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 چكيده

 »بازنمايي« نظريه هاي رويكرد از يكي عنوان به »بازنمايي گرايانه ساخت« رويكرد
 كه آنجا از رويكرد، اين اساس بر. دارد آمريكا اي رسانه حوزه در محوري نقش
 كنند، مي كمك »تعاريف كننده يادآوري هاي نظام« شدن ساخته به ها رسانه

 به نسبت عمومي هاي نگرش به دادن شكل در اي رسانه هاي بازنمايي
 يا جامعه يك عمومي دانش و ذهنيت هستند و تأثيرگذار) دشمنان(»ديگران«

 يا غير قبال در سازند برمي خود كه اي انگاره يا تصوير اساس بر را گفتمان
 كه است دهه سه از بيش براي ، اياالت متحده.  نمايند مي توزيع و توليد غيرخودي

 و محوريت كه را اسالمي انقالب از بعد گرايي اسالم جديد موج گيري شكل
 در ترتيب، اين به. اند زده پيوند ايران وقايع با داشته، عهده بر ا.ا.ج را آن مرجعيت

 هراسي اسالم و هراسي ايران آمريكايي مقامات و ها استراتژيست تحليلگران، منظر
 قرار تفسير و تعريف مورد يكديگر با تنگاتنگ ارتباط در تفكيكي غيرقابل گونه به

 به »سوگيرانه بازنمايي« نظريه رهگذر از تا است تالش در حاضر مقاله. گرفتند
 و اسالم موضوع در آمريكا خارجي سياست ابزارهاي ترين مهم تبيين يكي از

 آمريكايي، هاي رسانه باورند كه اين نگارندگان بر  .بپردازد هراسي ايران و هراسي
 و سياسي اسالم چهره از »سوگيرانه بازنمايي« در كننده تعيين و محوري نقش

 .جمهوري اسالمي ايران دارند
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  مقدمه.1
بر خالف رهيافتهاي تئوريك موجود درباره نقش آفريني رسانه به مثابه ركن چهارم 

ديگر دموكراسي يعني قواي سه گانه مقننه، دموكراسي و به عنوان تكمله سه ركن 
اجرايي و قضاييه كه البته مفروضا مي بايست مزين به اصل تفكيك قوان نيز باشند، 
تجربه عملي حاكي از آن است كه رسانه ها، پيش و بيش از آنكه به رسالت اصلي خود 

عه مبني بر تسهيل چرخش آزاد اطالعات، شفاف سازي جريان قدرت و ثروت در جام
دولتي وفادار و متعهد -و نيز اصل پاسخگويي و مسئوليت پذيري بازيگران حكومتي

به ) manipulation of public opinion(»بر دستكاري افكاري عمومي«باشند، عمدتا 
 (»بازتاب«به اين ترتيب فراتر از . عنوان يك امر به اصطالح حرفه اي اهتمام مي ورزند

Reflection(دهي يا دست كم هدايت معنا در متن و بطن گفتمان  معنا، ساخت و شكل
رسانه اي ارزش و اعتباري فزاينده مييابد و رسالت رسانه از حامليت اخبار و اطالعات 

  .به دخل و تصرف در انتخاب، چينش و نوع انتقال آنها تغيير ماهيت پيدا ميكند
 اثرگذارترين و نتري گسترده ها به عنوان در چنين شرايطي با در نظر گرقتن رسانه

 ما معرفت و دانش گيري شكل به معنا توليد و ساخت با امروز، جهان در نهادها اين
 كمك) بيگانه/ غير(غيرخودي و خودي هاي گروه درباره قضاوت نيز و جهان درباره

 و ها سويه بر بنا كه نماديني دانست محيط سازنده را ها بايدرسانه گاه كنند،آن مي
 و داده شكل »بيگانه« درباره را ما دانش قدرت پشتيبان ساختارهاي سياسي رويكردهاي

 قدرت ساختارهاي ميان واسطه حلقه واقع در ها رسانه سخن، ديگر به.بخشند مي تحكيم
در (دشمن و) ها در اينجا آمريكايي(خودي ثنويت درباره موجود دانش و طرف يك در

 ميشل«تعبير به.هستند ديگر طرف در )اينجا اسالم و نظام جمهوري اسالمي ايران
 راوي و گو قصه ترين متداول و فراگيرترين عنوان به ها رسانه،»شاناهان جيمز« و »مورگان

 نقشي گفتمان و يك زبان در مشترك باورهاي و ها ها،ارزش ايدئولوژي» كاشت« در
 نوشتار اين در كه روست اين از.)Morgan&Shanahan,1997:124(دارند بنيادين
ها و تصويري اعم از مستندهاي  خبري مانند روزنامه-اعم از نوشتاري(ها رسانه

هراسي  هراسي و ايران به عنوان يكي از ابزارهاي اسالم) هاي سينمايي تلويزيوني و فيلم
 آن ها رسانه كه جهاني تلقي، اين اساس بر .در مركز توجه نگارندگان قرار گرفته است

 است» كلي مفاهيم/مقوالت« از فرهنگي يافته سازمان عهمجمو يك كنند مي» ترسيم« را
 ايدئولوژيك فرايند يك اساس بر ها پديده و مفاهيم كلي بندي دسته/سازي مقوله اين كه
پرسش اصلي . رسد مي سرانجام به شده ديكته ذهني هاي كليشه پرداخت و ساخت و
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اين مقاله آن است معناسازي رسانه اي از تصوير ايران و اسالم به عنوان دو 
كه همواره در سويه منفي معاني و اوبژه هاي رسانه هاي غربي  -اصلي )Other(دگرِ

چگونه در يك پروسه رسانه زده و فارغ از ارتباط ضروري با واقعيت  -قرار ميگيرد
اين نوشتار آن است كه معناسازي سياسي از ماهيت  فرض. صورت و سرانجام ميگيرد

چرخش آزاد و منصفانه (ايران و اسالم به گونه اي بر كاركرد و رسالت سنتي غرب
چيره شده است كه مجال و مفري براي ارائه تصوير واقعي و خالي ) اطالعات و اخبار

  .از قضاوت ارزشي در جهت منفي انگاري از اين دو اوبژه باقي نميگذارد
  

  چارچوب نظري.2
نظريه «چارچوب نظريه اين نوشتار بر مبناي  رويكرد برساختي استوارت هال به 

بر اساس رويكرد استوارت هال، . استوار شده است)representativetheory (»بازنمايي
  : اي وجود دارد سه برداشت اصلي و متفاوت از بازنمايي رسانه

رويكرد بازتابي بر اين باور است ):The reflective Theories(هاي بازتابي نظريه -
  كه كاركرد زبان مانند يك آيينه، بازتاب معناي صحيح و دقيقا منطبق با جهان است؛ 

معنايي » كلمات«در اين رويكرد، ):The Intentinal Theories(هاي تعمدي نظريه -
  كنند؛ مولف قصد انتقال آن را دارد، با خود حمل مي واقعارا كه 
بر اساس اين رويكرد، ما ): The Constructive Theories(هاي برساختي يهنظر -

ها انجام  هاي بازنمايي مفاهيم و نشانه واسطه نظام سازيم و اين عمل را به معاني را مي
  )Hall, 1997:  24-25.(دهيم مي

گرايانه بازنمايي،اين بحث را  هال با پذيرش رويكرد سوم يعني رويكرد برساخت
دهند بلكه آن را به صورت رمز و  ها واقعيت را بازتاب نمي رسانه«:كند كه ميمطرح 
 :Ibid(»دهند آورند و به صورت نمادين و نه مبتني بر واقعيت انعكاس مي در مي  نشانه

 هاي نظام« شدن ساخته به ها رسانه كه آنجا از» دوِرو اين« چارچوب به باور اين در). 72
 به دادن شكل در اي رسانه هاي بازنمايي كنند، مي كمك »تعاريف كننده يادآوري
 دانش و ذهنيت هستند و تأثيرگذار) دشمنان(»ديگران« به نسبت عمومي هاي نگرش
 در سازند برمي خود كه اي انگاره يا تصوير اساس بر را گفتمان يا جامعه يك عمومي

 به همچنين. )Devereux,2003: 116(نمايند مي توزيع و توليد غيرخودي يا غير قبال
 معرفي]ديگري يا[حاشيه عنوان به كه آنچه كه شود روشن بايد«: »دانالد مك مايرا« تعبير
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» .بازنمايي است خود سازنده تأثيرات بلكه نيست اي حاشيه اصل در شود مي
)MacDonald, 2003: 12 (  

ها در دستور كار قرار  به عقيده هال در مسير بازنمايي، دو استراتژي توسط رسانه 
سازي  كليشه. »نمايي بديهي«يا » سازي طبيعي«و ) stereotyping (»سازي كليشه«:گيرند مي

در حقيقت، . دهد يك پديده را در حد چند خصيصه يا ويژگي ساده تقليل مي
اي ساده، پايدار، به سادگي قابل فهم و البته منفي ه سازي تعداد اندكي از خصيصه كليشه

