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  هاي غرب؛ سازي از ايران در تلويزيون كليشه

  اي در پانزده مستند برگزيده درباره ايران ده كليشه رسانه

  *دكتر عبداهللا بيچرانلو

  

  دهيچك

ـ  برجسـته شاهد در پي تشديد تعارض بين ايران و غرب،  ،اخير دههر د ايـران و  شـدن تصـوير    رت
بازنمايي شده از  تصوير در ايم. هاي اروپا و امريكا بوده ، بويژه تلويزيونبهاي غر در رسانه ايرانيان

در كـه  شـود   ويژگي يا يك راهبرد بازنمايي بسيار بـارزي مشـاهده مـي    ها، ايران در اين تلويزيون
شود. در مقاله حاضر، تالش شده است تا به اين سؤال پاسخ  سازي ياد مي اصطالح از آن به كليشه

است؟ براي پاسخ به اين پرسـش،  هاي غرب چگونه بازنمايي شده  ايران در تلويزيون داده شود كه
شـناختي، تحليـل   هاي تلويزيوني با روش تحليل نشانه شده در اين شبكه مستند برگزيده پخش  15

بـه   2002هاي اروپا و امريكا از سال  دهد كه تلويزيون اند. تحليل مستندهاي برگزيده نشان ميشده
اند و در بازنمايي از ايـران، بـر ايـن     ، ده كليشه بارز از ايران را به طور پيوسته تكرار كردهاين سو
  اند.  ها پافشاري داشته كليشه
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  مقدمه

هـاي   اده، در جنبـه افزاري ارتباطات جمعـي رخ د هاي سخت به موازات تحوالتي كه در زمينه
بـه وقـوع   ها نيز تغييرات چشمگير و بسيار منظمـي   در رسانه شده ارائه افزاري و محتواي  نرم

هاي گوناگون، براي تقويت گفتمـان خـود    هاي متعلق به گفتمان چنان كه رسانه است پيوسته
. در انـد  هاي گونـاگوني، عمـل كـرده    و تضعيف گفتمان ديگري يا رقيب، به راهبردها و شيوه

هـاي تلويزيـوني   هـاي تلويزيـوني، بـويژه شـبكه    همگان به اهميت و جايگاه شبكهاين ميان، 
  هايي پرمخاطب اذعان دارند. ساعته در غرب به عنوان رسانه 24اي  خبري ماهواره
(اروپـا و   غربـي  هـاي  تلويزيـون در  به نمـايش درآمـده از ايـران    تصاويرمروري بر 

بـه  تلويزيوني است؛  هاي اين شبكهدر يان دن تصوير ايرانتر شبرجسته حاكي از امريكا)،
رويكردهـا و  هـا،   شـبكه در ايـن  ايـران  بازنمـايي   رسد كـه در تصـويرپردازي و  مي ظرن

تـرين راهبـردي كـه در     . مهـم شـود  اي خاصـي پيگيـري مـي    رسانهراهبردهاي بازنمايي 
شته نمود داشـته اسـت   ها، طي قريب به چهار دهه گذ بازنمايي از ايران در اين تلويزيون

سـازي و تكـرار تصـاويري     سـازد، كليشـه   و هر تحليلگري را به سرعت متوجه خود مي
) منجر به اعمال خشونت فرهنگي در قبال 1385ثابت از ايران است كه به تعبير سمتي (

تر از خشونت فيزيكي است و در آن، هر چـه   ايرانيان شده است؛ خشونتي كه آزاردهنده
يكـي از   ادامـه شـود و در   هاي غرب نيست، يكسـره رد مـي   د پسند رسانهدر ايران، مور

تاكنون تنها بـه نگـارش   گيرد.  پردازي از ايران مورد بررسي قرار مي هاي كليشه چارچوب
تواند ضـمن تكميـل    هايي در اين خصوص، بسنده شده است؛ اما مطالعه حاضر ميمقاله

هاي تلويزيوني اروپا و امريكا ا كه شبكهاين حلقه، به نوعي با زبان پژوهشي، تصويري ر
از آنجا كه تلويزيون، اند، ترسيم كند. از ايران و ايرانيان در ميان مخاطبان خود رواج داده

هاي پرمخاطب جهان است و در تغيير نگرش مخاطبان خـود در قبـال    همچنان از رسانه
هـاي   بخشـي از نگـرش  ترديـد   سـزايي دارد، بـي   ها، افراد و كشورها و تـأثير بـه   موضوع

هـاي   مخاطبان تلويزيون در كشورهاي گوناگون غـرب، ناشـي از تصـويرپردازي شـبكه    
ريـزي   تلويزيوني آنان از ايران است. از اين رو، ضـروري اسـت كـه بـه منظـور برنامـه      

ها، به دريافتي  اي و فرهنگي، با مطالعه تصوير ارائه شده از كشورمان در اين رسانه رسانه
ترين و تأثيرگـذارترين نهـاد فرهنگـي كـه      درواقع، مهمموضوع دست يابيم.  دقيق از اين

  سازمان صداوسيماست.    تواند اين سازوكارها را طراحي و اجرا كند،مي
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  پيشينه پژوهش

حـاكي از آن    هـاي غـرب،  مرور مطالعات صورت گرفته درباره بازنمايي ايران در رسانه
ها در غرب، طـي سـه دهـه     فضاي غالب رسانه هراسي در به دليل تشديد اسالم است كه 

هاي غرب از ايران نوشته شده، رو به افزايش بوده  آثاري كه درباره بازنمايي رسانهاخير، 
برخـي   و» شده از ادوارد سعيد همچون پوشش خبري اسـالم   در اين زمينه، آثار ترجمه«است. 

و اخبـار   ررسي پوشـش مطبوعـاتي  ترند كه همگي به ب ح. كريم برجسته  آثار پراكنده از كريم
). 128ــ  130 ، صـص 1384زاده، (مهدي» پردازندتلويزيوني امريكا درباره ايران و اسالم مي

تايمز و بولتن وزارت خارجـه امريكـا در مـورد      هاي نيويوركهاي سرمقاله گيريجهت«
هنگي يـا  از سوي عباس ملك، با هـدف بررسـي آزمـون همـا              ، پژوهشي است كه »ايران

هاي نيويورك تايمز درباره ايران و سياست رسـمي  گيري سرمقاله ناهماهنگي ميان جهت
انجام گرفتـه اسـت.    1981تا  1961هاي لخارجي امريكا در اين خصوص، در طول سا

نيز گزارشي از پژوهش صـورت گرفتـه از سـوي     »تصوير خبري انقالب اسالمي ايران«
انش، در خصـوص نحـوه انعكـاس اخبـار مربـوط بـه       نژاد و همكار مرحوم كاظم معتمد

زاده در  اســت. مهــدي 1361تــا  1356انقــالب اســالمي ايــران در مطبوعــات غــرب از 
بـه تحليل گفتمان انتقادي چهار روزنامـه و نفيسـي   » بازنمايي ايران در مطبوعات غرب«

بررسي كرده تصوير ايران پس از انقالب در امريكا را » اي كردن ديگريرسانه«در مقاله 
گيري در گزارشگري روزنامه: تحليـل محتـواي پوشـش خبـري سـرنگون       جهت«است، 

كردن هواپيماي خطوط هوايي كره و هواپيمـاي ايربـاس ايـران در مطبوعـات برجسـته      
پـه و  صـورت گرفتـه اسـت (   » 2سـرينيواس ملكـات  «و » 1ديانا پـه «نيز از سوي » امريكا

) نشــان داد كــه 2000( 3العــه كشيشــيانمط ).25، ص 1376ترجمــه فرقــاني، ملكــات، 
سـازي از ايرانيـان در زمـان تسـخير      ها و بويژه تلويزيون، نقش مهمـي در كليشـه   رسانه

). بازنمايي ايران و حجاب زنـان ايرانـي در   101(ص  »اند سفارت امريكا در ايران داشته
ز تصـاوير  دهد كه چگونه مطبوعات امريكـا، بـا اسـتفاده ا   هاي امريكايي نشان ميرسانه

ضـمير   روشندهند ( نمادين و پايدار زنان ايراني، تصور و روايتي خاص از ايران ارائه مي
اي است مقاله» هاي غرببازنمايي ايران و اسالم در رسانه). «123، ص 1385، و رضايي
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هاي كوتاه ساخته شده درباره ايـران  به قلم نگارنده كه نگاهي اجمالي به مستندها و فيلم
هـاليوود چگونـه   «). كتـاب  79  ، ص1388  هاي تصويري غرب دارد (بيچرانلو،نهدر رسا

با بررسي تأثيرگذاري هاليوود بر نگاه مردم امريكـا  » كند؟سياست خارجي را تصوير مي
ليبـي،    كوبا،  به كشورهاي مختلف جهان، اين موضوع را در خصوص هفت كشور ايران،

ن كرده است. فصل سوم اين كتـاب بـه تشـريح    عراق، كره شمالي، سوريه و سودان تبيي
ـتمن » گرفته از ايران در هاليوود، پرداخته اسـت  هاي صورت  سازي انگاره ). 70 ، ص2009، 1(ت

هـاي   شود، تمايز اين مطالعه با ديگـر پـژوهش   آنچه از مرور مطالعات پيشين حاصل مي
ه در آثـار  هاي غرب اسـت چـرا كـ    صورت گرفته در خصوص بازنمايي ايران در رسانه

  پيشين، به طور بسيار محدودي به مستندهاي تلويزيوني پرداخته شده است.  

