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چکیده
امروزه مسلمانان اروپا بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی به واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شدهاند .با این وجود ،عواملی مانند
تقویت گرایشهای راست افراطی در اروپا ،شکلگیری و ظهور مجدد طالبان در افغانستان و تحوالت اخیر در منطقه
غرب آسیا با محوریت تروریسم تکفیری داعش ،زمینه مناسبی را برای تشدید اسالمهراسی در غرب بهوجود آورده
است .بر این اساس ،این مقاله به مطالعه ،شناخت و تحلیل عوامل تشدیدکننده اسالمهراسی در اروپا ،نحوه بازنمایی
رسانهای مسلمانان و پیامدهای آن بر این اقلیت مسلمان در جوامع اروپایی با استفاده از رویکردهای نظری
شرقشناسی (ادوارد سعید) و برخورد تمدنها (هانتینگتون) و با روش توصیفی -تحلیلی پرداخته است .یافتههای مقاله
نشان میدهد نحوه بازنمایی و پوشش خبری رسانهها از اسالم و مسلمانان در جوامع اروپایی ،در ارائه تصویری
مخدوش ،غیرعقالنی ،خشن و هراسآور از اسالم و مسلمانان که با اشکال «رادیکالیسم»« ،بنیادگرایی» و
«افراطگرایی» همراه است ،موجب تشدید پدیده اسالمهراسی و اسالمستیزی شده است .این موضوع نیز پیامدهایی
مانند اعمال محدودیت بر رفتار و عمل به اعتقادات دینی مسلمانان در جوامع اروپایی داشته است.
واژههای کلیدی :جوامع اروپایی ،تشدید اسالمهراسی ،بازنمایی رسانهها ،جریانهای راست
افراطی ،رسانههای برونمرزی.
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 .1مقدمه

سال ششم /شماره هفتم /بهار و تابستان 1400

اسالمهراسی یا «اسالم را بهعنوان تهدید به حساب آوردن» خصوصاً در چهار دهه اخیر ،عامل
مهمی در روابط میان غرب و مسلمانان بهویژه مناسبات با کشورهایی که غرب با آنها مشکل
داشته ،بوده است .ضدیت با اسالم و تهدید پنداشتن آن ،ریشه در روابط اسالم و غرب دارد که
همواره داستانی از اختالف و خصومت بوده است .از نظر فرایند تاریخی ،اسالمهراسی فراز و
فرودهای متفاوتی را طی و به اشکال متفاوتی بروز کرده است .پیروزیهای اولیه اعراب پس از
ظهور دین اسالم ،جنگهای صلیبی از سدههای  11تا  13میالدی ،گسترش امپراتوری عثمانی
به اروپای شرقی در سدههای  15و  16و ایجاد نظامهای استعماری در کشورهای عربی توسط
فرانسه ،انگلستان و تا حد کمتری ایتالیا در سده  ،19وقوع رخداد  11سپتامبر  2001م
(ماهپیشانیان ،)152 :1388 ،اقدامات تروریستی در اروپا مانند «حادثه شارلی ابدو و یا اقدامات
تروریستی در پاریس» ،ظهور جریانهای سلفی -تکفیری مانند داعش و جذب برخی از مسلمانان
اروپایی در این گروهها ،تقویت گرایشات راست افراطی و احزاب افراطی در اروپا ،شکلگیری و
ظهور مجدد طالبان در افغانستان همه اشکال متفاوتی از ضدیت با اسالم را شکل داده است.
عالوه بر این ،بهنظر میرسد تحوالت اخیر در غرب آسیا و رشد جریانهای افراطگرای
تکفیری در عراق ،سوریه ،افغانستان و یمن که تعداد زیادی از این گروهها از مهاجرین مسلمان
ساکن در غرب بودهاند ،تغییر موازنه جمعیت در غرب بهواسطه رشد اندک جمعیت و موج
مهاجرت مسلمانان به این کشورها ،گرویدن گروههایی به اسالم بههمراه تقویت جریان راست
افراطی در اروپا ،تأسیس گروههای ضدمهاجرتِ مسلمانان ،بروز بحران مالی اخیر در اروپا و
پیامدهای آن ،از عوامل مؤثر بر شـتاب تحـول اسالمهراسی به اسالمستیزی بوده است.
برخی از ابزارهای اصلی غرب برای پیشبرد اهداف خود در گسترش این پدیده عبارتند از:
«شبکههای ماهوارهای و اجتماعی ،هالیوود و سینما ،رمانها و داستانها ،بازیهای رایانهای و
فعالیتهای اطالعاتی سازمانهای اطالعاتی .این فعالیتهای سازمان یافته (اغلب رسانهای)
بهگونه ای در جوامع غربی تزریق شده که از نظر مردم آنها ،خطر اسالم در آینده بدیهیترین
تهدید برای تمدن غربی است .بنابراین ،از اسالم (خط سبز) بهعنوان امپراتوری شیطانی بهجای
کمونیسم (خط سرخ) نام برده میشود .به این صورت که با فروپاشی نظام دوقطبی ،غرب که از
نظر ذهنی به دشمن منسجم و ساختاری بهعنوان کمونیسم عادت کرده بود ،بعد از اتمام جنگ
سرد و به هم ریختن نظم بینالمللی پیشین ،هراس از اسالم را جایگزین هراس از کمونیسم
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کاظمی و شیرودی ( )1390در مقاله «نقش رسانههای غرب در برابر گسترش اسالم در غرب»
معتقدند که غربیها با اذعان به این امر که اسالم روزبهروز در حال گسترش در جهان غرب
است ،موضوعی بهنام اسالمهراسی را مطرح و در رسانهها بـهصـورت گسترده به آن توجه
کردهاند .این شبکهها ،متعلق به یهودیان صهیونیست و در تقابل جدی با جهان اسالم هستند و
موضوع رسانههای غرب را به نوعی سیاسـی -مذهبی ،آن هم از نوع صهیونیستی تبدیل
کردهاند .بیچرانلو ( )1388در مقاله «بازنمایی اسالم و ایران در رسانههای غرب» تحول در
بازنمایی رسانهای اسالم و ایران در رسانههای تصویری غرب در طول دهههای اخیـر ،بهویژه در
ابتدای هزاره جدید ،را تحلیل میکند .در این مقاله بازنمایی اسالم پس از حـوادث یازده سپتامبر
سال  2001میالدی و بازنمایی ایران ،پـس از تسـخیر سـفارت آمریکـا در ایـران ،بهعنوان
موضوعاتی اساسی و مورد تمرکز فعالیت رسانههای غرب و بهطور خاص ،بررسـی و راهبردهـای



