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 دهيچك
جديدي شده  ةوارد مرحل ،هم از حيث ابعاد و هم از حيث ابزار ،هاي اخير رويارويي غرب با اسالم در دهه

غرب در مواجهه با جهان اسالم بوده است. ارائة   ةثرگذار مورد استفاداابزارهاي مهم و  است. رسانه يكي از
مانده،  غيرواقعي، عقب يهاي آن در كنار ارائة تصوير خشن، تاريك و ارتجاعي از اسالم و آموزه اي چهره
 طرحوب در چارچ غربي هاي كاركرد رسانه ترين مهم ،گرا از جوامع اسالمي و واپس ترسناك منفي،
 تايمز ةمشي و عملكرد روزنام خط ،موردي ةحاضر بر آن است تا در يك مطالع ةهراسي بوده است. مقال اسالم

هاي مختلف اين  با تحليل محتواي مطالب مندرج در شماره و دكنهراسي را  بررسي  لندن در ترويج اسالم
هاي ارائه شده تجزيه و  مصاحبه و تحليل در قالب خبر،را آن  ةها و راهكارهاي مورد استفاددبيرت ،روزنامه
 د.كنتحليل 

 
 .هراسي اسالم تايمز، ةاسالم، غرب، رسانه، روزنام :واژه ديكل
 

 مقدمه 
ة ذهنيت و كنند مذهبي معاصر است كه توصيف ــ ي جديد در ادبيات سياسيا ههراسي واژ اسالم

. تقابـل و  سـت مع اسـالمي ا ت گرفته از ديدگاه و مواضع جهان غرب نسبت به اسالم و جوانشئ
 ،بسـياري  مواقع در وها همواره در طول تاريخ وجود داشته  ها و ايدئولوژي رويارويي ميان تمدن

اين تقابل ذهني به تقابل گفتماني و گاه رويارويي سياسي و نظامي نيز منجر گرديـده اسـت. بـا    
هراسـي   فرد بوده و اسالمتقابل ميان اسالم و غرب از بسياري جهت منحصر به  ةاين همه، پديد

____________________________ 
 khani@isu.ac.ir  دانشگاه امام صادق (ع) الملل روابط بيناستاديار  *
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اي بـه   تقابل و رويارويي جهان غرب با تمدن اسـالمي سـابقه  يكي از مصاديق اين استثناء است. 
ايـن مواجهـه در قـرن     ،با ايـن همـه   ؛دوم ميالدي دارد ةهاي صليبي در آغاز  هزار قدمت جنگ

 ةي گرديـد. منازعـ  جديـد  ةدوم قرن بيسـتم وارد مرحلـ   ةپاياني نيمهاي  سالويژه در  هبيستم و ب
فلسطين،  پيروزي انقالب اسالمي در ايـران، پايـان    ةو قضي رژيم صهيونيستي طوالني اعراب و 

ايـن   ةهـاي مهـم و تعيـين كننـد     دورهم.  2001سـپتامبر    11رخدادهاي  سرانجام،جنگ سرد و 
 روند.  ميشمار  بهرويارويي 
و  شداد اين پديده بررسي خواهد ابتدا در يك گفتار مفهومي و نظري ابع ،حاضر ةدر مقال

شود. در اين بخش  پرداخته مي ،موردي است ةك مطالعيارائة به بخش اصلي مقاله كه  ،سپس
د. در اين تحقيق با تحليل دگر مطالعه ميم.  2010تا  2004زماني  دورةدر  تايمز لندن ةروزنام

ليل (مقاله و سرمقاله) محتواي مطالب و مندرجات اين روزنامه در قالب خبر، مصاحبه و تح
. شود ميشده از سوي روزنامه در قبال اسالم و جوامع اسالمي بررسي  خطوط كلي دنبال

 ةكه روزنامسنجد  ميدر يك روش اكتشافي و بر اساس تحليل محتوا اين فرضيه را نويسنده 
ت نكرده بلكه طرفي را رعاي اسالم نه تنها انصاف و بي ةتحليل دربار ةدر نقل اخبار و ارائ تايمز

هراسي به مخاطبان  شده در جهت القاي اسالم در چارچوب يك سياست مدون و سازماندهي
 خود حركت كرده است.

