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چکیده
ایبرایاسالمهراسیوایجادتصوویرینامتناسواا 


هایمتعددرسانه
باتوجهبهتالش
اسالم،هدفاینمقالهتصویرپردا یصویی ا اسوالمدرشوبپهپور تویویاسوتدر
مرحلهاول؛دونامهمقاممعظمرهبریبهجواناناروپواوآمریپوایشومالیوسوایربیانوا 
مرتبطباموضوع،گردآوریوتیلیلمضمونشد ودرقالا81موضوعو7میورکلوی
(هرا افپنی،تاریخوتمدنغربی،اسوالماصویل،جامعوهغورس،م وازلرو ،رفتوارهوای
اسالموغرسواسالموسوایرمپاتوا)دسوتهبنودیومبنوایپرسوشهوایمصواحبهقورار
گرفت درمرحلهدوم03نفرا کارشناسانحو هرسانهودینبهصور هدفمنودانتخواس
ومصاحبهنیمهساختاریافتهشدند پسا تیلیلمیتوایکیفیموتنمصواحبههوادرنهایوت
خروجیاینق متدردوبخشِار یابیوضعیتموجوو دشوبپهپور تویویوپیشونهاد
وضعیتمطلوسمدیریتپیامومیتوابرایاینشبپهمطرحشود راهپارهوایپیشونهادی
درسهحو هبرنامهسا ی(مخاطاپژوهی،ساختمیتوا،تو یعپیوام،رصودوبوا خورد)،
شبپهای)ونیزساختارسوا مانی(کادرسوا یوم وازل
شبپهایوبرون 
برنامهریزی(درون 
ورویپردهایسوا مانیشوبپه)دسوتهبنودیوخالصوهشود درنهایوتخرخوهپیشونهادی
رسانهایمطروحهدراینپژوهشبرایاتخاذسیاستیمؤثرومتناسابااهودافشوبپهبور
مبنایشناخترسانهو بانآنارازهشد 
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مقدمه
بدیهیاستمخاطادرعصردیجیتالبواتپیوه بوررسوانههوابوهعنووانتنهوامنبوعدریافوت
اطالعا ا رویدادهایخارجی،بهوقایعا پنجرهرسانههوانگری وتهوداوریآنهواراقبوول
مینماید سویاهجلووهدادنخهورهکشوورهایاسوالمیدرخواللانگوارههواوتصواویرجریوان
رسانههایحاکمباعثشدهاستکهطیتپرار مانی،مخاطاهدفمتأثر ا نووعیشوپاف
آگاهیبینواقعیتومَجا ،اینانگارههارامالکواقعیتوعملقوراردهودمخاطواغربوی
اکنوندریکجهلاطالعاتیواخالقیبهسرمیبردکوهحاصولا انیصوارخبوریوفقودان
منابعمعنویاست تداوماینجریانواهمالصداوسیمابهعنوانمهومتوریندسوتگاهفرهنگوی
رسانهایغربیبوراذهوانمخاطبوانخوویش
دراینحو هباعثاستیالیهرخهبیشتربنگاههای 
میشود 

بااینحال،ذهنجوانغربیبوهعنووانررفویکوههنوو انگوارههوایاسوالمسوتیزانهدرآن
رسوسنپردهاستقابلتطهیراست  دودناینانگارههایمنفینیوا بوهرویپوردیفعوالدر

یاستکهتوسطرسانههایغربیبهتصویرکشیدهمویشوود ایجوادب وتریبورای

قبالمفاهیم
گفتگو واندیشیدنآ اددرمفاهیمدینیبرایجوانغربیضرورتیاستکهنیلبهآننیا مند
طراحیراهپارهایمیتواییکارشناسانهاست خنینراهپارهاییبواارازوهپیوامهواییبوامبوانی
عقالنیکهبرپیشداوریهایمخاطاغربیا ایندینخطبطالنکشیدهوتصویرجذابیرا
ارازهدهد،باعثایجادفضاییبرایتعاملسا ندهمیشود دستیابیبهاینب وترتعواملیباعوث
نشرهرخهبیشترموا یناسالمی،شپوفاییفطر پاکبشوریوجلووگیریا بوهیغموارفوتن
اینررفیتجوانیدرحمایتا مقاصدامپریالی میمویشوود بودیهیاسوتکوهدرصوور 
اهمالشبپهپر تیویبهعنوانمجوریاموردرایون مینوهوعودمدرکصویی ا اهمیوت
فرصتوفضایگفتمانیبینالمللیموجوددرعرصهرسانهای،شاهدبربادرفتنررفیوتهوای
قشرجوانکنونیبرایشناختصیی اسالمیفراترا پنجرهداعشونیزبواقیمانودنمپتوا
اسالمدراقلیتفپریدرغرسخواهیمبود.ا همینرواستکهمقاممعظمرهبریجوانوانرا
بهرجوعم تقیمبهمنابعدستاولدعو مینماید ایندعو حپایتا تأکیدایشوانبورای
دورشدنمخاطاخویشا فضایرسانهاییکجانبهغورساسوت نفووذبوهعمو فپوریو
فرهنگیجوانانغربیو دودنحجاساح اسیوسدعاطفیکهماحصلاسالمهراسیاست،

تصویرپردازی صحیح از اسالم در شبکه پرستیوی 141 ...

اهمیتاتخواذرویپوردیتهواجمیدرمودیریتمیتووارابیشوترمویکنود «اگورمویتوان وتیم
پیامهاییراکهبایدبهذهنمردممنتقلبشود،درستبشناسیم،بعدآنهاراتولیدکنیموسپس
بامدیریتصیی ،تو یعوپخشکنیم،آنوقتافپارعمومیدراختیوارموا،یعنویدراختیوار
آنجمعیاستکهاینکاربزرگراانجاممیدهند برآیندهمهکارهاهموانهودفبوزرگ،
یعنیانتقالپیامهایصیی بهذهنمردماست»(مقواممعظومرهبوری )8018 ،ا منظورایشوان
م لماًهزینهپیشگیریوتهاجمنرمرسانهایب یارکمتورا تقابولدفواعیبواپیامودهایپدیوده
اسالمهراسیاست حذفتبعا اسالمهراسی(کها آنجملهرویاروییمدنیبوام ولمانانو
تهدیدفیزیپیآنهاو است)وایجادفضایصل ودوستیباسوایرمپاتواکوهدرمپتوا
اسالمموردتاکیداستا ثمرا تنش ایویدرجامعوهغربویاسوت پور تویوی،درحوال
حاضربهعنوانتنهاشبپۀانگلی ی بانجمهوریاسالمی،نیا منودراهبردهوایمیتوواییبورای
ارازهتصویریصیی ا اسالمباتوجهکارشناسانهبهویژگویهوایجوانواناروپواوآمریپوای

شمالیه ت دستیابیبهوضعیتیمطلوسا مدیریتصیی پیوامدرحوو هاسوالمیونشورو
ب طخردمندانهاسالماصیلوهابیستیزبااستفادها پتان ویلهوایشوبپهپور تویوی ،ضومن
اصالحنگرش،منجربهبیدارکردنررفیتیدرجوانانحقیقتجومیشودکهمتأثرا آشونایی
واقناعتوسطتصویرتا هایکهخالفمدلهایقبلویغربویاسوت،هرکودامبوهیوکرسوانه
سیاستهایتخاصمیغورس

تبلیغیتبدیلشدهون بتبهتشپیلجریانهایمخالف،دربرابر
علیهمللم لماناقدامنمایند 


پیشینه پژوهش
بینالمللیرسوانهبوابررسویمووردیشوبپهخبوریپور تویوی»
«کانترهژمونیدرفضای 
پایاننامهایاستکهتوسطمشپواتیدرسال8033دردانشگاهصداوسیمادفواعشودهاسوت 

دراینپژوهشسعیبرایناستتاباتعمیمنظریههژمونیگرامشویبوهعرصوهبوینالمللویدر
حو هرسانه،تقابلهژمونیرسانههایغربیوعملکانترهژمونیکرسانهخبوریپور تویوی
بهصور مطالعوهمووردیبررسویشوود .روشتیقیو درایونپوژوهشترکیبویبوودهکوها 
مطالعا اسنادیبهعالوهمشاهدا میدانیونیزمصواحبهاسوتفاده شودهاسوت میقو درایون
راستابهمنظوردستیابیبهشورایطرهوورگفتموانکانترهژمونیوکدرعرصوهخبور،بوهصوور 
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مطالعهموردی،بودهاست نتایجحاصلا ایونتیقیو کوهبوااسوتفادها خوارخوسمفهوومی
نظریووههژمووونیگرامشووی،با نموواییاسووتوار هووال8ونظریووهگفتمووانالکووالوموفووه2
بهدستآمدهاند،نشانمیدهد:آنچهدررسانههایخبریغربیا اسالموشرقبهمثابهدیگری
فرودستبا نماییشدهدرشبپهخبریپر تیویبااستفادها تپنیکبا نماییمعپوو بوه
اشپالمختلفطردمیشود شرایطتاریخیکه مینهسا رهوراینشبپهشدهاند،اهدافیکوه
اینشبپهخبریدنبالمیکند،بهرهگیریا روشونفپرانارگانیوکدربدنوهایونشوبپهونیوز
ادبیا خبریوتصویریآن،همگیدلیلبرکانترهژمونیکبودنشوبپهخبوریپور تویوی
ه تند.اینپژوهشا منظرتپیهبربیثشپ تنانیصاررسانهایکهمرتبطبواایونپوژوهش
است،ورودخوبیداشتهاستامانهایتاًبهراهپارهایعملینرسیدهوفقطنتایجنظریمورتبط
بانظریههژمونیرامطرحکردهکوهرویپوردیتودافعیدارد «بررسویدیودگاهدودهوهاخیور
آمریپاییهادرمورداسالموم لمانان»پژوهشیاستکهدردانشگاهجرجتاونتوسطمرکز
تفاهماسالموم یییت 0درسال2381نگاشتهشدهاست اینپوژوهشبورایتشوری دیودگاه
آمریپاییهان بتبهمذهااسالمبهبررسیپنجمفهوممیپردا د تصوویرم ولمانان،تصوویر
اسالم،نظرا دربارهارتباطاسالموخشونت،دیدگاههادرموردسیاستهاوکنشهواییکوه
م لمانانراخاصمیکندونهایتاًاح اسا مردمدربارهجایگاهم لماناندرجامعوهآمریپوا،
پنجمفهومکلیدیراتشوپیلمویدهنود.روشایونپوژوهش،پیموایشاینترنتویدرقالوا873
نظرسنجیو013سؤالدرجامعهآمریپابودهاسوتکوهنتوایجعمودتاًمنفویاسوت:م ولمانان
اغلاغریبهوموردتنفره تند،درقرن28ا هر83نفرآمریپایی0نفرگفتوهانودکوهشخصواً
شناختیا م لمانانندارندوا هر1نفوریوکنفوردیودگاهنوامطلوبین وبتبوهآنهوادارد،
اکثریتمردمآمریپاناآشنابامذهااسالمه تند اگرخهبعدا یا دهسپتامبردیدگاهمناسبی
ن بتبهاسالمداشتنداماا اواسطجنگعراقدیدگاهآنانوکلما بهکاررفتهمنفیترشوده
است تمایلبرایمعرفیاسالمبهعنواندینیخشنترا بقیهادیانب یارباالست اینتمایلدر
جنگعراقبواالتررفتوهاموابوارهوورداعوشاکثوراًگروهویکوخوکا م ولمانانراحوامی
تروری تمیدانند ب یاریا آمریپاییهابانقدومتهمکردنم لمانانمواف ه تند ا سوال
1. Hall
2. Laclau & Mouffe
3. Center for Muslim-Christian Understandingof Georgetown University
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2338بهبعدیکخهارمآمریپاییهابااتخاذتدابیرخاصعلیهم لمانانمانندکار شناسوایی
ویژهمواف اند اگرخهاکثریتآمریپاییهابام اجدمخالفتینداشتهوم لمانانراوفواداربوه
کشورمیداننداموانیمویا جامعوهآمواریا کاندیودایم ولماناندراموورسیاسویحمایوت
نخواهندکرد
ادبیات نظری پژوهش
مدیریت تصویر
8
بهعقیدهاشلنپر ()8313؛مدیریتتصوویرپردا ی،یپویا خصوصویا عموومیدر نودگی
اجتماعیوتالشیدرجهتتیوتتوأثیرقوراردادنتصوورا وبرداشوتهوایدیگورانا ماسوت
گافمن)8332(2آنراتالشیبرایایجادمعنی،هدایتتعامال اجتمواعیوکموکبوهپویشبینوی
انتظارا دیگرانا مامیدانودبوه هرحوالمودیریتتصوویرپردا ی،تالشویاسوتبورایمودیریت
پنداشتهاوطرحریزییکهویتمطلوسا خوددرنگواهدیگورانمدیریتتصویرپردا یهمیشه
یکرفتارگمراهکنندهنی تبلپهفردا آناستفادهمیکنودتااطالعا مهمرابوهطووردقی منتقل
موویکنوودتا
کووجفهموویجلوگیریکند درواقووعفردا مدیریتتصویرپردا یاستفاده 
کندویاا  
پیغامیرامیخواهدمنتقلکندیاباورها،ار شهاونگرشهوایگیرندگانپیغامراهماهنگکندتا
آنهوووابهنتیجهدلخواههدایتشوند)1980: 45


