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 ؛هراسي در آمريكا گفتمان اسالم
 نيوز كسامطالعه موردي ف

 
 
  وشتةن

11TP0Fحسن مجيدي

* 
 

 

 چكيده
تصويري دهشتناك از اسالم  ةارائ است. اي طوالني هسابقدر عمل داراي اما  ،جديدي است ةواژهراسي  اسالم

اي  تازه ةوارد مرحلم.  2001سپتامبر  11سلمانان، بعد از حوادث شامل اسالم منصوص، شريعت اسالمي و م
 رسانه همين نقش را براي ،دانند مي تروريسم رسانه را اكسيژن »مسجنگ با تروري«مندان  هشد. اگر عالق

در هراسي  اسالم سپتامبر نيز 11دهد قبل از حوادث  كند. مطالعات موجود نشان مي نيز بازي ميهراسي  اسالم
بيشتر براي منزوي كردن مسلمانان جوامع  هراسي اسالماز  در آن زمان است؛ ل مختلف وجود داشتهاشكا

لكن در عصر حاضر با  ؛شد برداري مي بهرهها  دادن جهان اسالم و تغيير رفتار دولت شار قرارف غربي و تحت
جمله در عراق و افغانستان ها از  از رواني تغيير برخي حكومتس زمينههراسي  اسالم ،يسمجنگ با ترور شعار

چه به مثابه پروژه و چه پروسه، هراسي  اسالم نقش رسانه در ،به هر ترتيب شد. ميالدي سدةاول  ةدر ده
 قدرت نو ةرا نتيجهراسي  اسالم گفتمان ،گيري از مدل تحليل گفتمان فوكويي كليدي است. اين مقاله با بهره

ند و ك ميدانايي متناسب با الگوي تسلط بر جهان معرفي  مريكايي و تالش براي ايجادآكاران  محافظه
مفروض  .ندك ميتحليل  1389آور اسالم در تابستان  را در بازنمايي هراس نيوز  فاكسخبري  ةسازي شبك كليشه

طرفي و  گرايي مانند بي برخالف شعار عينيت ،فاكس نيوزاز جمله  آمريكايي  يها ست كه رسانها مقاله اين
هاي  وار واقعيت بلكه داده يينهآ بازتابدنبال  هبدين معنا كه نه ب ؛گرايي هستند دنبال برساخته هب، ملتعادل در ع

 .كنند ميجهان را با دخل و تصرف و پردازش منعكس 
هاي  در قالب ،گفتماني شده و البته اوباما دچار تغيير درون ةدر دورهراسي  اسالم سد گفتمان ر به نظر مي
 ته است. ديگري ادامه ياف

 نيوز. سپتامبر، فاكس 11هراسي، آمريكا، تروريسم،  اسالم كليد واژه:

 

____________________________ 
 majid118@yahoo.com دانشگاه امام صادق (ع) علوم سياسي استاديار *
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 مقدمه 
اما در  ،شود هاي سياسي ليبرال تلقي مي هاي نظام آزادي اطالعات و ارتباطات يكي از ارزش
ها واقعيتي است كه در  و محدود كردن آن ها  رسانهوضعيت بحراني و تهديد امنيت ملي، حصر 

ن امحدود كردن خبررساني از جنگ متحد. عينيت يافت تروريسم آمريكا  بابرد جنگ جريان راه
سپتامبر نشان  11امنيتي شدن فضاي رسانه بعد از حوادث ويژه  هو ب .ان .ان ة سيعراق به شبك با

 توسطهاي تحميل شده  هم در وضعيت بحراني در چارچوبآمريكايي ي ها رسانهكه دهد  مي
غرب به ظهور اسالم و  هراسي در اسالم ةسابق. كنند رساني خود را تنظيم مي فرايند اطالع دولت،
بازنمايي از اسالم و جوامع اسالمي در گزارش  ،اما در عصر جديد ،گردد هاي صيلبي برمي جنگ

اي  تمدن و غيرعقالني چهره بي مانده، نويسان با القاي وضعيتي عقب استعمارگران و سفرنامه
ها از  ها و پروتستان هاي ميان كاتوليك وجود رقابت. سالم همراه بوده استخشن و غيرمدني از ا

مشترك ميان مذاهب مختلف مسيحي، موجب آن   فصل ةمنزل ستيزي به يهودي ةيكسو و نيز پديد
ستيزي به گفتمان غالب رسانه و  اسالم ةپديد 21 سدةاول  ةو ده 20 سدةبا  هشد كه در مقايس

خاورميانه  در رژيم صهيونيستيحال آنكه تحميل موجوديت . شودهاي غربي تبديل ن حكومت
ستيزي  اي غرب به نهادينه شدن اسالم يهوديان در ساختارهاي رسانه ةو نفوذ گسترد م.1948در 

 »ديگري«و نياز غرب به برساختن  (و بلوك شرق) ا فروپاشي شورويب. در غرب منجر شد
اسالم هراسي را در قالب راهبرد جنگ  ،ديگر سپتامبر از سوي 11جديد از يك سو و حوادث 

. ي غرب در رويكرد به جهان اسالم  تبديل كرده استها رسانهم به اولويت نخست سبا تروري
 ةبيستم در قالب حركت تدريجي براي برساختن اسالم به منزل سدةآخر  ةاين روند در دو ده

هاي افراطي همراه بود. اما  يانحمايت از برخي جر ،حال   عين تهديدي جدي مقابل غرب و در
 ةبوش، دور توسطمواجهه با كليت اسالم و اعالم جنگ صليبي جديد  م.21 سدةاول  ةدر ده

گيري از تحليل  حاضر با بهره ةهراسي را در غرب موجب شد. مقال اي از اسالم سابقه تازه و بي
سازي براي بسط قدرت  نهبراي زمي ها رسانهمشترك قدرت و  ةهراسي را برنام گفتماني، اسالم

ييد اين فرضيه است كه ميان راهبرد مبارزه أم معرفي كرده و در پي تستروري بادر جنگ آمريكا 
 ها  رسانههراسي  بوش با اسالم ةدر دورآمريكا دولت  توسطم براي سيطره بر جهان سبا تروري

ناسب با اقتضائات آگاهي متآمريكا ساخت قدرت در  ،در واقع دارد و ارتباط معنادار وجود
ي ها رسانههراسي،  اي طلب كرده و در گفتمان اسالم قدرت و راهبردهاي آن را از ساختار رسانه

ركن مهمي از آنچه جنگ با  ةستيزي به منزل هراسي و اسالم همسو با ساخت قدرت به اسالم
 فاكس نيوزي مانند ا رسانه ةاين موضوع البته دربار .اند به ايفاي نقش پرداخته ،م ناميدندستروري

نحو بارزتري قابل  به ،تر است نزديكآمريكا كاران  كه با جريان اقتدارگرا و افراطي نومحافظه
 . شناسايي است
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 ي  چارچوب نظر
 ةهم به معتقدان به آن دين و هم به مجموع ،هايي است كه هم به يك دين اسالم از جمله واژه

اسالم هم به منصوصات  ،در واقع. شود اطالق مي ،ندداررا كشورهايي كه معتقدان بدان اكثريت 
نمود بيروني و عيني اسالم   شود؛ گفته مي معارف ديني ةقرآن و روايات و هم به مجموع ،ديني

