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اسالمهراسی در رسانههای مکتوب غربی
 عباس عیسیزاده  /کارشناسی ارشد مدیریت رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران
سیدحسین شرفالدین  /دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دریافت1932/11/52 :

چکیده

a.isazadeh68@gmail.com
sharaf@qabas.net

پذیرش1931/9/11 :

«اسالمهراسی» عبارت است از« :ترس یا تنفر از اسالم ،و در نتيجه ،ترس و تنفر از همة مسلمانان» کـه بـه شـ
ساختمند و از طریق ایجاد محروميت در زندگی اقتصادی ،اجتماعی و سياسـی مسـلمانان ،هـر روز جلـار بـارزتری
مییابد .ی ی از مهمترین ابزارهای پيشبرد این هدف در غرب ،بهرهگيری از رسانههای جمعـی و قـدرت اگرگـ اری
شگرف آنهاست .رابطة سياست رسانهای غرب با جریان اسالمهراسی بـه دـدی اسـت کـه برخـی تحليـ گـران
رسانههای غربی را منشأ اصلی اسالمهراسی میدانند .از ميان انااع گاناگان رسانهها ،دازر رسـانههـای م تـاب و
چاپی ،بهویژه مطباعات ،زمينة آغازین پژوهشـگران بـرای بررسـی «اسـالمهراسـی رسـانهای» بـاده اسـت .بـه
همينروی ،پژوهش داضر درصدد است با استفاده از روش تاصيفی  -تحليلی و بررسی منابع متعدد ،ادعـای وجـاد
«اسالمهراسی در رسانههای م تاب غربی» را واکاوی کند .طی چند دهة اخير ،تحقيقات بسياری در رابطـه بـا ایـن
ماضاع انجام شده که بر اساس یافتههای بيشتر آنها ،وجاد ناعی تبعيض آش ار و پنهان عليه اسـالم و مسـلمانان،
در نحار بازنمایی رسانههای م تاب غربی ،مسلم و مشهاد به نظر میرسد.

كلیدواژهها :اسالمهراسی ،اسالم ،غرب ،رسانههای مکتوب ،مطبوعات غربی.
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مقدمه
اصطالح دوبخشی «اسالمهراسی» از پیوند کلمة «اسالم» و پسووند

رسانههای غربی هستند» (مجیدی و صادقی ،3131 ،ص  .)93لیکن

«فوبیا» تشوکی دودا اسوو .وا ة ( )Phobiaدر لغووناموة پیشورفته

بهرغ وجود دواهد عینی و مستندات پردمار ،بحث و مجادله بر سور

آکسفارد اینگونه تعریو دودا اسوو« :تور

یوا نتورت دودید و

اسالمهراسی همچنان ادامه دارد ،تا جاییکه برخی از منتقودان بکو

غیرمنطقووی از زیوو ی»؛ بوودین صووورت تعریوو ()Islamophobia

منکر وجود آن ددااند .بدینروی ،بررسی ابعاد گونواگون ایون پدیودا،

یا نترت ددید و غیرمنطقوی از اسوالم» (مجیودی و

بهویژا دک نوین آن ،یعنی «اسالمهراسی رسانهای» ،ضوروری بوه

میدود« :تر

صادقی ،3131 ،ص  .)03-02بهطوورکلی ،اسوالمهراسوی متووومی
اسو که به تر  ،پیشداوری و تبعیض غیرعقالنی در قبال اسالم و
مسلمانان ادارا دارد (مرددیزاد و غتاری.)3131 ،

نظر میرسد.
هد اصلی نودتار حاضر ارائوه دوواهدی موتقن دال بور وجوود
اسالمهراسی اسو ،بهویژا دک رسانهای آن که طی دهههای اخیر،

امروزا جریان اسالمهراسی بهعنوان هجمهای ظالمانه علیه همة

زنان آدکار و عیان گشته که بههیچوجه ،قاب انکار و نادیداان ادوتن

آثار و مظاهر اسالم در غرب و زندگی عادی و روزمورة مسولمانان آن

نیسو .تمرکو نویسوندگان مقالوه عموموا بور انعکوا

دیودگااهوای

دیار فعاالنه عم میکند .این جریان تاکنون ،حتی برای خود جوامو

اندیشمندان و محققان غربی در این زمینه معطو بوودا اسوو؛ زیورا

غربی نی خسارات قاب توجوی بوه بوار آوردا اسوو .دکسوو برخوی

آنچه ما بهعنوان اسالمهراسی میدناسی  ،ه اکنون در جوام غربوی

دولوهای غربی در اعمال سیاسو یکپارزوهسوازی اجتمواعی میوان

جریان دارد .عالوا بر این ،وا ا و متووم «اسوالمهراسوی» برسواختة

اقلیوووهووای مختل و و تکثوورگرایووی فرهن ووی یووا اسووتقرار ف ووای

اندیشوومندان غربووی اسووو .ازایوونرو ،وصووول بووه فومووی عمی و از

زندفرهنگگرایی در این جوام  ،تنوا بخشی از ایون خسوارات اسوو.

اسالمهراسی معاصر ،بدون رجوع به دیدگااهای آنان میسر و ممکون

جلوة خسارتبار دی ر جریان اسالمهراسی بورای کشوورهای غربوی،

نخواهد دد.

تحریک برخی گرواهای مسلمان افراطی اسو که به نازوار و تحوو
تأثیر درایط مصیبوبوار تحمیو دودا بور زنودگی روزمورادوان ،بوه

ب) اسالمهراسی در رسانههای مکتوب غربی

تندروی ،خشونو و ترور متوس ددااند.

مسلمانان از اواخر دهة  32میالدی (پس از وقوع حوادث پرهیواهویی

بر آگاهان پودیدا نیسوو کوه اسوالمهراسوی بوا برخوورداری از

نظیر ماجرای سولمان ردودی و کتواب آیـات شـيطانی در بریتانیوا،

حمایو و پشتیبانی تمامعیار رسانههوا و مقاموات رسومی کشوورهای

جنجال حجاب در فرانسه ،و جنوگ اول خلویف فوار ) بوه موضووع

غربی ،همة جنبههای حیات فردی و اجتمواعی مسولمانان آن دیوار را

متداول بحث محاف عمومی در مغربزمین تبدی دودند؛ جواییکوه

متأثر ساخته ،به ادوکال گونواگون از قبیو آزار و خشوونو روحوی و

عمدتا در آن بهمن لة بی ان انی تلقی میدوند که مرزهای مشخصوی

فی یکی ،حمله بوه مسواجد و مراکو اسوالمی ،تعورب بوه قبرسوتان

آنان را از غربیها جدا کردا و دینشان ،یعنی اسالم ،مان جوذب آنووا

مسلمانان ،اعمال تبعیض در بخش آمووز ،،ادوتغال ،مسوکن ،ارائوة

در جامعة غربی ددا اسو.

