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 چکیده
هراسیوایجادتصوویرینامتناسواا ایبرایاسالمهایمتعددرسانهباتوجهبهتالش

درویاسوت تویاسالم،هدفاینمقالهتصویرپردا یصویی ا اسوالمدرشوبپهپور 
یانوا بسوایروشومالیآمریپوایواروپواجوانانبهرهبریمعظممقامنامهدواول؛مرحله
ومضمونتیلیلوگردآوریموضوع،بامرتبط کلویمیور7وموضوع81قالادرشد
هوایافپنی،تاریخوتمدنغربی،اسوالماصویل،جامعوهغورس،م وازلرو ،رفتوار)هرا 

قورارمصواحبههوایپرسوشمبنوایوبنودیدسوتهاسالموغرسواسالموسوایرمپاتوا(
انتخواسهدفمنودصور بهدینورسانهحو هکارشناسانا نفر03دوممرحلهدر گرفت

درنهایوتهوامصواحبهپسا تیلیلمیتوایکیفیموتن شدندساختاریافتهنیمهمصاحبهو
پیشونهادوویتویپور شوبپهموجوودوضعیتار یابیبخشِدودرق متاینخروجی
پیشونهادیاهپارهوایر شودمطرحشبپهاینبرایمیتواوپیاممدیریتمطلوسوضعیت

بوا خورد(،پیوام،رصودومیتوا،تو یعپژوهی،ساختسا ی)مخاطادرسهحو هبرنامه
سوا مانی)کادرسوا یوم وازلونیزساختارای(شبپهایوبرونشبپهریزی)درونبرنامه

شود درنهایوتخرخوهپیشونهادیبنودیوخالصوهدسوتهورویپردهایسوا مانیشوبپه(
مطروحهدراینپژوهشبرایاتخاذسیاستیمؤثرومتناسابااهودافشوبپهبورایرسانه

مبنایشناخترسانهو بانآنارازهشد 
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 مقدمه
دریافوتمنبوعتنهواانعنووبوههوارسوانهبورتپیوهبوادیجیتالعصردرمخاطااستبدیهی

قبوولراهواآنداوریونگری وتههوارسانهپنجرها وقایعبهخارجی،رویدادهایا اطالعا 

تصواویرجریوانوهواانگوارهخواللدرکشوورهایاسوالمیخهورهدادنجلووه سویاهنمایدمی

پافشونووعیا متأثرمخاطاهدف مانی،تپرارطیکهشدهاستباعثحاکمهایرسانه

غربویمخاطوادهود قورارعملوواقعیتمالکراهاانگارهاینمَجا ،وواقعیتبینآگاهی

فقودانوخبوریانیصوارا حاصولکوهبردمیسربهاخالقیواطالعاتیجهلدریکاکنون

فرهنگویدسوتگاهتورینمهومعنوانبهصداوسیمااهمالوجریاناینتداوم استمعنویمنابع

خوویشمخاطبواناذهوانبورغربیایرسانههایبنگاهبیشترخههراستیالیباعثو هحایندر

 شودمی

سوتیزانهدرآنهوایاسوالمعنووانررفویکوههنوو انگوارهبوه،ذهنجوانغربیحالنیابا

هایمنفینیوا بوهرویپوردیفعوالدرتطهیراست  دودناینانگارهرسوسنپردهاستقابل

بورایب وتریشوود ایجوادهایغربیبهتصویرکشیدهموییاستکهتوسطرسانهقبالمفاهیم

و نیا مندآنبهنیلکهاستضرورتیغربیجوانبرایدینیمفاهیمدرآ اداندیشیدنگفتگو

مبوانیبواهواییپیوامارازوهراهپارهاییبوانی خناستکارشناسانهمیتواییراهپارهایطراحی

راجذابیتصویروکشیدهبطالنخطدیناینا غربیمخاطاهایوریداپیشبرکهعقالنی

باعوثاینب وترتعواملییبهابی دستشودمیسا ندهتعاملبرایفضاییایجادباعثدهد،ارازه

رفوتنیغموابوها جلووگیریوبشوریپاکفطر شپوفاییاسالمی،موا ینبیشترخههرنشر

صوور درکوهاسوتبودیهی شوودمویامپریالی میقاصدما حمایتدرجوانیررفیتاین

اهمیوتا صویی عودمدرکو مینوهایوندرامورمجوریعنوانبهویتیپر شبپهاهمال

هوایررفیوترفتنبادشاهدبرای،رسانهعرصهدرموجودالمللیبینگفتمانیفضایوفرصت

مپتوامانودنداعشونیزبواقیاسالمیفراترا پنجرهصیی شناختبرایکنونیجوانقشر

رواستکهمقاممعظمرهبریجوانوانراا همین.بودخواهیمغرسدرفپریاقلیتدراسالم

حپایتا تأکیدایشوانبوراینماید ایندعو اولدعو میبهرجوعم تقیمبهمنابعدست

وفپوریعمو بوهجانبهغورساسوت نفووذاییکدورشدنمخاطاخویشا فضایرسانه

است،هراسیاسالمماحصلکهعاطفیسدواح اسیحجاس دودنوغربیجوانانفرهنگی
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توان وتیممویاگور» کنودمویبیشوترتهواجمیدرمودیریتمیتووارارویپوردیاتخواذاهمیت

سپسوکنیمتولیدراهاآنبعدبشناسیم،درستبشود،منتقلمردمذهنبهبایدکهراهاییپیام

اختیواردریعنویموا،اختیواردرعمومیافپاروقتآنکنیم،پخشوتو یعصیی ،مدیریتبا

بوزرگ،هودفهموانکارهاهمهبرآیند دهندمیانجامرابزرگکاراینکهاستجمعیآن

 ا منظورایشوان(8018)مقواممعظومرهبوری،«استمردمذهنبهصیی هایپیامانتقالیعنی

پدیودهپیامودهایبوادفواعیتقابولا کمتورب یاریارسانهنرمیریوتهاجمپیشگهزینهم لماً

وم ولمانانبوامدنیرویاروییجملهآنا )کههراسیاسالمتبعا حذف استهراسیاسالم

مپتوادرکوهمپاتواریسوابایدوستوصل یفضاجادیاواست(   وهاآنفیزیپیتهدید

حوالدروی،تویپور  اسوتیغربوجامعوهدریوی اتنشثمرا ا استدیتاکمورداسالم

بورایمیتووایینیا منودراهبردهوایاسالمی،جمهوری بانانگلی یشبپۀتنهاعنوانبهحاضر

آمریپوایواروپواجوانوانهوایویژگویبهکارشناسانهتوجهبااسالما صیی تصویریارازه

ونشورواسوالمیحوو هدرپیوامصیی مدیریتمطلوسا دستیابیبهوضعیتی ه تشمالی

ضومنوی،تویپور شوبپههوایپتان ویلا استفادهباستیزوهابیاصیلاسالمخردمندانهب ط

آشوناییا متأثرکهشودمیجوحقیقتجواناندرررفیتیکردنبیداربهمنجراصالحنگرش،

رسوانهیوکبوههرکوداماسوت،بویغرقبلویهایمدلخالفکهایتا هتصویرتوسطاقناعو

غورستخاصمیهایسیاستبرابردرمخالف،هایجریانتشپیلبهن بتوشدهتبدیلتبلیغی

نمایند اقدامم لمانمللعلیه


 پیشینه پژوهش

«ویتویپور خبوریشوبپهمووردیبررسویبوارسوانهالمللیبینفضایدرنترهژمونیکا»

 اسوتشودهدفواعصداوسیمادانشگاهدر8033سالدراتیمشپوتوسطکهاستاینامهپایان

درالمللویبوینعرصوهبوهگرامشویهژمونینظریهتعمیمباتااستاینبرسعیپژوهشایندر

ویتویپور خبوریرسانهکانترهژمونیکعملوغربیهایرسانههژمونیتقابلرسانه،حو ه

ا کوهبوودهترکیبویپوژوهشایوندرتیقیو روش.شوودبررسویمووردیمطالعوهصور به

ایوندرمیقو  اسوتشودهاسوتفادهمصواحبهنیزومیدانیمشاهدا عالوهبهاسنادیمطالعا 

صوور بوهخبور،عرصوهدرکانترهژمونیوکگفتموانرهوورشورایطبهدستیابیمنظوربهراستا
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مفهوومیرخوسخواا اسوتفادهبواکوهتیقیو ایونا حاصلجینتاموردی،بودهاست مطالعه

2موفووهوالکووالگفتموواننظریووهو8هووالاسووتوار با نموواییگرامشووی،هژمووونینظریووه

دیگریمثابهبهشرقواسالما غربیخبریهایرسانهدرآنچه:دهدمینشاناند،آمدهدستبه

بوهمعپوو با نماییتپنیکا استفادهباویتیپر خبریشبپهدرشدهبا نماییفرودست

کوهاهدافیاند،شدهشبپهاینرهورسا  مینهکهتاریخیشرایط شودمیطردمختلفالاشپ

نیوزوشوبپهایونبدنوهدرارگانیوکروشونفپرانا گیریبهرهکند،میدنبالخبریشبپهاین

ویتویپور خبوریشوبپهبودنکانترهژمونیکبردلیلهمگیآن،تصویریوخبریادبیا 

بواایونپوژوهشمرتبطکهایرسانهانیصارشپ تنبیثبرتپیهمنظرا پژوهشنیا.ه تند

مورتبطنظرینتایجفقطونرسیدهعملیراهپارهایبهنهایتاًامااستداشتهخوبیوروداست،

اخیوردهوهدودیودگاهبررسوی» داردتودافعیرویپوردیکوهکردهمطرحراهژمونینظریهبا

مرکزتوسطتاونجرجدانشگاهدرکهاستپژوهشی«م لمانانواسالممورددرهاآمریپایی

دیودگاهتشوری بورایپوژوهشاین استشدهنگاشته2381سالدر0م یییتواسالمتفاهم

تصوویرم ولمانان،تصوویر پردا دمیمفهومپنجبررسیبهاسالممذهابهن بتهاآمریپایی

کوههواییکنشوهاسیاستمورددرهادیدگاهخشونت،واسالمارتباطدربارهنظرا اسالم،

آمریپوا،جامعوهدرم لمانانجایگاهدربارهمردماح اسا کندونهایتاًمیخاصرام لمانان

873قالوادراینترنتویپیموایشپوژوهش،ایونروش.دهنودمویتشوپیلراکلیدیمفهومپنج

م ولماناناسوت:منفویعمودتاًجنتوایاسوتکوهبودهآمریپاجامعهدرسؤال013ونظرسنجی

شخصواًکوهانودگفتوهنفر0آمریپایینفر83هرا 28قرنه تند،درموردتنفروغریبهاغلا

دارد،هواآنبوهن وبتنوامطلوبیدیودگاهنفوریوکنفور1هرا وندارندم لمانانا شناختی

مناسبیدیدگاهسپتامبریا دها بعداگرخه ه تنداسالممذهاباناآشناآمریپامردماکثریت

شودهترمنفیکاررفتهبهکلما وآناندیدگاهعراقجنگاواسطا اماداشتنداسالمبهن بت

تمایل درتمایلاین باالستب یارادیانبقیها ترخشندینیعنوانبهاسالممعرفیبرایاست 

حوامیرام ولمانانا وخوککگروهویاکثوراًداعوشرهووربوااموارفتوهبواالترعراقجنگ

سوالا  ه تندمواف م لمانانکردنمتهمونقدباهاآمریپاییا دانند ب یاریمیتروری ت
                                                                                                                                             
1. Hall 
2. Laclau & Mouffe 
3. Center for Muslim-Christian Understandingof Georgetown University 
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شناسواییکار مانندم لمانانعلیهخاصتدابیراتخاذباهاآمریپاییخهارمیکبعدبه2338