ها  گيرد و همه چيز درباره آن پديده را به آن خصيصه را در يك پديده را در نظر مي
 ,Hall.(پندارد آميز و ساده ساخته و ثابت و ابدي مي دهد و آن صفات را اغراق تقليل مي

هاي بهنجار و  كردن، ويژگيسازي همچنين با اتخاذ راهبرد تقسيم  كليشه) 2003:258
سازد و سپس هر چيزي را در درونِ  قابل قبول را از نابهنجار و غيرقابل پذيرش جدا مي

كليشه به طور .كند بهنجار و قابل قبول نگنجد و متفاوت و ضد با خود باشد طرد مي
تعلق ندارد طرد و نفي »ما«سازد و هرچيزي را كه به  نمادين، مرزها را مشخص مي

غيرخودي و /سازي نوعي مرز نمادين ميان خودي در يك كالم، كليشه. مايدن مي
سازي نه به مثابه  به اين ترتيب، كليشه).Ibid(كند دشمن ترسيم و تصوير مي/دوست

) simpilication(سازي لوحانه از يك پديده بل به منزله ساده معنايي غيرواقعي و ساده
پذير و باورپذير شدن  اي براي فهم صيصهيك پديده و موضوع پيچيده،چنداليه و چندخ

 هاي ويژگي ترين مهم از يكي»سازي كليشه«رو،  از اين. هاي واقعا موجود آن است ويژگي
 كردن تثبيت و دادن،ذاتي تقليل هدف با كه است اي رسانه بازنمايي يا سازي گفتمان
 ساده، ويژگي چند به موجوديت/هويت يك تنزل مدد به دشمن و خودي بين مرزهاي
 چنين نتيجه ترين مهم).Ibid(پذيرد مي صورت منفي معموال البته و آميز مبالغه فراگير،
 به( خودي ميان راديكال تفكيك و بندي قطب نوعي تعميق و ايجاد اي سازي كليشه
 و ها زشتي مظهر عنوان به(دشمن/غيرخودي و...) و بهنجارها ها، خوبي مظهر عنوان
 هر نمادين طور به كليشه سخن، ديگر به. است...) و ها ها،سياهي نابهنجاري ها، پلشتي
 تحديد و تعريف خود» دگر« عنوان به و نمايد مي طرد ندارد تعلق»ما« به كه را چيزي

) ماي آمريكايي و متمدن(»نرمال ماي« ميان را نمادين مرز نوع يك سازي كليشه .كند مي
 همه سازي ساده و زدن پيوند با و كند مي ترسيم) آنان مسلمان و ايراني(»منحرف آنان« و
 هستند نابهنجار و خطاكار كه يي»آنها« همه مقابل در هستند طبيعي و نرمال كه هايي»ما«

 »داگالس مارس« كه گونه همان. نمايد مي تحميل و تلقين مخاطب ذهن بر را خود



 103رضا سليماني و محمدجواد هراتي   

  

 محدوده از خارج كه چيزهايي همه« ساز، ثنويت سازي كليشه روند در كند مي استدالل
  )Ibid(».شوند مي فرض» تابو« و خطرناك آلوده، باشند

  
  گيري روش تحقيق و نمونه.3

تحليل گفتمان كه اين مقاله در پيش گرفته است، منطق  بديهي است بر مبناي روش
الخصوص  عليگيري از داده هاي رسانه اي آمريكا نه بر اساس رويكردهاي كمي  نمونه

گيري تصادفي از همه يا بخش قابل توجهي از  نمونه(روش استقراء كامل يا ناقص
، بل بر اساس )جمعيت و دامنه آماري يك مجموعه براي رسيدن به يك قاعده كلي

فرض  رويكرد تحليل گفتمان انتقادي است كه معتقد است هيچ انتخابي بدون پيش
فكت هاي رسانه اي را   ند كه منطق گزينشها هست فرض گيرد و اين پيش صورت نمي

گيري درگزينش و بررسي رسانه هاي مزبور در اين  رو، نحوه نمونه از اين.زنند رقم مي
شود تا  در تحقيقات كمي تاكيد مي.هاي كمي است گيري رويكرد،بر خالف نمونه

مونه به گيري هرچه بيشتر جنبه احتمالي و تصادفي داشته باشد تا از اين طريق ن نمونه
اما در . عنوان نماينده جامعه مورد مطالعه انتخاب گردد و امكان تعميم نتايج فراهم آيد

تحقيقات كيفي از جمله تحليل گفتمان انتقادي، به عنوان روش كار اين تحقيق، هر فرد 
هاي خاص و منحصر به فرد خود را دارد و امكان انتخاب  و موضوع آزمودني ويژگي

در مواردي هم كه نيت تعميم . و تعميم نتايج منتفي است) فرض بدون پيش(تصادفي
) typical(»نوعي«ها و موارد  نتايج وجود داشته باشد، اين نيت از رهگذر بررسي سوژه

 به اغلب انتقادي گفتمان كيفي تحليل پژوهشي روش در حقيقت،در.شود برآورده مي
  . شود مي بسنده كم هاي نمونه

 انتقادي تحليل در است باور اين بر روش اين برجسته پردازان نظريه از دايك، ون
 دست به براي صرفا نيز نمونه انتخابِ و اين است منتفي زياد هاي نمونه انتخاب گفتمان
 مقاله اين در گيري نمونه شيوه اساس، همين بر. است تئوري براي شواهد دادن

و  اطالعات اساس بر پژوهشگر روش، اين در. است »هدفمند غيرتصادفي گيري نمونه«
 داوري خاصش از پژوهش، هاي هدف به عنايت با و آماري جامعه از شناخت قبلي

بر  نمونه هدفمند، گيري نمونه در. گيرد مي كار به نمونه انتخاب براي را خود شخصي
بر  پژوهشگر هاي قضاوت بلكه شود نمي انتخاب اساس تعداد و دامنه آماري خاصي

  ) 264: 1381نچيماس،  چاواو (.است نمونه انتخاب مبناي او قبلي اطالعات اساس
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  سابقه تاريخي اسالم هراسي.4
كنند كه  اي معاصر، تاكيد مي هراسي به عنوان پديده هرچند برخي با تاكيد بر اسالم

ويژه در كشورهاي اروپايي بروز يافته  هاي آخر قرن بيستم و به هراسي از سال اسالم
هاي معاصر  كنند كه جلوه از نظر برخي چون ضياءالدين سردار مطرح مي است،اما
: از نظر او. هراسي چيزي بيش از ضديت تاريخي با اسالم و مسلمانان نيست اسالم

داوري عليه مسلمانان سابقه تاريخي طوالني دارد و در وجدان  هراسي و پيش اسالم«
كند  هم بيان مي» كارن آرمسترانگ«). Sadar 1995:17 (».تاريخي غرب جاي گرفته است

هاي صليبي يك تصوير به شدت مخدوش از اسالم و بنابراين  كه از دوران جنگ
 ,Armstrong.هراسي رواج پيدا كرد اسالم بر اساس رويكرد آرمسترانگ و با ) 2010:3

هراسي به  توان گفت كه ريشه ضديت با اسالم و اسالم توجه به شواهد تاريخي، مي
هاي  هاي تعامل اسالم و دنياي مسيحي و به طور خاص به دوره جنگ سالنخستين 

ترين برخورد و تقابل دنياي اسالم با اروپا در قرون  در واقع، مهم. گردد صليبي باز مي
نامند كه طي آن مسلمانان و مسيحيان  هاي صليبي مي را جنگ) 13و  12قرون (ميانه

كند كه  ميلتون ادواردز مطرح مي. ندالمقدس با يكديگر جنگيد بارها بر سر بيت
هاي صليبي  هراسي يك روند تاريخي همواره ثابت و حاضر از دوران جنگ اسالم

هاي متعارض  توان از طريق روايت از نظر او اين حقيقت را مي. تاكنون بوده است
   )Edwards, 2002:32(جاري ميان اسالم و غرب مشاهده نمود
در ه مدرن پديده اسالم هراسي ميتوان گفت، با اين وصف، در مقياس تاريخچ

  سليمان«و » آلفونس ديته« توسط بار اولين احتماال اصطالح حاليكه برخي معتقدند اين
نوشتند به كار ) ص(از زندگي پيامبر اكرم 1918در شرح حالي كه در سال » بن ابراهيم

مريكايي بار در مجله آ گرفته شده، برخي ديگر برآنند كه اين واژه نخستين
برخي ديگر نيز بر آنند كه اصطالح . ، منعكس شد1991در سال ) Insight(سايت اين

 The Commisson (»هراسي كميسيون مسلمانان بريتانيا و اسالم«هراسي به گزارش  اسالم

on British Muslims and Islamophobia(CBMI)( اين . گردد ، برمي1996در سال
رانيمد تراست كه بزرگترين موسسه مبلغ برابري نژادي كميسيون كه وابسته به موسسه 

