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چکیده
با گسترش اهمیت رسانهها در دیپلماسی عمومی جهانی ،برخی کشورهای متخاصم اقدام
به راهاندازی رسانههای فارسیزبان کردهاند .هر رسانهای برای عملیات رساانهای پیراماون
موضوعات مدنظر خود ،الگوی راهبردی دارد که براساس آن عمل میکند .این راهبردهاا،
عالوه بر مشخص کردن هدف نهایی و جهت گیری کالن رسانه ،به عنوان نقشه راهی است
تا رسانه را در مسیر هدف اصلی خود قرار دهد .لذا شناخت راهبردهای عملیات رساانه ای
این شبکهها ،برای مقابله با آنها ،حائزاهمیت است .دراین میان ،نهاد والیتفقیه ،بهعنوان
یکی از نهادهای حیاتی نظام جمهوری اسالمی ایران ،هماواره ماورد هجماه رساانه هاای
مذکور بوده است .پژوهش حاضر با تمرکز بر نهاد والیت فقیاه ،بار آن باوده تاا مختصاات
راهبردی انگاره ارائه شده از این نهاد را ذیل شبکه های ماهواره ای فارسیزبان شناساایی و
تبیین کند .پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،ذیل نظریه بازنمایی،
به تحلیل محتوای مضامین مرتبط با نهاد والیت فقیه در یک بازه زمانی ده سااله (-1387
 )1397و در یازده رسانه فارسیزبان پرداخته است .نتایج این تحقیق نشان داد که راهبرد
اصلی این رسانهها بهگونهای است که از پنج بنیان مهم این نهاد اعتبارزدایی میکند .ایان
راهبرد شامل اعتبارزدایی از شخص حقیقی ولیفقیه ،بنیان دینی و فکری این نهاد ،وجاه
مردمی والیتفقیه ،پشتوانه قانونی و نهایتاً جنبه کارکردی نهااد والیاتفقیاه اسات .ایان
اعتبارزدایی به گونه ای صورت میپذیرد که در نهایت منجر به مشروعیتزدایی از این نهاد
شده و لزوم حذف آن به مخاطب القا شود.
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مقدمه
مفهوم «تصویرسازی »1یا انگااه ساازی ،از اصا یتارین مفاا یم و ا ااا

حاوز

اهتباطات و مایریت هسانه است .ده اینجا مراد از انگاه  ،تصویر بازساازیشاا ای
از واقعیت است که ده غالب مواهد با واقعیت موجود تفاوت ای اساسی و ما وی
داهد .انگاه بهمثابه ساز ای است که مضاوو ن باهخاودیخاود ،مجووعاهای از
تصاویری است که از جنبه ای مخت ف واقعیت ،ده ذ ن فرد وجاود داهد ممونناا،
 .)10 1374:هسانه ا با استفاد از تصویرسازی به مایریت تصویر 2سوژ ای خود،
متناسب با انگاه مط وب خود میپردازناا .ماایریت تصاویر 3نیاز نتیجاه ترکیاب
مفهوم مایریت برداشت 4و مایریت پیام بود و باه معناای ساامانا ی فرنیناا ای
هسانهای برای انتقال انگاه ای افونا و مط وب باه مخاطاب اسات .انگااه ای از
اشخاص ،نهاد ا ،هویااد ا یا موضوعات به گونهای کاه متناساب باا ا ااا

یاک

هسانه بود و با بهر گیای از ظرفیات اای پرداختای و فارنوهی هساانهای ،بتواناا
حتیالوقاوه انگاه ای حسابشا ها ده ذ ن مخاطب برساخت کنا .مصا واتیا و
وکاها  )5 :1396 ،این جهتد ی به ذ ان و احساساات مخاطاب ،بارای ایجااد
انایشه و حس مثبت یا منفی نسبت به سوژ اا ده عرصاه اای مخت اف صاوهت
میپذیرد .ده حوز سیاست نیاز ،هساانه اا موکان اسات باا برسااخت تصاویری
قاهتونا یا ضعیف ،اخالقمااه یا غیراخالقی ،سرکوبگر یا مردمداه و ...از اشخاص
1. Image Making
2. Image Management
3. Image Management
4. Impression management
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و حاکوی ات ااا ،تااالک کننااا انایشااه و احسااام مخاطبااا خااود ها دههاسااتای
سیاست ای ها بردی مایرا هسانه جهاتد ای کنناا .ایان هوناا افازایش نقاش
تصویرسازی ده دنیای سیاست ،وچنا ده حال هشا است م.).Khatib, 2012:8
براسام ننچه گفته شا میتوا ادعا کرد دهک بشر از پایا ا ،غالباً ناشای از
برساختی است که هسانه ا به او اهائاه ماید ناا .باه گفتاه ژا بودهیااه ،1اماروز
«تصاااویر» ا ویاات و جایگااا ی بااهمراتااب فراتاار از «واقعیاات» پیااااکرد انااا.
به عباهت دیگر تصاویر ،واقعیتر و حتی تأثیرگذاهتر از واقعیت شا انا ماسفنایاهی،
 )46 :1393تا جایی که امروز دهک ما ،دهکی هسانهای اسات و تواام تصاوهات و
دانشی ها که ده جها امروز داهیم ،هسانه ا شکل مید نا منقیبالساادات:1388 ،
 .)153با پذیرک این پیشفرض ا ویت توجه به تصویر اهائه شا توسط هسانه اا
از دو جهات حاائز ا ویات اسات؛ نخسات شاناخت تصاویر اهائاه شاا توساط
هسانه ای گفتوا دشون و دوم تعایل و برساخت انگاه مط اوب ده هساانه اای
گفتوا خودی .لذا بهطوهک ی برای انجام پاروژ اای ماایریت تصاویر ،ساه فااز
مستقل و ده عین حال مکول موهد توجه قراه میگیرنا؛ فااز نخسات باه برهسای
وضعیت سوژ ده فضای هسانهای اختصاص داهد که مشتول بر تشخیص و تح یل
انگاه اهائه شا توسط هسانه ای خودی ،هسانه ای هقیب و مطالب مطار شاا
ده هسانه ای اجتواعی است تا براسام برنینا این سه بستر هسانهای ،تخوین قابل
تعویم و دقیقی از وضعیت موجود انگاه اهائه شا ده فضاای هساانه ای باهدسات
نیا .ده فاز دوم اما معوونً تالک میشود تا انگاه موجود یا تثبیت شاا ساوژ ده
طیف ای مخت ف افکاهعوومی و نخبگاانی کاه برنماا از مجووعاهای از عوامال
هسااانهای و غیرهسااانهای اساات؛ براسااام هویکرد ااای کالساایک پیوااایش یااا
مخاطبسنجی ای ماه مبتنی بر کال داد  ،استخراج و تح یل شود .دهنهایت فااز
سوم ناظر به تالک برای استفاد از داد ای موجود و ظرفیت ا و محاودیت اای
اختصاصی سوژ بنا بر شرایط اقتضایی خاصی است که با ده نظر گرفتن مجووعاه
ن ا ،تجویز ایی ده جهت برساخت انگاه اای افوناا یاا واساازی برخای از
1. Jean Baudrillard

200

♦ سال بیستونهم ♦ شماره نودوچهار ♦ بهار 1399

انگاه ای موجود انجام میشود مفیاضی بروجنی.)135 :1398 ،
ده فضای سیاسی جوهوهی اسالمی ایرا  ،نهاد ونیتفقیه ،از جایگا ویاژ ای
برخوهداه است .به دلیل ما یت دینی و اسالمی جوهوهی اسالمی ایارا و ا ویات
ویژ این نهاد ده حفظ استقالل و نزادی ایرا اسالمی ،ایان نهااد ،از اصا یتارین
ا اا

هسانه ای بیگانه برای عو یات هسانه ای است .ازاین هو ،انتخاب این ساوژ

از ضروهت و ا ویت خاصی برخوهداه است.
با توجه به اینکه مخاطب این هسانه ا ،ده موهد نهاد ونیت فقیه ،خالیالاذ ن
نیست و انگاه ای مخت فی از نهاد ونیتفقیه طی ساالیا اخیار ده ذ انش نقاش
بسته است .به وین دلیل فرنینا کاه ده این هسانه ا بهگونهای است که انگاه ای
تصویری موجود ها تخریب و سپس انگاه ای جایاا ماانظر خاود ها جاایگزین
کننا .دهواقع عو یات تصویرساازی ده ماوهد پایاا ای کاه تصاویر ن از قبال ده
اذ ااا مخاطبااا وجااود داهد ،داهای دو مرح ااه اساات؛ ده ابتاااا تصااویر موجااود
«واسازی »1میشود ،یعنی انگاه ای موجود پیرامو ن پایا یا شخصایت ،ماوهد
تشکیک قراه میگیرد تا دهنهایت با خاشه داه شا ن انگاه ا ده ذ ن مخاطباا ،
تصویر موجود اعتباهزدایی شود و مخاطب نمااد پاذیرک تصاویر جایاا گاردد.
پس ازن «بازسازی »2تصویر موهدنظر صوهت میپاذیرد؛ یعنای تصاویر جاایگزین
مانظر هسانه ،به مخاطب اهائه میشود .ازاین هو ده این پژو ش  ،به ر دو مرح اه
واسازی تصویر موجود و برساخت تصاویر جایاا توجاه شاا اسات .دهنهایات
میتوا گفت پژو ش حاضر بهدنباال شاناخت تصاویری اسات کاه هساانه اای
فاهسیزبا بیگانه از نهاد ونیت فقیه برای مخاطبا خود بازنوایی مایکنناا .بارای
انجام این مهم ،یک باز زمانی د ساله م )1397-1387ده نظر گرفته شاا .رگوناه
محتوا مرتبط با مضوو اص ی تحقیق از یازد هسانه سیاسی بیگانه ،شامل محتاوای
تصویری موجود از شبکه ای ما واه ای بیبیسی فاهسی ،صاای نمریکا ،من وتاو،
ایرا فردا ،ایرا اینترنشنال ،پاهم ،کانالیک و انایشه استخراج شا و عاالو بار
1. Deconstruction
2. Reconstruction
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این دویست گزاهک مکتوب ده وبسایت شبکه ای مذکوه باهعاالو وبساایت
هادیو فردا ،دویچهوله فاهسی و هادیو زمانه نیز موهد برهسی قراه گرفته است.
 .1مبانی نظری و چارچوب مفهومی
 .1-1قدرت نرم و رسانه

