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 ي مبتنی برسیاستگذارو بازنمایی  در غرب فرایندهاي هویتی

 1*هراسیهاي اسالمدرك زمینه :هراس

   

 1٢نظري اشرف علی

 تهران دانشگاه ،سیاسی علوم دانشیار 

 )23/8/95 تاریخ تصویب: - 19/7/95(تاریخ دریافت:  

  

  چکیده 

اند با تکیه ایم که هر یک تالش داشتههاي فکري متفاوتی بودهظهور گرایش شاهد اخیر هدر یک ده

بپردازنـد. فراینـدهاي   » دیگري«و نفی » خود«هاي خود، به تقویت جایگاه هویتی تصورات و پنداشتبر 

هایی درباره چگونگی برساخته شدن  ت متحده، دربرگیرنده تحلیلالفکري و هویتی موجود در اروپا و ایا

ي اسـتگذار سی. پرسش اصلی این است کـه  است یاسالمهویت بازنمایی  ههویت اسالمی در اروپا و نحو

گرایـی  سازي و حذف گفتمان اسـالم اسالم هراسی چه هنجارها و ادراکاتی را با هدف غیریت معطوف به

در مقاله این است که الگوهاي هویتی ظهور یافته در رابطه بـا اسـالم در غـرب،     یهفرض کند؟بازتولید می

اجتماعی  -ساختارهاي سیاسیشکاف میان دو جهان هویتی و نهادها و  ،شناختی گی معرفت دوپاره قالب

کنترل و مهار مسلمانان در  گذاريسیاستدر چارچوب است که ) تیکیمفروضات الهیاتی و ژئوپول(متفاوت 

اعالم کردن غیرقانونی  ،مسلمانان اروپا از عضویت در احزاب (اغلب بدون حق رأي) نکنار گذاشت، اروپا

قـانون منـع    ،»دشـمنان داخلـی  «به عنـوان   مسلمانانتلقی سازي،  سیاست یکسان ،عمل بر اساس شریعت

. مقاله حاضر با هدف اتخاذ نگرشی چندبعدي به بحث شودبازنمایی میمبارزه با تروریسم  و ساختن مناره

اي و جامعـه شـناختی، ماهیـت و ابعـاد     هاي تاریخی، اندیشهکند ضمن ارائه زمینهگرایی، تالش میاسالم

ی رویکردهـا، ادراکـات و   اسسی آسیب شنحوي علمی و مستند بیان کند. بررهراسی را به نسیاست اسالم

چشم اندازهاي اسالم هراسی و ارائه رویکردي ایجابی در واکنش به ایـن مسـئله، هـدف اصـلی نوشـتار      

 .حاضر است

   

 

  هراسی، رسانه، بیگانهيسیاستگذارهراسی، هویت، اسالم واژگان کلیدي:

                                                        
است که از محل درك زمینه هاي اسالم هراسی  :فرایندهاي هویتی و بازنمایی سیاست هراسمقاله حاضر مستخرج از طرح  *

  استادان در دانشگاه تهران انجام شده است. پژوهشی اعتبار
12- aashraf@ut.ac.ir 



 1395، پاییز 3   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی - فصلنامه علمی                   120

  مقدمه 

در  ،نفرت از اسالم، تلقی اسالم و مسلمانان به عنوان کلیتی افراطیهراسی، ترس و اسالم

آمیز و تحقیرآمیز با برخورد تبعیض کنونی، نظر گرفتن اسالم به عنوان مشکلی براي جهان

 باعث دفع ،تأکید بر این که مسلمانان در صدد ایجاد تغییر بر اساس دین خود هستند ،مسلمانان

شود. در تعابیر رایج پیرامون هویت اسالم سیاسی،  میها آن تبعیض علیهاعمال و آنها 

اندیشمندان و نویسندگان غربی با تالش براي قلب مفهوم واقعی اسالم سیاسی، به ایجاد و 

برنارد «و » ساموئل هانتینگتون«پردازان نظیر یهاي از نظر اند. عدههراسی دامن زدهگسترش اسالم

گرایی که خصلتی منتقدانه  ظیر بنیادگرایی، رادیکالیسم وسنتگیري از مفاهیمی ن با بهره» لوئیس

هراسی اند تا به القاي اسالم کند، درصدد برآمده گرایی منعکس می را در رابطه با پدیده اسالم

هاي هاي صلیبی در سدهمعتقد است که از جنگ 22جنگ صلیبی در کتاب  1بپردازند. جان ففر

آمیز هاي خصومتبیستم، غربیان همواره اسالم را از پشت شیشهمیانه تا جنگ جهانی در سده 

نسبت به مسلمانان عصر حاضر آنها  اند و این رویکرد در نگرشهاي تاریخی نگریستهو جنگ

هاي مذهبی و تا حدي نیز نیز تأثیر گذاشته است. اسالم در امریکا، تا حدي به دلیل خصومت

همراه شده که بر خالف » اضطراب فرهنگی«اي تیک با گونهیبه خاطر تهدیدات ژئوپول

- کند. ففر معتقد است که این اسالماي دشمنانه ترسیم میمسیحیان اخالقی و دموکراتیک چهره

تیک است که تهدیدي علیه ساختار سیاسی یهراسی ترکیبی از مفروضات الهیاتی و ژئوپول

کند. ترس از اسالم ظ میشود، ساختاري که سنت مسیحی امریکایی را حفامریکا تلقی می

افراطی دیگري را نیز منجر شده است: چهار ایالت امریکایی  آمیز وسیاسی رفتارهاي مخاطره

 2010عمل بر اساس شریعت را غیرقانونی اعالم کردند. در اوکالهما که این قانون در سال 

هتر نیستند: ها در این زمینه بتصویب شد، جمعیت مسلمان کمتر از یک درصد است. اروپایی

سویس قانون منع ساختن مناره را تصویب کرد، در حالی که در کل کشور چهار  2009در سال 

  ).Glennon, 2014( مناره وجود داشت

اسالمی از جمله شکل  بسیاري از کارشناسان در سه دهه گذشته گسترش موج بازخیزي

ب و سیاست و وحدت و اسالم همچون درهم آمیختگی مذههاي  ناشی از ویژگی سیاسی آن را

-133: 1383 دانند (سجادي، یکپارچگی امت اسالم به عنوان ماهیتی فراقومی و فراملی می

سپتامبر براي جلوگیري از  11هاي غربی پس از رویداد ). از این رو، پژوهشگران و رسانه134

تند که به دانس 3گرایی اسالمی بازتولید هویت اسالمی نقطه تمرکز خود را بحث درباره افراط

                                                        
1- John Feffer  
2- Crusade 2.0 
3- Islamic extremism 
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گرایان دریافتند که افراطآنها  شد. برخی ازمعرفی می 1گرامثابه تهدیدي براي دموکراسی کثرت

را به کل جهان آنها  در بین مسلمانان هستند و نباید اقدامات 2سازماندهی شده گروهی کوچک

 ارائه شد اسالم تعمیم داد، اما کارهاي اندکی با هدف ارائه فهمی دقیق از اکثریت مسلمانان

.(Henkel, 2004: 962-963; Klausen, 2005: 12)   

هاي میانه هاي صلیبی در سدهمعتقد است که از جنگ 24جنگ صلیبی در کتاب  3جان ففر

آمیز و هاي خصومتتا جنگ جهانی در سده بیستم، غربیان همواره اسالم را از پشت شیشه

نسبت به مسلمانان عصر حاضر آنها  رشاند و این رویکرد در نگهاي تاریخی نگریستهجنگ

هاي مذهبی و تا حدي نیز نیز تأثیر گذاشته است. اسالم در امریکا، تا حدي به دلیل خصومت

همراه شده که بر خالف » اضطراب فرهنگی«اي تیک با گونهیبه خاطر تهدیدات ژئوپول

- قد است که این اسالمکند. ففر معتاي دشمنانه ترسیم میمسیحیان اخالقی و دموکراتیک چهره

تیک است که تهدیدي علیه ساختار سیاسی یهراسی ترکیبی از مفروضات الهیاتی و ژئوپول

کند. ترس از اسالم شود، ساختاري که سنت مسیحی امریکایی را حفظ میامریکا تلقی می

ی افراطی دیگري را نیز منجر شده است: چهار ایالت امریکای آمیز وسیاسی رفتارهاي مخاطره

