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  چکیده
  

اندیشـه و کـنش سیاسـی در ایـن رژیـم بـر       . قومی بنیاد نهاده شده اسـت -ي مبانی مذهبی اسراییل، برپایه
این موضوع در چارچوب گفتمان آشـکار و گفتمـان پنهـان آن هویـدا     . جویی نژادي استوار استبرتري
-آنها توان باالیی در صورت. ها و معانی هستندها، ابزارهاي نیرومند انتقال دادهاز دیگر سو؛ رسانه. است

اسراییل رژیمی ایدئولوژیک است که بـراي پـراکنش و   . ي مخاطبان خود دارند ت و اندیشهدهی به ذهنی
-هاي گروهی به فراوانی بهره مـی القاي کانون ایدئولوژي سیاسی خود و برتري قومی و نژادي، از رسانه

سی اسراییل هاي اسراییلی، پیوسته در پی بازتولید گفتمان پنهان نهفته در پس ایدئولوژي سیارسانه. گیرد
نخبگان اسراییل، در روند ایجابی و سـلبی  . دهدرا نژادپرستی صهیونیستی سامان میهستند، که کانون آن

  . نمایند ها ترسیم می را با کاربست رسانه سازي براي شهروندان خویش، مرزهاي آن هویت
انه در رژیم صهیونیستی سنجی میان زبان، گفتمان، ایدئولوژي نژادپرستی و رساین نوشتار در پی نسبت

  .پذیردانجام می» نورمن فرکالف«و » دایکتئون ون«ویژه با بهره گرفتن از رهیافت این امر به. است
  

  . زبان، گفتمان پنهان، رسانه، اسراییل، ایدئولوژي نژادپرستی:واژگان کلیدي
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  مقدمه
دهـد،  ی بشـر روي مـی  چه در زندگهر آن. زبان، معنابخش زیست فردي و اجتماعی انسان است

چه مربوط به عالم مادي باشد و چه برآمده از دنیاي فراماده، با راهیـابی بـه درون بافـت زبـانی و     
هاي  ي ساختارها و قواعدي است که کنش زبان در پس خود، سازنده. شود گر می گفتمانی جلوه

هاي خود، فعالیت ها وکارگزار انسانی در طی کنش. کندفردي و اجتماعی را در خود احصا می
ي او  پیوسته در حال تقویت و یا تعدیل ساختارهایی اسـت کـه چیـزي فراتـر از خواسـت و اراده     

هاي سیاسـی، اگرچـه از خواسـت و    مسلک. نیرومندترین این ساختارها، ایدئولوژي است. هستند
. گیـرد دربرمـی اش سان چتري گسترده، او را در زیر سایهآید، اما بهها فراهم میهاي انسانکنش

هـا و در پاسـخ بـه پرسـش از معنـا، پدیـدار       هـا بـیش از هـر چیـز در پاسـخ بـه بحـران       ایدئولوژي
در » دیگـران «و مرزهـاي مـا بـا    » کیسـتیم «آیند تا بـه مـا بگوینـد کـه     ها میایدئولوژي. گردندمی

  .سازي را بر دوش دارندهاي سیاسی و اجتماعی، خویشکاري هویتمسلک. کجاست
شدن زیست اجتماعی، روابط در پی جهانی. سو، دنیاي مدرن، دنیاي ارتباطات استاز دیگر

در ایـن  . شـود ي جهـانی خوانـده مـی    دنیاي معاصر، با نام دهکده. اندالمللی شدهنیز جهانی و بین
تـرین زمـان دسـت بـه دسـت و      ها، اخبار و اطالعـات در کـم  هم پیوسته؛ دادهدهکده و ایالت به

در بیشینه موارد، باور به جریان آزاد اندیشه در رسانه، بیشتر به یک طنـز شـبیه   . دشونپراکنده می
هـا  هاي گروهی در خدمت ایدئولوژيبطور کلی، رسانه. است تا واقعیت استوار بر خرد و تجربه

هـاي مطلـوب صـاحبان قـدرت و ثـروت      ها، هنجارها و مؤلفـه ها، آرمانجایی ارزشو ابزار جابه
  .هستند

اساس پاگیري این سامان، . ترین واحدهاي سیاسی در خاورمیانه استل یکی از خاصاسرایی
اي است که سـاختار هـویتی آن و مرزهـایش را بـا دیگـران      گر و درهم آمیختهایدئولوژي کنش

شود؛ نخست، خوانشـی   ي اساسی جاري می ایدئولوژي سیاسی اسراییل از سه سرچشمه. سازدمی
بر ادعا، رژیم صهیونیستی براي پاسداري از کیان یهودیـان سـامان یافتـه    بنا. ویژه از شریعت یهود

اش، چنـان کـه از مجـاري سیاسـی آن، ماننـد سـایت وزارت خارجـه       این رژیم هرچند هم. است
شود، سکوالر و باورمند به جدایی ابزارهـاي شـناخت در امـور عرفـی و شـرعی      آشکارا بیان می

آیـد نگـاه   به نظر مـی . نامدولت یهودي در سراسر جهان میاست، اما در عین حال خود را تنها د
دومـین کیـان   . اي خوانش بوروکراتیک و حکومتی باشدسران این رژیم به دین، استوار بر گونه

هــاي پــس از  اســراییل در طــول ســال. ایــدئولوژي صهیونیســم، واحــد سیاســی و ملــی آن اســت
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اش، هـویتی را بـراي   مـاعی و سیاسـی  هاي اجتي شکاف اش، کوشیده است بر روي همهپاگیري
. ترین منبـع، نـژاد و قومیـت اسـت    ايسومین و ریشه. خود چونان واحدي سیاسی دست و پا کند

توان آن را چون کانون گفتمان سیاسـی اسـراییل   این مؤلفه چنان نیرومند و اثرگذار است که می
ــز شناســایی نمــود  ــومی، نشــانگان مرکــزي و نشــانه  . نی ــژادي و ق ــري ن ــامانه برت ــر در س ي  ي برت

اي زنجیـروار بـه دور   هـا را در رابطـه  ها مـدلول بندي رژیم صهیونیستی است که دیگر دالمفصل
  .خود سامان داده است

ت سیاســت در اســراییل، اســتوار بــر کـنش   گــري و پراگماتیســم اســت و گرچــه بســیاري از ماهیـ
هـاي پررنگـی از   ر خـود دارد، امـا رگـه   سـاالرانه را د  گرایانـه، آریسـتوکراتیک و فـن   هاي نخبـه مؤلفه

گیـرد؛ یکـی    ي اساسـی سرچشـمه مـی    این موضوع از دو حـوزه . توان در آن یافتپوپولیسم را نیز می
ــالت« ــا  رس ــورد ادع ــاریخی م ــاي ت ــت«و دوم، » ه ــیش واقعی ــاي پ ــهه ــون  روي آن در زمین ــایی چ ه

سـاز  هـا، زمینـه  ر دوي ایـن پهنـه  هـ . »ی، اجتمـاعی و اقتصـادي  امنیتـ ژئواستراتژیک، راهبردي، سیاسی، 
ویـژه از راه  ایـن موضـوع بـه   . اش شـده اسـت  سـوي تقویـت نژادپرسـتی    تر ایـن رژیـم بـه   گرایش بیش

هـا را، چـه در درون   اي از رسـانه اسراییل، توانسته اسـت تـا دسـته   . رسدهاي گروهی به انجام میرسانه
هـاي آشـکار و پنهـان    زتولیـد داعیـه  اي ظریـف در راسـتاي با  گونـه  خود و چه در دیگر کشـورها، بـه  

رو، بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت، سـعی دارد تـا بـه         نوشتار پـیش . ي خویش به خدمت بگیرد گرایانهقوم
سـو  هـاي هـم  هاي گروهی اسراییل و رسانهتر این موضوع بپردازد و نشان دهد که رسانهواکاوي بیش

ایـن موضـوع   . انـد گرایی این رژیـم پرداختـه  قوم با آن، چگونه به بازتولید و تقویت بیشتر نژادپرستی و
  .به انجام رسیده است» نورمن فرکالف«و » دایک تئون ون«ویژه با کاربست رهیافت نظري به

  
  زبان، ایدئولوژي و رسانه) الف

هـاي گونـاگون حیـات آدمـی در     پهنه. ي اصلی زیست فردي و اجتماعی بشر است زبان، اساس و پایه
کنـد؛  ي زبان را از هم متمـایز مـی   هم پیوستهسه فرانقش به» هلیديمایکل«. یابدیي زبان رنگ م سایه

سـاخت  . بخشـد ربـه سـاختار مـی   ي آن بـه تج  نخست، فرانقش اندیشـگانی اسـت کـه زبـان بـه وسـیله      
ي آن هسـتند و آن را   اي، ارتباط دیـالکتیکی بـا سـاختارهاي اجتمـاعی دارد، هـر دو بازتاباننـده      اندیشه
گر روابـط میـان افـراد اسـت و فـرانقش       فردي است که بیاندوم، فرانقش بینا. دهند قرار می تأثیرتحت

برخی  .(Wodak and Meyer, 2001: 8)کند بستگی متن را بیان میهم پیوستگی و همسوم، متنی بوده و به
  :):Hymes,1962  38-5(شمرد عبارتند ازکارکردهایی که هایمز براي زبان برمی
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  گر حاالت درونی و احساسات گوینده است؛؛ که بیان)احساساتی(یزنده برانگ -1
د جلـب  کنشی؛ که گوینـده بـا اسـتفاده از خطـاب و دسـتور، توجـه دیگـران را بـه خـو         -2

  خواهد تا کاري را انجام دهند؛ نماید و از آنها میمی
  گزیند؛ اي را همچون ماهیت پیام خود برمینظمی؛ که گوینده نوع ویژه -3
کند تا آن را توضیح دهد یا شناختی؛ که در آن گوینده بر کد تمرکز میکارکرد فرازبان -4

  . وگو قرار دهدمورد گفت
هـاي کـالن شـکل    طی یـا کـارکرد  هـاي خُـردي هسـتند کـه از عناصـر ارتبـا      هـا کـارکرد   همه این

م تبـادلی و تعـاملی را   بر ایـن باورنـد کـه زبـان دو کـارکرد مهـ      » جورج یول« و» گیلین براون«.اندیافته
... سـازي و دادن، اجتمـاعی که کارکرد تبادلی بیانگر انتقـال اطالعـات، آمـوزش   درحالی. برعهده دارد

 .)Brown and Yule, 1983:4(داشتن روابط اجتماعی نقـش دارد  است، کارکرد تعاملی در بنانهادن و نگه
هـاي  ها و رفتارهاي روانی یا واقعیتحالت ي زبان تنها یک کانال نیست که از راه آن اطالعات درباره

سـازد و سـاخت   یـدگري اسـت کـه جهـان اجتمـاعی را مـی      تول» دسـتگاه «بلکـه،  . جهانی منتقل شوند
هاي گفتمـانی ابـزاري   این بدان معنا است که دگرگونی. ها و روابط اجتماعی را نیز در پی داردهویت

.)Jorgensen and Phillips, 2002: 9(نمایند هستند که جهان اجتماعی را دیگرسان می
هـاي  دیگرسـانی . زبان همیشه در سیاست و حکومت اهمیت داشـته اسـت  » فرکالف« به باور

هایی ته، آوردهاي سیاسی، پیوسته کشمکشهایی در زبان شکل یافعنوان تفاوتسیاسی همواره به
ي سیاسی به دوران باستان پردازاند، و هر دو؛ هم نظریه و هم کنش سخنبر سر زبان چیره داشته

هاي ي نوین میان سیاست، حکومت و رسانه ها رابطهبخش مهمی از این دگرگونی. گردندبازمی
تـر رویـدادهاي مهـم سیاسـی، در واقـع      گروهی است؛ترکیب نویی با این معنا کـه امـروزه بـیش   

و حکومت وجود دارد سیاست  1شدنايبر این پایه چیزي به نام رسانه. اي هستندرویدادهاي رسانه
)Fairclough, 2006: 3-4.( هاي ارتباطی و برقراري ارتباط با شدن بحثی در چیرگی بر فاصلهايرسانه

ها چونان وسایل ارتباطی رسانه. )Fairclough, 2007: 5(ها قرار دارند دیگرانی است که در دور دست
) هاي گروهیطور کلی رسانهو به(تلویزیون  ،»بوردیو«به گفته . یابنداي، در بستر زبان رشد میپایه

  .)Bourdieu, 1998: 17(ي هجوم نمادین نهفته در زبان است  دهندهادامه
نخسـت؛  : )Fairclough, 1996: 43(توان در دو بعـد بیـان کـرد    ارتباط میان زبان و قدرت را می

نمایـد کـه در   رد مـی که با گفتمان، به عنوان مکـانی برخـو  ) قدرت رو در رو(قدرت در گفتمان 
                                                                                                                                                     
1. Mediatisation
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شـوند؛ و دوم؛ قـدرت در پـس گفتمـان     ي عمـل و قـانون وارد مـی    آن روابط قـدرت بـه عرصـه   
هـاي گفتمـانی   منـدي نظـام  یـابی و سـاخت  که در آن تمرکز بر چگونگی شکل 1)گفتمان پنهان(

گفتمـان  . یابـد هـاي گروهـی نمـود مـی    قـدرت پنهـان بیشـتر در رسـانه    . در ارتباط با قدرت است
. هاي گروهی به دلیل سرشت قدرتی که در آن به عمل گذارده شده اسـت جـذابیت دارد  هرسان

اي براي مخاطبـان گروهـی طراحـی شـده     گفتمان رسانه. نگري دارداي یک جانبهگفتمان رسانه
. شـان چـه کسـانی هسـتند    اي وجود ندارد که تولیدکننـدگان حتـی بداننـد مخاطبـان    و هیچ شیوه