 .2پیشینه پژوهش
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کرد» (سجادپور .)26 :1389 ،بر این اساس ،اسالمهراسی پدیدهای معاصر و محصول شرایط
نوین است .جایگزینی خط سبز با خط سرخ در سطح جهان ،وارد استراتژیهای امنیت بینالمللی
شد .این نگاه اسالمهراسی ،کمسابقه و شاید بیسابقه بود .مجموعه نگاه ترکیبی بر اسالمهراسی
در فهم بستری بهعنوان مفهومی راهبردی وارد ادبیات امنیتی شد ،با این بستر ترکیبی باید دید
اکنون عوامل راهبردی اسالمهراسی در غرب و نحوه بازنمایی رسانهای اسالمهراسی چگونه قابل
تجزیه و تحلیل است؟ عوامل تشدید کننده اسالمهراسی در اروپا ،بهویژه در یک دهه اخیر
کدامند؟ و پیامدهای آن در اروپا بر مسلمانان چیست؟
لذا ،فرضیه مقاله این است که اسالم هراسی پس از پیروزی انقـالب اسالمی و پایان
جنگ سرد که اسالم و مسلمانان بیشتر از دیگران به عنوان دشمن و تهدیدی برای غرب و
جهان به اصطالح متمدن معرفی شدند ،شدت گرفته است و پیامدهای آن به گونه ای توأمان
و پارادوکسیکال افزایش ناامنی و آزار و اذیت نسبت به مسلمانان از یک سو و افزایش
گرایش به اسالم در جوامع اروپایی از سوی دیگر ،است .روش این پژوهش در مقام گردآوری
و گزینش اطالعات ،اسنادی و کتابخانه ای و در مقام تحلیل و بررسی مضامین ،توصیفی-
تحلیلی است.
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رسـانهای اتخاذ شده در این زمینهها نیز تشریح شده است .مُقیس الدین )1995( 1در اثر خود
«تصویر ایران در رسانههای غربی» 2اشاره میکند که مهمترین علت تصویرسازی منفی از ایران،
«مؤلفه اسالمی» بودن آن است و نتیجه میگیرد که رسانههای آمریکایی تالش کردهاند تا میان
اسالم و مسیحیت نزاع ایجاد کنند؛ از این طریق که مسیحیت را بهعنوان نماد سعه صدر و
بردباری و اقتصاد بازار آزاد ،دقیقاً در مقابل اسالم مجسم کنند .درخشه و حسینی فائق ( )1388در
مقاله خود نوشتهاند که رسانههای بریتانیا با هوشمندی خاصی در پی تقویت گرایشهای
اسالم هراسانه در جامعه خود هستند و در این راه ،از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند که با
گذشت زمان حجم فعالیت آنها ضداسالم و مسلمانان افزایش یافته و حضور اندک و ضعیف
مسلمانان در بخش رسانهای بریتانیا در گسترش سریع و قدرتمند امواج اسالمستیزانه کمک کرده
است .شرفالدین و گنجیانی ( )1392در مقاله «هالیوود و توطئه اسالمهراسی با شگرد نفوذ در
ناخودآگاه» به برجسته ساختن خصومت بیش از صد ساله آمریکا با اسالم و مسلمانان ،از طریق
سینمای هالیوود با استفاده از شرطیسازی منفی اذهان مخاطبان جهانی و نفوذ تدریجی در
ناخودآگاه پرداختهاند .در این مقاله ،به شیوه استفاده عملی هالیوود از فن «تداعی معانی» و
«شرطیسازی» در ایجاد اسالمهراسی ،توجه شده است .پیشینه پژوهش نشان میدهد که در
این آثار بیشتر به علل و عوامل ایجاد و گسترش اسالمهراسی اشاره شده است .لذا ،بررسی و
تبیین پیامدهای اسالمهراسی به صورت پارادوکسیکال یعنی افزایش ناامنی و آزار و اذیت
مسلمانان از یک سو و افزایش گرایش به اسالم در جوامع اروپایی و نیز بررسی تشدید
اسالمهراسی در این جوامع ،نوآوری این مقاله محسوب میشود.

 .3چارچوب نظری :اسالمهراسی در غرب
مبنای نظری ادعاها و اظهارات محققان پیرامون نفی یا اثبات وجود پدیده اسالمهراسی ،عمدتاً
به دو دیدگاه برجسته و شناختهشده شرق شناسی (ادوارد سعید) و برخورد تمدنهـا
(هانتینگتون) مستند و متکی است .در ادامه این دو مبنای نظری بهصورت مجزا و با رعایت
تقدم تاریخی طرح شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1-3شرقشناسی ادوارد سعید

جدول شماره  .1چارچوبهای شرقشناسانه معرفی «خود» و بازنمایی «دیگری»
چارچوبهای معرفی «خود» (غرب)
توسعه و نوگرایی
تساهل و بردباری
صلح طلبی
عقالنیت و مسئولیتشناسی
قربانی تروریسم
آزادی زنان

چارچوبهای بازنمایی«دیگری» (اسالم و مسلمانان)
عقبماندگی و تحجر
تعصب و خشونت
شرارت و جنگطلبی
جنون و تندروی
مروج تروریسم
سرکوب زنان

(مهدیزاده)99 :1387 ،

اصول جزمی شرقشناسی و توصیف و تبیینهای برآمده از آن که بهشکل صریح و ضمنی
خود را در مطالعات مربوط به اسالم و موضعگیریهای عملی در برخورد با مسلمانان و جهان
اسالم متبلور ساخته ،حول چهار محور اصلی تجمع یافتهاند:
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شرقشناسی حوزه وسیعی است که همه فعالیتهای شناختی معطوف به شرق جغرافیایی و
فرهنگی را در بر میگیرد .به بیان بهتر ،شرقشناسی مجموعهای از معارف و دانشهاست که از
رهگذر تجربه طوالنی و متراکم غربیها ،در تماس با تمدن ،فرهنگ ،دین و ارزشهای شرقی به
وجودآمده است (مجیدی و صادقی .)86 -87 :1393 ،ادوارد سعید پژوهشگر پرآوازه فلسطینی که
در فراتحلیل این یافتهها نقشی برجسته دارد ،شرقشناسی را این گونه تعریف میکند:
«شرق شناسی عبارت است از نوعی سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطه ،تجدید ساختار و داشتن
آمریت و اقتدار بر شرق» (سعید.)16 :1382 ،
ادوارد سعید در تبیین خود از نحوه برداشت از مفاهیم شرقی (و از جمله اسالم و مسلمانان)
بیان میکند که مفهوم شرقشناسی در نتیجه ،گسترش امپریالیسم پدید آمده و فعالیت
شرقشناسی ،همزمان با تسلط امپریالیسم بر بخشهای عظیمی از جهان اسالم شکل گرفته
است .بر اساس این اندیشه ،غرب بهجای تالش برای فهم و کشف شرق ،خود به اختراع و
ساخت شرق دست زده است .بازنمایی غرب از شرق ،نه بر واقعیت جوامع مدرن شرقی بلکه بر
تفاسیر متنی و ذهنی استوارند .در حقیقت این شرق محصول شرقشناسی است .نهادهای
مستعمراتی و امپریالیستی را باید در روابط قدرت-دانش ،مورد بررسی تاریخی قرار داد (سعید،
.)3 :1377
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 -1وجود تفاوت و تمایز مطلق و عبورناپذیر میان مغربزمین ،بهعنوان موجودیتی خردمند،
توسعهیافته ،انسانی و برتر با مشرقزمین بهمثابه موجودیتی غیرعقالنی (نابخرد) ،عقبمانده،
نازل و حقیر؛
 -2نحوه بازنماییهای غرب از شرق که نه بر واقعیتهای عینی و جاری جوامع شرقی که بیشتر
بر توهمات و تخیالت قوممدارانه و سطحینگرانه و تفسیرهای ذهنی سوگیرانه و کلیشهای از
این جوامع مبتنی است؛
 -3شرق همواره موجودیتی ثابت ،یکپارچه ،تغییرناپذیر ،غیرقابل اصالح و ناتوان از تعریف هویت
خویش است؛
 -4شرق و بهطورکلی مشرقزمین چیزی است که همواره باید از آن ترسید و آن را بههر طریق
ممکن تحت کنترل و نظارت درآورد (.)Semati, 2010
 .2-3پارادایم برخورد تمدنی ساموئل هانتینگتون
ساموئل هانتینگتون نخستین بار در  1993تئوری مشهورش را در قالب مقالهای تحت عنوان
«برخورد تمدنها »1مطرح کرد .این مقاله که پراستنادترین و تأثیرگذارترین پژوهش علمی
حوزه گفتمانی برخورد تمدنی است ،با این جمله آغاز میشود« :سیاست جهانی وارد مرحله
جدیدی شده اسـت» ) .(Faimau, 2015: 321-335هانتینگتون ،آینده جهان را این گونه
ترسیم کرد « :در صورتی که تمدن غربی درصدد یافتن راه حلی برای مواجهه مسالمتآمیز با
دو تمدن مهم و رو به رشد در جهان یعنی اسالم و کنفوسیوسیسم برنیاید ،در آیندهای نه
چندان دور میان این دو تمدن و تمدن غرب شاهد برخورد و درگیری خواهیم بود» (دهشیری،
.)7 :1392
نظریه هانتینگتون در وهله نخست ،نظریه ای است که از دو مؤلفه برخوردار است :یک
مؤلفه آن دموگرافیک و مربوط به جمعیت شناسی و مؤلفه دوم فرهنگی و مفهومی است .بخش
دموگرافیک این نظریه می گوید که رشد جمعیت در جهان اسالم اعم از اقلیتهایی که در
کشورهای اروپایی و آمریکا زیست می کنند و مسلمانان مقیم کشورهای اسالمی ،از نرخ باالیی
برخوردار است .به اعتقاد هانتینگتون این نرخ رشد بسیار باال روزی برای غرب به مسئله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Clash of Civilizations
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رقابت و اختالف غرب با جهان اسالم به گذشته بر میگردد ،ولی عواملی پدیده اسالمهراسی را
در دوره کنونی تشدید کرده است .از جمله:



