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 دهيچك
ا به ه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جريان است و رسانه معضلي است كه در زمينههراسي  اسالم

شوند. بايد توجه  كار گرفته مي هاي غربي به توسط قدرتهراسي  اسالمعنوان ابزاري در جهت گسترش امواج 
طوري كه  به ،توهم توطئه نيست نظريةها توسط صاحبان قدرت، مبتني بر  داشت اين استفادة ابزاري از رسانه

 با هاي بريتانيا آمده، رسانه عمل ات بهغربي هم به اين مطلب اذعان دارند. براساس تحقيق هاي هخود نظري
از ابزارهاي  ،هراسانه در جامعة خود هستند و در اين راه اسالم هاي شپي تقويت گراي هوشمندي خاصي در

اسالم و مسلمانان افزايش يافته و حضور ضدها  كنند كه با گذشت زمان حجم فعاليت آن مختلفي استفاده مي
ستيزانه كمك  اي بريتانيا در گسترش سريع و قدرتمند امواج اسالم سانهاندك و ضعيف مسلمانان در بخش ر

هاي بريتانيا  اين موضوع را در رسانه» هراسي اسالم«كرده است. مقالة حاضر بر آن است ضمن توضيح مقولة 
 طور خاص بررسي قرار دهد.   به
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 ه مقدم
هاي  گيري گونه با گسترش و پيچيده شدن مناسبات اجتماعي و سياسي در جهان معاصر و شكل

مختلف اعمال قدرت، ابزارهاي آن نيز متنوع و پيچيده شده است. بر همين اساس، امروزه 
آيد كه به شكل آشكاري توانسته رفتار انسان و  به شمار ميمؤثر رسانه يكي از ابزارهاي بسيار 
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نحو  اند به توانستهمداران  سياست ،ند و از اين طريقكدهي  انساني را كنترل و جهتي ها گروه
گيري از رسانه براي اعمال قدرت و  نند. بهرهكمؤثرتري ارادة خود را بر رفتار ديگران تحميل 
كه بايد رسانه را است حدي گسترش يافته  كنترل رفتارها و مناسبات اجتماعي امروزه به

هاي  تواند با تصويرسازي اي كه مي قدرت سياسي جوامع مدرن تلقي كرد. مؤلفهاي از  لفهؤم
 متنوع خود، جريان قدرت را در جوامع تغيير دهد.   

ها در فرايند عمليات رواني  دربارة نقش رسانه ،پرداز سرشناس آمريكايي نظريه ،آلوين تافلر
هاي  گلولهسازند كه از  ا ميدر آينده معتقد است كه وسايل ارتباطي عرصة نبرد آينده ر

ها نه تنها در گسترش و انتقال  ). رسانه85 :1382هاي جنگي بسيار مرگبارترند (شُكرخواه،  سالح
 ةثرگذاري بر افكارعمومي و ارائادهي و  اخبار و اطالعات در جامعه نقش دارند، بلكه در شكل

 .(Gurevitch  et al, 1995: 78)كنند  به اشكال خاص، نقش بسزايي ايفا مي ها واقعيت
هاي سنتي و نوين) همگي در يك مطلب  هاي مختلف (رسانه با وجود تفاوت ميان رسانه

حدي است كه  ثرگذاري بهاو اين  ستا مشترك هستند و آن هم اثرگذاري روي افكار عمومي
ين ميان آيند. در ا ها به عنوان يكي از منابع موثق براي كسب اطالعات به شمار مي رسانه عموماً
جايگاه محوري خود در نزد افكارعمومي، اين توانايي را دارند كه مباحث  سببها به  رسانه

 .را طرح و تعريف كنندمورد نظر خود 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران مورد  ةويژ هاز جمله مسائلي كه در چند دهة اخير و ب

و  هراسي  اسالمبحث  و قرار گرفته هاي غربي رسانه ،صورت خاص هاي جهاني و به توجه رسانه
سپتامبر به يك يازده . موضوعي كه پس از ستترس و وحشت از اسالم در جهان امروز ا يالقا

به  هراسي اسالم كوشد ضمن توضيح مفهوم مي ه است. مقالة حاضرداي تبديل ش رسانه  گفتمان غالب
 د.  كنبريتانيا كندوكاو  هاي  عنوان يك پديدة در حال گسترش، اين موضوع را در رسانه

 
 مباحث نظري. 1
 هراسي  اسالمتعريف مفهوم . 1 ـ1

، ”Islam“اسالم  ةاز دو كلم ”Islamophobia“اين اصطالح بايد گفت كه  ريشةابتدا در بيان 
 حرف ما بعد كالسيكO و كلمة فوبيا “Phobia”  به معناي ترس يا بيزاري نامعقول از چيزي
دو كاربرد كلي و متفاوت دارد. گاه در  »فوبيا«ني است كه كلمة تشكيل يافته است. گفت

رود و گاه در زمينة اجتماعي و در  كار مي هروانشناسي در مورد افراد به معناي نوعي بيماري ب
شود. بديهي است كه مورد  ها استفاده مي كنار اصطالحات مربوط به ضديت با اقوام و مليت

 .)14: 1388 زاد، مورد دوم داللتي سياسي دارد (مرشدي نخست فاقد داللت سياسي است ولي
اگر بخواهيم بر اساس اين كلمات به تعريف اين مفهوم بپردازيم، داللت اين تعريف بسيار 

ترين  اسالم و مسلمانان سادهضدناقص و محدود خواهد بود. شايد مفهوم تبعيض و ناشكيبايي 
داشت كه هر چند كاربرد اين واژه به چند دهة  تعريف براي اين مفهوم باشد. البته بايد توجه
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اي تاريخي دارد و در پس زمينة آن علل مختلف  پيشينه هراسي اسالماما بحث  1ددگر اخير باز مي
 شناسي نمايان است.   سياسي و روان ،تاريخي، فرهنگي، مذهبي

 هراسي الماسالمعارف مطالعات قومي نژادي آمده است كه با وجود گسترش مسئلة  ةدر داير
سپتامبر، هنوز تعريف جامع و  11كننده پس از  و تبديل شدن آن به يكي از معضالت نگران

  .(Encyclopedia of Race … 2003: 218) مانعي از آن وجود ندارد
هاي  شوند كه با ارزش ، مسلمانان به عنوان افرادي تلقي ميهراسي اسالمدر اصطالح رايج 

آيند.  ها و انسجام ملي به شمار مي نوان دشمن و تهديد براي ارزشغربي درتقابل هستند و به ع
 ,Fredman)اسالم يا مسلمانان اشاره داردضدداوري (غير عقالني)  اين واژه به تبعيض و پيش

1992: 121). 
ترس يا تنفر از : «2طور تعريف كرده است را اينهراسي  اسالم (Runnymede Trust) ةسسؤم

 ةدهد كه واژ سسه همچنين توضيح ميؤاين م ؛»رس و تنفر از همة مسلماناناسالم، و در نتيجه، ت
به تبعيض عملي عليه مسلمانان از طريق ايجاد محروميت در زندگي اقتصادي، هراسي  اسالم

اجتماعي و سياسي اشاره دارد و در پي بيان اين مطلب است  كه اسالم هيچ ارزش مشتركي با 
تري نسبت به فرهنگ غربي دارد و بيشتر از اينكه يك  پايين ها ندارد و جايگاه ديگر فرهنگ
مري عادي به شمار ابار است و خصومت با آن  يك ايدئولوژي سياسي خشونت ،مذهب باشد

 .  (Islamphobia…, 1997: 60) آيد مي
توان به  مي ،اند كه از جمله بوده مؤثرهراسي  اسالمعوامل بسياري در ايجاد و گسترش 