منتشر » چالشي براي همه ما: هراسي اسالم«در انگليس است، گزارشي را تحت عنوان
هراسي، تعريف ارائه شده از سوي همين كميسيون مطرح  اغلب در تعريف اسالم. نمود
راس يا تنفر از همه يا وحشت يا تنفر  از اسالم و نتيجتا ه«هراسي را  گردد كه اسالم مي

گزارش مزبور ) Runnymede Trust, 1997:37.(تعريف كرده است» اغلب مسلمانان
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گيرد كه تصوراتي را از اسالم  هايي ريشه مي هراسي از نگرش كند كه اسالم تاكيد مي
ايستا و بدون تحول؛ بيگانه؛آيين غيرعقالني و بدوي؛ حامي : دهند از قبيل ارائه مي

 )Ibid(... ريسم و خشونت و ترو
هراسي به مثابه امري مدرن  در غرب چهار موج را پشت سر  به طور خالصه، اسالم

  :گذاشته است
، شكل گرفت و ريشه آن به پيروزي انقالب 1980، مشخصا از دهه موج اول

بيم از بيداري . گشت اسالمي ايران و پيامدهاي گسترده آن در جهان اسالم باز مي
الخصوص اياالت متحده آمريكا را در قالب  علي هاي غرب  واكنش اسالمي مسلمانان،

هراسي در موج  به عبارتي، چرايي عملياتي شدن اسالم. ستيزي به همراه داشت اسالم
هاي  اول، به موضوعاتي چون پيروزي انقالب اسالمي و رشد و از سرگيري جريان

تاب موهن سلمان رشدي در چنين شرايطي انتشار ك.گرا در جهان اسالم دانست اسالم
هراسي در تقابل با موج  توان اوج موج اول اسالم و ايران را مي 1980در اواخر دهه 

با فروپاشي شوروي و حذف . گرايي تحت تاثير انقالب اسالمي قلمداد نمود اسالم
هاي غرب  تهديد كمونيسم، تالش شد خأل وجود دشمن براي پيشبرد برنامه

گرايي به عنوان تهديد جديد پر شود و در اين راستا،  اسالمداري با اسالم و  سرمايه
  هراسي در ابعاد ديگري همچون علمي و فرهنگي نيز بروز يافت؛ ستيزي و اسالم اسالم

كارانه  هاي محافظه ، با فروپاشي بلوك شرق و شوروي مطابق ديدگاهموج دوم
به عنوان يكي از  افرادي چون لئو اشتراوس مبني بر وجود يك دشمن واقعي يا فرضي

هراسي مورد اهتمام و توجه  راهبردهاي سياست خارجه اياالت متحده پروژه اسالم
ساز اياالت متحده سعي   در همين راستا،مراكز تصميم.گر قرار گرفت بازيگران سلطه

. هراسي، خطر اسالم را جايگزين خطر كمونيسم نمايند كردند براي پر كردن خالء بيگانه
هراسي را از مجاري صرف تبليغاتي خارج كرده و  فاز جديد، راهبرد اسالماز اين رو در 

، 1993در اين رابطه و در سال .به آن زيرساخت به اصطالح علمي و فرهنگي دادند
به اين ترتيب، موج . مطرح گرديد» ساموئل هانتينگتون«ها از سوي  تئوري برخورد تمدن

  تحت. سپتامبر مرتبط دانست11از حادثه توان مشخصا به بعد  هراسي را مي دوم اسالم
تاثير موج دوم، فضايي راديكال و حاد از  تقابل ميان اسالم و غرب نمايان و تشديد 

 11هراسي، تعصب عليه مسلمانان را گسترش داد و متأثر از حادثه  موج دوم اسالم. شد
وص در اروپا در اي، رفتارهاي نابهنجار عليه مسلمانان به خص سپتامبر و تبليغات رسانه
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اين موج همچنين تفكر . قالب تبعيض، خشونت و آزار و اذيت شكل گرفت
  گان و افكار عمومي غرب منتشر ساخت؛ هراسي را در بين نخبه اسالم

سپتامبر و  11هراسي معاصر كه همچنان به شدت متاثر از حادثه  اسالم موج سوم
د روزافزون اسالم و شمار ها از رش تهديدانگاري اسالم است، از هراس اروپايي

ها در مورد غلبه جمعيتي مسلمانان در برخي نقاط اروپا تا  بيني مسلمانان در اروپا و پيش
با انتشار كاريكاتورهاي  2005اين موج از سال . ويكم نشأت گرفت پايان قرن بيست
هاي دانمارك و  توسط رسانه) ص(آميز به ساحت مقدس پيامبر اكرم موهن و اهانت

در همين چارچوب، ساخت فيلم فتنه . هاي ديگر در اروپا آغاز شد ت آن به رسانهسراي
توسط گرت ويلدرز، نماينده پارلمان هلند، اظهارات پاپ بنديكت شانزدهم در 
خصوص اسالم به عنوان دين زور و شمشير، اظهارات موهن رود پاسلي، كشيش 

در واقع، اين موج . آمريكايي و چاپ مجدد كاريكاتورهاي موهن صورت گرفت
تر طراحي و اجرا شده است و در قالب آن اقداماتي چون اهانت و  تر و پيچيده هتاكانه

همچنين در سطوح رسمي . گيرد تحقير و تمسخر اسالم و مسلمانان صورت مي
گذاري عليه مظاهر ديني مسلمانان، تصميمات  هاي زيادي در قالب قانون تالش

اي اسالمي و امامان جماعت و تالش جهت ارائه ضدمهاجرتي، محدود كردن نهاده
دامنه اين موج در غرب همچنان  . الگويي غربي و اروپايي از اسالم صورت گرفته است

  . ادامه پيدا كرده است
سپتامبر  11بعد از حادثه ) Islamophobia(»هراسي اسالم«به طور خالصه، اصطالح 

هراسي  هايي براي تعريف اسالم تالش. به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت 2001
توان تعريف  هاي متنوع آن نمي صورت گرفته است و با توجه به سرشت متكثر و جلوه

هراسي تمام  اسالم: گويد مي» مارسل ماوسن«كه  همچنان. واحدي از آن ارائه نمود
گيرد كه همگي از يك  اشكال و انواع متفاوت گفتماني و زباني و عملي را در بر مي

» هراس غيرمنطقي از اسالم«گيرند كه همانا يك  هسته ايدئولوژيك يكسان نشأت مي
هراس غيرمنطقي مزبور،حاكي از نوعي تصور بدبينانه و نفرت ) Cesari, 2006:6 .(است

آميز و آزاردهنده عليه آنها منجر  از اسالم و مسلمانان است كه به بروز رفتارهاي تبعيض
  .شود مي

  
  هاي آمريكا سياسي  و ايران در رسانه بازنمايي اسالم.5

  بازنمايي اسالم سياسي. 5-1
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ويژه اسالم سياسي به عنوان خطر و  اي آمريكا، اسالم به نمايي رسانهدر گفتمان باز
 افراطي بنيادگرا، متحجر، عنوان به مسلمانان شود؛ مي معرفي غربي جوامع براي تهديدي

 انقالب جمله از اسالمي احياگري هاي جنبش و شوند مي  كشيده تصوير به طلب جنگ و
 دولتي تروريسم و تروريستي هاي حركت مانند عناويني تحت ا.ا.ج نظام و ايران اسالمي

 مزبور،)stereotyped representation (»اي كليشه بازنمايي« در. شوند مي گذاري نام
 غرب، براي امنيتي ـ نظامي چالش و تهديد يك مثابه به شده ياد هاي حركت و ها جنبش

 عنوان تحت خود كتاب در احمد اكبر. شوند مي تصوير و ترسيم آمريكا براي ويژه به
 غرب، حاضر تمدن پيكره در عمده هاي تناقض به اشاره با ،»اسالم و مدرنيسم پست«

 وجه هيچ به كه داند مي بيگانگان و ها غيرخودي برابر در نخوت را آن جنبه بدترين
 اسالمي وي، ديد از. بگنجاند و بپذيرد خود متن و بطن در را مخالف هويت تواند نمي
 شمار به موثري بسيار مستمسك و نمايان اَنگ آمريكايي، هاي رسانه ارباب براي بودن
 ميان تفكيك و تأمل درنگ، اي لحظه بدون روحانيون و مساجد ها، رسانه اين در. آيد مي

 پديده مانند گرا عقل و رو ميانه اسالمي هاي جنبش و نيروها و سو يك در بنيادگرايان
 و» بنيادگرايي« و» خشونت« از نمادي مثابه به ديگر سوي در ا.ا.ج و اسالمي انقالب

 آن با مخالفت و رويارويي رهگذر، اين از تا شوند مي تصوير و ترسيم» آمريكاستيز«
 يابد مي انعقاد اي گونه به آمريكايي هاي رسانه گفتمان سخن، ديگر به .شود پذير توجيه

