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ايران در  اسالم و بازنمايي
 هاي غرب رسانه

 

                                  نوشتة 
1TP0Fعبداللّه بيچرانلو

* 
  

 
 
 

 چكيده
هاي اخيـر،  هاي تصويري غرب در  طول دههاي اسالم و ايران در رسانهدر اين مقاله تحول در بازنمايي رسانه

شـود و تـالش شـده اسـت نكـات و مسـائل اساسـي در         ليل ميويژه در ابتداي هزاره جديد، تجزيه و تح به
ها  در بازنمايي ايران و اسالم، تبيين شوند. در اين ميان بازنمايي اسالم پس از حـوادث  محصوالت اين رسانه

بـه عنـوان    ميالدي و بازنمايي ايران، پـس از تسـخير سـفارت آمريكـا  در ايـران،        2001يازده سپتامبر سال 
اي طور خاص، بررسـي و راهبردهـاي رسـانه    هاي غرب و بهي و مورد تمركز فعاليت رسانهموضوعاتي اساس

هـاي  اي شـامل فـيلم  است. براي اين منظور، آثار مختلـف رسـانه  ها نيز تشريح شده اتخاذ شده در اين زمينه
 است. هاي كوتاه متعددي، معرفي و تحليل شدههاي مستند و فيلم سينمايي، فيلم

 

  رسانه، بازنمايي، ايران و اسالم :كليد واژه
 

 مقدمه
هـاي   اي رخ داده اسـت. شـبكه   شته تحوالت بسياري در زمينـة ارتباطـات رسـانه   ذدر سه دهة گ

تر شـده  ها به مخاطبان سهل اي گسترش روزافزوني پيدا كرده و دسترسي صاحبان رسانه ماهواره
 است.

به وقوع پيوسته كه تلويزيون سـردمدار  اخير در سرتاسر جهان، انفجار ارتباطات  ةدر سه ده
شـود، در اواخـر دهـه     آن بوده است. در آمريكا كه بيش از هرجا گرايش به تلويزيون ديـده مـي  

براسـاس گـزارش    .داده است تصوير را نشان مي 3600زيون هر دقيقه و از هر كانال ي، تلو1980
روز تلويزيون روشن بود و هر  نيلسن، در هر خانواده آمريكايي به طور ميانگين هفت ساعت در

____________________________ 
  تهراندانشگاه  مديريت رسانه* دانشجوي دكتراي 
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نشسـت ( كاسـتلز،    ساعت به تماشـاي تلويزيـون مـي    چهارونيمفرد بالغ به طور متوسط روزانه 
1380  .( 

هـا و تحـوالت    ها در عرصه فناوري اطالعات نيز باعث بروز پديـده  از طرف ديگر پيشرفت
ميالدي شنيدن يا ديـدن   1990 ةاي شد. در پايان ده جديدي در فضاي رسانه و ارتباطات رسانه

اي نيـز پخـش    هـاي مـاهواره   هاي راديو تلويزيون از طريق اينترنت امكان پذيرشد. شـبكه  برنامه
 1386(ميرعابـديني،   جهاني را سرعت بخشيدند و كمبود كيفيت پخش اينترنتي را جبران كردند

:42  .( 
هــا، چنــد  رســانهاي از  راديــو و تلويزيــون، امــروز متفــاوت از گذشــته، در واقــع مجموعــه

هاي جديدند كه به سبب داشتن توان پاسخگويي به نيازهـاي توليـد خبـر،     ها و فناوري اي رسانه
هاي  بخشي، ايجاد سرگرمي و گذران فراغت، از راه توليد برنامه اطالعات و پيام، با هدف آگاهي

دسترسـي بـه   اند كه بـدون   اي ضروري و حتي حياتي براي زندگي تبديل شده وسيله گوناگون به
 ). 22: 1386ها تقريباً زندگي غيرقابل تصور است (ميرعابديني،  آن

فنـاوري ـ صـنعت همچنـان از      ـدر كنار رسانة قدرتمند تلويزيون، سينما به عنوان يك هنرـ 
كننـدة  مخاطبان و طرفداران خاص خـود برخـوردار اسـت، حتـي تلويزيـون همچنـان مصـرف       

هـاي تلويزيـوني جهـان بـراي ايـن      هاي سينمايي در شبكهتوليدات سينما است. بسياري از فيلم
طور خاص براي نمايش  هاي تلويزيوني متعددي بهكنند و حتي شبكهها مخاطب جذب ميشبكه
 است. هاي سينمايي ايجاد شدهفيلم

 
 هاتحول در محتواي رسانه

هاي  ت، در جنبهافزاري ارتباطات جمعي رخ داده اسهاي سخت به موازات تحوالتي كه در زمينه
ها نيز تغييرات چشمگير و بسيار منظمي رخ داده است  افزاري و محتواي ارائه شده در رسانه نرم

هـاي  شدت در خدمت راهبـرد  اي و فرهنگي بهتوان گفت ديپلماسي رسانهور خالصه ميط  كه به
اين موضـوع  مشهود  ةها راهبردهاي نظامي قرار گرفته است. نمونسياسي و حتي در برخي دوره

را در حوادث مربوط به يازده سپتامبر، افغانستان و عراق شاهد بـوديم كـه پـيش از وقـوع ايـن      
ها بـه ويـژه سـينما و تلويزيـون، چگونـه بـه       ها و نيز پس از وقوع، رسانه حوادث، در جريان آن

 موازات خط نظامي و سياسي غالب در اين فضا حركت كردند. 
در ذهـن سياسـي    مـردم خـارجي،   ”تسـخير قلـوب و اذهـان   “ز بـه  نيـا  بعد از يازده سپتامبر، 

در صورتي كـه در   اي جديد خود را نشان داد، اي كه به مثابه پديدهگونه ييان ظاهر شد، به آمريكا
يك بخش انتقـادبرانگيز راهبـرد جنگـي آمريكـا  از زمـان        هاي اطالعاتي خارجي،عمل، فعاليت

سابقة تاريخي آمريكـا ، يـك الگـوي ايسـتايي و حركـت را       انقالب اين كشور بود. با اين حال،
مباحثي كه از توقف و حركت  شود. شده نمايان مي سازد كه در پيوند با مباحث بازيابيآشكار مي

تـرين مبحـث ايـن اسـت كـه      ميان جنگ و صلح حاصل شـده و پنهـان مانـده اسـت. برجسـته     
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مسـتدل  ” ديپلماسي عمومي“يا ” ت متقلبانهتبليغا“رساني مورد حمايت دولت، هاي اطالع فعاليت
بـه   تبليغات و ديپلماسي عمومي،  جنگ عليه تروريسم،  ]صطالحا هب[اند. حتي در طول  و صحيح

به منزلة عوامل قابل جـايگزيني يكـديگر مـورد توجـه      مثابة دو ابزار اقناع،  شدن به جاي نگريسته
ديپلماسي عمومي آمريكا  پـس از  يـازده    ، ها در جهانبودند. با اين حال، طبق برخي نظرسنجي

 ).    277: 1386 پور، تراش بود (كماليدشمن بيش از آن كه متحدساز باشد،  سپتامبر،  
 

 سپتامبر  يازدهبازنمايي اسالم پس از 
اي ريزي شده و مكرر هدف تبليغـات رسـانه  صورت بسيار هدفمند، برنامه اسالم به در اين ميان، 
ها و مستندهاي زيادي در سه دهة گذشـته عليـه اسـالم و ايـران سـاخته شـده       يلمقرار گرفت. ف