 : 3دشاره كرمسائل زير ا
 كشورها.  بيشتررشد احساسات ضد مهاجرت در  .1
 افراطي نظير القاعده.  هاي  گروهاقدامات تروريستي  .2
 ها و احزاب غربي).  مسلمانان (با حمايت دولتضديافته  خشونت و تبعيض سازمان .3
 هاي هانتينگتون).  برخورد تمدن ةهاي خير و شرگونه (نظير نظري گسترش ايدئولوژي .4
 گسترش ايدئولوژي اسالم سياسي. هراس از  .5
اسالم و مسلمانان و ناديده ضدهاي غربي به دشمني  بخشي هوشمندانه دولت مشروعيت .6

 گرفتن حقوق مسلمانان. 
 .هراس از گسترش اسالم و اسالمي شدن اروپا .7
 اسالم و مسلمانان. ضداي  ايجاد و گسترش موج رسانه .8

مسلمانان را  ةمسلمانان و اعراب، چهرضدها  هرسان اخبار وها  بعد از يازده سپتامبر گزارش
ها به جاي توجه به واقعيات موجود در جهان  شدت مخدوش كردند. رسانه نزد افكار عمومي به

اند و در  اسالم متمركز كردهضدتوجه خود را (عمداً يا غيرعمدي) بر روي فضاي آلودة  ،اسالم
در پي تكرار گزينشي پيوند ميان  كنند و راستاي تقويت همين فضاي ضد اسالمي حركت مي

هاي صليبي  ند تا نشان دهند كه جنگا ها هم در تالش اسالم و خشونت هستند. برخي رسانه
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ادامه دارد و تقابل بين مسلمانان و مسيحيان، ادامه همان همچنان ميان اسالم و مسيحيت 
هاي  به طرح پرسش ها براي تخريب اسالم در نزد افكار عمومي، هاي صليبي است. رسانه جنگ
زنان مسلمان، ضدمباحثي مانند: تبعيض  ،مثال رايپردازند و ب اي در مورد اسالم مي كليشه

 كنند.  حجاب، و جهاد را مطرح مي
 

 هاي موجود در باب رسانه  نظريه . 1ـ 2
كه  اند تالشآيد و صاحبان قدرت در  امروزه رسانه يكي از منابع مهم قدرت نرم به شمار مي

ها، يكي از مسائل  در رسانههراسي  اسالمها افزايش دهند. در بحث  گيري خود را از رسانه بهره
 كوشند ها مي ناهاي  غربي است كه اين جري هايي خاص بر رسانه ها و جريان مطرح، تسلط گروه

ن انتقال اهاي مورد نظر خود را (در جهت افزايش قدرت و اعمال نفوذ بيشتر) به مخاطب پبام
رسد كه  كنند. به نظر نمي دهي به افكار عمومي استفاده  توان خود در جهت شكل از همةدهند و 

هاي  برخي جريان ةزيرا هم اكنون سيطر ؛توهم توطئه بنا شده باشد نظريةاين ادعاها بر اساس 
طور صريح آشكار گشته و  سازي و يا خبري و... به هاي فيلم  شركتسياسي و اقتصادي در قالب 

ها از استقالل  هاي غربي هم، بر اين مسئله اذعان دارند كه رسانه نظريهيگر، برخي از سوي د
كامل برخوردار نيستند و اغلب ابزار دست صاحبان قدرت هستند. براي آگاهي از برخي 

ماركسيستي، كاركردگرايي و انتقادي  نظريةها در اين بخش سه  موجود در باب رسانه هاي هنظري
 شود. اجمال بررسي ميبه 
 

 ماركسيستي  ةنظري  .1ـ 2ـ 1
شود. به  اي بحث مي ها و محصوالت رسانه در نظرية ماركسيستي، از تسلط طبقة حاكم بر رسانه

ها،  ، طبقة حاكم با تسلط سياسي و اقتصادي بر رسانهنظريهاساس اين  بر ديگر، عبارت
دهيِ  ولوژيك و قدرت شكلوسيلة قدرت ايدئ كند و به ها را كنترل مي هاي آن امپي محتويات و

آورد. اين قدرت در اختيار كساني  دست مي هافكار، توانايي نفوذ و هدايت افكار عمومي را ب
 .(Fourie, 2001: 122)ها را دارند  ها را در اختيار و توانايي مالي اداره و كنترل آن است كه رسانه

ها را  ، توانايي تسلط بر رسانهرسد گروه كوچكي از نخبگان اقتصادي اين اساس، به نظر مي بر
دهند. تامپسون چهار نوع قدرت  دارند و بدين وسيله، افكار و اخبار مورد نظر خود را انتشار مي

ـ قهري) و  (نظامي : اقتصادي، سياسي، فيزيكي(Fourie, 2001: 123) كند را از هم تفكيك مي
هاي فرهنگي  ست كه در بخشبه معناي قدرت بالقوه و بالفعلي ا نمادين؛ كه قدرت نمادين

ها اين توانايي را دارند  ها متمركز است. رسانه جامعه، مانند كليساها، مؤسسات آموزشي و رسانه
كنند تا مردم وادار  ها اشكال و اصطالحاتي را خلق مي كه رفتار و عقايد مردم را شكل دهند. آن

 تفكر كنند.  ،ندا ها در نظر گرفته ها براي آن شوند در مسيرهايي كه رسانه
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ها هم (هرچند تحت سلطه طبقة  طبقاتي است و رسانه ةداري نوعي سلط جامعة سرمايه
هاي طبقاتي مختلف به  خاصي هستند) بخشي از عرصة ايدئولوژيك هستند كه در آن ديدگاه

هاي جمعي، بخشي از  ابزار توليد  دهند. از نظر ماركسيسم كالسيك، رسانه خود ادامه مي ةمبارز
هاي جهاني  عقايد و ديدگاه داري  ضمن تعلق به طبقة سلطه، صرفاً ستند كه در جوامع سرمايهه

كنند. البته اين  ها را رد مي كنند يا آن سازند و با عقايد ديگر مخالفت مي اين طبقه را منتشر مي
اي ه اي را بيانگر منسجمي از ارزش شود كه توليد رسانه مسئله به ديدگاهي افراطي منجر مي

ها و نيز امكان  ها در طبقة مسلط و درون رسانه داند و هرگونه تنوع ارزش طبقة حاكم مي
 گيرد.  اي را ناديده مي هاي مخالف توسط مخاطبان رسانه برداشت

 
 كاركردگراييةنظري  .1ـ 2ـ 2

شود  كه در آن وظيفة همة اجزا برقراري  ك كل هماهنگ ديده مييبر اساس اين نظريه، جامعة 
مشاهده و تحليل  دستگاهجامعه به عنوان يك  ،وه بر اينالست. عادل و نظم اجتماعي اتع

شود كه داراي اجزاي مختلفي است كه هركدام كاركرد مجزا ولي هدف واحدي را دنبال  مي
ها به  خواهد بود. رسانه دستگاهتأثير آن بر كل  ،كنند. اگر يكي از اجزا دچار مشكل گردد مي

سازي و اتحاد بخشي جامعه فعاليت داشته باشند، ديده  بايد در جهت يكپارچه ابزاري كه عنوان
دهي به افكار عمومي از طريق آموزش،  يك ابزار اجتماعي قدرتمند در شكل مثابة شوند كه به مي
ه اطالعات و يا سرگرمي نقش اساسي دارند. اين نظريه، كنترل دولت و جريان حاكم را بر ئارا

نشان دولت را  ديدگاهتواند  انگارد و بر اين مطلب اذعان دارد كه رسانه مي رسانه ناديده نمي
كنند و لزومي  بيانمردم حق دارند نظر خود را در مورد مسائل جاري  ،در طرف مقابل دهد و