 2010عمل بر اساس شریعت را غیرقانونی اعالم کردند. در اوکالهما که این قانون در سال 

ها در این زمینه بهتر نیستند: تصویب شد، جمعیت مسلمان کمتر از یک درصد است. اروپایی

سویس قانون منع ساختن مناره را تصویب کرد، در حالی که در کل کشور چهار  2009در سال 

  ).Glennon, 2014( اشتمناره وجود د

بسیاري از کارشناسان در سه دهه گذشته گسترش موج بازخیزي اسالمی از جمله شکل 

اسالم همچون درهم آمیختگی مذهب و سیاست و وحدت هاي  سیاسی آن را، ناشی از ویژگی

-133: 1383 دانند (سجادي، و یکپارچگی امت اسالم به عنوان ماهیتی فراقومی و فراملی می

سپتامبر براي جلوگیري از  11هاي غربی پس از رویداد از این رو، پژوهشگران و رسانه ).134

دانستند که به  5گرایی اسالمی بازتولید هویت اسالمی نقطه تمرکز خود را بحث درباره افراط

گرایان دریافتند که افراطآنها  شد. برخی ازمعرفی می 6گرامثابه تهدیدي براي دموکراسی کثرت

را به کل جهان آنها  در بین مسلمانان هستند و نباید اقدامات 7سازماندهی شده گروهی کوچک

 اسالم تعمیم داد، اما کارهاي اندکی با هدف ارائه فهمی دقیق از اکثریت مسلمانان ارائه شد

                                                        
1- pluralist democracies 
2- tiny faction 
3- John Feffer  
4- Crusade 2.0 
5- Islamic extremism 
6- pluralist democracies 
7- tiny faction 
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.(Henkel, 2004: 962-963; Klausen, 2005: 12) هراسی تالش در پرتو این رویکرد، اسالم

  یابند: تشخص (هویت) می یهایگرایی با چنین ویژگیاسالم دارد تا

  طرفداري از بازگشت به اصول اولیه مکتب اسالم  -

  ضدیت با تفسیر و پایبندي شدید به الفاظ و نصوص مقدس  -

  گرایانه  جویانه و مطلق رفتار افراطی، ستیزه -

ر نحو تالش براي تطبیق شریعت با موضوعات اجتماعی و پیاده کردن شریعت به ه -

  زدگی)  (سیاست

  ناتوانی در بیرون رفتن از فضاي فرهنگی خود و برتر دانستن خویش  -

  مخالفت با نوگرایی و تأکید بر تقلید در دین  -

  تأکید بر اسالمی کردن همۀ وجوه تمدن. -

اسالم هراسی چه هنجارها و ادراکاتی  ي معطوف بهسیاستگذارپرسش اصلی این است که 

مقاله این است  یهفرضکند؟ گرایی بازتولید میو حذف گفتمان اسالمسازي را با هدف غیریت

 ،شناختی گی معرفت دوپاره در قالباسالم در غرب، که الگوهاي هویتی ظهور یافته در رابطه با 

مفروضات (اجتماعی متفاوت  -شکاف میان دو جهان هویتی و نهادها و ساختارهاي سیاسی

، کنترل و مهار مسلمانان در اروپا گذاريسیاستدر چارچوب است که ) تیکیالهیاتی و ژئوپول

اعالم غیرقانونی  ،مسلمانان اروپا از عضویت در احزاب (اغلب بدون حق رأي) نکنار گذاشت

 ،»دشمنان داخلی«به عنوان  تلقی مسلمانانسازي،  سیاست یکسان ،عمل بر اساس شریعتکردن 

شناختی بررسی آسیب. شودبازنمایی می مبارزه با تروریسم و قانون منع ساختن مناره

اندازهاي اسالم هراسی و ارائه رویکردي ایجابی در واکنش به این رویکردها، ادراکات و چشم

  حاضر است. نوشتارمسئله، هدف اصلی 

  هراسی  شناسی مفهومی اسالمزمینه

اتنگی با باشد، ارتباط تنگ تري در فرهنگ غربی می هراسی که داراي قدمت طوالنیبیگانه

-شرط شکل ترسی مقدمه و پیشهراسی یا اجنبیاي که بیگانه گونه هراسی دارد، بهمسئله اسالم

ها یا ها و خارجیترس و نفرت از غریبه«هراسی که رود. بیگانه هراسی به شمار میگیري اسالم

هره کند و از آن ب خود را تقویت می» دیگرسازي«، از طریق »هرچه که غریب و خارجی است

). 107: 1393تشخص بخشد (مجیدي و صادقی، » ما«، به هویت »دیگري«گیرد تا با ایجاد  می

 ترس نوعی است که به معناي القاي xenophobiaواژة  فارسی معادل هراسیبیگانهدر واقع، 

  رفته است. کار به غیرخودي، یا ناآشنا چیز هر و پدیده به نسبت عمیق و موهوم
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-و پیش مقدمه هراسیبیگانه که است مهم منظر این از زنوفوبیا با هراسیاسالم میان هرابط 

 عنوان اسالم به از ابتدا تر،روشن عبارت به رود؛ می شمار به هراسیاسالم ترویج موفقیت شرط

 جوامع غربی با آشکار دشمنی در که شودمی یاد غریب و اجنبی غیرخودي، بیگانه، آیین یک

 و بیگانه، اجنبی غرب) موجوداتی شهروند و ساکن مسلمانان مسلمانان (حتی دید این است. از

 و داشته نکته اذعان این به - ملل سازمان سابق کل دبیر-عنان شوند. کوفیمی تلقی غیرخودي

 عدم و از جهالت آن مروجان استفاده سوء با که داندمی هراسیبیگانه مولود را هراسیاسالم

  ).48: 1388(خانی،  پردازند می خود هايسیاست تعقیب به اسالم از خود مخاطبان ناآگاهی

التخویف من «و معادل واژه عربی آن » Islamophobia«هراسی که در زبان انگلیسی  اسالم

نوعی عنوان   به» کمیسیون امناي رانیمید«، توسط 1990شود، در پایان دهه خوانده می» االسالم

بیم و تنفر از اسالم تعریف شد که به احساس ترس یا نابردباري در قبال همه مسلمانان 

عنوان افرادي تلقی   هراسی، مسلمانان به رایج اسالم تعابیر). در 50: 1388انجامد (عیسانویچ،  می

و  هادشمن و تهدید، براي ارزشعنوان   بههاي غربی در تقابل هستند و شوند که با ارزش می

هراسی را نوعی تصویر ذهنی نسبت  آیند. برخی دیگر نیز اسالم انسجام ملی غرب به شمار می

نظام اسالمی در  مقابل طرح، استقرار و یا توسعهاي که مخاطب در  گونه دانند، به به اسالم می

اي خاص (اعم از فروملی، ملی یا فراملی) واکنش منفی (اعم از نظري یا عملی) از خود حوزه

  ). 31: 1388، الف و ب بروز دهد (افتخاري

تعریف شده  اسالم داوري و تعصب علیه مسلمانان و جهانهراسی به عنوان پیش اسالم

باشد که  می Phobiaو  Islam از لحاظ ریشه شناسی واژه، این عبارت مرکب از دو واژه .است

در فرهنگ  .از چیزي به کار رفته است »بیزاري و نفرت«و » ترس غیر عقالنی«به معناي 

، مسلمانان و اسالم ترس یا تنفر از«هراسی چنین است:  اسالم آکسفورد تعریف

» ی به ویژه زمانی که ترس از آن به عنوان یک نیروي سیاسی استاسالم فرهنگ

http://www.oxforddictionariescom/definition/english/Islamophobia .( در حالی که

هایی است که در یک سر طیف آن  اي از جریان ه گرایشات اسالمی در برگیرنده طیف گسترد

هراسی گیرد، در گفتمان اسالم اسالم سیاسی و در سر دیگر طیف اسالم حداقلی قرار می

نگاهی دقیق شود. این در حالی است که با تصویري یکپارچه و کلی از هویت اسالمی ارائه می

گرایان شناسایی کرد. بالطبع این مالهاي متنوع و متکثري در میان استوان طیفو سوگیرانه می