  مباني نظري  

  ايبازنمايي رسانه

هاي جمعـي، اهميـت    پردازان بر اين باورند كه بازنمودهاي تصويري و متني رسانه نظريه
ه ايـن  هـاي خـود را دربـار    زيادي براي واقعيت زيسته ما دارند و به همين دليل، تحليـل 

  اند. بندي كرده صورت 2بازنمودها در چارچوب نظريه بازنمايي
وار اقـدام بـه انعكـاس واقعيـت      هـا، آينـه   نظريه جديد بازنمايي بر آن اسـت كـه رسـانه   

، 3؛ بنـت 9، ص 1387زاده،  گذارند (مهـدي  كنند، بلكه بر ساخت اجتماعي واقعيت اثر مي نمي
). 23 ، ص1386و استوري، ترجمـه پاينـده،    121، ص 1386ترجمه جوافشاني و چاووشيان، 

هـا از   رسـانه شـود،   نيز گفتـه مـي   4گرايي بر اساس اين رويكرد كه به آن نظريه برساخت
ند. در هسـت ت جديدي اواقعيبه دنبال خلق  ،خواند مي »5فراواقعيت«طريق آنچه بودريار، 

امـر واقعـي    ،»اقعيـت و«جـاي   جانشيني، بهكار  و سازها از طريق نوعي اين فرايند، رسانه
شـود   اساس تركيب عناصر رمزگان توليـد مـي   رنشانند كه به طور كامل ب جديدي را مي

بايد تأكيد كرد كه هـر محصـول يـا توليـد     . )194 ، ص1389، ترجمه ايزدي ،6(بودريار
هاي تصويري، اعم از خبر، مستند و حتي يك سـخنراني  اي، بويژه توليدات رسانه رسانه
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با واقعيت آن وقايع بسيار متفـاوت اسـت. در فراينـد ارتباطـات       و نيايش،يا مراسم دعا 
طور حتم، معناي توليدي در ايـن   كند و به اي، رسانه اقدام به بازنمايي واقعيت ميرسانه

رود، نـه آنچـه در واقعيـت وجـود     فرايند، معناي توليدشده از طريق رسانه به شمار مـي 
پژوهشـگران    طـرف نيسـت؛ بـراي مثـال،    خنثي و بي  د،دارد؛ رسانه همواره در اين فراين

تواند آيينه واقعيت باشد بلكه آن را بايـد نتيجـه   اند كه اخبار هرگز نميرسانه نشان داده
اي دانست كه در تعيين هر يـك از آنهـا عـواملي همچـون      هاي كمابيش آگاهانهانتخاب
خبــر نقــش دارنــد  نگــاري و اصــول رايــج گــردآوري هــا و هنجارهــاي روزنامــهارزش

  ) .117، ص 2008و همكاران،  1(اشترومبك

  شناسيسازي مبتني بر شرقكليشه

شناسـي، ايـدئولوژي   انـد كـه شـرق   پژوهشگراني چون سعيد، سردار و كريم نشـان داده 
نمـا را بــه كـار    شناسي، روايتي واقـع  مسلط در روابط غرب با جهان اسالم است. شرق

شود،  اوت اجتماعي و فرهنگي از شرق بديهي انگاشته ميگيرد كه در آن واقعيت متفمي
شناسـان كشـف   واقعيتي كه متفاوت از همتاي غربي آن است. اين روايت با تالش شرق

ترين تـالش  در آثار خود گسترده  شود. سعيد، بودن آن بديهي انگاشته ميشده و درست 
هـدف سـعيد   «ده اسـت.  شناسي و اهداف و رويكردهاي آن انجام دا را براي تبيين شرق

شناسـان] را زيـر سـؤال ببـرد.     شـناختي [شـرق   جانبه بيان مـردم اين بود كه رويكرد يك
شناختي نخبگان متخصص در مطالعه شرق ديده م. در آثار مردم18رويكردي كه از قرن 

ناميده است. از ديدگاه سعيد، آثـار  » گرخود سلطه«شناختي شده و سعيد آن را بيان مردم
نگرانه، آنهـا را بـه    جانبه سان، از استقالل الزم برخوردار نيستند و تفسيرهاي يكشنا شرق

شناسـي، درواقـع، در خـدمت    توان گفت شرق كند؛ چنان كه ميسلطه غرب معطوف مي
همچنـين الزم اسـت فهـم    ) 14، ص 2008، 2استعمارگري قـرار گرفتـه اسـت (كيالنـي    

ها اهميت دارنـد،   العات و تصويرسازيها در اشاعه اط روشني اين مطلب كه چرا كليشه
ها را بررسـي كـرده اسـت،     هاي رسانه ) كه موضوع كليشه1999( 3به دست آيد. گورهام

دهند و آنچه آنها معنـا دارنـد، مهـم     ها به دليل آنچه آنها انجام مي كليشه«كند كه  بيان مي
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اسـت در   معتقـد ها  ) با تأييد نگاه گورهام به كليشه2005( 1مرسكين) 230(ص  »هستند
شود،  زماني كه يك شخص به عنوان غيرخودي برساخته مي«وار  فرايند معناسازي كليشه

شود؛ بلكه غيرخودي (ديگري) ترسناك و اين شخص ديگر به عنوان انسان شناخته نمي
  » .اي است كه صرفاً ظاهري انساني دارد تهديدكننده
اند كـه ذكـر نـام ايـران و      رائه كردههاي متعددي از ايرانيان اهاي غرب، كليشهرسانه

هـا نيـز   ايـن كليشـه    ها، هنگام تصور ايران،است؛ براي غربي  ايرانيان، با آنها عجين شده
طلـب، جنگجـو و ... در   مانـده، خشـونت  هـايي همچـون عقـب   شود؛ كليشـه تداعي مي

ژه ترين راهبردهاي بازنمايي خود و ديگران اسـت كـه بـوي    سازي از مهمحقيقت، كليشه
مفهوم امـروزي    .»ها استفاده زيادي داردبراي تصويرپردازي و بازنمايي ديگران در رسانه

بـراي نمـايش تصـوير نادرسـت و     را » كليشه« هسازي را والتر ليپمن مطرح و واژ كليشه
هـا را   او كليشـه  اسـتفاده كـرد.   ،دهنـد  هـا از جهـان نشـان مـي     اي كه رسـانه  كننده گمراه
» كنـد  كنندگانشان را تأمين مي خواند كه منافع استفاده نه و ناكامل ميآميز، جانبدارا تعصب
سازي مردم را تا حـد چنـد   كليشه« .)145ـ 46، صص 1386 ،ترجمه قاسميان ،2(ويليامز

هـا بـه    دهـد. كليشـه عبـارت اسـت از تنـزل انسـان      خصيصه يا ويژگي ساده تقليل مـي 
كـردن    ايعموالً منفي. در نتيجه، كليشهآميز و مهاي شخصيتي مبالغه اي از ويژگيمجموعه
و از » تفـاوت «كـردن، آشـنا كـردن و تثبيـت      ، ذاتـي ها عبارت اسـت از تقليلشخصيت

را مشـخص  » آنهـا «و » مـا «، »بـار نكبت«و » بهنجار«طريق كاركرد قدرت، مرزهاي ميان 
ابـل فهـم در   سـادگي ق  هاي ساده، پايدار و به سازي تعداد اندكي از ويژگيكردن. كليشه

هـا تــقليل   گيرد و همه چيز درباره آن فرد را بـه آن ويــژگي  يك شخص را در نظر مي
  »پنـدارد سـازد و ثابـت و ابـدي مـي    آميـز و سـاده مـي    دهـد و آن صـفات را اغـراق   مي
  ). 1387زاده،  به نقل از مهدي 2003 ،3هال(

  تحليل  روش

شـناختي بـراي    اص، تحليل نشانهدر اين مطالعه از تحليل محتواي كيفي و به صورت خ
نقطـه  «انـد.   معرفي شده )1(2مستند برگزيده، استفاده شده است كه در جدول  15تحليل 

                                                      
1. Merskin        2. Williams       3. Hall 
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هاي كيفي، اين است كه آنها به دنبال تبيين شيوه سـاخت جهـان واقعيـت    مشترك روش
). 1، ص 2007، 1توسط مـردم به بياني معنادار و دربردارنده بينشي غنـي هسـتند (رپلـي   

پـردازد.   االذهـاني پـژوهش مـي   ر بينصكيفي، پايايي در مفهومي كلي به عنا مطالعاتر د
تطبيقـي   ههـم از طريـق مقايسـ    كـه اجتماعي است و ي تعاملي ااالذهان پديدهعنصر بين

هـاي جديـد، انـواع    مطالعه و هم از پرداختن به يافته ههاي كوچك در مراحل اوليتجربه
تحليل كيفي بـر  « ).29 ، ص1387 سروي زرگر،( گيرد مستندسازي و تفسيرها شكل مي

بـر   اي متمركز است و اين تمركز عميق و زمـان قرائت و تفسير پژوهشگر از متون رسانه
اي هاي كوچك و محدود از متون رسانههاي كيفي، نمونهيكي از داليلي است كه تحليل

 15شـناختي   نشـانه  بر اسـاس تحليـل   ).154، ص 1384زاده،  مهديكنند ( را انتخاب مي
ده كليشـه از ايـران در ايـن     هاي تلويزيوني اروپا و امريكـا،  مستند پخش شده در شبكه

  شوند.  اند كه در ادامه مقاله معرفي مي مستندها تكرار شده

 هاي پژوهش  يافته

  طلبي و حمايت از تروريسم . جنگ1

هـاي پركـاربرد    طلـب و حـامي تروريسـم از ايـران، از كليشـه      بازنمايي سـيماي جنـگ  
 »ايرانيـوم «مسـتندهاي غربـي اسـت. مسـتند     

كنـد.   تصويري تهـاجمي از ايـران ارائـه مـي    
ــر در صــادرات   ــت، تغيي ــزايش قيمــت نف اف
جهاني نفـت و بسـته شـدن تنگـه هرمـز از      
جانب ايران، از احتماالت مطرح شده در اين 

اي نـه   مستند اسـت كـه ادعـا دارد در آينـده    
بـويژه غـرب را   چندان دور، گريبان جهان و 

  خواهد گرفت.  

