
 

 

 

 

 

 «57مستند انقالب» در خمینیامام های منفی پیرامون شخصیت انگاره

 *محمد جواد هراتی

 چکیده

هیای همواره تولیدات فراوانیی در زمیهیهای فارسی زبان های ماهوارهشبکه

نمایهد که هیر کیداا از هن یا بیا سیو، نیی   تاریخ سیاسی ایران مهتشر می

هیای ییرواقیه همیراه هیای تیاری ی و تیویرسیازیتحریف  جعل واقعی 

اییی  در هیای رسیانهگیری از فهون و تکهیی هستهد و تالش دارند با ب ره

ظی  و تردیید ایدیاد نمایهید و بیدی  اذهان م اطبان خود شب ه افکهیی  

وسیله بتوانهد تحوالت سیاسی و اجتمیایی اییران را مهقبیا بیا اهیدا  و 

یکیی از  «57مستهد انقالب»های خود نشان دههد. در ای  زمیهه  سیاس 

باشد که تحریفیات زییادی در هن می« م  و تو»ایی تولیدات شبکه ماهواره

ای  مستهد تاری ی  ت ریی  ه یره و وجود دارد. یکی از تحریفات م م در 

باشد و به همی  دلیل  مقاله حاضر تالش دارد می خمیهیش یی  اماا 

گیری از روش تحلیل مضمون بیه سازی مهفی و ب رهبا کاربس  نظیر انگاره

 مسیتهد» مهفیی هیایانگیاره و تحریفیات ای  سوال اصلی پاسخ دهد کیه 

 ؟شیود می مواردی هه شامل خمیهی اماا ش یی  پیرامون« 57انقالب

دههد که مستهد فوق الذکر تالش دارد ش ییی  های مقاله نشان مییافته

دموکراسی  م الف پیشرف  و هبیادانی کشیور  سیازش  ضد خمیهیاماا 

نشان دهد. ای  تیویرسازی . پذیر با قدرت های بزرگ  م الف حقوق زنان

ادبییات م تلفیی هیا و گزاره با خمیهیمهفی در خیوص ش یی  اماا 

انداا شده اس  که در ای  مقاله از طریا کدگزاری و شهاسیایی مضیامی  

هیای نمائیم تا تحریفات و انگیارهسازمان دههده در مت  مستهد  تالش می
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 مهفی را است راج نمائیم.

 هاکلیدواژه

  انقیالب اسیالمی  سازی مهفیی  امیاا خمیهیی  انگاره57مستهد انقالب

 ب  حقوق زنان  احزا

 مقدمه .1

 منـاب  عنـوا  بـه زيـادی قدرت ،دسترسی سهولت دلیل به بصری هایرسانه در عصر جهانی سازی،

 کسـ  ايـرا  معاصر تاريخ مانند موضوعی درباره بخواهد اگر کنونی انسا  و اندکرده پیدا رجوع قابل

 روايـت بـه تـن نتیجـه در، گیـرد صورت عمل اين، تصوير به مراجعه با تا دهدمی ترجیح ،کند عاطال

 المللـی بـین هایرسانه ،گذردمی میاسال بالانق عمر از که هايیسال طول در .دهدمی آ  تصويری

 در .بسـازند ايـرا  1357سـال حـواد  و وقـاي  بـا رابطه در مستندهايی که اندداشته قهعال همواره

 مخاطـ  دسترسـی عرصـه در زبا  فارسی ایماهواره هایتلويزيو  ترجدی حضور با اخیر هایسال

 چشـم بـه پیش از بیش ايرا  جامعه درباره سیاسی و  اجتماعی مضامین با مستندهايی ساخت، ايرانی

 تبـديل مسـتندهايی چنـین ساخت برای جذاب موضوعات از يکی به ايرا  بانقال حواد  و خوردمی

 کـه اسـت هـايیبرنامـه جملـه از پهلوی حکومت موضوع با مستندهايی ساخت همچنین. است شده

 تـوا مـی کـه اندداشته آ  روی بر جدی گذاریسرمايه اخیر هایسال در زبا  فارسی هایتلويزيو 

 نـا  راغیـره  و «من و ملکه»، «رضاشاه»، «قاهره تا تهرا  از»، «شاه يک سقوط» چو  مستندهايی

تولیـد  « 57 انقـالب»مستندی با عنـوا   1«تو و من» ايیماهواره شبکه( 66: 1393)ياوری،  .برد

 ايـن در انـد.های انقالب مردمی ايرا  در آ  مرود تحريف واق  شـدهنموده است که خیلی از واقعیت

 تهـرا ، شـهر هـایخیابا  برخی خاص بطور و شهرها کال  برخی از تصاويری داد  نشا  با مستند

از  گرديـد سـعی ،فرهنگی مراکز و هادانشگاه تاسیس و صنعتی هایکارخانه اندازیراه ها،سازی جاده

 در مـرد  رضـايت و ايـرا  یجانبه همه رشدِ متوجه را مخاطبا  نیز 2«انگاره سازی»طريق تکنیک 

 امـوال بـه تعـر  و آشـوب سـبک به را معترضا  فعالیت و نموده شاهنشاهی رژيم از 1350 دهه

-عرصـه در آمريکـا خصوص به غرب با ايرا  شاه رنگِ پر روابط مستند ابتدای از .دهد نشا  عمومی

                                                                          

1  Manoto TV 
2  . Image making 
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 اسالمی انقالب تحلیل در 1«توطئه تئوری»گیری از اين مستند با بهره .شد داده نمايش مختلف های

 و شـاه سـقوط بـرای ريـزیبرنامـه به متهم را - انگلیس و آمريکا ويژه به - غربتالش دارد  ايرا ،

 بـز  برای ايی غربرسانه تالش توا می نحوی به را تئوری ايننمايد و در عین حال،  انقالب وقوع

 .کـرد ارزيـابی رژيـم ايـن هـایخیانـت و هـاجنايت از غیرواقعی تصويری ارائه و پهلوی رژيم کرد 

گونـه از امـا  تصـويری غیرواقعـی و تحريـف 57( عالوه بر اين، مستند انقـالب8: 1393)خشتی، 

تحريـف واقعیـات و نهضت انقالبی ايشا  ارائه دهد. در اين خصوص بايد اذعا  داشت که  خمینی

هـای فضـای تـاريخ نگـاری از واقعیـت يکـی خمینـیمرتبط با انقالب اسالمی و شخصیت امـا  

ايی غرب به خوبی خـود را نمايـا  سـاخته اسـت. مسـتند نويسندگا  غربی است که در فضای رسانه

هايی که به وضـو  يکی از بخشو  زيادی در خصوص وقاي  انقالبی ايرا  داردتحريفات  57انقالب

 خمینـیتوا  تحريف سازندگا  اين مستند را مشاهده کرد، اظهارات ناصواب از شخصیت امـا  می

به همین دلیل، مقاله حاضر تـالش  باشد.می خصوص مباحث مختلف شخصی، اجتماعی و سیاسی در

و  تحريفـاتسازی و روش تحلیل مضمو  به اين سوال پاسخ دهد کـه  گارهدارد با کاربست نظريه ان

باشـد  چه مواردی مـی شامل خمینیشخصیت اما   پیرامو « 57انقالب مستند»های منفی انگاره

تالش دارد تا رژيم پهلوی را يـک نظـا  رو بـه  57فرضیه اين مقاله به اين قرار است: مستند انقالب

دهند تا گرا نشا  میمرتج  و واپس را خمینیپیشرفت معرفی نمايد و در اين مسیر، شخصیت اما  

 امـا شخصـیت اعتمادی نسبت به انقـالب اسـالمی و بتوانند از طريق اقناع مخاط ، بدبینی و بی

 نمايند. ايجاد

 سازی منفیچارچوب نظری پژوهش؛ انگاره. 2

نسبت به تحريـف شخصـیت و چهـره امـا  « 57انقالب»در راستای تبیین مواض  و رويکرد مستند 

 مـورد هـایتکنیک به عنوا  يکی از سازیشود.  انگارهسازی بهره گرفته میروش انگاره از خمینی

، 2بـه تعبیـر نیـل پسـتمن( 97: 1394 شـود. )افقهـی،استفاده مـی هارسانهسازی جريا  در استفاده

 ذهن در خود پیرامو  محیط رويدادهای و هاشخصیت، اشیاء، هاموضوع، هاپديده از ما که تصاويری»

 هرگونـه و گـذاردمـی ما اختیار در جديد تصاوير درباره قضاوت برای را هاانگاره از ایمجموعه ،داريم

 «.دهـدمی ارجاع داريم ذهن در که قديم هایانگاره به را ما جديد هایانگاره و تصاوير درباره قضاوت

                                                                          

1. conspiracy theory 

2  Neil Postman 
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توا  يک سازه تعريف کرد که مضـمو  آ  دارد، انگاره را میموالنا اذعا  می (25 :1373 ،پستمن)

در ذهن فـرد وجـود های گوناگو  واقعیت ای از تصويرهايی است که از جنبهبه خودی خود، مجموعه

دهـد و يـا در ذهـن شود که شخص تشخیص مـیها اطالق میايی از ويژگیدارد. انگاره به مجموعه

ها به يکديگر، متفاوت است. ساختار يـک انگـاره را کند. درجه وابستگی متقابل انگارهخود مجسم می

نگاره، موجبات ايجـاد عـد  توا  از ساختار يک انگاره ديگر متمايز ساخت و هرگونه دگرگونی در امی

انگـاره  ارائـ ( 10: 1375سـازد. )موالنـا، های ديگر را فراهم مـیتواز  و در نهايت، تغییر در انگاره

-انگاره در. دارد نا « سازیانگاره» مخاط  نیز به رويدادها و اشیا، هامکا ، هااز شخصیت( تصويری)

 .شـوندمـی ارائـه پنهـا  تفسـیر بـا توأ  و دستکاری هاواقعیت وجود ندارد بلکه واقعیت سازی بازتاب

-و انگـاره تصـوير اساس بر و افکار مخاط  را ( از اين رو، ذهنیت7: 1393 )تاجیک و رمضا  نژاد،

-در اين مسیر تالش می  (116p  :2003,Devereuxنمايند. )های مطلوب خويش، بازسازی می

ايی ساخته شود که متولیـا  های آنها به گونهها و نگرششود تا رضايت مخاط  جل  شود و انتخاب

نمايـد تاکیـد مـی 1( به همین دلیـل، باسـیل آکـل9: 1382)پستمن،  خواهند.تولیدات فرهنگی می

ظن مخاط  نسبت به موضـوع تواند منجر به شکاکیت، بدبینی و سوءايی میسازی منفی رسانهانگاره

شود نگاه مخاطـ  نسـبت بـه سازی، تالش میارهدر فرايند انگ (Akel,2002)برساخته شده شود. 