بوهوفواداررام لمانانونداشتهمخالفتیم اجدباهاآمریپاییاکثریتاگرخهند امواف ویژه

حمایوتسیاسویامووردرم ولمانانکاندیودایا آمواریجامعوها نیمویاموادانندمیکشور

 کرد نخواهند

 

 ادبیات نظری پژوهش
 ریتصو تیریمد

تصوویرپردا ی،یپویا خصوصویا عموومیدر نودگیتیریمد؛(8313)8لنپرشاعقیدهبه

هوایدیگورانا ماسوت توأثیرقوراردادنتصوورا وبرداشوتجهتتیوتاجتماعیوتالشیدر

بینویبوهپویشراتالشیبرایایجادمعنی،هدایتتعامال اجتمواعیوکموکآن(8332)2گافمن

هرحوالمودیریتتصوویرپردا ی،تالشویاسوتبورایمودیریتبوهدانود انتظارا دیگرانا مامی

همیشهدا یتصویرپرمدیریتوددرنگواهدیگوران ریزییکهویتمطلوسا خوطرحپنداشتها

منتقلقی دطووربوهرامهم طالعااتاکنودمیدهستفاا آنادفربلپهنی تکنندهگمراهرفتاریک

تاکنوودموویدهستفاادا یتصویرپرمدیریتا دفر درواقووعکندیجلوگیرفهموویکووجا یاوکند

تاکندهماهنگرامپیغانگیرندگاهواینگرشهاوار ش،اهوربایاکندمنتقلخواهدمیراپیغامی

ا ادفراف،هدینابهنسیدرایبر (Schlenker, 1980: 45)شوندیتاهداهلخودنتیجهبههووواآن

سمطلوتصویرتاکننودمیدهستفاادا یتصویرپرمدیریتهایتاکتیکایا گ تردهوسیعوطیف

نمایشواسووطهبووهفهدین انداربگذتووأثیرانیگردبینشبرهآنواسووطبووهوخل رادخواهلخوود

ادفرآناقطریوا شوووودمووویغیرکالمیمیق یاکالمییهارفتاا رعماصخایعمدیهارفتار

صوور بوهخویشرا تصووعقایدبهن بتراسایرینهوایبرداشوتهواوواکونشتاکوشوندمی

ادفرادنکرصیبتهشیووهووانگوواره،هارفتارشاملدخونیاکهکنندمدیریتیالکنترایماهرانووه

کهفوردهنگامی(»8313گافمن) براسا تعریف(8030:801،یکربپندینیمعطبرسا،)گرددمی

شودمعمووالًدالیلویوجوودداردتواب وتهبوهشورایطشوخدتوالشکنودتوادرجمعیحاضرمی

 (Hall, 1972: 35)«خودرادرذهندیگورانایجوادکنودرفتارهایخودراتغییردادهوتأثیرمطلوس

شدهاسوتکوهافورادبوراثتوأثیربورهاییتعریفعنوانتاکتیکطورکلیبهبهنیزمدیریتبرداشت
                                                                                                                                             
1. Schlenker 
2. Erving Goffman 
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لنپرشواکنند بنابهتعبیورهااستفادهمیخوبی(ا آنشانتوسطدیگران)تظاهربهمشاهدهشدننیوه

ىنفوذاجتمواعىاسوت اشوخاصبواتوالشبوراثنفووذبوربرداشوتمدیریتبرداشتنوع(8313)

غایتایندومفهوم،نفوذدرشاکلهذهنویمخواطبین گذارندخودتأثیرمیدیگرانا خودبرآینده

ایمطلووسا اسوالمدرویباجایگزینیانگارهتیجواناروپاوآمریپایشمالیاست شبپهپر 

هایاختیاریواجبواریجوانوانهارامبناییبرایکنشتصاویروانگارهتوانداینذهنمخاطا،می

ا تووانیموغربیدرراستایاهدافاسالمیاستپبارستیزانهنمایود درمقابولایونرویپوردنظوری،

هوایایهمیادکردکهدرآنواقعیتبهنیومعنواداروجوودنوداردویپویا شویوهبا نماییرسانه

طرفکهآمیختهبوهروابوطاینهامریخنثیوبویناست با نماییفرهنگیورسانهکلیدیتولیدمع

رراسووتایتووداوموتقویووتومناسووبا قوودر جهووتتولیوودواشوواعهمعووانیموورج درجامعووهد

هوایجمعویاقودامبوه بورایمثوالخبرهوایرسوانه(Hall, 2003: 13)هایاجتمواعیاسوتنابرابری

کننودولویایونرویپورددرقبوالهوامویااجتمواعی،عقایودوپیشورفتهایغالوبا گوییار ش

سوا یدربوارهدارانهوانگارهسا یجاناهایاجتماعیمثلم لمانان،نوعاًکلیشههایاقلیتویژگی

عنووانهوابوههادراینرسانهایاست اقلیتپایهوکلیشهجن یت،نژاد،رنگوسایرموضوعا دون

قبوولدرهوایفرهنگویغیرقابولسا ومرتبطبواجورموجنایوتودارایتفواو لهایمشپگروه

 نبودعدالتوانصافدربا نمواییخوود(Saifuddin & Matthes, 2016: 3)کنندجامعهبا نماییمی

اهمیوتواقعیدررسانهوالقایحسطردوپذیرفتهنشدنوبا نمایینپردنآندررسانهباعثبوی

شوودهوایاقلیوتدرجامعوهمویار ششدننقششهروندیدرمنظرایونگوروهنینوکمشدنقوا

(Mahtani, 2001: 99) 

وهوواپنداشووتموودیریتبوورایاسووتتالشوویتصووویرپردا ی،درهمووینراسووتاموودیریت

افورادسوعیفرآینودایندرکهدیگراننگاهدرخودا مثبتومطلوسهویتیکریزیطرح

ار ،یو یزدانو)یبگذارنودتأثیرهاآنا دیگرانذهنیهایبرداشتوتصورا براستآنبر

 ( 8030:887رستگار،

 

 کننده مقاومت مصرف و 1جان فیسک
متوونخنودمعناییهموهویمعتقداستبرخالفرویپردهایمنفعلدرقبالقدر رسانه،

                                                                                                                                             
1. Robert Fisk 
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ییمتونبهمخاطبوانامپوانه تند؛یعنیقادرندحاملمعناهایخندگانهباشند ماهیتخندمعنا

شوودرو،موانعا آنمویایونراب وا ندوا هواییرمزگشوادهدتاطیفوسیعومتنوعیا می

بواطورحمفهووم وکیف (Condit, 2009: 112)شووندوخورابورآنوانم ولطخوونهابیرسانه

پ ندباشود،زیونعامهکهتلوی،براینباوراستبرایآن«خندمعنایی»درپیوندبا«پ ندیعامه»

بایدطیفب یاروسیعیا مخاطبانراپوششدهدوآناننیزحو انتخواسداشوتهباشوند بایود

هایمتعددا میاناینموتن،معناهواییبیافریننودکوهفرهنگمتنیبا باشدکهاجا هدهدخرده

یباشد بهعبوارتی،بورایهارابرآورد؛بنابراینبایدخندمعنایفرهنگیآننیا هایهویتیخرده

ایدرخودداشتهباشدکهنشدهد،بایدتضادهایحلنپ ندباشمتونتلویزیونیعامهکههمهآن

هوایسواختاریبواروابوطوهویوتهواهماننودیبینندهبتواندا آناسوتفادهکنودتوادرونآن

رمزگشوایی-هرمزگوذاریتوانبهنظریودرهمینراستامی(Fiske, 1991). بیابداجتماعیخود

ب تهتوپیکهفرستندهبرایگیرندهمنزلهبهدراینبرداشت،پیام،هماشارهکرد هالاستوار 

پیووامرابووراسووا اهووداف،گوورارتبوواط؛درالگووویهووالشووود کنوود،تلقووینموویپرتوواسمووی

نقوش،رتبواطکنندهکهدرفراینوداکند،ولیدریافتایدزولوژیکومنافعخودرمزگذاریمی

کنود،اجبوواریدرپووذیرشپیوامدریافووتشوودهنوداردودربرابوورمعووانیِرمزگشوارابووا یمووی

هاوتجربیا خودتیلیولوار یوابیمقاومتوآنرادرخارخوسدیدگاه،ایدزولوژیکپیام

 (8013:288 اده،یمهد)کندمی

 

 1نظریه واگرد

هوایکوخوکودردرجامعوه،گوروهاینپوهیاسوتمبنویبورروانشناسهاییا نظریهپی

توانندبااثرعپس،ب یاریا اکثریترابهسمتخودجوذسکننود دلیولایوناموراقلیتمی

انتظوارایونخودشواناسوت هوایآرموانهایبزرگبهدالیلونبوداعتقادقویاعضایگروه

قضشودهوبوهدنبوالهوایبوزرگدخوارتنوااعضان بتبهاهداف،فرآیندهاورهبریگوروه

 و یهمساز شود:عامل یرباعثقدر اقلیتدربدنهاکثریتمیخهارگردند میجایگزین

:نفس اعتمادبه هایاقلیت؛:دارایثبا رأیدربیانونشرعقایدبیناعضایگروهاستمرار

تظواهر:یریسوگ عدمشود؛هاییکهمطرحمیگاهداشتناطمینانکاملدرموردعقایدونظر
                                                                                                                                             
1.Conversion Theory 
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مقاوموتدربرابورفشوارهای:یداری  پابهمنطقیبودنوجانبدارینپوردندرطورحعقایود؛

وبدنوهگوروهکوخوکودرهایاکثریتبوراعضوااجتماعیمتعارفواعمالفشارهایگروه

عالوهبرایجلااعتماداکثریوتخواموش،اقلیوتبایودمخالفوتخوودبوارهبوریوبهاقلیت 

هانشاندهد اینهمانخیزیاستکهب یاریا اکثریوترابامخالفتباآناکثریتانیصار

باابرا همدردیباجامعوهتنهاییراندارند اینگروهاقلیتابرا وانجامآنبهجرزتخاموش

اکثریتخاموش(باعثفروپاشییپنواختاکثریتومتقاعدکردنآنهابرایپیوستنهدف)