                                                      
1. Rapely 
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مستند ايرانيوم در توجيه اين كليشه، به منازعات ديرپـاي غـرب و شـرق در ضـمن     
هـايي از متـون ادبـي كهـن فارسـي، كـه        كند و با ارائه نگاره هاي مقدس اشاره مي جنگ

هـايي دينـي نيـز در آنهـا حضـور دارنـد،        هايي از نبرد است و شخصـيت  متضمن صحنه
ني را به منزله ويژگي ذاتـي  مداري دي خشونت

نمايانـد؛ تصـاويري كـه     فرهنگ ايراني بـازمي 
هـاي   گـري  هـايي از افـراط   بالفاصله به صحنه

ــروه ــبه  گ ــاي ش ــد   ه ــه پيون ــذهبي خاورميان م
طلبانـه از   در تأكيد بر سيماي جنـگ . خورد مي

ايــران، مســتند ايرانيــوم بــر ادعــاي پركــاربرد 
كنـد و آن، توسـل    ديگري هـم پافشـاري مـي   

اسـتفاده از نوجوانـان بـراي      كومت به سـوء ح
هاي مين با وعده سعادت پـس   پاكسازي زمين

طلبـي   از شهادت است، ترفندي كه در ديگر مستندها نيز از آن استفاده شده تا بر جنـگ 
موضوع جنگ ايران و عراق بـا تأكيـد بـر     ،»راقه درون ايران«در مستند  ايران تأكيد شود.

گويـد كـه در ايـن جنـگ،       شود. راوي مي ها) مرور مي ساله 13حضور نيروهاي مردمي (
در مسـتند  گيري مناطق كوچك بود اما جمعيت انبـوهي كشـته داد.    پاداش ايران، بازپس

رفتنـد و عـده    ساله به جنـگ مـي   12راوي، پسرهاي بنابر گفته  »روزي روزگاري ايران«
به بهانـه مطالعـه    »آتش از مردماني زمين، انتهاي به سفر«در مستند گشتند.   كمي بازمي

تاريخي فرهنگ ايران، سعي شده است كه به تنـاوب، عنصـر آتـش بـا هـر عنصـري از       
هويت ايراني يا حتي اسالمي در پيوند قـرار گيـرد. بـه ايـن ترتيـب، ايـران و ايرانيـان،        

  قلعـه «شوند. ايـن مسـتند، بـه بهانـه معرفـي       افروزي معرفي مي مند و دلبسته آتش عالقه
از طريق مرور زندگي حسن صباح و هـوادارنش، بـه القـاي تروريسـت بـودن       »الموت

پردازد و اين كليشه را با ادعـاي تلـويحي ايـن امـر كـه در اصـل،        ايرانيان از گذشته، مي
بخشـد. مسـتند بـا تفسـير واژه      انـد، قـوت مـي    ايرانيان، مبدع تروريسم در جهـان بـوده  

assassination   ي تـرور اسـت، ريشـه ايـن واژه را بـه      كه در زبان انگليسي بـه معنـا
گيـرد تروريسـم    اند و نتيجه مي دهد كه از ياران حسن صباح بوده نسبت مي» حشاشيون«

هـايي از   به نمـايش صـحنه   »ملت؟ ينتر خطرناك يران،ا«از ابداعات ايرانيان است. مستند 
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ماد ترور كند كه ن پردازد و موضوع عمليات انتحاري را مطرح مي رژه نيروهاي مسلح مي
و ناامني در خاورميانه است؛ همچنين با پيوند دادن اين امر با داوطلب شدن ايرانياني كه 

انـد، ايـن روحيـه را در ميـان       براي سفر به غزه و دفاع از فلسطينيان، اعالم آمادگي كرده
نيـز بـا اشـاره بـه همـين       »جنگجويان خدا«در مستند كند.  طلبي قلمداد مي ايرانيان جنگ

  شوند. طلب معرفي مي ايران، جنگ ع، جوانانموضو

  بخش تروريسم   . فرهنگ عاشورا، الهام2

 (ع) كليشه رايج ديگر در معرفي ايرانيان، اين مطلب است كه آنان به تأسي از امام حسـين 

اند. در اين كليشـه، بـرخالف    خواهان شهادت
عقالنيــت فرهنــگ عاشــورا، بــر روحيــه     

يي ايرانيان خواهي غيرعقال طلبي و مرگ جنگ
شود و موضوع با ارجاع اين امر بـه   تأكيد مي

گـردد. در   بنـدي مـي   بنيادگرايي ديني صورت
 »يران (زيارت كربال)ا يروزگار يروز« مستند

سعي شـده اسـت تـا در خـالل همراهـي بـا       
يابي فرهنگ  ران كربال، ضمن ريشهئكاروان زا

پيونـدي ميـان ايـن     عاشورا در ميان ايرانيـان، 
يكي از نمادهاي مرتبط با ايـن كليشـه،    طلبي ايرانيان برقرار شود. كليشه جنگفرهنگ و 

قرباني كـردن گوسـفند در مراسـم گونـاگون ايرانـي اسـت. غالـب مسـتندها از چنـين          
ريـزي   هايي به منظور بسط مفهوم خـون  صحنه

به منزله يك عمل مبارك از منظر ايرانيان كه از 
وانمـود  ديدگاه غربيان دال بر مفهـوم شـقاوت   

برنـد. در ايـن مسـتند نيـز،      شود، بهـره مـي   مي
نماهاي متعدد بر سر بريدن گوسفند پيش پاي 

اند و بر مبناي ايـن كليشـه،    ران متمركز شدهئزا
ــگ   ــده از فرهنـ ــونت برآمـ ــون و خشـ از خـ

ــي   ــت م ــورايي حكاي ــتند   عاش ــد. در مس كنن
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اشـاره   مام حسين (ع)راوي مستند به عشق ايرانيان به امام علي (ع) و ا »جنگجويان خدا«
  بـا عبـارت     كند و در همان حـال تصـاويري از يـك تعزيـه كـه شمشـيرزني در آن،       مي
دهـد، بـه نمـايش     مـي شود و نبرد تن به تن امام و دشمن را نشـان   آغاز مي» يا حسين«

كننـدگان در   اين مستند سعي دارد بر مبناي ايـن كليشـه، عـزاداران و شـركت     آيد. درمي
كنـد   اي را معرفي مي را در هيئتي خشن معرفي كند. راوي، گروه تعزيهمراسم عاشورايي 

راوي از  اي كـه تيـپ بيابـاني و خشـن دارد.     كه گردانند آن، راننده اتوبوس است؛ راننده
و او پاسـخ  » آيا هنوز عاشورا و شهادت برايتـان مهـم اسـت؟   «پرسد:  راننده اتوبوس مي

و تصاويري از جنگ ايران و عراق نشـان داده  » بله همانند جنگ ايران و عراق«دهد:  مي
كنـد كـه روحيـه جنـگ در ميـان       شود. به اين ترتيب، مستند اين ديدگاه را مطرح مي مي

شيعيان، سرچشمه در عاشورا دارد. در بخش ديگري راوي مسـتند از فـرد ديگـري كـه     
و پاسخ » د؟زنيد چه پيامي داري وقتي در عزاداري خود را مي«پرسد:  كند، مي عزاداري مي

در ايـن  » مـانيم.  خواهيم بگوييم تا آخر هر مسير سختي با اماممان باقي مي مي«شنود:  مي
آيـد و   مـي  مقطع بالفاصله، صحنه قرباني شدن گوسفند جلوي پاي هيئت به نمـايش در 

كند كـه خـود را بـراي     يابد كه امام حسين (ع) را كسي معرفي مي سخنان آشپز ادامه مي
  زند. رده است. مستند به اين ترتيب، فرهنگ عاشورايي را با كشتن پيوند مياسالم قرباني ك
رود و از فردي كه اسير  خانه مي اوي به قهوهر »ملت؟ ينتر خطرناك يران،ا«در مستند 