گرایی در  هاي گوناگون در قالب اسالم ها و هویت تجارب متفاوت موجب ظهور نگرش

  اندونزي شده است. و ران، ترکیه، عربستان، مصر، مالزيکشورهایی نظیر ای

 دیک«است  معتقد» روبین بارنت«که  داد گزارش .م 2007 سپتامبر اهم در مجله نیویورکر

 داده دستور و فاکس نیوز ژورنال استریتجمله وال از کار،نومحافظه ايرسانه هايبنگاه به »چنی
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 تبلیغات آن آثار اکنون اندازند که راه به ایران با دشمنی اندیشه قبوالندن براي وسیعی تبلیغات تا

 Global Research نشریه م 2008 سال اوایل در شده انجام نظرسنجی است. در شده مشهود

 ترین تهدیدبزرگ ایران اکنون که بودند معتقد هاآمریکایی چهارم م، یک 2008 آوریل 2 شماره

 توسط شده انجام نظرسنجی گویدکه بر اساسمی ادامه در او .است کرده متحده ایاالت متوجه را

 14 با چین درصد، 22 با عراق دارد. قرار دشمنان فهرست صدر در درصد 25 با ایران گالوپ،

  ).158-157: 1389اند (بنگاش، گرفته قرار بعدي هايمقام در درصد، 9با  شمالی کره و درصد

  
  .مدل عملیاتی اسالم هراسی و ایران هراسی -1شکل 

  مبتنی بر هراس در اروپا سیاستگذاري

هاي  مسائل مسلمانان در کشورهاي اروپایی و ایاالت متحده امریکا مانند مسائل دیگر اقلیت

مسائل مربوط به صیانت از ایمان  دینی عبارت است از: مسائل مربوط به وحدت و یکپارچگی، 

مسیحی یا سکوالر  – هاي یهودي  شان و عمل به آن در جوامعی که مبتنی بر ارزش دینی

ر چند تقابل و تعارض ایجاد شده بین اسالم و مسیحیت در اروپا، بیش از آن که اند. ه  غیردینی

هاي این دو و مسائل اعتقادي و باورها باشد (به واسطه این که  بینی برآمده از تفاوت در جهان

است که  (Turner, 2003: 52) 1»سیاست نگاه«هر دو در زمره ادیان توحیدي هستند)، ناشی از 

شکل گرفته و از طریق  2مجازي  تی است که بیشتر بر پایه تجاربمبتنی بر تصورا

  شود.  اي تقویت می هاي ماهواره ها و شبکه هاي خاص بازنمایی به خصوص روزنامه تکنولوژي

                                                        
1 - The Politics of the eye 
2 - virtual experiences 
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هاي اخیر مشکالتی را در روابط مسلمانان با  به عنوان مثال، یکی از مسائلی که در سال

ب است. در فرانسه، آلمان، انگلیس، ایاالت متحده و کند، مسأله حجا جامعه اکثریت ایجاد می

نگرند، بلکه همچنین به عنوان سمبل اسالم  کانادا به حجاب نه تنها به عنوان سمبل اسالم نمی

شود. بنابراین  نگرند و به آن به عنوان نوعی رفتار سیاسی منتقدانه نگریسته می سیاسی شده می

هایی که عمامه به سر  گذارند، یا سیک ذهبی بر سر میچین م آن گونه که به یهودیانی که عرق

اندازند، به پوشیدن حجاب توسط زن مسلمان  نهند یا مسیحیانی که صلیب به گردن می می

شود. بلکه در عوض پوشیدن حجاب فعالیتی مذهبی سیاسی و نه صرفاً آئینی  نگریسته نمی

یاسی هیچ گونه عضویتی ندارد، هاي س شود. حتی زن با حجابی که در گروه مذهبی تلقی می

آورند،  کنند و او را یک تهدید به حساب می بالفاصله او را با یک شناسنامه سیاسی مرتبط می

). از این رو، مسایل مربوط به زبان، اجتماع و 15: 1382پوشد (اسپوزیتو،  زیرا او حجاب می

آید تا اختالفات  در صدد بر میشود و  اي بازنمایی می ایمان در میان مسلمانان با حساسیت ویژه

را عمیق و بنیادین معرفی کند. این اختالفات با مشکالت مسلمانان در داخل جوامع آمریکایی 

شود و با ترس و بدگمانی به  اي توصیف می هنوز اسالم با نظرات کلیشهآنها  و اروپایی که در

افرادي بسیار افراطی و اسالم را  مسلمانان راآنها  گردد. تر می شود، وخیم مسلمانان نگریسته می

  دانند.  دینی ذاتاً خشن و به لحاظ دینی و فرهنگی افراطی می

خبر  بسیاري از مسلمانان با زندگی کردن به عنوان اقلیت در فرهنگی غالب که از اسالم بی

ند. نک یا حتی با آن دشمن است احساس نادیده گرفته شدن، بیگانگی و ناتوانی را تجربه می

هاي گروهی از اسالم و مسلمانان به عنوان افراطی و تهدید اصلی براي جهان در  یر رسانهتصو

داند، کامالً زنده است  گري و تروریسم یکی می اسالم را با افراطیکه  دوره بعد از جنگ سرد

نیز با برجسته نمودن تحلیل فرهنگی در ارتباط با » اکبر احمد). «11-10: 1382(اسپوزیتو، 

هاي  بر بنیانآنها  ناپذیري تصادم اسالم غرب به دلیل ابتناي گرایی، بر اجتناب المظهور اس

زعم وي، غرب بر پایه، ماتریالیسم سکیوالر، استدالل علمی و عدم کند. به متفاوت تأکید می

حضور فلسفه اخالق استوار است. در حالی که اسالم بر اعتقاد، ایمان و برابري تأکید دارد. 

هاي دینی، هاي سکیوالریستی، بر این اعتقادند که با اتکاء به ارزشان با طرد سیاستگرای اسالم

متأثر از ساختارهاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی بازآفرینی شود و عرصۀ عمومی 

). در 65: 1387(نظري،  از فساد و تباهی رهانیده شود» اخالقی«و » صلحانهسیاست م«نوعی 

هایی دوگانه را بین مسلمانان و دیگر افراد جامعه ایجاد  تنش ،متضادواقع، وجود اهداف 

تر  شود که باید در اجتماع فعاالنه کند: از یک سو به مسلمانان در کشورهاي غربی گفته می می

کوشند چنین کنند و سهمی در قدرت داشته  عمل کنند، از سوي دیگر غالباً وقتی مسلمانان می
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جویند  گرایی اسالمی بیزاري می کنند و از عمل ساس ترس میهاي دیگر اح باشند، گروه

  ).10: 1382(اسپوزیتو، 

هاي اسالمی در اروپا، بحث شهروندي است. موقعیت  یکی از محورهاي اصلی جنبش

ها  هاي دولتی و رسانه گسترده در سیاست طورگفتمانی مسلمانان به عنوان تهدید امنیتی به 

 2هاي مجرمانه و مظنون به فعالیت 1به عنوان افرادي ضد شهروندانعکاس یافته است. مسلمانان 

کند که جنگ بر ضد  استدالل می 3. رازك(Qureshi and Zeitlyn, 2012: 111) شوند معرفی می

گردد. به رغم وجوه مختلف نژادپرستی،  می تروریسم به تاریخ مواجهه غرب با دیگر نژادها باز

ین تصور افراد مدرن و آگاه باید خود را از شر جانیان استدالل او این است که بر اساس ا

ها. مسلمانان و اعراب هستند، محافظت کنند و باید زنان در معرض  که به زعم غربی تروریست

کنند  اعمال می 4هایی نظیر برقع خطر را از خشونتی که مردان مسلمان از طریق تحمیل نشانه

اي براي تجاوز و اشغالگري  که مهمتر این که ادلهنجات داد که نه تنها نشانه بربریت است بل

  . (Qureshi and Zeitlyn, 2012: 112)است 

در یک مطالعه که در مورد وضعیت برخورد مسلمانان در هشت کشور اروپایی صورت 

هاي مختلفی از رویکرد ضد مسلمانی میان شهروندان این کشورها به چشم  پذیرفت نمونه

هاي بیش از حدي  این کشورها معتقد هستند مسلمانان خواسته خورد: اکثریت مردم در می

 اقلیت حضور بابت نگرانی وجود از حاکی شواهد همچنین. شوند می ثباتی   دارند و باعث بی

 بریتانیا، در دهندگان پاسخ درصد 40حداقل  به طوري که است بوده کشورها این در مسلمان

 زیاد و اندازه از بیش کشورشان در مسلمانان تعداد که اند داشته عقیده هلند و ایتالیا آلمان،

