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و  یهراس رانیدر پروژه ا هیعملکرد شبکه العرب یبازشناس ؛یرسانه و افکار عموم 

  در جهان عرب یزیست عهیش
                                                                         پژوهشی :قالهنوع م

 9یمسعود مطلب

 92/19/9011تاریخ پذیرش:                                   91/92/9311تاریخ دریافت: 

 چکیده
جهان عرب چه بهه شه م م تهوب هم هون  یدو فاکتور مهم اکثر رسانه ها یزیست یعهو ش یهراس یرانا     

 یهها هم هون شهب ه یهداریو چه به ش م د یاضالاتحاد، الر یج،الشرق الاوسط، ع اظ، اخبار الخل یات،الح

که به روش  یقتحق ینبوده است. هدف از انجام ا یانقلاب اسلام یروزیپس از پ یها در سال یهالعرب یره،الجز

 یدرآمهده اسهت، مطالعهه نقهک شهب ه سهعود یربه رشته تحر ،«ییبازنما یهنظر»بر  یو مبتن یلیتحل –یفیتوص

 یعیو شه یرانهیضد ا یهااز رخداد یبرخ ییجهان عرب توسط بازنما یبر اف ار عموم یگذاردر اثر  یهالعرب

و  یخنثه یگهاه ابهزار یچرسهانه هه یک یاف ار عموم رب یرگذاریتأث ینددر فرا ییبازنما یهاست. مطابق با نظر

زبان و معناست به  یمت  یبنوع ی،ا هر رسانه  یراز ید؛آ یبه حساب نم یرطرف در ارائه تصو یب یانجیم یک

حهواد  توسهط  ییبه قدرت حهاکم اسهت. لهذا بازنمها یدر چارچوب گفتمان همواره مت  یزو زبان و معنا ن

 یههاست. بر اساس نظر یدئولوژیکا یریسو گ یدارا -بودن آن یراخلاقیو غ یبحث اخلاق یسوا -رسانه ها 

 یعهو شه یهراسه یهرانا یاسهتس یه گونهه ابه یهتوهاب یدئولوژیبر ا یمبتن یهشب ه العرب ،«یرانهسوگ ییبازنما»

اسهت.  یونیسهتیصه یهماز رژ یشهترجهان عهرب ب یبرا یرانخطر ا یکه حت یدنما یو دنبال م یمرا ترس یزیست

 یجمههور یهه،شهب ه العرب یرسهانه ا - یروانه یهاتعمل ینهددهد که در فرا یحاضر نشان م یقتحق یفته هایا

جز قلع و قمع اهم تسنن منطقه و  یکار یچشود که ه یدهکش یرتصو به یزست یسن یبه عنوان نظام یدبا یاسلام

 ندارد. یعیتسلط بر جهان عرب در قالب طرح هلال ش

 جهان عرب. ی،زیست عهیش ی،هراس رانیا ،هیشب ه العرب ی،اف ار عموم ،رسانه  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

های  رم که در آن شب هالمللی جنگ ن بین عددر بپس از پیروزی انقلاب اسلامی و      

غیرایرانی هدف قرار گرفته و در  مخاطبان ای دارند، تلویزیونی ماهوارهای نقک برجسته

کشورهای دوست یا در رقابت یا  چه شود به اف ار عمومی کشورهای دیگر، آن تلاش می

مواضع مستقم ایران در سیاست خارجی به عنوان  تخاصم با ایران، ش م خاصی داده شود.

سرکشی، مخالفت با روند سازش در خاورمیانه تحت عنوان مخالفت با صلح  و تمرد

های دینی و فرهنگی، تحت  حمایت از جنگجویان اسلامگرا، احیای ارزش خاورمیانه و

ها و سازمان های مبارز و مظلوم فلسطینی و  بنیادگرایی و حمایت از جنبک عنوان تعصب و

دستیابی به فناوری تلاش برای شود و اخیرا  معرفی میحمایت از تروریسم ،  لبنانی با عنوان

ای و کشتار جمعی و  عنوان کوششی برای تولید سلاح های هسته ای به آمیز هسته صلح

 (. 911: 9331)پی رانلو، تهدید برای جهان وانمود می شود

 و انگارهها  های تلویزیونی در بازتولید و توزیع این گونه کلیشه ها به ویژه شب ه رسانه     

ها معمولا  اند، چرا که این شب ه دهة گذشته بسیار مؤثر بوده چهار از ایران در منفی  سازی

ای دارند و در مقایسه با هر رسانة دیگری از تأثیرگذاری  مخاطبان گسترده پوشک فراگیر و

 هم ون شب ه العربیه های تلویزیونی اند. در طول این دوره، شب ه بوده بیشتری برخوردار

 اند که نزد اغلب از ایران تصویری ارائه کرده یعربستان سعود یارسانه یبازو به عنوان

دار و کلیشه ای جلوه کرده  آمیز، خدشه ایرانیان و مسلمانان ناخوشایند، غیرمنصفانه، اغراق

گریز و  رب تهدیدآمیز، افراطگرایانه، مشارکتعاغلب مخاطبان به ویژه مخاطبان  و نزد

 است. آشفته بوده
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 یاستهماهنگ با دستگاه س یاستس یکدر  یهشب ه العرب یااز نگاه ناظران رسانه     

در انتشار اخبار و مطالب بر  یشهگذشته هم یانسال یط یسعود یتیامن یهاو دستگاه یخارج

به  یمطالب یبوده و حت یشتازعرب زبان پ یهارسانه یاندر م یرانا یاسلام یضد جمهور

این آن ه  .منتشر کرده است جمهوری اسلامی یهعل یغرب یهارسانه از یدترمراتب شد

های تبلیغاتی، گفت  مستندهای تلویزیونی، اخبار و گزارش های خبری، کلیپشب ه از 

، ستو میزگردهای تلویزیونی از ایران و ایرانی و اسلام و مسلمانان بازنمایی کرده ا وگوها

ن ها، افراطگرایی دینی، حمایت از طلبی آ گرایی و جنگ خشونت اغلب حاکی از

ظلم و تبعیض در قبال زنان، ارتجاع و عقبماندگی فرهنگی،  تروریسم و ارت اب تروریسم،

مقابم شفقت و دلسوزی، همدردی و همدلی غربی ها و  اجتماعی و اقتصادی آن ها و در

  .رسیده است گرایی آن ها به نظر نرمی و تعامم جویی و صمیمیت، سخاوت، مشارکت

پس از دشوار شدن  هایبرد که سعود یاداز  یزن ته را ن ینا یدنبا یانم یندر ا البته     

 یشترب یاسلام یجمهور یهخود را عل یاسیو س یادر منطقه، حملات رسانه یطشانشرا

 ها،یونیستمقاومت لبنان بر صه هاییروزیاوضاع در عراق، پ ییرپس از تغ یهالعرب اند،کرده

خود  ینهحقد و ک یشهاز هم یکب ینمبارک در مصر و انقلاب در بحر یحسن یمژر یسرنگون

 یلهقب ی تاتورید یهاح ومت یریکه از ابتدا ش م گ یرانا یرا از گفتمان انقلاب اسلام

ایران »در دو قالب کرده، یفخود تعر یبرا یاز دست نشاندگ ییمحور را به عنوان نمادها

 .دهدیبروز م «شیعه هراسی»و « هراسی

عمل رد به تبیین « بازنمایی سوگیرانه»حاضر در تلاش است تا از رهگذر نظریه  نوشتار     

در  عربستان یعنی شب ه العربیهسیاست خارجی رسانه ای ابزارهای  ی ی از مهم ترین

، شب ه العربیهکه  است بر این باور هموضوع اسلام هراسی و ایران هراسی بپردازد. نگارند
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، از چهره اسلام سیاسی« و ایدئولوژیک بازنمایی سوگیرانه»و تعیین کننده در  محوری ینقش

 د.و جمهوری اسلامی ایران دار شیعیان
 

 پیشینه پژوهش

به . ی گذارداثر م یزو بر مطالعات بعدی ن ی پذیردم یرتأث یاز مطالعات قبل یهر پژوهش     

با پژوهک حاضر باشد، آثار رغم جستجو و تلاش نگارنده در زمینه تحقیقی که مرتبط 

 یشده به مطالعات یسع یقتحق یاتبا ادب ییبرای آشنا چندانی مشاهده نشد. با این حال

 از جمله:با پژوهک حاضر در ارتباط هستند.  بطور غیرمستقیمپرداخته شود که 

؛ میانهورخادر  مذهبی فرینیآ تفرقهو  عربی یها سانهر»( در مقاله9311تاجیک و م ی) -

و در پاسخ به این سوال که شب ه العربیه چگونه زمینه لعربیه« ا شب ه دعمل ر ردیمو عهمطال

د که این شب ه تلویزیونی نساز تفرقه مذهبی در خاورمیانه شده است بر این مهم تاکید دار

های چون شیعه هراسی، ایران هراسی بواسطه فعالیت  هکید بر مولفه ها و مقولأعربستانی با ت

رغم توافقنامه برجام و نیز معرفی جریان های ت فیری به عنوان نیروهای مبارز و  هسته ای به

تضعیف وحدت اسلامی و تخریب چهره رحمانی  ،اسلامی واقعی زمینه ساز تفرقه مذهبی

 اسلام در منطقه شده است. 

