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 دانشگاه تهران يس فارابيار پردياستاد/  يعلو ن اخوانيدحسيس
 15/01/1396: پذيرشـ  13/09/1395: دريافت

 دهيچک
 يباا  باا برخار ارتو د يجمعا يهاق رساانهيکه عمدتاً از طر يو پژوهش يمطالعات يعموماً، نه از مجار يشهروندان غرب
، ياناهيزم ن حاوادثيابه  ياند. عدم توجه جدآشنا شده يخاص، با اسالم و فرهنگ و جوامع اسالم يدادهايحوادث و رو

نقطاه  آن باوده اسات. ياژه بعد رساانهيوبه يهراسمطالعات و اظهارنظرها در خصوص موضوع اسالم يهااز ضعف يکي
رو، نياهاسات. ازان پژوهشيار تحاو  آن در ايبه اسالم و س يغرب يهارسانهخ توجه يگر، نامشخص بودن تاريضعف د

وع و ن موضايارح اط يخير تاريغرب، توجه به س يهادر رسانه« اسالم ييبازنما»ح از نحوه يصح يبراي وصو  به درک
اطالعاات از  يا گاردآورو با يلايتحل  -يفين مقاله، با استفاده از روش توصايرسد. در اير به نظر ميناپذتحو  آن اجتناب

ان يا، در قالب سه جراز آن يناش يارسانه يهراستوجه به اسالم و اسالم ي، به مقاطع عمدتاً بحرانيامنابع معتبر کتابخانه
 اشاره شده است. 2001سپتامبر  11وسته خصوصاً واقعه يپ

 .يغرب يهاازدهم سپتامبر، رسانهي، اسالم، غرب، يهراساسالم ها:دواژهيکل
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 مقدمه

 سد:ينويم« يهراسافسانه اسالم»در مقاله  کنعان مالک
 يالمده بود، اما اکنون همگان از رهبرران اسرينرس يبه گوش کس« يهراساسالم»نام  يش حتيسال پ 10تا 

 يدولتر ياز وزرا يو برخر يبرا کمرال تع،رم، ماامرام رسرم يو حتر ينژادپرست گرفته تا فعاالن ضد
 نفررم و ير نروعيرطرور عرامد درگ ا )و غرب بهيتانيمتااعدمان کنند که بر دارند ي، سعيغرب يکشورها
ر يرند نظسراختم ييذايرا يآنان، من،ر به انواع رفتارها يکه به ادعا ياساس از اسالم است؛ نفرتيانزجار ب

 د.2005مالک، )شده است  ياسيس يسازگانهيو ب يض اجتماعي، تبعيکيزيحمالم ف

 ني حوالت اتر يغرب به اسالم و س يهانه توجه رسانهيشيرده، نامعلوم بودن پاشاره ک مالککه  گونههمان

م، ياهاب ر)آن اس    ياژه شکل رس انهيوبه يهراسقات اسالميزا در تحقمشکل يهااز خأل يکيمواجهه، 

 يدرک  ل ب هي ن، ب راي نيافت ه اس  ب بن ابرايانعکاس  ين به نوعيشيپ يهاشتر پژوهشي، که در ب(2010

 وز ت ا بس   غرب، از آغ ا يهاتوجه به آن در رسانه يخير تاريد سي، با«اسالم ييبازنما»ز نحوه ح ايصح

 يمنظور، نخس   مد دا اساس نيق قرار گي ردب ب ديدق ين نقاط عطف آن مورد بررسيگسترش، و همچن

 يهراس اسالمه ن يش رو در زميعنوان س ه کش ور پکا )بهيا، فرانسه و امريتانيها به اسالم در برتوجه رسانه
ن يترش يم که اسالم بيپردازيم ي( را روشن ساخته، در ادامه به نقاط عطف و مقاطع عمدتاً بحرانيارسانه

 را به خود جلب کرده اس ب ياتوجهات رسانه

 ها به اسالمآغاز توجه رسانه

ان لمس  ي)م اجرا يک بح ران مل ي ، يالديم  90ل ده ه ي و اوا 80آخر دهه  يهاسال يا، طيتانيدر بر

انون ب ار مس لمانان را در ک نياول يج ف ارس(، ب راي)جنگ خل  يالمللنيب يدادين روي( و همچنيرشد

ن ياً ب ر هم د يز نحوه توجه به اس الم، تقرين يدر محافل علم ب(2007د، يسع)ها قرار داد توجهات رسانه

ع داد ن از لح ا  تن ب زر  جه اي ن ديمثاب ه دوم ]به« اس الم»ن دوره، يش از ايصورت بوده اس ب تا پ
لمانان گر، مس يگرف ب به عدارت ديقرار نم يعلم يهاها و پژوهشيماً موضوع نظرسنجيروان[، مستقيپ

ر گرفت ه، انه م ورد توج ه ق رايا و خاورميموجود در آس يتيمختلف قوم يهايبندل دستهيدر گام اول، ذ

 (ب2007، لديف)  قرار داش  يآنها معموالً در درجه دوم اهم ي  اسالميهو

ن اواخ ر، مس لمانان ب ه يداً در سراسر اروپ ا ت ا هم يا ندود، بلکه تقريتانين موضوع، فق  مختص بريا

ق رار  يمداران غرب اس  يز مورد توج ه عم وم م ردم و سيک و نيآکادم يندرت موضوع مطالعات جد

گ اه يپا يمدن ا ن س و، مس لمانان عم دتاً ب ري به ا ي، از جنگ دوم جهانيخيگرفتندب طدق شواهد تاريم
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ش دند ت ا ب ر يمس کون ش ناخته م يياي  و قلمرو جغرافي ، ملي، نژاد، قومي  اقتصادي، موقعياجتماع

، يجو، مهاجر، اجند پناه»همچون  يمي، مفاه«مسلمان»واژه  يب به جايو تعلقات مذهد يني  دياساس هو

گ ر، ازآنجاک ه يان دي رف  ب ب ه بيآنها ب ه ک ار م ي، در معرف«ا ترکيو  يري، الجزايعرب، کرد، پاکستان

توان تا پ يش يم يسختشدند، بهينم ين در اروپا تلقيآفرمسئله يش، جماعتين دو دهه پيمسلمانان تا هم

غ رب  يقابل توجهي در رابطه با آنان در مراک ز پژوهش  يدانيقات ميميالدي مطالعات و تحق 90از دهه 
خ ود،  ي  اس الميش از هر وصف با هويو مسلمانان بر کرده اس  يياکنون شراي  تغ يسراغ گرف ب ول

د اً همزم ان در دو يطور مشخص معل ول دو واقع ه تقردر اروپا، به ين تحول گفتمانيشوندب ايف ميتعر

ا و جنجال حجاب در فرانس ه ک ه ه ر دو يتانيدر بر يسلمان رشد يا و فرانسه اس : ماجرايتانيکشور بر

هولن اک  يع مس لمانان را گروه ين وق اي وس ب ايبه وقوع پ يداليم 89-88 يهاجريان در خالل سال

 (ب2009ک، يربک: بل)داً نگرانشان بود يد به دق  آنان را تح  نظر داش  و شديکردند که با يمعرف

 يشورو رياتحاد جماه ين حوادث، متعاقب فروپاشين باور اس  که مشابه هميبر ا مينا ابراهيد
 ياس الم يه اوس ب پس از آن ب ود ک ه اس الم و گروهيه وقوع پاالت متحده بيدر ا 1990در دهه 

عنوان دش من را به يستيکمون يهاسم و گروهيکمون يشده، جا يمعرف يد جهانيخطر و تهد ينوع

کا يامر ياس  خارجي، سيگران، پس از سقوط اتحاد شوروليد تحليک غرب گرفتندب از ديشماره 

د و به شابداع « ياسالم يديتهد»منزله سم بهيان تروريرخأل شد و براي پرکردن آن، ج يدچار نوع

ن ي را در ا ي، نق ش اص لييک ايامر يهادب رس انهيل گرديتدد 90دهه  ياسيغات سيتدل يدال مرکز

س د و ه راي از تهد يار، غالد اً اس الم و مس لمانان را در هال هياخ يهافا کردند و در ساليزمينه ا
 ب(2010م، يابراه)ز پوشش دادند يآمجنون

ا، ي تانيب ه اس الم در بر يه توجه عم ومياول يهادر مورد جرقه ييهارغم وجود تفاوتدر مجموع، به

نه ا، در همة آ ن اس  که آغاز توجهيار مهم در موارد مذکور، اياالت متحده، نقطه مشترک بسيفرانسه و ا

ز ي ر ني چن د ده ه اخ يب ط (2007لد، يف)صورت گرفته اس   يداد بحرانيک رويهمواره پس از وقوع 

رخ داده  ياان د ک ه فاجع هافتهي ياارزش پوشش رس انه يآن، معموالً زمان يرامونياسالم و موضوعات پ

ن واع با ا« اسالم» ياان طرح رسانهيم يناگسستن يونديجاد پيز، موجب ايآمطن يش يسازن مقارنهيباشدب ا
 بحران، فاجعه، ترور، خشون  وببب شده اس ب

عط ف  ، به نق اط(يژه بر منابع مکتوب غربيموجود )با تمرکز و يجامع منابع مطالعات يبا بررسدر ادامه، 

 :م پرداخ يل، خواهياز آن، در سه بخش ذ يناش يارسانه يهراساسالم يتوجه به اسالم و تا حد
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ن ب زم اي تمعاصر، همراه با بيان من ابع مرب وط، ب ه تر يهراسنقطه عطف اسالم 25به  ياشاره اجمال

 (ب2011الدن در سال شدن بنتا کشته 1967سال  ل دريمثال، از جنگ اعراب و اسرائ يوقوع )برا

 بيليتفص يبررس يان نقاط عطف مذکور، برايمهم از م نش ده موردِيگز

 يعم وم و کانون توجه افک ار يعنوان نقطه عطف محورسپتامدر، به 11ژه واقعه يل ويو تحل يبررس

 بيهراسه اسالميق آن بر رشد، گسترش و توجير عميز تأثيسالم و نغرب به ا يهاو رسانه

 نقاط عطف ياجمال يبررس

ض وعات ح وادث و مو يق برخ ي، بلکه عموماً از طريو پژوهش يمطالعات يکردينه با رو يشهروندان غرب
ام ع د جور ب ا مش کالت متع دي درگ يشهروند غرب ياندب براخاص، با اسالم و فرهنگ مسلمانان آشنا شده

ابع و ق من ي ق ب ا اس الم، از طري دق ييآش نا يالزم ب را يکه اصوالً فرص ، حوص له و آم ادگ يپساصنعت
 يرح انض مامک ه غالد اً ب ه ط  يماند؛ منابعينم يباق يجمع يهاجز رسانه يرا ندارد، مندع يمستندات علم