قاهت نرم ،یکی از مفا یوی است که امروز ده فضاای هساانه ای کشاوه ا ویات
فراوانی یافته است .قاهت نرم یعنی اینکاه دیگارا ها ترغیاب نوااییم کاه واا
چیز ایی ها بخوا نا که ما میخوا یم؛ مردم بیش از ننکه مجبوه باه انجاام کااهی
شونا ،به وکاهی گرفته میشونا .قاهت نرم بار قاب یات شاکل داد باه عالیاق
دیگرا تکیه داهد .برخی پژو شگرا  ،قااهت نارم ها واجاا پانص عنصار ک یاای
میداننا :فر نگ ،ایا ا ،مال توسعه ،نهاد ای باینالو ای و تصاویر باینالو ای
م )122:2008,Yuده برابر قاهت نرم ،مسئ ه تهایاا نارم مطار مایشاود .دهواقاع
زمانی که یک حاکویت سیاسی ،حاکویت سیاسای دیگار ها از طریاق قااهت نارم
موهد تهایا قراه مید ا ،میتوا ن ها تهایا نارم دانسات .فاازیو تهایاا نارم ها
نوعی «تالک برنامههیزیشا برای استفاد از ابزاه ا و هوک ای تب یغی ،هسانهای
سیاسی و هوا شناختی برای تأثیر نهاد بر حکومت ا ،گرو ا و مردم کشاوه ای
خاهجی بهمنظوه تغییر نگرک ا ،اهزک ا و هفتااه نناا مایداناا » م.)Fazio,2007
جوز

نای نیز تهایا نرم ها «استفاد یک کشوه از قاهت نرم بارای دساتکااهی

افکاه عوومی کشوه نماج و تغییر ترجیحات ،نگرک ا و هفتاه ای سیاسای ن اا»
میدانا .منای :1387 ،ص  )19ده این زمینه نیاز ه بار معظام انقاالب باه نهایاش
پیچیا هسانه ای دشونا برای مقاب ه نرم با جوهوهی اسالمی ایارا  ،تأکیاا داهناا.
«امروز نهایش هسانه ای و فر نگی که ده مقابل جوهوهی اسالمی قراه داهد ،بسیاه
()1

نهایش پیچیا  ،متنوع ،متکثر ،کاهنما و فنای و پیشارفته اسات»

دهواقاع ده ایان

مسئ ه شکی نیست که کشوه ایی ماننا ایاانت متحاا نمریکاا ،انگ ساتا و ساایر
دشونا متخاصم نظام جوهوهی اساالمی ایارا  ،باه دنباال تأثیرگاذاهی بار افکااه
عوومی ایرانیا و تغییر دیاگا و هفتاه سیاسی جامعه ایرانی ساتنا .دهایانهاساتا،
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نهاد ونیت فقیه ،به عنوا دال مرکزی گفتوا انقالب اسالمی ایرا  ،وواه ماوهد
جوه هسانه ای بیگانه فاهسیزبا بود است.
 .٢-1مدیریت تصویر

مایریت تصویر فراینای است میا هشتهای که به مفا یوی نظیر ماایریت برداشات
و مایریت هسانه نزدیک است .دهواقع ماایریت تصاویر باه دنباال ایجااد و اهائاه
انگاه ایی از اشخاص ،هویااد ا و موضوعاتی است که متناساب باا ا ااا

یاک

هسانه بود و با بهر گیری از ظرفیات اای پرداختای و فارنوهی هساانه ای بتواناا
حتیالوقاوه انگاه ای حساب شا و مط وب ها به مخاطبا منتقل کنا .مصا واتیا
و وکاها  :1396 ،ص  )2امروز مایریت تصویر به ابزاهی مهم ده حیات سیاسی
قر  21تبایل شا است به طاوهیکاه اکثار سیاساتوااها و حتای افاراد شااخص
غیرسیاسی به ا ویت طراحای تصاویر خاود ده ذ ان دیگارا واقاف شاا اناا و
بسیاهی از سازما

ای سیاسی غیردولتی از استراتژی ای مایریت تصویر اساتفاد

میکننا و این هونا مبنی بر افزایش نقش تصاویر ده دنیاای سیاسات ،وچناا ده
حال هشا است .م)Khatib, 2012: 8
 .1-٢-1بازنمایی

1

ازنظر استواهت ال بازنوایی بخشی از فرنینای است که به تولیا معنا و مبادلاه ن
میا اعضای یک فر نگ میپردازد و شامل استفاد از زبا  ،نشاانه اا و ایوا اایی
میشود که به بازنوایی میپردازد .م)15:2007,Hall, & Jhally
ال با پذیرک هویکرد برساخت گرایانه یعنی هویکرد سوم ،مطر میکنا کاه
«هسانه ا واقعیت ها بازتااب نواید ناا ب کاه ن ها باه صاوهت هماز و نشاانه ده
مینوهنا و بهصوهت نوادین و نه مبتنی بر واقعیات انعکاام ماید ناا».

مHall S

 )72:1997,او مسئ ه مهم ده بازنوایی واقعیت توسط هسانه ا ها ننجا مایداناا کاه
یک هسانه یچ گا ابزاهی خنثی و یک میانجی بیطر

ده اهائه تصویر باه حسااب

نوینیا .هسانه متکی به زبا و معناست و زبا و معنا نیاز ده چااهچوب گفتواا
1. Representative Theory
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وواه متکی به قاهت است .لذا بازنوایی حوادث توسط هسانه اا ،ساوای بحا
اخالقی و غیراخالقی بود ن  ،داهای ساوگیری ایاائولوژیک اسات و دههاساتای
تضعیف یا تثبیت قاهت و گفتوا ویژ ای گام برمیداهد م)32:2007,Hall, & Jhally
این نظریه از این منظر حائزا ویت است که نشا مید ا هسانه اای فاهسایزباا
بیگانه ده چاهچوب ایائولوژیک خاص خود به نهاد ونیت فقیاه نگاا مایکنناا و
تصویری که از ن به مخاطب اهائه مید نا نیز تحتتأثیر ن خوا اا باود .از ایان
منظر میتوا به شناخت این تصویر اهائه شا پرداخت.
 .٢-٢-1انگاره سازی

1

انگاه سازی یکی از شیو ای عو یات هوانای اسات کاه ده نبارد هساانهای از ن
استفاد میشود .برناهد کو ن معتقا است که هسانه ا برای اایت افکااه عواومی
از واقعیات ،انگاه ایی خ ق میکننا که تنها دههاستای ا اا

کاهگزاها اهتبااطی

است ،ماننا ایجاد انگاه ای از ایرا ده هسانه ای نمریکاایی و غربای کاه دهصااد
است ایرا ها کشوهی خشونت ط ب ج و د ا .ایان انگااه باعا

مایشاود کاه

دهصوهت تجاوز کشوهی به ایرا  ،افکاه عوومی وساو باا ن عوال کارد و باه
اعوال خال

دیگرا مشروعیت داد شود .از  11سپتامبر  2001باه ایان ساو ،ناوع

دیگر از انگاه سازی ده هسانه ای غربی به اوج خود هسیا و ن ا بارای پیشابرد
مقاصا یکجانبهگرایانِاه توانساتنا ارام و وحشات از اساالم ها هیشاهداه کنناا
ممحواخانی .)107 :1390 ،ده مایریت تصویر نهاد ه بری ،یکی از اتفاق ایی کاه
هخ مید ا انگاه سازیست ،که توسط هسانه ای فاهسیزبا بیگاناه از ایان نهااد
انجام میشود .دهواقع میتوا گفت این هسانه ا محتوای خود ها به نحاوی تنظایم
میکننا که انگاه خاصی از نهاد ونیتفقیه ده ذ ن مخاطب ایرانی شاکل بگیارد.
شناخت این انگاه اهائهشا  ،میتوانا باه دهک ها بارد ماایریت تصاویراین نهااد
توسط این هسانه ا کوک کنا.

1. Image Making
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 .٣-1نهاد والیتفقیه

ونیت فقیه ،اصطالحی برای نظام حکومت اسالمی پس از ائوهی اطهاه ع یهالساالم
است .ونیتفقیه به معنای زمامداهی جامعهی اسالمی از سوی کسی است کاه باه
مقااام اجتهاااد ده فقااه هسایا و حااائز شاارایط ه بااری جامعااهی اسااالمی اساات.
مویکیفقه )1399 ،ونیتفقیه براسام تعریف ایی که فقیها از ن اهائاه داد اناا،
به معنای سرپرساتی ،تسا ط و تصار

مجتهاا جاامع الشارایط ده اماوه دیگارا

مانصاهی 1415 ،قوری )545 :و بهعباهتدیگر مایریت جامعاه اساالمی باهمنظاوه
اجرای احکام اسالمی و تحقق اهزک ای دینی است .مجوادی نم ای)129 :1378 ،
ونیت فقیه نظریه ای است ده فقه سیاسی شیعه که طباق ن  ،ده زماا غیبات اماام
زما معص) ،حکومتِ جامعه مس وانا برعها فقیه جامع الشرایط اسات .مفیرحای،
.)242 :1386
نهاد ونیت فقیه ده قانو اساسی نظام جوهوهی اسالمی ایرا جایگاا مهوای
داهد که از طریق برهسی قانو اساسی ،میتوا به ما یت و نحو عو کرد این نهاد
پی برد .ده اصل  57این قانو نما است« :قوای حاکم ده جوهوهی اسالمی ایارا
عباهتنا از :قو مقننه ،قو مجریه و قو قضاییه که زیار نظار ونیات مط قاه امار و
امامت امت برطبق اصول نینا این قانو اعوال میگردنا ».دهواقع ده ایان اصال،
قوای سه گانه ذیل نهاد ونیت فقیه ویت پیااا مایکنناا .قاانو اساسای وچناین
دهزمینه شارایط ه باری ،ده اصال  109تصاریح مایکناا کاه «شارایط و صافات
ه بر.1:صالحیت ع وی نزم برای افتاء ده ابواب مخت ف فقه.2 .عااالت و تقاوای
نزم برای ه بری امت اسالم.3 .بینش صحیح سیاسی و اجتواعی ،تابیر ،شاجاعت،
مایریت و قاهت کافی برای ه باری .ده صاوهت تعااد واجااین شارایط فاوق،
شخصی که داهای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشا مقام است».
دهزمینه عو کرد و حاود اختیاهات ونیتفقیه نیز اصال  110قاانو اساسای
تصریح میکنا که:
«وظایف و اختیاهات ه بر:
 .1تعیین سیاست ای ک ی نظام جوهوهی اسالمی ایارا پاس از مشاوهت باا
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مجوع تشخیص مص حت نظام.
 .2نظاهت بر حسن اجرای سیاست ای ک ی نظام.
.3فرما

وهپرسی.

