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  مقدمه
 

از شبکه  1848قسمتی است که برای اولین بار در سال  پنج ینام مستند« 40انقالب »
ای بازپخش شده است. این  پخش شد و تاکنون چندین بار در این شبکه ماهواره «وتو  من»

پردازد.  می 1840مستند به روایت رویدادهای مرتبط با انقالب اسالمی مردم ایران در سال 
شده  استفاده از تصاویر آرشیوی قدرتمند، توجه به زوایای پنهان و کمتر پرداخته مسائلی نظیر
این مستند در فضای است که سبب شده  ه روایتی متفاوت از رویدادهای آنانقالب و ارائ

فقط در قالب   ها نفر )نه توجه قرار گیرد و میلیون مورد  گسترده یعمومی و سیاسی کشور به شکل
. در قالب دیده شودهای شخصی(  بلکه در فضای مجازی و رایانه «من و تو» ای شبکه ماهواره

ها و  ها، گروه ای وسیع از اطالعات و تفاسیر تاریخی درباره شخصیت این مستند مجموعه
کاررفته که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران تاریخی  رویدادهای مرتبط با انقالب اسالمی به

 شته است.و سیاسی را به واکنش وادا

 75علت انتخاب و تحلیل مستند انقالب 
تو درباره تاریخ  و  یکی از سری مستندهای تاریخی شبکه من« 40انقالب »مستند 

« روز 80»، «هرگز نخواب کوروش»، «از تهران تا قاهره»، «رضاشاه»معاصر ایران است. 
وضوع و رویکرد لحاظ م ازتو هستند که  و  نام مستندهای تاریخی شبکه من« شهبانو»و 

ترین  ترین و جامع طوالنی« 40انقالب »اند. مستند  بوده« 40انقالب»مشابه  کامالً 
 مستندها سایرای در زمینه تاریخ معاصر ایران است.  مستند تاریخی این شبکه ماهواره

 پردازند.  هایی خاص از تاریخ دوران پهلوی می و به بخش هستندقسمتی  همگی تک
را توصیف صرفًا عملکرد و اقدامات رضاشاه پهلوی « رضاشاه» مثال مستند برای 

 رسد.  و اساسًا به بررسی دوران سلطنت محمدرضا شاه نمی کند می
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تا مرگ  1840دی  26به بازه زمانی فرار محمدرضا شاه در « از تهران تا قاهره»مستند 
نقالب و واکنش از ا  تحوالت پس رویپردازد و نقطه تمرکز آن  می 1844مرداد  4او در 

 . استنسبت به آن خاندان سلطنتی 
ساله شاهنشاهی  2477های  هدف توجیه جشن با« شوهرگز نخواب کور»مستند 

ها و دستاوردهای فرهنگی شاه در حواشی این  و عمدتًا بر محور برنامه تهیه شده است
 گردد.  جشن می

های او در قبال  روزه بختیار و واکنش 80وزیری  درباره نخست« روز 80»مستند 
 خیزش بزرگ مردمی در جریان انقالب اسالمی است. 

زندگی  درباره، پخش شده «وتو  من»تازگی از شبکه  هم که به« شهبانو»مستند 
الی آن به زوایایی از تاریخ معاصر  هالبدر و البته  استشخصی و اقدامات فرح پهلوی 

 شود. ایران و عملکرد رژیم پهلوی پرداخته می
این مستندها به علت محدودیت زمانی و موضوعی، فرصت پرداختن به  تمامی

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی را پیدا  های جوانب مختلف دوران پهلوی در عرصه
این موضوعات  همه به به طور مفصلقسمت پنج  در «40انقالب »اما مستند  ؛کنند نمی
داده  ندی در زمینه توصیف تحوالت رخصرفًا مست« 40انقالب »پردازد. به عبارت بهتر  می

ای و  از این فرصت رسانه گیری بهره اب بلکه مستندساز ،در جریان انقالب اسالمی نیست
رویداد سیاسی، به معرفی دستاوردهای شاه در   این برای تکمیل خوانش خود از ،تبلیغاتی

ستند تمامی پردازد. این م های تحقق انقالب می واقع زمینه های مختلف و در عرصه
گیرد  برمیرا در «وتو  من»مستندهای تاریخی شبکه  سایر شده در ها و مضامین مطرح ایده