 يخ اس طه ب روز برر، ب ه وي پردازن دب در چن د ده ه اخيم يدر خصوص اسالم و جوامع اسالم يميمفاه
رفت ه گاز اسالم قرار  يغرب يهارسانه يگوهاوها و گف محور بحث ياتفاقات در جهان، موضوعات خاص

طالع ات اندب روشن اس  ک ه اافتهيج از اسالم و مسلمانان اطالع يق، به تدرين طريان عمدتاً از اياس ب غرب
 ب(333 ص، 1393، يو صادق يدي)مجتکا باشد تواند چندان معتدر و قابل ايق، نمين طريحاصل شده از ا

ها و عم وم م ردم ، جلب توجه رس انهيالمللنيدادها در عرصه بيرو ير، وقوع برخيم قرن اخين يط

اچ و اس تراب) ]ساکن در غرب[ را موجب ش ده اس   يني  ديک اقليعنوان ن به مسلمانان، بهيزممغرب

و  يومافکار عم  يوعآنان به دندال داشته و به ن يبرا يگوارج نايکه عمدتاً نتا ييدادهاي(؛ رو2008ثا ، يل

 ز:ب زمان وقوع عدارتند ايدادها به ترتين رويآنها را مکدر ساخته اس ب اهم ا ياحساس جمع
 ب(2003ن، ي؛ شاه2010، يسمت)ل ي: جنگ اعراب و اسرائ1967  

، يس مت) يعرب  يا توس  کشورهاکيژه امريوکننده غرب، بهم مختليجه تحريدر نت ي: بحران نفت1973  

ر ک ا در براب يامر يريپذبي  سالح قدرتمن د نف   و آس يکه اهم يمي؛ تحر(2003ن، ي؛ شاه2010

 نش را بر همگان آشکار ساخ بيشيپ يهامستعمره

ک ا ي[ امريران و متعاقب آن، اشغال سفارتخانه ]الن ه جاسوس يا يانقالب اسالم يروزي: پ1979-1980  
م، ين و س لي؛ اس تا2010م، يابراه)روز شد  444نفر از کارکنان آن به مدت  52 يريگکه منجر به دست

س يرئ  ک ارترک ه  ي؛ معض ل(2010، ي؛ س مت2012ماف و رک ر، ي؛ ا2008ثا ، ي؛ استراباچ و ل2015
د يخ ود در ک اخ س ف ين روز زمام داريگس ترده ت ا آخ ر يه ارغم تالشکا ب هيجمهور وق  امر
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ک ي عنوان ک ا ب هيمج دد امر ين موضوع، خود ض عف و ن اتوانيل کندب انتوانس  آن را حل و فص
 ان آشکار ساخ بيخودساخته را بر جهان يهادر حل بحران يابرقدرت جهان

تفاض ه ن انين حم الت و همچن ي اهلل در براب ر ال به لدن ان، مقاوم   ح زبي: تجاوز اسرائ1980دهه   
اهلل بهمچون ح ز يجهاد يهاگروه يتمرکز بر برخ عمدتاً با يغرب يها، رسانه80ن؛ در دهه يفلسط

ا آنه  يکردند، و معرف يل دفاع ميشان در مقابل تهاجم و اشغال اسرائنيو حماس، که صرفاً از سرزم
م، ياهاب ر)ل را نش ان دادن د يخود با اسرائ ييطلب، همسوو خشون  يستيترور يهاعنوان سازمانبه

 ب(2003 ن،ي؛ شاه2015م، ين و سلي؛ استا2010
ه ص دور که منج ر ب  يسلمان رشدا، نوشته يتانيدر بر يطانيات شيآ: انتشار کتاب موهن 1988-1989  

؛ 2008 ، ث اي؛ اس تراباچ و ل2010، يت ياحم د و اِورج)ش د  يبر ارتداد و يمدن ينيامام خم يفتوا
 ب(2010، ي؛ سمت2007سن، ينگ و مينتي؛ پو2012ماف و رکر، يا
 يمو اس ال ينيها و جماعات دگروه ياب در مدارس فرانسه که به اعتراض برخ  حجي: ممنوع1989  

 ب(2009ک، يبل)ن کشور منجر شد يم در ايمق
  و ي پدر، متعاق ب تج اوز ع راه ب ه کو بوشج فارس در زمان ي: وقوع جنگ اول خل1990-1991  

ن گ و ينتيو؛ پ2012ک ر، ماف و ري؛ ا2010، يتياحمد و اِورج)ه صدام متجاوز يتند يکا برايتالش امر
 ب(2007سن، يم
م، ين و س لياس تا)س ابق  يستياليسوس ير شورويه جماهيبلوک شره و سقوط اتحاد ي: فروپاش1991  

 ب(2015
 1000ش از يکشته و ب  6که  1993ه يفور 26در  يدر ساختمان مرکز تجارت جهان يگذاربمب :1993  

 يکش ورها يداد را ب ه برخ ي ن روي ا يغرب  يهاب رس انه(2010، يسمت)گذاش   يبر جا يزخم
 منسوب ساختندب يجهاد يهاو گروه ياسالم

د ک ه اغل ب نفر ش  180که منجر به کشته شدن  يتيس: وقوع انفجار در ساختمان فدرال اکالهاما1995  
 يس تيورداد تري ن رويت رميس پتامدر، عظ 11ش از وق وع ين حادثه تا پ يب ا(همان)آنها کودک بودند 

 شدبياالت متحده قلمداد مياخ يتار

 يادر ش هره 2001 يل ت ا ج والي س انگلس تان از آوريان جوان ان مس لمان و پل يم يري: درگ2001  
 ب(2007سن، ينگ و مينتيپو)و برادفورد  ياولدهام، برنل

ورک و ساختمان پنت اگون در واش نگتن يويدوقلو در شهر ن يهابه برج يي: حمله هوا2001سپتامدر  11  
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ک ه از  (2012؛ کل و ، 2008ث ا ، ي؛ اس تراباچ و ل2015م، ين و سلي؛ استا2010، يتيد و اِورجاحم)

داد در ادام ه، ي ن روي دب اي آيب ه ش مار م يهراسدر موضوع اسالم ي، نقطه عطف اصلياريد بسيد

 خواهد شدب يتر بررسمفصل

و ي بلج ورج د يرح انتقامط ي، اجرا«ه تروريجنگ عل»]به اصطالح[  يهااس ي: اعمال س2001-2003  
؛ 2007ل د، يف) 2003و  2001 يهاه افغانس تان و ع راه در س اليسپتامدر: جنگ عل 11پس از  بوش
 ب(2012کلو ، 

ت ن  2050نف ر کش ته و  191آن،  يا ک ه ط يتخ  اسپانيد پايدر مادر يستي: وقوع حمالت ترور2004  

 ب(2014؛ حداد و حرب، 2008ثا ، ياستراباچ و ل)مجروح شدند 

 ي، مس لمان تن درويريمحم د ب ودر آمس تردام ب ه دس    گو تئو فن يساز هلندلمي: ترور ف2004  

 ب(2014؛ حداد و حرب، 2008ثا ، ياستراباچ و ل) يمراکش

ور مش ه 7/7ک ه ب ه واقع ه  2005 يلندن در جوال يستم حمل و نقل عموميدر س يگذاربمب :2005  
ر ش د منج  بل ر يت ونا، ي تانير وق  بريوزنخس  ير و استعفانف 52ن حادثه به کشته شدن ياس ب ا

 ب(2012؛ کلو ، 2014؛ حداد و حرب، 2008ثا ، ي؛ استراباچ و ل2010، يتياحمد و اِورج)

وج ب ب روز ، مامدر اسالمياز پ يزيآمر اهان يم تصاويل ترسيکه به دل يدانمارک يها: کارتون2005  

 ب(2012؛ کلو ، 2014؛ حداد و حرب، 2008ثا ، يتراباچ و لاس)ها و منازعات شد از آشوب يموج

ن ک ش انزدهم در آلم ايک، پ ا  بن دي کاتول يس اين مق ام کليتريع ال يضداس الم ي: سخنران2006  

 ب(2014؛ حداد و حرب، 2008ثا ، ياستراباچ و ل)
 و يمرتض و يناص ر( )2008( و ن وار غ زه )س ال 2006ل به لدنان )سال ي: تجاوز اسرائ2006-2008  

 (ب94، ص 1389، يمحمود

؛ دو يب وم يبا فرهنگ و معم ار يس به بهانه ناسازگاري  ساخ  مناره مسجد در سوئي: ممنوع2007  

 يکش ورها د کردند! پس از آن،يين قانون را تأيا يپرسک همهين کشور در ي  مردم ايسال بعد اکثر

لف   ب ا س اخ  مس اجد و مراک ز ک ه م در مخايهمچون سوئد، نروژ و بلژ يگريد يآزاد يمدع

 ب(2012؛ کلو ، 1393، يآبادميکر ي)اکدرکردند  يرويس پياز سوئ ياسالم
پارلم ان هلن د ک ه « يآزاد يب را»ح زب  يرهد ر افراط  لدرسيگرت واثر « فتنه»لم يساخ  ف :2008  

گرچ  ه « فتن  ه»لم يب ف  (2014ح  داد و ح  رب، )آن اس     يه  ان ب  ه اس  الم و آموزهيسراس  ر ت  وه

ش ودب آث ار ب ه اص طالح ين آنها محسوب نمين و آخرين اثر در نوع خود اس ، قطعاً اوليترمعروف
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دغدغه: جن گ لم معروف ياند: فنه، قدل و بعد از آن ساخته و عرضه شدهين زميدر هم ياريبس يهنر
 اندبن جملهياز ا   مسلمانانيمعصومو  ه غربيکال علياسالم راد

 س ابق يساختمان مرکز تج ارت جه ان يکيدر نزد يسجد و مرکز اسالمک ميساخ   ي: ماجرا2010  

 يومها و افک ار عم را در رس انه يديش د يه اک ه مخالف « رويمسجد گراندز»ورک به نام يويدر ن

 ب(2012انگ، ي؛ 2014حداد و حرب، )خ  يکا برانگيامر
ک ا يامر يادي ال  فلوريدر ا ييسايش گمنام کلي، کشجونز يترکاب يدر امر يسوزد به قرآني: تهد2010  

ن ي دب ايشکاز قرآن را به آتش خواهد  ييهاسپتامدر، نسخه 11ن سالگرد واقعه يشد که در نهم يمدع

 ب(2012انگ، ي؛ 1393، يآبادميکر ي)اکدرداش   يمسلمانان را در پ يموضوع، خشم و انزجار جهان

غاز ش د در تونس آ يفرد يبا خودسوز 2011ه ي، که در ژانو(2014حداد و حرب، ) ي: بهار عرب2011  

ه، ياز جمل ه مص ر، س ور ين کش ور عرب يها در چن دها و ش ورشاز انقالب يارهيو در قالب زنج

 يه انجگر جهان اسالم را به ک انون توجه ات ين حوادث، بار دياف ب وقوع اين وببب گسترش يبحر
 غرب تدديل کردب يهاژه رسانهيوبه