کاالها و خدمات ،و بیاحترامی آدکار به مسولمانان در سوازمانهوای
عمومی بروز و ظوور دارد (ر.ک :دیرغالمی.)3132 ،

در همین زمینه« ،با توجه به اقبال عمومی گسوتردا بوه وضوعیو
مسلمانان در غرب ،حج باالیی از تحقیقوات دانشو اهی در عرصوة

یکووی از مو و توورین اب ارهووای پیشووبرد ایوون هوود در غوورب،

اسالمهراسی پدید آمدا اسو .در این بین ،پژوهش ران بیش از هموه

بوراگیری از رسانههای جمعی و قدرت اثرگذاری د ر آنوا اسوو؛

جذب نحووة بازنموایی مسولمانان در رسوانههوای غربوی دوداانود و

زنانکه به عقیدة بیشتر محققان ،یکی از مناب فراگیر اسوالمهراسوی

بیشتردان به این نتیجه رسیدااند که رسانهها عموما تصوویری منتوی

از حیث اجتماعی ،نحوة بازنموایی اسوالم در رسوانههاسوو« .رابطوة

از اسالم و مسلمانان منعکس میکنند» (بلیک و همکواران.)0232 ،

سیاسو رسانهای غرب با جریان اسالمهراسی به حدی اسوو کوه از

بنابراین ،بهسبب درک اهمیو رسانه و اثرگذاری عمی آن بر جامعوه،

نظر برخی تحلیو گوران ،منشوأ بویزوون و زورای اسوالمهراسوی،

گنجینهای غنی از گ ار،ها و تحقیقات اسالمهراسوی رسوانهای بوه

اسالمهراسی در رسانههای مکتوب غربی 23 

وجووود آموودا اسووو کووه بیشتردووان از بازنمووایی منتووی و کلیشووهای

تبعیو محض از سیاسوهای دولتی و انتشار دیدگااهای بهدودت

مسلمانان انتقاد میکنند (تورنبرگ و تورنبرگ.)0231 ،

خصمانه در قبال اسالم مشوورند و قرار داد (ر.ک :احمد.)0221 ،

از میان انواع گوناگون رسانهها (گتتاری ،نودتاری و گتتاری)،

مسوللة محوووری ایوون مقالووه بررسووی نحوووة بازنمووایی مغرضووانة

حوزة رسانههای مکتوب ،زمینة آغازین پژوهش ران برای بررسوی

مسلمانان در رسانههای مکتوب اسو ،و اینکه ز ونه با مع والتی از

اسالمهراسی رسانهای بودا اسوو ،توا جواییکوه قسومو اعظو

قبی تروریس  ،جرم و جنایو ،تودیدهای اقتصادی و ناسازگاریهوای

مطالعات صورتگرفته در عرصة «بازنموایی رسوانهای اسوالم» و

اجتماعی و فرهن ی مرتبط دانسوته مویدووند .نتوایف پوژوهشهوای

«اسالمهراسی» بهطور عام ،زه در خارج و زه داخو کشوور ،در

متعودد در ایون زمینوه ،حواکی از نووعی بازنموایی منتوی از اسوالم و

حوزة مطبوعات ،روزنامهها و مجالت غربی انجوام گرفتوه اسوو.

مسلمانان در رسانههای مکتوب ،بهویژا مطبوعوات غربوی اسوو کوه

علو این امر واضح اسوو :ازیکسوو ،تحلیو محتووا ،کوه رو،

میتوان آنوا را به ادکال گوناگون دستهبندی کرد.

تحقی غالب پژوهشهای رسانهای اسوو ،در محتووای مکتووب

برای مثال ،برخی از محققان همچون ریچاردسون ( ،)0229سوعید
( )0222و موری و یاکین ( )0233از رو،های کیتی استتادا کردااند و
عووداای دی وور نظیوور پووول ( ،)0220مووور ( )0223و بیکوور ( )0231از

اثرگذارترین منب اطالعرسانی ،بوهویوژا در میوان فرهیخت وان و

تحلی های کمّی بورا بردااند .همچنین تقسی بندی پژوهشها به پیش

قشر تحصی کردة جامعه محسوب میدوند .بودینروی ،بحوث از

و پس از  33سپتامبر  0223و بیان تتاوت آنوا دیوة دی ر ارائوة مطالوب

«اسالمهراسی در رسانههای مکتوب» از اهمیو بس ایی برخوردار

اسو .اما رو ،این مقاله گ ینش اثرگذارترین تحقیقات «اسالمهراسوی

اسو و هنوز ه میتوان آن را از مو ترین ابعاد «اسوالمهراسوی

در رسانههای مکتوب» از میان مناب متعدد و درح و توضیح متناسب با

رسانهای» بردمرد.

اهمیو هریک و ذکر آنوا به ترتیب زمانی اسو.

آسانتر و با دقو بیشتری به نتیجه مویرسود؛ و از سووی دی ور،
رسانههای مکتووب ،بوهویژا مطبوعوات ،همچنوان موو تورین و

ادوارد سعید در اثر مشوور ،شرقشناسـی ،بوا تأییود ایون نکتوه
مینویسد:

پژوهشهای «اسالمهراسی» در رسانههای مکتوب غرب

 :)1891پاشش خبری اسالم ،اثور معورو سوعید،

در غرب ،همـااره مقـا ت و کتبـی در مـارد اسـالم چـا

 .1ادوارد سعیید

میشاند که مطلقاً نمایانگر تغييری در زمينة مجاد ت تنـد

هرزند بیشتر بر رسوانههوای تصوویری و بوهویوژا تلوی یوون آمریکوا

ضداسالمی رایج در قرون وسطا و یا دورر رنسانس نيستند،

متمرک اسو ،اما اداراتی گذرا و انتقادی به مطبوعات این کشوور نیو

بهنحایکه تقریباً هيچ گـروه نـژادی و یـا مـ هبی دیگـری

دارد .او در این کتاب اظوار میدارد کوه رسوانههوا در قالوب پودوش

نيست که عمالً بتاان اینچنين غيرمنصفانه به آنهـا تاخـت و

خبری حوادث انقالب اسالمی ایران در سال  3323مویالدی ،اسوالم

هر چيز عجيب ،مضحک و اهانتآميـزی در رابطـه بـا آنـان

و مسلمانان (ایرانیان) را به دوک تحقیورآمیو و مووهنی بوه تصوویر

گفت یا ناشت ،بدون این ه معارضه و مخالفتی وجاد داشـته

میکشیدند (ر.ک :بلیک و همکاران.)0232 ،

باشد (سعيد ،6328 ،ص .)166

 .2پاول گیلروی

 :)1891وی معتقد اسو :رسانهها این طورز تلقوی را

البته مقصود این نیسو کوه تموام رسوانههوای مکتووب غورب را

در افکار عمومی جا انداختهاند که اقلیوهای قومی و موذهبی توانوایی

یکدسو و یکرنگ جلوا دهوی ؛ زیورا روزناموههوایی همچوون

مشارکو کام در فرهنوگ بریتانیوایی را ندارنود؛ زیورا آنووا «غیور و

گاردین و ایندیپندنت ،که برخال جریوان رسوانهای حواک  ،بوه

دی ری» محسوب میدوند .بازنمایی اقلیوها ،بوهویژا مسولمانان ،در

نقش سیاسووهوای مخورب آمریکوا و بریتانیوا در خاورمیانوه یوا

قالووب زنووین گتتمانهووایی (غیوور ،دی ووری ،بی انووه و ددوومن)