جنگ  در یاف ن از شگرد تفرقه یهاستفاده شب ه العرب یوهش»( در مقاله 9310و هم اران) یسراب -

 یبرق ینبه عنوان بزرگتر «یهالعرب» چنین آورده اند که شب ه« یرانا یاسلام یه جمهورینرم عل

پس از  یژهبه و یرانا یهرا عل یدیدر جهان عرب هجمه شد یرانا یاسلام یجمهور یرسانه ا

ه به راه انداخت یرانصورت گرفته در ا یعربستان و واکنک ها ینمر از علما یخالله ش یتاعدام آ

دو بعد  ی،در استفاده از راه ار تفرقه اف ن یهکه العرب آنان نشان می دهدپژوهک  یجاست. نتا

ملت و نظام  یانتفرقه در م یجادا یرا مدنظر قرار داده است، و در تلاش برا یو خارج یداخل
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 یها ملت اف تر عمومیقرار دادن  یربا تحت تاثتلاش دارد شب ه،  ینا یناست. هم ن یرانا

 نماید.جدا  یو اسلام یعرب یرا از جمع کشورها جمهوری اسلامی یران، ا یهعل یو اسلام یعرب

خوزستان با تمرکز بر  یبر عرب ها یهالعرب یتسا یروان یاتعمل»( در مقاله 9311)یانساسان -

در  یهوبگاه العرب یبخک عرب یروان یاتشناخت عمل یدر پ «یرفاه ینسب یتاحساس محروم

را در  یگوناگون یحوزه ها یهباشد. العرب یم یلادیم 2191و  2191 یسال ها یقوم ط ینقبال ا

است،  یدمقاله مورد تاک یندهد اما آن چه در ا یمورد استفاده قرار م خود یروان یاتعمل

 یزندگ یبرا یهو ام انات اول یاعراب خوزستان در حوزه اقتصاد ینسب یتاحساس محروم

 یو آب یگاز ی،نفت یممداوم بر ثروت عظ یدکأبا ت یهدهد که العرب یمقاله نشان م یها یافتهاست. 

نشان دهد تا  یزآم یضرا تبع یرانا یقوم یاستخوزستان، در تلاش است تا س ینمناطق عرب نش

ساز کنک  ینهکرده و زم یتاعراب خوزستان را تقو یو ام انات یاقتصاد ینسب یتحس محروم

 شود. یرانا یاسلام یآن ها از جمهور یانهواگرا یقوم یها

م هژمونیک شدن گفتمان ایران لاید یبررس»( در مقاله 9310صالحی، نجفی و خسروانی) -

 یرانکه گفتمان ا دهندینشان م« ی بر اساس نظریه لاکلائو و موفهو شیعه هراس یهراس

 باشدیعربستان م یژهوبه یعرب یکشورها یو برخ یغرب یهاپرداخته رسانه و ساخته یهراس

 یعهو ش یهراس یرانا ی،د که گفتمان اسلام هراسندار ظرن ته را در ن ینا یگراز طرف د و

مذهب  یاعراب سن ینقرارگرفته و توانسته است در ب یو مذهب یخیتار ینهزم یکبر  یهراس

و اهم سنت امروزه  یعیانعرب و عجم، ش یخیتار یدعوا ینوعکند و به یداپ یادز یتمقبول

 است. یدهگرد یزهتئور یهراس رانیدر قالب گفتمان ا
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 تأملات و مبانی نظری

 . رسانه و افکار عمومی9

 «یاف ار عموم» یشناس و مورخ فرانسوجامعه شناسیتجمع 9به گفته آلفرد سووی     

 یاسیس یروین یکقدرت گمنام، غالباً  ینا یعموم اف ار ملت است، یک یباطن یرضم

ژان  ی ر،زعم ب به(. 11 :9330 ی،نشده است)متول نیی پیک بیقانون اساس یچاست که در ه

به کار برد و  9100را در حدود سال  عمومی بود که عبارت اف ار یکس ینروسو نستژاک 

 یاو آن را برا . درحقیقت،مفهوم از واژه اف ار به کار گرفت یندوم چارچوب آن را در

  .(Baker 1990 ,)ار بردجامعه به ک یرفتار شیوه های و یاجتماع یاستناد به سنت ها

ارتباطات و آثار  محصول سازمان یافته و یپدیده ا یاف ار عموم در نظر برخی جامعه شناسان،

 در (.Cooley, 1909: 121یست)جداگانه افراد ن داوری های متقابم است و حاصم جمع

و واکنک  یتحاصم فعال که دانسته شده است یپدیده اجتماع یدیگر، اف ار عموم جایی

ژودیت لازار معتقد است اف هار عمهومی  (.Ginsberg,1993: 115)از اذهان است یاریبس

 نظرها بین عموم نبوده، بل ه فرایند پی یدهای است که طی آن اف ار مختلف ابراز شهده توزیهع

. است یزمتما یج،از اف ار را یاف ار عموم (.31: 9333افتند)لازار،  و در یک بیان جمعی جا می

 یا حالتیو  یایینسبتاً گسترده اما بدون پو ینگرش یاقضاوت  یوهعبارت است از ش یجرا اف ار

 راست که قادر به اعمال فشا یجمع یرویین یم دهندهتش  یاست، اما اف ار عموم یخنث

 . (Binzer Hobolt & Klemmemsen ,2005:379-380)است

                                                           
1. Alfred Sauvy 
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 تعریفی صرفنظر از آن ه از چه ی،کنندگان اف ار عموم تمام محققان و کنترل یباًتقر     

با  ارتباط موضوع توافق دارند که در ینبر ا ی کنند،استفاده م یاف ار عموم یینبرای تب

 :حضور چهار عامم ضروری استحداقم  یاف ار عموم

قرار  عموم که مورد توجه یدبه وجود آ یدبا یاوجود داشته باشد،  یدبا موضوعی الف(

 یرد.گ

 منافع آن با باشند تا آن موضوع یداشته باشند که دارای منافع مشترک وجود یدافرادی با ب(

 .بخورد یوندها پ

 آن با یعموم یقو علا یانتا آن موضوع ب یدبه عمم آ یدبا ییها اقدامات و تلاش ج(

 .موضوع حاصم شود یراموناز مردم پ یادیجمع ز ینب یگردد، تا تفاهم یغموضوع تبل

 (.951-953: 9332 )دادگران،یداعمال نما یرمستقیمغ یا یمطور مستق بهتفاهم نفوذ خود را  ینا د(

یک  ی افرادذهن یها به مجموعه گرایک یاف ار عموم با توجه به تعاریف ارائه شده،     

مردم درباره  ی هایاز داور مجموعه ای شده یا حنسبت به موضوعات مطر یواحد اجتماع

 .ی شودگفته م ینمع زمانی خاص در یموضوع

 بیت،تر ی،عبارتند از: مذهب، سنت، عادات مل یاف ار عموم یریگعوامم مؤثر در ش م    

زمان، طبقه حاکم، اوضاع  ی،فشار، رهبران ف ر یهاگروه یعات،شا یط،خانواده، مح

 ی.ارتباط جمع یمها، سانسور و وسافرصت المللی،ینب

ابزار  ینترها به عنوان مهمسانهر شود،یم یدهدوران حاضر که عصر ارتباطات نام در     

 یلهبه وس یعموم یدارند و اطلاع و آگاه یاف ار عموم یریتبر مد ینقک مهم یرساناطلاع

 یزیونو تلو یوراد یراتتأث ی ی،ال ترون یهاانواع رسانه یانم در .گیردیها صورت مرسانه

 . یردقرار گ ریشتمورد توجه ب تواندیم یو زمان یاستفاده گسترده م ان یمبه دل
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وجود  یمتفاوت هاییهنظر یاف ار عموم یدهها در ش مو قدرت رسانه یگاهجا ینهزم در     

 ؛ از جمله:دارد

 یمطلق محتوا یرتأث یمصداق الگو یه،نظراین : 9نامحدود یرتأث یا یقیتزرسوزن  یةنظر -9

 یةنظر و یابند انتقال کمر یةنظر یا یقیتزر یةبرنگرش و رفتار مخاطبان است. نظر یارسانه

به همه  ی نواختو  ی سانبه طور  یارسانه هاییامآن است که پ یایگو 2جادوییگلوله 

 یقیتزر یةنظر ی،عبارت به .گذاردیم یبرجا یو فور یممستق یریو تأث رسدیمخاطبان م

 یقیتزر نظریة .داندیبر مخاطب م یو فور یممطلق، مستق یرا دارا یارتباط جمع یموسا

است که در  شناسیروان در پاسخ –محرک  یالگو یا ییرفتارگرا یةنشأت گرفته از نظر

 .انگارة مسلط بود یستم،سدة ب یماوا

 :قرار است ینبد یقیتزر یةنظر یاصل هایویژگی

ها در ارتباط با رسانه یگروه یا یساختار اجتماع یانجیو بدون م یممخاطبان به طور مستق .9