 (Schlenker,برایرسیدنبهاینهدف،افرادا 

طیفوسیعوگ تردهایا تاکتیکهایمدیریتتصویرپردا یاستفادهمیکننودتاتصویرمطلوس
ودلخواهخودراخل وبووهواسووطهآنبربینشدیگرانتووأثیربگذارند اینهدفبووهواسووطهنمایش
مووویشوووودوا طریقآنافراد
رفتارهایعمدیخاصاعما رفتارهایکالمییاغیرکالمیمیق  
میکوشوندتاواکونشهواوبرداشوتهوایسایرینران بتبهعقایدوتصورا خویشبوهصوور 
ماهرانووهایکنترلیامدیریتکنندکهاینخودشاملرفتارها،نگووارههوواوشیوهصیبتکردنافراد
میگردد(طبرسا،معینیکربپندی )801:8030،براسا تعریفگافمن(«)8313هنگامیکهفورد
درجمعیحاضرمی شودمعمووالًدالیلویوجوودداردتواب وتهبوهشورایطشوخدتوالشکنودتوا
رفتارهایخودراتغییردادهوتأثیرمطلوسخودرادرذهندیگورانایجوادکنود») (Hall, 1972: 35
مدیریتبرداشتنیزبهطورکلیبهعنوانتاکتیکهاییتعریفشدهاسوتکوهافورادبوراثتوأثیربور
1. Schlenker
2. Erving Goffman
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مشاهدهشدنشانتوسطدیگران(تظاهربهخوبی)ا آنهااستفادهمیکنند بنابهتعبیوراشولنپر

نیوه

()8313مدیریتبرداشتنوع ىنفوذاجتمواعىاسوت اشوخاصبواتوالشبوراثنفووذبوربرداشوت
دیگرانا خودبرآیندهخودتأثیرمیگذارند غایتایندومفهوم،نفوذدرشاکلهذهنویمخواطبین
جواناروپاوآمریپایشمالیاست شبپهپر تیویباجایگزینیانگارهایمطلووسا اسوالمدر
ذهنمخاطا،میتوانداینتصاویروانگارههارامبناییبرایکنشهایاختیاریواجبواریجوانوان
یتووانا 
غربیدرراستایاهدافاسالمیاستپبارستیزانهنمایود درمقابولایونرویپوردنظوری،مو 
با نماییرسانهایهمیادکردکهدرآنواقعیتبهنیومعنواداروجوودنوداردویپویا شویوههوای
کلیدیتولیدمعناست با نماییفرهنگیورسانهاینهامریخنثیوبویطرفکهآمیختهبوهروابوط
ومناسووبا قوودر جهووتتولیوودواشوواعهمعووانیموورج درجامعووهدرراسووتایتووداوموتقویووت
نابرابریهایاجتمواعیاسوت) (Hall, 2003: 13بورایمثوالخبرهوایرسوانههوایجمعویاقودامبوه

با گوییار شهایغالوااجتمواعی،عقایودوپیشورفتهوامویکننودولویایونرویپورددرقبوال
ویژگیهایاقلیتهایاجتماعیمثلم لمانان،نوعاًکلیشهسا یجانادارانهوانگارهسوا یدربواره
هادراینرسانههوابوهعنووان

پایهوکلیشهایاست اقلیت

جن یت،نژاد،رنگوسایرموضوعا دون
گروههایمشپلسا ومرتبطبواجورموجنایوتودارایتفواو هوایفرهنگویغیرقابولقبوولدر
جامعهبا نماییمیکنند) (Saifuddin & Matthes, 2016: 3نبودعدالتوانصافدربا نمواییخوود
واقعیدررسانهوالقایحسطردوپذیرفتهنشدنوبا نمایینپردنآندررسانهباعثبویاهمیوت
شدنقوانینوکمار ششدننقششهروندیدرمنظرایونگوروههوایاقلیوتدرجامعوهمویشوود
) (Mahtani, 2001: 99
درهمووینراسووتاموودیریتتصووویرپردا ی،تالشوویاسووتبوورایموودیریتپنداشووتهوواو
طرحریزییکهویتمطلوسومثبتا خوددرنگاهدیگرانکهدراینفرآینودسوعیافوراد
برآناستبرتصورا وبرداشتهایذهنیدیگرانا آنهاتأثیربگذارنود(یزدانوی یوار ،
رستگار)887:8030،
جان فیسک 1و مقاومت مصرفکننده
برخالفرویپردهایمنفعلدرقبالقدر رسانه،ویمعتقداستهموهمتوونخنودمعنایی
1. Robert Fisk
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ه تند؛یعنیقادرندحاملمعناهایخندگانهباشند ماهیتخندمعناییمتونبهمخاطبوانامپوان
ییهواراب وا ندوا ایونرو،موانعا آنمویشوود
میدهدتاطیفوسیعومتنوعیا رمزگشوا 
هابیخوونوخورابورآنوانم
رسانه 


ولطشووند)2009: 112

 (Condit,فی وکبواطورحمفهووم

«عامهپ ندی»درپیوندبا«خندمعنایی»،براینباوراستبرایآنکهتلویزیونعامهپ ندباشود،
بایدطیفب یاروسیعیا مخاطبانراپوششدهدوآناننیزحو انتخواسداشوتهباشوند بایود
متنیبا باشدکهاجا هدهدخردهفرهنگهایمتعددا میاناینموتن،معناهواییبیافریننودکوه
نیا هایهویتیخردهفرهنگیآنهارابرآورد؛بنابراینبایدخندمعناییباشد بهعبوارتی،بورای
کههمهمتونتلویزیونیعامهپ ندباشند،بایدتضادهایحلنشدهایدرخودداشتهباشدکه

آن
بینندهبتواندا آناسوتفادهکنودتوادرونآنهواهماننودیهوایسواختاریبواروابوطوهویوت
درهمینراستامیتوانبهنظریوهرمزگوذاری-رمزگشوایی

اجتماعیخودبیابد).(Fiske, 1991
استوار هالهماشارهکرد دراینبرداشت،پیام،بهمنزلهب تهتوپیکهفرستندهبرایگیرنده
پرتوواسموویکنوود،تلقووینموویشووود درالگووویهووال؛ارتبوواطگوور،پیووامرابووراسووا اهووداف
کند،ولیدریافتکنندهکهدرفراینودارتبواط،نقوش


ایدزولوژیکومنافعخودرمزگذاریمی
رمزگشوارابووا یمویکنود،اجبوواریدرپووذیرشپیوامدریافووتشوودهنوداردودربرابوورمعووانیِ
ایدزولوژیکپیام،مقاومتوآنرادرخارخوسدیدگاههاوتجربیا خودتیلیولوار یوابی
میکند(مهدی اده )288:8013،

1

نظریه واگرد
یپیا نظریههایروانشناسیاسوتمبنویبوراینپوهدرجامعوه،گوروههوایکوخوکودر
اقلیتمیتوانندبااثرعپس،ب یاریا اکثریترابهسمتخودجوذسکننود دلیولایونامور
نبوداعتقادقویاعضایگروههایبزرگبهدالیلوآرموانهوایخودشواناسوتانتظوارایون
اعضان بتبهاهداف،فرآیندهاورهبریگوروههوایبوزرگدخوارتنواقضشودهوبوهدنبوال
جایگزینمیگردند خهارعامل یرباعثقدر اقلیتدربدنهاکثریتمیشود :همسازی و
استمرار:دارایثبا رأیدربیانونشرعقایدبیناعضایگروههایاقلیت؛ اعتمادبهنفس:
هاییکهمطرحمیشود؛عدم سوگیری:تظواهر

داشتناطمینانکاملدرموردعقایدونظر 
گاه

1.Conversion Theory
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بهمنطقیبودنوجانبدارینپوردندرطورحعقایود؛پای داری:مقاوموتدربرابورفشوارهای
اجتماعیمتعارفواعمالفشارهایگروههایاکثریتبوراعضواوبدنوهگوروهکوخوکودر
اقلیت به عالوهبرایجلااعتماداکثریوتخواموش،اقلیوتبایودمخالفوتخوودبوارهبوریو
انیصاراکثریترابامخالفتباآنهانشاندهد اینهمانخیزیاستکهب یاریا اکثریوت
خاموشجرزتابرا وانجامآنبهتنهاییراندارند اینگروهاقلیتباابرا همدردیباجامعوه
هدف(اکثریتخاموش)باعثفروپاشییپنواختاکثریتومتقاعدکردنآنهابرایپیوستن
بهعنوانیکجایگزینجدیدمویشوود
بهگروهکوخکمدنظر 
357

