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آینده فعالیت های رسانه های غرب
در مواجهه با اسالم

با تأکید بر سینمای هالیوود

با ظهور انقالب اسالمی ایران و گرایش های عمیق اسالمی در سطح دنیا به خصوص پس 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و زوال مارکسیسم، »اسالم« از گسل های اساسی در برابر 
هژمونی ایاالت متحده، شــناخته و معرفی شده است. هم زمان با طرح مسئله اسالم در غرب، 
شــاهد هستیم که در رسانه های این کشورها نیز پروژه های عظیم اسالم هراسی؛ خصوصًا در 
فیلم های ســینمایی هالیوود به اجرا درمی آید. یکــی از اصلی ترین راهکار های مقابله با این 
شــرایط، بهره گیری از ظرفیت های رســانه های داخلی ایران است که الزم است با تجهیز به 
سالح دانش، فنّاوری و بصیرت اسالمی به مبارزه در این عرصه برخیزند. در این راه می توان 
با کسب تصویری مناسب از رویداد های ممکن در آینده، در جهت برنامه ریزی های مناسب 

و ارائه راهکار های مقابله گام برداشت.
این پژوهش با به کارگیری روش سناریوپردازی با رویکرد عدم قطعیت بحرانی و استفاده از 
نرم افزار میک مک، به دنبال بررسی آینده های بدیل فعالیت های سینمای هالیوود در حوزه دین 
اسالم است. براساس نتایج به دست آمده دو پیشران دکترین امنیت ملی آمریکا و جهانی شدن، 
دارای بیشترین عدم قطعیت می باشند و از تقاطع آنها در دو محور، چهار سناریو )سناریوی 
تروریست ها، سناریوی جهان سومی ها، ســناریوی جهانی شده ها، سناریو غیرخودی ها( در 

مورد آینده های بدیل سینمای هالیوود در حوزه اسالم ایجاد می شود. 
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مقدمه
ایاالت متحــده آمریکا که بعد از جنگ جهانی اول به عنوان یک قدرت جهانی ظهور پیدا 
کرد و در جنگ جهانی دوم توانست بر اروپا فائق آید )فریدمن، 1391: 62-59(، اکنون 
به عنوان یک کشــور ابرقدرت به دنبال حفظ و گســترش قدرت خود بوده است؛ این در 
حالی اســت که از دهه های پایانی قرن بیســتم این اعتقاِد قوام یافته، به وجود آمده است 
که دوران طالیی قدرت ایاالت متحده در دهه 1950 به خصوص با توجه به رشد و توسعه 
ســایر کشور های جهان روبه زوال اســت. )فریدمن، 1391: 49-48( از این رو استفاده از 
تئوری های قدرت نرمـ  که بر پایه تفوق بر افکار و استخدام نیرو های دشمن و جنگ بدون 
خونریزی اســتـ  و تالش گسترده تر بر تک بعدی نمودن نظام جهانی و جایگزینی پروژه 
آمریکایی شدن بر پروسه جهانی شدن برای این کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در 
این راستا شرکت های آمریکایی با تسلط بر مدیریت رسانه های ارتباط جمعی خصوصاً سینما 
و تلویزیون به عنوان عمومی ترین ابزار این پروژه به میدان آمدند. این در حالی است که با 
ظهور انقالب اسالمی ایران و گرایش های عمیق اسالمی در سطح دنیا به خصوص پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و زوال مارکسیسم، »اسالم« از گسل های اساسی در برابر 

هژمونی ایاالت متحده، شناخته و معرفی شده است. )فریدمن، 1391: 126( 
همزمان با طرح مسئله اسالم در غرب، شاهد هستیم که در رسانه های این کشور نیز 
پروژه های عظیم اسالم هراســی؛ خصوصاً در فیلم های سینمایی هالیوود به اجرا درمی آید؛ 
برای مثال در یک بررســی از ســوی رضایی یزدی )1384( نشان داده شده که در 150 
فیلم ساخت هالیوود در سه دوره تاریخی، تصویری اهریمنی از مسلمانان ارائه شده است 
و به ارائه و تحقق شــکل های نوینی از اســالم که همخوان با منافع آمریکا باشد که از آن 
به »اسالم آمریکایی« تعبیر می شود، پرداخته شده است. رواج رسانه ای عرفان های کاذب، 
شیطان پرســتی، همجنس گرایی و ایجاد تزلزل در بنیان خانواده نمونه هایی از جنگ های 

رسانه ای علیه اسالم محسوب می شود.
از سوی دیگر، ایران که با وقوع انقالب اسالمی در آن، بسیاری از معادالت جهانی در 
مورد حضور اجتماعی دین در جوامع را بر هم زده اســت و در پی تحقق آرمان های دین 
اســالم به عنوان دینی سیاسی و اجتماعی و فردی است، آماج حمالت مختلفی از سوی 
قدرت های برتر جهان باألخص آمریکا قرار گرفته است. یکی از اصلی ترین راهکار های مقابله 
با این شــرایط، این اســت که رسانه های داخلی ایران با تجهیز به سالح دانش، فّناوری و 
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بصیرت اســالمی به مبارزه در این جنگ برخیزند و در این راه می توان با کسب تصویری 
مناســب از رویداد های ممکن در آینده، جهت برنامه ریزی های مناسب و ارائه راهکار های 
مقابله گام برداشت. از این رو به کارگیری مطالعاتی که در پی شفاف سازی وضع موجود و 
گمانه زنی های مستدل و منطقی درباره آینده است، می تواند پشتوانه نظری مناسب برای 
سیاست گذاری های الزم را در اختیار مسئوالن امر قرار دهد. امکان مطالعه علمی آینده، 
طی سال های اخیر با استفاده از روش های مختلفی در عرصه علم، فراهم شده است که از 
آنها به آینده نگاری و آینده پژوهی یاد می شود. اصل اساسی و مشترک در این روش   ها این 
اســت که علی رغم عدم قطعیت های آینده، می توان سناریو های بدیل و برخی احتماالت 
را از آینــده ارائــه داد که این آینده های بدیل در واقع برآمده از اقدامات امروز اســت. بر 
این اســاس، بیشتِر آینده، در ارزش ها، اهداف، پیشران ها و روند های امروز موجود است. 

)کشاورزترک و براتی، 1392: 15(
بدین ترتیب این مطالعه بر آن اســت با بررسی مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع 
پژوهش و بهره مندی از نظرات متخصصان امر، به بررسی و ارائه سناریو های آینده پیش روی 

فعالیت های رسانه های دیداری غرب در حوزه دین اسالم بپردازد.
ســؤال اصلی تحقیق این است که چه آینده ای برای فعالیت های رسانه های غربی در 
حوزه دین اســالم می توان پیش بینی کرد؟ در این ارتباط، ســه ســؤال فرعی قابل طرح 

خواهد بود:
ـ روند ها و پیشــران های تأثیرگذار بر آینده فعالیت های رسانه های غربی )با تأکید بر 

هالیوود( در حوزه دین اسالم کدام است؟
ـ عدم قطعیت های بحرانی درخصوص فعالیت رســانه های غربی در حوزه دین اسالم 

چیست؟
ـ سناریو های پیش بینی شده در چه مقطع زمانی احتمال وقوع دارد؟

در پژوهش حاضر، توجه اصلی بر رسانه های دیداری با تکیه بر هالیوود است. انتخاب 
این رسانه در بررسی آینده فعالیت های رسانه ای غرب بنا به دالیل ذیل است؛ 

ـ گستردگی و حجم زیاد رسانه های آمریکا، بررسی روند های موجود را دچار مشکل و 
پیچیدگی فراوانی می نمود که خارج از چارچوب توانایی این تحقیق قرار می گیرد. آمریکا 
به تنهایــی 75% برنامه های تلویزیونی را در جهان در کنترل خود دارد و در بســیاری از 
کشور های درحال توسعه، 60 تا 80 درصد مضمون برنامه های تلویزیونی از ایاالت متحده 

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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نشئت می گیرد.
ـ ارتبــاط وثیق ســینما و قدرت نرم که تحقیقــات و مطالعات متعدد آن را به اثبات 
رسانده است، می تواند محدوده مناسب تری برای بررسی روند ها در اختیار تحقیق حاضر 
قرار دهد. بسیاری معتقدند هالیوود به عنوان بازوی آمریکا در دیپلماسی عمومی در جذب 
اذهان و قلوب مردم جهان نقشی مهم ایفا می کند و گاردلز و مداووی1 معتقدند مهم ترین 
ابزار قدرت نرم آمریکا صنعت غول پیکر رســانه ای این کشــور و هالیوود است. )گاردلز و 
مداووی، 2009( برخی معتقدند سینمای هالیوود به واسطه تمایلش به حمایت از نهاد ها 
و ارزش های آمریکایی مســلط، مطلقاً یک پدیده سیاســی اســت و کارکرد های آشکار 
سیاســی تر ســینمای هالیوود عموماً در هنگامه بحران های اجتماعی خودنمایی می کند 
)هیل و گیبسون، 1381: 373( می توان گفت هالیوود بخشی از دولت آمریکا است و در 
طول حیات خود مستقیم و غیرمستقیم در پیشبرد سیاست های آمریکا در عرصه داخلی 

و بین المللی نقش داشته است.
ـ برژینســکی؛ سیاست مدار لهســتانیـ  آمریکایی و از مشاوران برجسته امنیت ملی 
آمریکا معتقد اســت: »عینی ترین و بیشترین تأثیر جهانی فرهنِگ فراگیِر آمریکا از طریق 
فیلم های ســینمایی و سریال های تلویزیونی منتقل می شود و هالیوود نه تنها نماد جهان 
صنعتی شده است؛ بلکه در طول قرن بیستم به مهم ترین منبع سرگرمی و نفوذ فرهنگی 

تبدیل شده است.« )برژینسکی، 1386: 235(
ـ هالیوود به جز در میزان تولید ســاالنه فیلم )که پس از ســینمای هند در رتبه دوم 
قرار دارد( در تمامی زمینه ها جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. )لی، 1390: 

)74-75

اسالم و ایران در هالیوود؛ بررسی روند موجود
بررســی آثار و مطالعات صورت گرفته در مورد اســالم )به ویژه در نگرش متفکرین غربی( 
نشان از وجوه چندگانه ای از واژه اسالم دارد که هر یک مصداقی متفاوت از دیگری دارد 
اما همگی تحت لوای واژه اسالم بیان می شود و به سه وجه ایدئولوژیک یا اسالم سیاسی، 

وجه تمدنی و همچنین وجه جغرافیایی و ژئوپلیتیکی قابل تقسیم بندی است.
اســالم از وجه ایدئولوژیک؛ اســالم سیاسی یا اســالم گرایی یا بنیادگرایی اسالمی، 

1. Gardels & Medavoy
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سنت گرایی اسالمی، تجدید حیات اسالمی، متعصبین مذهبی، رنسانس اسالمی، بیداری 
اســالمی که از واژه های مترادف در این وجه است، در کانون توجه متفکران غربی در دو 
دهه اخیر قرار دارد و ادبیات گسترده ای حول آن شکل گرفته است. )اشرف نظری، 1387(

اســالم از وجه تمدنی؛ در این نگرش، اســالم مذهبی است با اعتقادات عام گرایانه و 
فعــال کــه تفاوت در این اعتقادات می تواند به درگیری و یا تعامل با مذاهب دیگر از نظر 
فرهنگی و تمدنی بینجامد. شــاید بتوان گفت قرار گرفتن اســالم در این وجه و توجه به 

آن، بیش از همه با اثر هانتینگتون، »برخورد تمدن ها«، پیوند خورده است.
اسالم از وجه جغرافیایی و ژئوپلیتیک؛ می توان گفت تعبیر مناسب تر برای این وجه از 
اسالم، جوامع اسالمی یا جهان اسالم است. این مناطق از یک سو دارای میزان قابل توجهی 
از منابع اقتصادی مهم دنیا اعم از نفت و گاز انواع معادن مورد نیاز صنعت است و از سوی 

دیگر بازار مصرفی بسیار مهمی در چرخه مصرف جهانی محسوب می شوند.
در این تحقیق تمامی معنای مذکور از اسالم مورد توجه است.