ها و تصاويری جديد که منطبـق بـا آراء سـازندگا  رسـانه موضوع هدف تغییر يابد و بعد از آ ، انگاره

-ورد پذيرش مخاط  قرار مـیهای جديد مدر ذهن مخاطبا  آماج برساخته شود. الجر ، سازه ،است

و در ايـن مسـیر، ا ـر شـايعات ناشـی از  (214: 1381 ،مسعودیو  259: 1388گیرند )عیوضی، 

( در طـی ايـن 137: 1384شوند. )دادگـرا ، سازی منفی به سختی از ذهن مخاط  پا  میانگاره

 ایباورهـ، آ  یلهوسـ هب ات دبرنمی رهبه اهگزاره و اپنداره از ایبکهايی از شمراحل، محصوالت رسانه

 ات ندخشب تمراراس و دکنن ا بی را اصخ یموضوع اي و مفه کي ارهدرب اهايده از ایهمجمموع اي نمعی

. دی نماينـفـمعر «یپـذيرفتن اینظرهـ» وا عنـ هب و ددهن یطبیع ورتص ،اهانگاره آ  هب کلش بدين

نمايـد تاکیـد مـی (2005Matheson,) 2سازی، دونالد ماتسو ( در فرايند انگاره17: 1394)بابايی، 

 عـا  شعور بر مبتنی و جدی، غیرسیاسی ظاهراًهای نمايند تا ديدگاهکه کارگزارا  فرهنگی تالش می

های معرفـی شـده را طبیعـی و انکارناپـذير جلـوه را به مخاط  تحمیل نمايند و انگاره« کس همه»

 (18: 1392دهند. )ماتسو ، 

                                                                          

1  . Bassil Akel 

2  . Donald Matheson 
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نمـايی، سازی منفی از شگردهايی نظیر  استعاره، واژگا ، کنابه، اغراق و بـزر  در راستای انگاره

بندی ، قط ها، ارائه چشم اندازهای وارونهتخفیف داد  و جابجا کرد  موضوع، اظهار برخی از ناگفته

سـلیمانی و هراتـی، شـود. )... اسـتفاده مـی و و توصیفات غیرواقعی از خود و ديگری، معانی ضـمنی،

ع و ( در فراينـــد اقنـــا21 - 28: 1385و معتمـــدنژاد و مهـــدی زاده،  117 - 118: 1394

شود باور مخاطـ  نسـبت متقاعدسازی پیرامو  سخت انگاره و تصاوير جديد در مخاطبا  تالش می

: 1387به برخی انگارها تغییر يابد و بايدها و نبايدهای جديدی بـه وجـود آيـد. )دهقـا  طرازجـا ، 

 نظر در شگردهای فوق الذکر و با و خاصی منظور بهنیز  و متن تصاوير همه( بنابراين، 122 - 123

 واقعیـت از ایگوشه انگار که شوندمی ارائه ایگونه به اما، شوندمی برساخته خاصی مخاطبین گرفتن

 مسـئله ايـن بررسـی، سـازندبرمـی را معنا چگونه که اين و هاآ  معنای فهم برای تالش در. هستند

، زمـانی چه در و کجا، کسی چه. است نهفته متن يا تصوير ورای در چیزی چه بدانیم که دارد اهمیت

 بـه نـدرت بـه بینندگا  که جاآ  از. است ساخته را آ  مخاطبا  کدا  خیره نگاه برای و هدفی چه با

 ظاهرأ معانی قال  در را ترپیچیده هایانگاره معموأل خاص طور به تصاوير، دارند دسترسی فرايند اين

 بـه هـابازنمـايی و شوندمی منکر را ابها  و درونی تناقض ترتی  اين به. کنندمی بندیطبقه ایساده

-مـی پذيرفته واقعی امر عنوا  به، بود  و غیرواقعی تخیلی وجود با که شوندمی تبديل هايیاسطوره

بـرای تحريـف  1گـويیيابی به اين هدف، تکنیک داسـتا ( برای دست65: 1392)محمدی،  .شوند

 سـاختاری قالـ  در مسـتند بـه نگاهگیرد. برداری قرار میبهرهسازی در مستند مورد واقعیت و انگاره

 رابطـ  فقـط در مستند وجـود دارنـد، که تصاويری مجموعه که دارد وعموض ناي ، اشاره بهوگتا داس

 وعموضـ دبايـ ذال. ازندسمی را وقاي  بین ارگانیکی ارتباط بلکه دکننینم نعکسم را هاپديده مکانیکی

. ردک هتوج اهآ  روايی و لفظی ساختارهای به و ديد هاآ  اجتماعی و فرهنگی ایههزمین در را تندمس

مبتنی بر تحريف  هاسازیانگاره( به تعبیری ديگر، مستندسازا  در 7: 1393)تاجیک و رمضا  نژاد، 

به تحريف واقعیت همت گمارنـد و يکـی از  کرد  قطبی و 2جعلی اخبار طريق از واقعیت تالش دارند

 و میانـه افکـاری تا یرگـذار بـه همـراه هاشخصیت حذف برای اقدا  وتالش  های اين موضوع،جلوه

 نگـاهی و ترجام ، ترعقالنی که هايیشخصیت و ها جريا ، هاسازیانگاره اين در. است هاآ  معتدل

 فضـای دارنـد تـالش تصويرسـازی ايـن با درواق . گیرندمی قرار هجو  مورد، دارند آينده به معطوف

 و هـاجريـا ، تفکـرات حـذف بـه کـه کنند بندیقط  گونه ايی به و کنند هیجانی و تند را ایرسانه

                                                                          

1  . Story Telling 

2  fake news 
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، بـدلی و جعلی اخبار بازار، ی تحريف آلودفضاها گونه اين در طبیعتاً. شود منجر خاصی هایشخصیت

 (9 :1396. )خانیکی، شودمی فراهم شد  قطبی زمینه و يابدمی رواج هم تخري  و تحريف

-بهـره و خمینـیسازی پیرامو  اما  ، عوامل تولید تالش داشتند با انگاره57در مستند انقالب

های اشتباه، وارونـه سـازی حقـايق، ارائـه تصـاوير و گیری از تکنیک اقناع سازی، تحريف، ارائه داده

ردارنـد و از ب گا  خمینیگويی منفی و ... به تحريف شخصیت اما  متو  جديد منتشر نشده، داستا 

باشـد و در نقطـه مقابـل، شخصـیت ايی منفی ارائه دهند کـه منطبـق بـا واقعیـت نمـیايشا  چهره

توسعه طل ، هـوادار مـرد ، حـامی  نظیر خمینیتر از اما  محمدرضا پهلوی را با انگاره های مثبت

 خمینـیره امـا  سـازی منفـی چهـرفاه و آبادانی کشور و ... نشا  دهند. اين روند منطبق با انگـاره

مسـتند  در خمینـیسـازی چهـره امـا  رو، انگـارهبر شگرد تحريف همراه بوده است. از ايـن مبتنی

اشاره به اطالعاتی جعلی دارد که دست انـدرکارا  مسـتند بـه صـورت هدفمنـد و کـامالً  57انقالب

 دهند.مغرضانه برای گمراه کرد  مخاطبا  فارسی زبا  پیرامو  اما  ارائه می

 امعه آماریج. 3

های سیاسی و مـرتبط بـا جمله برنامه از نیز ايرا  معاصر تاريخ درباره من و تو شبکه مستند هایفیلم

باشـد. باشد که از منظر تا یر بـر افکـار عمـومی حـائز اهمیـت مـیتاريخ تحوالت اجتماعی ايرا  می

-شخصـیت برخـی و میالاسـ شورای مجلس، ايرا  میالاس بالانق، پهلوی رژيم درباره مستندهايی

 شـبکه ايـن از بارها گوناگو  هایمناسبت در گاه که ايرا  میالاس بالانق از بعد و قبل سیاسی های

 و اجتمـاعی، سیاسـی غیرخبـری و خبـری هـایپیا  بیا  در که است قالبی مستند .شودمی بازپخش

 تـرجذاب، هستند عامی و غیرنخبه که شبکه اين بینندگا  جمله از مخاطبا  از قشری برای، فرهنگی

 و نريشن، موسیقی با ترکی  و تدوين، بصری جذابیت، روايت داشتن، بود  گونه داستا . است خبر از

 دلیـل بـه، پیداسـت آ  نـا  از که طورهما  ،حال عین در. است (ژانر) گونه اين جذابیت عوامل از... 

