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تلويزيوني هاي  شبكه كاركردهاي
  اي درجنگ نرم ماهواره

 
  وشتةن

6TP0Fيچرانلوبعبداهللا 

* 
  

 
 

 دهيچك
اين مقاله با تاملي بر مفهوم قدرت نرم و جنگ نرم، در راستاي تحليل اين موضوع در خصوص ايران به طور 

  د. در سطح خارجي،كندر دو سطح مخاطبان خارجي و داخلي را تبيين ميهاي تصويري خاص، نقش رسانه
طور  به  گيري تصويري خاص از ايران،هاي تصويري غرب به منظور شكلبازنمايي ايران در برخي رسانه

اي در جهت تاثيرگذاري هاي تلويزيوني ماهوارهاجمالي تحليل شده و در سطح داخلي نيز فعاليت شبكه
هاي شـبكه بـنديايراني مورد تمركز قرار گرفته است. نگارنده با طـبقه ةاجتماعي بر جامع ـ   فرهنگي

اي ايران ها را در فضاي نوين رسانهثيرات هر دسته از اين شبكهأكاركردها و ت  ماهوارهاي در ده دسته عمده،
هاي از انواع شبكه تشديد و تقويت فعاليت برخي  ده است. در اين بررسي،كرطور اجمالي بررسي  به

تبيين و در   اند،اي در يك سال اخير كه رويكردي تقابلي با رويكردهاي فرهنگي ايران را اتخاذ كرده ماهواره
اجتماعي ايران ارائه  ـ نهايت به اختصار راهكارهايي به منظور سياستگذاري و مديريت فضاي نوين فرهنگي

 شده است.                   
 

 .نرمانه، بازنمايي، شبكة تلويزيوني، ماهواره، جنگ نرم و قدرت رس :دواژهيكل
 

 مقدمه
گذرد و در اين دو اي كشورمان مينزديك به دو دهه از ورود ماهواره به فضاي ارتباطات رسانه
هاي منازل هاي بشقابي بر فراز بامدهه تحوالت زيادي در اين زمينه رخ داده است. ظهور آنتن

هاي مرفه نقاط مرزي كشور نخستين ) آغاز شد. خانواده1371( 1992در ايران از سال 

____________________________ 
 تهراننشگاه دكتراي مديريت رسانه دا دانشجوي *
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افزار مورد نياز دست  ها بودند كه با سهولت بيشتري به سختكنندگان از اين برنامه  استفاده
از وي  تي امها به ويژه كانال شده از برخي كانال يي ضبطويدئويافتند و متعاقباً تكثير نوارهاي  مي

اي پانزده ساله يي در ايران كه سابقهويدئون تهيه و توزيع زيرزميني نوار اندركارا سوي دست
نشين شمال  هاي مذكور در برخي منازل كه بيشتر در نقاط مرفهتدريج آنتن داشت، آغاز شد. به

تهران شهر نشين  هاي بشقابي در مناطق متوسطآنتن سپسشهر تهران متمركز بودند، آغاز شد. 
بسياري از محافل و مجالس غيررسمي شد و  ةنكه موضوع ماهواره سوژنيز ديده شد. ضمن آ

اي هاي مـاهوارهها براي ديدن بـرنامهبه ايران تكرار شد و خانواده ويدئو هاي ورود شرايط سال
يك  ةتهي ةهاي مسكوني هزينرفتند. در مجتمعبا كنجكاوي به منازل صاحبان اين وسايل مي

كردن قيمت آنتن   اي از طريق سرشكنهاي ماهوارهريافت برنامهافزاري براي دسخت ةمجموع
  كردند، بيشتر بود (محسنيان،بشقابي، كمتر و براي منازلي كه به طور انفرادي اقدام به خريد مي

). با گذشت مدتي نسبتاً طوالني از آن زمان، ماهيت مسائل مربوط به ماهواره در 5-4: 1373
هاي  اي به ويژه شبكههاي ماهوارهدر طول ساليان گذشته شبكه  است،كشورمان بسيار تغيير كرده 

  زبان به صورت قارچي افزايش يافته و با اغماض نسبي در خصوص استفاده از ماهواره،فارسي
 هاي ايراني از آن است.         گيري خانواده شدن بهره شواهد، مطالعات و آمارها حاكي از گسترده

 
  مسئله طرح 
گيري از برخي مطالعات پيمايشي شود با بهرهو تالش ميشده كه در اين نوشتار طرح اي  مسئله

به آن   اي و نيز ادبيات نظري مربوط،هاي ماهوارهساله شبكهچهارانجام شده، مشاهدات پيوسته 
اي و احياناً تهديدات نرم برخي از هاي تلويزيوني ماهوارهپرداخته شود، كاركردهاي نوين شبكه

گيري رسد ممنوعـيت بهرهدر فضاي ارتباط جمعي كشورمان است، چرا كه به نظر مي ها نآ
هاي الؤ، به سمسئله. در بررسي اين  استمسئله عمومي از ماهواره در كشورمان ناشي از اين 

اي كنوني به لحاظ هاي ماهوارهبـندي كلي، شـبكهدر يـك تقسيم .1پاسخ داده خواهد شد:  ريز
ها بر چه هر دسته از اين شبكه .2  هايي هستند؟كنند، چه شبكهايي كه پخش ميهبرنامه

اي را تهديد نرم هاي ماهوارهشبكه ةتوان همآيا مي .3هايي متمركزند؟ و موضوعات و برنامه
را بررسي  « تهديد نرم«و  »قدرت نرم«موضوع  در ابتداها الؤدانست؟ براي پاسخ به اين س

    كنيم.        مي
 

 قدرت نرم 
قدرت قابل تصور هر كشوري از دو قدرت سخت و نرم تشكيل شده است كه قدرت سخت و 

 .تر است؛ براي مثال، قدرت نظامي يك كشور يكي از اجزاء آن استشده اجزاء آن بسيار شناخته
منابع طبيعي، مساحت و جمعيت يك كشور نيز از ديگر اجزاء قدرت سخت يك كشور به 
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سوفسطاييان، باور داشتند كه «طوالني دارد؛ براي مثال  ةند. اما قدرت نرم پيشينروشمار مي
گرامشي سـلطه را  .گيري از سخنوري (زبان)، آثار مادي در جهان ايجاد كردتوان با بهره مي

. چندين قرن پيش از (Chouliaraki, 2007: 1)» دانسـتقدرت ناشي از اجـماع، نه اجبار مي
مطرح بوده است. هنگامي كه كنفوسيوس فيلسوف  ـاما نه به اين نام  ـمفهوم  ميالد مسيح، اين

تائو چيست؟ الئوتسه دهانش را گشود   معروف چيني از الئوتسه بنيانگذار مكتب تائو پرسيد،
ولي چيزي نگفت. كنفوسيوس لبخندي زد و به شاگردانش كه موضوع را درك نكرده بودند، 

يقت از ما پيشي گرفت. در دهان او دنداني وجود ندارد، بلكه فقط توضيح داد كه الئوتسه در طر
تريـنشان (زبان)زنده ليكن نـرم  اند،ها) نابود شدهترينشان (دندان يك زبان است. در دهان سخت

 رمرادي،يعني قدرت نرمي، بيشتر از قدرت سختي است، اين است تائو(محمدي، د ؛مانده است
نظران تعاريف ، تنها دو دهه است كه رايج شده و صاحب»درت نرمق«). اما اصطالح 23: 1389 

 اند.  و عناصر آن ارائه كـرده  گوناگوني در خصوص قدرت نرم و نيز اجزاء
نظر در اين زمينه و مبدع اصطالح قدرت نرم كه ببيش از مشهورترين صاحب 1جوزف ناي

هاي متعددش از  در كتاب مشغول بوده، آمريكا دو دهه به طرح بحث درخصوص قدرت نرم 
قدرت ، 2001در سـال  3آمريكا پارادوكس قدرت ، 1991در سال  2خيز براي رهبريجمله 

قدرت در عصر اطالعات جهاني: از رئاليسم و  4المللنـرم: ابزار موفـقـيـت در سـياسـت بين
تبيين طور مفصل تعريف و  موضوع قدرت نرم و سخت را به  ،2004در سال  5سازيتا جهاني

توانايي كسب مطلوب از «د: كنمعرفي مي چنينطور خالصه قدرت نرم را  ده است. او بهكر
قدرت   ). او معتقد است قدرت پليس،25: 1387 (ناي، » نه از طريق اجبار يا تطميع ه؛ بطريق جاذ

خت هايي ملموس از قدرت سنمونه ها آنكارگيري و استخدام افراد يا اخراج  همالي و توانايي ب
توان از آن به منظور واداشتن ديگران به تغيير وضعيت خود استفاده كرد. قدرت هستند كه مي

توان به نتايج اوقات مي و تهديدها (چماق) متكي است. اما گاهي )ها (هويجسخت به تشويق
مالي دست  ةدلخواه و مطلوب از طريق تعيين يك برنامه و جذب ديگران بدون تهديد يا هزين

-اين قدرت نرم است: دستيابي به نتايج مطلوب از طريق جذب ديگران نه از طريق بهرهيافت. 
اين نوع از قدرت، بر مبناي انطباق و هماهنگ شدن با مردم  . ها آنهاي مادي گيري از محرك

دهي ترجيحات ديگران . قدرت نرم بر توانايي شكلها آنقرار دارد تا اجبار و اعمال زور بر 
. در تعريفي ساده (Nye, 2008: 29)آنچه مورد نظر شـماسـت، مـتكي است براي خواستن 

اي از كشورها عليه توان جنگ نرم را اعمال تهديد نرم يك گروه، سازمان، كشور يا مجموعه مي
طور خاص در  اي از كشورهاي ديگر دانست. بهقدرت نرم يك گروه، سازمان، كشور يا مجموعه

هاي حياتي و اصيل يك ارزش ماتي را كه موجب شود تا اهداف، تمامي اقدا  مورد يك كشور،
نظام سياسي و امنيت ملي كشور از لحاظ فرهنگي به خطر افتد يا موجب ايجاد تغيير و تحول 

گويند. تهديد  هاي اصلي نظام (استحاله فرهنگي) شود، تهديد نرم مياساسي در باور و ارزش
تغييرات ناشي از تهديد نرم ماهوي، آرام و  .تنرم، همان براندازي خزنده و خاموش اس
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هاي فيزيكي و به شكل قانوني و با تدريجي است. اين تهديد همراه با آرامش و خالي از روش
شود (ناييني، هاي صنفي و قشري اعمال ميتشكل  استفاده از ابزارهاي تبليغات، رسانه، احزاب،