بعد از جنگ سرد، اسالم و ایران تبدیل به موضوع امنیتی در آمریکا شدند و برای مقابله 
با آنها یکی از مهم ترین راهبرد های ایاالت متحده، به کارگیری اســتراتژی های فرهنگی و 
رســانه ای بوده اســت. از این رو شاهد موج اسالم هراسی و ایران هراسی در رسانه های این 
کشــور بوده ایم. این اســتراتژی در هالیوود با بازنمایی مســلمانان در قالب گفتمانی که 
ویژگی های محافظه کارانه و سنتی از اسالم را بیان می کرد پیگیری شده است. )سردار و 
دیویس1، 2010: 242-241( در سال 1997 در گزارش رانی مید )اسالم هراسی؛ چالشی 
برای همه2( اشاره شده است که قالبی از هستی اسالم و مسلمانان به وجود آمده است که 
گفتمان شرق شناسانه بر آن مسلط است که برخاسته از میراث تاریخی نفرت غیرمنطقی 

از مسلمانان است. )سردار و دیویس، 2010: 240( 
این در حالی است که براساس گزارشی که مجله تایم انتشار داده است 62% آمریکایی ها 
شخصاً در مورد مسلمانان آمریکایی چیزی نمی دانند3 و بنابراین این مشکل به وجود خواهد 
امد که این تعداد، تصور خود از مســلمانان را با توجه به رسانه ها کسب می کنند. در سال 
2011 گزارشــی از ســازمان بروکینگ در مورد ارزش های آمریکایی ها نشان می دهد که 

1. Sardar & Davis 
2. Runnymede Trust Report Islamophobia: A Challenge for Us All
3. Http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2011799,00.html, accessed on november 
11, 2010.
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تقریباً دو سوم از جمهوری خواهان و آمریکایی هایی که به شبکه فاکس اعتماد دارند، با این 
عقیده که ارزش های اسالمی در تقابل با ارزش های آمریکایی هستند، موافق اند و سه پنجم 
از جمهوری خواهان بر این باورند که مســلمان آمریکا به دنبال بر پا کردن قوانین اسالمی 
در آمریکا هســتند. این در حالی است جمهوری خواهانی که اخبار سایر شبکه ها را دنبال 
می کنند معتقدند ارزش های اسالمی مسلمان در تطابق با ارزش های جامعه عمومی است.1 
ناتان لین2 در کتاب خود »صنعت اسالم هراسی3« )2012( از این تأثیر رسانه ای و نوع پخش 
اخبار از اسالم با عنوان ضرب و شتم رسانه ای: انتشار جنون ضد مسلمین4 نام برده است

بازنمایی مســلمانان در ســینمای آمریکا را می توان از آغاز قرن 20 پیگیری کرد. در 
اولین فیلم های مربوط به مســلمانان، مانند کنیز خائن5 )1900(، قصر شــب های عربی6 
)1905(، اعــراب7 )1915(، شــیخ8 )1921(، آهنگ بیابان9 )1929( و دزد دمشــق10 
)1929( فیلم هایی هســتند که در آنها اوالً دنیای اسالم مترادف با دنیای اعراب در نظر 
گرفته شده و به شکلی شگفت انگیز و اسرارآمیز تصویر شده است. این دنیا مملو از زنانی 
محجبه و غرق در جواهرات اســت که در حرمســرا ها سکونت داشتند و شیوخی با ریش 
بلند و تبهکارانی ســیه چرده که در بیابان های پر از شتر و درخت نخل زندگی می کردند.

البته بازنمایی این تصاویر اگر چه شگفت و اسرارآمیز به معنای مثبت جلوه دادن نیست. 
در این گونه فیلم ها مرد های مســلمان به شکل افرادی بدوی و بی فرهنگ تصویر شده اند. 
همواره فیلم های آمریکایی اعراب را با اســالم یکی دانســته اند و مسلمانان سایر کشور ها 
مانند اندونزی، مالزی یا پاکستان تصویر نمی شدند. مسلمانان در فیلم های آمریکایی عربی 
صحبت می کنند و به نام اهلل متوسل می شوند و به سبک مردم خاورمیانه لباس می پوشند، 
بیشتر زنان اغلب با پوشش برقع یا چادر و مردان نیز با چفیه به تصویر کشیده می شوند. 
ســینمای آمریکا تصویری یک دست از مســلمانان ارائه می کند و این تصویر چیزی جز 

1. Public Religion Research and the Brookings Institute, “What It Means to Be American: 
Attitudes in Increasingly Diverse America After 9/11,” September2011.
2. Nathan Lean
3. The Islamophobia Industry; How the Right Manufactures Fear of Muslims
4. Media Mayhem: Broadcasting Anti-Muslim Madness
5. Unfaithful Odalisque
6. The Palace of Arabian Nights
7. The Arabs
8. The Sheikh
9. The Desert Song
10. Thief of Damascus
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مسلمانان عرب افراطی نیست. )رامجی، 1391(
هنگامی که سیاست های ایاالت متحده، توسعه یک فرهنگ لغت حول واژگان تروریسم 
و مســلمانان در دهه 1970 را شروع کرد، هالیوود نیز پا در عرصه تجسم و بازنمایی این 
دشــمن جدید گذاشــت و تعداد زیادی از فیلم ها در مورد حمله تروریست ها به آمریکا و 
آمریکایی ها ســاخته شد و به شــکل دادن تصور جمعی آمریکائیان از این گروه پرداخت. 
به طوری که هنگام انتشار خبر بمب گذاری های اوکالهما در سال 1995، به طور خودکار 

آمریکائیان، اعراب و مسلمانان را عامل این بمب گذاری ها می دانستند1.
بدین ترتیب روند پیشین بازنمایی اسالم، طی دو دهه پایانی قرن 20 و با پیروزی انقالب 
اسالمی ایران در سال 1979 دچار تغییراتی شد و روایت تهدید اسالم علیه غرب در پرده 
نقره ای هالیوود پدیدار شــد. دو فیلم در عمق شــب2 )1985( و عقاب آهنین3 )1986( 
نیروی دلتا، مســلمانان را افرادی تروریســت و قاتالنی بی رحم به تصویر کشیدند که علیه 
شیوه زندگی آمریکایی تهدیدی جدی به شمار می آیند. در واقع این فیلم ها ابزاری بودند که 
از آنها در جهت آماده سازی افکار عمومی درباره جنگ با اعراب، توجیه مخاطب در جنگ 
افروزی و نابودی گروه های تروریستی به نام دفاع از آزادی های آمریکایی استفاده می شد. 
در ســال 1991 فیلم انیمیشن عالءالدین4 به شکل گیری ذهنیت کودکان آمریکایی 

از قوانین فرهنگی اسالمی به عنوان قوانین بدوی و اجباری  انجامید.
در سال 1996 فیلم تصمیم اجرایی5، که متضمن تهدید تروریسم اسالمی علیه مردم 

آمریکاست، مطرح می شود. 
در ســال 1997 فیلم نیروی هوایی شماره یک6 نیز با نمایش ربوده شدن هواپیمای 

رسمی رئیس جمهور آمریکا به وسیله تروریست های مسلمان به این ایده دامن می زند.
فیلم محاصره7 در ســال 1998. فیلم ســه پادشاه8، در ســال 1999 و قوانین تعهد9 

1. بر گرفته از مقاله ای از دیپا کومر دکتری مطالعات رسانه در روزنامه نیویورک تایمز قابل دسترس 
Http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/04/16/living-in-the-grip-of-vigilance/media- :در

stokes-our-terrorism-mindset
2. Into the Night
3. Iron Eagle
4. Aladdin
5. Executive Decision
6. Air Force One
7. The Siege
8. Three Kings
9. Rules of Engagement
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در ســال 2000، مارشال نیروی هوایی1 )2003(، سقوط شاهین سیاه2 )2002(، منطقه 
بــی 13 3 )2004(، فتوا4 )2006(، چهار پر5 )2002(، افشــای کامل6 )2001(، هیدالگو7 
)2004(، به دنبال کمدی در جهان اسالم8 )2005(، هدف مردان9 )2001(، ترغیب زیبا10 
)2005(، جیوه قرمز11 )2005(، شیر های دست دوم12 )2004(، سنگ تجارت13 )2006(، 
تیم آمریکا: پلیس جهانی14 )2004(، اشــک خورشید15 )2003( و دو درجه16 )2001(، 
فیلم های »فضای بین«17 در سال 2010 »به شدت بلند، به غایت نزدیک«18، نیز با این کلیشه 
ساخته شده اند و در آنها اسالم با تروریسم ارتباط دارد. در فیلم تک تیرانداز آمریکایی19، 
محصول ســال 2014 نیز به جنگ آمریکا در عراق می پردازد و هدفش برجســته کردن 

نظامیان آمریکایی است.
ســیر »اسالم هراسی« تقریباً از اوایل تابستان 2006 بدل به پروژه »ایران هراسی« شد. 
با خودکفایی ایران در غنی ســازی اورانیوم برای دســتیابی به فّناوری صلح آمیز هسته ای 
این هجمه افزایش بیشــتری یافت و موج ایران ستیزی در محصوالت هالیوودی به شکل 
گســترده ای ادامه پیدا کرد. درباره مســئله اتمی ایران نیز فیلم های متعددی ســاخته 
می شود و موضوع ایران هراسی در یک تقارن زمانی با دستیابی ایران به فّناوری هسته ای 
موضوعی اســت که مورد عالقه پنتاگون است. این ماجرای دنباله دار درباره موضوع اتمی 

ایران نخستین بار در فیلم صلح جو20 نمایش داده شد.