 .4فرمانا ی کل نیرو ای مس ح.
 .5اعالم جنگ و ص ح و بسیص نیرو ا.
 .6نصب و عازل و قباول اساتعفای  :الاف  -فقهاای شاوهای نگهباا  .ب -
عالیترین مقام قو قضائیه .ج  -هئایس ساازما صااوسایوای جوهاوهی اساالمی
ایرا  .د  -هئیس ستاد مشترک .ا  -فرمانا کل سپا پاسااها انقاالب اساالمی و
 فرمانا ا عالی نیرو ای نظامی و انتظامی. .7حل اختال

و تنظیم هوابط قوای سهگانه.

 .8حل معضالت نظام که از طرق عادی قابال حال نیسات ،از طریاق مجواع
تشخیص مص حت نظام.
 .9امضای حکم هیاست جوهوهی پس از انتخاب مردم .صاالحیت داوط باا
هیاست جوهوهی از جهت داها بود شرایطی که ده این قانو مینیا ،بایا قبال از
انتخابات به تأییا شوهای نگهبا و ده دوه اول به تأییا ه بری برسا.
 .10عزل هئیس جوهوه با ده نظر گرفتن مصالح کشاوه پاس از حکام دیاوا
عالی کشوه به تخ ف وی از وظایف قانونی یاا هأی مج اس شاوهای اساالمی باه
عامکفایت وی براسام اصل شتاد و نهم.
 .11عفو یا تخفیف مجاازات محکاومین دهحااود ماوازین اساالمی پاس از
پیشنهاد هئیس قو قضائیه .ه بر میتوانا بعضی از وظایف و اختیاهات خاود ها باه
شخص دیگری تفویض کنا ».اصل  110قانو اساسی نشا د نا گستردگی حوز
اختیاهات و وظایف ولیفقیه و نهاد ونیتفقیه است .این گستردگی ،عاام ی اسات
کااه دساات هسااانه ااا ها باارای تصویرسااازی مثباات ی اا منف ای از ای ان نهاااد باااز
میگذاهد).(shora-gc.ir

 .٢پیشینه پژوهش
 .1مه دا و نلن می م )2013ده مقالهای با عنوا «بازنواایی گفتواانی ه بار عاالی
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ایرا ده هسانه ای ننالین» به تصویرسازی هسانه ای داخ ی از مقام معظم ه بری
پرداختهانا .ده این مقاله که بهشات داهای سوگیری ع یه جوهوهی اساالمی اسات
و با نگا غیرواقعی به انقالب اسالمی پرداختهشاا ؛ نویساناگا باا بهار گیاری از
هوک تح یل گفتوا انتقادی و مال باازیگرا شابکه اجتوااعی و لیاو  ،انگااه
سازی هسانه ای ننالین تحت نظاهت دولت ها از مقاام معظام ه باری ایان گوناه
توصیف کرد انا« .ده بازنوایی ه بر ایرا سعی میشود ویژگی ای پیاامبر و ائواه
شیعه به صوهت جزئی و دقیق به نیت اهلل خامنه ای نسبت داد شود و این بازنواایی
موجب میشود تا ایائولوژی ونیت فقیه و قاهت ه بار ده ایارا افازایش یاباا و
قاهت تس ط بر مردم حفظ و ضوانت شود ».م)Zuraidah & Alan, 2013
 .2ناصری طا ری و وکاها م )1398ده مقالهای باا عناوا «تصاویرپردازی
صحیح از اسالم ده شبکه پرم تیوی متناسب با ویژگی ای مخاطبا جوا اهوپاا
و نمریکای شوالی» تالک کرد انا تا با تورکز برنامه ه بری به جواناا غربای ،باه
اهائه پیشنهاد ایی برای تصویرپردازی صحیح از اسالم باا اساتفاد از ظرفیات اای
شبکه پرم تی وی بپردازنا .نتایص این تحقیق مشتول بر ها کاه ای پیشانهادی ده
سه حوز برنامه سازی ،برنامه هیازی و نیاز سااختاه ساازمانی اسات.این تحقیاق از
جهت توجه بر حوز تصویرپردازی و ماایریت تصاویر باا مقالاه حاضار قرابات
موضوعی داهد اما از جهت سوژ موهدبرهسی ،تورکز ما بر تصویر اهائه شا توسط
هسانه ای معانا قراه داشته است.
 .3لینا خطیب م )2012ده کتابی باا عناوا «اساتراتژی حازباهلل ده ماایریت
تصویر» به برهسی سیاست ای ماایریت تصاویر حازباهلل لبناا پرداختاه اسات.
نگاهنا پس از معرفی اجوالی حزباهلل ،استراتژی ای مایریت تصویر ایان گارو
ها بسیاه پیچیا و چناوجهی توصیف میکنا و مااعی مایشاود کاه ده پاژو ش
خود اقاامات هسانهای حزباهلل از ساال  2007تاا  2012ها برهسای کارد اسات.
نگاهنا اساتراتژی کاال ماایریت تصاویر حازباهلل ها برناا ساازی از ناام ایان
تشکیالت ده افکاه عوومی و وچنین حوایت از فعالیت اای سیاسای و افازایش
اعتباه این حزب معرفی میکنا و بزهگترین دساتاوهد ایان عو یاات هساانهای ها
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ت فیق مفهوم اعتباه حزباهلل با مفهوم انعطا

و انطباقپذیری میدانا که از نگاا او

ک یایترین عامل ده برنا سازی مانااگاه اسات .ده پایاا نویسانا باا اشااه باه
انقالب ای موسوم به بهاه عربی پیشبینی میکنا که استراتژی هساانهای حازباهلل
برمبنای قاعا انطباق تغییر خوا ا کرد و موکن است با چالش ایی مواجاه شاود.
نویسنا البته متذکر میشود که تحونتی چو انقالب مصر و تونس مایتواناا باه
تبایل تصویر حزباهلل به یک قهرما عربی کوک کنا م.)6-46:2012 ,Khatib
 .4محوا اترفاق و توفیق احوا م )2018ده مقاله ای با عنوا «بازنوایی اساالم
و مس وانا ده هسانه ای اجتواعی؛ تح یل گفتوا فیسبوک» ،تالک کرد انا تاا از
طریق تجزیه وتح یل پست ای فیسبوکی کاه باا مضاامین اساالمی یاا مسا وانا
مرتبط بود انا؛ تصویر اهائهشا از اسالم و مس وانا ها ده فیسبوک برهسی کنناا.
یافته ای تحقیق حاکی از ن است که اسالم تنها دینی است که باهصاوهت جاای
موهد بازنوایی منفی قاراه گرفتاه و ده ایان تصویرساازی مضاامینی نظیار جهااد،
حجاب ،مساجا و تروهیسم به شکل منفی موهداستفاد قراهگرفتهانا.
 .5اهیک ب یچ 1و وکاهانش م )2018ده مقالهای با عناوا «پوشاش هساانهای
تفکر مس وانا متجزیاه وتح یال چهااه هوزناماه ده ساال اای  »)2016-1996باا
شناسایی حاود  800زاه مقاله با مضوو اسالم 100 ،مقاله ها به صوهت تصاادفی
برهسی کرد انا تا تصویر اهائهشا از مس وانا ها استخراج و تجزیه وتح یل کننا.
 .6سیفالاین احوا 2و جرج ماتس 3م)2017ده مقالاهای باا عناوا «بازنواایی
هسانهای از اسالم و مس وانا ده ساال اای  2000تاا  ،2015یاک فراتح یال» باه
تجزیه وتح یل کیفی  345تحقیق منتشرشا با مضوو هسانه و اسالم یا مسا وانا
پرداخته است .یافته ای تحقیق حاکی از اهائه تصویری منفی و توأم با خشاونت از
اسالم است که عوا مضاامین ن ذیال مهااجرت ،تروهیسام و جناگ قراهگرفتاه
است.
 .7مرشااای زاد م )1391ده مقالااهای بااا عنااوا « ،بازنوااایی وی ات 2دین ای ده
1. Erik Bleich
2. Saifuddin Ahmed
3. Jörg Matthes
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سینوای پس از انقالب اسالمی» به چگونگی بازنوایی ویت دینی ده ساینوای پاس
از انقالب پرداخته است و تالک کرد تا به توصیف چگونگی بازنوایی ویت دینای
ده سینوای ایرا بپردازد .این تحقیق که با هوک تح یال محتاوای کیفای و مصااحبه
انجامشا به برهسی  20فی م با مضامین مرتبط با ویت دینی پرداخته است.
 .8فض ا ی زاد م )1396ده مقالااهای بااا عنااوا «مااایریت تصااویر اسااالم ده
مستنا ای شبکه ای ما واه ای» به برهسی تصویر اهائهشاا از اساالم ده مساتنا«
براده اسالمگرای من» پرداختهانا .این پژو ش که با هوک تح یل گفتواا انتقاادی
انجامشا است با برهسای شخصایت اای اصا ی مساتنا باهعناوا نوایناا اای
گفتوااانی ،سااه گفتوااا اسااالم بنیاادگرا ،اسااالم معوااولی و لیباارال دموکراسای ها
بهصوهت افونا تصویرسازی کرد است .این مستنا از جهات توجاه باه مسائ ه
تصویرسازی و از جهت مبانی نظری با تحقیق حاضر مرتبط است.
پژو ش حاضر تالک کرد است ضون استفاد از تجربیات تحقیقات پیشاین
ده این زمینه ،بتوانا ده انتها به یاک الگاوی نهاایی از چیساتی و چرایای تصاویر
بازنوایی شا از نهاد ونیت فقیه ده هسانه ای فاهسیزبا بیگانه برسا .دهواقاع ده
پژو ش حاضر تالک شا است از تح یل ما یت بازنوایی فراتر هفته و نتیجه ایان
بازنوایی ده بستر زمانی موجود ها ده قالب یک طر شواتیک نشا د ا.
 .٣روش پژوهش
پژو ش حاضر به دو هوک تح یل محتوای کیفی و گرو کانونی صاوهت پذیرفتاه
است .باا توجاه باه تفااوت اای ف سافی پااهادایوی دو هوک کوای و کیفای ،ده
برهسی ای کیفی بهجاای اساتفاد از چااهچوب نظاری جهات تااوین و نزماو
فرضیه ا از جهت استخراج سؤال یا سؤانت پژو ش استفاد میشاود؛ پژو شاگر
بهجای نزمود تئوهی ای موجود دهقالب فرضیه ای مخت ف ،به برهسی و تاوین
یک چاهچوب مفهومی جایا میپردازد.