278همان:   ر مرادي،د .( 
كه صرفاً  بر ايران متمركز نيست و تنها در تقابل با كشور ما روي  ــجنگ نرم  ةدر عرص

بر اثر تحوالت روزافزون   دهند. در واقع،ها ستون جنگ را تشكيل ميرسانهـ ـنداده 
تر شده است. تر و پيچيدهاي جنگ نرم نيز گستردههاي اطالعات و ارتباطات، ابعاد رسانه فناوري

اي را در كشورها هاي مخاطبان بسيار گستردهها اذهـان و دلنهدر فضاي نوين جنگ نرم، رسـا
دهند تا بتوانند قدرت نرم يك گروه يا كشور رقيب يا دشمن و جوامع گوناگون هدف قرار مي

هايي با  شرت  تي  مشهور است كه جوانان آلماني كه ديوار برلين را فروريختند،«نند. كرا تضعيف 
دولتي » راديو تلويزيون ةمدير تئهي«حتي رئيس   پوشيده بودند،  آمريكا» وي تي ام« ةآرم شبك
 »ريخت وي بود كه ديوار برلين را فرو تي كرد: اين اممي تأكيدجي با قاطـعيت  بي بي آمريكا 

(Fraser, 2008: 173). 
هاي تلويزيون به ويژه شبكه ةقرن بيستم نشان داده است كه در اين ميان، رسان ةتجرب

المللي يا به زبان محلي خود مخاطبان اي و برون مرزي كه بتوانند با زباني بينماهواره تلويزيوني
، آمريكا از اهميت اساسي برخوردارند. كشورهاي مختلفي همچون   ارتباط برقرار كنند، ها آنبا 

جنوبي، مصر، چين، ژاپن، كره  انگليس، فرانسه، آلمان، شوروي سابق و روسيه كنوني، ايتاليا،
درت قامارات، قطر، عربستان، تركيه و كشورمان از جمله كشورهايي هستند كه به دنبال تقويت 

سال گذشته در   شصتهاي مختلف در طول حدود در دوره ها آناند و هر يك از نرم خود بوده
 اند. اي انجام دادههاي گستردهگذارياين زمينه سرمايه

 
 تلويزيون و قدرت نرم  
 

 از تلويزيون به مثابه ابزار قدرت نرم آمريكا گيري دهه بهره مورد خاص: شش
درصد از  94ترين سرگرمي در دنياست. در انگليس حدود امروز تماشاي تلويزيون محبوب

درصد نيز صاحب دستگاه ويدئو هستند.  66الاقل يك دستگاه تلويزيون رنگي دارند و   هاخانه
هاي زدر رو  كنند؛اعت در هفته تلويزيون تماشا ميس 25طور متوسط بيش از  مردم انگليس به

لوهان  نشينند. مارشال مكدرصد از جمعيت اين كشور به تماشاي تلويزيون مي 80خاص نيز 
مصاديق چشم   هاي گروهي در واقع ميالدي معتقد بود كه تمام رسانه 1960و  1950 ةدر دو ده

قرار  ةا كتاب به عنوان چشم مورد استفادگوش و روزنامه ي ةبشر هستند. وقتي راديو به مثاب
چشم و گوش در نظر گرفته شد كه موجب تقويت  ةاي براي استفادگرفت، تلويزيون نيز وسيله

كه گونه  را آن  ). اما تلويزيون16: 1384  (مك كوئين، شدرساني به سيستم عصبي انسان مي اطالع
كننده  به ويژه توليدكننده و توزيع  يك عامل فرهنگي،«توان كند، ميجان فيسك تصريح مي
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كند كه مشحون از معاني بالقوه هستند و تالش هايي ايجاد ميبرنامه معاني دانست. تلويزيون 
كند اين معنادار بودن را كنترل و آن را به سوي معاني مرجح خاصي سوق دهد كه نتيجه مي

طات به داليل متعدد مطالعاتي از . اغلب محققان ارتبا(Fisk, 1999: 4) ايدئولوژي غالب باشد 
تحوالت تكنولوژيك  ةدر زمينآمريكا جمله سهولت دسترسي به منابع مرتبط، پيشتازي 

در مطالعات خود به اين كشور   ،هارتباطات و نيز مطالعات آكادميك و نظري در اين زمين
يون به منظور تقويت دهد اين كشور از تلويزگونه كه مطالعات ارتباطات نشان مي نآاند. پرداخته

ها پس از جنگ جهاني ييآمريكا  .قدرت نرم فرهنگي و نيز سياسي خود بسيار بهره برده اسـت
مواجه » ديگري«با يك   »ما«دوم، به دليل اين كه همواره در سياست خارجي خود در مقابل 

فرهنگي هاي نرم دهه جنگ سرد، همواره تالش كردند از روش چهاردر طول حدود  ،اندبوده
 ها بهره بگيرند. يعني كمونيست  »ديگري«براي مقابله با 

هاي فرهنگي در به علت اهميت نقش سياست  ها در تمام دوران جنگ سردييآمريكا
جنگ سرد « درگير نوعي جنگ نرم يا به بيان ساندرز  سياسي جنگ سرد، ةپيروزي در جبه

و شوروي در  آمريكاحضور نيروهاي  با شوروي بودند كه اين جنگ از همان آغاز» فرهنگي
تدريج شكل گرفت و تا فروپاشي شوروي ادامه يافت. ساندرس شروع  به 1945آلمان در سال 

   گونه توصيف كرده است: اين جنگ را اين
هاي غيرمتعارفي كه شوروي در ، يكي از افسران اطالعاتي، تاكتيك1945در اوايل سال 

ش بيني كرد. او در گزارش خود به ژنرال داناوان، رئيس بود را پي ها آنحال استفاده از 
اختراع بمب اتم باعث تغيير در تعادل ميان «دفتر خدمات استراتژيك، اظهار داشت: 

المللي خواهد شد و ما بايد منتظر اعمال فشار بين “طلبانهو جنگ“ آميزصلح”هاي روش
اشيم. دشمنان ما بيش از هر ب “آميزصلح”هاي افزايشي بسيار چشمگير در اهميت روش

زمان ديگري براي تبليغ، سرنگون كردن، اخالل و اعمال فشار بر ضد ما آزاد خواهند بود و 
ها مشتاق خواهيم بود. ما نيز كه مشتاق پيشگيري از تمام ما خود براي تحمل اين توهين

هاي وهگيريم؛ شيهايي را به كار ميچنين روش ،هاي تراژدي جنگ باز هستيمهزينه
در زمان تضعيف دشمن در قبل از جنگ واقعي و آشكار، و در زمان  “آميز صلح”

گويي، تعريفي را از اين پيش .»كاري بعد از جنگ، بسيار مهم و حياتي خواهند شد دغل
و از  “آميزصلح”هاي جنگ سرد به عنوان يك رقابت رواني، از ايجاد رضايت، توسط شيوه

خصمانه، عرضه كرد و به عنوان شليك آغازين در برلين  تبليغ براي فرسايش مواضع
برگزيده شد. بدين شكل بود كه جنگ سرد  “سالح عملياتي”پرآشوب، فرهنگ به عنوان 
 ).32-33: 1382فرهنگي آغاز شد (ساندرس، 

  
تلويزيون يك ابزار غيرقابل جايگزين براي دستيابي به قدرت بيشتر و در نهايت   در اين جنگ،

توده جاي پاي  ةبه عنوان يك رسان 1940تلويزيون از اواخر دهه «بر رقيب  بوده است. پيروزي 
از تلويزيون به عنوان يك  آمريكا   خود را در فضاي دوران جنگ سرد پيدا كرد. از همان آغاز،
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هاي داري بهره گرفت. شبكههاي ليبرال و حامي سرمايهسالح ايدئولوژيك براي گسترش ارزش
 آمريكا راي دستيابي به باالترين هدف اخالقي موردنظرشان يعني متعهد كردن كل يي بآمريكا

شدت از اين موضوع نگران بودند كه  به ها آنعليه تهديد كمونيسم به اتفاق نظر رسيدند. 
تلويزيون دست يابد كه مزيت تكنولوژيك  ةشوروي به يك نوآوري و ابداع تكنولوژيك در زمين

يي آمريكاهاي داشته باشد. اين نـگراني شديد باعث شد واشـنگتن شبكههاي پيشرفته را سالح
از  1950 ةدر ده آمريكا را به تدوين يك راهبرد تلويزيون جهاني وادارد. در حالي كه دولت 

طريق سيا راديو آزادي و راديو اروپاي آزاد را براي هدف قرار دادن اتحاد جماهير شوروي 
سرعت البي خود را براي اتخاذ استراتژي هماهنگ  بهآمريكا صداي طرفداران   كرده بود،تأسيس 
در گسترش تلويزيون جهاني  آمريكا براي تضمين ايفاي نقشي برجسته توسط  آمريكا از سوي 

سي در  بي ان ةفعال كردند. در كنگره نيز به شدت از اين ايده حمايت شد. پت ويور، مدير شبك
هاي تلويزيوني را مطرح المللي فرستنده جاد يك شبكه بين، در آن زمان پيشنهاد اي1950 ةده

جهان براي گسترش   دستگاه تلويزيون در اماكن عمومي 10000خواستار نصب  كرد و
به دليل بازار  اجرا نرسيد اما به جاي آن،  ةيي شد. اين ايده هرگز به مرحلآمريكاهاي  ارزش

هاي تلويزيوني صادركننده برنامهترين  رگبزتوانست به آمريكا گسترده توليدات تلويزيوني، 
 آمريكا ميالدي، نفوذ تلويزيون  1970 ةاي در دهجهان تبديل شود. با ظهور تلويزيون ماهواره

  اي كه در جنگ اول خليج فارس،شبكه  بود،آمريكا جهاني  ةاولين شبك  ان، ان بيشتر شد. سي
سپتامبر هنگامي  11فا كرد. بعد از حوادث الملل اياي در فضاي سياست بيننقش بسيار برجسته

ان  ان بينندگان تلويزيون در سراسر جهان به سي ،به عراق حمله كرد 2003در مارس  آمريكا كه 
نيوز در  فاكس  ان قرار گرفته بودند؛ ان رو آوردند اما اين بار رقباي خبري جديدي در كنار سي

بي مانند الجزيره و العالم نيز در پوشش اخبار هاي عرشبكه  سي، بي سرويس جهاني بي  ،آمريكا
 ]به عراق آمريكا و حمله [سپتامبر  11كردند. اما پس از حوادث ان رقابت مي ان با سي ،جنگ

نظارت  الحره تحت ةند. شبككعربي خود را راه اندازي  ةنيز تصميم گرفت شبكآمريكا 
 .(Fraser, Ibid: 183)شد   تأسيس  2004جي و در نزديكي واشنگتن اوايل سال  بي بي