 .هستند

فرض « برابر» و از نظر وزن و ارزش، ی پارچهن به صورت مجموعة همسان و مخاطبا .2

 شود(.یگرفته م یدهها نادآن یو اجتماع یفرد یزمتما هاییژگیوشوند)یم

 (. 12-13: 9333)لاسول،  دارند ییبالا یرگذاریها قدرت تأثرسانه .3

رسانه، محدود است.  یامقدرت پ یهنظر ین: براساس ا3محدود یرتأث یااستح ام  یةنظر -2

در  یادینبن ییراتها تغرسانه یکنند. به عبارت یتموجود را تقو یدعقا توانندیها فقط مرسانه

 (.330-331: 9339و تان ارد،  ین)سور کنندینم یجادا یاف ار عموم

                                                           
1. The Hypodermic Needle Theory 

2. The Magic Bullet Theory 

3. Reinforcement Theory / Limited Effect Theory 
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به رهبران  یارتباط یموسا یامپ یهنظر ینارتباط: براساس ا یاچند مرحله یادو  یةنظر -3

 شود.یمردم منتقم م یعنی یمخاطبان واقع یقو از طر رسدیم یرهبران ف ر یا یدعقا

ها و از موضوع یها با برجسته ساختن بعضمعنا که رسانه ین: به ا9یسازبرجسته یهنظر -0

کنند که  یینتع توانندینم گذارند. گرچهیم یرو اطلاعات مردم تأث یبرآگاه یدادها،رو

 یندیشند. فی الواقع منظورب« دربارة چه»کنند که  یینتع توانندیاما م د،یندیشنب« چگونه»مردم 

و  یخبر یهادر اخبار و گزارش یژهها، به واست که رسانه ینها ارسانه یاز برجسته ساز

از مسائم و  یاقدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه ینا مستند، یهابرنامه

کنند.  یپوشچشم یگرازند و از مسائم و موضوعات دو محدود معطوف س ینموضوعات مع

 ینا ینو رابطة ب یاسیس یتعموم و اولو یترسانه، اولو یتاز سه اولو یسازبرجسته یندفرا

 (.McCombs & Shaw, 1993: 58گیرد)یسه ش م م

است که چرا و چگونه مردم به  یندرک ا یبرا ی ردی: رو2یاستفاده و خشنود یةنظر -5

 یهگردند. نظر یخاص م یخاص به دنبال رسانه ها یازهایبرآوردن ن یراطور فعال ب

است. با دور  یدرک ارتباطات جمع یمخاطب محور برا ی ردرو یک یاستفاده و خشنود

استفاده  یه، نظر«کنند؟ یرسانه ها با مردم چه م»رسانه ها که  یرتأث یگرد یها یهشدن از نظر

و (. Katz, 1959: 1-6)متمرکز است« کنند؟ یممردم با رسانه چه کار »بر  یو خشنود

کاملاً در دسترس است و مخاطبان مصرف کنندگان  یاست که رسانه محصول ینفرض بر ا

خود آگاه است و به دنبال  یازمخاطب به ن یهنظر ینبراساس ا همان محصول هستند.

  .و طالب آن است پسنددیکه م رودیم یاطلاعات

                                                           
1. Agenda-setting Theory 

2. UGT/Uses and Gratifications Theory   
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جامعه و مخاطبان را مورد توجه قرار  ها،رسانه ینروابط ب یهرنظ این: یوابستگ یهنظر -1

از  یرامونپ یدادهایمخاطب از جمله داشتن اطلاعات از رو یازهایو با اشاره به ن دهدیم

منفعم و وابسته به  یاو را عنصر یگر،د یاز سو یاتاز واقع یزندانستن و گر یزسو و ن یک

 هاییاز آن است که افراد وابستگ یحاک مخاطبان یوابستگ یةنظرکند. میها فرض رسانه

به گروه  یاز گروه یگر،به شخص د یاز شخص هایوابستگ ینبه رسانه ها دارند و ا یمتفاوت

 (.093 :9339ن ارد، و تا ین)سور متفاوت است یگربه فرهنگ د یو از فرهنگ یگرد

است. به « س وت یچپمار» شود،یکه وارد عمم م یگریس وت: عامم د یچمارپ یهنظر -1

 یاف ار عموم یعافراد دربارة توز یز،انگموضوع مناقشه یکمعنا که در خصوص  ینا

 یت؛در اقل یاقرار دارند  یتدر اکثر یاکه آ یابنددر کنندیم یها سع. آنزنندیم ییهاحدس

 یاهاست در جهت موافقت با آن یاف ار عموم ییرتغ یاکنند که آ یینتع کوشندیو سپس م

در  یاف ار عموم ییرتغ یاقرار دارند  یتها احساس کنند در اقلاگر آن . به باورنئومان،یرخ

 یتکنند. هر چقدر اقل یارس وت اخت دهندیم یحترج هاست،جهت فاصله گرفتن از آن

نشده است و  ارائهخاص و متفاوت  یدگاهکه د کنندیمردم احساس م س وت کنند، یشترب

  (.11-11: 9339 و تان ارد، ینشود )سور یم یددس وت تش یچلذا مارپ

 :استوار است یرز یاتس وت بر فرض یچمارپ یةو اولسون معتقدند که نظر یگنایزرس ویندال،

 ی دیگرها با هستند، دربارة آن یگرانمشترک با د یدعقا یاگر مردم احساس کنند دارا .9

آن  هستند، یخاص یدةعقاما اگر احساس کنند فقط خودشان صاحب  کنند؛یصحبت م

 کنند.یرا آش ارا ابراز نم یدهعق
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استفاده کنند. اگر  یدعقا یعبه عنوان منبع توز یجمع یهاافراد مم ن است از رسانه .2

مورد  یدهکه آن عق گیرندیم یجهها نتها در رسانه مطرح نشده باشد، آنخاص آن یدةعق

 یست.ن یعموم یرشپذ

( و یی)هم صدا کنندیم یانرا ب یمشابه یدعقا ی،انحصار یباً تقر اییوهها به شهمة رسانه .3

 .داشته باشند ینادرست یرجامعه تصو یاغلب از ّجو ف ر که مردم، شوندیموجب م

 یشتر،. لذا هر چه بکنندیاز ترس انزوا از آن دفاع نم دارند، یخاص یدةاز افراد که عق یاریبس. 0

 یچمارپ ینمخالف وجود ندارد و بنابرا یدهکه عق کنندیحساس ما یگراند افراد ساکت بمانند،

 (.355-351: 9311اولسون،  یگنایزر،س یندال،)و گیردیس وت در جامعه ش م م

ها و ها، م انها در زمانرسانه یرتأث رسدیموجود، به نظر م هاییدگاهو د یاتبا توجه به نظر

نسبت به افراد مختلف جامعه  حتی …و یاقتصا ی،فرهنگ ی،اجتماع یاسی،مختلف س یدادهایرو

 نباشد. ی سان

 . نظریه بازنمایی بمثابه بنیان نظری تحقیق2

کارکرد » :کندیم یفتعر ینگونهرا ا ییبازنما یو ارتباط یافرهنگ لغات مطالعات رسانه     

ان مخاطب یجهان خارج برا یت هایواقع ییها عبارتست از بازنمارسانه یادینو بن یاساس

 یتو درک ما از واقع شودیم یجادها ارسانه یلهواغلب دانک و شناخت ما از جهان بوس

و ... ش م  ینماییس یلم هایو ف یغاتتبل یزیون،ها، تلوروزنامه 9گرییانجیبواسطه و به م

 2یرهدف را با انتخاب و تفس ینها ا. رسانهکنندیم یرما تصو یها جهان را برا. رسانهگیردیم

اشباع  یدئولوژیکه از ا دهندیانجام م یعوامل یلهو بوس یبانه در کسوت دروازخود 

تبارها،  یاییها، صرب ها و آلبان یقاییو آفر یقامخاطب از آفر یکهستند... آن ه ما به مثابه 

                                                           
1. Mediated 

2. Interpretation 
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است که  یریاز تجربه مواجهه با گزارش ها و تصاو یناش یمدان یو ... م ماناناعراب و مسل

در مطالعات  یارسانه ییمطالعه بازنما ینبنابرا. استشده یهبه ما ارا هابواسطه رسانه

جهان را  توانیکه نم یاست. از آنجائ یمهم و محور یاربس یو فرهنگ یارتباط ی،ارسانه

 یفشارها ی،خبر یها ارزش ید،کش یرمار آن به تصویشب هایی یدگیبا تمام پ

معنا در قالب  یمتحم یا( سازدیجدا م یگرانتقابم )که ما را از د ییج،ته یی،پروپاگاندا

 یعنصر ییاساس بازنما ین.  برادهندیم یه[ اراییو محتوا ی]فن هایی یدگیاز پ یامجموعه

 (.Watson & Hill, 2006 :248[ است )یت]از واقع یفتعر یهدر ارا یمحور

از رئوس مهم مفهوم  یدارد، صرفًا به برخ یلغت نامه ا یتیکه ماه ییاز آنجا یفتعر این     

است  یتواقع یکنما یبرا یابزار ییبازنما یفتعر یناست. طبق ااشاره کرده یارسانه ییبازنما