 ,Chryssochoou & Volpato)شوودعنوانیکجایگزینجدیدمویبهبهگروهکوخکمدنظر

یمبار همخاطواغربوینوعبهکنندهمصرفدومفهومواگردومقاومتواقعدر (357 :2004

هاییهالییدرخندمعناباشدکهدرخدمتمنافععمومیباشدونوعییمهایییامپبرایایجاد

درمقابولویتیگرمخالفتاقلیت)شبپهپر بهبیانیدیباشد؛پیاموانگارهرابههمراهداشته

یقدرتمندونیزمخاطاجوانغربیدرقبالافپوارجامعوهورسوانه(بواانیصوارهارسانهسایر

ی ارسانه


 تولید واقعیت مجازی
کومکنود،ا «موضووع»بتوانودفاصولهخوودرابوایودشودهمطاب اینالگواگرتصوویرتول

برخووردارخواهوودبوود؛بورعپسهرخووهایونفاصوولهبیشوترشووود،یمیوزاناثرگووذاربیشوترین

تبودیلکوهداشوتارهارخنینتوانیم براسا ایننظریهکارآمدیآنکاهشخواهدیافت

برناموۀ»کهدرقالوا«اقدامعامل»اول،شرطاست:اصلیشرطدونیا مند،«باور»به«تصاویر»

یواد«عامولیبانپشوت»کوها آنبوهبرناموۀ«اقودامهودف»دوم،شورط؛بهآناشارهرفت«عامل

،قابلیتپذیرشا سووییدشدهتول«تصاویر»کهکندیواقعبیانمدر«یبانبرنامۀپشت »شودیم

عامولبورایموجوهجلووهیهوا،مجموعتوالشیگردعبار دارندیاخیر بهرا«با یگرهدف»

روشود هدفبامانعجدیروبهمخاطاا جاناتواندیمیتنها،دریدشدهدادنتصویرتول

یودکهاعتباروسرمایهاجتماعیبا یگرهدفممپناستمانعا قبولتصویرتولصور ینبد

تاتصویر)هرخندهمقوویباشود(شودیا سویمخاطبینگردد اینسرمایهمانعا آنمشده

،درتوأمینشورطدوم،بوا یگر«یودواقعیوتمجوا یتول»یالگو بربا یگرهدفمنطب گردد

بواتعوار درآنپوهراهریشپلرغمبه–کهنتیجۀآنکندیهدفراواداربهایفاینقشیم
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ا برناموهایون است«عامل»نفعبهبرنامهپشتیبانیکتولید –شدهگرعاملتعریفواجرابا ی

راال ممؤیودا دیگر،سویا وکندیمتضعیفراهدفبا یگر«اجتماعیسرمایۀ»سویک

تووانگفوتمویمجمووعدر (3-8030:7،یافتخوار)کنودیمارازهعاملبا یگردعاویبرای

هاواطالعا مووردنیوا موردمهانمایندهخواستهکهآنهایهمگانیدلیلیبراینا دیادرسانه

بورایسوودمندبوودنمیتویوا طورخالصوهایونآ ادیبایوددرحو موردمباشندنی توبه

هوایرسوانهبرهوانهابهاطالعوا مفیود،تجلوییابود هادرجامعهوتواناییدسترسیآنرسانه

جمعی،برهاندموکراسیوآ ادیاستکهدرمییطوفرهنگاروپواوآمریپواودرمیویط

ا ایونالگوهوایهارشدونموپیداکردهاست توجهبهتناقضوداریوسوسیالی تیآنسرمایه

البالغهوسونتوغنیا جملهنهجمنابعبینیاسالمی،برجهانایبامبانیاسالمیوتپیهرسانه

عنوانمبناییبرایارازهیکالگویارتباطاتیاسالمیآثارفالسفهواندیشمنداناسالمیبایدبه

 (8012:18موالنا،)قرارگیرد


 روش پژوهش
مصوواحبه-تیلیوولمضووامیناسوونادمپتوووسوس-حلووه:الووفمردودرپووژوهشنیووا

شود:میپرداختهجداگانهصور بهمرحلههربه یردرکهشدانجامساختاریافتهنیمه

نیزسایربیانوا وغربیجوانانبهرهبریمعظممقامنامهدومضمون،تیلیلاولمرحلهدر

کهمدنظررابطهایندرایشان مقوامتأکیودمووردمهوممیورهوایشناساییارتباط،ایندربود

هوایسوخنرانیسایرمهمنپا ومضامیننیزوغربیجوانانبهایشاننامهدودررهبریمعظم

عنووانمیورهواییبورایطراحویگرفت خروجیاینمرحلهبوهقرارتأکیدموردایشانمرتبط

هایمصاحبهبهکارگرفتهشد پرسش

شود،نظورا صواحبنظرانوسواختاریافتهسوعیدها مصواحبهنیموهدرمرحلهدومبوااسوتفا

وتیلیولهاییار شمندموردتجزیوهعنواندادهآوریکردهوبهکارشناساناینحو هراجمع

جهتحفظاصولروشمصاحبها ذکرنامافورادخوودداریشود( جامعوهموورد)قرارگیرند

ط آشناییبامخاطاغربویونیوزحوو هرسوانهوبررسیماکارشناسانیبودندکهبیشترینس

نظورانحوو هرسوانهوارتباطوا ودینراداشتند طیفاینجامعوهمووردبررسویا صواحا

ایدرهوایار نودهویتاافرادیکوهدارایتجربوهمر یوعواملشبپهپر تیمدیرانبرون
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آماریدرمرحلهدومبهشرحذیلعهباشند،متغیربودهاست درنگاهیکلی،جاماین مینهمی

ارشودمعاونوترانیمودنظرانحو هرسانه،وکارشناسانحو هارتباطا وصاحادیاساتبود:

دینیمتخصصانمر ی،ویوخبرنگارانبرونمر یصداوسیماوعواملشبپهپر تیبرون

خاطواغربویشوناختینظوریکوهن وبتبوهممتبیردر مینۀتبلیغدررسوانهوافورادصواحا

مطلوبیدارند 

 
 .  شمایی کلی از روش پژوهش1شکل


 . مختصات پژوهش1جدول 



 دوم اول مرحله

 هدف

موردتأکیدیدیکلمیورهایشناخت
ییدرخصوصبا نمایرهبریهانامه

یاسالم

یبراییمیتواهاییاستسیینتع
ا اسالمدری صییرسا یتصو

یویشبپهپر ت

خبرگانرسانههایرهبریوسایربیانا ایشانهنام جامعه

هدفمندتمامشماری گیری روش نمونه

اشباع- حجم نمونه

مصاحبهتیلیلمضمون روش پژوهش

مصاحبهنیمهساختاریافتهاسنادی آوری روش جمع

کدگذاریکیفیکدگذاریکیفی روش تحلیل
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 شوندگان مصاحبه. اطالعات علمی تخصصی 2جدول

 سمت و تخصص تحصیالت یفرد

دکترایارتباطا 8
مور یسووا مانمودیرکلاروپواوآمریپوایمعاونووتبورون

یماصداوس

خبرنگاریرادیووتلویزیون2
 بوانبوومیآمریپواومجریانگلی یخبرنگارم تندسا ،

شبپهپر تیوی
.سیماصداوگروهارتباطا دانشپدهعلمیهیئتعضودکترایعلومسیاسی0

دکترایفل فه0
پژوهشیوساب نظرسنجیواجرایبانیپشتفعلیمدیرکل
هاوخارجا کشوراستان

هاساب ریاستسا مانومدیرساب مرکزپژوهشمشاوردکترایمدیریتاستراتژیک1
امتواحدهالمللیعضوشورایمرکزیاتیادیهبیندکترایفل فه0

 دکترایعلومارتباطا7
مدیرکلخبرشبپهالعالم،مودیرکلاخبوارخوارجیواحود

المللمرکزیخبروتیلیلگرم ازلبین
پر تیویشبپهاتاقخبرمدیریارسانهژورنالی م1
لندنیم ئولگروهحقوقبشراسالمالمللدکترایروابطبین3
صطفیقمهایمطالعاتیجامعهالممدیرمرکزفرصتدکترایمدیریتدولتی83
علمیگروهارتباطا دانشگاهصداوسیماعضوهیئتدکترایعلومارتباطا 88

تیصیال حو وی82
معوواونالمللوویجامعووهالمرتضوویومرکووزتبلیووغبووینرزوویس

فرهنگیوتبلیغیدفترتبلیغا اسالمیحو هعلمیهقم

کارشنا ارشدصنایع80
«اموتواحودهیالمللوبوینیوهاتیاد»المللم ئولواحدبین
(IUUU)

مپانیکدکترایمهندسی80

رشواداوو ار فرهنوگیرسوانواطوالعیمعاونمطبوعات
جمهووررزویسیدردولتدهمومشاورمطبوعواتیاسالم
هوایم ولماندردبیرکولجمعیوتدفواعا اقلیوتوساب 
غرس

کارشنا ارشدارتباطا 81
هواینووینمرکوزانهرزیسیخشمطالعوا مواهوارهورسو

هایصداوسیماپژوهش
دانشگاهتهرانعلمیهیئتعضودکترایمدیریترسانه80

87
رسانهوگفتارتیریمدیدکترا

یدرمان
مایسوساب دانشپدهارتباطا دانشگاهصدااستیر

یوتمدناسالمخیتاریدکترا81
مرکووزجامعووهیگووروهفرهنووگوتموودناسووالمسیرزوو

یالمصطف
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یارتباطا جمعیادکتر83
دانشوپدهوعلمویدانشوپدهمطالعوا جهوانعضوهیئوت

یاسیحقوقوعلومس
یپیسا مانفرهنگوارتباطا گرافکارشنا فرهنگیکارشنا ارشدهنرهایگرافیپی23
کارشنا حو هاسپانیاسا مانفرهنگوارتباطا اسالمیکارشنا ارشدمدیریت28

علومسیاسیدکترای22
مور یسوا مانمدیرگروهفرهنگومعارفمعاونتبرون

صداوسیما
خبرنگارساب صداوسیمادرآلمانکارشنا علومسیاسی20
پژوهشگرمرکزپژوهشوسنجشافپارصداوسیماکارشنا ارشدمدیریترسانه20

دکترایعلومسیاسی21
اسووتادیاروپژوهوویینوودهوآیترزوویسپژوهشووپدهمهوودو

)ع(باقرالعلومدانشگاه
مدیرگروهمطالعا آمریپادانشپدهمطالعا جهانالمللروابطبینیدکترا20
ویشبپهپر تیQ4Tمدیربخشکارشنا ارشدالهیا 27
ویشبپهپر تیQ4tعضوبخشکارشنا ارشدبا اریابی21
دانشپدهمطالعا جهانبریتانیاا مطالعمدیرگروهالمللدکترایروابطبین23
ویسایتشبپهپر تیمدیروسکارشنا ارشدارتباطا 03