 ای دانست. شبکه ماهوارهاین مستندهای تاریخی  همهای از  توان آن را خالصه و می
طبیعی است که این متن )همچون هر اثر پژوهشی و مطالعاتی دیگر( برای دستیابی 

ای است. این  هایی از واقعیت اجتماعی و رسانه گزیر از تمرکز بر بخشتر نا به نگاه دقیق
ای و روش  متن رسانهاین با توجه به نوع رویکرد کیفی و عمیق محقق به  ویژه بهموضوع 
سری مستند تاریخی  6اهمیت است. به عبارت دیگر از میان  حائز، رفتهکار بهتحلیل 

به دلیل جامعیت  40( مستند انقالب شداشاره  اهنام و محتوای آنبه )که  «من و تو»شبکه 
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شدن توسط تعداد بیشتری از مخاطبان انتخاب  تر و دیده موضوعی، مدت زمان طوالنی
 تری پیگیری شود.  تر و کاربردی تا تحلیِل محقق به شکل دقیق شد

 «وتو من»درباره شبکه 
های سرگرمی است که  زبان با تمرکز بر برنامه ای فارسی یک شبکه ماهواره «من و تو»

که منابع مالی این  هستنداین شبکه مدعی  مسئوالندفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد. 
به نام کیوان عباسی و مرجان عباسی « پذیر گذار خصوصی ریسک سرمایه»شبکه از دو 

حال  بااین ؛شود ذیل شبکه تلویزیون مرجان پیگیری می «من و تو»و فعالیت شبکه   تأمین
 حامیان مالی واقعی این شبکه تا حد زیادی مخفی مانده است. هویت

است که در آبان فارسی زبان ای  های ماهواره جزو نسل جدید شبکه «من و تو»شبکه 
و سرگرمی به مخاطبان ایرانی معرفی کرد. این  یتفریح ای عنوان شبکه  خود را به 1834

ی موضوعات و مسائل سیاسی را ا های ماهواره شبکه سایرشبکه بیش از اینکه همچون 
داده است.  های زندگی روزمره و سبک زندگی ایرانیان را هدف قرار چارچوبپیگیری کند، 

کننده به ترویج مستقیم یا القای  های سرگرم این شبکه در قالب برنامه اندرکاران دست
ل شبکه حا پردازند. بااین اسالمی میها و هنجارهای غیرایرانی و غیر غیرمستقیم ارزش

دهد. اگرچه این شبکه  هایی انجام می های سیاسی و خبری نیز فعالیت در زمینه «من و تو»
اما  ،کننده و مفرح پنهان سازد های سرگرم الی برنامه تالش دارد رویکرد سیاسی خود را البه

گاه شد.  های این شبکه می تر به برنامه با نگاهی دقیق برای توان از خاستگاه سیاسی آن آ
، نوع گزینش اخبار، نوع بیان هر خبر، اولویت انتخاب و منابع «اتاق خبر»مثال در برنامه  

 های سیاسی خاص این شبکه است. گویای گرایش ، به روشنیخبری
ای به دوران سلطنت پهلوی اول  بستگی سیاسی ویژه این شبکه دل متصدیانمدیران و 

کننده، تصاویر و محتواهای  مختلف سرگرمهای  و دوم دارند و از همین رو در قالب برنامه
من و »ترین برنامه شبکه  مهم« تونل زمان». برنامه کنند میپخش را مربوط به آن دوران 

های  در زمینه تبلیغ رژیم پهلوی است که به معرفی دستاوردها و ترویج ارزش «تو
برای  «ن و توم»تر شبکه  پردازد. به عبارت دقیق می نوستالژیکفرهنگی آن در قالب حس 

طلبی، دوران پیش از انقالب را دورانی  پیشبرد اهداف سیاسی خود در زمینه سلطنت
 انگیز است.  کند که برای مردم ایران خاطره شیرین و بانشاط در ذهن مخاطب توصیف می
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و  مؤثرهای  مخاطبان یکی از تکنیک نوستالژیکدرگیرسازی حس  کردباید توجه 
، نسبت به گذشته شناختی روانلحاظ  ازای است. افراد  اهوارههای م پرکاربرد در شبکه

 .شود می سوءاستفادهای  های سیاسی و رسانه این موضوع در عرصه از احساس خوبی دارند و
 علتهمین  هم بههای سینمایی قدیمی  های تلویزیونی و فیلم ، برنامه تمرکز ویژه بر موسیقی

