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 مقدمه

بنـيي کلـي دارد: اول: هویـت    از دیيفاه کاینـا و کارولفسـکي، سـه صـورت     هویت

چیزي که یک فروه یا  عنوان بهفرد یا یک فروه دارد؛ دوم: هویت  چیزي که یک مثابه به

کنـي و   یک شخ  هست و سوم: هویت یعني منبعي که فرد یا فروه از آن اسـتفاده مـي  

فرایـي   آنچه در چارچور رویکرد برساخت (.2781، 8کني )باچوفرآن عمل مي واسطه به

ویکـرد، هویـت نـه عمـل     است. مطابق این ر« برساخت هویت»اهمیت دارد، چگونگي 

اسـت   همان چیزي کنشگر و نه چیزي که فرد دارد یا چیزي که فرد هست، بلکه هویت

است. هر رسانه « ساخت واقعیت»نیز  سازد. واقعیت رسانه امروزيکه رسانه آن را برمي

حوانـي هـر    در قال  ففتمان اصلي خود، سعي در برساخت وقایع دارد. رسانه امروز مـي 

 3ما در دنیاي هـایپر رئـالیتي   2زعم بودریار شته و هویت افراد ارائه کني. بهحصویري از فذ

کنیم، جایي که مرزي بین واقعیت و بازنمایي آن در رسانه وجـود نـيارد. در   زنيفي مي

این برداشت، رسانه نه بازنمایي صرف واقعیت، بلکـه رسـانه واقعیـت مـا خواهـي بـود       

ي کـارفزاران ففتمـاني   نـوع  بههویت افراد که  (. این موضوع، شامل29: 2781)باچوفر، 

شوني، نیز هسـت؛ یعنـي رسـانه هویـت افـراد را در قالـ  ففتمـان خـود         مقسور مي

هـا و مفـاهیم یـا    ي نشـانه ریکـارف  بهي از طریق ساز معناهمان  کني. بازنمایيبازنمایي مي

جمه مقمـيي،  میلنر، حراست ) انتيال معني هيف باي چیز دیگر، جا بهاستفاده از چیزي 

ي همراه ساز يعیطبسازي و  طورمعمول با کلیشه (. این معناسازي در رسانه به333: 8313

هـا بـر    سازي بنگریم، هویت شخصـیت  است؛ اما وقتي در قال  حقلیل ففتمان به هویت

فـردد. بـا    بنيي خا  هر ففتمان بازنمایي شيه و مرزهاي آن مشخ  مي مبناي مفصل

از موضوعاحي هسـتني کـه    دوران پهلوي و انيالر اسالمي ق،حوجه به مباحث نرري فو

کنني که  ي روایت ميا فونه بهو هر یک آن را  پرداختههاي داخلي و خارجي به آن  رسانه

؛ 8391 و 8392 زاده، و مهـيي  فودرزي؛ 8317زاده،  باشي )مهيي غالبشانمعرف ففتمان 

هـاي ایـن   (. در میـان برنامـه  8393و دانیـالي،   8391؛ فرقاني و همکاران، 8393یاوري، 
                                                      

1. Bachofer       2. Baudrillard        3. hyperreal 
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هـم   چراکه؛ شونيحليي ميهاي ففتگویي حر از برنامههاي مستني، برجستهها، برنامهشبکه

اي خـا ،  با حصویر، فیلم و روایت سروکار دارني و هم با حمرکز بـر موضـوع یـا دوره   

 در خصـو  بازنمـایي دوران پهلـوي، انيـالر و     دهنـي. روایت خاصي از آن ارائه مـي 

مطالعـات بسـیاري صـورت     و مطبوعـات خـارجي   زبان يفارسهاي اجزاي آن در شبکه

همواره در اني. حقلیل ففتمان قرار نيادهمورد  ، بازنمایي هویت رافرفته، اما این مستنيها

نيـش مهمـي در سـاخت    « کـارفزاران ففتمـاني  » عنـوان  بـه ها حقلیل ففتمان، شخصیت

هاي ففتمـاني هسـتني. کـالن ففتمـان     ها و ویژفيي حامل ارزشنوع بهففتمان دارني و 

است و بازنمایي هویت اشرف و هویيا هـم  « پهلوي ففتمان ضي»حاکم بر این دو مستني 

هاي مرکزي این کالن ففتمان شامل مـوارد   در همین چارچور صورت فرفته است. دال

دین، فرایـي )ضـي   زیر است: نفوذ خارجي و استعمار؛ اسـتبياد؛ حوسـعه وابسـته؛ غـرر    

(. حقـت ایـن ففتمـان، حکومـت در     98-92: 8397نس ،  ي( و فساد )یزدانيفر ياشراف

هاي اول و دوم پهلوي به لقاظ سیاسي، کـامالً حقـت نفـوذ خـارجي قـرار دارد و       دوره

 معني است. همچنین رابطه غـرر بـا ایـران، جنبـه اسـتعماري دارد،      استيالل سیاسي بي

شود. رفتار رژیم سیاسـي نیـز کـامالً اسـتبيادي و بـر       حنها منافع غرر حأمین مي که چنان

زاد یا واقعي نیسـت و بیشـتر    مبناي سرکور شيیي است. رشي و حوسعه اقتصادي، درون

فرایي ویژفي بارز فرهنگي در میان نخبگان سیاسي است و  وابسته به خارج است. غرر

واده سـلطنتي  فـري خـان  ضيیت با دین و روحانیت، همچنـین اشـرافي   هم آنهاي  مؤلفه

فساد مالي و اخالقي، ویژفي  که چنانها رخنه کرده است؛ است. فساد نیز در حمام حوزه

حقلیـل ففتمـان بازنمـایي     پـژوهش هـيف  رود. در ایـن    بارز دوران پهلوي به شمار مي

هویيا: زنيفي، زمانـه و مـرگ امیرعبـاس    »پهلوي با عنوان  دورانافراد  هویت دو حن از

درنهایـت پـژوهش    .یماي جمهـوري اسـالمي اسـت   از س« همزاد شاه اشرف،»و « هویيا

هویـيا و اشـرف در ایـن     تیهو .8: استهاي زیر  درصيد پاسخگویي به پرسش حاضر

 حا چـه حـي انسـجام    برساخت این دو هویت در .2شود؟  دو مستني چگونه بازنمایي مي

 ؟موضعي و کلي وجود دارد
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 رويکردهاي نظري پژوهش

 پيشينه پژوهش

اي در زمینه بازنمایي انيالر اسالمي یا رویيادهاي آن در رسـانه  نون کمتر مطالعهحاک

 است. شيه انجامملي 

بازنمـایي انيـالر اسـالمي در مسـتنيهاي     »( به پژوهشي حقت عنوان 8393یاوري )

هـاي  پرداخته است. در این اثر، چني مستني از شبکه« زبان هاي فارسي حلویزیوني ماهواره

سي فارسي در حوزه انيالر اسالمي، با رویکـرد حقلیـل ففتمـان مـورد      بي يحو و ب و من

اني. نتایج حاصل از پژوهش نشان  هاي اصلي استخراج شيه ارزیابي قرار فرفته و ففتمان

لیبـرال دموکراسـي و   »زبـان خـارجي    دهي که ففتمان اصـلي ایـن دو شـبکه فارسـي    مي

 ین چارچور صورت فرفته است.بوده و بازنمایي انيالر هم در هم« سکوالریسم

بازنمـایي ایـيئولوژي انيـالر    »اي با عنـوان   ( در مياله8392زاده )فودرزي و مهيي

بـه بررسـي نقـوه بازنمـایي انيـالر اسـالمي و       « پسـت  اسالمي در روزنامـه واشـنگتن  

مـیالدي   2787و  8917هـاي  ایيئولوژي آن )اسـالم شـیعي( در ایـن روزنامـه در سـال     

دهي که این روزنامه، ایيئولوژي انيالر اسالمي را در ففتمان ایج نشان مياني. نت پرداخته

برجسته کرده و بازنمایي نادرستي از ایيئولوژي انيالر اسـالمي ارائـه   « اياسالم رسانه»

 داده است.

هـاي امریکـایي از حصـویر     بنـيي رسـانه   قـار »( در پژوهشي با عنوان 2777) 8سلیم

دهـي کـه   هاي نوشتاري مختلف امریکایي نشان مـي انهبا بررسي رس« کشورهاي خارجي

قـرار   گریکـي یبا طور کامل در حضاد  حصاویر ارائه شيه از ایران قبل و پس از انيالر، به

ن متعصـ  و  اانيالر متقجرهاي امریکایي، انيالر ایران را دارني، بر این اساس، رسانه

 کنني.معرفي و بازنمایي مي مروج حروریسم

از  ،ادشـيه حوان ففت، وجه حمـایز پـژوهش حاضـر بـا مطالعـات ی      پیشینه ميبا حوجه به 

                                                      

1. Saleem 
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ي جـا  بـه ، حوجه به مستنيهاي پخش شـيه از رسـانه ملـي اسـت و از سـوي دیگـر،       سو کی

 است.« برساخت هویت کارفزاران ففتماني»شناسایي ففتمان هژمون، درصيد بررسي نقوه 

 هاي نظري ديدگاه

ـ ازافنجي. فرایي مي، در پارادایم برساختنرریه بازنمایينظريهبازنمايي: ، بـه  رو نی

هـا و  کننـي، نقـوه انعکـاس موضـوعات، انـواع ففتمـان      عرضه مي هامطالبي که رسانه»

چه مطالبي »شوني، حوجه خواهي کرد و این پرسش مقوري که هایي که مطر  ميهویت

( مطـر   37: 8317)دالگرن، حرجمه شفيتي، « شوني؟و چگونه از سوي رسانه عرضه مي

از ایـن   چراکـه فـردد،  هاي جمعي به قـيرت بازنمـایي برمـي   اهمیت رسانهخواهي شي.