 دارندرا جغرافيايي كه مسلمانان در آن اكثريت  ةمجموع ،شود و در نهايت شامل مسلمانان مي
اين اضالع يا  ةاز هم  (phobia)مل ترس موهوماز اين نگاه شاهراسي  اسالم. (جهان اسالم)

شامل اسالم: و پسوند  (Islamophobia)هراسي  اسالم ةتبارشناسي واژ. معاني ازاسالم است
كه شامل ترس غيرمنطقي يا  (phobia) واژةكه يك ادات وصل است به  Oالتين  كالسيك و

 رود. صورت اسم به كار مي احساس ترس و گريز كه اغلب به
 

 هراسي ماسال
گردد.  اسالم و مسلمانان بازميضدهراسي واژه جديدي است كه به تبعيض يا تعصب  اسالم

كاربرد  م.2001سپتامبر  11اما پس از حمالت  ؛گردد باز ميم. 1980 ةبه ده هكاربرد واژ
شد: ترس و نفرت از مسلمانان و اين تصور از اسالم كه  گونه معنا تري پيدا كرد و اين عمومي

ها ندارد، در جايگاه نازلي نسبت به غرب است و اسالم نه  ارزش مشترك با ديگر فرهنگهيچ 
نويسد كه در  آميز سياسي است. پروفسور آنه سوفي رولد مي دين بلكه يك ايدئولوژي خشونت

ه برداشته شد كه واژگام عملي براي پذيرش اين  م.2001المللي استكهلم در ژانويه  انجمن بين
ستيزي و يهودستيزي به  از اسالم به عنوان شكلي از عدم تحمل در كنار بيگانه به معناي ترس

  .رسميت شناخته شده است
جنجال با استفاده از آن  ،اي به رسميت شناخته شده گستردهطور  بهبا وجودي كه اين واژه 

اسالم  هراسي اغلب براي تضعيف استفاده از اسالم ةبرخي نيز بر اين باورند كه واژ .بوده است
 مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

را به عنوان محكوم كردن تماميت اسالم و تاريخ آن به هراسي  اسالم پروفسور استيفان شوارتز
 ةتلقي از اسالم به منزل و رو گري تعريف كرده است. انكار اكثريت مسلمانان ميانه اتهام افراطي

را نوعي هراسي  اسالم م.2007در  شناسي جامعه ةمجل كند. مي ريبيك مشكل در جهان، تع
 كند. نژادپرستي ضدمسلمانان و در ادامه نژادپرستي ضد آسيايي و ضد عربي تعريف مي

 

 هاي اسالم هراسي انگاره
 اسالم يك بلوك ثابت و يكپارچه و بدون توجه به تغييرات است. .1
ها  با ديگر فرهنگ كه هيچ ارزش مشتركي شود تعريف مي» ديگري«اسالم وجودي جدا و  .2

 ندارد.
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گري،  نازلي نسبت به غرب قرار دارد كه واجد صفاتي همچون وحشي ةاسالم در رتب .3
 گراست. غيرعقالني، بدوي، و جنسيت

 هاست. اسالم خشن، پرخاشگر، تهديد و حامي تروريسم است و درگير در برخورد تمدن .4
د كه براي امور سياسي و نظامي به كار شو اسالم به مثابه يك ايدئولوژي سياسي ديده مي .5

 شود. گرفته مي
آميز نسبت به مسلمانان و خارج كردن  هاي تبعيض اسالم براي توجيه فعاليت باخصومت  .6

 ها از جريان اصلي جامعه است. آن
 شود. اسالم به عنوان امري طبيعي و عادي جلوه داده مي باخصومت  .7
 .يگاهي ندارداجنقد مسلمانان از غرب مردود و  . 8

 

(اسالم) و  دينانگاري مليت (مثالً عرب) با  هراسي يكسان هاي گفتمان اسالم يكي از ويژگي
م و حتي نژادپرستي سبا تروري اديانكه ساير  درحالي ،بنيادگرايي) است ـ مسسياست (تروري

 نسبتي ندارد.
هراسي  بيان اسالم ها و اطالعات غلطي كه به نويسند: بسياري از كليشه برون و ميلز مي

مانند اين تصور  ؛ريشه در درك خاصي از اسالم دارد ،شود سپتامبر منجر مي 11پس از  ويژه هب
  است. مسكه اسالم مروج تروري

 

هراسي در قالب ايجاد هراس از دين و شريعت اسالم، جوامع اسالمي و  اسالم تعريف عملياتي:
 ةاي است كه غرب با هدف سلط سي و رسانهرويكردي مشترك سيا ،تمدن اسالمي بروز يافته

اي منفي از اسالم باصفاتي چون خشونت، ضدحقوق بشري،  چهره ةبيشتر بر جهان با ارائ
شود و  مانده، غيرمدني، خطرناك براي جهان، آدمكش و غيرعقالني شناخته مي ي، عقباستبداد

هاي مختلف گفتمان  قالب هراسي در اسالم. وردآ ستيزي فراهم مي فضاي رواني را براي اسالم
 . اي غالب در رويكرد غرب نسبت به جوامع اسالمي است رسانه

 
  گفتمان

خاصي از دانش در  ةيعني اينكه هر رشت ؛از نظر فوكو گفتمان محل تلقي دانش و قدرت است
ها را مشخص  آورد  و آن وجود مي هاي از قواعد سلبي و ايجابي را ب اي خاصي مجموعه هر دوره

سازد كه شخص  گفتمان مشخص مي نند كه شخص بايد چه بگويد و چه نبايد بگويد.ك مي
امكانات ظهور هويت فردي و روابط ميان  هر گفتماني، بينديشد و يا حرف بزند. دچگونه باي

تغيير . )144: 1378 ،ند (بشيريهك بندي جامعه را تشويق و برخي را سركوب مي افراد و صورت
وي را بر  روابط قدرت ايجاد كرد، ةهاي خود دربار در تحليل 70 ةدههايي را كه فوكو  نگرش

ممكن نيست قدرت بدون  ،قعاكند و در و ند قدرت دانش را توليد ميكآن داشت تا اظهار 
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ديالكتيكي است و در هر عصري گفتمان  ةقدرت و دانش يك رابط ةرابط دانش اعمال شود.
دانش توليدي كه تحت  د.كن ايداري خود ميخاص همان دوره اقدام به دانش خاصي براي پ

هايي خواهد شد كه گفتمان را  قضايا و گزاره ةخود بازتوليدكنند است،نظارت روابط قدرت 
قوت هر گفتماني در گرو توليد دانش خاص براي تمام ابعاد گفتمان و تغذيه . اند پديد آورده

هاي مختلف معرفتي  و نظامهاست  به نظر او حقيقت محصول گفتمان. استن آفكري اجزاي 
جوي حقيقت و جست ،رو كنند كه چه چيزي درست و چه چيزي غلط است؛ از اين تعيين مي

بندي  ها بيهوده است. ديرينه شناسي فوكو در صدد توضيح قواعد صورت ناب بيرون از گفتمان
ند آور دهند و شرايط تشكيل علوم اجتماعي را فراهم مي ها ساخت مي است كه به گفتمان