 اند از:  اي كه در مورد اسالم ساخته شده است عبارتاست. از جمله اين محصوالت رسانه
(به كارگرداني، ريـدلي اسـكات. موضـوع قـدس و مسـئله فلسـطين را بـه         ”ملك خداوند“ .1

صلح با رژيـم صهيونيسـتي قلمـداد      مسئله فلسطين، كند كه در آن راه حلاي مطرح مي گونه
 شود).مي

 شوند).  جمهور آمريكا  متهم ميمسلمانان به ترور رئيس ( ”جمهورمرگ يك رئيس“ .2
 مامون كه همان محمد است، پسر شيطان يا دجال است). ، ، (در اين فيلم”كنستانتين“ .3
ا بهانه قرار داده است تـا موضـوع   در آمريكا  ر 2001(حوادث يازده سپتامبر  ”برادري ترور“ .4

 تروريسم در ميان مسلمانان را بررسي كند).    جهاد و به تعبير سازندگان آن،
(اين فيلم تالش كرده است بـا بهانـه قـرار دادن     ”كال عليه غربدغدغه ـ جنگ اسالم رادي “ .5

 2005 گـذاري اوت در اسپانيا و بمب 2004مارس  در آمريكا ،  2001حوادث يازده سپتامبر 
اي در اذهان مخاطبان غربي، خطر اسالم جهادي را برجسته كند). اين مستند نمونه در لندن، 

عليه اسالم سـاخته شـد و بـه     2001تلويزيوني است كه بعد از سال  ةاز صدها فيلم و برنام
 پرداختند.    عمدتاً مسلمانان،  ،”ديگران“ها و يعني آمريكا يي ”ما“بازنمايي 

تالش شـده   ين فيلم كوتاه هلندي، كه اعتراضات جهاني مسلمانان را برانگيخت، (در ا ”فتنه“ .6
بار در غرب و اعتقادات مسلمانان در خصوص جهاد ارتباط برقرار بود بين حوادث خشونت

اسـت.   هجهـاد نـازل شـد    ةويژه از طريق ارجاع دادن به آياتي از قرآن مجيد كه دربار به ،كند
هراسي در غرب و ايجاد نگراني وحشت از گسترش اسـالم  سالمهدف اصلي فيلم، تقويت ا

    ويژه در هلند بود. در غرب به
 

هـايي كـه تصـويري جعلـي و دروغـين از مسـلمانان در       در اينجا مجال پرداختن به همـة فـيلم  
شان يعنـي فـيلم    ترين رو صرفاً يكي از مهم است وجود ندارد، از اين هاي غرب ارائه كرده رسانه
كه پخش آن در هلند باعث برانگيخته شدن خشم مسلمانان اروپـا و ديگـر نقـاط    ” تسليم“كوتاه 

مونولوگي است كه به اصطالح يك   شود. اين فيلم، در واقعطور اجمالي معرفي مي به  جهان شد،
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تبار به نام هرشي علي بازي كرده است) بـا خـدا دارد.    نقش آن را زني آفريقاييكه زن مسلمان (
اي گويم كه براساس آيات تـو بنـده  گويد: خداوندا من در حالي با تو سخن مينين مياين زن چ

اي زن و مردي كه زنا كنند بايد صد تازيانـه بخورنـد و در ايـن    گنهكارم. تو در كتاب خود گفته
اي. هركس به مجازات، هيچ بخششي روا نيست، زيرا تو به صراحت به چنين مجازاتي امر كرده

مان داشته باشد بايد به اين قانون تن دهد و جمعي از مؤمنان نيز بايد بر آن شـاهد  روز قيامت اي
باشند. دو سال قبل روزي به بازار رفتم و در آنجا با رحمان آشنا شدم. او زيبـاترين مـردي بـود    

گاه چهرة او از خاطرم محـو نشـد تـا آنجـا كـه       كه من در تمام عمرم ديده بودم. پس از آن هيچ
 ردم حضور همزمان من و او در بازار، اتفاقي ساده نبوده است.  كتصور مي

از ازدواج خود با مردي به نام عزيـز بـه اصـرار     او در ادامه با اشاره به عشق خود به رحمان،
تواند تو را خوشـبخت  گويد: پدرم گفت او مردي ثروتمند است و ميكند و مياشاره مي پدرش 

شدن از جانـب شـوهر بـه خيانـت و دائمـاً       به شوهر و متهمعالقه بودنش كند. سپس وي به بي
گويد: خداونـدا تـو بـه مـن دسـتور      كند و ميمشت و لگدكوب شدن توسط شوهرش اشاره مي

دادي حس مادرانه را در خود تقويت كنم و خطا نكنم و من همين كار را انجام دادم. من هرگـز  
هرگـز پاهـايم    ا بر هيچ نامحرمي آشكار نكردم، اجازه ندادم نامحرم مرا ببيند، هرگز. زيورآالتم ر

هايم صدا نكند و هرگز جـز در مواقـع ضـروري از خانـه خـارج       را به زمين نكوبيدم تا خلخال
كـنم  خواستي. اما اكنون احساس مـي طور كه تو مي نشدم و براي آن از پدرم اجازه گرفتم، همان

طـور مسـتقيم بـر پوسـتم      ساحل، آفتاب به دوست دارم در كنار دوست دارم باد بر موهايم بوزد، 
هاي تر، دوست دارم به نقاط مختلف دنيا سفر كنم و جاهاي مختلف و انسان بتابد و از همه مهم

اي كـه مـادر   دانم اين هرگز امكان ندارد چون تو مرا براي ايـن آفريـده  متفاوت را ببينم، ولي مي
پوشانم جـز وقتـي كـه در    نم را از سر تا پا ميباشم و اين خواستة تو است. بنابر اين من تمام بد

كنم. او در ادامه با اشاره به قصد عمويش براي تعرض بـه او، رو  ام و با نزديكان زندگي ميخانه
اي به تو ايمان داشته باشيم و گويد: خداوندا تو در كتابت از ما خواستهبه خدا آورده و چنين مي

شـوند.   چيز مي دادي كه اگر به تو رو آورند صاحب همه به سوي تو رو آوريم. تو به همه وعده
خواهم مـرا نجـات دهـي.    كنم. اكنون من از تو ميبا وجود اين به تو رو مي من هيچ چيز ندارم، 

اي، حجاب كامل دارم. در اين مونولوگ كه همراه با موسـيقي  طور كه تو خواسته من هنوز همان
تسـليم   ، ”اسـالم “، تالش شده است با اشاره به نـام ديـن   شودتند و بسيار برانگيزنده خوانده مي

ـ از ديـد  ــ در برابـر خداونـد    ”تسـليم “كوركورانه و نگاه متحجرانه و مرتجعانـه را بـه عنـوان    
كنـد  اي جهان پديداري زن مسلمان را بيان مـي گونه به در واقع اين فيلم،   ـ قلمداد كند.ـ مسلمانان

اي اسـت كـه او عالقـه قلبـي بـه       نسي در خدمت شوهر هرزهكه گويي او كنيز يا خدمتكاري ج
 شوهرش ندارد، اما صرفاً به خاطر دستور اسالم بايد كوركورانه مطيع باشد. 
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 شناسي مسير شرق ةادام

جويانـة  هـاي نگـاه سـتيزه   برخـي ريشـه   پوشش خبري اسـالم در غـرب  ادوارد سعيد در كتاب 
كم از اواخر قرن  كافي كرده است. او معتقد است دستهاي غرب به اسالم و ايران را موش رسانه