 ییردر تغ یمبه عوامم دخ یفتعر ین. در اگیردیها صورت م( رسانهی)گریانجیهدف به م ینو ا

 یخبر هاییدروازبان یقاعمال شده از طر یها در کسوت دخالت یتواقع تحریف یو حت

که در  داندیم یدئولوژیکا یطیرا مح یرسانه ا یطمح یبه درست یفتعر یناست. ااشاره شده

در  ییمفهوم بازنما یاز جنبه ها یاری. اما بسکنندیم یتفعال یدئولوژیکمشخص ا یچارچوبها

به شدت وامدار آثار  ییمفهوم بازنما امروزه (.91: 9331سروی، شود)ینم یدهد یفتعر ینا

است. نگاه مبدل شده یو رسانه ا یدر مطالعات فرهنگ یادینبن اییدهارت هال است و به ااستو

مانند فوکو و سوسور  یمتف ران یدگاههایاز د یی،هال به مفهوم بازنما یشده از سو یهارا یدجد

 استفاده کرده است. ییبازنما یهبسط نظر یبرا
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نظریه » ساختی استوارت هال بهچارچوب نظریه این نوشتار بر مبنای روی رد بر     

استوار شده است. بر اساس روی رد استوارت هال، سه برداشت اصلی و متفاوت  9«بازنمایی

 :از بازنمایی رسانه ای وجود دارد

که کارکرد زبان مانند یک آیینه،  روی رد بازتابی بر این باور است :2نظریه های بازتابی

 جهان است؛بازتاب معنای صحیح و دقیقا منطبق با 

( یارجاع یا) یتعمد ی ردکه آنرا رو ییدوم به بازنما ی ردهال رو :3نظریه های تعمدی

 :کندیم یحتشر ینگونها نامدیم

 یناما ا کنند،یرا که مؤلف قصد آنرا دارد، با خود حمم م ییمعنا« کلمات» یدگاه،د یندرا 

معنا در ساحت  ی ّهنحصر بفرد و تنها منبع م توانیمیاست. ما نم هایییکاست یدارا یدگاهد

در  ینو ا کندیبدل م یتماماً خصوص یباز یکزبان را به  ی ردرو ینچرا که ا یم؛زبان باش

 (.Hall, 1997 : 25است ) یسراسر اجتماع یکه زبان نظام ستا یحال

زبان  یو اجتماع یعموم یژگیسوم را منطبق با و ی ردهال رو :0نظریه های برساختی

را  یندارند بل ه ما، معان یاخودبسنده یمعنا یچه یزهاچ ی رد،رو ینا یر مبنا. بداندیم

. دهیمیها انجام مو نشانه یممفاه ییبازنما یها عمم را بواسطه نظام ینو ا سازیمیم

است که آن ه معنا را حمم معتقد یند ولکینم یرا نف یوجود جهان ماد یی،برساختگرا

ها استفاده  از آن یممفاه یانب یکه ما برا ینظام یا یه نظام زبانبل  یستن یجهان ماد کندیم

فرهنگ خود  یکه نظام مفهوم اندیکنشگران اجتماع ینحمم کنندة معنا هستند و ا کنیمیم

معنا مورد استفاده قرار  اختس یرا برا ییبازنما یها نظام یرو سا یو نظام زبان شناخت

                                                           
1. Representative Theory 

2. The Reflective Theories 

3. The Intentinal Theories 

4. The Constructive Theories 
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 یدنبا 9یبرساخت گاهیدرا بسازند. براساس د یگراناط با دمعنادار و در ارتب یتا جهان دهندیم

 یی،بازنما یندهایو فرا 3یننماد یهاو افراد هستند با کنک یزهاچ یرا که حاو 2یجهان ماد

ها، بل ه به نشانه یماد یفیتمغشوش کرد چرا که معنا نه به ک یو عمم زبان یمعناساز

 (.Hall, 1997: 24-25)دارد یها بستگنشانه یننماد یکارکردها

این بحث را  استوارت هال با پذیرش روی رد سوم یعنی روی رد برساخت گرایانه بازنمایی،     

دهند بل ه آن را به صورت رمز و نشانه در  رسانه ها واقعیت را بازتاب نمی مطرح می کند که

در  (.Hall, 1997: 72)می آورند و به صورت نمادین و نه مبتنی بر واقعیت انع اس می دهند

یادآوری » از آنجا که رسانه ها به ساخته شدن نظام های« این دوورکس»این چارچوب به باور

می کنند، بازنمایی های رسانه ای در ش م دادن به نگرش های عمومی  کمک «کننده تعاریف

یک جامعه یا گفتمان  عمومی ( نسبت به تأثیرگذار هستند و ذهنیت و دانک)دشمنان« دیگران»

قبال غیر یا غیرخودی تولید و توزیع  در می سازند بر اساس تصویر یا انگاره ای که خود بر را

( و این مسأله بوضوع در عمل رد شب ه العربیه در شیعه Devereux, 2003: 116)می نمایند

 هراسی و ایران هراسی نسبت به جمهوری اسلامی نمایان است.

 :استراتژی توسط رسانه ها در دستور کار قرار می گیرند به عقیده هال در مسیر بازنمایی، دو     

کلیشه سازی یک پدیده را در حد چند خصیصه یا . طبیعی سازییا  بدیهی نماییو  0کلیشه سازی

های ساده، پایدار،  کلیشه سازی تعداد اندکی از خصیصه ویژگی ساده تقلیم می دهد. در حقیقت،

گیرد و همه چیز درباره آن پدیده  یک پدیده را در نظر می را در به سادگی قابم فهم و البته منفی

 آمیز و ساده ساخته و ثابت و ابدی می را به آن خصیصه ها تقلیم می دهد و آن صفات را اغراق

                                                           
1. Constructivist Approach 

2. Material World 

3. Symbolic 

4. Stereotyping 
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کلیشه سازی هم نین با اتخاذ راهبرد تقسیم کردن، ویژگی های (. Hall, 2003: 258)پندارد

 سازد و سپس هر چیزی را در درون   غیرقابم پذیرش جدا میقابم قبول را از نابهنجار و  بهنجار و

نمادین،  کلیشه به طور بهنجار و قابم قبول نگنجد و متفاوت و ضد با خود باشد طرد می کند.

می نماید. در یک  تعلق ندارد طرد و نفی« ما»مرزها را مشخص می سازد و هرچیزی را که به 

 خودی/غیرخودی و دوست/دشمن ترسیم و تصویر میکلام، کلیشه سازی نوعی مرز نمادین میان 

لوحانه از یک پدیده بم به  معنایی غیرواقعی و ساده سازی نه به مثابه کند به این ترتیب، کلیشه

پذیر و  چندلایه و چندخصیصه ای برای فهم یک پدیده و موضوع پی یده، 9سازی منزله ساده

ی ی از مهم ترین « کلیشه سازی» اینرو ویژگی های واقعا موجود آن است. از باورپذیر شدن

ذاتی و تثبیت  ، گفتمان سازی یا بازنمایی رسانه ای است که با هدف تقلیم دادن،ویژگی های

مرزهای بین خودی و دشمن به مدد تنزل یک هویت/موجودیت به چند ویژگی ساده،  کردن

 (.Hall, 2003: 258)فراگیر، مبالغه آمیز و البته معمولا منفی صورت می پذیرد

ایجاد و تعمیق  توسط رسانه ای هم ون العربیه کلیشه سازی ای مهم ترین نتیجه چنین     

عنوان مظهر خوبی ها،  بهعرب وهابی  نوعی قطب بندی و تف یک رادی ال میان خودی )

 پلشتی ها، نا به عنوان مظهر زشتی ها وایرانی شیعی ) بهنجارها و...( و غیرخودی/دشمن

 چیزی را که به سیاهی ها و...( است. به دیگر سخن، کلیشه به طور نمادین هر ،بهنجاری ها

خود تعریف و تحدید می کند. کلیشه « دگر»تعلق ندارد طرد می نماید و به عنوان « ما»

آنان « آنان منحرف»( وسنیو  عربیمای ) «مای نرمال» سازی یک نوع مرز نمادین را میان

مایی که که نرمال و »ند و با پیوند زدن و ساده سازی همهمسلمان و ایرانی( ترسیم می ک

                                                           
1. Simpilication 
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هایی خطاکار و نابهنجار هستند خود را بر ذهن مخاطب « آنها »طبیعی هستند در مقابم همه 

 .(913: 9310)سلیمانی و هراتی، تلقین و تحمیم می نماید

 

 یهراس یعهو ش یهراس یرانا. انقلاب اسلامی و چرایی 4

غرب را به اسلام  ی رددر جهان رو ینظام دو قطب یو فروپاش یراندر ا یسلاموقوع انقلاب ا     

قرار گرفت. غرب پس از پیروزی انقلاب اسلامی متوجه  یبرالداد و اسلام در برابر غرب ل ییرتغ

خواهی ستیزی و عدالتخواهی، ظلمطلبی، آزادیقدرت نرم شیعه شد و دریافت که استقلال

اسلامی را در سایر  بیدارینوردند و زمینه ودی مرزهای ایران را در میمفاهیمی هستند که به ز

 و ایهراسی در سطوح منطقهازاین رو پروژه ایران کشورهای اسلامی فراهم خواهند آورد.