اي در مورد  ها به شکل گسترده کند که اروپایی است. این مطالعه همچنین به این نکته اشاره می

   .(Zick et al, 2011) اند مسئله ضدیت با مسلمانان با یکدیگر هم عقیده

 )Zick et al, 2011( 2011یی پاهشت کشور ارو میان نسبت به مسلمانان در کردیرو -1جدول 

مجارستان  پرتغال  لهستان  ایتالیا  هلند  فرانسه  بریتانیا  آلمان  

تعداد مسلمانان در کشور بیش از اندازه 

  است
46.1  44.7  36.2  41.5  49.7  47.1  27.1  60.7  

  60.0  34.4  62.3  64.7  51.8  52.8  50.0  54.1  زیادي دارندهاي  مسلمانان خواسته

                                                        
1- anti-citizen 
2- criminalized ‘suspect community’ 
3- Razack 
4- burqa  
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  53.4  62.2  61.5  60.4  46.7  52.3  47.2  52.5  نابردباري استاسالم دین 

 / فرهنگ اسالم قابلیت همنشینی در کشور

  اروپا را دارد
16.6  39.0  49.8  38.7  27.4  19.0  50.1  30.2  

رویکرد مسلمانان در قبال زنان در تناقض 

  ماستهاي  با ارزش
76.1  81.5  78.8  78.2  82.2  72.1  72.1  76.8  

را قهرمان ها  مسلمانان تروریستبسیاري از 

  میدانند
27.9  37.6  -  29.2  28.5  30.2  30.3  39.3  

اغلب مسلمانان تروریسم را امري توجیه 

  پذیر میدانند
17.1  26.3  23.3  19.9  21.5  26.0  22.4  29.6  

ی از آن است که فرزندان مهاجران مسلمان در مقایسه با مهاجران غیر کحا 2شکل  نمودار

توان گفت در  اند. ولی به طور کلی می به همگرایی با جامعه عالقه نشان داده مسلمان کمتر

  اند. مقایسه با والدین هر دو گروه خواستار همگرایی بیشتري با جامعه بوده

 
 .اروپا شش کشور دیگر مهاجران در ن همگرایی مسلمانان در مقایسه بامیزادر مورد دیدگاه مردم اروپا  -2شکل 

اي و چند کشوري، بررسی موردي کشورها هم نتایج مشابهی  مطالعات مقایسهاین به غیر از 

  به دنبال داشته است:

ملی و اعمال سطوح متنوعی از هاي  شواهد دیگر حاکی از آن است که سیطره ایدئولوژي

هاي اروپایی، موانع بی شماري را براي فعالیت ملی در دولتهاي  طرد در قالب ایدئولوژي

هاي فعال در آلمان یکی از جنبش» پگیدا«کنند. به عنوان نمونه، جنبش  اروپا ایجاد میمسلمانان 

» اسالمی شدن«هراسی است که شعار و هدف اصلی آن مخالفت با در زمینه القاي اسالم

-ها با گرایشات شوونیستی و بیگانه هاي افراطی و نئونازي کشورهاي اروپایی است و دسته
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حاکی از آن  2002نتایج یک بررسی در بریتانیا در سال  پررنگ دارند.هراسانه در آن حضوري 

است که بیش از نیمی از جمعیت این کشور معتقدند که هیچ گونه نقطه اشتراك فرهنگی با 

حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند که آنها  درصد از 25مسلمانان بریتانیا ندارند، 

توانند در صلح و صفا در کنار هم به حیات خود  یچ وجه نمیهاي غربی به ه اسالم و ارزش

  .(Goodwin, 2011: 19) ادامه دهند

گیري داشته است به طوري که در  رشد چشمدر اروپا میزان نارضایتی از حضور مسلمانان 

آنها  درصد از راي دهندگان معتقد بودند که اسالم هویت ملی 35تنها  1994دانمارك در سال 

درصد صعود پیدا کرد  81به  2007لی این میزان در سال تهدید قرار داده ورا مورد 

(Langenbacher & Schellenberg, 2011) . در همین  2003در مطالعه دیگري که در سال

درصد اعتقاد داشتند که وفاداري مسلمانان نسبت به مسلمانان  75کشور صورت پذیرفت نیز 

م میهنان بریتانیایی خود بیشتر است و حدود نیمی از دیگر در جهان از وفاداري نسبت به ه

که بریتانیا با پذیرش مسلمانان در حال از دست دادن هویت خود  بر این اعتقاد بودندآنان 

ها حاکی از آن است که بیش از  در دانمارك نیز یافته .)McLaren & .Johnson, 2007(باشد  می

دانند. پاسخ دهندگان در مورد  هویت ملی خود میرا تهدیدي براي  مسلمانان ،نیمی از جمعیت

اکثریت » اي خواستار همگرایی در جامعه هستند مسلمانان تا چه اندازه«پرسشی مبنی بر اینکه 

ایلی به معتقد به این بودند که مسلمانان خواستار آن هستند که فرهنگ خود را حفظ کنند و تم

 .(Goodwin, 2011: 20) همگرایی با جامعه ندارند

  
 .دیدگاه عمومی شهروندان شش کشور اتحادیه اروپا مبنی بر میزان همگرایی مسلمانان در جامعه -3شکل 
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دهد که فضاي اسالم هراسی در کشورهاي اروپایی به  ها به طور کلی نشان می این یافته

 اینبا این حال  .نتیجه یا عامل جریان راست افراطی نیست خورد و این مسئله لزوماّ چشم می

برداري کرده و توانسته نظر مخالفان حضور  هاي اخیر از این موضوع بهره جریان در سال

ها،  درصد از فرانسوي 37تا  34اخیر نشان داده است که   نان را به خود جلب کند. مطالعهمسلما

این ها نگرشی منفی دارند.  اند که نسبت به مسلمان ها پذیرفته ها و دانمارکی ها، پرتغالی هلندي

ساله، رهبري  47» خیرت ویلدرز«حزب آزادي هلند که توسط  .درصد است 59رقم در آلمان 

کند که مهاجرت از کشورهاي مسلمان را محدود کند، براي زنانی که محجبه  شود سعی می می

هستند مالیات ببندد و انتشار قرآن و ساخت مساجد را در این کشور ممنوع کند. در طول دو 

با وجود اینکه به اتهام هتک حرمت مسلمانان دادگاهی شد، » خیرت ویلدرز«سال گذشته، 

هم در دانمارك و  .شود هنوز به عنوان یکی از سیاستمداران پرطرفدار در این کشور شناخته می

هاي تدریجی براي مهاجران غیر غربی، به نوعی به  گیري هم در هلند، دولت با اعمال سخت

زده است. در سایر کشورهاي اتحادیه اروپا نیز که احزاب ضد  هراسی در جامعه دامن اسالم

هراسی در خود جامعه نیرومند است. براي مثال، در  اند، اسالم اسالمی رشد خاصی نداشته

هاي دینی  ها با محدودسازي آزادي درصد آلمانی 58تحقیقی که به تازگی صورت گرفته است، 

رسد. در این منطقه، شمار جمعیت  درصد می 75، به این نرخ، در شرق آلمان .مسلمانان موافقند

، بدون حضور »آلمان فدرال«ها اعتقاد دارند که  درصد از آلمانی 37مسلمان بسیار اندك است. 

 : در:1393 ،هراسی شده است؟ آیا اروپا دچار بیماري اسالم(ها جاي بهتري خواهد بود مسلمان

http://www.islamtimes.org /vdcauwn6o49nim1.k5k4.html( . 

از هر سه مسلمان در اروپا یک نفر  1اتحادیه اروپاسازمان حقوق اساسی براساس گزارش 

که  2جامعه بازتجربه مورد تبعیض قرار گرفتن را داشته است، بر پایه گزارش دیگري از بنیاد 

 50رفته است شهر از هفت کشور اروپایی صورت پذی 11براساس مصاحبه با مسلمانان در 

اند و در صورتیکه این میزان براي جمعیت غیر  درصد از مسلمانان مورد تبعیض قرار گرفته

  مسلمان حدود نه درصد بوده است.