هایي را که به دنبال آن هسـت، بازنمـایي کـرده و آنهـایي را کـه      طریق، حصاویر و فمان

بازنمایي، نه »(. در مطالعات رسانه، 891: 8397کنني )سپهري، دلخواه نیست، کتمان مي به

ها در جهان خارج که حولیـي و سـاخت معنـا بـر اسـاس      ار معناي پيیيهانعکاس و بازح

اسـتوارت هـال،    (.87: 8317زاده، )مهـيي « هـاي مفهـومي و ففتمـاني اسـت    چارچور

ها را بخشي از سیاست معناسازي حعریف کرده و معتيي است آنها به رویـيادهایي  رسانه

هـا واقعیـت را حعریـف کـرده و      دهنـي. رسـانه   پیونيني، معنا مي که در جهان به وقوع مي

جاي آنکه فيط معناهاي موجود را انتيال دهنـي، از خـالل فـزینش، عرضـه و سـپس       به

آفریننـي. از آنجـا کـه هـر     بنيي مجيد یک رویياد، براي آن معنـا مـي   بازحولیي و صورت

ر فیرني که به هبر قيرت خود حصمیم مي  ها با حکیهواقعیتي، معاني فونافون دارد، رسانه

(.871: 8311رویيادي چه معنایي ببخشني )ویلیامز، حرجمه قاسمیان، 
ها صرفاً انعکاسي از وقایع نخواهني بود. حمـام  شيه و رسانه واقعیت در ففتمان ساخته

اجزاي هر برنامه، از آغاز حا پایان، داراي بـار ارزشـي و سـوفیري هسـتني؛ یعنـي فراینـي       

طرفانـه نبـوده، بلکـه آمیختـه بـا      ینيي عینـي و بـي  فردآوري، فزینش و انتشار اخبار، فرا

 (.89-28: 8317زاده، ها، هنجارهاي فرهنگي، سیاسي و اجتماعي است )مهيي ارزش
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در »حقلیـل ففتمـان انتيـادي فـرکالف     :3نظريهتحليلگفتمانانتقاديفرکالف
حوزه ها را براي حقيیق در ها و روشحرین نرریههاي دیگر، ميونميایسه با رهیافت

(. 831: 8397)فرقاني و اکبرزاده جهرمي، « کنيارحباطات، فرهنگ و جامعه فراهم مي
فنجي. سـه اصـل مهـم ایـن     دیيفاه فرکالف ذیل رویکرد حقلیل ففتمان انتيادي مي

کننيه دیيفاهي خـا  نسـبت   بریم، مجسمکار مي اني از: زباني که به رویکرد عبارت
ففتمــان از عوامــل اقتصــادي، اجتمــاعي  هــايبــه واقعیــت اســت؛ حنــوع در فونــه

هاي اجتماعي و مبین حفاوت کننيه منعکس، حنوع زباني رو نیازاناپذیر است و  جيایي
شوني و به کارفیري زبان، فيط حاصل و  منيي است که با این حنوع ایجاد ميساخت

بازحار فرایني و سازمان اجتماعي نیست بلکه بخشي از فراینـي اجتمـاعي بـه شـمار     
حقلیل ففتمـان انتيـادي فـرکالف، مفهـوم ففتمـان را      (.38: 8317رود )سلطاني،  مي

فیرد و ففتمان را از سـایر ابعـاد    کار مي هاي معنایي بهبراي متن، ففتگو و سایر نرام
، یـک پـرکتیس ففتمـاني یکـي از     درواقـع دارد. هاي اجتماعي جيا نگه مـي پرکتیس
ت که بـا سـایر ابعـاد آن پـرکتیس اجتمـاعي      ها یا بعي هر پرکتیس اجتماعي اسجنبه
اني که به همراه اي دیالکتیکي دارد. بعي ففتماني و دیگر ابعاد پرکتیس اجتماعيرابطه

سـازني. در حقلیـل ففتمـان انتيـادي فـرکالف، بـرخالف       یکيیگر جهـان مـا را مـي   
، حـال   نیعـ  درپساساختارفرایي، ففتمان صـرفاً یـک پيیـيه سـازنيه نیسـت بلکـه       

رود. فـرکالف سـاختار اجتمـاعي را روابـط      ها نیز به شمار مـي ول سایر پيیيهمقص
حال، متشکل از عناصر ففتماني   اجتماعي در کل جامعه و نهادهاي خا  و در عین

هـاي فیزیکـي ماننـي سـاختن پـل،       دانـي. بـراي مثـال، پـرکتیس    ففتمـاني مـي   و غیر
نگـاري و روابـط عمـومي،    مههایي همچون روزناففتماني و پرکتیس هاي غیر پرکتیس

(. فـرکالف بـه   881: 8319اني )یورفنسن و فیلیپس، حرجمـه جلیلـي،   اساساً ففتماني
دهـي کـه شـامل مـتن     دلیل حأکیي بر ساختار اجتماعي، ميلي سه سطقي را ارائه مـي 

(، پرکتیسي )کرداري( ففتماني کـه  ها نیا)ففتار، نوشتار، حصویر بصري یا حرکیبي از 
 فیرد و یک پرکتیس )کردار( اجتماعي است.ف متن را در برميحولیي و مصر

                                                      

1. Fairclough 
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 . مدلی سه سطحی فرکالف1شکل 
 

 

 

 

 

 

 
هـاي اقتصـادي،   فرکالف، حقلیل هر کردار ففتمـاني، در قالـ  حقلیـل جنبـه     نرر از

فیرد. براي مثال، هنگـام حقلیـل یـک    سیاسي و فرهنگي این رویياد ارحباطي صورت مي
حـوان بـه مسـائل    ، به همراه حقلیل متن و کردار ففتماني، مـي فزارش خبري در روزنامه

حوان ارحبـاط   مالي و اقتصادي روزنامه و نهادهاي حامي آن نیز حوجه داشت. همچنین مي
 ذکـر  انیشـا هاي فرهنگـي جامعـه سـنجیي.     فزارش خبري را با مسائل سیاسي و ارزش

قلیل کردار اجتمـاعي، در  هاي اقتصادي، سیاسي و فرهنگي، یعني حاست که حقلیل جنبه
چارچور الگوي فرکالف هرفز مجزاي از حقلیل مـتن و کردارهـاي ففتمـاني صـورت     

فیرد بلکه این سه جنبه بسیار به هم مرحبط هستني و هنگام حقلیل بایي ایـن ارحبـاط   نمي
ها هم کامالً فرکالف براي بررسي ففتمان روش (.11: 8317را در نرر داشت )سلطاني، 

ي است و بر اساس آن سه سط  حقلیل حوصـیف، حفسـیر و   بعي سههمین ميل  منطبق بر
 دهي.حبیین را پیشنهاد مي

 پژوهش  شناسی روش

ي بودن، شامل سه سط  حقلیل حوصـیف، حفسـیر و   بعي سهدیيفاه فرکالف عالوه بر 

هایي که بایي در سط  حوصـیف مطـر  شـوني، مـرحبط بـا واژفـان،        حبیین است. پرسش

 اجتماعيپرکتيس

 مصرفمتن(پرکتيسگفتماني)توليدو

 متن
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هاي متني هستني. سط  حفسیر شامل حفسیر، متن و بافت مـتن اسـت و   تدستور و ساخ

شود )فرکالف، حوجه مي ها و حأثیرات آندر سط  حبیین، به عوامل اجتماعي، ایيئولوژي

 (.877-237: 8379حرجمه شایسته پیران و همکاران، 

 سطح توصيف

 . واژفان8

دارد. بـراي   سـروکار تمـاعي  ي اجها تیهوو  ها فاعلارزش بیاني با . ارزش بیاني: 2

ي سیاســي، داراي ارزش بیــاني مثبــت و هــا يآفــاه خواننــيفان چــپ، نرــر ازمثــال، 

ي منفي هستني. برخي مفـاهیم نیـز واجـي ارزش    ها ارزشیي و شیکي، داراي فرا مصرف

 ي نیستني.ا افتاده جابیاني 
ر دارد )بـراي  ها و روابط اجتماعي سروکااي با رابطهارزش رابطهاي: . ارزش رابطه3

همچنـین بسـته بـه    ) حا اعتماد مخاطـ  جلـ  شـود(.    شود يممثال، از مفهومي استفاده 
بسـته بـه اینکـه      کنـي. بـراي مثـال،    در ارحباط با موقعیت ـ لقن نیز حرییر مـي  ـ  موقعیت 

و  شـود  ي مـي ررسمیغموقعیت رسمي یا غیررسمي باشي، روابط اجتماعي هم رسمي و 
 کنني(. رسمي یا غیررسمي استفاده ميآن، از واژفان  حبع به

 هایي در متن صورت فرفته است؟بنييبنيي: چه نوع قط . قط 1

 ها استفاده شيه است؟ها از کيام استعاره . استعاره: در واژه3

اي است )فـرکالف، حرجمـه    هاي فستردهمتن واجي چه نوع ساخت . انسجام کلي:1
 (.78: 8379شایسته پیران و همکاران، 

 ح تفسيرسط

. ظاهر کالم )نرام آوایي، دستور، واژفان(: این سـط  آغـازین حفسـیر مـتن، مبـین      8
هاي موجـود بـر روي   اي از آواها یا نشانهفراینيي است که بر اساس آن، مفسر مجموعه

 کني.ها، عبارات و جمالت معین حبيیل مي کاغذ را به واژه
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سط  عبارت است از دادنِ معنـا بـه   . معناي کالم )معناشناسي، کاربردشناسي(: این 2
 دهنيه متن.اجزاي حشکیل

ها )کالم( ارحباط . انسجام موضعي )انسجام، کاربردشناسي(: در این سط ، بین ففته3
شود حا در صورت امکان، حفسیري منسجم از رشته کالم به دست آیـي.  معنایي برقرار مي

حمامي اجزاي یک متن نیسـت بلکـه   در اینجا منرور، برقراري انسجام فرافیر و کلي بین 
 بقث بر زمینه برقراري انسجام در بخش معیني از یک متن است.