 
 اي غرب با ايران  تقابل رسانه

و شوروي، جنگ سرد فرهنگي نيز به نوعي فروكش كرده  آمريكا با پايان يافتن جنگ سرد بين 
اي كه البته تا جبهه ؛اندديگري را براي جنگ فرهنگي باز كرده ةها گويي جبهييآمريكاو 

عمالً در خاك سه كشور عراق، افعانستان آمريكا كه حدودي به موازات جنگ نظامي است، چرا 
نظران اين روزها ديگر خيلي عادي شده به باور صاحب  و پاكستان درگير جنگ است. در واقع،

طور  تبديل شده است، همان» امپراتوري شر«به  ]هاييآمريكااز ديد [است كه ادعا كنيم اسالم 
منظم جنگ  ةشي را بر عهده داشت. مجموعقكه پيش از اين اتحاد جماهير شوروي چنين ن

» ها و ماكمونيست«ناپذير ژئوپوليتيك جنگ سرد كه هر چيزي را در چارچوب سخت و انعطاف
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6TPهراسي  ). رشد اسالم138: 1385داد، از بين رفته است (سمتي،قرار مي

 
PIslamophobi6Ta  وحشت)

ژادپرستانه غرب، تقويت و هاي نتاريخي توسط ساخت ةو ترس غيرمنطقي از اسالم) از جنب
كه در دوران جنگ سرد، به عنوان [تشديد شده است. در جهان غرب عاري از كمونيسم 

، اسالم 1989بعد از فروريختن ديوار برلين در سال  ]شدتهديدي عليه غرب محسوب مي
ن ). با اين حال، در ميا96: 1387زاده، جايگزين مناسبي براي آن (كمونيسم) شده است (مهدي

اند. براي غرب يك مورد بسيار ويژه بوده  كشورهاي اسالمي و مسلمانان، ايران و ايرانيان
پيروزي انقالب اسالمي در ايران و طرح گفتماني متفاوت و متعارض با گفتمان غرب كه در 

هاي غرب قرار داد. الملل حاكم بوده، به تدريج ايران را در كانون توجه رسانهروابط بين ةعرص
هاي تلويزيوني غرب، در دو سطح داخلي طور خاص شبكه هاي تصويري و بهحقيقت رسانهدر 

 اند.كردهبا ايران پس از انقالب اسالمي دنبال را المللي) جنگ نرم و خارجي (بين
 

 اي عليه ايرانالمللي جنگ نرم رسانهسطح بين
اي دارند، اي نقش برجستهوارههاي تلويزيوني ماهشبكهدر آن المللي جنگ نرم كه عد بيندر ب

شود به افكار عمومي كشورهاي ديگر، مخاطبان غيرايراني هدف قرار گرفته و در آن تالش مي
         چه كشورهاي دوست يا در رقابت يا تخاصم با ايران، شكل خاصي داده شود. 

طور خاص  و به اي عليه ايران از ابتداي پيروزي انقالبالمللي، جنگ نرم رسانهدر سطح بين
به عنوان انقالبي عليه استعمار خارجي  انقالب اسالمي . جاسوسي شروع شد ةپس از تسخير الن
-اي غربي را به دنبال داشت. بالفاصله گفتمان شرقواكنش تند محافل رسانه  و استبداد داخلي،

مهوري شناسي فعال شد و انقالب اسالمي به عنوان انقالبي ارتجاعي و فناتيك و نظام ج
اسالمي به عنوان نظامي بنيادگرا، متعصب و خشونت طلب بازنمايي شد. از آن زمان تاكنون، 

گرا، افراطي، تروريست، دشمن، تهديدي براي غرب و صلح جهاني  ايران تحت عناوين اسالم
گيرد. مواضع مستقل ايران در سياست خارجي به عنوان تمرد و و... مورد حمله قرار مي

فت با روند سازش در خاورميانه تحت عنوان مخالفت با صلح خاورميانه و سركشي، مخال
هاي ديني و فرهنگي، تحت عنوان تعصب و احياي ارزش  حمايت از جنگجويان اسالمگرا،
هاي مبارز و مظلوم فلسطيني و لبناني با عنوان  ها و سازمانبنيادگرايي و حمايت از جنبش

اي به آميز هستهو اخيراً دستيابي كشورمان به فناوري صلحشود معرفي مي  حمايت از تروريسم،
اي و كشتار جمعي و تهديد براي جهان وانمود هاي هسته عنوان كوششي براي توليد سالح

 ).  1 -2: 1383زاده، د (مهديشو مي
سازي ها و انگارهدر بازتوليد و توزيع اين گونه كليشه  هاي تلويزيونيها به ويژه شبكهرسانه

ها معموالً پوشش فراگير و اند، چرا كه اين شبكهثر بودهؤبسيار م  گذشته ةاز ايران در سه ده
ثيرگذاري بيشتري برخوردار أديگري از ت ةاي دارند و در مقايسه با هر رسانمخاطبان گسترده

 اغلب كه نزداند ارائه كردهتصويري هاي تلويزيوني از ايران اند. در طول اين دوره، شبكهبوده
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اي جلوه كرده و نزد  و كليشه دارآميز، خدشهناخوشايند، غيرمنصفانه، اغراقو مسلمانان ايرانيان 
گريز و آشفته بوده مشاركت گرايانه،اغلب مخاطبان به ويژه مخاطبان غربي تهديدآميز، افراط

گوها و تهاي تبليغاتي، گفهاي خبري، كليپ است. آنچه مستندهاي تلويزيوني، اخبار و گزارش
اغلب حاكي از  ،اند بازنمايي كردهو اسالم و مسلمانان زيوني از ايران و ايراني يو ميزگردهاي تلو

، و ارتكاب تروريسم گرايي ديني، حمايت از تروريسم، افراطها آنطلبي جنگ و گراييخشونت
و در  ها آن ماندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصاديعقب ارتجاع وظلم و تبعيض در قبال زنان، 

، سخاوت ،جويي و صميميتمشاركت و ها دلسوزي، همدردي و همدلي غربي مقابل شفقت و
 ).1388(ر.ك: بيچرانلو، رسانه: بهار  استنظر رسيده به  ها آنگرايي و تعامل نرمي

به ايران لمس  آمريكا توان در نگاه بخشي از مردم ها را ميفعاليت اين رسانه ةو نتيج تأثير
ها ايــران را به عنوان ييآمريكا بيشتر   ،2006گالوپ در سال  ةسسؤر اساس نظرسنجي مب»  كرد؛

دانند. در اين نظرسنجي بدون مشخص كردن نام كشور مي آمريكا دشـمن ترين  بزرگ
نام ببرند كه از   ها خواسته شده بود يك كشور را در هر نقطه از جهان ييآمريكا مشخصي، از 

شود. نتيجه نظرسنجي نشان داد كه به محسوب مي آمريكا دشمن ترين  رگبزامروز  ها آننظر 
در صد عراق، 22ست، در حالي كه آمريكادشمن ترين  بزرگايران   ها،ييآمريكا درصد 31اعتقاد 

» بودند دانسته آمريكادشمن ترين  بزرگين را چدرصد 10 و شمالي درصد كره15
(Totman,2009: 51)كه آمار  6كندهاليوود سياست خارجي را ترسيم ميچگونه كتاب  ة. نگارند

 گيرد: گونه نتيجه مي نظرسنجي يادشده را ارائه كرده است، در فصل مربوط به ايران اين
 آمريكا داند چون مستقل است و متحد جمهوري اسالمي ايران را يك كشور شر ميآمريكا 
هاي  طلبي ايران از تروريسم و جاه حمايت ةدربار آمريكاهاي  رغم اتهامات و لفاظيبهنيست. 

 آمريكا  ةاز اين موضوع آگاه است كه ايران، خاري بر سر راه سلطآمريكا اي اين كشور، هسته
هراسي آمريكا و يك يادآور تلخ اين موضوع است كه برخي كشورها از مخالفت كردن با 

 .      (Totman,  Ibid: 70) ندارند 
 

 ايسطح داخلي جنگ نرم رسانه
اي با كاركردها و تاثيرات متفاوت بر مخاطبان هاي ماهوارهعد داخلي جنگ نرم، انواع شبكهدر ب

اي در تعارض با هاي ماهوارهايراني متمركز هستند. با اين حال از آنجا كه بسياري از شبكه
اما اي را دخيل در جنگ نرم دانست. هاي ماهوارهشبكه ةتوان هممنافع كشورمان نيستند، نمي

گيري مخاطبان ايراني از ماهواره نيز از عنوان جنگ نرم استفاده چرا در سطح داخلي يعني بهره
در موقعيت كنوني تعامل   طور اجمالي بايد گفت، به  الؤشده است؟ براي پاسخ به اين س

ي رو اين ارتباط اغلب براتعادل وجود ندارد. از اين ،ايهاي ماهواره فرهنگي كشورمان با شبكه
كشور ما تهديدزا بوده است. يكي از عوامل و عناصر اصلي مؤثر در عدم تعادل در رابطه 

كنندگان توليد  ها، نقش سازندگان و ادارهعناصر فرهنگ ةجانبها و عدم مشاركت همهفرهنگ
هاي فرهنگي، بحث ماهواره و تبادل و تقابل فرهنگي، سازندگان پيام ةفرهنگ است. دربار
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اي هستند. از اين رو طرح اين سؤال هاي ماهوارهكنندگان و توليدكنندگان پيامهصاحبان، ادار
ند؟ در اين نوشتار، بايد پرسيد چه كسي هستها كننده رسانهضروري است: چه كساني اداره

كنندگان اي است؟ آيا نياز و درخواست مصرفهاي ماهوارهپـيام ةكـنندرسانه و تولـيد ةسازند
ها و با ها الزم است به وضع سازندگان اصلي رسانهست؟... در پـاسخ به اين سؤالكننده اتعيين

شود، اشاره كرد؛ صاحبان توجه به شرايط جديد كه از آن به عنوان انقالب همگرايي ياد مي
هاي جديد فرهنگ مطرح هاي چندمليتي هستند كه در قـالبهاي چندوجهي شركترسانه
كنندگان در سمينارها هستند كه مباحث ترين شركتو حقيقي از فعالاند. اين افراد حقوقي شده

ها و ها و قوميتها، فرهنگكنند، از جمله اين كه: دولتفرض دنبال ميخود را با چندين پيش
المللي نداشته و اي بيناي جز پذيرش نظام پخش ماهوارهمحلي چاره ـ ايهاي ناحيهفرهنگ

بايد به سياستگذاري جديد،  ت. از اين رو براي قبول درست ماهوارهدار نيسمعني ها آنمقاومت 
هاي جديد استفاده از آن هاي معارض محلي و تعيين روشتغيير قانون، كنار گذاشتن قانون