 و اسـتناد قابل، خبر اندازه به تقريباً، قولها نقل و تصاويراز  استفاده و واقعی شبه و تاريخی استنادهای

يکی از تولیدات شبکه مـن و تـو « 57انقالب( »94: 1394)نزاکتی،  .نمايدمی واقعی و اعتماد قابل

سـاعت( در  10ايـی نـوين در پـنس قسـمت )گیری از فنـو  رسـانهباشد که در ژانر مستند و بهرهمی

به عنوا  تهیـه کننـدگا  ايـن  غفارزاده سا  و آشتیانی آرشگرديد.  چندين نوبت از اين شبکه پخش

های جديد، وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مستند تالش دارند با ارائه تصاوير و فیلم

هـای جامعـه ايرانـی، را نمايش دهند و با تحريف برخی از واقعیـت 1357اعتقادی ايرا  را در سال 



     193...     «57مستهد انقالب» در خمیهیاماا های مهفی پیرامون ش یی  انگاره

 -برابر اتهامت و جناياتش تبرئه و رف  اتها  نمايند. ويژگـی ايـن مسـتند تـاريخی رژيم پهلوی را در 

های مختلف اين مسـتند در راسـتای تبیـین باشد و انگارهسیاسی، تقابل اما و محمد رضا پهلوی  می

شرايط، شخصیت و رفتار سیاسی ايشا  به کار گرفته شده است تا جـايی کـه مخاطـ  بـا مشـاهده 

گرا پی برد کـه نماينـده ديده شده در مستند به تقابل دو گفتما  پهلويسم و اسال  های تدار بخش

باشد. چیدما  و آرايش درونی مستند بـه می خمینیيکی، محمدرضا پهلوی و نماينده ديگری، اما  

های موجود در مستند به صورت دوگانه اسـت و ها، شواهد و استنتاجگزاره ايی است که تمامیگونه

محمد رضا پهلوی گا  بر  و خمینیمخاط  به سمت و سوی مقايسه نسبت به شخصیت اما  ذهن 

شـده اسـت تـا  منجـر خمینیهای مثبت و منفی نسبت به محمدرضا پهلوی  و اما  دارد. انگارهمی

مشـهود باشـد.  بسیار خمینیتقابل گفتمانی به خوبی خود را نشا  دهد و بازنمايی منفی چهره اما  

هـای تحريـف آلـود مسـتند فـوق الـذکر در خصـوص ن دلیل، مقاله حاضر تالش دارد انگارهبه همی

 مورد نقد قرار دهد. را خمینیشخصیت اما  
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57مستند انقالب
انگاره هايی  
پیرامو  دو 
شخصیت

محمد رضا پهلوی

هوادار حقوق مرد  ايرا 

چهره دموکراتیک

تالش برای آبادانی و رفاه

ملی گرا

پیروی از فرهنگ غرب

فضای باز سیاسی

بی توجهی به روحانیو 

مداف  حقوق زنا 

(ره)اما  خمینی

ناآشنا با مباحث روز

تا یرپذيری از اطرافیا 

واپسگرايی 

مخالف توسعه و پیشرفت ملی

بی توجه به حقوق زنا 

ر بی رقبتی اما  به فعالیت سیاسی د
زما  تبعید

ضديت با علم و دانش

سازش پذيری با قدرت های بزر 

 محمدرضا پهلوی و خمینیپیرامو  اما   57های مستند انقالب. انگاره1نمودار
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 پهلـویمحمدرضا  و خمینیاما  حضرت های مستخرج شده از مستند پیرامو  شخصیت انگاره

دهد که روند مستند به اين طريق است که با برشمرد  برخی از نقاط ضعف محمدرضاشـاه، نشا  می

ذهـن  بـه خمینـیتر از امـا  ايی موجهنمايد که از وی چهرههای جعلی و مثبتی اشاره میبه انگاره

 امـا ير در خصـوص هـايی توسـط راوی يـا تصـويابد و در نقطه مقابل، انگـارهمخاط  انتقال می

توجـه نسـبت بـه حقـوق ای مخالف توسعه و پیشرفت کشور، بیشوند که از ايشا  چهرهمی برساخته

-شود. برای نقد انگاره... به نمايش گذاشته می ها، احزاب و زنا ، مخالف علم و دانش آموزی واقلیت

هـای کیفـی الز  شـوند و داده کدگزاری خمینیها، در ابتدای امر بايد مطال  مستند پیرامو  اما  

 از شـود. ايـن روش نیـز يکـیاستخراج شود و برای اين منظور از روش تحلیل مضمو  استفاده مـی

 الگوهـای شـناخت بـرای خـوبی بـه تـوا می» باشد کهکیفی می تحقیقات در مناس  تحلیلی فنو 

 ابزارهايی از نیز مضامین شبکه تحلیل و مضامین قال  تحلیل. کرد استفاده کیفی هایداده در موجود

 بـه را مضـامین از فهرسـتی، مضـامین قالـ . رونـدمـی کار به مضمو  تحلیل در معموال که هستند

 شـبیه هـايینگاره در را مضامین میا  ارتباط نیز مضامین شبکه. دهدمی نشا  مراتبی سلسله صورت

انجا  پژوهش حاضر، سه مرحلـه زيـر ( برای 151: 1390)عابدی و ديگرا ،  «.دهدمی نشا  تارنما

ــی ــلانجــا  م ــذيرد  تحوي ــتن پ ــديل، م ــا مضــمو  شــبکه توصــیف و کشــف و هــامضــمو  تب ه

(Stirling,2001: p391)  ،خمینیشبکه مضامین مرتبط با اما  در ادامه استخراج خواهیم نمود  را

 ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.و نقد اين انگاره
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 57مستند انقالب در خمینیمضمو  مطال  مرتبط با اما  . مراحل تحلیل 2نمودار

پیراماون اماام  57هاای مساتند انقاالبهای پژوهش؛ تحلیل مضمون دادهیافته. 4

  خمینی

 . تحویل متن4-1

شـود و در می استخراج خمینیی راوی مستند پیرامو  اما  هاها و صحبتدر مرحله اول، نقل قول

 شوند تا شبکه اولیه مضامین پايه تشکیل شود.دهی شده در نمودار ارئه میکدهايی سازما قال  

 ایپايه مضامین به خمینیاما   خصوص در 57انقالب مستند هایقول و نقل تبديل .1جدول

امـا   پیرامـو  شـده مطـر  محتواهـای فشـرده واحد رديف

  خمینی

 کد

 بهشـت در فرانسه در او مشاورا  از يک هیچ اينکه با» 1

 آيـت بـه را الز  نکات دقت با ولی نیستند حاضر زهرا

 هـایحـوزه همه به نسبت تا کردند گوشزد خمینی اهلل

 «کند. گیریموض  کلیدی

ــا   ــذيری ام ــی یر پ ــیت  از خمین

 ديگرا  

بــر مواضــ   نفــوذ مشــاورا  امــا 

 ايشا 

تحويل متن

تبديل مضامین 
پايه به مصامین 
سازما  دهنده

مراحل تحلیل 
مضمو  مطال  

در مستند ( ره)اما 
57انقالب 

کشف و ارائه شبکه 
مضامین
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عد  حضور مشاورا  اصـلی ايشـا  

 زهراءدر سخنرانی بهشت 

 اما آماده کرد  مطال  سخنرانی 

 نزديکا  وی در فرانسه توسط

 تحـت خمینـیاعال  مواض  اما  

 تا یر اطرافیانش

بـه  نسـبت اما عد  آگاهی دقیق 

موضوعات مختلف کشـور و جامعـه 

 ايرا 

 او بـه لحظه آخرين در هم جايگاه در حاضر روحانیو » 2

 آيت، کند تشکر ارتش همافرا  از که کنندمی يادآروی

 «کند.می گوش دقت با هم خمینی اهلل

 خمینــیتحــت تــا یر بــود  امــا  

 به اطرافیانش نسبت

به برخی مسائل  نسبت اما غفلت 

 مهم در سخنرانی

بـه  نسـبت امـا شخصیت منفعل 

 اوامر اطرافیا 

ــت» 3 ــی اهلل آي ــا  خمین ــوانی دورا  ازهم ــا  ج  هنگ

-مند میعالقه هم سیاست به حوزوی دروس تحصیل

ورود  نخسـتین اسـال  فـدايیا  بـاگروه آشـنايی .شود

 گـروه يـک اسـال  فـدايیا  .اسـت سیاسـت به ايشا 

 انجـا  تروريسـتی هـایاقـدا  بودندکه تندرو ارتجاعی

 احمدکسـروی :گـروه ايـن قربانیـا  ازجملـه .دادندمی

 دربـار وزير وقت هژير عبدالحسین ،سکوالر فکر روشن

 .هستند1329 درسال وزيرايرا  نخست آرا رز  و علی

 رويکـرد دلیـل به خود فعالیت در دورا  اسال  فدايیا 

 بروجـردی اهلل آيت جدی داشتند با مخالفت که خشنی

ــروع  ــر ش ــال  ب ــدائیا  اس ــا یر ف ت

  های سیاسی اما  خمینیفعالیت

همســـوئی افکـــار و ســـیره امـــا  

 با اقدامات تروريستی خمینی

  تندرو بود  افکار اما  خمینی

ريزی گفتمـا  خشـونت طلـ  و پی

 در خمینــیافراطــی توســط امــا  

 40اوايل دهه 

احیاء افکـار فـدائیا  اسـال  توسـط 

  اما  خمینی
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 مرجـ  تـرينمهم بروجردی اهلل آيت .شوندمی رو روبه

