوير جديد در مخاطبا تالش میشـود بـاور مخاطـ نسـبت بـه برخـی
انگارها تغییر يابد و بايدها و نبايدهای جديدی به وجود آيد( .دهقـا طرازجـا )033 - 033 :0389 ،
بنابراين ،همه تصاوير و متن نیز به من ـور خاصـی و بـا شـگردهای فـوق الـذکر و در ن ـر گـرفتن
مخاطبین خاصی برساخته میشوند ،اما به گونهای ارائه میشوند که انگار گوشهای از واقعیت هسـتند.
در تالش برای فهم معنای آ ها و اين که چگونه معنا را برمیسازند ،بررسی اين مسئله اهمیـت دارد
که بدانیم چه چیزی در ورای تصوير يا متن نهفته است .چه کسی ،کجا و در چه زمانی ،با چه هـدفی
و برای نگاه خیره کدا مخاطبا آ را ساخته است .از آ جا که بینندگا بـه نـدرت بـه ايـن فراينـد
دسترسی دارند ،تصاوير به طور خاص معموأل انگارههای پیچیدهتر را در قال معـانی ظـاهرأ سـادهای
طبقهبندی میکنند .به اين ترتی تناقض درونی و ابها را منکر میشوند و بازنمايیها بـه اسـطوره-
هايی تبديل میشوند که با وجود تخیلی و غیرواقعی بود  ،به عنوا امر واقعـی پذيرفتـه مـیشـوند.
(محمدی )63 :0373 ،برای دستيابی به اين هدف ،تکنیک داستا گويی 0بـرای تحريـف واقعیـت و
انگارهسازی در مستند مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .نگاه به مستند در قال سـاختاری داسـتا گـو،
اشاره به اين موضوع دارد که مجموعه تصاويری که در مسـتند وجـود دارنـد ،فقـط رابطـ مکـانیکی
پديدهها را منعکس نمیکنند بلکه ارتباط ارگانیکی بین وقاي را میسازند .لذا بايد موضـوع مسـتند را
در زمینههای فرهنگی و اجتماعی آ ها ديد و به ساختارهای لف ی و روايی آ ها توجه کرد( .تاجیک
و رمضا نژاد )9 :0373 ،به تعبیری ديگر ،مستندسازا در انگارهسازیها مبتنی بـر تحريـف واقعیـت
تالش دارند از طري اخبار جعلی 3و قطبی کرد به تحريف واقعیت همت گمارند و يکی از جلوههای
اين موضوع ،تالش و اقدا برای حذف شخصیتهای تاثیرگذار به همراه افکار میانه و معتـدل آ هـا
است .در اين انگارهسازیها ،جريا ها و شخصیتهايی که عقالنیتر ،جام تر و نگاهی معطـوف بـه
آينده دارند ،مورد هجو قرار میگیرند .درواق با اين تصويرسازی تالش دارند فضای رسانهای را تنـد
و هیجانی کنند و به گونه ايی قط بندی کنند که به حـذف تفکـرات ،جريـا هـا و شخصـیتهـای

1. Story Telling
2 fake news
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خاصی منجر شود .طبیعتاً در اين گونه فضاهای تحريف آلود ،بـازار اخبـار جعلـی و بـدلی ،تحريـف و
تخري هم رواج میيابد و زمینه قطبی شد فراهم میشود( .خانیکی)7 :0376 ،
در مستند انقالب ،39عوامل تولید تالش داشتند با انگارهسازی پیرامو اما خمینـی و بهـره-
گیری از تکنیک اقناع سازی ،تحريف ،ارائه دادههای اشتباه ،وارونـه سـازی حقـاي  ،ارائـه تصـاوير و
متو جديد منتشر نشده ،داستا گويی منفی و  ...به تحريف شخصیت اما خمینی گـا بردارنـد و
از ايشا چهرهايی منفی ارائه دهند که منطب بـا واقعیـت نمـیباشـد و در نقطـه مقابـل ،شخصـیت
محمدرضا پهلوی را با انگاره های مثبتتر از اما خمینی ن یر توسعه طل  ،هوادار مـرد  ،حـامی
رفاه و آبادانی کشور و  ...نشا دهند .اين روند منطب با انگارهسـازی منفـی چهـره امـا خمینـی

مبتنی بر شگرد تحريف همراه بوده است .از اينرو ،انگـارهسـازی چهـره امـا خمینـی در مسـتند
ال
انقالب 39اشاره به اطالعاتی جعلی دارد که دسـت انـدرکارا مسـتند بـه صـورت هدفمنـد و کـام ً
مغرضانه برای گمراه کرد مخاطبا فارسی زبا پیرامو اما ارائه میدهند.
 .3جامعه آماری

فیلمهای مستند شبکه من و تو درباره تاريخ معاصر ايرا نیز از جمله برنامههای سیاسی و مـرتبط بـا
تاريخ تحوالت اجتماعی ايرا میباشد که از من ر تاثیر بـر افکـار عمـومی حـائز اهمیـت مـیباشـد.
مستندهايی درباره رژيم پهلوی ،انقالب اسالمی ايرا  ،مجلس شورای اسـالمی و برخـی شخصـیت-
های سیاسی قبل و بعد از انقالب اسالمی ايرا که گاه در مناسبتهای گوناگو بارها از ايـن شـبکه
بازپخش میشود .مستند قالبی است که در بیا پیا هـای خبـری و غیرخبـری سیاسـی ،اجتمـاعی و
فرهنگی ،برای قشری از مخاطبا از جمله بینندگا اين شبکه که غیرنخبه و عامی هستند ،جذابتـر
از خبر است .داستا گونه بود  ،داشتن روايت ،جذابیت بصری ،تدوين و ترکی با موسیقی ،نريشن و
 ...از عوامل جذابیت اين گونه (ژانر) است .در عین حال ،هما طور که از نـا آ پیداسـت ،بـه دلیـل
استنادهای تاريخی و شبه واقعی و استفاده از تصاوير و نقل قولها ،تقريباً به اندازه خبر ،قابل اسـتناد و
قابل اعتماد و واقعی مینمايد( .نزاکتی« )74 :0374 ،انقالب »39يکـی از تولیـدات شـبکه مـن و تـو
میباشد که در ژانر مستند و بهرهگیری از فنو رسانهايی نوين در پنج قسمت ( 01ساعت) در چندين
نوبت از اين شبکه پخش گرديد .آرش آشتیانی و سا غفارزاده به عنوا تهیه کننـدگا ايـن مسـتند
تالش دارند با ارائه تصاوير و فیلم هـای جديـد ،وضـعیت اقتصـادی ،سیاسـی ،فرهنگـی ،اجتمـاعی و
اعتقادی ايرا را در سال  0339را نمايش دهند و با تحريف برخی از واقعیتهای جامعه ايرانی ،رژيم
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پهلوی را در برابر اتهامت و جناياتش تبرئه و رف اتها نمايند .ويژگی اين مستند تاريخی  -سیاسـی،
تقابل اما و محمد رضا پهلوی میباشد و انگارههای مختلف اين مسـتند در راسـتای تبیـین شـرايط،
شخصیت و رفتار سیاسی ايشا به کار گرفته شده است تا جايی که مخاط با مشاهده بخـشهـای
تدارک ديده شده در مستند به تقابل دو گفتما پهلويسم و اسـال گـرا پـی بـرد کـه نماينـده يکـی،
محمدرضا پهلوی و نماينده ديگری ،اما خمینی میباشد .چیـدما و آرايـش درونـی مسـتند بـه
گونهايی است که تمامی گزارهها ،شواهد و استنتاجهای موجود در مستند به صورت دوگانه است و
ذهن مخاط به سمت و سوی مقايسه نسبت به شخصیت اما خمینی و محمد رضا پهلوی گـا
بر میدارد .انگارههای مثبت و منفی نسبت به محمدرضا پهلوی و اما خمینی منجر شده است تا
تقابل گفتمانی به خوبی خود را نشا دهد و بازنمايی منفی چهره اما خمینی بسیار مشهود باشـد.
به همین دلیل ،مقاله حاضر تالش دارد انگاره هـای تحريـف آلـود مسـتند فـوق الـذکر در خصـوص
شخصیت اما خمینی را مورد نقد قرار دهد.
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هوادار حقوق مرد ايرا