 های پژوهش یافته
هایحاصولا گوامشود بخشاول،بهبیانیافتههایپژوهشدردوبخشتشری میافتهی

بوریدرپردا دکهاشارهبهتیلیلمضوموندوناموهوسوخنانمقواممعظومرهاولپژوهشمی

ایصویی ا اسوالمدارد بخوشدومنیوزدردو یورمجموعوهبوهبیوانحو هپرداختانگاره

پوردا د ایونبخوشدرقالواهایحاصولا مصواحبهبوانخبگوانوکارشناسوانامورموییافته

هایپیشنهادیدردوبخشرسوانهوپیوامدرراسوتایپرداخوتصویی پیوامدرقالواسیاست

باشد میویشبپهپر تی

 اول گام

مورتبطویهادادهیآورمطاب شپلباجمع :یرهبر دیتأک مورد نیمضام و محورها 

یهمپوشواننودیکدهاپسا فرآنیمشخدشد اهیاولیا کدهایهاانبوهمضمونآنلیتیل

81تیونهاشودند دریبنودطبقوهییصوور اسوتقراسهجدولمجوزابوه،درقالسشیوپاال

،دوگوانگیرفتوارغورس،رفتوارصویی بوااسوالم،جووانغربوی،جامعهغربوی؛هیاولموضوع
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،تاسوالمخشونا،تواریخسویاهغورس،تاریخوتمدنروشناسوالمی،تعاملباغرس،تروری م

وفرهنگجریانتپفیر،مضامینومعارف،آیندهروشن،هراسیاسالم،انگارهاسالمدررسانه

کوهیهفوتمیوورموضووعانوهیگراکولیرمرحلهبعددرنگاه دحاصلشداسالمیوغربی

آمد دستبشپلمقابل،بودشانیادیموردتأک

مقام معظم رهبری دیتأکی موضوعی مورد محورها. 2شکل 


 پژوهش دوم گام

کارشناسانپژوهشدرم یرار یابیوضعیتموجوودرسوانهو:موجود تیوضع یابیارز

ریوزیودوبخشسواختارسوا مانیوبرناموههادرازهدادند اینپیشنهادهاییراارپیام،پیشنهاد

سا یمطرحشد دربارهنقاطضوعفیکوهمربووطبوهسوا مانرسوانهاسوتکارشناسوانانگاره

مواردیراهمچونساختارنامناساشبپه،کادران انینامناسا،ذا خبریشبپه،واب وتگی

هوایمودیریتیوسی وتمی،هاییهمچوونضوعفهخالشهمچنینببهدولترامطرحکردند 

گوریوفرهنوگایاندا هوامپانا کمدرمقای هبااهدافجهانیوسوط نوامطلوسحرفوه

تجربهوغیورمتعهودومدار،وجودنیروهایبییان انیدانشروینکمبوداند سا مانیپرداخته

هوایمطورحاانگیزهدراینمیویطا خوالشانگیزهدرساختارشبپهونیزرسوسنیروهایببی

هواییشدهدرحو همنابعان انیشبپهبود درمقولهواب تگیبهدولت،کارشناسانبوهخوالش
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مانندباالنسشدنشبپهباگفتمانحپومتیشیعهونبودآ ادیعملبهخاطرمیدودشدنبوا

میودودبوودنواشارهکردند درشبپه"دولتی–کارمندی"دیدگاهتیحاکموخطقرمزها

ایباذا خبریاستنیزا دیگرمعضوال ویبرایاینپهشبپهسطییعملکردنپر تی

 بانوهبوودنشوبپهبورایپوشوشویاسوت کارشناسوانهمچنوینبوهتوکپیشرویپر تی

عنوانخالشیدیگراشارهکردند ترنیزبهمخاطبینگ ترده

هواییرامودنظرداشوتند ا جملوهایونکارشناسانخالش :امیپ و انگاره پرداخت حوزه در

هوایمووردهواوتاکتیوکهایمخاطاهمخوانینداردویاتپنیوکمواردبودکهپیامبااولویت

هایشبپهغالبواًواکنشویدراستفادهاغلاجنبهتدافعیدارد همچنینموضوعا ومفاهیمبرنامه

پژوهوینامناسواونبوودشوناختمخاطوانبهبداعتندارد هاستوجبرابرشبها دیگررسانه

هوایویونیوزفقودانوجوودفرآینودیجوامعوجامعیا مخاطا،نیا ها،انتظوارا واولویوت

شدهبود هامطرحاینیزا اهمخالشرو برایاثرسنجینتایجورصدوار یابیفضایرسانهبه

درجهتار یابیانگوارهذهنویجوانواناسانکارشن: اسالم ییبازنما یاصل محور هفت

عنوانمیورهایهایغربیموارد یررامطرحکردند اینمیورهابهغربیتیتسیطرهرسانه

شدهاست هایخبر،نمایشیوسینمایهالیوودو   مطرحاصلیبا نماییاسالمدررسانه


 سازی از اسالم . محورهای اصلی انگاره3شکل 
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نبورایونباورنودبورای دودنکلیشوهمنفویا رورفذهنویجووان،ابتودابایودکارشناسا

هایمنفیپاکشووندتوامخاطوابوهنقطوهصوفرخنثویبرگوردد همچنویندرراسوتایانگاره

اندکهاینکارایغرسعلیهاسالم،کارشناسانبراینعقیدهنماییصنعترسانهتخریاوسیاه

انودا تخریواگفتموانوعقایودمپتوایندومیوورعبوار گیرد ادردومیورصور می

معنویبوودنعقایودهابهبویاسالموتخریامصادی اسالمی دربیثتخریاگفتمان،رسانه

پردا ندتااصولاسوالمراخوالفمدرنیتوهوپیشورفتبشورینشواناسالمیمثلجهادو   می

هاونمادهایمعرفیاسالمدراییدرموردسمبلنمهابهسیاهدهند دربخشمصادی نیزرسانه

هایتخریاشخصیتحضر میمد)ص(،تخریواپردا ند اینمصادی درحو هجهانمی

شود هراسیخالصهمیمناسکوقایعونیزایران

هایپویشرویشوبپهکارشناسانبراینباورندکهخالش:امیپ عیتوز و نشر مقوله در

شود اهمالشبپهدرتولیودمیتووادرایخالصهمیایورلمرسانهرسانهدردومقولهانیصار

ایومواهواره،ویدرفضوایرسوانهایموجوود،سان وورکوردنپور تویکنارانیصاررسانه

وجودقوانینمیدودکنندهوتأکیدبرفیلترینگموجوددرغورس)دسترسویبوهپور وجورم

هوایغربوی،وجووددنصداهایبوایپو شودهدررسوانهایبرایشنیآن(،نبودعدالترسانه

هوایم ولطوتعیوینطرفوهخبورووجوودرسوانهایوجریوانیوکفضایجنگنوابرابررسوانه

شدهتوسطآنانبود ترینمواردمطرحهایذهنیتوسطآنانا مهماولویت

بعودا کارشناسوان:مطل و   تیوض ع  ب ه  دنیرس یبرا یشنهادیپ یها استیس

هواییراپیشونهادیابیوضعیتموجودرسوانه،درجهوتتبیوینوضوعیتمطلووس،سیاسوتار 

ریزیخالصهشد سا یوبرنامهساختارسا مانی،برنامههادرسهبخشدادند اینسیاست


 یسازمان ساختار
وجذسنیرویان انیمجرسونخبوهوبواروحیوهجهوادیودارایتیتربکادرسا ی:●

یبراینگاهکالندرجهوتطراحویواجورایاسوتراتژیمیتووایی،همچنوینرویپردیفل ف

ویوهایمیان،کندوتندعملبرایرفتارهواوفضواهایمختلوفدرپور تویداشتنگردان

ای،متفپور،تنودوجبوریو   بورایهم وا یبواوجووهاح اسویداشتنکادرجوسوا رسوانه

وی یمتفاو درشبپهپر تیهاهایدقی ودرحالتمتفاو باررافت
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دایرهامپانا رسانهبهخوارجا اختیواردولوتوانتقوالآنبوهگ ترشاستقاللرسانه:●

عنوانالیهعوامومجوزاا بهویوشناختهشدنشبپهپر تیبرایتبدیلدایرهم تقلمردمی

اینوویندرفضوایجلوهبرایاتخاذویالمللی پر تیایبینگفتماندولتیدرفضایرسانه

ایایونهایدولتیاسوت ال موهحوو هفعالیوترسوانهارتباطا نیا مندم تقلشدنا کنترل

شبپهدورشدنتدریجیا گفتمانحپومتیوتظاهربهایوناموردرمیتواهوایتولیودیایون

 شود بانمیدارآ ادیرسانهبرایاینشبپهدراذهانمخاطباشد اینتظاهرداعیهشبپهمی

افوزاریقوویوافوزاریوسوختررفیوتنورمجادیاهایتپنولوژیپی:ایجاد یرساخت●

بورایپسیفلونوتشبپهپر وساختفضاهاییمثلیوتیووسو«بِروُدکَ ت»رو درب تربه

افزارهوایمختلوفبورایموبایول)درگیوریبیشوترجووان(وسوایربِروُدبَند؛سفارشتولیدنورم

داشووتنتجهیوزا الپترونیپوویواسووتفادها ملزومووا رو نگووهایشخصوویونیوزبووههووپلتفورم

 ای ایحرفهرسانه

ویدرمقای وهبواسوط شبپهپر تیوامپانا بهافزایشبودجهتوجهتأمینبودجه:●

سا یمتنوعودرجهترساندنبهاهدافشبپه هابرایبرنامهبودجهسایرشبپه



 ریزی برنامه

مور یجهوتهوایبورونریزیوهدایتگروهبرنامهای؛ شبکه ریزی برون برنامه -الف

افزایشادراکوفهممثبتشهروندغربیبهاسالموایورانودرکمنفوین وبتبوهاسوتپبار

باشود همچنویناقوداماتیماننودتأسویسدانشوگاهمجوا ی،مدرسوهعنوانهودفغواییمویبه

ونیوزافوزایشدفواترسیماو   ومو شیدردانشگاهصداهایآوی،کارگاهتخصصیپر تی

هوایهوایفویلم،اسوتفادها ررفیوتهوایمتمرکوز،برگوزاریجشونوارهویدرحو هپر تی

ایهوایرسوانهو ار خارجهودفاترایرانومشارکتبانهادهایفرهنگیوآمو شیوه ته

بورایشوبپهدرحوو هعتبوارواعتموادجهوتک وااهوادراروپاوآمریپااست اینسیاست

المللیاست بین
 

 ای شبکه ریزی درون برنامه - 

بوااتخواذرویپوردهوایدیگورحرفیمتفواو ا رسوانهانیبای:دیپلماسیصیی رسانه●
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کارانهوغیرسیاسیوآفندیبانگاهینوبهاستراتژیکنونیواستعدادپر ؛طماعغیرمیافظه

