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 دهيچك
گرايش به دين  ةندياهاي غربي براي مقابله با رشد فزدولت توسطاست كه  يهدفمند طرحهراسي  اسالم

ويژه در اروپا با متصف كردن اسالم به تروريسم و... و بازنمايي دين  هغرب ب اسالم و بيداري اسالمي در
هراسي  سپتامبر تاكنون در ابعاد شيعه 11جدي براي جهان غرب و اديان ديگر پس از  ياسالم به عنوان تهديد

لي مراحل شود. در مقاله حاضر ضمن بررسي اجماهاي خبري دنبال ميگيري از رسانههراسي با بهره و ايران
اروپايي در اين  يهاها، اقدامات مقامات و دولتگيرياي، موضعو اشاره به برخي از آثار رسانههراسي  اسالم

 ةج تحقيقي درباريهاي اروپايي با اشاره به نتاخصوص، همچنين با پرداخت به بازنمايي اسالم در رسانه
آلمان، در نهايت به تحليل و نقد فيلم  (ZDF).افزد.ديو  (ARD) اي.آر.دي هاي تلويزيوني هاي شبكه برنامه

 پرداخته شده است.هراسي  اسالم ةيلدرز در زميناگريت و ةساخت »فتنه«
 

 سم،يرترو و اسالم ،ييادگرايبن شناسان، اسالم و شناسان شرق اسالم، ييبازنما ،يزيست اسالم :واژهديكل
 .فتنه و لدريوا تيگر هلند، دري هراس اسالم

 
 مقدمه

ي رمنطقيغ ضيتبع و هراس وي داور شيپ به كه استي مفهوم (Islamophbia)هراسي  ماسال
 بهي منف نگاهي نوع كنديم تالش غرب سپتامبر، 11 از پس كه دارد اشاره مسلمانان و اسالمضد
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 گسترش به نسبتي سلب برخوردي نوع ،قيطر نيا از و كند حاكم غرب جهان سراسر در اسالم
 شدت اروپا در ژهيو هب غرب، درستيزي  اسالم ديجد موج رياخي هاسال در 1.رديبگ شكل اسالم

ي ابزارها ازي ريگ بهره با ،يغرب يهادولت كه است آن ازي حاك كرديرو نيا. است افتهي يشتريب
 خود مخاطبان به كاليرادي ريتصو جهان، در آن روانيپ و اسالم از نادرست غاتيتبل وي ارسانه
 مدار نديافري كنش در كه استي اگونه هب غرب جمعى ارتباط هاى رسانه كرديرو. كنندمي ييبازنما

 تروريسم، حامى خشن، دينى را آسمانى دين اين اسالم، مورد در نادرست مفاهيمى القاى با
 .دهند نشان ارتجاعى وي نيد وي قوم يها اقليت و زنان حقوق ناقض
 تبليغات دليل به غرب در اسالم مورد در هايي فهمى كج و اى كليشه تصاوير وجود با 
 نظير  عناوينى با اسالم، به هنوز واقعيات، از اى پاره انگارى ناديده و داورى پيش ها، رسانه

 ةمواجه زمان از اسالم، با غرب تقابل. شود مى نگريسته »بنيادگرايى«و» تروريسم« ،»گرى افراطى«
 ديتشد انيجر نيا مسلمان، ملل استعمار وي بيصلي هاجنگي پ در و شد آغاز نيد نيا با آن

 كنار در و افتهيي شتريب شتاب غرب، درهراسي  اسالم روند ر،ياخ هايسال در اما ،يافت
 مسلمانان اعتقادات با مبارزهي برا نينوي غيتبل ابزارترين  مهم بهي غرب يخبري هاشبكه ود،ويهال
 :ديسع ادوارد ريتعب به. كننديم فاياي اعمده نقشي اسيسستيزي  اسالم ةنيزم در

) گرانيد( جهان ةيبق به نسبت ما كه كننديم نييتعي غرب وآمريكايي  كارشناسان و هارسانه«
ي نگاران روزنامه تنها ما اسالم، مورد در علمي بحثي جا به نكهيا. ميباش داشتهي ا شهياند چه
 ةرسان در نمودهي پرداز گزافه اًمجدد را آن كرده نيچ دست راي خبر كه ميكن يم مشاهده را