حلی برای طرح در  و تفکر سیاسی قدرتمند و راه بیش از آنکه ایده «من و تو»است. شبکه 
دوران پیش از  ازیایی ؤعرصه عمومی و سیاسی کشور داشته باشد، در پی تصویرسازی ر

 .دهد ای را شکل می بخشی از همین تاکتیک رسانه 40انقالب است. مستند انقالب 

 75های اجتماعی و سیاسی پخش مستند انقالب  زمینه

های  است که در شبکه یا از تالش تبلیغاتی گسترده یبخش 40مستند انقالب 
تحوالت تاریخ معاصر آغاز شده  یبازخوان یهای گذشته برا ای در طول سال ماهواره

 ،سی فارسی است که به صورت مستمر بی است. پیشروترین رسانه در این عرصه شبکه بی
 نسبتاً های  و تحلیل به بحث ،زمان با سالگرد رویدادهای مرتبط با انقالب هم ویژه به

نیز به نشر اسنادی در این زمینه روی آورده  اخیراً پردازد و  باره می  تر در این تخصصی
ر نگرش ییآن تغ یاستوار است که هدف اصل یکالن یویبر سنار 40انقالب  است. مستند

 .است ینسل جدید نسبت به انقالب اسالم
مختلف از جمله  مسائل تأثیرکه وضعیت اقتصادی کشور تحت  حال حاضردر 

رو به وخامت گذاشته و  1847از سال  ویژه بههای خارجی  ها و تحریم تدبیر دولت سوء
است،  پیچیده درهمملتهب و  1833شرایط سیاسی کشور نیز پس از رویدادهای سال 

های  زبان خارج از کشور در کنار فضاسازی علیه بخش ای فارسی های ماهواره شبکه
اند. به عبارت بهتر مستندهای  به بازنگری در تاریخ انقالب روی آورده ،حاکمیتی نظام

های پیشین، بر موج  با فضاسازی راستا هم 40سیاسی و تاریخی از جمله انقالب 
 اند که در عرصه اقتصاد و سیاست داخلی شکل گرفته است. سوار شده ای نارضایتی

 ای و های ماهواره بکهثیرگذاری شأهای مختلف اپوزیسیون ت که طیف  در حالی
ردمی علیه نظام جمهوری اسالمی های م دهی سیاسی توده های اجتماعی را در جهت شبکه

فکری  سازی در پی جریان ،شدن شرایط پس از آرام ،فعلی وضعاند، در  عینه مشاهده کرده به
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 .هستند 40ها و علل انقالب اسالمی سال  و تغییر ذهنیت نسل جدید نسبت به ریشه
های دوران پیش از انقالب را به صورت شخصی لمس نکرده است، به  که واقعیت نسلی

ای به پیگیری مطالعات دقیق تاریخی درباره این رویداد ندارد و  دالیل مختلف عالقه
 کند. ای کوتاه و جذاب پیگیری می های رسانه اطالعات عمومی خود را در بسته

 روش تحلیل مستند و علت انتخاب آن
تو و اهداف سیاسی و فرهنگی آن  و  در چارچوب شبکه من بایدرا  40قالب مستند ان

ترین موضوعات تاریخ معاصر  به یکی از حساس خاص. این مستند با رویکردی کرددرک 
رویداد تاریخی   این جامع از نسبتاً ایران پرداخته و در چارچوب مطلوب خود تصویری 

جدی با منافع جریان سیاسِی  ارتباط ،و پیچیدهپیوسته  هم ارائه کرده است. این تصویر به
جایگاه سیاسی این جریان میان افکار  یدارد و در خدمت ارتقا «من و تو»حامی شبکه 

عمومی ایران و از سوی دیگر تخریب نظام جمهوری اسالمی و جریان اصیل انقالبی قرار 
د تحلیل آن در بستر گیرد. شناخت دقیق اهداف و نحوه تأثیرگذاری این مستند نیازمن می

در این نوشتار  40بررسی مستند انقالب  بنابرایناجتماع و روابط قدرت در جامعه است. 
گیرد. تحلیل گفتمان عبارت است از تعبیه سازوکار  روش تحلیل گفتمان انجام میبه 

 - کارکردهای فکری با عمال آن در کشف و تبیین ارتباط گفته )یا متن(مناسب و اِ 
 یها دگاهیدر عمل تحلیل گفتمان درصدد کشف و تبیین ارتباط بین ساختار داجتماعی. 