 
 چارچوب مفهومي

التخويف « معادل واژة عربي و ”Islamophobia“انگليسي ةهراسي در زبان فارسي معادل واژ اسالم
آميز يك  انگليسي به معناي القاي اغراق در ”phobia“). پسوند 2008(قجه،  ستا » من االسالم

 .(Longman Dictionary, 2009) ...اي است هراس و ترس غيرمنطقي در مواجهه با هر پديده
بهتري قابل فهم  ةگون همعناي مصطلح واژه فوبيا در كنار يك اصطالح ديگر در زبان انگليسي ب

اي مطرح گردند. اصطالح  رسانه ويژه اگر هر دوي اين واژگان در يك متن و چارچوب هب ؛است
  است، نحو يكنواخت و طوالني كه عبارت از تكرار يك موضوع به ستا ”stereotype“دوم واژه 

اي كه با گذشت زمان شيوع يابد و تصوير مورد نظر از آن موضوع را به محض شنيدن آن  گونه به
 ).2008ند (عزوزي، كدر ذهن مخاطبان ايجاد 

يح و تفسير ضترسي يكي ديگر از مفاهيمي است كه در تو بيهراسي يا اجن بيگانه
به معناي  ”xenophobia“ ةهراسي معادل فارسي واژ د. بيگانهكرهراسي بايد بدان توجه  اسالم

رفته كار  ، بهالقاي نوعي ترس موهوم و عميق نسبت به پديده و هر چيز ناآشنا يا غيرخودي
هراسي مقدمه و  ا از اين منظر مهم است كه بيگانههراسي با زنوفوبي ميان اسالم ةاست. رابط

ابتدا از اسالم  ،تر عبارت روشنه ب ؛رود ميشمار  بههراسي  شرط موفقيت ترويج اسالم  پيش
آشكار با جوامع  دشمنيشود كه در  ين بيگانه، غيرخودي، اجنبي و غريب ياد ميييك آعنوان  به
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ن ساكن و شهروند غرب) موجوداتي بيگانه، مسلمانان (حتي مسلمانا ديدغربي است. از اين 
گونه القاء  ن اينادر اين رويكرد به مخاطب  (Driel, 2004: IX).شوند اجنبي و غيرخودي تلقي مي

ين و پيروان آن يكند با مفروض انگاشتن غيرخودي بودن اين آ شود كه عقل سليم حكم مي مي
به اين نكته  ،بيركل سابق سازمان مللد ،در غايت بدبيني نگريسته شود. كوفي عنانها  آنبه 

جان آن از استفاده مرو داند كه با سوء هراسي مي هراسي را مولود بيگانه اذعان داشته و اسالم
 ,Annan)پردازند  خود ميهاي  سياستآگاهي مخاطبان خود از اسالم به تعقيب ناجهالت و عدم 

در غرب  نوشتاريهاي  در كنار رسانههاي ديداري و شنيداري  مروري بر محتواي رسانه .(2004
يك هدف عنوان  بههراسي  كه چگونه اسالم ،دهد در خصوص اسالم و جوامع اسالمي نشان مي

و با به خدمت گرفتن ابزارهاي مختلف از جمله شگرد تكرار و تعميم القاي ترس و   هبرديار
 ةهراسي از يك پديد سالمنظران بر اين باورند كه ا گردد. برخي از صاحب منفي ترويج مي ةچهر

الملل شده  و امنيتي در روابط بين راهبرديفراتر رفته و تبديل به يك پديدة اي  رسانهگفتماني و 
 ).1388است (سجادپور، 

يك تصوير خالف واقع، منفي و غيرمتساهل از اسالم به منظور ترويج يك حس توأم  ةاشاع
و   آميز، جانبدارانه يك ديدگاه و رويكرد تعصب ن به اتخاذابا تنفر و واداشتن ناخودآگاه مخاطب

هراسي  مشترك تعاريفي است كه از اسالم آميز نسبت به اسالم و جوامع اسالمي مخرج تبعيض
برانگيختن حس تنفر نسبت به  .& Gottschalk, (Greenberg  (2 :2008شده است ارائه

رود. در  ميشمار  بههراسي  مدو عنصر اساسي در اسال ،مسلمانان و تهديد جلوه دادن اسالم
تلخ و سنگيني براي  يهراسي پيامدها اسالم ،برند جهان غرب كه مسلمانان در اقليت بسر مي

اجانب و با نگاهي عنوان  بهحمله به مساجد، نگريستن به مسلمانان  ؛مسلمين داشته است ةجامع
شتن و تحت مراقبت قرار هاي مطلوب، زير نظر دا  مقامبدبينانه، تبعيض در واگذاري مشاغل و 