چهره دموکراتیک

تالش برای آبادانی و رفاه

ملی گرا
محمد رضا پهلوی
پیروی از فرهنگ غرب

فضای باز سیاسی

بی توجهی به روحانیو

انگاره هايی
پیرامو دو
شخصیت

مداف حقوق زنا

ناآشنا با مباحم روز

مستند انقالب39

تاثیرپذيری از اطرافیا

واپسگرايی

مخالف توسعه و پیشرفت ملی
اما خمینی(ره)
بی توجه به حقوق زنا
بی رقبتی اما به فعالیت سیاسی در
زما تبعید
ضديت با علم و دانش

سازش پذيری با قدرت های بزر

نمودار .0انگارههای مستند انقالب 39پیرامو اما خمینی و محمدرضا پهلوی
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انگارههای مستخرج شده از مستند پیرامو شخصیت حضرت اما خمینی و محمدرضا پهلوی
نشا می دهد که روند مستند به اين طري است که با برشمرد برخی از نقاط ضعف محمدرضاشـاه،
به انگارههای جعلی و مثبتی اشاره مینمايد که از وی چهرهايی موجهتر از اما خمینـی بـه ذهـن
مخاط

انتقال میيابد و در نقطه مقابل ،انگارههـايی توسـط راوی يـا تصـوير در خصـوص امـا 

برساخته میشوند که از ايشا چهرهای مخالف توسعه و پیشرفت کشور ،بیتوجـه نسـبت بـه حقـوق
اقلیتها ،احزاب و زنا  ،مخالف علم و دانش آموزی و  ...به نمايش گذاشته میشود .برای نقد انگاره-
ها ،در ابتدای امر بايد مطال مستند پیرامو اما خمینی کدگزاری شوند و دادههـای کیفـی الز
استخراج شود و برای اين من ور از روش تحلیل مضمو استفاده مـیشـود .ايـن روش نیـز يکـی از
فنو تحلیلی مناس در تحقیقات کیفی میباشد که «میتـوا بـه خـوبی بـرای شـناخت الگوهـای
موجود در دادههای کیفی استفاده کرد .تحلیل قال مضامین و تحلیل شبکه مضامین نیز از ابزارهايی
هستند که معموال در تحلیل مضمو به کار مـیرونـد .قالـ مضـامین ،فهرسـتی از مضـامین را بـه
صورت سلسله مراتبی نشا میدهد .شبکه مضامین نیز ارتباط میا مضامین را در نگارههـايی شـبیه
تارنما نشا میدهد( ».عابدی و ديگرا  )030 :0371 ،برای انجا پژوهش حاضـر ،سـه مرحلـه زيـر
انجــا مــیپــذيرد تحويــل مــتن ،تبــديل مضــمو هــا و کشــف و توصــیف شــبکه مضــمو هــا
( )Stirling,2001: p391در ادامه ،شبکه مضامین مرتبط با امـا خمینـی را اسـتخراج خـواهیم
نمود و نقد اين انگارهها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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تحويل متن

مراحل تحلیل
مضمو مطال
اما (ره) در مستند
انقالب 39
تبديل مضامین
پايه به مصامین
سازما دهنده

کشف و ارائه شبکه
مضامین

نمودار .3مراحل تحلیل مضمو مطال مرتبط با اما خمینی در مستند انقالب39
 .4یافتههای پژوهش؛ تحلیل مضممون دادههمای مسمتند انقمالب 75پیراممون اممام
خمینی
 .1-4تحویل متن

در مرحله اول ،نقل قولها و صحبتهای راوی مستند پیرامو اما خمینی استخراج میشود و در
قال کدهايی سازما دهی شده در نمودار ارئه میشوند تا شبکه اولیه مضامین پايه تشکیل شود.
جدول .0تبديل نقل و قولهای مستند انقالب 39در خصوص اما خمینی به مضامین پايهای
رديف

واحد فشـرده محتواهـای مطـرح شـده پیرامـو امـا

کد

خمینی

0

«با اينکه هیچ يک از مشاورا او در فرانسه در بهشت

تــیثیر پــذيری امــا خمینــی از

زهرا حاضر نیستند ولی با دقت نکات الز را بـه آيـت

ديگرا

اهلل خمینی گوشزد کردند تا نسبت به همه حـوزههـای

نفوذ مشـاورا امـا  بـر مواضـ

کلیدی موض گیری کند».

ايشا
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عد حضور مشاورا اصـلی ايشـا
در سخنرانی بهشت زهراء
آمــاده کــرد مطالــ ســخنرانی
امــا  توســط نزديکــا وی در
فرانسه
اعال مواض اما خمینی تحـت
تاثیر اطرافیانش
عد آگاهی دقی اما  نسبت بـه
موضوعات مختلف کشـور و جامعـه
ايرا
3

«روحانیو حاضر در جايگاه هم در آخرين لح ه بـه او تحت تـاثیر بـود امـا

خمینـی

يادآروی میکنند که از همافرا ارتش تشکر کند ،آيت نسبت به اطرافیانش
اهلل خمینی هم با دقت گوش میکند».

غفلــت امــا  نســبت بــه برخــی
مسائل مهم در سخنرانی
شخصیت منفعل اما  نسـبت بـه
اوامر اطرافیا

3

«آيــت اهلل خمینــی ازهمــا دورا جــوانی هنگــا

تــاثیر فــدائیا اســال بــر شــروع

تحصیل دروس حوزوی به سیاست هم عالقهمند می -فعالیتهای سیاسی اما

خمینی

شود .آشـنايی بـاگروه فـدايیا اسـال نخسـتین ورود همســـوئی افکـــار و ســـیره امـــا
ايشا به سیاست اسـت .فـدايیا اسـال يـک گـروه خمینی با اقدامات تروريستی
ارتجاعی تندرو بودندکه اقـدا هـای تروريسـتی انجـا

تندرو بود افکار اما

خمینی

میدادند .ازجملـه قربانیـا ايـن گـروه :احمدکسـروی پیريزی گفتمـا خشـونت طلـ و
روشن فکر سکوالر ،عبدالحسین هژير وزير وقت دربـار افراطی توسـط امـا خمینـی در
و علی رز آرا نخست وزيرايرا درسال 0337هسـتند .اوايل دهه 41
فدايیا اسال در دورا فعالیت خود به دلیـل رويکـرد احیاء افکـار فـدائیا اسـال توسـط
خشنی که داشتند با مخالفت جدی آيت اهلل بروجـردی اما خمینی
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روبه رو میشوند .آيت اهلل بروجردی مهمتـرين مرجـ