. ساختار و جانمایه متن: حفسیر ساختار متن، در چهارمین سـط ، مبـین چگـونگي    1
پیوني اجزا با یکيیگر و بیانگرِ چگونگي انسجام فرافیـر مـتن اسـت. ایـن سـط  خـود       

هــا یــا بازنمودهــاي الگوهــاي خــا  از چــارچور دربرفیرنــيه حطبیــق مــتن بــا یکــي
یک متن، عبارت اسـت از  « مایهجان»سازمانيهي مربوط به انواع فونافون ففتمان است. 

حوانـي بـه آن دسـت یابـي و در     که مفسـر مـي   عنوان یک کل واحي خالصه حفسیر آن به
 ،الف)فـرک حافره بلنيميت خود، نگاهش دارد حا در صورت نیـاز بـه آن مراجعـه کنـي     

 .(289-287: 8379حرجمه شایسته پیران و همکاران، 

 سطح تبيين

عوامل اجتماعي: چه نوعي از روابط قيرت در سطو  فونافون نهادي، اجتمـاعي و  
 است؟ مؤثرموقعیتي در شکل دادن این ففتمان 

فیـري،  با حوجـه بـه کیفـي بـودن روش پـژوهش، روش نمونـه      گيري:روشنمونه
حـوان دلیـل انتخـار ایـن دو مسـتني       چني معیار را مـي  حال  نیا اببوده است. « هيفمني»

دانست. در وهله نخست، سعي شي مستنيهایي انتخار شـوني کـه بیشـتر بـه بازنمـایي      
. انـي  شـيه   پخـش سال اخیر از رسانه ملي  3اني و در  سازي پرداختهها و هویتشخصیت

هاي پخش شـيه از رادیـو   برنامههاي سیما، همچنین با حوجه به میزان حأثیرفذاري برنامه
فیـري از مسـتنيهاي سـیما، بـه      نمونـه  منرـور  بـه کنار فذاشته شـيني. در مرحلـه دوم،   

هـاي  این حوزه مراجعه شيه است. به این صورت که ابتيا، فهرسـت برنامـه   صاحبنرران
حـرین آنهـا بـا    حـرین و مهـم  سال اخیر استخراج و سـپس موفـق   3شيه در مستني پخش
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نرران انتخار فردیي و در نهایت، بر اساس نرـر کارشناسـان، دو مسـتني    حبصامشورت 
و « هویـيا: زنـيفي، زمانـه و مـرگ امیرعبـاس هویـيا      »برجسته از دوران پهلوي یعنـي  

انتخار شيني.« اشرف، همزاد شاه»

 هاي پژوهشيافته

دارد. ایـن   زمان ميتدقیيه  17قسمت است که هر قسمت بیش از  1مستني هویيا شامل 

مـرداد   21پـس از کودحـاي    ژهیـ و بـه مستني با مقوریت هویيا به بررسي دوران پهلوي دوم، 

مقوریت مستني با هویياست، موارد متعـيد دیگـري نیـز در آن بازنمـایي      هرچنيپردازد.  مي

ي بررسـ  موردهاي اولیه پس از انيالر حتي در قسمت پایاني، حقوالت سال که چنانشود مي

دقیيـه اسـت. ایـن     37قسمت و هر قسمت آن، حـيود   3اشرف، شامل  فیرد. مستني قرار مي

سازد، نسـبت بـه   پردازد و هویت او را برميمستني که بیشتر به بازنمایي شخصیت اشرف مي

هـاي  در ایـن قسـمت، یافتـه    مستني هویيا کمتر به مسائل مختلف دوره پهلـوي حوجـه دارد.  

 شود.ر مستني ارائه ميسه سط  حوصیف، حفسیر و حبیین براي ه پژوهش در

.مستنداشرف3
  سطحتوصي 

 

 ها و مقوالت سطح توصیف هویت اشرفشاخص .1جدول 

 مقوالت شاخص

 واژگان
 پروا و وفادار به خانیادهشجاع؛ دویر؛ جسیر و ب  مثبت

 منف 
طلخب جنسخ ؛   قدرت؛ نفیذ؛ ثروت؛ شهیت؛ فساد؛ هیسران؛ اعصیاد جنس ؛ تنخیع 

 عاری از عشقگری و  عقده؛ اشراف 

 بیان  هاارزش

 مسلط به زبان فرانسه )سگنران  سلیس به زبان فرانسیی در یک مجمع جهان (؛
ریاست هیئت نمایندگ  ایران در مجمع عمخیم  سخازمان ملخل  رئخیس کمیصخه ایرانخ        

حقیق بشر و رئخیس کمیسخیین سخاالنه حقخیق       اوملل نیرئیس کنفرانس ب  حقیق بشر
 سال اخیر به این مقام رسیده است(. 71از سه زن  است که در )راوی: اشرف یک  بشر 
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 1جدول ادامه 

 مقوالت شاخص

 

طه
راب

 
ی
ا

 

اوملل  ی حلقه اشرف؛ نمای  نفیذ و قدرت بینها هیپا قدرترابطه جنس   پیل و 
 اشرف؛
-قرار م هییت مقصدر و پرنفیذ اشرف در ارتباط با همگ    اوملل نیهای بسمت

 دهد. تر جلیه م اشرف این ارتباط را مهم زن بیدنگیرند و 
معنای  اشرف با هیسران: راوی با تیصیف ویقی تمیشان  ارتباطات خارج از هم

 کند.چارچیب اشرف را با سیاسصمداران برجسصه م 
 حضیر اشرف در خانیاده مردساالر میجب محروم ماندن از مهر پدری شده است.

 معنای  زنانگ  با ضعفهم

 یبندقطب

کخیدک  و   -اشرف/زنان دربار -دهد: اشرف/شاهبندی درون مسصند رخ م چند نیع قطب
 نیجیان  اشرف /اشرف باوغ.

 هیش و زنانه؛دوگانه اشرف/شاه: اشرف قیی و مقصدر  باهیش  مردانه و شاه  ضعیف  کم
 محمدرضا باید»؛ «از شاه باالتر و گردن کسری اشرف» ؛«وابسصگ  و نیاز شاه به اشرف»

؛ روایت شجاعت اشرف در سفر به شیروی و ترس محمدرضا از این سخفر؛  «شددخصر م 
قدر قدرت و نفیذ داشت که گاه  حص  محمدرضا شخاه از دیخدار بخا او سخرباز      اشرف آن»
 «.مهر پدر برای پسر»؛ «زدم 

؛ شمس دخصخری بخا   «جلی روبهمسلط  مامم و »دوگانه اشرف/زنان دربار: اشرف دخصری 
سازی نق  اشرف در طقق فیزیخه؛ اشخرف و   ؛ برجسصه«اوصماس»و « کم نفس بهاعصماد»

رقابت شخمس و  »؛ «عشق محمدرضا به ثریا»با « تضاد عشق اشرف به محمدرضا»ثریا: 
 «.اشرف را همه فهمیده بیدند

کم اشرف در نیجیان  نسبت  نفس اعصمادبهدوگانه کیدک  و نیجیان  اشرف/ اشرف باوغ: 
 فرزندی ناخیاسصه به خیاهرش شمس؛

اسصعاره/
 هاتلییح

 پلنگ سیاه؛ شاه در سایه؛ پشت پرده سیاست.

انسجام 
 کل 

  شهیت  ثروت و قخدرت بخا هییخت اشخرف  سخه ضخلع مثلخ  شگاخیت او را         نینش هم
 کنند.های دیگر هم به برساخت این مثل  کمک م سازند. دال م 
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 سطحتفسير 

 هویت اشرفها و مقوالت سطح تفسیر . شاخص6جدول 

 مقوالت شاخص

 ظاهر کقم

  :در آرا  رزم»؛ «آیا اشرف با همه این مردان ارتباط داشصه است؟»راوی
های عاشقانه اسصفاده به اشرف از عبارات عزیز مهربانم و واژههای  نامه
 )کاخ تمیشان( هر اتاق و هر پر )از امارت هشت پری( از این امارت»؛ «کرد م 

در منزل اشرف در  پیست اهیسحضیر یک پسر جیان »؛ «قاه و ماجرای  دارد
سازی فساد اخقق  اعضای خاندان )در دوران پیری او(: برجسصه« نییییر 

 .1سلطنص  )سازگار با دال فساد(
  :شیند... روحیات اشرف بسیار شبیه دخصرها شبیه پدر م »کارشناس

؛ «گذردف م همه مصیجه شدند که راه سیاست از اشر»؛ راوی: «رضاخان بید
مذاکره مسصقیم اشرف با رئیس شیرای وزیران شیروی )اسصاوین( برای غائله 

-مرداد علیه مادق و نگست 28آذربایجان؛ نق  اشرف در وقیع کیدتای 

سازی قدرت و نفیذ اشرف اهلل زاهدی پس از کیدتا؛ برجسصهوزیری فضل
 )تقابل با دال اسصبداد(.

