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 چکیده
متخاصم اقدام  یکشورها یبرخ ،یجهان یعموم یپلماسیها در د رسانه تیبا گسترش اهم

 راماون یپ یا رساانه  اتیعمل یبرا یا اند. هر رسانه کرده زبان یفارس یها رسانه یانداز به راه
 راهبردهاا،  نیا. کند یدارد که براساس آن عمل م یراهبرد یموضوعات مدنظر خود، الگو

 است یراه نقشه عنوان به رسانه، کالن یریگ جهت و یینها هدف کردن مشخص بر عالوه
 یا رساانه  اتیعمل یراهبردها شناخت لذا. دهد قرار خود یاصل هدف ریمس در را رسانه تا
 عنوان به ه،یفق تیوال نهاد ان،یم نیادر. است تیها، حائزاهم مقابله با آن ی، براها  شبکه نیا
 یهاا  رساانه  هجماه  ماورد  هماواره  ران،یا یاسالم یجمهور نظام یاتیح ینهادها از یکی

 مختصاات  تاا  باوده  آن بار  ه،یا فق تیوال نهاد بر تمرکز با حاضر پژوهش. است بوده مذکور
 و ییشناساا  زبان یفارس یا ماهواره یها شبکه لیذ را نهاد نیا از شده ارائه انگاره یراهبرد

 ،ییبازنما هینظر لیذ ،یفیک یمحتوا لیتحل روش از استفاده با حاضر پژوهش. کند نییتب
-1387) سااله  ده یزمان بازه کی در هیفق تیوال نهاد با مرتبط نیمضام یمحتوا لیتحل به

 راهبرد که داد نشان قیتحق نیا جینتا. است پرداخته زبان یفارس رسانه ازدهی در و( 1397
 نیا ا. کند یم ییاعتبارزدا نهاد نیا مهم انیبن پنج از که است یا گونه به ها رسانه نیا یاصل

 وجاه  نهاد، نیا یفکر و ینید  انیبن ه،یفق یول یقیحق شخص از ییاعتبارزدا شامل راهبرد
 نیا ا. اسات  هیا فق تیا وال نهااد  یکارکرد جنبه تاًینها و یقانون پشتوانه ه،یفق تیوال یمردم

 نهاد نیاز ا ییزدا تیمشروع به منجر تینها در که ردیپذ یم صورت یا گونه به ییاعتبارزدا
 ود.ش القا مخاطب به آن حذف لزوم و شده

 یهاا  رساانه  ه،یا فق تیا وال نهااد  ر،یتصاو  تیریماد  ،یا راهبارد رساانه  : های کلیدی واژه

 ییبازنما گانه،یب زبان یفارس
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 مقدمه

 حاوز   ا ااا   و میمفاا   نیتار  یاصا   از ،یسااز  انگااه   ای« 1یرسازیتصو»مفهوم 
 یا شاا   یبازسااز  ریتصو انگاه ، از مراد نجایا ده. است هسانه تیریما و اهتباطات
 یو ما و یاساس ی ا موجود تفاوت تیاست که ده غالب مواهد با واقع تیاز واقع

از  یا ، مجووعاه خاود  یخاود  است که مضاوو  ن  باه   یا مثابه ساز  داهد. انگاه  به
ده ذ ن فرد وجاود داهد ممونناا،    ت،یمخت ف واقع ی ا است که از جنبه یریتصاو

خود،  ی ا سوژ  2ریتصو تیریما به یرسازی ا با استفاد  از تصو (. هسانه10 :1374
 بیا ترک جاه ینت زیا ن 3ریتصاو  تیری. ماا پردازناا  یمتناسب با انگاه  مط وب خود م

 یناا ا یفرن یساامانا   یبود  و باه معناا   امیپ تیریو ما 4برداشت تیریمفهوم ما
از  یا  افونا و مط وب باه مخاطاب اسات. انگااه      یا انتقال انگاه  یبرا یا هسانه

 کیا کاه متناساب باا ا ااا       یا موضوعات به گونه ای ااد ایاشخاص، نهاد ا، هو
بتواناا   ،یا هساانه  یو فارنوه  یپرداختا  ی اا  تیا از ظرف یای گ هسانه بود  و با بهر 

و  ا یشا  ها ده ذ ن مخاطب برساخت کنا. مصا وات  حساب یا انگاه  قاوهالو یحت
 جااد یا یبه ذ ان و احساساات مخاطاب، بارا     ید  جهت نی( ا5: 1396 وکاها ، 

مخت اف صاوهت    ی اا   اا ده عرصاه   نسبت به سوژ  یمنف ایو حس مثبت  شهیانا
 یری اا موکان اسات باا برسااخت تصاو       هساانه  ز،یا ن استی. ده حوز  سردیپذ یم

داه و... از اشخاص  مردم ایسرکوبگر  ،یراخالقیغ ایمااه  اخالق ف،یضع ایقاهتونا 
                                                                                                                                 

1. Image Making 

2. Image Management 
3. Image Management 

4. Impression management 
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 یو احسااام مخاطبااا  خااود ها دههاسااتا شااهیتااالک کننااا انا  ااا، تیااو حاکو
 نقاش  شیافازا  هوناا  نیا ا. کنناا  ید ا  جهات  هسانه را یما یها برد ی ا استیس

 .(.Khatib, 2012:8م است هشا حال ده  وچنا  است،یس یایدن ده یرسازیتصو

از  یغالباً ناشا   ا، ا یادعا کرد دهک بشر از پا توا  یبراسام ننچه گفته شا م
، اماروز   1اهیا . باه گفتاه ژا  بوده  د ناا  ی ا به او اهائاه ما   است که هسانه یبرساخت

. انااا ااکرد یااپ «تیااواقع» از فراتاار مراتااب بااه یگااا یجا و تیااا و «ریتصاااو»
 ،یاهیماسفنا انا شا  تیواقع از رگذاهتریتأث یحت و تر یعواق ر،یتصاو گرید عباهت به

اسات و تواام تصاوهات و     یا هسانه یکه امروز  دهک ما، دهک یی( تا جا46: 1393
: 1388الساادات،   بیمنق د نا ی ا شکل م هسانه م،یها که ده جها  امروز داه یدانش
 اا   اهائه شا  توسط هسانه ریتوجه به تصو تیا و فرض شیپ نیا رکی(. با پذ153

اهائاه شاا  توساط     رینخسات شاناخت تصاو    ؛اسات  تیا از دو جهات حاائز ا و  
 ی اا  و برساخت انگاه  مط اوب ده هساانه   لیگفتوا  دشون و دوم تعا ی ا هسانه

ساه فااز    ر،یتصاو  تیریماا  ی اا  انجام پاروژ   یبرا یطوهک  . لذا بهیگفتوا  خود
 یفااز نخسات باه برهسا     رنا؛یگ یراه محال مکول موهد توجه ق نیمستقل و ده ع

 لیو تح  صیاختصاص داهد که مشتول بر تشخ یا هسانه یسوژ  ده فضا تیوضع
و مطالب مطار  شاا     بیهق ی ا هسانه ،یخود ی ا انگاه  اهائه شا  توسط هسانه

 قابل نیتخو ،یا هسانه بستر سه نیا نایاست تا براسام برن یاجتواع ی ا ده هسانه
دسات   باه  یا هساانه  یفضاا  ده شا  اهائه انگاه  موجود تیوضع از یقیدق و میتعو
 ده ساوژ   شاا   تیتثب ای موجود انگاه  تا شود یم تالک معوونً اما دوم فاز ده. این
از عوامال   یا کاه برنماا  از مجووعاه    یو نخبگاان  یعوومافکاه مخت ف ی ا فیط

 ایاا شیوااایپ کیکالساا یکرد ااایاسااام هوبر اساات؛ یا رهسااانهیو غ یا هسااانه
فااز   تینهاده. شود لیداد ، استخراج و تح  کال  بر یمبتن ماه  ی ا یسنج مخاطب

 ی اا  تیو محاود  ا تیموجود و ظرف ی ا استفاد  از داد  یسوم ناظر به تالک برا
است که با ده نظر گرفتن مجووعاه   یخاص ییاقتضا طیسوژ  بنا بر شرا یاختصاص

از  یبرخا  یواسااز  ایا  افوناا    ی اا  ده جهت برساخت انگاه  ییز ای ا، تجو ن 

                                                                                                                                 

1. Jean Baudrillard 
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 (.  135: 1398 ،یبروجن یاضیمف شود یموجود انجام م ی ا انگاه 

 یا ژ یا و گا یجا از ه،یفق تیون نهاد را ،یا یاسالم یجوهوه یاسیس یده فضا
 تیا ا و و را یا ا یاسالم یجوهوه یاسالم و ینید تیما  لیدل به. است برخوهداه

 نیتار  یاصا   از نهااد،  نیا ا ،یاسالم را یا ینزاد و استقالل حفظ ده نهاد نیا ژ یو
 ساوژ   نیا انتخاب هو، نیازا. است یا هسانه اتیعو  یبرا گانهیب ی ا   هسانها اا
 .است برخوهداه یخاص تیا و و ضروهت از

 الاذ ن  یخال ه،یفق تیون نهاد موهد ده  ا، هسانه نیا مخاطب نکهیبا توجه به ا
ده ذ انش نقاش    ریا اخ ا یساال  یط هیفق تیاز نهاد ون یمخت ف ی ا و انگاه  ستین

 ی ا است که انگاه  یا گونه  ا به هسانه نیکاه ده ا نایفرن لیدل نیبسته است. به  و
 نیگزیماانظر خاود ها جاا    ایا جا ی ا و سپس انگاه  بیموجود ها تخر یریتصو

 ده قبال  از ن  ریتصاو  کاه  یا ا یا پا ماوهد  ده یرسااز یتصو اتیکننا. دهواقع عو 
موجااود  ریده ابتاااا تصااو ؛دو مرح ااه اساات یداها داهد، وجااود مخاطبااا  اذ ااا 

 ماوهد  ت،یشخصا  ای ا یپا ن  رامو یپ موجود ی ا انگاه  یعنی شود، یم« 1یواساز»
 مخاطباا ،  ذ ن ده  ا انگاه  ن  شا  داه خاشه با تیدهنها تا ردیگ یم قراه کیتشک
. گاردد  ایا جا ریتصاو  رکیشود و مخاطب نمااد  پاذ   ییزدااعتباه موجود ریتصو
 نیگزیجاا  ریتصاو  یعنا ی رد؛یپاذ  یم صوهت موهدنظر ریتصو« 2یبازساز» ازن  پس

 مرح اه  دو  ر به ، پژو ش نیا ده هو نیازا. شود یم اهائه مخاطب به هسانه، مانظر
 تیا دهنها. اسات  شاا   توجاه  ایا جا ریتصاو  برساخت و موجود ریتصو یواساز

 ی اا  هساانه  کاه  اسات  یریدنباال شاناخت تصاو    به حاضر پژو ش گفت توا  یم
 یبارا . کنناا  یما  ییبازنوا خود مخاطبا  یبرا هیفق تیون نهاد از گانهیب زبا  یفاهس
  رگوناه . شاا  گرفته نظر ده( 1397-1387م ساله د  یزمان باز  کی مهم، نیا انجام
 یمحتاوا  شامل گانه،یب یاسیس هسانه ازد ی از قیتحق یاص  مضوو  با مرتبط محتوا
 وتاو،  من کا،ینمر یصاا ،یفاهس یس یب یب یا ما واه  ی ا شبکه از موجود یریتصو

 بار  عاالو   و شا  استخراج شهیانا و کی کانال پاهم، نترنشنال،یا را یا فردا، را یا

                                                                                                                                 