هرچند كه در عالم واقعيت، تحقق اين بخش از نظريه، امري  ؛دولت ندارند ديدگاهبه پذيرش 
  نمايد. مشكل و بعيد مي

 
 انتقادي  ةنظري .1ـ 2ـ 3

آن دارد.  هايي است كه نگاه منفي  و بدبينانه به رسانه و تأثيرهاي هنظري ةانتقادي در زمر ةنظري
فرهنگي رسانه دانست.  ياهنسبت به تأثير ها هترين نظري شايد اين نظريه را بتوان يكي از جامع

و  20 سدةرين كارگزار ايدئولوژيك در اواخر فراگيرت مثابة  ها به در گفتمان نظرية  انتقادي رسانه
كنندگي  . متفكران انتقادي بر نقش خرفت(fourie, 2001: 241)شوند  محسوب مي 21 سدةاوايل 
توليدات  ةوسيل ها به كيد دارند و معتقدند كه صاحبان رسانهأها و صنعت فرهنگ ت رسانه
ذار هستند. تالش اين نظريه، در گرثااقشار جامعه  اي و نفوذ بر اين توليدات بر همة رسانه

كوشد تا به رسالت  و مي ستن، نسبت به تأثيرات مخرب رسانه اابخشي به مخاطب جهت آگاهي
بخشي از اجبار و اضطرار خودخواست و نيز تحميلي دست پيدا كند (نوذري،  خود يعني رهايي
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ابزار دست  مثابة سانه بهكيد بر اين است كه رأ). در اين نظريه هم شاهد هستيم كه ت130: 1383
 د.  شو ها مي طبقة حاكم، باعث از خودبيگانگي انسان

هاي بيان شده در  و ديدگاه ها هطور كه گفته شد، با بررسي كلي و اجمالي اين نظري همان
ها در  به نقش محوري رسانه ها هنظري ،اول ست:ها، نقاط مشتركي قابل مشاهده ا باب رسانه

هاي  ها توسط جريان نترل رسانهكدر هر سه نظريه  ند و مطلب دوم اينكهجهان معاصر اذعان دار
ها پذيرفته شده است. در ادامة بحث با  طرفي رسانه خاصِ قدرت و نيز عدم استقالل كامل و بي

بريتانيا، شاهد اثبات اين مطالب و نيز دشمني روزافزون  هاي در رسانههراسي  اسالم ةبررسي مسئل
و مسلمانان خواهيم بود؛ دشمني كه بدون در نظر گرفتن مسائل نظري و  ها با اسالم رسانه
 ه است. دطور آشكاري نمايان ش اي به رسانه
 

 هاي  بريتانيا هراسي در رسانه اسالم. 2
دارند، ترديدي وجود ندارد. در  هراسي اسالمها نقشي اساسي در معضل  در اين مطلب كه رسانه

 هاي هو نظريهراسي  اسالمها در جهت گسترش  ابزار رسانه اين بخش ابتدا به اجمال، نقش و
 هراسي  اسالممتمركز بر بحث  ،طور خاص و در ادامه به شوند عرفي ميموجود در اين زمينه، م

 د. شو بررسي ميهاي  بريتانيا  در رسانه
ها (به عنوان يكي از منابع قدرت در  قدرتمند با تسلط بر جريان اصلي رسانههاي  گروه

ها و ابزارهاي جديدي  كنند و در اين راستا، روش اي عمل مي ياي جديد) به شكل هوشمندانهدن
و هراسي  اسالمبحث  برند. از اين روست كه در را در انتقال پيام و اقناع مخاطب به كار مي

پرستي (رنگ پوست، نوع نژاد، نژاد  نژاد ةضديت با اسالم و مسلمانان، از مفاهيم قديمي و عاميان
با  ،آورند و در مقابل رتر، نژاد پست و...) و اختالفات آشكار مذهبي صحبتي به ميان نميب

 براي ؛دهند به مخاطب ارائه مي پذير شكل باورپذير و توجيه هابزارهاي ديگري پيام خود را ب
در  ،هاي غربي و به همين نحو در رسانههراسي  اسالماي كه امروزه در بحث  مسئله ،مثال

هاي مسلمانان با جامعة ميزبان  تفاوت ا وهكيد بر تمايزأشود، ت بريتانيايي مطرح مي هاي رسانه
هاي فرهنگي ـ  ها و ويژگي كنند كه ارزش ها، تالش مي دن تفاوتكراست كه پس از روشن 

هاي فرهنگي ـ مذهبي مسلمانان را در  ها و ويژگي مذهبي خود را در جايگاهي برتر، و ارزش
 ، پس از تمركز بر روي اختالفات، در مرحلة بعد ،ديگرقرار دهند. به عبارتي  تر اي پايين مرتبه

. پيامد چنين گفتماني، كنند معرفي ميآل ئهاي غربي به عنوان يك ايد و ارزش ها اقدام فرهنگ
 .  ستها ها  و ارزش انگاريِ ساير فرهنگ مخالفت و بيگانه

رود.  شمار مي هاي غربي به رسانه ةستيزان هاي اقدامات اسالم البته اين تنها، يكي از جنبه
مردم، تنها منبع كسب اطالعات و  بيشتريابد كه براي  ها وقتي شدت مي نگراني در مورد رسانه

 ها  باشند.  هايي كه با مسلمانان در ارتباط نيستند) اين رسانه آن ويژه بهاخبار (
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كنند،  ايفا مي هراسي ماسالگيري و گسترش  ها نقش كليدي در شكل رسانه ،در مجموع
ها نقش مهمي  المعارف مطالعات قومي و نژادي، رسانه ةبراساس تحقيقات اليزابت پول در داير

هاي  مقاالت روزنامه ةاند. وي با مطالع ايفا كرده هراسي  اسالمرا در ايجاد فضاي ضد اسالمي و 
ها اغلب در پي  رسانه به اين نتيجه رسيده است كهم.  2004تا  1994هاي  انگليسي بين سال

اين تصاوير، مسلمانان يك تهديد و  ةنمايش تصويري منفي از مسلمانان هستند  كه در نتيج
 (Encyclopedia of Race …, 2003: 217) . شوند هاي غربي محسوب مي دشمن براي ارزش

اسالم در ضدجامعه انگليس معتقد است كه دشمني و خصومت  در زنان مسلمانبن در كتاب 
آيد و در آن مسلمانان  ها به نمايش در مي در رسانه كه يوند  نزديك با  تصاويري از مسلمانان استپ

 .(Benn,and Jawad 2004: 165) شوند فرهنگ معرفي مي وحشي، بدوي، غيرمتمدن و بي
ند كه تصويري ا تالشهاي متنوع در  ها با استفاده از منابع مالي قابل مالحظه و شبكه رسانه

كنند  هرچند  مسلمانان تالش مي ،ب از اسالم به افكار عمومي ارائه دهند. در همين حالنامناس
با توجه به سلطة  ،كه اين تصوير نادرست را تصحيح كنند و به نوعي با اين تصوير مقابله كنند

فايده) بوده است. غرب  فايده (و يا كم ها بي هاي آن تالش هاي غربي، عموماً جهاني رسانه
اي در راه  داراي توان بسيار حرفه ،هاي جهاني و دوران جنگ سرد جنگ هاي هتجرببراساس 

نظرش شده است و اين چيزي است كه مسلمانان از آن  موردهاي  پيامتبليغات و انتقال 
برداري از  هاي غربي از حوادث پس از يازده سپتامبر در جهت بهره رسانهبيشتر اند.  بهره بي

» گرايي بنياد«، »راديكاليسم«ها اسالم را در اشكال  كنند اين رسانه ده مياهداف سياسي خود استفا
مدرن و در فضايي كه  دهند و روشن است كه در دنياي پست نمايش مي» گرايي افراط«و 