 .(Shryock, 2010: 2)هايي از اين پيامدهاست  ويژه، نمونهطور  به نشين مسلمان هاي لهدادن مح
سازمان يافته از سوي بخشي طور  كه بهاي است  هراسي پديده اسالم ،بر اساس اين برداشت

 است طراحي شده غرب به منظور مقابله با اسالم فرهنگي در ــ گيري سياسي از محافل تصميم
شود. اين محافل  و با استفاده از ابزار رسانه در اشكال گوناگون و در سطوح مختلف اعمال مي

 ،مديران ،نخبگان فكري و دانشگاهي متعصب ،سياسي يهاي تندرو طيف وسيعي از  شخصيت
 شود. هاي جمعي در غرب را شامل مي گران رسانه سردبيران و تحليل

هراسي مؤيد اين واقعيت است كه مراجع و  هاي مبتني بر اسالم ريگذا دنبال كردن سياست
گذاري با مفروض انگاشتن تهديد اسالم و لزوم مقابله با اين  هاي دخيل در سياست شخصيت

يك راهكار اساسي براي تحديد تهديد اسالم در دستور كار عنوان  بههراسي را  تهديد، اسالم
اسالم و ضدهراسي بخشي از بستة بزرگ جنگ نرم  اسالماند. در اين چارچوب  خود قرار داده

 گيرد. نظر قرار مي دجوامع اسالمي م
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 تايمز ةآشنايي اجمالي با روزنام
هاي انگلستان است كه از اواسط قرن هجدهم ميالدي  ترين روزنامه يكي از قديمي روزنامه تايمز

 ،ساندي تايمزيعني  ،هاي خود يكشنبه ةبه همراه نسخ تايمز ةروزنامشود.  تا كنون منتشر مي
شود كه خود  منتشر مي (Times Newspapers Limited) تايمز هاي هاي روزنامه توسط گروه
نيز متعلق به  شركت. اين است (News International) الملل اخبار بين شركت اي از زيرمجموعه

پرت مرداك اداره كه توسط رو است (News Corporation) بنگاه اخبار اي رسانهمعظم  شركت
 شود. مي

در ملبورن متولد شد. م.  1930در سال  ،تباري ميلياردر آمريكايي استراليايي ،روپرت مرداك
كم بسياري ديگر از  گمنام در آداليد آغاز و كم ةخود را با يك روزنامهاي  رسانهوي كار 

 ةالدي وي هجوم گستردهشتاد و نود مي ةدههاي  سال. در تصاحب كردهاي استراليا را نيز  رسانه
 Fox)پخش فاكسشركت هاي اروپايي و آمريكايي آغاز و  براي تسخير رسانهرا خود 

Broadcasting) ة اسكاي را در آمريكا و شبك(Sky) د. اين در كراندازي  در انگلستان را راه
و  خود به اروپا و آمريكا اكتفا نكرداي  رسانهامپراطوري  ةحالي بود كه مرداك براي توسع

هاي تلويزيوني و  ترين شبكه يكي از بزرگ ،(Star TV)استارتي.وي كنگي هنگشركت 
 د.كر آسيا را تصاحب  ةاي در قار ماهواره

هراسي پيروي  ستيزي و اسالم مشي اسالم تملك مرداك غالباً از يك خطدر هاي  رسانه
ي اسالم و كشورهاي يمادر سياه ن ها آنهاي جانبدارانه و غيرواقعي  كنند و خبرها و تحليل مي

 اسالمي زبانزد خاص و عام است.
 هرالد نيويورك پست،توان به  مي ،مرداكشركت تحت مالكيت  نوشتاريهاي  از ديگر رسانه

در انگلستان اشاره  سان شماردر آمريكا و نيز روزنامه زرد و پر  ويكلي استانداردو  ويكلي تايمز
  كرد.