 همـین بـه ،بـود قـم علمیه یو مدير حوزه وقت تقلید

 بروجـردی اهلل شاگرد آيـت که خمینی اهلل رو  دلیل

و آشـکار  را علنـی اسـال  بافـدايیا  پیوند خود را است

 ايـن و سرا  اسال  رهبرفدايیا  صفوی نواب .کندنمی

 شـوند. ايـنمی دستگیر و تیربارا 1334 درسال گروه

بـا . دارد را در پـی اسـال  فـدايا  فعالیـت توقف اقدا 

ــت ــت درگذش ــردی اهلل آي ــالدر  بروج ــدای س  40ابت

 اهلل آيـت توسـط اسـال  و تنـد فـدايیا  خشن گفتما 

 «.شودمی احیا خمینی

 متحجر معرفی کرد  اما  خمینی

 جـانبی موضـوعات از يکـی ايـرا  بحـرا  که اين با» 4

 ايرانـی هـای گروه از هريک اما است گوادلوپ نشست

 کننــد.مــی تفســیر خــود علیــه را جلســه ايــن تشــکیل

 بـه مـتهم را غربـی چهـار قـدرت سرا  شاه هوادارا 

 مقابـل و در کننـد مـی شـاه سـقوط برای ريزیبرنامه

 بـرای غـرب بلو  رهبرا  که شوندمی مدعی انقابیو 

 انـدشـده امده کودتا انجا  به انقالب وقوع از جلوگیری

 رسـمی دو مقـا  گوادلـوپ کنفـرانس برگـزاری از بعد

 جمهــور رئــیس پیـا  محرمانــه فرانســه خارجـه وزارت

 خـروج کـاتر دهنـد.مـی خمینـی اهلل ايـت به را امريکا

-مـی خبر خمینی اهلل ايت به را ايرا  از شاه زودهنگا 

 از ارتـش توسـط کودتا انجا  بابت هشدار ضمن و دهد

 دولـت از ارتـش سـرا  بـا مـذاکره ضمن خواهدمی او

 از پشـتیبانی خمینـی اهلل آيـت کنـد حمايت هم بختیار

 فرمـا  کودتا صورت در گويدمی و پذيردنمی را بختیار

 نمايندگا  پنهانی مذاکرات حال اين با داد خواهد جهاد

 چندين در و کندمی پیدا ادامه خمینی اهلل آيت با امريکا

 هـایديپلمـات با او از نمايندگی به يزدی ابراهیم نوبت

ـــا   ـــیام ـــا  وی  و خمین حامی

ــتای  ــوپ را در راس ــرانس گوادل کنف

جلوگیری از وقـوع انقـالب در نظـر 

 گیرند.می

نتايس کنفرانس گوادالـوپ بـه امـا  

دو مقـا  فرانسـوی  توسط خمینی

 شود.اعال  می

کارتر در خصوص خروج شاه به اما  

 دهد.می پیا  خمینی

صورت پنهـانی بـا  به خمینیاما  

 نمايد.آمريکا مذاکره می

اما  اجازه مـذاکره بـا آمريکـا را بـه 

 دهد.برخی از مقامات ايرانی می

خصـوص مواضـ   در خمینیاما  

ـــمحالل و  ـــار اض ـــدغربی دچ ض

 شود.دگرديسی می

بـه  نسـبت خمینـینرمش امـا   

 آمريکا
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 بـه کـه خمینی اهلل آيت .پردازدمی مذاکره به امريکايی

 تغییـر کمـی بـا کـردمی اتخاذ ضدغربی مواض  مرات 

-مـی صحبت امريکا درباره محسوس نرمشی و موض 

 هـاغربـی به خمینی اهلل آيت مواض  اين ادامه در. کند

 ايـرا  بیاينـد سرکار انقالبیو  اگر که دهدمی اطمینا 

 چـ  هـایگـروه بـه و پیوست نخواهد شرق بلو  به

 .کندمی حمله

 بــه خمینــیاطمینــا  داد  امــا  

غرب در خصوص عد  پیوسـتن بـه 

 بلو  شرق

هــای تخريــ  احــزاب و شخصــیت

  گرا توسط اما  خمینیچ 

 حـريم وارد انقالب پرواز، صبح ابتدايی هایساعت در» 5

 درجـه کـابین در خمینی اهلل آيت. شودمی ايرا  هوايی

 بــا. اســت عبــادت و اســتراحت حــال در هواپیمــا يــک

 آيـت از مـرد مهمانـدارا  گرفته صورت هایهماهنگی

 اهلل آيـت از يزدی ابراهیم. کنندمی پذيرايی خمینی اهلل

 آيـت سـپس. بپوشد گلوله ضد جلیقه خواهدمی خمینی

-می اصلی کابین به مشاورانش خواست به خمینی اهلل

 بـه  خمینـی اهلل آيت ولی  ببینند را او خبرنگارا  تا آيد

 موجـه تـدريح به خبرنگارا  حاال. کندنمی توجهی آنها

 دورا  در. شوندمی مطبوعات به نسبت او رويکرد تغییر

 خـارجی هـایرسـانه فرانسه در خمینی اهلل آيت اقامت

 ولی انداختند راه او نف  به ایسابقهکم ایرسانه کمپین

. ندارد خود مواض  تبلیغ به نیازی ديگر خمینی اهلل آيت

 به خود بازگشت ابتدايی هایماه در مصاحب  سه جز به

 نگـاریروزنامـه هـیچ به ديگر خود عمر پايا  تا ايرا 

 «.دهدنمی مالقات وقت

بـه  نسـبت خمینیتوجهی اما  بی

 خبرنگارا  حاضر در هواپیما

 ناديده گرفتن حقوق خبرنگارا 

 نسـبت خمینـیتغییر رويکرد اما  

 به خبرنگارا  پس از پیروزی انقالب

ــا   ــتفاده ام ــوء اس ــیس  از خمین

ايــی غــرب بــه نفــ  کمپــین رســانه

مصالح خـويش )اسـتفاده ابـزاری از 

 رسانه(

ــه امــا عــد  نیــاز  تبلیغــات  ب

خبرنگارا  بعد از ورود به ايـرا  بـه 

 دلیل رسید  به اهدافشا 

عد  اجازه مالقات به خبرنگارا  بعد 

 از فرايند رهبری

از اما  و روحانیو  ستاد اسـتقبال از ايشـا   تصاويری[ 6

 یکمیتــه» ]کنــد:شــود و راوی بیــا  مــیپخــش مــی

 صـف تـا کنـد مـی تـالش جديـد اقدامی در انتظامات

 هـم زنـا  ... بـه کنـد جدا مردا  از را زنا  راهپیمايی

. شـوند حاضـر راهپیمايی در سیاه چادر با شودمی گفته

روحــانیو   و خمینــیتاکیــد امــا  

 افراطی بر پوشش چادر برای زنا 

 نسـبت اما توجهی روحانیت و بی

 به حقوق زنا 
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 راهپیمـايی و آينـدمی خیابا  به نفر میلیو  1 از بیشتر

 تبديل انقالب دورا  تظاهرات پرشمارترين به را اربعین

 جمعیـت میـا  در مشـکی چـادر زنـا  تعداد. کنندمی

 حجـاببـی زنا  به مواق  از بسیاری در است چشمگیر

 فقـط حـزب شـعار با ایعده حتی و شودمی داده تذکر

 راهپیمـايی در کـه حجـاببـی معلم زنا  به اهلل حزب

 راهپیمـايی در و قبـل ماه يک. پاشندمی رنگ حاضرند

 تظـاهرات هـم کنـار در حجـاب با و حجاببی عاشورا

 بـه مـذهبی هـایگـروه روز 30 عر  در ولی کردند

 قبـول را ديگـری یسـلیقه کـه شـوندمی قوی قدری

 «.کنندنمی

قبول نکرد  سلیقه زنا  از قشرها و 

ــروه ــا  گ ــط ام ــف توس ــای مختل ه

  خمینی

 

 بـه زنـا  هسـتند مدرسه حیاط در مردا  کهحالی در» 7

 هـم هـاآ  بـه ديگـر ساعت چند از تا اندايستاده صف

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

 خبرنگارا . داشت خواهند ورود اجازه چادر با فقط شده

 قبـول مـورد پوشـش اين ايا که کنندمی سوال خارجی

 نمـاد يا دارد نظر در خمینی اهلل ايت که است حکومتی

 هیجـا  مانـد  بـاال بـرای  است سیاسی اتحاد نوعی

 مـر  مـدا  و شوندمی تشويق داد  شعار به هم زنا 

 «.گويندمی بختیار بر

توجهی به حقـوق زنـا  و ارجـح بی

ــا   ــخنرانی ام ــردا  در س ــود  م ب

 خمینی

زنـا   باخمینیتاکید بر ديدار اما  

 چادری

گیـری از احساسـات و هیجـا  بهره

ــی و  ــعارهای سیاس ــری ش ــا  ب زن

 انقالبی

اهمیـت بـود  زنـا  غیرچـادری بی

  برای اما  خمینی

 اهلل آيـت جملـه از پايـه بلند روحانیو  و تقلید مراج » 8

 تبريـک را خمینی اهلل آيت بازگشت هم مداری شريعت

 حالی در مداری شريعت اهلل آيت تبريک پیا . گويندمی

 اهلل آيـت و او اخـتالف کـه شودمی چاپ هاروزنامه در

 شـده کشـیده مطبوعـات بـه اسـت وقتی چند  خمینی

-مصاحبه در فرانسه تر  از قبل خمینی اهلل آيت. است

 رومیانه روحانیو  نماينده را مداری شريعت اهلل آيت ای

ـــا   ـــیام ـــا خمین ـــت اهلل  ب آي

 شريعتمداری اختالف دارند.