داد اندکی بیش از نصف  می ، در جامعه آلمان پیمایشی انجام شد که نشان2000در سال 

اند.  و آشنا تعارض داشته یا در محل کار و یا به عنوان دوستها  جمعیت آلمان با خارجی

 50حدود و  باید از فعالیت سیاسی منع شوندها  موافق بودند که خارجیآنها  درصد 30حدود 

. (Pfaff and Gill, 2006: 812) باید از ازدواج با آلمانها منع شوندآنها  درصد موافق بودند که

در بریتانیا در حدود دو برابر بومیان این کشور است که این ها  نرخ بیکاري در بین خارجی
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2- Open Society Institute 



 1395، پاییز 3   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی - فصلنامه علمی                   130

 40حدود ها  نسبت براي مسلمانان بریتانیا بیشتر است. به عنوان مثال نرخ بیکاري در بین ترك

  .(Pfaff and Gill, 2006:815)  سواد کافی ندارندآنها  درصد است که حدود یک چهارم

مدارا در ایاالت متحده امریکا نسبت به مسلمانان یا  توان انکار کرد که مدارکی از عدمنمی

 1نامند وجود دارد. به عنوان مثال، در نظرسنجی دانشگاه کورنلمی "هراسی اسالم"آنچه برخی 

دهندگان امریکایی باور درصد پاسخ 27صورت گرفت، مشخص شد که  2004که در سال 

 26ود را در دولت فدرال ثبت کنند؛ داشتند که باید از مسلمانان خواسته شود محل سکونت خ

- درصد باور داشتند که سازمان 22درصد گفتند که مساجد باید تحت کنترل شدید قرار گیرد؛ 

 29هاي فدرال باید مراقب افرادي باشند که سابقه ارتباط با اسالم یا خاورمیانه را دارند و 

مسلمانان نفوذ کنند تا مراقب  هاي مدنیهاي فدرال در انجمندرصد پذیرفتند که باید سازمان

درصد افراد حاضر در نظرسنجی معتقد بودند که  44باشند. عالوه بر این، آنها  هايفعالیت

هاي مدنی مسلمانان امریکایی اعمال شود. ها باید در مورد آزاديحداقل یکی از این محدودیت

ادي که حمایت شدیدي اریک نیسبت و همکاران وي پی بردند که محافظه کاران سیاسی و افر

هاي  کنند، تمایل بیشتري به حمایت از محدودسازي آزاديهاي مذهبی مسیحی میاز ارزش

حال یکی از  بااین). 214-213: 1393ها دارند(هاوتن، مدنی مسلمانان نسبت به سایر گروه

بر ذکر کرد، سپتام 11هراسی پس از  یادگار اسالمعنوان   بهتوان از آن  ترین اقداماتی که می مهم

سوزي قرآن توسط تري جونز، کشیش کلیساي کوچکی در ایاالت فلوریدا، به بهانه نهمین  آتش

  ). 104: 1388باشد (قنبرلو،  سپتامبر می 11سالگرد 

هراسی متناظر است با کاهش مداوم ترورهایی که به مورد بر اسالمکید بیأتالوصف، مع

یقی توسط مرکز مطالعه تروریسم و امنیت داخلی نشان مسلمانان افراطی ارتباط پیدا کند. تحق

به  2009نفر در سال  49امریکایی که در ترورها نقش داشته اند، از هاي  داده که تعداد مسلمان

هزار قتلی که در سال گذشته در ایاالت متحده  14کاهش یافته است. از  2011نفر در سال  20

در: گلنون، ( المگرا ربطی نداشته استرخ داده است، هیچ یک به افراط گرایان اس

http://www. entekhab.ir/fa/news/58108/( . 

افراطی تالش کرد مسجدي واقع در روتردام هاي  یک فرد وابسته به گروه 2005در ژوئن 

در لندن، گروهی با سردادن  2005هلند را به آتش بکشد. پس از حمالت تروریستی ژوئیه 

از این نیز  شعارهاي موهن علیه اسالم و مسلمانان به مساجد و مراکز اسالمی حمله کردند. پس

اي ناشناس قرار گرفت.  دهدر لینتس اتریش، مسجدي مورد سنگ پراکنی ع 2005در سپتامبر 

کاریکاتور تمسخرآمیز از پیامبر اکرم را  12دانمارك، » یوالندز پوستین«در همین ماه، روزنامه 

هاي اسالمی  اي در اسپانیا قرآن را به آتش کشیدند و کتاب عده 2006منتشر کرد و در ژانویه 
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مصادف با ماه مبارك رمضان، در  2006دانی بیرون مسجد انداختند. در سپتامبر  دیگر را در زباله

هاي  هاي یک مسجد را شکستند و به داخل آن بمب اي پنجره شهر یاروسالول روسیه، عده

  ). 112: 1388بنزینی انداختند (قنبرلو، 

گري و امپریالیسم جدید شاهد هستیم که چگونه با هدف امنیتی در چارچوب نظامی

هاي نژادي و جنسیتی درباره افرادي  روندي، ایدهساختن فزاینده و ایجاد رژیم متمایزي از شه

شود. در این زمینه، با متهم کردن مسلمانان به  می متفاوت هستند ایجادهاي  که داراي ارزش

 شود می در جامعه القاء 1عنوان عامل رویارویی با غرب، نوعی فراشهروندي میهن پرستانه

.(Qureshi and Zeitlyn, 2012: 123) ،دادگاه اروپایی  2004ژوئن  29در تاریخ  در این راستا

تصویب کرد که سیاستگذاري هایی براي تنظیم ظواهر و نمادهاي مذهبی در  2حقوق بشر

نهادهاي عمومی به تصویب رسیده است. پس از تصمیم دادگاه اروپایی، دیگر دولتها در 

دند که در این راستاي محدود نمودن پوشش مذهبی در استخدام اداري اقداماتی به عمل آور

بودند. حتی دولت آلمان به آنها  آلمان از جمله 4ورتمبرگ -و بادن 3باواریاهاي  میان دو ایالت

پوشیدن روسري و استفاده از  2005، در سال 5رغم ادعاي چندفرهنگ گرایی جهان وطن انگار

شدید  هاي مذهبی را در اماکن عمومی ممنوع کرد که موجب اعمال محدودیتهاي  دیگر نشانه

  .(Pfaff and Gill, 2006: 807) در فعالیت مسمانان شد

ملی و اعمال سطوح متنوعی از هاي  شواهد دیگر حاکی از آن است که سیطره ایدئولوژي

شماري را براي فعالیت  اروپایی، موانع بیهاي  ملی در دولتهاي  طرد در قالب ایدئولوژي

و در آلمان از طریق  6طریق ناسیونالیسم مدنی کنند. در فرانسه از مسلمانان اروپا ایجاد می

در محدودیت قرار گیرد مسلمانان به شدت هاي  تالش شده است تا آزادي 7ناسیونالیسم قومی

.(see: Klausen, 2005) بر سیاستگذاري کشورهاي اروپایی اي  نبرد علیه تروریسم تأثیر عمده

هاي جدید، اشته است. قانونگذاريدرباره مهاجرین و نژادهاي دیگر به ویژه مسلمانان د

هاي  ها و اقدامات ضد تروریستی به ضرر مسلمانان تمام شده و با اعمال سیاستسیاستگذاري

  شود.  یاد می 9»دشمنان داخلی«به عنوان آنها  ، از8شبه نژادپرستانه

این نژادپرستی جدید از طریق سازوکارهاي نهادي، ساختاري و در پوشش قانونی اعمال 

شود که پیامد آن نه تنها  می شود در این تلقی، اسالم به مثابه تهدیدي براي اروپا قلمداد می

                                                        
1 - patriotic ‘supercitizen’ 
2 - European Court of Human Rights 
3 - Bavaria  
4- Baden-Württemberg 
5- cosmopolitan multiculturalism  
6- civic nationalism 
7- ethnic nationalism 
8- xeno-racism 
9- enemy within 
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از  1فرهنگی سازي تک بلکه اتخاذ سیاست همگون نادیده گرفتن حقوق مدنی مسلمانان اروپا،

ساز نظیر منع حجاب در  است. از این منظر، اقدامات همگون 2سازي طریق سیاست یکسان

است  3شود. این پدیده نه تنها مبین اسالم هراسی انون ضد تروریسم توجیه میفرانسه ذیل ق

. در (Fekete, 2004: 3-4) صورتبندي کرده است بلکه نوعی نژادپرستی بر ضد مسلمانان را

، در 4هلند این بحث در قالب ارزشها و معیارها، در سوئد و نروژ در قالب موانع فرهنگی ادغام