 ).48: 1378(ضيمران، 
گيرند. وي  خاصي شكل مي يندهايافوكو در درون گفتمان و در فر ةچيزها در نظري

ها، ممنوع يا  يندها برخي گفتماناكند؛ در اين فر يندهاي توليد گفتمان اشاره مياهمچنين به فر
و  »مستدلمستدل و نا«يند به اها در اين فر شوند. گفتمان سركوب و برخي ديگر پذيرفته مي

هاي  گفتمان ،شود يندي كه اراده معطوف به حقيقت ناميده مياتقسيم و در فر »درست و غلط«
آورد و  شوند. فوكو در آثار متأخر خود به تبارشناسي روي مي درست بر غلط ترجيح داده مي

پردازد. به نظر وي قدرت را نبايد به نهادهاي  قدرت، دانش و حقيقت مي ةعمدتاً به رابط
كند (دريفوس،  اسي محدود كرد؛ قدرت در تمام جامعه جاري است و نقشي مولد ايفا ميسي

1376 :312 .( 
قدرت و محور دانش ويژگي كوشد تا روابط متقابل قدرت و دانش را بررسي و  فوكو مي

 هاي حقيقت را بيان كند.  اجتماعي مدرن و نظام
 

 بازنمايي 
 اساسي كاركرد :كند مي تعريف گونهاين را بازنمايي ،ارتباطي و اي رسانه مطالعات لغات فرهنگ

 و بيشتر است مخاطبان براي خارج جهان هايواقعيت بازنمايي عبارت از ها رسانه بنيادين و
و  واسطهبه واقعيت از ما درك و كنند مي ايجاد ها رسانه جهان، ةرا دربار ما شناخت و دانش

. گيرد مي شكل ...و سينمايي هايفيلم و تبليغات زيون،تلوي ها، روزنامه (mediated) گري ميانجي
 تفسير و انتخاب با را هدف اين ها رسانه. كشند مي به تصوير ما براي را جهان ها رسانه

(Interpretation) ايدئولوژي از كه دهند مي انجام عواملي وسيلهبه و دروازباني كسوت در خود 
 . ...اند اشباع

دارد  محوري ةجنب ايرسانه مطالعات در بازنمايي ؛ي واقعيت استا بازنمايي ساخت رسانه
بازنمايي نه انعكاس و . است »زبان و مفهومي هايچارچوب طريق از معنا توليد« بازنمايي و

هاي مفهومي  جهان خارج كه توليد و ساخت معنا براساس چارچوب ها در بازتاب معناي پديده
فراگيرترين نهاد توليد بازتوليد و توزيع معرفت و آگاهي  ا ه رسانهكه  آنجا از. و گفتماني است
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جهان اجتماعي  ةي قدرتمندي درباراها را منبع معن محتواي آْنتوان  ميدر جهان جديدند، 
رو مهم هستند كه شناخت و باور عمومي را شكل  اي از اين هاي رسانه بازنمايي دانست.

. ...اي بازنماي روابط  قدرت است محتواي رسانه ي،بازنماي با توجه به نسبت گفتمان و دهند. مي
لذاست كه استوارت  ..؛.شود گفتمان چارچوب و نظام معرفتي است كه از طريق زبان اعمال مي

سياست بازنمايي روابط قدرت در روند داللت و  .گيرد هال سياست بازنمايي را به كار مي
ن آثر از روابط قدرت و اثرگذار بر أمت يعني داللت و معناسازي ؛دهد ميبازنمايي را توضيح 

 .)10ـ9: 1387، (مهديزاده روابط است
 

 سازي  كليشه
كه مردم را تا حد چند ويژگي ساده  سازي است يكي از راهبردهاي سياست بازنمايي كليشه

آميز  هاي شخصيتي مبالغه اي از ويژگي ها به مجموعه كليشه عبارت از تنزل انساندهد.  ميتقليل 
 ذاتي كردن، ها عبارت از تقليل دادن، اي كردن شخصيت در نتيجه كليشه. است منفي والًو معم

و  »ما«بار  آشنا كردن و تثبيت تفاوت و از طريق كاركرد قدرت مرزهاي ميان به هنجار و نكبت
 . است ها را مشخص كردن آن

را از  ذيرفتنيپهايي بهنجار و  با اتخاذ راهبرد تقسيم كردن ويژگي ،سازي همچنين كليشه
نگنجد  پذيرفتنيهر چيزي را كه در درون بهنجار و  ،كند و سپس جدا مي ناپذيرفتنينابهنجار و 

كند و هر چيزي را كه  نمادين مرزها را مشخص ميطور  بهكند. كليشه  طرد مي ،و متفاوت باشد
 . كند طرد مي ،به ما  تعلق ندارد
ها معيارسازي مردم را طبق  نامد. كليشه سازي را نوعي از قدرت/معرفت مي فوكو كليشه

 ،زاده كند (مهدي بندي و افراد طرد شده را به عنوان ديگري يا غير خودي فرض مي طبقه
1387: 20-21(. 

 

 ها   سازي در رسانه كليشه
اين  كنند. واقعي گروه مورد نظر عرضه مي ةتصوير غلطي از حضور يا سلط ها رسانه ،اول ةشيو

پررنگ كردن  :ب ثر آن گروه.ؤتوجهي به حضور م بي الف: :گيرد صورت مي كار از چند طريق
  ؛خاص ةحضور يك گروه در عرص

جوانان  ،لامثبراي   ،نمايش محدود و ثابت و پايدار رفتار گروهي خاص است ،دوم ةشيو
 ؛شوند كار يا خشن معرفي مي زيوني به عنوان افراد خالفيهاي تلو پوست در نمايش سياه
آنان با تصور آرماني  ةخالل مقايس هاي مختلف از گروه يا گروه زدايي از مشروعيت ،مسو ةشيو
 .)147 :1386به نقل از ويليامز ، 21 :1387 ،هاست (مهديزاده رفتار آدم ةنحو
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 هراسي  اسالم ساخت قدرت در امريكا و

 ةمداخل گر ست توجيهتوان ميتهديد كمونيستي ديگر ن م.1989 شوروي در فروپاشيپس از 
 ئال هاي مسلمان دشمن ايد جديد بود. تروريست سازي نظامي باشد. اياالت متحده نيازمند دشمن

 آوردند. مركزي را فراهم مي مناسبي براي فتح امپرياليستي از خاورميانه تا آسياي ةرا بهانزي ؛بودند
 Diana)خواند اسالم را بلشويسم جديد  ،سپتامبر 11همچنان كه مارگارت تاچر پس از حوادث 

Ralp, 2006: 277). 
با راهبرد جنگ  آمريكا ةقطبي با سيطر براي ايجاد جهاني تك آمريكانظم نوين جهاني  ةايد

گرفتن از رقيب ديرين در رقابت تسليحاتي با شوروي قابل مقايسه  ستارگان ريگان براي پيشي
نظم  ةجب شد تا ايدهاي رژيم بعث عراق مو موقعيت محوري خاورميانه و ماجراجويي .است