1. Air Marshall
2. Black Hawk Down
3. District B13
4. Fatwa
5. The Four Feathers
6. Full Disclosure
7. Hidalgo
8. Looking for Comedy in the Muslim World
9. Men Point
10. Pretty Persuasion
11. Red Mercury
12. Second Hand Lions
13. Merchant Stone
14. Team America: World Police
15. Tears of the Sun
16. and Two Degrees 
17. The Space Between
18. Extremely Loud & Incredibly Close
19. American Sniper
20. The Peacemaker
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جدول 1: فیلم های هالیوودی با موضوع ایران هراسی

سال نام فیلم
تم ایران هراسی مورد توجه در فیلمزمان مورد توجه در فیلمتولید

ترور و خشونت انقالبیون علیه ساواکانقالب اسالمی1983فرستاده

ارائه چهره ای خشن از مردان ایرانی و مظلومیت پس از انقالب اسالمی1991بدون دخترم هرگز
زنان و بدوی نشان دادن ایران

خطرناک بودن ایران برای امنیت جهانتاریخ باستان ایران1997ویش مستر

خشونت انقالبی و گروگانگیریزمان انقالب2002مریم

خشونت تاریخی تمدن ایرانتاریخی 2004اسکندر

خشونتتاریخی2006یک شب با پادشاه

خشونتتاریخی2007سیصد

سیاه نمایی حقوق و جزای اسالمی بعد از انقالب اسالمی2008سنگسار ثریا

شرایط مهاجران ایرانی، وضعیت زنان در ایرانبعد از انقالب اسالمی2008پیکره ای از دروغ

تخریب و توهین به پرچمبعد از انقالب اسالمی2008کشتی گیر

خرید موشک توسط ایرانبعد از انقالب اسالمی2009بین المللی 

بعــد از انقالب و مهاجران 2009عبور
ایرانی

وضعیت بــد زنان در فرهنگ ایرانی، خشــونت 
ایرانیان تابع امام خمینی

قبل از انقالب و زمان کودتا 2009زنان بدون مردان
1953

شرایط اجتماعی زنان با شرایط فرهنگی متفاوت 
و لزوم حمایت آمریکا 

موضوع هسته ای ایران و ایجاد ناامنی توسط ایرانبعد از انقالب اسالمی2010غیرقابل تصور

نشان دادن انقالب اسالمی به عنوان توطئه سیاقبل و حین انقالب اسالمی2010روسری طالیی

اورشلیم شمارش 
موضوع هسته ای ایرانبعد از انقالب2011معکوس

سپاه پاسداران و موضوع هسته ایبعد از انقالب2011ترانسفورمز

زندگی مهاجران ایرانی و عدم تطابق بنیادگرایان بعد از انقالب2012من نسرین هستم 
با جامعه غرب

انتســاب خصوصیات حین انقالب 2012آرگو تســخیر النه جاسوسی، 
وحشیانه به ایرانیان

مشکالت زنان در ایرانبعد از انقالب2012بکارت

سی دقیقه پس از 
بعد از انقالب و در جریان 2012نیمه شب

حادثه 11 سپتامبر
همکاری ایران با بنیادگرایان افراطی القاعده برای 

انفجار برج دوقلو و تهدید امنیت آمریکا

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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سال نام فیلم
تم ایران هراسی مورد توجه در فیلمزمان مورد توجه در فیلمتولید

ترویج انحرافات جنسیبعد از انقالب مهاجران ایرانی2012شرایط 

موضوع هسته ای ایران و خطر ایران برای امنیت آمریکابعد از انقالب2013رکن پنجم

ما را از شیطان 
ایران عامل ناامنی عراقایران باستان و کنونی2014برهان

انتخابات ریاســت جمهوری و نقض دموکراسی بعد از انقالب2014گالب
و حقوق بشر

دختر تنها در شب 
ایرانی و محجبه بودن شبح خون آشام فیلمبعد از انقالب2014به خانه می رود

نجات ایرانیان توســط آمریکا، جنگ های آینده آینده و بعد از انقالب2014روبوکاپ
به وسیله ربات ها

ایران هراسی و تأثیر آن بر اسالم
غرب با تأکید بر راهبرد ایران هراسی، سعی دارد که تحوالت جهان اسالم به ویژه خاورمیانه 
را مدیریت کند. برنارد لوئیس در مصاحبه با یکی از روزنامه جروزالم پست1 در 25 فوریه 
2011 ایــران را بزرگ ترین خطر در منطقه قلمداد و تأکید می کند که ایران از دو  محور 

در حال پیشروی است یکی رادیکالیسم انقالبی و دیگری گسترش انقالب شیعی.2 
می توان گفت که اسالم هراسی نوین در واقع مترادف با ایران هراسی است.

عمده ترین اهداف ایران هراسی را می توان این گونه برشمرد:
انتقال بحران از مدیترانه به خلیج فارس؛ آمریکا سعی دارد تا با راهبرد ایران هراسی، 
ضمن پوشش ناکامی خود در موضوع فلسطین، با انتقال بحران به خلیج فارس به بهبود 

وضعیت امنیتی اسرائیل پرداخته و فرصتی مناسب برای بهسازی آن به دست آورد.
ســرعت بخشیدن به روند ســازش اعراب و اسرائیل؛ با ایجاد هراس از ایران در میان 
کشور های عرب، توجه کشور های عربیـ  اسالمی از تهدید اسرائیل به سوی ایران منحرف 

می شود و در واقع میدان بازی تغییر می کند.
The Jerusalem Post .1: به معنی اورشــلیم پست نام روزنامه انگلیسی زبان در اسرائیل است که در 
اسرائیل و سراسر جهان خوانندگان پرشماری دارد. این روزنامه توسط یک یهودی ـ آمریکایی به نام 
گرشــان آگرون در اول دســامبر 1۹۳۲ در شهر اورشلیم با نام اولیه »فلسطین پست« پایه گذاری شد 

که چندی پس از تأسیس اسرائیل به نام کنونی آن تغییر نام داد.
m.jpost.com/opinion/columnists/a- :۲. مصاحبه برناد لوییس در ۲5 فوریه ۲011 قابل دسترس در

mass-expression-outrage-againstice
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بــا بزرگنمایی تهدیــد ایران برای منطقه، ایاالت متحده ســعی می کند که ایران را از 
همســایگان عرب جدا ساخته و با اتحاد شش کشور حاشــیه خلیج فارس در برابر ایران، 
هزینه های امنیتی کشــور را افزایش دهد. افزایش هزینه های امنیتی در برابر رقبایی مانند 
چین و روســیه نیز صورت می گیرد. از سوی دیگر ایاالت متحده قصد دارد با متحد کردن 
کشور های عربی، ایران را در منطقه مهار کند. از اواخر دهه 1990 تا به امروز، ایران هراسی 
براساس این تصور که جمهوری اسالمی در آستانه دستیابی به سالح های هسته ای است و 
می خواهد با این سالح ها به اسرائیل یا غرب حمله کند و رقابت بی سابقه تسلیحات هسته ای 
در خاورمیانه به راه بیندازد، در رسانه های آمریکایی و محافل سیاسی این کشور گسترش 

شدیدی داشته است.
این هدف به راه اندازی مسابقه تسلیحاتی بین کشور های منطقه نیز خواهد انجامید و 
در واقع ایاالت متحده بعد از بحران های اقتصادی و هزینه های سنگین جنگ های نظامی 
خود در عراق و افغانستان به ایجاد بازارهایی برای کارخانجات تسلیحاتی خود می پردازد.

توجیــه حضــور نظامی خود در منطقه یکــی دیگر از اهداف مهــم آمریکا از ایجاد 
ایران هراسی است. با توجه به ظهور قدرت منطقه ای چین در آسیا و به دنبال حفظ منافع 
و نظــارت بر جریان آزاد نفت، آمریکا به دنبــال بهانه ای برای حضور درازمدت در منطقه 
می باشد. تسلط بر منابع نفتی و سایر منابع انرژی نقشی بسیار حیاتی برای حیات اقتصاد 
و صنعــت آمریکا دارد و از این رو اطمینان از امنیت جریان نفت در ســال های آینده نیز 

برای این کشور بسیار حائز اهمیت است.

جدول 2: محور های تصویر سازی از ایران در غرب

نتایج بازنماییبازنماییموضوع

ضرورت مقابله با ایرانتحریف انقالب و خطرناک جلوه دادن آنصدور انقالب اسالمی

حامی تروریست بودنامنیت
مخالف صلح خاورمیانه

عامل ناامنی و لزوم ائتالف دول 
منطقه علیه ایران

ایران هراسیکاربرد تسلیحات هسته ای علیه غربتسلیحات نظامی

نقض حقوق بشرحقوق بشر
نقض حقوق زنان

بسیج امکانات جهت دفاع از حقوق 
بشر و زنان در ایران

ترویج فمنیسم

فاقد نظام سیاسی دموکراتیک و حقوق دموکراسی و آزادی
شهروندی

ترغیب گروه های مخالف نظام 
اسالمی در جهت مقابله
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پس از بررســی روند موجود از بازنمایی اسالم در هالیوود، باید گفت که فعالیت های 
رسانه ای غرب در مواجهه با اسالم، همگام با سیاست خارجی آمریکا در راستای دسترسی 
به اهداف هژمونیک این کشور و رویکرد انتخابی آمریکای قرن 21 در اعمال قدرت هوشمند 
و جنگ نامتعادل در برابر تنوع و پراکندگی جهان اســالم اســت. به تعبیر داگالس کلنر 
»ســینمای هالیوود به واسطه تمایلش به حمایت از نهاد ها و ارزش های آمریکایِی مسلط، 
مطلقاً یک پدیده سیاسی است. کارکرد های آشکارا سیاسی تر سینمای هالیوود عموماً در 

هنگامه بحران های اجتماعی خودنمایی می کند.« )کلنر، 1385: 373(
البته روند موازی سیاســت خارجی آمریکا و رویکــرد دکترین امنیت ملی ایاالت با 
مضامین فیلم های هالیوود، در مورد ســایر رقبا )روسیه، ویتنام و غیره( و جنگ های این 

کشور نیز صدق می کرده است.
 

پیشینه تجربی پژوهش
بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که مطالعه ای با رویکرد آینده پژوهی در حوزه 
اسالم هراسی در هالیوود انجام نگرفته است، اما با توجه به موضوع تحقیق حاضر، تحقیقاتی 
با موضوعات اسالم هراســی، هالیوود در سیاست خارجی آمریکا، مطالعاتی با رویکرد های 
آینده نگارانه و پیش بینی های جهانی، همچنین راهبرد ها و راهکار های ارائه شده به رسانه 
ملی در موضوعات مرتبط، برای پیشینه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه 
بــا توجه بــه میزان ارتباط با عنوان پژوهش و در دو بخــش مطالعات داخلی و خارجی، 

به طور اجمالی معرفی و بررسی می شوند؛ 
مطالعات داخلی

ـ راهکار های مواجهه جمهوری اســالمی ایران با اسالم هراسی، عنوان رساله دکتری 
علویان از دانشگاه باقرالعلوم در سال 1391 می باشد. فرضیه پیشنهادی و مورد آزمون و 
بررســی آن این اســت که جمهوری اسالمی ایران می تواند از طریق راهکار های فرهنگی 
همچون دیپلماســی رســمی و عمومی مانند تنش زدایی به تقویــت روابط واقع بینانه و 
مســالمت آمیز جمهوری اسالمی ایران با جهان غرب به ویژه روشنگری مردم مغرب زمین 
کمک نماید و از تشــدید روابط تعارض آمیز و اسالم هراســی  بکاهد. این پژوهش با روش 
آینده پژوهانه و بهره گیری از نقشــه راه به ارائه چشم انداز روابط اسالم و غرب می پردازد. 
برای تقویت روابط و کاهش اسالم هراســی دو راهکار سیاسی و فرهنگی ارائه شده است. 
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راهکار سیاســی براساس دیپلماســی عمومی و راهکار فرهنگی با استفاده از آموزه های 
فرهنگی غنی اسالم. 