، در فرانسه در قالب الئیسیته، در آلمان در قالب فرهنگ 5جام اجتماعیبریتانیا در قالب انس

در اسپانیا  و نگی مهاجرین به عنوان مانع ادغام، در دانمارك با تأکید بر نابردباري فره6پیشرو

 ).Fekete, 2004: 18در قالب امنیت عمومی و جرم تدوین شده است (

شوند، درصد  می ن حق رأي) کنار گذاشتهمسلمانان اروپا از عضویت در احزاب (اغلب بدو

 شوند می قلمداد 7داراي حق رأي اثرگذار هستند و به عنوان اجتماعات حاشیه ايآنها  کمی از

(Fetzer & Soper, 2005)اند  هاي اروپایی با تدوین قوانین دقیقی سعی کرده . از این رو، دولت

دولتی و نظارت بیشتر بر مساجد و ایجاد کنند و با کنترل  8که نوعی انحصارگرایی مذهبی

اسالمی، تا حد زیادي کثرت گرایی مذهبی و نهادهاي وابسته به دین اسالم را به هاي  سازمان

 .(Pfaff and Gill, 2006: 811) شدت محدود سازند

کند که از طریق آن  می سازي درباره همه وجوه فرهنگ مسلمانان، فضایی را ایجاد کلیشه

ها آن  ها با حمله به چند فرهنگ گرایی، به واسطه تأکید بر برابري فرهنگ نهسیاستمداران و رسا

در همین راستا، قانون ممنوعیت  .دانند را پوششی براي اقدامات فرهنگی بنیادگرایان مذهبی می

در فرانسه به تصویب  2004ها در سپتامبر  استفاده از هرگونه نماد مذهبی در مدارس و دانشگاه

مه تالش شد تا مشاغل خصوصی هم مشمول این قانون شوند. همچنین در رسید و در ادا

در دو ایالت آلمان قانونی به تصویب رساندند که بر پایه آن معلمین مسلمان حق  2004آوریل 

 دیگر نیز چنین قانونی را به تصویب رساندندهاي  استفاده از روسري را ندارند که ایالت

)Fekete, 2004:19-26.( 

استناد به قانون مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا  کنترل و مهار مسلمانان در اروپا باسیاست 

خاصی به خود گرفته است. بر اساس این قانون، فعالیت هاي  جلوه 2001در دسامبر سال 

تروریستی محدود به خشونت گرایی افراطی براي اهداف سیاسی نمی شود. بلکه هر نوع 

                                                        
1- monocultural homogeneity 
2- assimilation 
3- Islamophobia 
4- Cultural barriers to inclusion 
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6- Leitkultur (leading culture) 
7- Marginal communities  
8- religious oligopoly  
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المللی یا مجبور کردن  هاي بینن آسیب جدي به کشور یا سازما اقدامی که با هدف ایراد

در این راستا، دولت آلمان کنترل و مراقبت خود  .باشد می خاصاي  حکومت به رفتار به شیوه

ها شروع شد و در ادامه به مشاغل  را بر مسلمانان مهاجر بیشتر کرد که ابتدا از دانشگاه

بخش تحقیقات  2002ابقه نداشت. در آوریل خصوصی تسري یافت که تا پیش از این س

هزار نفر را به  20آنها  آوري کرد و در بین میلیون مدرك را جمع 6جنایی دولت فدرال بالغ بر 

وجود آنها  عنوان مظنون معرفی کرد و این در حالی بود که هیچ مدرك مستندي بر علیه

سال بود، داشتن اعتقادات  24تا  18بین آنها  نداشت. شاید تنها اتهام این افراد که سن غالب

  ).Fekete, 2004: 6-9( اسالمی و مهاجرت از کشورهاي اسالمی بود

 2011گرایان و مسلمانان، حادثه تروریستی یکی دیگر از رخدادهاي تروریستی علیه اسالم

و در پی پخش خبر وقوع یک حمله تروریستی در نروژ و در  2011جوالي  22در است.  نروژ

وال «روزنامه  ،هنوز ماهیت شخص یا گروه مسئول این حمله مشخص نشده بودحالیکه 

در سرمقاله خود مسلمانان را مسئول احتمالی این حادثه خواند و ادعا کرد که » استریت ژورنال

با  و دموکراسی مورد هدف این حمله واقع شده است. يبرابر ،روژ به دلیل تعهد به آزادي بیانن

 د این حمله تروریستی که بزرگترین در نوع خود پس از بمبششخص زودي مه وجود این ب

گرا بلکه توسط یک  رفت نه توسط یک اسالم در لندن و مادرید به شمار می 2004هاي  گذاري

  شخص با تفکرات راست افراطی و گرایش ضد اسالمی صورت پذیرفته است.

منجر گردید در روز  تن 77ریستی که به کشته شدن روآندره برویک مسبب این حمله ت

اي را در اینترنت منتشر کرد و طی آن سیاستمداران اروپا را به  صفحه 1500حمله یک اعالمیه 

ایجاد جامعه چند فرهنگی و تبدیل کردن اروپا به مستعمره مسلمانان متهم کرد. وي همانند سر 

هاي جامعه  ارزشنویس روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شده است که اسالم رادیکال  مقاله

نویس روزنامه ناشی از یک برداشت  اشتباه سرمقاله نروژ را مورد تهدید قرار داده است.

هاي مقابله با تروریسم در اروپا است که تنها یک نوع از  نادرست و مسلط در سیاست

ل از دیگر موارد تروریسم و یک شیوه از اجراي آن را به عنوان تهدید تلقی کرده و در عین حا

 .(Kundnani, 2012: 1) کند چشم پوشی می

گرایان تندرو، مقامات امنیتی اروپا تروریسم راست  بر خالف تروریسم بنیادگرایانه اسالم

افراطی را تهدید تلقی نکرده و آن را تنها یک معضل در مسایل مربوط به نظم عمومی در 

 2011باره تروریسم که در سال براي مثال یوروپل در گزارش اتحادیه اروپا در دانند. جامعه می

هایی در سطح جامعه  کند که راست گرایان افراطی باعث ایجاد نگرانی منتشر شد اشاره می

اند ولی براي ساختار سیاسی، اقتصادي و قانونی کشورهاي اروپایی خطري به شمار  شده

  .(Europol, 2011)روند  نمی
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ریستی نروژ مشخص گردید که در این در حالی است که تنها اندکی پس از حادثه ترو

سال بدون مشکل فعالیت  13آلمان یک گروه نئونازي زیرزمینی کشف گردیده که به مدت 

مهاجر ترك، یک یونانی و یک پلیس زن را به قتل رسانده است.  8کرده و در طی این مدت  می

فعالیت  هاي امنیتی محلی و فدرال آلمان ادعاي تسلط بر سرویس ،در تمام طول این مدت

  اند. هاي این چنینی را داشته گروه

مشخص است که یکی از دالیل پنهان ماندن فعالیت این گروه نئونازي از چشم مقامات 

گرایی تندرو بوده که به دقت رصد  بر تهدیدهاي جریانات اسالمآنها  تمرکز یک جانبه ،آلمان

این نکته تاکید کرده است که اش بر  برویک در اعالمیه .(Kundnani, 2012: 2) شده است می

هاي اروپایی را مورد تهدید قرار داده و  اسالم یک ایدئولوژي تمامیت خواه است که ارزش

داند  االجرا خواهد کرد و سیاستمداران را به این دلیل مقصر می قانون شریعت را براي اروپا الزم

گیري  رت و در پیشبر مسئله مهاجآنها  که این روند اسالمی سازي نتیجه عدم کنترل

 پس از این عملیات اعالم کرد که امیدوار بوده استوي  هاي چند فرهنگی بوده است. سیاست

را براي دفاع از آنها  آمیز وي مورد توجه شهروندان اروپایی قرار گیرد و که عملیات خشونت

  .(Breivik, 2011)گرایی به میدان آورد  هاي لیبرال اروپایی و بر علیه فرهنگ ارزش

اي بر سیاستگذاري کشورهاي اروپایی درباره مهاجرین و نبرد علیه تروریسم تأثیر عمده

ها و اقدامات هاي جدید، سیاستگذارينژادهاي دیگر به ویژه مسلمانان داشته است. قانونگذاري

به آنها  ، از1هاي شبه نژادپرستانه ضد تروریستی به ضرر مسلمانان تمام شده و با اعمال سیاست

هراسی در اروپا، به ویژه انگلیس با محورهاي زیر شود. اسالم یاد می 2»دشمنان داخلی«نوان ع

  ):10:1389، (بشیر معرفی شده است

هاي استخدامی، برخوردهاي سیاستمداران و دولت، طرد کردن و محروم سازي در حوزه -

  برخوردهاي مدیران و مسئوالن.