هاي  گردند. رسانه ها نقش محوري دارند، تصاوير داراي واقعيتي فراتر از حقيقت مي رسانه
لمانان را تروريست و تهديد براي امنيت غرب معرفي كرده بدين كه مس اند تالشبريتانيايي در 

هم از گسترش اسالم جلوگيري كنند و هم به نوعي جنگ افغانستان و عراق را توجيه  ،طريق
گيري بخشي از جريان  هاي اخير منجر به شكل در سال ها ها و جريان نند. همين تالشك

  ده است.شا ستيزي و اسالم هراسي در جامعة بريتاني اسالم
كنند، اما  اي را امري عادي تلقي مي هاي اصلي رسانه برخي اختالف ميان مسلمانان و جريان

طور روزافزون  زيرا ضمن اينكه به ست؛نظر ا واضح است كه اين چالش فراتر از يك اختالف
ثيرات عميقي هم، بر زندگي مسلمان داشته است. مسلمانان معتقدند كه أيابد، ت افزايش مي

ها و اخبار  ها، بيشتر بر جنبه دهند و تمركز رسانه ها ارائه مي ها تصويري نادرست از آن رسانه
در هراسي  اسالمشود. با يك نگاه كلي به بحث  منفي است و توجهي به نكات مثبت نمي

و  ها اغلب اخبار و گزارش توان سه محور اصلي را شناسايي كرد كه عموماً هاي بريتانيا مي رسانه
شوند. در اينجا  دهي و بيان مي مربوط به مسلمانان، براساس اين نقاط محوري سازمان هاي هالمق
  :شود بررسي مياجمال اين محورها به 
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 طرح مباحث تاريخي .2ـ1
در زمان فتوحات اسالمي و گسترش  4هاي ميان اسالم و غرب سرشار بودن تاريخ از درگيري
ناخوشايندي  هاي هميان مسلمانان و مسيحيان، تجرب هاي صليبي اسالم تا آندلس و نيز جنگ

سبب هراس از اسالم در اذهان مردم اروپايي  ،براي اروپاييان بر جاي گذاشته و همين وقايع
تعامل مستقيم مردم غرب با مسلمانان  هاي اخير، حتي با وجود ه است. اين هراس در دههدش

پردازان در مورد اسالم و  ن و نظريهامستشرقجانبدارانة برخي  ديدگاهزيرا   ؛ه استدتصحيح نش
است كه امروزه  ديدگاهسفانه همين أه است و متدمسلمانان باعث تقويت فضايي ضداسالمي ش

 .  استمبناي قضاوت 
 ةاحاط وندبدر غرب، اطالعاتي سطحي نسبت به اسالم وجود دارد كه از منابعي نامطمئن و 

درسي دانشگاهي غرب، هنوز هم اطالعات غلط و  شده است. در موادگرفته علمي به اسالم 
ساز  شناسي ريشه دارد؛ مكتبي كه بهانه اي از اسالم وجود دارد كه در مكتب شرق كننده گمراه

 اصلي براي استعمارگران غربي بوده است. 
شناسان  شرق هاي نظريهدهند بر مبناي  ها از مسلمانان نمايش مي عموماً تصاويري كه رسانه

تن حقايق). در اين ميان  رفرويكردي تاريخي مبتني بر اصل تحريف و انكار و ناديده گ(با  ستا
سلطه و  طلب، زنان تحت هاي استبدادي، آشوب شود كه مبتني بر حكومت تصاويري منتشر مي

طور گسترده در معرض افكار  بهو اين تصاوير  استاي و كاريكاتورگونه  ستم و تصاوير كليشه
 .(Ahmed, 1992: 9) رندگي عمومي قرار مي

هاي مربوط به اسالم و مسلمانان در چارچوب مباحث مختلف اجتماعي،  بحثهرچند 
كه يك نگاه شود  ميبا يك نگاه دقيق و تحليلي روشن  ،گردد فرهنگي و سياسي مطرح مي

طور آشكار و پنهان، از مباحث  هاي مختلف به فرصت اسالم شكل گرفته و درضدتاريخي ايستا، 
با طرح  ،مثال رايب ؛كنند يخي براي تقويت و گسترش جريان اسالم هراسي استفاده ميتار

هاي  هرچند كه رسانه ،(Abbas, 2000: 65)مباحث مربوط به مستعمرات، مهاجرت، نژاد و... 
متمدن و  ،در پشت اين ظواهر متجدد ،موجهي از خود نمايش دهند ةكوشند چهر غربي مي

ها حاكم است و تالش بسياري دارند  هاي قرون وسطايي بر آن نگارهطرف، هنوز مفاهيم و ا بي
رسد كه سابقة تاريخي  به نظر مي ،كه با ابزارهاي جديد اين وضعيت را پنهان سازند. در مجموع

برخورد اسالم و غرب و هراس از شوكت مجدد اسالم و تمدن اسالمي، يكي از عوامل بسيار 
روست كه اقدامات اقليتي از مسلمانان افراطي  ينااز  ؛تاسهراسي  اسالممهم در گسترش بحث 

گذارند و ميان اين عده و مسلمانان راستين تمايزي قائل  را به حساب كل اسالم و مسلمانان مي
انشمندان غربي گذاشته دمتفكران و  ةعهدر شوند. البته هدايت اين ترسِ واهي از اسالم ب نمي

ومي به سمت مسائل ديگر، اين ترسِ تاريخي خود را دن افكار عمكرشده است تا با منحرف 
 پنهان سازند و آن را به عوامل ديگري نظير حوادث تروريستي و... نسبت دهند. 
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 بر تمايزات فرهنگي مذهبيتأكيد   .2ـ 2
از رنگ  به نژاد  و  م. 1960و  1950هاي  گفتمان نژادپرستي انگليسي در دهه پيچ بر اساس گفتة

 ,Abbas)از نژاد به مذهب تغيير يافت  م.1990به بعد تا دهه  م. 980و  1970 ،1960هاي از دهه

ها عالوه بر ايجاد تداوم جريان اسالم هراسي و نگاه منفي  . نگاه منفي رسانه(288 :2007
كه مسلمانان يك حس دوگانه نسبت به هويت خود به عنوان  است دهشسلمانان، سبب ضدم

هاي غالبي  يكي از گفتمان (otherness)انگاري  داشته باشند. بيگانه يك بريتانيايي يا يك مسلمان
طور مستقيم  ها، با درايت، مباحث نژادي را به كه در همين راستا در جريان است. رسانه است

شوند و  كنند (زيرا به خوبي آگاه هستند كه در اين صورت متهم به نژادپرستي مي مطرح نمي
هي در ميان افكار عمومي ندارد) بلكه با طرح مفاهيمي مانند وجه جايگا نژادپرستي به هيچ
دهند كه اين شكل  هاي فرهنگي شكل نويني از نژادپرستي را ترويج مي فرهنگ و تفاوت

، »ستون پنجم«كار بردن عنوايني مانند  هكند. ب هوشمندانه نژادپرستي بر مبناي نمادها عمل مي
البته بايد توجه  فراواني در حال گسترش است. و... اصطالحاتي است كه به» دشمن داخلي«

ها قادر مطلق در  هاي ماركسيستي كالسيك معتقدند) رسانه نظريهداشت كه (برخالف آنچه 
هاي  مسلمان و برخي از گروه هاي يهاي افراط دهي افكار عمومي نيستند و گاهي فعاليت جهت

تر شدن اين تمايزات نقش  ستهتروريستي منتسب به مسلمانان در گسترش اين تفكرات و برج
كه اين تفكر كه اسالم ارزش شود  مياقدامات برخي از مسلمانان سبب  ديگر، به عبارت .دارند