موضوعات فرامو،دداای نظیر کشمیر میپردازنود ،نمونوههوای

زارزوبسازی ددا ،مت من این امر موو اسوو کوه مسولمانان بوا

خوبی از آزادی بیان و بیطرفیِ نسبی محسوب میدوند و هرگو

فرهنگ بوومی بی انهانود و قوادر نیسوتند خوود را بوا سوبک زنودگی

نمیتوان آنوا را در ردی نشریاتی مانند تایمز و تلگراف و که بوه

بریتانیایی انطباق دهند .در نتیجه ،آنوا نمویتواننود بریتانیوایی بادوند؛
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زیرا فرهن شان با فرهنگ بریتانیا و غرب به طور عام در تعارب قورار

«اسالمهراسی :زالشی برای همة موا» بوه مقولوة اسوالمهراسوی در

دارد و وجه ادتراک زندانی میان فرهنگ و تمدن اسوالمی و غربوی

رسانههای مکتوب بریتانیا اختصاص دارد .در این فصو آمودا اسوو

قاب تصور نیسو (سعید.)0222 ،

که ارجاعات منتی به اسالم هر روز در مقاالت ،ستونها ،سورمقاالت،

 :)1881آنوا با بررسی زند روزنامة آمریکوایی در

کاریکاتورها و گ ار ،وقای روزنامههای ملی و محلوی بوا دومارگان

اواخر دهة  32و اوای دهة  32میالدی بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه

باال انعکا

مییابد و هو مطبوعوات عاموهپسوند و هو مطبوعوات

مسلمانان در گ ار،های خبری مطبوعات ،عموموا بوه دوک منتوی

نخبهگرا به نمایش زوراای ناخودایند از اسالم ادامه میدهنود (ر.ک:

بازنمایی میدوند و بیشتر داستانهوای خبوری کوه بوه آنوان ادوارا

فایمائو .)0232 ،به طور خالصوه ،زنوانکوه در جودول ( )3مالحظوه

میکنند ،در ارتباط با جنگ و یا سایر انواع برخوورد ،نو اع و درگیوری

میکنید ،این گ ار ،بر وجود دیدگااهای بسته نسوبو بوه اسوالم در

هستند (اوگان و همکاران.)0231 ،

رسانههای بریتانیا ادارا دارد که غالبا تصوویری منتوی و نوامطلوب از

 .3شیخ و همکاران

 .4گععرارش رانیمداراسععت

 :)1881فص و زوووارم گ و ار ،معوورو

اسالم ارائه میدهند:

جدول ( :)6دیدگاههای باز و بسته در قبال اسالم (ر.ک :رانيمدتراست ،6323 ،ص 04؛ رانيمدتراست)6331 ،

شماره

امایرها

3

هم ن  /متنوع

0

مج ا  /در تعام

1

فرودسو  /متتاوت

9

ددمن  /همکار

2

عوام فریب  /صادق

دیدگاه های بسته دربارة اسالم

دیدگاه های باز دربارة اسالم

اسالم بلوکی یکپارزه ،ایستا و بدون واکنش نسبو به

اسالم به عنوان تمدنی پیشرو و متنوع با تتاوتها ،موضوعات و

واقعیوهای جدید اسو.

تحوالت درونی تلقی میدود.

اسالم بهمن لة تمدنی بهدمار میرود که اهدا و ارز،های اسالم بهمثابة تمدنی اسو که با فرهنگها و ادیان دی ر تعام دارد:
مشترکی با سایر فرهنگها ندارد ،از آنوا تأثیر نمیپذیرد و بر ال ) از اهدا و ارز،های مشترک برخوردار اسو .ب) تحو تأثیر
آنواسو .ج) آنوا را غنا میبخشد.

آنوا تأثیر نمیگذارد.
اسالم در برابر تمدن غرب ،فرودسو تلقی میدود .تمدن
اسالمی به عنوان تمدنی بربری ،غیرعقالنی ،بدوی و
جنسیوگرا در نظر گرفته میدود.

1

2

3

 .1حافظ

نقد غرب را نمیپذیرد  /به آنوا
توجه میکند
از تبعیض دفاع میکند  /آن را
نقد میکند

اسالم تمدنی متتاوت و متمای محسوب میدود ،نه ناقص و
فرودسو .بنابراین ،به دک یکسان دایسته احترام اسو.

اسالم تمدنی خشن ،ستی اجو ،تودیدکنندا و درگیر در

اسالم بهمن لة همکاری بالقوا و یا بالتع بهدمار میآید که در

رویارویی تمدنها تلقی میگردد.

فعالیوها مشارکو کردا ،در پی رااحلی برای مسائ مشترک اسو.

اسالم یک ایدئولو ی سیاسی اسو که برای اهدا سیاسی و اسالم یک دین اصی دمردا میدود که پیروانش صادقانه از آن
نظامی از آن استتادا میدود.

تبعیو میکنند.

نقدهای مسلمانان به غرب ،انتقاداتی کونه و منسوخ هستند.

نقد غرب و فرهنگهای دی ر قاب توجه و بحث و بررسی اسو.

خصومو علیه اسالم بهمثابه توجیوی برای رفتارهای
تبعیضآمی در قبال مسلمانان و طرد آنان از جامعه تلقی
میدود.

بحثها و اختالفات با اسالم باعث ت عی تال،ها برای نبرد با
تبعیض و طرد نمیدود.

اسالمهراسی طبیعی اسو /

ددمنی بر ضد اسالم امری عادی و طبیعی

دیدگااهای انتقادی نسبو به اسالم در معرب نقد و بررسی قرار

اسالمهراسی زالشبران ی اسو

به دمار میرود.

میگیرند؛ بدین منظور که نادرسو و غیرمنصتانه نبادند.

 :)2222کتاب اسالم و غرب در رسانههـای جمعـیِ ،اثور

 .6كععوین دان

 :)2221کوووین دان ،محق و مشوووور اسووترالیایی ،بووه

کای حافظ ،داهد متقنی بر این مدعاسو که اسالمهراسی رسوانهای

پژوهش بسیار جالبی در مقالة سال  0223خود استناد میکنود کوه در

پس از  33سپتامبر  0223پدید نیامدا اسو؛ زیرا او در پژوهش خوود،

آن ،ان اراها و توصیتات مسلمانان در مطبوعات ،به  39دسته (هتوو

ال وهای مشابوی از بازنموایی منتوی مسولمانان پویش از حادثوه 33

ویژگی مثبو در برابر هتو ویژگوی منتوی) تقسوی بنودی دودا و در

سپتامبر را ذکر میکند که بهویژا در مطبوعوات غربوی متوداول بوودا

 322نمونة پژوهشی ،موضوع بررسی دقی آماری قرار گرفتوه اسوو.