و وابسته عربی گر غربی در برنامه کار کشورهای سلطه ایهراسی در سطوح فرامنطقهشیعه

   .قرار گرفتبی بخصوص عربستان و امارت متحده عر

 یداشتن منابع هنگفت مال یارچون در اخت ییها یژگیبه واسطه وبه عنوان مثال رژیم سعودی      

زبان  یفیخود، مبدأ تعر یمیاقل یتدر موقع یوح ینبر آمده از نفت، نعمت دارا بودن  سرزم

 یتراهبرد فعال و ... یمذهب -ینید یتی جهان تسنن با عمل رد هو یسنت یتبه منطقه، مرکز یعرب

)نفت و یمنابع یببا ترک یرو سعود ینکند. از ا یم یفمشخص و تعر راخود  یمنطقه ا یها

 یبرا یدئولوژی یدارد از وجوه ا یار( که در اخت،زبان و نژاد ،مذهب ی،وح ینسرزم ی،منابع مال

 ین هاکند. به عبارت بهتر  یاستفاده م غیرخودی – یبه دو شق  خود یرامونکجهان پ یمتقس

بر دوست و دشمن را  یمبتن یها یخود، تقسم بند یدئولوژیکا هویتبا مبنا قرار دادن  یسعود

قرار دارند دوست  یسعود یتیشده هو یفکه در مدار تعر ییرو کشورها یندهد؛ از ا یانجام م

. روند یبطور خودکار دشمن به شمار م یرند هم ون ایران،گ یو آنان که خارج از آن قرار م
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 یصتشخ یبرا عربستان یآن از سو یصادرات یو تعهد به مبان یدئولوژیکا یها یکگرا چهاگر

نگاه  یورا یاضر یبرا یبعد یها یتشود، اما در اولو یدوست و دشمن مبنا محسوب م

 ینهاست. در واقع ا یکنک گر یمبان ینتدو یبرا یاضاز ر یولو ظاهر یتتبع یدئولوژی ی،ا

است که مناسبات و نوع  یساز و کار ی،سعود یمرژ یدشمن برا -دوگانه دوست  یفیمبدأ تعر

 یکشورها در عرصه منطقه ا یگربا د عربستانمناسبات  ینکنند؛ بنابرا یم یینها را تع آن یزانو م

دارد. از  یاضر یآن کشورها با اهداف و برنامه ها یو همراه ینتم  یرش،پذ یزانبه م یبستگ

 یمرژ یراخ یاست که در سال ها ینا یاضر یا طقهمن یها یتلجمله ن ات مهم در رابطه با فعا

خود در  یها یتگستره و شدت فعال یزان،نوع، م یو متنوع ساز یبه سمت چندگانگ یسعود

تلاش  ینوع هدف گذار ینبه موجب ا یاضر ی هکرده؛ بطور یداپ یکگرا یعرصه خارج

 یاضر یتبه امن هالفعم را در منطقبالقوه و ب یداتو تهد یتامن یکرده است که مفهوم چند بعد

 یتتلاش کرده است تا در عرصه فعال ی سواز  یاستگذاریس ینبا ا یاضگره بزند. در واقع ر

چند  یاهمواره بصورت اتحاد)دو  یت،از موفق یناناطم یبضر یکافزا یبرا یمنطقه ا یها

 ضاتاختلافات و تعار درصدد بوده تا دامنه یگرد یجانبه( و ائتلاف وارد کارزار شود و از سو

. ب شاند یگرد یدر مناطق یسعود یمرزها یرونمتعارض منافعک را به ب یخود با کشورها

. در واقع نحوه مواجهه یردگ ینشأت م ینکب یناز هم یاضر یزیست یعهو ش یهراس یرانپروژه ا

 یدعلت عمده مرزبن یانخود موجب شده تا در ب یخواندن تهران برا یدبا موضوع تهد یاضر

مقابله با آنها که  یو راه ارها باتبرهم زننده ث یرهایها، از تقابم با متغ یها و ائتلاف ساز

است که از نظر  ینا یت. واقعیدسخن بگو یرد،گ یعمدتاً انگشت اتهام را به طرف تهران نشانه م

 تییامن یاسی،س ی،نظام ی،مذهب یدئولوژی ی،دشمن ا یکعلاوه بر آن ه  یرانا یمقامات سعود

علاوه بر  یاض،در نگاه ر ین هروشن تر ا یان. در بیدآ یهم به شمار م یدشمن نژاد یکاست 
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 – یتعارض در منافع و اهداف منطقه ا یت،با وهاب یعتش ی،با اسلام وهاب یاسیتقابم اسلام س

 (.9: 9311 ی،با آنها است)مطهر یقیدر تعارضات عم یزن ینژاد یثاز ح یرانا جهانی،

در مقابله  یسعود یمرژ و کشورهای وابسته عربی هم ون از اهداف غرب ی یک بدون ش     

 یاست. دسترس ی و جهان عرباسلام یدر کشورها یکحفظ منافع خو یع،و تش یرانبا ا

در حال توسعه  یدر کشورها یو منابع انسان یاقتصاد یهاسرچشمه ی،نامحدود به منابع نفت

به طور بوده است.  ییاروپا یافتهتوسعه یو کشورها ی امربودجه کلان آ یناز منابع تأم یاسلام

، دست عربی منطقه خلیج فارس یدر کشورها یرانا یاز نوع انقلاب اسلام یوقوع انقلابحتم 

 .کندیمواجه م یاقتصاد یهامواهب کوتاه و با بحران ینبه ا یدنغرب را از رس

فرهنگ،  ها،یاستبا س یدشمن یات مخالفت اشاره به احساسا 9هراسییرانابه لحاظ معنایی،      

نفرت،  اعتمادی،یاشاره به ب هراسییرانا یندارد. هم ن یرانا المللییننقک ب یاجامعه، اقتصاد 

 یک نوانبه ع یرانیانبه ا یزاریب یاترس  یشه،کل ی،تعصب، نژادپرست یض،انزجار، حسادت، تبع

 تواندیم هراسیایران ر سراسر جهان دارد. گسترهد شدهیرفتهپذ یمذهب ی،زبان ی،قوم ی،گروه نژاد

 (.31: 9313 ی،و بهرام یخواجه سرو) باشد یرمتغ شدهینهو آزار نهاد یبتا تعق یاز نفرت فرد

به منافع  یدنرس یتوطئه برا یهنظر یکه برمبنا گرددیاطلاق م هایییاستبه س هراسییرانا ینهم ن

در ش م  یاخاص  یکشور یبرا یدیبه عنوان تهد انیرکردن ا یبا معرف کشور ینا یهخاص عل

 .(919: 9331؛  شریعتی، 35: 9313گردد)صادقی، یمطرح م المللیینصلح ب یتر برابزرگ

 با بزرگ یژهبه و یراناز ا قلانیع یرترس مفرط و غ یبه معنا یهراس یرانا یده چرنس،به عق     

 هراسییرانموارد ا یشترینب(. Chernus, 2010: 27)کاربرد دارد یا هسته یرانا یدتهد یینما

، محور فرهنگیمانند کشور ب ینیبا عناو جمهوری اسلامی ایرانکردن  یبه منظور بد معرف

                                                           
1. Iranophobia 
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 یران، ادهدیاشاعه م یاکه نفرت را در دن یدر جهان، کشور یستترور یحام ینترشرارت، بزرگ

 یطراح یبرا یران، اتهام به ایجهانحصل یبرا یدیتهد یران، ایگانکهمسا یبرا یدتهد ینتربزرگ

 است.شده ی گیریپ یگرو موارد مشابه د یندهدر آ یهودیان یکشتوطئه به منظور نسم

 :باشدیموارد نم یناما محدود به ا یدهگرد یمشامم موارد ذ پروژه سیاستی ینا اهداف

ص )بطور خا جمهوری اسلامی ایران یگانبه همسایحات سلجنگ افزار و تفروش  -

 فارس(. یجخل یهعرب حاش یکشورها

 ییجا یران،ا یههمسا یدر کشورها یتسلط کامم بر منابع انرژ یبه منطقه برا ینظام یروهایاعزام ن -

 .داده است یاز جمله نفت و گاز را در خود جا یادن یلیفس یانرژ درصد ذخایر 01از  یککه ب

الخط، زبان و رسم تی، سبک زندگی،یبافت جمع ییراجبار به تغ یا یب و تشویقترغ یک،تحر -

 ینبحر زدایییرانیا یاستاند، مانند سبوده یرانجزء خاک ا تریککه پ یمناطق یرسوم مذهب

جدا شده از  یدر کشورها یالخط، زبان و مراسم مذهبرسم ییرتغ یتانیا،بر یتوسط امپراطور