ـ آینده نگاری راهبردی در دکترین مهدویت؛ عنوان مقاله ای است که فیروزآبادی در 
سال 1387 نگاشته اند. در این مقاله سعی شده است با توجه به تالش متفکران غربی برای 
مدیریت تحوالت دوره آخرالزمان با اســتفاده از رویکرد آینده نگارانه، از آیات و روایات و 
متون دینی اسالم درباره تحوالت و رخداد های آینده بهره گرفته و راهبرد های الزم برای 
شــکل گیری و دست کاری در آینده را براساس نص آیات و روایات بر پایه »تداوم والیت« 

تدوین و تبیین نماید.
ـ آینده انقالب اســالمی و منازعات آینده جهان، عنوان مقاله ای از عیوضی در ســال 
1388 می باشد که در آن با رویکردی آینده پژوهانه در پی کسب چشم اندازی از چالش های 
آینده ایران با توجه به ماهیت دینی و رویکرد جهانی انقالب اسالمی و شرایط استراتژیک 

ایران در سه دهه اخیر می باشد.
ـ جنگ های آینده و مشــخصات آن با تحلیلــی بر دیدگاه برخی صاحب نظران نظامی 
غرب، عنوان مقاله پژوهشــی حیدری و عبدی در سال 1391 است. در این پژوهش کیفی 
که به تحلیل محتوای رهنامه نظامی آمریکا و بررسی دیدگاه صاحب نظران غربی در مورد 
موضوع می پردازد، فضای جنگ در آینده، را بیشتر فضایی مجازی، سیال، نرم افرازی و خارج 

از حواس انسان یا ذهنی می بیند.
ـ بررسی رویکرد های احتمالی آمریکا نسبت به ایران در دهه آینده )1402-1392(؛ 
عنوان پایان نامه کارشناســی ارشــد است که توسط همتی شاهبداغی در سال 1393 در 
دانشــگاه بین المللی قزوین انجام شده اســت. این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از 
تکنیک های آینده پژوهی و با تأکید بر روش سناریونگاری به این سؤال پاسخ گوید که با 
عطف به ســه دهه تقابل آمریکا و ایران، رویکرد های احتمالی آمریکا نسبت به جمهوری 
اسالمی ایران در دهه آینده )2023-2013( چگونه خواهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی 
از آن است که گرچه آمریکا در رویکرد خود نسبت به ایران احتماالً سناریو های مختلفی را 
پیگیری می کند، اما در نهایت تداوم روند فعلی و استمرار فضای رقابت آمیز بین دو کشور، 
محتمل ترین رویکرد آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی ایران، در دهه آینده خواهد بود.

ـ نقش هالیوود در سیاست خارجی آمریکا؛ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در سال 
1391 که توسط خطیب بندی از دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شده است. این پژوهش 

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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با اشاره به ابزار های تأثیرگذار بر سیاست خارجی که متنوع و بسته به نوع روابط متفاوت 
اســت، به یکی از مهم ترین ابزارهای سیاســت خارجی یعنی ابزار فرهنگ و به طور خاص 
سینما می پردازد که بر روح و روان جامعه هدف تأثیرگذار است. این پژوهش بر آن است 
که با بررســی خروجی هالیوود در مقاطع مختلــف زمانی می توان دریافت که مهم ترین 
مؤلفه های سیاست خارجی آمریکا چیست. مبارزه با کمونیسم، تروریسم، حقوق بشر، مسائل 
هسته ای، جهانی سازی، اسالم هراسی و ایران هراسی از مهم ترین مؤلفه های سیاست های 
خارجی آمریکا در نیم قرن گذشته است که در ساخته های هالیود جایگاه برجسته ای دارد. 
از طرف دیگر نوع رابطه البی صهیونیسم، سازمان سیا و پنتاگون با هالیوود نشان دهنده 

نفوذ دستگاه های تصمیم ساز ایاالت متحده در هالیوود است.
ـ بازتاب شناسی ویژگی های سیاست خارجی آمریکا در سینمای هالیوود در دو مقطع 
1990-1945 و 2012-1991؛ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در سال 1393 که توسط 
عرفانیان در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این 
ســؤال است که سیاست خارجی آمریکا چه تأثیری در تغییر روند شکل گیری سینما در 
طول ســال ها داشته است؟ در پاسخ به سؤال مذکور این پژوهش با بهره گیری از تحلیل 
آثار ســینمایی به ارتباط مســتقیم سینما و سیاســت خارجی آمریکا می رسد. سیاست 
خارجی آمریکا که در طول جنگ سرد بر مبنای مبارزه با کمونیسم براساس »سد نفوذ«، 
»بازدارندگی«، »موازنه قدرت« و »اســتراتژیک« شــکل گرفته بود جای خود را به مبارزه 
با تروریســم بر مبنای »جنگ پیش دســتانه«، »سیاست تغییر رژیم«، »دیپلماسی عمومی 
تهاجمی« و »گسترش نظام« داد. به موازات همین تغییر سیاست خارجی آمریکا، دیپلماسی 
عمومی به عنوان یک بازوی مطمئن برای سیاســت خارجــی آمریکا با ابزار های متفاوت 
خود، همواره توانســته نظرات را توســط وسایل در دسترس به جهان نشان دهد. در این 
میان هالیوود به عنوان مرکز ثقل سینما آمریکا )حتی جهان( نقش بسزایی ایفا می نماید.

ـ نشانه شناسی موعودگرایی مسیحیت صهیونیستی در سینمای آمریکا )2013-2000(؛ 
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد درسال 1393 که توسط قویدل انجام شده است. در این 
پژوهش بیان شده است که مسیحیان صهیونیست از گروه های بنیادگرایی هستند که در 
اروپا و به خصوص آمریکای شــمالی طرفداران زیادی دارند. اینان تفاســیر خاصی از کتب 
مقدس داشــته، عقاید متفاوتی از سایر مسیحیان و نیز یهودیان یافته و باالخص در مورد 
آخرالزمان و فرجام کار انسان و جهان، منادی آموزه های تازه ای شده اند. از سوی دیگر سینما 
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به عنوان یکی از پربیننده ترین رسانه های چند دهه اخیر در سراسر جهان به ابزار کارآمدی 
برای بســط و گســترش این عقاید ضدتوحیدی تبدیل شده و ساالنه فیلم های بسیاری با 
مضمون موعودگرایی خاص این گروه ها تولید و روانه گیشه ها می شود. این پژوهش نیز در 
پی آن اســت تا با بررسی ای نشانه شناختی عناصر گوناگون موعودگرایِی این گروه ها را در 

برخی از فیلم  های تولیدشده سینمای آمریکا بین سال های 2000 تا 2013 بیابد.
ـ راهبرد ها و اهداف جنگ رسانه ای غرب علیه جمهوری اسالمی ایران؛ مقاله ای است 
که توســط رضاییان در ســال 1387 در مرکز حراست صدا و سیما، انجام شده است. در 
این مقاله به این نکته اشــاره شده است که امروزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور ها 
به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظام بین الملل تحت تأثیر تحوالت شــگرف در عرصه 
ارتباطات قرار گرفته اســت؛ چنان که »دیپلماسی رســانه ای« به عنوان یکی از شاخه های 
اصلی فعالیت های دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی، بخش قابل توجهی از دیپلماسی 
عمومی کشور های به ویژه قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است. در مقاله حاضر 
پس از بیان پیشینه دیپلماسی رسانه ای و کارکرد های آن به بررسی مصادیق دیپلماسی 
رسانه ای در بعد نرم افزاری، جنگ نرم و جنگ رسانه ای غرب علیه ایران و همچنین اهداف 

راهبردی جنگ روانی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده است.
مطالعات خارجی

ـ روند های جهانی ســال2025: یک جهان متحول شــده1، که در سال 2008 توسط 
مؤسســه بین المللی NIC 2 انجام شــده است که در آن پیش بینی شده است که مسائل 
مربوط به امور مسلمانان به کانون فزاینده توجه، تبدیل خواهد شد و شکل دهنده صحنه 
سیاســی جدیدی در اروپا می شود. همچنین به همگرایی اروپا با آمریکا در سیاست های 
طرفداری از اســرائیل نیز اشاره شده است. یکی از ســناریو های عمده گزارش روند های 
سال 2025 آن به هویت اسالم می پردازد که در آن بیان شده اسالم همچنان یک هویت 

قوی باقی می ماند و فرقه گرایی و اختالفات منشأ تنش خواهد بود3. 
ـ آینــده ادیان جهان: پروژه های رشــد جمعیــت 2050-2010؛ مطالعه ای از مرکز 

1. Global Trends 2025: Atrended World
2. National Intelligence Coundil (NIC)
۳. برای مطالعه بیشــتر ر.ک: مقاله »روند های جهانی تا ســال ۲0۲5 میالدی پیامد ها و الزامات آن 
برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران« قابل دسترس در سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/738870 :اسالمی به آدرس

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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تحقیقات پیو که در ســال 2015 انتشــار یافته اســت و در آن تصریح شــده است که 
سریع ترین رشد در مورد جمعیت مسلمانان صورت می گیرد1. براساس نتایج این تحقیق، 
تعداد مســلمانان تقریباً مساوی تعداد مســیحیان جهان خواهد شد. در اروپا، مسلمانان 
بیش از 10% کل جمعیت را تشکیل می دهند. در ایاالت متحده آمریکا، تعداد مسیحیان 
از بیش از ســه چهارم جمعیت در سال 2010 به دو سوم در سال 2050 کاهش می یابد 
و یهودیان دیگر بزرگ ترین مذهب غیر مســیحی در آمریکا نخواهد بود. تعداد مسلمانان 
بیش از کســانی خواهد بود که یهودی شناخته می شوند. براساس پژوهش های این مرکز 
تحقیقاتی، انتظار می رود که جمعیت مسلمانان جهان طی بیست از سال 2010 تا 2030 
حدود 35% افزایش یابد و از یک میلیارد و ششصد میلیون در سال 2010 به دومیلیارد 

و دویست میلیون در سال 2030 برسد2. 
ـ طراحی آینده جهان )پروژه 2020(: گزارش شورای اطالعات ملی آمریکا که براساس 
مشاوره با کارشناسان غیردولتی سراسر جهان و توسط مؤسسه بین المللی NIC در سال 

2004 انجام شده است. 
جمع بندی پیشینه 

بررسی نهایی و کلی تحقیقات مذکور ما را به این نتیجه می رساند که اوالً براساس نظرات 
آینده پژوهان در سطح جهانی، اسالم به عنوان آخرین دین آسمانی در آینده نیز به عنوان 
یک هویت قوی ادامه حیات خواهد داد و اروپا و آمریکا مبارزه با این دین را در دســتور 
کار آینده خود خواهند داشــت. این مبارزه شــکل جدیدی خواهد داشت که با کنترل و 
جهت دهــی به افکار عمومی صورت می پذیرد و جنگ در آینده بیشــتر فضایی مجازی، 
سیال، نرم افرازی دارد که به ارائه چهره ای خشن و غیرواقعی از اسالم و مسلمین می پردازد. 
بنابراین اگر چه در کلیت نتایج این تحقیقات به بررســی اسالم هراســی، آینده مناسبات 
ادیان، آینده جنگ ها و روش های اعمال آن اشــاره شــده است، اما در تحقیقات مذکور 
به صورت مشخص به بررسی آینده فعالیت های رسانه ای در مورد اسالم نپرداخته اند و ما 

در این تحقیق برآنیم که به مطالعه این موضوع بپردازیم.

1. Http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050
2. Http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
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روش تحقیق
آینده پژوهی

آینده پژوهی مطالعه نظام مند آینده های ممکن، محتمل و مرجح و دیدگاه ها و جهان بینی ها 
و اسطوره های بنیادین هر آینده است که دارای دو رویکرد اصلی است؛ رویکرد اکتشافی 
که در پی کشف آینده است )قدیری، بی تا: 9( رویکرد هنجاری یا آینده پژوهی تجویزی، 
از یک موقعیت مطلوب از آینده شروع شده و به زمان حال می رسد و چگونگی تحقق آن 

موقعیت مطلوب در آینده را بررسی می کند )قدیری، بی تا: 10(
در این پژوهش ما با اســتفاده از رویکرد اکتشــافی به دنبال کشف و پیش بینی آینده 

فعالیت های رسانه ای غرب در حوزه اسالم هستیم.