 بر را خود سايه تروريست و راديكاليسم كليشه خود، بازنمايي سازوكار و نظام در كه
 و عظيم مجموعه اين جهت اين از و گستراند مي جهان مسلمان ميليارد يك حدود
 و يكسان آمريكا با آنها مبارزاتي هاي استراتژي در ها تفاوت همه با را متكثر و متلون

 از غرب منفي تصويرسازي احمد، اكبر تعبير به. كند مي ارائه و معرفي يكدست
، احمد ( يابد مي تسري جهان سراسر در مسلمانان جماعت كل به راحتي به گرايي افراط
 تحقير فرم آخرين به اسالم درباره مغرضانه هاي بافي كلي«: ديگر تعبير به يا. )91: 1380
  )Mac Donald, 2003: 151 (».است شده مبدل غرب در خارجي فرهنگ يك

. شود مي حاصل آمريكا اي رسانه زبان مدد به عمدتا منفي هاي تصويرسازي اين
 كه كنند مي كمك اسالم از تصويري يا انگاره شدن برساخته به آمريكايي هاي رسانه

 هاي رسانه عموم. سازند مي بدبين و مظنون مشكوك، دين اين به نسبت را مخاطبانشان
 راديوها، تصويري، مجالت هاليوود، در سينمايي هاي فيلم تلويزيون، طريق از آمريكايي
 از نادرستي هاي كليشه واقع در و اطالعات ،)كاريكاتورها( فكاهي تصاوير و ها داستان
 هاي رسانه بازنمايي گفتمان )Akel,2002:1.(دهند مي دست به سياسي اسالم و اسالم
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 مفاهيم و واژگان مجموعه از كه-»جهاد« و» اهللا آيت« ،»شيعه« مانند واژگاني از آمريكايي
 مطلوب به مصادره را آنها و كرده استفاده خود نفع به چنان -اند شده مشتق اسالمي
 اسالم جانب از جهاني جنگي بيانگر غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه است نموده
 وقفه بدون و اجمالي مروري )احمد،پيشين.(باشند جهاني تمدن و پيشرفت عليه سياسي
 مؤسسات برخي مطالب نيز و آمريكايي مجالت و ها روزنامه عناوين برخي به عميق

 يك تعميق و ايجاد براي شديد و غليظ گرايش نوعي كه دهد مي نشان غربي پژوهشي
 اسالمي، ي»آنها«و آمريكايي عقالني و پيشرفته متمدن، اصطالح به ي»ما« ميان ثنويت

 در نمونه، عنوان به. دارد وجود تغيير و اصالح به نيازمند و مانده عقب طلب، خشونت
 و تيترها... و نيوز.اس.يو اكونوميست،نيوزويك، تايم، مانند غربي معروف خبري مجالت
 مقابل در آمريكا ،اسالم سياه طرف ،ها استالينيست مذهب از بودن حذر بر مانند عناويني
 ميان در مزبور گرايش وجود از حاكي ،بترسيم اسالم از بايد و اسالمي تهديد  ،اسالم
 سياه طرف عنوان ذيل تايم مجله از اي مقاله در. دارد غربي خبري مجالت و ها نامه هفته
 تروريسم و خشونت در را اش چهره كه است اسالم سياه طرف اين«:است آمده اسالم
  ) 123: 1379سعيد،.(»دهد مي نشان مدرنيزاسيون كردن ساقط براي

 را كار آمريكا، در اسالم چهره از منفي تصويرسازي از ،»خليف بد« بندي جمع
 در مسلمانان و اسالم تحريف عنوان تحت اي پژوهشي مقاله در وي. كند مي تر راحت
 كه را مسلمان و زمين مشرق مردم از آمريكا منفي تصويرسازي آمريكا آكادميك گفتمان
 نگرش از بخشي«: دهد مي شرح چنين است، متضاد دوانگاري و سازي غيريت بر مبتني

 غربي انسان خالف بر: است مبتني ساختگي و تصنعي تضاد بر خوپسندانه، و متكبرانه
 و داد با و است احساسي و شرقي ذهن داراي هميشه غيرغربي انسان گراست، عقل كه

 عقالني، غير نوعاً مسلمانان متكبرانه نگرش اين در. دارد مي اظهار را چيزي فرياد،
 تحميل به قادر كه آميزي تهديد شبح يعني شوند؛ مي معرفي متعصب و خشن وحشي،

  )Khleif 281 :1998,(».هستند جامعه بر زياد زيان و ضرر
شده درباره چگونگي بازنمايي اعراب و   در اين ميان، در بين مطالعات انجام

، استاد ارتباطات »شاهين  جك«كننده آمريكا، اثر برجسته  هاي سرگرم مسلمان در رسانه
شاهين در اين . شود ترين اثر در اين حوزه شناخته مي دانشگاه الينوس به عنوان شاخص

، »زند چگونه هاليوود به مردم بهتان مي: اعرابِ همواره بد«با عنوان  2003اثر كه در سال 
فيلم هاليوودي بررسي كرده  900منتشر شده است، تصوير اعراب مسلمان را در 

تصاوير روي «دهد شده نشان مي او در اين تحقيق كه به روش تحليل محتوا انجام.است
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حال ساختن تصاوير هاي عريض سينما و تلويوزيون بيش از صد سال است كه در  پرده
 ) Shaheen,2003:171(» .اي و باورهاي قالبي از اعراب مسلمان هستند كليشه

اي را  هاي رسانه اثر شاهين نماينده رويكردي است كه چگونگي ساخته شدن كليشه
حاصل عملكرد صدساله هاليوود، هدايت اذهان مخاطبان به . مورد توجه قرار داده است
اند و در وهله دوم تمام مسلمانان،  راب در وهله اول مسلماناين نكته بوده كه كه اع

ميليارد نفري  1/1در حقيقت، اكثريت «كند  شاهين در اين باره اشاره مي. عرب هستند
درصد از مسلمانان، 12مسلمانان جهان اندونزيايي، هندي و مالزيايي هستند و فقط 

ي مختلف زماني، سعي در تعميم ها كند در دوره او اشاره مي). Ibid:174(» عرب هستند
 .ها به كشورهاي خاص مدنظر هاليوود بوده است اين كليشه

  
  بازنمايي ايران انقالبي. 5-2

اي غيرواقعي از ايران  هراسي،ارائه چهره هراسي، منظور از ايران  مشابه اصطالح اسالم
 راسيه اسالمبر خالف مسئله . الخصوص در اياالت متحده آمريكا است در غرب علي

تشديد شده )سپتامبر  11پس از (هاي گذشته هاي عميق تاريخي دارد و طي دهه ريشه كه
 بعد از وقوع انقالب اسالمي در ايران بر چند دهه اخير، يعنيهراسي به  ايرانسابقه اما 
عنوان بخش از گفتمان هراسي به  در اين بخش با در نظر گرفتن ايران .گردد مي

سازانه و دگرسازانه آمريكا در برخورد با شرق، خاورميانه و در اينجا مشخصا  غيريت
هاي سياسي بازنمايي در عرصه  جمهوري اسالمي ايران، و نيز با عنايت به جنبه

، بر آنيم تا به تصويرسازي منفي از )هراسي نيز رفت كه ذكر آن در بخش اسالم(ها رسانه
تا پيش از پيروزي به ديگر سخن، . د از انقالب اسالمي درآمريكا اهتمام ورزيمايران بع

پبماني شاه ايران با آمريكا، ايران در مسير تبليغات منفي  انقالب اسالمي،به دليل هم
شد ايران، كشوري مترقي و روبه  هاي اين كشور سعي مي غرب نبود وحتي در رسانه

اما با وقوع انقالب اسالمي در . ه جلوه كندجلو، متفاوت با ديگر كشورهاي منطق
به عبارت ديگر، .اي غرب به ايران نيز كامال شكل ديگري پيدا كرد ايران،پرداخت رسانه
هاي نظام ليبرال در تعارض يا تزاحم  هاي حكومت ايران با ارزش تا زمانيكه سياست

همان . شد ميپيشرفت و تحول معرفي  نبود،ايران در رديف كشورهاي مترقي و رو به
العمر خاورميانه و  هاي مادام ها يا حكومت اتفاقي كه اكنون در خصوص برخي پادشاهي

 الخصوص علي و ايران اسالمي انقالب وقوع اساس، اين بر. شود شمال آفريقا انجام مي
و از حيث پيامدهاي (كه بعدها به انقالب دوم 1358 آبان 13 گيري گروگان ماجراي
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 يك آغاز به منجرمعروف شد، ) بي به مراتب تاثيرگذارتر از انقالب اولالمللي، انقال بين
شده  آمريكا متحده اياالت و ا.ا.ج ميان گير نفس و طوالني اي رسانه-گفتماني جنگ
 از آميز خصومت پوشش و واشنگتن و تهران ميان دشمني. دارد ادامه هم هنوز كه است