هجدهم تا به امروز، واكنش جديد غربيان در قبال اسالم، تحت سيطره نوعي تفكـر سـاده شـده    
خوانـده شـود. مبنـاي كلـي تفكـر      ”شناسـي شـرق “تواند به نام قرار داشته است كه هنوز هم مي

بندي شـده اسـت   به نحو وحشتناكي قطبشناسانه نوعي جغرافياي تخيلي و با وجود اين،  شرق
مشـرق  “آن به نـام  ” متفاوت“بخش بزرگ و  كند: كه جهان را به دو بخش غيرمساوي تقسيم مي

شود، نام نيز خوانده مي” ما“شود و آن ديگري كه همچنين تحت عنوان جهان خوانده مي” زمين
قالب سـاختار عمـومي    را به روي خود دارد. سرنوشت خاص اسالم در” غرب“مغرب زمين يا 

شناسي اين بوده كه اول از همه به صورت يكپارچه و يكدست ديده شـود و سـپس اينكـه    شرق
شناختي و سياسي متعددي براي  روان خصومت و ترسي خاص را ايجاد كند. البته داليل مذهبي، 

تا آنجا كه به گيرد كه اما همة اين داليل از اين احساس و معنا سرچشمه مي اين امر وجود دارد؛ 
گـر رقيبـي گريزناپـذير اسـت بلكـه همچنـين       اسالم نه تنهـا نمـايش   مغرب زمين مربوط است، 

آيد. در طول عمدة دوران قرون وسـطي و در طـول   حساب مي معارضي جديد براي مسيحيت به
اعتقـاد همگـاني بـر ايـن بـود كـه اسـالم يـك ديـن شـيطاني            هاي اول رنسانس در اروپا، سال

آميز و توأم با ابهام و تيرگي است. براي مسيحيان، اين موضوع اهميت داشت بدعت ه، ارتدادگون
كسي كه بذر اختالف و ناسازگاري   كه حضرت محمد (ص) را پيامبري باطل و دروغين بدانند، 

پاشيد. حتي اين گونه نگرش به حضرت محمد (ص) صرفاً در سطح اعتقادي محدود نمانده مي
اي اسالم را به صورت نيروي سياسي قابل مالحظـه  ي حقيقي در عالم واقعي، بود بلكه رويدادها

اي از ترقـي و  اي از زوال و اروپـا بـه دوره  بـه دوره   در آورده بود. حتي هنگامي كه جهان اسالم
پابرجـا بـود. جهـانِ اسـالم از همـة اديـان       ” ديـن محمـدي  “تعالي وارد شده بود، هنوز ترس از

هـاي بـزرگ مشـرق زمـين ـــ از جملـه       تر بود. در مورد ساير تمدن ديكغيرمسيحي به اروپا نز
و دور هسـتند و لـذا منشـأ     ها شكسـت خـورده   شد كه آنهندوستان و چين ــ چنين تصور مي

طور كامل تحـت سـلطه و    هرگز به رسيد نگراني دائمي نيستند. اين تنها اسالم بود كه به نظر مي
مـيالدي  1970فزايش چشمگير بهـاي نفـت در اوايـل دهـه     تسليم غرب درنيامده است. پس از ا

بـه نظـر    رسيد كه جهان اسالم بار ديگر در آستانة فتوحات اوليه خويش اسـت،  چنين به نظر مي
 آمد كه كل غرب دستخوش لرزه شده است.   مي

 
 بازنمايي ايران و ايرانيان

ها دچـار  شد تا آمريكايي ايران صحنة اصلي را از آن خود كرد و موجب ميالدي،  1979در سال 
هيجان و اضطرابي فزاينده شوند. ملتي توانسته بود با چنين فاصلة جغرافيايي و تفاوت با آمريكا  
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ها چنين فلج، و در جهت اقدام و جلوگيري بدين شدت آمريكا  را درگير سازد. هرگز آمريكايي
رگـز در همـة ايـن ماجراهـا     انـد و ه از وقوع حوادث دراماتيك پياپي، چنين فاقد قـدرت نبـوده  

اند ايران را از ذهن خويش بيرون كننـد، چـرا كـه ايـن كشـور در سـطوح مختلـف بـا         نتوانسته
كرده اسـت. نظـام جديـدي كـه خـود را      مزاحمتي گستاخانه به ساحت زندگي ايشان تخطي مي

ولد بـود.  در شرف ت رسيد حكومتي مردمي و ضدامپرياليستي باشد، ناميد و به نظر مياسالمي مي
اهللا خميني وسايل ارتباط جمعي را قبضه كرده بود، كه البته چيز زيـادي از وي بيـان   تصوير آيت

قدرتمند و عميقاً از دسـت آمريكـا عصـباني اسـت      كردند اال اينكه وي سخت دل و لجوج، نمي
 ).         47-44: 1378(سعيد، 

نگـاهي ناشـي از     همواره به مسلمانان،هاي غرب به ويژه آمريكا  در واقع، گرچه نگاه رسانه
هـاي  دقـت آن را تجزيـه و تحليـل كـرده و ريشـه      همان سوگيري بوده است كه ادوارد سعيد به

به دليل هم پيمـاني   شناختي آن را ذكر كرده است، اما تا پيروزي انقالب اسالمي،  تاريخي و روان
هـاي ايـن كشـور    نبود و حتي در رسـانه ايران در مسير تبليغات منفي غرب  شاه ايران با آمريكا، 

شد ايران كشوري مترقي و رو به جلو متفاوت با ديگر كشورهاي منطقه جلوه كند. امـا  سعي مي
اي غرب به ايران نيز كامالً شكل ديگـري پيـدا   پرداخت رسانه  با وقوع انقالب اسالمي در ايران،

هـاي نظـام ليبـرال در     ان بـا ارزش هاي حكومـت ايـر  تا زماني كه سياست كرد. به عبارت ديگر، 
ايران در رديف كشـورهاي مترقـي و رو بـه پيشـرفت و تحـول معرفـي        تعارض يا تزاحم نبود، 

العمـر   هـاي مـادام  هـا يـا حكومـت   شد. همان اتفاقي كه اكنون در خصوص برخـي پادشـاهي   مي
       شود.      خاورميانه و شمال آفريقا انجام مي

 
 هاي غرب موضوعي جذاب براي رسانه تسخير سفارت آمريكا، 

اي، بسـيار  هاي اوليه انقالب اسالمي، در فضاي سينمايي و رسـانه يكي از موضوعاتي كه از سال
مورد توجه بوده، موضوع تسخير النة جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيـرو خـط امـام (ره)    

دربارة آن ساخته شده  ” ها بعقا“و ” محاصره“هايي مانند است كه در فضاي سينماي غرب، فيلم
بـه  ” سـفر انقالبـي بـه ايـران    “و ” ترين ملت ايران، خطرناك“عالوه در مستندهايي مانند  است. به

انـد كـه تأثيرگـذاري    هاي آمريكـايي اراده كـرده  تفصيل به آن پرداخته شده است و هرگاه رسانه
شته باشـند، ايـن موضـوع را    ها بر ضد ايران دا بيشتري بر مخاطبان خود در جهت برانگيختن آن

اند از اين طريق همدلي عنوان داغي قديمي بر پيكر سياستمداران آمريكا  مطرح و تالش كرده به
 دست آورند.  مخاطبان را نيز به