 .4عوامل تشدیدکننده اسالمهراسی
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سیاسی -امنیتی و فرهنگی تبدیل خواهد شد و مسلمانان از نظر تعداد از غربیها پیشی خواهند
گرفت .اما مؤلفه دوم که م همتر است تأکید وی بر ویژگی فرهنگی غرب است .به اعتقاد او
پاره ای از مفاهیم مانند آزادی و حقوق بشر و جدایی دین از دولت یا سیاست از حکومت مفاهیم
ویژه غربی است ،این مفاهیم در فرهنگ اسالمی جایی ندارد و نمی شود بذر آن مفاهیم را در
قلمرو اندیشه اسالم کاشت و اساساً فرهنگ اسالمی با این مفاهیم بیگانه بوده و خواهد بود.
به همین دلیل وی معتقد است که روزی این تمدن ها با هم تسویه حساب خواهند کرد
(ابوالنصر.)15 :1378 ،
تأمل برانگیزترین بخش مدعای هانتینگتون در گزارههای ذیل خالصه شده است:
ـ مشکل اصلی غرب ،بنیادگرایی اسالمی و گروههای تنـدرو ،افراطـی و تروریسـتی همچون
القاعده نیست ،بلکه مشکل خود اسالم است .اسـالم بهمنزله تمدنی کـه پیروانش به برتری
مطلق فرهنگ خود اعتقاد دارند ،اما این مسئله که در زمان حاضر ضعیفتر از غرب هستند،
بسیار آزارشان میدهد و از این بابت ،احساس حقـارت و یأس میکنند ( Saeed, 2007:
.)443-462
ـ در عصر نوین ،صفآراییهای جدیدی بر محور تمدنها شکل میگیرد و در نهایت تمدن
اسالمی و کنفسیوسی با نزدیک شدن به یکدیگر و در کنار هم ،رویاروی تمدن غرب قرار
میگیرند (صالحیامیری.)228 :1392 ،
ـ در آینده قابل پیشبینی ،هیچ تمدن جهانگیری وجود نخواهد داشت .دنیای پـیشرو متضمن
تمدنهای گوناگونی است که هر یک ناگریز است همزیستی بـا دیگران را بیاموزد
(هانتینگتون.)79 :1386 ،
او بر این باور است که «پایان جنگ سرد» ،تهدید اسالم برای غرب و اعتقاد به ضرورت
ایجاد یک «دیگریِ تحتالشعاع» در غرب پس از فروپاشی کمونیسم را برجسته کـرد و بـه این
برداشت انجامید که اشاعه اسالم سیاسی ،آغازگر یک جنگ سرد جدید است که «غرب
دموکراتیک» را در مقابل «بنیادگرایی اسالمی» قرار میدهد (.)Abrahamian, 2003: 531
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 .1-4پیروزی انقالب اسالمی
پروژه اسالمهراسی بهصورت مشخص ،از اواخر دهه  80میالدی آغاز شد .چرایی عملیاتی شدن
اسالمهراسی نیز به موضوعاتی چـون پیـروزی انقـالب اسالمی و رشد و از سرگیری جریانهای
اسالمی در جهان اسالم باز میگردد .اسالمهراسی پس از پیروزی انقالب اسالمی و پایان جنگ
سرد که اسالم و مسلمانان بیشتر از دیگران به عنوان دشمن و تهدیدی برای غرب و جهان
بهاصطالح متمدن معرفی شدند ،شدت گرفته است.
 .2-4فروپاشی شوروی
با فروپاشی بلوک شـرق و شـوروی ،مطابق دیدگاههای محافظهکارانه افرادی چون لئو اشتراوس
مبنـی بـر وجـود یـک دشمن واقعی یا فرضی بهعنوان یکی از راهبردهای سیاست خارجه ایاالت
متحده ،پـروژه اسالمهراسی مورد اهتمام قرار گرفت .مراکز تصمیمساز آمریکا سـعی کردنـد
برای پر کردن خأل بیگانههراسی و محاصره اندیشی ،خطر اسالم را جانشین خطر کمونیسم کنند.
از این رو و در فاز جدیـد ،راهبرد اسالمهراسی را از مجاری صرف تبلیغاتی خارج کرده ،به آن
زیرساخت به اصـطالح علمی ـ فرهنگی دادند (مامی.)17 :1389 ،
 .3-4حادثه یازده سپتامبر
حادثه  11سپتامبر و پررنگ شدن موضوع شیوههای تقابل با اسالم و مسلمانان در کشورهای
غربی و جهان بهعنوان موضوعات امنیتی داخلی و بینالملل ،جنگ سرد جدیدی را با تمرکز بر
مباحث فرهنگی و هویتی شکل داد که میتوان از آن بهعنوان «جنگ سرد جدید فرهنگی» تعبیر
کرد که دامن زدن به موج اسالمهراسی را رقم زد (دهشیری .)8 :1392 ،رسانههای غربی پس از
یازده سـپتامبر ،شخـصیت مـسلمانان را عمدتاً بهصورت خشک مقدس ،متنفر از یهود و
مسیحیت و تروریست و زنان عرب را هم بهصورت رقاص ،جادوگر ،جنس زبون و ذلیـل نشان
میدهند (قاسمی.)105 :1390 ،
 .4-4ناکامی آمریکا در افغانستان و عراق
در پی ناکامی آمریکا در افغانستان و عراق و شکست طرح «خاورمیانه بزرگ» که در واقع
شکست رویکرد سختافزاری در راهبرد اسالمهراسی بود ،موج شدیدتری پدیدار شد .این موج با
پیروزی اسالمگرایان و به قـدرت رسـیدن آنها در برخی کـشورهای اسـالمی و بهویژه پیروزی
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 .6-4تقویت احزاب راست افراطی در اروپا
در سالهای اخیر ،قاره اروپا شاهد رشد جریان راست افراطی در سطوح مختلف بوده است .این
پدیده بههمراه خود موج بزرگی از تشدید اسالمهراسی در غرب را به راه انداخته است« .ردگرین»
در کتاب راست افراطی به این موضوع اشاره میکند که راست افراطی در کشورهای اروپایی
بهشدت در حال تقویت است ( .)Rydgren, 2018راوندال در مقاله خود به افزایش رادیکالیسم
توسط راست افراطی در اروپای غربی اشاره دارد ) .(Ravndal, 2017همچنین ،هاینوورث از
مؤفقیت های مختلف احزاب راست افراطی یاد کرده و این احزاب را بهعنوان مقاومترین عناصر
قرن بیستم دانسته است ).(Hainworth, 2008
مهمترین مؤلفههای جریان راست افراطی عبارتند از« :ملیگرای افراطی ،میهنپرستی
رفاهطلبانه ،ضدیت با مهاجران و بهویژه مسلمانان ،حمایت از نژادپرستی ،ضدفردگرایی،
ضدمساواتطلبی ،ضدیکپارچگی اتحادیه اروپا ،بیگانهستیزی و ضدجهانی شدن (دهشیری و
قاسمی.)51 :1396 ،