(Chryssochoou & Volpato,

بهنوعیمبار همخاطواغربوی
مصرفکننده 

 )2004:درواقعدومفهومواگردومقاومت

برایایجادپیامهاییمیباشدکهدرخدمتمنافععمومیباشدونوعیخندمعناییدرالیههای
تیویدرمقابول
پیاموانگارهرابههمراهداشتهباشد؛بهبیانیدیگرمخالفتاقلیت(شبپهپر  
سایررسانههایقدرتمندونیزمخاطاجوانغربیدرقبالافپوارجامعوهورسوانه)بواانیصوار
رسانهای 



تولید واقعیت مجازی
مطاب اینالگواگرتصوویرتولیودشودهبتوانودفاصولهخوودرابوا«موضووع»کومکنود،ا 
بیشوترینمیوزاناثرگووذاریبرخووردارخواهوودبوود؛بورعپسهرخووهایونفاصوولهبیشوترشووود،
یتوانخنینارهارداشوتکوهتبودیل
کارآمدیآنکاهشخواهدیافت براسا ایننظریهم 
«تصاویر»به«باور»،نیا منددوشرطاصلیاست :شرطاول«،اقدامعامل»کهدرقالوا «برناموۀ
عامل»بهآناشارهرفت؛شورطدوم«،اقودامهودف»کوها آنبوهبرناموۀ«پشوتیبانعامول»یواد
میشود «برنامۀپشتیبان»درواقعبیانمیکندکه«تصاویر»تولیدشده،قابلیتپذیرشا سووی
«با یگرهدف»رادارندیاخیر بهعبار دیگر،مجموعتوالشهوایعامولبورایموجوهجلووه
دادنتصویرتولیدشده،درنهایتمیتواندا جانامخاطاهدفبامانعجدیروبهروشود 
بدینصور کهاعتباروسرمایهاجتماعیبا یگرهدفممپناستمانعا قبولتصویرتولیود
یشودتاتصویر(هرخندهمقوویباشود)
شدها سویمخاطبینگردد اینسرمایهمانعا آنم 
بربا یگرهدفمنطب گردد الگوی«تولیودواقعیوتمجوا ی»،درتوأمینشورطدوم،بوا یگر
بهرغمشپلراهریآنپوهدرتعوار بوا
یکندکهنتیجۀآن– 
هدفراواداربهایفاینقشیم 
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با یگرعاملتعریفواجراشده– تولیدیکبرنامهپشتیبانبهنفع«عامل»است ایونبرناموها 
یکسو«سرمایۀاجتماعی»با یگرهدفراتضعیفمیکندوا سویدیگر،مؤیودا ال مرا
برایدعاویبا یگرعاملارازهمیکنود(افتخواری )3-7:8030،درمجمووعمویتووانگفوت
ا دیادرسانههایهمگانیدلیلیبراینکهآنهانمایندهخواستههاواطالعا مووردنیوا موردم
باشندنی توبهطورخالصوهایونآ ادیبایوددرحو موردمبورایسوودمندبوودنمیتویوا 
هادرجامعهوتواناییدسترسیآنهابهاطالعوا مفیود،تجلوییابودبرهوانرسوانههوای

رسانه
جمعی،برهاندموکراسیوآ ادیاستکهدرمییطوفرهنگاروپواوآمریپواودرمیویط
سرمایهداریوسوسیالی تیآنهارشدونموپیداکردهاست توجهبهتناقضوا ایونالگوهوای
رسانهایبامبانیاسالمیوتپیهبرجهانبینیاسالمی،منابعغنیا جملهنهجالبالغهوسونتو
آثارفالسفهواندیشمنداناسالمیبایدبهعنوانمبناییبرایارازهیکالگویارتباطاتیاسالمی
قرارگیرد(موالنا )18:8012،


روش پژوهش
ایوونپووژوهشدردومرحلووه:الووف-تیلیوولمضووامیناسوونادمپتوووسوس-مصوواحبه
میشود:
بهصور جداگانهپرداخته 
نیمهساختاریافته انجامشدکهدر یربههرمرحله 

درمرحلهاولتیلیلمضمون،دونامهمقاممعظمرهبریبهجوانانغربیونیزسایربیانوا 
ایشاندراینرابطهمدنظربود کهدراینارتباط،شناساییمیورهوایمهوممووردتأکیودمقوام
نامهایشانبهجوانانغربیونیزمضامینونپا مهمسایرسوخنرانیهوای
معظمرهبریدردو 
مرتبطایشانموردتأکیدقرارگرفت خروجیاینمرحلهبوهعنووانمیورهواییبورایطراحوی
پرسشهایمصاحبهبهکارگرفتهشد 

درمرحلهدومبوااسوتفادها مصواحبهنیموهسواختاریافتهسوعیشود،نظورا صواحبنظرانو
کارشناساناینحو هراجمعآوریکردهوبهعنواندادههاییار شمندموردتجزیوهوتیلیول
قرارگیرند(جهتحفظاصولروشمصاحبها ذکرنامافورادخوودداریشود) جامعوهموورد
بررسیماکارشناسانیبودندکهبیشترینسط آشناییبامخاطاغربویونیوزحوو هرسوانهو
دینراداشتند طیفاینجامعوهمووردبررسویا صواحانظورانحوو هرسوانهوارتباطوا و
مدیرانبرونمر یوعواملشبپهپر تیویتاافرادیکوهدارایتجربوههوایار نودهایدر
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عهآماریدرمرحلهدومبهشرحذیل
این مینهمیباشند،متغیربودهاست درنگاهیکلی،جام 
بود:اساتیدوکارشناسانحو هارتباطا وصاحانظرانحو هرسانه،مودیرانارشودمعاونوت
برونمر یصداوسیماوعواملشبپهپر تیویوخبرنگارانبرونمر ی،متخصصاندینی
متبیردر مینۀتبلیغدررسوانهوافورادصواحانظوریکوهن وبتبوهمخاطواغربویشوناختی
مطلوبیدارند 



شکل .1شمایی کلی از روش پژوهش


جدول  .1مختصات پژوهش
مرحله

اول
شناختمیورهایکلیدیموردتأکید
نامههایرهبریدرخصوصبا نمایی

اسالمی

دوم
یاستهایمیتواییبرای

تعیینس
تصویرسا یصیی ا اسالمدر
شبپهپر تیوی

جامعه

نامههایرهبریوسایربیانا ایشان

خبرگانرسانه

روش نمونهگیری

تمامشماری

هدفمند

حجم نمونه

-

اشباع

روش پژوهش

تیلیلمضمون

مصاحبه

روش جمعآوری

اسنادی

مصاحبهنیمهساختاریافته

روش تحلیل

کدگذاریکیفی

کدگذاریکیفی

هدف



تصویرپردازی صحیح از اسالم در شبکه پرستیوی 149 ...
جدول .2اطالعات علمی تخصصی مصاحبهشوندگان
سمت و تخصص
مودیرکلاروپواوآمریپوایمعاونووتبورونمور یسووا مان
صداوسیما

ردیف

تحصیالت

8

دکترایارتباطا 

2

خبرنگاریرادیووتلویزیون

0

دکترایعلومسیاسی

0

دکترایفل فه

1

دکترایمدیریتاستراتژیک

0

دکترایفل فه

7

دکترایعلومارتباطا 

1
3

رسانهای
ژورنالی م 
دکترایروابطبینالملل


مدیراتاقخبرشبپهپر تیوی
م ئولگروهحقوقبشراسالمیلندن

83
88

دکترایمدیریتدولتی
دکترایعلومارتباطا 

82

تیصیال حو وی

80

کارشنا ارشدصنایع

مدیرمرکزفرصتهایمطالعاتیجامعهالمصطفیقم

عضوهیئتعلمیگروهارتباطا دانشگاهصداوسیما


رزوویسمرکووزتبلیووغبووینالمللوویجامعووهالمرتضوویومعوواون
فرهنگیوتبلیغیدفترتبلیغا اسالمیحو هعلمیهقم
م ئولواحدبینالملل«اتیادیوهبوینالمللویاموتواحوده»
()IUUU

80

دکترایمهندسیمپانیک

معاونمطبوعاتیواطوالعرسوانیو ار فرهنوگوارشواد
اسالمیدردولتدهمومشاورمطبوعواتیرزویسجمهوور
ساب ودبیرکولجمعیوتدفواعا اقلیوتهوایم ولماندر
غرس

81

کارشنا ارشدارتباطا 

رزیسیخشمطالعوا مواهوارهورسوانههواینووینمرکوز
پژوهشهایصداوسیما


80

دکترایمدیریترسانه

87

دکترایمدیریترسانهوگفتار
درمانی

81

دکترایتاریخوتمدناسالمی

م تندسا  ،خبرنگار ومجریانگلی ی بوانبوومیآمریپوا
شبپهپر تیوی
عضوهیئتعلمیگروهارتباطا دانشپدهصداوسیما.
مدیرکلفعلیپشتیبانیواجراینظرسنجیوساب پژوهش
استانهاوخارجا کشور

مشاورساب ریاستسا مانومدیرساب مرکزپژوهشها
عضوشورایمرکزیاتیادیهبینالمللیامتواحده

مدیرکلخبرشبپهالعالم،مودیرکلاخبوارخوارجیواحود
مرکزیخبروتیلیلگرم ازلبینالملل

عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران
ریاستساب دانشپدهارتباطا دانشگاهصداوسیما
رزوویسگووروهفرهنووگوتموودناسووالمیمرکووزجامعووه
المصطفی
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83
23

دکترایارتباطا جمعی

عضوهیئوتعلمویدانشوپدهمطالعوا جهوانودانشوپده
حقوقوعلومسیاسی

کارشنا ارشدهنرهایگرافیپی کارشنا فرهنگیگرافیپیسا مانفرهنگوارتباطا 

28

کارشنا ارشدمدیریت

کارشنا حو هاسپانیاسا مانفرهنگوارتباطا اسالمی

22

دکترایعلومسیاسی

مدیرگروهفرهنگومعارفمعاونتبرونمور یسوا مان
صداوسیما

20

کارشنا علومسیاسی

خبرنگارساب صداوسیمادرآلمان

20

کارشنا ارشدمدیریترسانه

21

دکترایعلومسیاسی

20

روابطبینالملل

دکترای

مدیرگروهمطالعا آمریپادانشپدهمطالعا جهان

27
21

کارشنا ارشدالهیا 
کارشنا ارشدبا اریابی

مدیربخشQ4Tشبپهپر تیوی
عضوبخشQ4tشبپهپر تیوی

23
03

دکترایروابطبینالملل

کارشنا ارشدارتباطا 

مدیرگروهمطالعا بریتانیادانشپدهمطالعا جهان
مدیروسسایتشبپهپر تیوی


پژوهشگرمرکزپژوهشوسنجشافپارصداوسیما
رزوویسپژوهشووپدهمهوودویتوآینوودهپژوهوویواسووتادیار
دانشگاهباقرالعلوم(ع)