متحجـــر معرفـــی کـــرد امـــا

تقلید وقت و مدير حوزهی علمیه قـم بـود ،بـه همـین

خمینی

دلیل روح اهلل خمینی که شاگرد آيت اهلل بروجـردی
است پیوند خود را بافدايیا اسـال را علنـی و آشـکار
نمیکند .نواب صفوی رهبرفدايیا اسال و سرا ايـن
گروه درسال 0334دستگیر و تیربارا مـیشـوند .ايـن
اقدا توقف فعالیـت فـدايا اسـال را در پـی دارد .بـا
درگذشت آيت اهلل بروجردی در ابتدای سال 41گفتما
خشن و تند فدايیا اسال

توسط آيـت اهلل خمینـی

احیا میشود».
4

«با اين که بحـرا ايـرا يکـی از موضـوعات جـانبی امـــا خمینـــی و حامیـــا وی
نشست گوادلوپ است اما هريک از گروه هـای ايرانـی کنفــرانس گوادلــوپ را در راســتای
تشــکیل ايــن جلســه را علیــه خــود تفســیر مــیکننــد .جلوگیری از وقـوع انقـالب در ن ـر
هوادارا شاه سرا چهـار قـدرت غربـی را مـتهم بـه میگیرند.
برنامهريزی برای سـقوط شـاه مـی کننـد و در مقابـل نتايج کنفرانس گوادالـوپ بـه امـا
انقابیو مدعی میشوند که رهبرا بلوک غرب بـرای

خمینی توسط دو مقا فرانسـوی

جلوگیری از وقوع انقالب به انجا کودتا امده شـدهانـد اعال میشود.
بعد از برگـزاری کنفـرانس گوادلـوپ دو مقـا رسـمی کارتر در خصوص خروج شاه به اما
وزارت خارجـه فرانسـه محرمانـه پیـا رئـیس جمهـور خمینی پیا میدهد.
امريکا را به ايـت اهلل خمینـی مـیدهنـد .کـاتر خـروج اما خمینی به صورت پنهانی بـا
زودهنگا شاه از ايرا را به ايت اهلل خمینی خبر مـی -آمريکا مذاکره مینمايد.
دهد و ضمن هشدار بابت انجا کودتا توسـط ارتـش از اما اجازه مـذاکره بـا آمريکـا را بـه
او میخواهد ضمن مـذاکره بـا سـرا ارتـش از دولـت برخی از مقامات ايرانی میدهد.
بختیار هم حمايت کنـد آيـت اهلل خمینـی پشـتیبانی از اما خمینی در خصوص مواضـ
بختیار را نمیپذيرد و میگويد در صورت کودتا فرمـا
ضـــدغربی دچـــار اضـــمحالل و
جهاد خواهد داد با اين حال مذاکرات پنهانی نمايندگا

دگرديسی میشود.

امريکا با آيت اهلل خمینی ادامه پیدا میکند و در چندين

نرمش اما خمینـی نسـبت بـه

نوبت ابراهیم يزدی به نمايندگی از او با ديپلمـاتهـای آمريکا
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امريکايی به مذاکره میپردازد .آيت اهلل خمینی کـه بـه اطمینا داد امـا خمینـی بـه
مرات مواض ضدغربی اتخاذ میکرد بـا کمـی تغییـر

غرب در خصوص عد پیوسـتن بـه

موض و نرمشی محسوس درباره امريکا صحبت مـی-

بلوک شرق

کند .در ادامه اين مواض آيت اهلل خمینی به غربـیهـا

تخري ـ احــزاب و شخصــیتهــای

اطمینا میدهد که اگر انقالبیو سرکار بیاينـد ايـرا

چ گرا توسط اما

خمینی

به بلوک شرق نخواهد پیوست و بـه گـروههـای چـ
حمله میکند.
3

«در ساعتهای ابتدايی صبح ،پرواز انقالب وارد حـريم بیتوجهی اما خمینی نسبت بـه
هوايی ايرا میشود .آيت اهلل خمینی در کـابین درجـه خبرنگارا حاضر در هواپیما
يـک هواپیمـا در حــال اسـتراحت و عبــادت اسـت .بــا ناديده گرفتن حقوق خبرنگارا
هماهنگیهای صورت گرفته مهمانـدارا مـرد از آيـت تغییر رويکرد اما خمینی نسـبت
اهلل خمینی پذيرايی میکنند .ابراهیم يزدی از آيـت اهلل به خبرنگارا پس از پیروزی انقالب
خمینی میخواهد جلیقه ضد گلوله بپوشد .سـپس آيـت ســوء اســتفاده امــا خمینــی از
اهلل خمینی به خواست مشاورانش به کابین اصلی می -کمپــین رســانهايــی غــرب بــه نفـ
آيد تا خبرنگارا او را ببینند ولی آيت اهلل خمینی بـه مصالح خـويش (اسـتفاده ابـزاری از
آنها توجهی نمیکند .حاال خبرنگارا به تـدريح موجـه رسانه)
تغییر رويکرد او نسبت به مطبوعات میشوند .در دورا

عــد نیــاز امــا  بــه تبلیغــات

اقامت آيت اهلل خمینی در فرانسه رسـانههـای خـارجی

خبرنگارا بعد از ورود به ايـرا بـه

کمپین رسانهای کمسابقهای به نف او راه انداختند ولی

دلیل رسید به اهدافشا

آيت اهلل خمینی ديگر نیازی به تبلیغ مواض خود ندارد.

عد اجازه مالقات به خبرنگارا بعد

به جز سه مصاحب در ماههای ابتدايی بازگشت خود به

از فرايند رهبری

ايرا تا پايا عمر خود ديگر به هـیچ روزنامـهنگـاری
وقت مالقات نمیدهد».
6

]تصاويری از اما و روحانیو ستاد اسـتقبال از ايشـا

تاکید امـا خمینـی و روحـانیو

پخــش مــیشــود و راوی بیــا مــیکنــد« [:کمیتــهی افراطی بر پوشش چادر برای زنا
انت امات در اقدامی جديد تـالش مـی کنـد تـا صـف
راهپیمايی زنا را از مردا جدا کنـد  ...بـه زنـا هـم بیتوجهی روحانیت و اما  نسبت
گفته میشود با چادر سیاه در راهپیمايی حاضـر شـوند .به حقوق زنا
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بیشتر از  0میلیو نفر به خیابا میآينـد و راهپیمـايی

قبول نکرد سلیقه زنا از قشرها و

اربعین را به پرشمارترين ت اهرات دورا انقالب تبديل گــروههــای مختلــف توســط امــا
میکنند .تعداد زنـا چـادر مشـکی در میـا جمعیـت

خمینی

چشمگیر است در بسیاری از مواق به زنا بـیحجـاب
تذکر داده میشود و حتی عدهای با شـعار حـزب فقـط
حزب اهلل به زنا معلم بـیحجـاب کـه در راهپیمـايی
حاضرند رنگ میپاشند .يک ماه قبـل و در راهپیمـايی
عاشورا بیحجاب و با حجـاب در کنـار هـم ت ـاهرات
کردند ولی در عـرض  31روز گـروههـای مـذهبی بـه
قدری قوی میشـوند کـه سـلیقهی ديگـری را قبـول
نمیکنند».
9

«در حالیکه مردا در حیاط مدرسه هسـتند زنـا بـه

بیتوجهی به حقـوق زنـا و ارجـح

صف ايستادهاند تا از چند ساعت ديگـر بـه آ هـا هـم

بــود مــردا در ســخنرانی امــا

وقت ديدار با آيت اهلل خمینی داده شود .به زنا گفتـه

خمینی

شده فقط با چادر اجازه ورود خواهند داشت .خبرنگارا

تاکید بر ديدار اما خمینیبا زنا

خارجی سوال میکنند که ايا اين پوشـش مـورد قبـول چادری
حکومتی است که ايت اهلل خمینی در ن ر دارد يا نمـاد

بهرهگیـری از احساسـات و هیجـا

نوعی اتحاد سیاسی است؟ بـرای بـاال مانـد هیجـا

زنــا بــری شــعارهای سیاســی و

زنا هم به شعار داد تشوي میشوند و مـدا مـر

انقالبی

بر بختیار میگويند».