ز ا ياريبس  يا ت وهمي  ي، رهد ر القاع ده و مس ئول واقع (هم ان) الدنب ن اس امه: کشته شدن 2011  

ز ي داد ني ن روي کا در پاکستانب ايسپتامدر، توس  ارتش امر 11مهم از جمله  يستيترور يهااتيعمل

 نس د  يراتهام تک را يبازخوان يبرا يخيتار يهاگر از حوادث خدرساز و از جمله بهانهيد يانمونه

 بودب ياسالم يهاو گروه سم به اسالميترور

 يس تيترور يه اگروه يريگز اضافه کرد: از آن جمل ه، ش کليرا ن يدتريع جديتوان وقاين فهرس  ميبه ا
االس الم شي، ج، النصره، الشداب، بوک وحرام«عراه و شام يدول  اسالم»ا ير داعش يساز در منطقه نظبحران

م ان ب ه ن امتوحش انه آن  يها يو فعال يسلف -يريهنه تکفن تفکر کينو يهاگر از فرزندخواندهيد ياريو بس

ام ن آت ش آنه ا د يحت  يده د و گ اهيم يرو ياسالم يکه عمدتاً در کشورها يعيات و فجاياسالم؛ جنا

 رهبيک و غير در فرانسه، انگلستان، بلژياخ يستير حوادث تروريرد: نظيگيغرب را م

 نقاط عطف مهم يليتفص يبررس

ر ينفوذ و ت أث بي  و ضريگانه فوه، تنها به ده مورد آن، که از اهم 25 يدادهايان روين بخش، از ميدر ا

 م:يپردازمي يشتريل بياند، با تفصبرخوردار بوده يتربرجسته
م   نف   توس   يق يش ناگهانيش از افزايپ م تايچنانچه ادعا کن: يالديم 70ب بحران نف  در دهه 1

 يل ارتداط جمع يمرتد  با آن، به ندرت در جامعه، فرهنگ و وسا، اسالم و موضوعات 70اوپک در دهه 
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ده يا ش ني ده ي گفت ه، د« اس الم»مب آنچه در ارتد اط ب ا يابه گزاف نگفته ياف ، سخنييکا انعکاس ميامر

و ت رک  ي، پاکستانيرانيمسلمان عرب، ا يهااز گروه ي  برخي  و موقعيشد، عمدتاً مربوط به وضعيم

م   نف   ير قيگش چش ميو مس لمانان ب ود، لک ن اف زا ي، درباره کل جامعه اس الميو در موارد اندک

 يدب اتک اي گرد يند ت داعياز مسائل ناخوش ا ياکا با مجموعهيامر ي، به سرع  در افکار عموميواردات

چ ه يباز»عنوان ها از آن ب هآن، ک ه معم والً در رس انه يهان هيو تحمل هز يکا به نف  وارداتيد امريشد
 يکش ورها يب ردارگ ر، بهرهيد يش د، و از س وياد مي « نف  قرار داشتن يدکنندگان خارجيتول دس 

زحم   ينف  که ب يکنندگان بدونيتأم»چون  ييهاشهيکا کليدر برابر امر يمنزله سالحاز نف ، به يعرب

 يا در افکار عم ومر« اندخود پش  کرده ينک به اربابان غربياند و ادهيکالن و بادآورده رس يهابه ثروت

 (ب2010، ي؛ سمت91، ص 1377د، يربک: سع)، کامالً جا انداخ  ياسيس يو فضا

و  ياس الم يکردن د ک ه کش ورهاين الق ا ميکا به مردم چن يامر يجمع يهاگر، رسانهيبه عدارت د

م ه، ن هي ا برخوردارن دب يريناپذو سازش يسرسخت يانه، در تقابل با منافع غرب از نوعيساکنان خاورم
ار ي ر اختدخ ود را مج اني  ير ان رژيگر حاضر ندودند همچون سابق، ذخاين عل  بود که آنها ديتنها بد

عف و ض گرفت ار آم ده،  ياالت متحده، در موضع قدرت مسل  جهان، به مش کالتيها قرار دهندب ايغرب

د ي دانک رد ک ه ک ا را مج اب ين معضل، سردمداران امريان گشته بودب ايش عيش از پيآن ب يريپذبيآس

  ي ثرنک ه اکن ون اکيسابقاً مستعمره، صرف ا يکشورها يدس  بگذارند و اجازه دهند برخ يدس  رو

ان را از ط ره جه، فش ار ب ر مس لماني(ب در نت93-92، ص 1377د، يسع)ند ياند، به آنها زور بگودا کردهيپ

 ش دادندبيافزا يجمع يهاگوناگون، از جمله رسانه
، يالديم  70ک ا در ته ران: اواخ ر ده ه يامر ان اشغال سفارتيران و جريا يمب وقوع انقالب اسال2

ک ه در  يران، جندش يمطرح شدب انقالب ا« غرب يهاش اسالم در رسانهينما» يعنوان محور اصلران بهيا

 يسابقه بود، ب ه رهد رين سو بيبه ا 1917ه در اکتدر يروس يکيبعد از انقالب بلشو يعياس وسين مقيچن

ک ه  يرا سرنگون ساخ ؛ حکومت يم شاهنشاهيم مردم، رژيو با مشارک  و خروش عظ ينياهلل خم يآ

رف  ب در يمن متحد آن در منطقه به شمار يترکا قرار داش  و مهميامر يداني  و پشتيداً تح  حمايشد

 يهانهس ارا قدض ه ک رده ب ودب ر يل ارتد اط جمع يران، وس اير رهدر انقالب اي، تصاوين مقطع بحرانيا
 ش ان انتش ار دهن د،ي  انقالب اي  و ماهيدر خصوص شخص ينکه مطلب درخور توجهيغرب، بدون ا

 ق اًير، قدرتمن د و عميناپ ذسرس خ ، انعطاف يرا ف رد يداش تند و ي[ س عيسطح يهمواره ]با نگاه

 (ب2010، ي؛ سمت47-46، ص 1377د، يسع)کنند  يکا معرفيامر يهااس ياز س يعصدان
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 اري  بس ي کا اهميامر يوس  و برايانقالب به وقوع پ يروزيکه چند ماه پس از پ يگرياتفاه مهم د

ر ، ديان انقالب ياز دانش جو يخانه[ آن در ته ران ب ودب جمع اف ، موضوع اشغال س فارت ]جاس وسي

ر چه ارم ن کش ور در ته ران را دي ، س فارت ا1979اکتد ر  22کا در ياعتراض به ورود شاه سابق به امر

ک ه  يم دتيوالنطنفر از کارکنان آن را به اسارت درآوردندب اسارت  52مان سال، اشغال کردند و نوامدر ه

 يه ب رانک يک ا، ب ا ايجمهور وق  امرسيرئ کارترب (2003ن، ي؛ شاه2010، يسمت)اف  يروز ادامه  444
 يشکس   و ه، منجر بيحت ين ناکامياوردب ايبه دس  ن يتيمتوسل شد، موفق يشان به هر اقداميا يآزاد

هرگ ز  ن ح وادثي ش از وق وع ايت ا پ »: ديس عان ي دب ب ه بي گرد گانيردر انتخابات دور بعد در برابر 

د فاق د ح ن ي تا ا ياپيک پياز وقوع حوادث درامات يرين فلج و در جه  اقدام و جلوگيها چنييکايامر

 (ب47، ص 1377) «اندقدرت و درمانده ندوده

ن واقع ه، ي ها ب ه اژه و متمرکز رس انهين توجه ويسفارت و همچن رکنندهيرمعمول و غافلگياشغال غ

ديدن د ه ا ميرا افزون بر اينک ه امريک ايييدار کرد؛ زقتاً جريحهيها را حقييکايعواطف و احساسات امر
در ب ه اند و در ظاهر، دول  هم ق ابه گروگان گرفته شده يخارج يشان در کشورهنيمهم يهاپلماتيد

د خ و يوني زينن ده تلويپرب يهااً در برنام هي ن حادث ه را ش ب و روز و متوالي س ، ايها نآزاد ساختن آن

 (ب159همان، ص ) کردندمشاهده مي

ران ي ک ا ب ه ايامر يهااخدار شدانه در رسانه يهادرنگ پس از تصرف سفارت، بخش اعظم برنامهيب

ک ا در يامر»ب ه ن ام  ياژهي، برنامه ويپايچند ماه پ يبرا «ABC»عنوان نمونه، شدکه اختصاص داده شدب به

ن موض وع ي را ب ه ا يمتن وع يهاز ب ه س هم خ ود، برنام هي ها نر ش دکهيکرد و سايپخش م« گروگان
ه ا گروگان س  و هفتاد روز اس   ک هيدادند که مثالً تا امروز، دوياختصاص دادندب آنها مرتب تذکر م

مک رر  يهال مص احدهيکا، به دليوزارت خارجه امر ي، سخنگونگ کارتريهودبرندب يدر اسارت به سر م

 يهادکه(ب در مجم وع، آنچ ه ش 160همان، ص ) ديوود رسيهمانند ستارگان هال يدو هفته، به شهرت يط

ران ي ![ از ايق يار عمير ]بس يکردن د، تص ويا پخ ش مي مردم دن يبرا يروزبه صورت شدانه يونيزيتلو

ن ي دادن د و ايس ر م « کايمر  بر امر»نانه، شعار يگخشم ينياهلل خم يانقالبي بود که در آن هواداران آ

منقش ب ر « عمو سم»کا را همراه با تمثال يپرچم ]مقدس![ امر يخواندند و حتيطان بزر  ميکشور را ش
 (ب2003ن، يشاه)دند! يکشيآن به آتش م يرو

 يب ود ک ه در بره ة زم ان نياسالم موجب شد، ا ييع در نحوه بازنماين وقايکه ا يگريتحول مهم د

س د: ح وادث ينويمن يجک ش اهکه  يشدب به نحويم يار اسالم معرفيعنده تماميران نمايمذکور اوالً، ا
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 70را ي در آن مقطع شده بود؛ ز يد احساسات ضدعربيموجب تشد يران و اشغال سفارت، حتيانقالب ا

 يمنف  يهاش هياً، کلي   )هم ان(ب ثاناس  يعرب  يران کش وريکردند که ايکا گمان ميدرصد از مردم امر

وخ يشناس انه همچ ون ش شره يس نت يهاييبازنما»نمونه،  ير شدندب براييمرتد  با اسالم دستخوش تغ

 يد متعص دان م ذهدي ر جديخ ود را ب ه تص و ي، جايابانيب يو بربرها يشکم عرب يهاهوسران، رقاصه

، يغرب  يهارس انه يران ب رايل اتفاقات انقالب ا(، ماحص1981) ديسعر يب به تعد(2010م، يابراه) «دادند
ن ک ه در ح ال ياندوه مسلمانان تن درو، متعص ب و خش مگ يهاتوده»د از يجد يکاتورياضافه شدن کار

ها را رس انه ين بود که گفتم ان اس الميشيپ يمنف يهاشهي، به مجموعه کل«شعار دادن و تظاهرات هستند

داد ي ن روي خ ود از ا يبن د، در جمعديادوارد س عب (259، ص 2010، يبه نقل از: سمت)دادند يشکل م

ران ي ا يم دت ب رادر کوتاه ياس يرمتعارف و از لح ا  سيجسورانه، غ ياشغال سفارت، کار»د: يافزايم

 يک امالً عمل  يها و ب ه ص ورتهيهوده، هدردهنده س رماين کشور بيا يمدت براسودمند بودب اما در بلند

 (ب239، ص 1377)« االت متحده خصوصاً راجع به اسالم شديدر ا يموجب بحران آگاه
 يک ي داد، ک ه خ ودين روي: الزم به ذکر اس  که ايطانيام شيآو کتاب  يسلمان رشد يب ماجرا3

 س :شود، سه مرحله داشته اين موضوعات مؤثر در نحوه تعامل غرب با اسالم شمرده ميتراز مهم

ن دن و در ل 1988س پتامدر  26، در يس لمان رش دنوش ته  يانطيام شيآاعتراض به انتشار کت اب  الف.