 نوشتاريهاي  گذارترين رسانهثراترين و شمار، پرترين مهماز  تايمز لندن ةروزنام ،با اين همه
و انتشار آن از شد رود. اين روزنامه توسط جان والتر تأسيس  ميشمار  بهتحت مالكيت مرداك 

 The Daily“ وانــعن روزنامه تحت 940تا  1هاي  آغاز گرديد. شمارهم.  1785اول ژانويه 

Universal Register” تغيير پيدا كرد. در سال  تايمزاسم آن به  941و از شماره گرديد  منتشر مي
مرداك انتقال يافت و اين انتقال شركت تامسون به شركت  از تايمز ةمالكيت روزنام م. 1981

مرداك به ايفاي نقشي هاي  رسانهدر كنار ساير اعضاي خانوادة  تايمزمالكيت سبب شد تا 
الملل بپردازد. يكي از نويسندگان  نيز سياست بينسياست داخلي انگلستان و  ةتر در صحن فعال

ض به سانسور ااعتر هشتاد ميالدي رابرت فيسك بود كه در ةدر ده تايمزجنجالي و مهم 
سرنگون كردن هواپيماي مسافربري ايراني توسط آمريكا (پرواز  ةدربار تايمز اش از سوي مقاله
 پيوست. اينديپندنت ةاستعفا داد و به روزناماير بر فراز خليج فارس) از اين روزنامه  ايران 655
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اما در  ،كار مشهور است سنتي به همسويي و هواداري از حزب محافظهطور  به تايمز روزنامه
در  تايمزدر يك چرخش آشكار به حمايت از توني بلر پرداخت. م. 2001انتخابات سال 
از احزاب  تايمزحمايت  ة. نحوكاران بازگشت به اردوگاه محافظهدوباره  م.2010انتخابات سال 

اي كه با يك  گونه به ،محوري ذهنيت گردانندگان آن دارد كار نشان از قدرت كارگر و محافظه
 ،بيني زيركانه و هوشمندانه از افكار عمومي و احتمال برد يا باخت احزاب در انتخابات پيش

 كنند. خود را انتخاب مي ةمتحد آيند
 كاران  همسو با راست مسيحي و نومحافظه تايمزةروزنام هاي يدگاهد ،الملل بين  سطح سياست در

رود. مواضع  ميشمار  بهواشنگتن  ـ همچنين از هواداران اتحاد سنتي لندن تايمز. ستدر آمريكا
آن با جهان  ةاست كه در آن مواضع خصمان بخشاين روزنامه در قبال جهان اسالم موضوع اين 

 .گردد تبيين مي اسالم
 

 تايمزهراسي در  اسالم
 ةهاي گوناگوني روزنام ابتدا شماره ،مورد اشاره در آغاز مقاله ةبراي بررسي دقيق و علمي فرضي

محورهاي  ،و سپس شدو بازبيني  طالعهمم.  2010تا  2004 هاي سالدر مقطع زماني  تايمز
ن محورها بندي گرديد. براي تبيين و فهم بهتر مباحث، اي اصلي مؤيد فرضيه استحصاء و دسته

 مصاديق مورد نظر با ارجاع به منبع اخذشده  ها آنهاي جداگانه ارائه و ذيل هريك از  عنواندر 
 .شوند بررسي مي

 

 . بزرگنمايي خطر اسالم براي غرب و مسيحيت1ـ1
نمايي خطر و  بزرگ ،هراسي براي ترويج اسالم تايمزيكي از محورهاي اصلي مورد استفاده 

و جوامع غربي است. در همين راستا و با هدف معادل قرار دادن اسالم  تهديد اسالم براي غرب
درج  ةرد و به بهانكچاپ م.  2006آوريل  24اي كه در  مقاله در تايمز ،با نژادپرستي و نازيسم

اقدام بعدي يك نئونازي متعصب «را انتخاب نمود:  عنوانخبر گرويدن يك آلماني به اسالم اين 
به م.  2010اكتبر  4 يخارتاين روزنامه در  .)24/4/2006، تايمز( »روي آورداين بود كه به اسالم 

نازيسم را «د كه وش ميها توصيه  پردازد كه در آن به آلماني قول از يك سخنراني در آلمان مي نقل
و  »اسالم«هاي  . استفاده از كليدواژه)4/10/2010( برخيزند »فراموش كرده و به مخالفت با اسالم

اسالم مفهوم و  ةخبري است كه با شنيدن كلم عنواندر كنار هم از شگردهاي اين  »منازيس«
 كند. نازيسم را در ذهن خواننده تداعي مي ةخاطر

 

 . دامن زدن به اختالف ميان اسالم و مسيحيت1 ـ2
دنبال  هاي سياستاز  ،ويژه اسالم و مسيحيت هب ،نمايي اختالفات موجود ميان اديان الهي بزرگ