یافتههای پژوهش
یافتههایپژوهشدردوبخشتشری میشود بخشاول،بهبیانیافتههایحاصولا گوام
اولپژوهشمیپردا دکهاشارهبهتیلیلمضوموندوناموهوسوخنانمقواممعظومرهبوریدر
حو هپرداختانگاره ایصویی ا اسوالمدارد بخوشدومنیوزدردو یورمجموعوهبوهبیوان
یافته هایحاصولا مصواحبهبوانخبگوانوکارشناسوانامورمویپوردا د ایونبخوشدرقالوا
سیاست هایپیشنهادیدردوبخشرسوانهوپیوامدرراسوتایپرداخوتصویی پیوامدرقالوا
میباشد 
شبپهپر تیوی 

گام اول
محورها و مضامین مورد تأکید رهبری :مطاب شپلباجمعآوریدادههایمورتبطو
تیلیلمضمونآنهاانبوهیا کدهایاولیهمشخدشد اینکدهاپسا فرآینودهمپوشوانی
وپاالیشدرقالس،سهجدولمجوزابوهصوور اسوتقراییطبقوهبنودیشودند درنهایوت81
موضوعاولیه؛جامعهغربوی،جووانغربوی،رفتوارصویی بوااسوالم،دوگوانگیرفتوارغورس،
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تروری م،تعاملباغرس،تاریخوتمدنروشناسوالمی،تواریخسویاهغورس،شوناختاسوالم،
اسالمهراسی،آیندهروشن،مضامینومعارف،جریانتپفیروفرهنگ
انگارهاسالمدررسانه ،
اسالمیوغربیحاصلشد درمرحلهبعددرنگاهیکولگرایانوههفوتمیوورموضووعیکوه
دستآمد 

موردتأکیدایشانبود،شپلمقابلب

شکل  .2محورهای موضوعی مورد تأکید مقام معظم رهبری


گام دوم پژوهش
ارزیابی وضعیت موجود:کارشناسانپژوهشدرم یرار یابیوضعیتموجوودرسوانهو
پیام،پیشنهادهاییراارازهدادند اینپیشنهادهادردوبخشسواختارسوا مانیوبرناموهریوزیو
انگاره سا یمطرحشد دربارهنقاطضوعفیکوهمربووطبوهسوا مانرسوانهاسوتکارشناسوان

مواردیراهمچونساختارنامناساشبپه،کادران انینامناسا،ذا خبریشبپه،واب وتگی
بهدولترامطرحکردند همچنینبهخالشهاییهمچوونضوعفهوایمودیریتیوسی وتمی،
ایگوریوفرهنوگ
اندا هوامپانا کمدرمقای هبااهدافجهانیوسوط نوامطلوسحرفوه 
سا مانیپرداختهاند کمبودنیرویان انیدانشمدار،وجودنیروهایبیتجربهوغیورمتعهودو
بیانگیزهدرساختارشبپهونیزرسوسنیروهایباانگیزهدراینمیویطا خوالشهوایمطورح
شدهدرحو همنابعان انیشبپهبود درمقولهواب تگیبهدولت،کارشناسانبوهخوالشهوایی
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مانندباالنسشدنشبپهباگفتمانحپومتیشیعهونبودآ ادیعملبهخاطرمیدودشدنبوا
خطقرمزهاوحاکمیتدیدگاه"کارمندی–دولتی"درشبپهاشارهکردند میودودبوودنو
ویبرایاینپهشبپهایباذا خبریاستنیزا دیگرمعضوال 

سطییعملکردنپر تی
پیشرویپر تیویاسوت کارشناسوانهمچنوینبوهتوک بانوهبوودنشوبپهبورایپوشوش
ترنیزبهعنوانخالشیدیگراشارهکردند 

مخاطبینگ ترده
در حوزه پرداخت انگاره و پیام :کارشناسانخالشهواییرامودنظرداشوتند ا جملوهایون
مواردبودکهپیامبااولویتهایمخاطاهمخوانینداردویاتپنیوکهواوتاکتیوکهوایموورد
استفادهاغلاجنبهتدافعیدارد همچنینموضوعا ومفاهیمبرنامههایشبپهغالبواًواکنشویدر
برابرشبها دیگررسانههاستوجنبهبداعتندارد مخاطواپژوهوینامناسواونبوودشوناخت
جامعیا مخاطا،نیا ها،انتظوارا واولویوتهوایویونیوزفقودانوجوودفرآینودیجوامعو
هامطرحشدهبود 

بهرو برایاثرسنجینتایجورصدوار یابیفضایرسانهاینیزا اهمخالش
هفت محور اصلی بازنمایی اسالم :کارشناساندرجهتار یابیانگوارهذهنویجوانوان
غربیتیتسیطرهرسانههایغربیموارد یررامطرحکردند اینمیورهابهعنوانمیورهای
اصلیبا نماییاسالمدررسانههایخبر،نمایشیوسینمایهالیوودو مطرحشدهاست 

شکل  .3محورهای اصلی انگارهسازی از اسالم
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کارشناسا نبورایونباورنودبورای دودنکلیشوهمنفویا رورفذهنویجووان،ابتودابایود
انگاره هایمنفیپاکشووندتوامخاطوابوهنقطوهصوفرخنثویبرگوردد همچنویندرراسوتای
تخریاوسیاهنماییصنعترسانهایغرسعلیهاسالم،کارشناسانبراینعقیدهاندکهاینکار
دردومیورصور میگیرد ایندومیوورعبوار انودا تخریواگفتموانوعقایودمپتوا
اسالموتخریامصادی اسالمی دربیثتخریاگفتمان،رسانههابهبویمعنویبوودنعقایود
اسالمیمثلجهادو میپردا ندتااصولاسوالمراخوالفمدرنیتوهوپیشورفتبشورینشوان
دهند دربخشمصادی نیزرسانههابهسیاهنماییدرموردسمبلهاونمادهایمعرفیاسالمدر
جهانمیپردا ند اینمصادی درحو ههایتخریاشخصیتحضر میمد(ص)،تخریوا
هراسیخالصهمیشود 


مناسکوقایعونیزایران
در مقوله نشر و توزیع پیام:کارشناسانبراینباورندکهخالشهایپویشرویشوبپه
ایخالصهمیشود اهمالشبپهدرتولیودمیتووادر


ایورلمرسانه
دردومقولهانیصار 
رسانه
کنارانیصاررسانهایموجوود،سان وورکوردنپور تویویدرفضوایرسوانهایومواهواره،
وجودقوانینمیدودکنندهوتأکیدبرفیلترینگموجوددرغورس(دسترسویبوهپور وجورم
آن)،نبودعدالترسانهایبرایشنیدنصداهایبوایپو شودهدررسوانههوایغربوی،وجوود
فضایجنگنوابرابررسوانهایوجریوانیوکطرفوهخبورووجوودرسوانههوایم ولطوتعیوین
ترینمواردمطرحشدهتوسطآنانبود 

اولویتهایذهنیتوسطآنانا مهم

سیاست های پیشنهادی برای رسیدن ب ه وض عیت مطل و  :کارشناسوان بعودا 
ار یابیوضعیتموجودرسوانه،درجهوتتبیوینوضوعیتمطلووس،سیاسوتهواییراپیشونهاد
دادند اینسیاستهادرسهبخشساختارسا مانی،برنامهسا یوبرنامهریزیخالصهشد 


ساختار سازمانی
●کادرسا ی:تربیتوجذسنیرویان انیمجرسونخبوهوبواروحیوهجهوادیودارای
رویپردیفل فیبراینگاهکالندرجهوتطراحویواجورایاسوتراتژیمیتووایی،همچنوین
داشتنگردانهایمیان،کندوتندعملبرایرفتارهواوفضواهایمختلوفدرپور تویویو
داشتنکادرجوسوا رسوانه ای،متفپور،تنودوجبوریو بورایهم وا یبواوجووهاح اسوی
متفاو باررافتهایدقی ودرحالتهایمتفاو درشبپهپر تیوی 
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●استقاللرسانه:گ ترشدایرهامپانا رسانهبهخوارجا اختیواردولوتوانتقوالآنبوه
بهعنوانالیهعوامومجوزاا 
دایرهم تقلمردمیبرایتبدیلوشناختهشدنشبپهپر تیوی 
گفتماندولتیدرفضایرسانهایبینالمللی پر تیویبرایاتخاذجلوهاینوویندرفضوای
ارتباطا نیا مندم تقلشدنا کنترلهایدولتیاسوت ال موهحوو هفعالیوترسوانهایایون
شبپهدورشدنتدریجیا گفتمانحپومتیوتظاهربهایوناموردرمیتواهوایتولیودیایون
بانمیشود

شبپهمیباشد اینتظاهرداعیهدارآ ادیرسانهبرایاینشبپهدراذهانمخاط

●ایجاد یرساختهایتپنولوژیپی:ایجادررفیوتنورمافوزاریوسوختافوزاریقوویو
بهرو درب تر«بِروُدکَ ت»شبپهپر وساختفضاهاییمثلیوتیووسونوتفلویپسبورای
بِروُدبَند؛سفارشتولیدنورم افزارهوایمختلوفبورایموبایول(درگیوریبیشوترجووان)وسوایر
پلتفورمهوایشخصوویونیوزبوهرو نگووهداشووتنتجهیوزا الپترونیپوویواسووتفادها ملزومووا 
ایحرفهای


رسانه
●تأمینبودجه:توجهبهافزایشبودجهوامپانا شبپهپر تیویدرمقای وهبواسوط 
هابرایبرنامهسا یمتنوعودرجهترساندنبهاهدافشبپه 


بودجهسایرشبپه

برنامهریزی
الف -برنامهریزی برونشبکهای؛برنامهریزیوهدایتگروههوایبورونمور یجهوت
افزایشادراکوفهممثبتشهروندغربیبهاسالموایورانودرکمنفوین وبتبوهاسوتپبار
بهعنوانهودفغواییموی باشود همچنویناقوداماتیماننودتأسویسدانشوگاهمجوا ی،مدرسوه
وی،کارگاههایآمو شیدردانشگاهصداوسیماو ونیوزافوزایشدفواتر

تخصصیپر تی
پر تیویدرحو ههوایمتمرکوز،برگوزاریجشونوارههوایفویلم،اسوتفادها ررفیوتهوای
و ار خارجهودفاترایرانومشارکتبانهادهایفرهنگیوآمو شیوه تههوایرسوانهای
اروپاوآمریپااست اینسیاستهوادرجهوتک وااعتبوارواعتموادبورایشوبپهدرحوو ه
بینالمللیاست 



 برنامهریزی درونشبکهای●دیپلماسیصیی رسانهای:بیانحرفیمتفواو ا رسوانههوایدیگوربوااتخواذرویپورد
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غیرمیافظهکارانهوغیرسیاسیوآفندیبانگاهینوبهاستراتژیکنونیواستعدادپر ؛طماع
بودناطالعاتی(رسیدنبهیکآرمانباکمیتوکیفیتدر مانوبرناموهدرپور )درقبوال
خ تاطالعاتی؛فاصلهگورفتنا رویپورد بوانمیووریوتضوعیفمیتووایی؛ریشوهیوابیو
آگاهیبخشیدرعم بهمخاطواونوهاطوالعرسوانیدرسوط رویودادها؛تقابولبوااسوتپبار
اطالعاتیوسمتگیریبهسمتدیپلماسیاخالقمداریاطالعاتیومعرفوتشناسویبشوریو
اصولیکهان انهادرحالدورشدنا آنهاه تند 
●فرآیندتدریجی:برنامهریزیوحرکتتدریجیح اسشدهبرایکلیشه داییدریوک
هایمدنظرمیباشد 