 .5-4ظهور داعش
گروه تروریستی داعش یکی از رادیکالترین گروههای اسالمگرا در غرب آسیا است که بهلحاظ
اعتقادی معتقد به سلفیسم تکفیری است ) .(Hashim, 2015: 1هدف اصلی در تفکر سلفی
تکفیری ،پاکسازی دین از تفکرات شرکآمیز است .بهزعم سلفیها این تفکرات با گذشت زمان
وارد اسالم شده و اسباب تحریف شریعت الهی را فراهم کردهاند .الزمه زدودن شرک از پیکر
اسالم بازگشت به اصل توحید است؛ آنگونه که این اصل از سوی رسول خدا و در قرآن کریم
مطرح شده است .از نظر سلفیها مصادیق بارز شرک اکبر عبارتند از« :پرستش بتها و مقدس
شمردن بعضی انسانها و قبورشان» .آنها بهخصوص شیعیان را بهواسطه آنچه آن را احترام
بیش از حدوحصر این قوم به اهلبیت رسول خدا میپندارند مشرک ،مرتد ،و از دینبرگشته
میدانند (.)Bunzel, 2015: 8
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حزب اهلل در جنگ  33روزه بـا رژیـم صهیونیـستی و جنگ  22روزه غـزه همراه و تشدید شد.
رسانههای غربی از تاکتیکهایی همچون توهمسازی ،تمسخر ،تحقیر و تحریف علیه مقدسات
اسالمی ،آموزههای دینی و مسلمانان ،بهره گرفتند.
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 .7-4شکلگیری و ظهور مجدد طالبان
طالبانیزم به اندیشه و تفکری اطالق می شود که با ظهور جنبشی بهنام طالبان در پائیز 1994
میالدی شکل گرفت (عارفی .) 23 :1378 :با سقوط حکومت طالبان در سال 2001م حضور این
گروه در عرصه قدرت افغانستان کمرنگ شد ،ولی طالبان با گذشت زمان ضمن تقویت مواضع
خود به عنوان نیرومندترین بازیگر اپوزیسیون در این کشور ظهورکرد .با توجه به قدرتیابی
مجدد این گروه ،در حال حاضر ( )2021به نظر می رسد که شرایط و مقتضیات زمان ،ذهن و
ضمیر طالبان را عوض نکرده و آنچه که تغییر یافته شیوه های سیاسی و تبلیغاتی طالبان است
که اندکی مهارت دیپلماسی را فراگرفته و خود را با شرایط موجود همسو کرده است (محمودی،
.)221 :1399
دسـتورهای سـختگیرانـه و واپـسگرایانـه طالبان در دوره اول حکمرانی خود در افغانستان
از قبیل تحریم تلویزیـون و عکـس ،تحـریم کوتـاه کـردن مـوی سـر و تراشـیدن ریـش،
ممنوعیـت تحصـیل دختـران و بانوان و دشمنی شدید با اهل تشیع ،واقعیتهای انکارناپذیری
هستند که بر وجهه اسالم در نزد غرب تأثیر منفی گذاشته است (حسینی.)253 -256 :1379 ،
چنانچه این رویکردها در دوره دوم حکمرانی طالبان در افغانستان که از سال  2021شروع شده
است ،ادامه یابد ،بر تشدید اسالمهراسی در اروپا تأثیرگذار خواهد بود.
-8-4تحوالت دهه اخیر در منطقه غرب آسیا
جنگهای پیدرپی در برخی کشورهای عربی موجب افزایش شدید خشونت و جنگهای فرقهای
و مذهبی ،اوجگیری افراطیگری ،کشته شدن بیش از نیممیلیون نفر و آوارگی دهها میلیون نفر از
شهروندان کشورهای مختلف عربی (ایزدی و اکبری )46 :1395 ،و افزایش موج مهاجرت شد .در
پی بحران مهاجرت در سال  2015حدود یک میلیون مسلمان راهی اروپا شدند که با واکنش
افراطگرایان اروپایی مواجه شدند .بحرانی که در حوزه مهاجرت در سال  2015اتحادیه اروپا با آن
مواجه شد ،نشان داد حساسیت احزاب تندرو و افراطی در کشورهای اروپایی در قبال افزایش
جمعیت مسلمانان اروپا افزایش یافته و در قالب «تشدید اسالمهراسی» نمایان شده است (سیفی
و پورحسن.)184 :1395 ،
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محققان متعددی بازنمایی مسلمانان و اسالم را در رسانههای مختلف و در زمینههای مختلف
ژئوپلیتیک بررسی کردهاند .بیشتر این محققان معتقدند بازنمایی رسانههای غربی از مسلمانان و
اسالم به گونهای منفی بوده است ).(Ahmed and Matthes, 2017
بهنظر میرسد که پویایی مرکزی این بازنماییها حول محور امنیتسازی میچرخد ،و اسالم
را بهعنوان یک دین خشونتآمیز به تصویر میکشد ) (Ibid: 219که ذاتاً با تروریسم و یا موارد
دیگر مرتبط است و مسلمانان را بهعنوان یک «دیگری» تمایزناپذیر برای فرهنگ غرب معرفی
میکند ).(Sunar, 2017
سامایی و مالمیر ،بر این نکته تأکید میکنند که چگونه مسلمانان در رسانههای غربی با خشونت
مرتبط هستند و بهعنوان «اسالمگرایان رادیکال و مبارزان اسالمی» به تصویر کشیده میشوند
) .)Samaie and Malmir, 2017: 70در همین راستا ،یافتههای نیکرسون در نمایش رسانههای
ایاالت متحده از رویدادهای تروریستی در فرانسه و ترکیه تأیید میکند که «قالب رسانههای خبری
از تصاویر مغرضانه و منفی استفاده میکند .به گونهای که تعصبات فعلی علیه مسلمانان را تقویت
میکند ،حتی زمانی که مسلمانان خودشان قربانیان هستند» ).(Nickerson’s, 2019: 547
مطالعات مختلف همچنین تأکید کردهاند که رسانهها هنگام گزارش در مورد اقدامات
تروریستی انجام شده توسط مسلمانان بهطور یکپارچه از عباراتی مانند «بنیادگرایی اسالمی»،
«افراطگرایی اسالمی» و «رادیکالیسم اسالمی» استفاده میکنند ) .(Corbin, 2017در حالی که
هنگام گزارش اقدامات تروریستی انجام شده توسط غیرمسلمانان ،به جای صحبت در مورد
«تروریسم داخلی» تمایل دارند توصیفهای محتاطانهتری مانند «نفرت جنایتکارانه »1را انتخاب
کنند ).(Marusek, 2018
از طرف دیگر ،همانطور که «آلن» بیان میکند ،به نظر میرسد رسانهها غیریت را تقویت
میکنند و اسالم را «عمیقاً متفاوت» گزارش میکنند ) .(Allen, 2010در این راستا« ،بیکر و
همکارانش» با مطالعه روزنامههای بریتانیا دریافتند که مسلمانان از طریق تأکید بر همسانی آنها
با یکدیگر و «تفاوت آنها با غرب» به تصویر کشیده میشوند ).(Baker et al, 2013: 255
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برای آزمایش این یافتهها« ،بلیچ و ون» در وین بهطور مقایسهای بررسی کردند که مسلمانان
نسبت به سایر گروههای مذهبی در رسانههای ایاالت متحده منفیتر نشان داده میشوند
) .(Bleich and van der Veen, 2018در نتیجه ،نه تنها اکثر مطالعات موافق هستند که هم
اسالم و هم مسلمانان بهصورت منفی طراحی شدهاند ،بلکه بیشتر آنها به زبان ژورنالیستی
نامناسبی اشاره میکنند که برای توصیف اسالم و مسلمانان استفاده میشود .(Younes et al,
)2020; Ragozina, 2020; Ewart et al, 2018