 ،گرفتن اسالم از مسيحيتپيشي اسالم و مسيحيت و هشدار نسبت به  ة. مقايساست ايمزت ةشد
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اسالم، « بدان پرداخته است.م. 2008مارس  31محور گزارش مفصلي است كه اين روزنامه در 
 هاي مورد استفاده در تيتر اين گزارش است از كليدواژه »ترين مذهب، و سبقت كاتوليك، بزرگ

. در بخش داخلي اين مقاله نويسنده نسبت به آنچه كه وي آن را خطر )31/3/2008، تايمز(
 م. 2006در اول نوامبر  تايمزدهد.  هشدار مي ،اسالم بر جهان مسيحيت ناميده است ةسلطه و غلب

عنوان  بهكند كه در آن به اسالم  نقل مي ،رهبر حزب ملي بريتانيا ،خبري را از سخنراني گريفين
را برافراشته شدن پرچم سياه اسالم در  كند و نسبت به آنچه وي آن مي يك دين وحشي اشاره

ميان اسالم و  ةهشدار داده شده است. در راستاي ترويج تضاد و منازع ،نامد بريتانيا مي
مسيحيت را ميراث ماندگار و  كرد،چاپ  م.2007آوريل  7اي كه در  در مقاله تايمز ،مسيحيت

معرفي كرده و خواستار صيانت از  وارد اسالم را يك تازه ،مقابلانگلستان دانسته و در  ةديرين
 هاي مسيحي انگلستان شده است.  ريشه
 

  ييگرا متهم كردن مسلمانان و جوامع اسالمي به ارتجاع، واپس .1 ـ3
هاي  يكي ديگر از روش ،مانده از اسالم و جوامع اسالمي ك تصوير ارتجاعي و عقبيارائة 
خود با نقل گزارشي از م.  2008ژوئن  16اين روزنامه در  هراسي است. المبراي ترويج اس تايمز

، تايمز( كند معرفي مي هاي مياني سدهاسالم را يك مذهب  ،روث گلندهيل ،خبرنگار خود
از شگردهاي مورد  »قرون وسطي«و  »اسالم« ةكليدواژ وكنار هم قرار دادن د .)16/6/2008

م.  2004آوريل  15اي كه به قلم تئودور دالريمپل در  در مقاله در اين گزارش است. تايمزاستفاده 
عنوان را با گرا و مردان مسلمان  در اروپا واپس را مهاجران مسلمان  شده، چاپ تايمزدر 

 استمعرفي كرده اسيران خانگي عنوان   را با باره و تروريست و زنان زن ،جانيان، معتادان
 .)15/4/2004، تايمز(
 

 ساالري از اسالم يك دين ضد مردم تصوير .1ـ 4
  ساالر معرفي كردن ضد مردم ،عبارت ديگر هو يا ب ساالري مردمتلقين عدم تطابق ميان اسالم و 

با  م.  2004مه  23. اين روزنامه ستا تايمزهاي مورد استفاده  هاي اسالم از ديگر روش آموزه
هاي اسالم را در تضاد  آموزه ،»مكناتحاد نام ساالري؛ مردم اسالم و«عنوان  درج مطلبي تحت

، تايمز( كند قلمداد مي ناپذيرفتنيده و ايدة برابري را در اسالم كرقلمداد  ساالري مردمماهوي با 
23/5/2004(. 

 
 اسالم عامل تروريسم .1ـ5

در  تايمزعامل گرايش جوانان به تروريسم از ديگر ادعاهاي تبليغاتي عنوان  بهمعرفي اسالم 
اين روزنامه م.  2006نوامبر  7هراسي است. آدام فرسكو در تحليل خود  يج اسالمراستاي ترو

هايي  بردن كليدواژهكار  به .)7/11/2006، تايمز( كند پروري معرفي مي اسالم را عامل تروريست
داللت بر القاي  ،اين تحليل عنواندر  »ها و تروريست اي بچه مدرسه ،اسالم راديكال« چون



 

51 

الم
اس

 
انه

رس
در 

ي 
راس

ه
 

ي؛ 
غرب

ي 
ها

ور
مز

 تاي
مه

زنا
 

به قلم ديويد م. 2006سپتامبر  9 ةيان اسالم و تروريسم به مخاطبان دارد. در مقالمستقيم م ةرابط
گراها سخن رانده و اين سؤال را  نويسنده از خطر تهديد اسالم ،دهشچاپ  تايمزسلبورن در 
طرح  ،نفس طرح سؤال ؟گراها خواهد بود  به شكست اسالم ،كه آيا غرب قادراست مطرح كرده 