 مسلمانانب يکردن آن از سو يز تلقيآمنيکفرآلود و توه

ن و س  وزاند 1989ه ي  ژانو 14از مس  لمانان در ش  هر برادف  ورد انگلس  تان، در  يتظ  اهرات جمع   ب.

 ن کتاببياز ا ييهانسخه
 تار شدبرا خواس ي، مر  ويحکم ارتداد رشد ، که با صدور1989ه يفور 14در  ينيامام خم يفتوا ج.

د ق رار دا يالملل نيو ب ياسالم و مسلمانان را در کانون توجهات مل  ياسابقهيمراحل فوه به نحو ب

 رسد:يبه نظر م ي  آن، ضروريل اهميداد به دلين رويب در ادامه، شرح ا(2007لد، يف)

 اف   و ب ايه که به سرع  به صدر اخدار جهان را ا رخ داديتانيدر بر يا، واقعهيالديم 1988در سال 

 غ رب(، ب ه يجمع  يهاا )ب ه واس طه رس انهي ختن خش م م ردم دنيو ب رانگ يالمللنيب ياهويجاد هيا

ت ر ک رد ميخوران دامن زد و اوضاع مس لمانان را از آنچ ه ب ود، يا ياز انقالب اسالم يناش يهراساسالم
 يش دس لمان ر، اث ر يطانيام شريرآز يآمنيانتش ار کت اب ت وهن واقعه يب ا(2007سن، ينگ و مينتيپو)
 االصل سابقاً مسلمان، توس  انتشارات معروف پنگوئن در انگلستان بودبيهند سندهينو

ش را در قال  ب يس  نده توهم  ات خ  ويالت اس   ، نويتخ   ةزاد يطورکلدر کت  اب م  ذکور ک  ه ب  ه



  15 اي هراسي رسانهها و نقاط عطف اسالمزمينه

را ب ه  يمتع دد يح و ض منيص ر يه ااهان  ر کرده وي، تقريو عشق يليتخ يهااز داستان يامجموعه

در  يبازعش ق يهاص حنه يشان متوج ه س اخته اس  ب وي، خاندان رسال  و اصحاب اامدر اکرميپ

امدر ي از پ ييز نام ب ردن کن ايک، مستهجن و طنزگونه و نيرک ياتي، را با ادب«حجاب»موهوم به نام  يشهر

مه وع و  ي، به شکلياليو خ ين تئاتر ذهنيا يان اصلعنوان کارگزارو اصحاب و همسران او، به اسالم

 ب(334، ص 1393، يو صادق يديمجربک: )ف کرده اس  يآور توصچندش
جرا ن م اي ا يش تر ب ه حواش يغرب عمدتاً، نه به م تن، ک ه ب يهارسانه ينکه، توجه اساسيجالب ا

ژه در يواد مس لمانان، ب هموج ب اتح  ياس ابقهين واقعه به ط رز بيرغم خواس  آنها، امعطوف شدب به

 يان دازف ورد راهدر ش هر براد يان اتحاد بود که چند ماه بعد تظاهرات گستردهيجه هميا شدب در نتيتانيبر

 کپارچ ه ب رينکه مسلمانان يدندب با ايرا به آتش کش ي، کتاب ويرشد يهاکردند و در اعتراض به اهان 

نه دن د، متأس فايورزيدش ان اص رار ميه ا ب ه عقانياز ادامه توه يريو جلوگ يرشدتوقف چا  کتاب 

ود خ  ي  عمل يآنها در مقابل، بر حما يهاز رسانهيو ن يياروپا ير کشورهايا و سايتانيبر يمقامات رسم
ر وه دادن اث و ش اهکار جل  يرش در از ي نظل کميها، عالوه بر تجلدادندب رسانهيانات ادامه مين جرياز ا

ه ا در يناز يس وزن کتاب را ب ا کتابيده تظاهرات مسلمانان، سوزاندن ا، با پوشش گستريارزش ويب

گ ن ينتيربک: پو)سه کرده، به مالم  مسلمانان پرداختند يمقا« ديش عقايتفت»ز دوران يو ن يالديم 30دهه 

ان و ش تر مس لمانيب يها، موج ب ان زوااس  ين سي کارشناسان، ادام ه ا يد برخيب از د(2007سن، يو م

ب ه فک ر  از جوان ان مس لمان ين، بعضياز آنان شدب پس از ا ياان عدهيدر م يتفکرات افراط يريگشکل

 يوره اد و باي قاعا افتادن د ت ا بتوانن د از ي تانيدر خ ارج از بر يکال اسالميراد يهاجاد رابطه با گروهيا
 ب(2007لد، يف)ش دفاع کنند يخو

 يواهي ق رار گرف   و ه يغرب  يهاه رسانهمورد توج يرينظطرز کمکه به يگري ، واقعه ديدر نها

و  يرش درت داد بر ا ي، مدنينياهلل خم يآ ي  آن در جهان به راه انداختند، فتوايرا با محور ياگسترده
 ب ه غ رب وارد ک رد و موض ع يگ ريز ش وک دين موضوع نيضرورت اعدام او توس  مسلمانان بودب ا

ت اب، کک ي اع از ن پ س، فرات ر از دف يودب واکنش آنها از اد نميآنان با اسالم و مسلمانان را تشد يتقابل

 ان را دري ب ين غرب، از جمله آزادياديو بن ياساس يهان بود که موضع ]حضرت امام[، عمالً ارزشيچن
 ون فت وا ي رام ون ايگس ترده پ ياهوي ق  ، جنج ال و هيد قرار داده اس  ب در حقيمعرض خطر و تهد

ان ر ش هرونديان مسلمانان ساکن غ رب، ب ا س ايتر شدن شکاف مقي  مسلمانان از آن، موجب عميحما

 ب(2007سن، ينگ و مينتيپو)در غرب شد  يهراسجه، رشد اسالميو در نت يعاد
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ات ي آ يا پ س از م اجراي تانيژه بريو، ب هيغرب يج فارس: طرد مسلمانان در کشورهايب جنگ اول خل4

کا يامر يهدرربه  ين جنگ، که با ائتالفياف ب ايدامه ا 1991ج فارس در سال يبا وقوع جنگ اول خل يطانيش

گ ر يب ار د   شکل گرفته ب ود،يصدام به کو ي، در مقابل تهاجم نظاميعرب يا و مشارک  کشورهايتانيو بر

 ب(2010، ي؛ سمت2007سن، ينگ و مينتيپو)قرار داد  يغرب يهاانه و مسلمانان را در کانون توجه رسانهيخاورم

ر س ؤال ي زن کش ور را ي مس لمانان س اکن ا ي، وفاداريافراط يهاگروه يبرخ ا،يتانيبرنکه در يعالوه ا
 يالماس  يادگرايبن يهاو جندش يضدغرب يهااز آنها، هوادار گروه ين بهانه که عده معدوديبردند و با ايم

 از مس لمانان رو، دائم اًني ب ازا(2007ل د، يف)دادن د يگون اگون ق رار م يهستند، همه آنان را تح  فشارها

 ي)کش ورها ان ب رادران مس لمان خ ودي ا را اثد ات نم وده، از مي تانيخود ب ه بر يشد تا وفاداريخواسته م

ف روش زده ن ص ورت، ب ه آنه ا برچس ب خ ائن و وطنير ايرا انتخاب کنندب در غ يکيا يتاني( و برياسالم

نک ه يگ ر اهس تند، م« و س تون پ نجم دي ، تهدياجند»ن بود که مسلمانان يا يشدب در آن مقطع، اصل کليم

ل ي دليک ردن ب يو زندان يريو نژادپرستانه، دستگ يرانسانيغ ين رفتارهاياز ا ياخالف آن ثاب  شودب نمونه
 يانودندب کس به ارتش عراه يان بورسياز آنان دانشجو ياريساکن انگلستان بود که بس ينيو فلسط يعراق 77

  ي ماحکه صدام هنوز متح د و تح    يزمان يعنياز شروع جنگ،  شيمنعقد شده در پ يکه طدق قرارداد

ه ان ب ه د، ناگيي گرا يرگين با صدام به تيشيکه رواب  حسنه پ يغرب بود، به آنجا اعزام شده بودند و هنگام

 ب(2007سن، ينگ و مينتيربک: پو)ل شدند! يس  تدديطلب، تندرو و ترورخشون 

 يه ا، تنشيس لمان رش د يوازده س ال پ س از م اجرادر انگلس تان: د 2001سال  يهاب آشوب5

لمان از جوانان مس  ياان عدهيم يريدب عل  آن، وقوع درگيور گردا مجدداً شعلهيتانيدر جامعه بر يمذهد
 يه اهن مايه ا، ب يرين درگيس بودب ايگر و با پليکدي، با ييايتانيدپوستان نژادپرس  بريتدار و سفييايآس

ه ن آنه ا، ک يبارترانگلس تان اتف اه افت ادب خش ون  ين ش هر ش ماليدر چن د، 2001 يل و ج واليآور

در ش هر  2001 يش ود، در هف تم ج والير ش مرده ميدهه اخ يط يغرب ين شورش در اروپايدتريشد

نج ر منف ر  55 يريت ن و دس تگ 164د و به مجروح شدن يداد که سه روز به طول انجام يبرادفورد رو

 حزب راس  ياز اعضا يکيدس   ک جوان مسلمان، بهيشدن  ياز زخم، در آغيرين درگيشدب عل  ا

ده يکش  يبرنل  گر، همچون اولدهام ويد يها به شهرهاج، دامنه خشون يا بودب به تدريتانيبر يمل يافراط
 يب حج  م و گس  تردگ(207-206، ص 1391، قئفايني)حس  اف    يم  اه ادام  ه  5/2ش  د و ب  ه م  دت 