درقبوال(رسیدنبهیکآرمانباکمیتوکیفیتدر مانوبرناموهدرپور )یاطالعاتبودن

یوابیومیووریوتضوعیفمیتووایی؛ریشوهاطالعاتی؛فاصلهگورفتنا رویپورد بوانخ ت

رسوانیدرسوط رویودادها؛تقابولبوااسوتپباربخشیدرعم بهمخاطواونوهاطوالعآگاهی

شناسویبشوریومداریاطالعاتیومعرفوتیاخالقگیریبهسمتدیپلماساطالعاتیوسمت

هاه تند هادرحالدورشدنا آناصولیکهان ان

 داییدریوکشدهبرایکلیشهریزیوحرکتتدریجیح اسبرنامهفرآیندتدریجی:●

باشد هایمدنظرمیمد ا سیاستپروسهتدریجی،مؤثروطوالنی

هوایگراومأموریوتاندا یوسیعوب یارآرمانخشمنییتعهایشبپه:اهدافوآرمان●

هوایعنوانیکجایگزینفپریبجوایشوبپهکوتاه،میانوبلندمد ؛توجهبههدفپر به

ودیگر؛م لطکردنروایتپر ا جهان؛تبدیلشوبپهبوهقطواتولیودخبوردرخاورمیانوه

داوبوایپو شودهدردنیوا؛حرکوتبوهصجریانخبریثالثجهانی؛دادنتریبونبهافرادبی

باشند شدهمیصداییجهاناسالما مواردمطرحسمتوحد ویک

متفاو خبریباصیتوصداقتخبریمتمرکوزبورپوششاولویتوپوششخبری:●

نقاطبیرانیخبرسا وافشاگرامپریالی موخاصهاخبارمربوطبوهخاورمیانوه؛برج وتهکوردن

هوایغربویتف یریمتفاو ا رسانه کنندباارازههایغربیبایپو میکهشبپهرویدادهایی

ای؛بادورشدنا رو مرگی؛ارازوهتعبیرهوایخبوریمناسوابورایمقابلوهبواانیورافرسوانه

هوایمهومهوایخبرسوا مثولنش وتموقعوهوشیارانهدرمجامعخبوریوموقعیوتحضوربه

عنووانمنبوع؛حضوورپور دربرایشناختهشودنبوه... یاآشوسوالمللییامناط جنگیبین

ویامناط جغرافیاییغرسکهکمتردررسوانه... نهادومهموالمللیویامردمهایبینسا مان

شدهاست بهآنپرداخته

ویا فضووایخشووکخبووریوتولیوودکووردنپوور توویخووارجپویوواترکووردنشووبپه:●

هوایخبوریبوهرویپردهوایترخبریوسوقدادنقالواهایمتفاو درقالامیتواهایپویا

پ ند اجتماعیعامه

سوا یبوااسوتفادها شوهروندمیوریبورایبرناموهمخاطااستفادها شهروندخبرنگار:●

هایمجا یپر  هادرکارگاهایبرایفرستادنگزارشوآمو شآنخبرنگارآ ادرسانه
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ایوتشوپیلاتواقفپورومراکوزتخصصویسی وتماتیکرسوانهفپورتخصصیشودن:●

شونا جامعوه(هواهایفرهنگیونخبگانمردمویوبوومیمشترکبیننهادهادولتیوسا مان

بهمرکزیتپر برایتولیدمیتوامتناسوابوافرهنوگوذازقوه)شنا غربیو   غربی،روان

جامعههدف 

هوایموورداسوتفادهدرا سوبکاسوتفادهای:یرسوانهالگوبرداریصویی ا شوگردها●

کواریوسوا ی)مثولفریواسیوبا مهندسیمتناساآنبورایاسوالمیبیهاییمثلبیشبپه

هاییکهدرافشاگریغرسدرمقابلخیرخواهیاسالموصداقتوروشنگری(؛بررسیبرنامه

هوااسوتواسوتفادها مصوادی آنجوامعغربیبیشترینمخاطارادرگذشتهومعاصرداشته

هواورویودادهایکهبرایمخاطاجذاسبودهاست؛تززیندکورومیتووامتناسوابواجشون

غربیمثلپیامنورو یاوبامامثلیکبا یسیاسی 

ویکهحرفمتفواو وگفتمانمتفاو ضداستپباریپر تیتیتقوسا ی:گفتمان●

شودوتبیینگفتمانتوحیدیووجوهاشوتراکمخالفمیجدیدبودهوباعثجذسنیروهای

دوسوا یبویننخبگوانهایغیرتوحیدی)مثلحقوقبشر(ونیزگفتمانوافتراقآنباگفتمان

 طرفدرپر وشبپهاجتماعیآن

برساختنتیزرهایتبلیغاتیبرایتبلیوغپور ونموایشدیتأکتبلیغواعتمادسا یشبپه:●

ویبهصیی یاغلطدرموردحوادثآیندهبیانکردهاست)پوذیرفتنتیپر هاییکهحرف

اشتباه( 

هوایفرهنگویمشوترکدررسوانهدراحترامبهتبادلار شفرهنگی:هایمیاناستراتژی●

هوایهاباهموتمرکزبرجنبهملت-قبالارتباطا جهانیمدنظرغرسوارتباطباواحدکشور

را مد وبا باننرم؛توجهبه بانفارسیوآثارمپتوسوتورویج بوانصور دفرهنگیبه

صور آنالین؛انعپوا تولیودوفارسیدرجامعهغربیبامتدهایرو درفضایمجا یوبه

هایبرترتوسطمراکزتخصصیونشرآندرکتابخانهمجا یپر  ترجمهکتاس


 سازی برنامه
پژوهوی،سا یدرخهارمقولوهمخاطواساندرحو هبرنامههایپیشنهادیکارشنااستیس

شود ساختمیتوا،تو یعپیامورصدوبا خوردخالصهمی
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پژوهیمواردیهمچونشناساییمیلمخاطوا،مقولهمخاطادر؛یپژوهمخاطب -الف

پژوهیدرحو هعواموخواص)درنیا ومصلیتمخاطامطرحشد درهمینراستامخاطا

هوایبواوربنودیالیوههایتمرکزوفعالیتجوانانغربیمانندنهادهاوسندیپاها(،طبقهکانون

بندیکردنای،سط برایتناسامصرفرسانه(پروت تانایکیکاتولاییمذهبجوانغربی)

شناسویومخاطاا نظرسنی،علمی،مذهبیومپانیو   جهوتتوجوهبوهب وترپیوام،م وئله

هواوفرهنوگمخاطوا،شوناختتعریوفجوانوانا مفواهیمیمثولودغدغوهشناساییآرمان

عنوانپیشنهادهایمپملمطرحشد هاینفوذ،نیزبهعدالتو   جهتتعیینراه


درهوااسوتیسایوناسالم؛ از حیصح یرسازیتصو یبرا ییواتمح یها استیس - 

 است شدهارازهمیورموضوعیپیاموشپلوقالاپیامحو هدو

عنووان بواننورمفرهنگوی؛نمایشمصادی تاریخوتمدندررسوانهبوهتاریخوتمدن:-8

هایجذاسوناشوناخته؛نمایشمفاهیمعرفانیواخالقیخاصدرهنروتمدناسالمیوجنبه

نمایشجریاناستدراجیکمالبشریوهدایتان انیدرتاریخاسالم؛نمایشدورانافوولو

هوادرتواریخسویاههادرتاریخاسالموغرس؛با نماییاسوتعمارواسوتثماران وانصعودتمدن

غرس 

هواوملوترفتارصیی وروابوطمثبوتحپوموتشینماتعاملوتقابلاسالموغرس:-2

هوادرگذشوتهوهاوجامعهغربی؛نمایشرفتارغیرصویی وخپواولملوتاسالمیباحپومت

صورفداشوتنموذها(؛ر)قوانینمیدودکننودهدرجامعوهغربویبوهتبعیضواشغالدرمعاص

هوواوتعاموولتأکیوودبوورمشووترکا سوواختاریومیتوووایی) بووانیودینوویوان ووانیو   (ملووت

هاباهم فرهنگ

یافتهدرتاریخغرس؛نموایشایسا مانعنوانپروژهدگرهراسیبهشینماافپنی:هرا -0

سوا یخهورهمغفولماندنسایرم ازلاساسیدرغورس؛عوادیمیزانپوششاسالمهراسیو

ایوادبیوا سوخیفها؛نمایشناعدالتیرسانهعنوانافرادیعادیمثلسایران انم لمانانبه

یابیخشونتوتروری ومومنوابعتغذیوهآنومعرفویهایغربی؛ریشهعلیهم لماناندررسانه

رازتتپفیوروآمریپواییا اسوالموتورورونموایشهایغربیوشرقیآن؛نمایشقمصداق

هوالیوودسپس(باورعا،)خشونتداعشفضایواعمالپیوندبینایندو؛انعپا شباهت
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حووادثقبالهادرغربی«نگرینایپ ان»و «رفتارینایپ ان»غربی؛نمایشایرسانهفضایو

سالمدرقبالخشونتوتروری م؛تروری تی؛نمایشصیی اصولمجاهدهوموضعامختلف

وغرسبودهاسوت؛نموایشتبیینایننپتهکهاسالموایرانبیشترینقربانیتروری ت،داعش

تروری مدولتیصهیونی تدرقبالملتفل طین؛نمایشروایتواقعیا رخودادهاوضوعیت

توجوهبوهآمیوزوفعلیایوراندربرابورتصوویرمخودوشسواختگی؛نموایش نودگیم والمت

هایموذهبیوقوومیدرایورانوداشوتننماینودهدرمجلوسوحقووقم واوی؛نموایشاقلیت

جواریم جدوکلی اونمادهوایاسوالموم ویییتدرشوهرهایایورانوفضوایامنیتویهم

یعلمویرو دنیوا؛هوانوهی مهوادرهایبپرعلمیوپیشورفتاطرافم اجد؛با نماییپتان یل

هوایپویوایآنفهومصل وامنیتدرایران)بانمایشخندشهرایرانومپوانبصریکردنم

صور  ندهودرصل (؛نمایشوجودآ ادیبیانواختالفا دوحوزسخووومثلبا اربه

هوایمختلوفونموایشآ ادیمطبوعوا درمووردم وازلراستوفضایانتخاباتیومنارره

ایدرایرانمثولجشونوارهالمللیرسانههایبینجشنوارهمختلف؛نمایشبرگزاریم ابقا و

هوایایرانوی،تنووعفرهنگویوهایغنایفرهنگی،فضایگورمخوانوادهفجرو   ؛نمایشجنبه

هایمشوترکمثولرو الب هو باندرایران؛توجهبهاعیادایرانیواسالمیونمایشمناسبت

رس؛نموایشخودما خیرخواهانوهنخبگوانایرانویوهوایغوپدرومادرایرانمشابهمناسوبت

م لمانبهجامعهغربی؛انعپا افراداروپوایییواآمریپواییکوهمهواجرایورانبوودهوبودون

ن لدومدرکشورهایغربیمثلیهادهند؛نمایشایرانیمیمشپلبه ندگیدرایرانادامه

هواوبا نمواییدیودگاهنخبگوانوسوتارهای؛هابا بواننورمرسوانهفنالندوفضایفرهنگیآن

هاقبلوبعدا سفربهایرانبااولویوتافورادبوادیودصورفمنفویدرمووردایورانوتوری ت

هایخودشان هایرسانهنظرشاندرموردانگاره

نگاهاسوالمبوا بوانسوادهدرمووردم وازلرو کوهشینماتعاملاسالموم ازلرو :-0

فرهنگی؛نمایشمصداقحمایوتا هادرگیراستبرمبنایارتباطا میاناآنمخاطاغربیب

پوسوتان؛نموایشحقوقبشردرمپتااسالممثلتظاهرا م لمانانآمریپابرایحقووقسویاه

هایآنا منظراسوالمعنوانسبک ندگیصیی وشاخصهایرانیبه-سبک ندگیاسالمی

یوینحقووقبشوروفل وفهجن ویتوسوپسبورای دنریشوههوایوهوابیو   ؛تبونهسبک

صور  یرکانهکهخوالفطبیعوتبشوریاسوت؛نموایشگ وترگیمفواهیمبا یبهجنسهم
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هامثولم وواک دندر نودگیالگوهوایدینوی؛پزشپیوسالمتج میوسیرهعملیآن