آورد و بیننـدگان یـا    آل خـود موقعیـت سـوژگی بوجـود مـی     ي ایده سوژه اي براي گفتمان رسانه
وگــو آل را بــه گفــتي ایــدهشــنوندگان و یــا خواننــدگان واقعــی آن، بایــد ارتبــاط میــان ســوژه

گیـري از عناصـر زبـانی بـه القـاي      این رسـانه اسـت کـه بـا بهـره     . )Fairclough, 1996: 49(بگذارند 
ــردازدایــدئولوژي مــی ــ. پ ــان، اب ــدئولوژي در ظــرف ذهــن و   زب ــراي ریخــتن مظــروف ای زاري ب

هـا  گـري رسـانه  ي آن بـا میـانجی   ها است کـه بخـش عمـده   ي مخاطبان از سوي حکومت اندیشه
تـوان  گـردد، مـی   این مسأله را که ایدئولوژي چیست و با چه گفتمـانی بیـان مـی   . پذیردانجام می

  :در چند سطح تحلیل کرد
ي باورهـا یـا نمودهـاي ذهنـی هسـتند و در ایـن        بردارنـده هـا در هـا و ایـدئولوژي  دیدگاه-1

  . گیرداندازي شناختی به خود میصورت است که رویکرد ما چشم
تواننـد اجتمـاعی، نهـادي یـا     ها همیشـه شخصـی نیسـتند بلکـه مـی     ها و اندیشهایدئولوژي-2

لـذا هـر   . اسـت  بنابراین نیازمند رویکردي مبتنی بر اجتماع یا ساختارهاي اجتماعی. سیاسی باشند
.شناختی شکل گیردي اجتماعی شوند تا نظریهدو رویکرد با یکدیگر ترکیب می

صورتی خـاص  هاي استوار بر ایدئولوژي، بهاز آنجا که ما بیان بافتی ظریف را از اندیشه -3
شناختی، در چارچوب تحلیلی گفتمانی نهفته خواهـد   -نماییم، این رویکرد اجتماعیبررسی می

هـاي قـانون    گرامـر یـا نظـام    یـا ماننـد  (هـا هماننـد دانـش و زبـان طبیعـی هسـتند       لوژيایـدئو . شد
  ).Van Dijk, 1998: 21-22() باشنداي هستند که در پس کاربرد زبان میگونهگفتمان

هـا  سیاسـی گـروه   - اند که در مبناي شناخت اجتماعیهایی تعریف شدهمانند نظام ها بهایدئولوژي
هـا افـزون   ایـدئولوژي . دهندهاي اجتماعی را شکل میها رویکرد گروهین ایدئولوژيبنابرا. قرار دارند

. )Van Dijk, 1995: 135-138(دهنـد  بر این، دانش و باورهاي خاص کاربران زبان را تحت تاثیر قرار مـی 
  ): Van Dijk, 1998: 23-24(ي عمده دارد که عبارتند از  ایدئولوژي؛ سه مؤلفه

                                                                                                                                                     
1. Hidden Discourse 
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هـا در  هـاي گروهـی یـا نهـادي ایـدئولوژي     تماعی؛ این نظریه از کنشهاي اجکنش -نخست
دهـد کـه چـرا    هاي اجتماعی به این پرسـش پاسـخ مـی   ي کنش نظریه. هاي اجتماي استساخت

  . دهندها را در نگاه اول، بهبود و توسعه میمردم ایدئولوژي
هاي نی، مؤلفهي سرشت ذه ساختارهاي شناختی؛ در این چارچوب، یک نظریه درباره -دوم

طـور ارتبـاط آنهـا بـا دیگـر سـاختارهاي شـناختی یـا          ها و همیندرونی و ساختارهاي ایدئولوژي
از یـک سـو و   ) هـا و دانـش  هـا، هنجارهـا، رویکردهـا، اندیشـه    ارزش(نمودهاي اجتماعی ماننـد  

  . الگوهاي بافتی و شخصی از سوي دیگر است
هـا ارائـه   هایی کـه ایـدئولوژي  اي است از شیوهریهگونه؛ این نظبیان یا بازتولید گفتمان -سوم

این نظریه حالتی ویـژه  . شوندهاي اجتماعی بازتولید میها و سخنگردند و با ساختارهاي متنمی
هـاي  هـا از راه کـنش  هاي بیان و بازتولید ایـدئولوژي تري است که در آن شیوهاز نظریه گسترده

هـاي  مند و عادي خـود بـا سـاختار قـدرت    لیل ارتباط سامانها به درسانه. یابنداجتماعی نمود می
هـاي نهـادي و ایـدئولوژیک    آنهـا اهـداف و اسـتراتژي   . سیاسی، هراس سیاسی را به همراه دارند

شـدن و بـه همـین صـورت مـؤثر و       خاص خود را دارنـد کـه بـه هـراس سیاسـی امکـان عمـومی       
  ).Van Dijk, 1987: 183(دهد بودن را می مشروع

هاي گروهی بر جوامع نیز باید از پنج مـورد یـاد   ي تأثیر رسانه ، درباره»فرکالف«ش در خوان
هـاي گروهـی نقـش مهمـی در انتشـار      کـه رسـانه   این -نخست: )Fairclough, 2007: 103-104(کرد 

هـا،   هـاي نـوین، گفتمـان   جهانی اطالعات، اخبار، واکنش به اخبار و تبیین اطالعـات، اسـتراتژي  
ها، مدیریت زندگی روزمـره، تغییـر رویکردهـا،    ها، نهادهاي اجتماعی، سازمانشها و کنانگاره

  .ها دارنداحساسات و هویت
اي شده و ایـن بـدان معناسـت کـه     ها رسانهد؛ آنها به هیچ صورتی خنثی نیستناین پیام -دوم 

اه کدهاي این امر از ر. شودهاي گروهی نمایش داده میاي از زندگی اجتماعی در رسانههرجنبه
گیـرد و شـکل و   صـورت مـی  هـاي خـاص   هاي رسانهها، هنجارها و کنشآییرمزي خاص، هم

  . شودسازي دوباره، دگرگون میي بافت ي ویژه ها در گونهمعناهاي آن
هـا بـا   هـاي گروهـی و روابـط درونـی آن    هاي فراملّـی در رسـانه  چیرگی جهانی رسانه -سوم

هـاي گروهـی را بـه   توانند رسـانه ن معناست که آنها میهاي سیاسی، دولت و تجارت بداقدرت
کـار  هاي خویش بـه دادن به راهبرد هاي خود در راستاي پیشرفتعنوان ابزاري براي پراکنش پیام

  . بندند



169  در بازتولید ایدئولوژي نژادپرستی صهیونیسمهاي اسراییلواکاوي نقش رسانه

شـدن را بـدیهی فـرض کـرد، چـرا کـه       ايهاي گروهی و رسانهتوان تأثیر رسانهنمی -چهارم
هـا و  هاي دیگرسـانی دارد کـه ویژگـی   رسانه در بافت» هايپیام«ي  سازي دوبارهبستگی به بافت

ي دریافت، تفسـیر، واکـنش    ها، شیوه شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، نهادي و ساختاري آن
  . دهدنشان دادن و تأثیر پایانی آنها را سامان می

هـاي  ي جهـانی، ایـده   هاي گروهی تاحـدودي در سـاخت جامعـه   سازي رسانهجهانی -پنجم
شمولی، که در آن مباحث بر مبنـاي جهـانی بـودن     ي عمومی جهان ومی جهانی و حتی حوزهعم

  .شودگردند، ساخته میتولید می
شـوند و خوانشـی کـه از آنهـا     اي تلقـی مـی  اي مکالمـه هاي رسـانه متن» وداك«ي  بنا به گفته
بنــابراین . ي پیــام و محیطــی کــه در آن قــرار دارد وابســته اســت  گیــرد بــه گیرنــدهصــورت مــی

متـون  . شنوندگان یا بینندگان با رسانه تعامـل دارنـد  / نمایند که خوانندگانپژوهشگران فرض می
بخشند یا اي به متن میمتنی دیگر نیز بستگی دارند، معناي ویژهچنین به روابط دروناي همرسانه

تمـاعی را تولیـد و   مفاهیم اج توان گفت که رسانه؛پس می. مایندنآن معنا را جدا و بازسازي می
).Wodak and Busch, 2009: 106(کند بازتولید می

طـور کلـی و   گفته، برآن اسـت کـه گفتمـان رسـانه بـه     ي مطالب پیش ، در تکمله»دایکون«
اي ي ویژه اربرد زبان یا متن و گونهعنوان نوعی ک هاي خبري را به صورت خاص، باید بهگزارش
چنـین   -این بـدان معناسـت کـه نخسـت    . بررسی قرار داد اجتماعی مورد -هاي فرهنگیاز کنش
 -هایی باید برحسب ساختارهاي آنان در سطوح گوناگون توصیف و بررسی شوند و دومگفتمان

هاي پیچیده و سـطح بـاالیی را ماننـد روابـط پیوسـتگی میـان جمـالت،        ها ویژگیکه گفتماناین
برهمین پایه، به باور . )Van Dijk, 1988: 2(ند پردازي و سبکی دربردارهاي کلی و ابعاد سخنعنوان

یـف  ي ساختارهاي گفتمان، بلکـه براسـاس بافـت گفتمـانی تعر     تنها برپایهوي، گفتمان سیاسی نه
سیاسی اغلب ضمیر  عنوان نمونه گفتماننباید به این مشاهده بسنده کرد که به«گویدشود؛ او میمی

بنابراین نیاز است تا چنین کاربردي را به چنـین  . سازدیرا برجسته م» ما«ي  شناخته شده» سیاسی«
به دیگر . گوید، مرتبط سازیمکه؛ چه کسی؟ کی؟ کجا؟ با چه کسی سخن میطبقاتی مبنی بر این

 Vanو  Van Dijk, 2004: 13(» اي از وضعیت سیاسی ارتباط دهیمهاي ویژهرا به جنبه سخن؛ باید آن

Dijk,  1999: 312 .(»هاي خبري، رویدادهاي خبـري جهـان را بـه   برآن است که رسانه »دایک ون 
نمایند که  ها را بازسازي میکنند بلکه به صورت فعالی آننمی پذیر توصیف یا ضبطصورتی کنش

هاي خبر، روندهاي نهادي، ارزش. هاي منابع گفتمانی هستنداین مسأله عمدتاً بر مبناي بیشتر گونه
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این عوامل درپی . لگوهاي خبري نقش مهمی در این دگرسازي دارنداي و اهاي حرفهایدئولوژي
هاي پردازش خبر، به سمت ویژگی. ها به رسانه استدستیابی ممتاز افراد قدرتمند، نهادها و ملت

اقتصادي  –سیاسی، اجتماعی سازي ایدئولوژياین رویکرد گرایش دارند که به بازتولید و مشروع
اي هـا و اهـداف حرفـه   از سوي دیگر، نهادهاي خاص و کـنش . امندو فرهنگی روشنفکران بیانج

مستقلی در بازتولید رویدادهاي خبري و ساخت توافق اجتماعی ها و خبرنگاران نیز نقش نیمهرسانه
آن در بازتولیـد نژادپرسـتی کمـک    همین قدرت نمادین رسانه است که به توضیح نقـش  . دارند

  ).Van Dijk, 1986: 157-168و  Van Dijk, 1989: 203(کند می
  

گفتمان نژادپرستی)ب
آمیز است کـه خـود را در بیـان، مـتن و ارتبـاط      گفتمان نژادپرستی نوعی کنش اجتماعی تبعیض

، در بازتولیـد  )غیربیـانی (آمیـز  هـاي تبعـیض  ایـن گفتمـان، بـه همـراه دیگـر کـنش      . دهدنشان می
دو نـوع گفتمـان نژادپرسـت    . می سـهم دارد اي از چیرگی نژادي یا قـو نژادپرستی به عنوان گونه

گفتمـان نژادپرسـتی کـه بـه سـمت      -نخسـت : )Van Dijk, 2004: 351(وجود دارند کـه عبارتنـد از   
ي دیگـران   گفتمان نژادپرستی کـه دربـاره   -دیگرسان از دید قومی گرایش دارد و دوم 1دیگران

ي  از چنــدین شــیوه پرســتی یکــیي گفتمــان نژاد نخســتین گونــه. متفــاوت از نظــر قــومی اســت
آمیزي است که اعضاي گروه چیره از نظر بیانی بـا آن بـا اعضـاي گـروه تحـت چیرگـی       تبعیض

تعامل دارند و نوع دوم گفتمان نژادپرست همواره دیگر اعضاي ) ها، مهاجران، پناهندگاناقلیت(
تمـانی از  چنـین گف . ي دیگري نژادي یا قومی اسـت  دهد و دربارهگروه چیره را مخاطب قرار می

هـاي  ، تـا بیشـتر مـتن   )هاي پارلمانیمانند نشست(هاي سازمانی وگوهاي روزمره یا دیالوگگفت
گسـترش  ... اي، خبر، گزارش، فیلم، انتشـارات دانشـگاهی، قراردادهـا و    نوشته شده یا چندرسانه

.)Van Dijk, 2004: 351-352(دارد 
اد دارد؛ مفهومی که عناصر فرهنگـی و  بدیهی است که نژادپرستی پیوند نزدیکی با مفهوم نژ

هـا بـه   رسد ایـن مؤلفـه  نظر میایدئولوژیکی مانند رنگ پوست، مذهب و رفتار را دربرداشته و به
از سوي دیگـر موقعیـت نـژادي بـا     . هاي نژادي بگنجندهاي متغیري در هر تعریفی از گروهنسبت
اصطالح نژادپرسـتی تحـت تـأثیر     بنابراین. هاي سیاسی در ارتباط استوگوها و دگرسازيگفت

نژادپرسـتی بـه معنـاي هرگونـه     ). Rattansi, 2007: 7-8(نیروهاي اجتماعی و ستیزهاي سیاسی است 
                                                                                                                                                     