، حقوق ساالري ردمها ندارد و نيز اينكه مسلمانان اعتقادي به م مشترك با ديگر عقايد و سنت
 و نفرت از مسلمانان در بشر و پلوراسيم ندارند، گسترش يابد و همين مطلب براي ايجاد ترس

كنند  . از سوي ديگر، دولتمردان و فعاالن سياسي از ادبياتي استفاده مياستجامعه بريتانيا كافي 
 .(Ansari, 2002: 24)مسلمانان بريتانيايي است ضدكه مولد ترس، بيزاري، و تهديد 

ت پيچيده به سر بريتانيا در برخورد با مسائل فرهنگي مسلمانان و جامعة  ميزبان در وضعي
هاي همگرايي و  برد. از يك سو، وضعِ قوانين ضد مهاجرت، ضد تبعيض و پيگيريِ سياست مي

 (multiculturalism)يگراي چند فرهنگ ةويژه متمركز بر مسئل بهسازي در جريان است و از سوي ديگر،  يكپارچه
هاي مسلمان  سازي گروه نست كه همگوا اين شود، ديده مياند. اما در اين ميان مشكلي كه  شده

 : شود بيان مي. در اينجا برخي از داليل اين مسئله ستو جامعة بريتانيا امري مشكل ا
صورت يكپارچه نيستند  ميان مسلمانان بريتانيا تنوع قومي و مذهبي وجود دارد و به. 1

  پاكستان و بنگالدش ،هند ،طور عمده از كشورهاي جنوب آسيا (مسلمانان انگلستان به
 .هستند)

وجه  هيچ غرب و فرهنگ غربي و بريتانيايي دارند و بهضدبرخي از مسلمانان نگاه منفي  .2
 تمايلي براي ادغام در جامعة بريتانيا ندارند. 
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ها و  گردد كه گروه مانع از اين مي ،انگلستان ةوجودآمده در جامعه هاي نژادي ب خصومت. 3
ها به صورت  ن فرايند مشاركت كنند. اين خصومتطور فعاالنه در اي اسالمي به هاي جريان

 .  شود  سازمان يافته، توسط برخي احزاب راست افراطي تقويت مي
 هاي بتوانند به اين جريان ،مسلمانان منابع كافي اقتصادي و اجتماعي ندارند كه با تكيه بر آن .4

 سياسي، فرهنگي و اجتماعي مشاركت كنند.
 

ماند و  فرهنگي باقي نمي هاي لي براي مسلمانان در مشاركت در جريانبا توجه به داليل باال مجا
هانتينگتون فضاي » يها برخورد تمدن«هايي نظير  ها با الهام گرفتن از ايده در طرف مقابل، رسانه

 كنند. را ايجاد و تقويت مي انمسلمانضد
 

 طرح مسائل مربوط به خشونت، منازعه و تروريسم  .2ـ 3
ها بر  صدر اخبار مربوط به خشونت، ترور، منازعه و... هستند. تمركز رسانه امروزه مسلمانان در

رشد قابل  .م2005مسلمانان بريتانيا بعد از حوادث تروريستي يازده سپتامبر و هفتم جوالي 
گرايان مسلمان  مباحث مربوط به حوادث تروريستي و افراط ةاي داشته است و عمد مالحظه

اي بريتانيا چند مقطع  ست. در مورد حضور مسلمانان و اسالم در كانون توجهات رسانهبوده ا
 شود.  ها بيان مي وجود دارند كه آن نقاط عطف محسوب به مثابةحساس 

 
 سلمان رشدي  ةمسئل  .2ـ 3ـ 1

اي در شهر برادفورد در اعتراض به سلمان رشدي و انتشار  تظاهرات گستردهم.  1989در ژانويه 
اين كتاب به  از ييها در بريتانيا برگزار گرديد و در اين تظاهرات نسخه آيات شيطانياب كت

اين تظاهرات در  .ها قرار گرفت طور گسترده مورد توجه رسانه آتش كشيده شد كه اين وقايع به
هاي قبل، از  هاي اسالمي) در ماه گرفت كه كميته امور اسالمي (يكي از تشكل حالتي صورت مي

در اين ميان فتواي امام خميني (ره)  ن خواسته بود تا از انتشار اين كتاب جلوگيري كنند.مسئوال
و درخواست مسلمانان بريتانيا براي اخراج سلمان رشدي و حوادث پس از آن به تنش ميان 

 .,Lewis) (150 :1994مسلمانان و مسيحيان در سرتاسر بريتانيا دامن زد 
دند. كرر استفاده را براي گسترش ترس و نفرت از مسلمانان ها از اين واقعه حداكث رسانه

، كه تالش آيات شيطانيسوزاندن كتاب  ،ها بيشتر بر دو موضوع متمركز گرديد: اول توجه رسانه
بود. م.  1930ها در دهة  سوزي نازي ها در اين مورد، بيان مشابهت ميان اين ماجرا و كتاب رسانه

ارتداد، كه از اين موضوع  ةسلمان رشدي و حكم اسالم دربار تمركز بر مرتد اعالم شدن ،دوم
هاي  لفهؤهم در جهت بيان اين مطلب استفاده شد كه اسالم با حقوق بشر، آزادي بيان و ساير م

 فرهنگ ليبرالي غرب مخالف است. 
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 م. 2001حوادث سال  .2ـ 3ـ 2
د. شور  شعله دوبارهبريتانيا  ةهاي مذهبي در جامع دوازده سال بعد از مسئله سلمان رشدي، تنش

اي از جوانان جنوب آسيا و سفيدپوستان نژادپرست بريتانيايي  اين بار علت درگيري ميان عده
در چندين م. 2001والي جهاي آوريل و  ها در بين ماه پليس بود. اين درگيريضديكديگر و ضد

ترين درگيري و شورش بارترين درگيري (كه شديد شهر شمالي انگلستان اتفاق افتاد. خشونت
در شهر برادفورد رخ داد كه سه م. 2001در هفتم ژوالي  ،اخير بود) ةدر اروپاي غربي در دو ده

نفر توسط پليس دستگير شدند. علت  55نفر زخمي و  164آن  ةروز طول كشيد و در نتيج
شروع درگيري، زخمي شدن يك جوان مسلمان توسط يكي از اعضاي حزب راست افراطي 

تدريج دامنه  هماه گرديد كه ب 5/2ها به مدت  ور شدن درگيري بريتانيا بود كه منجر به شعلهملي 
مسئله سلمان . (Pauly, 2004: 95)ها به شهرهاي اولدهام و برنلي گسترش يافت  خشونت

ثباتي ميان جريان اصلي اجتماعي و  اختالف و بي ظرفيت، از م.2001هاي سال  رشدي و ناآرامي
 ريتانيا پرده برداشت. مسلمانان ب

 
 حادثه يازده سپتامبر و پيامدهاي آن .2ـ 3ـ 3

ها قرار گرفتند و  ويژه، مورد توجه رسانه همزمان با حادثه يازدهم سپتامبر، اسالم و مسلمانان، به
اين مسئله به طرق مختلفي باعث مشكالتي براي مسلمانان در سرتاسر بريتانيا گرديد. به دنبال 

ناپذيري ميان اسالم و تروريسم در جامعة بريتانيا تصوير گرديد  جدايي ةيوند و رابطاين حادثه، پ
مثال، در اين ميان پخش و تكرار  رايب ؛ها در اين ميان نقش كليدي را ايفا كردند و رسانه

شيريني پخش  هاندكي فلسطيني كه بعد از اين حادثه شادي كرد ةتصاوير مربوط به عد
د. كربر افكار عمومي گذاشت و پيوند ميان تروريسم و اسالم را تقويت اثر عميقي  ،كردند مي

 ،(Fauzia,2006: 962)هرچند كه ترديدهايي جدي در مورد واقعيت اين فيلم وجود داشت 
 د. كركنند، موفق عمل  خوبي در القاي اين مطلب كه مسلمانان از تروريسم حمايت مي به