1. Deconstruction 

2. Reconstruction 
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 تیساا  وب عاالو   باه  مذکوه ی ا شبکه  تیسا وب ده مکتوب گزاهک ستیدو نیا
 .است گرفته قراه یبرهس موهد زین زمانه ویهاد و یفاهس وله چهیدو فردا، ویهاد

 مفهومی چارچوب و نظری مبانی .1

 رسانه و نرم قدرت .1-1

 تیا ا و کشاوه  یا هساانه  یفضاا  ده امروز  که است یویمفا  از یکیقاهت نرم، 
کاه  واا     میینواا  بیا ها ترغ گارا  ید کاه  نیا یعنی. قاهت نرم است افتهی یفراوان

 یاز ننکه مجبوه باه انجاام کااه    شیمردم ب م؛یخوا  یمها بخوا نا که ما  ییز ایچ
 قیا شاکل داد  باه عال   تیا . قاهت نرم بار قاب  شونا یمگرفته  یشونا، به  وکاه

 یایا پژو شگرا ، قااهت نارم ها واجاا پانص عنصار ک       یداهد. برخ هیتک گرا ید
 یالو  ا  نیبا  ریتصاو  و یالو  ا  نیبا  ی ا، مال توسعه، نهاد ا ا یداننا: فر نگ، ا یم
 دهواقاع . شاود  یما  مطار   نارم  ایا ( ده برابر قاهت نرم، مسئ ه تهاYu,2008:122م

 نارم  قااهت  قیا طر از ها گار ید یاسا یس تیحاکو ،یاسیس تیحاکو کی که یزمان
نارم ها   ایا تها وینارم دانسات. فااز    این  ها تها توا  یم د ا، یم قراه ایتها موهد
 یا هسانه ،یغیتب  ی ا استفاد  از ابزاه ا و هوک یبرا شا  یزیه تالک برنامه» ینوع
 ی ا و مردم کشاوه ا   ا، گرو  نهاد  بر حکومت ریتأث یبرا یشناخت و هوا  یاسیس

(. Fazio,2007م « داناا  ی ا و هفتااه نناا  ما     ا، اهزک نگرک رییمنظوه تغ به یخاهج
 یکااه  دسات  یکشوه از قاهت نرم بارا  کیاستفاد  »نرم ها  ایتها زین یجوز  نا

 « اا  ن  یاسا یس یهفتاه ا و  ا نگرک حات،یترج رییکشوه نماج و تغ یافکاه عووم
 شیا نها باه  انقاالب  معظام  ه بار  زیا ن نهیزم نی( ده ا19: ص 1387 ،ی. منادانا یم
. داهناا  ایا تأک را ،یا ا یاسالم یجوهوه با نرم مقاب ه یبرا دشونا  یا هسانه ا یچیپ
 اهیبس داهد، قراه یاسالم یجوهوه مقابل ده که یفر نگ و یا هسانه شینها امروز »

 نیا دهواقاع ده ا  (1)«اسات  شارفته یپ و یفنا  و کاهنما متکثر، متنوع، ا ،یچیپ شینها
 ریساا  و انگ ساتا   کاا، ینمر متحاا   انتیا ا ماننا ییکشوه ا که ستین یشک مسئ ه

 افکااه  بار  یرگاذاه یتأث دنباال  باه  را ،یا ا یاساالم  یجوهوه نظام متخاصم دشونا 
هاساتا،   نیا اده.  ساتنا  یرانیا جامعه یاسیس هفتاه و  اگا ید رییتغ و ا یرانیا یعووم
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 ماوهد   وواه  را ،یا یاسالم انقالب گفتوا  یمرکز دال عنوا  به ه،یفق تیوننهاد 
 .است بود  زبا  یفاهس گانهیب ی ا هسانه  جوه

 یرتصو یریتمد .٢-1

 برداشات  تیریماا  رینظ یویمفا  به که یا هشته ا یم است ینایفرا ریتصو تیریما
 اهائاه  و جااد یا دنباال  باه  ریتصاو  تیریماا  دهواقع. است کینزد هسانه تیریما و

 کیا  ا ااا   باا  متناساب  که است یموضوعات و ااد ایهو اشخاص، از یی ا انگاه 
 بتواناا  یا هساانه  یفارنوه  و یپرداختا  ی اا  تیا ظرف از یریگ بهر  با و بود  هسانه

 ا ی. مصا وات کنا منتقل مخاطبا  به ها مط وب و شا  حساب یا انگاه  الوقاوه یحت
 یاسیس اتیح ده مهم یابزاه به ریتصو تیری( امروز  ما2: ص 1396  وکاها ، و

 شااخص  افاراد  یحتا  و اساتوااها  یس اکثار  کاه  یطاوه  به است شا  لیتبا 21 قر 
 و اناا  شاا   واقاف  گارا  ید ذ ان  ده خاود  ریتصاو  یطراحا  تیا و به یاسیرسیغ
 اساتفاد   ریتصو تیریما ی ا یاستراتژ از یردولتیغ یاسیس ی ا سازما  از یاهیبس
 ده  وچناا   اسات، یس یایا دن ده ریتصاو نقش شیافزا بر یمبن هونا نیا و کننا یم

 (Khatib, 2012: 8. ماست هشا حال

 1بازنمایی. 1-٢-1

معنا و مبادلاه ن    ایاست که به تول ینایاز فرن یبخش ییازنظر استواهت  ال بازنوا
 ییوا اا ی اا و ا  و شامل استفاد  از زبا ، نشاانه  پردازد یفر نگ م کی یاعضا ا یم
 (Hall, & Jhally,2007:15. مپردازد یم ییکه به بازنوا شود یم

 کاه  کنا یم مطر  سوم، کردیهو یعنی انهیگرا برساخت کردیهو رکی ال با پذ
 ده نشاانه  و هماز  صاوهت  باه  ها ن  ب کاه  د ناا  ینوا  بازتااب  ها واقعیت  ا هسانه»
 Hall S.« مد ناا  یما  انعکاام  واقعیات  بر مبتنی نه و نوادین صوهت به و نوهنا یم
 کاه  داناا  یننجا ما  ها ا  او مسئ ه مهم ده بازنوایی واقعیت توسط هسانه (1997:72,

 حسااب  باه  تصویر اهائه ده طر  یب میانجی یک و خنثی ابزاهی گا  چی  هسانه یک
 گفتواا   چااهچوب  ده نیاز  معنا و زبا  و معناست و زبا  به متکی هسانه. این ینو
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 بحا   ساوای   اا،  هسانه توسط حوادث بازنوایی لذا. است قاهت به متکی  وواه 
هاساتای  ده و اسات  ایاائولوژیک  یریساوگ  داهای ن ، بود  غیراخالقی و اخالقی

( Hall, & Jhally,2007:32م داهد یبرم گام یا ژ یتضعیف یا تثبیت قاهت و گفتوا  و
 زباا   یفاهسا  ی اا  هسانه د ا یم نشا  که است تیا وحائز منظر نیا از هینظر نیا
 و کنناا  یما  نگاا   هیا فق تیون نهاد به خود خاص کیائولوژیا چاهچوب ده گانهیب

 نیا ا از. باود  خوا اا  ن  ریتأث تحت زین د نا یم اهائه مخاطب به ن  از که یریتصو
 شا  پرداخت.  اهائه ریتصو نیا شناخت به توا  یم منظر

 1سازی انگاره. ٢-٢-1

از ن   یا اسات کاه ده نبارد هساانه     یهوانا  اتیعو  ی ا و یاز ش یکی یانگاه  ساز
 یعواوم  افکااه  تی اا ی ا برا . برناهد کو ن معتقا است که هسانهشود یاستفاد  م

 یا اا  کاهگزاها  اهتبااط  یهاستاده تنها که کننا یم خ ق یی ا انگاه  ات،یواقع از
 دهصااد  کاه  یغربا  و ییکاا ینمر ی ا هسانه ده را یا از یا انگاه  جادیاست، ماننا ا

 کاه  شاود  یما  باعا   انگااه   نیا ا. د ا ج و  ط ب خشونت یکشوه ها را یا است
 باه  و کارد   عوال  ن  باا   وساو  یعووم افکاه را ،یبه ا یصوهت تجاوز کشوهده

 ناوع  ساو،  نیا ا باه  2001 سپتامبر 11 از. شود داد  تیمشروع گرا ید خال  اعوال
 شابرد یپ یبارا   ا ن  و ایهس خود اوج به یغرب ی ا هسانه ده یساز انگاه  از گرید

کنناا   داه شاه یتوانساتنا  ارام و وحشات از اساالم ها ه     انِاه یگرا جانبه کی مقاصا
کاه   یی ا از اتفاق یکی ،ینهاد ه بر ریتصو تیری(. ده ما107: 1390 ،یممحواخان

نهااد   نیا از ا گاناه یب زبا  یفاهس ی ا که توسط هسانه ست،یانگاه  ساز د ا یهخ م
 میتنظا  یخود ها به نحاو  ی ا محتوا هسانه نیگفت ا توا  ی. دهواقع مشود یانجام م

. ردیا شاکل بگ  یرانیده ذ ن مخاطب ا هیفق تیاز نهاد ون یکه انگاه  خاص کننا یم
نهااد   نیرایتصاو  تیریباه دهک ها بارد ماا    توانا یشا ، م انگاه  اهائه نیشناخت ا
  ا کوک کنا. هسانه نیتوسط ا

 

                                                                                                                                 

1. Image Making 
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 فقیه والیت نهاد. ٣-1

 الساالم  هیع  اطهاه ی ائوه از پس یاسالم حکومت نظام یبرا یاصطالح ه،یفق تیون
است کاه باه    یکس یاز سو یاسالم ی جامعه یداه زمام یمعنا به هیفق تیون. است

. اساات یاسااالم ی جامعااه یه باار طیشاارا حااائز و ا یمقااام اجتهاااد ده فقااه هساا
 اناا،  داد  اهائاه  ن  از ها یفق که یی ا فیاسام تعربر هیفق تی( ون1399فقه،  یکیمو
 گارا  ید اماوه  ده طیالشارا  جاامع  مجتهاا  تصار   و تسا ط  ،یسرپرسات  یمعنا به

منظاوه   باه  یجامعاه اساالم   تیریما گرید عباهت ( و به545: یقور 1415 ،یمانصاه
( 129: 1378 ،ینم ا  یاست. مجواد ینید ی ا و تحقق اهزک یاحکام اسالم یاجرا
 اماام  بات یغ زماا   ده ن ، طباق  که عهیش یاسیس فقه ده است یا هینظر هیفق تیون

 ،یرحا ی. مفاسات  طیالشرا جامع هیعها  فقبر مس وانا  جامعه حکومتِمعص(،  زما 
1386 :242.) 