1. Others 
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ي بشـري بـر نـژاد، گـروه و      ادعا مبنی بر برتري طبیعی یک جمعیت، گروه یا نـژاد شـناخته شـده   
بردن زبان و برخی فنـون  اما منظور از نژادپرستی علمی، تالش در به کار . جمعیت دیگري است

اي، هـاي ویـژه  هـا یـا جمعیـت   پنداردگروه ها یا مباحثی است که میعلمی، در حمایت از نظرگاه
تـر هسـتند   ماهیتاً از نظر هوش، تمدن یـا دیگـر رویکردهـاي اجتمـاعی نسـبت بـه دیگـران پـایین        

)Rattansi, 2007: 94( .  
بـه دیگـر سـخن؛    . ی قومی یا نـژادي اسـت  اي از چیرگ؛ نژادپرستی سامانه»دایکون«به باور 

هاي نژادي، مهـاجران  ها؛ مانند اقلیتمند قدرت یک گروه چیره علیه دیگر گروهکشی نظامبهره
اسـت کـه    1ویژگی کلّی گفتمانی نژادپرستی، نمود منفی آنها. )van Dijk, 2012: 15(و پناهندگان 

هـاي  یـابی ایـده  مبـانی شـکل   ).Van Dijk, 2004: 352(همـراه اسـت    2اغلب با نمود مثبت خودمـان 
  : )Konvalinka, 2007: 9(نژادپرستانه عبارتند از 

آمـوزیم کـه اگـر بخـواهیم     ما بر این باوریم که نژادپرست نیسـتیم، امـا همگـی مـی     -نخست
  . شویم و اگر نه، خیرنژادپرست می

و افــراد بــدون  کننــد اي منتشــر مــی ي پیچیــده جوامــع، تصــور نژادپرســتانه را بــه شــیوه -دوم
  . پذیرند، که این امر گاهی به دلیل ناخودآگاه بودن آن استکندوکاو، آن را می

ها مشـروعیت بخشـیده   آورند که به نابرابريها این امکان را فراهم میچون این انگاره -سوم
بـاور  برنـد، بنـابراین بـه ایـن     ترین بهره را میشود و به این دلیل که اکثریت از جایگاه خود بیش

.رسند که بیش از دیگران شایستگی دارندمی
نژادپرستی؛ هرگونه رویکرد، کنش یا ساختار نهادي است کـه فـرد یـا گروهـی را بـه دلیـل       

ي رویکردهـا نیسـت    نژادپرستی تنها مسأله. برد شان تحت چیرگی خود میهاي دیگرسانویژگی
نژادپرسـتی؛ یـک ایـدئولوژي    . اشـند تواننـد نـوعی نژادپرسـتی ب   ها و ساختارها نیز مـی بلکه کنش

مداران و عامه مردم، بسان ها، سیاستاي از سوي دولتصورت چیرهگر است که بهکنشی ویران
صـورت  گـردد و طـرد شـده، امـا بـازهم بـه       ي مـدنی تلقّـی مـی    اي ناخوشآیند بر دامن جامعه لکه

ي  بـا مخالفـت گســترده   کننـد هــایی کـه نژادپرسـتی را بـدنام مــی   گفتمـان . اي فعـال اسـت  بـالقوه 
گـردد  و حتـی فرهمنـد مـی    هنجارىشوند که در آنها نژادپرستی ناپیدا، رو می هایی روبهگفتمان

)Downing and Husband, 2005: 1 .(هـاي انجـام شـده بـر گفتمـان و نژادپرسـتی،       هاي پژوهشیافته
                                                                                                                                                     
1. Them
2. Ourselves
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آنها دستیابی بیشتر . رنداي در بازتولید نژادپرستی دانقش ویژه» روشنفکران«گر آن است که بیان
به منابع اجتماعی ارزشمند را از جمله پژوهش نمادین گفتمان اجتماعی به طور کلـی و گفتمـان   

  : )Van Dijk, 1999: 308(این بدان معناست که . نمایندرسانه به صورتی خاص کنترل می
هـا را تحـت   سازند که زندگی مهاجران و اقلیـت هاي مهمی را میآنها بیشتر تصمیم -نخست

  دهد؛  تأثیر قرار می
  .نمایندرا تنظیم می) هامانند نمایش اقلیت(آنها دستیابی به خبرها  -دوم

  
  مثابه ابزار القاي ایدئولوژي نژادپرستیها بهرسانه) پ

ي رخـدادها   ویژه خبرها چنـدان دربـاره  هاي گروهی، بهتر مطالب رسانه، بیش»دایکون«ي  در اندیشه
منـدان و روشـنفکران، چـه    یست، بلکه در باب این اسـت کـه؛ دیگـران و عمومـاً قـدرت     و رویدادها ن

تـرین سـهم   پردازش فعال این منابع متنی و سخن گفتن در تولید خبر، مهـم . نویسندگویند یا چه میمی
هـا و  ي ارزش هـاي تولیـد خبـر، دربردارنـده    راهبـرد . ها در تولید و انتقال گفتمان عمـومی اسـت  رسانه
بنـدي سـبکی و حـذف    کـردن، فرمـول  نهـادي، گـزینش، خالصـه   هاي جلـب توجـه، دسـتیابی    روش

آورنـد کـه افـراد ممکـن اسـت در       هـا و موضـوعاتی را فـراهم مـی    تـرین داده هـا مهـم  رسانه. باشد می
هـاي ملـی مهـاجرت،    مهاجرت و سیاسـت : مواردي همچون. وگوهاي روزمره بدان دست نیابندگفت

هاي قومی در آموزش و مسکن، تبعیض یا آمـار جنایـت، از   یکاري، نقش گروهشمار مهاجران، آمار ب
هـا، ورودي  کـه رسـانه  بـا توجـه بـه ایـن    . وگوهاي روزمـره دانسـت  مواردي نیستند که بتوان در گفت

عنـوان  هـا بـه   نماینـد، احتمـاالً نقـش ایـن رسـانه     هاي روزانه را براي بیشتر شهروندان فراهم مـی گفتمان
نسـبت بـه دیگـر منـابع     هـاي قـومی،  ي گـروه  اول و بافت رویکردي اندیشه و بیان دربـاره گفتمانی متد

  ).Van Dijk, 1987: 40-45(همتا است نهادي یا عمومی ارتباطی، بی
منـد تعصـب قـومی یـا     اي که رخداد نظام هاي پژوهشینژادپرستی مفهوم تابویی است و یافته

تـر  کـه از سـوي بـیش   گیرنـد و یـا ایـن   پوشی قرار مـی مدهند؛ یا مورد چشنژادپرستی را نشان می
ها، کشورها، مناطق و هاي آشکار میان روزنامهباوجود تفاوت. شونداعتبار شمرده میها بیرسانه
ها وجـود دارنـد   میان آن اند، وجوه همسانیها مورد بررسی قرار گرفتههایی که در پژوهشدوره

  ): Van Dijk, 1987: 44-45(که عبارتند از
شـود و کمتـر   هاي مطبوعاتی نیز هستند؛ کمتر به آنها پرداخته میهاي قومی، اقلیتاقلیت -1

  گردند؛ ارائه می
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هـا،  ا مسائل، مشکالت و تهدیدهاي ارزشتر ببیشتر موضوعات چیره، مستقیماً یا ریزبینانه -2
  هاي چیره پیوند دارند؛ منافع، اهداف و فرهنگ

ــومی   -3 ــدادهاي ق ــداري از د روی ــورت پای ــه ص ــیف   ب ــتی توص ــت سفیدپوس ــدگاه اکثری ی
ا اقلیـت سـخنوران   هاي مقتدر، فضا و اعتبـار بیشـتري در مقایسـه بـ    گردند که در آنها به گروهمی

  شود؛داده می
ــایی چــونموضــوع -4 ــگ،  کــار، مســکن، ســالمت، آ : ه ــدگی سیاســی، فرهن ــوزش، زن م

کمتر در مطبوعات مورد )قومی ارتباط دارند هاییکه به زندگی روزمره گروه(هاي قومیتبعیض
  عنوان یک کل بیانجامند؛که به مسائلی براي جامعه بهگیرند مگر اینوگو قرار میبحث و گفت

شـود، بـه صـورت رویـدادهایی از     اي مـی منـدي کمتـر رسـانه   نژادپرستی به صورت نظام -5
وچک جنـاح راسـتی و در منـاطق    شود، به احزاب کگر و تنزل داده  می هاي فردي جلوهتبعیض

  شود؛شهري کوچک نسبت داده می
. گیردنژادپرستی روشنفکران یا دیگر نهادها کمتر مورد بحث قرار می -6

ها و هاي نژادپرست دارد که برخی از مکانیسماي در تولید قدرت ایدئولوژيرسانه نقش عمده
هاي خبـري بـه   رسانه -نخست ):Van Dijk, 1988: 154-155(کارکردهاي اجتماعی آنها عبارتند از 

کنند؛ نقش آنها هاي موقعیت اجتماعی قومی کنونی را توصیف نمیپذیري، واقعیتصورت کنش
سازي رویدادهاي مهم فرآیندهاي تولید خبر، شاملِ گزینش و خالصه. تر استتر و بازساختیفعال
. ي سرشت خبر اشتراك دارند ی دربارهاي خاصنگاران در ایدئولوژي حرفهروزنامه -دوم. شود می

سرشت ایدئولوژیک خبر و دیگر  -سوم. به توافق برسند» خبر چیست؟«:آنها باید بر این مسأله که
هاي رویکردي مدیریت حجمِ اي، بیانگر آن است که آنها بیشتر شیوههاي حرفهرویکردها و کنش

قراردادي نیستند بلکه بازتابی از طبقه،  هاارزش. هاي محکم هستندبستي اطالعات در بن گسترده
این فرآیند . نگاران است و نقش مهمی در بازتولید قدرت دارند جنسیت و موقعیت قومی روزنامه

اي کـه  مسأله. هاي خبري و روالِ تولید خبر روزمره، قابل مشاهده استبیشتر در محتواي گفتمان
ي نیروهـاي اجتمـاعی،    چـارچوب پیچیـده   توان مطرح کرد این است که نقش رسانه در ایـن می

رانی همگی به برداري و حاشیهگذاري، بهرهاقتصادي و فرهنگی چیست؟ بازار، سیاست، سیاست
 هایی نیاز به تولید و بازتولید دارند، که این امر ازچنین ایدئولوژي. مبنایی ایدئولوژیک نیاز دارند

اي با رسانه، تولید ران مدرن ما به صورت گستردهشود که در دوراه متن و بیانی عمومی انجام می
هرچه رسانه قدرت بیشتري داشته باشد، مخاطب استقالل کمتري . گیرندیا مورد وساطت قرار می



92تابستان  ،5شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  فصلنامه پژوهش  174

ها و نهادها است و قدرت اجتماعی قدرت رسانه همانا قدرت اجتماعی گروه. یابد و بالعکسمی
منابع یک گروه چیره شده از سوي اعضاي گـروه   ها یا دستیابی بههمواره به عنوان کنترل کنش

ها همیشه به مفهوم از دسـت دادن بخشـی از آزادي اشـاره    کنترل کنش. چیره تعریف شده است
از سوي دیگر . درك کرد» قدرت مطبوعات«عنوان را به» آزادي مطبوعات«توان بنابراین می. دارد

. کـنش، بیـانگر کنتـرل ذهـن اسـت      طور کنتـرل نقش اهداف و مقاصد در تعریف کنش و همین
هاي کاربران رسانه اسـت  ي کنترل مدل رسانه پیش از هرچیزي دربردارنده بنابراین تأثیر گفتمان

)Van Dijk, 1995: 28-32.(
ي آن افراد در بافتی  آورند که به وسیلههاي گروهی بسان سازمان؛ چارچوبی فراهم میرسانه

. ي قـدرت بـا یکـدیگر کنـاکنش دارنـد      گذاري شده مراتب پایهاي از قوانین و سلسلهاز مجموعه
هاي زندگی افراد بـا  آورند که در آن فرصتاي را به وجود میهاي گروهی زمینهبنابراین رسانه

وجـود تبعـیض نـژادي در    . شوندهاي نژادي و در چارچوب تبعیض نژادي محدود میایدئولوژي
 ,Downing and Husband(دارد چنان دنباله ت که همهاي گروهی واقعیتی تاریخی اسصنعت رسانه

و نمـود گذشـته و حـال آن در     ایدئولوژي نژادپرسـتانه . )Hartmann and Husband: 1974و  9 :2005
ي در حـال بـروزي از    هـا نیسـت بلکـه مجموعـه    هـا و مکـان  ي زمان اي براي همهها، پدیدهرسانه
ي  هـاي نژادپرسـتانه  قـوانین مسـتعمراتی، کـنش    هاست که گاهی از سوي افرادي با رنـگ، پاسخ

شوند هاي متناقضی به چالش کشیده میسازمانی پسابردگی و پسااستعماري چندین سده با پاسخ
)Downing and Husband, 2005: 39( . ي خـود   بیشتر رویدادهاي قومی که مردم در زندگی روزمـره

شوند، بلکه برگرفتـه از رسـانه   اخته نمیهاي شخصی شنگویند از آموختهي آنها سخن می درباره
هاي اروپاي غربـی و حتـی در بخشـی از منـاطق آمریکـاي       تا چندي پیش در بیشتر بخش. هستند

در . اندهاي اقلیت به صورت رودررو سروکار داشتهشمالی، بیشتر سفیدپوستان به ندرت با گروه
ها و مهاجران وجـود داشـت   لیتاي که از اقي گذشته، تصویر چیره چنین شرایطی در طول سده

کار و جناح چپ بـر مشـکالتی تمرکـز    به همین ترتیب مطبوعات محافظه. همان معضالت است
هـا نقـش بنیـادینی    رسانه). Van Dijk, 1992: 100(آورند ها و مهاجران به وجود میدارند که اقلیت