خاورميانه  و دوفارس همزمان مطرح ش نوين جهاني بوش پدر با پيروزي در جنگ دوم خليج
در جنگ آمريكا عمل توقف نيروهاي  ةاگرچه در صحن. دگردبر جهان تلقي  آمريكا  ةكليد سلط

 آمريكا خواه  سازان جمهوري تصميم ،كويت حفظ موقت صدام را در قدرت موجب شد
جنگ بالكان فرصت ديگري براي . ادامه دادند بر جهان را ةسيطر ةريزي براي تحقق ايد برنامه

 ةالزم براي سلط ةزمين ،نآاهميت  ةاما فروپاشي يوگسالوي هم با هم ،بودآمريكا اثبات سيادت 
هاي كلينتون براي پيروزي در  تالش ةضمن اينكه با هم ،كرد جانبه برجهان را فراهم نمي همه

دامنه  ،نه جهان باشم و آمريكاجمهور  يسئخواهم ر شعار انتخاباتي وي كه من مي ،نجنگ بالكا
 ةراهبردي كه حمالت گاه و بيگاه موشكي به بغداد و تحريم كشند .كرد اين سلطه را محدود مي

پل ولفوويتز  مشترك ديك چني، طرحعراق نيز نتوانست آن را مخدوش كند. در چنين وضعيتي 
(PNAC)آمريكا جديد  سدة طرحبا عنوان  1997در سال  زاد و زلماي خليل P

1
P اين  .تهيه شد

 اسياسي را مشخص كرده كه هر كدام ابعادي از جنگ بوش ي ةچهار راهكار عمد طرح
 است: ريسمترو
 ؛قابل مالحظهطور  بههاي دفاعي  افزايش هزينه .1
متخاصم به منافع و هاي  و به چالش كشيدن رژيم ساالر ردمتقويت روابط با متحدان م  .2

   ؛آمريكاهاي  ارزش
 ؛پيشبرد آرمان آزادي سياسي و اقتصادي نئوليبراليسم در خارج از كشور  .3
 PNAK) 1997رفاه و اصول ما ( ،الملل مناسب با امنيت حفظ و گسترش نظم بين .4
)(Diana Ralph, 2006: 268. 

 آمريكاطرح بازسازي دفاع  كورمذ ةپروژ ،يك ماه قبل از انتخاب بوش پسر م.2000در سال 
(RAD) براساس اين طرح  جديد را منتشر كرد. سدةبراي  عنيروها و مناب(RAD) هاي  برنامه
 :به شرح زير است سپتامبر  11بعد از  يسمتروربا جنگ 
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تأمين  ،تقويت قدرت سازمان ملل ،گسترش نيروهاي مرزي ،دستانه همزمان جنگ پيش
هاي  سالح ةتغيير رژيم توسع ،دن ايران، عراق و كره شماليهدف قرار دا ،هژموني جهاني

اشغال  ،هاي دفاعي افزايش هزينه، جنگ سايبر ،دفاع موشك ،دفاع ملي ،شيميايي و بيولوژي
 ، مدت كشورهاي هدفدراز

در مناطق بحراني در سراسر  آمريكاييجايگزيني نيروهاي و اي  هاي هسته توسعه آزمايش
هايي كه  برنامه ،)(Diana Ralph, 2006: 268 آمد اين طرح به حساب مي ةترين برنام جهان مهم

 عنوان دكترين امنيت ملي بوش منتشر شد. با  م.  2002سال 
 

 هراسي و دولت بوش  اسالم
عملي  ةاين گفتمان نتيج .هراسي در دوران دولت بوش بسط و گسترش يافت گفتمان اسالم
 ءاي را در خال سپتامبر دشمن تازه 11حوادث  ةبهان هكه ب. بوش بود يسمترور باراهبرد جنگ 

هاي قوي در دست است كه با وجود  نشانه ،. در واقع»برساخت«حضور اتحاد شوروي از اسالم 
سپتامبر مانند انفجار مقر سازمان تجارت جهاني و  11برخي تحركات تروريستي قبل از حوادث 

كاران  چنان كه در نو محافظه آنآمريكا به قدرت در معطوف  ةنكه ارادآدليل  هيا انفجار آتالنتا، ب
گفتمان  ةگفتمان اسالم هراسي به منزل ،بر جهان نبود آمريكا ةرقم خورد، تحكيم سيادت و سيطر

قبل از تجاوز به عراق وقتي جرج بوش  به كار گرفته نشد. آمريكا مناسب  براي بسط هژموني 
در  ،ه نوعي استراتژي تجاوز بالقوه به عراق بودب ،استراتژي امنيت ملي خود را كه در واقع

د. جان ايكنبري اين كرهاي بسيار شديدي به او  مخالفتطبقة حاكم  ،دكراعالم  2002دسامبر 
 ).131 :1389، ار بزرگ اميرياليستي جديد ناميد و محكوم كرد (چامسكيفشاستراتژي را 

 ،ت رايش سوم و دوره مك كارتيهاي تفتيش عقايد و حكوم در دكترين بوش همانند دادگاه
شوند تا امكان بسيج عمومي براي رسيدن  دشمن خطرناك برچسب زده مي و عنوان شربا مردم 
هاي نخبگان در قدرت فراهم شود. نهادهايي براي از بين بردن، ترور كردن، قرباني  طلبي به جاه

 شود.  هاي هدف ايجاد مي كردن گروه
تدوين سپتامبر و به قدرت رسيدن بوش  11قبل از حوادث  آمريكا استراتژي رهبري  گرچه

 ويژگي :گويد كه پارمار مي همچنان. اعالم شدم. 2002دكترين امنيت ملي بوش در سال  شد،
پس  آمريكا ديپلماسي عمومي  ةمتن و زمينآمريكا قدرت جهاني  ةطلبان مآبي و توسعه وريتامپرا
 ةوري منشانتهاي امپرا قدرت نرم تحقق فعاليت ،ساس. بر اين ادهد ميسپتامبر را تشكيل  11از 

 ،اين حال با .)57 :1388 ،(ايزدي كند جهاني خود تسهيل مي ةبردن سلط را در باال آمريكا 
مقابل اعمال قدرت نرم و ديپلماسي عمومي حركت كرده  ةدر نقطهراسي  اسالم توان گفت مي

مي اقناع افكار عمومي كشور هدف را درحالي كه قدرت نرم در چارچوب ديپلماسي عمو ؛است
ايجاد ترس موهوم و يا خطرناك جلوه دادن اسالم ومسلمانان و هراسي  اسالم، در نظر دارد
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مريكا آاده فزي براي جنگ سخت و يا تداوم جنگ نرم استاس نمايي تهديد آنان در زمينه بزرگ
 قرار گرفته است.