 ی سابق.شورو اتحاد جماهیر و تحت سلطه یرانا

نوین ضد  جبهه یک یمو تش  یماعراب از جنگ اعراب و اسرائ یومانحراف اف ار عم -

 یران)عجم(.و ا )عرب(و ش م دادن به مفهوم جنگ اعراب ایرانی

 یاسلام یانقلاب کشورها یمدل موفق برا یکشدن به  یمتبد یبرا یرانمتوقف کردن ا -

 .یغرب یکشورها یمانهمپ

 یجهان ینو خارج از قوان یرقانونیعمال غانجام ا یبرا یادن یکشورها یاف ار عموم یهتوج -

نقض  ینترنتی،و ا ی یحملات ال ترون یرانی،ترور دانشمندان ا ی جانبه، هاییممانند تحر

 حمله و اشغال کشور. یتاً کشور و نها ییهوا
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هم  ینتربزرگ یتی،امن یطهبه عنوان ح ی اآمر یبرا یامنطقه غرب آس یگرطرف داز      

حافظ منافع  یم. اسرائآیدیبه شمار م یماسرائ یمرژ یعنی ی اآمر یتصادو اق ینظام یمانانپ

مسلمانان است، پس  یزیاست بارست یهرشد روح یمانع برا یندر منطقه و بزرگتر ی اآمر

 یانقلاب یعتش یتضد یمدل به است. یدولت جعل ینا یتاز امن یتموظف به حما ی اآمر

کشور همواره به عنوان  ینا یونیستی،صه میرژ یضد بشر هاییاستبا س یاسلام یجمهور

 بوده است. یماسرائ یتموجود یدکنندهدولت تهد یک

از همان آغاز،  یاسلام یجمهور یانگذارو بن ی)ره( در مقام رهبر انقلاب اسلام ینیخم امام     

منطقه خواند  یرا غده سرطان یماسرائ یرا اعلام کرد. و یانقلاب اسلام یونیستیضد صه یاستس

ماه  یانیجمعه پا یماسرائ یهمسلمانان عل یهمبستگ یمحدود و دور انداخته شود و برا یده باک

. هم نین بنا به (951:  91ج : 9331صحیفه امام خمینی، ید )قدس نام یرا روز جهان نرمضا

از اهداف : »یمدظله العال یاخامنه یالعظم اللهیتحضرت آ ی. رهبر معظم انقلاب اسلامفرموده

گذاشتن جبهه سرپوش هراسییرانو ا هراسییعهش یجمسلمانان و ترو یاناختلاف م یجادا یاصل

)بیانات مقام معظم «است یونیستیغاصب صه یماست بار بر مش لات خود و حفاظت از رژ

 .(9313خرداد  1رهبری، 
 

 یهراس یعهو ش یهراس یراناشبکه العربیه و چرایی 

 لعربیه. فرایند و چگونگی شکل گیری شبکه ا9

 یشب ه خبر یک ی،عربستان سعود یادر منظومه رسانه یهالعرب یزیونیتلوشب ه      

و در واکنک به نقک  هایو قطر هایسعود یناست که در دوران جنگ سرد ب المللیینب

 یستاس یهاول ینههز شد. یاندازراه هایقطر، توسط سعود یرهالجز یزیونیگسترده شب ه تلو

 دلار بود که توسط ملک عبدالله پادشاه عربستان پرداخت شد. یلیاردم یک یهشب ه العرب
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ملک فهد پادشاه سابق  یاز دامادها ی ی یمابراه یدشب ه متعلق به ول ینسهام ا یشترینب

بن فهد از  یزعبدالعز یزو ن «ی. سیام. ب»یزیونیعربستان و مالک مجموعه شب ه تلو

به  2119در لندن تأسیس شد و درسال  9119در سال  MBC است. یشاهزادگان سعود

مالک  9«المللی گروه عربیشرکت هولدینگ بین»منتقم گردید. « ای دبیشهر رسانه»

"MBC"  است. مالک این شرکت نیز ولید الابراهیم ی ی از اقوام و بستگان ملک فهد

 یام بگروه   هشب ینکه اول یاز زمان (.91: 9313 )ملور،پادشاه فقید عربستان سعودی است

گروه نسبت به خاندان  ینا ی ردشد، تاکنون رو یسدر لندن تأس یلادیم 9119در سال  یس

بودند که  یکسان یزن یوستندپ سییبکه به ام یبوده است و گروه یتیسعود کاملاً حماآل

 .(91 : 9313ملور،)اندهمراه و سازگار بوده یعربستان سعود هاییاستمعمولاً با س

 است. یانهدر بخک خاورم "MBC Group"از گروه  یدر واقع جزئ یهالعرب ةشب      

سابق عربستان، جمال  یاطلاع رسان یروز یالمدن یادا ی،شب ه وهاب ینموسس ا یئتاعضاء ه

از روزنامه نگاران  ید، حمد الجاسر، طارق الحمیرالراشد، عثمان العم ی،عبدالرحمنالقاشقج

شب ه  ینا یستاس یدر ابتدا سابق اردن بودند. یاطلاع رسان یرو صالح القلاب وز یسعود

به  یمآل سعود ما یا یلهقب یمآن به رژ یوابستگ یماز خبرنگاران عرب به دل یک یچه

 یشنهادسابق عربستان پ یرسان یراطلاعوز یالمدن یادسرانجام ا اما نبودند. یهبا العرب یهم ار

 یرهرابر حقوق خبرنگاران شب ه الجزمعادل سه ب یونددشب ه بپ ینکه به ا یکرد هر خبرنگار

 .(Behravesh, 2014: 345-346)به او پرداخت خواهد شد

به طور  یهطور عام و العرببه سییبام یتتلاش کرده تا هو یبه طور کل یعربستان سعود     

هر گونه  یرسعودی،غ یانو مجر یندگانگو یریاساس؛ ضمن به کارگ ینخاص پنهان بماند. بر ا

                                                           
1. Arab Group International Holding company 
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مستقم و به  یارسانه یهکه العرب کندیکرده و ادعا م یرا نف ین با دستگاه حاکم سعودارتباط آ

 یارقابت رسانه ةفارس پا به صحن یجخل ةمنطق هایربع ةو به عنوان شب  یاصورت حرفه

در  یرسانه که در جده است، دفتر ینا یمنظور؛ علاوه بر دفتر مرکز ینگذاشته است. به هم

شب ه  ینو اعتقادی ا یمذهب ی ردبه آن بدهد. رو یردولتیغ ةکرده تا وجه جادیا یدب یتیس یامد

بهخصوص مراجع حوزههای نجف که  یدعظام تقل یعی، مراجعمراجع ش یرو ت ف ینبا توه

 یرانا یدولت عراق و جمهوری اسلام یاسلام ی رددارند، رو قم های با حوزه ی یروابط نزد

در  یسلطنت پادشاه یتشب ه حفظ قدرت و محبوب ینا یاهداف اصل ی ی از. ی شودم یمت م

از اختلافات  یباعث بروز بعض یتوهاب یدو نشر عقا یعیضد ش یدبا پخک عقا که عربستان است

 مخالف هستند و به انتشار یرانشدت با ا عناصری که به یریکارگ شب ه با به ین. ااست شده

 ی ایی هم ونو آمر ییهای اروپا راه رسانه کرده تا یاند سع مشهور شده یرانا یهتند عل مطالب

 (.10 :9311 یک مل ی،را دنبال کند )ن یوزن فاکس

ائتلاف  ةسال شاهد حمل ین. در اگرددیبرم یلادیم 2113به مارس  یهالعرب ةشب  افتتاح     

 یتلاش کرد تا در راستا یساز همان بدو تأس یهالعرب ةشب  هستیم.به عراق  ی اییآمر

به عراق  ی اتجاوز آمر یاندر منطقه حرکت کند لذا در جر یمانانکو همپ  ایاهداف آمر

آن  ییهمسو یگرفت. در مقاطع بعد یکدر پ ی اکاملاً جانبدارانه نسبت به آمر ی ردیرو

 .یدگرد یانهمگان ع برطور کامم به  ی اآمر هاییاستشب ه با س

روزه را رقم زد،  33ه لبنان جنگ با حمله ب یونیستیصه یمکه رژ یلادیم 2111سال  در     

الله را که حزب یجنگ بود تاحد ینالله لبنان در امقصر نشان دادن حزب یهالعرب ةشب  ی ردرو

 هایونیستتجاوز صه یو در پ یلادیم 2113نمود! پس از آن، سال  یعامم شروع جنگ معرف

آن، جنبک  یغرب یانو حام یونیستیصه یمآش ار با رژ ییهمسو یکدر  داً به نوار غزه مجد



 23/   مسعود مطلبی؛ در جهان عرب یزیست عهیش یهراس رانیدر پروژه ا هیبکه العربعملکرد ش یبازشناس ؛یرسانه و افکار عموم 

کرد! که البته  یجنگ معرف ةکنند)حماس( را به عنوان عامم شروع ینفلسط یمقاومت اسلام

 هایگریناشیسعود بود. آل یشب ه با مواضع رسم ینا ییمتأثر از همسو ی ردهارو ینهمه ا

ن جهان از مردم و نخبگا یاریآش ار شده بود که بس یاف ار عموم یبرا یبه حد یهالعرب ةشب 