گـذاري شـده    هـاي مـين   چطور ايرانيان خود را بر زمين«پرسد:  رژيم بعث عراق بوده مي
آنهـا ديوانـه نبودنـد، مـا     «شنود:  و پاسخ مي» ور كنند؟انداختند تا ديگران از منطقه عب مي

مـان   ايـم، مـا بـه دليـل باورهـاي دينـي       هاي بسياري از امام حسين در كربال گرفته درس
   ».اند خود را براي ديگران قرباني كنند كنيم. بسياري از ايرانيان مايل شجاعانه رفتار مي

  . زورخانه، خاستگاه تروريسم3

تـوان آن را   نيز در مستندهاي تلويزيوني غربي پركاربرد است كه ميكليشه رايج ديگري 
گاه در جوار كليشه فرهنگ عاشورايي ديـد. در ايـن كليشـه، از فضـاي سـنتي       گاه و بي

ورزش پهلواني ايرانيان با عنـوان زورخانـه، همچـون محلـي بـراي تربيـت و پـرورش        
سفر بـه انتهـاي زمـين،    «ستند شود. در م جسمي و ذهني افراد، براي نبرد و جنگ ياد مي

گيـران جنگجـوي ايـران، قـرار دارد.      دارد كه بـا كشـتي   راوي اظهار مي »مردماني از آتش
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شود و از آن به عنوان مكاني بـراي پـرورش سـربازان     سپس در يك زورخانه حاضر مي
كاران زورخانه، جنگجويان ايراني معرفـي   هاي ديگر مستند، باستاني كند. در بخش ياد مي

راوي به تحليل ارتبـاط تعليمـات   نيز » ملت؟ ينتر خطرناك يران،ا«شوند. در مستند  يم
پـردازد. در ايـن حـين،     ها در قرون متمادي با موضوع عاشـورا مـي   ورزشكاران زورخانه

آيـد و زورخانـه، مكـاني بـراي      (ع) بر ديوار زورخانه به نمايش درمـي  هاي ائمه شمايل
راقـه درون  «در مسـتند  شـود.   افراد تندرو قلمداد مـي  تبليغات ديني در ايران و پرورش

زنـد و بـه يـك زورخانـه      هاي باريك بـازار قـدم مـي    نيز راوي در يكي از كوچه »يرانا
شود و با اشاره به ارتباط زورخانه با مذهب و قـدرت، آن محـل را    رسد. وارد آن مي مي
   .كند عنوان يكي از مراكز قدرت سياسي در گذشته معرفي مي به 

  ايدئولوژيك. گستردگي تبليغات 4

انـد.   اند، تقريباً همگي به اين كليشه پرداخته مستندهاي غربي كه درباره ايران ساخته شده
اين مستندها در معرفـي ايـران و بـويژه تهـران،     

هـايي متمركـز    بيش از هر چيز، بـر ديوارنگـاري  
هاي سياسي هسـتند. در   شوند كه متضمن پيام مي

نماهـايي از تصـاوير    ،»بينـابين جهـاني  «مستند 
خـان تهـران بـه نمـايش      ديواري خيابـان كـريم  

ها بار مستندسـازان ديگـر غربـي     آيد كه ده مي در
نيز آنها را به عنوان نشانه تبليغات رسـمي ايـران   

اند. در اين حـال، تصـوير يـك نوجـوان بسـيجي       شان ارائه كرده عليه امريكا به مخاطبان
شـود كـه    نمايانگر مينقاشي شده بر ديوار شهر 

عكس امام را در دست دارد و به نحـوي مؤيـد   
آن است كه تبليغات ديني فراگيري براي تشويق 
به جنگ در ايـران، جـاري اسـت. همچنـين در     
نماهاي ديگري نيز تصاوير امام و رهبر انقـالب  

آيـد و بـر    بر ديوارهاي تهران به نمـايش درمـي  
ــ  ــران تأكي ــات سياســي در اي د گســتردگي تبليغ
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شود. در طول سفر راوي نيز به تناوب، تصاويري از شهدا بر ديوارهـاي شـهر نشـان     مي
افزايد؛ در نبود تبليغـات   ها مي راوي اين مستند، با اشاره به اين ديوارنگاري شود. داده مي

هـاي   تجاري، تبليغات دينـي و سياسـي (پروپاگانـدا) گسـترده اسـت. او همچنـين پيـام       
كند و با  آلود توصيف مي هوري اسالمي را آزاردهنده و نفرتضدامريكايي و سياسي جم

كنـد   اهللا لبنان، اضافه مي تمركز بر برخي تصاوير ازجمله تصوير يكي از رزمندگان حزب
  دانند.  امريكا مي 51كه در اينجا اسرائيل را ايالت 

نمـايش   نيز با تكرار همين كليشـه در  »به مادرم نگوييد كه در ايران هستم«در مستند 
مچنـين در  ه شود. تقابل ايران و امريكا، به گستردگي تبليغات سياسي در ايران اشاره مي

تمركز دوربـين   ،»راقه درون ايران«مستند 
ــالب بــر     ــر انق ــاويري از رهب روي تص

هاي تهران است. اين مسـتند   ديوارنگاري
بويژه بر تصـويري از امـام از نمـايي كـه     

مام (ره) يك بلندگو بر روي دهان تمثال ا
كنـد. راوي   جاي گرفته است، تأكيـد مـي  
در «گويـد:   جلوي تصوير ايسـتاده و مـي  

كنيـد كـه تحـت     تهران همواره حس مـي 
قابـل   »نظارت نيروهاي روحـاني هسـتيد  

 در نمـا  اين اغلب سازندگان از ذكر آنكه
سـاخته   ايـران  از كـه  مختلفي مستندهاي

اند. ويژگـي ايـن زاويـه     گرفته بهره شده،
 القــاگر كــه تصــوير آن اســتخــاص از 
 در گسـترده  دينـي  پروپاگانداي حاكميت

 كمـك  نظـر  مـورد  مضمون به بارز نحوي به نما، اين در بلندگو وجود زيرا است، ايران
هـايي از   بـا نمـايش ديوارنگـاره    »اعدام يك دختر نوجـوان «اين كليشه در مستند  .كند مي

تي در ايران است، به كار گرفته شهداي دفاع مقدس كه دال بر گستردگي تبليغات حكوم
هايي از  عقيدتي در مستندهاي ديگر بر نمايش صحنه تبليغات شود. كليشه گستردگي مي

گزارشـي از مراسـم    »ايران ريك اسـتيوز «ورزد. در مستند  برگزاري نماز جمعه تأكيد مي
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كند  ميشود. راوي به حضور افرادي به عنوان محافظان نظامي اشاره  نماز جمعه ارائه مي
دهـد. راوي ايـن مسـتند،     و پالكاردهايي با شعار مرگ بر اسرائيل را مورد نظر قرار مـي 

زند كه در نماهـايي از آن، تصـوير امـام خمينـي را بـه طـور        سري هم به بازار سنتي مي
  مؤكد در نظر دارد. اين تصاوير دال بر گستردگي تبليغات سياسي در ايران است.

  ماندگي   نيافتگي و عقب . توسعه5

انـد،    هاي تلويزيوني غرب درباره ايـران سـاخته   در غالب مستندهاي تلويزيوني كه شبكه
اي بـر   شـود. ايـن تصـوير بـه طـرز هوشـمندانه       مانده از ايران ارائـه مـي   تصويري عقب

هاي نظام شهري متمركز اسـت. در مسـتند    كاستي
راوي در بـدو ورود بـه ايـران از     »جهاني بينـابين «

شود و همراه با دوست خود كه  رج ميفرودگاه خا
به استقبال او آمده اسـت، بـه سـختي در صـندلي     

  گيرد. جلوي يك تاكسي پيكان قرار مي
نيـز، راوي بـه    »ايران ريك اسـتيوز «در مسـتند  

جاي استفاده از ماشين، موتورسـيكلتي را انتخـاب   
كند تا زودتر به مقصـد برسـد. مسـتند در ايـن      مي

ني كه بر ترك موتور قرار داده حال، از زاويه دوربي
ــه تصــوير مــي  كشــد،  شــده، ترافيــك تهــران را ب
نقل در  و تصويري كه بر توسعه نيافتن سامانه حمل

كند. همچنين تصـاويري از حمـل    ايران داللت مي
بارهاي حجيم با انواع موتورسـيكلت بـه نمـايش    

آيد. راوي اين مستند در ادامه سفر بـه ابيانـه    درمي
آنجا تصاويري از يـك چوپـان را در   رود و در  مي

دهد. به نظر راوي، ايـن   كنار گوسفندانش نشان مي
گردد. تصوير بر  هاي بشري برمي سال پيش و نخستين تمدن 5000نوع زندگي، به بيش از 

مانـدگي و حيـات    شود. كالم راوي و اين تصاوير، بر عقب پاهاي برهنه چوپان متمركز مي
  شود.   مي اي قلمداد شناسي رسانههاي ثابت شرق جمله كليشهپيشامدرن داللت دارد كه از
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راوي در جريـان سـفر خـود، بـه      ،»سفر به انتهاي زمين، مردماني از آتـش «در مستند 
انتظـار طـوالني و    پـردازد. مسـتند بـا نمـايش     نوعي بازيگري براي القاي اين كليشه مي