هوامختلوفوداننمایشنقشسا ندهحجاسوحضور نمیجبهنخبهوفعالاجتماعیدرمی

هایهنریور شیوسینماییو    نانمیجبه؛نمایشجایگاهویوژه نوبولدکردنموفقیت

خانوادهدراسالموتبیینالگویاشتباهعرب تاندرمورد نوانوالگوویصویی اسوالمیآن؛

وتأکیدبرامنیتروانی،ج ومی،اجتمواعیوجن وی نوخوارجشودن نا ابوزاریبودنی

هایاسالمی درآمو ه)بهشت یرپایمادر(حقوق ن

ین ولجووانغربویبواارازوهاسوالمواقعوی؛نموایشاصوولتوانمندسوا اسالماصویل:-1

؛توجوهبوهتبیوین...اعتقادیوالیهاخالقیوتربیتیجذاسبورایجووانمثولعودالتاسوالمو

آخرالزموانمتناسوابواعقایودوجویانهروشندرموضووعمنجویوایصیی وعدالتخهره

انگیزیاولیه؛نمایشبُعدامیوددرجهوانپوسا دورا ح اسیتباورهایدینیوفرهنگیوبه

هادرسایهمپتااسالم؛توجهبهفهمخودمخاطاا قرآننهالقایفهوممرگوعاقبتان ان

ا ؛بوهتصوویردرآوردنمنبهمخاطا؛توجهبهشمولتقرآنبواتوجوهبوهتپوراریواایهاالنو

هوایهنوریایونایومپتووسوسوایرقالواهایمختلوفخندرسوانههایقرآنیدرقالاقصه

هایمطرحگذشوتهومعاصورهایانتزاعیقرآنی؛تلطیفوترمیمانگارهمخدوشا خهرهپیام

هان؛نمایشوازمهبرمبنایارتباطا میانفرهنگیباج(ص)جهاناسالم؛نمایشتعاملپیامبر

هایجوارکردنآنبانمونهخواهدرغرسوهمستیزوعدالتهایادبیوتاریخیرلماسطوره

شرقیبرایساختنگفتمانیجدید؛نمایشرفتارمتعادلوباشود ورأفوتعقالنویبزرگوان

مبندیاحادیثوسخنانبزرگاناسالعنوانالگویآرمانی؛موضوعدینمادرگذشتهوحالبه

هایحضر م ی )ع(درموردمفواهیمجوذاس؛هاونمایشصیبتگشاییعقالنیآنوالیه

هراسویغورسوتوالشناموهتبیینفل فهخراییوشرایط مانینامهرهبریدرپاسخبهاسوالم

بوردعوو بوهیافتهغربیبهنقطهخنثی؛تأکیدبرمیوریتنامهبرایبرگرداندنمخاطاجهت

بدونقیدوبندونوهدعوو بوهاسوالم؛تبودیلرویودادهایدینویشویعهبوه بوانیتفپرآ ادو

هوابوهالمللیبرایایجادنظرمثبتوحسهمگراییدرمخاطاجوانغربی)تبدیلآرموانبین

المللی(  بانیبین

هوایمپاتواموجوودوبندیاسالمباقطاتفاو تعاملوتقابلاسالموسایرمپاتا:-0

عنوانقطام تقل؛رویپردانتقوادیعقالنویاسوالملگویفرهنگیوتمدنیوان انیبهارازها
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هوایان وانوداریوسوسیالی وتیو   ؛توجوهار شهایکنوونیسورمایهن بتبهضعفنظام

میووردرگفتمواناسوالمی؛با نمواییسویرهوایالهویمیووردراومانی ومو   وار شمنفعت

برایسعاد بشر ... پاتامختلفمارک ی توخوردهمتاریخیشپ ت

طلبویو   جامعهغربی:تبیینمعیارهایبرتریدرجامعهغربیسپسوپولوخشوونت-7

 ایغوورسووجوووددرسوواختارتفپوورسووردماتریالی ووتی؛نبووودآرامووشدرفرهنووگخشووونت

میودودبخشمقطعی؛عدمتوجهبهجهانپوسا مورگ،وجوودفرصوتمخدرهاییآرامش

برایبردننهایوتلوذ نامیودوددرفرهنوگماتریالی وتیکوهبوهخشوونتوحورصمنجور

شود؛تأکیدبرنبودعدالتاجتماعیوپاسخبهنیا ها،خألهویتیوکرامتوار شان انیمی

درجریوواناطالعوواتیاسووتپباری؛نقوودفرهنووگوسووبک نوودگیغربوویا  بووانپزشووپانو

هوایالپلویورایشپ تننقاطثقل)مثلگوشتخوکیانوشویدنیمتخصصانغیراسالمیب

   (وارازهمدلاسالمی؛ ی تاجتماعیم ولمانانونموایشمیوزانکومارتپواسبوهجورمو

هنجارشپنیدرجامعهاروپواتوسوطم ولمانان؛کواهشنگواهمنفویوافوزایشنگواهمثبوتبوه

یاجتمواع وتی وف وادا دوربوهمودار،وادهخانبهعنوانافرادیهایم لمانانغربیویژگی

انود؛مصاحبهباافرادم لمانواینپوهخورام ولمانشودههایغربجذسعاملبهعنوانم لمان

هوادرهایاسالما  باناینافراد(؛مطرحکردنمعضلافولار شهاو یبایی)نمایشار ش

هوایم ویییوفعوالمپاریبواگوروهعنواندردمشترکدرکشورهاومذاهاوهجوامعبه

اجتماعیدراین مینه؛نمایشمشپال اجتماعیجامعهغربیواهمیتتوجهبهم وازلاقشوار

پذیردرجامعهغرس آسیا


یپویوا،جهوانیهاقالاجهبهنقلصیی مفهومدرتو ام؛یپ قالب و شکل یها کیتاکت

شوودونیوزتوجوهبوهمزیوترقوابتیوافوزایشگراواینپهمفهومدرژانروقالواگومنوعقل

؛هوواقالووا   (ومطوورحکوردنمفوواهیمجوودیدرایونهووایجووذاس)طنوزوسوورگرمیوقالوا

هوایصور غیرم تقیمبانگاهعواطفیدربافوتسوخنبرناموهواردکردنمیتواهایاساسیبه

دنخوودفوردبوهجذاس؛هدایتغیرم تقیمفردبهسمتتفپروتعقلدربارهمشپال ورسی

یکبرداشتصیی وعدمتأکیدم تقیمبورمشوپال جامعوهغربویبوهدلیولجلووگیریا 

هوواوشوودهدرحووو هتپنیووکهووایغربووی همچنووینسووایرمووواردمطوورحرویوواروییبووارسووانه
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هایپرداختپیامبهشرحذیلمطرحشد:تاکتیک

سوا ی) بواننرمخبر(بورایبرناموهتر)درفضاهاینرمتیفعالسا ی:هایبرنامهتپنیک●

هواوعنوانابزاریدورا ایدزولوژی؛اسوتفادها روایتگوریدرسواختبرناموهموسیقیو   (به

هوایاقنواعی؛ایجوادتور؛اسوتفادها تپنیوکهایتف یریوتیلیلویوگزارشویجوذاسسبک

یری؛تق ویممیتواهوابوهگیریتصوباارتباطتصویرمتضادوروایتمثبتبرویتصاویرمنفی

جایهورموارونوهپذیربودنپیام؛تأکیدبرسبکالما خبریبهعاموخاصدرکنارانعطاف

واستفادها حاشیهدرکنارمتن 

هوایخواصومتنووعمجریانوتوجهبهاسوتفادها لهجوهبهبود:هایاستودیوییررافت●

 هاودکوراسیوندرپر  یلوکیشنبرایخوانشبهترپیام؛خارجشدنا یپنواخت

هایکوتاهوسواده(؛یسادهکالم)استفادها تصویرنوشتهفیواکوتاهیوسادگیپیام:●

هاباورودیجذاستصویرخاصهدربِروُدکَ ت کوتاهبودنمطالاومختصربودنآن

وخاصهایکلیدواژهالمللی)استفادها ا  بانخنثیدردیالوگبیناستفاده بانپیام:●

 ند( هاییکهمخاطابهآنح اسیتداشتهوپیامراپسمیعدماستفادها برخیکلیدواژه

تدریجیشد پیامو یرکیوفاشنپردناهدافدرپلهاولشیافزاهایپیام:ررافت●

ا دربنودیمتفواو اطالعورسانی؛روانشناسینوشتنمتنیواطراحویتصوویربورایب وتهپیام

برودک توبرودبند 


ای و توزی ع   ی پیشنهادی جهت شکستن انحصار رسانهها استیس ام؛یپ عیتوز -ج

 تر محتوا   مؤثرتر و گسترده
ایحجومتولیودونشورمصونوعا رسوانهشیافزاهایموا یومپمل:استفادها رسانه●

هایجدید(بواکیفیوتنههایمپمل)ب ترفضایمجا یورسادررسانهو   جدیدمثلگیف

وکمیتبرایایجادخندصداییوهم انشدنبوامخاطوابورو ؛ایجوادمرکوزمشوترکیبوه

هوایاجتمواعی؛داشوتنویدرجهوتحضووردرفضوایمجوا یورسوانهمیوریتپر توی

؛ایجوادتورهوای...هاا جملهرادیوومجوا یوخواهدراستفادها تمامیرسانهدیدگاهتمامیت

هوایهایخارجی؛استفادها رسانهایبرایاصیاسرسانههایرسانهایوم ابقها یرسانهمج

 هایهم ومثلراشاتودیوعلیهبلوکغرس(وهمپاریبارسانه)سا یموا یبرایجریان
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هوایضودانقالسبوادادنبرناموهومیتواهوایهایمیلیوشوبپه؛تأکیدبراستفادها شبپه...