هـا بـه    نمونـه بـا توصـیف اقلیـت    کنند، این امر به عنـوان  در بازتولید نژادپرستی در جامعه ایفا می
هاي نژادي متداول و تعصـب  یید کلیشهأطور تعنوان معضل، و یا عنوان مجرم یا منحرف و همین

هاي گروهی در بازتولیـد نژادپرسـتی   نقش رسانه. Van Dijk, 1989: 230)(دهد میمیان جامعه رخ 
در بازتولید سیاسـی، اجتمـاعی   ویژه در جوامع اروپایی و آمریکاي شمالی مانند نقش کلی آن به
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مـداران، دانشـوران، و   ي سیاست هرآنچه مردم درباره. و ایدئولوژیک جوامع مدرن، مبنایی است
در واقـع  . دهنـد ه مـی هـا ارائـ  ر بر تصویري است که رسـانه دانند استواها میمدیران ارشد شرکت

هـا  ت کـه آنهـا در روزنامـه   دانند همان چیـزي اسـ  ي دیگر نخبگان می بیشتر آنچه نخبگان درباره
فـردي در بازتولیـد نـابرابري نـژادي و     ها افزون بر این، نقش مستقل و منحصر بهرسانه. خوانندمی

  ).Van Dijk, 1995: 38و  Van Dijk, 1993: 241(قومی دارند 
توجه اسـت؛ ایـن نقـش هـم ایـدئولوژیکی و هـم       ها در فرایندهاي گوناگون قابلنقش رسانه

هـاي خبـري، بـر سـاختار و محتـواي شـناخت        ویژه رسـانه ها، بهتأثیر کلی رسانه. ستساختاري ا
ترین منبـع اطالعـاتی و   هاي خبري مهمبه دیگر سخن؛ رسانه. توجه استها شایاناجتماعی گروه

. رونـد کـار مـی  دادن به چـارچوب تبیینـی چنـین رویـدادهایی بـه     اندیشگی هستند که براي شکل
ایـن  . شـود شان تعریـف نمـی  ي آنها بر مخاطبان با تأثیر ایدئولوژیکی گسترده ها تنهاقدرت رسانه

هـاي  ی و روزنامـه، در شـبکه  هـاي تلویزیـون  هـاي پخـش، شـبکه   عنوان نهـاد، سـازمان  ها بهرسانه
منـد نیـز شـرکت    گـران اجتمـاعی قـدرت   هاي روشـنفکري یـا دیگـر کـنش    اي از سازمانپیچیده

هـاي گروهـی در ارتباطـات و تولیـد     انحصـاري و خـاص رسـانه    بـه دلیـل نقـش تقریبـًا    . کنندمی
هاي مردم را به صورت عـام  هاي عمومی، دیگر روشنفکران به آنها نیاز دارند تا هم تودهگفتمان

و هم همدیگر را باخبر سازند، به قدرت خود جامه عمـل بپوشـانند، در پـی مشـروعیت باشـند و      
تی و سیاست نوین بدون بازگشت به چنین فرآیندي قدرت مشارک. رأیی و رضایت را بسازندهم

ایـن بـدان معناسـت کـه بـه رغـم       . تصورپذیر نیسـت )ي رسانه است که با واسطه(از بازتولید خود
وابستگی آنها بر دیگري، مانند روشنفکران سیاسی، سازمانی، آکادمیـک و اجتمـاعی؛ نهادهـاي    

ي مهمی از ابعـاد   خبگان دارند که مؤلفهکم ابزارهایی براي کنترل این نهاي گروهی دسترسانه
تـوان فـرض کـرد کـه     به کوتاه سخن می. روند گري ساده میقدرت هستند و فراتر از این واسطه

  : ها به دو صورت در بازتولید نژادپرستی نقش کلیدي دارندرسانه
  ارتباط آنها با دیگر نهادهاي نخبگی؛  -نخست

 .)Van Dijk, 1993: 242-243(اجتمـاعی  تغییـر ذهـن   دهـی و  تأثیر ساختاري آن در شکل -دوم
کـارگیري  هـاي بـه  نگاران، کـنش ي اجتماعی و تحصیالت روزنامه ها، طبقهاقتصاد سیاسی رسانه
آوري خبر، ارتباط با منابع و تخصیص روایت برخی از ابعاد اجتماعی خـرد  نیرو، روندهاي جمع

زمان نیز ایـن  به صورت هم. روندوعات فراتر میو کالن خبرسازي هستند که از امور نژادي مطب
هـاي  هـاي شـناختی و ایـدئولوژیکی؛ ماننـد دانـش، باورهـا و شـناخت        هاي اجتماعی با جنبهجنبه
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ي آن  نگاران ارتباط دارند که مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را که دربارهاجتماعی روزنامه
ي مسـائل نـژادي ارتبـاط     ر بـا خبرسـازي دربـاره   شرایط گوناگون تولید خب. نویسند، دربرداردمی

ي  ویـژه در حـوزه  هاي گروهی غربی نیـز، بـه  ویژه رسانهها، بهدر رسانه» دایکون«به باور . دارند
هاي نژادپرستانه به روشنی ي استخدام، گردآوري خبر و شناخت اجتماعی رویه خبر، در سه پهنه

  .)Van Dijk, 1993: 244-247(شود دیده می
  

  هاي اسراییلماهیت ایدئولوژي نژادپرستی صهیونیسم و فرآیند القاي آن در رسانه)ت
  : اي را داردهاي رسانهاسراییل رژیمی است که به دو دلیل یکی از بیشترین پذیرش

گیرنـد بـه تیترهـا و    پوشـی قـرار مـی   هایی که در دیگر کشورها مورد چشمموقعیت -نخست
شوند، به این دلیل که ایـن رویـدادها   المللی و اسراییلی تبدیل میي بینهاخبرهاي مهم در رسانه

سـران اسـراییل، همـواره بـه خـود بـه مثابـه        . گیرنددهند یا اسراییل را دربرمیدر اسراییل رخ می
کـم بـه آن رویـدادها بهـاي بیشـینه      نگرنـد یـا دسـت   المللی مـی اي و بینکانون رخدادهاي منطقه

  ها قرار دارد؛ گونه اخبار و داده ی و راهبردي در باالي اینمسائل نظام. دهندمی
آنهـا بـا   . خود مردم اسراییل نیز بیش از مردم دیگر مناطق جهان مخاطـب خبـر هسـتند    -دوم

هاي گروهی سروکار دارند و با رادیو، تلویزیون، روزنامه، رایانـه، اینترنـت و تلفـن همـراه     رسانه
تـرین   شـوند تـا مهـم   همین عوامل موجب می. کنندو تماشا میدهند خوانند، گوش میخبر را می

در ایـن میـان،   . اي، اینترنتی، تلفنی و موبایلی در اسراییل پیشرفت یابنـد رسانی رایانه عناصر اطالع
ي سنتی از اهمیت و اسـتواري بیشـتري    هاي اجتماعی و مجازي، سه رسانه به گونهدر کنار رسانه

  : در این کشور برخوردارندها در القاي معانی و ارزش
ي  هـاي سـده  هـاي اسـراییل در میانـه   از نخسـتین روزهـاي بنانهـادن روزنامـه     :هاروزنامه-1

هـا را منتشـر   نوزدهم، صاحبان رسانه در پی منافع مستقل تجـاري بـوده و بـا ایـن هـدف روزنامـه      
ي بیسـتم، بیشـتر   زمان بـا آغـازه سـده   هم. با این حال، نشریات سیاسی نیروي چیره بودند. کردند

اي داشتند و احزاب سیاسی کنترل کاملی بر محتوا و هاي اسراییلی وابستگی سیاسی ویژهروزنامه
اي گسـترده از  امـروزه مطبوعـات اسـراییلی از رشـته    . کردنـد  هـا اعمـال مـی   هاي روزنامـه صفحه

رکـز آنهـا سـه    هاي پارتیزان کاهش یافته اسـت کـه در م  ها به ترکیبی محدود از روزنامهروزنامه
: )Widlanski, 2009: 78-101(ي انگلیسـی زبـان قـرار دارنـد      ي عبري زبان و یـک روزنامـه   روزنامه

هرالـدتریبون خوانـده    کـه زمـانی نیویـورك   (ي صبح که با نیویورك تـایمز   ؛ روزنامه»هاآرتص«
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ی ي نـیم قطـع و مصـوري کـه خانـدان موسـ       ؛ روزنامه»یدویت آهرونت«. کندبرابري می) شدمی
گـرا تلقـی   وزنامـه زمـانی اعتـدال   ایـن ر . گردیـد مالکیت آن را دارد و در ابتدا عصرها منتشر مـی 

ي دیگـري کـه خانـدان نمـرود مالـک آن اسـت و رویکـرد کلـی آن          ؛ روزنامه»معاریو«. شدمی
پسـت  در اصـل فلسـطین   -»پسـت اورشلیم«. گرایی متمایل شدشد، اما به چپ گرا تلقی میراست

چنـان بـراي یهودیـان و    گذاران خارجی اسـت، امـا هـم   شد و اکنون در دست سرمایهخوانده می
دانند، صداي اسراییل است؛  مهاجرانی که انگلیسی را بهتر از عبري می

اندازي شـد  نخستین ایستگاه رادیویی اسراییل با نام صداي اسراییل در اورشلیم راه:رادیو-2
وگوهـاي سیاسـی    رادیوي اسـراییل بـر گفـت   . شدمی وزیري ادارهو زیر نظر مستقیم دفتر نخست

هاي مذهبی تمرکز دارد؛ اسراییل و آموزه
نوعی هژمـونی دسـت   شد بهتلویزیون اسراییل که از سوي حکومت اداره می:تلویزیون-3

هـا دیگـر تنهـا بـه     ها پس از گذشت سـال که اسراییلیرغم اینبه. آوردي نداردیافت که هیچ هم
ی بر دولت وابسته نیستند، بیشتر جمعیت به خبرهاي منتشـر شـده در تلویزیـون و    منابع خبري مبتن

  ).Madmoni, 2009: 44-46(کنندعنوان نخستین منبع خبري استناد میهاي مهم بهروزنامه
. ي صهیونیسم اسـت  اندازي میان خود و دیگري، از اصول اساسی اندیشهکشی و جداییخط

ایز میان خودي و غیرخودي باور دارد و بـرآن اسـت تـا مرزهـاي     این ایدئولوژي حکومتی، به تم
ایـن  . روشنی میان باورمندان به صهیونیسم و کسانی که بیرون از این دایـره هسـتند، ترسـیم کنـد    

گیري از عناصر و نشانگان آیین یهودیت صورت ویژه با بهرهدار است که بهامر، موضوعی ریشه
یهودیان بشریت خوانده «: تواند گویا باشدیر از تلمود بابلی، میبراي نمونه، فرازهاي ز. پذیردمی
بـا  «). Talmud: Baba mezia, 114b(» هسـتند  شوند، اما غیریهودیـان انسـان نیسـتند، آنهـا وحشـی     می

ایـن شایسـته   . چنان حیـوانی در لبـاس انسـان هسـتند    اینکه خداوند غیریهودیان را آفرید، آنها هم
بنابراین مورد خدمت حیواناتی در لباس انسان . خدمت حیوانی باشد یک یهودي نیست که مورد

» آبستن غیریهودي بهتر از حیوان آبستن نیست«).(Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855»است
)(Coschen hamischpat 405.»که غیریهودیان مانند یهودیان ساختار بدنی یکسانی دارند، امـا  با این

).Schene luchoth haberith, p. 250 b(»با یهودیان مانند میمونی در برابر انسان هستندآنها در مقایسه 
» را بریزد گویا براي خداوند قربانی کـرده اسـت  ) غیریهودي(خدایی  اي که خون بیهر یهودي«
)Talmud: Bammidber raba c 21 & Kalkut 772.(»خیزد روح غیریهودي از سه قلمرو شیطانی برمی

  ). Shahak, 2002: 75(» گیردح یهودي از تقدس ریشه میو رو
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یهود ایجـاد نمـود؛ چـرا کـه مردمـی حفاظـت شـده از         -صهیونیسم، انقالبی در روابط عرب
اقلیت زیردست را به اکثریتی مطمئن به خـود و قـوي تبـدیل کـرد کـه تقـدیر خـود را در زمـین         

ي صهیونیسـم اسـت    سران اسراییل، در نتیجه به باور. )Wistrich, 2004: 14(کرداسراییل کنترل می
که یهودیان در خاورمیانه توانستند از جایگاه اقلیتی تحقیرشـده برخیزنـد و بـه جنـبش اجتمـاعی      

دانند، دکتـرین بقـاي ملّـت    عنوان رستگاري جاودانی میآنها صهیونیسم را به. واقعی دست یابند
منی عـرب اسـت کـه آنـان در جهـان      ي مـدرن، برآینـد مسـتقیم سرسـختی دشـ      یهود در هنگامه

غیریت جریـان اجتمـاعی اسـراییلی اگـر     . )Wistrich, 2004: 19(رو شدند استعمارزدایی با آن روبه
ایـن گـروه گسـترده    . انـد »قومیت«شوند و اگر یهودي باشند  خوانده می»هااقلیت«یهودي نباشند 

پـیش از رسـیدن یهودیـان    هـا آنهـایی هسـتند کـه     اقلیـت . شامل بیش از نیمـی از جمعیـت اسـت   
هــا قومیــت. صهیونیســت اروپــایی، در کشــور بودنــد؛ بــدویان، بلــوردان، چرکســی و فلســطینیان 

یهودیانی هستند که پس از پاگذاري دولت اسراییلی از کشورهاي سراسر جهان به ویژه یهودیان 
  ). Peled-Elhanan, 2011: 120(عرب، یهودیان اروپایی و شوري سابق، به این سرزمین آمدند 