اسو (تورنبرگ و تورنبرگ.)0231 ،

در جدول ( )0به بخشی از یافتههای این تحقی ادارا میدود:
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جدول ( :)8مقایسة انگارههای مثبت و منفی مسلمانان؛
در مجماع ،بيش از  11درصد انگارههای مسلمانان در روزنامههای منتخب ،منفی و کمتر از  81درصد آنها مثبت باده است (دان.)8446 ،

تاصيفهای منفی از اسالم
متعصب (متحجر)
غیرمتساه
جنگطلب
بنیادگرا
زنستی
بی انه (غیرخودی)
سایر صتات منتی
جم

تعداد
323
1
019
009
1
3
93
122

درصد
30/21
2/19
12/19
02/22
2/13
2/30
9/23
22/03

تاصيفهای مثبت از اسالم
معتدل (اعتدالگرا)
متساه و اه مدارا
صلحطلب
متدین (مؤمن ،دیندار)
طرفدار حقوق زن
آدنا (خودی)
سایر صتات مثبو
جم

درصد
32/32
3/13
3/10
2/92
3/20
2/2
2/22
09/23

تعداد
39
30
22
92
32
2
2
032

تحقیقاتی که تا بدینجا ذکر دد ،هم ی به پیش از وقووع حادثوة 33

نسخههای برخط (آنالین) روزنامههای ملی بریتانیا انجام دادا ،بوا

سپتامبر  0223برمیگردد .با وجود این ،نمیتوان آثوار گسوتردة ایون

مقایسة کاربرد وا ة «مسلمان» در دو بازة زمانی یکو

انویوه توا

فاجعووه بوور وضووعیو مسوولمانان و بووه تبوو آن ،عرصووة پژوهشووی

نو سپتامبر  0223و  02وئن  0223تا  33وئون  ،0220نتوایف

اسالمهراسی را نادیودا ان ادوو .در اداموه ،بوه برخوی از موو تورین

قاب توجوی به دسو آمدا اسو ،بهطوریکه در تمام روزنامههای

پژوهشهای انجامددا پس از سال  0223ادارا میکنی :

دردسو بررسی ،داهد ردد زشم یر مقاالت مرتبط با مسولمانان

 .1برایععان ویتععاكر

 :)2222در پژوهشووی کووه ویتوواکر بوور روی

(از  %033تا  )%123هستی :

جدول ( :)3رشد چشمگير مقا ت مرتبط با مسلمانان پس از  66سپتامبر 8446
(به نق از آلن8468 ،؛ دسينیفائق ،6336 ،ص )842

روزنامه

تعداد مقا ت در بازر اول

تعداد مقا ت در بازر دوم

ميزان رشد

گاردین
ایندیپندنو
تایم
دیلیتل را
دیلیمی
میرور
دیلیاکسپر
سان
دیلیاستار

( 6ژانایه تا  3سپتامبر )8446
332
133
212
932
020
319
313
32
92

( 84ژوئن  8446تا  63ژوئن )8448
0291
3221
3931
3321
122
302
122
201
399

%022
%003
%023
%030
%100
%213
%033
%123
%112

زنانچه در جدول ( )1مویبینوی  ،مطبوعوات نخبوهگرایوی همچوون

مذکور زوراای منتی از اسالم به نمایش میگذارند ،اما میتوان ادعوا

ایندیپندنت و گاردین حاوی بیشترین مطالب مربووط بوه اسوالم در

کرد که بخش اعظ محتووای ایون مقواالت را موضووعاتی از قبیو

هر دو مقط زمانی بودااند .با وجود ایون 33 ،سوپتامبر  0223موجوب

تروریس  ،بنیادگرایی ،تودید اسوالمی و امثوال آن تشوکی مویدهود

اف ایش توجه به دین اسالم در تمام روزنامهها دودا اسوو ،حتوی در

(آلن .)0230 ،عالوا بر این ،ویتاکر زوار کلیشة غالب را ،که دایو در

مطبوعات عامهپسندی نظیر دیلیمي و ميرور که پویش از آن توجوه

این روزنامهها تکرار ددا اسو ،زنین برمیدمرد:

زندانی به مسلمانان ندادتند (سعید .)0222 ،البتوه نمویتووان مودعی

ال ) مسلمانان متعصباند و اه تساه و مدارا نیستند.

دد که این ردد صرفا در جوو منتی بودا اسوو و یوا تموام مطالوب

ب) آنوا زنستی ند.
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ج) ظال و خشن هستند.

بیثبات و ناپایدار» (تورنبرگ و تورنبرگ0231 ،؛ مالکوم و همکواران،

د) در نوایووو ،عجیووب و متتاوتنوود (سووعید0222 ،؛ مووالکوم و

 .)0232گذدووته از ایوون ،مسوولمانان بریتانیووا ،بووهطووور خوواص ،مووتو

همکاران.)0232 ،

میدوند که دستور کار آنوا در خارج از این کشور تنظوی مویدوود و

 :)2222پول ،که از تأثیرگذارترین پژوهشو ران عرصوة

دای در فعالیوهای نابونجوار و انحرافوی ،همچوون فسواد و جورم و

اسالمهراسی محسوب میدوود ،بوا تحلیو جوام محتووای مقواالت

جنایو درگیرند (مسلمانان و اسوالمهراسوی ،0229 ،ص  )12کوه در

روزنامههای ان لیسی ،به این نتیجه رسیدا اسو که رسانههوا بیشوتر در

مجموع ،این نوع بازنمایی و تقلیو غیرمنصوتانه موجوب بوه حادویه

پی نمایش تصویری منتی از مسلمانان هستند و این امر موجوب تلقوی

راندن بخش اعظ مسلمانان و که معتودل هسوتند و و نیو تقویوو

آنان بهعنوان ددمن و تودیدی برای ارز،های لیبرال غربوی از جملوه

گرواها و تتکرات تندرو و افراطی میگردد.

 .9الیرابت پعول

 :)2222آبراهامیان در مقالة «رسانههای ایواالت

دموکراسی ددا اسو (بلیک و همکاران0232 ،؛ حسوینیفوائ ،3133 ،

 .8یرواند آبراهامیان

ص  .)333تأکید وی در این پژوهش بر هم نسازی و یکپارزهسوازی

متحدا ،هانتین تون و  33سپتامبر» ادعا میکند کوه پودوش خبوری

مسوولمانان در رسووانههاسووو« :گروهووی یکپارزووه ،غیوورقاب و تمووای و

منتی مسلمانان پوس از  33سوپتامبر تحوو توأثیر نظریوة «برخوورد

تتکیکناپذیرو مسلمانان -که تمام اع ایش دارای صتات ،قابلیوهوا و

تمدنهایِ» ساموئ هانتین تون رخ دادا اسوو (اوگوان و همکواران،

خصوصیات یکسانِ عمدتا ناخودایند هستند» (آلن.)0230 ،

 .)0231از نظر وی ،تقریبا تمام رسوانههوای مکتووب جریوان اصولی

پول در کتاب گزارش اسـالم :بازنمـایی رسـانهای مسـلمانان

آمریکا ،یعنی مطبوعات و مجالت مو نخبهگرا ،کوه مخاطبوان آنووا

بریتانيا 312 ،مقالة مرتبط با اسالم را در روزنامههوای گاردین /ابزرور

قشر باسواد و رودنتکر آمریکا هسوتند ،بوا تأسوی از هوانتین تون ،بوه

و تایمز /ساندیتایمز در بازة زموانی  3332-3331مویالدی بررسوی

نتوورتپراکنووی علیووه اسووالم پرداختنوود؛ روزنامووههووایی از قبیوو :