 فرهنـگ و امپريالسـم  االصـل)، در كتـاب   ادوارد سعيد، استاد فقيد دانشگاه كلمبيا (فلسطيني
اي و در نتيجـه بـه   سياسي بر ديپلماسي فرهنگي و رسـانه ضمن اشاره به تأثيرگذاري ديپلماسي 

گيـري ايـران،   گويد: براي مثـال در بحـران گروگـان    ها در اين فضا مي خدمت گرفته شدن رسانه
هاي ليبي، پانامـا و   هواپيمايي كره، ماجراي آشيل الئورا، جنگ 007ساختن پرواز شماره  سرنگون
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مثابة طرحي غيرقابل بحث تا آخرين جزئيـاتش،   به” هزار و يكشب“، ”اسم شب“عراق همچون 
شـود. بـه    آور (مطبوعاتي) اشباع مـي هاي حيرت ها و پوشش ناگهان افكار عمومي از سوي رسانه

گويـد: محـو كامـل جنـگ توسـط       شود. آدورنو مـي  اين ترتيب، اين واقعيت است كه ساخته مي
جبهـه و خبرنگـاران جنگـي كـه بـا       اطالعات، تبليغات، تفسيرها، همراه با فيلمبرداران خط اول

هـاي هوشـمندانه در افكـار عمـومي و      ميرند، معجـوني اسـت از دسـتكاري    مرگي قهرمانانه مي
ها نشان ديگري است براي تحقير واقعيت، خلئيي ميـان انسـان و    كارهاي غفلت افكن: تمام اين

اي زمخت وقـايع  هسرنوشت او كه در همين خأل سرنوشت واقعي او نهفته است. گويي سفالينه
هايي گذرا در يك فيلم مسـتند هيـواليي   ها تبديل به نقشاست كه جاي واقعيت را گرفته. انسان

  ).463-462 :1382(سعيد،  اندشده
 اين طور نوشته است:   پوشش خبري اسالم در غربادوارد سعيد در كتاب 

شبانه در آمريكا را به هاي اخبار درنگ پس از اشغال سفارت ايران بخش اعظمي از برنامهبي
هـا برنامـة   سي در آخر شـب  بي خود اختصاص داد. تا چندين ماه متوالي، كانال تلويزيوني اي

نيل/ لهرر در كانـال   و گزارش مك  كرد،پخش مي” آمريكا  در گروگان“مخصوصي را به نام 
لتـر كرانكيـت بـه    ها نيز واهاي زيادي را به اين بحران اختصاص داد. ماهاس نيز برنامه بي پي

كرد كه تـا آن روز  اي اضافه ميتذكاريه” اوضاع اين طورري است“برنامة خود تحت عنوان 
انـد: روز دويسـت و هفتـادم و از ايـن قبيـل.      ها در اسـارت بـوده  چند روز است كه گروگان

سخنگوي وزارت خارجه آمريكـا  در عـرض دو هفتـه بـه شـهرتي هماننـد        هودينگ كارتر، 
نچه بحران ايران را مناسبت خوبي براي مطالعه و بررسي عملكرد آ.  .. نما رسيد.ستارگان سي

براي ايـن   سازد دقيقاً همان چيزي است كه آن را به گونة قابل فهمي،جمعي مي وسايل ارتباط
آور ساخته بود: يكي طول مديريت بحران و ديگـري ايـن حقيقـت    همه از آمريكاييان عذاب
اد آن درآمده بود، نمايشگر كل رابطة آمريكا با جهان اسـالم تلقـي   آنچه ايران به صورت نم

 ). 160: 1378شد (سعيد، مي
 

ها پس از اين حادثه همچنان در مستندهاي مختلف مربوط به ايران اين موضوع در واقع، سال
ها بلكه از جانب مستندسازان ديگر شود و اين اقدام نه تنها از جانب آمريكاييگنجانده مي

ورها همچون انگليس نيز دنبال شده است كه اين موضوع نياز به بررسي دارد، يعني هم كش
هاي غرب در پوشش و تأكيد بسيار بر روي تسخير النة جاسوسي و نيز هماهنگي رسانه

 يادآوري اين موضوع.
تر شدن هاي اخير شاهد برجسته اما گذشته از مورد خاص تسخير النة جاسوسي، در سال

ايم، تصويري طور خاص در سينماي هاليوود بوده هاي غرب و به ان و ايراني در رسانهتصوير اير
اي جلوه كرده و نزد  دار و كليشهآميز، خدشهكه نزد اغلب ايرانيان ناخوشايند، غيرمنصفانه، اغراق

گريز و آشفته بوده مشاركت گرايانه،ويژه مخاطبان غربي تهديدآميز، افراط اغلب مخاطبان به
 ت. اس
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وگوهـا و   هاي تبليغاتي، گفتهاي خبري، كليپ آنچه مستندهاي تلويزيوني، اخبار و گزارش
هاي سينمايي از  ايران و ايرانـي سـاكن در ايـران بازنمـايي     ميزگردهاي راديوـ تلويزيوني و فيلم

گرايـي دينـي، حمايـت از    طلبـي ايرانيـان، افـراط   گرايي و جنگاند اغلب حاكي از خشونت كرده
ماندگي فرهنگي، اجتمـاعي و اقتصـادي ايـران و در مقابـل شـفقت و      وريسم، ارتجاع و عقبتر

ها بوده است.  جويي و صميميت و سخاوت آنها و مشاركت دلسوزي، همدردي و همدلي غربي
توان بـه ايـن    هاي غربي مي اي عرضه شده دربارة ايران و ايراني در رسانه با مروري بر آثار رسانه

هـا، راهبردهـاي    كه در تصـويرپردازي و بازنمـايي ايـران و  ايرانـي در ايـن رسـانه      نتيجه رسيد 
 شود. اي خاصي پيگيري مي رسانه

شـود بلكـه   هـاي اخيـر نمـي    محدود به سال اما اين گونه بازنمايي و تصويرپردازي از ايران، 
در برخي تحوالت جهاني همچون حوادث مربوط بـه يـازده سـپتامبر و نيـز تحـوالت گسـترده       

 باعث تشديد و بارزتر شدن آن شده است.  عرصة فناوري اطالعات و ارتباطات، 
از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي ايران، به علت ماهيت ضداسـتعماري و ضـد امپرياليسـتي    
اين انقالب، نگاه غرب به ايران در مقايسه بـا پـيش از انقـالب بسـيار تغييـر كـرد و در نتيجـه        

هـا، رويكـرد متفـاوتي بـه ايـران در       هاي حـاكم بـر آن   تبعيت از سياست هاي غرب نيز به رسانه
اند مشـهود بـوده اسـت.     مقايسه با گذشته اتخاذ كردند كه در آثاري كه دربارة ايران عرضه كرده

هـا در خصـوص ايـران پخـش شـده       هاي بسيار زيادي از اين رسـانه  هاي سينمايي و مستند فيلم
ها وجود ندارد فقط ضـمن بـر شـمردن رويكـرد      ررسي همة آناست، كه در اين نوشتار امكان ب

 شود.  ها ترسيم مي ها، فضاي كلي برخي از آن كلي به ايران در اين رسانه
شده دربارة ايـران، فـيلم سـينمايي گروگـانگيري (محاصـره) در       هاي ساخته ترين فيلم از مهم

ه سـاخت و پرداخـت   خصوص تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام بـود كـ  
اي كه بين ايران و كشورهاي عربي تفاوت قائل نشده بودند. اما در  بسيار ضعيفي داشت، به گونه