 جمله از(آمريكا بازنمايي هاي متن در ايران از تصويري ارائه به اسالمي، انقالب
 اند بوده عبارت همواره آن برجسته و اصلي محورهاي كه انجاميد) اي رسانه زبان/متن
 آزادي و زندگي به احترام فقدان قانوني و بي ،ماندگي عقب ،تعصب ،تروريسم نفرت،:از

  .انساني
 آمريكا عمومي افكار تاثيرپذيري موضوع با پيمايشي تحقيق يك هاي يافته از بخشي

 چندين اساتيد و دانشجويان ذهني هاي كليدواژه بررسي هدف با و ها رسانه از ايران و
 از آنها تأثيرپذيري و ا.ا.ج درباره آمريكايي شهروندان مورد در حتي و آمريكا دانشگاه
 2001 سپتامبر يازدهم وقايع از پس آمريكايي هاي رسانه در ايران از منفي هاي بازنمايي

 نفت واژه سه ترتيب به بار، نخستين براي ايران نام شنيدن با كه دهد مي نشان
 و اي هسته سالح و%) 7/14 با دو هر(گيري گروگان بحران و تروريسم/؛جنگ%)64/17(

ربيعي .(هستند برخوردار فراواني بيشترين از%)29/10(جمعي كشتار هاي سالح
 عنوان به را ا.ا.ج چهره كه سنگيني فضاي چنين در)52-51: 1387واحمدزاده نامور، 

 .رسد مي نظر به تامل قابل مقاله چند بررسي كند، مي بازنمايي خطرناك و سياه اي چهره
 آتالنتاي مؤسسه در »ايران در رها جديد، بربرهاي« عنوان با اي مقاله در »گاليور هال«

 در«: نويسد مي 1358 آبان 13 در ايران در آمريكا سفارت تسخير به اشاره با آمريكا،
 ايران مردم همه بلكه نيستند دانشجويان هاي گروگان به منحصر ها گروگان ايران،

 كوره ايران غرب، نگاران روزنامه هاي نوشته در )179:  1379سعيد، .(»اند گروگان
 عنوان به. شود مي كشيده تصوير به اسالمي انقالب از بيزاري و ترس خشم، از سوزاني
 عدم و كوركورانه اطاعت چنگ در ايران انقالب«عنوان با»موزلي ري«مقاله  در نمونه،
 دانند، مي افتخار نوعي را مردن كه مردمي«:است آمده تريبون شيكاگو در» تساهل
 براي خواهي خون عطش و شهادت شوق هستند، متحجري هاي آدم الخصوص علي

  )181: 1379سعيد، .(»است زبانزد ايراني شيعه مسلمانان در ميان ويژه انتقام،به
 اي چهره ارائه مدد به گاه ا،.ا.ج و انقالب غيرواقعي از و منفي تصويرپردازي

 از يكي.گرفت مي صورت آمريكايي نشريات از برخي در)ره(خميني امام از مخدوش
: شاه و خميني« عنوان تحت پژوهشي در »ويالنيالم. جي« نام به غربي نويسندگان

 تايمز نيويورك معروف نشريه تحليل و بررسي بر مبتني كه» شان انگاره در هايي تحريف
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 ضد و غيرمنطقي سرسخت، فناتيك، فرد عنوان به ابتدا از خميني«: نويسد مي است،
 نابود را شاه نوسازي دوران دستاوردهاي همه تا بود مصمم كه شد بازنمايي پيشرفت

 گفتمان اصلي كارگزاران از افراطي تصويرسازي اين) Vilanilam 1989:122 ,.( »سازد
« عنوان با اي مقاله در»فالك ريچارد«مانند برخي كه بوده منفي حدي به ا.ا.ج و انقالب
 ناشي ايران، انقالب درباره آمريكا در سردرگمي از بخشي«:نويسد مي» خميني به اعتماد

 حساب طور به ديگر سومي جهان رهبر هر از بيش بود؛او خميني هاي ويژگي ترسيم از
 ديگري وغيرسازنده منفي عناوين )Ibid(.»بود شده كشيده تصوير به وحشتناك شده،
 متزلزل سرنوشت كه پير فناتيك فرد سرسخت، و تكيده سفيد، ريش مذهبي رهبر مانند
 اي منفي تصويرهاي جمله ،از)Ibid:124-125(اوست شكننده و الغر دستان در ايران
 ها واژه خالصه طورخيلي به. است داشته بازتاب آمريكايي هاي رسانه در كه است

 امام توصيف در تايمز نيويورك در »ويالنيالم« پژوهش اساس بر كه اي كليدي وعبارات
 پير،قرون:از عبارتند است رفته كار به اسالمي انقالب پيروزي اوايل در)ره(خميني

 ناپذير،سرسخت، مملكت،مستبد،سازش اداره براي توانايي ضدمدرن،فاقد وسطايي،
 خون، مذهبي،فناتيك،تشنه ستيز،فاشيست تيره،بيگانه و تاريك دوران به متعلق

 شخصي و توز كينه ضدزن، اسالمي،مرموز، ضديهود،مرتجع،ماركسيست
 ).Ibid:122-127(ناپذير انعطاف

  
  ايران هراسي/ برخي چند مصداق اسالم.6

  )نيوزفاكس (شبكه تلويزيوني فاكس. 6-1
 Fax (»فاكس مالتي مديا«اي وجديد از شركت  شعبه اي رسانه  نيوز، شبكه فاكس

Multi Media( 80بيش از  2003آغاز به كار كرد و در آگوست  1996است كه در اكتبر 
اين شبكه نيز همچون .ميليون مشترك را در سراسر اياالت متحده بدست آورد

طرفي و استقالل و پرهيز از  ل بيهاي مهم خبري هر چند مدعي حفظ اصو شبكه
، رئيس وقت »راجرز آيلز«داوري در امر اطالع رساني است؛ و  هر چند،  هرگونه پيش
دانست،اما  رمز موفقيت شبكه خود را پرهيز از شعارهاي سياسي مي  نيوز، شبكه فاكس

ترين شبكه  نيوز معتقدند كه اين شبكه ضداسالمي مخاطبان مسلمان شبكه فاكس
هاي خود  نيوز همچنين متهم شده است كه در برنامه فاكس. يوني جهان استتلويز

كند و بدون آن كه نظر مخالفي را در  عمدتاً از كارشناسان ضداسالمي استفاده مي
نادرست و   دهد تا در خصوص عقايد كامالً دروغ، به آنان اجازه مي برابرشان قرار دهد، 
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در چنين برنامه هايي .داده و سخنراني كنندضداسالمي خويش به طور يكجانبه مانور 
سپتامبر به ظاهر كارشناساني با  11هاي اول بعد از حوادث  خصوصاً در روزها و هفته

هاي ناروايي به ساحت  استفاده از فضاي تبليغاتي ضداسالمي پس از حمالت ، نسبت
را  داده اند كه خشم بسياري از محافل اسالمي آمريكا) ص(مقدس پيامبر اكرم 

نيوز به آن وقعي  اما هيچ يك از مسئوالن شبكه تلويزيوني فاكس. برانگيخت
غالباً ميزبان ميهماناني » بيل اريلي«و » سين هينتي«نيوز از جمله  مجريان فاكس.ننهادند

» ابراهيم هوپر«. هستند كه ديدگاههايشان درخصوص اسالم بسيار شنيع و موهن است
به پايگاهي از ترس و نفرت بدل شده كه مسلمانان و  نيوز فاكس«:در پايان مي گويد 

  )1099سروش، شماره (» .اعراب آمريكا و ساير نقاط جهان را هدف قرار داده است
تواند به  هراسي در اين شبكه مي بر اين اساس،شناخت الگوها و ترفندهاي اسالم

اسالم معرفي  كاران آمريكا را به هاي وابسته به نومحافظه نحو مشخصي رويكرد رسانه
هاي مرتبط با اسالم و مسلمانان، از جمله  سازي از نمادها و موضوع كليشه.كند

به دليل اوج گرفتن اين . هراسي است راهبردهاي بازنمايي اين رسانه در روند اسالم
رويكرد در روزهاي پيش و پس از سالگرد حوادث يازدهم سپتامبر، مطالب و خبرهاي 

شده  و بر اساس گزارش واحد مركزي خبر از توليدات پخش 1389مربوط به تابستان 
مهمترين كليشه هاي . نيوز به صورت نمونه گيري هدفمند انتخاب شده است فاكس

مسلمانان به مثابه : مورد تاكيد و تصريح اين شبكه از اسالم و مسلمانان عبارتند از
عدم تساهل در ؛ اسالم به عنوان دين مروج خشونت؛ تهديد عليه امنيت ملي آمريكا

ها با  مسجد به عنوان نماد تقابل تروريست؛ ناقض حقوق بشر ؛برابر مخالفان ديني
  ) 84: 1389؛مجيدي، 8: 1389چيراني، كمال(آمريكا
 