سناریوپردازی
سناریو پاسخی مناسب به این سؤال است که چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ )لیندگرن و 
هولد، 1386( سناریو ها مفاهیم توسعه یافته آینده های بدیل براساس فرض های مختلف، 
به خصوص پیشــران ها هستند و به نگاشت آینده در فضای افقی می پردازند )عنایت اهلل، 
1388: 45( سناریو ها را می توان به روش های مختلفی تدوین کرد و برای گستره وسیعی 
از مقاصد مورد اســتفاده قرار داد. در یک تقســیم بندی کلی می توان روش های تدوین 
سناریو را به دو دسته کّمی و کیفیـ  نیمه کیفی تقسیم بندی کرد. روش های کیفی مبتنی 
بر داده های نرم )داده های کیفی و غیرقابل اندازه گیری( و اســتدالل اســت. هدف اغلب 
شناسایی و تحلیل روابط سیستم ها، بازیگران کلیدی، عدم قطعیت ها و مانند اینهاست. 
منظور از روش های نیمه کیفی )مانند تحلیل های تأثیر متقابل و تأثیر روند( روش هایی 
اســت که روابط براساس استدالل کیفی، کّمی ســازی می شوند. روش های کّمی که در 
آنها هدف، گرفتن داده های خروجی به شــکل عدد است، مبتنی بر پیش فرض قرار دادن 
رابطه علّی اســت که می تواند در رگرسیون یا مدل های سیستم به دست آیند. روش های 
کّمی اغلب روش های مکمل ضروری برای روش های کیفی به هنگام جســتجوی آمار و 
ارقام مطمئن تر و بررســی مسیر های آتی روند ها و الگو های کنونی هستند. )لیندگرن و 

هولند، 1386: 187(

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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روش سناریوپردازی پیتر شوارتز1 یا رویکرد عدم قطعیت بحرانی
پایه گذار اصلی این رویکرد، پیتر شوارتز دبیر کل شرکت »شبکه جهانی کسب وکار« است 
بسیاری این رویکرد را نیز زیر مجموعه رویکرد منطق شهودی/ کشف از راه دل می دانند. 
شوارتز در کتاب خود با عنوان »هنر دورنگری2« )1991( گام های فرایند ساخت سناریو 

را چنین توصیف کرده است؛ 
گام اول: شناسایی موضوعات و تصمیمات اساسی

اولین گام برای تدوین ســناریو عبارت اســت از اینکه تصمیم ســازان، ابتدا از مسائل و 
تصمیمات موردعالقه داخل سازمان شروع کنند.

گام دوم: به دست آوردن و جمع آوری اطالعات

گام سوم: فهرست کردن نیرو های پیشران

در متون آینده پژوهی، پیشــران ها اشاره به نیرو های عمده شکل دهنده آینده جهان دارد. 
پیشران ها که به صورت غیرمستقیم بر حوزه های مختلف تأثیرگذارند، مؤلفه ها یا عواملی 
متشکل از چند روند هستند که باعث ایجاد تغییر در یک حوزه مورد مطالعه می گردند. 
شوارتز نیرو های پیشران را مفهومی می داند که بیشتر در طراحی سناریو ها مورد استفاده 
قرار می گیرد و منظور آن نیرو هایی اســت که بر پیامد رویداد ها اثر دارند. به عبارت دیگر 
عناصری که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی ســناریو ها شده و سر انجام داستان ها را 

مشخص می کنند. )شوارتز، 1386(
غالبــاً عواملی همچون نیرو های پیشــران اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی، 
زیست محیطی و فّناورانه در پِس روند ها و موضوعات وجود دارند. مدل های مختلفی برای 

تعیین پیشران ها وجود دارد که در اینجا از مدل PEST استفاده شده است.
PEST به رصد عوامل و متغیر های زیر می پردازد3: 

P(Political) ـ سیاسی
E(Eecomic) ـ اقتصادی

S(Social) ـ اجتماعی ـ فرهنگی
T(Technoligical) ـ فّناورانه

گام چهارم: رتبه بندی پیشران ها براساس اهمیت و عدم قطعیت آنها

1. Peter Schwartz
2. The Art of the Long View
3. Http://pestleanalysis.com/what-is-pest-analysis/: what is pest analysis and why it’s useful,
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این طبقه بندی براساس دو معیار صورت می پذیرد: 
1. میزان اهمیت عامل در دستیابی به هدفی که در گام اول مشخص شده است؛

2. تشخیص میزان عدم قطعیت عوامل
این مرحله، به تعیین دو یا سه عامل مهم تر و نامعین تر می انجامد. درواقع مقصود از 

این گام، تعیین عواملی است که معیار تفاوت سناریوهاست.

تعیین عدم قطعیت ها؛ استفاده از روش CIA و نرم افزار میک مک1

تحلیل اثر متقابل، روشی برای تشخیص روابط متقابل است. به طوری که تأثیر هر پیشران 
بر پیشران های دیگر درجه بندی می شود. به عبارت دیگر CIA یک روش نیمه کمی است 
که در آن، به جای روابط علتـ  معلولی ساده، روابط متقابل بین خرده سیستم های مختلف، 

در ماتریس تحلیل می شود. روش CIA، شامل دو مرحله است:
1. تهیه لیست پیشران ها یا متغیر ها

2. تهیه ماتریس قطری N در N به تعداد پیشران ها
ابتدا باید در مورد اینکه هر پیشران، مثاًل پیشران A تا چه حد بر پیشران های دیگر، 
مثاًل پیشــران B تأثیر خواهد داشت، قضاوت کرد. این تأثیر معموالً با عددی در مقیاس 
صفر تا 3 مشــخص می شــود. به طوری که عدد صفر بدون تأثیر، عدد 1 تأثیر کم، عدد 2 

تأثیر متوسط و عدد 3 تأثیر زیاد را نشان می دهد.
جمع هر ردیف میزان قدرت پیش برندگی پیشران را نشان می دهد؛ این بدان معناست 
که این پیشران تا چه اندازه پیشران های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. جمع هر ستون، 

سطح وابستگی هر پیشران را نشان می دهد.
بهره گیری از گروه خبرگان در تعیین عدم قطعیت ها

اســتفاده از روش CIA و قضاوت در مورد میزان تأثیر پیشــران ها، توسط گروه خبرگان 
صورت می گیرد. البته هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصین 
در روش های مختلف آینده پژوهی وجود ندارد و نحوه و تعداد انتخاب خبرگان، به میزان 
تجربه و دانش آنها در موضوع مورد بررســی، تمایل خبرگان به همکاری، هدف و وسعت 

مسئله مورد بررسی، زمان جمع آوری داده و مواردی از این دست، بستگی دارد.
بنایراین با توجه به اینکه مناســب بودن نمونه با هدف پژوهش، در انتخاب خبرگان 

1. MICMAC

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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دارای اولویت اســت، نحوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری غیرتصادفی و هدفمند 
می باشد. نمونه گیری هدفمند یکی از روش های شایع نمونه گیری است که نمونه ها براساس 
معیار های از قبل تعیین شده مربوط به سؤال ویژه پژوهش انتخاب می شوند. )جاللی، 1391( 
در این پژوهش بعد از مطالعات کتابخانه ای، لیستی از پیشران های آینده فعالیت های 
رســانه های غرب )هالیوود( در حوزه اســالم تهیه شــد و بعد از بررسی آنها با تعدادی از 
اساتید به لیست نهایی پیشران ها؛ شامل هفت پیشران اصلی، رسیدیم. سپس با استفاده 

از پرسشنامه، رابطه متقابل پیشران ها را با استفاده از نظر اساتید، بررسی نمودیم. 
خبرگان این پژوهش را تعداد ده نفر از اساتید حوزه های رسانه، جامعه شناسی، سیاست 
و آینده پژوهی تشکیل می دهد. البته اساتیدی که در این پژوهش ما را یاری کردند، به طور 
غالب در تمامی حوزه های مذکور دارای تجربه و از نظر آشــنایی با موضوع در حد »زیاد« 
قرار داشتند. مدرک تحصیلی تمامی اساتید، دکتری و سابقه مطالعاتی و پژوهشی ایشان 

از 10 تا 36 سال بوده است.
گام پنجم: انتخاب منطق سناریوها

بعد از مشــخص کردن محور های بنیادی عدم قطعیت های مهم، بهتر اســت که آنها را 
به صــورت یک طیف )بر یک محور( یا یک ماتریس )بر دو محور(، یا یک حجم )بر ســه 

محور(، نمایش دهیم و سناریو های متفاوت را در آن مشخص سازیم.
گام ششم: ارائه شرح تفصیلی از سناریو

گام هفتم: بررسی پیامد ها و نتایج هر سناریو

گام هشتم: انتخاب نشانگر ها و راهنما های راهبردی برای انتخاب راهبرد و رسیدن به هدف

گام های سناریوپردازی با استفاده از رویکرد عدم قطعیت بحرانی
گام اول، بیان مســئله: آینده فعالیت های سینما هالیوود در حوزه دین اسالم بین 5 

تا 10 سال آینده
گام دوم، جمع آوری اطالعات: اطالعات الزم برای مشخص کردن پیشران ها و تدوین 

سناریو ها از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد.
گام سوم، تعیین پیشران ها

همان طور که در قسمت های پیشین گفته شد، برای تعیین پیشران ها به عوامل سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و فّناورانه مؤثر بر فعالیت های هالیود در حوزه دین اسالم 
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توجه می شود. بعد از انجام مطالعات الزم1، پیشران ها و روند ها به صورت زیر تعیین شد: 

جدول 3: پیشران ها و روند های آینده فعالیت های هالیوود در بازنمایی اسالم

روندپیشرانحوزه تأثیر

سیاسی

دکترین امنیت ملی آمریکا

فعالیت های تروریستی 
گروه های افراطی

ـ اسالم؛ دگر استراتژیک آمریکا
ـ روند به کارگیری قدرت هوشــمند و جنــگ نامتعادل در برابر 

اسالم و جهان اسالم
ـ تشکیل هالل شیعی و راهکار های مهار شیعیان توسط آمریکا

ـ روند قدرت گیری ایران در منطقه و راهکار های ســد نفوذ ایران 
توسط آمریکا

ـ جمهوری خواهان و تقابل گرایی با اسالم
ـ دموکرات ها و سازش گرایی با اسالم

ـ تقابل گرایی با اسالم و ایران و شیعیان
ـ موعود گرایی )هزاره گرایی(

ـ بازنمود رسانه ای و ایجاد هراس

اقتصادی

منابع مالی و میزان هزینه 
و فروش

وجود سرمایه گذاران اسرائیلی
امکان ایجاد رقیب

ـ هزینه و فروش بسیار باال و کم نشدن این منابع در شرایط رکود
ـ شکل گیری رقیب جدید هالیوود در سینمای چین

ـ سلطه صهیونیزم بر هالیوود

اجتماعی ـ 
فرهنگی

جهانی شدن

افزایش مسلمانان در آمریکا 
و جهان

ارزش های آمریکایی

ـ همگونی سازی )آمریکایی سازی( یا چندفرهنگی )جهان وطنی 
آمریکا، ملی گرایی(

ـ گسترش استفاده از زبان انگلیسی در دنیا
ـ جذابیت های فراملی هالیوود

ـ مهاجرت مســلمانان به آمریکا و لزوم ادغام سازی فرهنگی آنان 
در آمریکا

ـ گرایش به اسالم در آمریکا
ـ روند افزایش نرخ رشد جمعیت مسلمانان

ـ دموکراسی، لیبرالیسم و...
ـ سیاه نمایی و اغراق در بازنمایی وضعیت موجود زنان، دموکراسی 

و حقوق جزا در اسالم و ایران

فّناورانه

فّناوری های ارتباطی

ظهور فّناوری های صوتی 
تصویری

ـ توســعه شبکه های اینترنتی و ماهواره و گردش سریع اطالعات 
که امکان دسترســی به فیلم های هالیوود را در بین تمامی اقشار 

باال می برد.
ـ بهره بــرداری از اینترنت و نســل جدید ارتباطــات در تبلیغ و 

گسترش فیلم ها در نقاط مختلف دنیا
ـ به کارگیری فّناوری های پیشرفته بصری و حفظ جذابیت هالیوود

ـ افزایش جذابیت و اثرگذاری و گســترش فضای تبلیغاتی برای 
فیلم های هالیوود

1. منابع و مستندات کتابخانه ای پیشران های آینده فعالیت های هالیوود در حوزه دین اسالم، بسیار مفصل 
و در فضای این مقاله قابل درج نبوده اســت. بنابراین از ذکر این منابع خودداری شد و تأیید خبرگان 

در مورد صحت و مکفی بودن این پیشران ها مبنای عمل قرار گرفت.