بیاهمیـت بـود زنـا غیرچـادری
برای اما

8

«مراج تقلید و روحانیو بلند پايـه از جملـه آيـت اهلل

خمینی

امـــا خمینـــی بـــا آيـــت اهلل

شريعت مداری هم بازگشت آيت اهلل خمینی را تبريـک شريعتمداری اختالف دارند.
میگويند .پیا تبريک آيت اهلل شريعت مداری در حالی

توصیف آيـت اهلل شـريعتمداری بـه

در روزنامهها چاپ میشود کـه اخـتالف او و آيـت اهلل

روحــانی آمريکــايی توســط امــا

خمینی چند وقتی اسـت بـه مطبوعـات کشـیده شـده

خمینی

است .آيت اهلل خمینی قبل از ترک فرانسه در مصاحبه -سخت کرد زندگی برای آيـت اهلل
ای آيت اهلل شريعت مداری را نماينده روحانیو میانهرو شريعتمداری بعد از اخـتالف وی بـا
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به مفهو امريکايی کلمه نامیده بود .بعد از آ هوادارا

اما
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خمینی

ايت اهلل خمینی شـرايط را بـه قـدری بـرای آيـت اهلل
شريعت مداری تنگ میکنند که او اعال میکنـد کـه

آيت اهلل شريعتمداری از ن ر فقهـی


در صورت ادامه تند رویها به نشانه اعتراض قم را بـه از امـا  برتـر اســت امـا امــا
مقصد زادگاه خود تبريز ترک خواهد کرد .گرچه صادق قدرت بیشتری در حوزههای علمیـه
قط زاده با ورود به ايـرا مواضـ آيـت اهلل خمینـی

دارد.

علیه آيت اهلل شريعت مداری را تکذي میکند اما اين
واقعیت که حاال آيت اهلل خمینی در حـوزه علمیـه هـم
قدرت اول است غیر قابـل چشـمپوشـی اسـت .تعـداد
طلبههايی که از او شهريه میگیرنـد و از طـرف او بـه
منبر میروند بیشتر شدهاند و شـهريهای کـه آيـت اهلل
خمینی به طلبهها میپردازد بیشتر از شـهريه پرداختـی
آيت اهلل شريعت مداری است که جايگاه فقهی باالتری
از آيت اهلل خمینی دارد».
7

«بختیار هم زما نخبگا جامعه را مخاط قرار می-

ن ريــه جمهــوری اســالمی امــا

دهد و میگويـد« :جمهـوری اسـالمی مفهـو گنگـی خمینی گنگ و نارسا است.
است .اگر کسی به کتابهای آيت اهلل خمینی مراجعـه

ديدگاههای حکومتی اما

خمینی

کند پشتش به لرزه در میآيد .آيت اهلل خمینی نه تعـدد ضدبشری و تباه کننده جامعه است.
گروههای سیاسی را میپذيرد ،نه دموکراسی را».

اما خمینی مخـالف دموکراسـی
است.
امــا خمینــی مخــالف فعالیــت
احــزاب اســت و بــه کثــرت احــزاب
اعتقاد ندارد.

 .2-4تبدیل مضمونهای پایهای به مضامین سازمان دهنده و فراگیر

در اين مرحله ،مضامین پايهای در خصوص شخصیت اما خمـین يکـه توسـط کدگـذاری متـو
استخراج شده از متن مستند به دست آمد ،را به مضامین سازما دهنده و فراگیر تبـديل مـینمـائیم.
سعی بر اين است تا مضامینی فراگیر و قابل استنتاج در خصوص انگارههای موجود ارائه دهیم.
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جدول .3تبديل مضامین پايهای به مضامین سازما دهنده
مضامین سازما دهنده

رديف

مضامین پايه

0

تیثیر پذيری هیجانی اما خمینی

3

نفوذ مشـاورا امـا  بـر مواضـ

مضمو فراگیر

ايشا
3

عد حضور مشاورا اصلی ايشا در
سخنرانی بهشت زهراء

4
3

آماده کرد مطال سخنرانی اما  شخصــیت منفعــل امــا
خمینی و تاثیر اطرافیا
توسط نزديکا وی در فرانسه
اعال مواض اما خمینـی تحـت بر افکار ايشا
تاثیر اطرافیانش

6

عد آگاهی دقی اما  نسبت بـه
موضوعات مختلـف کشـور و جامعـه
ايرا

9

تحت تـاثیر بـود امـا

خمینـی

نسبت به اطرافیانش
8

غفلــت امــا  نســبت بــه برخــی
مسائل مهم در سخنرانی

7

شخصیت منفعل اما  نسبت بـه
تحريف شخصیت

اوامر اطرافیا
01

تــاثیر فــدائیا اســال بــر شــروع
فعالیتهای سیاسی اما

00
03

اما

خمینی

احیاء افکار فدائیا اسال توسط اما

انتصاب امـا بـه فـدائیا

خمینی

اسال

همسوئی اما خمینی با اقـدامات
خشونتآمیز سازما مجاهدين

03

همسوئی افکار و سیره امـا خمینـی
با اقدامات تروريستی

خشــونتطلبــی و چهــره

خمینی
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04

تندرو بود افکار اما خمینی

03

پی ريزی گفتما خشـونت طلـ و

خشن اما

خمینی

افراطــی توســط امــا خمینــی در
اوايل دهه 41
06

ارتجاعی و متحجـر معرفـی کـرد
اما

09

خمینی

واپــسگــرا بــود امــا
خمینی

امـــا خمینـــی و حامیـــا وی
کنفــرانس گوادلــوپ را در راســتای
جلوگیری از وقـوع انقـالب در ن ـر تغییــــر مواضـــ امــــا

08

میگیرند.

خمینـــی نســـبت بـــه

نتايج کنفـرانس گوادالـوپ بـه امـا

آمريکا (سـازش پـذيری و

خمینی توسط دو مقا فرانسـوی نرمش نسبت به غرب)
اعال میشود.
07

کارتر در خصوص خروج شاه به اما
خمینی پیا میدهد.

31

اما خمینی به صورت پنهانی بـا
آمريکا مذاکره مینمايد.

30

اما اجازه مـذاکره بـا آمريکـا را بـه
برخی از مقامات ايرانی میدهد.

33

اما خمینی در خصـوص مواضـ
ضـــدغربی دچـــار اضـــمحالل و
دگرديسی میشود.