 
  آمريكا هاي  رسانه هراسي در اسالم
موضوعات مشخص  ةتك افراد جامعه دربارثر در ساخت ذهنيت تكؤيكي از عوامل م هارسانه
هاي روند. با توجه به اين موضوع، رسانهشمار ميابزار بازنمايي جهان واقعي و پيراموني بهو نيز 

غرب و استكباري، براساس اهداف و ايدئولوژي خاص خود، تصويري از اسالم بازنمايي 
گرفته از آن شده و روايت شكلناسب كمي ميان واقعيت و تصوير بازنماييكنند كه در آن ت مي
 ود دارد.وج

مريكا مثبت نبوده آي خبري مكتوب ها رسانهبيستم در  سدةاخر  ةتصوير عمومي اسالم در ده
سرعت  بعد از جنگ دوم خليج فارس به سي.ان.ان هاي جهاني همانند اگرچه تلويزيون. است

دهي به افكار  ي مكتوب جايگاه مهمي در شكلها رسانه نيزين دوره در هم ،گسترش يافتند
 1991زماني  ةمريكا در فاصلآ نيوزويك و تايم ةعمومي داشتند. نتايج تحليل محتواي دو نشري

مريكا نيز در اين دو آدهد كه حتي متحدان  سپتامبر نشان مي 11يعني قبل از حوادث  م.2001تا 
اي با انتخاب  ) در مقاله2008شهزاد علي و خالد ( .اند دار نبودهنشريه از تصويري مثبت برخور

چهار  ،عربستان و تركيه ،اردن ،يعني مصر ،مريكاآكشور اسالمي شامل چهار كشور متحد  12
 ،امل بنگالدشش ،طرف كشور بي 4عراق، ايران و ليبي و  يعني افغانستان، ،مريكاآكشور دشمن 

را بررسي و  تصويرسازي از اين سه دسته كشور در اين دو نشريه ،مالزي و پاكستان ،اندونزي
درصد  62/15مورد بررسي فقط  ةدهد كه در دور نتايج اين تحقيق نشان مي. اند تحليل كرده

 76/58درصد منفي و 6/25 ،مريكا در اين دو نشريه مثبتآمطالب مربوط به كشورهاي متحد 
مريكا هم فقط آالب مربوط به كشورهاي دشمن بازتاب مط در. درصد مطالب خنثي بوده است

 ةاين آمار دربار. طرف بوده است درصد بي66/58درصد منفي و 45/36 ،مطالب مثبت 88/4
درصد 23/52درصد منفي و 56/30 ،ثبتدرصد مطالب م20/17طرف نيز شامل  كشورهاي بي

درصد 77/30 ،درصد مطالب مثبت64/12كشور هم فقط  12اين  ،در مجموع خنثي بوده است.
ييد شده كه سهم أنويسندگان مقاله ت ةفرض ،ترتيب بدين درصد خنثي بوده است.58/56منفي و 

 كشور در دوره مورد مطالعه از مطالب منفي بسيار كمتر بوده است 12اين  ةمطالب مثبت دربار

(Shahzad Ali  & Khalid,  2008: 554-580). 
 ؛اند تحت فشار بوده آمريكا پوستان  مانان و رنگينمسلم.  2001سپتامبر  11از رويدادهاي بعد 

آنان در  بيشتر كهاند  ها هزار تن بدون دليل بازداشت شده يا از ترس فرار كرده زماني كه ده
افزايش  آمريكا هاي ضداسالمي در  سپتامبر نگرش 11هاي پس از  ند. طي سالا دهبر سكوت رنج 

با وجود  ،مسلمان داشته باشند ةخواهند همساي ينمآمريكايي درصد شهروندان 22 ؛يافته است
رو  از آن ،رود ارزش امالك باال مي ،كنند زندگي مي آمريكا اين واقعيت كه هرجا مسلمانان در 
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اند (براساس  دهندگان به مؤسسه كالوپ گفته درصد از پاسخ39 ،اي هستند كه عمدتاً حرفه
با عالمت  آمريكاله مسلمانان شهروند، مسلمانان از جم ندندم ه) عالقU.S.A Today گزارش

عمدتاً  آمريكاگزاري عمومي منبعث از افكار عمومي در  اي از ديگران متمايز باشند. سياست  ويژه
هاي انساني  ستيزند كه با روح حاكم بر قوانين حقوق مدني و حاكميت قانون و نيز ارزش بيگانه

محاسبه در آمارها، انگشت نگاري از مدت و بدون درازهاي  ملي در تعارض است. بازداشت
 آمريكا مسلمانان، اخراج بخشي از مسلمانان و تأخير در رسيدگي به پرونده داوطلبان شهروندي 

ست كه اكنون به يك هنجار عمومي آمريكا در سياست عمومي هراسي  اسالم بخشي از نتايج
پايين آمده  آمريكا مان متوسط درآمد شهروندان مسل ،اين سياست ةدر نتيج تبديل شده است.

درصد جوانان عرب دانشجوي دانشگاه ايلينويز و 76 ،و براساس تحقيق صورت گرفتهاست 
دچار احساس شديد تبعيض شده و پنجاه درصد دانشجويان عرب  2007كلمبيا در سال 

 /Abdol Malik Mujahid http. Soundvision. Com) اند دانشگاه ييل به افسردگي مبتال بوده
info/ islamophobia/ usa tatisti). 

به تعبير  ؛شود همانند نژادپرستي يا يهودستيزي تعبير ميهراسي  اسالم آن نهادها، در
ولي آن را درون سيستمي  ،يكي از مؤثرترين ترفندها آن است كه بحثي را دامن بزنيد ،چامسكي
ئي از اصول كلي ها جز فرض به شكلي كه اين پيش ،هاي ناگفته قرار دهيد فرض از پيش
مانند و تبديل به  امان مي اين اصول از بررسي و تحليل در ،در نتيجه ؛هاي نظري گردد سيستم

شوند، نه موضوعي براي تجزيه و تحليل منطقي  هاي بديهي مي چارچوب و نظامي براي انديشه
د وهمش د سي.ان.انماننآمريكايي ي ها رسانه). اين ترفند در برخي 123 :1389، (چامسكي

 هايي از قرارداد مونيخ، هيتلر و آلمان نازي ). در مباحث مربوط به ايران معموالً استعارهاست
از زمان آلمان نازي بدين سو،  ،گويد مكين بك مي ة سي.ان.انگوينده شبكبراي مثال  شنويد؛ مي

 .)2006آگوست  23ترين تهديد جهاني است كه ظهور كرده است ( ايران بزرگ
 ها براين رسانه  نفوذ و  جمعي  ارتباط  هاي رسانه كند تا ازنياي غرب تالش ميد ،طوركلي به

عمومي بر مبناي اهداف خويش،  ها در اذهانبراي القاء و تغيير واقعيت  جهان  افكار عمومي
 يا  مستقيم ، غربي  شهروندان  تصميم و  انتخاب گفتتوان  مي .كند  ها را كنترل استفاده و آن

ها تا حد كشورها، رسانه  اين در است.  مداران سياست و  سرمايه  صاحبان  كنترل ، در تقيمغيرمس
 توانند مي  تبليغاتي  خاص  شگردهاي از  استفاده با  غربي  هاي رسانه. رفتارند  ةكنند زيادي تعيين

  .نشان دهند  آن از  غيرواقعي  تصويري و بكشند  انحراف  به را  واقعي  حادثه  يك
آگاهي   اساسي  نكته  اين  به ، جمعي  ارتباط  هاي رسانه  به  دهندگان جهت و  پردازان غرب نظريه