  « بهره» زمان هم؛ روایت «از پیل داشتاشرف فهمید که باید جیب  پر-

  «سازمان شاهنشاه  خدمات اجصماع »با اداره « مندی اشرف از رانت نفص 
به دست اشرف؛ « بنیاد اشرف»و  «سیادیکمیصه مل  پیکار جهان  با ب »

 فساد ماو  اعضای خاندان سلطنص  )سازگار با دال فساد(.
  :خانیاده »؛ «است بیده هتیج بکامقً  اشرف به نسبت رضاشاه»راوی

هیجان پسردار شدن میجب شد تا »؛ «همیشه تیجه بیشصری به شمس داشت
اشرف برای دیده شدن و جبران »؛ «اشرف دیرتر از محمدرضا به دنیا بیاید

؛ اعصراف «کند تا زنانهها بیشصر به شکل  مردانه رفصار م ها و تبعیضمهریب 
من همیاره با پسرها »؛ «بهره  بدری فرزندی ناخیاسصه و از مهر پ»اشرف: 
خالت آنیمیس  »؛ کارشناس: «امی نکردهعروسک بازکردم و هرگز بازی م 

 «.اشرف باال بید

                                                      

ها با فزاره« حيابل»و « سازفاري»ها، هر جا که الزم بوده، در سط  حفسیر و حبیین عالوه بر بررسي شاخ  .8
 هم مشخ  شيه است.« ضيپهلوي»هاي مرکزي ففتمان  دال
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 «فرح خیل  : »راوی؛ «اشرف عروس دوم را هم از میدان به درکرده است
فرح قبخل از اینکخه اشخرف    ... ای در دست اشرف نباشدزود پسردار شد تا بهانه

 .«میگ  را محکم کیبید  کاری بکند
 فرار ؛ روایت «خیرداشرف هر شب قبل از خیاب قرص مسکن م : »راوی

 .به سفارت انگلسصان و تنها گذاشصن اشرف )همسر اشرف( عل  قیام
  :تخرین و    مگخیف نیتر بزرگسال دارد  به  27اشرف فقط  که   حاو در»راوی

  ه شخخیرویسخخفر اشخخرف بخخ»؛ «کنخخد)شخخیروی( سخخفر مخخ  مرمخخیزترین حکیمخخت
ارز با سخفر   هم  سفر برای دیدن پدر به وحا  میزان خطر  سفر او نبید نیتر خطرنا 

 ژوهانسخبیرگ بخه  کیلیمصری اشرف بخرای دیخدن پخدر     7111سفر بید... به شیروی 
 «.سال سن داشت در خقل جنگ جهان  دوم 24وقص  اشرف فقط 

   ؛ هصن نیییخیر  های مجلل اشرف در فرانسه و منمنازل و آپارتماننمای
)سخازگاری بخا دال   « ترین آپارتمان در منطقه منهصن اسخت  این آپارتمان گران»

 گری(.گرای  و اشراف غرب
 های مداوم تامیم به خیدکش  اشرف پس از شنیدن مرگ برادر؛ حمایت

 از برادر

 معنای کقم

 سازی شهیت اشرف و روابط خارج از عرف او؛ هیسران  و تخداوم  برجسصه
  ساو کهنجنس  تا  اعصیاد
  برساخت هییت قدرتمند و بانفیذ اشرف: دویل اصل  خصم غائله آذربایجان؛

 وزیرانمرداد؛ انصگاب نگست 28کیدتای 
      اشرف ثروتمند و فاسد: بهره او از عیاید و رانت نفص  بخه دویخل جایگخاه

 که داشت.
      عاری از محبت خانیاده و زن  سرشار از عقخده و کمبخید مهخر و محبخت؛

 واکن  اشرف برای جبران: مردانه شدن.
 سازی اخصقف اشرف با تمام زنان دربار و نفیذ شدید او در درباربرجسصه 
 ی عاری از عشق اشرفها ازدواج»سازی برجسصه» 
 سازی دوگانه اشرف قیی/شاه ضعیفساخت هییت شجاع و دویر او و برجسصه 
 ساخت هییت اشراف  و تجمقت  اشرف 
 اری اشرف به شاهسازی وفادبرجسصه 

انسجام 
 میضع 

میضع اصل  مسصند  برساخت مثل  هییت اشرف بر مبنای قخدرت  شخهیت و   
ثروت است و کل روایت داسصان در همین زمینه است امخا در مخیاردی  شخاهد    



11  0391پایيز ( / 99)پياپي  3 / شمارهششم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 ها در برساخت این هییت هسصیم. فقط برای نمینه:ها و روایتتضاد گزاره 
طیر مسخصقیم در سیاسخت مداخلخه     ف بهاشر»تضاد میضع : کارشناس )میرخ(: 

هخم بخه مسخائل      نگاه مین  اشرف در کنار مسائل اقصاادی»راوی: «. کردم 
 .«سیاس  داشت
اشرف به دویخل  «... »کرداندوزی م اشرف از رانت نفص  ثروت»تضاد میضع : 

 «.کند م  )اشرف( ترس از ماویات تمام امیاو  را وقف این بنیاد
اشرف عروس دوم را هم از میدان به »امل طقق ثریا: تضاد میضع : اشرف ع

نابخاروری ثریخا علخت طخقق از     »دیگر عیامخل طخقق ثریخا:    «. کرده است در
  گخدا و خسخیس    علت طقق به زبان خید ثریا  بددهن«. »محمدرضا شاه بید

 «.بیده استبیدن خانیاده پهلیی 

ساخصار 
مایه(  )جان
 مصن

عنخیان یکخ  از    پهلخیی و بخه   ضخد  صمخان کخقن گف هییت اشرف در چخارچیب  
های قدرت؛ ثروت؛ شهیت؛ شخجاعت؛  ترین کارگزاران این گفصمان  با دال مهم

ای؛ عاری از عشق بیدن و اخصقف با زنان گری؛ وفاداری به شاه؛ عقده اشراف 
ها ثروت  قدرت و شخهیت اسخت.   ترین این دال شید که مهمدربار برساخصه م 

انخد.   ی کارشناس   همسی با برساخت این هییتنظرهایر و ها  تااوتمام روایت
پهلیی قرار دارند؛ مانند قدرت  ها در تقابل با گفصمان ضد  برخ  دالحال  نیا با

 اشرف.

 تبيينسطح
در سط  حبیین، سه عنصـر عوامـل اجتماعي/حـاریخي، ایـيئولوژي و اثرهـا نیازمنـي       

در این سط ، بازنمایي هویـت بـر مبنـاي    بنابراین  (؛877: 8312بررسي هستني )فرقاني، 

حوان سه بعي را از یکـيیگر  در برساخت هویت اشرف مي شود.این سه عامل ارزیابي مي

پهلـوي هسـتني.    هـاي ففتمـان ضـي   با دال« سازفار»هایي که کامالً حفکیک کرد. اول، دال

زي ففتمـان  هـاي مرکـ  در این بعي، به لقاظ ظاهري، کـامالً بـا دال   شيه  ساخته برهویت 

بـا ففتمـان   « حيابـل »هایي هستني کـه در  پهلوي منطبق است. بعي دوم، برخي از دال ضي

زننـي.  پهلوي آسی  مي ها به انسجام کلي ففتمان ضيپهلوي قرار دارني. این نوع دال ضي

صـورت   پهلـوي، بـه   هاي ففتمان ضـي هایي دانست که با دال حوان دال بعي سوم را نیز مي

 شوني.زفارني و نه حيابل دارني. این موارد در ادامه بررسي ميمستيیم، نه سا

ميتـير و  »شـود، هویـت   هایي که به اشرف نسـبت داده مـي  حرین ویژفي یکي از مهم
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ففتمـان  « اسـتبياد »ایـن دال در حيابـل بـا دال     ازانـيازه  شیبسازي است. برجسته« بانفوذ

ه مقميرضا شاه، قيرت بالمنـازع  پهلوي قرار دارد. دال استبياد حاکي از آن است ک ضي

اما دال ميتـير و بـانفوذ اشـرف از موضـوع دیگـري حکایـت        دارد و برابر قانون است؛

همـواره نيـش اساسـي در مناسـبات      حنها نهاست و « شاه در سایه»کني. فویي اشرف  مي

آمـيه،  هـاي پـیش  وزیران دارد بلکـه در حمـام بقـران    سیاسي ـ اقتصادي و حعیین نخست 

هایي را در این مستني بسـیار   فشایي. نمونه چنین بازنمایيه فره از مشکالت مياوست ک

پهلـوي در حضـاد اسـت     با دال استبياد ففتمان ضي حنها نههایي که  شاهي هستیم؛ بازنمایي

 هاي حاریخي معتبر نیز همسو نیست.بلکه با روایت

فرایـي  و غـرر فري به حرحی ، سـازفار بـا فسـاد اخالقـي      دو دال شهوت و اشرافي

-پهلوي هستني. این دو دال بخش زیادي از مستني را به خود اختصا  داده ففتمان ضي

اي، عاري از عشق بـودن و اخـتالف بـا    هاي شجاعت، وفاداري به شاه، عييهاما دال اني؛

پهلـوي نيارنـي. مسـتني در برسـاخت ایـن       زنان دربار، ارحباط مستيیمي با ففتمـان ضـي  

ي بهره برده است. با روایت و نمایش چنـيباره  ساز يعیطبشناسازي و آ فنها، از ویژفي

هـا  با حکرار، این ویژفي  شود و سپس، ها، ابتيا مخاط  با آنها آشنا ميهاي این دال مؤلفه

 کني.طبیعي جلوه مي

یکي از مفاهیم مهم در حوزه کردار ففتماني، مفهوم بینامتنیت و بیناففتمانیت اسـت.  

کني: بینامتنیت صری  و بینامتنیت سـازنيه.   بینامتنیت را از هم متمایز ميفرکالف دو نوع 

صـورت مسـتيیم دارد.    کارفیري متون دیگر در یک متن، به بینامتنیت صری  داللت بر به

کارفیري عناصري از یـک نرـم ففتمـاني دیگـر در یـک مـتن        ولي بینامتنیت سازنيه، با به

(. 17 :8317شـود )سـلطاني،   یناففتمانگي هم ففته ميمربوط است. به این نوع بینامتنیت، ب

ففتمـاني اسـت    حاوي عناصر ففتماني و غیر زمان همبا حوجه به اینکه پرکتیس اجتماعي 

( و حقلیــل کــردار اجتمــاعي، در 823: 8319)یورفنســن و فیلیــپس، حرجمــه جلیلــي، 

صـورت  چارچور الگوي فرکالف، هرفز مجزا از حقلیـل مـتن و کردارهـاي ففتمـاني     

فیرد؛ بلکه این سه جنبه بسیار به هم مرحبط هستني و هنگام حقلیل بایي ارحباط آنهـا  نمي
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حوان در حبیین، سـراغ بیناففتمانیـت رفـت و    (، مي11: 8317را در نرر داشت )سلطاني، 

هاي دیگر، نریـر ففتمـان دانشـگاهي، حـاریخي و     هاي مستني را بر اساس ففتمانروایت

 در ادامه، به برخي از این موارد پرداخته شيه است. غیره ارزیابي کرد.