33

نرمش امـا خمینـی نسـبت بـه
آمريکا

34

اطمینــا داد امــا خمینــی بــه
غرب در خصوص عد پیوسـتن بـه
بلوک شرق

33

تخري ـ احــزاب و شخصــیت هــای

مخالفت اما خمینی با
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چ گرا توسط اما
36

خمینی

کثرت احزاب

امــا خمینــی مخــالف فعالیــت
احــزاب اســت و بــه کثــرت احــزاب
اعتقاد ندارد.

39

امـــا خمینـــی بـــا آيـــت اهلل
شريعتمداری اختالف دارند.

38

توصـیف آيـت اهلل شـريعتمداری بـه مخالفت شديد اما خمینی
روحــانی آمريکــايی توســط امــا

با آيت اهلل شريعتمداری

خمینی

37

سخت کرد زندگی بـرای آيـت اهلل
شريعتمداری بعد از اخـتالف وی بـا
اما

31

خمینی

آيت اهلل شريعتمداری از ن ـر فقهـی
از امــا  برتــر اســت امــا امــا



قدرت بیشتری در حوزههـای علمیـه
دارد.
30

بیتوجهی به حقـوق زنـا و ارجـح
بــود مــردا در ســخنرانی امــا

33
33

خمینی

بیتوجهی اما

تاکید بر ديدار اما خمینی با زنا

به حقوق زنـا و اجبـاری

چادری

کــرد چــادر بــای همــه

بهرهگیـری از احساسـات و هیجـا

بانوا

زنــا بــری شــعارهای سیاســی و
انقالبی
34

بیاهمیـت بـود زنـا غیرچـادری
برای اما

33

خمینی

تاکیــد امــا خمینــی و روحــانیو
افراطی بر پوشش چادر برای زنا

خمینـی
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36

بیتوجهی روحانیت و اما  نسبت
به حقوق زنا

39

قبول نکرد سلیقه زنا از قشرها و
گــروههــای مختلــف توســط امــا
خمینی

38

بیتوجهی اما خمینی نسبت بـه
خبرنگارا حاضر در هواپیما
ناديـــده گـــرفتن حقـــوق

37

ناديده گرفتن حقوق خبرنگارا

41

تغییر رويکرد اما خمینـینسـبت مطبوعات و استفاده ابزاری
به خبرنگارا پس از پیروزی انقالب

40

از روزنامهنگارا

ســوء اســتفاده امــا خمینــی از
کمپین رسانهايی غرب به نف مصالخ
خويش (استفاده ابزاری از رسانه)

43

عــد نیــاز امــا  بــه تبلیغــات
خبرنگارا بعد از ورود به ايـرا بـه
دلیل رسید به اهدافشا

43

عد اجازه مالقات به خبرنگارا بعد
از فرايند رهبری

44

ن ريــه جمهــوری اســالمی امــا
خمینی گنگ و نارسا است.

43

ديدگاههای حکومتی اما

ناقص بود ديـدگاههـای
حکومتی اما

خمینی

خمینی

ضدبشری و تباه کننده جامعه است.
46
جم

اما خمینی مخـالف دموکراسـی ضــــديت امــــا  بــــا
است.

دموکراسی

 46مضمو پايه

 00مضـــمو فراگیـــر و
سازما دهنده
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 .3-4شبکه مضامین

بعد از تجزيه و تحلیل  46مضمو پايهای مستخرج از مسـتند انقـالب ،39يـازده مضـمو فراگیـر و
سازما دهنده تشکیل شد که به شکلگیری شبکه مضامین تحريف شخصیت اما خمینی در اين
مستند منجر گرديد .در نمودار زير ،شبکه مضامین آمده است.
ضديت با دموکراسی

دموکراسی

بی توجهی به حقوق
خبرنگارا

خبرنگار

اجبار چادر برای همه زنا

حجاب و پوشش
اسالمی

ناکارآمدی انديشه جمهوری
اسالمی

انديشه های حکومتی

اختالف با يکديگر

ارتباط با آيت اهلل
شريعتمداری

بی توجهی به حقوق روزنامه
نگارا

حقوق روزنامه نگارا

تاثیرپذيری اما از انديشه و
گرايشات خشن فدائیا

فدائیا اسال

خشونت گرا

خشونت

مرتج و تحجرگرا

واپس گرايی

سازش پذيری و نرمش
نسبت به آمريکا

ارتباط با آمريکا

عد قبول کثرت احزاب

احزاب

در مستند انقالب39نمودار .3شبکه مضامین تحريف چهره اما خمینی

 .7تجزیه و تحلیل دادههای کیفی

در خصوص انگارههای منفی در خصوص اما خمینی در مستند انقالب 39بايد اذعا داشت که

تحريف شخصیت
اما خمینی(ره)
در مستند
انقالب39
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با توجه به شواهد تاريخی ،اسناد ملی و خاطرات شخصیتهای انقالبی ،اين انگارهها جعلی و منطبـ
با اهداف سیاستگذارا رسانهای غرب و شبکههای ماهوارهای فارسی زبا میباشد .برخی از انگـاره-
هايی که مربوط به شخصیت اما خمینی در اين مستند بوده است ،عبـارت اسـت از شخصـیت
منفعل اما خمینی و تاثیر اطرافیا بر افکار ايشا  ،انتصاب اما به فدائیا اسال  ،خشونتطلبی
و چهره خشن اما خمینی ،واپسگرا بود اما خمینـی ،تغییـر مواضـ امـا خمینـی

نسبت به آمريکا (سازش پذيری و نرمش نسبت به غرب) ،مخالفت اما خمینی(ره) با کثـرت احـزاب،
مخالفت شديد اما خمینی با آيت اهلل شريعتمداری ،بیتوجهی اما خمینی به حقوق زنا و
اجباری کرد چادر بای همه بانوا  ،ناديده گرفتن حقـوق مطبوعـات و اسـتفاده ابـزاری از روزنامـه-
نگارا  ،ناقص بود ديدگاههای حکومتی اما خمینی و ضديت اما  با دموکراسی.
انگارههای منفی شخصتی امام خمینی در مستند انقالب 75
1

شخصیت منفعل اما خمینی و تاثیر 9

مخالفت شديد اما خمینی با آيـت اهلل

اطرافیا بر افکار ايشا

شريعتمداری

2

انتصاب اما به فدائیا اسال

8

3

خشــونتطلبــی و چهــره خشــن امــا

7

بیتوجهی اما خمینی به حقوق زنـا
و اجباری کرد چادر بای همه بانوا

خمینی

ناديده گرفتن حقـوق مطبوعـات و اسـتفاده
ابزاری از روزنامهنگارا

4

واپسگرا بود اما خمینی

7

تغییر مواض اما خمینی نسبت بـه 00

01

ناقص بـود ديـدگاههـای حکـومتی امـا
خمینی

ضديت اما  با دموکراسی

آمريکا (سازش پـذيری و نـرمش نسـبت
به غرب)
6

مخالفــت امــا خمینــی بــا کثــرت
احزاب

در شبکه مضامین اکتشاف شده از مستند انقالب 39میتوا دريافت که تصـاوير ارائـه شـده از امـا
خمینی مبتنی بر انگارههايی در سه سطح شخصی ،اجتماعی  -سیاسـی و انديشـهايـی پیرامـو
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شخصیت اما خمینی میباشد که در نمودار زير آمده است.
جدول .3انگارههای سطوح مختلف شخصیت اما خمینی در مستند انقالب39
رديف