اي دورافتـاده ـ    ر منطقـه حاصل راوي براي آمدن ماشين سواري در يك جاده فرعي د بي
كندـ  در حالي كه خود آنها خودرو دارند و تصاوير ديگر مستند اين موضوع را فاش مي

اش سـوار يـك ماشـين     شود. در نهايت راوي و متـرجم  پردازي متوسل مي به اين كليشه
گيرند. در اين سـفر، نمـايش    شوند و سفر خود را پي مي باري سنگين بسيار فرسوده مي

گـر   پـوش و روسـتايي سـوار بـر االغ در بيابـان نيـز تـداعي        از چوپـان ژنـده   تصاويري
هايي از اعصار پيشين است. در اين اثنا، تصـاويري از زنـان خمـود روسـتايي بـه       انسان

كننـد. راوي ايـن    هايي از سنگ و كاهگل زنـدگي مـي   آيد كه در ميان خانه نمايش درمي
كنـد كـه از امكانـات     ي روستايي سـپري مـي  ا مستند، شب را در كنداون در كنار خانواده

كمي برخوردارند و او با تمركز بر اين موضوع، حتي سراغ اصـطبل تاريـك گوسـفندان    
ايـن  گذارد.  ماندگي زندگي اين مردم صحه مي رود و به طور ضمني، بر عقب آنان نيز مي
د، در مقطعـي از ايـن مسـتن   نيز رعايـت شـده اسـت.    » جنگجويان خدا«مستند  كليشه در

 هـاي  هاي تهران، به تصوير پيرمـرد چوپـاني بـا گوسـفندهايش در خيابـان      نمايي از كوه
    شود. مانده و زندگي بدوي ايرانيان تأكيد مي خورد و بر بافت عقب زنجان پيوند مي
  تيـر تهـران هنگـام كرايـه     راوي در ميدان هفت »راقه درون ايران«مستند  همچنين در

هاي سـمند   اكسيكردن تاكسي ـ در حالي كه ت 
هم وجود دارند ـ سوار يـك پيكـان قـديمي و     

شود و بر ايـن موضـوع بـه عنـوان      فرسوده مي
كند. در اين مسـتند   ماندگي تأكيد مي نماد عقب

همچنين، تصاويري از انتقـال كـاال بـه وسـيله     
مانـدگي   اي از عقـب  هاي دستي كه نشانه گاري
 آيـد.  مي نقل در ايران است، به نمايش در و حمل
مسير حركـت بـه    »مثل ديگران باش«مستند  در

سمت خانه يكي از افراد مورد مصاحبه، با گذر 
آيد و مسير دشواري بـراي ورود بـه خانـه مجسـم      هاي قديمي به نمايش درمي از كوچه

  نيافتگي معابر شهري دارد. گردد كه داللت بر توسعه مي
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  نظمي   . بي6

هـاي   نظمـي  آميز بي يزيوني غربي، نمايش اغراقهاي رايج در مستندهاي تلو از ديگر كليشه
 ،»به مادرم نگوييد كه در ايران هسـتم «مستند  درمعابر شهري و هرج و مرج ترافيكي است. 

راوي سوار بر موتور با عبور از كنار يـك تـانكر دودزا، بـه آلـودگي هـواي تهـران اشـاره        
نديـده اسـت و تهـران را    خورد كه در هيج جاي دنيا چنين ترافيكـي   كند. وي قسم مي مي

ها بـه   نامد. نمايش حمل بار با موتور و حركات عابرها و ماشين پايتخت ترافيك جهان مي
سـفر بـه   «مسـتند   درطور نامنظم نيز از ديگر اشارات دال بر هرج و مرج ترافيكـي اسـت.   

راوي براي خروج از هتل بزرگ تهـران، بـه عمـد از خـط      ،»انتهاي زمين، مردماني از آتش
كند و در قالبي نمايشـي، بـا همراهـي     ابر پياده كه در چند متري او قرار دارد استفاده نميع

كنـد. در همـين    موسيقي تند، از ميان خودروهاي در حال حركت، عرض خيابان را طي مي
پردازد در حالي كه  حال، به روايت عبور هر روزه ايرانيان از عرض خيابان به اين شيوه مي

مسـتند  كنـد.   شمرد كه نفس را در سينه او حـبس مـي   اك و خطرناك ميآن را كاري ترسن
آهن تهران و زناني كه بارهاي سـنگين   بر فضاي بسيار شلوغ ايستگاه راه »راقه درون ايران«

كننـد، متمركـز شـده اسـت. تصـاويري از شـلوغي        را يا با دست يا بر روي سر حمل مـي 
 نظمي است كـه  نظم مؤيد كليشه بي ز ترافيك بيآهن و ني روها در خارج از ايستگاه راه پياده

گيـرد. راوي   هزار كشته در سال در اثر تصادف رانندگي مورد تأكيد قرار مي 28با ذكر عدد 
اين مستند نيز با عبور از ميان خودروهـا در خيابـاني در تهـران، ايـن عمـل را خودكشـي       

در حـالي كـه راوي    ه اسـت. اين كليشه تكـرار شـد   »ايران ريك استيوز«داند. در مستند  مي
كنـد، راننـدگي ايرانيـان را     كننـده شـهر و جمعيـت بسـيار آن را گوشـزد مـي       ترافيك گيج

هـاي در حـال    خواند و در حركتي براي تكميـل ايـن معنـا، از ميـان خـودرو      وار مي ديوانه
نيـز بـر نمـاي ترافيـك      »حراج كليه ايراني«در مسـتند  پيمايد.  حركت، عرض خيابان را مي

شود. تلفيق تصوير با نماي باالي يك خط عابر پياده كه هرج و مرج  نظم شهر تأكيد مي بي
  بر آن حاكم است، مؤيد كاربست كليشه يادشده است.

  . فقر و تنگدستي فراگير 7

هاي رايج در مستندهاي تلويزيوني غربي، نمايش فقر فراگير و روزافزون  از ديگر كليشه
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تصاويري از كودكـان   »فروشي در پس حجاب تن«مستند  در جامعه ايران امروز است. در
آيد  خانمان به نمايش درمي فروش در خيابان، مرد و كودكي دستفروش و معتادي بي گل

هـا   شود پس از چند سالي كه به كشور بازگشته، از ديدن ايـن صـحنه   و راوي مدعي مي
است؛ محـل    فال شود كه فروشنده شده است. در اين مستند، فردي معرفي مي زده شوك

اي متروك است كه در آن، چندين خانواده در كنار هـم بـه سـر     فروش، خانه زندگي فال
اين مسـتند بـه    برند. راوي مدعي است كه خانه، فاقد آب و سرويس بهداشتي است. مي

طور كلي، بر مبناي كليشه فقر روزافزون استوار اسـت و جامعـه ايـران را از ايـن منظـر      
راوي به فروش فرزند سـه ماهـه زن خيابـاني از سـوي شـوهر      ، مستند در ايننگرد.  مي

هزارتومان فروختـه شـده اسـت.     250شود كه نوزاد  كند و مدعي مي سابق وي اشاره مي
به اين ترتيب، خريد و فروش غيرانساني كودكان در ايـران بـه دليـل فقـر نيـز مصـداق       

پـدر دختـر در    »دختر نوجـوان اعدام «در مستند شود.  ديگري از كاربست كليشه فقر مي
هاي ديگـري كـه دختـرش     كند كه براي خريد لباس جين و لباس شرف اعدام اظهار مي

كرده است. محل زندگي آنها نيـز بـا تصـاويري از خانـه      تقاضا داشته، سخت تالش مي
مثـل  «بضـاعتي آنهاسـت. مسـتند     شود كه مبين فقر و بـي  بسيار فرسوده، نمايش داده مي

گذارد  مانده و بسيار فقيرانه افرادي را به نمايش مي تصوير زندگي عقب نيز» ديگران باش
فروشندگان كليـه در نهايـت    »حراج كليه ايراني«در مستند . كه قصد تغيير جنسيت دارند
اند تا حدي كه حتي در به دست آوردن مبلغ فروش كليه نيـز   تنگي معيشت تصوير شده

د به وضوح بر موضوع فـروش كليـه بـه عنـوان     شوند. در اين مستن با مشكل مواجه مي
 »ملـت؟  ينتـر  خطرنـاك  يـران، ا«مستند  آخرين راه امرار معاش فقرا تأكيد شده است. در

نشـيند و بـه ارائـه     راوي با سفر به روستايي در حومه اصفهان، با كارگري به گفتگو مـي 
 پردازد.   گزارشي از شرايط معيشتي دشوار او مي

  . فضاي دخاني 8

شوند كه به يكي از انـواع   تندهاي متعددي، مردم ايران، جماعتي افيوني معرفي ميدر مس
دخانيات و مواد مخدر، وابستگي شديدي دارند. اين كليشه، كاربرد دخانيات را در ميـان  

فروشي  تن«كند. در مستند  ايرانيان، عامل تسكين درد ناشي از فقر و تنگدستي معرفي مي

يـز بارهـا از مـواد    نكشد و زنان خيابـاني   ش مدام سيگار ميفرو مرد فال »در پس حجاب
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راوي بـه همـراه راهنمـاي خـود بـه       »جهاني بينـابين «كنند. در مسـتند   مخدر استفاده مي
 كشـند. در مسـتند   رود و با هم قليان مي چايخانه مي