مستني بيون هی  حوضیقي در مـورد ماهیـت قائلـه آذربایجـان، مالقـات شـجاعانه       

پایـان یـافتن قائلـه    ي اسـت کـه   ا فونـه  بـه کنـي. روایـت    اشرف با استالین را روایت مي

اصلي خاحمه یـافتن   شود و دلیل به مذاکره مستيیم او با استالین نسبت داده مي آذربایجان

شود  اشرف مي هميلي مخاط  باموج  این روایت،  .کني مياشرف معرفي  این قائله را

و مـانع از   وفصل کني بسیار مهم ملي را حل است یک مسئلهحوانسته خود مالقات  که با

پهلـوي اسـت امـا     حجزیه کشور شود؛ موضوعي که خود در حضاد با کالن ففتمـان ضـي  

ازجملـه نيـش بسـیار مهـم قـوام،      ؛ بسـیاري از حيـایق حـاریخي   است  حر از آن این مهم

 .اني نیز بازنمایي نشيه وقت ریوز نخست
نزدیکي قوام به شـوروي و حخلیـه نکـردن قـواي شـوروي و بقـران آذربایجـان و        

 رشیپذ موردمجلس با به روي کار آمين قوام که  8321کردستان موج  شي؛ در اسفني 
(. 279: 8377مقميي و فتاحي ولیالي،  براهامیان، حرجمه فلمسکو بود، موافيت کني )آ

این نزدیکي باعث اعتماد شوروي به قوام در اعطاي امتیاز نفت شمال و در ادامه، حخلیـه  
اش حال، قوام با سیاسـت زیرکانـه   نیروهاي شوروي از آذربایجان و کردستان شي. با این 

از نفـت شـمال را منـوط بـه حخلیـه      ( اعطـاي امتیـ  37: 8311فـر،   )همبلي، حرجمه ثاق 
نیروهاي شوروي و همچنین حصوی  این امتیاز از سوي مجلس کرد. با حخلیه نیروهـا و  

: 2779، 8حصوی  نشين الیقه در مجلس، هی  امتیازي به شـوروي داده نشـي )کـرونین   
 (.829: 8311فر،  و سایکل، حرجمه ثاق  312

گر عوامل در حبیـین رویـيادها را در   سازي نيش اشرف و به حاشیه رانين دیبرجسته
نیـز شـاهي هسـتیم. در یـک سـکانس،       آن از  پـس مرداد و حوادث  21ماجراي کودحاي 
فویي اشرف با سفر به ایران، ایـن کودحـا را    شود کهسازي ميسادهي قير مسئله کودحا به

حـرین   مهـم مرداد  21. در ماجراي کودحاي داده است سامانهمه امور را  ریزي کرده وبرنامه
                                                      

1. Cronin 
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شوني. اقتصـاد دوران مصـيق، بـا    به حاشیه رانيه مي و انگلستان عوامل کودحا، یعني امریکا
 بـا حـال،    شـود. بـا ایـن   به اقتصادي غیرنفتي بيل مي ناچار بهحقریم نفت از سوي بریتانیا 

هایي که در زمینه صادرات غیرنفتي و به حـياقل رسـانين واردات صـورت    کوشش وجود
کنـي )صـالقي اصـفهاني و     آمي سرانه و حتي حولیيات غیرنفتي کاهش پیيا ميفیرد، در مي

حـرین بخشـي کـه از حقـریم نفـت آسـی  زیـادي         (. مهم817-811: 2779هاشم پسران، 
یابي و هـم از   بیني، خود دولت است. در این دوره، هم درآميهاي نفتي بسیار کاهش مي مي

ـ  بـه هاي مستيیم هـم  شود. مالیات يدرآميهاي فمرکي به دلیل افت واردات کاسته م ي راحت
، نارضایتي مـردم از مشـکالت   جهینت درشود. نابساماني در اقتصاد، حورم باال و وصول نمي

؛ کاحوزیـان، حرجمـه   129-138، 8377شـود )فـوران، حرجمـه حـيین،     اقتصادي فرافیر مـي 
 حـا »ن وضعیت (. ای17-78: 8311فر،  و همبلي، حرجمه ثاق  221: 8398نفیسي و عزیزي، 

او را حضـعیف کـرد و بـر قـيرت سیاسـي ایشـان اثـر منفـي          هواداراني مصيق و ا انيازه
 ازجملـه هـاي بـانفوذ   ( و از حمایت فـروه 227: 8311فر،  یر، حرجمه ثاق  )پري« فذاشت

هاي سیاسـت جنـگ   واقعیت»(. از طرفي، 389: 8971، 8روحانیان و بازاریان کاست )کيي
ایران در کنار لنين قـرار   شيه  انجامي در مخالفت با کار روزافزونور ط سرد واشینگتن را به

دولت آیزنهـاور ناچـار شـي راهبـرد جهـاني       (.12: 8311فر،  )همبلي، حرجمه ثاق « دادمي
امریکا علیه کمونیسم را بر مالحرات دیگر حرجی  دهـي و پافشـاري بریتانیـا را در مـورد     

دارد و بایي با یک رژیم دوست غرر بـه رهبـري    که مصيق زیر نفوذ حزر حوده قرار این
سیا بـه کمـک سـازمان جاسوسـي      8332شاه جایگزین شود، بپذیرد. این بود که در مرداد 

 (.8391بریتانیا، دولت مصيق را سرنگون کرد )کینزر، حرجمه خواجیان، 

شود کـه او را عامـل   زیاد جلوه داده مي قير آنهمچنین، پس از کودحا، قيرت اشرف 

این در حالي است کـه وقـایع حـاریخي،    . کنني مي معرفياهلل زاهيي  فضلوزیري خستن

وزیـري او  حکایت از نزدیکي زاهيي به انگلستان و نيش اساسي این کشور در نخسـت 

 (.77: 8311فر،  دارني )همبلي، حرجمه ثاق 

از دیگر مواردي که با وضعیت سیاسي و اجتماعي دوره پهلوي در حضـاد اسـت، بـه    

                                                      

1. Keddie 
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سـازي قـيرت و نفـوذ    اشیه رانين قيرت و استبياد مقميرضا شاه به قیمت برجسـته ح

ففته شي، موج  سـاخت دوفانـه قـوي ـ ضـعیف و مردانـه ـ         که چناناشرف است که 

 شود. زنانه براي اشرف و شاه مي
سازد، اختالف او با زنان دربار اسـت. در بازنمـایي   ، آنچه هویت اشرف را برميدرواقع
. براي مثال، اولین اختالفـي کـه برجسـته    اني دورمانيه نرر ازهم متون حاریخي این موضوع 

شود، اختالف اشرف با فوزیه، خواهر شاه مصر )ملک فاروق( و نيش اشرف در طالق مي
پاسخ رد اشرف بـه ازدواج بـا   »فوزیه و اشرف را  ، دلیل اختالفراويفوزیه از شاه است. 

را بهانه کرده  پس از ميحي اشرف پسردار نشين فوزیه»ت داني و معتيي اسمي «برادر فوزیه
نيـش اشـرف    يساز . برجسته«شيه استموج  طالق فوزیه از شاه  و بر او فشار آورده و

از رابطـه   ،به لقاظ حاریخي کامالً اشتباه است. در متون حاریخي طالق، اصلي دلیلعنوان  به
دلیـل اصـلي ایـن    و  انـي نوشـته  مقميرضـا و فوزیـه  و ازدواج مصلقتي و سیاسي مهر بي

چراکـه خـانواده او پشـتوانه اشـرافي      اني دانستهازدواج را افزایش اعتبار خانوادفي رضاشاه 
همچنـین   بـود. اش  خـود و خـانواده  درصيد افزایش اصالت و اعتبار  ،این کار و بانياشت 

نویسـي و  مـي  براي خانواده و مصـر  فوزیه يها يحنگ از دل خاطراحشکتار الملوک در  حاج
کـه مالحرـه    فونـه  همـان (. 8392داني )اسـالمیه،  آن را عامل جيایي از مقميرضا شاه مي

 کار فیرد. صورت منسجم به ها را بهشود، مستني نتوانسته است عناصر دیگر ففتمانمي

.مستندهويدا0
  سطحتوصي 


 ها و مقوالت سطح توصیف هویت هویدا. شاخص۸جدول 

 مقوالت شاخص

 واژگان

 ؛روشنفکر دوست  فرهنگ  هنرسصان مثبت

 منف 
فساد؛ رانت جیی ؛ وابسصگ  به غرب؛ شگاخیت دوگانخه؛ تخدارکات  ؛    

؛ قربخان   بردار فرمان؛ غیر مل ؛ چاپلیس؛ آوت دست؛ گی قربان بلهکارمند؛ 
 روشنفکران با دارهیزاو و کارمحافظه   سانسیرچو مهره سیخصه؛ 

 ؛سکیالر و کیالئ؛ یفرانسی روشنفکر؛ ضد روشنفکرگرا؛ بهای ؛ اقصدار بیان  هاارزش
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 ۸جدول ادامه 

 مقوالت شاخص

 ای رابطه 

 «اش به وهابیت و خاندان آل سعیدنزدیک  هییدا و خانیاده»
 ویرنس با پدر  دوسص؛ «سیانگل اعصماد میردکامقً » یفردپدر هییدا 
 (ازحج هیناح در ایصانیبر  مگف سیسرو  مگفمأمیر ) عربسصان

 «اراده مبار  ملیکانه»رابطه چاپلیسانه با شاه: هییدا همیاره از گزاره 
 کند.برای دسصیرات شاه اسصفاده م 

 .گلسصان میابراه و چیبکصادق    چینروشنفکران باارتباط خایص  

 بندیقطب

 شید:بندی در برساخت هییت هییدا ارائه م چند نیع قطب
 عقوه بر ذکر میاردی که بر بهای  بیدن بهای  بیدن: کارشناس اول برنامه  

 مخدح  یمعنخا  بخه « )ممدوح»هییدا تأکید دارد  به نام خانیادگ  اول هییدا  یعن  
 نخاً یقی دایخ هی مادر»سیم:  کارشناس کند؛( اشاره م تییبها رهبران یسی از شده

 نخه  کینیسخصاو   صخیرت  بخه  دایخ هیی  بخیده اسخت. ...   بها ناًیقی او پدر و مسلمان
 «.ی  به بهاییت عققه داشصه استاعصقاد صیرت به
  :کننده فسخاد بخید  هییدا خید فاسد نبید اما تسهیل»فساد: کارشناس سیم .»