هاي چندمليتي بر توليد فناوري ماهواره و شركت ةآيد با توجه به سلطاقدام كنند. ... به نظر مي
ها در حالت اعتدالي و برابر به مشاركت نخواهند پرداخت. فرهنگ آن، ةسياستگذاري در توسع

عناصر فرهنگ  ةجانبعناصر فرهنگ خودي و در مقابل حضور همه ةدر اثر عدم حضور هم
دهندگان فرهنگ ساختن نيازهاي صاحبان فناوري ماهواره و اشاعه بيگانه كه در جهت برآورده

 ).7-10: 1376اهد گرفت (آزاد ارمكي، غربي است، نـوعي تـقابل فرهنگي صورت خو
در اين بخش ضمن   اي،هاي ماهوارهشبكه با در نظر گرفتن مالحظه ياد شده در خصوص 

 اي كشورمان پرداخته خواهد شد. به كاركردهايشان در فضاي نوين رسانه ها آنبندي دسته
 

 اي هاي ماهوارهبندي شبكهدسته
دسته  دهرا به  ها آنتوان طور خيلي كلي مي اي كنوني، بهوارههاي ماهاي شبكهبا بررسي مشاهده

 تقسيم كرد:
سياسي همچون خبر و تفسير   هايها را برنامهمحتواي اصلي اين شبكه .هاي خبريشبكه. 1

هاي زبان، بين شبكه هاي فارسيدهد كه با تمركز بحث در اينجا روي شبكهخبر تشكيل مي
ها ثيرگذارترين شبكه در ميان اين دسته از شبكهأسي فارسي ت بي بي ةشبك  سياسي كنوني،

كند هايش استفاده ميپيام  هاي نرم و بسيار ماليم براي انتقالبوده است، چون از روش
طرف و دلسوز د خود را بيكنهاي اقناعي خود نيز بسيار تالش ميضمن اين كه در تاكتيك

لي مناسبي از شخصيت حكومت استعماري ملت ايران نشان دهد. در واقع اين شبكه تج
ها را منتقل ترين پيام فريبكارانه  هاي مشفقانه و نرم،به اين معني كه با ژست .انگليس است

اين شبكه براي اين منظور بين  كند. كند و در اين راستا بسيار حساب شده عمل ميمي
اي اجتماعي، فرهنگي و نيز ي با محتويهابرنامه  سخت خود، هاي سياسي و اصطالحاًبرنامه
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هاي تر از برنامه هاي القايي آن بسيار مخربعلمي را گنجانده است كه به ظاهر نرمند و اليه
هاي  هاي زيرين متنجدي خبري يا تفسيري هستند، چرا كه مخاطب عادي اغلب به اليه

سيقي اختصاص اين شبكه كه به مو» كوك«در برنامه   د. براي مثال،بر نميپي نرم اين شبكه 
گيرد و در پسند با خوانندگان راك و رپ ايراني صورت ميگوهايي جوانو اغلب گفت ،دارد

شود كه به دليل جو خفقان ايران، اغلب  طور تلويحي به مخاطبان القا مي گوها بهو اين گفت
به  اه آنخوانندگان مجبورند در زيرزمين و پنهاني فعاليت داشته باشند و تنها با رسيدن پاي 

رسند. البته عملكرد اين شبكه در حوادث پس از انتخابات دهم خارج از ايران به آزادي مي
تر آن را به صورت آشكارا به نمايش  عيان ةجمهوري به قدري بارز بود و چهررياست

توان اكتفا كرد كه در اين شبكه نيست. تنها به اين نكته مي ةگذاشت كه نيازي به معرفي ويژ
به   سي فارسي، بي هاي خبري و سياسي) بياي (شبكههاي ماهوارهدسته از شبكهميان اين 
هاي  سي به زبان بي هاي مختلف بيهاي معمول در شبكهگيري از تجربه و شيوهدليل بهره

اي در سازترين شبكه خبري فارسي ماهوارهسي جهاني چالش بي بي ةژه شبك گوناگون، به وي
 ).1389بهار   است (براي مطالعه بيشتر ر.ك: بيچرانلو، جنگ نرم عليه ايران بوده

نيز وجود دارند كه اين  نيز ـ اُ اي وي ـآمريكاصداي فارسي  ةهاي ديگري مانند شبكشبكه 
تبليغات سياسي هاي مشحون از هاي سياسي از طريق برنامهها با زمختي و ارسال پيامشبكه

ضمن اين كه فضاي   اسالمي ايران آشكارتر است،با جمهوري  ها آنكنند و ضديت فعاليت مي
هاي ديگر مخالفان طلب يا شبكههاي سلطنتاند. شبكههاي نرم باز نكردهزيادي براي برنامه

كنند گيري ميتر موضعها نيز خصمانهحتي از اين شبكه ها، جمهوري اسالمي ايران مانند كوموله
چندان دور از شود. مي ها آن ةمايشعارهاي بي نسبت بهمخاطب ايجاد دافعه در كه اغلب به 

هاي فارسي خود به گروه شبكهتأسيس آرتي تركيه با  يورونيوز و نيز تي ةشبكانتظار نيست كه 
 اي بپيوندند. هاي خبري فارسي زبان ماهوارهشبكه

نيوز (به  الجزيره، يورو  هاي العربيه،هاي غيرفارسي زبان مانند شبكهالبته در اين دسته شبكه
و روسيا اليوم ، روسيه امروز 24نيوز، فرانس  فاكس  سي عربي، بي بي ان، ان سي  هاي مختلف)، زبان

و عمدتاً تأثير ندارند هاي خبري ديگر هستند كه چندان بر مخاطبان داخل ايران و بسياري شبكه
هاي كردي شبكههستند. البته برخي  ها آنرساني هدف پيام  مخاطبان كشورهاي عربي و غربي،

هاي جمهوري و نيز شبكهسازند  برنامه مي كردهاي تركيه كه براي كردها زكردستان عراق و ني
 كنند، نبايد از نظر دور داشت. زبان آذري يا تركي برنامه پخش مي آذربايجان و تركيه را كه به

گنجد. ياي اقتصادي است نيز در اين زمره مكه شبكه (Bloomberg) هايي مانندشبكه
انتخابات رياست  ةها به نوعي تالش كردند در حوادث پس از دهمين دوربسياري از اين شبكه

 جمهوري ايران مشاركت فعالي عليه منافع ملي كشورمان داشته باشند. 
عربي و فارسي)، فرانس   سي (به سه زبان انگليسي، بي هايي مانند بيدر اين حوادث شبكه

هاي عربي از همه ان و در ميان رسانه ان انگليسي و عربي)، سي (به سه زبان فرانسه، 24
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وله خاصي  هالعربي ةاي بر اين حوادث داشتند و حتي شبكتر، العربيه تمركز بسيار ويژه پررنگ
حتي هنگامي كه حوادث  .كردبراي اين موضوع ساخته و هر روز به طور مكرر پخش مي

پرداخت. اين شبكه تا همين اواخر به موضوع مي فروكش كرده بود، با آب و تاب بسيار به
پرداخت و وضعيت كشور ما را در حالت  مي» بحران (االزمه) ايران«مسائل ايران با عنوان 

شده تأسيس   هاييآمريكاالحره كه پس از اشغال عراق به دست  ةكرد. شبكبحراني بازنمايي مي
 روسيه امروز ها مانندر اين ميان برخي شبكههاي خود رويكردي ضدايراني دارد. دنيز در برنامه

(RT) قبال ايران دارند. كشور ما در اين  روتر درعربي آن (روسيا اليوم)، رويكردي ميانه ةو نسخ
المنار، متعلق به  ةحضور دارد و شبك وي تي پرسخبري يعني خبر، العالم و  ةعرصه با سه شبك

اي سوريه  شيعيان عراق، شبكه تلويزيوني ماهواره  تأسيسهاي تازه اهللا لبنان، برخي شبكهحزب
 سياسي جمهوري اسالمي ايران گرايش جدي و قوي دارند.   ـنيز به رويكردهاي فرهنگي 

 (Iran Film & Music)ام،  ايران افوان،  هايي مانند فارسيشبكه .هاي فيلم و سريالشبكه .2
ب مخاطب ذنويس فارسي، باعث جبا زير (Lost) الست (اين شبكه با پخش سريال جذاب

و بسياري ,BC Persia  Iran Beauty, PDF, Body Time, Fox Movies,   GEM TV ،شد)
چندين شبكه افزوده شده  ها آنهاي مشابه كه در طول يك سال و نيم گذشته به تعداد  شبكه
رخي از كنند يا باغلب براي مخاطبان، فيلم سينمايي يا سريال غيرايراني پخش مي  است،

هاي دوبله نشده كنند اما بخشپخش مي كه در ايران دوبله شدهرا هاي غيرايراني فيلم ها آن
 ها نكاتي چند مطرح است:در خصوص اين شبكه  افزايند. در واقع،مي ها آنرا نيز به 

ها حاوي خشونت و نيز روابط غيراخالقي هاي پخش شده از اين شبكهبسياري از فيلم .الف
هاي اما محور موضوعات فيلم  ها هم سطحي از سانسور را دارند،. البته اين شبكههستند

هاي داخلي تلويزيوني در رقابت با  شبكه ها آنچرا كه   حاوي دو عنصر ياد شده است، ها آن
تقريباً بسيار خفيف است و همين  ها آنكشورمان قرار دارند كه دو عنصر ياد شده در 

اي فيلم و سريال فراهم كرده تا بتوانند مخاطبان هاي ماهوارهشبكه موضوع، فرصتي را براي
هاي سينمايي و حدود نيمي  درصد فيلم100نند. نزديك به كايراني را به سوي خود جذب 

يي هستند. از اين رو، در حقيقت آمريكاشوند، ها پخش ميهايي كه از اين شبكهاز سريال
 كنند.   حركت مي آمريكا ها در جهت تقويت قدرت نرم اين شبكه

با زيرنويس فارسي پخش  ييهاهاي دوبله شده در ايران را پخش يا فيلمها يا فيلماين شبكه .ب
چون اغلب مخاطبان زبان  ؛شودمي ها آنكه اين باعث جذب مخاطب به سوي   كنند مي

كند، كمك مي اه آندانند و دوبله يا زيرنويس بسيار به انگليسي يا زبان خارجي ديگري نمي
اما دوبله يا زيرنويس لزوماً عاري از واژگان غيراخالقي يا تابوهاي زباني نيست. در بين اين 