«بوو و همکاران» ( ،)2015با مشاهده داستانهایی درباره مسلمانان جمعآوریشده از
روزنامههای پرتیراژ در ایاالت متحده ،ثابت کردند که اکثر داستانها دارای قالبهای خنثی
هستند ،در حالی که تقریباً  24درصد دارای قالبهای منفی و  4درصد حاوی چارچوبهای مثبت
هستند ) .(Bowe et al, 2015: 51در همین راستا ،مونیک این ایده رایج را که همه رسانهها،
مسلمانان را نادرست معرفی میکنند ،به چالش میکشد ،و بهعنوان نمونه رسانههای گالسکو 1را
نشان میدهد ،جایی که روزنامهنگاران ،بازنمایی متنوعی از مسلمانان ارائه میکنند و با منابع
مختلف مسلمان درگیر میشوند (« .)Munnik, 2017بلیچ و همکارانش» ( ،)2018در تحلیل
خود از روزنامههای بریتانیا ،آمریکا ،کانادا ،و استرالیا بین سالهای  1996و  ،2016خاطرنشان
میکنند که وقتی رسانهها در مورد فداکاری در اسالم گزارش میدهند ،تصویر متعادلتری از
مسلمانان به نمایش میگذارند ).(Bleich et al, 2018
آثار دیگر ،همبستگی مثبتی بین ایدئولوژی سیاسی رسانهها و بازنمایی آنها از مسلمانان پیدا
میکنند :بهعنوان مثال« ،غوری و اومبر» ( )2019نشان میدهد که در استرالیا ،رسانههای چپ
گرایش دارند اسالم را مثبتتر به تصویر بکشند ،در حالی که رسانههای محافظهکار آن را
بهعنوان «دیگری »2و «سکوالریزه کردن» 3تعریف میکنند ).(Ghauri and Umber, 2019
در رسانهها ،اخبار و تحوالت مربوط به خشونت و ترور در ارتباط با کنش سوژهها در جهان
اسالم و ایران ارزش باالیی دارند .در واقع ،در مقایسه با گذشته تعداد معدودی از خبرهای مهمتر
به نحوی مربوط به مسلمانان نیستند ،در حالی که تعداد بسیار معدودی از خبرهای مربوط به
مسلمانان در سالهای اخیر درباره چیزی غیر از «جنگ علیه ترور» بودهاند Richardson,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به اعتقاد کریم ،صفت «اسالمی» اغلب به وسیله خبرنگاران برای توصیف فعالیتهای
تروریستها به نحوی استفاده میشود که برای اشاره به اقدامات مشابه که توسط پیروان دیگر
ادیان مخصوصاً مسیحیان و یهودیان انجام میشود ،غیرقابل تصور است (کریم.)81 :1383 :
تیترهایی همچون «ردپای گروه تروریست مسلمان در آمریکا»« ،اسالم در برابر غرب»« ،شمشیر
اسالم»« ،وجه تاریک اسالم»« ،تندروهای مذهبی» و «ریشههای خشم مسلمانان» در نشریاتی
مانند «نیویورک تایمز»« ،نیویرکر»« ،تایم» و ...برجسته هستند (همان .)80 :نظرسنجیهای
مختلف نشان میدهد تلقی غربیها از اسالم و مسلمانان شدیداً از آخرین عناوین مهم خبری
رسانهها بهویژه تروریسم متأثر است (جرجیس .)101 :1386 ،تصویر غالب «مسلمانان خشن»،
فقط در روزنامهها و تلویزیون بازتولید نشده است ،بلکه بهعنوان بازنمایی «دیگران مسلمان» در
فرهنگ پاپ ،هنر ،موسیقی ،ادبیات ،کتابهای درسی مدارس ،گفتمان عامه و به اشکال مختلف
بازیهای کامپیوتری تولید شده است (بیچرانلو.)120 :1388 ،
از مهمترین عوامل شکلدهنده افکار عمومی علیه مسلمانان در آمریکا تبلیغات گسترده
رسانهای است که همواره مسلمانان را بهعنوان عامل بینظمی ،خشونت ،ترور و برخوردهای
متحجرانه معرفی کرده است و بهنوعی مردم را به جنگ علیه مسلمانان تشویق میکند .در واقع
 11سپتامبر نقش رمزگشایی از همه معانی ساخته شده علیه مسلمانان را داشت و بهنوعی تداعی
معانی و تبدیل کردن شک و تردیدها به یک باور نهادینه در افکار عمومی غرب شد که پیام
اصلی آن عبارت بود از اینکه مسلمانان واقعاً مظهر خشونت و شرارت هستند ..از طرفی
چهرهسازی وحشت از مسلمانان دو کارکرد اساسی دیگر داشت .کارکرد اول جلوگیری از توسعه
تشرف به اسالم در غرب و کارکرد دوم آن فروریختن مسلمان از درون بود .در واقع این گونه
تبلیغات بهنوعی جنگ روانی علیه مسلمانان حساب میشود (طاهریموسوی.)75 -76 :1386 ،
اسالمهراسی در طول و پس از انتخاب اوباما درآمریکا با شدت بیشتری ظاهر میشود .در
گزارشی با عنوان «فعالیتهای ضدمسلمانان در ایاالت متحده :خشونت ،تهدید و تبعیض در
سطح محلی» حدود  757رویداد ضدمسلمانان در سراسر ایاالت متحده از سال  2012تا 2018



).(Ibid: 117

سال ششم /شماره هفتم /بهار و تابستان 1400

) .(Poole and 2006: 1نگارندگان کتاب «مسلمانان و رسانههای خبری» معتقدند «پس از
حمالت ویرانگر  11سپتامبر  2001علیه آمریکا ،مسلمانان عموماً در تصویرسازیهای رسانهای،
جایی را اشغال کردهاند که پیش از آن کمونیستها اشغال کرده بودند .در حالی که دشمنان
دوران جنگ سرد ،به دوستانی جدید در سازمانهای مهم غربی همچون ناتو تبدیل شدهاند
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ردیابی شده است .دادههای گزارش بر اساس پنج دسته جمعآوری و طبقهبندی شده است)1( :
قوانین ضداسالم )2( ،مخالفت با اسکان پناهندگان )3( ،مخالفت با مساجد ،قبرستانها و مدارس
مسلمانان ،و ( )4اقدامات ضداسالمی و اظهارات مقامات منتخب و انتصابی ،و ( )5گزارشهای
رسانهای از خشونت و جنایات ضدمسلمانان ) .(McKenzie, 2018نویسنده گزارش ،رابرت
مککنزی ،عضو ارشد در اندیشکده آمریکای نوین نتیجهگیری کرد« :با نگاهی به آمار ،واضح
است که افزایش این حوادث به چرخه انتخابات مرتبط است که نشاندهنده لفاظیهای سیاسی
است» .چهار مقوله از پنج مقوله در آثار مککنزی ابزاری برای هدایت خشم و ترس به یک
استراتژی انتخاباتی و کسب درآمد از آن به آرای راستافراطی حزب جمهوریخواه هستند.
مسلمانان و اسالم در مبارزات انتخاباتی توسط سیاستمداران راستافراطی بهعنوان طبل تولید
صدا بهکار گرفته میشوند تا تعداد زیادی از رایدهندگان را برای حفظ کرسیهای قدرت خود و
نه چیز دیگر بیرون آورند ) .(Ibidانتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در مارس  2019صحنه سیاسی
را در کشورهای غربی تغییر داد .اروپا در کنار شعارهای ضدمهاجرتی ،و ضدپناهندگی رنگ و
بویی ضدمسلمانان به خود گرفت و اغلب به موضوع اصلی کمپینهای احزاب راستافراطی
تبدیل شد.