توصیف آيـت اهلل شـريعتمداری بـه 

ــا   ــط ام ــايی توس ــانی آمريک روح

  خمینی

سخت کرد  زندگی برای آيـت اهلل 

شريعتمداری بعد از اخـتالف وی بـا 
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 هوادارا  آ  از بعد. بود نامیده کلمه امريکايی مفهو  به

 اهلل آيـت بـرای قـدری بـه را شـرايط خمینی اهلل ايت

 کـه کنـدمی اعال  او که کنندمی تنگ مداری شريعت

 بـه را قم اعترا  نشانه به هاروی تند ادامه صورت در

 صادق گرچه. کرد خواهد تر  تبريز خود زادگاه مقصد

 خمینـی اهلل آيـت مواضـ  ايـرا  به ورود با زاده قط 

 ايـن اما کندمی تکذي  را مداری شريعت اهلل آيت علیه

 هـم علمیـه حـوزه در خمینی اهلل آيت حاال که واقعیت

 تعـداد. اسـت پوشـیچشـم قابـل غیر است اول قدرت

 بـه او طـرف از و گیرنـدمی شهريه او از که هايیطلبه

 اهلل آيـت کـه ایشـهريه و اندشده بیشتر روندمی منبر

 پرداختـی شـهريه از بیشتر پردازدمی هاطلبه به خمینی

 باالتری فقهی جايگاه که است مداری شريعت اهلل آيت

 «دارد. خمینی اهلل آيت از

 اما  خمینی

آيت اهلل شريعتمداری از نظر فقهـی 

 قدرت اما است اما  برتر اما از 

 های علمیه دارد.بیشتری در حوزه

-مـی قرار مخاط  را جامعه نخبگا  زما  هم بختیار» 9

 گنگـی مفهـو  اسـالمی جمهـوری»: گويـدمی و دهد

 مراجعـه خمینی اهلل آيت هایکتاب به کسی اگر. است

 تعـدد نه خمینی اهلل آيت .آيدمی در لرزه به پشتش کند

 «.را دموکراسی نه، پذيردمی را سیاسی هایگروه

ــا   ــالمی ام ــوری اس ــه جمه نظري

 و نارسا است. گنگ خمینی

 خمینـیهای حکومتی اما  ديدگاه

 و تباه کننده جامعه است. ضدبشری

دموکراسـی  مخـالف خمینـیاما  

 است.

فعالیت احزاب  مخالف خمینیاما  

 است و به کثرت احزاب اعتقاد ندارد.

 ای به مضامین سازمان دهنده و فراگیرهای پایهتبدیل مضمون. 4-2

توسـط کدگـذاری متـو   يکـه خمـیندر خصوص شخصیت امـا  ای مضامین پايه در اين مرحله،

 نمـائیم.سازما  دهنده و فراگیر تبـديل مـی استخراج شده از متن مستند به دست آمد، را به مضامین

 های موجود ارائه دهیم.فراگیر و قابل استنتاج در خصوص انگاره مضامینیسعی بر اين است تا 

 دهنده سازما  مضامین به ایپايه مضامین تبديل. 2جدول
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 مضمو  فراگیر مضامین سازما  دهنده مضامین پايه رديف

 تی یر پذيری  هیجانی اما  خمینی 1

 

 

 

 

شخصــیت منفعــل امــا  

تا یر اطرافیـا   و خمینی

 بر افکار ايشا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحريف شخصیت 

 اما  خمینی

مواضــ   بــر امــا نفــوذ مشــاورا   2

 ايشا 

عد  حضور مشاورا  اصلی ايشا  در  3

 سخنرانی بهشت زهراء

  امـا آماده کرد  مطال  سخنرانی  4

 نزديکا  وی در فرانسه توسط

 تحـت خمینـیاعال  مواض  امـا   5

 تا یر اطرافیانش

بـه  نسـبت اما عد  آگاهی دقیق  6

موضوعات مختلـف کشـور و جامعـه 

 ايرا 

  تــا یر بــود  امــا  خمینــیتحــت  7

 نسبت به اطرافیانش

به برخی مسائل  نسبت اما غفلت  8

 مهم در سخنرانی

نسـبت بـه   شخصیت منفعل امـا  9

 اوامر اطرافیا 

-تا یر فدائیا  اسال  بر شروع فعالیت 10

   های سیاسی اما  خمینی

 

 

 فــدائیا  بــه امــا  انتصــاب

 اسال 

 

فدائیا  اسال  توسط اما  احیاء افکار  11

 خمینی

بـا اقـدامات  همسوئی اما  خمینی 12

 آمیز سازما  مجاهدينخشونت

همسوئی افکار و سیره اما  خمینی با  13

 اقدامات تروريستی

 

ــونت ــره خش ــی و چه طلب

تندرو بود  افکار اما  خمینی  14خشن اما  خمینی
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پی ريزی گفتما  خشـونت طلـ  و  15

ــی ــا  خمین در  افراطــی توســط ام

 40اوايل دهه 

ارتجــاعی و متحجــر معرفــی کــرد   16

 اما  خمینی

ــس ــا  واپ ــود  ام ــرا ب گ

 خمینی

ـــی 17 ـــا  خمین ـــا  وی  ام و حامی

ــتای  ــوپ را در راس ــرانس گوادل کنف

جلوگیری از وقـوع انقـالب در نظـر 

 گیرند.می

 

 

 تغییر مواض  اما  خمینی

نسبت به آمريکـا )سـازش 

پذيری و نرمش نسبت بـه 

 غرب(

نتايس کنفـرانس گوادالـوپ بـه امـا   18

توسط دو مقـا  فرانسـوی  خمینی

 شود.اعال  می

کارتر در خصوص خروج شاه به اما   19

 دهد.پیا  می خمینی

به صورت پنهـانی بـا  اما  خمینی 20

 نمايد.آمريکا مذاکره می

اجازه مـذاکره بـا آمريکـا را بـه اما   21

 دهد.برخی از مقامات ايرانی می

در خصـوص مواضـ   اما  خمینـی 22

ضـــدغربی دچـــار اضـــمحالل و 

 شود.دگرديسی می

ــه  نــرمش امــا  خمینــی 23 نســبت ب

 آمريکا

به غرب  اطمینا  داد  اما  خمینی 24

در خصوص عد  پیوستن بـه بلـو  

 شرق

 

 

 

 

 

تخريــ  احــزاب و شخصــیت هــای  25

 گرا توسط اما  خمینیچ 

بـا  مخالفت اما  خمینی 

 کثرت احزاب
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مخالف فعالیت احزاب  اما  خمینی 26

 است و به کثرت احزاب اعتقاد ندارد.

ـــا  خمینـــی 27 بـــا آيـــت اهلل  ام

 شريعتمداری اختالف دارند.

 

 

 مخالفت شديد اما  خمینی

 با آيت اهلل شريعتمداری

توصــیف آيــت اهلل شــريعتمداری بــه  28

روحــانی آمريکــايی توســط امــا  

 خمینی

سخت کرد  زندگی بـرای آيـت اهلل  29

شريعتمداری بعد از اخـتالف وی بـا 

 اما  خمینی

آيت اهلل شريعتمداری از نظر فقهی از  30

قـدرت  برتر است امـا امـا  اما 

 های علمیه دارد.بیشتری در حوزه

توجهی بـه حقـوق زنـا  و ارجـح بی 31

ــا   ــخنرانی ام ــردا  در س ــود  م ب

 خمینی

 

 

به  توجهی اما  خمینیبی

حقــوق زنــا  و اجبــاری 

ــه  ــای هم ــادر ب ــرد  چ ک

 بانوا 

با زنـا   تاکید بر ديدار اما  خمینی 32

 چادری

گیـری از احساسـات و هیجـا  بهره 33

ــی و  ــعارهای سیاس ــری ش ــا  ب زن

 انقالبی

اهمیـت بـود  زنـا  غیرچـادری بی 34

 برای اما  خمینی

ــانیو   35 ــی و روح ــا  خمین ــد ام تاکی

 افراطی بر پوشش چادر برای زنا 

نسـبت  توجهی روحانیت و امـا بی 36

 به حقوق زنا 

قبول نکرد  سلیقه زنا  از قشـرها و  37
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ــروه ــا  گ ــط ام ــف توس ــای مختل ه

 خمینی

نسـبت بـه  توجهی اما  خمینیبی 38

 خبرنگارا  حاضر در هواپیما

 

 

ـــوق  ـــده گـــرفتن حق نادي

مطبوعات و استفاده ابزاری 

 نگارا از روزنامه

 ناديده گرفتن حقوق خبرنگارا  39

نسبت به تغییر رويکرد اما  خمینی 40

 خبرنگارا  پس از پیروزی انقالب

از کمپین  سوء استفاده اما  خمینی 41

نف  مصالخ خويش ايی غرب به رسانه

 )استفاده ابزاری از رسانه(

بــه تبلیغــات  عــد  نیــاز امــا  42

خبرنگارا  بعد از ورود بـه ايـرا  بـه 

 دلیل رسید  به اهدافشا 

عد  اجازه مالقات به خبرنگارا  بعد  43

 از فرايند رهبری

ــه جمهــوری اســالمی امــا   44 نظري

 گنگ و نارسا است. خمینی

هـای ديـدگاهناقص بـود  

 حکومتی اما  خمینی

 های حکومتی اما  خمینـیديدگاه 45

 ضدبشری و تباه کننده جامعه است.