گذاشت، تأثيرگذار بود.  آن مقطع، كه دانشجويان ايراني را بسيار خشن و غيرعادي به نمايش مي
زن و مرد ايراني  اي خشن و مرتجع از فيلم برجستة ـ ديگري بود كه چهره ” بدون دخترم هرگز“

كه به زندگي بتي محمودي، همسر دكتر محمـودي در   ”بدون دخترم هرگز“به نمايش گذاشت. 
هاي  پردازي بسيار ضعيف خياباناز جمله صحنههايي جدي داشت پرداخت، نيز ضعف ايران مي

دد تهران، نمايش نماز جماعت غلط و برخي اشكاالت ديگر كه اين فيلم نيز در آن مقطع بـه مـ  
اي و سياسي گسترده در نوع خـود تأثيرگـذار بـود. البتـه بعـدها يـك كـارگردان         تبليغات رسانه

ساخت كه در اين فـيلم  ” بدون دخترم“در فنالند، فيلمي با عنوان ” كوروس“االصل به نام ايراني
تمناي دكتر محمودي براي رسيدن به دختـرش مهتـاب ـ كـه بتـي محمـودي او را از ايـران بـه         

گرايانـه از  برده بود ـ به تصوير كشيد. در اين فيلم تالش شـده بـود تـا تصـويري واقـع        آمريكا
” اي از شن و مـه  خانه“و ” مريم“هاي  ماجراي مربوط به دكتر محمودي ارائه شود. همچنين فيلم

تـأثير نبودنـد. امـا در    نيز به نوبه خود در ارائه تصويري خشن و غيرقابل تحمـل از ايرانيـان بـي   
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هاي غرب، تمركـز بـر روي ايـران كـه      در رسانه” اسالم هراسي“اي اخير با تشديد ترويج ه سال
ايـران  «تـوان گفـت    رود نيز افزايش يافته اسـت و مـي   مورد خاصي در جهان اسالم به شمار مي

ي هاي سـينماي  شود. عالوه بر فيلم ها اشاعه داده مي اي از طريق اين رسانه طور گسترده به» هراسي
هـا بـه    و... كـه در آن ” ارباب آرزو“، ”برخورد“و ” شبي با پادشاه“، ”سيصد“، ”اسكندر“همچون 

اي ناپسند از ايرانيان به نمايش درآمده است، در بسـياري از   طور مستقيم، چهره انحاي مختلف به
اند دهها به تصوير كشيده شنيز ايرانيان در حاشيه فيلم” خودي“هاي سينمايي ديگر همچون فيلم

 هايي به ايران هستيم.  هها يا اشارهاي فارسي در فيلمو گاهي شاهد ديالوگ
 

 بازنمايي تلويزيوني ايران در غرب
هـاي مختلـف تلويزيـوني     هاي سينمايي، مستندهاي زيادي نيز از شبكهعالوه بر بسياري از فيلم

از  ،است  يرانيان داشتهاند كه تأثير چشمگيري بر افكار عمومي جهانيان در خصوص ا پخش شده
اپيزود مربوط به ايران، اشـاره كـرد.    ، ”سفر به انتهاي زمين“توان به مستند  جملة اين مستندها مي

اين مستند با حضور ديويد آدامز، عكـاس و خبرنگـار، سـاخته شـده كـه يـك قسـمت از يـك         
شد، ديويـد   ساخته 2002تا  1998هاي ديگر اين مجموعه كه از سال  مجموعه است. در قسمت

آدامز با حضور در كشورهاي افغانستان، پاكسـتان، ليبـي، سـودان، كـامبوج و پـرو و ... اوضـاع       
هـايي از   فرهنگي و اقتصادي اين كشورها را به تصوير كشيده و اغلب، بخش  اجتماعي، سياسي،

ي ا هـاي مـاهواره   طـور مكـرر از شـبكه    تاريخ اين كشورها نيز مرور شده است. اين مجموعه بـه 
اس، پخش شده اسـت. در مجموعـه سـفر بـه انتهـاي       بي تراول و پي شبكههمچون ديسكاوري، 

با مهارت و تبحر چهـرة مطلـوب     كه عمدتاً كشورهاي مسلمان را به تصوير كشيده است، ،زمين
 هاي غرب از اين كشورها به نمايش در آمده است. رسانه

دهـد سـازندگان آن بـه     مـي  د دارد كه نشان هاي زيادي در اپيزود مربوط به ايران وجو نشانه
 اند: تصويري منفي و كريه از ايران و ايراني بوده ةدنبال ارائ

هاي تهران به صورت خيلي كمدي و به همراه موسيقي متناسب  عبور آدامز از يكي از خيابان •
 ناپذيري ايرانيان. گريزي و نظم و القاي قانون

 القاي وجود فشار و خفقان براي زنان. •
در كنار هم قرار دادن آتش با هر عنصري از هويت ايراني و ايران همچون تصوير آتش و  •

 پرستي ايرانيان. جمشيد، تصوير آتش و شهر اصفهان و... و القاي آتش تخت
ارائة چهرة خشن از افراد مختلف ايراني با نماي نزديك گرفتن از چهرة افراد همچون راننده  •

 .. .كاميون، مرشد در زورخانه و.
الموت و القاي تروريست بودن ايرانيان از طريق مرور   بيان داستان حسن صباح و قلعه •

زندگي حسن صباح كه با بازسازي برخي حوادث تالش شده است بيان شود كه ايرانيان 
 اند.  مبدع تروريسم در جهان بوده
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القاي ترس و وحشت آميز و رازآلود بودن نقاط مختلف ايران كه نتيجة اين بحث،  القاي اسرار •
به مخاطبان خواهد بود كه در صورت سفر به ايران يا تعامل با ايرانيان، خطرهايي شما را 

 تهديد خواهد كرد.
نيافته به  سواد و توسعه معرفي زورخانه به عنوان مكاني براي پرورش سربازان (تبديل افراد بي •

 گيرد. ها صورت مي زورخانهسرباز) كه با فضاسازي در فيلم، القاي پرورش تروريست در 
هـا و مردمـان روسـتايي     ماندگي ايرانيان با استفاده از عنصر شتر، نشان دادن چوپان القاي عقب •

در طـول چنـد قـرن     نيافتگي و رشد نايافتگي روستاها و شـهرهاي ايـران    ساده و القاي توسعه
 تغيير نكرده است).   گذشته (با بيان اينكه از زمان سفر ماركو پولو تاكنون، ايران  چندان

 
 ”ترين ملت خطرناك درون ايران، “مستند 

در ابتداي اين مستند، صداي بوش بر روي تصاويري از مردم ايران قرار داده شده كه خطاب بـه  
شـود. در ادامـه    گويد: از منابع طبيعي كشور شما براي ساخت اسلحه استفاده مـي  مردم ايران مي

شـود در جنـگ رژيـم صهيونيسـتي و      آيد كه ادعا مـي   درميهاي ساخت ايران به نمايش  موشك
اند. در همين نقطه است كه بـه مخاطبـان هشـدار داده     لبنان، عليه رژيم صهيونيستي استفاده شده

هـا قـرار    اي بر روي ايـن موشـك   هاي هسته چه اتفاقي خواهد افتاد اگر روزي كالهك ،شود مي
 گيرد و آمريكا  را هدف قرار دهند؟

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

اساس و  اي از اتهامات بي اي ــ كه مجموعه را با ارائه شواهدي رسانه ”كشوري خطرناك است
شده عليه كشورمان است ــ به اثبات برساند. از جمله موارد مطرح  هاي هميشگي مطرح دروغ