هاي روزي فيلمبه دليل پخش شبانه  سي فارسي، بي ها برخي همچون امدسته از شبكه
 وان با پخش كننده و فارسي هاي سرگرمسينمايي هاليوودي و اخيراً پخش سريال و برنامه

هاي اجتماعي كنوني در ايران و نزديك به وضع اجتماعي و دغدغه  هاي جديد، بعضاً سريال
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هاي جديد، پخش  ها و سريال به دليل تمركز بر فيلموي  ام تي جي ةفارسي، شبك ةبا دوبل
هاي نمايشي با دوبله فارسي و تمركز ويژه بر اخبار و تحوالت جديد بسياري از برنامه

 .   ندا به جذب نسبي مخاطب شدهموفق   هاليوود،
اي دارند. وان مخاطبان گستردهسي فارسي و فارسي بي ام ةها، شبكدر ميان اين دسته از شبكه

ها اين است كه زيرنويس  سي پرشيا بي ام جالب توجه در خصوص زيرنويس فارسي شبكه ةنكت
زبان  اغلب افراد عرب عبارات از آنجا كه ةاغلب داراي غلط اماليي هستند و نيز در ترجم

بسياري اوقات، ترجمه رسا نيست يا از  عبارات   كنند،را ترجمه مي ها آننامسلط به زبان فارسي 
به جاي  credit card  عبارتشود؛ مثالًيا اصطالحات رايج در زبان روزمره عربي استفاده مي

ت ئوان كه به جرسيفار ةشده است. اما شبكترجمه “ كارت اعتمادي”كارت اعتباري،  ةواژ
ي با محور خانواده را يهااي است، سريالترين شبكه تلويزيوني ماهوارهتوان گفت پربيننده مي

  ،آمريكاهايش كه اغلب ساخته سه كشور پخش كرده و به دليل مضامين خاص سريال
عادي خود هاي مخاطبان بسيار زيادي در نـگرشتأثير اند، در بلندمدت جنوبي و كلمبيا بوده كره

توان گفت گفتمان غالب  طور اجـمالي مي بسياري از مسائل اجتماعي خواهد داشت. بـه ةدربار
سريال پخش شده از  21است چرا كه از ميان حدود  “خيانت”گفتمان   هاي اين شبكه،در برنامه

سريال  15در بيش از   مثلث روابط بين دو مرد و يك زن يا دو زن و يك مرد،  اين شبكه تاكنون،
 ). 1388اين شبكه ديده شده است (براي مطالعه بيشتر ر.ك: بيچرانلو، تابستان 

هاي دوبله شده شده فيلم هاي حذفهاي پخش فيلم، بخشبه علت اين كه در برخي از شبكه .ج
هاي حذف  كند تا صحنهشود، براي مخاطب ايجاد كنجكاوي ميافزوده مي ها آندر ايران به 

 ويدئويي ايران را ببيند.   ةشده از يك فيلم در تلويزيون يا شبك
هاي سينمايي قبل از انقالب و نيز كه اغلب فيلمسي  سي آيالزم به توضيح است كه شبكه 

  هاي مهم و اغلب داراي نوستالژي بعد از انقالب (مانند دادشاه،هاي سينمايي يا سريال فيلم
رويكرد تا حدودي متفاوت در   كند،...) را براي بييندگان پخش ميمادر و  روزي روزگاري،
هاي داخلي كشورمان بسيار گرچه رويكردش با شبكه ؛هاي ياد شده داردمقايسه با شبكه

يي و آمريكاهاي ضد مثالً فيلم  ؛قابل توجه است  متفاوت است اما برخي رويكردهاي آن
كند. در واقع يراخالقي را تا حدودي سانسور ميهاي غكند يا صحنهضدطاغوت را نيز پخش مي

داراي مضمون مثبت ـ توان گفت براي دستيابي به اهداف تجاري خود از هر دو طيف فيلم مي
 كند.        پخش مي ــدار  مسئلههاي و گاه فيلم

 در واقع براي مخاطبان ها آنهاي گنجند اما برنامههايي كه در اين دسته ميدر بين شبكه
هاي تركيه يا جمهوري آذربايجان يا برخي توان به شبكهمي  شود،زبان پخش مي غيرفارسي

كه اغلـب ــ هاي اماراتي سي و شبكه بي هاي مختلف عربي ام هاي عربي مانند شبكهشبكه
هاي كنند، اشاره كرد كه به علت جذابيت سريالهاي تركيه را با دوبـله عربي پـخش مي فيلم

 اند. دانند، موفق بودهگاه در جذب مخاطبان ايراني كه عربي، تركي يا آذري مي  ،ملودرامشان
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روز  به روز  منظور حفظ يا جذب بيننده اي بههاي ماهوارهبايد توجه داشت اين دسته از شبكه
هاي  فيلم  Box Officeبا پخش برنامه   سي ام پيمثالً شبكه  .افزايندهاي خود ميبه تنوع برنامه

در هر هفته و خالصه داستاني از  ها آنو نيز ميزان فروش كند  ميرا معرفي  آمريكانمايي روز سي
 .دهد ارائه ميهاي سينمايي روز را  برخي فيلم

(متعلق به ايرانيان   جم جاممانند  هاهـاين شبك :موسيقي (نماآهنگ) هايشبكه. 3 
 Iran) وي م ان تيا ايران ،(PEN TV)وي پن تي ،(PMC Music)  سي  ام يپ آنجلسي)،  لس

MNT) ،وان سي  بي ايي  (EBC.1) ، وي ماركت ايران تي t) (Iran TV Marke ،   وي پرشيا تي 
(TV Persia)، وي مي تي  me)  (TV، تپش (Tapesh) روز نماهنگ پخش طور شبانه و ... به

و ارزش هنري يا  فقط آلودگي صوتي هستند ها آنهاي كنند كه بخش زيادي از برنامهمي
مشحون از حركات  هاي فراوان و با فلش  هايشان بسيار تند،موسيقيايي ندارند و ويدئوكليپ

اغلب  ــ هايسبك و حركات رقص غربي و تماس مردان و زناني هستند كه نقش معشوقه
كنند  ها گاهي فيلم نيز پخش ميكنند. البته برخي از اين شبكهيكديگر را بازي ميــ  وفاي بي

 سرگرم كردن مخاطب است.  شانو در واقع هدف
هاي سنگيني را بر پيكره موسيقي ضربه  شناسي موسيقي،ها به لحاظ زيبايياين شبكه 

 تأثير هاي بومي جوانان كشورمان به موسيقي ةتدريج بر عالق كنند و به كشورمان وارد مي
دادن ذائقه جوانان ايراني به سمت  وقسهايي غير از فارسي و  گذارند. پخش موسيقي به زبان مي
قابل توجه در خصوص  ةها بوده است. نكتاين شبكه تأثيربارز  ةنمون ،هاگونه موسيقي اين

شود، افزايش روزافزون شدت ارتباطات جنسي و ها پخش مي هايي كه از اين شبكه كليپ
جنسي در  رفتارهايست: به عبارت ديگر ميزان برهنگي و ها آننمايش رفتارهاي اروتيك در 

 ها رو به فزوني است.  هاي اين شبكه كليپ
اند مانند شده تأسيسهايي كه براي تبليغ ايدئولوژي خاصي شبكه  .هاي دينيشبكه .4

هاي  ... يا شبكه  ،(Pars7) 7پارس  ،اميد ايران  نجات،  محبت،مثل   هاي تبليغ مسيحيت؛ شبكه
هاي تبليغ اهل تسنن مانند الرحمه يا امام حسين يا شبكه ،سالم ،تبليغ شيعيان مانند الزهراء

ها نيز از اهميت بسيار زيادي هاي تبيلغ آيين بودا. اين دسته از شبكهاقرَا يا برخي شبكه
اي بسيار هاي مسيحي معموالً در تالشند با ارائه چهرهبرخوردارند به اين دليل كه شبكه

با   هايشان، با بيان بسيار نرم مجريان برنامه لطيف و نرم و آرماني از دين مسيحيت و
ها يا ترديدهايي هستند ارتباط برقرار كرده و  مخاطباني كه به لحاظ عقيدتي دچار ضعف

 را به سوي مسيحيت بكشانند.  ها آن
ها چه متعلق به شيعيان و چه اهل تسنن، هاي تبليغي اسالمي، برخي از شبكهدر ميان شبكه

كنند كه در مجموع براي اتحاد مسلمانان بسيار اي را منتقل ميافكنانه رقههاي تف گاهي پيام 
 كنند.    نيز در جهت وحدت تالش مي ها آنخطرناكند. البته برخي از 
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  ، (Tasvir Iran)تصوير ايران  ، (Me Shop) شاپ مي هايي مانندشبكه .هاي تجاريشبكه .5

Real Estate)(، ايز شاپ (EZ Shop) بازاريابي و فروش كاالهاي خارجي در   ها آن كه هدف
هاي فرهنگي چنداني ندارند اما ممكن است در بلندمدت ها آسيباين شبكه است. ايران

هاي شغلي از باعث گرفتن بازار برخي كاالها در ايران و در واقع گرفتن برخي فرصت
زبان  اي فارسياهوارههاي ماست كه در مورد تمام شبكهاي  مسئلهالبته اين   كشور شوند.