 یمهوا  گاا  یجا را یا یاسالم یجوهوه نظام یاساس قانو  ده هیفق تینهاد ون
 نهاد نیا عو کرد نحو  و تیما  به توا  یم ،یاساس قانو  یبرهس قیطر از که داهد

 را یا ا یاسالم یجوهوه ده حاکم یقوا»: است نما  قانو  نیا 57 اصل ده. برد یپ
 و امار  مط قاه  تیا ون نظار  ریا ز که هییقضا قو  و هینا از: قو  مقننه، قو  مجرعباهت
 اصال،  نیا ا ده دهواقع.« گردنا یم اعوال قانو  نیا نا یطبق اصول نبر امت امامت

 نی وچنا  یاساسا  قاانو  . کنناا  یما  اایا پ تی و هیفق تیون نهاد لیذ گانه سه یقوا
  صافات  و طیشارا » کاه  کناا  یما  حیتصار  109 اصال  ده ،یه بار  طیشارا  نهیدهزم
  یتقاوا  و  .عااالت 2.  فقه  مخت ف  ابواب ده افتاء  یبرا  نزم  یع و  تی.صالح1      :ه بر
 ، شاجاعت  ر،یتاب ، یاجتواع و  یاسیس  حیصح  نشی.ب3.  اسالم  امت  یه بر  یبرا  نزم
 ، فاوق  طیشارا   نیواجاا  تعااد   صاوهت  ده.  یه بار   یبرا  یکاف  قاهت و  تیریما

 .« است  مقام باشا تر یقو  یاسیس و  یفقه  نشیب  یداها  که  یشخص

 یقاانو  اساسا   110اصال   زین هیفق تیون اهاتیعو کرد و حاود اخت نهیدهزم
 که:   کنا یم حیتصر

 ه بر:  اهاتیو اخت  فیوظا»

 باا   مشاوهت  از  پاس   را یا ا  یاسالم  یجوهوه  نظام  یک  ی ا استیس  نیی. تع1
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 . نظام  مص حت  صیتشخ مجوع

 . نظام  یک   ی ا استیس  یاجرا  بر حسن  . نظاهت2
 .یپرس  وه  .فرما 3 

 . مس ح  یرو این  کل  ی. فرمانا 4

 . رو این  صیو بس  و ص ح  جنگ  . اعالم5

-  . ب نگهباا    یشاوها   یفقهاا  -  : الاف   یاساتعفا   و قباول   و عازل   . نصب6
  یاساالم   یجوهاوه   یوایصااوسا   ساازما    سیهئا  -  ج.  هیقضائ قو   مقام  نیتر یعال
و   یاساالم   انقاالب   پاسااها   سپا   کل  فرمانا  -  ا.  مشترک ستاد  سیهئ - د.  را یا
 . یو انتظام  ینظام  یرو این  یعال  فرمانا ا  -

 .گانه سه  یقوا هوابط  میو تنظ  اختال   . حل7

 مجواع   قیا طر از ، سات ین  حال  قابال   یعاد  از طرق  که  نظام  معضالت  . حل8
 . نظام  مص حت  صیتشخ

  داوط باا    تی. صاالح  مردم  از انتخاب  پس  یجوهوه  استیه  حکم ی. امضا9
قبال از   ایبا ا،ین یم  قانو   نیده ا  که  یطیشرا  داها بود   از جهت  یجوهوه  استیه

 برسا.  یه بر اییتأ  به  اول  و ده دوه   نگهبا   یشوها اییتأ  به  انتخابات

  وا یا د  حکام  از  پاس  کشاوه   مصالح  گرفتن نظر ده با جوهوه سیهئ  . عزل10
  باه   یاساالم   یشاوها   مج اس   یهأ ایا   یقانون  فیوظا از  یو  تخ ف  به کشوه  یعال

 .  شتاد و نهم  اصل  براسام  یو  تیکفا عام

از   پاس   یاساالم   نیحااود ماواز  ده  نیمحکاوم   مجاازات   فیتخف ای. عفو 11
  خاود ها باه    اهاتیو اخت  فیاز وظا  یبعض توانا ی. ه بر م هیقضائ  قو   سیهئ شنهادیپ

حوز   ید نا  گستردگ نشا  یقانو  اساس 110اصل « کنا.  ضیتفو  یگرید  شخص
اسات   یعاام   ،یگستردگ نیاست. ا هیفق تیو نهاد ون هیفق یول فیو وظا اهاتیاخت

نهاااد باااز  نیاااز ا یمنفاا ایاامثباات  یرسااازیتصو ی ااا ها باارا کااه دساات هسااانه
 (shora-gc.ir).گذاهد یم

 پژوهش پیشینه .٢

 یه بار عاال   یگفتواان  ییبازنواا »با عنوا   یا ( ده مقاله2013م یدا  و نلن م مه .1
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 یه بر معظم مقام از یداخ  ی ا هسانه یرسازیتصو به «نیننال ی ا هسانه ده را یا
 اسات  یاساالم  یجوهوه هیع  یریسوگ یداها شات به که مقاله نیا ده. انا پرداخته

 از یریا گ بهار   باا  ساناگا  ینو شاا ؛  پرداخته یاسالم انقالب به یرواقعیغ نگا  با و
 انگااه   و ،یا ل و  یاجتوااع  شابکه  گرا یبااز  مال و یانتقاد گفتوا  لیتح  هوک
 گوناه  نیا ا یه بار  معظام  مقاام  از ها دولت نظاهت تحت نیننال ی ا هسانه یساز
 ائواه  و امبریا پ ی ا یژگیو شود یم یسع را یا ه بر ییبازنوا ده». انا کرد  فیتوص

 ییبازنواا  نیا و شود داد  نسبت یا خامنه اهلل تین به قیدق و یجزئ صوهت به عهیش
 و اباا ی شیافازا  را یا ا ده ه بار  قاهت و هیفق تیون یائولوژیا تا شود یم موجب
 (Zuraidah & Alan, 2013م .«شود ضوانت و حفظ مردم بر تس ط قاهت

 یرپردازیتصاو »باا عناوا     یا ( ده مقاله1398م و  وکاها  یطا ر ی. ناصر2
 اهوپاا  جوا  مخاطبا  ی ا یژگیو با متناسب یو یت  پرم شبکه ده اسالم از حیصح

 باه  ،یبه جواناا  غربا   ینامه ه بربر تورکز با تا انا کرد  تالک «یشوال یکاینمر و
 ی اا  تیا ظرف از اساتفاد   باا  اسالم از حیصح یرپردازیتصو یبرا ییشنهاد ایپ اهائه
 ده یشانهاد یپ یها کاه ا بر مشتول قیتحق نیا صینتا. بپردازنا یو یت پرم شبکه
 از قیا تحق نی.ااسات  یساازمان  سااختاه  زیا ن و یزیا ه برنامه ،یساز برنامه حوز  سه

 قرابات  حاضار  مقالاه  باا  ریتصاو  تیریماا  و یرپردازیتصو حوز  بر توجه جهت
 توسط شا  اهائه ریتصو بر ما تورکز ،یموهدبرهس سوژ  جهت از اما داهد یموضوع
 .است داشته قراه معانا ی ا هسانه

 تیریاهلل ده ماا  حازب  یاساتراتژ »باا عناوا     ی( ده کتاب2012م بیخط نای. ل3
اهلل لبناا  پرداختاه اسات.     حازب  ریتصاو  تیریماا  ی ا استیس یبه برهس «ریتصو

گارو    نیا ا ریتصو تیریما ی ا یاهلل، استراتژ حزب یاجوال ینگاهنا  پس از معرف
کاه ده پاژو ش    شاود  یما  یو مااع  کنا یم فیتوص یو چناوجه ا یچیپ اهیها بس

کارد  اسات.    یها برهسا  2012تاا   2007اهلل از ساال   حزب یا خود اقاامات هسانه
 نیا از ناام ا  یاهلل ها برناا سااز   حازب  ریتصاو  تیریکاال  ماا   ینگاهنا  اساتراتژ 

 شیو افازا  یاسا یس ی اا  تیاز فعال تیحوا نیو  وچن یده افکاه عووم التیتشک
ها  یا هساانه  اتیا عو  نیا دساتاوهد ا  نیتر و بزهگ کنا یم یحزب معرف نیاعتباه ا
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که از نگاا  او   دانا یم یریپذ اهلل با مفهوم انعطا  و انطباق مفهوم اعتباه حزب قیت ف
 باه باا اشااه     سانا  ینو ا یا پا مانااگاه اسات. ده   یعامل ده برنا ساز نیتر یایک 

 اهلل حازب  یا هساانه  یاستراتژ که کنا یم ینیب شیپ یموسوم به بهاه عرب ی ا انقالب
مواجاه شاود.    یی ا خوا ا کرد و موکن است با چالش رییقاعا  انطباق تغ یمبنابر
باه   تواناا  یچو  انقالب مصر و تونس ما  یکه تحونت شود یالبته متذکر م سنا ینو
 (.Khatib ,2012:6-46کوک کنا م یقهرما  عرب کیاهلل به  حزب ریتصو لیتبا

 اساالم  ییبازنوا» عنوا  با یا مقاله ده( 2018م احوا قی. محوا اترفاق و توف4
 از تاا  انا کرد  تالک ،«بوک سیف گفتوا  لیتح  ؛یاجتواع ی ا هسانه ده مس وانا  و

مسا وانا    ایا  یاساالم  نیکاه باا مضاام    یبوک سیف ی ا پست لیوتح   هیتجز قیطر
کنناا.   یبرهس بوک سیشا  از اسالم و مس وانا  ها ده ف اهائه ریانا؛ تصو مرتبط بود 

 یصاوهت جاا   است که باه  ینیاز ن  است که اسالم تنها د یحاک قیتحق ی ا افتهی
 جهااد،  ریا نظ ینیمضاام  یرسااز یتصو نیا رفتاه و ده ا گقاراه   یمنف ییموهد بازنوا

 .انا قراهگرفته موهداستفاد  یمنف شکل به سمیتروه و مساجا حجاب،

 یا پوشاش هساانه  »با عناوا    یا ( ده مقاله2018و  وکاهانش م 1چیب  کی. اه5
 باا (« 2016-1996 ی اا  ساال  ده هوزناماه  چهااه  لیا وتح   هیا تفکر مس وانا  متجز

 یتصاادف  صوهت به ها مقاله 100 اسالم، مضوو  با مقاله  زاه 800 حاود ییشناسا
 کننا. لیوتح   هیتجز و استخراج ها مس وانا  از شا  اهائه ریتصو تا انا کرد  یبرهس

 ییبازنواا »باا عناوا     یا (ده مقالاه 2017م 3و جرج ماتس  2احوا نیالا فی. س6
 باه  «لیا تح فرا کیا ، 2015تاا   2000 ی اا  از اسالم و مس وانا  ده ساال  یا هسانه
 مسا وانا   ای اسالم و هسانه مضوو  با منتشرشا  قیتحق 345 یفیک لیوتح   هیتجز

م با خشاونت از  توأ و یمنف یریتصو اهائه از یحاک قیتحق ی ا افتهی. است پرداخته
 قراهگرفتاه  جناگ  و سام یتروه مهااجرت،  لیا ذ ن  نیاسالم است که عوا  مضاام 

 .است

ده  ینااید 2تیاا و ییبازنوااا»بااا عنااوا ،  یا ( ده مقالااه1391زاد م ی. مرشااا7
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پاس   ینوایده سا  ینید تی و ییبازنوا یبه چگونگ «یپس از انقالب اسالم ینوایس
 ینا ید تی و ییبازنوا یچگونگ فیاز انقالب پرداخته است و تالک کرد  تا به توص

و مصااحبه   یفا یک یمحتاوا  لیا که با هوک تح  قیتحق نیبپردازد. ا را یا ینوایده س
 پرداخته است. ینید تیمرتبط با  و نیبا مضام  میف 20 یشا  به برهس انجام

 ده اسااالم ریتصااو تیریمااا»بااا عنااوا   یا ( ده مقالااه1396زاد  م ی. فضاا 8
 »شاا  از اساالم ده مساتنا    اهائه ریتصو یبه برهس «یا ما واه  ی ا شبکه یمستنا ا

 یگفتواا  انتقااد   لیپژو ش که با هوک تح  نیانا. ا پرداخته «من یگرا براده اسالم
 ی اا  ناا  یعناوا  نوا  مساتنا باه   یاصا   ی اا  تیشخصا  یشا  است با برهسا  انجام