ن گ ينتيپو)ها مجروح شدند يرين درگيز در ايس نيپل يروين 200به ب يبود که قر يها، به حدخشون 

 سد:ينويها پرداخته، من تنشيق ايدق يابيشهي، به رواندانيسب (2007سن، يو م
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 وان خفرت يبا جامعه، محصور در م يبه سازگار يدياز هرگونه ام يو عار يرساخت اقتصاديچ زيبدون ه
 ؛ دريواقعر يهاستينژادپرست و فاش يهاو اهانت گروه يهتاک س نژادگرا ويپل ياز سو يليتحم يخوار

نکره يتواند ان،ام دهرد، جرز ايم يت، چه کارين وضعيخروج از ا يک جوان مسلمان براي يطين شرايچن
 .د75همان، ص ) ستياز آن ن يزيکه ظاهراً گر ياورد؛ خشونتيبه خشونت ب يرو

ه از ، چهار مس لمان ب ا اس تفاديالديم 2005 ي: در هفتم جوال7/7لندن  يستيب حمالت ترور6
د، ل يف)، از جمله سه مس لمان ش دند ينفر از شهروندان عاد 52، موجب مر  يانفجار يهاقهيجل

ر يي ش تغا، دستخويتانيرمسلمان در بريان جماعات مسلمان و غين حادثه، رواب  ميا يب در پ(2007
ن ي ا« يت يش هروندان امن»افتن د و ب ه يقدل تر از بغرنج يحت يتيع شدب مسلمانان وضعيو تحول وس

درن گ يند، با بوديتانين حمالت، مسلمانان متولد بريکشور بدل شدندب ازآنجاکه سه نفر از عامالن ا
مداران، اس  ينشانه رف ب از آن پ س، مس لمانان در نگ اه س ياسالم ةجامع يانگش  اتهام به سو

و  نيربک: حس )ش دند ي  شناخته ميد امنيتهد يعنوان عوامل جد، بهيها و شهروندان عادرسانه
ودن د ک ه ا معتقد بيتانيدرصد از مردم بر 17، يعموم يک نظرسنجينمونه، در  يب برا(2012، يباگل

درص د  68کنن د و ي  مي ر حماي اخ يس تين کش ور، از حم الت تروري اغلب مسلمانان ساکن ا
در مه ار  يک ارل کمي را ب ه دل يممراک ز اس ال يکنندگان، امامان جماع  مساجد و رؤس اشرک 
 ب(2007لد، يف)مقصر دانستند  ييگراو افراط يتندرو
ک ه از  والن د پوس تن،ي ي، روزنام ه دانم ارک2005: در س پتامدر س ال يم وهن دانم ارک يهاب کارتون7

و  ياح طر امدر اس المي ز از پيآمنيت وه ييکاتوره ايرود، کارين کشور به شمار م يات اين نشريترمهم

ش  ان ک  ه نيترکاتوره  ا، از جمل  ه معروفين کاري  ب ا(371، ص 1393، يو ص  ادق يدي  )مج منتش  ر ک  رد

ز ي ا ناروپ  يگر شهرهاين روزنامه، در ديداد، پس از انتشار در اياش نشان مدر عمامه يرا با بمد حضرت
ا ب ه راه يس ق ا و آيدر اروپ ا، افر يالديم 2006ها را در سال از اعتراضات و آشوب يد و موجيبه چا  رس

 يبار شدب حت از حوادث خشون  يارهي( و موجب بروز زنج137، ص 1390، مجاهد و توياسپوزانداخ  )

چ ه، کپاري ينک ه در اق داميده ش دندب جال ب ايروت به آتش کش يدانمارک در دمشق و ب يهاخانهسفارت

 56وزنام ه در ر 143، ح داقل 2006س ال ه يها را منتشر کردند و تا اواخر فورز کارتونيگر نيد يهاروزنامه

 ب(73، ص 1391، چرانلويبکاتورها را چا  کرده بودند )ياز کار يا تعداديکشور مختلف، همه 

« اني ب يدف اع از آزاد» يکردند تا وحدت خود را تح  لواين ماجرا، تالش ميدر ا يغرب يهارسانه
پ ا  نمون ه،  يمواجه ش دندب ب را يسران غرب ياز سو يحت ياريبس يمنف يهانشان دهندب اما با واکنش

ن اق دام را محک وم ي موهن و اوج گرفتن اعتراضات مس لمانان، ا يکاتورهاي، پس از چا  کارک يبند



18       ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

م ن خ ود را در احساس ات »ن رابط ه اظه ار داش  : ي رکل وق  سازمان ملل، در ايدب عنانيکوفکردب 

دانم و ب ه ح ق يم م ين آنها اهان  ک رده، س هيبه دکاتورها ين کاريکنند ايدوستان مسلمانم که تصور م

  يرن ده مس ئوليس  و دربرگي  نيان هرگز بدون محدوديب يگذارم؛ لکن آزاديز احترام ميان نيب يآزاد

 کاتوره ا انتق اد ک رديز از انتش ار کاري ک ا نيجمهور اسدق امرسيرئ نتونيل کليب يحت«ب و قضاوت اس 

 ب(375-372، ص 1393، يو صادق يدي)مج
ن ي ز با اين يغرب يکشورها يشهروندان عاد يس ب حتيک حق مطلق نيان يب يروشن اس  که آزاد

ن د ک ه ده داري درص د(، عق 57ها )يس يدهد که اکثر انگليگالو  نشان م يهاياندب نظرسنجادعا موافق

 75ز اش يد مج از باش دب ب ي ان، نداي ب يق انون آزاد يتح  ل وا امدر اسالمير موهن از پيچا  تصاو

 وج از باش د کاتور درب اره هولوکاس   ميم کاريان، ترسيب يد تح  عنوان آزاديدرصد آنها معتقدند: ندا

ب راز ن نظر را ايکنند، هميم ينژاد يهاکه اقدام به چا  اهان  ييهادرصد آنها، درباره روزنامه 86داً يتقر

  ي ه موقعب و وابس ته  ينس د يان، ام ري ب ي، آزاديياز شهروندان اروپا ياريبس يجه، برايکردندب در نت
 ب(139، ص 1390، مجاهد و توياسپوزد )ياه و سفيمطلق و س ياس ، نه امر

 نچ را در آلم ا مث ال، يان، دوگانه و مدهم اس ب برايب يان در رابطه با آزادينکه، مواضع غربيعالوه ا

ر عم ل ب ه اس    اگ ر اف راد د ين به مسلمانان مجاز و ق انونيانکار هولوکاس ، خالف قانون، اما توه

ر انسه حاض فر يدر مدارس دولت يد خود آزادند، چرا دختران مسلمان اجازه ندارند با حجاب اسالميعقا

ج از را م مامدر اس الي ن ب ه پيوالند پوستن(، که توهي) يدانمارک يرِ روزنامه جنجاليشوند  چرا سردب

در  ينک ه خ ود ويکن د  جال ب ايم يددارح خويموهن از حضرت مس يکاتوريشمرد، از چا  کاريم
 ح، خش ميک اتور مس يده د ک ه چ ا  کاريح مين موضوع توض ياش در خصوص ايکيپس  الکترون

 ب(143خ ! )همان، ص يانگيکارش را برمخوانندگان محافظه

در « رتق د»ش تر بح ث ي، ک ه ب«اني ب يا عدم آزادي يآزاد»معتقد اس : نه مسئله  ن سردارياءالديض

ب ش ده اس   از آن ان س لب يدهه رانده شده، ابزار و امکان پاسخيس ب مسلمانان در اروپا به حاشان ايم

 ق ادر ب ه د ک ه آنه اي دانيد و مي کنيگ ران اس تفاده مير و تمسخر ديتحق يان برايب يشما از آزاد يوقت

 ب(380ص ، 1393، يو صادق يدي)مج ديتوان ناميجز ظلم نم يزين کار را چيستند، اين ييگوپاسخ
ع دم »و « انِ غ ربي ب يح ق مطل ق آزاد»ان ي تقابل م يکاتورها، به مثابه نوعيبه هر حال، موضوع کار

ن ده يدر هر دو طرف دعوا، که نما ييهان فضا از يک سو، به گروهيم شدب ايترس« زِ اسالميآمتحمل خشون 
رو در ان هيم ير، موجب شد صداهاگيد يکنند و از سو ين بحث را انحصاريآنها ندودند، اجازه داد ا يواقع
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 يافراط  يه اگروه يش د ت ا برخ  يان م اجرا بهان هي گ ر، ايان ديده شوندب به بيهر دو طرف به انزوا کش
مش ابه  يان ادعاه اي ب يب را يکنند و متقابالً ابزار ين و ناسازگار با اسالم معرفيرا ضدد يغرب يساالرمردم
 ب(139، ص 1390، مجاهد و توياسپوزدر غرب گذاش  ) يهراسدهندگان اسالمار اشاعهيدر اخت
 ک يپ ا  بن د 2006دوازده م س پتامدر  يشانزدهم: س خنران ک يپا  بند يب اظهارات ضداسالم8

ر جه ان را در سراس  ييهاو اعتراض يالمللنيب يهاگنزبر  آلمان، واکنشيدر ر يشانزدهم در دانشگاه
  هش  يخنرانز بود؛ چراکه تنها چهار پاراگراف از متن سيگانشگف  ين اتفاه، قدريخ ب اياسالم برانگ
ق ول پ ا  از  شد، نق ل يز تلقيآممسلمانان اهان  يکه از سو ياو به اسالم اشاره داش ب مطلد ياصفحه
د ک ه ي هفق  به من نش ان د»بود:  ، در مورد حضرت محمديالديزانس در قرن چهاردهم ميامپراتور ب
 ، مانن د اس  يرانس انيو غ يطانياف  که شيد يخواه يآورد، شما تنها مسائل ياز تازهيچه چ[ ] محمد
 ب(144)همان، ص  «ريکرد، با شمشيغ ميکه او تدل ينيدر مورد گسترش د يدستور و

د: ي گوي، م«س ين نيدر د يچ اجداريه»د: يفرمايسورة بقره که م 256ة يح آين در توضيپا ، همچن
 يدرتک ه او ق  يدوران  يعنيدر مکه نازل شده اس ؛  عث  حضرت محمده بياول يهاه در سالين آيا»

ها تورالعملل دس ي ن قدي دارد ک ه ايدر ادامه اظهار م ک يبند«ب شديد واقع مينداش  و دائماً مورد تهد
نک ه يا بر کردن د )هم ان(يي د، تغين ه ق درت گرف   و ب ه حکوم   رس يدر مد[ ] که محم د يزمان

 يخيهراس انه ت اراسالم يه اپروا به انگارهين بيچننيان جهان، ايحين رهدر مسيرن و بانفوذتيتربرجسته
غ رب  ان جهان اسالم ويتخاصم م د جوّين موجب تشدياشاره کند، باعث تأسف نخدگان جهان و همچن