هییدا اهل رشیه دادن بیده و همیاره در قراردادهخا  کمیسخیین   »کارشناس دوم: 
 «.گرفت خانیاده پهلیی را در نظر م 

 :دایخ هی ورود :برنامهسیم  رشناسکا و دایهی تیروا رانت جیی  در ورود به قدرت 
اومللخ  و تحاخیل در   با تیجه به تجربخه کخاری او در نهادهخای بخین     خارجه وزارت به

 وزارت در پخدر  پرنفخیذ  دوسخصان  تیخ حما»راوی: . اسخت  داشخصه   عیطب یریس خارج 
 .داند م گانهوزارتاین  در رشد سپس و خارجه وزارت به دایهی ورود دویل را «خارجه
 با ارتباط و یروشنفکر بح هییدا : »کارشناسشنفکر خ اقصدارگرا:  دوگانه رو 
 و عمل در اما کرده حفظ  خایص  وزندگ منزل در را روشنفکران و سندگانینی
 ازهخا   فرسخنگ  کخه بخردار   فرمخان  وکار  کامقً محافظه است  شگا  استیس در

 .«است دور به یروشنفکر یها آرمان
   : ایخن کخانین را   قاطعانخه   سخیم  اول و  شخناس کارامریکای  بیدن کانین مصرقخ

آورنخد   مخ   امریکای کنند و حص  شاهد مثال از یک مأمیر امنیص   معرف  م  امریکای 
بیدن به کخانین   امریکای برچسب : »حضیر دارد. کارشناس دوم کانین که در جلسات
 .«های  از واقعیت را با خید همراه داردهرچند رگه ؛است  مصرق  خیل  کل

 ها صعاره/تلییحاس
 در تییخ بهاپدرخیانده؛ گروه مافیخای ؛  ؛ 13 عدد اساس بر دایهی سرنیشت  نحس
 .اسصعمار بال دو مثابه به  سنت اهل یایدن در تیوهاب و عهیش یایدن

 انسجام کل 
های بهاییت  فساد  غیر مل  و امریکای   مسصند هییت هییدا را با دال مجمیع در

 سازد.   برم دوگانگ  شگایت و تدارکات
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 سطحتفسير 

 ها و مقوالت سطح تفسیر هویت هویدا. شاخص4جدول 

 مقوالت شاخص

 ظاهر کقم

  در وزارت خارجه در دوران قاجار  مأمیرعنیان  به»کارشناس اول: پدر هییدا 
  رسخم  مذهب کنند  م تایر مناطق نیا و ساکنان کند  م تییبها غیتبل شامات

 «وزیر بهای  در کابینه هییدا حضخیر داشخصند   9تعداد »«. ... است تییبها  رانیا
 )سازگاری با دال نفیذ خارج  و اسصعمار(.

  ی: خانخدان  راو :شخید   م برجسصه امیر انصظام خاندان باارتباط نزدیک هییدا
 دا یهی مثل » .«دارد خید یلیت در را ی دارا وزارت تا خارجهوزارت »انصظام  ریام

کارشخناس:  «. گخروه مافیخای   : »ردیخ گ  مخ  شخکل  «ظامامیر انص خاندان و منایر
هییدا اهل رشیه دادن بید و همیاره در قراردادها  کمیسیین خانیاده پهلخیی را  »

 )سازگاری با دال فساد اقصاادی(.« گرفت در نظر م 
 یبخرا  را راه کخه اسخت    مصرقخ  کخانین  مصفکخر  مغز» ها ی امریکا نزد دایهی 

 بخه  با و کیدتا از پس اوسروکله پیدا شدن »؛ «کند  م همیار امریکای  اصقحات
 محسخن  دیخ تهد و عیخ تطم»؛ «وابسخصه  و غیخر ملخ    یهخا  چهخره  دنیرسخ  قدرت
 در را دایخ هی ضخاح یاسص طخرح  کخه   مجلسخ  نخده ینما  «از سیی هییدا پیر پزشک
 یبخرا   محفلخ »کخانین مصرقخ      ؛دهخد   مخ ارائخه   مجلخس  بخه  نیبحخر  میضیع

امریکخای   کن اصخقحات   صاف مصرق  جاده کانین»است؛ « گراغرب روشنفکران
 )سازگاری با دال نفیذ خارج (.« جان اف کندی استپس از به قدرت رسیدن 

  :محافظخه داشت...  یشنیحرف شاه ازبید ... که  تکنیکراتهییدا یک »کارشناس-

 یبخرا   ننبخید   اسخ یس و نبخید   اسیس نیهم ن. اش بید  رخیاهییتغ از  یب او یکار
 .«را  نخ یام یهخا   دگی یپ نه و دارد را منایر تکبر و غرور نه دایهی«. »دبی مطلیب شاه
قخدرت  از نبایخد   ریوز وزیر شید. نگست نگست  ندارد فردی خیاهان تغییر یا شاه عققه»

مجمیع شاه بخا تیجخه بخه     . درشد   برخیردار م گینه که مادق داشت تعامل با مردم آن
تیانست فردی را قبیل کند که نسبت بخه او   نم   برد بحران مشروعیص  که از آن رنج م 

معرفخ   « جزئ  از سیسصم»و « قربان »هییدا خید را یک  .«ارتباط بیشصری با مردم دارد
 شخید  قربان  م « شاه ساوه 13 ریوز نگست»کرده است.  کند که فقط اوامر را اجرا م  م 

 )سازگاری با دال اسصبداد(.
  :وکار  محافظه کامقً است  شگا استیس در و عمل درهییدا »کارشناس 

 «.است دور به یوشنفکرر یها آرمان از ها فرسنگ کهبردار  فرمان
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 4جدول ادامه 

 مقوالت شاخص

 معنای کقم

 هییخدا و  جهینص در؛ بهاییت بال اسصعمار است؛ اند بهای اش  هییدا و خانیاده  
 خانیاده او عامل اسصعمارند.

 افراد قدرتمند و بانفیذی کخه ریشخه خخانیادگ      هییدا از شبکه روابط خید با
هخای   کند و عملکرد او مانند گخروه  شید. فساد را تسهیل م  دارند  وارد قدرت م 

 مافیای  است.
 سازی هییت غیر مل   وابسصه و امریکای  هییدا برجسصه 
       هییدا در اندازه یک تدارکات   اسخت و از خخید هخی  اسخصققو  نخدارد. در

 شید. ن  م نهایت هم قربا
     برساخت هییت دوگانه هییدا در میاجهه با اهخل فرهنخگ و مطبیعخات: در

دارد و در  زندگ  خایص  و مناسبات فردی  هییص  روشنفکر و اهخل فرهنخگ  
 سیاست و عمل فردی اقصدارگراست.

انسجام 
 میضع 

میضع اصل  مسصند  برساخت هییت هییخدا در کنخار پخرداخصن بخه رویخدادهای      
اما در میاردی  شاهد تناقضات  در برسخاخت  ؛ وزیری اوست نگست مصنیع دوران

 این هییت با دیگر عناصر مسصند هسصیم. برای مثال:
و « تخدارکات   »عنخیان   طخرف  هییخدا صخرفاً بخه     یخک  ازکه دیخدیم    طیر همان
اسخصققو    گینه  یهاست و از خید  گی قربان بلهشید که  برساخصه م « کارمندی»

وزیخر بهخای  در کابینخه     9دیگر  از باند مافیای   فساد و انصگاب ندارد و از سیی 
  بهای  بیدن او و سی کآید. یا در برساخت بهای  بیدن او  از ی سگن به میان م 

 شید. از سیی دیگر الئیک و سکیالر بیدن  برجسصه م 

ساخصار 
مایه(  )جان
 مصن

تخرین   ن یک  از مهمعنیا پهلیی و به ضد کقن گفصمانهییت هییدا در چارچیب 
های بهای   فساد  غیر مل  و امریکای   دوگخانگ    کارگزاران این گفصمان  با دال

هخا  تاخاویر و نظرهخای     شید. تمخام روایخت  شگایت و تدارکات   برساخصه م 
که در برخخ  مخیارد     هرچندکارشناس  همسی با برساخت این نیع هییت است؛ 

سمت اعظم  از مسصند  به زمانخه هییخدا   شاهد تناقضات  نیز هسصیم. هم نین ق
های بهای   غیر مل  و بنابراین  دال پردازد که خارج از بح  این مقاوه است؛م 

امریکای   با دال نفیذ خارج  و اسصعمار  دال تخدارکات   بخا دال اسخصبداد و دال    
 فساد با دال فساد گفصمان ضد پهلیی سازگارند.
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 سطحتبيين
رف که در نسبت با ففتمـان ضـي پهلـوي، سـه بعـي را شـامل       برخالف بازنمایي اش

هاي بهایي، غیر ملي شي، هویت هویيا بیشتر با ففتمان ضي پهلوي سازفار است. دال مي

حيارکاحچي، با دال اسـتبياد  دالو امریکایي، با دال نفوذ خارجي و استعمار همراه است، 

هـم حـا   « حـيارکاحچي »هویـت  پهلـوي. همچنـین    فساد، با دال فساد ففتمـان ضـي  دالو 

شـود   عنوان شخصي بازنمـایي مـي   حيودي با دال استبياد سازفاري دارد. چون هویيا به

دهي، در ادامه، بر اساس مفهوم بینامتنیت، به  که بسته به موقعیت، رفتار متفاوحي نشان مي

 پردازیم.حبیین بازنمایي هویت هویيا مي
آن هستیم، یاري جستن از عناصر طردشـيه  یکي از نياط ضعف مستني که بارها شاهي 