نگاران و  روزنامه توسطاسالم ضدبب شد گفتماني غلط پيامدهاي آن س و حوادث يازده سپتامبر 
با پخش گزارشي جانبدارانه در مورد يك تازه مسلمان  ؛مثال براي  ؛فعاالن سياسي شكل بگيرد

آميزي در مورد  مبالغه ياه سبب گرديد گزارش (John Mc Clintock)نام جان مك كلينتوك 
مسلمانان بريتانيا طرفدار  ود كه گويا همةكمك مسلمانان بريتانيا به گروه طالبان منتشر ش

 fifth)هاي چون ستون پنجم  تروريستي القاعده و طالبان هستند. در همين فضا از واژههاي  گروه

column)  يا دشمن نفوذي(enemy within) مسلمانان استفاده شد. حوادث پس از يازده ضد
برانگيز لباس دختران در مدرسه و  قشهوالي لندن، موضوع مناجگذاري هفتم  سپتامبر، مانند بمب

فرصت را در اختيار  ،هاي تروريستي و. .. مسائلي از اين قبيل ارتباط مسلمانان بريتانيايي با گروه
 ةاسالم بزنند و از هر حادثضدازپيش دست به فضاسازي  هاي بريتانياي قرار داد تا بيش رسانه

اي، جنجال مربوط  هاي رسانه از اين جنجالاي بزرگ ايجاد كنند. يكي  خبري يك جنجال رسانه
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) Finsbury Parkامام جماعت مسجدي در شمال لندن در پارك فنسبري ( ،به ابوحمزه المصري
ها المصري  ترين آن بود. چندين مظنون به تروريسم در اين مسجد رفت و آمد داشتند كه مهم

روي  ام به برگزاري نماز در پيادهبود كه حتي بعد از بركناري از امامت اين مسجد، بازهم اقد
 ها نهايت به دستگيري و محكوميت وي به اتهام تحريك تروريستدر كرد كه  مقابل مسجد مي

د. اين مطالب به همراه ظاهر خاص المصري (دو دست مصنوعي و تنها يك چشم) به ش منجر
بديل به داستان ها قرار گيرد و ت اين مطلب كمك كرد كه اين مسجد در كانون توجهات رسانه

ن عامه اها فقط بر مخاطب سازي رسانه قابل توجه در اين ماجرا اين بود كه جرياننكتة روز شود. 
اين مسئله توسط گستردة اثرگذار نبود بلكه داراي پيامدهاي سياسي هم بود. بعد از پوشش 

يافتند كه   ها اجازه پيشنهادي داد كه بر اساس آن دادگاه م. 2005ها، دولت در سال  رسانه
تافلر تا حدودي به واقعيت گلولة . در اينجاست كه نظرية  5نندكنمازگزاري را تعطيل هاي  مكان

 ،گيرند مي ها قرا ر ارتباط جمعي بر همه مخاطباني كه در معرض آنهاي  پيام«گردد:  نزديك مي
 ».اثرات قوي و كمابيش يكساني دارند

جانبدارانة اقدامات نتيجة د قابل مشاهده است. در البته اثر منفي ديگري هم، در اين فراين
ها، با رويكردي منفي خواهد بود و از همين رو  و توجهات مسلمانان به رسانه ها ها، گرايش رسانه

ها را از دست خواهند داد و اين  ها، تمايلِ مشاركت در امور رسانه اعتمادي به رسانه ضمن بي
 ةكه مسلمانان براي تغيير برنامدهد  ميپيش بروز  از مسئله هنگامي اثرات منفي خود را بيش

 .(Masood, 2006: 50) دكرنخواهند هيچ تالشي ها  و ساير رسانهها  روزنامهتلويزيوني و مقاالت 
 

 هاي چاپي رسانه :مطالعه موردي؛ در مطبوعات بريتانيا هراسي  اسالم  .2ـ 4
ديجيتالي، هاي  تلويزيونط به ماهواره و ويژه خدمات مربو هجمعي در انگليس، ب ل ارتباطيوسا

اند. اگرچه تعداد  مرتباً درحال توسعه بودهم. 1998راديوهاي ديجيتالي بازرگاني و كابلي از 
ش يافته و شبكه ارتباطي، سرگرمي و هدر اين كشور كاها  روزنامهشمارگان برخي از 

ترين نقش  چنان مهمهمين كشور در اها  روزنامهرساني اينترنت متقابالً گسترش يافته،  اطالع
كرده برعهده دارند. در اين قسمت تمركز بحث بر  ويژه براي افراد تحصيل هرساني را ب اطالع
در هراسي  اسالماي در  ابعاد رسانه زيرا بررسي نقش همة ست؛هاي چاپي (مطبوعات) ا رسانه

بازنمايي تصوير  ةربارد (Cardiff)گنجد. در بررسي كه توسط دانشگاه كارديف  اين مجال نمي
نتايج قابل است، ) انجام شده 2008تا  2000هاي چاپي بريتانيا ( مسلمانان بريتانيا در رسانه

هاي بريتانيا  مانان در رسانهلتواند تصويري كلي از وضعيت مس دست آمده است كه مي هتوجهي ب
  .(Moore etal.,  2008: 9-39) 6و گسترش روزافزون اسالم هراسي ارائه دهد

ها به ميزان قابل  بر اساس شواهد اين تحقيق، پوشش اخبار مربوط به مسلمانان در اين سال
و در سال شود  ميبه بعد آغاز م. 2000توجهي افزايش يافته است. روند افزايشي از سال 

  .ماند در همين حد اوج باقي مي م.2008و  2007هاي   و در سالرسد  ميبه اوج خود م.  2006
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 هاي  انگلستان پس از يازده سپتامبر ميزان پوشش اخبار مسلمانان در رسانه  1ل جدو

 
 ميزان پوشش اخبار مسلمانان

 هاي  انگلستان در رسانه
 سال

352 2000 
2185 2001 
1673 2002 
1917 2003 
2399 2004 
3812 2005 
4196 2006 
3213 2007 
3466 2008 

 
                                (Moore etal.,  2008: 9). 

 
در اين بازه زماني  ،اول هد:د ميچند علت اصلي براي افزايش اخبار مربوط به مسلمانان نشان 
گرايان مسلمان با اين حوادث  شاهد روز افزون حوادث تروريستي هستيم كه ارتباط افراط

ن اخبار اصالتاً داراي اي ،ده است دومشتروريستي، منجر به افزايش مطالب مرتبط با مسلمان 
آيد.  طور خواسته يا ناخواسته در مورد مسلمانان صحبت به ميان مي ارزش خبري هستند و به

شده با پشتوانه  هايي به صورت هدفمند و از پيش تعيين جريانرسد  ميبه نظر  ،دليل سوم
رت هراسي به صو هاي هانتينگتون، تالش براي گسترش اسالم ايدئولوژيك برخورد تمدن

 .(Marranci, 2004: 197)سازمان يافته دارند 
عموم مقاالت و مطالبي كه در نشريات بريتانيايي، راجع به مسلمانان است حول محور دو 

 : اند موضوع ذيل تمركز يافته
 ؛تروريسم و جنگ عليه تروريسم .1
  .هاي فرهنگي و مذهبي با جامعه بريتانيا و ساير اديان اوتفت .2

 

اي  كر در اينجا، اين است كه با گذشت زمان، شاهد تغيير لحنِ آشكار و هوشمندانهقابل ذ ةنكت
كه در آن حمالت م. 2005تا  2001صورت كه در ظرف زماني  بدين ؛ها هستيم در رسانه