ها  یدموکراساا باارالیو ل یاسااالم معوااول ادگرا،یااسااه گفتوااا  اسااالم بن ،یگفتوااان
مستنا از جهات توجاه باه مسائ ه      نیکرد  است. ا یرسازیصوهت  افونا تصو به

 حاضر مرتبط است. قیبا تحق ینظر یو از جهت مبان یرسازیتصو

 نیشا یپ قاتیتحق اتیاست ضون استفاد  از تجربپژو ش حاضر تالک کرد  
 ریتصاو  یای چرا و یسات یچ از یینهاا  یالگاو  کیا  به انتها ده بتوانا نه،یزم نیا ده

 ده دهواقاع . برسا گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه ده هیفق تیون نهاد از شا  ییبازنوا
 نیا ا جهینت و هفته فراتر ییبازنوا تیما  لیتح  از است شا  تالک حاضر پژو ش
 .د ا نشا  کیشوات طر  کی قالب ده ها موجود یزمان بستر ده ییبازنوا

 پژوهش روش .٣

 رفتاه یصاوهت پذ  یکانون گرو  و یفیک یمحتوا لیپژو ش حاضر به دو هوک تح 
ده  ،یفا یو ک یدو هوک کوا  یویپااهادا  یف ساف  ی اا  توجاه باه تفااوت    است. باا 

و نزماو    نیجهات تااو   یاساتفاد  از چااهچوب نظار    یجاا  به یفیک ی ا یبرهس
پژو شاگر   شاود؛  یسؤانت پژو ش استفاد  م ایاز جهت استخراج سؤال   ا هیفرض
 نیتاو و یبرهس به مخت ف، ی ا هیموجود دهقالب فرض ی ا ینزمود  تئوه یجا به
 Maxwell:2004: 118). مپردازد یم ایجا یاهچوب مفهومچ کی

 یشاناخت  تاا  کننا یم شناوه  ا داد  امواج بر ها دشا خو محققا  حالت نیده ا
 ظهاوه   اا  داد  از  اا  مقولاه  اساتقرا،  قیا طراز نیشا  حاصل شود. بناابرا  یبرا عیبا
 لیدل به ،یکو یمحتوا لیتح  کیتکن ده اعااد به متن لیتق  یاساس طوه به. ابنای یم
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 لیا تح  اسات؛  قراهگرفتاه  موهدانتقاد اغ ب معنا، و یبیترک اطالعات داد  دست از
 اباا؛ ی یما  نوود هسا، یم یی ا تیمحاود به یکو لیتح  که ییجا ده یفیک یمحتوا
 یمحتاوا  یذ ن ریتفس یبرا یقیتحق هوک توا  یم ها یفیک یمحتوا لیتح  نیبنابرا
 ایا  یسااز  ناه یزم و یکابناا  مناا،  نظام یبنا طبقه ینا ایفرن قیطراز یمتن ی ا داد 
 (.1390 ،ینوشاد و وا یما دانست شا  شناخته یالگو ا یطراح

 سیتأسا  ی( ، از ابتاا1397-1387ساله م  د  باز  کیپژو ش حاضر،  یباز  زمان
 یپاژو ش، محتاوا   نیا ده ا یده نظر گرفته شا. جامعه موهدبرهسا  یفاهس یس یب یب

   شات شابکه   یریتصو یشامل محتوا ،یباز  زمان نیمرتبط با موضوع ده ا یا هسانه
 را یا فاردا، ا  را یا وتاو، ا  مان  کاا، ینمر یصااا  ،یفاهسا  یسا  یب یشامل، ب یا ما واه 

 ده مکتاوب  گازاهک  200 نی وچن. است بود  شهیانا و کی پاهم، کانال نترنشنال،یا
 و یفاهسا  ولاه  چهیدو فردا، ویهاد تیسا وب عالو  به مذکوه ی ا شبکه ی ا تیسا وب
 .بود یزمان باز  نیا ده اواژ یک  یجستجو اسام بر زمانه، ویهاد

 و هوک انتخااب  مسائ ه،  فیتعر از بعا پژو شگرا  پژو ش، نیانجام ا یبرا
 یزماان  بااز   ده مربوطاه  ی ا داد  یگردنوه به ،یموهدبرهس جامعه کرد  مشخص
 اا   داد بااز  یکاگذاه به شروع پژو شگرا  بعا، مرح ه ده. پرداختنا شا  مشخص

 کیا  انتزاع سطح باز، یکاگذاه از پس. شا احصاء مجزا کا  زاه از شیکردنا و ب
 128 مرح اه  نیا ده. افتنای دست هیاول میمفا  به پژو شگرا  و شا برد  بانتر پ ه

 یینهاا  مفهاوم  56 مشابه میمفا  حذ  و ادغام از پس. ایگرد مشخص هیاول مفهوم
ها بانتر برد  و باا اساتفاد     میسطح انتزاع مفا  پژو شگرا ، ادامه ده. نما دست به

 ی اا  هساانه  ریتصاو  تیریماا  ناه یدهزم یمقولاه اصا    15به  ،یانتخاب یاز کاگذاه
 ناا یفرا نیا نوونه از انجاام ا  کی. افتنایدست  هیفق تیاز نهاد ون گانهیب زبا  یفاهس
 است.  قابل مشا ا ریمحتوا ده جاول ز لیتح 

 ینظر یکدگذار یانتخاب یکدگذار باز یکدگذار محتوا

. بود هیفق تیوال دهیا یقربان نیتر مهم فقاهت، گمان یب
 یو چه در مقام نهاد و اقتدار ینید یعلم مثابه به چه فقاهت
خود را  یسنت یو کارکردها تیمشروع یمعنا و مبنا ،یجتماع
 (1396ید20یفارس یس یب یاز دست داد. )ب شهیهم یبرا

 ه،یفق تیوال
 بیتخر عامل
 فقاهت نهاد

 تیوال گاهیجا تعارض
 عمل و شهیاند با هیفق

 عهیش

 از ییزدا تیمشروع
 هیفق تیوال نهاد

مشاخص   یرسااز یتصو نیا ا یمحوه اص  ،ینظر یبا بهر  برد  از کاگذاه زیده انتها ن
مطار    یحتوا، ده گرو  کاانون م لیدست نما  از تح  به نی. ده انتها مقونت و مضامشا
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توجاه شاا.    زیا ن ردیپاذ  یده ن  صاوهت ما   ییبازنوا نیکه ا یا یزمان بستر به و ایگرد
 یرسااز ی اا ده تصو  هسانه نیا یها برد ا کیطر  شوات ،یگرو  کانون یینها یخروج

 .است مشا ا  قابل پژو ش نیا مراحل ر،یز واه  طر  ده. بود هیفق تیاز نهاد ون

 پژوهش ندی. فرآ1شکل 
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 وهشپژ های یافته .4

 ده هیا فق تیا ون نهااد  از یها بارد  یرسااز یتصو راماو  یپ پاژو ش  نیا ا ی ا افتهی
 ده نهااد  نیا ا از داه  ا  یریتصو برساخت از نشا  گانه،یب زبا  یفاهس ی ا هسانه

 رِیتصاو  اهائاه  یبارا  ماذکوه  ی اا  هساانه  د ا یم نشا   ا لیتح . داهد  ا هسانه نیا
 مهام  یمحوه اا  و  اا  گ وگا  ابتاا کننا یم تالک ه،یفق تیون نهاد از خود یانحراف
 انگااه   ساپس  تاا  کنناا  بیتخر و یواساز ها مردم اذ ا  ده نهاد نیا مثبت ریتصو

 ماانوه  محال  کاه  یمهو یمحوه ا. کننا برساخت مخاطب ذ ن ده ها خود مانظر
 باود   هیا فق تیون نهاد از شا  یانحراف یرسازیتصو ده گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه
 .گردد یم حیتشر ادامه ده است،

 پژوهش یها افتهی. 1جدول 

 یمحور اصل مقوله میمفاه

 حکومت لیتشک نهیدرزم عهیش نیادیبن دیتضاد با عقا

 یفکر و ینید یها انیاز بن ییاعتبار زدا
 هیفق تیوال نهاد

 ییزدا تیمشروع
 نهاد از

 و هیفق تیوال
 لزوم یالقا
 نهاد نیا حذف
 ساختار از

 رانیا یاسیس

 یحکمران در سنت اهل یگر فهیخل از هیفق تیوال دیتقل

 هیفق تیوال نهاد جادیا در انیصوف یبهره بردن از سنت فکر

 هیفق تیوال هینظر از عهیش مراجع و علما تیحما عدم

 فقه یاجرا از عدول و فقاهت نهاد بیعامل تخر

 قدرت کسب یراستا در نیسوءاستفاده از د یبرا یابزار

 یدر قانون اساس ییو اجرا یوجود مشکالت منطق
 نهاد یقانون یها انیاز بن ییاعتبار زدا

 هیفق تیوال
 عدول از قانون در اجرا

 هیفق یول یرقانونیانتخاب غ

 یانتخاب ینهادها و یدموکراس اصول با هیفق تیوال گاهیتعارض جا

 نهاد یمردم یها انیاز بن ییاعتبار زدا
 نهاد یساز ی)شخص هیفق تیوال

 (هیفق تیوال

 هیفق یول یرأ برابر در مردم یرأ ،یدموکراس برابر در یکتاتورید

 انتخابات ندیفرآ بر هیفق تیوال یاثر منف

 یاسالم یتعارض با احزاب و مجلس شورا

 یجمهور استیر نهاد و گاهیتعارض با جا

 مردم حق در هیفق تیو جورِ وال یستمگر

 هیفق تیوال توسط مردم بیفر

 هیفق تیوال بودن نظارت رقابلیغ و یرینقد ناپذ

 در کشور یاقتصاد-یاسیعامل فساد س

 نهاد یکارآمد یها انیاز بن ییاعتبار زدا
 هیفق تیوال

 جامعه یشتیمسبب مشکالت مع

 یساالر ستهیشا عدم و منتقد نخبگانِ حذف قیطر از کشور به بیآس

 انیرانیا منافع با تضاد در و زا تنش یخارج استیس

 و)ره(  ینیخم امام)حضرت  گذشته و حاضر هیفق یول شخص بیتخر
 (یبعد جدول در اتی)جزئ (یا خامنه اهلل تیآ حضرت

 یقیحق تیشخص  انیاز بن ییاعتبار زدا
 (گاهیجا در حاضر)شخص  هیفق یول نهاد

 هیفق تیمخالفان وال یگستردگ

 گاهیحذف جا یلزوم و چگونگ
 هیفق تیوال

 آن رییدر اداره کشور و لزوم تغ یناکارآمد ه،یفق تیبست وال بن

 استیس از نید ییلزوم جدا

 هیفق تیوال گاهیجا حذف و رییتغ یچگونگ
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 فقیه والیت نهاد فکری و دینی های بنیان از اعتبارزدایی. 4-1

 تعااهض  یادعاا  ه،یا فق تیا ون گاا  یجا از یمنفا  یرسااز یتصو یمحوه اا  از یکی
  اا  هساانه  نیا. است اسالم خیتاه طول ده عیتش سنت و شهیانا یمبان با هیفق تیون
 عه،یشا  شهیانا یمبان و هیفق تیون هینظر ا یم ونایپ برد  سؤال ریز با کننا یم یسع
 .د نا ج و  ینید تیمشروع فاقا ها، ن  بر یمبتن نهاد و هینظر نیا

گازاه  بپردازناا کاه،     نیا تا به اثبات ا کننا یتالک م یا ما واه  ی ا لذا شبکه
 تار  شیحکومت ده تضاد بود  و ب لیتشک نهیدهزم عهیش نیادیبن ایبا عقا هیفق تیون