، در طـول مسـتني،   مثال يبرابرساختن و مشروعیت دادن به برساخت خود است.  منرور به
عنـوان   آیـي و فيـط در مـوارد انـيکي، از آن بـه     اصالً از مجلـس صـقبتي بـه میـان نمـي     

از ایـران،   اما در سکانس مربوط به جيایي بقرین شود؛ روایت مي« کننيه اوامر شاه حسهیل»
سازي نيش استعمار، از مجلسي کـه حـا ایـن لقرـه غایـ  بـوده اسـت،        منرور برجسته به

. برجسـته شـود   مجلـس  نيفانینما از سوي يایهو ضا یاست درخواستشود حا  استفاده مي
دهـي. ایـن در حـالي    اي به نسبت مستيل از آن ارائـه مـي  این نوع روایت از مجلس، چهره

اسـتثناي   دهني در دوره پهلـوي دوم، بـه   هاي حاریخي نشان مي شاست که بسیاري از پژوه
اطـالع از مسـائل سیاسـي     عنصر، مطیع و بي سست  حعيادي از نماینيفان مجلس، اکثر آنان،

( چون شاه اعتياد داشته که وجود مجلس قوي قيرت 833-817: 8978، 8اني )زونیسبوده
کنترل و نرارت بر مجلـس روي آورده  رو، به سیاست  او را مقيود خواهي کرد و از همین

سـازي ایـن ویژفـي     حوانسته با برجسته ، مستني مي یحرح  نیا به(. 389: 8971است )کيي، 
 مجلس و نماینيفان آن، روایت بهتري از دوره پهلوي ارائه نمایي.

کني، در حضاد بـا   وزیر هویيا را بهایي و انتخار او معرفي مي 9همچنین، روایتي که 

است که از خـود هـی    « فو قربان بله« »کارمني»یا « حيارکاحچي»عنوان یک  يا بههویت هوی

                                                      

1. Zonis 
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رسـاني کـه او از    ، انتخـار وزرا از سـوي شـخ  هویـيا، مـي     درواقـع استياللي نيارد. 

استيالل و قيرت کافي براي انتخار وزرا برخوردار بوده است. این موقعیت، زماني کـه  

« نيـش بازیچـه  »شود و دولت  معنا مي رفرایي همهویت مقميرضا شاه با استبياد و اقتيا

هـاي حـاریخي، چنـین     کـه پـژوهش   ژهیـ و بـه کنـي.   ، متضاد جلوه ميشیازپ شیبیابي. مي

دهني. براي مثال، عریمي معتيي  نشان نمي 8312وزیران پس از استياللي را براي نخست

اي ر شي حا عـيه و معتيي به اصول، منج شیمستيل انياست که حنفر شاه از سیاستمياران 

 (.111: 8372، نوذريو  مهيويطل  و چاپلوس او را احاطه کنني )حرجمه فرصت

از موارد مهمي که در این مستني، به حاشیه رفته، وضـعیت احـزار در دوره پهلـوي    

هاي حاریخي، بر وابستگي شيیي احزار به شـخ    دوم است. با حوجه به اینکه پژوهش

این نرر که هویـيا رهبـر احـزار مختلـف بـوده اسـت،       شاه حکایت دارني، همچنین از 

حـري از هویـيا ارائـه دهـي.     حوانست با پرداختن به این موضوع، بازنمایي کاملمستني مي

( در مــورد حشــکیل احــزار 8398بــراي مثــال، کاحوزیــان )حرجمــه نفیســي و عزیــزي، 

حـزر جيیـي    شبه از بین رفت و به نافهـان یـک  حزر ملیون ... حيریباً یک»نویسي:  مي

«. اي دیگر از همـین قمـاش پيیـي آمـي    نام ایران نوین به رهبري منصور، هویيا و عيه به

( نیز در مورد حشکیل حزر رستاخیز بـه رهبـري هویـيا در    8377فوران )حرجمه حيین، 

حزبي شي و حزر رستاخیز ملت ایران بـه رهبـري   نویسي: نرام کامالً حک مي 8337دهه 

ایـران  »رفت. این حزر در عمل در کنترل رهبران حزر پیشین امیرعباس هویيا شکل ف

حـزر رسـتاخیز یـادآور شـي کـه بعـي از        فذاران انیبنبود. احمي قریشي یکي از « نوین

وزیـر، همـان وزیـران، همـان     حیرت متوجه شيني، همان نخست باکمالهمه »انتخابات 

 (.111 ) « آش و همان کاسه است

هویياست. مستني روایـت   بودن یيبهاحوجه داشت، نسبت  از دیگر مواردي که بایي به آن

کني. دیيفاه متفاوت کارشناسان نسبت به ایـن موضـوع و    منسجمي از این موضوع ارائه نمي

سازي هویت الئیک و سکوالر او، باعث ضعف در این موضع مستني شـيه  همچنین برجسته

او هسـتني، حأکیـي بـر    هـاي زیـادي، مـرحبط بـا هویـت بهـایي        سـکانس  کـه  ي حال دراست. 
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هـا  و بعيها دانشـگاه  فرفته شکلشخصیت الئیک و سکوالر هویيا که در ميارس فرانسوي »

هویـيا  »و دیـيفاه کارشـناس سـوم برنامـه، مبنـي بـر اینکـه        « انـي این هویت را حيویت کرده

 زني. ، به انسجام کلي متن آسی  مي«صورت نوستالژیک بهایي بوده است نه اعتيادي به

صورت پراکنـيه بـه آن پرداختـه     هویيا و اطرافیان شاه از مواردي است که به« فساد»

پهلوي است و با حوجه به  شيه است اما با حوجه به اینکه فساد، دالي مهم در ففتمان ضي

؛ فـوران،  8311یـر،   اني )پرياي که به این موضوع پرداخته منابع و متون حاریخي فسترده

حوانسـت بـیش از    (، مستني مـي 8311و همبلي،  8317ن، ؛ کاحوزیا8372عریمي، ؛ 8377

 به آن بپردازد. نهایا

 گيريبحث و نتيجه 

انـي،   ففتماني که این دو مستني در چارچور آن، هویت اشرف و هویيا را برسـاخته 

سـاختني، عبـارت    مـي  یي که هویت اشـرف را بـر  ها مؤلفهپهلوي است.  کالن ففتمان ضي

اي یـا   فري؛ وفاداري بـه شـاه؛ عيـيه    ت؛ شجاعت؛ اشرافيبودني از: قيرت؛ ثروت؛ شهو

هـا، ثـروت، قـيرت و     این مؤلفه نیحر مهمعاري از عشق بودن و اختالف با زنان دربار. 

هاي هویت هویـيا هـم    ساختني. مؤلفه مي شهوت هستني که مثلث شخصیت اشرف را بر

 احچي بوده است.شامل بهایي، فساد، غیر ملي و امریکایي، دوفانگي شخصیت و حيارک

حـوان نسـبت هویـت    پهلوي برشمردیم، مي هایي که براي ففتمان ضيبا حوجه به دال

که دیـيیم،   طور همانپهلوي بررسي کرد.  اشرف و هویيا را با ففتمان ضي شيه یيبازنما

هـا، بـا ففتمـان    پهلوي، سه بعي داشت: برخي دال هویت اشرف در نسبت با ففتمان ضي

( سازفار بودني، برخي، در حيابل بودني )بعـي دوم( و برخـي دیگـر،    پهلوي )بعي اول ضي

در « قـيرت »پهلـوي نياشـتني )بعـي سـوم(. دال      هاي ففتمان ضيارحباط مستيیمي با دال

بـا دال فسـاد )اخالقـي( سـازفار بـود.      « شهوت»حيابل با دال استبياد قرار داشت و دال 

هاي شجاعت، وفـاداري بـه شـاه،    دالفرایي سازفاري داشت.  نیز با غرر« فري اشرافي»

اي یا عاري از عشق بودن و اختالف با زنان دربـار، ارحبـاط مسـتيیمي بـا ففتمـان      عييه

پهلوي،  پهلوي نياشتني. برخالف مستني اشرف، بازنمایي هویت هویيا با ففتمان ضي ضي
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خارجي و با دال نفوذ « غیر ملي و امریکایي»، «بهایي»هاي سازفاري بیشتري داشت. دال

با دال استبياد سـازفار  « حيارکاحچي»و « فساد»با دال « فساد»پهلوي،  استعمار ففتمان ضي

ي سازفار با دال اسـتبياد  حا حيودحوان  هویت را مي« دوفانگي شخصیت»بود. همچنین، 

هـاي  بنابراین، در بازنمـایي هویـت هویـيا، حيابـل بـین دال      پهلوي دانست؛ ففتمان ضي

 پهلوي را شاهي نیستیم. يهویت و ففتمان ض

 ناچـار  بـه با حوجه به اینکه هر دو مستني براي برساخت هویـت ایـن دو شخصـیت،    

سازي متضاد این دو مستني براي شاه اشـاره   ساختني، بایي به هویت هویت شاه را هم مي

در برابر هویت حيارکاحچي هویـيا  « اقتيارفرا»و « مستبي»کرد. در مستني هویيا شاه کامالً 

بازنمـایي  « ضـعیف » شـيت  بـه در مسـتني اشـرف، شـاهي     که يحال درشود  ساخته ميبر

فیرد. این نوع حناقضـات در   شود که در برابر هویت ميتير و قيرحمني اشرف قرار مي مي

کـالن  شوني، به انسجام کلي  اي )رسانه ملي( پخش ميمستنيهایي که از یک مرکز رسانه

 زني. سی  مياز سوي آنها آ شيه  ساخته بر ففتمان

فرایـي  حيلیـل  از دیگر مواردي که در برساخت هویت در هر دو مستني شاهي بودیم،

صورت مـوردي، در سـط  حبیـین مطـر  شـي، ایـن دو        که به طور همانها بود.  در حبیین

کننـي. بـراي مثـال، در    بعيي عمـل مـي   حک شيت بهمستني در حبیین رویيادهاي حاریخي 

شـود و   ي متریرهاي اقتصادي حبیین مـي مبنا براسالمي بیشتر مستني هویيا، وقوع انيالر 

شـناختي، کـودکي و شـرایط خـانوادفي او      یا در بازنمایي شخصیت اشرف، عوامل روان

فـرا هسـتني و بـه عوامـل متعـيد حوجـه        شود؛ بنابراین، هر دو مستني، حيلیل برجسته مي

 چنياني نيارني.