مخـالف دموکراسـی  اما  خمینـی 46

 است.

ــــا  ــــديت ام ــــا  ض ب

 دموکراسی

ـــر و  11 مضمو  پايه 46 جم  ـــمو  فراگی مض

 سازما  دهنده

 

 شبکه مضامین. 4-3

، يـازده مضـمو  فراگیـر و 57ای مستخرج از مستند انقالبمضمو  پايه 46بعد از تجزيه و تحلیل 

در ايـن  گیری شبکه مضامین تحريف شخصیت اما  خمینیسازما  دهنده تشکیل شد که به شکل
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 مستند منجر گرديد. در نمودار زير، شبکه مضامین آمده است.

 
خمینی اما  چهره تحريف مضامین شبکه. 3نمودار  57انقالب مستند در   

 های کیفیتجزیه و تحلیل داده. 5

بايد اذعا  داشـت کـه  57در مستند انقالب های منفی در خصوص اما  خمینیدر خصوص انگاره

ها جعلی و منطبـق های انقالبی، اين انگارهبا توجه به شواهد تاريخی، اسناد ملی و خاطرات شخصیت

-باشد. برخی از انگـارهای فارسی زبا  میماهواره هایای غرب و شبکهبا اهداف سیاستگذارا  رسانه

 شخصـیتدر اين مستند بـوده اسـت، عبـارت اسـت از   هايی که مربوط به شخصیت اما  خمینی

تحريف شخصیت
(  ره)اما  خمینی
در مستند 
57انقالب

دموکراسی ضديت با دموکراسی

خبرنگار بی توجهی به حقوق 
خبرنگارا 

حجاب و پوشش 
اسالمی

اجبار چادر برای همه زنا 

انديشه های حکومتی ناکارآمدی انديشه جمهوری 
اسالمی

ارتباط با آيت اهلل 
شريعتمداری

اختالف با يکديگر

حقوق روزنامه نگارا  بی توجهی به حقوق روزنامه 
نگارا 

فدائیا  اسال  تا یرپذيری اما  از انديشه و 
گرايشات خشن فدائیا 

خشونت خشونت گرا

واپس گرايی مرتج  و تحجرگرا

ارتباط با آمريکا سازش پذيری و نرمش 
نسبت به آمريکا

احزاب عد  قبول کثرت احزاب
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 و طلبیاسال ، خشونت فدائیا  به اما  ايشا ، انتصاب افکار بر اطرافیا  تا یر و خمینی اما  منفعل

 بـه نسـبت خمینـی اما  مواض  ، تغییرخمینی اما  بود  گرا، واپسخمینی اما  خشن چهره

 احـزاب، مخالفـت کثرت با( ره)خمینی اما  مخالفت ،(غرب به نسبت نرمش و پذيری سازش) آمريکا

 اجبـاری و زنـا  حقـوق بـه خمینی اما  توجهیشريعتمداری، بی اهلل آيت با خمینی اما  شديد

 نگارا ، ناقصروزنامه از ابزاری استفاده و مطبوعات حقوق گرفتن بانوا ، ناديده همه بای چادر کرد 

 دموکراسی. با اما  و ضديت خمینی اما  حکومتی هایديدگاه بود 

 

 57در مستند انقالب  های منفی شخصتی امام خمینیانگاره

 تـا یر و خمینی اما  منفعل شخصیت 1

  ايشا  افکار بر اطرافیا 

 اهلل آيـت بـا خمینـی اما  شديد مخالفت 7

 شريعتمداری

 و زنـا  حقوق به خمینی اما  توجهیبی 8 اسال  فدائیا  به اما  انتصاب 2

 بانوا  همه بای چادر کرد  اجباری

ــونت 3 ــیخش ــره و طلب ــن چه ــا  خش  ام

 خمینی

 اسـتفاده و مطبوعـات حقـوق گرفتن ناديده 9

 نگارا روزنامه از ابزاری

 امـا  حکـومتی هـایديـدگاه بـود  ناقص  10خمینی اما  بود  گراواپس 4

 خمینی

 بـه نسـبت خمینـی اما  مواض  تغییر 5

 به نسبت نرمش و پذيری سازش) آمريکا

 (غرب

 دموکراسی با اما  ضديت 11

   احزاب کثرت با خمینی اما  مخالفت 6

 
دريافت که تصـاوير ارائـه شـده از امـا  توا  می 57اکتشاف شده از مستند انقالب در شبکه مضامین

ايـی پیرامـو  سیاسـی و انديشـه -هايی در سه سطح شخصـی، اجتمـاعی مبتنی بر انگاره خمینی

 باشد که در نمودار زير آمده است.می شخصیت اما  خمینی

 

 57در مستند انقالب های سطو  مختلف شخصیت اما  خمینی. انگاره3جدول

 ايیويژگی انديشه ويژگی اجتماعی ويژگی فردی رديف
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ــدا  انديشــه مخالف حقوق زنا  منفعل 1 هــای واضــح و فق

 روشن

ــومتی  نگارا استفاده ابزاری از روزنامه تحت تا یر اطرافیا  2 ــار حک ــود  افک ــگ ب گن

 اما 

 های غیردموکراتیکانديشه تاکید بر حجاب اجباری متحجر 3

های آيت اهلل شهمخالفت با اندي مدار افراطیدين 4

 شريعتمداری

 مخالفت با اصل بنیادين آزادی

گرايــی تا یرپــذيری از خشــونت دهن بین 5

 فدائیا  اسال 

 

  مخالف رشد و توسعه اقتصادی مستبد 6

  توجهی به رفاه عمومیبی گرا و متحجرواپس 7

 
را در تقابـل برخـی  های جعلی تالش دارد سیره عملی و نظری اما  خمینیمستند با ارائه داده

ها به شر  زيـر هسـتند  های انقالبی و ... قرار دهد که برخی از اين تقابلها، تفکرات، شخصیتگروه

نگارا ، تقابل با برخی مراج  تقلید، تقابل با زنا ، تقابل با احـزاب، تقابـل بـا توسـعه تقابل با روزنامه

هـا و ها، احزاب، شخصیترا در تقابل گروه کشور و غیره. مستند تالش دارد شخصیت اما  خمینی

 ای مستبد از ايشا  در ذهن مخاط  بسازند.های مختلف قرار دهد تا از اين طريق چهرهجنسیت

 
 57های مستند انقالبها در نشانهبا گروه . ترسیم تقابل اما  خمینی4جدول

 مدلول نشانه رديف

1 
 

 بـه. ندارد خود مواض  تبلیغ به نیازی ديگر خمینی اهلل آيت»

 تا ايرا  به خود بازگشت ابتدايی هایماه در مصاحب  سه جز

 مالقـات وقـت نگـاریروزنامه هیچ به ديگر خود عمر پايا 

 «.دهدنمی

 نگارا تقابل با روزنامه

 تقابل با دموکراسی «.پذيردرا نمی دموکراسی خمینی اهلل آيت» 2

 تقابل با احزاب «.پذيردنمی را سیاسی هایگروه تعدد خمینی اهلل آيت» 3

 هم هاآ  به ديگر ساعت چند از تا اندايستاده صف به زنا » 4

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

 تقابل با زنا 
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 «.داشت خواهند ورود اجازه چادر با فقط

 آيـت ایمصـاحبه در فرانسـه تر  از قبل خمینی اهلل آيت» 5

 مفهـو  بـه رومیانـه روحانیو  نماينده را مداری شريعت اهلل

 اهلل ايـت هـوادارا  آ  از بعـد. بـود نامیـده کلمـه امريکايی

 مـداری شـريعت اهلل آيـت بـرای قدری به را شرايط خمینی

 ...«کنند می تنگ

ــا برخــی روحــانیو  و  تقابــل ب

 مراج  تقلید

 
تحريف و جعل وقاي  تاريخی در موضوعات مختلف دارای بیش از يکصد مورد  57مستند انقالب

ای نا آشنا با مسـائل روز و نیازمنـد بـه را به صورت چهره تالش دارد اما  خمینیباشد و ايرا  می

در  57نمايند. در جايی از مستند انقـالب اطرافیانش نشا  دهد که تحت تی یر اطرافیا  خود عمل می

هنگا  سخنرانی اما  در بهشت زهرا در رابطه با اينکه اما  نظراتش تحت تا یر اطرافیانش قرار داشته 

ايـن ايی است که ايشا  تحت تا یر افکار نزديکا  خويش قرار دارد ولـی آرايش مستند به گونهاست، 

در طول زندگی و مبـارزاتی کـه در  شخصیتی اما  خمینیموضوع در حالی است که با بررسی ابعاد 

گردد که ايشا  شخصیتی بـا اراده بسـیار قـوی و سـازش طول نهضت اسالمی داشتند، مشخص می

سازی مستند فوق الـذکر دهند انگارهنشا  می ها و ابعاد شخصیتی اما ناپذير و آزاده بودند. ويژگی

ای کـه ضـمن نفس و بزر  منشی برخوردار است  به گونـه از عزت و اما  خمینیباشد جعلی می

دادند. ايشا  اراده قوی احترا  به حقوق اطرافیا  و خانواده، زندگی عزتمند را سرلوحه خويش قرار می

های بارز شخصیتی اما  اين يکی از ويژگیو راسخی در برخورد با مسائل اجتماعی و سیاسی داشتند. 