اي دارد که از دید این نوشتار، زبـان و امـور زبـانی    هاي چندگانهنژادپرستی در اسراییل ریشه
ي ایـن گفتمـان    در سایه. ي این موارد است ترین این موارد و گردآورنده و گویاي بیشینهبرجسته

آیین نسبت بـه   ساز برتري یک نژاد، قوم وشود که زمینهاي خوانش میپنهان، دین یهود به گونه
هاي دیگر، به جرمِ قرار نگرفتن در زیر عنوان باورمنـدان  اي که کشتن انسانگونه دیگران شود به

هرچـه  . شـوند به این اندیشه، محکوم به حذف فیزیکی، حتی در چارچوب تروریسم دولتـی مـی  
 هـاي آن نیـز بـا رویکردهـاي    تـر شـود، سیاسـت   ویژگی یهودیت ایـدئولوژي اسـراییل مسـتحکم   

بـا   ).Abdullah, 2009: 6(یابنـد  ي ژرفی در باورهاي مذهبی می شوند و ریشهاستراتژیک کنترل می
گیري از این فرایندهاي زبانی است که در یک روش تبارشناسانه و هرمنوتیکی، تاریخ قـوم  بهره

ته مـورد  اي سرشار از نبوغ و پیروزي، و البگیرد که پیشینهاي مورد خوانش قرار مییهود به گونه
) باشـد که اوج آن هولوکاست و مخالفت با داشتن کشـوري بـراي ایـن قـوم مـی     (شدن ستم واقع

زاي قـوم  سـاز و مشـروعیت  همین روند در مورد دیگـر منـابع هویـت   . آوردبراي آن به همراه می
کـه بـه کشـوري    (موقعیت ژئوپولتیک و عمـق راهبـردي کـم اسـراییل     . نمایدیهود نیز راست می

 -و درگیـر بـودن در آوردهـاي مسـتقیم نظـامی بـا کشـورهاي اسـالمی        ) بردار استامبمبی نتک
  .کند عربی، این ایدئولوژي نژادپرستانه را تقویت می
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  هاي اسراییلکیفیت بازتولید ایدئولوژي نژادپرستی در رسانه
  

ده اسـت و  ي اسـراییل شـ   این فرآیندهاي زبانی بستري براي پرورش ایـدئولوژي نژادپرسـتانه  
هاي گروهی را ابزار و ارگان خود بـراي  پس از ساختن آن در تالش براي گسترش خود، رسانه

هـا در فرآینـدي دوگانـه، امـا     رسانه. هایش به ذهنیت مخاطبینش یافته استالقاي معانی و ارزش
یج هـاي مـردم را برانگیختـه و بسـ    دهـد و تـوده  ي نخبگان را جهت می راستا، ذهنیت و اندیشه هم
. هاي ایدئولوژیک بهترین ابزارهاي بسیج اجتماعی، حتی در جوامع مـدرن هسـتند  رسانه. کندمی

ساختار برآمده از . این چرخه در فرآیندي چرخشی و دورانی پیوسته در حال بازتولید خود است
ا در بـرد و آنـان ر  این فرآیند چنان نیرومند است که کارگزار و عناصر انسانی را در خود فرو می

  .گیردي موارد، همچون یکی از نیروهاي خود به خدمت می بیشینه
 Van(شـمارد  برمـی پنج راهبـرد گونـاگون را بـراي مجسـم نمـودن غیرخـودي       » ون لیووین«

Leeuwen, 2000 :(  
  رانی، نشان ندادن افراد در بافتی که در واقع در آن هستند؛ راهبرد حاشیه -نخست 

اعتبار، متملق، زیردست، مجرم و یـا  ها؛ که بیانندکارگزاران کنشم نشان دادن افراد به -دوم
  شوند؛ شیطان تلّقی می

  هاي فردي و منشی آنان؛ هاي همسان و ردّ تفاوتنشان دادن افراد بسان گروه -سوم
  استراتژي داللت فرهنگی منفی؛  -چهارم

  . استراتژي رفتارهاي نژادي منفی -پنجم
ي این ابزارها براي نشان دادن برتري نژاد خود و فرودست بودن  از همهاسراییل توانسته است 

کـه  ( ها و نماگرهـاي نژادپرسـتی  در این خوانش مؤلفه. هر آنچه جز نژاد خود است، بهره بگیرد
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 -Konvalinka, 2007: 19 :(1(عبـارت اسـت از   ) انـد هاي اسراییل نیـز نمـود فراوانـی یافتـه    در رسانه
کسـانی کـه بـه    (پوسـتان  عدم کناکنش با رنگین -2دلیل رنگ و نژاد آنها؛  تبعیض میان مردم به

دهی به افـراد  ارزش -4شان، ستیز با افراد به دلیل ملیت -3؛ )لحاظ ژنتیکی دیگرسان از ما هستند
بنـدي  طبقـه  -6شـود؛  ي گروهی که نژاد خوانده مـی  شدن دربارهتبعیض قائل  -5گروهی؛ درون

هـاي  دادن ویژگـی  -8ي بشریت در مقیاس سلسله مراتبـی از بهتـر بـه بـدتر؛     بندطبقه -7بشریت؛ 
 -10هـا؛  نفـرت همـراه بـا برخـی تبعـیض       -9هـاي فیزیکـی؛   خوبی و بدي به افراد براساس جنبه

  .که ما و آنها یکسان نیستیمتلقین این -11خوارسازي و 
ــاور و ارزش  ــه مفــاهیمی ماننــد نگــرش جهــانی، ب اط دارد، امــا از ایــن هــا ارتبــایــدئولوژي ب

هـایی مبنـایی   ي جهان اشاره دارد بلکه به شـیوه  تنها به باورهایی دربارهنه. اصطالحات فراتر است
ي سیاسـت نیسـت    بنـابراین ایـدئولوژي تنهـا دربـاره    . پردازدیابد میکه در آنها جهان تعریف می

ژي رسـانه، بیشـتر بـا نظـام     در تحلیـل ایـدئولو  . تـري دارد تـر و مبنـایی  بلکه معناي ضمنی گسترده
تر معنایی سروکار داریم و کلید این تحلیـل، تناسـب میـان تصـاویر و واژگـان در بافـت       گسترده

اند کـه محتـواي   ي رسانه همواره به این مسأله پرداخته دانشمندان درحوزه. اي خاصی استرسانه
ي رسانه مبـاحثی را میـان دو   ي ایدئولوژ پژوهش درباره. یابدبا جهان واقع امکان قیاس می رسانه

نگـرش جهـانی بـه قـدرت را بهبـود       آنهـایی کـه معتقدنـد رسـانه،     -نخسـت : انگیـزد گروه برمی
هـاي  هـاي متنـاقض در پیـام   فـت آنهـایی کـه بـه وجـود با     -و دوم) ایـدئولوژي چیـره  (بخشـد  می

دودي نگرش هر دو دیدگاه بیانگر ایدئولوژي چیره هستند و تا ح. هاي گروهی باور دارندرسانه
در واقـع رویکردهـاي ایـدئولوژیک متفـاوت، بیـانگر منـافع       . دهندجهانی را تحت تأثیر قرار می

اي سـروکار  هـاي رسـانه  هاي نابرابري هستند که با نـوعی کشـمکش میـان مـتن    متفاوت با قدرت
اجمی، طلبی تهـ تواند توسعهاین ساختار ایدئولوژیک می ).Croteau and Hoynes, 2003: 161(دارند 

طلـب آن و رویکـردش   ها، ویژگی جـدایی اشغال طوالنی، استقرار یهودیان در سرزمین فلسطینی
  ). Shahak, 2002: 7-13(هاي بشردوستانه باشد ترین خواستهنسبت به مبنایی

باید قـانونی بـراي یهودیـان و قـانون دیگـري بـراي       «: نویسدمی» چیم وایزمن«در همین راستا 
ي شـهروندي   دربـاره  1952قانونی که کنسـت در سـال   ). Abdullah, 2009: 10(» اعراب تبیین کرد

نماید کـه بـه صـورتی موشـکافانه علیـه غیریهودیـان       اسراییلی تصویب کرد، قوانینی را تنظیم می
هـا بـا اینکـه    ایـن . دهنـد هستند؛ افرادي که بیشتر آنان را ساکنان فلسطینی در اسراییل تشکیل مـی 

نژادپرستی، چندین نمود . رفتندزیستند، دیگر شهروند به شمار نمی رزمین میچندین نسل در این س
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گاه به سطوح  هاي ساکن اسراییل هیچفلسطینی. در اسراییل دارد که فراتر از جایگاه رسمی است
اسراییل شدیداً خود را از کشـورهاي   ).Williams, 2004: 68-69(یابند باالي دولت اسراییل راه نمی

داند؛ چراکه نژادپرسـتی آن سـاختاري و بخشـی    نژادپرستانه دارند، متمایز میتبعیضدیگري که 
در » درور ادار«). Tekiner, 1985: 26و  Abdullah, 2009: 11(اساسی از چـارچوب قـانونی آن اسـت    

منتشـر شـده،   »  با یهودیان اسـت  اولویت«تحت عنوان » اسراییل امروز«ي  اي که در روزنامهمقاله
ادعـایی کـه   «. هاي عرب در اسراییلد که اولویت با حفظ حقوق یهودیان است نه اقلیتنگارمی

که باید ها در اسراییل اقلیت هستند بنابراین اینشود حاکی از آن است که عربهمواره تکرار می
ي اسراییل هستند، اما در جـو   یهودیان جمعیت بیشینه. شان حفظ شود امري نادرست استحقوق

هـاي عـرب در   نگهداشت حقـوق اقلیـت  . باشندده و ناپایدار عربی و اسالمی اقلیت میتهدیدکنن
  . 1»تواند به بهاي حفظ حقوق اقلیت یهودي در منطقه باشداسراییل نمی

زنـد  رسد کنار مـی نسبت بدخوتر از بقیه به نظر میاي را که بهتعریف اسراییل از نژادپرستی، گونه
که ارتباط میـان یهودیـان   (درك سنّت تلمودي . خته شده با مذهب استو آن همان نژادپرستی برانگی

ي اسراییلی رخنه کـرده   که در جامعه(در درك نژادپرستی ضدعرب ) نمایدو غیریهودیان را اداره می
خـواهیم  مـا نمـی  «: گویـد وزیـر پیشـین اسـراییل، نیـز مـی     ، نخسـت »گوریـون بـن «. چیرگی دارد) است

داریم تا علیه روح شرقی که افراد و جوامع را به فساد کشـانده اسـت    ا وظیفهم. ها عرب شونداسراییلی
ي یهودیـان   گونه حفظ نماییم کـه در میـان جماعـت پراکنـده    هاي ناب یهودي را آنبجنگیم و ارزش

اي نژادپرسـتی واژه «: گویـد ي نژادپرسـتی اسـراییل مـی    ، درباره»آوي ماسپین«. »انداروپایی متبلور شده
باوري به وجود آن در اسـراییل   2007تا به امروز از کاربرد آن هراس داشتم چرا که در سال  است که

ي اسـراییلی بـه صـورت     جامعـه . شـود پرده گفته مـی اي است که همه چیز بینهگو نداشتم، اما زمانه به
رسـتی در  اي بـراي نژادپ ژرفی تحت تأثیر نژادپرستی قرار گرفته است و متأسفانه هیچ مجازات شایسته

  ).Freeman-Maloy, 2006: 64و  Abdullah, 2009: 8-19(» اسراییل وجود ندارد
  

  اي ایدئولوژي نژادپرستی اسراییلنمود رسانه)ث
  رویکرد ایجابی به نژاد خودي -یکم

ي هـویتی مسـتقل و    گـر، ارائـه  آغازین گام در راستاي ساختن یک ایدئولوژي یکپارچه و بسـیج 
آیـی در یـک جامعـه فعـال و پویـا      هاي نزدیکـی و هـم  ن راستا، باید زمینهدر ای. خودبسنده است

                                                                                                                                                     
1. http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=16469
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. رسـد هـا و دردهـاي مشـترك بـه انجـام مـی      نمـایی شـادي  این کار در چـارچوب بـزرگ  . بشود
گیـري از نشـانگان کنـونی    ي تاریخی، بهـره  سازي، استوار بر زنده کردن یادآوري گذشتههویت

سـران اسـراییل نیـز    . ي هدف است روشنی براي جامعه اي مشترك و رو بهو تصویر کردن آینده
هاي شـدیدي، بـه ویـژه در    اند، هرچند در این راه با نارساییپیوسته در پی بازیابی این روند بوده

ي  ي جــدي هویـت یهــودي در آســتانه  هـاي مســأله نخســتین نشــانه. رو هسـتند درون خـود، روبــه 
ان اسراییلی خود را کنعـانی نامیدنـد، آغـاز    هنگامی که گروهی از روشنفکران جو 1940ي  دهه

آنهـا در پـی ایـن    . اعتبـار کردنـد  بینی یکسان براي قوم یهود را بیي یک جهان گردید که انگاره
هـا در سـتیز بـا ایـدئولوژي صهیونیسـت      کنعـانی . عنوان عبري شناخته شوند نه یهوديبودند تا به

سـاز  ایـن شـکاف، زمینـه   . از هـم جـدا کننـد    ي روابط با یهودیت تـاریخی را  خواستند تا همهمی
تــر از ســوي ســران رژیــم صهیونیســتی، بــراي برســاختن یــک  گرایــی افراطــیســازي قــومفعــال

هـا بـه  از دیگر سو، اسراییل هنگامی بنانهـاده شـد کـه ملـت    . آور شدایدئولوژي فراگیر و اجماع
ــی دغدغــه  ــی  صــورت روزافزون ــدا م ــوق بشــر را پی ــت ي حق ــالش مل ــد و ت ــه کردن ــایی را ک ه