ها، توهین کالمی  یز فیزیکی، تخریب داراییهاي: برخوردهاي توهین آمخشونت در زمینه -

  و زبانی.

هاي: استخدام، خدمات عمومی، آموزش و پرورش،  تبعیض و تعصب نژادي در حوزه -

   خدمات بهداشتی.

 تعبیر یهودستیزي یا نژادپرستی همانند هراسیاسالم هاي امریکایی،نهادها و رسانه در

 را آن ولی بزنید، دامن را بحثی که است آن ترفندها مؤثرترین از یکی تعبیر چامسکی، به شود؛ می

 از جزئی هافرضپیش این که شکلی به دهید، قرار ناگفته هايفرض پیش سیستمی از درون

                                                        
1- xeno-racism 
2- enemy within 
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 و مانندمی امان در تحلیل و بررسی از اصول این نتیجه، در گردد؛ نظري هايکلی سیستم اصول

 تحلیل و تجزیه براي موضوعی نه شوند،می بدیهی هاياندیشه براي نظامی و به چارچوب تبدیل

 نازي آلمان و هیتلر مونیخ، قرارداد ازقبیل هاییاستعاره معموال ایران به مربوط مباحث منطقی. در

سو،  بدین نازي آلمان زمان از گوید، می بک مکین ان.ان.سی شبکۀ گوینده مثال براي شنوید؛ می

  ).81: 1388 (مجیدي، است کرده ظهور که است جهانی تهدید ترین بزرگ ایران

روانی  عملیات فرایند در هارسانه نقش دربارة آمریکایی، سرشناس پرداز نظریه تافلر، آلوین

هاي  هاي سالحکه از گلوله سازندمی را آینده نبرد عرصۀ ارتباطی وسایل که است معتقد آینده در

 نقش جامعه در اطالعات و اخبار انتقال و گسترش در تنها نه هارسانه .مرگبارترند بسیار جنگی

 نقش خاص، اشکال بهها  ارائۀ واقعیت و افکارعمومی بر اثرگذاري و دهیشکل در بلکه دارند،

اسالم و ادوارد سعید در مقدمه کتاب  ).11: 1388فائق،  حسینیو  (درخشه کنند می ایفا بسزایی

غربی در دوران پس از جنگ سرد، با هاي  )، سیماي جهان اسالم را در رسانه1996( هارسانه

کند: متحدان داراالسالم، دین تروریستی، تشنگان خون، خطر براي  می ذیل معرفیهاي  شاخصه

غرب و سوء استفاده از زنان. یکی از جدیدترین نمونه مطالعات درباره چگونگی تصویر اسالم 

هاي  در شبکهکه » چهره خشن و تضادگرایی اسالم«نی، پژوهشی است به نام آلماهاي  در رسانه

گیرد. مؤسسه او تمام آلمان به مدیریت کی حافظ صورت می ZDF و ARD تلویزیونی

را مورد مطالعه و  2006و  2005هاي  تلویزیونی این دو شبکه درباره اسالم در سالهاي  برنامه

ها، درصد از برنامه 81ایج جالب توجه این تحقیق، در بررسی قرار داده است و بر اساس نت

اسالم با موضوعاتی که به طور مستقیم یا ضمنی داراي مفهوم منفی هستند، ارتباط داده شده 

ها نام اسالم در کنار مقوالتی چون تروریسم و درصد از برنامه 24است؛ به عنوان مثال در 

ها نام اسالم در کنار مسائلی مثل تضاد از برنامه درصد 54/16افراط گرایی قرارگرفته است. در 

زیونی، یهاي این دو شبکه تلودرصد از برنامه 77/9المللی مطرح است و در و کشمکش بین

بحث از اسالم، ها  درصد از برنامه 51/4اسالم مروج عدم تسامح و مدارا دانسته شده و در 

 8د توجه قرار گرفته است. تنها در همزمان با بحث سرکوب زنان و تبعیض علیه آنان مور

از اسالم و ارتباط سازنده آن با مسائل اجتماعی و روزمره مورد بحث بوده ها  درصد از برنامه

معرفی مسائل منفی در کنار نام  ،است. در جمع بندي از این پژوهش آمده است؛ مشکل اصلی

جهت دار، به تدریج ابعاد هاي  اسالم نیست، بلکه مهم آن است که بر اثربخشی این گونه برنامه

فرهنگی اسالم، کارکردهاي مثبت آن در زندگی روزمره معتقدان و نیز دیگر نکات برجسته این 

-http://peace: در 1394(پوراسمعیلی،  شود می دین، از اذهان عمومی در غرب محو

ipsc.org/fa/.(  
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 نقش هارسانه نژادي، و قومی مطالعات المعارفهدایر در پول الیزابت تحقیقات براساس

- روزنامه مقاالت مطالعۀ با وي اند.کرده ایفا هراسیاسالم و اسالمی ضد فضاي ایجاد در مهمی را

پی  در اغلب هارسانه که است رسیده نتیجه این به م 2004 تا 1994هاي  سال بین هاي انگلیسی

و  تهدید یک مسلمانان تصاویر، این نتیجۀ در که هستند مسلمانان از منفی تصویري نمایش

 گسترش و ایجاد در بسیاري عواملدر نتیجه،  شوند.می محسوب غربی هايارزش براي دشمن

 مواردبه  توانجمله می از که اندبوده مؤثر در کشورهاي اروپایی و ایاالت متحده هراسیاسالم

 ):12-16: 1388فائق،  حسینیو  (درخشه کرد اشاره زیر

 .کشورها بیشتر در مهاجرت ضد احساسات رشد -1

 .القاعده نظیر افراطی هايگروه تروریستی اقدامات -2

 .غربی احزاب و هادولت حمایت ضدمسلمانان با یافتهسازمان تبعیض و خشونت -3

 .هانتینگتون هايتمدن برخورد نظریۀ نظیر شرگونه و خیر هايایدئولوژي گسترش -4

 .سیاسی اسالم ایدئولوژي گسترش از هراس -5

نادیده  و مسلمانان و اسالم ضد دشمنی به غربیهاي  دولت هوشمندانه بخشیمشروعیت -6

 .مسلمانان حقوق گرفتن

 .اروپا شدن اسالمی و اسالم گسترش از هراس -7

 .مسلمانان و ضداسالم ايرسانه موج گسترش و ایجاد -8

 از موهن کاریکاتورهاي انتشار هراسی،اي براي القاي اسالمهاي رسانهزمینه از دیگر یکی

م. بود که  2005 سپتامبر 30 اي دانمارکی درروزنامهدر  .م 2005 سال (ص) در اسالم پیامبر

ماجراي شارلی ابدو کرد. نوعی ذهنیت خشن از اسالم و پیامبر اسالم را به مخاطب القاء می

کهنه نشدن اهمیت این  دهندهآمیز به پیامبر اسالم، نشان ) و تکرار چاپ کاریکاتور اهانت2015(

ات ضد اسالمی در کشورهاي اروپایی به ویژه فرانسه و ي تاریخی و دامن زدن به احساسمسئله

طورجدي یکی از معضالت امروز است که منجر به  باشد. اسالم هراسی در غرب به آلمان می

اعتمادي میان جهان اسالم و غرب شده و حیات جوامع مسلمان ساکن غرب را  ایجاد فضاي بی

  دشوار ساخته است. 

 سیاستیهاي توصیه

هراسی و توجه به هنجارها و ادراکات بازتولید شده در متن آن نه ري اسالمفهم دستگاه فک

یک اولویت، بلکه یک ضرورت است. ضرورتی که نیازمند اتخاذ رویکردي شناختی و عمیق 

است که به واسطۀ آن بتوان کنشی ایجابی را در مقابله با چنین امري ارائه کرد. بی تردید 

-ن و جهان اسالم، حفظ میراث غنی اسالم و ترسیم چشمترین چالش موجود در ایرااصلی
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ها و هنجارهاي بومی را در رویارویی با ها، نگرشبتوان ارزشآنها  اندازهایی است که از طریق

  امواج عظیم جهانی شدن حفظ و تقویت نمود.