 ب(166، ص 1393، يو صادق يدي)مجشد 
ک ي اخ  س اشاره دارد بر س ر  يارسانه ي، به جنجال«رويگراندز»رو: نام يزمسجد گراند يب ماجرا9

ان ا هم ي ، يساختمان مرکز تج ارت جه ان ي، در حوال2010بزر  در سال  يباب مسجد و مرکز اسالم
آور ادي ک ه همچن ان  يسپتامدر قرار گرفت ه بودن د؛ مک ان 11معروف دوقلو، که هدف حمالت  يهابرج

 يموز ش کاف در افک ار عم ون مسئله، موج ب ب ريها اس ب طرح اييکايعموم امر يتلخ برا يخاطرات
، مواف ق ان وبببي ب ين، آزادي در انتخ اب د يده، آزادي عق يهمچ ون آزاد يل يبه دال يکا شدب برخيامر

رک ز ن ده ب ه ميه که مک ان مزب ور ممک ن اس   در آين توجيز با اين يان مسجد بودند و عدهيساخ  ا
 ب(2012انگ، ي)بدل شود، با ساخ  آن مخالف  کردند  س يصدور ترور

ام ا ب   ک ردي حما ين مرکز اسالمياز ساخ  ا يطور جدکا، بهيجمهور وق  امرسيرئ باراک اوباما
ک ا محس وب يامر يتن درو يهاانيک به جريکار و نزدمحافظه ياوز، که رسانهينفاکس يونيزيشدکه تلو

 يين در ادع ايوز، همچن ينم مخالفن دب ف اکسين تص ميها با اييکايچهارم امر شد که سه يشود، مدعيم
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ن مسجد، به اش تداه ياز ساخ  ا اوباما  يل حمايدلها، به ييکايپنجم امر تر اظهار داش  که چهاربيعج
 ب(2013اوگان و همکاران، )! يحيک مسيک مسلمان اس ، نه يکنند که او يگمان م
 يس ايکلش گمن ام يرو، کش يمس جد گران دز يدا: همزمان ب ا م اجرايدر فلور يسوزب مسئله قرآن10
ق رآن را آت ش  س پتامدر 11اعالم کرد که قصد دارد در سالگرد  جونز يتردا به نام يال  فلوريدر ا يکوچک
و  م ااوباد يدش انتق اد  يخ  و حت ين اظهارنظر نابخردانه، خشم مسلمانان را در سراسر جهان برانگيبزندب ا
م ام دار ب ا ايدورک و يويعد در سفر به نب ي، مدتجونزداش ب  يکا را درپيامر ياسيگر از مقامات سيد يبرخ

ر از ي غ ييرو را ب ه ج ايشد که اگر آنها مکان س اخ  مس جد گران دز ين شهر، مدعيجماع  مسلمانان ا
ن اق دام ي د اي تردب بي(2012ان گ، ي)م خود منصرف خواه د ش د ير دهند، او از تصمييمنطقه مورد نظر تغ

 يمرار فض اج ه اس تياز آن و در نت يااس تفاده رس انهو سوءن کردن مسلمانان يخشمگ ي، در راستايغاتيتدل
 ودببمؤثر  يتوجه ن، تا حد قابليشياز موارد پ ياريصورت گرف  و متأسفانه همچون بس يهراساسالم

 ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ حادثه ژهيو يبررس

در  يراات انتح ي ک سلس له عمليشود، معرف وقوع يخوانده م 11/9سپتامدر، که به اختصار  11حادثه 
ن يت رعنوان بزر ک ا اس   ک ه ب هيالقاعده در امر يستيميالدي، به دس  گروه ترور 2001سپتامدر  11

 در زم ان« رپرل هارب»به آن، پس از واقعه  ين حمله خارجيترمين کشور و عظيخ ايتار يستيحادثه ترور
آن ان تدع ه  نفر از 14که  القاعده، يتن از اعضا 19ن روز، يشودب در صدح ايدوم شناخته م يجنگ جهان
ر د يرا ربودن د و س اختمان مرک ز تج ارت جه ان يو مس افربر يتجار يمايهواپ چهاربودند،  يسعود
ق اقع ه، طد ون ي کا را مورد هدف قرار دادندب در ايتخ  امريب پايبسيورک و پنتاگون در واشنگتن ديوين

 ه شدندب  گوناگون کشتيمل 90، از ينفر از شهروندان عاد 2947گزارش، 
ب ها موض وع غال غ رب وارد ک رد و ت ا م دت يها و افکار عم ومبه رسانه يقين حادثه، شوک عميا

را ه دف ي زن را به شدت متأثر ک رد؛ يزمداد، سراسر مغربين رويبودب ا ياو پوشش رسانه يگفتمان عموم
ن ي ن ايداه داف نم ا ر شدب مالحظهيآن تعد ياساس يها  غرب و ارزشياالت متحده، که کليآن، نه فق  ا
( و يدارهيس م )س رمايتاليار کاپي ع، س مدل تماميکند: مرکز تج ارت جه انيمزبور را اثدات م يحمله، ادعا
 يامقدرت نظ  وسم يتاريليعنوان نماد و محور مورک و پنتاگون، بهيوين يدر قلب منطقه تجار ياقتصاد جهان

 ب(2004ربک: کلنر، )د بر جهان يعام و عامل فشار و تهد االت متحده و غرب به طوريا

 ازدهم سپتامبريحادثه  يابيشهير

 يهااس  يا تق اص(، سياثر بومرنگ ) يسپتامدر را به نوع 11جالب، حادثه  يليدر تحل سنيمو  نگينتيپو
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ز و مس لح ک ردن ي اس   آم وزش، تجهينمون ه، س يکنن دب ب راير ميانه تفس ياالت متحده در خاورميا

، بع دها ب ه يالديم  80در ده ه  يمقابل ه ب ا ش ورو يدر افغانستان، ب را ياسالم يادگرايبن يهاکيچر

س پتامدر  11کا نازل شد و فاجع ه يالقاعده بر سر خود امر يستيچون گروه ترور يصورت عذاب هولناک

 يهان، روند م ذکور نمون هين کشور را رقم زدب افزون بر ايه ايعل يستيگر از حمالت تروريد ياريو بس

ا و ي تانيک ا، ب ه هم راه بريجاند ه امرهمه يحاتيو تسل ي  ماليمثال، حما يهم داردب برا يگريد يخيتار
ران و پش  کردن صدام به آنه ا، يه ايعل يليم صدام در جنگ تحمياز رژ يغرب يگر از کشورهايد يبرخ

تر يميق د يانمون ه يج فارس و حت يجنگ اول خل يريگ  و شکليدو سال پس از آن در حمله به کو

دکتر مص ده  يدول  قانون يانگلستان و سرنگون يران، با همکاريدر ا 1953 يکودتا ياندازهمچون راه

و  يانق الب اس الم يريگ  منجر ب ه ش کلي، که در نهايکار پهلو يم جنايجانده از رژهمه يدانيو پشت

ک ا و يدش منان امرن يترکه سرسخ  ييهاران شد؛ گروهيدر ا يون و احزاب مذهديقدرت گرفتن روحان

 11در خصوص عل ل وق وع  يتريافراط يهادگاهيگران، دليگر از تحليد يندب برخيآيغرب به شمار م
 سپتامدر دارند:

 انگارن د ويطان بزر  و منشأ همة مصائب و مفاسد ع الم ميکا را شيک سو، مسلمانان تندرو امرياز 

ن کش ور ي ا يمردم عاد يمداران، نهادها و حت اسيان سين نگرش، ميشمرندب ايم يآن را مستحق نابود

 طان واحد اس بيک شيکا، به مثابه يجانده با امرس  و معتقد به جهاد همهيقائل ن يتفاوت
 يک ي، ولفال يجرمثال،  ين اس ب برايتر از ابيعج يحت يحيان مسيادگرايدگاه بنيگر، دياز طرف د

امدر س پت 11کنن د را ه م ج زو مقص ران فاجع ه يم نيکه سق  جن يان، کسانين جريا يهانيسياز تئور
 د:يگويتوان خدا را دس  انداخ ! او ميکند؛ چراکه نميقلمداد م

 م، مورد قهرر و غبرم خداونرد قرراريکنيمحروم م يگناه را از زندگيون نوزاد بيليم 40ما  يوقت
بک سر يبازان که در پم،نسها و هستينين، فمين، ملحديااً معتادم که عالوه بر ايم. من عميريگيم

 زهيدر سرکوالر يکره سرع يافراد ي، تماميطورکلکا هستند و بهيبا عموم مردم امر يمتفاوت يزندگ
 11است و اجتماع را دارنرد، بره وقروع حاد ره يتد از عرصه سيحين )مسيکا و حذف ديکردن امر

 .د48، ص 2004به نال از: کلنر، ) اندسپتامبر کمک کرده

 هانهنحوه پوشش رسا

ل ش دندب آنه ا ب ا يتم ام و کم ال دول   تد د يغ اتين تدليرف ، به ماشيکا، چنانچه انتظار ميامر يهارسانه

ک ا و يبار، همراه ب ا تک ان خ وردن پ رچم امرداد فاجعهين رويا يهاصحنه يش و پخش مکرر و دائمينما

ح و ص ادقانه از يل ص ريو تحل يبايشهير، اجازة هرگونه رينه تصاويزمن راک در پسيم و غمگيمال يقيموس
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آن را از کارشناس ان  يز مسددان اص ليو ن يريگمؤثر در شکل يهانهين حادثه و علل و زميوقوع ا يچگونگ

ش جه اد يک ا، نم ايدر امر يج اد ه راس عم وميا ينها در راستايب همه ا(2006ربک: احمد، ) سلب کردند

ب ه  ب وشانه دول   يافروزانه و ماجراجوجنگ يهااس يه سيه غرب و توجيعل ياسالم و جماعات اسالم

کنن ده دول  ، نيينق ش تع» يهان نمون هيتراز روش ن يکيتوان يسپتامدر را م 11رو، نيکار گرفته شدب ازا

 ب(2010م، يابراه)ذکر کرد « آنها يمشن خ ييها و تعبه رسانه يدهدر جه  يدئولوژياس  و ايس
ب ر  داش تندب آنه ا يترنه عملک رد مس تقلين زميژه انگلستان در ايوبهاروپا،  يهان، رسانهيبا وجود ا

ل و ن فاجع ه و عل ي ق اي عم يخود، با طرح سؤاالت هوشمندانه، ب ه واک او ييکايان امريخالف همتا

ن ي نکه ايه ابالدته با توجه  ب(2006احمد، )پرداختند يکا ميامر ياس  خارجيعوامل آن، از جمله نقش س

ب ود  يع يد، طيغرب  ير کشورهايا سايا يتانيوس  و نه در بريکا به وقوع پير خاک امرحمالت هولناک د