م(Maxwell:2004: 118

ده این حالت محققا خودشا ها بر امواج داد ا شناوه میکننا تاا شاناختی
بایع برایشا حاصل شود .بناابراین ازطریاق اساتقرا ،مقولاه اا از داد اا ظهاوه
می یابنا .به طوه اساسی تق یل متن به اعااد ده تکنیک تح یل محتوای کوی ،به دلیل
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از دست داد اطالعات ترکیبی و معنا ،اغ ب موهدانتقاد قراهگرفتاه اسات؛ تح یال
محتوای کیفی ده جایی که تح یل کوی به محاودیت ایی میهسا ،نوود ماییاباا؛
بنابراین تح یل محتوای کیفی ها میتوا هوک تحقیقی برای تفسیر ذ نی محتاوای
داد ای متنی ازطریق فرنینا ای طبقه بنای نظاممناا ،کابناای و زمیناهساازی یاا
طراحی الگو ای شناختهشا دانست مایوا و نوشادی.)1390 ،
باز زمانی پژو ش حاضر ،یک باز د ساله م ، )1397-1387از ابتاای تأسایس
بیبیسی فاهسی ده نظر گرفته شا .جامعه موهدبرهسای ده ایان پاژو ش ،محتاوای
هسانهای مرتبط با موضوع ده این باز زمانی ،شامل محتوای تصویری شات شابکه
ما واه ای شامل ،بیبیسای فاهسای ،صااای نمریکاا ،مانوتاو ،ایارا فاردا ،ایارا
اینترنشنال ،پاهم ،کانالیک و انایشه بود است .وچنین  200گازاهک مکتاوب ده
وبسایت ای شبکه ای مذکوه بهعالو وبسایت هادیو فردا ،دویچهولاه فاهسای و
هادیو زمانه ،بر اسام جستجوی ک یاواژ ده این باز زمانی بود.
برای انجام این پژو ش ،پژو شگرا بعا از تعریف مسائ ه ،انتخااب هوک و
مشخص کرد جامعه موهدبرهسی ،به گردنوهی داد ای مربوطاه ده بااز زماانی
مشخص شا پرداختنا .ده مرح ه بعا ،پژو شگرا شروع به کاگذاهی باازداد اا
کردنا و بیش از زاه کا مجزا احصاء شا .پس از کاگذاهی باز ،سطح انتزاع یاک
پ ه بانتر برد شا و پژو شگرا به مفا یم اولیه دست یافتنا .ده این مرح اه 128
مفهوم اولیه مشخص گردیا .پس از ادغام و حذ

مفا یم مشابه  56مفهاوم نهاایی

به دست نما .ده ادامه پژو شگرا  ،سطح انتزاع مفا یم ها بانتر برد و باا اساتفاد
از کاگذاهی انتخابی ،به  15مقولاه اصا ی دهزمیناه ماایریت تصاویر هساانه اای
فاهسیزبا بیگانه از نهاد ونیتفقیه دست یافتنا .یک نوونه از انجاام ایان فرایناا
تح یل محتوا ده جاول زیر قابل مشا ا است.
محتوا
بیگمان فقاهت ،مهمترین قربانی ایده والیت فقیه بود.
فقاهت چه به مثابه علمی دینی و چه در مقام نهاد و اقتداری
جتماعی ،معنا و مبنای مشروعیت و کارکردهای سنتی خود را
برای همیشه از دست داد( .بیبیسی فارسی20دی)1396

کدگذاری باز

کدگذاری انتخابی

کدگذاری نظری

والیت فقیه،
عامل تخریب
نهاد فقاهت

تعارض جایگاه والیت
فقیه با اندیشه و عمل
شیعه

مشروعیت زدایی از
نهاد والیت فقیه

ده انتها نیز با بهر برد از کاگذاهی نظری ،محوه اص ی ایان تصویرساازی مشاخص
شا .ده انتها مقونت و مضامین بهدست نما از تح یل محتوا ،ده گرو کاانونی مطار
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گردیا و به بستر زمانیای که این بازنوایی ده ن صاوهت مایپاذیرد نیاز توجاه شاا.
خروجی نهایی گرو کانونی ،طر شواتیک ها برد ای این هسانه اا ده تصویرساازی
از نهاد ونیتفقیه بود .ده طر واه زیر ،مراحل این پژو ش قابلمشا ا است.
شکل  .1فرآیند پژوهش
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 .4یافتههای پژوهش
یافته ای ایان پاژو ش پیراماو تصویرساازی ها باردی از نهااد ونیات فقیاه ده
هسانه ای فاهسیزبا بیگانه ،نشا از برساخت تصویری ا داه از ایان نهااد ده
این هسانه ا داهد .تح یل ا نشا مید ا هساانه اای ماذکوه بارای اهائاه تصاویرِ
انحرافی خود از نهاد ونیت فقیه ،تالک میکننا ابتاا گ وگا اا و محوه اای مهام
تصویر مثبت این نهاد ده اذ ا مردم ها واسازی و تخریب کنناا تاا ساپس انگااه
مانظر خود ها ده ذ ن مخاطب برساخت کننا .محوه ای مهوی کاه محال ماانوه
هسانه ای فاهسیزبا بیگانه ده تصویرسازی انحرافیشا از نهاد ونیتفقیاه باود
است ،ده ادامه تشریح میگردد.
جدول  .1یافتههای پژوهش
مفاهیم
تضاد با عقاید بنیادین شیعه درزمینه تشکیل حکومت
تقلید والیتفقیه از خلیفهگری اهل سنت در حکمرانی
بهره بردن از سنت فکری صوفیان در ایجاد نهاد والیتفقیه
عدمحمایت علما و مراجع شیعه از نظریه والیتفقیه
عامل تخریب نهاد فقاهت و عدول از اجرای فقه
ابزاری برای سوءاستفاده از دین در راستای کسب قدرت
وجود مشکالت منطقی و اجرایی در قانون اساسی
عدول از قانون در اجرا
انتخاب غیرقانونی ولیفقیه
تعارض جایگاه والیتفقیه با اصول دموکراسی و نهادهای انتخابی
دیکتاتوری در برابر دموکراسی ،رأی مردم در برابر رأی ولیفقیه
اثر منفی والیتفقیه بر فرآیند انتخابات
تعارض با احزاب و مجلس شورای اسالمی
تعارض با جایگاه و نهاد ریاست جمهوری
ستمگری و جورِ والیتفقیه در حق مردم
فریب مردم توسط والیتفقیه
نقد ناپذیری و غیرقابل نظارت بودن والیتفقیه
عامل فساد سیاسی-اقتصادی در کشور
مسبب مشکالت معیشتی جامعه
آسیب به کشور از طریق حذف نخبگانِ منتقد و عدم شایستهساالری
سیاست خارجی تنشزا و در تضاد با منافع ایرانیان
تخریب شخص ولیفقیه حاضر و گذشته (حضرت امام خمینی (ره) و
حضرت آیتاهلل خامنهای) (جزئیات در جدول بعدی)
گستردگی مخالفان والیتفقیه
بنبست والیتفقیه ،ناکارآمدی در اداره کشور و لزوم تغییر آن
لزوم جدایی دین از سیاست
چگونگی تغییر و حذف جایگاه والیتفقیه

مقوله

محور اصلی

اعتبار زدایی از بنیانهای دینی و فکری
نهاد والیتفقیه

اعتبار زدایی از بنیانهای قانونی نهاد
والیتفقیه

اعتبار زدایی از بنیانهای مردمی نهاد
والیتفقیه (شخصیسازی نهاد
والیتفقیه)

اعتبار زدایی از بنیانهای کارآمدی نهاد
والیتفقیه
اعتبار زدایی از بنیان شخصیت حقیقی
نهاد ولیفقیه (شخص حاضر در جایگاه)
لزوم و چگونگی حذف جایگاه
والیتفقیه

مشروعیتزدایی
از نهاد
والیتفقیه و
القای لزوم
حذف این نهاد
از ساختار
سیاسی ایران
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 .1-4اعتبارزدایی از بنیانهای دینی و فکری نهاد والیتفقیه

یکی از محوه اای تصویرساازی منفای از جایگاا ونیات فقیاه ،ادعاای تعااهض
ونیت فقیه با مبانی انایشه و سنت تشیع ده طول تاهیخ اسالم است .این هساانه اا
سعی میکننا با زیر سؤال برد پیونا میا نظریه ونیت فقیه و مبانی انایشه شایعه،
این نظریه و نهاد مبتنی بر ن ها ،فاقا مشروعیت دینی ج و د نا.
لذا شبکه ای ما واه ای تالک میکننا تا به اثبات ایان گازاه بپردازناا کاه،
ونیتفقیه با عقایا بنیادین شیعه دهزمینه تشکیل حکومت ده تضاد بود و بیشتار
به مال تشکیل حکومت توسط خ فا ده انایشه ا ل سانت شابیه اسات .از ساوی
دیگر به مخاطبا اینگونه القاء میشود کاه ونیاتفقیاه ده میاا انایشاه ع واای
بزهگ شیعه دهگذشته و حال ،اقبالی نااشته و حتی ع واای بازهگ شایعه باا ایان
نظریه و نهاد مبتنی بر ن مخالف بود و ستنا .ده کناه این ادعاا ،واواه تاالک
میشود تا نهاد ونیتفقیه به سوءاستفاد از دین برای تشکیل حکومت متهم شاا
و این نهاد به عنوا عامل تخریب نهااد فقا ات و اصال دیان ده جامعاه معرفای
میشود .ده ادامه ،زیرمحوه ای این بح

تشریح

میشود.