اساسي  تأثيركنند. ها اغلب كاالي غيرايراني تبليغ ميكند چرا كه اين شبكه صدق مي
دن بسياري از كاالهاي لوكسي كرها تغيير تدريجي سبك زندگي و وارد فرهنگي اين شبكه

ين روند اما به تدريج ااز لوازم ضروري زندگي ايراني به شمار نمي  است كه در نگاه اول
خريد  را به ها آنخريد را در اذهان بسياري از ايرانيان فشار دهند و  ةاند دكمتبليغات توانسته

 نند.  كاين كاالها متقاعد 
هاي مختلف براي مثال هايي كه صرفاً مسابقات ورزشي را در زمينهشبكه  .هاي ورزشيشبكه. 6

دهند. دواني پوشش مييا اسبسواري يا واليبال صرفاً فوتبال يا موتورسواري و ماشين
 ةپردازند. نكتهاي مختلف ميطور كلي به مسابقات ورزشي در زمينه نيز به ها آنبرخي از 

 Sport Bahrainمانند ها آنها اين است كه برخي از جالب توجه در خصوص اين شبكه

Saudi Sport,  Sport Italia, Pan America,  وDubai Sport  يا شبكهPhysic  دليل اين به
طرفدار اين مسابقات را به   كنند، نوجوانان و جوانانكه مسابقات كشتي كج را پخش مي

ست و گرچه آمريكابرآمده از فرهنگ و جامعه  ،كنند. اين به اصطالح ورزشخود جلب مي
ر ذهن نوجوانان بثيرات مخربي را أرسد تماشاي آن تاما به نظر مي  بيشتر جنبه نمايشي دارد،

د. كن را تقويت مي ها آنآميز مند به ورزش گذاشته و رفتارهاي خشونتي عالقهايران
هاي غرب رايج است و در بازاريابي و نيز محور در حال حاضر در رسانهمطالعات عصب

هاي آزمايشگاه«اندازي رايج است. در اين مطالعات، راه ها آناي نظام تبليغات رسانه
است،  اي را فراهم كردهسنجش انواع تاثيرات هر برنامه رسانهامكان  (media lab) »اي رسانه
توان با قاطعيت در سفانه به دليل فقر مطالعاتي در اين زمينه در كشورمان، نميأاما مت

      ها اظهار نظر كرد.گونه شبكه آميز اينهاي خشونتثيرات برنامهأت خصوص 
 Boomerangاالطفال الجزيره يا  ةيا شبك Baby TVهايي مانند ؛ شبكههاي كودكشبكه. 7   

 تأثير  هاي تلويزيوني را ندارند اما كودكان تحتهاي معمول شبكه كه گرچه بسياري از آسيب
بينند كه قطعاً تا حدود آموزش مي ها شناسي و نيز نوع نگاه تربيتي حاكم بر اين شبكهزيبايي

 ــ ها آنهاي هاي مطرح در برنامهارزش اسالمي متفاوت است و ــ  زيادي با تربيت ايراني
حتي متعارض نيز  ــ براي مثال بازي و خو گرفتن با حيواناتي همچون سگ و خوك

نام يك   االطفال الجزيره، ةهاي شبكدر يكي از برنامه  هستند. در يكي از موارد بسيار وقيح،
به جهت اين كه   جموع،آميز بود. در مگذاشته بودند كه به نوعي توهين» علي«گوسفند را 
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هاي  هاي تصويري دارند و بسياري از رفتارها و حركتثيرپذيري عميقي از رسانهأكودكان ت
ها و ها در گزينش اين شبكهشياري خانوادهوه  ند،كنهاي تلويزيوني را تقليد مي برنامه
 رسد. هايشان در اين زمينه ضروري به نظر ميبرنامه

كنند اما اين هاي مستند را پخش مي طور پيوسته انواع برنامه ها بهشبكهاين  .هاي مستندشبكه. 8
 ةفرهنگي و... مانند شبك ـ اقتصادي ـ سياسي ـ مستندها به لحاظ محتوا متفاوتند: علمي

ندرت درخصوص ايران  ها به. اين شبكهHistory ةالجزيره الوثائقيه (الجزيره مستند) يا شبك
هاي خارجي به اين دسته  كرده و مسلط به زبانوالً افراد تحصيلكنند و معمبرنامه پخش مي

تري را در مقايسه با مندند و در مجموع اطالعات جالب و نسبتاً عميقها عالقهاز شبكه
ها بر مخاطبان دهند. اين دسته از شبكهاختيار مخاطبان خود قرار مي رهاي ديگر د شبكه

كشورمان  بارةهاي معدودي كه در ي اوقات در برنامهايراني متمركز نيستند و در حقيقت گاه
 پردازند.  به بازنمايي ايران مي ،اقتصادي كشور خود ـ براساس منافع سياسي  كنند،پخش مي

برانگيختن هيجانات جنسي و نيز ترغيب  ها آنترين خطر كه عمده .هاي پورنوشبكه .9
جالب  ةدر ميان زنان است. نكت گرايي هم در ميان مردان و همخواهي يا همجنسهمجنس

اي روي مخاطبان ها تمركز بسيار ويژهها اين است كه اخيراً اين شبكهتوجه در اين شبكه
هاي پورنو كه افراد را براي بسياري از شبكه ةاي كه بر صفحگونه به ؛اندهايراني پيدا كرد

ماره تلفن خاص ش ةپرچم كشورمان به منظور ارائ  كنند،گوي جنسي دعوت ميو گفت
 ها آنكرده يا برخي از مخاطب را دعوت   ايرانيان حك شده يا با عباراتي فارسي

گوها به فضاي سياسي و اند و گاهي در اين گفتهدكرگوهاي جنسي فارسي را پخش  و گفت
 اند.كردهيا اجتماعي ايران اشاره 

فيلم و سريال،  ةكننداي پخشهتر، شبكه اگر چه با نگاهي عام .گو محورو هاي گفتشبكه .10
كنند اما پخش مي (talk show)گويي و تاك شو و هاي گفتموسيقي و ورزش هم گاه برنامه

هايي هستند كه صرفاً بر پخش مسابقه و تاك شبكه  ها،در معني محدوتر، منظور از اين شبكه
عمده  كنندگان در استوديو يا به صورت تلفني متمركز هستند و شو با حضور شركت

هاي ايتاليا و تركيه و شود. بسياري از شبكهشب پخش مي ةهايشان در ساعات پربينند برنامه
ها به هاي مستقر در دبي، چنين فضايي دارند. به دليل اين كه اغلب اين شبكهبرخي از شبكه

اين و در واقع  .دننك ميارتباط برقرار  ها آنمخاطبان ايراني كمتر با   زبان فارسي نيستند،
هاي ايرانيان خارج از كشور نيز كه گاه اند. شبكهها براي مخاطب ايراني طراحي نشدهشبكه
كنند، به دليل ساختار ضعيف و نيز عدم پرداخت مناسب هايي به اين سبك پخش مي برنامه

 اند.   تلويزيوني چندان موفق به جلب مخاطب نشده
از جمله  ؛بسيار ديگري نيز وجود دارندهاي بندي، جامع نيست و شبكهالبته اين دسته

اند كردهتأسيس   ها يا احزاب در كشورهاي مختلف،هايي كه كشورها يا گروهبسياري از شبكه
هاي هاي ذكر شده قرار داد؛ براي مثال شبكهرا ذيل يكي از دسته ها آنتوان اما با كمي تامل مي
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وص فروش جواهر يا فرش يا ... فعاليت اند كه صرفاً در خصشدهتأسيس مختلفي در ايتاليا 
هاي تجاري قرار داد يا شبكه پنتاگون را شبكه ةتوان زيرمجموعها را ميكنند كه اين شبكهمي
بندي به منظور ارائه هاي سياسي قرار داد. به هر حـال ايـن دستهشبكه ةتوان زيرمجموعمي

 است.اي ذكر شده هاي ماهوارهتصويري كلي از فعاليت شبكه
 

 هاتجزيه و تحليل يافته
  اي در ايران،هاي تلويزيوني ماهوارهبراساس مطالعات انجام شده در خصوص مخاطبان شبكه

يكي از اين   گرايش دارند. براي نمونه، (Entertainment)هاي سرگرميبه برنامه ها آناغلب 
دهد ه، نشان ميدر شهرهاي تهران و تبريز انجام شد 1388مطالعات كه در اوايل سال 

ترانه و شو  ،هاي ماهواره بين بينندگان تهراني به ترتيب عبارتند از: موسيقي ترين برنامه پربيننده
 درصد) و خبر و تحليل سياسي7/24درصد) و پس از آن با اختالف زيادي، فيلم (5/52(
اند كه در  درصد بينندگان نام برده شده4ها هر يك از سوي كمتر از  درصد). ساير برنامه10(

هاي ماهواره به ترتيب عبارتند از: فيلم  ترين برنامه آمده است. در تبريز پر بيننده 1جدول 
درصد 7ها هر يك از سوي كمتر از  درصد). ساير برنامه30درصد) موسيقي و ترانه و شو (47(

 ذكر شده است. 1اند كه در جدول  بينندگان نام برده شده
 

 كنند نندگان ماهواره بيشتر تماشا ميهايي كه بي برنامه  1 جدول
 تبريز تهران

 درصد موارد درصد موارد
 47 فيلم 5/52 موسيقي، ترانه و شو

 30 موسيقي، ترانه و شو 7/24 فيلم
 1/6 خبر و تحليل سياسي 10 خبر و تحليل سياسي

 8/4 ورزش 7/3 مستند
 3/4 هاي آموزشي برنامه 3 ورزش

 2/2 ندمست 5/2 هاي آموزشي برنامه
وگو و  هاي گفت برنامه

 ميزدگرد
 3/1 كارتون و برنامه كودك 1

 7/2 ساير 8/1 ساير
 6/1 پاسخ بي 8/0 پاسخ بي

 

  100 درصد معج

 100 درصد جمع
 230 فراواني 600 فراواني

  اي در تهران و تبريزهاي ماهوارهها بين بينندگان شبكه ترين برنامه مقايسه پر بيننده
 

موسيقي ترانه و شو اولويت اول را دارد و بيش از نيمي از بينندگان ماهواره اين ن در تهرا
كنند؛ در مقابل در تبريز، فيلم بين بينندگان ماهواره  هاي ماهواره را بيشتر تماشا مي برنامه

: 1388 اند (غفوري،  ترانه و شو در اولويت دوم قرار گرفته ،طرفداران بيشتري دارد و موسيقي
182.(  
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ترين اي اين است كه اوالً جديهاي ماهوارهقابل توجه در خصوص استفاده از شبكه ةنكت
ها كساني هستند كه مخاطب تلويزيون هستند و از تلويزيون به عنوان يك مخاطبان اين شبكه

اند، افرادي هستند گيرند. كساني كه به تماشاي ماهواره رو آوردهرسانه، به طور روزمره بهره مي
از تلويزيون را برآورده  ها آنتلويزيون كشورمان، برخي انتظارات يا بسياري از انتظارات  كه

ييد كرده است. براي أشده در كشورمان نيز كمابيش موضوع را تنكرده است. تحقيقات انجام 
هاي ارتباط جمعي راديو، تلويزيون، مطبوعات، اينترنت و بررسي جايگاه رسانه«مثال تحقيق 

» رساني و كسب خبر در بين مردم شهر تبريزدر جريان اطالع ها آنمندي از و ميزان بهره رهاماهو
نشان داده است كه بيشترين فراواني مربوط به استفاده از تلويزيون سراسري و محلي مربوط به 

اند. اين موضوع در كرده، تلويزيون تماشا مي24تا  20افرادي بوده است كه بين ساعات 
ديگري در  ة). مطالع173: 1385اره نيز عيناً به همين ترتيب بوده است (موسوي، خصوص ماهو

و اين موضوع، نگاه غالب را كه تصور  7ييد كرده استأنيز همين موضوع را ت 1388اسفند 
د كن كند، رد ميشود با افزايش بينندگان تلويزيون كشورمان، بينندگان ماهواره كاهش پيدا مي مي