مناسبت، بر ارتباط داشتن عوامل آن  شده، انفجار پايگاه نيروهاي آمريكايي در لبنان است كه بي
لبنان توسط  شدن نظاميان رژيم صهيونيستي در  شود. همچنين كشته با كشورمان تأكيد مي

ناچار به عمليات استشهادي براي دفاع  در داخل خاك خود و به نيروهاي استشهادي لبنان ــ كه
اهللا با ايران، از اتهامات ديگري است كه به  به علت ارتباط حزب ــاند از وطنشان متوسل شده

شدن نيروهاي آمريكايي در عربستان در پايگاه الخبر كه القاعده  شود. كشته كشورمان وارد مي
اساسي است  شته شدن نيروهاي آمريكايي از ديگر اتهامات بيمسئوليت آن را پذيرفت و نيز ك

 شود. كه عليه كشورمان مطرح مي
همچون اغلب مستندهايي كه عليه ايران نوين ساخته شده است، مروري بر روابط ايران و 

گيرد و موضوع گروگانگيري جاسوسان آمريكايي در  آمريكا در قبل و بعد از انقالب صورت مي
ها هنوز از اين موضوع خاطرات تلخي دارند و  دهد آمريكايي شود كه نشان مي ايران مطرح مي

اند. همچون ديگر مستندها، در اين مستند نيز شاهديم كه زورخانه، به  گاه تسلي پيدا نكرده هيچ
شود. الزم به توضيح است كه اين موضوع مكرراً در  ها معرفي مي عنوان محل پرورش تروريست
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ورد تأكيد قرار گرفته و خود اين نشان از اهميت زورخانه دارد كه دشمن بر هاي غربي م رسانه
 آن متمركز شده است.

 

 روزي روزگاري ايران
ساخت ديگري است كه مجله  ، ساخته كوين سيم، مستند بسيار خوش”روزي، روزگاري  ايران“

فوريـه   22اين فيلم العاده و داراي نگاهي عميق توصيف كرد. اي فوقآن را يك فيلم جاده تايمز
يـك زاويـه   ” زيارت كربال“انگليس پخش شد و با عنوان  4) از شبكه 1385(سوم اسفند  2007

اس آمريكـا پخـش شـد و     بـي  ) از شبكه پـي 1386فروردين  6( 2007مارس  26؛ در تاريخ »باز
سـت  جالب توجه اينكه با فاصلة كمي نيز از شبكه العربيه پخش شد. در اين مستند تالش شده ا

 ،دو موضوع براي مخاطب روشن شود: يكـي مـاجراي عاشـورا و قيـام امـام حسـين(ع) و دوم      
شود  دو موضوع با تفصيل زيادي شرح داده مي موضوع غيبت امام دوازدهم شيعيان(عج) كه اين

اي بـا پيشـينة    و در ادامه پيوند انقالب ايران با اين دو موضوع و در نهايـت اينكـه ايـران هسـته    
ايدئولوژي خاص متأثر از قيام امام حسين(ع) و اميد آن به قيام امام عصـر(عج) بـراي   تاريخي و 

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

اين دو موضوع به چـه ميـزان بـر افكـار و اعمـال      شيعيان تالش شده به مخاطبان گفته شود كه 
ايرانيان امروز كه شيعه هستند، تأثيرگذار است. از سويي ماجرايي بسيار تراژيك در گذشـته رخ  

گيري از خون سيد الشهداء با ظهـور امـام غايـب بـين     داده است و از سوي ديگر اعتقاد به انتقام
 ايرانيان عميق و جاري است.  

بر اينكه سفري زميني و جغرافيايي را از ايران به عراق و بازگشت به ايران  اين مستند عالوه
و در  1385به تصوير كشيده است، سفري زماني به تاريخ نيز دارد. اين مستند در اواخر تابستان 

كنـد و ايـن    شود و همراه با يك كاروان سفري به كربال ميآستانة نيمة شعبان از تهران شروع مي
 كند.  ف و تصوير ميسفر را توصي

هاي يك پازل در مورد معماي تكهاما در كنار اين موضوعات، با در كنار هم قرار گرفتن تكه
شود كه در ماجراهاي تروريستي و انفجارهـاي  بحران امنيت عراق، سرانجام به مخاطبان القاء مي

راق، چند گـزاره در  عراق، ايرانيان نقش دارند. در بخشي از مستند با طرح موضوع انفجارهاي ع
چنين گفته شده: شـبه   .شود كه ايران باعث ناامني در عراق استگيري ميكنار هم چيده و نتيجه

ها شـيعيان  ها را كشتند. سنينظاميان شيعه سني نظاميان سني در نجف، بمب منفجر كردند و شبه
و مقصـر   كنند زنش ميرا سر هاها را و  هر دو طرف، آمريكايي كنند. شيعيان سنيرا سرزنش مي

كنند. به عـالوه، در ايـن فـيلم متبحرانـه موضـوع      ها را سرزنش ميها ايرانيدانند و آمريكاييمي
موضـوعي    شـود، اي كشورمان، تهديدي امنيتي براي منطقه خاورميانه جلوه داده مـي برنامه هسته

گاهي اوقـات    اي اروپايي،ه هاي آمريكايي و بسياري از رسانهكه با القاي گسترده از سوي رسانه
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گيـري  شود. اما سرانجام در اين مسـتند، نتيجـه   هاي خاورميانه نيز شنيده مياز زبان برخي رسانه
شود كه راه حل برخورد با ايران از جانب غـرب، نظـامي نيسـت و بايـد بـا ايـران برخـورد        مي

بـه سـوي غـرب    فرهنگي صورت گيرد و از طريق ترويج فرهنگ غرب در ايـران، مـردم ايـران    
تـرويج همـان     هاي فرهنگي خود بردارند. در واقـع، ها و گرايشمتمايل شوند تا دست از آرمان

هـايي از ايـن   حجابي زنان به عنـوان نمونـه  داري سگ در منزل و بي هاي ليبرال مانند نگهارزش
 اند.ها به تصوير درآمدهارزش
موضـوع زورخانـه و ورزشـكاران     در اين مستند نيز همچون بسياري از مسـتندهاي ديگـر   

شـود.  اند و به نوعي زورخانه، تهديدي براي غرب معرفي مياي مورد تمركز قرار گرفتهزورخانه
 كنند. چون به عبارت راوي فيلم: فداييان حسين در زورخانه پرورش پيدا مي

 
 سفر انقالبي به ايران

 ”سـفر انقالبـي بـه ايـران    “ي كـرد  توان به طور خالصه معرفـ مستند ديگري كه در اين مجال مي
ان، راوي و بـه عبـارتي بـازيگر آن     ان است. در اين مستند كريستين امانپور، خبرنگار شبكه سـي 

 است.  
به كشورمان در آسـتانه برگـزاري انتخابـات دوره ششـم      1379سفر امانپور به ايران در سال 

زنـد.  فضاهاي مختلفي سـر مـي  مجلس شوراي اسالمي انجام شده است. امانپور در اين سفر، به 
وگو و روايت از اين فضاها به سياهي و خفقان در  كند مخاطب در نهايت از گفتوي تالش مي

انـد، زنـان    شان با مانع مواجـه دهد كه جوانان در اجراي موسيقي دلخواهايران برسد. او نشان مي
دهد. دانشـجويان از  يار آزار ميشان بايد حجاب داشته باشند و اين زنان ايراني را بسرغم ميل به