 .1-1-4تضاد با عقاید بنیادین شیعه درزمینه تشکیل حکومت

یکی از مباح

اص ی که دهزمینه اثبات تعااهض ونیات فقیاه باا اصاول تشایع ده

هسانه ای فاهسیزبا بیگانه قابلمشاا ا اسات ،تأکیاا بار مسائ ه تعااهض نهااد
ونیت فقیه با عقایا بنیادین شیعه دهزمینه تشکیل حکومات اسات .ایان هساانه اا
تالک میکننا با طر مباح

جع ی ده تااهیخ ،ایان شابهه ها ده ذ ان مخاطباا

ایجاد کننا که شایعه معتقاا اسات ده دوها غیبات اماام معصاوم مع) نوایتاوا
حکومت تشکیل داد .بر اسام این ادعا ،جوهوهی اسالمی نیز باه عناوا حکاومتی
معرفی میشود که ما یتاً با این اصل ده تضاد بود و حضرت امام خوینی مه ) نیاز
متهم به ایجاد باعت ده انایشه و سنت تشیع میشاود .دهواقاع ایان هساانه اا باا
استفاد از ادبیات برگرفته یا مشابه با دیاگا موسوم باه انجوان حجتیاه ،ساعی ده
تخریب نهاد ونیت فقیه داشاته و عواالً ادعا اای ایان فرقاه ها ماوهد تائیاا قاراه
مید نا.
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 .٢-1-4تقلید والیتفقیه از خلیفهگری اهل سنت در حکمرانی

ادعای شبا ت ونیت مط قه فقیه با خ یفه گری ده ا ل سنت و تق یاا از ایشاا ده
ایجاد حکومت اسالمی ،مبح

دیگری است که این هسانه ا برای اثبات تضاد این

نهاد با عقایا بنیادین شیعه ،موهداستفاد قراه مید نا .دهواقع ن

ا سعی مایکنناا

با گر زد تاهیخ خالفت با مسئ ه ونیت فقیه ،باه منفی خالفت ده اذ ا شایعیا
ها ،به ونیتفقیه منتقل کننا.
 .٣-1-4بهره بردن از سنت فکری صوفیان در ایجاد نهاد والیتفقیه

پس از هبط داد ونیت فقیاه باه خ یفاه گاری ده ا ال سانت ،اهتباا داد نهااد
ونیت فقیه با ا ل تصو

نیز از دیگر اقااماتی است که این هسانه اا از طریاق ن

به تخریب نهاد ونیت فقیه میپردازنا ،تا جایگا «ولای» و «ونیات» داشاتن او بار
پیروا ها ،منتسب به مکتب فکری صوفیه کننا تا با توجه به مقام و نظرات عرفانی
حضرت امام خوینی مه ) ،ایشا ها تحت تأثیر تصو

و نظریه ونیت فقیاه ها نیاز

الگو گرفته از ن بااننا .ده این زمینه شبکه ما واه ای من وتو ،خصوصاً ده مساتنا
«ونیت مط قه فقیه» که ده سال  1397پخش شا است؛ بااو اهائاه ایچ سانا و
پشتیبانی صرفاً با استفاد از گزاه مبهم «پژو شگرا دینی معتقانا»؛ سعی میکناا
تا ادعای دهوغ خود مبنی بر تأثیر صوفیه ده نگا و کنش سیاسی حضرت امام مه )
ها به مخاطب بقبوننا.
 .4-1-4ابزاری برای سوءاستفاده از دین درراستای کسب قدرت

از دیگر محوه ایی که هسانه ای فاهسیزبا بیگانه دههاستای تصویرساازی خاود
از تضاد میا ونیت فقیه و انایشه تشیع هوی ن مانوه مید نا ،مسئ ه قاهت فقها
و حکومتداهی ن ا ده طول تاهیخ است .تالک ن اا ده ایان زمیناه دههاساتای
طر این شبهه جع ی است که ده تاهیخ تشیع ،یچ گا قاهت ده دست فقها نبود
و ونیت فقیه به واسطه طوع به قاهت مده معنای مذموم ن ) از سوی حضرت اماام
خوینی مه ) جعل شا است .لذا این هسانه ا بخصوص بیبیسای فاهسای ،ساعی
میکننا نظریه و نهاد ونیت فقیه ها نه به عنوا عام ی برای اجرای احکام شاریعت،
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ب که به عنوا دساتاویزی بارای منفعات گرایای و سوءاساتفاد افارادی خااص ،از
اعتقادات دینی معرفی کننا.
 .٥-1-4عدمحمایت علما و مراجع شیعه از نظریه والیتفقیه

محوه دیگری که برای تثبیت انگاه مذکوه توسط هسانه اای فاهسایزباا بیگاناه
موهداستفاد قراه میگیرد؛ ادعای مخالفت اکثریت ع وا با نظریه ونیتفقیه اسات.
این هسانه ا تالک میکننا با نادیا گرفتن حوایت مراجاع و ع واای حاوز اای
ع ویه از نظریه ونت فقیاه ،باه مخاطباا خاود ایانگوناه القااء کنناا کاه نظریاه
ونیتفقیه بهجز حضرت اماام خوینای مه ) باهعناوا ه بار انقاالب و برخای از
اطرافیا ایشا  ،ده میا

یچیک از ع وا و مراجاع شایعه طرفاااه ناااهد و واین

مسئ ه دلی ی بر عام صحت و تضاد این نظریه با اصول شیعه است.
 .6-1-4معرفی نهاد والیتفقیه بهعنوان عامل تخریب فقاهت

عالو بر مواهد قب ی ،هسانه ای موهد برهسی ،تالک میکننا تا از طریق قاراه داد
خود ده جایگا دلسوز و خیرخوا گفتوا ای دینی ،نهاد ونیتفقیاه ها باهعناوا
عامل تخریب فقا ت و وجهه دیان و نواینااگا گفتواا دینای ،تصویرساازی و
معرفی کننا .بخش تکوی ی این تصویرسازی ناظر بر تثبیت این ادعاست که برنیناا
تشکیل حکومت اسالمی و برقراهی نظام مبتنای بار ونیات فقیاه ،مغاایر باا مناافع
گفتوا ای دینی و تضعیف اعتقادات جامعه است.
 .٢-4اعتبارزدایی از بنیانهای قانونی نهاد والیتفقیه

وجود نهاد ونیت فقیه ده قانو اساسی کشوه و کنش ای سیاسای ه بار انقاالب،
مبتنی بر اختیاهاتی که قانو اساسی به ایشا داد است ،یکی از جنبه ایی است که
توسط هسانه ای فاهسیزبا بیگانه موهدحو ه قراه میگیرد .ایان هساانه اا ساعی
میکننا تصویری ها بازنوایی کننا که ده ن  ،از یکسو وجود نهاد ونیات فقیاه ده
قانو اساسی داهای مشکالت حقوقی و منطقی است و از سوی دیگر ،ولیفقیاه از
وین قانو موجود نیز عاول کرد و ده عول ،به ن پایبنا نیست.
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 .1-٢-4مشکالت منطقی و اجرایی قانون اساسی

یکی از محوه ایی که ذیل بح

تعاهض ونیتفقیه با قانو ده این هسانه ا موهد

پرداخت قراه میگیرد ،مسئ ه وجود مشکالت منطقی و اجرایای ده قاانو اساسای
جوهوهی اسالمی ایرا است .با طر این مسئ ه ،این هسانه ا تاالک مایکنناا تاا
مشروعیت قانونیِ قانو اساسی و متعاقباً ،نهاد ونیتفقیه ،ها زیر ساوال ببرناا .بار
وین اسام معوونً تح یل ا بهگونهای اهائه میشود که تصویر ذ نای مخاطاب از
قانو اساسی مخاوک شا و شبهاتی نظیر مسئ ه ایجاد یک فرنینا دوه باطل ،1ده
انتخاب ه بری و نبود امکا نظاهت بر ه بری بهعنوا یک خأل و ایاراد منطقای و
اجرایی ده قانو اساسی محرز شود .تالک برای ایجاد دوقطبی ای ساختگی میاا
وجه جوهوهیت نظام و نهاد ونیتفقیه نیز از دیگر ماواهدی اسات کاه ده جهات
اثبات مشکالت منطقی و اجرایی قانو اساسی موهد بهر برداهی قراه میگیرد .این
امر بهگونهای است که نهایتاً پشتوانه قانونی نهاد ونیتفقیاه تخریابشاا و لازوم
تغییر ن  ،بهواسطه مشکالت و تناقضات قانونی ،به مخاطب القاء میشود.
 .٢-٢-4عدول از قانون در اجرا

محوه دیگری که این هسانه ا با تورکز بر ن  ،سعی ده ایجاد تصویری ضاا قاانو
از نهاد ونیتفقیه ده اذ ا مخاطبا خود داهنا ،ادعای عاول ولیفقیاه از قاوانین
کشوه ده حکورانی است .دهواقع این هسانه ا برای ایجاد یک تصویر ضا قاانو ،
عام هعایت قوانین توسط ه برا انقالب ها نوودی از تعاهض ونیتفقیه با قانو
میداننا .یکی از مانوه ای اص ی این هساانه اا مسائ ه «حکام حکاومتی» اسات.
دهواقع رچنا اعوال نظر توسط ه بر انقالب ده قانو اساسی وجود داهد؛ اما ایان
هسانه ا ،این حق ها ده قانو اساسی نادیا میگیرناا و اعواالنظار توساط ه بار
انقالب ده برخی مسائل ها خاهج از چاهچوب قانونی توصیف میکننا.