 آنچه دهديم نشان كه دانديم جانبه كيي كنش را هارسانه اسالمي و. كنند يم منتشر خود
 را مردم ها آن و دارد قراري ذات وبيع سطح نيباالتر در ،دهنديم انجام مسلمانان و اعراب

 ميترس آشكاري دقت يب با اسالم اتنه نه موارد ازي اريبس در. ترساننديم اسالم از رسانه، ابزار
 وي نژادي حت وي فرهنگي هانفرت كر،يدروپ يب ةانيگرا قومي هانييتب بلكه است شده

 مشاهده هايرسان اطالع نيا در زين دلخواه و متناقض حال همان در و ژرفي ها يدشمن
 .)51: 1379 د،يسع( »شود يم

 

 صورت هارسانه توسط شتريب كه »استه برداشت تيريمد« ازي نوعهراسي  اسالم واقع در
 : پستمن لين قول به. رديگ يم

 هستند مانيهازبان كه مينيب يم كه گونه آن بلكه مينيبينم ،هست كه گونه آن را تيواقع ما«
 . (Postman, 1984: 123) »ماي ها استعاره ماي هارسانه و هستند ماي هارسانه ماي هازبان و

 

 و غرب در اسالم به شيگرا رشد ازي ريجلوگ جمله از گوناگون فاهدا با هابرداشت نيا
 استي كاف نيهم بحث نيا به پرداختن ضرورت در .شود يم تيهدا مسلماناني درون بيتخر
 وهراسي  اسالم جيترو 1388 فطر ديع روز مهمي هاخطبه دري اسالم انقالب معظم رهبر كه
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 و اتحاد ازي ريجلوگي برا آمريكا آن رأس در و استكبار راهكار دو راي هراس رانيا ،نيهمچن
  :فرمودند و كردندي ابيارزي اسالمي ايدن انسجام

 ضد نيهمچن و اسالمي ايدن ضدي اديزي ها تالش ،يقبل جمهور سيرئ دوره در آمريكا دولت«
 همان دوستانه، ظاهر بهي ها اميپ و سخنان وجود با همآمريكا ي فعل دولت و داد انجام رانيا

هاي نماز  خطبهاي،  اهللا خامنه آيت(»كند يم دنبال راي هراس رانيا وهراسي  اسالم ستايس
 .)1388عيدفطر: 

 

 .ميپرداز يم اجمال ،ستيزي اسالم ايهراسي  اسالم مراحلي خيتاري بررس به ادامه در
 

 هراسي  اسالم مراحل
. دكري بند ميتقس مرحله سه دري خيتار لحاظ به توانيم را معاصري ايدن درهراسي  اسالم ةديپد

 :از عبارتند اجمال به مراحل نيا
 

 اول ةمرحل
ي اتيعملي يچرا. شد آغازي الديم 80 ةده اواخر از مشخص صورت به طرح نيا اول ةمرحل
 از و رشد وي اسالم انقالبي روزيپ چوني موضوعات بهستيزي  اسالم وهراسي  اسالم شدن
 رانياي اسالم انقالب. دانست اسالم جهان دري سالماي ادگرايبن و تندروي هاانيجري ريسرگ

 مسلمانان انيم دري نيدي خودآگاه ظهور و آمدن وجود به باعث ،يروزيپ نخستي هاسال در
 و ديرسان ظهور ةمنص به راي اسالمي داريب گفتمان مهم نيا و شدي اسالم تيهوي ابيباز و

 اتيآ« كتاب انتشار. ديگرد ليتبد اسالم نجها مسلط گفتمان به جيتدر بهي اسالمي داريب گفتمان
 مقدسات گريد و (ص)امبريپ به اهانت وي سيانگل مرتد سندهينو ،يرشد سلمان توسط »يطانيش

 ةگسترد اعتراضات برابر در غرب جهان. كردي ابيارز جهت نيهم در توانيم راي اسالم
 سندهينو و كتاب از بارها بلكه نكرد ممنوع را آن انتشار تنها نه موهن، كتاب نيا به مسلمانان