يکـی  گرفت و دارای  بات فکری با اراده بسیار قوی بود.ديگرا  قرار نمی گاه تحت تا یربود که هیچ

، گیـری شخصـیت و اراده قـوی بـرای انسـا  دارداز موضوعاتی اسـت کـه نقـش مهمـی در شـکل

ای برخواسته از احسـاس اراده ،خودانگیختگی است و يکی از عوامل انگیزش اما  در مبارزات سیاسی

کردند خداوند بر عهـده ای که در آ  شرايط و اوضاع که فکر میوظیفه .وظیفه بر اساس دينداری بود

 شـیوه دهـد نشـا  مستند تالش دارددر همین راستا،  ايشا  گذاشته است که بايد از خود شروع کند.

است  اما در زما  حضور آيت اهلل بروجـردی، ايـن امـر را مخفـی  و خشونت تندرروی اما  خمینی

. مستند کندمی حمايت اسال  فدائییا  گروه هایسیاست از اما  ايشا ، وفات ازنگاه داشتند و بعد 

 رژيـم هایشخصیت از برخی ترور به اقدا  خود مبارزاتی شیوه در که اسال  فدائیا  به اما  انتصاب با

-سخنرانی و آ ار بررسی با که صورتی در نمايند. معرفی خشن ایچهره هم اما  از نمودند،می پهلوی
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 اسـالمی انقـالب. اسـت نبـوده موافق مسلحانه مبارزه و خشونت با اما  که است مشخص اما  های

 و موعظـه یپايه بر اسالمی حرکت يک مبارز، روحانیو  پیشگامی و خمینی اما  رهبری به ايرا 

 پهلـوی رژيم شرع خالف کارهای، خمینی اما . است قرآ  صريح نص از برگرفته که بود نصیحت

 سیاسـی هـایسـخنرانی با تقلید، مراج  با همراه مبارز روحانیو  و دادندمی تذکر پیا  و تلگراف با را

 و ارشـادها ايـن. کردنـدمـی اقـدا  صـريح اعتراضـات و تظـاهرات بـا مـرد  و کردنـدمی افشاگری

 رژيـم امـا گرفـت فـرا را کشـور سراسر عظیم، اجتماعات در مرد  فراگیر حضور و سیاسیافشاگرهای

-می مسلحانه مبارزه را پهلوی رژيم پاسخ ایعده شرايط اين در برخورد کرد. آ  با خشونت با پهلوی

 مـدار  اسـاس بـر. کردنـدمـی تیيیـد مخفی و محدود حد در را مسلحانه مبارزات ایعده و دانستند

 خمینـی امـا  جان  از خاص ایاجازه و فتوا ،مدار  تاريخی و اسناد و شده عنوا  خاطرات و تاريخی

 فـدائیا  و امـا  سیاسـی انديشه بر تاملی با. ندارد وجود پهلوی رژيم عناصر ديگر يا و منصور ترور در

 و امـا  بـین اخـتالف مسـائل از يکـی مسـئله اين گفت توا می اسالمی حکومت با رابطه در اسال 

 نداشـته همکـاری مبـارزه و فعالیـت در گروه اين با اما  گرديدمی باعث که است بوده اسال  فدائیا 

 خصـلت و اسـت عـادی مـردی شـاه کـه کـرد تاکید توا می نواب اسالمی سلطنت نظريه در. باشد

 امـا . اسـت برخوردار ديگرا  با برابر حقوقی از عادی افرادی با تفاوت کمترين بدو  و ندارد الهوتی

 الهـی حکومـت را، مشـروع حکومـت تنها دهدمی نشا  که است نموده بیا  مطالبی اسرار کشف در

 جلوگیری برای ديگر علمای و خمینی اما البته ( 186: 1323 خمینی، موسوی. )است دانستهمی

 داليـل نیـز سويی از (188: 1384 قیصری،) .رساندند انجا  به را هايیتالش صفوی نواب اعدا  از

تـوا  در می را خمینی اما  نهضت با نواب حرکت هایتفاوت ديگر عبارت به و جنبش اين تداو  عد 

انديشه سیاسی، نگرش به مرد ، تعامل با حکومت و آينده حاکمیت اسالمی،  شیوه مبـارزاتی و غیـره 

-با فدائیا  اسال  و رفتـار خشـونت مشاهده کرد و همین نقاط افتراق مان  از همراهی اما  خمینی

 شد.آمیز آنها می

را  ت که با ارائه گزارشی از مقاله استعار سرخ و سیاه، امـا به دنبال اين اس 57مستند انقالب 

بررسـی   گرا معرفی کند که مخالف توسعه و پیشرفت جامعه است.شخصیتی مرتج ، متحجر و واپس

سازد که اما  بـا توسـعه و رشـد جامعـه های و آ ار اما  اين موضوع را روشن میمصاحبه و سخنرانی

که توسعه و پیشرفت را در چارچوب فکری تمد  غرب که پیـرو مکتـ  گاه مخالف نبوده است بلهیچ

-نمايد و در اين زمینه الگوی اسالمی ارائه میسکوالريسم و فاصله گرفتن از دين است، مخالفت می

امـا  مواض  صـريح توا  بر اساس آ  جامعه را به سمت و سوی رشد و توسعه سوق داد. دهد که می
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دهد که آنچه که مستند بـه دنبـال القـای آ  بـه ذهـن نشا  می پیشرفت همه جانبه کشور در زمینه

عـالوه بـر  امری است که با واقعیت بسیار فاصله دارد و تحريف صورت گرفته اسـت. ،مخاط  است

نمودهای مبارزه با ارتجاع بخـوبی قابـل مشـاهده  اند،در آ اری که تالیف نموده ،ای اما همصاحبه

 ه بخش مهمی از عقايد و نظرات اما  در کتاب صحیفه نور بیا  گرديده است. است ک

 و مذهبیو  و دهد نشا  زنا  حقوق مداف  را پهلوی حکومت و شاه دارد سعی 57 انقالب مستند

 نگرشـی بـا خمینـی امـا . نمايـد ومعرفـی جامعه در زنا  حضور مخالف را جامعه هایگروه ديگر

 سیاسـی مشـارکت بـر بلکه نمودند، اخالقی و حقوقی حمايت هاآ  از تنها نه زنا ، به نسبت متفاوت

 در بـانوا  حضـور بـرای را زمینـه عمالً مشارکت، اين بر مکرر تیکیدات با و زدند تیيید مهر نیز هاآ 

تاکید داشتند که زنا   و دانستمی سعادت و خیر مبدا را زنا  اما  .ساختند فراهم سیاسی هایفعالیت

 نـژاد، نوائی. )مرتبط با زنا  است جامعه شقاوت و سعادت که هستند  تا جايی عظمت و کرامتدارای 

 را او و دانـدمـی کمـال سـوی بـه مترقـی و فعـال اعضای را زنا  اما  همچنین( 137: 1378

 کنند.می معرفی غرب استعمارگرائی انديشه از برتر موجودی

 باعـث وی بر فشار اعمال و عراق به شاه توسط اما  تبعید که شوداذعا  می مستنددر بخشی از 

و اين در حـالی  بپردازد مذهبی هایفعالیت به و برداشته سیاسی هایفعالیت از دست اما  که شودمی

 بلکـه ند نداشـت بر سیاسی فعالیت از دست تنها نه اما  که است آ  از حاکی قرائن و شواهد که است

 بـدو از اما  .داد افزايش تبعید دورا  در پهلوی رژيم نمود  ساقط برای را خويش سیاسی مبارزات

 را آنـا  و نموده حفظ مبارزين با را خويش ارتباط ايرا ، به هايیپیک و هانامه ارسال با نجف به ورود

 در که تحريفاتی از يکی .خواندمی فرا خرداد پانزده قیا  اهداف پیگیری در پايداری به مناسبتی هر در

 عنـوا  بـه امـا  از دارد سـعی مستند که است اين ،گرفته صورت عامدانه طور به 57 انقالب مستند

 در امـا  هـایديدگاه بررسی با کهحالی در نمايد معرفی دانشگاه و دانش ضد و فرهنگ ضد ایچهره

 منطبـق واقعیـت بـا اسـت گرديده بیا  مستند در که آنچه که است مشخص دانشگاه و فرهنگ باره

 را مطلـ  ايـن گوناگو  عبارات با خويش متعدد بیانات در ايشا . است گرفته صورت تحريف و نبوده

 بکـارگیری بـا ديگـر مـواردی در همچنـین. اسـت تحـوالت همـه مبداءِ دانشگاه، که اندشده متذکر

 در را آ  و داننـدمی سرنوشت و مقدرات اين منشاءِ را دانشگاه ،"سرنوشت" و "مقدرات" اصطالحات

 دينـی، انديشه براساس و اسال  عالیه تعالیم به استناد با خمینی اما  حضرت .خوانندمی امور رأس

 از يکـی عنـوا  بـه اقتصادی و مادی نیازهای پذيرش ضمن و داندمی آ  درفرهنگ را جامعه اساس

 . شناسدمی آ  از تابعی را ديگر امور و کننده تعیین را فرهنگ نقش انسا ، وجودی ابعاد
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يکی ديگر از موضوعاتی که به صورت تحريف و جعلی آ  پرداخته شده، اين است که در جريـا  

نا  و نشا  و نه چندا  مطر  بـوده کـه تـا در هنگا  ورود به پاريس، اما  شخصیت بی تبعید اما 

ا بايد توجه داشت که اما  تا اين زما  نه تنها يکـی اين زما  برای کسی قابل شناخت نبوده است. ام

های اصلی مخالف حکومت پهلوی در داخل ايرا  است، بلکه در عرصه بـین المللـی نیـز از شخصیت

کـه تبعیـد امـا  بازتـاب جهـانی برای سیاسیو  و مطبوعات کامالً قابل شناخت بوده است. به طوری

های بین المللـی و های گروهی، احزاب، افراد و شخصیتهها، رسانای داشته است. خبرگزاریگسترده

تـوا  اند. از تحريفات ديگـر مـی... هر يک طبق خط و و برنامه خود، تبعید اما  را پوشش خبری داده

اشاره به عد  نشا  داد  مواض  اصلی از سوی اما  قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی در رابطـه بـا 

باشـد ای معرفی نمايد که به دنبال اين مـیکند اما  را چهرهتالش میمستند   حکومت اسالمی کرد.