  هراسی ارائه شود:اسالم مقابله بادر پایان بحث شایسته است برخی راهبردها جهت 

در این  هاي فرهنگی:هاي دیگر کشورها در سیاستگذاريمالحظات و حساسیت توجه به -1

رابطه، فرصت باید ظرفیتی را فراهم نمود که در آن با احترام به مبانی فرهنگی ـ ملی 

هاي فرهنگی الزم را براي سیاست شناسایی تشابهات هویتی و  کشورهاي مذکور ـ زمینه

گذاري فرهنگی در این زمینه  یکدیگر فراهم نمود. سرمایهفرهنگی و احترام به مفاخر ملی 

و همکاري با محققان، پژوهشگران و دانشگاهیان، ایجاد مراکز ـ علمی ـ فرهنگی تجهیز 

 تواند راهگشا باشد. ها، ... می کتابخانه

هاي غیردولتی را در تنظیم و ایجاد  ها، نباید نقش سازمان رغم نقش قابل مالحظه دولت به -2

ها و مجامع غیردولتی در سطوح  یی و تعامل فرهنگی فراموش نمود. ایجاد سازمانهمگرا

اي  هاي دوره المللی که بتواند در چارچوب ایجاد دبیرخانه دائمی، کنفرانس اي و بین منطقه

براي هایی فرهنگی موجب نزدیکی هر چه بیشتر نخبگان و اندیشمندان شاخص  و رایزنی

 گردد.  یایران می وآشنایی بیشتر با فرهنگ اسال

شناسی فعالیتهاي فرهنگی خارج کشور (صدا وسیما، مراکز اسالمی در لندن، آسیب -3

هامبورگ، وین، واشنگتن، نیویورك، جامعه المصطفی، سازمان فرهنگ و ارتباطات 

تدوین )، اسالمی، مجمع تقریب مذاهب اسالمی، معاونت سینمایی و هنري وزارت ارشاد

هنري معرفی اسالم رحمانی به غرب، تغییر  -یکردهاي فرهنگیراهبرد، اهداف و رو

کارگیري نیروهایی که ه برخی مدیران فعلی نهادهاي فرهنگی متولی امور خارجی، ب

و  شناخت کافی نسبت به اسالم و غرب دارند، برگزاري سمینارهاي علمی و نمایشگاهها

، واشنگتن، پاریس، هنري ماهیانه در شهرهاي اصلی غرب نظیر، لندنهاي  برنامه

اساتید، دانشجویان،  گردي براي تجار،ایراننیویورك، برلین، رم، مادرید، برگزاري تورهاي 

ینمایی و انیمیشن روزنامه نگاران، نویسندگان و دیپلماتهاي جهان غرب، تولید فیلمهاي س

هاي متعالی اسالمی، از جمله براي مخاطب غربی جهت معرفی فرهنگ و تمدن و ارزش

ها درباره  هراسی در غرب و تصحیح تصور نادرست غربی کارهاي کاهش موج اسالم راه

  )./http://peace-ipsc.org/fa : :1394(صفوي،  اسالم است

هایی که بتوانند به معرفی  ها، مجالت و فیلم اي و انتشار روزنامه هاي ماهواره ایجاد شبکه -4

 ایران یاري رساند.اسالم و هاي مشترك در حوزه  و تثبیت عناصر و شاخص

  : هاي زیر ممکن استکه از طریق روش ها گفتگو میان مسلمانان و غربی -5

  ار مشترك با نویسندگان غربی.الف. تشویق اساتید دانشگاهی جهت نگارش آث
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المللی جهت شناسایی و جذب اساتید براي همکاري در راستاي  هاي بین ب. برگزاري همایش

  مقابله با اسالم هراسی.

  ج. ارتباط با نخبگان غربی و ارائه تصاویر صحیح از اسالم به آنان.

ویژه ایرانی جهت  ن و بهد. ارائه امکانات الزم جهت بهره گرفتن از پتانسیل دانشجویان مسلما

  هاي سراسر جهان. معرفی اسالم ناب به دانشجویان دانشگاه

  منابع

 الف) فارسی

اي غربی، پیامدهاي آن بر اروپا و ایاالت متحده، ترجمـه محمدحسـن    ). اسالم به عنوان پدیده1382اسپوزیتو، جان ( -1

 .1-17: 15، 1382نوروزي، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 

، »هاي غربی (مطالعـه مـوردي روزنامـه تـایمز چـاپ لنـدن)      هراسی در رسانهاسالم). «1388افتخاري، اصغر(الف). ( -2

 .3ترویجی رسانه، سال بیستم، شماره -ي علمیفصلنامه

ایجابی در تبلیغات غرب. فصلنامه رسانه، سال بیستم، ش  هراسی. سلبی و ). دو چهره اسالم1388افتخاري، اصغر(ب) ( -3

3 :29-44 . 

http://www.faraghli در: ،12/5/1394، تاریخ آخرین دسترسی: Intelligenceایران هراسی در سریال -4 t.com/  

  /https://fa.wikipedia.org/wikiدر:  ،20/5/1394هراسی، تاریخ آخرین دسترسی:  ایران -5

، در: 12/5/1394، تـــاریخ آخـــرین دسترســــی:   اســـی؛ ابـــزار کنگـــره بـــراي تحـــریم ایـــران      هر یـــران ا -6

http://www.psyop.ir/?p=158131  

لیل گفتمانی، ماهنامـه  هاي بیگانه: قرائتی با تح: رسانههراسیاي براي ایرانهراسی: مقدمهاسالم )،1389بشیر، حسن ( -7

 .12-9، مرداد ماه: 3مدیریت ارتباطات، ش 

  ، مرداد. 23محمدي، ماهنامه زمانه، سال سوم، ش ). چهار اسالم. ترجمه علی گل1383بنارد، چریل ( -8

در: همـایش اسـالم    2001 سـپتامبر  11 هراسی پس از گسترش اسالم در غربی هاينقش رسانه ).1389( بنگاش، ظفر -9

  ارتباطات. و هنر فرهنگ، تهران: پژوهشگاه ها،حل راه و روندها علل، سپتامبر: 11 زپس ا هراسی

، تـاریخ آخـرین   IPSC ی مطالعـات صـلح  الملل بینبررسی دالیل هراس از اسالم در اروپا. مرکز . پوراسمعیلی، نجمیه -10

  /http://peace-ipsc.org/fa ، در:12/5/1394دسترسی: 

 .  ). آمریکا و اسالم سیاسی. ترجمه محمدکمال سروریان. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي1379(جرجیس. فواز، اي -11

  ستیزي، تهران: انتشارات مرکز آموزشی شهید صیاد شیرازي.). از اسالم هراسی تا ایران1393چشمه نور، مرتضی. ( -12

 فصـلنامۀ ، "لنـدن  چاپ تایمز روزنامه موردي غربی؛ مطالعههاي  رسانه در هراسی اسالم"). 1388( خانی، محمدحسن -13

  .45 -57:  پاییز، 79 پیاپی شماره ،3شماره بیستم، جمعی، سال ارتباط وسایل علمی ترویجی

 هايرسانه موردي غربی؛ مطالعه هايرسانه در هراسی ). اسالم1388فائق، سیدمحمدمهدي ( و حسینی درخشه، جالل -14

  .29 -10:  ، پاییز79 پیاپی شماره ،3شماره بیستم، جمعی، سال ارتباط وسایل علمی ترویجی فصلنامۀ بریتانیا،

). اسالم هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس. 1392دهشیري، محمدرضا ( -15

  ی الهدي.الملل بینتهران: انتشارات 

  ، در:1391/ 25/11درصد است، تاریخ آخرین دسترسی:  35رشد جمعیت مسلمانان اروپا  -16

 ). درآمدي براسالم و جهانی شدن، تهران: بوستان کتاب قم.1383( سجادي، عبدالقیوم -17
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 http://www.aftabir.comدر:  ،1/5/1394ســراج، رضــا. ایــران هراســی چــرا وچگونــه؟، تــاریخ آخــرین دسترســی:  -18

/articles/view/politics/iran/c1c1257416901_iran_p1.php/  
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