 ــ ش اقبال به تلويزيون به عنوان يك وسيله سرگرمي، اقبال به ديدن ماهوارهچرا كه با افزاي
يابد چون تماشاي تلويزيون به عنوان سرگرمي افزايش مي ــ هرچند براي ساعاتي اندك

   اي. هاي ماهوارههاي تلويزيون داخلي، خواه شبكهكند؛ خواه شبكه يت پيدا ميوموضوعيت و اول
 1هاي سرگرمي در ماهواره كه در جدول از اين گرايش به برنامهبايد اذعان كرد بخشي 

هايي همچون هاي پرداختن تلويزيون كشورمان به مقولهناشي از ضعف شيوه ،نمايش داده شده
موسيقي و ضعف نسبي توليدات نمايشي است. به اين معني كه موسيقي در تلويزيون كشورمان 

هاي بسياري كه عمده برنامه اي است، در حالير حاشيهاي ندارد و موضوعي بسياجايگاه برجسته
، »نيازجويي نظرية«دهد. درحقيقت برمبناي اي را ويدئو كليپ تشكيل ميهاي ماهوارهاز شبكه

ايران را هر چند با  ةماندة ارتباطي جامع اند نيازهاي زميناي تالش كردههاي ماهوارهشبكه
ها به  هنگ ايران تأمين كنند. براساس اين نظريه، رسانههاي سطحي و اغلب متعارض با فربرنامه

گويند. مخاطب براي رفع نيازهاي خود به  ها پاسخ مي نيازهاي آموزشي، تفريحي و... انسان
رود و در صورتي كه نيازهاي او برطرف شود، پيام آن رسانه را با اختيار و  دنبال رسانه مي

نيازهاي بيشتري را برآورده كند، اعتماد و اطمينان  پذيرد. هر چه يك رسانه بتواند انتخاب مي
رود كه حتي از رسانه و  حدي پيش مي شود و در درازمدت، مخاطب تا مخاطب به آن بيشتر مي

 كند.  پيام آن دفاع هم مي
وان نيز دقيقاً چنين سيري را طي كرده و با اي همچون فارسيهاي ماهوارهبسياري از شبكه
اند در جهت تباطي، اطالعاتي و سرگرمي و تفريحي ايرانيان، تالش كردهشناسايي نيازهاي ار

 د. ننكد مخاطبان بيشتري را جلب نرفع اين نيازها گام بردارند تا بتوان
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 گيري نتيجه
هاي همچنان شبكه  اي كنوني كه كشورمان با آن مواجه است،جنگ نرم رسانه ةدر عرص

زبان در يك سال  هاي فارسيشبكه تأسيس كنند و يفا مينقشي جدي ا  اي،تلويزيوني ماهــواره
   لتع ها نيز شده است. اما بايد اذعان داشت و نيم گذشته باعث تقويت تاثيرگذاري اين شبكه

ها و نيست بلكه ناشي از ضعف ها آنها ناشي از قوت گرايش مخاطبان ايراني به اين شبكه
اجتماعي در داخل است و در صورت رفع  ــ هاي مختلف فرهنگيخالءهاي موجود در حوزه

توان به تقويت قدرت نرم كشور در نـيست، مي ها آنكه در اينجا مجال پرداختن به ـ ـ ها آن
 فرهنگ اميدوار بود.  ةحوز

اي گيري، در پايان برخي راهكارهاي نرم در مقابل تهديدات نرم رسانهبا پذيرش اين نتيجه
 شود:   ارائه مي

گذاري گسترده سرمايه  اي،اي از جمله ماهوارهرين كار در برابر تهديدات نرم رسانهتالزم. 1
سفانه به دليل اين كه أبراي توليد محصوالت فاخر است. در اين زمينه بايد متذكر شد مت

توليدات فرهنگي نيز  بنابراين  فرهنگ در كشور ما بسيار محدود است، ةحوز ةبودج
كافي در اختيار هنرمندان متعهد قرار گيرد  ةد. براي مثال، اگر بودجانقرار گرفته تأثير تحت

تر خواهد بيشتر و سريع» طال و مس«و » مريم مقدس«طور قطع توليد آثار فاخري مثل  به
مثالً اگر  .هاي سياسي و امنيتي نيز بسياري از تهديدات دفع خواهند شدحتي در حوزه  .شد
(در حال توليد) توليد و در بازارهاي » راه آبي ابريشم«هاي سينمايي متعددي همچون فيلم
فارس حل خواهد شد و كشور ما در خصوص نام خليج مسئله المللي پخش شوند، بين

اي كيد اضافهأفارس است ت طور مكرر در خصوص نامي كه خليج مجبور نخواهيم بود به
به دنبال منفي  تأثيردمدت فارس كه اين خود در بلن “ هميشه” داشته باشيم و بگوييم خليج

فيلم سينمايي مهم و جدي يعني بيش از  500خواهد داشت. ايران بايد قابليت توليد بيش از 
شعرا و ادباي متعهد بايد بسيار حمايت شوند، نه   .برابر رقم كنوني را داشته باشد هفت

ا بايد از توليد در ها و با اعطاي يك جايزه. در حوزه فيلم، عالوه بر سينمصرفاً در جشنواره
در خصوص موسيقي بايد اذعان كرد كه برخي   سيما نيز حمايت مالي شود. عالوه بر اين،

عملكردها باعث مهجور شدن موسيقي ايراني و عدم آشنايي كافي جوانان ايراني با اين 
ي دار موسيقموسيقي شده است. در اين حوزه نيز بايد از بزرگان موسيقي و نيز جوانان آينده

گذاري شود. بايد زمينه سرمايه ها آنهاي براي توليد و توزيع آلبوم و بومي حمايت شود
سال به  31تر موسيقي ايراني در تلويزيون فراهم شود تا جوان ايراني پس از معرفي دقيق

 تار را نداند يا حتي اسم عود را نشنيده باشد اما اي نباشد كه فرق مثالً تار با دوتار يا سهگونه
طور كامل بداند. با توليد گسترده و  رپ را به ةاشعار خوانده شده توسط فالن خوانند ةهم

در وضع   توانيم از ابرقدرت فرهنگي بودن خود دفاع كنيم. ما در حال حاضر،فاخر مي



 

121 

كه
شب

ي 
دها

كر
كار

 
اره

هو
 ما

ني
زيو

لوي
ي ت

ها
 

در
ي 

ا
… 

بايد خود را به سرعت به وضعيت فعال و در مرحله بعد، فوق فعال  .انفعالي قرار داريم
 برسانيم.

، مديريت فرهنگي است كه مسئلهبخش ديگري از   .استمسئله فرهنگي، بخشي از  توليد. 2
به  ـنه در شعار ـتا زماني كه فرهنگ عمالً   هاي جدي دارد. به هر حال،سفانه ضعفأمت

پرهزينه   شوند،هابي كه به انقالب و كشور وارد ميآسيب  اولويت اول كشور تبديل نشود،
نقالب اسالمي با كشورهاي ديگر همچون شوروي بسيار ا ةخواهند بود. گرچه تجرب

اي است كه قابليت و ظرفيت ايجاد تهديدات نرم و گونه فرهنگ به ةمتفاوت است، اما حوز
كيد بر علوم پايه و أيد اين موضوع بود. تؤتدريجي را دارد و حوادث پس از انتخابات نيز م

سين و افتخارانگيز است اما بايد به تح هاي اين حوزه قابلتجربي بسيار الزم و پيشرفت
 كيد شود.       أگذاري و تهمان ميزان و بلكه بيشتر روي فرهنگ نيز سرمايه

 ةهاي هماي كه مردم بتوانند به راحتي برنامههاي داخلي تلويزيوني به گونهگسترش شبكه. 3
هاي شبكه هاي استاني و چههاي فارسي داخلي يعني شبكه(چه شبكه هاي ايرانيشبكه
الكوثر و سحر و نيز شبكه مستند)     وي پرس تي العالم،  جم، مرزي مانند سه شبكه جامبرون

شود تنوع و قدرت انتخاب براي مخاطبان بسيار افزايش يابد . اين امكان باعث مي8را ببينند
  هاي استاني،د. بسياري از شبكهشوهاي ماهواره تا حدودي جبران و يكي از جذابيت

هاي ديگر هم جالب هاي جذابي دارند كه براي مخاطـبان استانهاي شبانه و سريال نگج
  .شود هاي بومي نيز ميهستند ضمن اين كه اين اتفاق باعث انسجام داخلي و تقويت فرهنگ

هاي  مرزي را همچون شبكههاي استاني و برونشبكه ةتوان كنداكتورهاي همحتي مي
يا ديگر  جم جامان تهران كه به صورت رسمي در روزنامه است ةسراسري كنوني و شبك

در اختيار مخاطبان قرار داد تا تنوع و قدرت انتخاب را بيشتر  ،شوندها اعالم ميرسانه
ماهواره و اتخاذ رويكردي  ةكشورهايي مانند مالزي در زمين هاي ربهنند. مطالعه تجكاحساس 

تواند به اي) ميهاي مفيد ماهوارهده منطقي از شبكهعملياتي براي استفا ةفعال (مبتني بر برنام
 اي در جامعه كمك كند.  گسترش تنوع رسانه

راديويي پيام،  ةگونه كه با وجود شبك همان .تلويزيوني در زمينه موسيقي ةشبكتأسيس . 4
تلويزيوني آوا كه بر موسيقي  ةشبك  شده،تأسيس راديويي آوا احساس و  ةضرورت شبك

 موسيقي كشور را شكل دهد.  ةتواند بخشي از ذائقركز باشد، ميايراني متم
روز مثالً از  هر چند صرفاً براي ساعاتي خاص از شبانه ــفيلم  ةتلويزيوني ويژ ةشبك تأسيس .5

هاي پخش فيلم در زمينةتواند ميكه  ــ بامداد باشد 2شب تا  22شب يا  24تا  20ساعت  
هاي گذشته پخش هاي ديگر تلويزيوني در سالكه شبكه هايي يا فيلم كايراني نوستالژي

 ها آنهاي جديد همراه با تبليغ مناسب با پخش فـيلمتواند  فعاليت كند. همچنين مي  اند،كرده
اي موفق در هاي روي پرده سينماها يا تئاترهاي در حال اجرا، به شبكهدر كنار تبليغ فيلم

تواند به رشد تئاتر و سينماي اي ميشود. چنين شبكه زمينه فيلم، سينما و حتي تئاتر تبديل
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هاي نقد جدي توان برنامهند. در اين شبكه عالوه بر نمايش فيلم ميككشور نيز كمك 
  شود،هاي ديگري كه از خود اين شبكه پخش ميسينما يا فيلم ةهاي روي پردفيلم ةدربار