ها از دو جناح حاكم بر كشور نيز اند و در اين بين به سراغ برخي شخصيت وضع كشور ناراضي
كنـد. مـثالً در   رود تا نظرشان را دربارة حجاب بپرسد، اما فضاي مصـاحبه را دسـتكاري مـي   مي

شان داده شود كه ايـن  اي خشن از او نشود چهرهمصاحبه با مرحوم موحدي ساوجي، تالش مي
شـونده در   كار از طريق زاويه دوربين و بازي با نور (كم كردن نور و خشن شدن چهرة مصاحبه

گيرد. همچنين امانپور به خانة پدري خود در دورة قبل از پيـروزي انقـالب   تاريكي) صورت مي
شـكوهي بـوده و    دهد كه اينجا چـه منـزل بـا   رود و با حالتي اندوهگين به بينندگان نشان ميمي

باري تبديل شده اسـت و ايـن خانـه در واقـع حـالتي نمـادين دارد و       اكنون به چه وضع فالكت
گونه شده است. در تمام فيلم مكرر رنگ سـياه را   خواهد ثابت كند كه كل كشورم، ايران، اين مي
اداري جمهور وقت ايران، او در يك مراسم عـز بينيم، حتي در صحبت از آقاي خاتمي، رئيس مي

شود كه متناسب با همان فضاي خفقـان ترسـيم شـدة    امام حسين(ع) با لباس سياه نشان داده مي
تـوان بـه مسـتند    شوند ميامانپور است. از مجموعه مستندهايي كه نوعي بيوگرافي محسوب مي

  اشاره كرد. ،”آخرين شاه ايران“
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وان آخـرين شـاه ايـران    در اين مستند به بررسي حضور محمدرضا پهلوي در ايـران بـه عنـ   
پرداخته شده است. ضمن بررسي به حكومت رسيدن رضاخان و مروري بر زندگي او و حضور 
محمدرضا پهلوي در كنار او از كودكي بررسي شده است. در بررسي زندگي رضاشاه به كشـف  
حجاب و گذاشتن كاله پهلوي بر سر زنان و نيز نگاه او به غـرب بـه عنـوان الگـو اشـاره شـده       

شود محمدرضا پهلوي در زمان زندگي رضاخان فردي به شدت منزوي  ست. همچنين گفته ميا
بوده است. ازدواج محمدرضا با فوزيه، تبعيد شدن رضاخان، اعالم محمدرضـا بـه عنـوان شـاه،     
فعاليت سياسي احزاب، جدايي فوزيه از محمدرضا و ازدواج ثريا اسفندياري بـا او، بازگردانـدن   

وزيري دكتر محمـد مصـدق و    ايران، مقايسة دائم محمدرضا با پدرش، نخستجسد رضاشاه به 
هـا و مـزدوران آن در زمـان     مرداد توسط آمريكا يي 28موضوع ملي شدن صنعت نفت، كودتاي 

آيزنهاور، فرار شاه به رم و بازگشت او به ايران بعد از كودتا، ازدواج محمدرضا بـا فـرح ديبـا و    
س ساواك، اعـالم انقـالب سـفيد، مبـارزه امـام خمينـي (ره) و ديگـر        تولد يك پسر از او، تأسي

روحانيون و مردم با حكومت پهلوي، سركوب مردم توسـط حكومـت پهلـوي، تبعيـد امـام بـه       
ساله، شكنجه و آزار دادن مبارزان توسط ساواك، سفر شاه بـه   2500هاي  نجف، برگزاري جشن

ه به عنوان دوست خوب آمريكا ، ابـتالي شـاه بـه    آمريكا و ديدار با ريچارد نيكسون و اعالم شا
 سرطان و پنهان كردن آن، از جمله مسائلي هستند كه در اين مستند به آن پرداخته شده است.

هاي پاياني حكومت محمدرضا پهلوي و مبارزات ملت ايران تا سـقوط شـاه و    در ادامه سال
لـت سـقوط محمدرضـا پهلـوي،     فرار او از كشور، مرور شده است. در واقع تـالش شـده تـا ع   

شـود امـا در    بررسي شود و در اين ميان گرچه گاه از روحانيت شيعه با عبارات منفي استفاده مي
ويـژه بعـد از    لياقتي و ضعف محمدرضا و حكومت او و نيز تبعيـت او از غـرب، بـه    مجموع بي

بـراي  در مسـتند   ها به حكومت برگردانـده شـد،   مرداد، كه شاه با حمايت آمريكا يي 28كودتاي 
هـا و    كننـد ضـعف   روشن است. البته خـانواده شـاه (فـرح و پسـرش) تـالش مـي      مخاطب آگاه 

 هاي غلط محمدرضا را توجيه كنند.    سياست
 

 هاي ايراني براي فروشكليه
نمايي از ايران برجسته بود اما در كشورمان مورد توجه قـرار نگرفـت،   مستند ديگري كه در سياه

اي، كـه از شـبكه   دقيقـه   40در ايـن فـيلم حـدوداً    اسـت.  ” ي ايراني براي فروشهاكليه“مستند 
سي انگليس پخش شده است، فردي به نام نيما سروستاني ــ كه البته به ايـن نـام شـهرت     بي بي

دارد ــ كارگردان فيلم داستان چند ايراني نيازمنـد را بـه تصـوير كشـيده اسـت كـه بـراي رفـع         
اند و در طرف مقابل، ايرانيان نيازمندي ه فروش يك كلية خود شدهمشكالت مالي خود حاضر ب

 اند: براي حفظ سالمت خود بايد كليه بخرند به تصوير كشيده شده كه
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او  ةمهرزاد و همسرش براي اينكه پول اجاره مسكن را نداشتند، همسرش بـراي فـروش كليـ    •
 ده است.اش نبواقدام كرده اما چون حامله بوده، امكان دريافت كليه

كنـد،  هاي خـانواده اش را تـأمين نمـي   ساله است كه چون حقوق او، هزينه 27سهيال دختري  •
 نتوانسته است بدهي خود را پس بدهد و اگر تا دو هفته ديگر موفق نشود بايد به زندان برود.

جنـين   اش نيـز سـقط  كند، زن حاملـه مهرداد عالوه بر اينكه خودش براي فروش كليه اقدام مي •
هايشان را تأمين كنند و بسـياري افـراد   كند تا با فروش كلية خود و همسرش بتوانند هزينه مي

انجمـن  “كنندگان به ديگر كه هر يك مشكالت خاص خودشان را دارند. در اين فيلم، مراجعه
نـدرت   شود. بـه اند، با آنان بد برخورد مي  ، دائم ناراحت و عصباني”حمايت از بيماران كليوي

شوند. كارهاي مـردم بسـيار   كنند، اميدوار و خوشحال خارج ميه به آنجا مراجعه ميافرادي ك
 كند و ... .نظمي و بوروكراسي بيداد مي كشد. بيطول مي

 

انـد. آنچـه در   درصد اهدا كنندگان كليه هنوز زنده 75گويد در ايران، در پايان فيلم هم راوي مي
اه از وضع اجتماعي و اقتصادي مـردم ايـران اسـت    اين فيلم به تصوير كشيده شده، تصويري سي

هاي خود نيـز هسـتند. جـان افـراد بسـيار      كه به علت مشكالت مالي حتي حاضر به فروش كليه
انـد  جا رانده و مانده، تصوير شـده  ها افرادي از همه ارزش، زندگي، بسيار نااميد كننده و انسان بي

ها بسيار خواهان آن هستند چون براي اثبـات  يكه اين فيلم از مصاديق مستندهايي است كه غرب
ناكارآمدي حكومت جمهوري اسالمي ايران و سياه و وخيم نشـان دادن وضـع مـردم در ايـران،     

سي انگليس فيلم را خريـداري و پخـش كـرده و در برخـي      بي كارساز است. از اين رو شبكه بي
ساختار بسـيار ضـعيف اسـت و     هاي ديگر اروپايي نيز پخش شده است. فيلم به لحاظتلويزيون

نمايي به لحاظ اينكه بر روي مشكالت قشري خاص ـــ هرچنـد   نكته خاصي ندارد، اما در سياه
 بسيار محدود ــ از جامعه دست گذاشته تا حدودي موفق بوده است.