 یاسات. از ساو   هیا ل سانت شاب   شهیحکومت توسط خ فا ده انا لیبه مال تشک
 یع واا  شاه یانا ا یا ده م هیا فق تیا کاه ون  شود یالقاء م گونه نیبه مخاطبا  ا گرید

 نیا باا ا  عهیبازهگ شا   یع واا  ینااشته و حت یدهگذشته و حال، اقبال هعیبزهگ ش
ادعاا،  واواه  تاالک     نیبر ن  مخالف بود  و  ستنا. ده کناه ا یو نهاد مبتن هینظر
حکومت متهم شاا    لیتشک یبرا نیبه سوءاستفاد  از د هیفق تیتا نهاد ون شود یم

 یده جامعاه معرفا   نیا نهااد فقا ات و اصال د    بینهاد به عنوا  عامل تخر نیو ا
 .شود یم حیبح  تشر نیا یرمحوه ای. ده ادامه، زشود یم

 حکومت یلتشک ینهدرزم یعهش یادینبن یدتضاد با عقا. 4-1-1

 ده عیتشا  اصاول  باا  هیا فق تیا ون تعااهض  اثبات نهیدهزم که یاص  مباح  از یکی
 نهااد  تعااهض  مسائ ه  بار  ایا تأک اسات،  مشاا ا   قابل گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه
  اا  هساانه  نیا ا. اسات  حکومات  لیتشک نهیدهزم عهیش نیادیبن ایعقا با هیفق تیون

 مخاطباا   ذ ان  ده ها شابهه  نیا ا خ،یتااه  ده یجع  مباح  طر  با کننا یم تالک
 تاوا   ینوا مع(  معصاوم  اماام  بات یغ دوها  ده اسات  معتقاا  عهیشا  که کننا جادیا

 یحکاومت  عناوا   باه  زین یاسالم یجوهوه ادعا، نیا اسام بر. داد لیتشک حکومت
 زیا نمه (  ینیخو امام حضرت و بود  تضاد ده اصل نیا با تاًیما  که شود یم یمعرف
 باا   اا  هساانه  نیا ا دهواقاع . شاود  یم عیتش سنت و شهیانا ده باعت جادیا به متهم

 ده یساع  ه،یا حجت انجوان  باه  موسوم اگا ید با مشابه ای برگرفته اتیادب از استفاد 
 قاراه  ایا تائ ماوهد  ها فرقاه  نیا ا یادعا اا  عواالً  و داشاته  هیفق تیون نهاد بیتخر

 .د نا یم
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 حکمرانی در سنت اهل گری خلیفه از فقیه والیت تقلید .٢-4-1

 ده شاا  یا از ایا تق  و سنت ا ل ده یگر فهیخ  با هیفق مط قه تیشبا ت ون یادعا
 نیا تضاد اثبات یبرا  ا هسانه نیا که است یگرید مبح  ،یاسالم حکومت جادیا

 کنناا  یما  یسع  ا ن  دهواقع. د نا یم قراه موهداستفاد  عه،یش نیادیبن ایعقا با نهاد
 ا یعیشا  اذ ا  ده خالفت یمنف باه ه،یفق تیون مسئ ه با خالفت خیتاه زد  گر  با
 .کننا منتقل هیفق تیون به ها،

 فقیه والیت نهاد ایجاد در صوفیان فکری سنت از بردن بهره .٣-4-1

 نهااد  داد  اهتباا   سانت،  ا ال  ده یگار  فاه یخ  باه  هیا فق تیپس از هبط داد  ون
 ن  قیا طر از  اا  هسانه نیا که است یاقاامات گرید از زین تصو  ا ل با هیفق تیون
 بار  او داشاتن  «تیا ون» و «یولا » گا یجا تا پردازنا، یم هیفق تیون نهاد بیتخر به
 یعرفان نظرات و مقام به توجه با تا کننا هیصوف یفکر مکتب به منتسب ها، روا یپ

 زیا ن ها هیا فق تیون هینظر و تصو  ریتأث تحت ها شا یامه (،  ینیخو امام حضرت
 مساتنا  ده خصوصاً وتو، من یا ما واه  شبکه نهیزم نیا ده. بااننا  ن  از گرفته الگو

 و سانا  چی ا  اهائاه  بااو   است؛ شا  پخش 1397 سال ده که «هیفق مط قه تیون»
 کناا  یم یسع ؛«معتقانا ینید پژو شگرا » مبهم گزاه  از استفاد  با صرفاً یبانیپشت
مه (  امام حضرت یاسیس کنش و نگا  ده هیصوف ریتأث بر یمبن خود دهوغ یادعا تا
 .بقبوننا مخاطب به ها

 قدرت کسب درراستای دین از سوءاستفاده برای ابزاری .4-1-4

 خاود  یرسااز یتصو یهاستاده گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه که ییمحوه ا گرید از
 فقها قاهت مسئ ه د نا، یم مانوه ن  یهو عیتش  شهیانا و هیفق تیون ا یم تضاد از
 یهاساتا ده ناه یزم نیا ا ده  اا  ن  تالک. است خیتاه طول ده  ا ن  یداه حکومت و

 نبود  فقها دست ده قاهت گا  چی  ع،یتش خیتاه ده که است یجع  شبهه نیطر  ا
 اماام  حضرت یسو از( ن  مذموم یمعنامده  قاهت به طوع واسطه به هیفق تیون و

 یساع  ،یفاهسا  یسا  یب یب بخصوص  ا هسانه نیا لذا. است شا  جعلمه (  ینیخو
 عت،یشار  احکام یاجرا یبرا یعام  عنوا  به نه ها هیفق تیون نهاد و هینظر کننا یم
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 از خااص،  یافاراد  سوءاساتفاد   و یای گرا منفعات  یبارا  یزیودساتا  عنوا  به ب که
 .کننا یمعرف ینید اعتقادات

 فقیه والیت نظریه از شیعه مراجع و علما حمایت عدم .٥-4-1

 گاناه یب زباا   یفاهسا  ی اا  انگاه  مذکوه توسط هسانه تیتثب یکه برا یگریمحوه د
اسات.   هیفق تیون هیع وا با نظر تیمخالفت اکثر یادعا رد؛یگ یموهداستفاد  قراه م

 ی اا  حاوز   یمراجاع و ع واا   تیگرفتن حوا ا یبا ناد کننا ی ا تالک م هسانه نیا
 هیا القااء کنناا کاه نظر    گوناه  نیا باه مخاطباا  خاود ا    ه،یا ونت فق هیاز نظر هیع و
 از یبرخا  و انقاالب  ه بار  عناوا   باه مه (  ینا یجز حضرت اماام خو  به هیفق تیون
 نی وا  و ناااهد  طرفاااه  عهیشا  مراجاع  و ع وا از کی چی  ا یم ده شا ،یا ا یطرافا

 .است عهیش اصول با هینظر نیا تضاد و صحت عام بر ی یدل مسئ ه

 فقاهت تخریب عامل عنوان به فقیه والیت نهاد معرفی. 4-1-6

 داد  قاراه  قیطر از تا کننا یم تالک ،یبرهس موهد ی ا هسانه ،یعالو  بر مواهد قب 
 عناوا   باه  ها هیا فق تیون نهاد ،ینید ی ا گفتوا  رخوا یخ و دلسوز گا یجا ده خود
 و یرسااز یتصو ،ینا ید گفتواا   نااگا  ینوا و نیا د وجهه و فقا ت بیتخر عامل
 ناا یبرن که ادعاست نیا تیتثب بر ناظر یرسازیتصو نیا ی یتکو بخش. کننا یمعرف
 مناافع  باا  ریمغاا  ه،یا فق تیا ون بار  یمبتنا  نظام یبرقراه و یاسالم حکومت لیتشک

 .است جامعه اعتقادات فیتضع و ینید ی ا گفتوا 

 فقیه والیت نهاد قانونی های بنیان از اعتبارزدایی. ٢-4

 انقاالب،  ه بار  یاسا یس ی ا کنش و کشوه یاساس قانو  ده هیفق تیوجود نهاد ون
ست که ا یی ا جنبه از یکی است، داد  شا یا به یاساس قانو  که یاهاتیاخت بر یمبتن

 یساع   اا  هساانه  نیا ا. ردیگ یم قراه موهدحو ه گانهیب زبا  یفاهس ی ا توسط هسانه
 ده هیا فق تیا سو وجود نهاد ون کی از ن ، ده که کننا ییبازنوا ها یریتصو کننا یم

 از هیا فق یول گر،ید یسو از و است یمنطق و یحقوق مشکالت یداها یاساس قانو 
 .ستین بنایپا ن  به عول، ده و کرد  عاول زین موجود قانو  نی و
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 اساسی قانون اجرایی و منطقی مشکالت .1-٢-4

 ا موهد  هسانه نیبا قانو  ده ا هیفق تیبح  تعاهض ون لیکه ذ ییاز محوه ا یکی
 یده قاانو  اساسا   یای و اجرا یمسئ ه وجود مشکالت منطق رد،یگ یپرداخت قراه م

تاا   کنناا  ی ا تاالک ما   هسانه نیمسئ ه، ا نیاست. با طر  ا را یا یاسالم یجوهوه
ساوال ببرناا. بار     ریها ز ه،یفق تیو متعاقباً، نهاد ون یقانو  اساس یِقانون تیمشروع

مخاطاب از   یذ نا  ریکه تصو شود یماهائه  یا گونه به  ا لیاسام معوونً تح  نی و
ده  ،1باطل دوهفرنینا  کی جادیامسئ ه  رینظ یمخاوک شا  و شبهات یقانو  اساس

و  یمنطقا  رادیا خأل و ا کیعنوا   به ینظاهت بر ه بر امکا  نبودو  یانتخاب ه بر
 ا یا م یساختگ ی ا یدوقطب جادیا یمحرز شود. تالک برا یده قانو  اساس ییاجرا

اسات کاه ده جهات     یماواهد  گریاز د زین هیفق تینظام و نهاد ون تیوجه جوهوه
 نی. اردیگ یقراه م یبرداه موهد بهر  یقانو  اساس ییو اجرا یاثبات مشکالت منطق

و لازوم   شاا   بیا تخر هیا فق تینهاد ون یپشتوانه قانون تاًیاست که نها یا گونه امر به
 .شود یبه مخاطب القاء م ،یواسطه مشکالت و تناقضات قانون ن ، به رییتغ

 اجرا در قانون از عدول. ٢-٢-4

ضاا قاانو     یریتصو جادیده ا یسع ن ، بر تورکز با  ا هسانه نیا که یگریمحوه د
 نیاز قاوان  هیا فق یعاول ول یده اذ ا  مخاطبا  خود داهنا، ادعا هیفق تیاز نهاد ون

ضا قاانو ،   ریتصو کی جادیا ی ا برا هسانه نیاست. دهواقع ا یکشوه ده حکوران
با قانو   هیفق تیاز تعاهض ون یتوسط ه برا  انقالب ها نوود نیقوان تیعام هعا

. اسات  «یحکام حکاومت  » اا مسائ ه    هساانه  نیا یاص  یاز مانوه ا یکی. داننا یم
 نیا وجود داهد؛ اما ا ینظر توسط ه بر انقالب ده قانو  اساس دهواقع  رچنا اعوال

 ه بار  توساط  نظار  اعواال  و رناا یگ یم ا یناد یاساس قانو  ده ها حق نیا  ا، هسانه
 .کننا یم فیتوص یقانون چاهچوب از خاهج ها مسائل یبرخ ده انقالب

 