پروسهتدریجی،مؤثروطوالنیمد ا سیاست

خشماندا یوسیعوب یارآرمانگراومأموریوتهوای
●اهدافوآرمانهایشبپه:تعیین 
کوتاه،میانوبلندمد ؛توجهبههدفپر بهعنوانیکجایگزینفپریبجوایشوبپههوای
دیگر؛م لطکردنروایتپر ا جهان؛تبدیلشوبپهبوهقطواتولیودخبوردرخاورمیانوهو
جریانخبریثالثجهانی؛دادنتریبونبهافرادبیصداوبوایپو شودهدردنیوا؛حرکوتبوه
شدهمیباشند 

سمتوحد ویکصداییجهاناسالما مواردمطرح
●اولویتوپوششخبری:پوششمتفاو خبریباصیتوصداقتخبریمتمرکوزبور
نقاطبیرانیخبرسا وافشاگرامپریالی موخاصهاخبارمربوطبوهخاورمیانوه؛برج وتهکوردن
کهشبپههایغربیبایپو میکنندباارازه تف یریمتفاو ا رسانههوایغربوی

رویدادهایی
بادورشدنا رو مرگی؛ارازوهتعبیرهوایخبوریمناسوابورایمقابلوهبواانیورافرسوان های؛
حضوربهموقعوهوشیارانهدرمجامعخبوریوموقعیوتهوایخبرسوا مثولنش وتهوایمهوم
بینالمللییامناط جنگییاآشوسو ...برایشناختهشودنبوهعنووانمنبوع؛حضوورپور در

المللیویامردمنهادومهمو ...ویامناط جغرافیاییغرسکهکمتردررسوانه


هایبین
سا مان
بهآنپرداختهشدهاست 

●پویوواترکووردنشووبپه:خووارجکووردنپوور توویویا فضووایخشووکخبووریوتولیوود
میتواهایپویادرقالاهایمتفاو ترخبریوسوقدادنقالواهوایخبوریبوهرویپردهوای
اجتماعیعامهپ ند 

مخاطامیوریبورایبرناموهسوا یبوااسوتفادها شوهروند

●استفادها شهروندخبرنگار:
هادرکارگاههایمجا یپر

خبرنگارآ ادرسانهایبرایفرستادنگزارشوآمو شآن
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●تخصصیشودن:فپورسی وتماتیکرسوانهایوتشوپیلاتواقفپورومراکوزتخصصوی
مشترکبیننهادهادولتیوسا مانهایفرهنگیونخبگانمردمویوبوومیهوا)جامعوهشونا 
غربی،روانشنا غربیو (بهمرکزیتپر برایتولیدمیتوامتناسوابوافرهنوگوذازقوه

جامعههدف 
●الگوبرداریصویی ا شوگردهایرسوانهای:اسوتفادها سوبکهوایموورداسوتفادهدر
شبپههاییمثلبیبیسیوبا مهندسیمتناساآنبورایاسوالمیسوا ی(مثولفریواکواریو
افشاگریغرسدرمقابلخیرخواهیاسالموصداقتوروشنگری)؛بررسیبرنامههاییکهدر
جوامعغربیبیشترینمخاطارادرگذشتهومعاصرداشتهاسوتواسوتفادها مصوادی آنهوا
کهبرایمخاطاجذاسبودهاست؛تززیندکورومیتووامتناسوابواجشونهواورویودادهای
غربیمثلپیامنورو یاوبامامثلیکبا یسیاسی 
●گفتمانسا ی:تقویتگفتمانمتفاو ضداستپباریپر تیویکهحرفمتفواو و
مخالفمیشودوتبیینگفتمانتوحیدیووجوهاشوتراک

جدیدبودهوباعثجذسنیروهای
وافتراقآنباگفتمانهایغیرتوحیدی(مثلحقوقبشر)ونیزگفتمانسوا یبویننخبگواندو
طرفدرپر وشبپهاجتماعیآن 
●تبلیغواعتمادسا یشبپه:تأکیدبرساختنتیزرهایتبلیغاتیبرایتبلیوغپور ونموایش
تیویبهصیی یاغلطدرموردحوادثآیندهبیانکردهاست(پوذیرفتن
حرفهاییکهپر  
اشتباه) 
●استراتژیهایمیانفرهنگی:احترامبهتبادلار شهوایفرهنگویمشوترکدررسوانهدر
قبالارتباطا جهانیمدنظرغرسوارتباطباواحدکشور-ملتهاباهموتمرکزبرجنبههوای
فرهنگیبهصور درا مد وبا باننرم؛توجهبه بانفارسیوآثارمپتوسوتورویج بوان
فارسیدرجامعهغربیبامتدهایرو درفضایمجا یوبهصور آنالین؛انعپوا تولیودو
ترجمهکتاسهایبرترتوسطمراکزتخصصیونشرآندرکتابخانهمجا یپر






برنامهسازی
سیاستهایپیشنهادیکارشناساندرحو هبرنامهسا یدرخهارمقولوهمخاطواپژوهوی،
ساختمیتوا،تو یعپیامورصدوبا خوردخالصهمیشود 
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الف -مخاطبپژوهی؛درمقولهمخاطاپژوهیمواردیهمچونشناساییمیلمخاطوا،
نیا ومصلیتمخاطامطرحشد درهمینراستامخاطاپژوهیدرحو هعواموخواص(در
کانونهایتمرکزوفعالیتجوانانغربیمانندنهادهاوسندیپاها)،طبقهبنودیالیوههوایبواور
جوانغربی(مذهبییاکاتولیکیاپروت تان)برایتناسامصرفرسانهای،سط بندیکردن
مخاطاا نظرسنی،علمی،مذهبیومپانیو جهوتتوجوهبوهب وترپیوام،م وئلهشناسویو
شناساییآرمانودغدغوه هواوفرهنوگمخاطوا،شوناختتعریوفجوانوانا مفواهیمیمثول
هاینفوذ،نیزبهعنوانپیشنهادهایمپملمطرحشد 

عدالتو جهتتعیینراه


 سیاستهای محتوایی برای تصویرسازی صحیح از اسالم؛ایونسیاسوتهوادرارازهشدهاست
دوحو همیورموضوعیپیاموشپلوقالاپیام 
-8تاریخوتمدن:نمایشمصادی تاریخوتمدندررسوانهبوهعنووان بواننورمفرهنگوی؛
نمایشمفاهیمعرفانیواخالقیخاصدرهنروتمدناسالمیوجنبههایجذاسوناشوناخته؛
نمایشجریاناستدراجیکمالبشریوهدایتان انیدرتاریخاسالم؛نمایشدورانافوولو
صعودتمدنهادرتاریخاسالموغرس؛با نماییاسوتعمارواسوتثماران وانهوادرتواریخسویاه
غرس 
-2تعاملوتقابلاسالموغرس:نمایشرفتارصیی وروابوطمثبوتحپوموتهواوملوت
اسالمیباحپومتهاوجامعهغربی؛نمایشرفتارغیرصویی وخپواولملوتهوادرگذشوتهو
تبعیضواشغالدرمعاصر(قوانینمیدودکننودهدرجامعوهغربویبوهصورفداشوتنموذها)؛
تأکیوودبوورمشووترکا سوواختاریومیتوووایی( بووانیودینوویوان ووانیو )ملووتهوواوتعاموول
فرهنگهاباهم 

عنوانپروژهایسا مانیافتهدرتاریخغرس؛نموایش

-0هرا افپنی:نمایشدگرهراسیبه
میزانپوششاسالمهراسیومغفولماندنسایرم ازلاساسیدرغورس؛عوادیسوا یخهوره
م لمانانبهعنوانافرادیعادیمثلسایران انها؛نمایشناعدالتیرسانهایوادبیوا سوخیف
هایغربی؛ریشهیابیخشونتوتروری ومومنوابعتغذیوهآنومعرفوی

علیهم لماناندررسانه
مصداقهایغربیوشرقیآن؛نمایشقرازتتپفیوروآمریپواییا اسوالموتورورونموایش
پیوندبینایندو؛انعپا شباهتاعمالوفضایداعش(خشونت،رعاوسپس)باهوالیوود
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غربیهادرقبالحووادث
رسانهایغربی؛نمایش«نایپ انرفتاری» و«نایپ اننگری» 
وفضای 
مختلفتروری تی؛نمایشصیی اصولمجاهدهوموضعاسالمدرقبالخشونتوتروری م؛
تبیینایننپتهکهاسالموایرانبیشترینقربانیتروری ت،داعشوغرسبودهاسوت؛نموایش
تروری مدولتیصهیونی تدرقبالملتفل طین؛نمایشروایتواقعیا رخودادهاوضوعیت
تآمیوزوتوجوهبوه
فعلیایوراندربرابورتصوویرمخودوشسواختگی؛نموایش نودگیم والم 
اقلیت هایموذهبیوقوومیدرایورانوداشوتننماینودهدرمجلوسوحقووقم واوی؛نموایش
هم جواریم جدوکلی اونمادهوایاسوالموم ویییتدرشوهرهایایورانوفضوایامنیتوی
اطرافم اجد؛با نماییپتان یلهایبپرعلمیوپیشورفتهوادر مینوههوایعلمویرو دنیوا؛
بصریکردنمفهومصل وامنیتدرایران(بانمایشخندشهرایرانومپوانهوایپویوایآن
مثلبا اربهصور  ندهودرصل )؛نمایشوجودآ ادیبیانواختالفا دوحوزسخووو
راستوفضایانتخاباتیومناررههوایمختلوفونموایشآ ادیمطبوعوا درمووردم وازل
مختلف؛نمایشبرگزاریم ابقا وجشنوارههایبینالمللیرسانهایدرایرانمثولجشونواره
فجرو ؛نمایشجنبههایغنایفرهنگی،فضایگورمخوانوادههوایایرانوی،تنووعفرهنگویو
الب هو باندرایران؛توجهبهاعیادایرانیواسالمیونمایشمناسبتهایمشوترکمثولرو 
پدرومادرایرانمشابهمناسوبتهوایغورس؛نموایشخودما خیرخواهانوهنخبگوانایرانویو
م لمانبهجامعهغربی؛انعپا افراداروپوایییواآمریپواییکوهمهواجرایورانبوودهوبودون
مشپلبه ندگیدرایرانادامهمیدهند؛نمایشایرانیهاین لدومدرکشورهایغربیمثل
فنالندوفضایفرهنگیآنهابا بواننورمرسوانهای؛با نمواییدیودگاهنخبگوانوسوتارههواو
توری ت هاقبلوبعدا سفربهایرانبااولویوتافورادبوادیودصورفمنفویدرمووردایورانو
هایرسانههایخودشان 