، تايمز( استگرايي  عيار با اسالم و اسالم ت كه غرب در جنگي تماممجدد اين ذهنيت اس
بخشي از خبري است كه در  »هاي گانگستر اسالم، ترور و گروه« ة. سه كليدواژ)9/9/2006

هاي تروريست اسالمي اشاره  ده كه در بخشي از آن به سلولشچاپ  تايمز م.2010مارس  30
طور  به اسالم و صفت اسالمي ةدر اين مورد كلم ،شود گونه كه مشاهده مي شده است. همان

 كه ارتباط ذاتي ميان اسالمشده مطلق و حتي بدون پيشوندهايي مثل سياسي و راديكال استفاده 
 كند. ي را القاء ميكار  بمطلق با تروريسم و خراطور  به

 

 مخالفت اسالم با قانون و حقوق مدني .1 ـ6
فوريه  5در  تايمز ،قاي تعارض اسالم با حقوق و قانوندر جاي ديگري و در راستاي التايمز 
كند. يك چنين  تأكيد مي ،خواند مي »حقوق ما و اسالم«بر ناسازگاري آنچه كه آن را م. 2008

اين امر را القاء  ،شهروندان غربي هستندبيشتر ناخودآگاه به مخاطبان آن كه طور  به قضاوتي
معاصر يك تعارض ذاتي وجود دارد. دفاع از حقوق  حقوقيهاي  نظام كند كه ميان اسالم و مي

اي  در مقاله ).5/2/2008، تايمز( بازان از ديگر ترفندهاي تايمز در مقابله با اسالم است همجنس
الي جو12كه در » گرا بوده و به آن افتخار كنند؟ چرا مسلمانان نتوانند همجنس«عنوان با 

به دليل  ،هاي اسالمي اسالم و آموزهبه مك آلپاين در آن جان  ؛دهشاين روزنامه چاپ م.  2009 
 .)12/8/2009، تايمز( استكرده گرايان حمله  به رسميت نشناختن حقوق همجنس

 
 شناسي اسالم و توصيه به اسالم غربي آسيب .1 ـ7

نويسندگان سعي بر انجام  تايمزشده در  در بخش وسيعي از مقاالت و خبرهاي پوشش داده
اين روزنامه خبري به نقل از م. 2009نوامبر  6در  ،مثال يارب ؛از اسالم دارندشناسي  نوعي آسيب

يك خاخام بلندپايه آورده كه در آن بر لزوم جدايي ميان مذهب و قدرت در اسالم تأكيد شده 
م. 2009نوامبر  30اي است كه در  مقالهعنوان  »عدم تساهل اسالم« .)6/11/2009، تايمز( است

از متساهل نبودن  ،در نگاه اول عنوانخود  مقاله،رده است. فارغ از متن كدر نقد اسالم چاپ 
ها و  پوشش وسيع سخنراني .)30/11/2009، تايمز(  داده شده است هاي آن خبر اسالم و آموزه

هراسي است.  براي ترويج اسالم تايمزيكي از راهكارهاي غيرمستقيم  ،هاي ضداسالمي مصاحبه
 طرف و فقط ناقل خبر جلوه داده و در ي خود را بيا نهازيركطور  به روش روزنامه در اين

 ؛كند شونده يا سخنران به خوانندگان القا مي مطالب موردنظر خود را از زبان مصاحبه ،حال عين
پوشش يك  ةاست. به بهانم. مشهود 2004مارس  26اي از اين ترفند را در خبر مندرج در  نمونه

در داخل گيومه به بيان اين  تايمزدفاع سخنران از سخنراني ضداسالم  عنواننيز با سخنراني و 
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اسالم ديني همراه با  :نويسد و به نقل از وي مي است اظهارات ضد اسالمي سخنران پرداخته
 ةدر مقال تايمز ،كند. در همين راستا خشونت است كه همواره در برابر مدرنيته مقاومت مي

به ميان آورده  ،روست هسخن از بحران عميقي كه اسالم با آن روب ،ث كلدهيلبه قلم رو ،ديگري
هاي اسالم سخن  و با زير سؤال بردن اصل جهاد در اسالم، از لزوم و ضرورت اصالح در آموزه

 .)26/3/2004، تايمز( گويد مي
 

 اهانت و توجيه اهانت به مقدسات اسالمي .1 ـ8
ده كه نويسنده در شچاپ م. 2007مارس  7اي است كه در  بربريت اسالم بخشي از عنوان مقاله