کوردا اسوو (مسولمانان و اسوالمهراسوی ،0229 ،ص  .)12یکووی از

نيایارکتایمز ،والاستریت ژورنال و واشـينگتنپسـت ،و مجالتوی

مو ترین یافتههای او بازنمایی مسلمانان به عنوان «اجنبی ،دی وری،

مث تایم ،نيازویک ،آتالنتيک و نياریپابليـک ،و حتوی روزناموههوا و

ددمن و خارجی» اسو .رسانهها مسلمانان را بهمن لة تودیدی بورای

مجالت کوزکتر و ک مخاطبترو البته با استثناهای اندکی همچون

امنیو و ارز،های بریتانیا معرفی میکنند .آنوا مدعیانود کوه میوان

کریستين ساینس مانيتار و گرزه دمارگان روزانه آن بوا غوولهوای

جماعوهای مسلمان و جامعة می بان ،تمای هوای فرهن وی عمیو و

خبری مذکورقاب مقایسه نیسو .مانيتار با دمارگان روزانوه  22هو ار

ذاتی وجود دارد که میتواند منجر به بروز تنش در روابط بینفوردی و

نسخه ،در مقاب نيایارکتایمز و والاستریت ژورنال و به ترتیب و با

میانگروهی گوردد (اِکموان0232 ،؛ سوعید .)0222 ،بوهطوورکلی ،در

 313311222و  313231222نسخه در روز (ر.ک :آبراهامیان.)0221 ،
کری معتقد اسوو کوه تصواویر تحریو دودا و

روزنامههای بریتانیا ،اسالم بوهمثابوة پدیوداای جووانی (و نوه بوومی)

 .12كریم :)2223

ن ریسته ددا اسو ،تا حدی که از هر هتو گ ار ،خبری ،تنوا یک

وارونه از اسالم ،از زمان انقالب اسالمی ایوران در سوال  3323بور

نمونه به مقولة اسالم در درون جامعة بریتانیا و دش نمونه به اسوالم

جو رسانهای آمریکا ،بهویژا مطبوعات آن ،حواک بوودا اسوو .وی

در سایر نقاط جوان پرداخته اسو .نتیجة ضمنی آن اسو کوه اسوالم

مو ترین نقص و نقطة ضع

رسانه های غ ربی را یک دسوو

امووری خووارجی و بیرونووی تلقووی موویدووود (ر.ک :مسوولمانان و

و یکپارزه فرب کردن اسالم و نادیدا گورفتن تتواوت هوا و

اسالمهراسی ،0229 ،ص .)12

تمای های گستردة موجوود در « اموو اسوالمی» در سرتاسور

سایر ویژگیها و ان اراهایی که مسلمانان بوهطوور عوام بوا آنووا

جوان می داند (سعید.)0222 ،
 :)2224وی بوا بررسوی و تحلیو عمیو مقواالت

توصی میدوند ،عبارتنود از« :عقوبمانودا و غیورعقالنوی؛ کونوه و

 .11ریچاردسون

منسوخ؛ ثابو ،یکنواخو و تغییرناپذیر؛ بنیادگرا و افراطوی؛ متعصوب و

موورتبط بووا اسووالم و مسوولمانان در مطبوعووات ممتوواز و نخبووهگوورای

متحجر؛ جنسیوگرا و زنستی ؛ سوءاسوتتاداکنندا از دیون اسوالم در

ان لستان در سال  ،3332زووار زمینوة غالوب بازنموایی مسولمانان را

جوو مناف دخصی و سیاسوی؛ دارای حکومووهوا و جنوبشهوای

اینگونه خالصه میکند:
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 .3تودید نظامی کشورهای اسالمی؛

 19درصد آن را با فاجعه و بحران مورتبط دانسوتهانود (ر.ک:

 .0تودید تروریس و افراطگرایی؛

آلن.)0230 ،

 .1در خطر قرار گرفتن دموکراسی از سوی حکوام و احو اب سیاسوی
مستبد و خودکامه اسالمی؛
 .9تودید اجتماعی و نابرابری و تبعیض جنسی مسلمانان (اسوترابا و
لیثاگ0223 ،؛ تورنبرگ و تورنبرگ.)0231 ،

 .13مانون

 :)2229مانون نیو در هموین زمینوه ،بوه نتوایف مشوابوی

دسو یافته اسو .وی با تحلی دو مجلة پرمخاطب تایم و نيازویـک

در ایاالت متحدا ،اسوتدالل مویکنود کوه بوا بووراجوویی از راهبورد
بازنمایی منتیِ «دی ری» ،رسانهها اسوالم و پیوروان بویدومار آن را

این دستهبنودی زوارگانوه قابو تقلیو بوه دو مجموعوة اساسوی از

«منحر  ،بیثبات و ناپایدار ،دیطانی و ضدمدرن» معرفوی کورداانود

کلیشههای منتی اسو:

(تورنبرگ و تورنبرگ.)0231 ،

ال ) مجموعة اول بر نظریة «برخورد تمدنهوا» و پویشفورب قورار

 .14علی و خالد

 :)2229این دو محق به بررسی بلندمدتتر تـایم و

دادن اسالم بهمثابة تودیدی سیاسی و نظوامی در مقابو غورب

نيازویک از سال  3333تا  0223میالدی و نحوة پودش خبری سوه

مبتنی اسو.

دسته از کشوورهای اسوالمی (متحودان آمریکوا ،ددومنان آمریکوا و

ب) مجموعوة دوم کلیشووههووا حووول محووور «خصوصوویات فرهن ووی

کشورهای بیطر ) در این مجالت پرداختهاند .نتیجة موو و جالوب

مسلمانان» و بهویژا مسائ جنسیتی دک میگیورد (اسوترابا و

توجه این اسو که حتی پیش از  33سوپتامبر  ،0223پودوش خبوری

لیثاگ .)0223 ،بدینسان ،رسانهها اسالم را به عنووان انحورا و

هر سه گروا کشورهای اسالمی در رسانههوای موذکور ،در مجمووع،

تودید فرهن ی معرفی کردا ،موجب بروز احساسات ضداسوالمی

منتی بودا اسو (اوگان و همکاران.)0231 ،

در جامعه میدوند (اکمان.)0232 ،

 .11گرارش دانشگاه كاردیف

 :)2229در مطالعهای کوه پژوهشو ران

بنابراین ،در دیدگاا ریچاردسون ،بازنمایی رسانههای مکتووب بریتانیوا

دانش اا کاردی  ،مور ،میسون و لووئیس دربوارة بازنموایی مسولمانان

از مسلمانان عموما با ارجاعواتی منتوی هموراا بوودا اسوو؛ از جملوه:

بریتانیا در رسانههای مکتوب ایون کشوور (از  0222توا  )0223انجوام

عقبماندگی فرهن ی؛ تندروی و افراطیگری؛ بنیادگرایی؛ بربریوو و

دادااند ،نتایف ذی به دسو آمدا اسو:

وحشیگری؛ عدم تساه ؛ و در مجمووع ،کلیشوههوای پودرسواالرانة

ال ) زوارپنج گتتمانهوای رایوف مطبوعوات بریتانیوا در خصووص

درقدناسی (مالکوم و همکواران .)0232 ،در مجمووع ،ریچاردسوون

مسلمانان ،اسالم را مرتبط با تودیدات ،مع الت ،بحرانهوا و در

جوام اسالمی را در سپور رسوانهای بریتانیوا بکو غایوب و نوامرئی

مقاب ارز،های حاک بریتانیا نشان میدهند ،درحالیکه تنووا 0

میداند ،م ر در زمینههای منتی.

درصد مطالب ،مسلمانان را حوامی ارز،هوای اخالقوی متوداول

 .12اینستد

 :)2221در طرح پژوهشوی اینسوتد ،کوه طوی آن نحووة

غربی معرفی میکنند.

بازنمایی اسالم و مسلمانان در  33روزنامة ب رگ بریتانیا در یک هتته

ب) وا اهایی که غالبا در ادارا به مسلمانان به کار مویرونود عبارتنود

عادی ( 3می تا  39می  )0221بررسی ددا بود ،نتوایف جالوب توجوه

از« :تروریسو ،افراطی ،تنودرو ،اسوالمگورا ،متحجور ،بنیوادگورا،

ذی به دسو آمد:

جنگطلب و بمبگذار انتحاری».

ال ) در مقایسه با گ ار ،پیشین ،که تقریبا یک دهه قب انجام ددا

ج) در رسانههای تحو بررسوی ،ارجاعوات بوه مسولمانان رادیکوال و

بود ،ارز ،خبری «اسالم» ردد  022درصدی را نشان میداد.

تندرو 32 ،برابر ادارا به مسلمانان معتدل و میانوهرو بوودا اسوو

ب) از میان  33روزنامة ملوی تحلیو دودا 30 ،موورد آنووا بوه طوور

(آلن .)0230 ،این در حالی اسو که جمعیو دستة دوم بوا گوروا

تمامعیار ،به پودش خبوری و زوارزوبسوازی منتوی از اسوالم

اول بههیچوجه قاب مقایسه نیسو .همچنین بور اسوا

دوواهد

پرداختهاند.

این تحقی  ،پودش اخبار مربوط به مسلمانان در این سالهوا بوه

ج)  33درصد از ک مطالب روزنامهها تصوویری منتوی از اسوالم

می ان قاب توجوی اف ایش یافتوه اسوو .رونود اف ایشوی از سوال

ارائه دادااند که تقریبا  22درصد نمونهها اسالم را با تودیود و

 0223به بعد آغاز میدود و در سال  0221به اوج خود میرسد:
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جدول  :0رشد پاشش خبری اسالم از  8446تا 8441
(مار و هم اران ،8442 ،ص )3

سال

مسلمانان مسبب مرگ وولمر قلموداد دودند؛ از جملوه :یوک هووادار
دوآتشووه و خشووم ین؛ یکووی از بازیکنووان تووی پاکسووتان؛ مسوولمانان

ميزان پاشش اخبار مسلمانان در رسانههای

رادیکال و ماننود آن .مطبوعوات بریتانیوا ایون مسولله را بوه جنجوالی

انگلستان

رسانهای تبدی کردا ،بدین بوانه ،آتش توپخانههایشوان را بوار دی ور

0222

120

0223

0332

0220

3121

0221

3332

 )3بیخردی و بیمنطقی؛

0229

0133

 )0بربریو ،وحشیگری و خشونو؛

0222

1330

 )1رکود ،سکون و یکنواختی؛

0221

9330

 )9تمای مطل و نظاممند میان غرب و درق.

0222

1031

به طور خالصه ،پژوهش ران به دو نتیجة قاب توجه دسو یافتند:

0223

1911

ال ) قالبها و م امین درقدناسانه همچنوان بور رسوانههوای

مور و همکاران او در پژوهش مذکور ،با اسوتتادا از رو ،تحلیو

به سوی اسالم و مسلمانان گشودند.
کلیشههایی که به وفور در  213نمونه از مطالب روزنامههوای در
دسو بررسی تکرار ددا ،عبارت اسو از:

غربی و بازنمایی آنان از درق و بهویژا اسالم حاک اسو.

محتوا 329 ،مقاله مرتبط با اسالم را در روزنامههوای بریتانیوا بررسوی

ب) اثر بازنمایی منتی در عرصههای ورزدوی و سورگرمی حتوی

کردند که تمرک بیشتر ایون مقواالت بور تنودروی و افراطویگوری و

بیش از ف ای مرسوم سیاسی اسو؛ زیرا مخاطبان این بخشها غالبا

تمای های فرهن ی دو تمدن غرب و اسالم بوودا اسوو (توورنبرگ و

فاقد دیدگااهای انتقادی هستند .بدینروی ،در این زمینه منتع انود و

تووورنبرگ .)0231 ،بووه تعبیوور دقیو توور ،قریووب دوسوووم نمونووههووای

ایدئولو یهای اسالمهراسانه را راحوتر مویپذیرنود (ر.ک :موالکوم و

مطالعهددا مسولمانان را بوهمن لوة یوک خطور و تودیود (مورتبط بوا

همکاران.)0232 ،

تروریس ) و یا به عنوان یک مع

و مشک (تمای های فرهن وی و

 .11كاسیمیرس و جکسون

 :)2211این پژوهش به نحوة دک دهوی

ارز،هووای متتوواوت) و یووا ترکیبووی از هوور دوی آنوووا (افووراطگرایووی

و بازتعری هویو مسلمانان و آمریکاییهوا بوه عنووان هویووهوایی

مسلمانان بهطورکلی) معرفوی کورداانود (اوگوان و همکواران0231 ،؛

متتاوت و در مقاب یکدی ر ،با بوراگیری از تاکتیک «زبوان دوگانوه»

بلیک و همکاران.)0232 ،

در رسانههای نومحافظهکار آمریکا میپردازد .بدین منظوور ،محققوان

 .16مالکوم و همکاران

 :)2212موالکوم و همکوارانش بوه موضووعی

مجلة وی لی اسـتاندارد را انتخواب کردنود .آنووا بوا بررسوی جوام

متتاوت از تحقیقات پیشین روی آوردااند و بازنموایی مسولمانان را در

نمونههای برگ یدة این مجله ،زوار دسته از موضووعات را از یکودی ر

ف ای رسوانهای غیورسیاسوی و ورزدوی بررسوی کرداانود .موضووع

تتکیک نمودند:

پژوهش آنان مرگ مشکوک باب وولمر سرمربی بریتانیایی توی ملوی

 )3مسلمانان منتع (که عمدتا میانهرو و معتدل خواندا میدوند).