 .6پیامدهای تشدید اسالمهراسی بر مسلمانان در جوامع اروپایی
ظهور پدیده اسالمهراسی و در نهایت تشدید اسالمستیزی در اروپا پیامدهایی را برای مسلمانان
در جوامع اروپایی داشته است که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
 .1-6احساسات منفی و آزار و اذیت مسلمانان در جوامع اروپایی
بمباران یک سویه ،پیاپی و روزانه افکار عمومی با سیل عبارت های نوشتاری و الکترونیکی و
عدموجود امکانات م شابه و فرصت یکسان برای مهاجرین و مسلمانان جهت پاسخگویی و
تنویر افکار عمومی و عدم شناخت و معرفی دین اسالم و تفاوتهای میان مسلمانان ،موجب
اثرگذاری جدی در افکار عمومی مردم اروپا شده است .برخی از عبارات مانند «تروریستهای
مسلمان»« ،تهدید هویت ملی» و «مسلمانان مجرم» و ...تکرار آن در رسانهها موجب تقویت
این مفاهیم در اذهان و افکار عمومی شده و به مرور اذهان همه درمورد مسلمانان در جامعه
اروپا منفی می شود .در مرحله بعد ،پس از شکل گیری ذهنیت منفی در اثر انتشار منظم اخبار
منفی ،سوءظن و بی اعتمادی گسترده نسبت به مسلم انان در جامعه اروپا پدیدار میشود .وقتی
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سوءظن به مسلمانان در جامعه شکل می گیرد ،طبعاً ترس از مسلمانان پدیدار میشود و افزایش
می یابد .وقتی ترس و نفرت از مسلمانان در جامعه گسترش می یابد ،زمینه برای اقدامات
خصمانه و آزار و اذیت آماده میشود.
در این زمینه میتوان به برخی از تعرضها علیه اماکن مذهبی و عبادی مسلمانان در فرانسه
همچون تبعیض ،اهانت و تعرض و تخریب اماکن مقدس ،اشاره کرد .آسیب رساندن به قبرستان
متعلق به مسلمانان در شهر لیل (آوریل  ،)2002تالش برای آتش زدن مسجدی در شهر لیون
(دسامبر  ،)2002آسیب رساندن به قبرستان متعلق به نظامیان مسلمان در هوت رین (آوریل
 ،)2003آتش زدن مسجدی در شهر آنسی (مارس  )2004و همچنین تالش و مبادرت به آتش
زدن ساختمان شورای منطقهای مسلمانان در شهر استراسبورگ (ژانویه  )2005از جمله تعرضها
به مسلمانان در فرانسه است (.)Mashuri and Zaduqisti, 2019: 3
در سوئد در سال  439 ،2016مورد خشونت با انگیزههای اسالمهراسی ثبت شده است .در
سال  ،2017حدود  546حمله ضدمسلمانان در اسپانیا رخ داد .خشونتها علیه مسلمانان و حمالت
به مساجد در لندن تقریباً دو برابر شده است .تنها در لهستان  664مورد خشونت ناشی
ضدمسلمانان از ژانویه تا اکتبر  2017انجام شده است 14 .درصد از مسلمانان نروژ مورد حمالت
لفظی یا فیزیکی قرار گرفتند و  25درصد از مسلمانان ساکن مالت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
 60درصد معلمان مسلمان فکر میکنند که مورد تبعیض قرار میگیرند .عالوه بر مسلمانان،
پناهندگان نیز در معرض حمالت و تبعیض قرار دارند .به طور متوسط روزانه  52حمله علیه
پناهجویان انجام می شود .افراط گرایان راست افراطی حتی به مقاماتی که به پناهندگان کمک
میکنند حمله میکنند ) .(Bayraki, & Hafez, 2017: 7-8در آلمان در سال 871 ،2019
مورد خشونت علیه مسلمانان به پلیس گزارش شد 58 .مورد از آنها جرایم علیه اماکن مذهبی
مسلمانان بود و در  46مورد ،مسلمانان توسط نژادپرستان ضدمسلمان مورد آسیب قرار
گرفتند ).(Bayraki & Hafez, 2019: 18
در  18اکتبر  ،2019رسانههای فرانسه گزارش دادند که دو زن ،دو زن دیگر را که
روسریهای اسالمی بر سر داشتند ،چاقو زدند و سعی کردند نقاب آنها را در نزدیکی برج ایفل
درآورند .این زنان به تجاوز و توهینهای نژادپرستانه متهم شدند ).(Ibid

  220پژوهشنامه رسانه بینالملل


سال ششم /شماره هفتم /بهار و تابستان 1400

نظارت ملی علیه اسالمهراسی در فرانسه 1فاش کرد که حمالت علیه مسلمانان در این کشور
اروپایی در سال  2020به طرز نگران کنندهای افزایش یافته و نسبت به سال  53 ،2019افزایش
یافته است .به گفته عبداهلل ذکری ،2رئیس این مرکز ،در سال  235 ،2020مورد حمله به
مسلمانان در فرانسه رخ داد که در مقایسه با  154مورد در سال  ،2019افزایش  53درصدی را
نشان میدهد .همچنین حمالت به مساجد  35درصد افزایش یافته است .ذکری با بیان اینکه در
سال  70 ،2019نامه تهدیدآمیز به مقر شورای عبادت مسلمانان فرانسه ) )CFCMیا مدیران آن
ارسال شد ،نسبت به انتشار اکاذیب در مورد اسالم و مسلمانان و همچنین ایمیلهایی که نفرت
علیه مسلمانان را تحریک میکند ،هشدار داد (.(dailysabah, 2020
 . 2-6اعمال محدودیت بر رفتار و عمل به اعتقادات دینی مسلمانان در جوامع
اروپایی
امروزه وجود و تشدید اسالمهراسی در اروپا به ایجاد محدودیت بر رفتار و عمل به اعتقادات دینی
مسلمانان در جوامع اروپایی منجر شده است .در  11آوریل  2011بر اساس فرمان فرانسوا فیون،
نخست وزیر فرانسه ،زنان از پوشیدن نقاب در هر مکان عمومی منع شدهاند .در  11جوالی
 2014دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوعیت برقع در فرانسه را تایید کرد .قضات میگویند حفظ یک
ایده خاص از «زندگی مشترک»« ،هدف قانونی» مقامات فرانسوی است .در  22مه  2015دولت
هلند ممنوعیت نسبی پوشش اسالمی صورت در وسایل نقلیه عمومی و مناطق عمومی را
تصویب کرد .این ممنوعیت برای پوشیدن برقع یا نقاب در خیابان اعمال نمیشود ،مگر در
مواردی که دالیل امنیتی خاصی وجود داشته باشد .در 6دسامبر  2016آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،ممنوعیت جزئی برقع و نقاب را تایید کرد .او گفت« :حجاب کامل صورت ،نامناسب است
و باید هر جا که از نظر قانونی امکان دارد ممنوع شود» ).(Weaver, 2017
در 30ژانویه  2017ائتالف حاکم اتریش با ممنوعیت حجاب تمام صورت مانند برقع و نقاب
در دادگاه ها و مدارس موافقت کرد .در 14مارس  2017دادگاه دادگستری اروپا در اولین تصمیم
خود در مورد مسئله روسری حکم می دهد که کارفرمایان می توانند کارکنان را از پوشیدن
نمادهای مذهبی قابل مشاهده منع کنند .اما دادگاه همچنین حکم می دهد که اگر شرکت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سیاست منع نمادهای مذهبی نداشته باشد ،مشتریان نمی توانند به سادگی از کارگران بخواهند
روسری را بردارید .در  31مه  2018پارلمان دانمارک به ممنوعیت پوشاندن لباسهای صورت
از جمله نقاب یا برقع رای داد .این الیحه توسط ائتالف راست میانه حاکم ارائه شده است
) .)Ibidمجلس سنای فرانسه در اکتبر  2019الیحه پیشنهادی جر یان راست افراطی را تصویب
کرد که بر اساس آن دانش آموزان محجبه باید هنگام بیرون رفتن از مدرسه حجاب خود را
بردارند ).(Al-Othaimeenf, 2020: 51
یکی دیگر از موضوعات و موانعی که مسلمانان در اروپا در انجام و عمل به اعتقادات دینی
خود با آن مواجه هستند ،اعمال محدویت ها بر امامان و رهبران مذهبی است .دولتهای
دانمارک و هلند ،هم اکنون ،رهبران مذهبی را ملزم به ارائه و اثبات کارایی خود مبنی بر این که
آنان آموزش های الزم را در امور دینی گذراندهاند ،می کنند .برخی کشورهای اروپایی همچون
آلمان ،هلند و کشورهای اسکاندیناوی ترجیح می دهند رهبران مذهبی را از کشور ترکیه
سکوالر دعوت به کار کنند که به زعم این کشورها این امامان ،دارای دیدگاه معتدل و مدرن
هستند ( .) Peter, 2018: 71نمودار ذیل که توسط مؤسسه تحقیقات پیو ارایه شده است سیر
صعودی محدودیت های مذهبی (توسط دولتها و افراد خصوصی یا گروه های اجتماعی) را از
سال  2007تا  2017تجزیه و تحلیل می کند .این گزارش انواع محدودیتهای دولتی و
خصومت های اجتماعی را در هشت دسته مختلف در مقیاسی از صفر تا  10دستهبندی میکند
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مهاجران مسلمان
بر اثر تبلیغات سوئی که علیه اسالم و مسلمانان در اروپا توسط برخی رسانهها و گروهها صورت
گرفته ،این تصور ایجاد شده که اگر چه همه مسلمانان تروریست نیستند اما اکثر تروریستها
مسلمان هستند .در فرانسه در تابستان سال  2018به صدها امام جماعت ،زنان مسلمان و مساجد
توسط گروه راست افراطی ) (AFOحمله فیزیکی انجام گرفت (Bayraki, & Hafez, 2019:
) .5دولت فرانسه در ماه مارس سال  2019اعالم کرد که «مرکز الزهرا»« ،فدراسیون شیعیان
فرانسه»« ،حزب ضدصهیونیستی» و «شبکه ماریان» تعطیل هستند .وزیر کشور فرانسه این
چهار مرکز را به تالش برای مشروعیت بخشیدن به آنچه «جهاد مسلحانه» نامیده میشود متهم
کرده است ).(Mcelroy, 2020
در اتریش ،دفتر مستندسازی اسالمهراسی و نژادپرستی ضدمسلمانان در گزارش خود برای
سال  2018حدود  74درصد افزایش اقدامات مستند شده علیه مسلمانان را ثبت کرده است .در
بریتانیا ،موارد خرابکاری در مکانهای عبادت نیز افزایش قابلتوجهی ( 50درصد) را در سالهای
 2018-2017نسبت به سالهای  2016-2015ثبت شده است .در هلند ،آژانسهای ضدتبعیض
( )ADVsاعالم کردند که  91درصد از مجموع  151مورد تبعیض مذهبی گزارش شده به پلیس
مربوط به مسلمانان است .آژانسهای ضدتبعیض 304 ،گزارش از تبعیض مذهبی دریافت کردند
که دو سوم آنها علیه مسلمانان بود (.)Ibid
 .4-6سیاستهای دولتهای اروپایی در مقابله با تروریسم و افراطگرایی و
تشدید اعمال فشار بر مسلمانان
جیران توینی سردبیر روزنامه النهار یکی از کسانی است که پیامدهای اسالمهراسی را بررسی
کرده است .وی میگوید« :پیامدهای حوادث تروریستی توسط مسلمانان تندرو بر اقلیت مسلمانان
در کشورهای غربی را میتوان در چهار مورد خالصه کرد:
 -1ارائه چهره خشن و غیر واقعی از مسلمانان؛
 -2کسب بهانهای برای افزایش فشار بر مسلمانان و جلوگیری از فعالیت گروههای مسلمان
در کشورهای اروپایی؛
 -3محدود کردن حقوق اقلیتهای مسلمان و افزایش کنترل مسلمانان؛
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(.)Cordesman, 2017: 4
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تحت تأثیر سیاستهای دولتهای اروپایی در بازنمایی منفی از اسالم ،در دهه گذشته در نروژ،
شاهد بدترین قتل عام این کشور در زمان صلح و همچنین تالش برای جنایت تروریستی بودهایم.
در  22ژوئیه  ،2011ترس از اسالمی شدن در اروپا یکی از چندین انگیزه ایدئولوژیک پشت
بمبگذاری آندرس برینگ برویک در محله دولتی در اسلو و تیراندازی به جوانان در جزیره اوتویا
بود .حمالت تروریستی برنتون تارانت به دو مسجد در کرایست چرچ 1نیوزلند در مارس  2019از
اقدامات تروریستی بریویک الهام گرفته شد ،در حالی که حمله فیلیپ منشائوس به مسجدی در
باروم در اوت همان سال به نوبه خود الهام گرفته از حمالت کرایست چرچ بود .در هر سه مورد،
افکار ضدمسلمانی یکی از چندین انگیزه این حمالت بود ).)Fangen, 2021
از جمله زمینههای دشمنی با اسالم در کشورهای اروپایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1تبعیض در دادرسی :تبعیض در سطوح مختلف دولتی از جمله تبعیض در دادرسی بیشتر
به شکلی مشابه تحریم بروز میکند .در واقع شهروندان مسلمان از امتیازهایی که شهروندان
دیگر بهرهمند هستند ،محروم میشوند (.)lambert & Mazer, 2011: 135
 )2تبعیض در اشتغال :بر اساس مطالعات انجام شده در انگلستان افراد دارای نامهای
اسالمی در مقایسه با افراد دارای نامهای فرانسوی و با قابلیتهای مشابه برای استخدام در
یک شغل ،سه برابر کمتر پاسخ مثبت می شنود (شیرغالمی.)406 :1388 ،
 )3غصب و آسیب به اموال و سرزمین مسلمانان :مانند حمله به افغانستان توسط ایاالت
متحده و کشورهای اروپایی یا ارائه کمکهای مشخص و محدود به مسلمانان که به اعتقاد
عدهای برای کنترل و محدود کردن آنها انجام میشود (.)Lambert & Mazer, 2011: 7
 )4قوانین تبعیضآمیز و سختگیرانه :مانند قانونی که در سال  2004برای افزایش
دستگیری مظنونان به ترویسم تصویب شد .البته تحول در سیاستها به شکل کنونی نه تنها
فایدهای نداشته بلکه سیاستهای کالن اجرایی در خصوص مسلمانان ،عدهای از آنها را
انتقامجو کرده است ( .)Yurdakul & Korteweg, 2013: 204با نگاه اجمالی به مجموعه
قوانین کشورهای اروپایی سه نکته در تمام آنها دیده میشود:



 -4بهدست آورن بهانه الزم برای افزایش فشار علیه گروههای جهادی و مقاومت واقعی»
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چند برابر کردن مراحل آزمون پرونده مهاجرتی به منظور رد درخواستها پیش از بررسی
نهایی ،مانعتراشی و عدمدریافت فوری پرونده در مرکز پلیس به منظور محدود کردن تعداد
درخواستها ،افزایش تعداد رد درخواستها بهمنظور ایجاد مانع روانی برای متقاضیان پناهندگی.
 )5اقدامهای پلیس و نیروهای امنیتی :در سالهای اخیر بهدنبال تصویب قوانین مختلف
برای مبارزه با تروریسم ،سختگیری نیروهای امنیتی درخصوص مسلمانان افزایش یافته
است .در برخورد نیروهای امنیتی برای جستجوی افراد مظنون به اعمال تروریستی اغلب
مسلمانان مورد اتهام قرار میگیرند و این امر موجب دستگیریهای گسترده در میان
مسلمانان شده است .در حالی که اغلب پس از بازپرسی مشخص میشود که بیشتر افراد
دستگیر شده بیگناه بوده و به اشتباه در مظان اتهام قرار گرفتهاند .عالوه بر تعداد
دستگیریها ،مدت زمان دستگیری افراد نیز افزایش داشته است .مدت بازداشت بدون مدرک
از  14روز به  28روز افزایش یافته و این مسئله موجب اختالل در زندگی روزمره شهروندان
1
مسلمان شده است (درخشه و حسینیفایق .)155 -159 :1391 ،سازمان همکاری اسالمی
(مرکز رصد اسالمهراسی) در گزارشی وضعیت اسالمهراسی ،موارد تبعیض ،خشونت،
حجابستیزی و تخریب مساجد در قارههای مختلف در فوریه  2021را بهشکل نمودارهای
زیر نشان داده است که حاکی از روند تصاعدی اسالمهراسی در اروپا در مقایسه با سایر
قارههاست.
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))Organisation of Islamic Cooperation, February 2021