نظرشاندرموردانگاره
-0تعاملاسالموم ازلرو :نمایش نگاهاسوالمبوا بوانسوادهدرمووردم وازلرو کوه
مخاطاغربیباآنهادرگیراستبرمبنایارتباطا میانفرهنگی؛نمایشمصداقحمایوتا 
حقوقبشردرمپتااسالممثلتظاهرا م لمانانآمریپابرایحقووقسویاهپوسوتان؛نموایش
سبک ندگیاسالمی-ایرانیبهعنوانسبک ندگیصیی وشاخصههایآنا منظراسوالم
ونهسبکهوایوهوابیو ؛تب یوینحقووقبشوروفل وفهجن ویتوسوپسبورای دنریشوه
همجنسبا یبه صور  یرکانهکهخوالفطبیعوتبشوریاسوت؛نموایشگ وترگیمفواهیم
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پزشپیوسالمتج میوسیرهعملیآنهامثولم وواک دندر نودگیالگوهوایدینوی؛
نمایشنقشسا ندهحجاسوحضور نمیجبهنخبهوفعالاجتماعیدرمیدانهوامختلوفو
بولدکردنموفقیتهایهنریور شیوسینماییو  نانمیجبه؛نمایشجایگاهویوژه نو
خانوادهدراسالموتبیینالگویاشتباهعرب تاندرمورد نوانوالگوویصویی اسوالمیآن؛
تأکیدبرامنیتروانی،ج ومی،اجتمواعیوجن وی نوخوارجشودن نا ابوزاریبودنیو
حقوق ن)بهشت یرپایمادر(درآمو ههایاسالمی 
-1اسالماصویل:توانمندسوا  ین ولجووانغربویبواارازوهاسوالمواقعوی؛نموایشاصوول
اعتقادیوالیهاخالقیوتربیتیجذاسبورایجووانمثولعودالتاسوالمو...؛توجوهبوهتبیوین
خهرهایصیی وعدالتجویانهروشندرموضووعمنجویوآخرالزموانمتناسوابواعقایودو
باورهایدینیوفرهنگیوبهدورا ح اسیتانگیزیاولیه؛نمایشبُعدامیوددرجهوانپوسا 
مرگوعاقبتان انهادرسایهمپتااسالم؛توجهبهفهمخودمخاطاا قرآننهالقایفهوم
منبهمخاطا؛توجهبهشمولتقرآنبواتوجوهبوهتپوراریواایهاالنوا ؛بوهتصوویردرآوردن
هایقرآنیدرقالاهایمختلوفخندرسوانهایومپتووسوسوایرقالواهوایهنوریایون

قصه
پیامهایانتزاعیقرآنی؛تلطیفوترمیمانگارهمخدوشا خهرههایمطرحگذشوتهومعاصور
جهاناسالم؛نمایشتعاملپیامبر(ص)وازمهبرمبنایارتباطا میانفرهنگیباجهان؛نمایش
اسطورههایادبیوتاریخیرلمستیزوعدالتخواهدرغرسوهمجوارکردنآنبانمونههای
شرقیبرایساختنگفتمانیجدید؛نمایشرفتارمتعادلوباشود ورأفوتعقالنویبزرگوان
دینمادرگذشتهوحالبهعنوانالگویآرمانی؛موضوعبندیاحادیثوسخنانبزرگاناسالم
هاونمایشصیبتهایحضر م ی (ع)درموردمفواهیمجوذاس؛

والیهگشاییعقالنیآن
تبیینفل فهخراییوشرایط مانینامهرهبریدرپاسخبهاسوالمهراسویغورسوتوالشناموه
یافتهغربیبهنقطهخنثی؛تأکیدبرمیوریتنامهبوردعوو بوه

برایبرگرداندنمخاطاجهت
تفپرآ ادو بدونقیدوبندونوهدعوو بوهاسوالم؛تبودیلرویودادهایدینویشویعهبوه بوانی
بینالمللیبرایایجادنظرمثبتوحسهمگراییدرمخاطاجوانغربی(تبدیلآرموانهوابوه
بانیبینالمللی) 

-0تعاملوتقابلاسالموسایرمپاتا:تفاو اسالمباقطابندیهوایمپاتواموجوودو
ارازهالگویفرهنگیوتمدنیوان انیبهعنوانقطام تقل؛رویپردانتقوادیعقالنویاسوالم
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ن بتبهضعفنظامهایکنوونیسورمایهداریوسوسیالی وتیو ؛توجوهار شهوایان وانو
منفعتمیووردراومانی ومو وار شهوایالهویمیووردرگفتمواناسوالمی؛با نمواییسویر
تاریخیشپ تخوردهمپاتامختلفمارک ی تو ...برایسعاد بشر 
-7جامعهغربی:تبیینمعیارهایبرتریدرجامعهغربیسپسوپولوخشوونتطلبویو 
درسوواختارتفپوورسووردماتریالی ووتی؛نبووودآرامووشدرفرهنووگخشووونت ایغوورسووجووود
مخدرهاییآرامشبخشمقطعی؛عدمتوجهبهجهانپوسا مورگ،وجوودفرصوتمیودود
برایبردننهایوتلوذ نامیودوددرفرهنوگماتریالی وتیکوهبوهخشوونتوحورصمنجور
میشود؛تأکیدبرنبودعدالتاجتماعیوپاسخبهنیا ها،خألهویتیوکرامتوار شان انی
درجریوواناطالعوواتیاسووتپباری؛نقوودفرهنووگوسووبک نوودگیغربوویا  بووانپزشووپانو
متخصصانغیراسالمیبرایشپ تننقاطثقل(مثلگوشتخوکیانوشویدنیهوایالپلویو
)وارازهمدلاسالمی؛ ی تاجتماعیم ولمانانونموایشمیوزانکومارتپواسبوهجورمو
هنجارشپنیدرجامعهاروپواتوسوطم ولمانان؛کواهشنگواهمنفویوافوزایشنگواهمثبوتبوه
ویژگیهایم لمانانغربیبهعنوانافرادیخانوادهمودار،بوهدورا ف وادو ی وتاجتمواعی
یها؛مصاحبهباافرادم لمانواینپوهخورام ولمانشودهانود
م لمانبهعنوانعاملجذسغرب 
(نمایشار شهاو یباییهایاسالما  باناینافراد)؛مطرحکردنمعضلافولار شهوادر
جوامعبهعنواندردمشترکدرکشورهاومذاهاوهمپاریبواگوروههوایم ویییوفعوال
اجتماعیدراین مینه؛نمایشمشپال اجتماعیجامعهغربیواهمیتتوجهبهم وازلاقشوار
آسیاپذیردرجامعهغرس 



تاکتیکهای شکل و قالب پیام؛ توجهبهنقلصیی مفهومدرقالاهایپویوا،جهوانی
وعقلگراواینپهمفهومدرژانروقالواگومن شوودونیوزتوجوهبوهمزیوترقوابتیوافوزایش
قالواهووایجووذاس(طنوزوسوورگرمیو )ومطوورحکوردنمفوواهیمجوودیدرایونقالوواهووا؛
واردکردنمیتواهایاساسیبهصور غیرم تقیمبانگاهعواطفیدربافوتسوخنبرناموههوای
جذاس؛هدایتغیرم تقیمفردبهسمتتفپروتعقلدربارهمشپال ورسیدنخوودفوردبوه
یکبرداشتصیی وعدمتأکیدم تقیمبورمشوپال جامعوهغربویبوهدلیولجلووگیریا 
رویوواروییبووارسووانههووایغربووی همچنووینسووایرمووواردمطوورحشوودهدرحووو هتپنیووکهوواو
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تاکتیکهایپرداختپیامبهشرحذیلمطرحشد:

●تپنیکهایبرنامهسا ی:فعالیتدرفضاهاینرمتر(نرمخبر)بورایبرناموهسوا ی( بوان
موسیقیو )بهعنوانابزاریدورا ایدزولوژی؛اسوتفادها روایتگوریدرسواختبرناموههواو
سبکهایتف یریوتیلیلویوگزارشویجوذاستور؛اسوتفادها تپنیوکهوایاقنواعی؛ایجواد
تصویرمتضادوروایتمثبتبرویتصاویرمنفیباارتباطگیریتصویری؛تق ویممیتواهوابوه
عاموخاصدرکنارانعطافپذیربودنپیام؛تأکیدبرسبکالما خبریبهجایهورموارونوه
واستفادها حاشیهدرکنارمتن 
●ررافتهایاستودیویی:بهبودمجریانوتوجهبهاسوتفادها لهجوههوایخواصومتنووع
یلوکیشنهاودکوراسیوندرپر

برایخوانشبهترپیام؛خارجشدنا یپنواخت
●کوتاهیوسادگیپیام:فیوایسادهکالم(استفادها تصویرنوشتههایکوتاهوسواده)؛
کوتاهبودنمطالاومختصربودنآنهاباورودیجذاستصویرخاصهدربِروُدکَ ت 

● بانپیام:استفادها  بانخنثیدردیالوگبینالمللی(استفادها کلیدواژههایخاصو
عدماستفادها برخیکلیدواژههاییکهمخاطابهآنح اسیتداشتهوپیامراپسمی ند) 
●ررافتهایپیام:افزایشتدریجیشد پیامو یرکیوفاشنپردناهدافدرپلهاول
پیامرسانی؛روانشناسینوشتنمتنیواطراحویتصوویربورایب وتهبنودیمتفواو اطالعوا در
برودک توبرودبند 


ج -توزیع پیام؛ سیاستهای پیشنهادی جهت شکستن انحصار رسانهای و توزی ع
مؤثرتر و گستردهتر محتوا
●استفادها رسانههایموا یومپمل:افزایشحجومتولیودونشورمصونوعا رسوانهای
نههایجدید)بواکیفیوت
جدیدمثلگیفو دررسانههایمپمل(ب ترفضایمجا یورسا 
وکمیتبرایایجادخندصداییوهم انشدنبوامخاطوابورو ؛ایجوادمرکوزمشوترکیبوه
میوریتپر تویویدرجهوتحضووردرفضوایمجوا یورسوانههوایاجتمواعی؛داشوتن
دیدگاهتمامیتخواهدراستفادها تمامیرسانههاا جملهرادیوومجوا یو...؛ایجوادتورهوای
ایبرایاصیاسرسانههایخارجی؛استفادها رسانههوای


هایرسانه
مجا یرسانهایوم ابقه
علیهبلوکغرس)وهمپاریبارسانههایهم ومثلراشاتودیو

موا یبرایجریانسا ی(
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...؛تأکیدبراستفادها شبپههایمیلیوشوبپههوایضودانقالسبوادادنبرناموهومیتواهوای
گیریبیشتربارسانههوایاهولت وننواتیادیوهرادیوو-


غیراسالمیوفرهنگی؛ارتباط
عمومی
تلویزیونهایاسالمی 

●اسووتفادها رهبوورانافپوواروکارشناسووانباتجربووه:ایجووادب وویجعمووومیرسووانهایو
سا ماندهینخبگوانوشخصویت هوایمتنووع(طیوففپوریوعقیودتیمخوالفوم وتقلو
هایرسانههوای