-هوایاهولت وننواتیادیوهرادیووگیریبیشتربارسانهغیراسالمیوفرهنگی؛ارتباطعمومی

هایاسالمی تلویزیون

ایوایجووادب وویجعمووومیرسووانه:اسووتفادها رهبوورانافپوواروکارشناسووانباتجربووه●

هوایمتنووع)طیوففپوریوعقیودتیمخوالفوم وتقلودهینخبگوانوشخصویتسا مان

هوایهایرسانهفرهنگی؛کمکگرفتنا پیشپ وتانوبا نش تهفمقدمجبههمردمی(درص

ویا نیروهوایمجورسدانشوپدهغرسبرایانتقالتجارس؛تأکیدبراستفادهموؤثرپور توی

سپاری؛دعو ا نخبگوانم ویییمثولپواغوغیورهدرصداوسیماوجذساستعدادوبرون

ر ا آن هایادیانوپوششمطلوسپهمایش

موافوو و2نهووادیمووردمهوواگووروهمتخصصووانهبووا8یهم وسووا :نهووادهووایمووردمگووروه●

 المقدورم لمانیامیبوسدرجامعهغربیدرشبپهپر  حتی

نفوذبورایپور درجواموعغربویوشناساییمیافلقابلهاوسندیپا:ها،جنبشگروه●

هاهاوکلیوهاییکوخکبرایپخشمردمیفیلمهایمردمیوایجاده تهاستفادها ررفیت

هوایخووغورسکوههوا؛اسوتفادههوشومندانها جنوبشدرمراکزاجتماعیغرسمثلکلوغ

هایسونتیوبوومیهایضداستپبار؛تما باگروهطرفدارانجوانب یاردارندبراینشرپیام

هوایسپاریساختبرناموهجهتبرونهایمادارندجومنتقددرغرسکهانطباقباپیامحقیقت

هوایهاغیردولتویفعوالوالیوهتر؛ایجادامپانگ ترشارتباطا اجتماعیبرایگروهعمومی

هادرهاودیدگاهانقالبیبرایارتباطباخارجوالیهغیرانقالبی؛تأکیدبراستفادها همهگروه

غرسبرایاعتمادسا ی 

پژوهشویونخبگوانعلمویوفرهنگوی-هوایعلمویه وتهباارتباطمراکزآکادمیک:●

هابهدلیلح اسویتغربیوتولیدونشرحجمانبوهیا میتوادرفضاهایآکادمیکدانشگاه

شناسوانبورایهوایآنبوهشورقکمترغرسن بتبهافرادعلمی؛معرفیشبپهپور وبرناموه

استفادهونقددرفضایآکادمیکجهتتبلیغنامپر  

هاباهومویوافتنایجادب تریبرایگفتگویعقالنیادیانوفرهنگ:دیپلماسیگفتگو●

                                                                                                                                             
1. Networking  
2. NGO 
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مشترکا ونقاطهمپاری؛ایجادب تریبرایگفتگویصادقانه)بیننخبگانورهبراناسوالم

باجوانانغربی،اندیشومندانوروشونفپرانموادرحوو هونیوزدردانشوگاهبوااندیشومندانو

واسطهوبالعپس( صور بیغرسوجوانانماباجواناناروپاوآمریپابهروشنفپران

ارتباطبواکلی واهاونیروهوایموذهبیبوراینشوراشوتراکا موذهبیوتولیودمیتووای●

مشترک 


ه ا   ی پیشنهادی برای تأثیر سنجی از نتایج پیامها استیسرصد و بازخورد؛  -د

   :شدبا یمها به شرح ذیل  انگاره ریو تأث
هاواقداما ایجوابی)نقواطها،ررفیتشرایطکنونیکارویژهشناختشناختورصد:●

ایهایغربیونیزنقاطقو خودی،دوستانودشمنان(؛شناختآرایشرسوانهضعفرسانه

هاوجریانا مختلففعالمواف ومعوار ؛شوناختمنوابعدریافوتوبا یگرانعرصهرسانه

هایمنبع؛شناساییانگارهموجوددرفضایافپوارعموومیدرربیورسانهاطالعا مخاطاغ

دوم(ا اسوالمودنبوالکوردندسوتمنبوععنووانبوه)هایم ولطغرسوتیلیلروایترسانه

ایآنبرایرصدتغییرا  لیظه

هاباهمپاریبامراجعتخصصویآموارییوگرفتنفیدبکا برنامهنظرسنجبا خورد:●

هایشیعهمقیموساکنکشورها؛تطبی نتایجبااهدافموردانتظاربورایتصویی وگروهدنیا

رو  واعمالاصالحا به
 

 های جوان غربی ها و ویژگی ساحت   

عنووانبوههوایجوانوانغربویپژوهشگردرم یرپژوهشیسعیبردستیابیبراهمویژگوی

صوور بوطهکهفضایجامعوهغورسرابوهفرعیپژوهشدارد کارشناسانمراهدافیپیا 

هواوتورینویژگویعنووانمطورحهوای یوررابوهتئورییاعملویدرککوردهبودنودویژگوی

معضال جواندرجامعهاروپاوآمریپایشمالیبرشمردهتاتولیدمیتوایمتناسابرایرفع

 رحذیلاست:هاونیا هایجوانغربیدرعصرکنونیباشدکهبهشترینبیرانمهم

هواوهوا،نواآرامیدرمیانتونش،بااح ا ِخردشدنشخصیتجوانانساحتهویت:-8

 دینیه تند؛-تبلیغا منفی؛جویاییافتنشخصیتوهویتملی

نبودالگویاخالقیاصیلمثولاسوالمشدنفرهنگدرغرسویجهانساحتمعنویت:-2
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؛درغرس

اییوآگاهیومعنایجوانغربیکوهجووانغربویبوهنظامدانختنیفرورساحتمعنا:-0

اومانی وتگراییومدرنیتوهودنبالبخشیا یکایدزولوژیشدناست؛پوخیمپاتامادی

و   ومصوادی آندرمنظورجووانغربوی)عقولمودرنونظوامتجربویتنهوامیووریوان ان

جوابگوییندارد(؛

میوانجوانوانغربوی؛س وتبوودنپیونودهاییفقرعواطفیدرریفراگساحتعاطفی:-0

شدنجوانغربیوج وتجویعاطفوهدرعاطفهخانوادگیوقومیو ودرنجو ودشپنوبی

خارجا مییطخانواده؛

داشتنجواندرنیا هایاولیهواغنایایننیا هوادرجامعوهغورس؛نگهساحتآگاهی:-1

هوایغربویالعا واخبارتولیدشودها رسوانهعنوانطیفخاک تریدراطجواناناروپاییبه

تردیددارندونوعیتشنگیبرایفهمحقای وجوددارد؛

هوایهایاخالقویوهنجارسوا یاسیرانیطاطجوانساحتجن یتیوکرامتان انی:-0

فرهنگبرهنگیدخترانو نانغرسوفقدانکرامت)ان انی،امنیتجن یاخالقیدروغین؛

حقوقاجتماعیواقتصادی(؛توجه یوادجووانغربویبوهم وازلونیا هوایاولیوهووروانی،

عنوانخألدرغرس؛افولخانوادهآمریپاییو نودگیحیوانیونپرداختنبهنیا هایثانویهبه

مجردی نانوم ئولیتنپذیرفتنمردان؛رواجپرنوگرافیوافوزایشنورتتجواو وخشوونت

کمسنوسال؛نمایشآ ارجن یومزاحمتلفظویومیتووایسوخیفجن یعلیهدختران

هایجوانرادارد(؛بیشترینحضور نRهایردهعلیه ناندرجامعهوهالیوود)فیلم

روحیوهوویا قیوودونتربودنفطر جوانغربویورهوابوودپاکها:سایرساحت-7

انوانغربویدنبوالم وئلهکوالنونگواهجوهایخاصوحسوشورواشتیاقجوانی؛گرایش

خوواهیوطلبویوآرموانحوسحو داشوتنو(افقینی تند)م ازلاولیهونگاهسطییدارنود

پذیریوتوجهبهفضایتربیتیکوودکییفرآیندجامعهشناساجوییدرجوانانغربی عدالت

مو شویوتربیتویپوذیر(؛شناسواییگفتموانآدرغرس)آرامشومخالفتباخشونتوسولطه

شناسواییپوذیریکوودکغربوی؛)مثلبرج تهبودنقانونومالیا درذهنکوودک(جامعوه

هوارابوهشوپلکننودکوهغیرخوودیای)درغرسکودکانراطوریتربیتمویگفتمانرسانه

شوده،کارشناسوان،راهپارهواییرابورایهایمطورحبراسا اینویژگیعرستصورکنند( 
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ویدرجهتارتباطمؤثرترباجوانانغربویمطورحکردنود ایونراهپارهوابوهتیشبپهپر 

 باشد:شرحذیلمی

ا کدهایهم وانوصویبتبوا بوانمشوترکقلوا،عقول،استفادهدیپلماسیفطر :●

هاوهنربامخاطا؛تأکیدبرمفاهیمبرانگیزانندهاح وا وشناسیملتفل فه،عرفانو یبایی

گرایویان وانی،هوایمدرنیتوه)مثولآ ادیبشوریتوکموالعنوانکاسوتیفطریبههایالمان

میوری،اخالق،برابریوبرادری(؛نموایشبصوریدوستی،صل ،پرهیزا جنگ،عدالتنوع

خانماندرغرسوشرق(ودعو بهایونشوعارهایفقیروبیعدالتی)ان انهامثلبیمصداق

جوییدرکشوورهایمختلوفوتعریوفوی؛نمایشتعریفعدالتعنوانشعارفطرجهانیبه

هادراسوالمموثالًنامگوذاریاهمیتعدلاسالمی)توجهبهدرخواستعدالتبرایهمهان ان

نگوریوعودمورودا دریچوهسیاسوتدههبهنامدههعدالتتوسطرهبری(؛دعو بهدرون

  ها نبرایغربیعنوانموضوعیآرامشبرهمبه

گراوم تدلومنطقی)مثالًنمایشنتیجوهتیقیقوا باادبیا مادیصیبت:ادبیا پیام●

گیوریبوا بوانعلمیوپژوهشیمبنیبرتأثیرمضرومفید   (ونهباادبیاتیمتعصوبانه؛ارتبواط

نعنوانجززیا تپثورفرهنوگموجووددرجهواجهانیا منظردینینهاسالمواینپهماهمبه

ه تیماماباپیامیجهانی 

جامعهوشهروندغربیا خوشبختیخی توآیوامدرنیتوهوعلومفیتعرانگیزی:شک●

برد؟ایجادسؤالدرمووردآنرامیق کردهاست؟آیاتپنولوژیبشررابهسمتسعاد می

 وازلشدنواینموردکهآیاباعثپیشرفتشودهیواسولطهغورس؟ایجوادسوؤالدرمجهانی

 استریتبدوندخالتالماناسالم جامعهغربیمثلوال

اح ا همدردیودوستداشتنبامخاطاغربیواح ا تألما نیتلقابزارعاطفه:●

هابرایجذسوحفظمخاطا؛نمایشبعدعش ومیبتخداوندبوهنووعکشتهشدنوان ان

هکردنمخاطاودادنعز وتوجهداشتی؛ابرا همدردیوسپسهمرابشربدونهیچخشم

بهمخاطا 

رواهرهم وو)نامخوالفبوامقبووال وهوایبوهمرحلوهاولتولیودپیوامدررویهمیتووا:●

وهمراهکوردنمخاطوا)عودم8هایذهنیقبلی(برایتغییردیدگاهبهشبپهم لما وانگاره
                                                                                                                                             
1. Attention 



 (01)پیاپی  91 پاییز، 31شماره  هشتم،سال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 100
 

جملوهبوهمخاطواکوهمتهمکردنجوانغربیجهتجلوگیریا گاردگرفتنوگفوتنایون

انوود(؛تثبیووتمخاطووادرمرحلووهدومبووااقوودامبووهدولتمووردانبووهاسوومشووماجنووایتگریکوورده