                                                                                                                                 

1  . vicious circle 
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 فقیه ولی غیرقانونی انتخاب. ٣-٢-4

 انتخااب  یادعا ،یاساس قانو  با هیفق تیون نهاد تعاهض بح  یرمحوه ایز گریاز د
 ناه، یزم نیا ا ده. اسات مه (  ینیخو امام نیجانش عنوا  به یا خامنه اهلل تین یرقانونیغ

  اا  هساانه  نیا ا ،یه بار  خبرگاا   مج اس  ج سه از ییائویو انتشاه از پس خصوصاً
 قیا طر نیا ا از و کنناا  ییبازنوا رموجهیغ و یرقانونیغ ها انتخاب نیا تا کردنا تالک
 ده یرقاانون یغ یناا یفرا ده کاه  یفرد عنوا  به انقالب، ه بر وجهه بیتخر بر عالو 

اساام  بر هیا فق تیا ون نهااد  کاه  کنناا  اثباات  مخاطاب  به قراهگرفته، یه بر گا یجا
 .یاسام قانو  اساسبر نه و شود یم تیریافراد حاضر ده قاهت، ما ی ا مص حت

 ادعااای طاار ) فقیااه والیاات نهاااد مردماای هااای بنیااان از اعتبااارزدایی. ٣-4

 (فقیه والیت نهاد سازی شخصی

 ریمسا  ده و هیا فق تیا ون نهااد  از یمنفا  یرسااز یتصو یبارا  که یگریمحوه مهم د
 مناافع  با نهاد، نیتعاهض وجود ا یاست؛ القا ییاز ن  قابل شناسا ییزدا تیمشروع

 نهااد  کیا  عناوا   باه  نهاد نیا ریتصو نه،یزم نیا ده. است مردم عامه حقوق و یم 
 یو نهااد  شاود  یما   انتخااب  یه بار  خبرگا  مج س انتخابات قیطر از که یمردم
ب کاه   شاود؛  ینوا  ییاسات، بازنواا   ینا ید یساانه  هاستا با حقوق مردم و ماردم   م
قاراه داهد و   هیا فق یشاا  کاه تحات کنتارل شاخص ولا       یشخص نهاد کیعنوا   به

شاخص   گار، ید ا یا ب . بهشود یم یبه خود گرفته است؛ معرف خوا  تیتوام یساختاه
ها  هیا فق تیب که نهاد ون د نا؛ ینشا  نو هیفق تیچاهچوب نهاد ون لیها ذ هیفق یول
 .د نا ینشا  م ینید یسانه و ده تعاهض با مردم هیفق یشخص ول لیذ

 خاود  مخاطباا   یبرا کننا یم یسع گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه نهیزم نیاده 
 هیا باا اصاول اول   هیا فق تیا اسام ن  نهاد ونبر که کننا نییتب یا گونه به ها ادعا نیا

برنما  از ن  مخالف و ده تعاهض بود  و قابال نقاا    یانتخاب یو نهاد ا یدموکراس
تاا باا اهائاه     شاود  یتعاهض تالک ما  نیا شتری رچه ب یالقا ی. براستیو نظاهت ن

شاود کاه فاقاا     میستوگر و مستبا از ن  ترسا  یا نهاد، انگاه  نیاز ا یمنف یریتصو
 تاوا   یادعا ها م نیا ینیاست. مصااق ع یعووم تیو مقبول ی رگونه پشتوانه مردم

ده انتخاباات،   یمااخ اه ه بار   ریا نظ یعاتیشاا  ایا  ااد ایده استفاد   افونا از هو
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 ده یمذ ب ینهاد ا عو کرد از یدوقطب تیهوا ایده منطقه  را یا یمستشاهحضوه 
و  یگذاه چاهچوب نایفرا قیمصاد نیا یتوام  ده. کرد مشا ا  یعووم منافع مقابل
جهات  ده هیا فق یولا  اقااامات  و واتیاست کاه تصاو   ینحو به  ا شبکه نیا لیتح 
 متفااوت  ی ا تیاولو واسطه به و شا  یابیاهز کشوه یعووم و یم  منافع با رتیمغا
 .است شا  کشوه یبرا هیتوج رقابلیغ ی ا نهی ز جادیا به منجر مردم با

 انتخابی نهادهای و دموکراسی اصول با فقیه والیت جایگاه تعارض .1-٣-4

 و یم  منافع با هیفق تیون تعاهض تیهوا از خود نییتب یهاستاده گانهیب ی ا هسانه
 نیا ا دهواقاع . داهناا  انتخاباات  و یدموکراسا  مسئ ه بر یا ژ یو تورکز ت،یجوهوه
ماردم قاراه    یانتخااب  یبرابر نهاد اا ده ها هیفق تیون نهاد  ستنا تالک ده  ا هسانه

 هیا فق یولا  یسو از یداه حکومت ده مردم حق شا  والیپا بر قیطر نیداد  و از ا
 مانناا  یی اا  گازاه   از خاود  تیا هوا یالقاا  یبارا  ماذکوه  ی ا هسانه. وهزنا ایتأک
 ساازوکاه  بار  هیا فق تیا ون مااخ اه  و یمنفا  ریتاأث  ،یدموکراس برابر ده یکتاتوهید

 یاساالم  یشوها مج س احزاب، گا یجا با هیفق تیون تعاهض نی وچن و انتخابات
 .کننا یم استفاد  یجوهوه استیه و

 فقیه ولی رأی برابر در مردم رأی دموکراسی، برابر در دیکتاتوری. 1-1-٣-4

 باا  تضااد  ده که هیفق تیون از یریتصو ییبازنوا یبرا یاص  یرمحوه ایز از یکی
  اا  هساانه  نیا ا. اسات  یدموکراس برابر ده هیفق تیون داد  قراه است؛ مردم حقوق
 کشاوه  یاسیس یفضا ده افراد اوشر یق یب ینزاد بر یمبتن خود ژ یو فیتعر ابتاا
 یاساام ن ، مااع  بر سپس و کرد  یمعرف یدموکراس وجود فرض شیپ عنوا  به ها،
 ی اا  هساانه . اسات  یدموکراسا  کامال  تحقاق  سر بر یمانع هیفق تیون که شونا یم

 گاا  یجا که ینید یسانه مردم ماننا یی ا واژ  تا  ستنا ن  دنبال به نی وچن مذکوه
 ها مخاطاب  و کارد   یای زدا مفهاوم  کناا،  یم نییتب ها ینید نظام ده مردم تیا و و

 .کنا مشکوک ن  به نسبت

 از یخاودهأ  و کتااتوه ید یا چهر  ییبازنوا یبرا  ا هسانه نیا تالک ت،یدهنها
 جهاا   ده کتاتوهید ی ا نظام با هیفق تیون نظام کرد  نینش و قیطر از هیفق تیون
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 یمعواونً باه نحاو    ینینش و نیا. افتا یم اتفاق یپادشا  نظام و  ا ستیکوون ماننا
شا  و ده  بی ا ترغ بود  ن  کسا ی رکیکه ذ ن مخاطب به پذ ردیپذ یصوهت م

ماردم   یو هأ گا یکننا که جا تیجعل هوا گونه نیا کننا یتالک م زیمواهد ن یبرخ
 است.   هیفق تیاز نظام ون شتریمشروطه، ب یس طنت ی ا ده نظام

 انتخابات فرآیند بر فقیه والیت منفی اثر. ٢-1-٣-4

 ده ماردم  حقاوق  باا  هیا فق تیون تعاهض از یرسازیتصو نهیدهزم که یگریمحوه د
 ناا یفرن بر هیفق یول یمنف ریتأث اتهام است؛ مشا ا  قابل گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه

 صاوهت  لیا دل باه  شونا یم مجبوه  ا هسانه نیا دهواقع. است انتخابات سازوکاه و
 یبارا  ؛یهأ صاناوق  یپاا  ده مردم حق اعوال و را یا ده متعاد انتخابات رفتنیپذ

 بار  عاالو   افتاا؛  یم اتفاق را یشا  و ننچه دهعول ده ا یادعا ا ا یم تضاد نیا حل
 زیا ن ها یگرید ها  ،یدموکراس نیادیبن اصول با هیفق تیون تعاهض یادعا بر تورکز

 یشاوها  از یمنفا  یرسااز یتصو. کنناا  اساتفاد   تعااهض  نیا از یرسازیتصو یبرا
 تورکز نقا  نیتر یاص  از یکی یانتخابات ینامزد ا تیصالح اییتأ نایفرا و نگهبا 

 یمنفا  نقش شینوا  ا  با و مخت ف ی ا سال انتخابات ده که است نهیزم نیا ده
 .است قراهگرفته موهداستفاد  یسانه مردم نایفرا ده هیفق تیون نهاد

 اسالمی شورای مجلس و احزاب با تعارض .٣-1-٣-4

 و ماردم  گاا  یجا ا یم تعاهض یالقا یبرا یموهدبرهس ی ا هسانه که یگریمحوه د
 تعااهض  یادعاا  د ناا؛  یما  ماانوه  ن  یهو خاود  مخاطباا   به هیفق تیون گا یجا
 احازاب  نکاه یازا پس  ا هسانه نیا دهواقع. است یاسیس احزاب وجود با هیفق تیون
 کنناا  یما  تالک کردنا؛ یمعرف تیحاکو عرصه ده مردم یرگذاهیتأث یبرا ینواد ها
 گار ید یسو از. کننا ییبازنوا یاسالم انقالب ه برا  از تحزب مخالف یا چهر  تا

 مج اس  نااگا  ینوا باه  مرباو   اماوه  ده مااخ ه و یه بر یمنف نقش یفایا یادعا
 هیا فق تیا ون نهاد تعاهض تیتثب جهت ده که است یگرید محوه ،یاسالم یشوها

 .ردیگ یم قراه موهداستفاد  یمردم گا یجا نیا با
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 جمهوری ریاست نهاد و جایگاه با تعارض .1-4-٣-4

 یادعاا  اثباات  یبرا نهیزم نیا ده که یگرید نهاد ،یاسالم یعالو  بر مج س شوها
 استیه نهاد رد؛یگ یم قراه موهداستفاد  یانتخاب ینهاد ا و هیفق تیون ا یم تعاهض
 جوهاوه  سیاست که هئ ینحوبه بخش نیا ده یرسازیتصو نایفرا. است یجوهوه

 نوااد  عناوا   باه  شود، یم انتخاب مردم یسو از میمستق صوهت به که یفرد عنوا  به
 وجاود  لیا دل باه  کاه  شاود  یما  ایتأک مسئ ه نیا بر سپس و شا  یمعرف یدموکراس

 دهواقاع  و نااشته ها یواقع و نزم گا یجا و شأ  جوهوه سیهئ ه،یفق تیون گا یجا
 .نااهنا استیس بر یاثرگذاه ده یواقع ینقش مردم

 فقیه والیت بودن نظارت غیرقابل و ناپذیری نقد. ٢-٣-4

 تواناا  یما  ن  بار  تورکاز  گاناه، یب زباا   یفاهس ی ا هسانه زعم به که یمباحث از یکی
 مناافع  و تیا جوهوه با نهاد نیا تعاهض و برد  سؤال ریز ها هیفق تیون نهاد اعتباه

نهاد است. تورکز  نینظاهت بود  ا رقابلیو غ یریناپذنقا مسئ ه کنا؛ اثبات ها یم 
فقااا    یده اماوه مخت اف، ادعاا    هیا فق یبر پاسخگو نبود  ولا  نهیزم نیده ا یاص 

نظااهت و عازل    ساتم یباا منتقااا  و فقااا  س    یو حذف یتیامکا  نقا، برخوهد امن
 است. هیفق یول