 3فکری ـ اجتماعی و ساختارهای گفتمانی است.
هاست. در  ها و فرهنگ د در مطالعه متون، رسانهیك فن و روش جدیل گفتمان یتحل

ن مؤلف، متن و خواننده را نشان دهد و مشخص یاست که رابطه ب  ن روش محقق بر آنیا
 ر دارند.ید گفتمان تأثیو... در تول یاسی، سی، فرهنگیها و عوامل اجتماع نهیکند چه زم

رود و وارد بافت  یلگر از بافت متن )شکل و ساختار( فراتر مین روش تحلیدر ا همچنین
واقع  پردازد. در یل آن میشود و به تحل یك( میدئولوژیط و ابعاد ایمتن )شرا یتیموقع

تحلیل نهفته در ذهن مؤلف باشد.  یدهنده معان کند نشان یم یعل گفتمان سیروش تحل
                                                           

ای فکری ـ ه در تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه ای شیوه»خسروی نیک؛ مجید و  یارمحمدیالله  لطف. 3
 .351-313؛ ص«عیاجتما
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ها نیست، بلکه یک کل  ای در تحلیل یافته گفتمان برخالف تلقی ابتدایی از آن، صرفًا رویه
شناسانه درباره  شناختی و معرفت شناختی و نظری است که حاوی مفروضات هستی روش

ل گفتمان یها و مفروضات تحل فرض شیپنقش زبان در ساخت اجتماعی جهان است. 
 عبارت است از:

 یها انسان یعنی ؛کنند یمتفاوت نگاه م ،ا گفتار واحدیمختلف، به متن  یها انسان .1
 یتواند برا یمتفاوت م یندارند. دال یکسان و واحدیمختلف از متن واحد، برداشت 

 کسان استفاده شود.یظاهرًا  یاشاره به مدلول
خواندن )برداشت نادرست از  شه نادرستیر از متن( همیسخواندن )برداشت و تف .2

 است. (متن
 ست.ین معنا لزومًا در خود متن نیو ا ستیعنوان کل معنادار نگر  به دیمتن را با .8
 ك دارند.یدئولوژیها بار ا طرفی وجود ندارد، متن ا بیی یچ متن خنثیه .1
چ یاما ه ،ته استقت نهفیحق یخطر است. در هر گفتمان شه دریقت همیحق .4
 ست.یتمامی حقیقت ن یدارا یگفتمان
ك است یدئولوژیا و یاجتماع یمعان یچون نحو دارا ؛ز معنادار استیمتن ن نحو .6

ها،  ر رمزها، بافتینظ ـ سازند یها را م که دال یخود به عوامل یدر جا ین معانیو ا
 اند. خ مختلف ـ وابستهیها و تار مشارکت

 یفرهنگ و یاجتماع 1نهیا زمیشود، از بافت  یم یناش 3از متن قدر که معنا همان .0
 آن متن قرار دارد. یها ن نوشتهیك متن بیام یرد. معنا و پیپذ یر میز تأثین

رو رنگ خالق خود را  ازاین ؛شود ید میتول یت خاصیها و موقع نهیدر زم یهر متن .3
 شه به خود دارد.یهم

 ( مرتبط است.یاسیس نه لزوماً دار )ا اقتیك منبع قدرت یبه  یتنهر م .4
وجود دارد و نه  یك سطح گفتمانینه  یعنیگفتمان سطوح و ابعاد متعدد دارد؛  .17

 1.«ك نوع گفتمانی
 

                                                           
1. Text. 
2  . Context. 

 .00ص ؛«چیستی و چگونگی تحقیقات کیفی، روش تحلیل گفتمان»حسن شیرازی رومنان؛ . 1
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 75: فرایند کلی تحلیل مستند انقالب 1نمودار 

و مشخصی دارد و در عنوان یک روش علمی، اجزا و مراحل دقیق   تحلیل گفتمان به
هدف این  ؛ زیراشود های تحلیلی آن اشاره می این نوشتار صرفًا به معرفی برخی از یافته

تر  هدف مهم بلکه ،نیست 40نوشتار صرفًا انجام یک تحلیل علمی درباره مستند انقالب 
تقادی روابط قدرت آن آشنایی نسل جوان با اهداف ایدئولوژیک و سیاسی متن و افشای ان