 
 4توان به مستند مربوط به فوتبـال كـه از شـبكه     از ديگر مستندهاي ساخته شده دربارة ايران مي

يس پخش شد، اشاره كرد كه در آن حضور تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني فوتبـال در  انگل
رازهاي “، ”راقه درون ايران“، ”محافظان آيت اهللا“فرانسه به تصوير كشيده شده بود و مستندهاي 

، اپيـزود  ”سفر به محـور شـرارت  “، ”جنگجويان خدا”  ،”تغيير جنسيت در ايران “ ، ”اي ايرانهسته
، ”ايـران و غـرب  ”  ،”زهره و منوچهر“يا ” تابوها”  ،”اهللا خميني، غيرمحرمانهآيت“بوط به ايران، مر

، پخش شده از آرته فرانسـه و بسـياري   ”ايران، صد سال جنگ“پخش شده از شبكه بي بي سي،  
 گنجد. آنها در اين نوشتار نمي ةها و مستندهاي ديگر كه ذكر هم گزارش

اي كه ذكر شد نقش سينما ها و محصوالت متنوع رسانهميان رسانهبايد يادآور شد كه در 
تر در اين زمينه ايفا كرده هاي اخير سينما نقشي جديبسيار خاص و چشمگير بوده و در سال

كشد در باب هايي پيش مياين بازنمايي پرسش.است. بايد دربارة بازنمايي پيشرفته سينما گفت
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هاي ديدن و  هايي شيوه ب به آن شكل داده است ــ از چه راهاينكه ناخوداگاه ــ كه نظم غال
دهد. سينما در چند دهه گذشته تغيير كرده است. سينما لذت مستتر در نگاه كردن را ساختار مي

اش را در هاليوود گذاري كالني كه بهترين نمونهدست استوار بر سرمايه ديگر آن سيستم يك
هاي فناوري، شرايط توليد سينمايي را تغيير يست. پيشرفتديديم، نمي 1950و  1930هاي دهه

هايي فراهم آورده كه هم معناي سياسي و هم داده است. سينماي متفاوت فضايي براي تولد فيلم
كشند هاي بنيادين فيلم رسمي و رايج را به چالش مياند و فرضيهدر معناي زيباشناختي راديكال

منافع و قدرت آمريكا در جهان، به عنوان پيروزي   يوودي،هالالگوي ). در 73: 1382(مالوي،
شود. در عوض  حقيقتاً پيچيده انكار مي خير در مقابل شر مطرح است. هر نوع ابهامي در جهان 

ها را مطرح در چند سال گذشته ــ دوگانگي ــمانند بوش و رامسفلد   مبلغان اصلي آمريكا،
ايي كه ه هايي كه در كنار ما هستند و آن آن«، »ر در مقابل شرخي« ، »ها ما در مقابل آن«ند: كرد مي

 ). 37: 1386پور،  (كمالي» عليه ما هستند
 

 گيري نتيجه
هاي غرب در تصويرسازي از  اي است كه در رسانه هاي رسانه آنچه مهم است بررسي راهبرد
ند تا ساختار ايدئولوژيكي كنها دائماً تالش ميطور كلي رسانه بهايران و ايراني دنبال شده است. 

ها به تأثير قرار دهند. بنابراين، رسانه كنند شكل بدهند و تحت اي را كه در آن فعاليت ميجامعه
فعاالنه و براساس  جاي آنكه به صورت منفعل به توصيف اخبار و حوادث روي داده بپردازند، 

زنند. از ها مي زي مجدد آنهاي ايدئولوژيك خود و منافع صاحبان قدرت دست به بازساگرايش
 ).207 :1386 اين رو زبان رسانه، خنثي نيست و سوگيري دارد (غياثيان، 

توان گفت: در  طور اجمالي مي هاي غرب نيز بهدر مورد بازنمايي اسالم و ايران در رسانه
بهره . القاء به مخاطب 2. اقناع مخاطب و 1هاي  ها از راهبرداين زمينه همواره در اين رسانه

ها و باورهاي مخاطبان هدف قرار گرفته و  هاي اقناع عمدتاً نگرش گرفته شده است و در راهبرد
اي بسيار ها و شگردهاي رسانهاز شيوه در القاي احساسات و روان مخاطب كه براي اين منظور 

و هاي تعقلي عمدتاً جنبه در فنون اقناع، ظريف و متعددي بهره گرفته شده است. در واقع 
هاي احساسي و عاطفي مورد تمركز جنبه گيرد. در القاء، استداللي يك موضوع هدف قرار مي

نااميدي و ... القاء شود. توسل به شوخي، توسل  غم،  گيرد تا احساساتي همچون شادي، قرار مي
ده استفا به مسائل جنسي و تكرار گسترده يك پيام از فنوني بوده است كه از گذشته براي اقناع، 

شدن به  شده است. اما اخيراً، شاهد دورترشدن از نظريه مكانيكي محرك ــ پاسخ و نزديكمي
كند. ريموند راموس گفته است: به كننده را تصديق مي ايم كه نقش فعال دريافتديدگاهي بوده

ازش كننده تصميم بگيرد چه اطالعاتي را  پردكوشند بر اينكه دريافتهاي اقناعي مينظر ما پيام
گيري وي براي دريافت اطالعات اثر بگذارند. مري جان اسميت با كند و بر چگونگي تصميم
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هايي را كه در  دهد كه افراد، معنيگزينش ديدگاهي مشابه گفته است: فرايند اقناع زماني رخ مي
دهند، دروني كنند. اين رويكرد، گاهي رويكرد داد و ستدي ها نسبت مي فضايي خاص به پيام

 كند.  كننده تأكيد ميمورد اقناع خوانده شده است. اين رويكرد بر انتخاب دريافت در
يكي از نمونه رويكردهاي اخير به نظرية اقناع، نظريه يكپارچگي اطالعات است. نورمن 
اندرسون از جمله كساني است كه اين نظريه را پرورانده است. در اين رويكرد فرض بر اين 

اي است كه افراد تمام اطالعات در دسترس و مرتبط با تيجة شيوهاست كه تغيير نگرش، ن
سازند. وقتي شخصي اطالعات جديدي كنند يا يكپارچه ميموضوع نگرش را تركيب مي

كند. شود وزن و ارزشي براي آن تعيين ميكند كه مرتبط با تغيير نگرش محسوب ميدريافت مي
 ).       279-280،  است  (سورين و تانكارد شخص به درستيِ آن اطالعات اين وزن، عقيده 

هاي  گذرد و رسانهرغم اينكه سي سال از انقالب اسالمي ايران مي در پايان بايد اذعان كرد به
سـازند، امـا شـناخت    اي متنوعي را درباره كشـورمان مـي  طور پيوسته محصوالت رسانه غرب به

    دقيقي از اين محصوالت در كشور ما وجود ندارد.   
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