 كرد. ليتجل آن،
 

 دوم ةمرحل
ي شورو و شرق بلوكي فروپاش با. شوديم آغاز 1989 دري شورو رياتحادجماهي فروپاش از

 دشمن كي وجود بري مبن» لئواشتراوس« چوني افراد كارانهمحافظهي ها دگاهيد مطابق سابق
هراسي  اسالم طرح  متحده، االتيا ةخارج استيسي راهبردها ازي كي عنوان بهي فرض ايي واقع

 االتيا سازميتصم مراكز ،راستا نيهم در. گرفت قرار گرسلطه گرانيباز توجه و اهتمام مورد
 نيگزيجا را اسالم خطر ،يشياند محاصره وي هراس گانهيب خأل كردنپري برا كردندي سع متحده
 .نندك سميكمون خطر
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 آن به و ندكرد خارجي غاتيتبل صرفي مجار از راراسي ه اسالم راهبرد ،اين مرحله در
را » ها برخورد تمدن«ساموئل هانتينگتون نظرية . دادندي فرهنگ وي علم اصطالح به رساختيز

ي فروپاش از پس جهان به كه خود ةينظر در گتونيهانتمطرح كرد.  1993در اين رابطه در سال 
 منازعات و روابط پس نيا از و كنديم اهتمدني ريگشكل از سخن دارد، نظر شرق بلوك

 رب همه از شيب برده نامي هاتمدن انيم ازي و. دانديمي تمدن وي فرهنگ ةعرص در را الملل نيب
 .كند مهار را تمدن نياي اگونه به ديبا غرب جهان كه است معتقد و دكنيمتأكيد ي اسالم تمدن

 و طلب خشونتي نيد اسالم ،است بشر حقوق ناقضي اسالم نيقوان كه ميمفاه نيا يالقا
 ةشياند مولد اسالم ،ستا شرفتيپ و علم مخالف و ادگرايبن اسالم نيد است، تيعصب مروج
 . شود يم شامل را مرحله نيا درستيزي  اسالم وهراسي  اسالم ازي بخش... و است سميترور

 

 سوم ةمرحل
ي اتيعمل نگتنيواش و وركيويني هاانفجار و سپتامبر 11 حادثه از پسهراسي  اسالم موج نيسوم
 و اسالم جهان روابط انيبن كردندي سع سلطه نظام كنترل تحتي هارسانه مرحله نيا در. شد

 گسل خطوط كهرا  عبارت نياي اگسترده حدت و شدت به رو نيا از ؛سازند دگرگون را غرب
 . كردنديم القا ،است شده فعال غرب و اسالم نيبي تمدن

 بهآمريكا  ژهيو به ،يغربي هادولت در را احساس نيا ان،يگرااسالم به ادثهح نيا انتساب
 مسلمانان هيعل راي نظامي حت وي غاتيتبل حمالت تواننديم شتريب عملي آزاد با كه آورد وجود
 جنگ« را سميترور با مبارزه اصطالح به ،آمريكاي جمهور سيرئ بوش جورج. ننديبب تدارك

 مقدسات به اهانت ،يياروپا و آمريكاييي افراط و تندروي هاتيشخص و خواند» يبيصل
 مقابله ،آمريكا اسبق دفاع ريوز ،كوهن اميليوي حت. دادند قرار خود كار دستور در را مسلمانان

 اشغال را عراق و افغانستان ،ييفضا نيچن درآمريكا . خواند »چهارمي جهان جنگ« را اسالم با
 .افتي شيافزا مانانمسل بهي ارسانه حمالت و كرد

 ريتقد وي دانماركي هاروزنامه در) ص( اسالم امبريپ ضد زيآماهانتي كاتورهايكار انتشار
 اسالمي ضد سخنان لم،يف ديتول نيهمچن و ستيكاتوريكار نيا از ،آلمان صدراعظم ،مركل آنگال
 مانند يتروريست هاي گروه ةخائنان هاي حركت پاپ، شخص حتي و اروپايي موجه هاي گروه