های مستند و  های گفتمانی مستند، پاسخ زمان با معرفی مؤلفه همرو  ر متن است. ازایند
یند کلی تحلیل اشود. بر این اساس فر می دادهشده در مستند  مطرح های همستدل به شبه
 همچون نمودار فوق خواهد بود. 40مستند انقالب 

 75رویکرد و دیدگاه محقق در مواجهه با مستند انقالب 
ای وسیع از اطالعات تاریخی مربوط به  مجموعهاز  40مستند انقالب  کردتوجه باید 

ها نیز مستند و نزدیک به واقعیت ناز آ ای عمدهکه بخش  کردهدوران پیش از انقالب استفاده 
. به عبارت بهتر در بسیاری موارد مستندساز اطالعات صحیح تاریخی را با رویکردی هستند
ای کنار یکدیگر قرار داده که نتیجه آن تفسیر و تحلیلی  به گونهدار انتخاب کرده و  جهت

ناظر به برخی  انقالب است. رویکرد محقق در تحلیل این مستند صرفاً  دربارهنادرست 
تند، به هیچ شده در آن است و تمرکز بر تحلیل انتقادی این مس ها و تفسیرهای مطرح تحلیل

 .شده در آن نیست تاریخی مطرح بودن تمامی اطالعات وجه به معنای نادرست
های سیاسی مخالف جمهوری اسالمی در  ها و شخصیت ناگفته نماند رسانه

نقد  را 40شده در مستند انقالب  ها و تفسیرهای مطرح بسیاری از ایده های اخیر سال
  که اولین بار در مهر کرداشاره « مهمانی بزرگ شاه»توان به مستند  می برای مثال. اند کرده

توصيف  
مورد تحليل

و اجزاي  مستند
معرفي روايت 

 

 تبيين
 معرفي مولفه

قدرت
ارتباط آنها با روابط 

و تشريح   گفتماني
هاي

 

 تفسير
 معرفي استراتژي

 گفتمان
ها،

 
اهداف گفتماني

و  هاي كالن
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در قالب که  «من و تو»شبکه  برخالفسی فارسی پخش شد.  بی از شبکه بی 1844
، کردهساله  2477های  عیاری از برگزاری جشن دفاع تمام« هرگز نخواب کوروش»مستند 

وزیر دوران پهلوی  نخست)که به کارگردانی نوه علی امینی « مهمانی بزرگ شاه»در مستند 
های دخیل  از سوی طیفحتی ساله شاهنشاهی  2477های  تهیه شده است، جشن (دوم

سوم آغازین اثر  در یک شود. کارگردان کشیده میشدت به چالش  و مخالف این جشن به
بزرگ محمدرضا شاه در طول دوران حکومتش، زمینه را برای  تها خود با برشمردن اشتبا

  سازد. ها فراهم می نگاهی انتقادی به برگزاری این جشن
آور یک و نیم میلیارد پوندی این مراسم و کارهای  های سرسام ز هزینهمستند ااین در 

که برای  بالگردجایی روزانه یک قطعه یخ به بزرگی یک اتاق توسط  هپوچی همچون جاب
هزار  47کردن آمیزی همچون وارد شد، یا اعمال اغراق کردن شراب سفید انجام می خنک

آبی جان خود را از دست  های نخست به دلیل بیپرنده برای آوازخوانی که اکثر آنها در روز
دهد تا بگوید چگونه  های دیگر خبر می وپاش ها و ریخت برنامگی دادند و بسیاری بی

نامید از میهنش فرار کرد و  می« شاه شاهان»چند سال پس از این جشن، کسی که خود را 
 کشور را به انقالبیون سپرد.

و  40شده در مستند انقالب  های مطرح ز ایدهای ا توان گفت بخش عمده در واقع می
وی و اپوزیسیون حتی بازماندگان رژیم پهلرا تو  و  مستندهای تاریخی شبکه من سایر

و مدعیات  ها ههپاسخگویی به شب هدف محقق نیز صرفاً  .دندارقبول ن جمهوری اسالمی
تر و بررسی  این متن پژوهشی در پی شناخت عمیق ؛ بلکهشده در این مستند نیست مطرح

است تا زمینه  40ب شده در مستند انقال پنهان فکری و گفتمانی مطرح نسبتاً های  الیه
ای با جامعه، تاریخ و  مل بیشتر مخاطبان درباره نسبت این محتوای رسانهأبرای تفکر و ت

 روابط سیاسی حاکم فراهم شود.