  هاي هاليوودي هراسي در فيلم ايران. 6-2
نقش بسيار مهمـي  «هاي هاليوود گرچه تمام صنايع فرهنگي آمريكا نيست، اما  فيلم

هاي هاليوود در بيش  امروزه فيلم.ها و كل مردم جهان دارد تفريحي آمريكاييدر فرهنگ 
 خـارجي  منفـي  و بـد  هـاي  آدم). Wasko, 2003:94.(شـود  كشور جهان ديده مي 150از 

 بعدها و دادند مي تشكيل» ماشيني هاي كمونيست« را آنها اكثر  پيشتر، كه آمريكا، سينماي
 كننـده  مختل چيني و ژاپني هاي بادامي  چشم شامل» خبيث هاي شرقي« به را جايشان هم

 هاي عرب و انقالبي هاي ايراني براي را جا بار اين  دادند، مي آمريكا اقتصادي هاي فعاليت
 انقـالب  وقـوع  از پـس  هـا  مريكاييآ.كردند مي باز تروريست كليشه چارچوب در خشن
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 پـردازش  و سـاخت  از جريـاني  آن، از پس حتي و جنگ هاي سال در عمدتا و اسالمي
قـرار   خـود  پيشه ها ايراني از منفي تصوير ارائه كاركرد و هدف با را هاليوودي هاي فيلم
 متعصـبان «،»ظالمـان « ،»رحـم  بـي  هـاي  خشن«مانند هايي كليشه قالب در معموال كه دادند

 نشـان  را خـود » رسيده دوران به تازه ميليونرهاي« يا» نادان هاي   تروريست« ،»غيرمتمدن
 بـورولي  در پـاس  و آس« فـيلم  تـوان  مـي  اخيـر  كليشه مورد در نمونه، عنوان به. داد مي
 محلـه  در سـرگردان  خياباني مرد نقش به »نولتي نيك« حضور. زد مثال را)1986 (»هيلز

 بـا  امـا  بـود  آمريكـايي  متحـول  قشر اخالقي انحطاط بر نقدي آنجلسي، لس ميليونرهاي
 اعتنـايي  آن بـه  كسـي  كـه  ايرانـي  رسيده دوران به تازه خانواده يك به مربوط اي صحنه
 دوران بـه  تـازه  چـون  اما داشتند پول كه هايي ايراني :شود مي عوض فيلم مسير كرد نمي

 هـا  آمريكايي به باري حسرت چشمان با ايراني پسرك. بودند منزوي و تنها  بودند، رسيده
 از آميـز  مطايبـه  تصـوير  ايـن .كـرد  مـي  طلـب  توجه اي ذره و محبت كمي و نگريست مي

 هـا  ايرانـي  از )1985(»شـب  درون بـه « در» لنديس جان« آنچه با درمقايسه حتي ها ايراني
 دسـت  بـه  بـراي  اخيـر،  فيلم ايراني نادان و خشن هاي تروريست .بود تر مهربانه ساخت
 و) داشتني دوست  آمريكايي شخصيت(»گلدبام جف« گرانبها، جواهراتي مجموعه آوردن

. بردنـد  بـين  از را چيز همه و كردند تعقيب را) معصوم آمريكايي شهروند(»فايفر ميشل«
 بـا  كـرد،  مـي  بـازي  را آنهـا  از يكـي  نقـش  لنـديس  خـود  كـه  شب درون به هاي ايراني
  .كشيدند مي بيرون طبانچه اي بهانه هر به و دادند مي دشنام مرتب عبوس هايي چهره
در » ماسكرو جان«ساخته » الدين عالء« عنوان با ديزني استوديوي كارتوني فيلم 
 سياسي مناسبات در عراق و ايران از آمريكا متحده اياالت تلقي شاخص 1992 سال

 شرق از آمريكا اي كليشه و آشنا تصوير با ديگر بار الدين عالء در. بود خود مدنظر
 به مربوط تصاوير انداز چشم در)غيرعادي( مرموز و اي افسانه شرق:شويم مي رو روبه
 در انقالب از پيش ايران... . و لوح ساده سلطان ابله، مالزمان شلوغ، بازار بلند، هاي مناره
 كشور يك متحده اياالت براي ،1332 آمريكايي كودتاي از پس ايران خصوصاً فيلم، اين

 و ها مصري(»بد مسلمانان«مقابل در اي بود؛جبهه داشتني دوست و» خوب مسلمان«
 سپس و شاه سقوط با اما.كمونيست هاي روس برابر در سدي طور همين و)ها آيي ليبي

 آمريكا دشمنان زمره در ايران كه طوري به شد وارونه چيز همه گيري گروگان ماجراي
 مسلمانان« برخاستند، مقابله به آن با كه عربي كشورهاي ساير و گرفت قرار

  .كند مي مطرح بسيار جزئيات با را ها مايه اين» عالءالدين«. شدند خوانده»خوب
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اي خشن و مترجع از زن  ، فيلم برجسته ديگريي بود كه چهره»بدون دخترم هرگز«
اين فيلم هرچند همانند فيلم محاصره، آماتور و . گذاشت و مرد ايراني به نمايش مي

رفت، اما هراسي سراسري را به مخاطب از جامعه ايران و  اي به شمار مي غيرحرفه
به طور خالصه در اين . كرد اصطالح مرتجع ايران تلقين مي حكومت به الخصوص علي

منطق، متعصب مذهبي، بدوي و دروغگو  هاي مسلمان، به شدت خشن، بي فيلم، ايراني
هاي عقالني، مورد ستم  ،سوژه)ها آمريكايي(شوند و در مقابل غرب تصويروترسيم مي

ها داراي تضادهاي  ن فيلم، ايرانيدر اي. شود شده، منطقي و كوشا نشان داده مي واقع
شود  شهري تصوير مي در مقابل،آمريكا آرمان.نمايند بنياديني هستند كه غيرقابل حل مي

گيويان، . (شود كه زندگي در جايي غير از آن محال وغيرقابل تحمل نشان داده مي
 اعاوض به آمريكا سينماي هاي طعنه اوج ،»هرگز دخترم بدون«در حقيقت، )172: 1388
 گفتماني دگرِ دو عنوان به آمريكا متحده اياالت و ا.ا.ج ميان  تنش كننده ترغيب و ايران
 هاي نگرش القاي پي در شد مي برداري فيلم اسرائيل در كه فيلم اين. بود يكديگر عليه

 هاي تروريست«را آنها تنها نه و بود ايرانيان عليه اي قالبي يا همان كليشه
 غيرمنطقي، افرادي را ايرانيان كلي طور به بلكه داد مي نشان» گير گروگان«و»گذار بمب
  . داد مي نمايش غيرمتمدن و ظالم

يا نام » گيري گروگان«شده درباره ايران، فيلم سينمايي  هاي ساخته ترين فيلم از مهم
در خصوص تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط » محاصره«ديگر آن 

اي آماتور به موضوع  ود كه هرچند ساخت و پرداخت ضعيفي داشته و به گونهب) ره(امام
ايران و تفاوت آن با كشورهاي غربي پرداخته بود، اما از اين حيث كه در آن مقطع، 

گذاشت، تاثيرگذار  دانشجويان ايراني را بسيار خشن و غيرعادي به نمايش مي
  ) 85: 1388بيچرانلو، .(بود

  
  هاي تلويزيوني در مستندهراسي  ايران. 6-3

  »ترين ملت درون ايران، خطرناك«مستند .6-3-1
بر روي تصاويري از ) بوش پسر(در ابتداي اين مستند، صداي جرج دبليو بوش

از منابع طبيعي كشور شما «:گويد مردم ايران قرار داده شده كه خطاب به مردم ايران مي
هاي ساخت ايران به نمايش  وشكدر ادامه، م» .شود براي ساخت اسلحه استفاده مي

شود در جنگ رژيم صهيونيستي و لبنان، عليه رژيم صهيونيستي  آيد كه ادعا مي درمي
شود، چه اتفاقي  در همين نقطه است كه به مخاطبان هشدار داده مي. اند استفاده شده
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 ها قرار گيرد و آمريكا اي بر روي اين موشك هاي هسته خواهد افتاد اگر روزي كالهك
  را هدف قراردهند؟

كه يكي از مشهورترين مجريان تلويزيوني آمريكا است در اين مستند » تد كاپل«
كند كه ادعاهاي بوش در مورد  كند و تالش مي ادعاهاي زيادي را عليه ايران مطرح مي

اي  كه مجموعه -اي را با ارائه شواهدي رسانه» ايران، كشوري خطرناك است«اينكه 
به اثبات  -هاي هميشگي مطرح شده عليه كشورمان است و دروغاساس  اتهامات بي