«کریکو» پاکستان ،پس از دکسو و حوذ ایون توی از مسوابقات

 )0مسلمانان فعال (که با صتاتی همچون «اسالمگرا ،بنیادگرا ،تنودرو

جام جوانی سوال  0222و بازتواب رسوانهای آن در  3روزناموه ملوی

و رادیکال» معرفی میگردند).

بریتانیا بودا اسو .وولمر پس از حذ زودهن ام تی مدعی پاکسوتان،

 )1غربیهای منتع (که به دک زنانه یا زنصتو توصی میدوند).

این دکسو را تلخترین تجربة زندگیا ،خواند و اظووار دادوو کوه

 )9غربیهای فعال (که به طرز مردانه و یا مردصتو تصویر میگردند).

دربارة ادامه همکاری با این تی  ،در آیندا تصمی خواهود گرفوو .اموا

سپس پژوهش ران گتتمان نومحافظهکوار را بوه دو دورا قبو و

در دب همان مسابقه ،به طرز مشکوکی درگذدو .رسوانههوا دوش
فرضوویه در رابطووه بووا موورگ او مطوورح کردنوود کووه در پوونف فرضوویه،

پس از  33سپتامبر  0223دستهبندی کردند:
ال  .پیش از  33سپتامبر :گتتمان نوومحاظتوهکوار بهدودت بور

اسالمهراسی در رسانههای مکتوب غربی 23 

م امین و درونمایههای دورقدناسوی متکوی بوود و مسولمانان را

فناوریهای غربی را به عاریو ب یرد» (به نقو از کاسویمیر

بهمن لة کودکانی بازنمایی میکرد که یا باید آنوا را نادیدا گرفو و یوا

جکسون ،0233 ،ص .)02

و

 :)2213بیکر ،گوابریالتس و موکارنوی پوس از

بین آنوا نظ و ان باط برقرار کرد .این تقاب دوگانه میوان مسولمانان

 .19بیکر و همکاران

منتع و غربیهای فعال در جوو تقویو هویو آمریکایی به عنووان

تحلی دقی بازنمایی اسوالم و مسولمانان طوی بویش از یوک دهوه

قدرتی برتر و بالغ در برابر هویو اسالمی بود که با خصوصیاتی نظیور

( 3333تا  )0223در رسانههای مکتوب بریتانیوا ،دو نووع بازنموایی را

«عقبماندا ،نابالغ ،گرفتار در جوام پیشامدرن و ندادتن ظرفیو و یوا

دناسایی کردااند:
ال ) بازنمایی اسوالمهراسوانة آدوکار ،کوه مقصوود آن پودوش

حتی ارادة الزم برای پیوستن به جوان مدرن» تصویر میدد.
ب .پس از حمالت  33سپتامبر  :0223ازآنجاکه مسلمانان نقشی
اساسی در این فاجعه دادتند ،بازنمایی آنان از سوی نومحافظوهکواران

رسانهایِ به وضوح خصمانه اسو و تعداد کمی از نمونوههوا را دوام
میدود.

بهمثابة سو اهایی منتع  ،امکانپذیر نبود .بدینروی ،نقش مسولمانان

ب) بازنمایی اسالمهراسانة پنووان کوه بیشوتر نمونوههوا را دربور

فعال (بد) به گتتمان غالب تبدی دد و در تقاب و مواجوه با آمریکاییها

میگیرد و نیواز بوه توضویح بیشوتری دارد .در ایون ال وو ،تصوویری

و مسلمانان منتع (خوب) نمایش دادا مویدود توا تأکیودی بور وجوود

نامحسو  ،دو وجوی و تلویحی از اسالم ارائه میگردد که به نحووی

تتاوتهای ذاتی میان جوان اسالم و جوان غرب بادد .نومحافظهکاران

غیرمستقی مت من قالبهوای منتوی اسوو .ایون نووع از بازنموایی

از نقش مسلمانان بد ،به دو دک در جوو توجیه سیاسوهای نظامی و

ادکال متنوعی دارد .برای مثال ،کواربرد فوراوان وا اهوایی همچوون

جنگافروزانه علیه کشورهای اسالمی بورا میبردند:

«تروریس » و «افراطگرایی» و تقارن آنوا بوا اسوالم و مسولمانان در

اول .ل وم تقاب غرب منتع در برابر اسالم فعال برای جلووگیری
از نابودی ارز،های غربی؛

یک متن ،مسلمانان را در بافو تقاب  ،درگیوری و خشوونو محصوور
میکند .در همین زمینه ،وا ة «اسالمی» مکورر در نقوش صوتو بوه

دوم .ضرورت نجات مسلمانان خووب ،معتودل و میانوهرو کوه در
محاصرة مسلمانان بد و تنودرو قورار گرفتوهانود (ر.ک :کاسویمیر

و

جکسون.)0233 ،

دنبال انواع گوناگون تندروی ،ستی اجویی و هرا

دودید موذهبی و

سیاسی استعمال ددا اسو .همچنین زنان مسلمان هموارا به عنووان
قربانی و مردان مسلمان بهمن لة موواج و متجواوز تصوویر دوداانود

در جوو همین تقاب دوگانه مسلمانان خوب و مسلمانان بد،

(ر.ک :بلیک و همکاران0232 ،؛ تورنبرگ و تورنبرگ.)0231 ،

ادوارد درلی در مقالهای با نوام «موالی خووب ،موالی بود» ،بوه
محمد خاتمی ،رئیسجموور (از نظر او) غربگورای ایوران ادوارا

نتیجهگیری

میکند و مینویسد« :خاتمی غرب را به رسمیو دوناخته ،معتقود

نتایف  33پژوهش بررسیددا در این مقاله را میتوان زنین خالصوه

اسو که غرب تمدن غالب در جوان اسو و باقی خواهود مانود و

کرد:

ر ی ایران اگر به دنبال ادامة حیات خویش اسو ،باید ایوداهوا و
جدول ( :)1خالصة نتایج  62پژوهش بررسیشده در این مقاله
ردیف

3
0
1
9
2

محقق

ماضاع و نمانه پژوهش

مهمترین دستاوردها

ادوارد سعید
()3333
پاول گیلروی
()3332
دیخ و همکاران
()3332
رانیمدتراسو
()3332
حافظ ()0222

پودش خبری حوادث انقالب اسالمی ایران
در مطبوعات آمریکا
بازنمایی اقلیوها
در رسانههای مکتوب بریتانیا
مسلمانان در گ ار،های خبری مطبوعات
ایاالت متحدا

بازنمایی اسالم و مسلمانان (ایرانیان)
به دک موهن و تحقیرآمی
زارزوبسازی مسلمانان در قالب گتتمانهایی همچون
غیر ،دی ری ،بی انه و ددمن
بازنمایی عموما منتی مسلمانان در داستانهای خبری و تأکید بر ارتباط آنان با جنگ و یا
سایر انواع برخورد ،ن اع و درگیری