ويژگی فردی

ويژگی اجتماعی

ويژگی انديشهايی

0

منفعل

مخالف حقوق زنا

فقــدا انديشــههــای واضــح و

3

تحت تاثیر اطرافیا

استفاده ابزاری از روزنامهنگارا

3

متحجر

تاکید بر حجاب اجباری

4

دينمدار افراطی

مخالفت با انديشههای آيت اهلل مخالفت با اصل بنیادين آزادی

3

دهن بین

6

مستبد

مخالف رشد و توسعه اقتصادی

9

واپسگرا و متحجر

بیتوجهی به رفاه عمومی

روشن
گنــگ بــود افکــار حکــومتی
اما



انديشههای غیردموکراتیک

شريعتمداری
تاثیرپــذيری از خشــونتگرايــی
فدائیا اسال

مستند با ارائه دادههای جعلی تالش دارد سیره عملی و ن ری اما خمینی را در تقابل برخی
گروهها ،تفکرات ،شخصیتهای انقالبی و  ...قرار دهد که برخی از اين تقابلها به شرح زيـر هسـتند
تقابل با روزنامهنگارا  ،تقابل با برخی مراج تقلید ،تقابل با زنا  ،تقابل بـا احـزاب ،تقابـل بـا توسـعه
کشور و غیره .مستند تالش دارد شخصیت اما خمینی را در تقابل گروهها ،احزاب ،شخصیتهـا
و جنسیتهای مختلف قرار دهد تا از اين طري چهرهای مستبد از ايشا در ذهن مخاط بسازند.
جدول .4ترسیم تقابل اما خمینی با گروهها در نشانههای مستند انقالب39
رديف

نشانه

0

«آيت اهلل خمینی ديگر نیازی به تبلیغ مواض خود ندارد .بـه تقابل با روزنامهنگارا
جز سه مصاحب در ماههای ابتدايی بازگشت خود بـه ايـرا
تا پايا عمر خود ديگر به هیچ روزنامهنگاری وقت مالقـات
نمیدهد».

مدلول
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3

«آيت اهلل خمینی دموکراسی را نمیپذيرد».

تقابل با دموکراسی

3

«آيت اهلل خمینی تعدد گروههای سیاسی را نمیپذيرد».

تقابل با احزاب

4

«زنا به صف ايستادهاند تا از چند ساعت ديگر به آ ها هم

تقابل با زنا
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وقت ديدار با آيت اهلل خمینی داده شود .به زنا گفتـه شـده
فقط با چادر اجازه ورود خواهند داشت».
3

«آيت اهلل خمینی قبل از ترک فرانسـه در مصـاحبهای آيـت تقابــل بــا برخــی روحــانیو و
اهلل شريعت مداری را نماينده روحانیو میانـهرو بـه مفهـو

مراج تقلید

امريکايی کلمـه نامیـده بـود .بعـد از آ هـوادارا ايـت اهلل
خمینی شرايط را به قدری بـرای آيـت اهلل شـريعت مـداری
تنگ میکنند »...