شده، انفجار پايگاه نيروهاي آمريكايي در لبنان است كه بر  از جمله موارد مطرح. برساند
همچنين كشته شدن نظاميان رژيم . شود ارتباط داشتن عوامل آن با ايران تاكيد مي

كه در داخل خاك خود و به  -صهيونيستي در لبنان توسط نيروهاي استشهادي لبنان
به علت ارتباط  -اند ناچار به عمليات استشهادي براي دفاع از وطنشان متوسل شده

شدن  كشته. شود اهللا با ايران، از اتهامات ديگري است كه به كشورمان وارد مي حزب
ز نيروهاي آمريكايي در عربستان در پايگاه الخبر كه القاعده مسئوليت آن را پذيرفت و ني

اساسي است كه عليه كشورمان  كشته شدن نيروهاي آمريكايي از ديگر اتهامات بي
  .شود مطرح مي

  
  »روزي روزگاري ايران«مستند .6-3-2
ساخت ديگري  ، مستند بسيار خوش»كوين سيم«، ساخته »روزي، روزگاري ايران«

توصيف  العاده و داراي نگاه عميق اي فوق است كه مجله تايمز آن را يك فيلم جاده
انگليس پخش شد و با  4از شبكه ) 1385سوم اسفند (2007فوريه  22اين فيلم . كرد

از ) 1386فروردين 6(2007مارس  26، در تاريخ »زيارت كربال؛ يك زاويه باز«عنوان 
در اين مستند تالش شده است دو موضوع براي .اس آمريكا پخش شد بي شبكه پي

و دوم، موضوع غيبت ) ع(و قيام امام حسينيكي ماجراي عاشورا : مخاطب روش شود
كه اين دو موضوع با تفصيل زيادي شرح داده شده و در ) عج(امام دوازدهم شيعيان

اي با  ادامه مستند، پيوند انقالب ايران با اين دو موضوع و در نهايت اينكه ايران هسته
آن به قيام امام  و اميد) ع(پيشينه تاريخي و ايدئولوژي خاص متاثر از قيام امام حسين

.  شود ويژه آمريكا، خطري بسيار جدي است، تبيين مي براي جهان غرب به) عج(عصر
از تاريخ شيعه و اهميت آن ) عاشورا و ظهور امام عصر(با طرح اين دو موضوع اساسي

نزد شيعيان تالش شده به مخاطبان گفته شود كه اين دو موضوع به چه ميزان بر افكار و 
از سويي ماجرايي بسيار تراژيك . ان امروز كه شيعه هستند، تاثيرگذار استاعمال ايراني

گيري از خون سيدالشهداء با  در گذشته رخ داده است و از سوي ديگر اعتقاد به انتقام
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به عالوه، در اين فيلم .ظهور امام غائب بين ايرانيان عميق و جاري است
ي امنيتي براي منطقه خاورميانه جلوه اي كشورمان، تهديد متبحرانه،موضوع برنامه هسته

هاي آمريكايي و بسياري از  شود، موضوعي كه با القاي گسترده از سوي رسانه داده مي
. شود هاي خاورميانه نيز شنيده مي هاي اروپايي، گاهي اوقات از زبان برخي رسانه رسانه

ايران از جانب  حل برخورد با شود كه راه گيري مي اما سرانجام در اين مستند، نتيجه
غرب، نظامي نيست و بايد با ايران برخورد فرهنگي صورت گيرد و از طريق ترويج 
فرهنگ غرب در ايران، مردم ايران به سوي غرب متمايل شوند تا نهايتا دست از 

هاي ليبرال  در واقع، ترويج همان ارزش. هاي فرهنگي خود بردارند ها و گرايش آرمان
هايي از اين ارزش به  به عنوان نمونه» حجابي زنان بي«و » منزل داري سگ در نگه«مانند 

  ) 90:بيچرانلو، پيشين.(اند تصوير در آمده
  
  »سفر انقالبي به ايران«مستند .6-3-3

، »پور كريستين امان«ان ساخته شده،  ان در اين مستند تلويزيوني، كه توسط سي
تر راوي و بازيگر آن  رت دقيقمجري و خبرنگار مشهور اين شبكه تلويزيوني و به عبا

به كشورمان در آستانه برگزاري انتخابات  1379پور به ايران در سال  سفر امان. است
پور در اين سفر، به فضاهاي  امان. دوره ششم مجلس شوراي اسالمي انجام شده است

وگو و روايت از اين  كند مخاطب در نهايت از گفت وي تالش مي. زند مختلفي سر مي
دهد كه جوانان در اجراي  او نشان مي. ا به سياهي و خفقان در ايران برسدفضاه

شان بايد حجاب داشته باشند و  اند؛ زنان به رغم ميل شان با مانع مواجه موسيقي دلخواه
اند و در اين  دانشجويان از وضع كشور ناراضي. دهد اين زنان ايراني را بسيار آزار مي

اند و در اين بين به  ز دو جناح حاكم بر كشور ناراضيها ا بين به سراغ برخي شخصيت
رود تا نظرشان را درباره  ها از دو جناح حاكم بر كشور نيز مي سراغ برخي شخصيت

مثال در مصاحبه با مرحوم . كند حجاب بپرسد، اما فضاي مصاحبه را دستكاري مي
ين كار از اي خشن از او نشان داده شود كه ا شود چهره موحدي ساوجي، تالش مي

شونده در  كردن نور و خشن شدن چهره مصاحبه كم(طريق زاويه دوربين و بازي با نور
پور به خانه پدري خود در دوره قبل از پيروزي  همچنين امان. گيرد صورت مي) تاريكي

دهد كه اينجا چه منزل  رود و با حالتي اندوهگين به بينندگان نشان مي انقالب مي
باري تبديل شده است و اين خانه در واقع  ن به چه وضع فالكتباشكوهي بوده و اكنو

خواهد ثابت كند كه كل كشور يعني ايران نيز اين حالت  حالتي نمادين دارد و مي
بينيم، حتي در صحبت  در تمام فيلم، مكرر رنگ سياه را مي. بار را پيدا كرده است فالكت

) ع(مراسم عزاداري امام حسيناز آقاي خاتمي، رييس جمهور وقت ايران، او در يك 
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پور  شود كه متناسب با همان فضاي خفقان ترسيم شده امان با لباس سياه نشان داده مي
 )90:بيچرانلو، پيشين.(است

  
  )بررسي موردي روزنامه نيويورك تايمز(هاي خبري هراسي در رسانه ايران. 7

آمريكايي به طور نمونه هاي  در اين بخش، براي فهم نحوه بازنمايي ايران در رسانه
، »واژگان«نيويورك تايمز را مورد بررسي موردي قرار داده و در اين راستا، پنج مسئله 

،  و  »جا كردن تخفيف دادن و جابه«، »نمايي اغراق و بزرگ«، »استعاره«
  :دهيم را مالك بررسي قرار مي) توصيف خود و ديگري(»بندي  قطب«

  واژگان.7-1
كننـده   اي براي بازنمايي چهره يـك كشـور، بيـان    در هر رسانهواژگان انتخاب شده 

واژگان اساسـي  . ها و هنجارها و در واقع قضاوت ارزشي درباره آن كشور هستند ارزش
: اي بررسي شده درباره ايـران از جملـه نيويـورك تـايمز عبـارت بودنـد از       متون رسانه

جويي؛ ديكتاتوري؛ مسابقه  قامگرايي؛سركوب؛شرارت؛ كشتار؛انت بنيادگرايي اسالمي؛افراط
ــذهبي؛ائتالف شــوم ترور؛عناصــر   تسليحاتي؛خشونت؛تعصــب ــي؛ مــوج تهــاجم م گراي

ــالم  ــور منزوي؛اسـ ــعيف و خوار؛كشـ ــب؛ايران ضـ ــدان  متعصـ ــان دولتي؛زورمنـ گرايـ
زاده طالشـي،   معتمـدنژاد و مهـدي  ...(هاي اسالمي؛محور شـرارت و  گرا؛تروريست اسالم
1386 :22(  
  
  )metaphore(استعاره.7-2

هاي انتقال معنا نوعي تشبيه ميان ايران يا انقالب  ه به عنوان يكي از راه در استعار
شود تا مفاهيم به صورت استعاري و از راه قياس  اسالمي با مقوالت ديگري برقرار مي

دعا كرديم : تايمز عبارت است از هاي از اين قبيل در فضاي نيويورك نمونه. منتقل گردد
،؛ نگهبان خوب و بد در )تشبيه انقالب اسالمي به سيلي ويرانگر(ايد، سيل آمدباران بي
تشبيه (گريان سهمگين و  ويرانگر ؛ اسالم)تشبيه جامعه ايران به پادگان يا زندان(ايران
تشبيه (كيشوت صفت ؛ انقالبيون دون)گرايان به طوفان سهمگين و ويرانگر اسالم

تشبيه باورهاي (؛ گسستن بندهاي عقيدتي در ايران)ها  جادوگران انقالبيون به شواليه
هاي آن در حال پاره شدن و  ديني و عقيدتي در ايران به ارگانيسمي كه بندها و مفصل