 .5-6افزایش گرایش به اسالم در اروپا
عالوه بر افزایش جمعیت مسلمانان در اروپا به واسطه زاد و ولد و مهاجرت ،رشد اقبال به اسالم
در میان جمعیت بومی اروپا ،برای سیاستمداران اروپایی و کلیساها نگران کننده است .بنابراین،
یکی از کارکردهای مهم ترویج اسالمهراسی در جوامع اروپایی مقابله با موج فزاینده گرایش به
دین اسالم است .بهعبارتی یکی از عوامل رشد اسالمهراسی و اسالمستیزی در غرب ،رویکرد
تصاعدی اندیشمندان و غیرمسلمانان به اسالم است .در حالی که موج مسلمان شدن مردم اروپا
روند تصاعدی یافته است ،کارشناسان این قاره در جستجوی راز این گرایش جدید هستند .در
سالهای گذشته غرب در پی این بوده است که علل گرایش به اسالم و برخی ادیان و مذاهب را
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کشف کند .برای اندیشمندان غربی روی آوردن به اسالم در محالت فقیرنشین توجیه داشته ،اما
آنها دلیلی برای روی آوردن شهروندان متمکن خود به اسالم نیافتهاند .زیرا از نظر آنها روی
آوردن به اسالم در بسیاری از جوامع بهدلیل فقر مالی یا فقر آگاهی بوده است؛ ولی جذابیت
اسالم برای یک شهروند متمکن چیست؟ به نظر آنها یکی از زمینههای گسترش اسالم در میان
شهروندان اروپایی ،امکان ازدواج با شهروندان اروپایی است که سپس به تغییر دین زوج یا زوجه
منجر میشود .اما مقامات امنیتی اروپایی معتقدند مسلمانان که در شهرهای حاشیهای بیشتر از
مراکز حضور دارند ،فرصت و امکان بیشتری برای تبلیغ دین خود دارند و افراد نیز به دلیل داشتن
وقت بیشتر و گاه آگاهی کمتر سریعتر جذب این گروهها میشوند.
پس از حادثه  11سپتامبر  2001در آمریکا ،بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که در پی
تشدید تبلیغات غرب علیه اسالم به بهانه نسبت دادن حادثه تروریستی به مسلمانان و تشدید
اسالمهراسی ،تنفر مردم غرب از اسالم بیشتر میشود و باید کار اسالم را در غرب تمامشده
دانست .اما برخالف این پندار ،هجوم تبلیغاتی علیه اسالم نه تنها اذهان عمومی را از اسالم
منحرف نکرد ،بلکه موجی از جلب توجه به اسالم را در مغربزمین به وجود آورده و بر شمار تازه
مسلمانان افزوده است .مرکز تحقیقاتی پیو در نمودار زیر تغییرات جمعیتی اروپا را در فاصله
سالهای  2010تا  2016با توجه به سه عامل؛ زاد و ولد ،مهاجرت و رشد اقبال به اسالم در میان
جمعیت بومی اروپا نشان داده است.

Source: Pew research center estimates. See Mothodology for detaile
Europes Growing Muslim population
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نقش و تأثیر قاطع رسانههای جمعی غرب در ایجاد ،توسعه و تعمیق ذهنیت منفی علیـه اسالم و
مسلمانان در افکار عمومی ،متعاقب آن بروز رفتارهای خشونتآمیز و نژادپرستانه علیه اقلیتهای
مسلمان مقیم اروپا و ایاالت متحده و اتخاذ سیاستهای خصمانه بعضی دولتهای غربی از
جمله حمله به کشورهای اسالمی و ...کـه غالبـاً از آن بـهعنـوان پـروژه «اسالمهراسی» یاد
میشود ،تقریباً مورد وفاق اکثر پژوهشگران غربی و غیرغربی است .عالوه بر رسانهها ،علل و
عوامل متعددی در تشدید فضاسازی منفی علیه اسالم و مسلمانان و پروژه اسالمهراسی مؤثر
بودهاند؛ از جمله «وقوع برخی حوادث مرتبط با مسلمانان ،که موجب افزایش سطح اقدامات غیر
واقعگرایانه میشود و نیز ظهور برخی گروههای تروریستی و تکفیری در جهان اسالم کـه بـه
رغـم نقش غرب در ساخت و پرداخت آنها متأسفانه بهدلیل ارتکاب برخی جنایات علیه بشریت
زمینه دهنکجی به اسالم و سایر مسلمانان را فراهم ساختهاند» .اسالم در بیشتر رسانههای
تبلیغاتی غرب« ،خطری بزرگ برای تمدن غربی» بهحساب میآید و مسلمانان نیز عموماً
گروههای خشونتطلب و تندرو که جهاد را پیشه خود قرار دادهاند معرفی میشوند .نقطه مشترک
اغلب این رسانهها ارائه تصویرى مخدوش ،غیرعقالنی ،خشن و هراسآور از اسالم و مسلمانان
اسـت که در چارچوب تئوریهای شرقشناسی و برخورد تمدنها قابل تعریف است.
در مجموع آنچه مسلم است رسانههای جمعی غرب نقش محوری در ایجاد ،تشدید و تقویت
ذهنیتها و نگرشهای منفی ،تحریک و ترغیب مردم به بروز رفتارهای خشن ،نژادپرستانه و
نفرتآمیز علیه اقلیتهای مسلمان مقیم ایفا میکنند که برخی از آنها بهشکل تبعیض در بخش
آموزش ،اشتغال ،مسکن و خدمات بهداشتی و سایر موارد به خوبی مستند شده است .جنبه
جنسیتی اسالم هراسی نیز در حال افزایش است ،به طوری که دختران و زنان بهدلیل نوع پوشش
و لباس خود مورد هدف قرار میگیرند.
نهادینه کردن اسالمهراسی از طریق تدوین قوانین و سیاستهای جدید در اروپا تشدید یافته
است .افزایش ایدئولوژیهای راست افراطی ،بحران پناهندگان ،مهاجرت ،برداشتهای منفی در
میان پیروان مذاهب مختلف و لفاظیها و اقدامات تحریکآمیز توسط برخی رسانهها در این
فرایند تأثیرگذار هستند.
کشورهای اسالمی و سازمان همکاری اسالمی برای مقابله با این موج تشدید اسالمهراسی
در اروپا و آمریکا ،نباید رسانه را نادیده بگیرد .در این راستا رسانه برونمرزی جمهوری اسالمی
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ایران ،میتواند بر مبنای مطالبی که در این مقاله مطرح شد اقدامات مناسب و مطلوبی انجام دهد
و بازنمایی رسانههای غربی از مسلمانان را به چالش بکشاند.
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 .8پیشنهادهای رسانهای
-

-

-

-

-

پیشنهاد میشود که در شبکههای برونمرزی و در قالب میزگردها یا نشستهای تخصصی و
با دعوت از کارشناسان خبره مذهبی این مسئله به خوبی تشریح شود که میان
تشدیداسالم هراسی و افزایش گرایش به اسالم در اروپا چه ارتباطی وجود دارد .به عبارتی
یکی از عوامل رشد اسالمهراسی و اسالمستیزی در غرب ،رویکرد تهاجمی اندیشمندان
غیرمسلمان به اسالم است.
با توجه به این که برخی از رسانههای غربی تالش میکنند بهشکلی گمراه کننده ،اعالم
تشکیل خالفت توسط داعش را محصول نگرش دینی به حکومت بدانند رسانههای دیداری،
شنیداری و مجازی برونمرزی صداوسیما ،این موضوع را هرچه بیشتر مطرح کنند که
گفتمان داعش و داعیة خالفت توسط این گروه ،و سایر گروههای تکفیری اسالم سنی را
بهطور واقعی نمایندگی نمیکند.
رسانههای برونمرزی با تولید برنامههای ترکیبی با حضور کارشناسان خبره و آگاه به مسایل
و تحوالت بینالمللی و منطقهای ،اهداف کشورهای اروپایی را از مبهم نگه داشتن شمار
مسلمانان در اروپا که مفری برای آنها در جهت تضییع حقوق مسلمانان در ابعاد مختلف باز
میگذارد ،تبیین کنند.
ساخت مجموعههای مستند در زمینه خطرات راست افراطی نو و پخش فیلمهایی از
خشونتهای نژادی این جریان در سطح وسیع استمرار یابد .آمارهایی که بیانگر رشد راست
افراطی هستند در اخبار بهطور مکرر بیان و تجربه تلخ فاشیسم و نازیسم در همه زمینهها به
مخاطبان یادآوری شود.
پیشنهاد میشود با توجه به مفاد مقاله حاضر و در قالب برنامههای میزگردی ،تحلیلی و
گفتگومحور ویژه مسایل مسلمانان اروپا ،ریشهها ،زمینهها ،علل و اهداف ،مشکالت و
چالشها و نیز پیامدها و مؤلفههای جدید تشدید اسالمهراسی در اروپا ،از زبان کارشناسان
تحلیل و ارزیابی شوند.
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 در قالبهای نوین رسانهای مانند عکسنوشت که قابلیت پخش در رسانههای مجازیبرونمرزی را دارند ،به موج مردمی در اروپا برای مقابله با اسالمهراسی پرداخته شود.
 از زبان کارشناسان داخلی و خارجی ،ریشههای اسالمهراسی در اروپا و تبعات آن از منظرنامههای مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی مستمراً تبیین شوند.
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