 و ها انسان  ذهني  دنياي تغيير اما است،  ناممكن  عمالً  گاهي و دشوار ها، واقعيت تغيير  كه دارند
    موضوع  القاي از  هدف بنابراين، ؛است شدني ها آن  به  غلط  هاي داده  ةارائ با  افكار عمومي

  اين اگر  حتي عيني است،  هاي داده  مقابل در وارونه  منفي  و ذخيره تصوير ايجاد غيرواقعي،
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  اطالعات  پردازش در  گيري جهت  نوعي باشند،  شده تصاوير ذخيره با مغاير جديد  هاي داده
 . شود مي  ديده  ذخيره شده  تصاوير  نفع  به جديد

 
 خبري فاكس نيوز ةشبك سي درهرا اسالم

 »فاكس نيوز«هاي آمريكايي است كه در ايران با نام  ترين رسانه خبري فاكس يكي از مهمشركت 
هاي  خواه، در بحث هاي جمهوري تنگاتنگ با گروه ةشود. فاكس به دليل رابط شناخته مي

المعارف  ةكه داير اي تاريخچه گيرد. بنا بر گير قرار مي هاي جهت اي، در شمار رسانه رسانه
تشكيل فاكس زماني ظهور يافت كه مرداك به  ةد، ايدده از فاكس ارائه مي »وكيپديا«اينترنتي 

در مي او هاي آمريكايي افتاد.  اش به فكر رقابت با ديگر رسانه همراه يكي از دوستان آمريكايي
قصد دارد  »اروين ديويسم«انديش آمريكايي به نام  اعالم كرد كه به همراه تاجر و نيك م. 1985

بي.سي و اي.بي.سي  .اس، ان. سي.بيهاي  هاي مستقل بسازد تا با شبكه اي با ايستگاه شبكه«تا 
جوالي  در را خريد وزيوني يگام، شش ايستگاه تلو او به عنوان اولين، اين ترتيب ، به»رقابت كند

، 1986  سال بعد، در مي فاكس را خريد. يك هاي فيلمي درصد از گروه سرگرمي50م. 1985سال 
 هزار دالر درآمد 600ميليون و  5قرن بيستم فاكس توانست در پايان سومين دوره كاري شركت 

هزار دالر ضرر داده بود و اين  800ميليون و  55 از آن، شپيسال يك  كند؛ در حالي كه كسب
 .)1389 ،كمالي چيراني( كرد ميحكايت از مديريت صحيح مرداك مسئله 

ران اك محافظه كه نو است كه با وجودي هاي خبري از جمله شبكه فاكس نيوزخبري شبكه 
ال باي به نحو جدي دن كاري را در كار رسانه هاي نومحافظه گرايش ،ور ندارندضدر كاخ سفيد ح

اسالم  شناخت الگوها و ترفندهاي. اوباماست يژهو هو بها  هاي دموكرات سياستمنتقد  كرده و
كاران  ي وابسته به نومحافظهها رسانهد به نحو مشخصي رويكرد توان ميكه اين شب در هراسي
مسلمانان  مرتبط با اسالم و ياه موضوع و سازي از نمادها كليشه. را به اسالم معرفي كندآمريكا 

دليل اوج گرفتن اين  هب. هراسي است راهبردهاي بازنمايي اين رسانه در روند اسالم ،جمله از
سپتامبر مطالب و خبرهاي مربوط به 11ي پيش و پس از سالگرد حوادث رويكرد در روزها

 فاكس خبري ةو بر اساس گزارش واحد مركزي خبر از توليدات پخش شده شبك 1389تابستان 
 انتخاب شده است . يوزن
 
سپتامبر از طريق نمايش ثابت و پايدار 11سازي نقش مسلمانان در حوادث  كليشه. 1

  آمريكانيت مسلمانان در تهديد ام
به مناسبت سالروز حوادث  ساعته يك اي در ويژه برنامه 1389شهريور  20 اين شبكه در 

 اين  در .نمايي كند كيد و آن را بزرگأاين حادثه ت ان بودن عامالنلمكوشيد بر مس سپتامبر 11
ي در پندار ذات كيد بر كشته شدن سه هزار نفر براي برانگيختن حس ترحم و همأت يژه برنامهو



 

82 

 
ره 

شما
 / 

تم
يس

ل ب
سا

 /
3

 
  

ن بهره آبراي ساخت اين برنامه از  نيوز فاكساي است كه  مخاطبان از جمله شگردهاي رسانه
 .گرفته است

شدت پيدا آمريكا  هاي ضدمسلمانان در نگرش كردتصريح  1389شهريور  20در ميزگرد 
 .كرده است

 ن است كه همچنانآواقعيت «: گفت ،آمريكاچاپ  فورچون ةتحليلگر مجل ،نينا ايستون
 ن،آاين افراد به نام اسالم و قر. شود هاي جهادي تهديد مي از جانب افراد داراي نگرش آمريكا

يد ؤبه روشني م ،گذاري در روز كريسمس در نيويورك كه خنثي شد طرح بمب. كنند فعاليت مي
مسلمانان پيدا  ةنگاه منفي دربارآمريكا همين مسائل سبب شده است مردم . له استئاين مس

 .»كنند
در آمريكا مسلمانان را به  ةحملتوان  نميكيد كرد أت فاكس نيوزتحليلگر ، 1389مهر 20در 

 :گفتآمريكا ن در ناجنجال بر سر اسالم و مسلما ةدربار ،بريت هيوم .سپتامبر انكار كرد 11
گرچه اين  ،حمله كردندآمريكا سپتامبر به  11واقعيت اين است كه اين مسلمانان بودند كه در 

مسلمانان تروريست  ةيا هم ،حمله كردند آمريكابدان معنا نيست كه همه مسلمانان به حرف 
 .هستند
 

 سازي اسالم به عنوان دين مروج  خشونت  كليشه .2
هاي  موضوع قتل با طرح  ،1389 دادمر 24 در اي در ويژه برنامه فاكس نيوزتلويزيوني  ةشبك

ساعته با عنوان  يك ةاين ويژه برنام. عرفي كندكوشيد اسالم را ديني خشن م آمريكاناموسي در 
وگو با  و گفتهاي مردمي  گيري از مصاحبه با بهره »آمريكاي از روي شرافت در يها قتل«

خشني از مسلمانان و به  ةچهر. تالش كردبراي عينيت سازي اين بحث  قربانيان هاي خانواده
هاي ناموسي  خشونت ضد زنان در قالب قتلادعايي  ةكيد بر گزارأت. دكناز اسالم ترسيم  ،نآتبع 

اين  .ندبه مخاطبان خودش القاء ك تالش كرد نيوز فاكسهاي مشابهي است كه  در راستاي گزاره
گونه القا  اين رئيس مطالعات اسالمي دانشگاه امريكنبا مصاحبه با  1389شهريور  20 شبكه در 
در  اجرا شده ،ها قطع دست و نظاير اين ،نظر مسلمانان واقعي، احكامي نظير سنگسار كرد كه از

 . برخي كشورهاي مسلمان وحشيگري است و چنين مواردي بسيار محدود است
 

 سوزي  سازي از واكنش مسلمانان به قرآن كليشه .3
نبود فرهنگ تحمل و مدارا در مسلمانان و  ةسوزي را نشان اعتراض مسلمانان به قرآن فاكس نيوز