فمقدمجبههفرهنگی؛کمکگرفتنا پیشپ وتانوبا نش ته

مردمی)درص
غرسبرایانتقالتجارس؛تأکیدبراستفادهموؤثرپور تویویا نیروهوایمجورسدانشوپده
صداوسیماوجذساستعدادوبرونسپاری؛دعو ا نخبگوانم ویییمثولپواغوغیورهدر
همایشهایادیانوپوششمطلوسپر ا آن 

●گووروههووایمووردمنهوواد:هم وسووا ی8متخصصووانهبوواگووروههووایمووردمنهوواد2مواف و و
حتیالمقدورم لمانیامیبوسدرجامعهغربیدرشبپهپر

●گروهها،جنبشهاوسندیپا:شناساییمیافلقابلنفوذبورایپور درجواموعغربویو
هاوکلیوها


هاییکوخکبرایپخشمردمیفیلم
استفادها ررفیتهایمردمیوایجاده ته
درمراکزاجتماعیغرسمثلکلوغهوا؛اسوتفادههوشومندانها جنوبشهوایخووغورسکوه
طرفدارانجوانب یاردارندبراینشرپیامهایضداستپبار؛تما باگروههایسونتیوبوومی
جهتبرونسپاریساختبرناموههوای

حقیقتجومنتقددرغرسکهانطباقباپیامهایمادارند
عمومیتر؛ایجادامپانگ ترشارتباطا اجتماعیبرایگروههاغیردولتویفعوالوالیوههوای
هاودیدگاههادر

انقالبیبرایارتباطباخارجوالیهغیرانقالبی؛تأکیدبراستفادها همهگروه
غرسبرایاعتمادسا ی 
●مراکزآکادمیک:ارتباطباه وتههوایعلموی-پژوهشویونخبگوانعلمویوفرهنگوی
غربیوتولیدونشرحجمانبوهیا میتوادرفضاهایآکادمیکدانشگاههابهدلیلح اسویت
کمترغرسن بتبهافرادعلمی؛معرفیشبپهپور وبرناموههوایآنبوهشورقشناسوانبورای
استفادهونقددرفضایآکادمیکجهتتبلیغنامپر



●دیپلماسیگفتگو:ایجادب تریبرایگفتگویعقالنیادیانوفرهنگهاباهومویوافتن
1. Networking
2. NGO
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مشترکا ونقاطهمپاری؛ایجادب تریبرایگفتگویصادقانه(بیننخبگانورهبراناسوالم
باجوانانغربی،اندیشومندانوروشونفپرانموادرحوو هونیوزدردانشوگاهبوااندیشومندانو
غرسوجوانانماباجواناناروپاوآمریپابهصور بیواسطهوبالعپس) 

روشنفپران
● ارتباطبواکلی واهاونیروهوایموذهبیبوراینشوراشوتراکا موذهبیوتولیودمیتووای
مشترک 


د -رصد و بازخورد؛ سیاستهای پیشنهادی برای تأثیر سنجی از نتایج پیامه ا
و تأثیر انگارهها به شرح ذیل میباشد:
●شناختورصد:شناختشرایطکنونیکارویژهها،ررفیتهاواقداما ایجوابی(نقواط
ضعفرسانههایغربیونیزنقاطقو خودی،دوستانودشمنان)؛شناختآرایشرسوانهای
وبا یگرانعرصهرسانههاوجریانا مختلففعالمواف ومعوار ؛شوناختمنوابعدریافوت
ربیورسانههایمنبع؛شناساییانگارهموجوددرفضایافپوارعموومیدر

اطالعا مخاطاغ
غرسوتیلیلروایترسانههایم ولط(بوهعنووانمنبوعدسوتدوم)ا اسوالمودنبوالکوردن
لیظهایآنبرایرصدتغییرا 

●با خورد:نظرسنجیوگرفتنفیدبکا برنامههاباهمپاریبامراجعتخصصویآمواری
دنیاوگروههایشیعهمقیموساکنکشورها؛تطبی نتایجبااهدافموردانتظاربورایتصویی 
واعمالاصالحا بهرو 
 ساحتها و ویژگیهای جوان غربی
پژوهشگردرم یرپژوهشیسعیبردستیابیبراهمویژگویهوایجوانوانغربویبوهعنووان
یپیا اهداففرعیپژوهشدارد کارشناسانمربوطهکهفضایجامعوهغورسرابوهصوور 
تئورییاعملویدرککوردهبودنودویژگویهوای یوررابوهعنووانمطورحتورینویژگویهواو
معضال جواندرجامعهاروپاوآمریپایشمالیبرشمردهتاتولیدمیتوایمتناسابرایرفع
ترینبیرانهاونیا هایجوانغربیدرعصرکنونیباشدکهبهشرحذیلاست:


مهم
-8ساحتهویت:جوانان،بااح ا ِخردشدنشخصیتدرمیانتونشهوا،نواآرامیهواو
تبلیغا منفی؛جویاییافتنشخصیتوهویتملی-دینیه تند؛
-2ساحتمعنویت:جهانیشدنفرهنگدرغرسونبودالگویاخالقیاصیلمثولاسوالم
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درغرس؛
-0ساحتمعنا:فروریختننظامداناییوآگاهیومعنایجوانغربیکوهجووانغربویبوه
دنبالبخشیا یکایدزولوژیشدناست؛پوخیمپاتامادیگراییومدرنیتوهواومانی وت
وان انمیووری و ومصوادی آندرمنظورجووانغربوی(عقولمودرنونظوامتجربویتنهوا
جوابگوییندارد)؛
-0ساحتعاطفی:فراگیریفقرعواطفیدرمیوانجوانوانغربوی؛س وتبوودنپیونودهای
خانوادگیوقومیو ودرنجو ودشپنوبیعاطفهشدنجوانغربیوج وتجویعاطفوهدر
خارجا مییطخانواده؛
-1ساحتآگاهی:نگهداشتنجواندرنیا هایاولیهواغنایایننیا هوادرجامعوهغورس؛
جواناناروپاییبهعنوانطیفخاک تریدراطالعا واخبارتولیدشودها رسوانههوایغربوی
تردیددارندونوعیتشنگیبرایفهمحقای وجوددارد؛
-0ساحتجن یتیوکرامتان انی:جواناسیرانیطاطهایاخالقویوهنجارسوا یهوای
دروغین؛فرهنگبرهنگیدخترانو نانغرسوفقدانکرامت(ان انی،امنیتجن یاخالقی
وروانی ،حقوقاجتماعیواقتصادی)؛توجه یوادجووانغربویبوهم وازلونیا هوایاولیوهو
حیوانیونپرداختنبهنیا هایثانویهبهعنوانخألدرغرس؛افولخانوادهآمریپاییو نودگی
مجردی نانوم ئولیتنپذیرفتنمردان؛رواجپرنوگرافیوافوزایشنورتتجواو وخشوونت
جن یعلیهدخترانکمسنوسال؛نمایشآ ارجن یومزاحمتلفظویومیتووایسوخیف
علیه ناندرجامعهوهالیوود(فیلمهایردهRبیشترینحضور نهایجوانرادارد)؛
-7سایرساحتها:پاکتربودنفطر جوانغربویورهوابوودنویا قیوودوروحیوهو
گرایشهایخاصوحسوشورواشتیاقجوانی؛جوانوانغربویدنبوالم وئلهکوالنونگواه
افقینی تند(م ازلاولیهونگاهسطییدارنود)وداشوتنحوسحو طلبویوآرموانخوواهیو
عدالتجوییدرجوانانغربی شناساییفرآیندجامعهپذیریوتوجهبهفضایتربیتیکوودک
درغرس(آرامشومخالفتباخشونتوسولطهپوذیر)؛شناسواییگفتموانآمو شویوتربیتوی
(مثلبرج تهبودنقانونومالیا درذهنکوودک)جامعوهپوذیریکوودکغربوی؛شناسوایی
گفتمانرسانهای(درغرسکودکانراطوریتربیتمویکننودکوهغیرخوودیهوارابوهشوپل
عرستصورکنند) براسا اینویژگیهایمطورحشوده،کارشناسوان،راهپارهواییرابورای
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شبپهپر تی ویدرجهتارتباطمؤثرترباجوانانغربویمطورحکردنود ایونراهپارهوابوه
شرحذیلمیباشد:

●دیپلماسیفطر :استفاده ا کدهایهم وانوصویبتبوا بوانمشوترکقلوا،عقول،
فل فه،عرفانو یباییشناسیملتهاوهنربامخاطا؛تأکیدبرمفاهیمبرانگیزانندهاح وا و
المانهایفطریبهعنوانکاسوتیهوایمدرنیتوه(مثولآ ادیبشوریتوکموالگرایویان وانی،
نوعدوستی،صل ،پرهیزا جنگ،عدالتمیوری،اخالق،برابریوبرادری)؛نموایشبصوری
مصداقهامثلبیعدالتی(ان انهایفقیروبیخانماندرغرسوشرق)ودعو بهایونشوعار
جهانیبهعنوانشعارفطری؛نمایشتعریفعدالتجوییدرکشوورهایمختلوفوتعریوفو
اهمیتعدلاسالمی(توجهبهدرخواستعدالتبرایهمهان انهادراسوالمموثالًنامگوذاری
دههبهنامدههعدالتتوسطرهبری)؛دعو بهدروننگوریوعودمورودا دریچوهسیاسوت
نبرایغربیها


عنوانموضوعیآرامشبرهم

به
●ادبیا پیام:صیبتباادبیا مادیگراوم تدلومنطقی(مثالًنمایشنتیجوهتیقیقوا 
علمیوپژوهشیمبنیبرتأثیرمضرومفید )ونهباادبیاتیمتعصوبانه؛ارتبواطگیوریبوا بوان
جهانیا منظردینینهاسالمواینپهماهمبهعنوانجززیا تپثورفرهنوگموجووددرجهوان
ه تیماماباپیامیجهانی 
شکانگیزی:تعریفجامعهوشهروندغربیا خوشبختیخی توآیوامدرنیتوهوعلوم
● 
آنرامیق کردهاست؟آیاتپنولوژیبشررابهسمتسعاد میبرد؟ایجادسؤالدرموورد
جهانیشدنواینموردکهآیاباعثپیشرفتشودهیواسولطهغورس؟ایجوادسوؤالدرم وازل
جامعهغربیمثلوالاستریتبدوندخالتالماناسالم

●ابزارعاطفه:تلقیناح ا همدردیودوستداشتنبامخاطاغربیواح ا تألما 
کشتهشدنوان انهابرایجذسوحفظمخاطا؛نمایشبعدعش ومیبتخداوندبوهنووع
بشربدونهیچخشمداشتی؛ابرا همدردیوسپسهمراهکردنمخاطاودادنعز وتوجه
بهمخاطا 
●رویهمیتووا:درمرحلوهاولتولیودپیوامهوایبوهرواهرهم وو(نامخوالفبوامقبووال و
م لما وانگارههایذهنیقبلی)برایتغییردیدگاهبهشبپه8وهمراهکوردنمخاطوا(عودم
1. Attention
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متهمکردنجوانغربیجهتجلوگیریا گاردگرفتنوگفوتنایونجملوهبوهمخاطواکوه
دولتمووردانبووهاسوومشووماجنووایتگریکووردهانوود)؛تثبیووتمخاطووادرمرحلووهدومبووااقوودامبووه
ذازقهسا یدردوبخشمیتوا(الیهفپریوهنریواجتماعیجذاس)قالوا(تیتوروفونوتو
ذوقبرنامهسا یو )