 ،اروپاست در ژهيو هب غرب درستيزي  اسالم ديجدي هاوهيش نكهيا بر عالوه ،اروپا در القاعده
 هراسي اسالم سمت به اي رسانه يفرايند در را اروپا مردم ذهن تا است هايي تالش همه و همه

 ). 1388، سربرنيتتا تا الشربيني هراسي از (اسالم دهد سوق
 نكوريو جان قلم بهي امقاله در بونيهرالدتر روزنامه سپتامبر، 11ي انفجارها از پس روز دو
(موج سوم  است ساخته آشكار را غرب وي اسالمي هاتمدن برخورد حوادث نيا كه نوشت
 .)1389ستيزي غرب،  اسالم
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 رهاوبدي بيصلي هاجنگ كه كنديم اعالم بوش جورج كه بود سپتامبر 11 واقعه از بعد
 متحده االتيا دشمن و دوست گروه دو به پس نيا از را شورهاكي و. است شده شروع

 محور از سخن ،رو نيا از. »ماست بر پس ،ستين ما با شخص هر« كه. كنديمي بند ميتقس
 و ستيتروري حامي كشورها را هيسور وي شمال ةكر ،رانياي كشورها و دنك مي شرارت

 .دكنيمي معرف غرب جهان و آزادي ايدن منافع ةكنند نقض
 آنچنان سلطه نظام صهيونيسم به وابسته هايرسانه توسطستيزي  اسالم وهراسي  اسالم

 از ترلياص را غرب تمدن دهينسنجي اظهارات در ايتاليا وقت ريوز نخست كه شدي سامانده
 در. داد قرار ريتحق مورد ،ديناميمي فرودست او آنچه علت به را مسلمانان و خواندي اسالم تمدن
 نيگارد ةروزنام باي امصاحبه در سپتامبر 11 حادثه از پس ماه كي امايفوكو روند، نيا ادامه

 كرد حيتصر او. كنديم ديتهد راي غرب تهيمدرن كه استي فرهنگ نظام تنها اسالم كه كردتأكيد 
ي نظام توان از تهيمدرن برابر دري اسالمي كشورها مقاومت شكستني برا توانديم كايآمر كه كه

 .)113 :1386 سراج، ( كند ستفادها خود
 

 يزيست اسالم نهيزم دريي اروپاي كشورها اقدامات وي خبري هاشبكه
 شيپ سؤال نيا سالم،ضداي غربي كشورها غاتيتبل بودن اساس يب و باال  ميتقس به توجه با
 از سپ غرب و رديگيم قرار اهانت وي احترام يب مورد گونه نيا مسلمانان ديعقا چرا كه ديآيم

 مكتب نيقدرتمندتر عنوان به را اسالم سم،يكمون افول و 1991 سال در سابقي شوروي فروپاش
 .نديبيم خود مقابل در

 از نيزم مغرب مردم هراساندن غرب، دري اسالم ضد غاتيتبل اهداف ازي كي شك، بدون
 ها،كتاب ها،لميف ليقب از گوناگوني ابزارها از استفاده با غاتيتبل گونه نيا در ؛است اسالم

 است گسترش وي شرويپ درحال اسالم كه شوديم القاء يغرب مخاطب به نترنت،يا و مطبوعات
 مخاطبان غاتيتبل نيا ةهم با كه ستا يدرحال نيا. رديگيم فرا را آمريكا  و اروپاي زود به و
. كننديم دايپ شيگرا اسالم به آني منطق وي مترق ميتعال و هاارزش ليدل به غرب، دري اديز

 جلوه وارونه با راديوها، مجالت، تلويزيون، نظير هايى رسانه طريق از اوصاف اين ةهم باغرب 
 . دهد مى نشان تروريست را مسلمانان حقايق، دادن

 و كنندههيته امانپور نيستيكر توسط) 1386 شهريور( »ياله انيجنگجو« مستند پخش و هيته
 شده منتقل  .A)َ(B.C ..سياي.بية شبك بهي و راًياخ  )CNN( سي.ان.انة شبك سابق خبرنگار