راوي و  »بــه مــادرم نگوييــد كــه در ايــران هســتم «
د كـه از دود  رون سنتي مي  اي خانه راهنمايش به قهوه

كليشـه نمـايش اسـتعمال مـواد     قليان آكنـده اسـت.   
هـا حتـي از سـوي ورزشـكاران      خانه مخدر در قهوه

 سفر به انتهاي زمين، مردماني از«سنتي نيز در مسـتند  

 »راقه درون ايران«در مستند  به كار رفته است. »آتش
شود و با تمركز بـر   اي حاضر مي خانه راوي در قهوه
پردازد. عـالوه بـر    ان از مواد مخدر، در همين مكان، به گفتگو با مترجم مياستفاده ايراني

  كشند. شوندگان نيز سيگار مي اين، بسياري از مصاحبه

  . فرودستي زنان9

نمايش مـردان ايرانـي در مقـام فرادسـت و زنـان ايرانـي در مقـام فرودسـت، از ديگـر          
هاي زنـان   ساماني همه نابه »واناعدام دختر نوج«هاي رايج در مستندهاست. مستند  كليشه

داند. مستند بـر شـرايط    ايراني، ازجمله دختر در شرف اعدام را ناشي از اين موضوع مي
كند و در تصـاويري   رواني نامطلوب و جاي خالي محبت در زندگي اين دختر تأكيد مي

ي به سفر انقالب«در مستند دهد.  هاي خيره پسران اطرافش نشان مي وي را در معرض نگاه

كنـد. او مـدعي اسـت:     نيز راوي با زني ايراني كه دخترعموي اوست، گفتگو مـي  »ايران
در » مشكل ما زنان در اينجا فقط حجاب نيست، عدم تساوي حقـوق بـا مـردان اسـت.    «

ضمن يك گفتگو، نظرياتي درباره اهميت پـاكي بـراي دختـران و آزادي     »تابوها«مستند 
د و بـه ايـن ترتيـب، مسـتند بـا نـوعي تأكيـد بـر         شو پسران در روابط جنسي مطرح مي

در مســتند گــذارد.  مردســاالري و فرودســتي زنــان بــر محــدوديت دختــران صــحه مــي
تواننـد   زنـان مـي  «گويـد:   نيز راوي به بهانه توصيف مراسم تعزيـه مـي   »جنگجويان خدا«

ليشـه  بـه ك  نيز» فروشي در پس حجاب تن«در مستند ». تماشاگر باشند و نه بازيگر تعزيه
فرودستي زنان پرداخته شده و قوانين اسالمي درباره حق ارث زنان هـدف قـرار گرفتـه    

شود كه پيش از انقالب، ايران يكي از آزادترين كشـورهاي   راوي مستند مدعي مي است.
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اسالمي بوده اما پس از انقالب، با راه يافتن قـوانين دينـي بـه قـانون اساسـي، زنـان بـه        
اند. او اين نكته را كه سهم ارث يك زن، نصـف مـرد    بديل شدهبازندگان اصلي جامعه ت

افزايد: در ايـران، بسـياري از    كند و مي است، مصداق فرودستي زنان در ايران قلمداد مي
هـا   ها درهاي مجزايي براي عبور و مرور زنان و مردان دارند؛ حتي در اتوبـوس  ساختمان

گيرد كـه در ايـران، زن موجـودي     يجه مينشينند و نت نيز، مردان جلو و زنان در عقب مي
راوي در ميان جمعي از  »راقه درون ايران«در مستند شود.  درجه دوم و طفيلي قلمداد مي

يابد و درباره مسائل روز ايران و بويژه زنـان   خبرنگاران زن و مرد يك نشريه حضور مي
ـ   هـا حـرف مـي    پرسد كه چرا در ايران، مردها بيشتر از زن مي ري در جـواب  زننـد؟ دخت
چنـين  » خواهنـد حـرف بزننـد.    اينجا ايران است و اين مردها هستند كـه مـي  «گويد:  مي

شـود. حتـي در مسـتند     نگاه فرودستانه به زن تلقي ميگفتگوهايي مبين تمركز بر كليشه 
اي است، برخوردار نبودن زنـان از كرسـي    له ايران هستهئايرانيوم نيز كه تمركزش بر مس

سـفر بـه انتهـاي زمـين،     «در مستند شود.  ق فرودستي زنان شمرده ميقضاوت، از مصادي

اي  نيز راوي گذري بر همين كليشه دارد؛ وي شب را در كنـار خـانواده   »مردماني از آتش
كند و هنگـامي كـه خـانواده روسـتايي بـا سـخاوت از او پـذيرايي         روستايي سپري مي

گرفـت و   ن حضور زنان صـورت مـي  كه گفتگوي ما با مردان بدو كند  كنند، اشاره مي مي
  كند.   به اين ترتيب، بر طفيلي بودن زنان تأكيد مي

  . حجاب ناشي از جبر سياسي 10

موضوع حجاب كه امري فرهنگي ـ اجتماعي در جامعـه ايـران اسـت، همـواره نـاقض       
هـاي غـرب تبـديل شـده      آزادي زنان ايران، معرفي و به كليشه پربسامدي در تلويزيـون 

هـايي از معـابر عمـومي     مستند به نمـايش صـحنه  ، »استيوز  ايران ريك«ند است. در مست
پردازد. راوي اين امر را دال بر اجباري  هاي تهران، بويژه پوشش زنان، چادري مي خيابان

به مادرم نگوييد «كند. در مستند  بودن مظاهر فرهنگ ديني مردم ايران براي زنان تلقي مي
به نحو ديگري مد نظر قرار گرفته است. راوي بـه همـراه   اين كليشه  »كه در ايران هستم

پرسد آيا در اينجا هـم مجبوريـد    نشيند و از او مي سيژ مي يك دختر ايراني، در كابين تله
گويد خير، چون اينجا كسي نيست كه كه ما را مجبور بـه   حجاب داشته باشيد؟ و او مي

منـدي از ايـن    نيـز بـا بهـره    »از آتش سفر به انتهاي زمين، مردماني« مستنداين كار بكند. 
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كنـد و   كليشه، وجود فشار در قبال زنان، بويژه در خصوص موضوع حجاب را بيان مـي 
پوشـانند، زنـداني    شود كه بر مبناي قوانين اسالمي، زناني كه سرشـان را نمـي   مدعي مي

ني هم تأكيد بر كليشه اجبار حجاب حتي به مردا ،»مثل ديگران باش«شوند. در مستند  مي
شـود. فـردي كـه در صـدد      كه تغيير جنسيت داده يا در شرف آن هستند، تعميم داده مي

تغيير جنسيت است، با مراجعه به يك مقام قضـايي سـعي دارد مجـوزي بـراي پوشـش      
زنانه خود دريافت كند و در همان حال، مقام مسئول با تذكر جدي، بر رعايـت حجـاب   

نيـز بـه    »سفر انقالبي بـه ايـران  «در مستند كند.  ها از جانب او تأكيد مي مخصوص خانم
كند: ممكـن اسـت    شود و راوي اظهار مي كليشه محدوديت حجاب براي زنان اشاره مي

دهد، منجر به زنداني شدنش شـود،   هر كاري كه ليال ـ يك دانشجو در ايران ـ انجام مي  
؛ او همچنـين  دهد و آرايشي كه مغاير بـا اسـالم اسـت    موسيقي غيرقانوني كه گوش مي

هنگام خروج از منزل بايد لباس رسمي بپوشد. در بخش ديگـري از ايـن مسـتند، ورود    
شود. دختر عموي راوي بـا   شان نمايش داده مي پدر و برخي اقوام راوي به خانه قديمي

ايـن را  «گويد:  شود و راوي پس از بستن در با اشاره به حجاب وي مي روسري وارد مي
و به اين ترتيب، حس اجبار شديد حاكميـت  » توانيم آن را برداريم يبردار، پشت ديوار م

بر تصـاويري از بيلبوردهـاي    ،»تابوها«در مستند شود.  بر پوشش زنان به مخاطب القا مي
كنند، تمركز شده است. يكـي از ايـن تصـاوير، دختـر      شهري كه بر نجابت زن تأكيد مي

ويس اين تصوير، جملـه نوشـته شـده بـر     دهد. در زيرن اي را در حال نماز نشان مي بچه
ام كن كه آني از دايره عفت و متانت يك دختر مسـلمان گـام    خدايا ياري«بيلبورد يعني 
ترجمه شـده اسـت و بـه    » ها تجاوز نكنمخدايا كمك كن از محدوديت«به » بيرون ننهم

 اين ترتيب، محدوديت كه رويكردي اجباري و تحميلي دارد، جـايگزين دايـره عفـت و   
  شده است.   ،متانت كه تداعي مثبت دارد

نيز بر ظالمانه بودن حجاب تأكيد شده است. راوي ايـن   »جنگجويان خدا« در مستند
شود تا نشان  آميزي در خودرو متوسل مي كند. وي به نمايش سخره مستند به قم سفر مي