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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لیست نهایی پیشران های مؤثر بر آینده فعالیت های رسانه ای غرب در حوزه اسالم با 
نظرخبرگان به صورت جدول ذیل تدوین شد.

جدول 4: پیشران های نهایی مؤثر بر آینده فعالیت های رسانه های غرب در حوزه اسالم

دکترین امنیت ملی آمریکاپیشران 1

فعالیت های تروریستی گروه های افراطی و بازنمود رسانه ایپیشران 2

قدرت اقتصادی و سرمایه گذاران یهودی هالیوودپیشران 3

جهانی شدنپیشران 3

افزایش جمعیت مسلمانانپیشران 4

ارزش های آمریکاییپیشران 5

گسترش فّناوری ارتباطی تصویریپیشران 6

گام چهارم: رتبه بندی نیرو های پیشران براساس درجه اهمیت و عدم قطعیت
در روش عدم قطعیت های بحرانی تالش می شود تا موضوعاتی محور اصلِی بحث شوند، که 
همزمان هم اهمیت باالیی دارند و هم آنکه دارای عدم قطعیت باشند. رتبه بندی پیشران ها 
براساس درجه اهمیت آنها برای موفقیت موضوع و عدم قطعیت آنها صورت می گیرد. نکته 
اصلی شناســایِی دو یا ســه عامل یا پیشرانی است که بیش از دیگران اهمیت داشته و یا 
بیشترین عدم قطعیت را دارا باشند. برای مشخص کردن فضای سناریو، به پیشران هایی 
اصلی نیاز داریم که دارای باالترین اولویت از نظر اثرگذاری و همچنین باالترین اثرپذیری 
و عدم قطعیت باشــند. از این رو بعد از نهایی شدن لیست پیشران، هر یک از کارشناسان 
برای تعیین میزان اهمیت پیشــران های تعیین شده در موضوع، امتیازی بین صفر تا سه 
)صفر: بدون اهمیت، 1: با اهمیت کم، 2: با اهمیت متوسط و 3: با اهمیت زیاد( را لحاظ 
می نماید و با مقایسه دودویی پیشران ها نیز ماتریس امتیازات پیشران ها به دست می آید. 

بدین منظور از نرم افزار میک مک بهره گرفته شده است. 
دو پیشرانی که دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت است براساس نتایج به دست آمده 
از نظــرات خبــرگان و نرم افزار میک مک، پیشــران های دکترین امنیــت ملی آمریکا و 

جهانی شدن است.
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جدول 5: ماتریس تأثیرات مستقیم بالقوه پیشران ها

حاصل جمع ردیف ها حاصل جمع ستون ها پیشران ها ردیف

12 15 دکترین امنیت ملی آمریکا 1

11 13 فعالیت های تروریستی 2

6 8 افزایش جمعیت مسلمانان 3

14 15 جهانی شدن 6

14 10 قدرت اقتصادی و سرمایه گذاران یهودی 7

11 10 گسترش فّناوری اطالعات 8

12 9 ارزش های آمریکایی 9

گام پنجم: انتخاب منطق حاکم بر سناریوها
براســاس دو پیشــران تعیین شــده در گام قبل ما به محوری از تالقی دو عدم قطعیت 
دکترین امنیت ملی آمریکا و جهانی شــدن می رسیم که منجر به تعیین منطق حاکم بر 

سناریو می شود.
1. پیشران دکترین امنیت ملی آمریکا

 براســاس بررسی ها، به دلیل اهمیت استراتژیک و ایدئولوژیک اسالم و جهان اسالم، طی 
5 تا 10 ســال آینده، اسالم همچنان به عنوان دگر استراتژیک آمریکا، در دکترین امنیت 
ملی این کشــور دارای اهمیت است. اما در این پیشــران می توان به دو رویکرد کلی در 

مواجهه آمریکا با اسالم اشاره نمود؛ 
ـ رویکرد تقابل گرایانه

این رویکرد که با اندیشمندان مهمی چون هانتینگتون، لوییس، فوکویاما قابل شناسایی 
است، بر آن است که؛ 

اسالم، ذاتاً ضد دموکراتیک و ضد غربی است.
اسالم یک تهدید راهبردی است و به اندازه امپراتوری اهریمنی شوروی، شرور است و 
حتی چالش اسالم گرا ها عمیق تر است زیرا کمونیست ها صرفاً با سیاست های غربی مخالف 

بودند اما اسالم گرا ها، کل جهان بینی غرب را رد می کنند؛ 
این گروه جنبش های اســالمی گوناگون را دارای یک همبستگی سیاسی می دانند و 
شعار )احدی الحسنین( و جهاد می تواند بنیادگرایان را به یک جنبش انقالبی تبدیل کند 

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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که قادر است مرز ها را درنوردیده و با رهبری یک رهبر کاریزماتیک، در قالب یک ارتش 
شکست ناپذیر متحد شــوند و آماده مبارزه با غرب گردند. ازاین رو، تقابل گرایان خواهان 

مهار بیداری اسالمی، پیش از تبدیل شدن آن به یک ویروس نامیرا هستند.
این رویکرد توســط البی صهیونیزم مسیحی و گروه فشار اسرائیل و همچنین حزب 
سیاســی جمهوری خواهان در آمریکا، مورد حمایت است و دکترین امنیت ملی آمریکا تا 

اندازه زیادی تحت تأثیر این البی ها است.
ـ رویکرد سازش گرایانه

این رویکرد، اسالم را نه دشمن، بلکه چالشی در برابر آمریکا قلمداد می کنند و اسالم 
و مســلمانان را نه تنها ضد دموکراسی و غرب نمی دانند بلکه به سیالیت و انعطاف اسالم 

در تفسیرپذیری اعتقاد دارند.
فعالیت های تروریســتی مسلمانان را نیز به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی می داند که با رفع آنها، تعارض مسلمانان با آمریکا را قابل حل می دانند.
این رویکرد به اتخاذ روش های همدالنه با مسلمانان برای تضعیف آنان نیز اشاره می کند.

این رویکرد توســط عده ای از نخبگان و حزب دموکرات پشــتیانی می شود و آمریکا 
ممکن است در اتخاذ روش های برخورد با اسالم بنا به اقتضائات، از این رویکرد سود جوید.

2. پیشران جهانی شدن

این پیشران که از پیچیدگی های زیادی نیز برخوردار است، به دو طیف اصلی در مورد 
روند آینده فرهنگ جهانی قابل تقسیم بندی است؛ 

1. همگون سازی جهان
 یا به عبارتی آمریکایی سازی فرهنگ جهان که براساس آن، جهان با توجه به گستره 
فّناوری هــای نویــن ارتباطی و نظم نوین جهانی، به ســوی یکپارچگی فرهنگ جهانی با 
محوریت فرهنگ آمریکا و غرب در حرکت اســت. درواقع شــاهد امپریالیســم فرهنگی 

آمریکا در جهان هستیم.
2. چندگونگی فرهنگی یا تکثرگرایی فرهنگی

این طیف به مقاومت و ایســتادگی فرهنگ ها، نســبت به یکپارچه سازی اشاره دارد 
و معتقد اســت که فرهنگ های مختلف و متنوع جهان، در روند جهانی شــدن، از یک سو 
امکان بروز و شناســاندن خود را به سایر جوامع می یابند و از سوی دیگر فرهنگ جوامع 
به التقاط و ترکیب فرهنگی نائل می آیند. درنهایت این نگرش، جهانی شدن را روندی در 
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جهت تنوع فرهنگی جهان می داند. با پذیرش این رویکرد، فرهنگ آمریکایی، در برابر دو 
گزینه جهان وطنی و ملی گرایی قرار می گیرد. براساس گزینه جهان وطنی )همان گونه که 
هانتینگتون و فوکویاما اشــاره کرده اند( آمریکا به تکثرگرایی فرهنگی و تضعیف جایگاه 
واالی فرهنگ آمریکایی می رســد و در گزینه ملی گرایی، آمریکا ســعی خواهد کرد که 
براســاس خصوصیات ملی گرایانه و ایدئولوژیک خود، فرهنگ آمریکا را از سایر فرهنگ ها 

متمایز گرداند.
گام ششم: فضای سناریوها

براســاس نتایج به دست آمده می توان فضای سناریو های موجود را به شکل زیر ترسیم 
کرد؛ 

همگونی و 
 تقابل گرایی

چندگونگی و 
 تقابل گرایی

همگونی فرهنگی و 
سازش گرایی

چندگونگی فرهنگی 
و سازش گرایی

همگون سازی

سازشتقابل

چندگونگی جهان وطنیملی گرایی

جهانی شدن

دکترین امنیت ملی

فضای اول: همگونی و تقابل گرایی که از آن سناریوی اول استخراج می شود.
فضای دوم: همگونی و سازش گرایی که سناریوی دوم از آن منتج می شود.

فضای سوم: چندگونگی فرهنگی و سازش گرایی که سناریوی سوم از آن منتج می شود.

فضای چهارم: چندگونگی فرهنگی و تقابل گرایی که سناریوی چهارم از آن منتج می شود.

گام هفتم و هشتم: خلق سناریو و نشانه ها

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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سناریوی اول
براساس چنین فضایی، بازنمایی اسالم در سینمای هالیوود نیز به صورت ذیل خواهد بود؛ 
ـ اسالم هراســی؛ بــا توجه به افزایش فعالیت های تروریســتی گروه های تکفیری و 
بهره گیری این گروه از رســانه ها برای پخش اعمال خشونت آمیزشــان برای ایجاد 

هراس، اسالم هراسی پررنگ تر خواهد شد.
ـ ایجاد تقابل مذهبی بین اسالم با مسیحیت و یهود
ـ حمایت از اسرائیل و نشان دادن برتری قوم یهود

ـ توجه به موعودگرایی مســلمانان و امام زمانعلیه السالم و افزایش مضامین آرماگدونی 
در فیلم های هالیوودی

ـ شیعه هراسی که به نظر می رسد با توجه به افزایش قدرت گیری شیعیان در منطقه 
هارتلند تازه آمریکا، طی سال های آینده بیشتر شاهد آن باشیم.

ـ ایران هراســی و بزرگ نمایی خطر ایران برای منطقه خاورمیانه و سایر کشور های 
جهان اسالم

ـ بازنمایــی و پررنگ کردن تفاوت های فرقه ای مســلمانان، به قصد ایجاد تفرقه در 
جهان اسالم

ـ نشان دادن برتری فرهنگ آمریکایی
ـ روند آمریکایی کردن جهان و خصوصاً جوانان مسلمان

درواقع براساس این سناریو شاهد بازنمایی های غیرواقعی از اسالم و شیعیان و همچنین 
ایران و برتر نشــان دادن فرهنگ آمریکایی در آینده فیلم های هالیوودی خواهیم بود که 
به نوعی ادامه روند موجود نیز اســت. بررسی ها، حاکی از نشانه هایی است که این سناریو 

را حمایت می کند. به طور مثال؛ 
گزارش هالیوود ری پورت در تاریخ 2016/2/16 از دیدار و جلسه جان کری با مدیریت 
اســتودیو های هالیوود و تأکید وی بر توجه به تصویر آمریکا در اذهان و مبارزه با دولت 

1)I SI S( اسالمی
گزارش واشــینگتون2 پست در ســال 2015 با عنوان آمریکائیان در مورد مسلمانان 
چه می اندیشــند؟ با اشاره به نتایج تحقیقات مرکز تحقیقات دینی عمومی3 بیان می دارد 
1. Http://www.hollywoodreporter.com/news/john-kerry-holds-summit-hollywood-866550
2. Https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/11/17/most-americans-say-islam-
is-at-odds-with-american-values/
3. The Public Religion Research Institute
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که به طور کلی بیش از نیمی از آمریکاییان معتقدند که مسلمانان با ارزش های آمریکایی 
بیگانه اند. این رقم در مورد جمهوری خواهان به میزان 76% افزایش می یابد1. 