وي نوع نخست و مورد قبول غرب  ؛آن خواستار شناسايي دو گونه متفاوت از اسالم شده است
 »يك دكترين سياسيعنوان  بهاسالم «دانسته و نوع دوم را  »يك دين شخصي عنوان  بهاسالم «را  

عام و طور  به جيه جواز توهين به مقامات مذهبيكه بايد با آن مقابله كرد. تو است ناميده
. در خبر ستا تايمزهاي مبارزه با اسالم در  يكي ديگر از شيوه ،خاصطور  به مقدسات اسالمي

اين  ،تايمزو به نقل از يكي از مقامات ارشد قضائي انگليس در م. 2005ژانويه  26و تحليلي 
اسالم يا هر مذهب ديگري گستاخ و  ةربارمردم كماكان آزادند كه د«كه شود  ديده ميجمله 

 »ادب باشند چرا كه در بسياري از موارد اين امر در قالب حق آزادي بيان قابل دفاع است بي
نويسنده پا را از نقد م. 2008مارس  12 ةدر موارد ديگر از جمله در مقال .)26/1/2005، تايمز(

ن است كه در مقابل اسالم و شريعت وقت آ النآ«عنوان مسلمانان فراتر گذارده و با اين 
هراسي در  قلب اسالم و شريعت را هدف قرار داده است. ترويج اسالم ،»گيري كنيم موضع

بيدار شويد، غرب در « ؛رود ميشمار  به تايمزپوشش معرفي و نقد كتاب از ديگر شگردهاي 
باختن نبرد با «عنوان ا را ب اي است كه در آن نويسنده كتابي مقاله عنواناين ، »حال باختن است

همگي  ،شده از كتاب در كنار تعابير نويسنده هايِ نقلبنداست. جمالت و  نقد كرده» اسالم
12/3/2008، تايمز( روند ميشمار  بههراسي در غرب  ج اسالممرو(. 

 
 به اسالم در غرب آورندگان ضدايمان جوسازي  .1 ـ9

در  است؛ در مبارزه تايمزورهاي مورد استفادة به اسالم از محايمان آورندگان تأكيد بر خطر 
 ةمظنون اصلي يك حادث شد،چاپ  تايمزدر همين راستا در م. 2008مه  22مطلبي كه در 

او يك تازه گرويده به اسالم است كه مريض رواني « گونه توصيف شده است: گذاري اين بمب
 ةگيري مظنونان يك حادثخبر ديگري در خصوص دست زتابابدر  ،در همين راستا »بوده است.

كه در پي انجام يك كشتار است گرويده به اسالم اشاره شده  به مظنون تازه ،گذاري  بمب
. در خبر ديگري در راستاي متهم ساختن كساني كه )22/5/2008، تايمز( اند جمعي بوده دسته

كر وي از به دستگيري فردي اشاره شده كه تنها صفت قابل ذ ،اند تازه به اسالم مشرف شده
 تشخيص داده شده است.  »گرويدن به اسالم« تايمزسوي روزنامه 
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 گيري نتيجه

ها و احكام اسالمي در كنار القاء كردن اين ذهنيت و باور كه  سياه و غيرانساني جلوه دادن آموزه
شمار  بهزمين و پيروان ديني مسيحيت  اسالم يك تهديد و خطر بزرگ براي غرب، ساكنان مغرب

هراسي  اسالم طرحهراسي است.  براي ترويج اسالم تايمزشگردهاي  ترين مهم ةو در زمر رود مي
 كند: خاص  اهداف زير را دنبال ميطور  به تايمزعام و در روزنامه طور  به هاي غرب در رسانه

 ؛يك دين خشن و مروج خشونت عنوان بهمعرفي اسالم  ــ 
 ؛رانساني و مغاير با حقوق بشرآئيني كه احكام غي عنوان بهمعرفي اسالم  ــ 
 ؛ايدئولوژي باني و مروج تروريسم عنوان بهمعرفي اسالم  ــ 
 ؛گرا در مقابل غرب مدرن يك دين ارتجاعي و واپس عنوان  بهمعرفي اسالم  ــ 
 ؛دين مخالف آزادي عنوان بهمعرفي اسالم  ــ 
 ؛نحقوق زنا ةكنند مخالف زنان و تضييع عنوان بهمعرفي اسالم  ــ 
 ؛نظم و امنيت در جوامع غربي ةعامل برهم زنند عنوان بهمعرفي اسالم  ــ 
سواد، ياغي و فقير و تبهكار كه  يك اقليت كم عنوان  بهمعرفي مسلمانان مقيم اروپا و آمريكا  ــ 