1. vicious circle
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 .٣-٢-4انتخاب غیرقانونی ولیفقیه

از دیگر زیرمحوه ای بح

تعاهض نهاد ونیت فقیه با قانو اساسی ،ادعای انتخااب

غیرقانونی نیت اهلل خامنه ای به عنوا جانشین امام خوینی مه ) اسات .ده ایان زمیناه،
خصوصاً پس از انتشاه ویائویی از ج سه مج اس خبرگاا ه باری ،ایان هساانه اا
تالک کردنا تا این انتخاب ها غیرقانونی و غیرموجه بازنوایی کنناا و از ایان طریاق
عالو بر تخریب وجهه ه بر انقالب ،به عنوا فردی کاه ده فرایناای غیرقاانونی ده
جایگا ه بری قراهگرفته ،به مخاطاب اثباات کنناا کاه نهااد ونیات فقیاه براساام
مص حت ای افراد حاضر ده قاهت ،مایریت میشود و نه براسام قانو اساسی.
 .٣-4اعتبااارزدایی از بنیااانهااای مردماای نهاااد والیااتفقیااه (طاار ادعااای
شخصیسازی نهاد والیتفقیه)

محوه مهم دیگری که بارای تصویرساازی منفای از نهااد ونیاتفقیاه و ده مسایر
مشروعیتزدایی از ن قابل شناسایی است؛ القای تعاهض وجود این نهاد ،با مناافع
م ی و حقوق عامه مردم است .ده این زمینه ،تصویر این نهاد باه عناوا یاک نهااد
مردمی که از طریق انتخابات مج س خبرگا ه باری انتخااب مایشاود و نهاادی
مهاستا با حقوق مردم و ماردمساانهی دینای اسات ،بازنواایی نوایشاود؛ ب کاه
بهعنوا یکنهاد شخصی شاا کاه تحات کنتارل شاخص ولایفقیاه قاراه داهد و
ساختاهی توامیتخوا به خود گرفته است؛ معرفی میشود .بهبیاا دیگار ،شاخص
ولیفقیه ها ذیل چاهچوب نهاد ونیتفقیه نشا نوید نا؛ ب که نهاد ونیتفقیاه ها
ذیل شخص ولیفقیه و ده تعاهض با مردمسانهی دینی نشا مید نا.
ده این زمینه هسانه ای فاهسیزبا بیگانه سعی میکننا برای مخاطباا خاود
این ادعا ها به گونه ای تبیین کننا که براسام ن نهاد ونیاتفقیاه باا اصاول اولیاه
دموکراسی و نهاد ای انتخابی برنما از ن مخالف و ده تعاهض بود و قابال نقاا
و نظاهت نیست .برای القای رچه بیشتر این تعاهض تالک مایشاود تاا باا اهائاه
تصویری منفی از این نهاد ،انگاه ای ستوگر و مستبا از ن ترسایم شاود کاه فاقاا
رگونه پشتوانه مردمی و مقبولیت عوومی است .مصااق عینی این ادعا ها میتاوا
ده استفاد افونا از هویااد ا یاا شاایعاتی نظیار مااخ اه ه باری ده انتخاباات،
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حضوه مستشاهی ایرا ده منطقه یا هوایت دوقطبی از عو کرد نهاد ای مذ بی ده
مقابل منافع عوومی مشا ا کرد .ده توامی این مصادیق فراینا چاهچوبگذاهی و
تح یل این شبکه ا بهنحوی است کاه تصاویوات و اقااامات ولایفقیاه دهجهات
مغایرت با منافع م ی و عوومی کشوه اهزیابیشا و به واسطه اولویت ای متفااوت
با مردم منجر به ایجاد زینه ای غیرقابلتوجیه برای کشوه شا است.
 .1-٣-4تعارض جایگاه والیتفقیه با اصول دموکراسی و نهادهای انتخابی

هسانه ای بیگانه دههاستای تبیین خود از هوایت تعاهض ونیتفقیه با منافع م ی و
جوهوهیت ،تورکز ویژ ای بر مسئ ه دموکراسای و انتخاباات داهناا .دهواقاع ایان
هسانه ا ده تالک ستنا نهاد ونیتفقیه ها دهبرابر نهاد اای انتخاابی ماردم قاراه
داد و از این طریق بر پایوال شا حق مردم ده حکومت داهی از سوی ولایفقیاه
تأکیا وهزنا .هسانه ای ماذکوه بارای القاای هوایات خاود از گازاه اایی مانناا
دیکتاتوهی ده برابر دموکراسی ،تاأثیر منفای و مااخ اه ونیات فقیاه بار ساازوکاه
انتخابات و وچنین تعاهض ونیت فقیه با جایگا احزاب ،مج س شوهای اساالمی
و هیاست جوهوهی استفاد میکننا.
 .1-1-٣-4دیکتاتوری در برابر دموکراسی ،رأی مردم در برابر رأی ولیفقیه

یکی از زیرمحوه ای اص ی برای بازنوایی تصویری از ونیت فقیه که ده تضااد باا
حقوق مردم است؛ قراه داد ونیت فقیه ده برابر دموکراسی اسات .ایان هساانه اا
ابتاا تعریف ویژ خود مبتنی بر نزادی بیقیاوشر افراد ده فضای سیاسی کشاوه
ها ،بهعنوا پیشفرض وجود دموکراسی معرفی کرد و سپس براساام ن  ،مااعی
میشونا که ونیت فقیه مانعی بر سر تحقاق کامال دموکراسای اسات .هساانه اای
مذکوه وچنین به دنبال ن

ستنا تا واژ ایی ماننا مردم سانهی دینی که جایگاا

و ا ویت مردم ده نظام دینی ها تبیین میکناا ،مفهاوم زدایای کارد و مخاطاب ها
نسبت به ن مشکوک کنا.
دهنهایت ،تالک این هسانه ا برای بازنوایی چهر ای دیکتااتوه و خاودهأی از
ونیت فقیه از طریق ونشین کرد نظام ونیت فقیه با نظام ای دیکتاتوه ده جهاا
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ماننا کوونیست ا و نظام پادشا ی اتفاق میافتا .این ونشینی معواونً باه نحاوی
صوهت میپذیرد که ذ ن مخاطب به پذیرک یکسا بود ن ا ترغیب شا و ده
برخی مواهد نیز تالک میکننا اینگونه جعل هوایت کننا که جایگا و هأی ماردم
ده نظام ای س طنتی مشروطه ،بیشتر از نظام ونیتفقیه است.
 .٢-1-٣-4اثر منفی والیتفقیه بر فرآیند انتخابات

محوه دیگری که دهزمینه تصویرسازی از تعاهض ونیتفقیاه باا حقاوق ماردم ده
هسانه ای فاهسیزبا بیگانه قابل مشا ا است؛ اتهام تأثیر منفی ولیفقیه بر فرنیناا
و سازوکاه انتخابات است .دهواقع این هسانه ا مجبوه میشونا باه دلیال صاوهت
پذیرفتن انتخابات متعاد ده ایرا و اعوال حق مردم ده پاای صاناوق هأی؛ بارای
حل این تضاد میا ادعا ایشا و ننچه دهعول ده ایرا اتفاق میافتاا؛ عاالو بار
تورکز بر ادعای تعاهض ونیت فقیه با اصول بنیادین دموکراسی ،ها دیگری ها نیاز
برای تصویرسازی از این تعااهض اساتفاد کنناا .تصویرساازی منفای از شاوهای
نگهبا و فراینا تأییا صالحیت نامزد ای انتخاباتی یکی از اص یترین نقا تورکز
ده این زمینه است که ده انتخابات سال ای مخت ف و با ا

نوایش نقش منفای

نهاد ونیتفقیه ده فراینا مردمسانهی موهداستفاد قراهگرفته است.
 .٣-1-٣-4تعارض با احزاب و مجلس شورای اسالمی

محوه دیگری که هسانه ای موهدبرهسی برای القای تعاهض میا جایگاا ماردم و
جایگا ونیت فقیه به مخاطباا خاود هوی ن ماانوه ماید ناا؛ ادعاای تعااهض
ونیت فقیه با وجود احزاب سیاسی است .دهواقع این هسانه ا پسازاینکاه احازاب
ها نوادی برای تأثیرگذاهی مردم ده عرصه حاکویت معرفی کردنا؛ تالک مایکنناا
تا چهر ای مخالف تحزب از ه برا انقالب اسالمی بازنوایی کننا .از سوی دیگار
ادعای ایفای نقش منفی ه بری و مااخ ه ده اماوه مرباو باه نواینااگا مج اس
شوهای اسالمی ،محوه دیگری است که ده جهت تثبیت تعاهض نهاد ونیات فقیاه
با این جایگا مردمی موهداستفاد قراه میگیرد.
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 .4-1-٣-4تعارض با جایگاه و نهاد ریاست جمهوری

عالو بر مج س شوهای اسالمی ،نهاد دیگری که ده این زمینه برای اثباات ادعاای
تعاهض میا ونیت فقیه و نهاد ای انتخابی موهداستفاد قراه میگیرد؛ نهاد هیاست
جوهوهی است .فراینا تصویرسازی ده این بخش بهنحوی است که هئیس جوهاوه
بهعنوا فردی که بهصوهت مستقیم از سوی مردم انتخاب میشود ،باهعناوا نوااد
دموکراسی معرفیشا و سپس بر این مسئ ه تأکیا مایشاود کاه باه دلیال وجاود
جایگا ونیت فقیه ،هئیس جوهوه شأ و جایگا نزم و واقعی ها نااشته و دهواقاع
مردم نقشی واقعی ده اثرگذاهی بر سیاست نااهنا.
 .٢-٣-4نقد ناپذیری و غیرقابل نظارت بودن والیتفقیه