در ســال 2014 همزمان با آغاز حمالت هوایی و زمینی اســرائیل به غزه، سفارت 
اســرائیل در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، با انتشــار تصاویری درتوییتر، که 
مجسمه ها و نماد های تاریخی کشور های غربی را با نقاب و حجاب اسالمی یا به شکل 
بمب گذار انتحاری نشان می داد، سعی کرد درباره رشد اسالم گرایی افراطی هشدار 
دهد و کشور خود را خط مقدم مبارزه با تروریسم و آخرین مرز جهان آزاد معرفی 
کند. این توییت ها، اگر چه توسط خود سفارت اسرائیل حذف شد اما به نظر برخی 

محافل مطبوعاتی، حرکتی برای دامن زدن به اسالم هراسی تعبیر شد2.

سناریوی دوم
براســاس این سناریو می توان انتظار داشــت که بازنمایی اسالم در سینمای هالیوود در 

محور های زیر گنجانده شود:
ـ بازنمایی اسالم و مســلمانان به عنوان دگر استراتژیک؛ نشان دادن اسالم به عنوان 

چالشی در برابر آمریکا
ـ استفاده از روش های همراهی و همدلی برای تضعیف مسلمانان

ـ ارائه چهره ای واقع بینانه تر از اسالم و مسلمانان
ـ دسته بندی و متمایز کردن مسلمانان از بنیادگرایان اسالمی؛ به گونه ای که مشخص 

کند که مسلمانان همه بنیادگرا و تروریسم نیستند.
ـ برانگیختن مسلمانان بر ضد افراط گرایان

ـ بازنمایــی مســلمانان به عنوان قربانیان فقر و سیاســت های غلــط ابرقدرت ها و 
حکومت های محلی که با خروج مســلمانان از بن بســت های اقتصادی، سیاســی و 

اجتماعی، همراهی آنان با هژمونی فرهنگ آمریکایی تحقق می پذیرد.
ـ بازنمایی امکان سازگاری اسالم و دموکراسی؛ توجه به انتخابات مختلف در کشور های 

اسالمی و بازنمایی دموکراسی در جهان اسالم
ـ از سوی دیگر به بازنمایی و تقویت تفکر جدایی دین از سیاست در اسالم اقدام کرده 
1. Http://publicreligion.org/research/2015/11/survey-anxiety-nostalgia-and-mistrust-findings-
from-the-2015-american-values-survey/#.vwie-nl-mhm
2. Http://www.bbc.com/persian/interactivity/2014/07/140731_yt-islamophobia

آینده فعالیت های رسانه های غرب در مواجهه ...
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و نشان دهد که چنین کاری نه تنها ایمان را تضعیف نکرده، بلکه آن را تقویت می کند.
ـ نشان دادن پذیرفته بودن فرهنگ آمریکایی توسط مسلمانان

ـ نشان دادن برتری فرهنگ آمریکایی و سعی در همراه کردن هر چه بیشتر مسلمانان 
با این فرهنگ

ـ عدم بازنمایی یا اغراق در بیان حقوق و احکام اسالمی
ـ بازنمایی امکان سازش و تحمل تفاوت های دین اسالم با ادیان مسیحیت و یهود

ـ توجه به مخاطبان مهم مانند جوانان، زنان، مسلمانان غرب
گزارش هافینگتون پســت در ســال 2011 از لیبرالیســم فراموش شده در اسالم1 و 
معرفی کتاب مصطفی آکل2 با عنوان اسالم بدون افراط3 )2011( را می توان نشانه ای از 

این سناریو در نظر گرفت.

سناریوی سوم
در این سناریو، فعالیت های هالیوود در حوزه دین اسالم به صورت ذیل پیش بینی می شود:

ـ بازنمایی مســلمانان افراط گرا به عنوان دگر استراتژیک آمریکا که در برابر هژمون طلبی 
آمریکا چالش ایجاد می کنند.

ـ ارائه چهره ای واقع بینانه تر از اسالم و مسلمانان
ـ بازنمایی التقاط فرهنگی بین جهان اسالم و آمریکا

ـ استفاده از روش های همراهی و همدلی با مسلمانان برای تضعیف آنان
ـ بازنمایی امکان سازگاری اسالم و دموکراسی؛ توجه به انتخابات مختلف در کشور های 

اسالمی و بازنمایی دموکراسی در جهان اسالم
ـ نشــان دادن پذیرفته بودن فرهنگ آمریکایی توسط مسلمانان از یک سو و پذیرش 

فرهنگ اسالمی )خصوصاً مصادیق غیرسیاسی اسالم( از سوی جامعه آمریکا
ـ بازنمایی هر یک از ادیان اسالم، مسیحیت و یهود در کنار یکدیگر با وجود تفاوت ها 

و اشتراکات
ـ بازنمایی اسالم آمریکایی و متناسب با منافع آمریکا

ـ افزایش مقبولیت و تشویق به پذیرش تصوف به عنوان یک شکل سنتی عرفان اسالمی 
1. Http://www.huffingtonpost.com/mustafa-akyol/islam-forgotten-liberalism_b_898733.html
2. Mustafa Akyol
3. Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty
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که معرف تفسیری آزاد و روشن فکرانه از اسالم است و خطر سیاسی کمتری در بردارد.
ـ بازنمایی موضوعاتی مانند فساد، بی رحمی، جهل، کاربرد مغرضانه و توأم با اشتباه 
قوانین اسالم که نه تنها غیرمسلمانان بلکه مسلمانان )غیر از بنیادگرایان و افراطیون( 
تحمل نمی کنند و درنهایت ناکارآمدی در رهبری و حکومت داری توسط بنیادگرایان 

و افراط گرا ها را مشخص می سازد.
ـ هدف گیری مخاطبان مهم یعنی جوانان، ســنت گرایان زهدپیشــه، مسلمانان در 

غرب و زنان
برخی از نشانه هایی که می توانند احتمال وقوع این سناریو را پشتیبانی کنند: 

گزارش هافینگتون پســت در سال 2016 از سخنرانی و بازدید اوباما از مسجدی در 
آمریکا و در جامعه مســلمانان بالتمیو و تأکید بر ارائه چهره غیر تروریســت و خشــن از 

مسلمانان خصوصاً در هالیوود1
انتشــار سری کتاب های الکترونیکی آینده مشــترک مان از سوی سفارت بریتانیا در 
واشنگتن در سال 2012. در این کتاب ها، تحقیق های دانشگاهی درباره وضعیت مسلمانان 
در اروپا و آمریکا گردآوری شــده اند. ایمانوئل کتان، مسئول این پروژه، درباره اهداف آن 
می گوید آنچه که در دنیای آکادمیک درباره مسلمانان مطرح می شود، در بسیاری از مواقع 
برای مخاطب عمومی قابل دسترس نیست و یا اگر هم باشد، به سادگی قابل درک نیست. 
از این رو در مجموعه کتاب های آینده مشترک مان، از محققان خواسته شده مقاله های کوتاه 
و ساده تری ارســال کنند و همزمان در یوتیوب، ویدئو های کوتاه و چند دقیقه ای درباره 
موضوع هایی مانند قوانین شریعت اسالمی، حجاب و موضوع های مشابه منتشر شده است.2

انتشــار اخباری مبنی بر اسالم آوردن بازیگران مشهور هالیوود و چهره های سرشناس 
آمریکایی

 در گزارش هافینگتون پســت درباره مدونا، از مشهورترین خوانندگان زن در آمریکا 
در سال 2013 این سؤال مطرح شده است که آیا مدونا به اسالم عمل می کند. او در حال 
مطالعه کتاب مقدس مسلمانان )قرآن( است.3 در این گزارش بیان شده که به نظر می رسد 

1. Http://www.huffingtonpost.com/entry/obama-muslims-tv_us_56b2573ce4b01d80b244d44d 
Https://www.washingtonpost.com/news/act-four/wp/2016/02/04/hollywoods-problems-por-
traying-religion-go-way-beyond-islam-and-muslims/
2. Http://www.bbc.com/persian/world/2012/07/120713_u06_islam_us
3. Http://www.huffingtonpost.com/2013/10/08/madonna-islam_n_4063853.html
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روی آوردن مدونا به اسالم بیشتر جنبه عاشقانه داشته باشد )به خاطر رابطه او با یک جوان 
مســلمان( اما به نکته حائز اهمیتی نیز توجه می شــود و آن تأثیر مهمی است که ممکن 
اســت مدونا بر ادبیات و تساهل مذهبی داشته باشد. در این گزارش به اسامی سایر افراد 
مشهوری چون جنت جکسون، دیو کاپل و یاسین بی نیز اشاره شده که اسالم آورده اند. 
می توان به این فهرســت، نام لیندســی جان بازیگر هالیوودی را نیز اضافه کرد1 که 

اخبار زیادی حول مسلمان شدن آنان وجود دارد.
همچنین خبری در ســایت هالیوود درباره پسر استون بازیگر و تهیه کننده درج شد 
که بعد از حضور در ایران و در شــهر اصفهان در ســال 2012 به اسالم روی آورده و اسم 
کوچکش را به علی تغییر داده و در مصاحبه هایش گفته است که اسالم آوردنش به معنی 
رد مســیحیت یا یهودیتی نیســت که من با آن متولد شده ام، بلکه به معنی این است که 

من محمد و سایر پیامیران را نیز پذیرفته ام.2

سناریو چهارم
براساس این فضا سناریوی چهارم در مورد آینده بازنمایی هالیوود از اسالم به این صورت 

خواهد بود؛ 
ـ توجه بیشتر به ارزش های آمریکایی، صهیونیزم مسیحی و نماد های ملی آمریکایی 

برای حفظ ملی گرایی آمریکا در برابر اسالم
ـ افزایش توجه به مضامین موعودگرایانه و آرماگدونی

ـ تضعیف فرهنگ اسالمی از طریق: 
• ترویج پلورالیسم و شک گرایی و نهیلیسم

• ترویج و بازنمایی عرفان ها و مکاتب نوظهور و معنویت های کاذب
ـ بازنمایی غیرواقع بینانه از چهره اسالم و خصوصاً شیعیان و ایران

ـ ایجاد و بازنمایی اختالفات در جهان اسالم
ـ توجه به اختالفات فرقه های اسالمی

ـ بازنمایی تاریخ و فرهنگ پیش از اسالم یا غیراسالمی کشور های اسالمی به منظور 
1. http://www.ibtimes.co.uk/lindsay-lohan-converting-islam-mike-tyson-other-stars-who-
became-muslims-1501277
2. Http://www.hollywood.com/general/stone-s-son-converts-to-islam-59099848
Http://www.hollywoodreporter.com/news/sean-stone-converts-islam-iran-oliver-
stone-290533



193

تقویت ملی گرایی و تضعیف اسالم گرایی
ـ ارائه چهره و تصویری مشوش و بزدل از اسالم گرایان و جلوگیری از قهرمان شدن 