 – اش  االت متح ده وج ود دي که در اگونهآن - يو دولت ياسيس ي، تح  فشارهايياروپا يهاکه رسانه

 تر عمل کنندبنداشند و آزادانه
 ک ايامر يمومعدر افکار « سميتروراسالم و »ان ير ميناپذييوند جداي، پيستيداد ترورين رويمتعاقب ا

ز ا ير ع ده ان دکينمونه، پخ ش مک رر تص او يتثدي  شدب برا يجمع يهاطن  رسانهي  و شيبا محور

فک ار اب ر  يق يپرداختن د، اث ر عميم ينيريکنان به پخ ش ش ين فاجعه، شادين که بعد از ايمردم فلسط

 يويآرش  يلم يآن را ف يداش  و برخوجود  يجد يدهاير، تردين تصاويگذاش ب در اصال  ا يعموم

  مس لمانان از ي حما ي، لک ن پخ ش آن در الق ادانس تنديم 1991مربوط ب ه س ال  (CNNاز شدکه )

ها بخ ش ن رس انهيب در مقابل، هم (207، ص 1391، قئفاينيحس؛ 2001آلن، ) قاً مؤثر بوديسم عميترور
ش ون  و خز اعمال هرگون ه يمالن آن و نسپتامدر و عا 11 يستيکه حادثه ترور ياسالم ياعظم کشورها

خته ن د خودس اويپ يده گرفتند، ت ا مد ادا در الق ايرا به شدت محکوم کرده بودند، تعمداً ناد يگريافراط

 (ب2001آلن، ) واقع شود يغرب، خلل يسم در افکار عموميان اسالم و تروريم

ان ي ورک، ک ه محص ور در ميويهمچون ن يدر شهرن حمالت، ينکه، وقوع بخش مهم ايگر اينکته د

خ ب دل ک رده ين ح وادث ت اريتراز مس تند يک يسپتامدر را به  11گوناگون بود، حادثه  يهاانواع رسانه

ک ا ب ر يو ه م ب ر م ردم امر يهم بر جامعه اسالم يقيرات عميدهنده، تأثر تکانين تصاويش اياس ب نما
مختل ف ب ه  ياي از زوا ياپي مک رر و پ دوقل و ک ه يهاماها به برجيگذاش ب صحنه برخورد هواپ يجا

گر آن قلع ه مس تحکم س ابق يها داش  که کشورشان دييکايامر يام را براين پيشد، ايده مير کشيتصو

ک از ي دب ه ر يرس ير ب ه نظ ر ميپذبيداً آس ينک در موضع ضعف و ش ديابرقدرت ا يکايس ب امرين
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ن ي ها باش دب اس  يترور يت مرگد ار بع دحمال يشهروندان در هر زمان و هر مکان، ممکن بود قربان

از م ردم  يکه روزانه، بخش معظم  يها و مصائدها، مرارتتوانس ، طعم تلخ دردها، رنج يحادثه تا حد

م يرمس تقيم و غيطور مس تقک ا خ ود غالد اً ب هيدانند، و دول   امرينقاط محروم جهان با آن دس  به گر

ها ت ا ييکايکه امر يکا بچشاندب مصائب و مشکالتيه مردم امربار بنياول يشود، برايمسدب آنها شمرده م

ک ه  ييهااز س اختمان يوني زيزن ده تلو يهالميون بودندب فيزيگر آنها در قاب تلون، فق  نظارهيپيش از ا
کردن د ين پرت اب مييبرج به پا يهاوسانه خود را از پنجرهيکه مأ يسوختند، افراديآتش م يهادر شعله

ها از ک ا ثد   کردن د ک ه ت ا س اليرا در اذه ان م ردم امر يريدوقلو، تصاو يهابرج يجيو سقوط تدر

ا ي و  يکن د افبتر از ص حنه ت رور ج انيناش دنفراموش يف و حت ي ردخاطرشان نخواهد رف ؛ هم

 ب(2004ربک: کلنر، )تنام يدلخراش جنگ و يهاعکس

 ر درين تص اوي ش م داوم اي، نم ان رابط ه ص ورت گرفت ه اس  يراً در ايکه اخ يبر اساس پژوهش

گاه ت ا چن د از مخاطدان شد که عالئم آن،  ياريان بسيش استرس و اضطراب در ميها، موجب افزارسانه
ت ا پ نجم  س وم يک ا در روزه ايدر امر يمل يک نظرسنجيج يمثال، نتا ياف ب براييز ادامه ميسال بعد ن

چوم ا و )کنندگان دچ ار اض طراب بودن د درص د ش رک  90دهد ک ه ح دود يپس از حادثه، نشان م

 يروان  - يروح  يهابيش دانه و آس  يه ااب تال ب ه کابوس يم دع يبرخ  يو حت  (2015همکاران، 

 ب(2004کلنر، )شدند  يترديشد
 نيع ق وانن ب ودب دول   ب ا وض ي تر از اقي ار عميکا بس ين فاجعه، بر مسلمانان امريآثار و تدعات ا

ز ي ها نبر آنان وارد ساخ ب رس انه يديشد ي، فشارها«ه ترورينگ علج»ن طرح يو همچن يستيضدترور
 يداس المجه، احساسات ضيدادندب در نتيش خصمانه خود ادامه ميدول  به نما يهااس ي  از سيبا تدع

ب (2011، پ اول)ده ب ود يها به اوج خود رسو رسانه ير عملکرد مقامات رسمي، تح  تأثيدر افکار عموم
ت ک کدانس تند و معتق د بودن د: تين فاجع ه مي را مس ئول ا ي، کل جامعه اس الميبرخاي که به گونه

 ب(2006احمد، ) کنند يداد اظهار ندام  و عذرخواهين رويد باب  ايمسلمانان با

 يهراسسپتامبر بر روند اسالم ۱۱ ياثرگذار

 يک يمنزل ه و به ياکنشک روند ويعنوان را به يهراساند که اسالمتالش کرده ينظران غربصاحب يبرخ

ن ح ال، ي ن دب ب ا اينما يدر اروپ ا معرف  يس تيس پتامدر و حم الت ترور 11حادث ه  ياصل يامدهاياز پ
 يهراس موضوع اسالمدر واقع، کندب ين ادعا را اثدات ميا ي، نقصان و نادرستينيو ع يخيتار يها يواقع

متن وع و  يب ا ش گردها يهراس اص ل اسالمگ رددب يس پتامدر برم 11ها قدل از آن، به مدت يهاشهيو ر



24       ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

زان و ي ن تف اوت ک ه مي ان داش  ؛ ب ا اي سپتامدر جر 12سپتامدر هم مانند  10اشکال گوناگون، در روز 

 يم دت مل ل که س ازمانب چنان(1390، يرغالميربک: ش)دتر شد يشتر و شدين واقعه بيگستره آن بعد از ا

ه مس لمانان اب راز يض عليد نفرت، تعصب و تدعيش شديافزاخود را از  ين حادثه، رسماً نگرانيش از ايپ

 يگ ريز ديآمضيتدع يهادهيف پدي  شناخته، آن را در رديرا به رسم يهراسن شکل، اسالميداش  و بد

 (ب2004آلن، ) قرار داده بود يو نژادپرست يزيهودستيهمچون 
 يخين ت اراز اس الم و مس لمانا يمنف  يمعتقدند که تلق ينکه اغلب پژوهشگران، به درستيبا وجود ا

آن را در  يارس انه ييس پتامدر و بازنم ا 11نش، حادث ه او همک ار يش رمان ل در غ رب دارد،  يطوالن

دانن د يق اً م ؤثر ميآل ود از اس الم و مس لمانان، عمطور مش خص، هراسو ب ه يگسترش تصورات منف

ب ه  يت حن حادث ه و ي ر آن، به قدل از او استمرا يريگشکل يهاشهيو ر يهراسد اسالميتردب بي(2009)

، ياس يم وج س سپتامدر و 11س  که حادثه ين يديز تردين نيگرددب اما در ايش باز ميش از هزار سال پيب

رب ب ه ر نگ رش غ يي ش گرف ب ر تغ يريد، ت أثار آن ب ه راه افت يکه تح  تأث يميعظ يغاتيو تدل يتيامن
ش ده  يزيرهد، گسترده و برناميشد يهراسش ب موج اسالمگذا يشان بر جايمسلمانان و نحوه تعامل با ا

 ياهن م وج، چه ري ر اياف ب تح  تأثي يديجد يررسميو غ ين حادثه، اشکال مختلف رسميبه دندال ا

ب ر  ينيس نگ يو قانون يروان يها و فشارها يم و محدوديمغشوش و مشوش از اسالم و مسلمانان، ترس

 ب(1390، يرغالميش)شد  ليمسلمان ساکن غرب تحم يها ياقل

ب ا  يفرانسرکل وق  سازمان ملل، کني، دبعنان يکوف 2004دسامدر  7بود که در  ين فشارها به حديا

 اش :برگزار کرد و در آن اظهار د« تأمل و تفاهم ي: آموزش برايهراسمواجهه با اسالم»عنوان 
شرد، ش بايصم گسترده و رو به افرزاتع يابداع کند که به معنا يدينکه جهان وادار شده است واژه جديا

م کنرد... از زمران حمراليصدق م يهراسن مسئله در مورد اسالمياندوهناک و آزاردهنده است. ا يتحول
انرد... تهض قررار گرفي، آزار و تبعرينيژه در غرب در معرض بدبيواز مسلمانان، به ياريازدهم سپتامبر، بسي

و  ن برداشرت گسرترده اسرتيدانند... اينفسه مخالف غرب ميفکپارچه و ين غالم مردم، اسالم را يهمچن
 .د130، ص 1390، م،اهد و توياسپوز) ق استيعم يگرداب جهالت به صورم خطرناک

نسد  به اسالم و مس لمانان  يمنف يهاسابقه نگرشيش بيسپتامدر بدون شک، به افزا 11رو، حادثه نيااز

ن واقع ه، ياز آن اس  که پس از ا يحاک يرسم يهاگزارشدر غرب منجر شدب  يمذهد يعنوان گروهبه

 يغرب  يهاان عموم مردم و ارباب رس انهيخصمانه در قدال مسلمانان، در م ي  و تلقيض، آزار و اذيتدع

ن، توج ه ب ه ابع اد ين مس ئله همچن يا يب در پ(2013کنس  و همکاران، )داشته اس   يريرشد چشمگ
ان ي اف ب ب ه بي يشتريمسلمانان، شدت ب يارسانه ييژه نحوة بازنمايو، بهيهراسموضوع اسالم يپژوهش



  25 اي هراسي رسانهها و نقاط عطف اسالمزمينه

کد اره ارزش يدادند، به يازدهم سپتامدر، اسالم و هر آنچه مسلمانان انجام ميپس از »، پولو  چاردسونير