یکی از مباحثی که به زعم هسانه ای فاهسیزباا بیگاناه ،تورکاز بار ن مایتواناا
اعتباه نهاد ونیت فقیه ها زیر سؤال برد و تعاهض این نهاد با جوهوهیات و مناافع
م ی ها اثبات کنا؛ مسئ ه نقاناپذیری و غیرقابل نظاهت بود این نهاد است .تورکز
اص ی ده این زمینه بر پاسخگو نبود ولایفقیاه ده اماوه مخت اف ،ادعاای فقااا
امکا نقا ،برخوهد امنیتی و حذفی باا منتقااا و فقااا سیساتم نظااهت و عازل
ولیفقیه است.
ده تصویرسازی این هسانه ا اونً مسئ ه نقا ناپذیری ناظر به دو جنبه عو ی و
تئوهی مطر میشاود .ده بخاش عو ای ،امکاا نقاا عو کارد و حکومات داهی
ولیفقیه وجود نااهد و ده بح

تئوهی نیز این ادعا مطر میشود که امکاا نقاا

تئوهی ونیتفقیه حتی ده حوز ای ع ویه نیز وجود نااهد .ثانیاً برخوهد امنیتای و
حذ

منتقاا و مخالفا به بهانه مقاب ه با امنیت م ی نیز از دیگر محوه ایی اسات

که دهزمینه تثبیت تصویری نقا ناپاذیری و فقااا نزادی بارای مخالفاا ده نظاام
مبتنی بر ونیت فقیه ده این هسانه ا مطر میشود .هسانه ای مذکوه سعی میکننا
با اهائه مصادیق مخت ف نشا د نا که عالو بر ن که نهاد ونیت فقیاه انتقادناپاذیر
است ،اگر مخالفت و نقای صوهت بگیارد؛ برخوهد اای حاذفی و امنیتای امکاا
تااوم ن ها منتفی میکننا .وجه سوم ایان تصویرساازی نااظر باه ادعاای فقااا
سازوکاه ای ساختاهی برای نظاهت بر نهاد ونیت فقیه است .دهواقع این هسانه اا
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با نادیا گیری جایگا و قاهت مج س خبرگا ه بری ،این ادعا ها مطر میکنناا
که مج س خبرگا ه بری عزم و توا نظاهت و عزل ولیفقیه ها نااهد.
 .٣-٣-4ستمگری و جورِ والیتفقیه در حق مردم

عاول از عاالت و هوا داشتن ستم بر مردم ،محوه دیگاری اسات کاه هساانه اای
فاهسیزبا بیگانه سعی داهنا از طریق بح

پیرامو ن  ،تصویری جع ی ها از نهاد

ونیت فقیه به مخاطبا خود اهائه د نا که با حقوق و نزادی ای مردم ده تعااهض
است .این هسانه ا برای هسیا باه مقصاود خاود ده ایان زمیناه ،ابتااا برخای از
گرو ک ای ضاانقالب ماننا مجا این خ ق ها جزئی از مردم عادی ت قی میکننا
سپس برخوهد با اشراه و تروهیست ای عضو این گرو ک اا ها مصاااق ظ ام و
جوه نهاد ونیتفقیه ده حق مردم عادی میداننا.
 .4-٣-4فریب مردم توسط والیتفقیه

فریب مردم و پنها کرد وقایع حاکویت از ن ا ،ادعای دیگری اسات کاه بارای
ایجاد تصویری منفی از نهاد ونیتفقیه که ده تعاهض باا حقاوق و جایگاا ماردم
قراه داهد؛ به کاه گرفته میشود .ده این زمینه تالک مایشاود باا ایجااد شابهه ده
مسائ ی ماننا فرنینا تصویب قانو اساسی و اضافه شا نهاد ونیاتفقیاه باه ن ،
نحو اعالم وضعیت جسوانی حضرت امام خوینی مه ) و نحاو انتخااب نیاتاهلل
خامنهای بهعنوا ولایفقیاه و ...مخاطاب بپاذیرد کاه ه بارا انقاالب ده برخای
بر ه ای تاهیخی مردم ها فریب داد یا با ن ا صادق نبود انا.
 .4-4اعتبارزدایی از بنیانهای کارآمدی نهاد والیتفقیه

ده این محوه ،تصویری که از نهاد ونیت فقیه ترسیم میشود به نحاوی اسات کاه
این نهاد ده جایگا ی که بارای ن ترسایم شاا عاالو بار ضاایت باا ماردم ،باه
ناکاهنمای نیز متهم شا و به عنوا منشأ اص ی مشکالت امروز کشوه معرفی شود.
این هسانه ا دهواقع به دنبال این ساتنا تاا تواام مشاکالت سیاسای و اقتصاادی
کشوه ها به این نهاد تعویم داد و ونیت فقیه ها عامال اصا ی ده باروز مشاکالت
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معیشتی مردم بااننا .از سوی دیگر با طر اتهاام حاذ

نخبگاا منتقاا و ایجااد

ساختاهی مبتنی بر عاام شایساته ساانهی ،ایان نهااد ها ناکاهنماا و عامال ایجااد
مشکالت گسترد برای کشوه معرفی میکننا.
 .1-4-4عامل فساد سیاسی-اقتصادی در کشور

ازننجاکه مسئ ه فساد و بخصوص فساد اقتصادی ،یکی از مباحثی است که جامعاه
ویشه به ن حسام بود است ،این هسانه ا نیز تالک میکننا از ایان بحا  ،ده
تصویرسازی منفی خود از نهاد ونیت فقیه بهر ببرنا .ده این زمیناه ،تصویرساازی
بهنحوی است که نهاد ونیت فقیه و ساختاه ای مرتبط با ن ماننا بنیاد مستضعفین
و سپا پاسااها انقالب اسالمی ،متهم به ایجاد اخالل ده اقتصاد کشوه مایشاونا.
اخاللی که به زعم این شبکه ا ،نواود خاود ها ده باروز مشاکالت معیشاتی بارای
جامعه بروز داد و موجب ناکاهنمای ای اقتصادی و سیاسی شا است.
 .٢-4-4آسیب به کشور از طریق حذف نخبگانِ منتقد و عدم شایستهساالری

یکی از زیرمحوه ایی که هساانه اای فاهسایزباا بیگاناه بارای اهائاه تصاویری
ناکاهنما از نهاد ونیت فقیه بر ن متورکز مایشاونا؛ ادعاای مشاکالت سااختاهی
نشأتگرفته از نهاد ونیتفقیه ده بخش نیروی انسانی است کاه براساام ن ادعاا
میشود که عام شایسته سانهی و حاکم بود شاخص ای غیرتخصصی ،منجر باه
حذ

نخبگا و تااوم و تشایا ناکاهنمای اا ده کشاوه شاا اسات .بار واین

اسام ،تصویری از ه برا انقاالب ده جایگاا ولایفقیاه بازنواایی مایشاود کاه
براسام ن  ،ولیفقیه عامل حذ

یا مهاجرت اجباهی نخبگا و ایجاد ناکاهنماای

است.
 .٣-4-4سیاست خارجی تنشزا و در تضاد با منافع ایرانیان

محوه دیگری که شبکه ای ما واه ای فاهسیزبا برای تصویرسازی منفی از نهااد
ونیتفقیه بر ن متورکز ستنا؛ ذیل مسئ ه اتخاذ تصویم ا و اقااامات تانشزا از
سوی ولیفقیه است .ده این محوه ،تأکیا اص ی بار ناکاهنماا باود سیاسات اای
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ایرا ده منطقه و بخصوص کنش ای سپا پاسااها قراه داهد .این هسانه ا ساعی
میکننا تحریم ا و مشکالت اقتصادی کشوه ها نه برنما از زیاد خوا ی غارب و
زوهگویی استکباه جهانی ،ب که ناشی از اقاامات دفاعی ایرا ده منطقه باانناا و از
این طریق ،مشکالت مذکوه ها به نهاد ونیتفقیه تعویم د نا.
 .٥-4اعتبارزدایی از بنیان شخصیت حقیقی نهاد ولی فقیاه (شاخص حاضار در
جایگاه)

بخش نهایی تصویرسازی منفی از نهاد ونیت فقیه به تالک برای تخریاب مساتقیم
حضرت امام مه ) و مقام معظم ه بری اختصاص داهد .اگرچه کیفیات و جزئیاات
این تصویرسازی منفی ،میتوانا موضوع پژو ش مستق ی قاراه گیارد ،اماا از یاک
منظر ک ی این هسانه ا تالک میکننا تا ضون واسازی انگاه ای مثبت موجاود از
شخصیت ه برا فرزانه انقالب اسالمی ،به برساخت و تثبیات تصاویری منفای از
ایشا بپردازنا .بهطوهک ی ده این بخش با توجه به حضوه مقام معظام ه باری ده
جایگا ولیفقیه ،حجم تصویرساازی اای منفای نااظر باه ایشاا ده هساانه اای
فاهسیزبا بیگانه ،بیش از تخریب شخصیت امام مه ) است.
بحث و نتیجهگیری
پژو ش حاضر باه دنباال دساتیابی باه ها برد اای ماایریت تصاویر هساانه اای
فاهسیزبا بیگانه از نهاد ونیتفقیه بود است .برهسی اا حااکی از ن اسات کاه
این هسانه ا انگاه ای مثبات موجاود از ایان نهااد ده افکااه عواومی ایرانیاا ها
واسازی کرد و برساختی جایا و افونا از این نهاد به مخاطبا اهائه مید نا.
دهواقع این هسانه ا تالک میکننا تصویری منفی از نهااد ونیات فقیاه ها باه
مخاطبا خود اهائه د نا که براسام ن  ،اونً منشأ دینی و ما یت ونیات فقیاه ده
تعاهض با انایشه و سنت تشیع قراه داشته و فاقا اساتانل اای تااهیخی محکام
است .ثانیاً از منظر حقوقی نیز به شائبه ایی ده موهد وجو ی از جنباه اای قاانو
اساسی پرداخته میشود که براسام ن  ،وجه منطقی و اجرایی قانو  ،ده اهتبا باا
نهاد ونیت فقیه محل اشکال است .از جهت پشتوانه مردمی نیز تالک این هسانه ا،
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ناظر به طر این ادعاست که نهاد ونیت فقیاه باه واساطه ضاایت باا دموکراسای،
نقاناپذیر بود  ،فقاا نظاهت و اولویت ای متفاوت با ماردم ،از اساام باا مناافع
ایرا و ایرانیا ده تعاهض است .عالو بر این ،تاالک بارای برسااخت وجهاهای
ناکاهنما از نهاد ونیتفقیه و معرفی ن بهعنوا عامال اصا ی مشاکالت موجاود،
بخش دیگری از تصویرسازی شابکه اای ماا واه ای ذیال ایان نهااد ها تشاکیل
مید ا .بخش نهایی این کنش هسانهای اما ذیل جهت تصویرسازی منفای از وجاه
شخصیتی حضرت امام مه ) و مقام معظم ه بری ده جایگا ونیاتفقیاه تعریاف
میشود.
هسانه ای مذکوه پس از ترسیم انگاه ای منفی از نهاد ونیتفقیه متناساب باا
ننچه گفته شا؛ از لزوم حذ