 ؛جدي جوامع غربي كنندةتهديد
 ؛يك تهديد و رقيب جدي براي مسيحيت عنوان  بهمعرفي اسالم  ــ 
 ؛و پيشرفت فناوريدين مخالف علم و  عنوان  بهي اسالم معرف ــ 

 تمدن بشري. ةتهديد جدي براي آيند عنوان  بهو در يك كالم معرفي اسالم 
 

كوشند تا با القاي يك تصوير سياه و منفي از اسالم در  هراسي مي اسالم طرحطراحان و مجريان 
خبري، هاي  عنواننتخاب هدفمند با ا ،ندهستذهن مخاطبان خود كه عمدتاً شهروندان غربي 

مناسب  ةكوشند تا زمين مي ،داوري هاي مغرضانه و مبتني بر پيش هاي گزينشي و تحليل مصاحبه
 براي هر نوع برخورد با مسلمانان و كشورهاي اسالمي را فراهم آورند.

 گيري مستمر و متناوب آن دركار بهاسالم و  ةاضافه كردن صفات و پسوندهاي منفي به واژ
شود تا اين دو (واژه اسالم+ صفت و پسوند منفي) با هم تركيب  باعث مي ،درازمدت طرحيك 

كم به  عمالً ناممكن شود. اين طرز تلقي در يك روند طوالني كم ها نآجدايي و  شوند و عجين
رفتاري كه  ؛شود يك باور اجتماعي و از يك ذهنيت اجتماعي به يك رفتار اجتماعي تبديل مي

داوري، تبعيض، برخورد دوگانه، نفرت و هراس رو به تزايد  پيش ةي اصلي آن بر پايها مؤلفه
 نسبت به اسالم و مسلمانان بنا نهاده شده است.

هراسي  ترويج اسالم تايمزهاي غربي از جمله  گسترده و هماهنگ رسانههاي  تالشة در نتيج
ن اروپايي و آمريكايي اي از شهروندا باورهاي عميق متعددي در ذهن و باور بخش عمده

 از اين قرار است: ها آنل گرفته است كه اهم كش ها آنمخاطب 
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 ؛ين كهن است كه قابليت تطابق با مقتضيات زمان را نداردياين باور كه اسالم يك آـ 
 ؛اشتراكي ميان اسالم و ساير اديان وجود ندارد ةاين باور كه هيچ نقطـ 
 ؛رب فرودست استاين باور كه اسالم در مقايسه با غـ 
 ؛هاي اسالمي منسوخ شده و غيرعقالني هستند اين باور كه آموزهـ 
 اين باور كه اسالم ديني خشن و مروج خشونت و مولد تروريسم است.ـ 

 

يكي از اعضاي عنوان  به تايمزروزنامه گذشت، مختلف اين مقاله  هاي بخشگونه كه در  همان
ويژه پس از رخدادهاي  هاخير و ب ةغرب طي دو ده درهاي  رسانههاي   شركت ةمهم زيرمجموع

اساس  اند. بر هراسي را در دستور كار خود قرار داده سياست ترويج اسالم م.2001سپتامبر 11
در  ،خاصطور  به تايمز ةعام و روزنامطور  به هاي غربي رسانه ،هاي مورد اشاره در مقاله يافته

 بازتابپردازند. اين روزنامه همچنين با  هراسي مي مسه سطح خبر، مقاله و تحليل به ترويج اسال
شاخص هاي  هاي افراد و چهره ها و مصاحبه ، سخنرانيها ديدگاهپوشش خبري براي  ةويژه و ارائ

هراسي  ضداسالم سياست اسالمهاي  فيلم وها  كتابضداسالم و نيز در قالب معرفي و تبليغ 
ها و عباراتي همچون اسالم راديكال، اسالم  م با واژهمعادل قرار دادن اسال كند. خود را دنبال مي

 تايمزگرا، اسالم جهادي و غيره از ديگر شگردهاي  گرا، اسالم بنيادگرا، اسالم خشونت نظامي
 براي جايگزيني تصوير اسالم ناب با اسالم به تصوير كشيده شده از سوي آن روزنامه دارد.

 

 ها نوشت پي

 هراسي بدون دخل و تصرف و به زبان اصلي در ترويج اسالم تايمز ةامهايي از تيترهاي روزن نمونه 
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