8

●تولیدمیتوامتناسابامخاطا:توجهبهبرنامهسا یعامبرایجهانوخواصدرموورد
غورس(م وولمانانجوداوبوواالترا هموهنی ووتندویپ وانبووابقیوهانوود)؛بلووکبنوودیفرهنگووی
کشورهاینزدیکبههمبرایتولیدپیاممتناساباحو ههایفرهنگیدروهلوهدوم؛نگواهبوه
عقبهمعنویکشورهایمختلفوتوجهبهتنوعقومیتی ،بانی،فرهنگیومشترکا رفتواریو
وبهتبعتفاو پیامبهتناساجذابیتوآرموانیبوودنآنبورایگوروههواوملوتهوا؛ایجواد

انقالسارتباطا باتولیدمیتواهایخیرخاصهمیتواییکهمردمجهواندخوارنووعیخوألدر
موردآنه تند
●مطرحکردنمشپال :ابتدامطرحکردنخوبیجامعهجایگزینوسپسمطرحکوردن
بنب تهایغرس؛نمایشمشپال رو جوامعغربیوارازهراهحولاسوالمیبورایآنبورای
تغییردرانتهایبرنامه،نمایشمشپال درونیبرایجلااعتموادمخاطواونموایشیپ وان
بودنمشپال جوانانم لمانوغیرم لماندرجامعهغربی(دردمشترک) 
شرطتأثیرتصاویروانگارههاحداکثرشباهتونزدیپیآنهابهواقعیتهایرو انهاست
وهرخهاینفاصلهباموضوعکمترباشداثرمثبتتریدارد تبدیلتصاویربهباورهافرآینودی
استکها آنبهعنوانتولیدواقعیتمجا ییادمیکنند ا همینحیث،بهنظرمیتواناکثور
جوانانغربیرابابهتصویرکشیدنانگارهایا فضاهایپواکواخالقویومودیریتصویی 
اینتصاویرجذسکرد فضاهاییکهدرآنبنیانخانواده،دیون،اخوالق،پواکیونجابوتو…
اصالتدارد ا همینرووقتیسالمت ی تاجتماعیبهخوبیدربافتپیامپرداختهشوودبوه
سهولتتبدیلبهدروا هایبرایگرایشبیشترجوانانبهایننوعفضامویشوود بودیهیاسوت
کهجذابیتواصالتاین ی تاجتماعیفرصتیبرایرشدهرا افپنیا اسوالمنواسبواقی
نخواهدگذاشت عالوهبراین،دراینفرصترسانهایکهحوادثساختگیغورسدررسوانه
برایایجاددگرهراسیاسالمیبهنوعیباعوثبرانگیختوهشودنحوسکنجپواویجوانوانا 
1. Rettention

تصویرپردازی صحیح از اسالم در شبکه پرستیوی ...

103

اسالمشدهاست،نیا منودهجموهعلیوهبنیوانهوایذهنویوسواختگیجوانوانه وتیم ایوناثور
پارادوک یپالناشیا نتیجهعپسخودرسانههایغربیدرمقابلاسالماست تشدیدایناثر
ورساندنمخاطابهمرحلوهشوکوایجوادسوؤالدرذهونن وبتبوهانگوارههوایمنتشورها 
رسانههایغربیدرموردهمهموضوعا وخاصهاسالمهراسیبایدبهعنووانیپویا اهوداف
آرمانیشبپهمطرحشود «یریدونلیطفئوانوراهللبافواههمواهللمتمنورهولوکرهالپافرون» 


نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
دراینپژوهشتالشبرایناستتاضمنبررسیوضعیتموجودمدیریتپیاموتصوویر
درشبپهپر تیویباکمکنخبگانبهشناساییراهپارهاییپرداختهشودکهبوهکوارگیری
آنهاوایجاداصالحا میتواندوضعیتمطلوسپرداختپیامرابورایایونشوبپهبوههموراه
داشتهباشد بامطالعه اسونادباالدسوتیمثولکتواسسوبزسوا مانمشوخدشودکوهه ویچگونوه
سیاستهایمیتواییبرایمقای هبانتایجاینپژوهشوجودنداردوتنهابهارازهسیاستهوایی
براینظار وار یابیب ندهشدهاست دراداموهبررسویفضوایپژوهشویمشوخدشودکوه
تاکنونپژوهشجامعینیزدراینحو هموضوعیانجامنشدهاست بیشترپژوهشهادرحو ه
اسالمهراسیبهفضاییتدافعیوبررسیپیامدهایآنبدونتوجهبهجوانغربیاشارهداشوت 
خشماندا هایآرمانیکنونیهیچتناسبیباوضعیتسواختاریوسوا مانیکنوونیایونشوبپه
ندارد ا همینمنظر،شبپهپر تیوینیا بهسیاستهاییداشتتادرایونفضوایرسوانهای
بتواندحرفیبرایگفتنداشتهباشد طراحیاینسیاستهوانیوزبودونتوجوهبوهویژگویهوای
گونهمطلاپژوهشیبرایشناختویژگیهوای

جوانغربیامریغیرممپنمینمود نبودهیچ

مخوواطبینشووبپههووایبوورونموور یوخاصووهشووبپهپوور توویویوقشوورجوووانمخاطبوواندر
کشورهایغربی(اروپاوآمریپایشومالی)باعوث شودتواتنهواراهک وااطوالعمصواحبهبوا
افرادیباشدکهجامعهغربیرادرککردهباشند ای تگاهنظریکهمویتووانآنرامشوابهبوا
رویپردکلیاینشبپهدان تنظریهواگردمیباشود پور تویویبوهعنووانیوکاقلیوتدر
حو هرسانهایمیتواندبارعایتمراحلمطرحشودهماننوداسوتمراروپایوداریدرارازوهپیوام
بدونتعصاومنطقیباعثالیاقاعضایگوروههوایاکثریوتجامعوهغربویبوهاقلیوتهوای
اسالمیدرغرسشود البتهاشارهبهایننپتهضروریاستکهملزوما رسوانهتیوتشورایط
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خاصتغییرپذیراست توجهبهجامعهغربیبرایمدیریتپنداشتجوانانغربی،طورحریوزی
یکهویتمطلوسا خوددرنگاهدیگرانوایجادتأثیرمطلوسا اسالمدرذهندیگورانا 
یافتههاییاستکهمرتبطبامبانیمدیریتتصویرومدیریتتوأثیراسوتایونپوژوهشبورای
تپمیلنتایجخودنیا مندانجامپژوهشهوایجززویتوردرخصووصشناسواییفوردوفورددر
جامعووهوفوورددررسووانهدرجامعووهغربووینمایوود همچنووینمپموولایوونمرحلووهطراحووی
میپروسپوپیکرهیافتهایمیتواییبورایحرکوتبوهسوویشومولیتاسوتسیاسوتهوای
میتواییمطرحشدهدرکنارسایرپیشنهادهاباعثتیولگ تردهدراینشبپهخواهدشودتوا
بهوضعیتمطلوسمدنظرکارشناساندستیابد درنهایتنیا بهتأسیسشوبپهایتخصصوی
برایبیثهایعمی وتف یریدرموردموضوعا موردمناقشهاح ا میشود ایونشوبپه
برایحضورقویدرجهانرسانهنیا مندشناساییدقی اینخرخهاست:


شکل  .4چرخه رسانهای پیشنهادی

اگرخهشباهتاینخرخهباخرخهمدیریترسانهایروشناستامااینخرخهبایودبورای
اتخاذسیاستیمؤثرومتناسابااهدافوآرمانهایشبپهتخصصیترشوود وجوهتموایزایون
خرخهتأکیدبرشناخترسانهو بانآناست این بانبایدسادهوهمهفهمباشدتابردموفو 
نفوذپیامراتضمیننماید  بانیکهویژگویاصولیآنساختارشوپنی بوانسونتیمویباشودو
تأکیدآنبرواژگانکوتاهوخاصیاستکهمنظورهایخاصرامیرسانند بورایمثوال بوان
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موسیقیپاغ ،بانسریالهایطنز ،بانبرنامههایکوتاهخبریوغیره بانیاستکهسرعت
رمزگشاییدرآنکماست نپتهایناسوتکوهبورایدرکایون بوان،تپورارایونخرخوهو
پاالیشمداومنتیجههابرایرسیدنبهرویپردیباضریانفوذباالال ماست درنهایتاینپوه
مختصا وسیاستهایپیشنهادیبهطورکلیبرایخرخهمذکوردراینپوژوهشتبیوینشوده
استاماپویاییباالوتغییرا سریعدرعرصهرسوانهوخاصوهفضوایمجوا ینیا منودبوهرو 
ناینسیاستهابرح امقتضای مانیدارد 

کرد
پیشنهادمیشودکهرزیسمیترمرسانهملیدستوربهتشپیلستادیمشترکبوهمرکزیوت
معاونتبرونمر ی،بیننهادهایدرونسا مانیمثلمرکزپژوهشهاوسوایرمراکوزپژوهشوی
برونسا مانیمثلدانشپدهمطالعا جهانو ونیزمراکزبرونمر یتشپیلدهدتاپژوهشی
میدانیوجامعبرایشناساییویژگیهامخاطاوبهخصوصجوانوانغربوی،خوهمخواطبینو
خووهغیرمخوواطبینشووبپه،انجووامشووود تشووپیلاتوواقفپووریا اصوویاسفعووالرسووانهایو
استراتژی تهایخوشفپروجوانباهمپاریحو ههایعلمیهوسایرمراکزتبلیغیبهمنظوور
طراحیسیاستهایمیتواییدقی تروبا بینیسیاستهایاینشبپه،همراهباواقوعنگوریدر
اندا هوامپانا واستعداداینسا مانرسانهای؛تشپیلمرکزجنگنورمرسوانهایم ولمانان
باموافقتاتیادیهرادیوتلویزیونهایاسوالمی؛تشوپیلواحودیم وتقلدرسوا مانبوهعنووان
دیدهبانرسانهای؛تشپیلمرکزیبرایبورونسوپاریبیشوترمیصووال تولیودیبوهمخاطبوان
بومی تورونیوزتأثیرسونجیکیفیوتکارهوابورمخواطبینودرنهایوتضورور تأسویسشوبپه
تخصصیباذا برنامهسا یاسالمیوتفپرانتقادیعمقی،پیشنهادنهاییدراین مینهاسوت 
اگرخهدرمراحلاولیهتوصیهمیشودکهاقدامبهساختنکانالیباخندسواعتبرناموهدررو 
درساعا پربا دیدونمایشآنالینآندرفضوایمجوا ییوادرشوبپهپور تویویشوود 
همچنینپیشنهادبهتخصصیشدنبیشتربخشهاییمثلQ4Tوسوقدادنآنبهسمتتبدیل
یشود 
شبپهایمجزام 
به 
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