 ب(216، ص 2010به نقل از: ملکوم و همکاران، ) «افته بود!ي ياسابقهکم يخدر

 سپتامبر ۱۱پس از کا يدر امر يهراسرشد اسالم

ان ي د اً ت ا پايرک ا تقيم امريسپتامدر، مسلمانان مق 11ش از واقعه يپ يهراساز اسالم يبه رغم وجود درجات
ب ا  روزان ه، يه ا يآوردند و در انجام فعاليخود را به جا م ينيکامل، اعمال د يميالدي با آزاد 90دهه 

مت ر ب ودب ار کيم، بسينک شاهد آنيز از آنچه اينض يزان تعصب و تدعيمواجه ندودندب م ي  خاصيمحدود

 ي، ن وعن مقط عيکندب در ايف ميتوص« پنهان يشناسشره»ن شکل با عدارت ين مقطع را به بهتريا ديسع

، يعل ) ه ا نق ش بس ته ب ودييکاينگاه مثد  ناخودآگاه نسد  به اعراب و مسلمانان در ذهن اغل ب امر

 ب کردبيمثد  را تخر يهاو نگرش هانهيسپتامدر همه زم 11، اما (2012
ا در رمسلمان، اسالم و مس لمانان  يس  افراطيدهنده به دس  چند ترورن حادثه تکانيوقوع ا

ن ه ا ک ه ت ا آن زم اييکاياز امر ياريقرار دادب بس ييکايبزر  امر يهاکانون توجه مردم و سازمان
ا ابن د ت ياز اس الم دس    ين د س طحهرچ يرير شدند به تصويانستند، ناگزدياز اسالم نم يزيچ

و  ن ة رج وعين خ ود، زمير کنندب اين و تفسييشد، را تديکه بدان نسد  داده م يديع عجيبتوانند وقا
ه ا ييکاي، واک نش امريطورکلرا فراهم ساخ ب به« هارسانه» يعنين مندع در دسترس ياعتماد به اول

ا ، ت يز اجتم اعيآمص لح ير و رفتاره اي اگج امع و فر يوگوگف  ين ماجرا از طرح برقراريبه ا
ب (2013 ، يربک: اس م)نژادپرستانه در نوسان ب وده اس    يده و رفتارهايض و تعصب نسنجيتدع

ک ه نانداشته اس ب چ يشتريبار آن شدت و غلظ  به خشون يوستار، سوين پياگرچه احتماالً در ا
امدر، س پت 11ه مس لمانان، پ س از ي علاز نف رت  ي  ناشيزان جناي(، مFBI) يبر اساس آمار رسم»

رد در سال مو 546، به 2000مورد در سال  33م از ين نوع جرايبرابر رشد داشته، تعداد ا 15حدود 
 ب(2006کاپالن، )« افته اس يش يافزا 2001
اس   يدر س ياک ا، تح والت برجس تهيخ امريدر تار ياتيح يعنوان نقطه عطفن، بهين واقعه همچنيا
 ميق تحک ي ساختمند، مشخصاً از طر يهراسد اسالمين کشور موجب شدب موج جديا يرجو خا يداخل
ج اوز ب ه ار آن، تجه قابل انتظيه مسلمانان به راه افتاد که نتيگسترده عل يريگو جدهه ييکايامر ي  مليهو

 ب(2012، يعل)ن کشور به انحاء مختلف بود يمسلمانان ا يحقوه شهروند
  ي موقع حياس  که در تش ر ييکايتدار امرن عربي، کمدداهلليعد نيدنه، يمن زيجالب در ا يانمونه

 د:يگويک مسلمان در آن مقطع مي
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الً کام يزندگ ييکايدپوست امريک فرد سفيعنوان سپتامبر من ، به 11ش از يم است! تا پيار ع،يبس
.. شرم و رُز دارند. ييکا، چندلر، جويچون مون ييهاکنم و دوستانم ناميرا ت،ربه م يو نرمال يعاد

بر ازدهم سرپتاميام؛ و صبح ييکايدپوست امريک سفيکه يروم، درحاليدهم سپتامبر به اتاق خوابم م
« عررب»ک ينگرد: اکنون من يبه من م يگريا به طرز ديشوم که دنيزم و متوجه ميخياز خواب برم

 .د264، ص 2010، يسمت) هستم!

 11خصمانه نس د  ب ه مس لمانان پ س از  يهاش تعصب و نگرشيزاز افين 2010، در سال ويپ ينظرسنج

االت ي ک ان حادث ه اگرچ ه در خ اي اس  ک ه ا يب گفتن(2015چوما و همکاران، )کند يد مييسپتامدر را تأ

ن يهم  دود نش دبن کشور مح يمسلمانان ابداً به ا يژه برايوآن، به يامدهايوس ، آثار و پيمتحده به وقوع پ
در  ه اس الم،ي عل يز و نژادپرس تانه ب ا مس لمانان و جوس ازيآمخشن، تعصب يخوردهابر يعني ، يوضع

 يدر م وارد يب ا ش دت تم ام و حت  يجمع  يها، بخصوص در عرصه رسانهييمختلف اروپا يکشورها

ارائ ه  يهااهدگي   اختصار از طرح دياف ب جه  رعايان ين واقعه جريها پس از اکا تا ساليدتر از امريشد

 ب(2007لد، ي؛ ف2006؛ احمد، 2002لسن، ي؛ آلن و ن2004شود )ربک: آلن، ين بخش اجتناب مياشده در 

 يريگجهينت

ب ه خ ود گرفت ه  يترتر و متن وعافتهيتر، س ازماندهيچيشکل پ يهراسسپتامدر، اسالم 11د پس از يتردبي

ها و وض ع و اعم ال اس ي، اتخاذ سيو مقامات دولت يهراسانه به سطوح رسماس ب نفوذ تفکرات اسالم
م  ، از اه اس يز به عرص ه سيستو اسالم يورود احزاب افراط يبرا يابينهيز زميکننده و نن محدوديقوان

 يفرهن گ من زوش پنه ان و خردهيک گراياز  يهراس، اسالميريسپتامدر بوده اس ب به تعد 11 يامدهايپ

 ب(1390، يرغالميش)ل شده اس  ير تدديرگذار و فراگيان تأثيک جري، به يدر جوامع غرب

مطل وب «ب شده اس   يهراسه اسالميع پس از آن موجب توجيسپتامدر و وقا 11» س آلنيکرد ياز د

رس د، يب ب ه نظ ر مي و عج يرع اديار غيض و نف رت، گرچ ه بس ياز تعصب، تدع  يدانستن هر شکل

موج ه، معق ول  يتأسف به امر سپتامدر با کمال 11ه مسلمانان، پس از يا همان تعصب علي، يهراساسالم
اس الم و هم ة »ن ش د ک ه ي ه و قاعده به م رور زم ان ايو رو (2004آلن، ) و منصفانه مددل شده اس 

ه آنه ا مج از ش مرده ي عل ي، و لذا هرگونه رفت ار«شان ثاب  شوديگناهينکه بيمسلمانان مقصرند، مگر ا

ار از نف رت و خش ون ، ثم رة ت الش سرش  ين فضايا ب(131، ص 1390، مجاهد و توياسپوزشود )يم

وببب  ير، نوشته، س خنرانيها تصوونيليمداران، نخدگان و بازتاب پخش مکرر ماس يها، سجانده رسانههمه

آل ن، ) د آورده اس  ي پد يانس ان ةجامع  يرا ب را يبزرگ  ين معضل اجتماعين راستاس  که چنيدر ا
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ل ي ن کش ور ذي م؛ در ايهس ت يتربغرنج ي  حتيعسپتامدر، ما شاهد وض 11پس از  يکايب در امر(2004

ض  دمهاجرت و  يه  اکاران، گروهکار، نومحافظ  هان محافظ  هيحيک ب  زر ، مس  يک ائ  تالف اس  تراتژي  

کنن د يمقابل ه ب ا اس الم فروگ ذار نم يبرا يچ تالشياند و از هل گردهم آمدهيطرفدار اسرائ يهاسازمان

 ب(2015م، ين و سلياستا)

و  ن غرب و اس الميتر شدن شکاف بقيموجب عم يسپتامدر، دو عامل اساس 11در مجموع، پس از 
 يهراس ن ده اسالميسو و رشد فزاکيدر جهان اسالم، از  ييکايضدامر يهاجندش يريگجه، شکليدر نت

 گر شده اس بيد يدر غرب، از سو

زار ص دها ه  اف  ويش يدر سراسر جهان افزا يستين واقعه، خشون  و اعمال تروريالف( پس از ا

انان رمس لميم غکه هم مسلمانان و هيبودند، جان خود را از دس  دادندب درحال يرنظامينفر، که عمدتاً غ

 اندبانه بودهيسم وحشين تروريان ايجزو قربان

و  ان ات م روجيه ا و جران گروهيش نفرت، عداوت و خشون ، که هم در ميات رو به افزايب( ادب
در  ييکايو ض دامر يان ات ض دغربيه ا و جران گروهي کا و اروپا و ه م در ميدر امر يهراسمدلغ اسالم

ه اس الم و ي ض و خص وم  عليش تعص ب، تدع يشود، توام ان موج ب اف زايجهان اسالم مشاهده م

، دمجاه  و توياس پوزگ ر ش ده اس   )ربک: يبه غرب از طرف د ياعتماديو رشد ب ييمسلمانان از سو

 ب(1، ص 1390

 ب ه اس الم در يتوج ه عم وم ييابتدا يهاکه در خصوص جرقه ييهارغم تفاوتيخالصه آنکه، عل

ژه ي ه وه م وارد م ذکور، آغ از توج ي ار مهم در کليان شد، نقطه مشترک بسيب يگوناگون غرب يکشورها
ز ي ر ادام ه نبوده اس  ب د يک فاجعه و واقعه بحرانيها به اسالم و مسلمانان پس از عموم مردم و رسانه

ش دب داده با يرو ياافت ه اس   ک ه فاجع هي يارزش پوشش خدر ير، اسالم تنها زمانيه اخچند ده يط

ره گ مث ال آن   و اي ، ترور، کشتار، خش ون ، بربريرو، نام اسالم همواره با بحران، فاجعه، تراژدنيازا

ان ي م يناگسس تن يون ديرد و پي گير قرار ميتح  تأث ي، طدعاً هر مخاطديطين شرايخورده اس ب در چن

 اف بيخواهد « سميو ترور ييادگرايبن»و « اسالم»
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  _____________________________________________________ هانوشتپي

و... اسیففاد   مینییخ، امام الشأن اسالمهای غربی در مورد پیامبر عظیمآمیزِ محققین و رسانهخیف و توهینپژوهش از برخی الفاظ ساين  در* 

روز  بیه او  ها نسبت به اسالم و مسیممانان، کیه امیتر شدن عمق خصومت و کینه غربیشد  است که جهت رعايت امانت در ترجمه و نیز روشن

 .ايما بود آنه بیانخود رسید  است، ناگزير از 
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