 و یعو  جنبه دو به ناظر یریناپذ نقا مسئ ه اونً  ا هسانه نیا یرسازیده تصو
 یداه حکومات  و عو کارد  نقاا  امکاا   ،یعو ا  بخاش  ده. شاود  یم مطر  یتئوه
 نقاا  امکاا   که شود یم مطر  ادعا نیا زین یتئوه بح  ده و نااهد وجود هیفق یول

 و یتا یامن برخوهد اًیثان. نااهد وجود زین هیع و ی ا حوز  ده یحت هیفق تیون یتئوه
 اسات  ییمحوه ا گرید از زین یم  تیامن با مقاب ه بهانه به مخالفا  و منتقاا  حذ 

 نظاام  ده مخالفاا   یبارا  ینزاد فقااا   و یریناپاذ  نقا یریتصو تیتثب نهیدهزم که
 کننا یم یسع مذکوه ی ا هسانه. شود یم مطر   ا هسانه نیا ده هیفق تیون بر یمبتن
 ریانتقادناپاذ  هیا فق تیون نهاد که ن  بر عالو  که د نا نشا  مخت ف قیمصاد اهائه با

 امکاا   یتا یامن و یحاذف  یبرخوهد اا  رد؛یا بگ صوهت ینقا و مخالفت اگر است،
 فقااا   یادعاا  باه  نااظر  یرسااز یتصو نیا ا سوم وجه.  کننا یم یمنتف ها ن  تااوم

  اا  هسانه نیا دهواقع. است هیفق تیون نهاد بر نظاهت یبرا یساختاه یسازوکاه ا



 1399 بهار ♦ وچهارشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      220

 کنناا  یم مطر  ها ادعا نیا ،یه بر خبرگا  مج س قاهت و گا یجا یریگ ا یناد با
 .نااهد ها هیفق یول عزل و نظاهت توا  و عزم یه بر خبرگا  مج س که

 مردم حق در فقیه والیت جورِ و ستمگری. ٣-٣-4

 ی اا   هساانه  کاه  اسات  یگار یعاول از عاالت و هوا داشتن ستم بر مردم، محوه د
 نهاد از ها یجع  یریتصو ن ، رامو یپ بح  قیطر از داهنا یسع گانهیب زبا  یفاهس
 تعااهض  ده مردم ی ا ینزاد و حقوق با که د نا اهائه خود مخاطبا  به هیفق تیون

 از یبرخا  ابتااا  ناه، یزم نیا ا ده خاود  مقصاود  باه  ا یهس یبرا  ا هسانه نیا. است
 کننا یم یت ق یعاد مردم از یجزئ ها خ ق نیمجا ا ماننا ضاانقالب ی ا گرو ک

 و ظ ام  مصاااق  ها  اا  گرو ک نیا عضو ی ا ستیتروه و اشراه با برخوهد سپس
 .داننا یم یعاد مردم حق ده هیفق تیون نهاد جوه

 فقیه والیت توسط مردم فریب. 4-٣-4

 یاسات کاه بارا    یگرید ی ا، ادعا از ن  تیحاکو عیمردم و پنها  کرد  وقا بیفر
ماردم   گاا  یکه ده تعاهض باا حقاوق و جا   هیفق تیاز نهاد ون یمنف یریتصو جادیا

شابهه ده   جااد یباا ا  شاود  یتالک ما  نهیزم نی. ده اشود یقراه داهد؛ به کاه گرفته م
باه ن ،   هیا فق تیا و اضافه شا  نهاد ون یقانو  اساس بیتصو نایماننا فرن یمسائ 

 اهلل تیا مه ( و نحاو  انتخااب ن   ینیحضرت امام خو یجسوان تینحو  اعالم وضع
 یکاه ه بارا  انقاالب ده برخا     ردیو... مخاطاب بپاذ   هیا فق یعنوا  ولا  به یا خامنه
 .انا نبود  صادق  ا ن  با ایداد   بیمردم ها فر یخیتاه ی ا بر ه

 فقیه والیت نهاد کارآمدی های بنیان از اعتبارزدایی. 4-4

 کاه  اسات  ینحاو  به شود یم میترس هیفق تیون نهاد از که یریتصو محوه، نیده ا
 باه  ماردم،  باا  تیضاا  بار  عاالو   شاا   میترسا  ن  یبارا  که یگا یجا ده نهاد نیا

. شود یمعرف کشوه امروز مشکالت یاص  منشأ عنوا  به و شا  متهم زین یناکاهنما
 یاقتصااد  و یاسا یس مشاکالت  تواام  تاا   ساتنا  نیا دنبال به دهواقع  ا هسانه نیا

 مشاکالت  باروز  ده یاصا   عامال  ها هیفق تیون و داد  میتعو نهاد نیا به ها کشوه
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 جااد یا و منتقاا  نخبگاا   حاذ   اتهاام  طر  با گرید یسو از. بااننا مردم یشتیمع
 جااد یا عامال  و ناکاهنماا  ها نهااد  نیا ا ،یساانه  ساته یشا عاام  بر یمبتن یساختاه

 .کننا یم یمعرف کشوه یبرا گسترد  مشکالت

 کشور در اقتصادی-سیاسی فساد عامل. 4-4-1

 جامعاه  که است یمباحث از یکی ،یمسئ ه فساد و بخصوص فساد اقتصادازننجاکه 
 ده بحا ،  نیا ا از کننا یم تالک زین  ا هسانه نیا است، بود  حسام ن  به شهی و

 یرسااز یتصو ناه، یزم نیا ده. ببرنا بهر  هیفق تیون نهاد از خود یمنف یرسازیتصو
 نیمستضعف ادیبن ماننا ن  با مرتبط یساختاه ا و هیفق تیاست که نهاد ون ینحو به
. شاونا  یما  کشوه اقتصاد ده اخالل جادیا به متهم ،یاسالم انقالب پاسااها  سپا  و

 یبارا  یشات یمع مشاکالت  باروز  ده ها خاود  نواود   ا، شبکه نیا زعم به که یاخالل
 .است شا  یاسیس و یاقتصاد ی ا یناکاهنما موجب و داد  بروز جامعه

 ساالری شایسته عدم و منتقد نخبگانِ حذف طریق از کشور به آسیب. ٢-4-4

 یریتصاو  اهائاه  یبارا  گاناه یب زباا   یفاهسا  ی اا  هساانه  که ییرمحوه ایز از یکی
 یسااختاه  مشاکالت  یادعاا  شاونا؛  یما  متورکز ن  بر هیفق تیون نهاد از ناکاهنما

اساام ن  ادعاا   بر کاه  است یانسان یروین بخش ده هیفق تیگرفته از نهاد ون تنشأ
 باه  منجر ،یرتخصصیغ ی ا شاخص بود  حاکم و یسانه ستهیشا عام که شود یم

 نی وا  بار . اسات  شاا   کشاوه  ده  اا  یناکاهنما ایتشا و تااوم و نخبگا  حذ 
 کاه  شاود  یما  ییبازنواا  هیا فق یولا  گاا  یجا ده انقاالب  ه برا  از یریتصو اسام،

 یناکاهنماا  جادیا و نخبگا  یاجباه مهاجرت ای حذ  عامل هیفق یاسام ن ، ولبر
 .است

 ایرانیان منافع با تضاد در و زا تنش خارجی سیاست. ٣-4-4

از نهااد   یمنف یرسازیتصو یبرا زبا  یفاهس یا ما واه  ی ا که شبکه یگریمحوه د
زا از  و اقااامات تانش    ا میمسئ ه اتخاذ تصو لیبر ن  متورکز  ستنا؛ ذ هیفق تیون
 ی اا  اسات یبار ناکاهنماا باود  س    یاص  ایمحوه، تأک نیاست. ده ا هیفق یول یسو
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 یساع   ا هسانه نیا. داهد قراه پاسااها  سپا  ی ا کنش بخصوص و منطقه ده را یا
 و غارب  یخوا  اد یز از برنما  نه ها کشوه یاقتصاد مشکالت و  ا میتحر کننا یم

 از و باانناا  منطقه ده را یا یدفاع اقاامات از یناش ب که ،یجهان استکباه ییزوهگو
 .د نا میتعو هیفق تیون نهاد به ها مذکوه مشکالت ق،یطر نیا

 در حاضار  شاخص ) فقیاه  ولی نهاد حقیقی شخصیت  بنیان از عتبارزدایی. ا٥-4

 (جایگاه

 میمساتق  بیا تخر یبرا تالک به هیفق تیون نهاد از یمنف یرسازیتصو ییبخش نها
 اتیا جزئ و تیا فیک اگرچه. داهد اختصاص یه بر معظم مقام ومه (  امام حضرت

 کیا اماا از   رد،یا گ قاراه  یمستق  پژو ش موضوع توانا یم ،یمنف یرسازیتصو نیا
مثبت موجاود از   ی ا انگاه  یتا ضون واساز کننا ی ا تالک م هسانه نیا یمنظر ک 
از  یمنفا  یریتصاو  تیا به برساخت و تثب ،یه برا  فرزانه انقالب اسالم تیشخص

ده  یحضوه مقام معظام ه بار   بهبخش با توجه  نیده ا یطوهک  بپردازنا. به شا یا
 ی اا  هساانه  ده شاا  یا باه  نااظر  یمنفا  ی اا  یرسااز یتصو حجم ه،یفق یول گا یجا

 .استمه (  امام تیشخص بیتخر از شیب گانه،یب زبا  یفاهس

 گیری نتیجه و بحث

 ی اا  هساانه  ریتصاو  تیریماا  یها برد اا  باه  یابیپژو ش حاضر باه دنباال دسات   
 کاه  اسات  ن  از یحااک   اا  یبرهس. است بود  هیفق تیون نهاد از گانهیب زبا  یفاهس

 ها ا یا رانیا یعواوم  افکااه  ده نهااد  نیا ا از موجاود  مثبات  ی ا انگاه   ا هسانه نیا
 .د نا یم اهائه مخاطبا  به نهاد نیا از  افونا و ایجا یبرساخت و کرد  یواساز

 باه  ها هیا فق تیا ون نهااد  از یمنف یریتصو کننا یم تالک  ا هسانه نیدهواقع ا
 ده هیا فق تیا ون تیما  و ینیاسام ن ، اونً منشأ دبر که د نا اهائه خود مخاطبا 
 محکام  یخیتااه  ی اا  اساتانل  فاقا و داشته قراه عیتش سنت و شهیانا با تعاهض
 قاانو   ی اا  جنباه  از یوجو  موهد ده یی ا شائبه به زین یحقوق منظر از اًیثان. است
قانو ، ده اهتبا  باا   ییو اجرا یاسام ن ، وجه منطقبر که شود یم پرداخته یاساس

  ا، هسانه نیا تالک زین یمردم پشتوانه جهت از. است اشکال محل هیفق تینهاد ون



 223     هیفق تیوال نهاد رِیتصو تیریدر مد گانه،یزبان ب یفارس یها شناخت راهبرد رسانه

 ،یدموکراسا  باا  تیضاا  واساطه  باه  هیا فق تیون نهاد که ادعاست نیا طر  به ناظر
متفاوت با ماردم، از اساام باا مناافع      ی ا تیبود ، فقاا  نظاهت و اولو ریناپذنقا

 یا برسااخت وجهاه   یتاالک بارا   ن،یده تعاهض است. عالو  بر ا ا یرانیو ا را یا
مشاکالت موجاود،    یعنوا  عامال اصا    ن  به یو معرف هیفق تیناکاهنما از نهاد ون