آنها در نظر مسلمانان
ـ نشان دادن ناکارآمدی اسالم گرایان در ایجاد و رهبری جامعه ای مطلوب

ـ هدف گیری مخاطبان مهم مانند جوانان، نیرو های ملی گرا، ســکوالر و تجددخواه 
در جهان اسالم و زنان

بررســی نشانه ها حاکی از آن اســت که این روند به شدت از سمت صهیونیسم که )از 
تأثیرگذارترین و سرمایه گذاران اصلی هالیوود نیز می باشند( نیز مورد توجه است. برای مثال؛ 
گزارش چهارشــنبه 2016/2/9 جروزالم پست1 با عنوان »رئیس جمهور بعدی آمریکا 
باید چه چیزهایی درباره ایران و دولت اســالمی بداند؟« که با قرار دادن عکس هیالری 

کلینتون انتشاریافته است
آنها مهم ترین و بزرگ ترین چالشی را که غرب باید با آن در خاورمیانه روبرو شود نه 
به ســادگی تهدید اســالم بنیادگرا بلکه اسالم مکاشفه ای2 می دانند. علت این موضوع نیز 
این گونه بیان شده است که هنگامی که طرفداران اسالم بنیادگرا مانند القاعده، طالبان یا 
حماس از اعمال خشــونت آمیز استفاده می کنند، به دنبال بیرون راندن آمریکا، اسرائیل و 
سایر کافران از سرزمینی هستند که برای آنها سرزمین مقدس است. اما طرفداران اسالم 
مکاشــفه ای به دنبال استفاده از قتل عام برای نابود کردن همه کافران و تأسیس سلطنت 

اسالمی می باشند که از آن به خالفت یاد می کنند.
این گزارش با اشــاره به حضرت مهدی )عجل اهلل فرجه الشریف( بیان می کند که هر 
دو گروه ســنی و شیعه اعتقاددارند که حضرت مهدی ـ که براساس اعتقادات شیعه امام 
دوازدهم امام پنهان ـ ظهور خواهد کرد و ممکن اســت در هر لحظه ای این اتفاق بیفتد 
و هر دو گروه ســعی دارند که ظهورش را تســریع دهند اما هر کدام راهکار های متفاوتی 

برای تحقق این امر در نظر دارند.
ابوبکر بغدادی از رهبران اسالمی معتقد است مأموریتش ایجاد شدن هر چه سریع تر 
خالفت در لوانت3 )عراق، ســوریه، لبنان، اســرائیل، فلسطین تحت کنترل تروریست ها، 

1. m.jpost.com/opinion/what-the-next-us-president-will-need-to- know-about-iran-and-islam-
ic-state-440672
2. Apocalypticm Islam
۳. در گزارش جروزالم پست، از کشورهای ذکرشده در متن تحت این عنوان نام برده شده است.
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اردن( و کشتار تمامی کسانی است که به نشان اسالم او روی نیاورند.
در مقابــل، به نظر آیت اهلل خامنه ای، اولویت با ســاختن خالفت نیســت بلکه ایجاد 

شالوده های مناسب با خلق ضرادخانه های سالح هسته ای است.
بعــد از این تعاریف، نویســنده ادامه می دهد که وقتی که آنهــا آماده قتل عام کافران 
آمریکایی و اســرائیلی می شوند، سپس می توانند به دنبال تأسیس سلطنت اسالمی خود 

باشند و مهدی خواهد آمد.
 در تأیید این ادعا به این سخن آیت اهلل خامنه ای در سال 2014 که آمدن امام زمان 
قول صریح و قطعی خداوند است... و قول خداوند برای آمدن و تأسیس یک تمدن اسالمی 

بر مسیر خداست، اشاره می شود.
این گزارش، به تحقیقی در سال 2012 در مرکز تحقیقات پیو اشاره دارد که براساس 
آن بیش از نیمی مسلمانان در خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیا جنوبی معتقدند که زندگی 
خواهند کرد تا ظهور حضرت مهدی را ببینند. نویسنده چنین نتیجه می گیرد که نزدیک 
به 800 میلیون مسلمان اعتقاد دارند که ظهور نزدیک است. وی می افزاید که میلیون ها 
مسلمان معتقدند که منجی خواهد آمد. اما از نظر آنها منجی، مسیح یا پسر خدا نیست 
بلکه مهدی است. براساس تحقیقات پیو 28% از مسلمانان اردن، 39% از مصری ها، %46 
فلســطینی ها و بیش از 64% عراقی ها اعتقاد به ظهور منجی دارند. اما همه مســلمانان 
اعتقادی به قتل عام کافران برای رسیدن به پیشگویی دلخواه خود ندارند، اما رهبران ایران 
و دولت اســالمی چنین اعتقادی دارند. به نظر می رسد این نشانه ای از تداوم سیاست های 

شیعه هراسی، ایران هراسی و هزاره گرایی صهیونیزم مسیحی است.

جدول 6: جدول سناریو های آینده فعالیت های هالیوود در حوزه دین اسالم

پیامدهاپیشران هاسناریو

تروریست ها

رویکرد تقابل گرایانه به اسالم؛ 
قدرت گیری شیعیان و ایران در هارتلند 

تازه آمریکا؛ 
روند همگون ســازی و آمریکایی سازی 

فرهنگ جهانی.

اسالم هراسی و شیعه هراسی؛
بازنمایی غیرواقع بینانه از اسالم و شیعیان؛ 

بازنمایی تقابل مذهبی بین اسالم با مسیحیت و یهود؛ 
حمایت از اسرائیل و برتری قوم یهود؛ 

توجه به موعودگرایی مســلمانان و امام زمانعلیه السالم و 
افزایش مضامین آرماگدونی؛ 

درونی کردن فرهنگ آمریکایی.
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پیامدهاپیشران هاسناریو

جهان سومی ها

رویکرد سازش گرایانه به اسالم؛ 
قدرت گیری شیعیان و ایران در هارتلند 

تازه آمریکا؛ 
آمریکایی سازی فرهنگ جهان در روند 

جهانی شدن.

بازنمایی واقع بینانه تر از اسالم؛
استفاده از روش های همراهی و همدلی برای تضعیف 

مسلمانان؛ 
دسته بندی و متمایز کردن مسلمانان از بنیادگرایان 

اسالمی؛ 
بازنمایی مسلمانان به عنوان قربانیان فقر و سیاست های 

غلط؛ 
بازنمایی و تقویت تفکر جدایی دین از سیاســت در 
اســالم و همچنین امکان ایجاد ســازگاری اسالم و 

دموکراسی؛ 
نشان دادن برتری فرهنگ آمریکایی و سعی در همراه 

کردن هر چه بیشتر مسلمانان با این فرهنگ؛ 
عدم بازنمایی یا اغراق در بیان حقوق و احکام اسالمی؛ 
بازنمایی سازش دین اسالم با ادیان مسیحیت و یهود 

و تحمل تفاوت های آن با این دو دین.

جهانی شده ها

رویکرد ســازش گرایانه به اســالم در 
دکترین امنیت ملی آمریکا؛ 

ایجــاد چندگونگی فرهنگــی در روند 
جهانی شدن.

نشــان دادن پذیرفته بودن فرهنگ آمریکایی توسط 
مســلمانان از یک ســو و پذیرش فرهنگ اســالمی 
)خصوصاً مصادیق غیرسیاسی اسالم( از سوی جامعه 

آمریکا؛ 
بازنمایی التقاط فرهنگی بین جهان اسالم و آمریکا؛ 
بازنمایی هر یک از ادیان اسالم، مسیحیت و یهود در 

کنار یکدیگر با وجود تفاوت ها و اشتراکات؛ 
بازنمایی اسالم آمریکایی و متناسب با منافع آمریکا؛ 

بازنمایی مقبولیت و تشویق به پذیرش تصوف؛ 
بازنمایی موضوعاتی مانند فســاد، بی رحمی، جهل، 
کاربرد مغرضانه و توأم با اشتباه قوانین اسالم توسط 

بنیادگرایان؛ 
هدف گیری ویژه زنان، جوانان، مســلمانان ســنتی و 

زهدپیشه.

غیرخودی ها

رویکرد تقابل گرایانه به اسالم؛
ایجــاد چندگونگی فرهنگــی در روند 

جهانی شدن؛
گروه فشار اسرائیل و البی صهیونیسم 

مسیحی.

اسالم هراسی و شیعه هراسی؛ 
توجه به اختالفات فرقه های اسالمی؛ 

توجه به تفاوت های فرهنگی موجود در کشــور های 
جهان اسالم برای ایجاد تفرقه؛ 

به چالش کشیدن فرهنگ اسالمی با ترویج پلورالیسم 
و شک گرایی؛ 

بازنمایی عرفان ها و مکاتــب نوظهور و معنویت های 
کاذب؛ 

بازنمایی تاریخ و فرهنگ پیش از اسالم یا غیراسالمی 
کشــور های اســالمی به منظور تقویت ملی گرایی و 

تضعیف اسالم گرایی؛ 
هدف گیــری مخاطبان مهــم مانند زنــان، جوانان، 

نیرو های ملی گرا.
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نتیجه گیری
فعالیت های رســانه های غربی در حوزه دین اسالم درواقع، یک جنگ رسانه ای است که 
بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی و با اهمیت روزافزون مخاطبان، ممکن است به اشکال 
متفاوتی به منصه ظهور برســد. بررســی ها نشــان داد که نوع بازنمایی اسالم و ایران در 
رسانه های آمریکا با تأکید بر هالیوود برگرفته از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این 
کشور است و باید این هوشیاری وجود داشته باشد که علی رغم امکان برتری رویکرد های 
ســازش گرایانه در استراتژی آمریکا در قبال اســالم و بازنمایی های واقع گرایانه تر از آن، 
همچنان اســالم، شــیعیان و ایران در مقام دگر اســتراتژیکی برای این کشور قرار دارد. 
بنابراین، حتی با امکان وجود تغییراتی در روند کنونی اسالم هراســی در هالیوود، درواقع 

شاهد تغییر تاکتیک هستیم نه تغییر در اهداف این کشور در قبال جهان اسالم.
به نظر می رســد که رسانه ملی ضمن بهره گیری از راهبرد ها و راهکارهایی که تاکنون 
در مورد اسالم هراســی و جنگ نرم علیه اســالم و ایران ارائه شــده است باید اهتمامی 
دوچندان در کســب آرایش رسانه ای مناســب در برابر شرایط متغیر جهانی در بازنمایی 
از اســالم در رســانه های غربی )هالیوود(، به دست آورد که کسب این مهم درگرو رصد و 
پایش دائمی در حوزه مخاطبان و جبهه مقابل و آشــنایی با فرصت ها، تهدید ها، ضعف و 
قوت های رسانه ملی است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن گسترش روزافزون و غیرقابل مهار 
فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی و عدم امکان سانســور و مهار رســانه های جمعی، توجه 
به افزایش ســواد رســانه ای مخاطبان و ایجاد اعتماد هر چه بیشتر به رسانه ملی از اهم 
راهکار های پیشــنهادی این پژوهش محسوب می شود. دشمن شناسی و تسلط بر روش ها 
و راهکار های به کار گرفته شــده توســط آنان برای مبارزه با اسالم و ایران که باعث ایجاد 
هوشــیاری مخاطبان داخلی و خارجی خواهد شد، نیز از دیگر نقاط مورد تأکید در برابر 
آینده فعالیت های هالیوود در بازنمایی اســالم اســت. از ســوی دیگر باید از فرصت های 
ایجادشــده توسط شرایط جهانی شدن برای حفظ و گســترش فرهنگ واالی اسالمی و 

شیعی بهره گیری الزم صورت گیرد.
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