در  یعرب زبان بود ول یاکردند چرا که در ظاهر شب ه یاد «یهالعبر»شب ه به عنوان  ینعرب از ا

 در منطقه بود.  یونیستیصه یمرژ هاییاستواقع همگام و همسو با س

از  یتو آش ار به حما اییرحرفهکاملًا غ یبه صورت یهالعرب ةانقلاب مصر شب  یانجر در     

جهان  یاف ار عموم یدکه با واکنک شد ی ردیمبارک( پرداخت. رو یسنمصر )ح ی تاتورد

خصوص  ین. در ا(13-10: 9315)فهیمی فر و هم اران، مواجه شد یمصر یونعرب و انقلاب

 یهالعرب ةاز شب  یدشد نتقادبود، ضمن ا یکه از جمله جوانان مشهور و معارض مصر یموائم غن

ارائه  یدروغ به اف ار عموم هاییمکرد که اخبار و تحل ادی اییرحرفهغ یاعنوان شب هاز آن به

 91 ینمعروف شده است و در ب سازیعهشا یابه شب ه یهالعرب ةکه شب  یستن جهتی. بدهدیم

 است. هخود ربود یسبقت را از رقبا یساز جهان گو یعهمعروف  شا ةشب 

 یهاسوژه یهالعرب ةشب  ینغدروتحلیم های  یمن،به  یتجاوز ائتلاف سعود یانجر در     

 ةها شب سوژه یناز ا ی یفراهم کرده است. در  یکاربران شب ه اجتماع یرا برا یمناسب

 یرا به همراه داشتمدع «یهخاص العرب»که عنوان  یاختصاص یریتصاو یکضمن نما یهالعرب

ها و تانک ی،زره یزاتمربوط به ستون تجه یرتصاو یدترینجد یرتصاو ینشد که ا

مربوط به  یه،العرب یاختصاص یرکه تصاو یاست در حال یمنجنبک انصارالله  یهاهکشت

 .بود یمنهدم شده عراق یهاو عراق و تانک یرانجنگ ا
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 یه در جهان  اسلام و عربالعرب یاست های رسانه ایس عمومی سرفصل. 2

همواره  «یهبالعر»و در رأس آنها  یمختلف عربستان سعود یخبر یهاها و شب هرسانه     

 یکشورها یژهبه و یعرب یدر کشورها« موجود هاییتانع اس وارونه واقعبازنمایی و » یاستس

نحوه پوشک اخبار و تحولات  خود قرار داده اند. هاییتمحور مقاومت را در رأس اولو یحام

 ییخود به تنها و یمن عراق، لبنان یرگوناگون نظ یمنطقه در نقاط مختلف و کشورها یاسیس

ی رد و رو یاست هاسرفصم س درجدول ذیم تلاش شده است با توجه مدعاست. ینگواه بر ا

 بیان گردد. از زمان تأسیس تا به امروز شب ه ینا عمومی -های رسانه ای 

 از زمان تأسیس تا به امروز یهشبکه العربسیاست های عمومی 

 یاست و روابط بین المللسحوزه 

 و عربستان سعودی در منطقه ی ا و رژیم اسرائیم های آمر سیاست هم سویی با -

 اسلام و عربرژیم اسرائیم در جهان ترسیم چهره ای صلح طلب از  -

مقاومت  یماعراب در برابر اسرائ یا) رژیم صهیونیستیی در برابر سازش ار یجمبارزان و ترو یهروح یبتخر -

 تر است. یکه از شما قو یدن ن

 یدرا شه یونیستهاحملات صه یانهرگز قربان یهاست.)العرب یستقاومت کند، ترورم یمهر کس در برابر اسرائ -

 .خواند( ینم

 است. یستترور یفرد ینچن یندولت مستقم حمله کرده، بنابرا یکحمله کند، به  یمهر کس به اسرائ -

 محمود عباس است. یعنی ینفلسط یقانون یسبر ضد رئ یگروه شورش یکحماس  -

مصالحه کند، آنگاه شما)اعراب(  یمبا اسرائ یمثم مصر عمم کنند، واگر هر کشور یدبا یتمام کشورها -

 خط سازش( یجشد)ترو یدداشت و محاصره نخواه یدخواه یراحت یزندگ

خود در داخم  یها هستند که از سلاح یعهو جوانان ش یستاز جوانان ماجراجو و ترور یحزب الله گروه -

 کنند. یلبنان استفاده م

ورزد و همه  یکشور دشمن ینتواند با ا یکس نم یچجهان است و ه یکشور منظم و قانونمند و اساس ای آمر -

 (یهراس یرانو ا یاست بار جهان یغاست)تبل یرانسر ا یرز یبتهابلاها و مص

 حوزه فرهنگ
فساد  یجرو)تیدهدر نده یو وقت خود را در مساجد و اماکن اسلام یدجهان را بگرد یاییدجوانان جهان ب یا -

 (یو بند بار یو ب

 شدن شماست. یو جهان یمانع راحت یدگو یآن ه اسلام م -
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غرب  ی رداز رو یتفحشا و حما یجدر سر و صورت باشد)ترو یستتواند در قلب باشد، لازم ن یحجاب م -

 برضد حجاب(

به  یدکه چندان مق یانیمجر ییرو ...) به کارگ یریدبگ یادو رقص و آواز  یدکن یجهانگرد یاییددختران عرب ب یا -

 ها مطرح است( آن یباییو ز یمسائم ظاهر یشتریها ب و در استخدام آن یستندن یو رفتار یمسائم اخلاق

 هنرحوزه 
 ید.ج سون برقص ی ممصرف مواد مخدر تا مثم ما یعنیهنر  -

 ودتان.خ یمگر به راحت یدنباش یبندپا یزچ یچو به ه یدنفر برقص یلیون هادر برابر م -

 باشد. ییاروپا یددختران عرب فرهنگتان با یا -

و حماس و حزب الله و ...  ینله فلسطأبه مس یو کار یدو شاد باش یدو شراب بنوش یدبرقص ید،و ... بنواز یتارتار و گ -

 جهان اسلام( یها از مسائم اصل )سرگرم کردن جوانان عرب به لهو و لعب و منحرف کردن آنیدنداشته باش

 یزندگزه سبک حو
 (ییو مصرف گرا یفرهنگ غرب یجباشد ) ترو یغرب یدشما با یتمام زندگ -

ج سون باشد البته  ی مما یدتو با یها باشد، الگو یمثم غرب یدکردن با یباز یپوشک، حرف زدن و حت -

 باشد. یتوان یهم م یمثم بارب

 است. ینهمدفقط مربوط به مساجد و م ه و  ینتوجه ن ن، د ینیبه مسائم د -

 .باشد یخال ینیاز مسائم د یدبا یزندگ -

 (9331منبع )مهری، 

 یه در باب ایران و شیعیانالعرب یاست های رسانه ایس سرفصل. 3

 یرانا یهعل یمختلف به جنگ روان یوه هایبه ش که سالهاست یهشب ه ماهوارهای العرب     

گرچه از  یجنگ روان ینه است. اافزود رسانه ای جنگ یناکنون بر حجم ا پرداخته، و هم

 یخش یت االلهپس از اعدام آ یرانا یهعل یهالعرب روانی است اما جنگ یافتهگذشته تاکنون ادامه 

مواجه شد،  یرانکشور در ا ینمعترضان به سفارت ا حمله عربستان که با یعهنمر از علمای ش

 یک هایبا استفاده از تاکت یهالعرب .(230: 9313)سرابی و هم اران، گرفته است یشتریشدت ب

 یکشورهای عرب یاندر م به ویژه در جهان یرانتلاش دارد تا چهره ا یمختلف جنگ روان

محورعمده  پنج گذاشته شود. یکنما به جوامع یندر ا یراناز ا یمخدوش شود و چهره نامطلوب
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 یرانا»یونیستی صه ی اییپروسه آمر یشبردقرار دارد که شامم پ یرسانه سعود ینکار ا در دستور

حمایت بحرانی و خطرناک نشان دادن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران؛  ؛«یهراس یعهو ش یهراس

 رسانه ای از مخالفان و معارضین ج.ا.ایران و پخک نوارهای ویدئویی فعالیت های تروریستی

ن گیری علیه نیروهای نظامی ایران و گروگا« الاحوازیه»و  «جندالله»گروهک های موسوم به 

حذف مقاومت »و   «بیروت –دمشق  -قطع محور تهراناختلال و » یلاش برات ؛نظامیان ایرانی

 کشور است. ینا یاز صحنه مبارزات «لبنان یاسلام

این شب ه در رابطه با این دستور کار در صدد بازنمایی سوگیرانه محورهای ذیم در      

 (: 251-251: 9313و هم اران، برنامه های خبری و تفسیری خود می باشد)سرابی 

کشور  ینتواند با ا یکس نم یچجهان است و ه یکشور منظم و قانونمند و اساس ی اآمر -

 .(یهراس یرانو ا یاست بار جهان یغاست)تبل یرانسر ا یرز یبت هاورزد و همه بلاها و مص یدشمن