مبارزه با تروريسم) رخ  ة(به بهان تروريستي و پس از آن شروع جنگ در عراق و افغانستان
درصد از 36و حدود  ستموضوعِ حوادث تروريستي و تروريسم ا ها بر دهد، تمركز رسانه مي

  ـ ا ترور در عراقيها و اخبار جنگ  تروريستمحاكمة هاي  مقاالت و مطالب مرتبط با دادگاه
. اما پس از گذشت چند سال از جنگ افغانستان و عراق و آشكار شدن 7ستافغانستان و... ا

ها هستيم، موج جديد  در رسانه رويهتغييرِ  ، شاهد يكها جنگبرخي زواياي پنهانِ اين 
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طور  هاي فرهنگي و مذهبي ميان اسالم و جامعه بريتانيا (و به هراسي با تمركز بر تفاوت اسالم
گيرد. طرح مباحثي مانند قوانين شريعت، حجاب، نوع لباس و پوشش،  كلي غرب) شكل مي

درصد از مقاالت 22اين موضوع م.  2005حقوق زن، كاريكاتورهاي دانماركي و... ، قبل از سال 
بار اين بخش  شاهد هستيم كه براي اولينم.  2008اما در سال  ،گرفت و موضوعات را در بر مي

رسد.  درصد مي27و آمار بخش اول با كاهش نسبي، به رسد  ميدرصد 32با افزايش نسبي به 
 . استمشكالت مسلمان پوشش اخبار مرتبط با ةمل در اين بررسي، كاهش هر سالأقابل ت ةنكت

 
 .م 2008تا  2000هاي  هراسي در نشريات انگلستان بين سال موضوعات اسالم  2جدول  

 

 2000 2002 2004 2006 2008 

 27 34 34 51 28 تروريسم
مذهبي  موضوعات

 فرهنگي
20 8 12 27 32 

 10 11 14 8 3 مسلمان گران افراط
سياست و مسائل 

 عمومي
10 8 8 10 8 

 2 1 1 3 0 و پناهندگي مهاجرت

  خشونت و حمله
 ضدمسلمانان

10 5 9 3 1 

 1 1 4 1 0 هراسي اسالم
 

هاي  ثباتي بي
 اجتماعي 

13 6 7 7 2 

 16 7 12 10 18 ساير

 %100 %100 %100 %100 %100 مجموع

 
     (Moore etal.,  2008: 11) 

 
اختالف مذهبي ميان مسلمانان و  پررنگ كردن ،ها از مقايسه اسالم با ساير اديان هدف رسانه

  است؛اسالم  ةهاي غلط دربار ر مطالب حاوي نكات منفي و قضاوتبيشتمردم بريتانياست و 
اي كه در مورد مسلمانان به كار گرفته  طرفي، رويه ها مبني بر بي عالوه، برخالف ادعاي رسانه هب

ختالف با ايرلند شمالي در پيش ا ةها در مسئل باشد كه رسانه  اي مي شود درست خالف رويه مي
 . 8اند گرفته
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 موضوع  است: پنجطور كلي گفتمان غالب در مورد مسلمانان حول محور  به
رود:  پيوندهاي مسلمانان با تروريسم (الفاظي كه براي خطاب قراردادن مسلمانان به كار مي. 1

 ؛گذار انتحاري، افراطي راديكال، بنيادگرا) نظامي، بمب تروريست، شبه
 ؛مانده، خطرناك و غيرعقالني است اسالم ديني عقب. 2
  ؛اسالم بخشي از چند فرهنگ است. 3
   ؛هاي  اسالمي و غربي امري محتمل است برخورد و تقابل ميان تمدن. 4
 .(Moore etal.,  2008: 14)اسالم تهديدي براي شيوه زندگي بريتانيايي است . 5
 

  هراسي مقابله با اسالم هاي مسلمانان بريتانيا در ظرفيت. 3
مسلمانان نزد افكار عمومي مردم  ةهاي مسلمانان نقش اساسي در بازسازي هويت و چهر رسانه

بريتانيا دارند و نيز اين توانايي را دارند كه به نسل دوم و سوم مسلمانان آموزش دهند تا نحوه 
خويش را به روش صحيح  تعامل مثبت و سازنده با جامعه ميزبان و نيز توسعه فرهنگ و هويت

سازي و گسترش ابزارهاي ارتباطي اين قابليت را براي مسلمانان  بياموزند. فضاي باز جهاني
ند تا مسلمانان تنها به هويت خود به عنوان يك مسلمان بريتانيايي نگاه نكنند بلكه ك فراهم مي

 بتوانند خود را به عنوان جزيي از امت جهاني اسالم قلمداد كنند.
 

 هاي چاپي (مطبوعات) رسانه .3 ـ1
آيد و داراي تاريخ كوتاهي است و فقط  هاي مسلمان، تقريباً جديد به شمار مي رسانه ةپديد

بريتانيا، به بعد،  .م 1989. حوادث 9ساله دارند 40يا  30قدمتي  ،تعداد بسيار اندكي از نشريات
ـ جنگ خليج فارس و...) همين  مسلمانان را در كانون توجهات قرار داد (مسئله سلمان رشدي

تدريج شكل بگيرند و همزمان با افزايش تعداد  هاي مسلمانان به رسانه دعوامل سبب ش
هاي قديمي به زبان مادري منتشر  هاي آنان هم  افزايش يافت. عموم رسانه رسانه ،مسلمانان

ي ارتباطي برقرار هاي بعد و با نسل 10شد و فقط با معدودي از نسل اول ارتباط برقرار كرد مي
ها  و لزوم حفظ و گسترش عقايد در نظام  كرد. با گذشت زمان و روشن شدن اهميت رسانه نمي

مسلمانان به فكر تأسيس رسانه براي حفظ هويت، هدايت و انتشار افكار و  ،چندفرهنگي بريتانيا
ها  ركي در تمام آنهاي مسلمانان زمينه هاي مشت طور كلي با بررسي رسانه عقايد خود برآمدند. به
 ند از:ا وجود دارد كه عبارت

  ؛ـ زمينه ايدئولوژيك و سياسي
 ؛كشور مبدأ ويژه ـ اطالع رساني در مورد اخبار كشورهاي مسلمان به

 ؛سياسي و فرهنگي ـ ـ بررسي موضوعات اجتماعي
 ؛صدقه و...) ـ ـ  تفاضاي كمك (خيريه
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 .ـ تأسيس و يا تبليغ گروه يا سازمان
سال هم  15ها به  هاي مسلمانان عمر كوتاهي دارند كه حتي بعضي از آن ، رسانهدر مجموع

ها (به جز نشريات تخصصي) به موضوعات جاري و موضوعات  و اغلب رسانهرسد  مين
 اجتماعي و فرهنگي مي پردازند.