مستند انقالب 39دارای بیش از يکصد مورد تحريف و جعل وقاي تاريخی در موضوعات مختلـف
ايرا میباشد و تالش دارد اما خمینی را به صورت چهرهای نا آشنا با مسائل روز و نیازمند بـه
اطرافیانش نشا دهد که تحت تیثیر اطرافیا خود عمل مینمايند .در جايی از مستند انقـالب  39در
هنگا سخنرانی اما در بهشت زهرا در رابطه با اينکه اما ن راتش تحت تاثیر اطرافیانش قرار داشته
است ،آرايش مستند به گونهايی است که ايشا تحت تاثیر افکار نزديکا خويش قرار دارد ولـی ايـن
موضوع در حالی است که با بررسی ابعاد شخصیتی اما خمینی در طول زندگی و مبارزاتی کـه در
طول نهضت اسالمی داشتند ،مشخص میگردد که ايشا شخصیتی بـا اراده بسـیار قـوی و سـازش
ناپذير و آزاده بودند .ويژگیها و ابعاد شخصیتی اما  نشا میدهنـد انگـارهسـازی مسـتند فـوق
الذکر جعلی میباشد و اما خمینی از عزت نفس و بزر منشی برخوردار است به گونـهای کـه
ضمن احترا به حقوق اطرافیا و خانواده ،زندگی عزتمند را سرلوحه خويش قـرار مـیدادنـد .ايشـا
اراده قوی و راسخی در برخورد بـا مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی داشـتند .يکـی از ويژگـیهـای بـارز
شخصیتی اما اين بود که هیچگاه تحت تاثیر ديگرا قرار نمیگرفت و دارای ثبـات فکـری بـا اراده
بسیار قوی بود .يکی از موضوعاتی است که نقش مهمی در شکلگیری شخصیت و اراده قوی بـرای
انسا دارد ،خودانگیختگی است و يکی از عوامل انگیزش اما در مبارزات سیاسی ،ارادهای برخواسـته
از احساس وظیفه بر اساس دينداری بود .وظیفهای که در آ شـرايط و اوضـاع کـه فکـر مـیکردنـد
خداوند بر عهده ايشا گذاشته است که بايد از خود شروع کند .در همین راسـتا ،مسـتند تـالش دارد
نشا دهد شیوه اما خمینی تندرروی و خشونت است اما در زما حضـور آيـت اهلل بروجـردی،
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اين امر را مخفی نگاه داشتند و بعد از وفات ايشا  ،اما  از سیاستهـای گـروه فـدائییا اسـال
حمايت میکند .مستند با انتصاب اما به فدائیا اسال که در شیوه مبارزاتی خود اقدا به ترور برخی
از شخصیتهای رژيم پهلوی مینمودند ،از اما هم چهرهای خشن معرفی نمايند .در صورتی کـه بـا
بررسی آثار و سخنرانیهای اما مشخص است که اما با خشونت و مبـارزه مسـلحانه موافـ نبـوده
است .انقالب اسالمی ايرا به رهبری اما خمینی و پیشـگامی روحـانیو مبـارز ،يـک حرکـت
اسالمی بر پايهی موع ه و نصیحت بود که برگرفته از نص صريح قـرآ اسـت .امـا خمینـی،
کارهای خالف شرع رژيم پهلوی را با تلگراف و پیا تذکر میدادند و روحانیو مبارز همراه با مراجـ
تقلید ،با سخنرانیهای سیاسی افشاگری میکردند و مرد با ت اهرات و اعتراضات صريح اقدا مـی-
کردند .اين ارشادها و افشاگرهایسیاسی و حضور فراگیر مرد در اجتماعات ع یم ،سراسـر کشـور را
فرا گرفت اما رژيم پهلوی با خشونت با آ برخورد کرد .در اين شرايط عدهای پاسخ رژيـم پهلـوی را
مبارزه مسلحانه میدانستند و عدهای مبارزات مسلحانه را در حد محدود و مخفی تیيید میکردنـد .بـر
اساس مدارک تاريخی و خاطرات عنوا شده و اسناد و مـدارک تـاريخی ،فتـوا و اجـازهای خـاص از
جان اما خمینی در ترور منصور و يا ديگر عناصر رژيم پهلوی وجـود نـدارد .بـا تـاملی بـر انديشـه
سیاسی اما و فدائیا اسال در رابطه با حکومت اسالمی میتوا گفت اين مسـئله يکـی از مسـائل
اختالف بین اما و فدائیا اسال بوده است که باعم میگرديد اما با اين گروه در فعالیت و مبـارزه
همکاری نداشته باشد .در ن ريه سلطنت اسالمی نواب میتوا تاکید کرد که شاه مردی عادی اسـت
و خصلت الهوتی ندارد و بدو کمترين تفاوت با افرادی عادی از حقوقی برابر بـا ديگـرا برخـوردار
است .اما در کشف اسرار مطالبی بیا نموده اسـت کـه نشـا مـیدهـد تنهـا حکومـت مشـروع را،
حکومت الهی میدانسته است( .موسوی خمینی )086 :0333 ،البته اما خمینی و علمـای ديگـر
برای جلوگیری از اعدا نواب صفوی تالشهـايی را بـه انجـا رسـاندند( .قیصـری )088 :0384 ،از
سويی نیز داليل عد تداو اين جنبش و به عبارت ديگر تفاوتهای حرکـت نـواب بـا نهضـت امـا
خمینی را میتوا در انديشه سیاسی ،نگرش به مرد  ،تعامل با حکومت و آينـده حاکمیـت اسـالمی،
شیوه مبارزاتی و غیره مشاهده کرد و همین نقاط افتراق مان از همراهی اما خمینی بـا فـدائیا
اسال و رفتار خشونتآمیز آنها میشد.
مستند انقالب  39به دنبال اين است که با ارائه گزارشی از مقاله استعار سرخ و سیاه ،اما  را
شخصیتی مرتج  ،متحجر و واپسگرا معرفی کند که مخالف توسعه و پیشرفت جامعه است .بررسـی
مصاحبه و سخنرانیهای و آثار اما اين موضوع را روشن میسازد که اما بـا توسـعه و رشـد جامعـه
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هیچگاه مخالف نبوده است بلکه توسعه و پیشرفت را در چارچوب فکری تمد غرب که پیـرو مکتـ
سکوالريسم و فاصله گرفتن از دين است ،مخالفت مینمايد و در اين زمینه الگوی اسالمی ارائه می-
دهد که میتوا بر اساس آ جامعه را به سمت و سوی رشد و توسعه سوق داد .مواض صـريح امـا
در زمینه پیشرفت همه جانبه کشور نشا میدهد که آنچه که مستند بـه دنبـال القـای آ بـه ذهـن
مخاط است ،امری است که با واقعیت بسیار فاصله دارد و تحريف صورت گرفتـه اسـت .عـالوه بـر
مصاحبههای اما  ،در آثاری که تالیف نمودهاند ،نمودهای مبارزه با ارتجاع بخوبی قابل مشـاهده
است که بخش مهمی از عقايد و ن رات اما در کتاب صحیفه نور بیا گرديده است.
مستند انقالب  39سعی دارد شاه و حکومت پهلوی را مداف حقوق زنا نشا دهد و مذهبیو و
ديگر گروههای جامعه را مخالف حضور زنا در جامعه ومعرفی نمايد .امـا خمینـی بـا نگرشـی
متفاوت نسبت به زنا  ،نه تنها از آ ها حمايت حقوقی و اخالقی نمودند ،بلکه بـر مشـارکت سیاسـی
آ ها نیز مهر تیيید زدند و با تیکیدات مکرر بر اين مشارکت ،عمالً زمینـه را بـرای حضـور بـانوا در
فعالیتهای سیاسی فراهم ساختند .اما زنا را مبدا خیر و سعادت میدانست و تاکید داشتند که زنا
دارای کرامت و ع مت هستند تا جايی که سعادت و شقاوت جامعه مرتبط با زنا است( .نوائی نـژاد،
 )039 :0398همچنین اما  زنا را اعضـای فعـال و مترقـی بـه سـوی کمـال مـیدانـد و او را
موجودی برتر از انديشه استعمارگرائی غرب معرفی میکنند.
در بخشی از مستند اذعا میشود که تبعید اما توسط شاه به عراق و اعمال فشار بر وی باعـم
میشود که اما دست از فعالیتهای سیاسی برداشته و به فعالیتهای مذهبی بپردازد و اين در حـالی
است که شواهد و قرائن حاکی از آ است که اما نه تنها دست از فعالیت سیاسی بر نداشـتند بلکـه
مبارزات سیاسی خويش را برای ساقط نمود رژيم پهلوی در دورا تبعیـد افـزايش داد .امـا  از
بدو ورود به نجف با ارسال نامهها و پیکهايی به ايرا  ،ارتباط خويش را بـا مبـارزين حفـ نمـوده و
آنا را در هر مناسبتی به پايداری در پیگیـری اهـداف قیـا پـانزده خـرداد فـرا مـیخوانـد .يکـی از
تحريفاتی که در مستند انقالب  39به طور عامدانه صورت گرفته ،اين است که مسـتند سـعی دارد از
اما به عنوا چهرهای ضد فرهنگ و ضد دانش و دانشـگاه معرفـی نمايـد در حـالیکـه بـا بررسـی
ديدگاههای اما در باره فرهنگ و دانشگاه مشخص است که آنچه که در مستند بیا گرديده است با
واقعیت منطب نبوده و تحريف صورت گرفته است .ايشا در بیانات متعدد خويش با عبارات گوناگو
اين مطل را متذکر شدهاند که دانشگاه ،مبداءِ همه تحـوالت اسـت .همچنـین در مـواردی ديگـر بـا
بکارگیری اصطالحات "مقدرات" و "سرنوشت" ،دانشگاه را منشاءِ اين مقدرات و سرنوشت میداننـد
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و آ را در رأس امور میخوانند .حضرت اما خمینی با استناد به تعالیم عالیه اسـال و براسـاس
انديشه دينی ،اساس جامعه را درفرهنگ آ میداند و ضمن پذيرش نیازهای مـادی و اقتصـادی بـه
عنوا يکی از ابعاد وجودی انسا  ،نقش فرهنگ را تعیین کننـده و امـور ديگـر را تـابعی از آ مـی-
شناسد.
يکی ديگر از موضوعاتی که به صورت تحريف و جعلی آ پرداخته شده ،اين است که در جريـا
تبعید اما  در هنگا ورود به پاريس ،اما شخصیت بینا و نشا و نه چندا مطرح بوده که تـا
اين زما برای کسی قابل شناخت نبوده است .اما بايد توجه داشت که اما تا اين زما نه تنها يکـی
از شخصیتهای اصلی مخالف حکومت پهلوی در داخل ايرا است ،بلکه در عرصه بـین المللـی نیـز
برای سیاسیو و مطبوعات کامالً قابل شناخت بوده است .به طوریکـه تبعیـد امـا بازتـاب جهـانی
گستردهای داشته است .خبرگزاریها ،رسانههای گروهی ،احزاب ،افراد و شخصیتهای بین المللـی و
 ...هر يک طب خط و و برنامه خود ،تبعید اما را پوشش خبری دادهاند .از تحريفات ديگـر مـیتـوا
اشاره به عد نشا داد مواض اصلی از سوی اما قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی در رابطـه بـا
حکومت اسالمی کرد .مستند تالش میکند اما را چهرهای معرفی نمايد که به دنبال اين مـیباشـد
آنچه که در ذهن خود دارد را تا رسید به هدف نهايی بازگو ننمايد و رفتار دوگانه اما را نشا دهد.
در اين زمینه بیا چند نکته حائیز اهمیت است .اما خمینی بحم در رابطه با حکومت اسـالمی
و واليت فقیه را نخستین بار در روز چهارشنبه اول بهمن ماه 03( 0348ذيقعده )0387در مسجد شیخ
انصاری ،در بازار نجف آغاز نمود .اما به دنبال اين بود که اثبات کنـد اسـال حکومـت دارد ،فقهـای
اسالمی نیز همانند ائمه اطهار دارای حکومت و واليت هستند و اين موضـوع موجـ شـد کـه امـا
فرصت بیا کیفیت حکومت اسالمی را پیدا نکند و به اثبـات اصـل قضـیه همـت گمـارد( .روحـانی،
)479 :0364
مستند سعی دارد با ارئه گزارش وانمود نمايد که اما در برابر غرب و قدرتهای بـزر  ،رويکـرد
سازش پذير و نرمش دارد و میتوا با اما در اين زمینه مذاکره نمود و به نوعی اين مسـئله را بیـا
میکند که اما از مواض خود در برابر غرب در آستانه انقالب عق نشینی نموده و تغییر مواض داده
است .با بررسی مصاحبهها و سخنرانیهای اما مشخص میگردد که اما هیچگاه در برابر دخالـت و
نفوذ غرب در ايرا با آ ها سر سازش نداشته است .يکی از موضوعاتی که مستند انقـالب  39سـعی
دارد آ را نشا دهد اين است که اما پس از حرکت برای ورود به ايرا ديدگاهش در باره برخـورد
با خبرنگارا تغییر يافته و اين تغییر موض بالفاصله پس از استقرار اما در هواپیما بوده است و پس
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از آ اما با هیچ خبرنگاری پس از آ مصاحبه نداشته است .اما پس از پیروزی انقـالب اسـامی بـا
چند روزنامه و خبرنگارانی مصاحبه نمود و دلیل آ  ،اين است که اما هیچ عالقه به اين نداشت کـه
رسانهها و رزونامهها از ايشا صحبت نمايند و اين مسئله بیانگر بلندی طب و سرشت اما است و در
اين باره اما میگويد« :من میل ندار راديو هر وقت باز مىشود اسم من باشد ،مـدتهاسـت کـه از
اين جهت متنفر  ،اين کار غلطى است ،به اندازه متعارف نسبت به همه خوب است ،زيـاد اش مضـر
است( ».صحیفه اما )363 :07 ،
مستند نشا میدهد که اما به تدريج ن راتش در باره زنا و نوع پوشش آنهـا تغییـر يافـت بـه
طوریکه قدرت عمل در اختیاز زنانی افتاد که چادرهای مشکی به سر دارند و نقـش پررنـگتـری را
ايفا نمايند .آنچه که واضح و مبرهن است با بررسی ديدگاههای اما مشخص میشود ديدگاه اما بـر
خالف آنچه که در مستند سعی در ارائه آ در باره اما و حجـاب زنـا وجـود دارد ،نیسـت .امـا در
مواض خود اعال کردهاند« :در اسال ز بايد حجاب داشته باشد ،ولی الز نیست کـه چـادر باشـد.
بلکه ز میتواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند( ».صحیفه اما  )374 :3 ،اما
در جريا مبارزات خود ،الزا به حجاب بانوا در ادارهها و سطح کشور را از اولويتهای برنامـههـای
فرهنگی ن ا قرار دادند و ذرهای در اين امر نرمش از خود نشا ندادند ،چرا کـه بـیحجـابی و بـی-
بندوباری را ترفند استعمار برای تخدير و به نابودی کشید نسل کشورها میدانستند .مستند با اتکـا
به صحبتهای بختیار درپی اين است که نشا دهد اما خمینی با هـر حـزب و برقـراری
دموکراسی مخالف است ،درصورتی که ن ر اما غیر از اين میباشد .امـا در بـاره حـزب مـی -
گويد« :اين طور نیست که حزب بد باشد يا هر حزبی خوب باشد ،میزا ايده حزب است و اگـر
ايده چیزی ديگری باشد اين حزب شیطا است ،هـر اسـمی هـم داشـته باشـد .بنـابراين بايـد
بکوشیم حزبما را حزب اهلل کنیم( ».صحیفه اما )073 :09 ،
نتیجهگیری