ه آن حوجه داشت، استفاده نکردن کافي صورت جيي ب حوان به از دیگر نتایجي که مي

این دو مستني از شواهي و منابع حاریخي متعيد اسـت. در بخـش حبیـین اشـاره شـي کـه       

سـني حـاریخي نيارنـي یـا در ميابـل       ،مستنيهاي ارائه شيه در این دو بسیاري از روایت

هـاي غالـ  از دوران پهلـوي هسـتني. بـا حوجـه بـه اهمیـت برسـاخت هویـت           روایت

سازي در چارچور آن صـورت  اران ففتماني براي انسجام ففتماني که این هویتکارفز
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حوانستني بـا اسـتفاده از منـابع حـاریخي بیشـتر و کارشناسـان       فیرد، این دو مستني ميمي

 دهني. حري ارائه هاي منسجمحر، روایت خبره

حوان ففت که سازفاري بیشـتر بازنمـایي هویـت هویـيا بـا ففتمـان       مي مجموع در

شـود امـا در مسـتني اشـرف،     پهلوي مي پهلوي، سب  حيویت و بازحولیي ففتمان ضي ضي

پهلـوي بـه    هـاي ففتمـان ضـي   هاي بازنمایي هویت اشـرف و دال برخي حضادها و حيابل

نفـوذ خـارجي و   »و « فسـاد »زنـي. همچنـین   انسجام کلي این کالن ففتمان آسـی  مـي  

که در هر دو مستني، در بازنمایي هویـت   پهلوي هستني هاي ففتمان ضياز دال« استعمار

 شوني.اشرف و هویيا برساخته مي

 پيشنهادها

 هاي متناقض و متفـاوت حـول   استفاده از منابع حاریخي متعيد و متنوع و ارائه روایت

 یک موضوع

     منرـور پرهیـز از ارائـه     استفاده از کارشناسان متخص  بـا رویکردهـاي متفـاوت بـه

 هکجانبِهاي یروایت

 هـاي متنـاقض یـا نـاق ، ناشـي از اشـراف نياشـتن         رسي؛ برخي روایـت  رر ميبه ن

ــحه ــيفان هی ــت انيــالر، ســاختارهاي اجتمــاعي و سیاســي آن دوره و   کنن ــه ماهی ب

رویيادهاي انيالر بوده است. به همین دلیل، این افراد بایي دانش خود در این زمینه 

 صورت جيي افزایش دهني. به

 کننـيفان  هیحهرسي،  شوني، به نرر مي از رسانه ملي پخش مي با حوجه به اینکه مستنيها 

ي رویيادها را بازنمـایي کننـي کـه    ا فونه بهبایي به حنوع مخاط  حوجه داشته باشني و 

حـر،   هاي جـوان  نسل ژهیو بهبراي غال  مردم مفیي باشي. براي مثال، بسیاري از مردم، 

ود مستني هویيا که به این موضـوع  شناختي نيارني. بهتر ب فونه  یه تییبهانسبت به 

 پرداخت.هم مي تییبهاپرداخته است، به چیستي 

      .برخوردار نبودن از انسجام موضعي، یکي از مشکالت جـيي هـر دو مسـتني اسـت

رسي که نویسنيفان مستنيهاي حاریخي، حعامل بیشتري با کارشناسـان   الزم به نرر مي
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تن مستني نیز بایي چنيین بار از سـوي  و خبرفان حاریخي داشته باشني، ضمن اینکه م

 حوزه بازخواني و اصال  شود. این نخبگان

 منابع

مقمـيي و   )حرجمـه احمـي فـل    ايـرانبـيندوانقـالب(. 8377آبراهامیان، یروانـي. ) 

 فتاحي ولیالي(. حهران: ني. میمقميابراه

 . حهران: نیلوفر.الملوکخاطراتتاج(. 8392اسالمیه، مصطفي. )

تاريخايراندوره،همکاران و آوريپتر درصنعتنفتايران(. 8311نالي. )رو ،یرپري
دفتر دوم از جلي هفتم از مجموعه حاریخ .ازرضاشاهتاانقالباسالمي وي:پهل

 .يجام ن:حهرا(. فر ثاق  )حرجمه مرحضي ایران کمبریج

 .سروش ران:حه )حرجمه مهيي شفيتي(. تلويزيونوگسترهعمومي(. 8317دالگرن، پیتر. )

: اداره کـل  حهران .سکوالريسم،گفتمانهژمونيکبرنامهپرگار(. 8393دانیالي، عارف. )

 هاي راهبردي رسانه.پژوهش

تاريخايـران ،همکارانو آوريترپ ،درسياستخارجيايران(. 8311، امین. )سایکل
موعـه  دفتر دوم از جلي هفتم از مج.ازرضاشاهتاانقالباسالمي :دورهپهلوي

 يام: جحهران(. فر ثاق  )حرجمه مرحضيحاریخ ایران کمبریج

هـاي حلویزیـوني امریکـا:    (. بازنمایي ایـران در اخبـار شـبکه   8397سپهري، مقميباقر. )

اي سي در ارحبـاط بـا حوافـق هسـته     بي ان و ان ان حقلیل ففتمان انتيادي اخبار سي

 (.3) 23، هايارتباطيپژوهش. 8+3ایران و کشورهاي 

قدرت،گفتمانوزبان:سازوکارهايجريانقـدرت(. 8317. )اصرر يعل يیسسلطاني، 
 .. حهران: نيدرجمهورياسالمي

حرجمـه  ) (3220-3202)حـراندموکراسـيدرايـرانب(. 8372فخرالـيین. )  ،عریمي

 .البرز :حهران (.نوذريبیژن  و هوشنگ مهيويعبيالرضا 

. گذار:تحولگفتمانتوسعهسياسيدرايـرانراهدراز(. 8312فرقاني، مقميمهيي. )

 حهران: فرهنگ و انيیشه.
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(. ارائـه مـيلي بـراي    8397، اکبـرزاده جهرمـي. )  نیالي جمال يیسفرقاني، مقميمهيي و 

 (.81) 82، مطالعاتفرهنگـارتباطاتحقلیل ففتمان انتيادي فیلم. 

(. بررسـي  8391فرقاني، مقميمهـيي؛ بصـیریان جهرمـي، حسـین و مهـيوي، سـارا. )      

سـي فارسـي: رویکـردي حقلیـل      بـي  بنيي اعضا در حلویزیون بـي  هاي طبيه شیوه

مطالعاتفرهنـگـ«. پرفار»هاي دیني هاي متمرکز بر موضوع ففتماني به برنامه
 .73-99(، 29) 81، ارتباطات

ـته پیـران، شـعبان     )تحليلانتقاديگفتمان(. 8379). فرکالف، نـورمن  علـي   حرجمـه فاطمـه شایس

جـواد   مقمـي  و پور، رضا ذوقيرا مييم، رامین کریمیان، پیروز ایزدي، مقمود نیستاني بهرام

 .ها حهران: مرکز مطالعات و حقيیيات رسانه (.غالمرضا کاشي

)حرجمه احمـي   مقاومتشکننده:تاريختحوالتاجتماعيايران(. 8377فوران، جان. )

 حيین(. حهران: خيمات فرهنگي رسا.

 .ني :حهران (.طی  )حرجمه علیرضاتضاددولتوملت (.8317يعلي همایون. )مقم ،کاحوزیان

ازمشـروطيتتـاپايـان :اقتصادسياسيايران (.8398، مقميعلي همایون. )کاحوزیان
 .مرکز :حهران (.عزیزيکامبیز  و نفیسي )حرجمه مقميرضا سلسلهپهلوي

 خواجیان(. حهران: اختران.)حرجمه شهریار همهمردانشاه(. 8391کینزر، استیفن. )

بازنمایي ایيئولوژي انيالر اسالمي . (8392) زاده.مهيي ،مقمي يیسو  فودرزي، مقسن

هـايرسـانه. میالدي 2787و  8917هاي  مطالعه سال: پست در روزنامه واشنگتن
 (.27) 9، ديداريوشنيداري

مطالعـات و حوسـعه   . حهـران: دفتـر   رسانهوبازنمـايي(. 8317. )مقمـي  يیسزاده، مهيي

 ها.رسانه

(. سکوالریزم و خشونت نمادین در ففتمان حلویزیوني: حقلیل ففتماني 8391. )مقمي يیسزاده، مهيي

ـارتباطاتسي فارسي. بيحلویزیوني بي« پرفار»برنامه   (.38)81، مطالعاتفرهنگ

اسـالم و  هاي غـرر از جهـان   (. حصویرسازي منفي رسانه8317. )مقمي يیسزاده، مهيي

 (.3) 82، رسانهملل شرق. 
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 حرجمه جمال مقميي(. حهران: قينوس.معاصر)درآمديبرنظريهفرهنگي(. 8313میلنر، انيرو. )
 )حرجمه رحیم قاسمیان(. حهران: ساقي. هادرکتئوريرسانه(. 8311ویلیامز، کوین. )

و آوريتـرپ (،در3220-3202)سـاالريمحمدرضـاشـاهيکـه(. 8311، فـاوین. ) همبلي
دفتر دوم از جلـي  .ازرضاشاهتاانقالباسالمي:تاريخايراندورهپهلوي،همکاران

 .17-887ي، جام :هران(. حفر ثاق  )حرجمه مرحضي هفتم از مجموعه حاریخ ایران کمبریج
ايهـايمـاهوارهبازنماييانقالباسالميدرمستندهايتلويزيون(. 8393یاوري، بهنام. )
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