 .(یهراس یرانخواهد بر شما اعراب مسلط شود )ا یم یرانا -

دادن یمن به غیر از عدم دسترسی به خلیج عدن، به معنای گسترش هلال شیعه و از دست  -

 .(یهراس یعهافزایک نفوذ شیعیان در خاورمیانه است)ش

تعرض و  به و حرم نبوی ینهن رده و در م ه و مد یتهای خدا را رعا حرمت یرانا -

 .(یهراس یران. )ای پردازدآشوب و قتم حجاج م

د مبنی بر حمایت از تروریسم و آشوب و تجاوز را با حمله به یران چهره واقعی خوا -

 .(یهراس یرانسفارت عربستان نشان داد)ا

 یرانبود)ا ی اعربستان در آمر یرسف ترور درصدد وجود دارد مبنی بر این ه ایران یسوابق -

 .(یهراس
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 لاحهستند که از س یعهو جوانان ش یستاز جوانان ماجراجو و ترور یحزب الله گروه -

 .)شیعه هراسی(کنند یخود در داخم لبنان استفاده م یها

 .)شیعه هراسی(شیعیان حوثی به دنبال الگو برداری از حزب الله لبنان هستند -

تلاش می  جهان یعیانبه مرکز ش یم شدنبرای تبد پس از انقلاب یران،اجمهوری اسلامی  -

 .کند)شیعه هراسی(

 .)شیعه هراسی(هستند یرانهای ا پروژه ابزاری برای به هدف نشستن یعیانش -

چهار پایتخت  ه تاداد را ام ان این دولت شهیعی در عهراق به ایران و تأسیس سقوط صدام -

 (2191فوریه  5عربی یعنی بغهداد، دمشق، بیروت و صنعاء را در اختیار بگیرد)شب ه العربیه، 

 

 یریگ نتیجه

برای بیک از ب سلطه گر و رژیم صهیونیستی، در کنار و به موازت غر، عربستان سعودی     

دهه است که ش م گیری موج جدید اسلام گرایی بعد از انقلاب اسلامی را که محوریت  چهار

. در منظر ستبر عهده داشته، با وقایع ایران پیوند زده ا جمهوری اسلامی ایرانو مرجعیت آن را 

به گونه غیرقابم  «ایران هراسی»و  «هراسی شیعه» عربستانیتحلیلگران، استراتژیست ها و مقامات 

 رند.یگمی تف ی ی در ارتباط تنگاتنگ با ی دیگر مورد تعریف و تفسیر قرار 

جمهوری اسلامی  ،خود یدئولوژیکا یتهووهابیت به عنوان با مبنا قرار دادن  رژیم سعودی     

ماندگار  یدتهد یکن را تهرا یاض،؛ در واقع رمی پندارددشمن بالقوه و بالفعم  یک ایران را

 ینکب ینخود را وارد کند. ا یها یبتواند ضربات و آس یم یکند که در وقت مقتض یم یتلق

کشورها،  یگراش با د یو فرامنطقه ا یموجب شده تا در روابط منطقه ا یسعود یایفوب یرانا

 یاضر یسوعرب از  -فارس  یساز دوگانهکند.  یمعرف یو جهان یمنطقه ا یدتهد یک را یرانا
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 ی ردبا رو یرانا یهبر عل یمنطقه ا یجبهه ها یمو تش  یرانبر ا یمنطقه ا یانزوا یمتحم یبرا

است. از  یراندر عرصه تقابم با ا یسعود یرانگ یمتصم یاستگذاریس یاز مبان یعرب محور

وزرد  یآن ه که به راهبرد تقابم با تهران بدان مبادرت م یدر راستا یاضر یگرد یسو

تحت الشعاع  یباشد که برا یها م یتدر مقام اقل یمذهب یها یکفعال کردن گرا گذارییاستس

 یاز گروهک ها یو معنو یمال یتمورد استفاده قرار داده؛ حما یرانا یداخل یتقرار دادن امن

 یدر قالب شب ه ها یعهشعائر ش یبتخرایران هراسی و در  یو استفاده رسانه ا یزمرکز گر

 باره است. یندر ا یاضر یها یتاز جمله فعال العربیه ی هم ونا ارهماهو

، از آنجا که رسانه ها به «ساخت گرایانه بازنمایی»روی رد و بر اساس  به لحاظ نظری     

کمک می کنند و ذهنیت و « در اذهان نظام های یادآوری کننده تعاریف»ساخته شدن 

انگاره ای که خود برمی سازند دانک عمومی یک جامعه یا گفتمان را بر اساس تصویر یا 

 ،منفی ،سوگیرانه رسانه ای در قبال غیر یا غیرخودی تولید و توزیع می نمایند. بازنمایی

ی ی از اصم ترین و کلیدی ترین ابزارهای توسط شب ه العربیه  و ایدئولوژیک سیاسی

 عربجهان  اجرایی -نگرش های نخبه گان ف ریاف ار عمومی و مستعد در ش م دادن به 

در  یهراس یعهایران هراسی و ش و ترویج «دشمنان/ دیگران»ایران و ایرانی به عنوان نسبت به 

منتج از  یاسلام یداریعلی الخصوص کشورهای نگران از گسترش ب اسلامیکشورهای 

 سعودیعربستان  و بخصوصفارس  یجخل یهحاش یعرب یمانند کشورها یانقلاب اسلام

 تیهدر برخورد با  فعال وابسته به رژیم سعودی شب ه ینای ا هرسان عمل رد .بشمار می آید

 های روهگشب ه با  ینا ییدر منطقه و همنوا یعیاننقک ش یران،ا آمیز ههای هسهته ای صهلح

دههد کهه  مینشهان  یخلق به خهوب مجاهدین جنهداالله و گروههکیه، الاحواز یستیترور
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ی و شیعه هراس یرانا پروسه های بیههه وتعقان مسهلمانان منطقیهش اف م یجادا ککه هدف

 است. یعیان در جهان اسلامانزوای ش یتو در نها هراسی

 

 پیشنهادات

ها صورت از رسانه یریگح ومت، نظام و دولت با بهره یاز کارکردها یامروز بخک مهم -

و  یرسانه ا بدون ابزار .داشته باشند ینقک محور توانندیم ینهزم ینها در او رسانه پذیردیم

، منافع و یالملل ینتواند در صحنه ب ینم یکشور یچ، ه یاقناع اف ار عموم یموثر برا یارتباط

قدرت،  جمهوری اسلامی ایران می خواهداگر  یناش را دنبال کند. بنابرا یاهداف مل

از  موارد را ینا یدبا کندمخابره  یارا به دن یرانا ی اسلامیو ارزش یاصول فرهنگ یدئولوژی،ا

در این راستا تقویت محتوایی و بودجه . کندبه جهان منتقم  و دیپلماسی رسانه ای هاق رسانهیطر

یمای جمهوری اسلامی صداوسسازمان  یبرون مرز یهاشب های و سرمایه گذاری بر روی 

کشور به  یو هم از منظر معرف یسازجهت فرهنگبه  العالم و ... ی،و یهم ون پرس ت ایران

توجه داشت با  یدباالبته  مؤثر باشد. تواندیم طلبحال صلح ینو در ع یقدرت جهان یکعنوان 

 یراندر عرصه ارسانه ای رقبای منطقه ای بخصوص رژیم سعودی  یتتوجه به ابعاد مختلف فعال

 یداتتول یگرفته تا همراه یینماو وارونه  یینما یاهس ی،از خبرساز یهراس شیعهو  یهراس

 یریتبه مد جمهوری اسلامی ایران یبرون مرز یها شب ه یانات،جر یمقب ینبا ا دیووهال ینمایس

و  یو انسان یاخلاق یهاو نشر ارزش  یکد، نمایدر خصوص تول یترهوشمندانه  یو طراح

و  یلمخبر، مستند، ف یهدر قالب ته یرانی،تمدن فاخر ا یزاسلام و ن یند یدجهان شمول مورد تأک

معاند  یکشورها یو اجتماع یفرهنگ یکبردن نقاط تار یرنوراف نبقه و زمسا یقی،موس یال،سر

 است. یازمندن یتر یجد ی،زیرو مانند آن به کار و برنامه  یاسلام یجمهور
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 یسواد رسانه ا یکافزاهم نین در کنار اهتمام نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به  -

شناخته شده مانند رسانه  یااز منابع ناشناخته اخبار و اطلاعات  یدروازه بان بمنظور مخاطبان

از های داخلی و بخصوص سازمان صدا وسیما  افزایک اعتماد مخاطب به رسانه یگانه؛ب یها

راه پاسخ گویی جامع و کامم به همه نیازهای خبری، اطلاعاتی، سیاسی و اجتماعی و اتخاذ 

 ب ه های ماهواره ایسیاست رسانه ای مصون سازی مخاطب در برابر اثرات مخرب ش

 به جای تلاش در جهت حذف فیزی ی یا آزادگذاری کامم این رسانه ها هم ون العربیه

 می تواند اقدام موثری در این زمینه بشمار آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    



 39/   مسعود مطلبی؛ در جهان عرب یزیست عهیش یهراس رانیدر پروژه ا هیبکه العربعملکرد ش یبازشناس ؛یرسانه و افکار عموم 

 منابع
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 .913-921، صص 2شماره م،ستیب
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