دولت اسراییل بـراي پیشـرفت مؤفـق    . کردندآورند محکوم میمحدودیتی براي آن به وجود می
بایســت رشــد بخــش یهــودي جمعیــت را ترغیــب و رشــد بخــش  ود، مــیخــود میــان مــردم یهــ

این روش به منظور ایجاد دولتی ممتاز براي یهودیـان ابـداع شـد، امـا     . غیریهودي را کاهش دهد
آنهـایی  . سـاز گردیـد  خدمت به یهودیان تشکیل شد براي هویت یهـودي مسـأله   دولتی که براي

ی قـوي از یهودیـت     ي باورهاي دینی، یهـودي مـی   که بدون تردید خود را برپایه خواندنـد، حسـ
داشتند، اما یهودیان سکوالر براي تقویت خودشناسی خود با مردم یهـود نیـاز بـه چیـزي غیـر از      

مفهــوم نــژاد . ر مرکزیــت ایـدئولوژي صهیونیســت قــرار داشـت  مـذهب داشــتند؛ مفهـومی کــه د  
یهودي راهکاري بود که به معناي روابط خونی میان یهودیان است و حس یکپـارچگی یهـودي   

ها یـک قـوم و نـژاد هسـتند، را تقویـت      و حمایت از مفهوم مرکزي صهیونیسم، که همانا یهودي
-Tekiner, 1991: 45(کرد می 52  .(  

گرایی افراطـی در ایـن سـامان    گرایی اسراییل، منطقهروند نژادگرایی و قومشکاف دیگر در 
شـود کـه جـداي از    آویو همواره همچون حبابی فرهنگی تلقی مـی براي نمونه، تل. سیاسی است

گذران که خـود را  محیط اسراییلی اطراف خویش است؛ شهري شدیداً سکوالر با مردمی خوش
دار این نکته بر این تأکید دارد که آنها سکان. دانندروند غرب میتافته جدابافته از اسراییل و شه

این رفتـار بـراي آنهـایی    . هاي فراوان کشورشان هستندیک زندگی بهنجار در مقابله با ناهنجاري
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آویو خود را مـدلی  کنند پسندیده نیست در حالی که ساکنان تلآویو زندگی میکه بیرون از تل
  ).Peleg, 2008: 32(داننداز صهیونیسم می

ترین شکاف اسراییل نیز هسـت، از برخـورد دو نمـاگر    شکاف دیگر، که در حقیقت کانونی
دو گـروه کـامالً متمـایز تقسـیم      یهودیـان مـذهبی اسـراییل بـه    . آیـد به دست می» مذهب و نژاد«

شـوند و اعضــاي  خوانـده مــی » یمهــارد«هــاي مـذهبی فراافراطــی کـه   اعضــاي گـروه . شـوند مـی 
بـه دو حـزب   » هـاردیم «. شوندخوانده می» ملی-یهودیان مذهبی«روتر مذهبی که هاي میانهگروه

کـه  » حزب شـاس «که در شرق اروپا هستند و » اشکنازي یهودي«حزب یهودیان : شودتقسیم می
 Shahak(شود که ساکن خاورمیانه هسـتند  مربوط به هاردیم شرقی است و یهودیانی را شامل می

and Mezvinsky, 2004: 7.( گراترین بخش مذهبی جامعه را سـامان  در این میان بنیادگرایان، راست
تواننـد اسـراییل را ویـران    هـا نمـی  عرب«: نویسدسردبیر اورشلیم پست در یادداشتی می. دهندمی

تواننـد ایـن کـار را بـا دگرگـون کـردن اسـراییل بـه         ها مـی خاخام. توانندها مینمایند، اما خاخام
اند و تبدیل آن بـه مکـانی   ها نزدیک به دوهزار سال با آن زیستهسیاسی، که اسراییلیموجودیتی 

روانه و شد، انجام دهند و این مسأله به حدي پسي مذهبی یهودي اداره می که با قانون و اندیشه
» گاه نخواهد توانست کنشی همانند یـک دولـت داشـته باشـد    مآبانه بوده که اسراییل هیچتبعیض

)Shahak and Mezvinsky, 2004: x-ix.( توان با توجه بـه بافـت   اهمیت بنیادگرایی در اسراییل را می
ي یهودي اسراییل و همچـون بخشـی از سـهم مـذهب یهـودي در تقسـیمات درونـی ایـن          جامعه

ناظران سوفسطایی، جامعه یهودي اسراییل را به دو گـروه مـذهبی و سیاسـی    . اجتماع درك کرد
تـري را بـه نسـبت درصـد     در این میـان یهودیـان بنیـادگرا قـدرت سیاسـی بـیش      نمایند تقسیم می

دهـد کـه یهودیـان    ي ایـن جامعـه نشـان مـی     بنـدي دوگانـه  تقسیم. نمایندجمعیتی خود اعمال می
مسـأله بـا درصـد بـاالي آنهـا در      ایـن  . اسراییلی همانند یـک گـروه کـامالً ایـدئولوژیک هسـتند     

بـه   ).Shahak and Mezvinsky, 2004: 6(گـردد  تأییـد مـی  ) رودیدرصد م 80که فراتر از (دهی رأي
هـا، در اسـتقبال از اوبامـا در نخسـتین سـفر دور      گروهی از این فرقه» آهرونوت یدویت«گزارش 

جمهوریش به این کشور در اورشلیم از او خواسـتند تـا صـدها هـزار یهـودي تحـت        دوم ریاست
ي ایـن   گرانـه  موضوع به نیکی روحیه انتقادي و کـنش این . ي شرِّ صهیونیسم را نجات دهد سلطه
  .دهد ها را نشان میگروه

در این . هاي فراوان دیگري را نیز برانگیخته استها و دیگرسانیبرخورد دین و نژاد، شکاف
این موضوع چنان ویژه و . ي اعراب اسراییل و مهاجرین آفریقایی از همه حادتر است میان مسأله
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بـه جداسـازي مـدارس و نظـام آموزشـی آنهـا از اسـراییلیان اروپـایی و         حساس است کـه حتـی   
ي دوم اسـراییل و از   راست آن است که اینان همچون شهروند درجـه . آمریکایی انجامیده است

هاي گروهی را نیز تحت تأثیر این شرایط، رسانه. شوندتر شمرده میاي پست و پاییننژاد و ریشه
با . ی و خارجی در آنها گسترش یافته استامنیتداخلی به جاي روابط قرار داده و تمرکز بر امور 

هاي فراوان دیگر در درون اسراییل، این رژیم همواره کوشیده ها و دگرسازيوجود این شکاف
ها، هویتی استوار بر برتري نـژادي را بـراي سـاکنان ایـن سـرزمین      است تا برفراز این چنددستگی

. ي برتـر وفروتـر   بندي نوع بشر بـه دو دسـته  ستی، مبتنی است بر تقسیماین هویت و کی. ارائه دهد
در ایـدئولوژي صهیونیسـم،   . قوم برتر همانا قوم یهود، البته در برداشت صهیونیسـتی از آن اسـت  

ایـن  . ي یـک و دو بـاور دارد   این مسلک، به بودن انسان درجـه . شودها پذیرفته نمیبرابري انسان
هـایی کـه در    یکـی از دگرگـونی  . شود هاي این رژیم القا و بازتولید میانهویژه از سوي رس امر به

ي بیستم در اسراییل رخ داد و این هنگامه را از دیگر دوران متمایز  ي پایانی سده حدود یک دهه
هـاي  کرد، مطبوعات نوین است که در کنـار تلویزیـون و رادیـوي دولتـی اسـراییل و نیـز رسـانه       

هاي نـوین،  ایجاد و انتشار این رسانه. معانی به ذهن افراد را در دست دارندمجازي، فرآیند القاي 
  ).Peleg, 2008: 31-32(خوش تغییرات ژرفی ساختاسراییل را دست

اش آغاز نشـد؛ بلکـه   گذاريهایش از دیروز یا همگام با پایهوسواس اسراییل نسبت به رسانه
ی یهودیان موسوم به صهیونیسـم پاگرفـت؛   ي پیش به هنگام جنبش مدرن و ملّ بیش از یک سده

اسراییل کنترل شـدیدي بـر   ). Widlanski, 2009: 19(نگاري برجسته بود جنبشی که در آن روزنامه
این امر . ها آنهایی را که در این جنگ نقش دارند زیر نظر دارنداسراییلی. اي داردپوشش رسانه

ي سفت  هاي خود را از نگاه شبکهدهد تا روایتیهاي غربی را بیش از پیش زیر فشار قرار مرسانه
نگارنـد یـا   خـواه مـی   یلیهـا را یـا فعـاالن اسـرای    روایـت . ي اسـراییلی بیـان نماینـد    و سخت رسانه

هـا بیشـتر مـوارد از    رسـانه . نگارانی که اسراییلی یا یهودي هستند و تعصب سیاسی دارنـد روزنامه
  از سـوي حکومـت اسـراییلی منتشـر شـده باشـد       کننـد کـه  اطالعات و اخبـار منـابعی تغذیـه مـی    

Hanania, 2013: 46).( هاي اشغالی صورتی روزافزون خود را به سرزمین همان نسبت که اسراییل به به
هاي بیشتري را گونه که ساکنان و سردمداران اسراییلی روز به روز سرزمیننماید و آن تحمیل می

ي صهیونیسـتی، کـه ایـن     ئولوژي نژادپراسـتانه پوشـی از ایـد  دهنـد؛ چشـم  به خود اختصـاص مـی  
نژادپرستی صهیونیسم بـراي خـود اسـراییل نیـز از     . شودکند، ناممکن میتشکیالت را هدایت می

هـایی علیـه   دولت اسراییل در پـی سیاسـت  . بنیادین بوده است 1948گذاریش در سالي پایه هنگامه
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  دهــدهــاي اشــغالی انجــام مــیر ســرزمیننشــین خــود بــوده اســت؛ هماننــد کــاري کــه داقلیــت بادیــه
)Christison and Christison, 2003 .(  

: گویـد هـاي اسـراییل مـی   پست، با نگاهی به وضعیت رسـانه ، ویراستار اورشلیم»برت استفنز«
داشتن نمودي جـز  . ناپذیري متافیزیکی است و هم فیزیکیطرفی در پوشش خبري هم امکانبی«

شـود کـه ویراسـتار تصـمیم     طرفـی زمـانی گـم مـی    تظاهر به بـی . ماین، هم دروغ است و هم وه
کیـت  «).Bernstein, 2004: 13(» اش بگـذارد ي نخسـت روزنامـه   گیـرد خبـري را روي صـفحه   می

هاي اشغالی فعالیت خبري داشت و چندین سال گزارشگر  ، از خبرنگاري که در سرزمین»گریوز
سـال خبرنگـار   هنگامی که به مـدت سـی  «: نویسدیسی در خاورمیانه بود، نیز در گاردین مبیبی
عنوان تنها کشور منطقه که خبرنگاران ام، اسراییل به موقعیت خود بهسی در خاورمیانه بودهبیبی

ارعاب خبرنگـاران در  ) و براي نمونه(هرچند این ادعا دیري نپایید، . کردآزاد داشت، افتخار می
» شـدند، از سـوي ایـن دولـت تأییـد شـد       پنداشـته مـی  که براي اسـراییل دشـمن   » شارون«دوران 

)Shaoul, 2004: 22.( اي  گونهها را به طور کلی، و در اسراییل بهها به نیکی ماهیت رسانهاین جمله
ي رویکردهاي تولید خبر در اسـراییل وجـود دارنـد     هایی که دربارهدیدگاه. سازدویژه هویدا می

کننـدگان خبـر بـه نسـبت پژوهشـگران انتقـادي دسترسـی        تهیه -Dor, 2005: 11-12( :1(عبارتند از 
کنند، اما این دانند که منتشر نمیطرف ندارند؛ سردبیران گاهی چیزي را میبهتري به واقعیت بی

چنـین چیـزي   . طرفانه خوانـد توان بیبدان معنا نیست که آنها به اطالعاتی دسترسی دارند که می
هاي ي سیاست د تعصب ایدئولوژیک در خبر، همواره در نتیجهمنالگوهاي نظام -2. وجود ندارد

ــاره هــایی نمایــان مــینگــاران بــا کمشــکشسیاســت روزنامــه. ســردبیران اســت ي  شــود کــه درب
هـاي خبـري،   ایدئولوژي، قدرت، کنترل مدیریت و تولیـد، تفسـیر وقـایع مـورد گـزارش، ارزش     

کـه  (هـاي ممکـن پوشـش خبـر     سـتراتژي کیفیت منابع، منافع روزنامه به عنوان نـوعی تجـارت، ا  
تـر از همـه انتظـاراتی اسـت کـه عمـوم مـردم        و مهم) هاي رقیب در پی گیرندممکن است رسانه

  . دهدسیاست خبري خود را در کار خبري نشان می -3دارند و 
هـاي  هاي شناسایی رویدادهاي از قلم افتاده یا بخشـی از ایـن رویـدادها در رسـانه    یکی از راه

طـور  همـین » پسـت و هـاآرتص  اورشـلیم «هاي اسراییل ماننـد  ، این است که باید بر رسانهاسراییل
هاي آنهـا را بـاهم مقایسـه    ي وسیعی از انتشارات آمریکایی، نظارت نمود و پوشش برنامه گستره

هاي اسـراییلی هسـتند کـه بیشـتر     ترین روزنامهمهم» و معاریو آهرونوت هاآرتص، یدویت«. کرد
رویکـردي  . سـازند کنند و آنها را  بازتاب داده و برجسته می خاصی را بیان می حساسیت جمعی
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دهنـد تأکیـدي اسـت کـه در     هاي گوناگون اسراییلی بیش از هرچیز دیگري ارائه  مـی که رسانه
و » توانـد داشـته باشـد؟   اسراییلی بودن چه حسی مـی «: کنند کهها بیان میي درگیري ي همه میانه