اسالمهراسی در رسانههای مکتوب بریتانیا

وجود دیدگااهای بسته نسبو به اسالم و ارائه تصویری غالبا منتی و نامطلوب از آن

اسالم در مطبوعات غربی

بازنمایی منتی مسلمانان در رسانههای جمعی
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1

کوین دان ()0223

2

برایان ویتاکر
()0220

3

الی ابو پول
()0220

3

یرواند آبراهامیان
()0220

32

کری ()0221

33
30
31

ریچاردسون
()0229
اینستد
()0222
مانون
()0223

39

علی و خالد
()0223

32

گ ار ،کاردی
()0223

مقایسه ان اراهای مثبو و منتی مسلمانان در
مطبوعات غرب
مقایسه توجه روزنامههای ملی بریتانیا به
مسلمانان (در دو مقط ِ پیش و پس از 33
سپتامبر)
مسلمانان در مقاالت روزنامههای ان لیسی در
بازا زمانی 3332-3331
بازنمایی مسلمانان در رسانههای مکتوب
جریان اصلی امریکا
تصاویر تحری ددا و وارونه از اسالم در
مطبوعات ایاالت متحدا
بررسی مقاالت مرتبط با اسالم در مطبوعات
ممتاز ان لستان در سال 3332
نحوا بازنمایی اسالم و مسلمانان در 33
روزنامه ب رگ بریتانیا
تحلی نحوا بازنمایی اسالم در دو مجله
پرتیرا تای و نیوزویک (آمریکا)
بررسی تای و نیوزویک از سال  3333تا
 0223میالدی و نحوا پودش خبری
کشورهای اسالمی در این مجالت
بازنمایی رسانههای مکتوب بریتانیا از
مسلمانان این کشور (از  0222تا )0223

31

مالکوم و همکاران
()0232

بازتاب رسانهای مرگ مشکوک
باب وولمر در  3روزنامه ملی بریتانیا

32

کاسیمیر و جکسون
()0233

نحوا بازتعری هویو مسلمانان در رسانههای
نومحافظهکار امریکا
(مجله ویکلی استاندارد)

33

بیکر و همکاران
()0231

تحلی نحوا بازنمایی اسالم از  3333تا 0223
در رسانههای مکتوب بریتانیا

در مجموع بیش از  22درصد ان اراهای مسلمانان در روزنامههای منتخب ،منتی و کمتر
از  02درصد آنوا مثبو بودا اسو .پرتکرارترین توصی ها به ترتیب عبارتند از :جنگطلب
و بنیادگرا
 .3ردد زشم یر مقاالت مرتبط با مسلمانان (از  033درصد تا  123درصد) در تمام
روزنامهها؛  .0کلیشههای غالب :مسلمانان متعصب ،زنستی  ،خشن و متتاوتند.
رسانهها اغلب در پی نمایش تصویری منتی از مسلمانان و تلقی آنان بهعنوان ددمن و
تودیدی برای ارز،های لیبرال غربی هستند.
تقریبا تمام مطبوعات و مجالت مو نخبهگرای آمریکا پودش خبری منتی از مسلمانان
ارائه میکنند .این امر پس از  33سپتامبر  0223تحو تأثیر نظریه برخورد تمدنهای
هانتین تون رخ دادا اسو.
یکدسو و یکپارزه فرب کردن اسالم و
نادیداان ادتن تتاوتها و تمای های گستردة موجود در جوان اسالم
بازنمایی رسانههای مکتوب بریتانیا از مسلمانان عموما با ارجاعاتی منتی از قبی بربریو،
تندروی و بنیادگرایی همراا بودا اسو.
 .3ردد  022درصدی ارز ،خبری اسالم نسبو به یک دهه قب ؛
 33 .0درصد از ک مطالب روزنامهها تصویری منتی از اسالم ارائه دادااند.
معرفی اسالم و پیروان بیدمار آن بهمن له «منحر  ،بیثبات و ناپایدار ،دیطانی و
ضدمدرن»
حتی پیش از  33سپتامبر  ،0223پودش خبری هر سه گروا کشورهای اسالمی (متحدان
آمریکا ،ددمنان آمریکا و کشورهای بیطر ) در رسانههای مذکور ،در مجموع ،منتی
بودا اسو.
 .3پودش خبری اسالم از سال  0223تا  0221ردد قاب توجه دادته اسو.
 .0زوارپنج گتتمانهای رایف مطبوعات بریتانیا اسالم را مرتبط با تودیدات ،مع الت و
بحرانها نشان میدهند.
 .1ارجاعات به مسلمانان رادیکال و تندرو 32 ،برابر ادارا به مسلمانان معتدل و میانهرو
بودا اسو.
رسانهها دش فرضیه در رابطه با این رویداد مطرح کردند که در پنف فرضیه ،مسلمانان
مسبب مرگ وولمر قلمداد ددند.
 .3پیش از  33سپتامبر :هویو اسالمی با خصوصیاتی نظیر عقبماندا ،نابالغ ،گرفتار در
جوام پیشامدرن و ندادتن ظرفیو و یا حتی ارادا الزم برای پیوستن به جوان مدرن،
تصویر میدد.
 .0پس از  33سپتامبر :نقش مسلمانان فعال (بد) به گتتمان غالب تبدی گردید و در تقاب
با آمریکاییها و مسلمانان منتع (خوب) نمایش دادا میدد تا تأکیدی بر وجود
تتاوتهای ذاتی میان جوان اسالم و جوان غرب بادد.
انواع دیواهای بازنمایی اسالم:
 .3بازنمایی اسالمهراسانه آدکار؛  .0بازنمایی اسالمهراسانة پنوان

و جکسوون ،بیکور و همکواران

با توجه به مباحث مطرحددا ،بیشوتر اندیشومندان و محققوان غربوی

همکاران ،موری و یاکین ،کاسیمیر

بهطور قط  ،بر وجود پدیدة «اسالمهراسی» در تمام انواع رسانههوای

با تمرک بر رسانههای زاپی بهویژا مطبوعوات و مجوالت دو کشوور

مکتوب غرب ،بهویژا دو کشور پیشرو در این زمینوه ،یعنوی بریتانیوا و

مذکور ،بازنمایی عمدتا منتی اسالم و مسلمانان را به اثبات رسانداانود.

ایاالت متحدا آمریکا تأکید میکنند .پژوهش ران مطرحوی همچوون

بدینروی ،دواهد به حدی فراوان اسو که بر خوال تصوور برخوی

پاول گیلروی ،کای حافظ ،کوین دان ،برایوان ویتواکر ،الی ابوو پوول،

منتقدان ،وجود «اسالمهراسی رسانهای» و دسوک و در رسانههوای

ریچاردسون ،مانون ،موور و همکواران ،یروانود آبراهامیوان ،موالکوم و

مکتوب غربی غیرقاب انکار به نظر میرسد.

12  اسالمهراسی در رسانههای مکتوب غربی
manufacturing the green scare”, Ethnic and Racial Studies, N. 38,
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