آنچه که در ذهن خود دارد را تا رسید  به هدف نهايی بازگو ننمايد و رفتار دوگانه اما  را نشا  دهـد. 

بحث در رابطه با حکومت اسـالمی و  در اين زمینه بیا  چند نکته حائیز اهمیت است. اما  خمینی

( در مسـجد 1389ذيقعـده13) 1348ه را نخستین بار در روز چهارشنبه اول بهمن مـاه واليت فقی

شیخ انصاری، در بازار نجف آغاز نمود. اما  به دنبال اين بـود کـه ا بـات کنـد اسـال  حکومـت دارد، 

فقهای اسالمی نیز همانند ائمه اطهار دارای حکومت و واليت هستند و اين موضوع موجـ  شـد کـه 

 )روحـانی، بیا  کیفیت حکومت اسالمی را پیدا نکند و به ا بات اصل قضیه همت گمـارد.اما  فرصت 

1364 :497) 

 رويکـرد های بـزر ،غرب و قدرت برابر در اما  که نمايد وانمود گزارش ارئه با دارد سعی مستند

 بیـا  را مسـئله اين نوعی به و نمود مذاکره زمینه اين در اما  با توا می و دارد نرمش و پذير سازش

 داده مواض  تغییر و نموده نشینی عق  انقالب آستانه در غرب برابر در خود مواض  از اما  که کندمی

 و دخالـت برابر در گاههیچ اما  که گرددمی مشخص اما  هایسخنرانی و هامصاحبه بررسی با .است

 سـعی 57 انقالب مستند که موضوعاتی از يکی. است نداشته سازش سر هاآ  با ايرا  در غرب نفوذ

 برخـورد بـاره در ديدگاهش ايرا  به ورود برای حرکت از پس اما  که است اين دهد نشا  را آ  دارد

 پس و است بوده  هواپیما در اما  استقرار از پس بالفاصله موض  تغییر اين و يافته تغییر خبرنگارا  با

اما  پس از پیروزی انقـالب اسـامی بـا . است نداشته مصاحبه آ  از پس خبرنگاری هیچ با اما  آ  از

چند روزنامه و خبرنگارانی مصاحبه نمود و دلیل آ ، اين است که اما  هیچ عالقه به اين نداشت کـه 

ها از ايشا  صحبت نمايند و اين مسئله بیانگر بلندی طب  و سرشت اما  است و در ها و رزونامهرسانه

 از کـه هاسـتمـدت باشد، من اسم شودمى باز وقت هر راديو ندار  میل من»د: گوياين باره اما  می
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 مضـر اشزيـاد  است، خوب همه به نسبت متعارف اندازه به است، غلطى کار اين متنفر ، جهت اين

 (362 :19 اما ، صحیفه) «.است

تغییـر يافـت بـه دهد که اما  به تدريس نظراتش در باره زنا  و نوع پوشش آنهـا مستند نشا  می

تـری را که قدرت عمل در اختیاز زنانی افتاد که چادرهای مشکی به سر دارند و نقـش پررنـگطوری

شود ديدگاه اما  بـر های اما  مشخص میايفا نمايند. آنچه که واضح و مبرهن است با بررسی ديدگاه

د دارد، نیسـت. امـا  در خالف آنچه که در مستند سعی در ارائه آ  در باره اما  و حجـاب زنـا  وجـو

. باشـد چـادر کـه نیست الز  ولی باشد، داشته حجاب بايد ز  اسال  در»اند: مواض  خود اعال  کرده

  (294 :5امـا ،  صـحیفه) «.کنـد اختیـار آورد وجود به را حجابش که را لباسی هر تواندمی ز  بلکه

-برنامـه هایاولويت از را کشور سطح و هااداره در بانوا  حجاب به الزا  خود، مبارزات جريا  در اما 

 و حجـابیبـی کـه چرا ندادند، نشا  خود از نرمش امر اين در ایذره و دادند قرار نظا  فرهنگی های

 بـا مسـتند .دانسـتندمی کشورها نسل کشید  نابودی به و تخدير برای استعمار ترفند را بندوباریبی

 و برقـراری حزب هر با خمینی اما  دهد نشا  که است اين درپی بختیار هایصحبت به اتکا

-مـی حـزب بـاره در امـا . باشدمی اين از غیر اما  نظر که درصورتی است، مخالف دموکراسی

 اگـر و اسـت حزب ايده میزا  باشد، خوب حزبی هر يا باشد بد حزب که نیست طور اين»: گويد

 بايـد بنـابراين. باشـد داشـته هـم اسـمی هـر است، شیطا  حزب اين باشد ديگری چیزی ايده

 (193: 17)صحیفه اما ، « .کنیم اهلل حزب را حزبما  بکوشیم

 گیری نتیجه

 سازی منفی چهره و شخصیت اما  خمینـیاين مقاله تالشی در راستای شناسايی تحريف و انگاره

باشـد و بـا طـی تـو مـیايی من و های ماهوارهبه عنوا  يکی از تولیدات شبکه 57در مستند انقالب

روند کلی مستند،  ها به دست آمد کرد  مراحل تحلیل مضمو  محتوای مستند فوق الذکر، اين يافته

باشد که نماد ايـن دو گفتمـا ، محمدرضاشـاه و امـا  تقابل دو گفتما  پهلوی و انقالب اسالمی می

ا شخصـیت شـاه را هـوادار و تصاوير و روايت داستانی اين مستند تالش دارد تـ باشند.می خمینی

طرفدار توسعه، پیشرفت و آبادانی، صلح، آزادی سیاسی و ... معرفی نمايد و در نقطه مقابـل، تکنیـک 

در مسـتند، بـه سـمت و سـوی يـک چهـره  سازی منفی در خصوص شخصیت اما  خمینیانگاره

شخصـیتی  ما  خمینـیرو، اکند  از اينگرا، متحجر و تحت تا یر اطرافیا  حرکت میخشن، واپس

هـا و کنـد. برخـی از انگـارهمنفعل و برخالف محمدرضا شـاه، دارای روحیـه اسـتبدادی معرفـی مـی
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 منفعل شخصیتعبارت است از   های منفی مستند در خصوص شخصیت اما  خمینیتصويرسازی

 چهره و طلبی خشونت، اسال  فدائیا  به اما  انتصاب، ايشا  افکار بر اطرافیا  تا یر و خمینی اما 

 آمريکـا بـه نسبت خمینی اما  مواض  تغییر، خمینی اما  بود  گراواپس، خمینی اما  خشن

 اما  شديد مخالفت، احزاب کثرت با( ره)خمینی اما  مخالفت(، غرب به نسبت نرمش و پذيریسازش)

 چـادر کـرد  اجبـاری و زنا  حقوق به خمینی اما  توجهیبی، شريعتمداری اهلل آيت با خمینی

 بـود  نـاقص، نگـارا روزنامـه از ابـزاری اسـتفاده و مطبوعات حقوق گرفتن ناديده، بانوا  همه بای

هـای منفـی در بررسی اين انگاره .دموکراسی با اما  ضديت و خمینی اما  حکومتی هایديدگاه

با نهـاد، جريـا  و  اما  خمینی اینمايانگر، تقابل و جدال عملی و انديشه خصوص اما  خمینی

مو ر واق  شـود. رونـد  تواند در تصويرسازی غیرواقعی از چهره اما  خمینیهايی است که میگروه

گرايـی، را در تقابل بـا خبرنگـارا ، زنـا ، توسـعه عمومی مستند به اين قرار است که اما  خمینی

شـود تـا  دهد. در عین حـال، تـالش مـیقرار میدموکراسی و آزادی سیاسی، برخی از روحانیو  و ... 

و انقالب اسالمی را ناکارآمد و ضد پیشرفت ملت ايرا  نشا  دهد و به همین  گفتما  اما  خمینی

ضـد »و « سـازش طلـ »، «گرای افراطـیاسال »های نماد گفتما  دلیل، شخصیت اما  خمینی

، از 57های فوق الـذکر در مسـتند انقـالبتما باشد و همین نمايندگی اما  برای گفمی« مناف  ملی

 دهد.ايی نامناس  ارائه میوی چهره
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