یلی بودن عمدتاً بدان معناست که از سوي سراسر جهان متهم باشی و گاهی از اسرای«: پاسخی که
هاي اسراییل کاري را انجام در این صورت، رسانه. »ها به آن محکوم نشويسوي دیگر اسراییلی

توان بـه پایـداري روابـط میـان     اند؛ کاري که نمیدهند که همیشه در جوامع مدرن انجام داده می
آنها با تأکیـد  . نمایندسازند و حفظ میحدود کرد؛ آنها جوامع پنداشته را میمردم و تشکیالت م

اند، قدرت خود را بر مـردم نگهداشـت   شان، اکثریت، اکنون متقاعد شدهکه دیگر اعضايبر این
چنــان ماننــد بافــت در کــنش ســپر تــدافعی، بافــت ایــن نــوع ترغیــب، آن . نماینــدو تقویــت مــی

هـاي جهـانی اسـت    بلکه بافت پسامدرن اندیشگان جهان و رسانه دولت ملت نیست، -کالسیک
)Dor, 2005: 7  وBernstein, 2004: 19 .(  

بهایی که باید بـراي  «: نویسداسراییل در یکی از تیترهاي اصلی خود می» معاریوي«ي روزنامه
یسـم را  نگري و تخاصـم صهیون ي بنیادگرایی از جزمی این روزنامه، نسخه. »اخالق خود بپردازیم

پیامی آشـکار  » معاریو«. توان از آن رمزگشایی کردبه همین ترتیب به آسانی می. نمایدمنتقل می
انـد، مـا بایـد بـراي موجودیـت      ها اعالم جنـگ کـرده  فلسطینی«: فرستدبراي خوانندگان خود می

م و اقتدار هیچ تفاوتی میان زیرساخت تروریس. خودمان بجنگیم و این کار را با افتخار انجام دهیم
). Dor, 2005: 17(شود  و تیتري دیده می جو در هر صفحهاین رویکرد ستیزه. »فلسطینی وجود ندارد

هنگـام را بـه انجـام     ها، دو کـار هـم  گونه پراکنش خبرها و دادههایی از این دست، با اینروزنامه
ي نژادي با دیگر اقوام رسانند؛ استوارسازي هویت نژادي و قومی خود و دوم نشان دادن مرزهامی

سـو سرسـپردگی   از یـک . فرستد هاي گوناگونی براي مخاطبان خود میپیام» هاآرتص«. و نژادها
نماید که با سازد و از سوي دیگر با قوت اعالم میهاي دموکراتیک برجسته میخود را به ارزش

دهد که با رجیح میت -کی با چه کسی؟ کی و چرا چه کاري کرد؟ -توجه به دلیل مبنایی واقعی
اي لیبـرال، دموکراتیـک و   نامـه خـود را روز » هـاآرتص «. رویکرد حکومتی اسراییلی پیش بـرود 

  ).Dor, 2005: 48(نویسد ي واقعیات می نماید که دربارهرونده معرفی میپیش
انـد بخـش مهمـی از نظریـات     دههـا رسـانه را بـه کنتـرل خـود درآور     این افسـانه کـه یهـودي   

هـاي  کنتـرل یهـود بـر رسـانه    «: نویسـد می 1»نشنال ونگارد«ي  مجله. و جهانی آنهاستآمیز توطئه
 Jewسـایت  . »تنها در آمریکـا کـه در سراسـر جهـان اسـت      ترین واقعیت زندگی نهگروهی مهم

                                                                                                                                                     
1. National Vanguard
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Watch دولـت اسـراییل   . »کننـد ها رسانه را کنتـرل و آمریکـا را اداره مـی   یهودي«: نویسدنیز می
سازي تبدیل کرد و در پی ایجاد رضـایت میـان عمـوم    هاي اجتماعیز مکانیسمرسانه را به یکی ا

هاي یهود با وجود تفاوت ذاتی که باهم دارند، کامالً بـه رهبـري دولـت    رسانه. ها استاسراییلی
و  Jamal, 2009: 39(خـارجی و بازتولیـد نژادپرسـتی وفـادار هسـتند      و سیاسـت  امنیتدر خصوص 
Bollyn, 2007 .(  

چنان که از اصول ایدئولوژیک یا سیاسـی مایـه   رد تروریسم و نژادپرستی نسبت به رسانه، همرویک
تـوان سـه سـطح را در آن شناسـایی کـرد      بنـابراین مـی  . یابـد  ها سـامان مـی  گیرد، با ارزیابی فرصتمی

)Soriano, 2008: 1( : اي که آن را مسـئول پنهـان یـا تحریـف کـردن      خصومت نسبت به رسانه - نخست
هـایی وجـود دارنـد کـه خواهـان      سازگاري با محیط جدیدي که در آن شبکه - داند؛ دومین پیام میا

عنـوان  گیـري از اینترنـت بـه   بهره - تبیین واقعیت از دیدگاهی مشابه دیدگاه جهادگرایان هستند و سوم
یگـاهی  چنان که گفته شـد، اسـراییل در جا  هم. هاي گروهیابزار غیرمستقیمی براي جلب توجه رسانه

سـینماي اسـراییل نیـز    . ها، آداب و رسـوم و رویکردهـاي سیاسـی اسـت    ها، زبانگرایی فرهنگاز هم
اي، ایـدئولوژیکی  هاي نـژادي، طبقـه  همانند عامل میانجی این چندگانگی، با ستیز براي رقابت گفتمان

ین سـفاردین و  نشـ خصومت میان اعراب و به ویژه فلسطینیان، تنش میان یهودیان شرق. و سیاسی است
نشین اشکنازي، میان مذهب و سکوالر، میان جوامع اسـراییلی چـپ و راسـت، و بـیش از هـر      اروپایی

افزون بر حالت بـدیهی  . )Shohat, 2010: 1(هاي سینماي اسراییل است چیزي تناقض و دورویی ویژگی
کـه  بـا ایـن  . ارنـد گذاسـراییل را بـه نمـایش مـی     - هاي سیاسی آن جنگ اعـراب سینماي اسراییل، فیلم

گذارنـد، امـا در چـارچوب فرضـیات     هـا تـاریخ جنـگ اسـراییل را بـه نمـایش مـی       برخی از این فـیلم 
منتقـد جـدي صهیونیسـم،    » اسـراییل شـاهاك  «. )Shohat, 2010: 217-218(رونـد  صهیونیسم به پـیش مـی  

، )هـا رچوب رسـانه در چا(شده این نژادپرستی رسمی«: گویدهاي فلسطینی میي اشغال سرزمین درباره
  ). Marmura, 2008: 67(» هاي فلسطینیان اهمیت فراوانی یافته استدر ربودن سرزمین

 2012هـاي کشـوري در سـال    براساس گـزارش ائـتالف ضدنژادپرسـتی اسـراییل، شخصـیت     
مـورد   59انـد در حـالی کـه سـال پـیش از آن      مورد جمـالت نژادپرسـتانه داشـته    106نزدیک به 

مـورد علیـه    54هـا،  مـورد تحریـک علیـه عـرب     44، نیـز 2012ان آمـار سـال   در میـ . گزارش شد
خـورد؛  به چشم می) یهودیان خاورمیانه(مورد علیه یهودیان میزراهی  4پناهندگان و مهاجران، و 

بـاز گـزارش   همجـنس  ي انجمـن  افزون بر این دو مورد علیه سخنوران روسی و دو مورد دربـاره 
هـاي  سال تحریک از سـوي شخصـیت   2012دیر این ائتالف، سال ي ندال عثمان، م به گفته. شد



92تابستان  ،5شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  فصلنامه پژوهش  188

در  2013گالیـا اوز هشـتم مـارس    . کشوري بود که در جوامع اسـراییلی نیـز نفـوذ ژرفـی داشـت     
نویسد و در برابر مهاجران آفریقایی می» نتانیاهو«با اشاره به نژادپرستی » هاآرتص اسراییل«سایت 

از رهبران جهان انتظار دارد که حمالت ضدیهودي را محکوم  »نتانیاهو«کند که به این اشاره می
عمـومی افـرادي را نقـد کنـد کـه      توان او را تصور کرد کـه بـه صـورت    نمایند، اما به سختی می

  .تفاوت به تماشاي زنی نشسته بودند که در روز روشن مورد حمله قرار گرفتبی
  
  )مرزهاي نژادپرستی صهیونیستی(رویکرد سلبی  -دوم
تـرین  ي اعراب و اسراییل با کـانون بـودن فلسـطین، عینـی     مسأله:ي اعراب و فلسطین لهمسأ

هـاي  اي ویژه موردتوجه سران و رسـانه گونه این موضع به. سازدي بیرونی اسراییل را می مخاصمه
هاي اسراییلی رواج یافته اسـت ریشـه در   تصویر ضدعربی که در فرهنگ و رسانه. اسراییل است

اسـتعمارگرایی اروپـایی در غـرب    . اندسازي غرب داشتهخستین اروپاییان در برجستههاي نتالش
پوستان آفریقا، مانند ساختاري است که در آفریقا، آمریکا و آسیا وجود دارد، اما شباهتی با سیاه

هـا مواجـه شـدند    بومیان آمریکا و اروپاییانی ندارد که پیش از پیشروي اسـتعمارگرایی بـا عـرب   
)Shohat, 2010: 73( . ي اسـراییل  از دیگر سو، آگاهی نژادي یکی از مسائلی است که حل مسـأله- 

دهند کـه خـود را در   ها را یهودیانی تشکیل میبخش اعظم اسراییلی. سازدفلسطین را دشوار می
رغـم داشـتن   هاي عربی که در اسراییل هستند، بهدانند و اقلیتدیده میجوامع مختلف عربی ستم

  ). Fredrickson, 2000: 84(در دولت قومی یهود حق برابر شهروندي ندارند  حق رأي،
پروپاگانـداي دولـت اسـراییل عمـل     هـاي خبـري ماننـد بـازویی خـارجی بـراي       بیشتر تریبون

هـاي فشـار صهیونیسـت را    اي و گـروه داران رسـانه توانـد پشـتیبانی سـرمایه   اسراییل مـی . کنندمی
اي داشـته باشـند، مرعـوب    طرفانـه کننـد دیـدگاه بـی   را که تالش مـی  نگارانیبرانگیزد تا روزنامه

که پوشش خبري بر رخدادهاي روز به روز اسراییل و فلسطین تمرکـز دارد،  با وجود این. سازند
روزه تفسـیر   33ي بـاختري و غـزه را در جنـگ     اما اندك گزارشگرانی چگونگی اشـغال کرانـه  

و  BBCهـاي  رسی خبرهاي منتشر شـده از سـوي شـبکه   ، با بر»گرگ فیلو و مایک بري«. کردند
ITN هـا گفتـه   هاي خبري بیشـتر از مـرگ اسـراییلی   به این مسأله دست یافتند که در این پوشش

هـا  شـدگان فلسـطینی سـه برابـر اسـراییلی     در شرایطی که گاه شمار کشـته . هاشود تا فلسطینیمی
. گر اسراییلی بر فلسطینیان اشغال شده استلها در حمایت از نیروهاي اشغازبان این رسانه. است

عـام بـراي توصـیف مـرگ      و قتـل  کیفردهى غیرقـانونى رحمی، کشتار جمعی، واژگانی مانند بی
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ت که به خوانند و بیش از اینآنها فلسطینیان را تروریست می. شودها استفاده میاسراییلی یـا   امنیـ
ایـن خبرهـا   . شودها سخن رانده میحقوق اسراییلیو  امنیتاي شود از حق بقاي فلسطینیان اشاره

ها هستند کـه سـرزمین   یها متبادر کرده است این فلسطیناین تصور را به ذهن مخاطبان این شبکه
: نویسـد مـی » اورشـلیم پسـت  «در همین راستا . )Shaoul, 2004: 21(اند هاي اسراییل را اشغال کرده

ي این موضوع هستند،  مایش گذاشتن و نظر دادن دربارهها خواهان به نبه همان نسبت که رسانه«
ها و مسلمانان از دولت یهود، واکنش دهند که نفرت عرباي نشان میآنها این مسأله را به شیوه

نفـرت شـدید از یهودیـان، کـه در کـل منطقـه رواج       . هاي اسراییلی اسـت قابل درکی از سیاست
ي ایـن واقعیـت    غربـی را دربـاره   و مخاطبـان شـود  دارد، موضوعی است که به ندرت مطرح مـی 

تر از شکل آن نماید که در خاورمیانه امروز یهودستیزي پذیرفته شده و شاید متداولتوجه میبی
  . 1»در آلمان نازي باشد

نقش رسانه این نیست که حکومت را زیر نظر بگیرد، بلکـه ایـن اسـت    » گرامشی«ي  به گفته
ي میـان جنـگ    از رسانه بـه دوره » گرامشی«مفهوم . رسی بنشاندي حاکم را به ک که دیدگاه طبقه

جا نقش رسانه این در این. یابدارتباط دارد و این ارتباط در جهان عرب ادامه می) 1939-1919(
ها و رویکردهاي چیـره را بـه   طور ایدئولوژيهاي طبقه حاکم و همینها و ارزشاست که انگاره

سازي داشته و درك عرب از اسراییل را دشوارتر فرایند پیچیده رسانه نقش مهمی در. پیش براند
روش و سـبکی از نوشـتن اسـت کـه نویسـندگان عـرب هنگـامی کـه          2اسراییلیسـم . کرده اسـت 

ایـن سـبک تحـت تـأثیر     . برنـد کـار مـی   دهنـد بـه  ها را مورد بررسی قـرار مـی  اسراییل و اسراییلی
ولوژي دارد و دانش ناب را تحت تأثیر رویـارویی  ها است که ریشه در ایدئاي از انگارهمجموعه