 لینهااد ها تشاک   نیا ا لیا ذ یا ماا واه   ی اا  شابکه  یرسازیاز تصو یگریبخش د
از وجاه   یمنفا  یرسازیجهت تصو لیاما ذ یا کنش هسانه نیا یی. بخش نهاد ا یم

 فیا تعر هیا فق تیا ون گا یده جا یحضرت امام مه ( و مقام معظم ه بر یتیشخص
 .  شود یم

 باا  متناساب  هیفق تیون نهاد از یمنف یا انگاه  میمذکوه پس از ترس ی ا هسانه
 و کنناا  یما  صحبت را یا یاسیس ساختاه از نهاد نیا حذ  لزوم از شا؛ گفته ننچه

 جاه ینت نیا ا باه  ها مخاطاب  مخت اف،  مباحا   ده گرفته صوهت ی ا یساز نهیزم با
 یحکورانا  ده و شا  مواجه انسااد با جامعه اداه  ده هیفق تیون نهاد که هساننا یم

 ا یا م ده هیا فق تیا ون مخالفاا   یگساتردگ  بر نی وچن  ا هسانه نیا. است ناکاهنما
 نهااد  حاذ   لزوم بتواننا زین قیطر نیا از تا کننا یم ایتأک جامعه مخت ف یقشر ا

 نی وا  ده. کننا لیتبا یضروه و محتول یامر به ها یاسیس ساختاه از هیفق تیون
 باه  کاه  اسات یس از نیا د ییجااا  یادعا و سکونه اتیادب بسط یبرا تالک نه،یزم
 نهاد حذ  یاص  ا یا به ناظر دهواقع است؛ شا  لیتبا  ا هسانه نیا ده عیشا یامر
 .شود یم یابیاهز را یا یحکوران چرخه از هیفق تیون

 یا ژ یا و تیا ا و از یرسااز یتصو نیا ا «یزماان  بساتر » کاه  داشت توجه ایبا
 اسات،  یشات یمع مشاکالت  ریا دهگ اماروز   کاه  یمخااطب  دهواقاع . است برخوهداه

 قاراه  نظاام  یناکاهنما بر یمبن  ا هسانه نیا ی ا یرسازیتصو معرض ده که ی نگام
 جااد یا یاصا   عامال  که داهد گزاه  نیا قبول یبرا یتر شیب رکیپذ نهیزم رد؛یگ یم

 و زماا   گاذه » گار، ید یساو  از. اسات  هیا فق تیون نهاد از یناش موجود مشکالت
 فاصا ه  بخصوص و یاسالم انقالب یابتاا یخیتاه بستر از مخاطب «گرفتن فاص ه

 ینگاا   و یذ نا  شکا  کی جادیا موجب ،یاسالم را یا خیتاه و ایجا نسل ا یم
 رییا تغ نیا ا بار  عاالو  . اسات  شاا   نوجواناا   و جوانا  نزد ده بخصوص یخیتاه
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 ا یا م فاصا ه  جااد یا باعا   «یفر نگا  گسسات » و جامعاه  از یبخش جها  ستیز
 ماواهد  نیا ا کاه  شاا   جامعه از یبخش یعرف فر نگ و تیحاکو موهدنظر فر نگ

 گاناه یب ی اا  هساانه  از ماردم  از یبخشا  یریرپاذ یتأث احتوال شیافزا به منجر تاًینها
 .شا خوا ا

 ی ا هسانه گسترک و را یا یا هسانه سپهر موجود تیوضع ده هسا یبه نظر م
 یتا یهوا بتواناا  کاه  یا هسانه ؛یسنت ی ا هسانه انحصاه ینسب شا  شکسته و نینو

 قاراه  رکیموهدپاذ  شاتر یب کناا؛  اهائاه  نشا  ا ید اسناد از برد  بهر  با و تر جذاب
 ا یا د یوینهش مطالب یبرخ از استفاد  با زین گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه. ردیگ یم

 نیا نشا  است. ا ا یکه تاکنو  د د نا یها به مخاطب خود اهائه م یریتصاو نشا ،
 جاه یا. دهنتکننا  یفارا م ما   یها تاحاا  ایجا تیهوا رکیپذ نهیزم ا،یجا ریتصاو

 نیا ا دهواقاع . انگاهد یم تیواقع به کینزد ها  ا هسانه نیا «یجع  تیهوا» مخاطب
 تگار یکاه تااکنو  هوا  « کشاوه  یهسو ی ا از هسانه ییزدا تیمرجع»کناه ده  ا هسانه
 عناوا   باه  ها خاود  اناا؛  باود   هیا فق تیا ون نهاد ازجو ه مخت ف موضوعات ریتصو
 .انا کرد  یمعرف معتبر و ایجا یمرجع

 یبناا  صوهت یبرا ییعنوا  الگو به ریننچه گفته شا، طر  ز یبنا جوع یبرا
 زباا   یفاهس ی ا ده هسانه هیفق تینهاد ون ریتصو تیریها برد ما یمحوه ا ینظر

. ایا گرد یمذکوه، ده دو مرح ه احصا و طراحا  یاست. ها برد ا شا  میترس گانهیب
 یاصا   نی اا، محوه اا و مضاام    هساانه  نیا ا یفیک یمحتوا لیابتاا براسام تح ده
طار    قیا و سپس از طر ای ا مشخص گرد ده ن  هیفق تینهاد ون ریتصو تیریما
  اا  هساانه  نیا یاص  ی ا  ا، مقوله ن  رامو یو بح  پ یمحوه ا ده گرو  کانون نیا

 یاقتصااد  -یاجتوااع  طیشرا و یزمان بستر ده ه،یفق تیون نهاد از یرسازیتصو ده
 تیا نهاده. شاا  اعواال  یینها کیشوات طر  ده که قراهگرفت موهدتوجه زین امروز

نهااد   ،یفع ا  یده بساتر زماان   گاناه یب زباا   یفاهسا  ی اا  گفت کاه هساانه   توا  یم
 نیا از ا یای زدا تیمشروع تاًیانا که نها کرد  ریتصو تیریما یا گونه ها به هیفق تیون

نهااد از   نیا لازوم حاذ  ا   رکیپاذ  اتفاق افتا و مخاطب به یده افکاه عوومنهاد 
 سوق داد  شود. را یا یاسیساختاه س



 225     هیفق تیوال نهاد رِیتصو تیریدر مد گانه،یزبان ب یفارس یها شناخت راهبرد رسانه

 زبان یفارس گانهیب یها رسانه در هیفق تیوال از ییزدا تیمشروع یراهبردها کی. طرح شمات2شکل 

 

 ناه یدهزم  اا  هساانه  نیا ا یهوانا  اتیا عو  باا  مقاب اه  یبرا حاضر، پژو ش شنهادیپ
 از تااکنو   کاه  یواقعا  تیا هوا ایا با که است نیا ه،یفق تیون نهاد از یرسازیتصو
 ا یا رانیا ذ ان  ده و شاا   تیا تقو رفتاه؛ یپذ صاوهت  یاسالم یجوهوه نظام یسو

 عناوا   باه  ه،یا فق تیا ون نهااد  کاه  داشات  توجاه  ایا با. ردیا گ صوهت ن  یبازساز
 انتیصا  و حراسات  ازمناا ین را ،یا ا یاسالم یجوهوه ده یاسیس هکن نیتر یادیبن
 باه  ،یاساالم  انقالب دشونا  توسط  ا بیتخر و  ا  جوه نیشتریب رایز است ژ یو

 تیا حاکو یجاا  عزم ازمناین نه،یزم نیا ده. است شا  گرفته  ا  نهاد نیا سوت
 یتواام  کاه  یعزما . می سات  ماردم  اذ اا   ده هیفق تیون نهاد ریتصو تیریما یبرا

 باه  باا  ایا با تیا ساو حاکو  کی از. می ست نهاد نیا با مرتبط ی ا دستگا  و  ا اهگا 
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 تیا هوا از ا ،یا رانیا باه  قیحقاا  ا یا ب باا  معاصار،  خیتااه  یتگار یهوا گرفتن دست
 یریج اوگ  گانگاا  یب باه  وابساته  ی ا هسانه توسط خیتاه وهزانه غرض و رانهیسوگ
 نوجواناا   و جواناا   یفکار  هیا تغذ و مخاطباا   یخیتااه  حافظاه  کرد  فعال. کنا
 نیا ا ده تواناا  یما  ،یپه او  دوها  نیننگ یااد ایهو و را یا معاصر خیتاه نهیدهزم
 مخاطبا  کرد  ریدهگ و احساسات بر تورکز داشت توجه ایبا. باشا گشا گر  نهیزم
 ماوهد  ده ایشاا  انقاالب،  اول خاطرات و شعاه ا تکراه قیطراز ،یعاطف صوهت به

 اسات  کارد   دهک ها یاساالم  انقالب تیمظ وم و طاغوت میهژ ی ا ستم که ینس 
 ریتاأث  نااهد، دوها  ن  از یا خاطر  که نوجوا  و جوا  نسل یبرا اما باشا؛ اثرگذاه
 و یمنطقا  یتا یهوا ،یخیتااه  اسناد از برد  بهر  با ایبا نسل نیا یبرا. داهد یکوتر

 .ببرد یپ یاسالم یجوهوه نظام تیحقان به تا کرد اهائه مستال

 تهااجم  باا  مقاب ه و جامعه ده ینید و یفر نگ ی ا شکا  کا ش گرید یاز سو
 از برنماا   نظاام  یبقاا  دهواقاع . اسات  تیا ا وحائز اهیبسا  نهیزم نیا ده زین یفر نگ

 ساکونه  جامعاه  کیا  ده ه،یا فق تیا ون نهااد  تیمحوه با اسالم، یاسیس ی ا شهیانا
 شابرد یپ بر عالو  گانهیب زبا  یفاهس ی ا هسانه که است هو نیازا. بود خوا ا دشواهتر
 هاساتا   م و یفر نگ ضا ی ا برنامه پخش با ه،یفق تیون نهاد رامو یپ یاسیس مباح 

 ی اا  ا یا بن رییا تغ دنبال به ،یسرگرم ی ا برنامه پوشش تحت سم،یسکونه فر نگ با
ها  هیا فق تیا ون ینینهاد د ،یپشتوانه مردم جهیتا دهنت  ستنا ا یرانیا فر نگ و شهیانا

 ینهاد اا  ریتصو تیریاست که ما یضروه زینکته ن نیذکر ا ا یکننا. ده پا فیتضع
که  یریبرخوهداه است. دهواقع تصو یا ژ یو تیاز ا و زین هیفق تیبا نهاد ون هبط یذ

مستضاعفا  و ...  ده   ادیا بن وا،یسپا  پاسااها ، صااوسا  ه،ییماننا قو  قضا ییاز نهاد ا
نهااد   راماو  یپ ا یا رانیا ریاز تصاو  یبخش یریگ وجود داهد، باع  شکل ا یرانیذ ن ا

نهاد اا و نشاا  داد     نیا ا حیصاح  ریتصاو  تیریماا  هو نیا . ازاشاود  یم هیفق تیون
 یانیکوک شاا  توانا یکشوه، م یو تعال شبردیشا  ده پ نقش و ا یرانیشا  به ا خامات
 و حیدهک صاح  ناًیقی. باشا ا یرانیده اذ ا  ا هیفق تینهاد ون یقیحق ریتصو تیبه تقو
 تواناا  یما  انقاالب،  فرزاناه  ه بر و هاحل امام ی ا نهما  و  ا شهیانا از جامعه، یواقع

 .باشا خود یِساز خیتاه ریمس ده یاسالم را یا شرا یپ
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