اين مقالـه تالشـی در راسـتای شناسـايی تحريـف و انگـارهسـازی منفـی چهـره و شخصـیت امـا
خمینی در مستند انقالب 39به عنوا يکی از تولیدات شبکههای ماهوارهايی من و تو میباشـد و
با طی کرد مراحل تحلیل مضمو محتوای مستند فوق الذکر ،اين يافتهها به دست آمد روند کلـی
مستند ،تقابل دو گفتما پهلوی و انقالب اسالمی میباشد که نماد اين دو گفتمـا  ،محمدرضاشـاه و
اما خمینی میباشند .تصاوير و روايت داستانی اين مستند تالش دارد تا شخصیت شاه را هوادار
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و طرفدار توسعه ،پیشرفت و آبادانی ،صلح ،آزادی سیاسی و  ...معرفی نمايد و در نقطه مقابل ،تکنیـک
انگارهسازی منفی در خصوص شخصیت اما خمینی در مستند ،به سـمت و سـوی يـک چهـره
خشن ،واپسگرا ،متحجر و تحت تاثیر اطرافیا حرکت میکند از اينرو ،اما خمینی شخصـیتی
منفعل و برخالف محمدرضا شـاه ،دارای روحیـه اسـتبدادی معرفـی مـیکنـد .برخـی از انگـارههـا و
تصويرسازیهای منفی مستند در خصوص شخصیت امـا خمینـی عبـارت اسـت از شخصـیت
منفعل اما خمینی و تاثیر اطرافیا بر افکار ايشا  ،انتصاب امـا بـه فـدائیا اسـال  ،خشـونت
طلبی و چهره خشـن امـا خمینـی ،واپـسگـرا بـود امـا خمینـی ،تغییـر مواضـ امـا
خمینی نسبت به آمريکا (سازشپذيری و نرمش نسبت به غرب) ،مخالفـت امـا خمینـی(ره) بـا
کثرت احزاب ،مخالفت شديد اما خمینی با آيت اهلل شريعتمداری ،بیتوجهی امـا خمینـی

به حقوق زنا و اجباری کرد چادر بای همه بانوا  ،ناديده گرفتن حقوق مطبوعات و استفاده ابزاری
از روزنامهنگارا  ،ناقص بود ديدگاههای حکومتی اما خمینی و ضديت اما  با دموکراسی.
بررسی اين انگارههای منفی در خصوص اما خمینی نمايانگر ،تقابل و جدال عملی و انديشـهای
اما خمینی با نهاد ،جريا و گروههايی است که میتواند در تصويرسازی غیرواقعی از چهره اما
خمینی موثر واق شود .روند عمومی مستند به اين قرار است که اما خمینی را در تقابل بـا
خبرنگارا  ،زنا  ،توسعهگرايی ،دموکراسی و آزادی سیاسی ،برخی از روحانیو و  ...قرار مـیدهـد .در
عین حال ،تالش میشود تا گفتما اما خمینی و انقالب اسالمی را ناکارآمد و ضـد پیشـرفت
ملت ايرا نشا دهد و به همین دلیل ،شخصیت اما خمینی نماد گفتما هـای «اسـال گـرای
افراطی»« ،سازش طل » و «ضد مناف ملی» میباشد و همین نمايندگی امـا بـرای گفتمـا هـای
فوق الذکر در مستند انقالب ،39از وی چهرهايی نامناس ارائه میدهد.
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