سا یدردوبخشمیتوا)الیهفپریوهنریواجتماعیجذاس(قالوا)تیتوروفونوتوذازقه

  8سا یو   (ذوقبرنامه

برایجهانوخواصدرمووردسا یعامبهبرنامهتوجهتولیدمیتوامتناسابامخاطا:●

بنوودیفرهنگوویانوود(؛بلووکغورس)م وولمانانجوداوبوواالترا هموهنی ووتندویپ وانبووابقیوه

هایفرهنگیدروهلوهدوم؛نگواهبوهکشورهاینزدیکبههمبرایتولیدپیاممتناساباحو ه

کا رفتواریوعقبهمعنویکشورهایمختلفوتوجهبهتنوعقومیتی، بانی،فرهنگیومشتر

هوا؛ایجوادهواوملوتتناساجذابیتوآرموانیبوودنآنبورایگوروهتبعتفاو پیامبه   وبه

انقالسارتباطا باتولیدمیتواهایخیرخاصهمیتواییکهمردمجهواندخوارنووعیخوألدر

 موردآنه تند 

مطرحکوردنمطرحکردنخوبیجامعهجایگزینوسپسابتدامطرحکردنمشپال :●

حولاسوالمیبورایآنبورایهایغرس؛نمایشمشپال رو جوامعغربیوارازهراهب تبن

تغییردرانتهایبرنامه،نمایشمشپال درونیبرایجلااعتموادمخاطواونموایشیپ وان

بودنمشپال جوانانم لمانوغیرم لماندرجامعهغربی)دردمشترک( 

هایرو انهاستهابهواقعیتهاحداکثرشباهتونزدیپیآنگارهشرطتأثیرتصاویروان

تریدارد تبدیلتصاویربهباورهافرآینودیوهرخهاینفاصلهباموضوعکمترباشداثرمثبت

تواناکثورکنند ا همینحیث،بهنظرمیعنوانتولیدواقعیتمجا ییادمیاستکها آنبه

ایا فضاهایپواکواخالقویومودیریتصویی تصویرکشیدنانگارهجوانانغربیرابابه

…اینتصاویرجذسکرد فضاهاییکهدرآنبنیانخانواده،دیون،اخوالق،پواکیونجابوتو

خوبیدربافتپیامپرداختهشوودبوهاصالتدارد ا همینرووقتیسالمت ی تاجتماعیبه

شوود بودیهیاسوتشبیشترجوانانبهایننوعفضامویایبرایگرایسهولتتبدیلبهدروا ه

افپنیا اسوالمنواسبواقیکهجذابیتواصالتاین ی تاجتماعیفرصتیبرایرشدهرا 

ایکهحوادثساختگیغورسدررسوانهنخواهدگذاشت عالوهبراین،دراینفرصترسانه

شودنحوسکنجپواویجوانوانا نوعیباعوثبرانگیختوهبرایایجاددگرهراسیاسالمیبه
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اثورهوایذهنویوسواختگیجوانوانه وتیم ایوناسالمشدهاست،نیا منودهجموهعلیوهبنیوان

هایغربیدرمقابلاسالماست تشدیدایناثرپارادوک یپالناشیا نتیجهعپسخودرسانه

نتشورها هوایمورساندنمخاطابهمرحلوهشوکوایجوادسوؤالدرذهونن وبتبوهانگواره

عنووانیپویا اهودافهراسیبایدبههایغربیدرموردهمهموضوعا وخاصهاسالمرسانه

« یریدونلیطفئوانوراهللبافواههمواهللمتمنورهولوکرهالپافرون»آرمانیشبپهمطرحشود 


 ی، بحث و پیشنهادهاریگ جهینت
موجودمدیریتپیاموتصوویراینپژوهشتالشبرایناستتاضمنبررسیوضعیتدر

کوارگیریویباکمکنخبگانبهشناساییراهپارهاییپرداختهشودکهبوهدرشبپهپر تی

تواندوضعیتمطلوسپرداختپیامرابورایایونشوبپهبوههموراههاوایجاداصالحا میآن

گونوهیچاسونادباالدسوتیمثولکتواسسوبزسوا مانمشوخدشودکوههوداشتهباشد بامطالعه

هواییهایمیتواییبرایمقای هبانتایجاینپژوهشوجودنداردوتنهابهارازهسیاستسیاست

بررسویفضوایپژوهشویمشوخدشودکوهبراینظار وار یابیب ندهشدهاست دراداموه

هادرحو هنشدهاست بیشترپژوهشتاکنونپژوهشجامعینیزدراینحو هموضوعیانجام

هراسیبهفضاییتدافعیوبررسیپیامدهایآنبدونتوجهبهجوانغربیاشارهداشوت اسالم

اندا هایآرمانیکنونیهیچتناسبیباوضعیتسواختاریوسوا مانیکنوونیایونشوبپهخشم

ایهاییداشتتادرایونفضوایرسوانهوینیا بهسیاستندارد ا همینمنظر،شبپهپر تی

هوایهوانیوزبودونتوجوهبوهویژگوییگفتنداشتهباشد طراحیاینسیاستبتواندحرفیبرا

هوایگونهمطلاپژوهشیبرایشناختویژگینمود نبودهیچجوانغربیامریغیرممپنمی

ویوقشوورجوووانمخاطبوواندرموور یوخاصووهشووبپهپوور توویهووایبوورونمخوواطبینشووبپه

شودتواتنهواراهک وااطوالعمصواحبهبواکشورهایغربی)اروپاوآمریپایشومالی(باعوث

تووانآنرامشوابهبوانظریکهموی تگاهیاافرادیباشدکهجامعهغربیرادرککردهباشند 

عنووانیوکاقلیوتدرویبوهباشود پور تویرویپردکلیاینشبپهدان تنظریهواگردمی

وپایوداریدرارازوهپیوامرارشودهماننوداسوتمتواندبارعایتمراحلمطرحمیایحو هرسانه

هوایهوایاکثریوتجامعوهغربویبوهاقلیوتبدونتعصاومنطقیباعثالیاقاعضایگوروه

اسالمیدرغرسشود البتهاشارهبهایننپتهضروریاستکهملزوما رسوانهتیوتشورایط
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یزیورطورح،یغربجوانانپنداشتتیریمدیبرایغربجامعهبهتوجهخاصتغییرپذیراست 

ا گورانیدذهندراسالما مطلوسریتأثجادیاوگرانیدنگاهدرخودا مطلوستیهوکی

پوژوهشبوراینیوااسوت ریتوأثتیریمدوریتصوتیریمدیمبانبامرتبطکهاستییهاافتهی

توردرخصووصشناسواییفوردوفورددرهوایجززویتپمیلنتایجخودنیا مندانجامپژوهش

ددررسووانهدرجامعووهغربووینمایوود همچنووینمپموولایوونمرحلووهطراحوویجامعووهوفوور

هوایاسوتیسسوویشومولیتاسوت هایمیتواییبورایحرکوتبوهمیپروسپوپیکرهیافت

هاباعثتیولگ تردهدراینشبپهخواهدشودتواشدهدرکنارسایرپیشنهادمیتواییمطرح

ایتخصصوینهایتنیا بهتأسیسشوبپهبهوضعیتمطلوسمدنظرکارشناساندستیابد در

شود ایونشوبپههایعمی وتف یریدرموردموضوعا موردمناقشهاح ا میبرایبیث

برایحضورقویدرجهانرسانهنیا مندشناساییدقی اینخرخهاست:



 ی پیشنهادیا رسانه. چرخه 4شکل 

 

امااینخرخهبایودبورایاستروشنیارسانهتیریمدخرخهباخرخهنیاشباهتاگرخه

ترشوود وجوهتموایزایونهایشبپهتخصصیاتخاذسیاستیمؤثرومتناسابااهدافوآرمان

فهمباشدتابردموفو خرخهتأکیدبرشناخترسانهو بانآناست این بانبایدسادهوهمه

باشودوپنی بوانسونتیموینفوذپیامراتضمیننماید  بانیکهویژگویاصولیآنساختارشو

رسانند بورایمثوال بوانتأکیدآنبرواژگانکوتاهوخاصیاستکهمنظورهایخاصرامی
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هایکوتاهخبریوغیره بانیاستکهسرعتهایطنز، بانبرنامهموسیقیپاغ، بانسریال

خرخوهوتپورارایونایناسوتکوهبورایدرکایون بوان،نپتهرمزگشاییدرآنکماست 

هابرایرسیدنبهرویپردیباضریانفوذباالال ماست درنهایتاینپوهپاالیشمداومنتیجه

تبیوینشودهخرخهمذکوردراینپوژوهشطورکلیبرایهایپیشنهادیبهمختصا وسیاست

رو استاماپویاییباالوتغییرا سریعدرعرصهرسوانهوخاصوهفضوایمجوا ینیا منودبوه

هابرح امقتضای مانیدارد ناینسیاستکرد

شودکهرزیسمیترمرسانهملیدستوربهتشپیلستادیمشترکبوهمرکزیوتپیشنهادمی

هاوسوایرمراکوزپژوهشویسا مانیمثلمرکزپژوهشمر ی،بیننهادهایدرونمعاونتبرون

مر یتشپیلدهدتاپژوهشیسا مانیمثلدانشپدهمطالعا جهانو   ونیزمراکزبرونبرون

خصوصجوانوانغربوی،خوهمخواطبینوهامخاطاوبهمیدانیوجامعبرایشناساییویژگی

ایوخووهغیرمخوواطبینشووبپه،انجووامشووود تشووپیلاتوواقفپووریا اصوویاسفعووالرسووانه

ظوورمنیبهغیتبلمراکزریساوهیعلمیهاحو هیهمپارفپروجوانباهایخوشاستراتژی ت

نگوریدرهایاینشبپه،همراهباواقوعیسیاستنیبا بتروهایمیتواییدقی طراحیسیاست

ایم ولمانانای؛تشپیلمرکزجنگنورمرسوانهاندا هوامپانا واستعداداینسا مانرسانه

عنووانهایاسوالمی؛تشوپیلواحودیم وتقلدرسوا مانبوهباموافقتاتیادیهرادیوتلویزیون

سوپاریبیشوترمیصووال تولیودیبوهمخاطبوانای؛تشپیلمرکزیبرایبورونبانرسانهدهدی

تورونیوزتأثیرسونجیکیفیوتکارهوابورمخواطبینودرنهایوتضورور تأسویسشوبپهبومی

سا یاسالمیوتفپرانتقادیعمقی،پیشنهادنهاییدراین مینهاسوت تخصصیباذا برنامه

شودکهاقدامبهساختنکانالیباخندسواعتبرناموهدررو توصیهمیاگرخهدرمراحلاولیه

ویشوود درساعا پربا دیدونمایشآنالینآندرفضوایمجوا ییوادرشوبپهپور توی

وسوقدادنآنبهسمتتبدیلQ4Tهاییمثلهمچنینپیشنهادبهتخصصیشدنبیشتربخش

 شودیمیمجزااشبپهبه
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