این نهاد از ساختاه سیاسی ایرا صحبت مایکنناا و

با زمینهسازی ای صوهت گرفته ده مباحا

مخت اف ،مخاطاب ها باه ایان نتیجاه

میهساننا که نهاد ونیت فقیه ده اداه جامعه با انسااد مواجه شا و ده حکورانای
ناکاهنما است .این هسانه ا وچنین بر گساتردگی مخالفاا ونیاتفقیاه ده میاا
قشر ای مخت ف جامعه تأکیا میکننا تا از این طریق نیز بتواننا لزوم حاذ

نهااد

ونیت فقیه از ساختاه سیاسی ها به امری محتول و ضروهی تبایل کننا .ده واین
زمینه ،تالک برای بسط ادبیات سکونه و ادعای جااایی دیان از سیاسات کاه باه
امری شایع ده این هسانه ا تبایل شا است؛ دهواقع ناظر به ایا اص ی حذ

نهاد

ونیتفقیه از چرخه حکورانی ایرا اهزیابی میشود.
بایا توجه داشت کاه «بساتر زماانی» ایان تصویرساازی از ا ویات ویاژ ای
برخوهداه است .دهواقاع مخااطبی کاه اماروز دهگیار مشاکالت معیشاتی اسات،
نگامیکه ده معرض تصویرسازی ای این هسانه ا مبنی بر ناکاهنمای نظاام قاراه
میگیرد؛ زمینه پذیرک بیش تری برای قبول این گزاه داهد که عامال اصا ی ایجااد
مشکالت موجود ناشی از نهاد ونیتفقیاه اسات .از ساوی دیگار« ،گاذه زماا و
فاص ه گرفتن» مخاطب از بستر تاهیخی ابتاای انقالب اسالمی و بخصوص فاصا ه
میا نسل جایا و تاهیخ ایرا اسالمی ،موجب ایجاد یک شکا

ذ نای و نگاا ی

تاهیخی بخصوص ده نزد جوانا و نوجواناا شاا اسات .عاالو بار ایان تغییار
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زیست جها بخشی از جامعاه و «گسسات فر نگای» باعا

ایجااد فاصا ه میاا

فر نگ موهدنظر حاکویت و فر نگ عرفی بخشی از جامعه شاا کاه ایان ماواهد
نهایتاً منجر به افزایش احتوال تأثیرپاذیری بخشای از ماردم از هساانه اای بیگاناه
خوا ا شا.
به نظر میهسا ده وضعیت موجود سپهر هسانه ای ایرا و گسترک هسانه ای
نوین و شکسته شا نسبی انحصاه هسانه ای سنتی؛ هسانه ای کاه بتواناا هوایتای
جذاب تر و با بهر برد از اسناد دیا نشا اهائاه کناا؛ بیشاتر موهدپاذیرک قاراه
میگیرد .هسانه ای فاهسیزبا بیگانه نیز با استفاد از برخی مطالب نهشیوی دیاا
نشا  ،تصاویری ها به مخاطب خود اهائه مید نا که تاکنو دیا نشا است .ایان
تصاویر جایا ،زمینه پذیرک هوایت جایا ها تاحاای فارا م مایکنناا .دهنتیجاه
مخاطب «هوایت جع ی» این هسانه ا ها نزدیک به واقعیت میانگاهد .دهواقاع ایان
هسانه ا دهکناه «مرجعیتزدایی از هسانه ای هسوی کشاوه» کاه تااکنو هوایتگار
تصویر موضوعات مخت ف ازجو ه نهاد ونیات فقیاه باود اناا؛ خاود ها باه عناوا
مرجعی جایا و معتبر معرفی کرد انا.
برای جوع بنای ننچه گفته شا ،طر زیر بهعنوا الگویی برای صوهتبناای
نظری محوه ای ها برد مایریت تصویر نهاد ونیتفقیه ده هسانه ای فاهسیزباا
بیگانه ترسیمشا است .ها برد ای مذکوه ،ده دو مرح ه احصا و طراحای گردیاا.
دهابتاا براسام تح یل محتوای کیفی ایان هساانه اا ،محوه اا و مضاامین اصا ی
مایریت تصویر نهاد ونیت فقیه ده ن ا مشخص گردیا و سپس از طریاق طار
این محوه ا ده گرو کانونی و بح

پیرامو ن ا ،مقوله ای اص ی این هساانه اا

ده تصویرسازی از نهاد ونیت فقیه ،ده بستر زمانی و شرایط اجتوااعی -اقتصاادی
امروز نیز موهدتوجه قراهگرفت که ده طر شواتیک نهایی اعواال شاا .دهنهایات
میتوا گفت کاه هساانه اای فاهسایزباا بیگاناه ده بساتر زماانی فع ای ،نهااد
ونیتفقیه ها بهگونهای مایریت تصویر کرد انا که نهایتاً مشروعیتزدایای از ایان
نهاد ده افکاه عوومی اتفاق افتا و مخاطب به پاذیرک لازوم حاذ
ساختاه سیاسی ایرا سوق داد شود.

ایان نهااد از
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پیشنهاد پژو ش حاضر ،برای مقاب اه باا عو یاات هوانای ایان هساانه اا دهزمیناه
تصویرسازی از نهاد ونیت فقیه ،این است که بایاا هوایات واقعای کاه تااکنو از
سوی نظام جوهوهی اسالمی صاوهت پذیرفتاه؛ تقویات شاا و ده ذ ان ایرانیاا
بازسازی ن صوهت گیارد .بایاا توجاه داشات کاه نهااد ونیات فقیاه ،باه عناوا
بنیادیترین هکن سیاسی ده جوهوهی اسالمی ایارا  ،نیازمناا حراسات و صایانت
ویژ است زیرا بیشترین جوه ا و تخریب ا توسط دشونا انقالب اساالمی ،باه
سوت این نهاد ا

گرفته شا است .ده این زمینه ،نیازمنا عزم جاای حاکویات

برای مایریت تصویر نهاد ونیت فقیه ده اذ اا ماردم ساتیم .عزمای کاه تواامی
اهگا ا و دستگا ای مرتبط با این نهاد ستیم .از یکساو حاکویات بایاا باا باه
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دست گرفتن هوایتگاری تااهیخ معاصار ،باا بیاا حقاایق باه ایرانیاا  ،از هوایات
سوگیرانه و غرض وهزانه تاهیخ توسط هسانه ای وابساته باه بیگانگاا ج اوگیری
کنا .فعال کرد حافظاه تااهیخی مخاطباا و تغذیاه فکاری جواناا و نوجواناا
دهزمینه تاهیخ معاصر ایرا و هویااد ای ننگین دوها په اوی ،مایتواناا ده ایان
زمینه گر گشا باشا .بایا توجه داشت تورکز بر احساسات و دهگیر کرد مخاطبا
به صوهت عاطفی ،ازطریق تکراه شعاه ا و خاطرات اول انقاالب ،شاایا ده ماوهد
نس ی که ستم ای هژیم طاغوت و مظ ومیت انقالب اساالمی ها دهک کارد اسات
اثرگذاه باشا؛ اما برای نسل جوا و نوجوا که خاطر ای از ن دوها نااهد ،تاأثیر
کوتری داهد .برای این نسل بایا با بهر برد از اسناد تااهیخی ،هوایتای منطقای و
مستال اهائه کرد تا به حقانیت نظام جوهوهی اسالمی پی ببرد.
از سوی دیگر کا ش شکا

ای فر نگی و دینی ده جامعه و مقاب ه باا تهااجم

فر نگی نیز ده این زمینه بسایاه حائزا ویات اسات .دهواقاع بقاای نظاام برنماا از
انایشه ای سیاسی اسالم ،با محوهیت نهااد ونیات فقیاه ،ده یاک جامعاه ساکونه
دشواهتر خوا ا بود .ازاین هو است که هسانه ای فاهسیزبا بیگانه عالو بر پیشابرد
مباح

سیاسی پیرامو نهاد ونیت فقیه ،با پخش برنامه ای ضا فر نگی و م هاساتا

با فر نگ سکونهیسم ،تحت پوشش برنامه ای سرگرمی ،به دنبال تغییار بنیاا اای
انایشه و فر نگ ایرانیا

ستنا تا دهنتیجه پشتوانه مردمی ،نهاد دینی ونیاتفقیاه ها

تضعیف کننا .ده پایا ذکر این نکته نیز ضروهی است که مایریت تصویر نهاد اای
ذیهبط با نهاد ونیتفقیه نیز از ا ویت ویژ ای برخوهداه است .دهواقع تصویری که
از نهاد ایی ماننا قو قضاییه ،سپا پاسااها  ،صااوسایوا ،بنیااد مستضاعفا و  ...ده
ذ ن ایرانیا وجود داهد ،باع

شکلگیری بخشی از تصاویر ایرانیاا پیراماو نهااد

ونیتفقیه میشاود .ازایانهو ماایریت تصاویر صاحیح ایان نهاد اا و نشاا داد
خاماتشا به ایرانیا و نقششا ده پیشبرد و تعالی کشوه ،میتوانا کوک شاایانی
به تقویت تصویر حقیقی نهاد ونیتفقیه ده اذ ا ایرانیا باشا .یقیناً دهک صاحیح و
واقعی جامعه ،از انایشه ا و نهما ای امام هاحل و ه بر فرزاناه انقاالب ،مایتواناا
پیشرا ایرا اسالمی ده مسیر تاهیخسازیِ خود باشا.
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