).Barari, 2009: 19-21(دهد اسراییل قرار می -عرب
                                                                                                                                                     
1. http://blogs.jpost.com/content/arab-jew-hate-and-western-media

این حس میان بیشتر یهودیان برانگیخته  .اسراییلیسم حسی عام از نگرانی براي رفاه دولت اسراییل است .2
). Neusner, 1999: 348(گیري از یهودیان جهان دارد  شده و به ندرت معناي زندگی را براي بخش چشم

اي مهم در آیین مدنی است که بیشتر یهودیان آمریکایی از آن پیروي کرده و این امر با  اسراییلیسم انگاره
). Feingold, 1996: 85(ي دولت یهود را گذاشت  رفت؛ امري که ریشهبنانهادن ایدئولوژي صهیونیسم پاگ

ي اسراییل چنین برابري  براي برخی یهودیت اسراییل معناي صهیونیسم دارد این در حالی است که اظهارنامه
جایگزینی که در برابر صهیونیسم پدیدار شد و از سوي اقلیت شدیدا سکوالر مورد توجه قرار گرفت، . ندارد
هایی است که  دسته از گروه اسراییلیسم چارچوبی جهانی براي آن). Ibrt, 1998: 105(اییلیسم نام دارد اسر

 School of the Jewish(اند  با رویکردهاي سکوالر مشترك، تاریخ همسان و سرنوشتی مشابه شکل گرفته
Woman, 1939: 27 .(  
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ي بیسـت   ها را براي سـده برخورد تمدن» ساموئل هانتینگتون«در حالی که : 1هراسی اسالم
منطقـی و   ي نبود ارتباط      بینی کرده بود، اما مسائل میان اسالم و غرب اغلب در نتیجهو یکم پیش

ي جهانی و از میان بردن مرزها، تصاویري  ها افزون بر تبدیل جهان به دهکدهرسانه. صحیح است
ي جهـان اسـالم را در    طور چهـره ي غرب را در جهان اسالم و همین کنند که چهره نیز منتشر می

هاي يي رویکردهاي جهانی که ریشه ژرفی در ایدئولوژ انتشار گسترده. نمایندغرب تخریب می
. ي بیست و یکـم اسـت   مذهبی و ستیزهاي فرهنگی دارد، تهدیدي جدي براي صلح جهانی سده

هاي کشورهاي اسالمی نیز هاي غربی رویکرد مشترکی از اسالم و مسلمانان دارند و رسانهرسانه
نماینـد کـه   نظران بیـان مـی  بیشتر صاحب. )Hafez, 2000: 4(ي غرب دارند  چنین رویکردي درباره

ي فرهنگ نه نژاد؛ اقدامی مربوط به معـانی بیـان اسـت کـه بـراي       جیه خشونت و تبعیض برپایهتو
آنها براین ادعا هستند که نژادپرستی فرهنگی نوینی وجـود دارد  . گریز از تابوي نژادپرستی است

» هراسـی اسـالم «. شناختی شده استي زیست اي جایگزین نژادپرستی کهنهکه به صورت فزاینده
هـاي  در رسـانه .)Rattansi, 2007: 8(هاي این نـوع نژادپرسـتی اسـت    ان یکی از نوترین گونهعنوبه

بار، اي به نشان دادن اسالم بسان دینی متعصب و خشونتگروهی غرب و اسراییل تمایل گسترده
هاي آزادي غرب، دموکراسی و حقوق بشـر،  گر زنان، داراي خصومتی روشن با انگارهسرکوب

: )Hafez, 2000: 5(ها این رویکردهاي چهارگانه وجود دارد درواقع در این رسانهوجود دارد، 
هاي اسالمی برابـر اسـت بـا بنیـادگرایی؛     سیاست) اسالم با سیاست برابر شده است؛ ب) الف

خشونت اسالمی بدون در نظر گرفتن بافـت سیاسـی   )بنیادگرایی برابر است با تروریسم و ت) پ
  .شودمی و اجتماعی نمایش داده

گري و روابط عمـومی، در خبـر دیـده    ي البی چیرگی رویکرد اسراییلی به دلیل نظام پیشرفته
توانند اسـناد را بـه بهتـرین زبـان فـراهم آورنـد و        اقتدار اسراییلی در حدي است که می. شودمی

آویو یا هرجـاي دیگـري در جهـان بـه کرسـی      هاي اورشلیم، تلرویکرد غربی را در خبرگزاري
هـاي  اي غربی، در مـورد خطـاب قـراردادن رسـانه    تسلط بر زبان انگلیسی و داشتن لهجه. نشانندب

اي است که روزانه بیش از تشکیالت اسراییل به گونه. ها تأثیر داردغرب، در چیرگی این رسانه
 عنـوان بـدترین دشـمن آنهـا    که بـه (در مقایسه، فلسطینیان . فرستدایمیل به خبرنگاران می 75100

. انـد گویند و چونان افرادي خشن شـناخته شـده  خوبی سخن نمیانگلیسی را به) اندتوصیف شده
افزون بر این، وجود محدودیت در انتشار خبر و عدم ورود خبرنگاران به منـاطق فلسـطینی بـراي    

  ).Shaoul, 2004: 22(دهد، در این چیرگی اسراییلی تأثیر دارد میگزارش آنچه در این مناطق رخ
                                                                                                                                                     
1. Islamophobia
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هـاي خاصـی در   ها، کمتـر بـه بررسـی فعالیـت    در بررسی ایدئولوژي رسانه: 1هراسیایران
کلیـد تحلیـل ایـدئولوژیک، تناسـب میـان      . شودها پرداخته مییک روزنامه، فیلم، یا دیگر رسانه

ي مسـائل اجتمـاعی و فرهنگـی     هاي اندیشه دربـاره اي خاص و شیوهتصویر و واژه در متن رسانه
به مانند  -خبري و سرگرمی –هاي گروهیهاست که به اهمیت رسانهداران مدتمسیاست. است

بـه طـور عـادي     داران برجسـته مـ در واقـع سیاسـت  . انـد بـرده  مکانی بـراي انتشـار ایـدئولوژي پـی    
ي مسـائل اجتمـاعی شناسـایی     گر و گاهی همچون سرچشـمه هاي گروهی را رابطی تسهیلرسانه
بـه صـورت مجـازي     .)Croteau, 2003: 160(پردازنـد  ها مـی ش رسانهاند و گاه به نقد و سرزنکرده

اهـداف اسـتانداردي    -رادیـو، تلویزیـون، سـینما، موسـیقی و اینترنـت      -هاي گروهیانواع رسانه
مـدارانی  مدارانی با رویکردهاي سیاسی متفـاوت هسـتند؛ سیاسـت   هستند که مورد هدف سیاست

هـا در آنهـا   بینـی ها و جهاني پیام ها و عرضهدن رسانهي ایدئولوژیک بو که تردید اندکی درباره
تـوان بـر   شوند، بنابراین میاي اغلب به خوبی درك میکه انتقادهاي رسانهبا فرض بر این. دارند

دانند، حتـی  ي ایدئولوژي می این باور داشت که شمار فراوانی از مخاطبان نیز رسانه را سرچشمه
نماینـد؛  ها هم محصـول و هـم انگـاره را عرضـه مـی     رسانه. بندنداگر چنین اصطالحی را به کار ن

هــاي فرهنگــی بــه صــورتی بنیــادین بــه هــاي گروهــی و ارزشمفهــومی کــه محصــوالت رســانه
  ). Croteau, 2003: 161(اي یافته است اند، پذیرش عام گستردهتابیده هم

م، تـاریخ طـوالنی و   هـاي گروهـی بـر رویکـرد و احساسـات مـرد      ي تـأثیر رسـانه   پژوهش درباره
ی را ابـزار تبلیغـاتی قدرتمنـدي    هـاي گروهـ   ي مباحـث، از کسـانی کـه رسـانه     گستره. ستیزگري دارد

شـود و تـا    بنـدي نمایـد، آغـاز مـی    ي پذیرش را صـورت  دانند قادر است رویکردهاي عمومِ آمادهمی
ییل همچـون سـرزمینی ملّـی و    اسرا. یابدنمایند رسانه تأثیر محدودي دارد، ادامه میآنهایی که ادعا می

کشور، هراسی براي مـذهب یهـودي و ملـت اسـراییلی بـه       امنیتمذهبی درك شده و هرگونه تهدید 
ایـدئولوژي  . گرا با رویکردهاي مذهبی سروکار دارنـد بنابراین رویکردهاي سیاسی و ملی. همراه دارد

در . ویکردهاي سیاسـی کـنش دارد  مندي ری و درك تهدید در سامانامنیتهاي این سرزمین با دغدغه
  ).Slone, 2000: 509(گرا با رویکردهاي مذهبی سروکار دارند صورت رویکردهاي سیاسی و ملی این

دهد اي است که درك اسراییل از ایرانِ پیش و پس از انقالب را نشان میهراسی مسألهایران
ها دیرزمانی اسـت کـه   اسراییلی .هاي متناقضی که در این دوران با آنها مواجه شده استو بافت

دشمنی میان ایران و اسراییل را درك کرده و آن را در رویارویی با ساختار دموکراسـی غربـی،   
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برخی نیز این دشـمنی را برگرفتـه از رقابـت اسـتراتژیک     . دانندسکوالر، یهودي و نوین خود می
هـاي  اعضـاي تأثیرگـذار رسـانه    .)Ram, 2009: 1-2(دانند براي دستیابی به قدرت در خاورمیانه می

هاي استراتژیک اسراییل قرار دهنـد  اند تا ایران را در رأس نگرانیاسراییلی همیشه در تالش بوده
براي نشان دادن تهدیـد  » هاآرتص«روزنامه . و آن را در عملیات تروریستی اسراییل دخیل بدانند

 :Ram, 2009(» خطر واژگونی قرار گرفتندمردم یهود بار دیگر در «: نویسد ایران براي اسراییل می

نوایی ملّـی را سـرداده و همگـام بـا     ها همواره ساز هم، رسانه»هاآرتص«به باور مسئوالن  ).85-86
  ).Ram, 2009: 95(اند اند و در برابر سخنان آنها سکوت اختیار کردهسران حکومت پیش رفته

  
  گیري نتیجه
دهـد و دیگـر   را برتـري قـومی و نژادپرسـتی سـامان مـی      ي مرکزي گفتمان سیاسی اسراییلنشانه

ي در اندیشـه . بنـدي شـده اسـت   نشانگان و مفاهیم این واحد سیاسی، به گرد این انگـاره مفصـل  
برتـر و فروتـر    ي هـا بـه دو گونـه   انسـان . ها با یکدیگر در یـک جایگـاه نیسـتند   اسراییلیسم، انسان

نژادهـاي دیگـر،   . وع بشـر معنـاي چنـدانی ندارنـد    برابري و مساوات میان نـ . شوندبندي می بخش
انـدازي  این ایده و نظر پیوسته در حال بازتولید و پوست. فرودست و در خدمت قوم یهود هستند

ها، ابزار اساسی ایـن بازتولیـد   رسانه. باشدهاي تازه میو دگرگون شدن و نمایاندن خود در لباس
هــا و ایــن وســایل ارتبــاطی، بــراي پــراکنش انگــارهاســراییل از . ایــدئولوژي نژادپرســتانه هســتند

  .بردبرتري قوم و نژاد خویش بهره می ي ویژه در زمینهایستارهاي خود، به
هاي گوناگون، ابزارهـاي انتقـال و القـاي    ها و به روشهاي گروهی اسراییل، در نسبترسانه

شناسـانه  از عناصـر زبـان  ایـن گفتمـان پنهـان، آکنـده     . گفتمان پنهان در رژیم صهیونیستی هستند
هاي او اسـت و  ها و فعالیتي آدمی و پیرو آن کنشزبان ساختار معنابخش ذهن و اندیشه. است

اي بسیار ناهویداتر بر فرآیندهاي ذهنی بشر گفتمان پنهان، دیگرسان از گفتمان رودررو، به گونه
رویاروي  ي بر ساختن دو جبهه نژادگرایی، استوار. سازد یابد و او را با خود همراه میچیرگی می

یکدیگر است، نژاد خودي به عنوان نـژاد برتـر و برحـق و نژادهـاي دیگـر بـه عنـوان دیگـري و         
یند معنابخشی و سازوکارهاي نهفتـه در آن را،  گفتمان پنهان این فرآ. ودست و پستنژادهاي فر

  .کنداي ناآشکار بازسازي و بازتولید میبه گونه
شـود، دو وجـه اساسـی دارد؛    هاي آن نیـز نمـایش داده مـی   که در رسانه نژادپرستی اسراییل،

این ایدئولوژي، پیروان یهودیـت،   ي در خوانش ویژه. برتري قوم یهود و پایین بودن دیگر نژادها
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گونـه کـه در مقالـه اشـاره شـد، در ایـن       هرچند همان. ها هستندها و برترینبهترین ي دارنده همه
ي دیگر رویه. ترین آنها استهاي متقاطع بزرگرو است که شکافروبهموضوع هم با نارسایی 

هراسـی و  نژادپرستی اسراییل، دگرسازي شدید به ویژه در سه سطح، با اعراب و فلسطین، اسـالم 
اهللا لبنـان،   اي آن، ماننـد حـزب  پیمانـان منطقـه  ویـژه ایـران و هـم   این موارد، بـه . هراسی استایران

تنهـا تهدیـدي   شـود، نـه  اي که هالل شیعی خوانده میویژه در آن حوزهبه سوریه و دیگر مناطق،
نـژاد برتـر آنـان نیـز دانسـته       ي آیند، بلکه نابودکننـده ی و راهبردي براي اسراییل به شمار میامنیت
اي، در همین راستاي نژادگرایانـه  سازي شدید و همه سویه با این منطق منطقهخصومت. شوندمی

ویژه در جریان موج بیداري اسـالمی نمـود فراوانـی    این موضوع به. پذیر است، فهممدارانهو قوم
  .یافته است
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