، داليلي كه مسلمانان بريتانيا به (Ahmed, 2002)انجام داده است احمد در تحقيقي كه 
 ند از: ا كنند (به ترتيب) عبارت ات مراجعه ميمطبوع

 المللي) مسائل روز مسلمانان (ملي و بين .1
 ؛اطالعات مذهبي .2
 مقاالت و اخبار مورد عالقه؛ .3
 ؛هاي  مسلمانان حمايت از رسانه .4
 ؛نگاه به اخبار از ديدگاه ديگر .5
 ؛وجدان اجتماعي .6
 ؛هاي جريان اصلي نااميدي از رسانه .7
 .دانشگاهي ةمطالع .8

 
 حضور مسلمانان در فضاي مجازي .3ـ 2

هاي جديد ارتباطي هستند كه يكي از   فناوريگيري از  تدريج در حال آشنايي و بهره همسلمانان ب
اسالم هستيم. به  ةفراواني دربارهاي  سايت ها فضاي مجازي اينترنت است. امروزه شاهد وب آن

سترش و پيشي گرفتن از ساير علت ارزاني و دسترسي آسان به اينترنت، اين پديده در حال گ
اسالمي در بريتانيا هاي  سازمانها و  گروه بيشترمثال هم اكنون  يارب ؛هاي مسلمانان است رسانه
خود را ارائه هاي  تحليل، مقاالت و ها ديدگاهسايت رسمي دارند كه در آن اخبار، مواضع و  وب
اسالم هاي  سايت وبشده در  معمول انجاموجوهاي  جستدهند. با يك نگاه كلي و براساس  مي

 دست آمده است: هو مسلمان اين نتايج ب
 ؛در كشورهاي غربي و به زبان انگليسي هستندها  سايتبسياري از   .1
 ؛ها تنوع فراوان وجود دارد در فرقه و ايدئولوژي سايت .2
 و وگ گفتهاي  ، اشخاص، دانشگاهي و اتاقها سازماني مربوط به ها سايتانواع مختلف  .3

 ؛وجود دارد
رساني سياسي،  ند از: دعوت، موضوعات آموزشي و اطالعا محتويات سايت عموماً عبارت .4

  .(Bunt, 2000: 35) اي و مقاالت گوهايي ميان عقيدهو مسائل جاري، گفت
: قرآن و شود ميطور كلي موضوعات متنوعي در صفحات مربوط به اسالم و مسلمانان بحث  به

فالسفه اسالمي، اختالفات  هاي ديدگاهسني و صوفيه و...)  ـ  المي (شيعههاي اس حديث، فرقه
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ـ پاكستان، كشمير،  شيعه و سني، مسائل سياسي مربوط به كشورهاي اسالمي نظير افغانستان
 .اهللا) مرتبط با حماس و حزب ويژه بهمالزي، سنگاپور، سودان، عربستان، اسالم سياسي (

ي مرتبط با موضوع اسالم و مسلمانان بررسي ها سايت (Baktiari, 2000) اكتياريب در مطالعه
 دست آمده است: هكلي ب ةنتيج سهاند كه درآن  هشد

 ؛هاي جغرافيايي حذف محدوديت. 1
 ؛هاي سنتي آموزشي نظامبه چالش كشيدن  .2
 .بخشي به فرايند پلوراليسم سياسي تالش براي سرعت .3

 

اند. اين  در مورد اسالم ايجاد كردهوگو  گفتي براي ها، فضاي مفيد سايت دنياي مجازي و وب
تصوير  مندان و كساني كه در مورد اسالم (و عموماً دهد تا عالقه فضا به كاربران اين اجازه را مي

اي منفي آن) كنجكاو هستند، بتوانند اطالعات مفيدي كسب كنند. در تحقيقي كه توسط  رسانه
نفر به دين اسالم)، وي  100(در مورد جزييات گرايش  انجام شده است (Winter, 1999)وينتر 
كند (نقشي مانند يك  مذهبي ايفا ميهاي  فعاليتكند كه اينترنت نقش مهمي را در  ميتأكيد 

هاي منفي  ميسيونر مذهبي). البته همانطور كه در اينترنت جنبه هاي مثبت وجود دارد، از جنبه
انحرافي است كه اطالعات هاي  سايترش روزافزون آن نبايد غافل شد. يكي از اين نكات، گست

 رود.   كنند  و اين يك تهديد به شمار مي غلط از اسالم منتشر مي
 

 گيري نتيجه
ها ترديدي وجود ندارد. بر اساس تحقيقات  ثرگذاري آناها و  امروزه در مورد اهميت رسانه

كنند. البته  ايفا ميهراسي  اسالمطرح ها نقش اساسي در  كه رسانه است هدانجام شده روشن ش
توانند  پس مي ؛ها علت همةمشكالت نيستند اما بخشي از آن هستند بايد توجه داشت كه رسانه

طور كلي تمام تحقيقاتي كه در مورد مسلمانان و اسالم در  حل هم باشند. به راه بخشي از
هاست و تصويري  انهرس ةحاكي از نگاه منفي و بدبينان ،هاي بريتانيا انجام شده است رسانه
ها را متعصب، خشن، غريبه (متفاوت)، مخالف  اي از مسلمانان شكل گرفته است كه آن كليشه
دهد. در اين ميان مسلمانان هم به علت اين تصاوير  نمايش مي (Whitaker, 2002: 55)زنان، 

سائل داخلي به علت م ،دهند و از سوي ديگر ها نشان نمي منفي و جانبدارانه تمايلي به رسانه
اي  رسانه ةخود (نظير اختالفات فرهنگي، مذهبي، تنوع قومي) و نيز نداشتن منابع مالي و پشتوان

نيرومند، مشاركت فعالي در امور مربوط به رسانه ندارند كه همين امر به خودي خود در 
هايي  ثرگذار است. در اين شرايط مسلمانان بايد از معدود فرصتاآنان،  ضدگسترش موج منفي 

مثال وجود  رايب ؛كمال استفاده را ببرند ،هاي فعلي بريتانيا مهياست ها در رسانه كه براي آن
و سي  بي بيدر  »زينب بداوي«، »اسد احمد«اي معروف مسلمان نظير  هاي رسانه شخصيت

در مطبوعات، فرصت را براي نمايش برخي  »آنيال بيگ«و  چهار شبكهدر  »سميرا احمد«
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طرف در مورد مسلمانان مهيا ساخته است. از سوي ديگر مسلمانان بايد به تقويت  يهاي ب برنامه
هاي جانبدارانة   تصوير صحيح از اسالم، با پوشش ئةاي خود دست بزنند و ضمن ارا منابع رسانه

 ها مقابله كنند.  رسانه
 
 

 ها نوشت پي
 چشمگيري افزايش يافته است. سپتامبر كه كاربرد اين واژه به ميزان 11پس از حادثه  خصوصاً. 1
 هشتآمده است كه در آن Islamophobia: A Challenge for Us All ) 1997(اين تعريف در گزارشي به نام : . 2

 هراسي شناسايي كرده است.  اسالم ةبرداشت را دربار
 براي آگاهي بيشتر رجوع شود به :. 3

OIC OBSERVATORY REPORT ON ISLAMOPHOBIA(2009: 827 ـ) 
http://www.oic ـun.org/document_report/Islamophobia_rep_May_23_25_2009.pdf 
 

دين اسالم با تمدن غربي،  ةزيرا روشن است كه مقايس ؛در اينجا منظور از اسالم همان تمدن اسالمي است .4
 . يستمقايسة صحيحي ن

نان و پليس فوراً به تعويق افتاد، اين مسئله و هاي كليسا و مسلما هرچند كه اين پيشنهاد با اتحاد ميان گروه .5
تواند سبب  طور بالقوه مي خوبي نشان داد كه چگونه توجهات دائم و پررنگ رسانه به مسائل بعدي به

 هاي عمومي دولت گردد. دهي به سياست گيري و جهت شكل
 2000هـاي    مسلمانان بوده، بين سـال  هاي بريتانيايي كه راجع به مقاله و مطلب در نشريه 974در تحقيق مورد نظر  .6

م. بررسي شده است كه در آن تصاوير و اشكال و كليدواژه و ساير موارد خاص مربـوط بـه مسـلمانان     2008تا 
 اند.    تحليل و بررسي شده

شده است به جاي تمركز بر حادثة خاصي ــ استفاده از روش  عموماً بيشتر در مورد تروريسم صحبت مي. 7
 بافي) كلي

اي نشان  كنند اختالفات را فرقه شود بلكه سعي مي هاي مذهبي صحبتي نمي ه ايرلند شمالي از تفاوتئلدر مس . 8
 .دهند (نه مذهبي)

 اندازي شد. راه 1970كه اوايل دهه  Impact Internationalبراي مثال، نشريه  .9
10.  )The Jang and Awaz( 
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