سخنان نينا 1389شهريور 22در  فاكس نيوز ةشبك. نمايش دادنان هاي آ گري افراطي ةنتيج
سوزي بايد توجه داشت كه نبايد اجازه  نآطرح قر ةدربار« گويد: كه مي هدد ميايستون را بازتاب 

زاد است كه آكشوري  آمريكا . ن امر رخ ندهدآسبب شود  ،داده شود ترس از پيامدهاي يك امر
 .»دهد زادي بيان نميآبه مردم اجازه 
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يكي از مسائلي كه سبب شده است «: گفت باره ، در اينآمريكاييبريت هيوم، ديگر تحليلگر 
مسلمانان . هاي ضدمسلمانان تقويت شود، نوع رفتارهاي خود مسلمانان است نگرشآمريكا در 

الهام ن افرادي آاند كه عامالن  هرگز در محكوم كردن اقدامات تروريستي موضع جدي نگرفته
گيري ضعيف مسلمانان در محكوم كردن  همين موضع. اند بوده هاي اسالمي از خاستگاه گرفته

مسلمانان شدتي بيش از پيش پيدا  ةدربارآمريكا هاي منفي در  گونه اقدامات سبب شد نگاه اين
 .»كند

 

 سازي احكام اسالمي  كليشه .4
ز جمله راهبردهاي بازنمايي ا، توجهي اسالم به حقوق زنان بي ويژه  هحقوق بشر و ب اتهام نقض
اجراي حكم قصاص  ةاي دربار ايجاد جنجال رسانه ،اين حال با. است فاكس نيوزاسالم در 

حكم صادر « ؛مناسبي براي اين شبكه شد ضوعوم ،براي يك زن ايراني متهم به قتل شوهرش
ايراني به اين زن . المللي شده است شده براي سنگسار يك زن در ايران سبب بروز جنجال بين

 .»كيد كرده استأحكومت ايران بر اتهامات قديمي اين زن ت. ارتكاب زنا متهم است
 
 هراسي به بهانه ساخت يك مسجد در نيويورك  اسالم .5 

ها و  ازيس هشاز كلي اي مجموعه ،نيويورك ساخت مسجدي در ةبه بهان فاكس نيوز ةشبك
با  ،از يك سو ؛كرد لابهدف را با هم دنرا يكجا به پيش برد و چند  هراسي شگردهاي اسالم

 11براي ساخت يك مسجد در نزديكي محل حوادث را  ها ييآمريكاايجاد تقابل كوشيد تحمل 
اعتراضات به ساخت اين  برخي ةبا پوشش گسترد ،از طرف ديگر ؛نمايي كند سپتامبر بزرگ
گيري از  بهره نيوز سفاكهدف سوم  ؛تصويري غيرواقعي از مسلمانان بپردازد ةمسجد به ارائ

اي  دوره انتخابات ميان ةانتاوباما در آسهاي  سياستاهرمي براي نقد  ةساخت اين مسجد به منزل
به  فاكس نيوزاي بين دولت باراك اوباما و  رسمي اختالف غيرم. 2009ر سپتامبر د. كنگره بود

ظاهر  جز فاكس اي به سانههاي ر برنامه ةك اوباما در همادر اين ماجرا بار ،وجود آمد. در واقع
خدمات  طرحاز  فاكس نيوزاي بود كه  گيرانه اي جهت ؛ و اين عمل در جواب پوشش رسانهشد

كه كاخ سفيد (در  بودگفته  »يو اس نيوز«بود. يكي از مشاوران اوباما به  انجام دادهدرماني اوباما 
 رساني نشده است. خبر وزني فاكساي در  جمهوري اوباما) هرگز به شكل منصفانه زمان رياست

اي با راجر ايليز  مشاور ارشد اوباما، ديويد اكسلرود مالقات مخفيانه ،م2009در آخر سپتامبر 
نداشت. دو هفته بعد از اين  ياما اين ديدار توفيق چندان ؛داشت تا اين اختالف را رفع كند

در  نيوز فاكس گفتند كهخبري ناميدند و  اي غير را شبكه نيوز فاكس ديدار مقامات كاخ سفيد
چيراني،  (كمالي »كند مي عمل خواه جستجوگر يا بازوي ارتباطي حزب جمهوري  بازويجايگاه 

اي براي حمله به  ساخت مسجد در نيويورك را بهانه 1389مرداد  28در روز  فاكس .)1389
پ افراطي در رسد چ به نظر مي« :بيل اورايلي تحليلگر شبكه گفت ؛ي حاكم قرار دادها دموكرات
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اي براي خودداري از حمايت از ساخت مسجد در محل وقوع حمالت  هيچ عذر و بهانه آمريكا
ن نار مسلمابيشتمسلمانان افراطي عامالن اين حمالت بودند و . ندارد 2001سپتامبر سال 11

فردي مسئول ساخت اين مسجد در نيويورك . سپتامبر را محكوم نكردند11جهان نيز حمالت 
هاي  اين نگرش. سپتامبر دست داشته است11خودش در حمالت آمريكا گويد  ه مياست ك

، ساخت اين مسجد در چنين آمريكايي رئالف پيترز، كارشناس  ةبه گفت .است آمريكاييضد
، اين  ا اسالمگر هاي مكاني نماد پيروزي بزرگي براي جهاد خشونت طلب خواهد بود و افراطي

اصطالح پيروزي خودشان در اين حمله تصور خواهند  يادبود بهمركز و مسجد را نمادي براي 
هيچ دليلي وجود ندارد كه اين مسجد در چنين مكاني « :اورايلي در ادامه افزود بيل .»كرد

هاي قربانيان  چرا بايد براي انجام چنين كاري اجازه داده شود؟ بسياري از خانواده ،احداث شود
در بخش ديگر اين  فاكس. اين مكان مخالف هستند سپتامبر با ساخت مسجد در11حمالت 

درصد 61دهد  نشان ميپرداخت كه  نامه تايم هفتهنتايج نظرسنجي جديد  بازتاببرنامه به 
درصد با اين كار موافق 26ها مخالف ساخت مسجد در اين مكان هستند و فقط  آمريكايي

ي توهين به قربانيان حمالت ها معتقدند ساخت مسجد در چنين مكان آمريكاييدرصد 70. هستند
 . سپتامبر است 11

برداري از فضاي ساخت مسجد به بازتاب  در ادامه بهره نيز 1389مرداد  31 اين شبكه در
ضمن نشان دادن تصاويري زنده از تظاهرات در نزديك مقر   فاكس نيوز  ،نظر مخالفان پرداخت

ن آار است يك مركز اسالمي در هاي دو قلوي سازمان تجارت جهاني در نيويورك كه قر برج
 هاي سياستبنيانگذار مركز  ،آمريكامعاون وزير دفاع پيشين  ،با فرانْك گافني . احداث شود

خود از شركت در تظاهرات  ةوي درخصوص انگيز .گو كردو گفت كنندگانتظاهرو از امنيتي 
ه مخالف آن چيزي يم كيها بگو آمريكايينظير است تا به  حضور ما فرصتي بي: نيويورك گفت