زه آميز است. او به مغا دهد كه تعويض شال حتي در يك خودرو شخصي چقدر مخاطره
هـايي   دهد كه با چه دشـواري  رود و پس از تهيه چادر و مقنعه نشان مي چادرفروشي مي

بايد موهايش را زير آنها قرار دهد. نمـايش تصـوير برچسـب حجـاب روي در ورودي     
  گر تحميل حجاب بر زنان است. يك غذاخوري نيز در بخشي از اين مستند، تداعي
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  مستند تلويزيوني 15هاي دهگانه در  ـ توزيع كليشه1جدول 

  

  عنوان مستند  رديف
 ها تعداد كليشه

  در هر مستند
  ها كليشه

1  
 زمين، انتهاي به سفر

 آتش از مردماني
6  

 ،»تروريســم از حمايــت و طلبــي جنــگ«

ــم « ــتگاه تروريســ ــه، خاســ ، »زورخانــ

ــعه« ــافتگي، عقـــب توسـ ــدگي نيـ ، »مانـ

حجـاب،  «، »فضاي دخـاني «،»نظمي بي«

  »اجبار فرهنگي ـ سياسي

  2  ايران به انقالبي رسف  2
، »حجــاب، اجبــار فرهنگــي ـ سياســي  «

  »فرودستي زنان«

  2 تابوها(زهره و منوچهر)  3
ــاب، اجبــار  «، »فرودســتي زنــان « حج

  »سياسي-فرهنگي

  3  بينابين جهاني  4

ــدتي گســــتردگي « ــات عقيــ ، »تبليغــ

، »مانـــدگي نيـــافتگي و عقــب  توســعه «

  »فضاي دخاني«

  2  حراج كليه ايراني  5
ــر و تن« ــران فق ــر در اي ــتي فراگي ، »گدس

  »نظمي بي«

6  
ترين  ايران خطرناك

  ملت؟
4  

فرهنگ عاشورايي، فرهنگ  «، »طلبي جنگ«

ــم  ــوي تروريس ــه،« ،»معن ــتگاه زورخان  خاس

  »فقر و تنگدستي فراگير«، »تروريسم

7  
اعدام يك دختر 

  نوجوان
4  

فقـر و  «، »تبليغـات عقيـدتي   گستردگي«

 ،»فرودسـتي زنـان  «، »تنگدستي فراگيـر 

  »سياسي-حجاب، اجبار فرهنگي«

8  
فروشي در پس  تن

  حجاب
3  

ــر « ــتي فراگي ــر و تنگدس ــاي «، »فق فض

  »فرودستي زنان«، »دخاني

  5  جنگجويان خدا  9

، »تروريــسم  از حمايـت  و طلبـي  جنـگ«

فرهنــگ عاشــورايي، فرهنــگ  معنــوي  «

ــم ـــعه«،»تروريســ ـــگي و  توســ نيافتــ

، »فـرودســـتي زنــان«، »مانـــدگي عقـــب

  »سياسي - اجبار فرهنگي حـجاب،«
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 1ادامه جدول 

  عنوان مستند  رديف
ها  تعداد كليشه

  در هر مستند
  ها كليشه

  7  راقه درون ايران  10

، »تروريســم از حمايــت و طلبــي جنــگ«

ـتردگي «، »تروريسـم  خاستگاه زورخانه،«  گس

ــدتي ــعه«، »تبليغـــات عقيـ نيـــافتگي،  توسـ

ــب ــدگي عق ــي«، »مان ــي ب ـاي «، »نظم فضـ

  »تي زنانفرودس«، »دخاني

11  
  روزي روزگاري ايران

 (زيارت كربال)
3  

ــگ  « ،»تروريسـم  از حمايـت  و طلبي جنگ« فرهن

ـم   عاشورايي، فرهنگ ـوي تروريس ـه، «، »معن  زورخان

  »تروريسم خاستگاه

12  
ها در ايران  دوجنسي

  (مثل ديگران باش)
3  

، »مانـــدگي نيافتـــگي و عقــب  توســعه «

، »سياســي -حـــجاب، اجبــار فرهنگــي«

  »و تنگدستي فراگير فقر«

  4  ايران ريك استيوز  13

ـعه « ،»عقيدتي تبليغات گستردگي« ــگي و   توسـ نيافت

ب ـدگي عـق ـار   «، »نظمـي  بـي «، »مان ــجاب، اجب ح

  »سياسي - فرهنگي

14  
 در كه نگوييد مادرم به

  هستم ايران
4  

ـــستردگي« ــدتي  گـ ـــغات عقيـ ، »تبليـ

حـجاب، «، »فضاي دخاني« ،»نظمي بي«

  »سياسي -اجبار فرهنگي

  2  ايرانيوم  15
، »تروريســم از حمايــت و طلبــي جنــگ«

  »فرودستي زنان«

  گيري بحث و نتيجه

هـاي   هاي برساخته از ايـران در تلويزيـون   از تحليل مستندهاي تلويزيوني و مرور كليشه
توان به اين نتيجه دست يافت كه مستندسازان غربـي در قبـال ايـران مرتكـب      غرب، مي

ند. خشونت فرهنگي به اين معناست كه غـرب آنچـه را خـود    شو خشونت فرهنگي مي
آيـد.   اش برمـي  تابد و در صـدد نـابودي  نمي شـكل شود، برتواند با آن منطـبق و همنمي

ها بر مـردم آنـان و فرهنـگ ايـران روا     اي كه اين مستند ويرانگري و خشونت آزاردهنده
ن يـا حضـور مـردان در    دارند، ازجمله در تصـويرپردازي از حجـاب و پوشـش زنـا     مي
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ها يا عزاداري براي امام حسين (ع)، خشونت فيزيكي و مسـتقيم نيسـت، بلكـه     زورخانه
شود. البته ايـن خشـونت    اي روا مي خشونتي فرهنگي است كه از طريق برساخت رسانه

شود، چرا كه آنچه از مردم ايران و فرهنگ آن به  ها نيز تحميل مي بر مخاطبان اين رسانه
اي و ناقصي است كه در نهايـت، مخاطـب را بـه     شود، بازنمايي كليشه رائه ميمخاطب ا

رساند و او را در رعب و وحشتي از ايران و ايرانيان قـرار   شناختي غيردقيق و بيراهه مي
)، جـنس ايـن   1385اي در واقعيـت نـدارد. بـر اسـاس تعبيـر سـمتي (       دهد كه زمينه مي

بلكـه در آن چيـزي اسـت كـه     «شود، نيست،  يخشونت، در آنچه از ايران نمايش داده م
شـان را دارنـد،   دهند، چرا كه مردم ايران هم مثل مردم جاهاي ديگر زنـدگي نمايش نمي
برنـد، بـه مدرسـه    روند، از غـذا خـوردن لـذت مـي    كنند، هر روز سر كار ميازدواج مي

 گذراننـد مـي پردازند و زندگي روزانـه خـود را    كنند، اجاره ميروند، موسيقي گوش مي مي
  ).143(ص » و غريب نيستندهايي كه مطلقاً غيرعادي و عجيب زندگي

  اي راهكارهاي رسانه

تواند مبناي مناسبي براي ساخت  مطالعه مستندهاي خارجي ساخته شده درباره ايران مي
هاي تلويزيوني قرار گيرد. گاه در قاب كوچكي از آنچه درباره ايران ساخته شـده،  برنامه
شود؛ همچون عبور افراد از عرض خيابان بدون توجه به رفـت   ي نيز مشاهده ميواقعيات

و آمد خودروها يا عبور از چراغ قرمز كه هـر چنـد از اغلـب ايـن رفتارهـا بـه منظـور        
الملـل اسـتفاده شـده     تصويرسازي از ملت ايـران به عـنـوان ناقض قانون در عرصه بين

هـايي   عمـومي دچـار مسـائل و ناهنجـاري    است، بايد پذيرفت كه ما در عرصه فرهنگ 
هاي خارجي، براي ما ناخوشايندتر اسـت. از  هستيم كه نمايش و بيان آنها از زبان رسانه

بررسي مسـائل فرهنـگ عمـومي در تلويزيـون كشـورمان و نمـايش بازنمـايي          اين رو،
 تواند به از بـين بـردن برخـي   هاي خارجي تا حدودي ميصورت گرفته از آن در رسانه

اي، بـويژه  آمـوزش فعـاالن رسـانه   ها در عرصه فرهنگ عمومي كمك كنـد.  هنجاري نابه
دهد. ايـن  كارها را تشكيل مي و خبرنگاران و تحليلگران خبري، بخش ديگري از اين ساز

  مرزي سيما از اهميت بيشتري برخوردار است.هاي برونژه در شبكه موضوع، بوي
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  نوشت پي

 دهاي تلويزيوني مورد پژوهشمشخصات و چكيده روايت مستن

  محصول  عنوان مستند  رديف
سال 

  انتشار
  راوي

1  
  آتش/ از مردماني زمين، انتهاي به سفر

Journey to the Ends of Earth; The 
People of the Flame 

Travel Channel, PBS , 
Discovery /  

  استراليا
2001  

  ديويد آدامز /

David  Adams  

  كند. مي معرفي ها آتشكده و آتش موضوع با پيوند در را ايران از خاصي مناطق ايران، مختلف قاطن به سفر با راوي مستند