ند (سواد كاي در كشور نيز كمك سواد رسانه ةتواند به توسع. اين شبكه ميتدارك ديد
اين  ةطور كلي از آنجا كه عمده برنام ي بيشتر معرفي خواهد شد). بهبعداي در سطور رسانه

بااليي نخواهد داشت و با استفاده از  ةهزين  هاي آرشيوي تشكيل خواهند داد،شبكه را فيلم
جم چنين كاري امهاي جهاني جگونه كه شبكه يكي از استوديوهاي كنوني سيما (همان

اي پربيننده به توان شبكهكنند) مـياستفاده مي دودر شبكه  24كنند و اغلب از استوديو  مي
. نكته قابل توجه اين است كه بايد در انتخاب فيلم براي اين شبكه 9هاي سيما افزودشبكه

هاي عميق فرهنگي و در جهت اهداف دقت و هوشمندي زيادي صورت گيرد كه فيلم
هاست از  هايي مانند سربداران كه سالل انقالب در اين شبكه نمايش داده شوند. سريالاصي

عالوه با  هش در اين شبكه را خواهند داشت. بينيز قابليت نما اند سيما پخش نشده
توان امكان رقابت اين شبكه را با ريزي دقيق ميقرارگرفتن اين شبكه روي ماهواره، با برنامه

 فراهم كرد.   ـپخش سريال است  ةكه ويژ ـوان د فارسيهايي مانن شبكه
گونه كه بسياري از استعداهاي جوان كشورمان  بايد همان آموزش و تربيت نخبگان فرهنگي؛ . 6

چيند يـا آن را مي ةبه سوي علوم تجربي و مهندسي سوق داده شدند و امروز كشور ثـمر
هنر به ويژه هنرهاي  ةدر حوز  شدند، سيس تأعلوم انساني و معارف  ةهايي در حوزدانشگاه

توليدات هنري كشورمان با  سفانه بخش زيادي از أدراماتيك نيز اين اتفاق رخ دهد. مت
نه تنها  ها آناهداف و رويكردهاي انقالب اسالمي، در تعارضند. براي مثال، بسياري از 

   انگيز نيز هستند.    سأاميدآفرين نيستند بلكه ي
اي در هاي ماهوارهاينترنت و برنامه ارتباط باها در اي براي خانوادهاي رسانههآموزش. 7

اين موضوع اين است كه باور داشته باشيم و به اين  ةالبته الزم  ها؛و نيز رسانه ها همدرس
هاي هاي گوناگون به سايتواقعيت اذعان كنيم كه شمار زيادي از جوانان كشورمان به شيوه

نتي و نيز ماهواره دسترسي دارند و اين موضوع را به عنوان يك تابوي نامطلوب اينتر
اي يا اجتماعي مطرح نكنيم كه امكان سخن گفتن درباره آن وجود نداشته باشد، بلكه  رسانه
 ـ فرهنگي ياهاي منفي سياسي و پيام موردرا در  ها آنها برويم تا بينانه به سراغ خانوادهواقع

هاي ماهواره آگاه كنيم. اين پيشنهاد بر اين فرض استوار و نيز برنامهاجتماعي فضاي سايبر 
هاي گفته شده همچون تسهيل ازدواج، شرط است كه اگر مخاطب را با آگاهي و برخي پيش

بگذارد. در  ها آنمنفي خاصي بر تأثير تواند اي نميمحتواي رسانه گونه واكسينه كنيم، هيچ
معني، «شود كه  پردازان ارتباطات مانند برلو ناشي مينظريه اه برخيديدگواقع، اين فرض از 

رسد تفسير و گيرد. به نظر ميو در واقع معني در خود مخاطب شكل مي» قابل انتقال نيست
از اين رو معاني مختلف در مخاطبان  ؛متفاوت است  تعبير هر مخاطبي از يك پيام واحد

ياد » ايسواد رسانه«ره به چيزي كه از آن با عنوان بنابراين اگر مخاطبان ماهوا  .گيردشكل مي
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توان تاثيرات اينترنت و ماهواره و... را كاهش داد. طور قطع مي به  ند،شومجهز   شود،مي
ها يا اي اين نيست كه به مخاطبان توانايي كاركردن با رسانهسواد رسانه ةمنظور از توسع

اي. اند، نه سوادرسانهناميده» ايآموزش رسانه«ين را را ياد دهيم كه ا ها آنابزارهاي مرتبط با 
هاي تحليل، نقد ها و مهارت ها با توانايياي تجهيزكردن مخاطبان رسانهمنظور از سوادرسانه

هاست تا بتوانند تشخيص دهند كه همچون رژيم غذايي، ابي محتواي رسانهي شو ارز
   اي داشته باشند.رژيم رسانه چگونه 

 

در تفسير، بيشتري و توانايي درت ـه قـبمخاطبان اي اين است كه ي سواد رسانهدف اصلـه
 بخشد تا ضمن ايناي به افراد توانايي ميسواد رسانهاي دست يابند. ي رسانههايامتعبير و نقد پ

هاي رياودر حالي كه فن .ل شونديبدتها ن خالق پياماخود نيز به مولد ،كه متفكراني منتقد باشند
مان و تنوع  را متحول ساخته، بر فهم و ادراك ما از خودمان، جوامع مختلف باطي جوامعارت

اي مهارتي حياتي براي قرن مندي از سواد رسانههرهـب ذارد، مسلماًـگمي تأثيرفرهنگي ما 
يابي و  شاي شامل توانايي دسترسي، تحليل، ارزآيد. سواد رسانهو يكم به حساب مي بيست

هاي مكتوب، ديداري و شنيداري است. به اطالعات در اشكال مختلف پيامپردازش فعال 
به محيط الكترونيكي پيچيده  نگراجتناب و واقع اي پاسخي ضروري، غيرقابلعبارتي سواد رسانه

اساسي كه بايد به آن توجه داشت اين است  ةنكتو دائم در حال تغيير و تحول اطراف ما است. 
ها مطرح  ثيرات رسانهأهاي انتقادي را در خصوص تپرسش ،ايرسانهه سواداين ك با وجودكه 
نيست بلكه هدف اصلي آن اين است كه از طريق مخالف رسانه اي با سـوادرسـانهد، اما كن مي

اي عصر رسانه ةآلودمحيط  ويژه كودكان و نوجوانان كه در برابر هب افراد به همه ،هايشمهارت
 .دگر باشن تحليل، دقيق و نقادها كند تا در خصوص انواع رسانه پذيرند كمكحاضر بسيار آسيب

سال است و بيشتر در كشورهاي ژاپن و كانادا  30اي در جهان حدود عمر دانش سوادرسانه
برجسته شدن اين موضوع در برخي كشورها، مصون شدن  ةمطرح بوده است. علت عمد

ت و نيز برخي مضامين مضر ديگر بوده مخاطبان در مقابل انواع تبليغات تجاري و گاه خشون
است كه به منظور حمايت از مخاطبان، اين بحث به تدريج جايگاه خود را در محافل علمي 

 جهان گشود.
درسي  ةاي آن قدر اهميت داشت كه آن را يك ماددر  برخي از اين كشورها، سواد رسانه

لم به رسميت شناختند و حتي آن هاي تحصيلي راهنمايي تا مقطع ديپدر ميان مواد درسي دوره
اي در را براي سنين بزرگسال و مقاطع تحصيلي باالتر نيز طراحي كردند. ادبيات سواد رسانه

نامه فصـلنامه سال است كه مطرح شده اما جز مقاالتي محدود و يك ويژه پنجكشور ما حدود 
د شوور خالصه پيشنهاد ميط طور جدي و مستقل به اين مقوله پرداخته نشده است. به ، بهرسانه

و تا بزرگسالي تداوم يابد و مبتني بر برنامه و  هدشاي از سـنين كودكي آغـاز سواد رسانه
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كننده و تاثير نيست اما تعيينمـدت در اين زمينه بي هاي كوتـاهالبـته آموزش .درازمدت باشد
 ثر خواهند بود:ؤنه مكننده نيز نيست. برخي اقدامات جانبي ديگر نيز در اين زميتضمين

هاي ها با محوريت خانواده در سراسر كشور؛ ساخت مجتمعساخت و تجهيز تفريحگاه •
فرهنگي شامل سالن سينما، مسجد (نمازخانه)، دارالقرآن و...، ساخت تاالرهاي موسيقي 

هاي شادي اندازي سيرك و گروهبا محوريت اجراي موسيقي نواحي و سنتي ايران، راه
فرهنگ سنتي و بومي  ةريزي شده و هدفمند) به منظور اشاعورت برنامهسيار (به ص

 ايران؛
تر شدن سفرها با ارائه تسهيالت (اقامتي) گسترده به جوانان تازه ازدواج كمك به آسان •

 كرده براي مسافرت به نقاط ديدني و زيباي كشور به منظور تشويق به ازدواج؛
و  در دسترسها و ايجاد امكانات شدن ورزكرتر به ورزش و متنوع توجه جدي •

 هزينه در سطح محالت براي جلب نوجوانان و جوانان به سوي ورزش؛  كم
 و ... •

 



 

125 

كه
شب

ي 
دها

كر
كار

 
اره

هو
 ما

ني
زيو

لوي
ي ت

ها
 

در
ي 

ا
… 

 

 ها نوشت پي
عضو هيات   ،1964است و از سال » جان اف. كندي«) رئيس دانشكده حكومت Joseph Nyeجوزف ناي (. 1

رئيس   الملل،در امور امنيت بين آمريكا وزير دفاع  دستيار  علمي دانشگاه هاروارد بوده كه در طول اين دوره،
  در امور امنيت، آمريكا و دستيار وزير امورخارجه   (National Intelligence Council)شوراي اطالعات ملي 

 .(Nye, 2004: i )علم و فناوري بوده است 
2. Bound to Lead 
3. 6TParadox of American Power 
4. 6TSoft Power: The Means of Success in World Politics 
5.6T- 6TPower in The Global Information Age: From Realism to Globalisation 
6. How Hollywood Project Foreign Policy 

هنر و   براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به نظرسنجي تلفني مركز افكار سنجي و رصد فرهنگي پژوهشگاه فرهنگ، .7
 .  1388اسفند   ردم تهران،ارتباطات از م

هايي را كه  هايي را در اين زمينه برداشته است و گيرندههاي خود، گامصدا و سيما پس از ديجيتالي كردن برنامه. 8
كند كنند، توزيع ميمرزي سيما را به صورت ديجيتال دريافت ميهاي مختلف داخلي و برونهاي شبكهبرنامه

 ندارد.اما اين اقدام سرعت مطلوبي 
 .آغاز كرده استIfilm اي با عنوان اندازي چنين شبكههايي را در جهت راهصدا و سيما  تالش. 9
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