ما اينجا هستيم تا اطمينان حاصل كنيم . كنند مي تعبيررا شريعت  نآهستيم كه حاكمان اسالمي 
چه از طريق  ،ورده شودآتوانيم اجازه دهيم شريعت به اين مكان  كه نمي فهمد ميآمريكا 

         ).1389مهر  6(تهران، واحد مركزي خبر، سياسي  هاي خشن و چه پنهاني روش
 

 گيري نتيجه
هاي غيرواقعي  محل تلقي آگاهي هراسي  گفتمان اسالم. معنا نداردها  رسانههراسي بدون  اسالم
هاي  وجود قرائتتوان  نمياگرچه . ستآمريكاكاري شده از اسالم و قدرت دولت در  دست

راسي ه هاي اسالم دست استراتژيست ههراسي را ب اسالم ةكه بهان را انكار كردخاصي از اسالم 
اين  هاي افراطي نيز نشان از به جريانآمريكا نگاه ابزاري ساخت قدرت  ة. سابقدهد ميقرار 

اي از قواعد سلبي و ايجابي را  خاصي مجموعه ةواقعيت دارد كه اين قدرت است كه هر دور
 ،ستيزي را معين كند كند و آنگاه كه اين قواعد اسالم ها را مشخص مي آورد و آن وجود مي هب
هراسي مشخص  گفتمان اسالم هراسي خود را بازي كنند. ساز بايد نقش اسالم هاي آگاهي لفهؤم
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اگر هم نتوان . بايد چه تصويري از اسالم داشته باشدآمريكا ي ها رسانهد كه مخاطب كن مي
يافتن تصوير مثبت  . به يقيندانستها  رسانهستيزي را تنها هدف بازنمايي اسالم در اين  اسالم

 ةوسيل هب آمريكا شده از مسلمانان در  هويت برساخته. بسيار دشوار است آمريكاييي ها نهرسادر 
گذشته براي سلطه بر جهان اسالم، به حاشيه راندن  ةدر يك ده، ي اين كشورها رسانه
در خاورميانه و شمال آمريكا مخالف كشورهاي  ارواني ب اي براي جنگ گرايي و بهانه اسالم

ديالكتيكي  ةقدرت و دانش يك رابط ةرابط ،گويد البته همچنان كه فوكو مي .فريقا بوده استآ
گفتمان خاص همان دوره اقدام به دانش خاصي براي پايداري خود  ،است و در هر عصري

قضايا و  ةخود بازتوليدكنند ست،انظارت روابط قدرت  دانش توليدي كه تحت ند.ك  مي
نه تنها آمريكا هراسي در  اسالم ،اين نظر از  ؛اند آورده هايي خواهد شد كه گفتمان را پديد گزاره

بازسازي  ةكه تالش اوباما را براي ارائبلبوش كمك كرد  يسمترورا به پيشبرد سياست جنگ ب
هراسي  قوت گفتمان اسالم ،به بيان ديگر. نزد مسلمانان به شكست كشانده است آمريكا  ةچهر
ندك در ساخت قدرت بدون برخورداري از همراهي اي بوده كه تغيير ا گونه بهآمريكا در 

نقش  ،اين بين در. هراسي را با مشكل مواجه كرده است ايجاد پادزهر گفتمان اسالم ها رسانه
مل است و أقابل ت ،پردازد هراسي مي كه همچنان به بازتوليد گفتمان اسالم نيوز فاكس ةشبك

كند و با  مناسب دوران بوش را دنبال ميهراسي  هاي اسالم رسانهاي همچنان راهبرد  گونه به
سازي از موضوعات هويتي اسالمي مانند مقابله با ساخت مسجد در نيويورك، تهديد  كليشه

خشن نشان دادن احكام اسالم و نيز بازنمايي  ،نمايي شريعت اسالمي نشان دادن اسالم، سياه
كارانه  هراسي نومحافظه مسپتامبر به تداوم سياست اسال11در حوادث مؤثر مكرر نقش عوامل 

رسد  به نظر مي . را باال ببرد ها  دموكراتتغيير در گفتمان اسالم هراسي  ةهزين است تا ادامه داده
البته بررسي . رويكرد اوباما برجسته كردن اسالم ليبرال و به حاشيه بردن اسالم راديكال است

گفتمان  ،به اجمال گفت توان مياما  ،طلبد اوباما تحقيق مستقلي را مي ةهراسي در دور اسالم
و شعار تغيير رغم تغيير دولت  بهبسط يافته و  21 سدةاول  ةدر دهآمريكا هراسي در  اسالم

هراسي  هراسي صورت نگرفته بلكه در درون گفتمان اسالم تغيير از گفتمان اسالم ،اوباماتوسط 
به اختصار معرفي كردن اله كوشش اين مق ،به هر ترتيب. تغييرات جزئي صورت پذيرفته است

زدايي از  اين شبكه كوشيد با مشروعيت ،كه گذشت همچنانبود.  نيوز فاكسهراسي توسط  اسالم
  ،هايي مانند صدور اجازه ساخت مسجد در نيويورك سازش با مسلمانان در قالبهاي  سياست

ه شده از مسلمانان هاي برساخت هرگونه امكان ايجاد تغيير را در ذهنيت مخاطب نسبت به انگاره
گيري از  هاي بنيادگرايانه از اسالم به بهره گاه و بيگاه براي رد ديدگاه نيوز فاكسالبته . سلب كند

 ها اندك است. اين نوع پيام رصداما د ؛زند مسلمانان ليبرال هم دست مي هاي ديدگاه
مقابل صورت  هم بايد با رويكرد آمريكاييهراسي  مقابله با رويكرد اسالم توان گفت مي
زا چندان امكان  به صورت درونآمريكا هراسي در  ست كه پادگفتمان اسالما واقعيت آن. پذيرد

تبديل  ةكار به ليبرال زمين هراسي نومحافظه گفتماني از اسالم گذار درون وقوع ندارد و تقويت
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ه با معرفي اما شك نيست ك. نداردآمريكا كلي در طور  بهرا هراسي  شدن به پادگفتمان اسالم
هاي تداوم  هزينهتوان  مياز اسالم حقيقي  گرا هاي سلفي حقيقي اسالم و تمايز ميان قرائت ةچهر

توان جرياني را شناسايي  ميرسد در اين بين  به نظر مي. را باال برد انكار هراسي نومحافظه اسالم
اين جريان كه  ؛تسها دموكراتم سليبرالي و كرد كه از امكان نزديكي گفتمان اسالم ليبرال

را به سود خود ان كار هراسي نومحافظه حمايت از اسالم ،د نمود بارز آن باشدتوان ميونيسم يصه
هرچه تالش  ،در مقابل. اين روند همسوتر است با نيوز فاكس ةرسد شبك به نظر مي. داند مي

در مقابله با  ،يابد افزايشحقيقي اسالم و مسلمانان  ةي جهان اسالم براي معرفي چهرها رسانه
خوش كردن در  دل البته ستيزي توفيق بيشتري خواهند داشت هراسي و اسالم گفتمان اسالم

 هراسي نيست. فروكش كردن راهبرد اسالم ةمنزل هراسي به تغييرات جزئي در گفتمان اسالم
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