2  
  ايران/ به انقالبي سفر

Revolutionary Journey to Iran  

CNN/ 
  آمريكا

  پور امان كريستين  2002

 نهايت را در مخاطب كند مي تالش و كرده سفر ايران به اسالمي، شوراي مجلس ششم دوره انتخابات برگزاري آستانه در 1379 سال راوي مستند در

  .آشنا كند ايران از تصويري خاص با

 Tabousتابوها(زهره و منوچهر)/  3
PH  TV/ 
  فرانسه

2004   -  

  است. كرده را توصيف ايران در مردان و زنان آن، روابط بازسازي و) منوچهر و زهره( ايران ادبيات در منظوم داستاني به ارجاع با مستند اين

  A World Betweenبينابين/ جهاني  4
Link TV /Paradisa 
Film Production / 

  آمريكا
  رضاييان جيسون  2006

  .است دستمايه اين مستند ايران به آمريكايي-ايراني جواني سفر وقايع شرح

5  
  حراج كليه ايراني/

Iranian Kidneys Sale  

BBC Two-  Arte-  
ZDF  يزيونتلو  1 هاي شبكه و 

  سوئد/ سوئد

2006  -  

  .نمايند مي هايشان كليه فروش به اقدام خود معيشتي هاي هزينه مينأت منظور به است كه ايرانيان از گروه زيادي مالي موضوع اين مستند، مشكالت

6  
  ترين ملت؟/ ايران خطرناك

Iran: The Most Dangerous 
Nation? 

Discovery Channel  /  
  آمريكا

2006  
  ل/تد كاپ

Ted Koppel  

 مسائل به آنها نگاه خصوص در ايران مردم از جمعي با گفتگو ضمن ايران بنا شده است. او به آمريكايي خبرنگار –مجري مستند بر اساس سفر يك

  .دارد موضوع اين به ايران مردم نگاه و ايران و آمريكا رابطه بر مروري مختلف،

7  
   اعدام يك دختر نوجوان/

Execution  of a Teenage Girl in 
Iran 

BBC   
  انگليس/  3با همكاري فرانس پرس

  سروستاني ناهيد پرسون  2006

  است. ايران در 2004 سال در دختري اعدام چگونگي روايتگر مستند، اين

8  
  فروشي در پس حجاب/ تن

Prostitution Behind the Veil 

TV2 DANMARK / 
Mette Hoffaman 

Meyer / YLE FST / 
CBC/SBS/ BBC/ 

 دانمارك

2006   -  

  مطرح شده است....  و فقر اعتياد، جمله از ديگري هاي موضوع آن، موازات به روايت شده و خياباني زن دو زندگي داستان مستند، در اين

9  
  جنگجويان خدا/ 

God's Warriors  

CNN /  

  آمريكا
  پور امان كريستين  2007

 اسالمي كشورهاي در مختلف مذاهب ميان در را موضوع اين او. است پرداخته جهاد موضوع به انانمسلم نگاه از روايتي به راوي مستند اين در

  كه روايت وي از ايران، در اين اپيزود مطرح شده است. كرده بررسي
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 مشخصات و چكيده روايت مستندهاي تلويزيوني مورد پژوهش

  محصول  عنوان مستند  رديف
سال 

  انتشار
  راوي

10  
  ن/ راقه درون ايرا

Rageh inside Iran  

BBC Four /  

  انگليس
2007  

  راقه عمر/

Rageh Omar  

 ايران در سياست حوزه با موضوعات اين پيوندي ميان اقتصادي، حتي و ديني سياسي، اجتماعي، گوناگون موضوعات بر تمركز با راوي در اين مستند،

  .است شده جويا زمينه اين در را آنها هاي ديدگاه ايران در مختلفي افراد با مصاحبه در و كرده برقرار

11  
  روزي روزگاري ايران(زيارت كربال)/

Once upon a Time in Iran 
(Pilgrimage to Karbala) 

BBC4/ 
  انگليس

2007  
  سيان بين/

Sean Bean 

  است. ها آمريكايي اشغالتحت  ناامن عراق شرايط و در 1385ايراني به كربال در تابستان  زائران از روايتگر ماجراهاي سفر گروهي

12  
  ها در ايران (مثل ديگران باش)/ دوجنسي

Transexuals in Iran 
(like be others) 

Sundance Film 
Festival / 

  كانادا

  اسحاقيان طناز  2008

  .بدهند سيتجن تغيير خود عالقه مورد جنس به جراحي با دارند تمايل كه است شده متمركز دوجنسيتي ايراني جوان چند زندگي بر

13  
   ايران ريك استيوز /

Rick Steves 
 Iran 

Back Door  
Productions  

2009  
  ريك استيوز/

Rick Steves  

  نمايد. مي بازگو ايران از را خود روايت شهرهاي مختلف، از بازديد ضمن در كند و مي آغاز تهران از را خود سفر در اين مستند، راوي

14  
  هستم/ راناي در كه نگوييد مادرم به

Don’t Tell My Mother That I'm 
in Iran  

National Geographic/ 
  استراليا

2009  
  گو بونوئل/ ديه

Diego Bunuel 

  با رويكردي كمدي بازنمايي كند. ايران را در فرهنگي و اجتماعي هاي مختلف پديده كند مي سعي مستند اين

15  
  ايرانيوم/

 Iranium  
  آغداشلو شهره  2011  آمريكا

 دستيابي خصوص در را هايي هفرضي غرب، و ايران تقابل و اسالمي انقالب تاريخچه بر مروري ضمن ايران، اي هسته برنامه بر تمركز با مستند اين

  .كند مي مطرح اي هسته سالح به ايران

  منابع

(ترجمـه حسـين پاينـده).     مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه). 1386استوري، جان. (
 گه.تهران: آ

ترجمــه لــيال جوافشــاني و حســن ( فرهنــگ و زنــدگي روزمــره .)1386(. بنــت، انــدي
 اختران. ). تهران:شيانوچاو

  ثالث. ). تهران:ترجمه پيروز ايزدي( مصرفي هجامع. )1389( .بودريار، ژان
 .77  فصلنامه رسانه،هاي غرب. ). بازنمايي اسالم و ايران در رسانه1388عبداهللا. (  بيچرانلو،

گيري در گزارشگري روزنامه: تحليل محتـواي  ). جهت1376ه، ديانا و ملكات، سيرينيواس.(پ
پوشش خبري سرنگون كردن هواپيماي خطوط هوايي كره و هواپيماي ايرباس ايـران  

 .29 فصلنامه رسانه،فرقاني).  هديدر مطبوعات برجسته امريكا (ترجمه م



  81 ����هاي غرب ...  سازي از ايران در تلويزيون كليشه

بازنمايي ايران و حجاب زنان ايراني  ). 1385الي لستر و رضايي، سبحان. (  ضمير،روشن
 .68  فصلنامه رسانه،  .هاي امريكا در رسانه

شـناختي و  بازنمايي ايران در سينماي هاليوود، تحليل نشانه ).1387(سروي زرگر، محمد. 

 ارشد. تهران: دانشگاه صداوسيما. نامه كارشناسي پايان فيلم. تحليل گفتمان هفت

 تهران: توس.  (ترجمه افسر اكبري).  فرهنگ و امپرياليسم). 1382سعيد، ادوارد. (

 خاتون براهوئي). تهران: ني.ان و هاليوود (ترجمه نرجسان). عصر سي1385سمتي، محمدمهدي. (

تحليل انتقادي گفتمان   بازنمايي ايران در مطبوعات غرب:  ).1384زاده، سيدمحمد. (مهدي

مــيالدي.  1997 -2000» دي ولــت«و » لومونــد«، »گــاردين«  ،»نيويــورك تــايمز«
  دانشگاه عالمه طباطبايي.  نامه دكترا. تهران: پايان

 ها. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها و بازنمايي.رسانه). 1387محمد. ( زاده، سيدمهدي

 ساقي.تهران: . )ترجمه رحيم قاسميان( ها درك تئوري رسانه. )1386. (نئويليامز، كو

Gorham, B.W. (1999). Stereotypes in the Media: So what?. Harward 

Journal of Communication, 10. 

Keshishian, F. (2000). Acculturation, Communication, and the U.S. Mass Media: The 

Experience of an Iranian Immigrant. Howard Journal of Communication, 11. 

Kilani, M. (2008). Imagining the Arab Other: How Arabs and Non-Arabs 

View Each Other, Edited by Tahar Labib, I.B.Tauris. 

Merskin, D. (2005). The Construction of Arabs as Enemies: Post-9/11 Discourse 

of George W. Bush. In L. Artz & Y. R. Kamalipour (Ed.), Bring Them on 

(pp. 121- 135). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

Rapely, T. (2007). Doing Conversation, Discourse and Document Analysis. Sage. 

Strömbäck, J.; Shehata, A. & Dimitrova, D. (2008). Framing the Mohammad 

Cartoons Issue: A Cross-Cultural Comparison of Swedish and US 

Press. Global Media and Communication.  

Totman, S.A. (2009). How Hollywood Projects Foreign Policy. Palgrave 

and Macmillan. 