  )همان....(و ) گسستن است
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  )hyoerbole(اغراق و بزرگنمايي.7-3
و دشمنان و نيز اغراق و » ديگران«ها، مشكالت و اشتباهات  نمايي ضعف بزرگ

و دوستان را اغراق و » خود«ها و اعمال مثبت  ها، پيشرفت ايي در موفقيتنم بزرگ
و » ديگران«هاي منفي آميزز كنش در حقيقت، افزايش اغراق. گويند نمايي مي بزرگ
اي غرب در مسير  از ابزارهاي بياني و تكنيكي تبليغي رسانه» ما«هاي مثبت  كنش
ها، مشكالت و اشتباهات  ، ضعفدر اين تكنيك. هراسي است هراسي و اسالم ايران

» طرف غربي(»ما«ها و اعمال مثبت  ها، پيشرفت و نيز موفقيت) ايران و اسالم(»آنها«
هايي از چنين تكنيكي در  مثال. گيرد شود و در آن مبالغه صورت مي نمايي مي بزرگ

كمرنگ شدن كلي انديشه و آرمان امام خميني؛ : نيويورك تايمز عبارت است از
ناپذيري اسالم و  هاي غيرقابل حل اجتماعي در ايران؛ جمع و سرخوردگيمشكالت 

اي ايران براي غرب؛  حكومت ديني با الزامات عصر جديد؛ خطر تهديدآميز هسته
گرايي توسط جريان  مداخله ايران در همه ماجراهاي تروريستي؛ خروج از قيد اسالم

؛ تالش آمريكا بر صلح و ثبات ناپذير اسالم و آزادي اصالحات در ايران؛ تعارض جمع
  )23: همان(در خاورميانه؛

  
 )Mitigation & Displacement(جاكردن دادن و جابه  تخفيف.7-4

ها و مفاهيم  و استفاده از واژه» ديگران«هاي  تحقير و ارزيابي منفي عقايد و كنش
نند كاربرد گذاري مثبت، ما ها و مفاهيم واجد ارزش داراي بار معنايي منفي به جاي واژه

جا كردن  ، تخفيف و جابه»طلبانه عمليا شهادت«به جاي » عمليات انتحاري«عبارت 
در اين راستا، نيويورك تايمز نيز از تكنيك تخفيف براي پيگيري . شود ناميده مي

تخفيف انقالب اسالمي : هراسي مدنظر خود استفاده كرده است هراسي و اسالم ايران
نه، تخفيف انقالب به شوروش، تخفيف قيام به اغتشاش، لوحا ايران به حركتي ساده

گذاران انتحاري،  طلبان به بمب معناي، تخفيف شهادت تخفيف شهادت به كشتار بي
هاي تروريستي، تخفيف مقاومت مسلحانه  هاي مقاومت در لبنان به گروه تخفيف جنبش

جا كردن  ف و جابههاي سابق، از موارد تخفي گراها به كمونيست به ترور، تخفيف اسالم
» نيويورك تايمز«اي غرب عليه ايران و اسالم از جمله روزنامه  در متون بررسي رسانه

  )همان.(است
  
 )polarization(ديگري/ بندي ميان خود قطب.7-5
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هاي غربي و  بندي در قطب) قطب مخالف(اسالم و ايران همواره به عنوان دگر
بندي فوق را در نابرابر  گفتماني، ريشه تقسيمگران  تحليل. اي غرب مطرح هستند رسانه

به نظر اين تحليلگران، صرف . كنند و سلطه فرد يا گروهي بر فرد يا گروه ديگر ذكر مي
ها  بندي اين تقسيم. بندي فوق، مشروعيت بخشيدن به سلطه است تن دادن به تقسيم

ابل ايران؛ دموكراسي ما در برابر آنها؛ غرب در مق: شوند عمدتا در اين موارد خالصه مي
گرايي؛ تساهل و بردباري در مقابل خشونت؛ مبارزه با تروريسم درمقابل  در مقابل اسالم

با جهاد؛ مسيحيان در مقابل با مسلمانان؛ حاكميت الهي در مقابل حاكميت 
  ).27:همان.(مردمي
 و» متفاوت بودنِ ديگري«هاي مبتني بر مفاهيم  ترين دوگانگي جدول ذيل برجسته 

دهد كه از تحليل انتقادي گفتمان نيويورك  را نشان مي» حقارت وي نسبت به غرب«
هاي معروف اروپايي مانند  طور برخي ديگر از روزنامه تايمز آمريكا و همين

  )30: همان(به دست آمده است) آلمان(ولت ، و دي)فرانسه(، لوموند)انگليس(گاردين
  

  )ايران و اسالم(»ديگري«بازنمايي  هايچارچوب )غرب(»خود«هاي معرفيچارچوب
 ضعف و شكست قدرت

  ماندگي و بنيادگرايي عقب مدرنيسم و نوگرايي
  تعصب و خشونت تساهل و بردباري

  ورزي شرارت و كينه خواهيصلح
  عدم عقانيت و تندروي شناسيعقالنيت و مسئوليت

  مروج تروريسم، تهاجم و تهديد در معرض يا قرباني تروريسم
  
   گيري نتيجه.8

اي جز تقويت  گرايي در آمريكا و كشورهاي اروپايي، چاره اسالم  گسترش پديده
از طرفي، تثبيت . گرايي در اين كشورها باقي نگذاشته است رويكرد مبتني بر مهار اسالم

المللي آن و شكست  اي و بين جمهوري اسالمي ايران و اقتدار روزافزون منطقه
خت براندازي نظام اسالمي پس از گذشت بيش از سه دهه س سناريوهاي سخت و نيمه

مداران غربي و آمريكايي را  ها و سياست از پيروزي انقالب اسالمي ايران، استراتژيست
به شدت به در پيش گرفتن جنگ نرم و عمليات رواني براي تقابل با ايران اسالمي 

ترين راهبردهاي مطرح  با در نظر گرفتن اين توضيح، يكي از اصلي.  مصمم كرده است
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و به » هراسي اسالم«در جريان كلي بازنمايي منفي و سياسي از دگرهاي غرب، راهبرد 
تواند در چارچوب ديگري مانند  اين راهبرد از طرفي مي. است» هراسي ايران«تبع آن 

در واقع، نوع . اي نيز معنادار شود الخصوص ديپلماسي رسانه ديپلماسي عمومي علي
ترين ابزارهاي مستعد براي ترويج  ترين و كليدي اي يكي از اصل ي رسانهگذار سياست
اجرايي كشورهاي -گان فكري هراسي در ميان افكار عمومي و نخبه هراسي و ايران اسالم

گرايي مانند اياالت متحده  الخصوص كشورهاي نگران از گسترش اسالم ديگر علي
هراسي و  رسد، اسالم تيب، به نظر ميبه اين تر.آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي است

هراسي بيانگر بازنمايي سوگيرانه و فارغ از ارزشهاي حرفه اي رسانه به عنوان ركن  ايران
در چنين . چهارم دموكراسي و تسهيل كننده چرخش آزاد اطالعات و اخبار است

 فضايي است كه نميتوان مرزي مشخص ميان رسانه و ديپلماسي قائل شد و رسانه هاي
آمريكايي آنگونه كه نشان داده اند به ابزارهايي در جهت ايجاد و  گسترش كليشه هاي 

در تحليل نهايي با بهره اي آزاد از نظريه بازنمايي رسانه اي . منفي انگارانه بدل شده اند
هال، مي توان مدعي شد كه طرد راديكال اسالم سياسي و جمهوري اسالمي ايران به 

عملگراي آن در منطقه خاورميانه و در سطح بين المللي، تنها به عنوان نماينده فكري 
در . مدد ايماژها و انگاره هايي ممكن و مقدور خواهد بود كه منفي و غيرسازنده باشد

برداري از قدرت  اي متقابل و بهره چنين شرايطي تكيه بر ديپلماسي عمومي ورسانه
هراسي، امري  هراسي و ايران اسالم هاي جمعي براي خنثي سازي تلقيني و اقناعي رسانه
  . رسد گريزناپذير به نظر مي

  هراسي، استفاده از مزيت هراسي و ايران در يك كالم، در زمانه و زمينه اسالم
ها به منظور ارائه چهره واقعي از جمهوري اسالمي  سازي رسانه تصويرسازي و چهره
چهره واقعي و بدون روتوش  گرايي از يك طرف و برمالء كردن ايران و جريان اسالم

كار  ترين و موثرترين راه تواند اصلي اي دنيا از طرف ديگر، مي هاي رسانه ازآمريكا و غول
هراسي و  اي ما در برخورد با پديده اسالم پيش روي مهندسين فرهنگي و رسانه

  .الخصوص در اياالت متحده آمريكا باشد هراسي ناعادالنه در كشورهاي غربي علي ايران
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