 مستند اين در راي نگتونيهانت دگاهيد ديكوشي قسمت سه ةساعت شش مستند نيا در ـ است
 يمبتن »اسالم نيد« عنوان با مستند نيا دوم قسمت در ژهيو هب لميف نياي اصل ايدة. كندي اتيعمل
 دنيكش ريتصو به با ،راستا نيا در و هستند خشونتي ادار ذاتاً انياد كه است مفروض نيا بر

 ةندينما و نظر عنوان به را طالبان همچوني افراط و متحجر افراد ازي معدود نادرست رفتار
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 بهي اتهامي سنتز در ادامه دري و .كنديميي بازنماي آنت قالب در مسلمانان ةهم اعتقاد و اسالم
 نيا سوم قسمت در ،تينها در و است زيآم خشونت نيد اسالم نيد كه كنديم القاء مخاطبان

 شيافزاهراسي  اسالمي راستا در هلند كشور انتخاب با اروپا در ،»حتيمس« عنوان به مستند
 القاء رمسلمانانيغي براي جدي ديتهد اروپا دري انمونه مثابه به را كشور نيا در مسلمانان

 .كند يم
ي مترو در 1389 نيفرورد انفجار سه از بعد ،مثال براي نيزي خبري هاشبكه ةدرحوز 
 نيا درهراسي  اسالم و مسلمانان از ترس حمالت، نيا در مسلمانان داشتن دست اعالم و هيروس

ي مترو در گرفته صورت رياخ انفجار سه در مسلمانان داشتن دست اعالم. گرفت باال كشور
 در را مسلمانان با تيضد وي هراس اسالم ازي ديجد موج كشور، نيا مقامات توسط ه،يروس
 .انداخت راه به هيروس
ي طرح 1388 ماهي د 22 فرانسه جمهور سيرئي گرامحافظه حزب ارشد ندگانينما ازي كي

 بهي عموم اماكن و هاابانيخ در مسلمان زنان روبنده تيممنوعي برا مقرر موعد از شيپ را
 .وي« حزب سيرئ عنوان به كپه انسوافر ژان توسط طرح نيا هرچند. كرد ارائه كشور نيا مجلس

نيوزروم واحد مركزي ( گرفت قرار خودي اسيس متحدان انتقاد مورد فرانسهي مل مجمع »يپ .ام
 .)1388، خبر

 دري نيد بارزي نمادها ريسا وي روسر دنيپوش از را مسلماناني قانون زين 2004 سال
به  آموز با حجاب دانش دختران يبراي اريبس مشكالت قانون نيا كه كرد منع درسي هاكالس
 كشوري نيد بزرگ تيجمع نيدوم ،كيكاتول از پس اسالم روانيپ كهي حال در .داشت همراه

 .دهند يم ليتشك را اروپا تياقل جامعه نيتر بزرگ كشور نيا مسلمان ةجامع و هستند فرانسه
 انهنش حجاب: گفت فرانسه مجلس در حجابضد خودي ريگموضع در ساركوزي نيكالي

 درخواست درخصوص نمايندگان پيشنهاد از من و است مسلمان زنان سأي و نااميدي بردگي،
 . كنممي حمايت فرانسه در زنان حجاب گسترش از جلوگيري براي مجلس از آنان

 به فرانسه جمهوري در كه بگويم رسماً دارم دوست: گفت باحجبا  زنان به خطاب وي
 در زندانيمثل  زنان كه كند تحمل و بپذيرد تواند نمي نسهفرا و شود نمي گفته آمد خوش شما

 كشور چند و هلند در. باشند محروم اجتماعي زندگي از و كنند زندگي زندان هاي ميله پشت
 و آلمان بلژيك، هاي ايالت از بعضي در ؛شد جلوگيري جديد مساجد ساخت از نيز اروپايي
 .) نع حجاب و تعارض آن با اصول دموكراسيقانون م( شد اعمال حجاب منع قانون نيز اتريش
 پيروزي با آن اوج در و ميبود لندن و منچستر مسلمانان رسيدن قتل به شاهد انگلستان در
 گير پا و دست قوانين شاهد اتحاديه، اين مجلس در اروپا اسالمي ضد نيروهاي از مييعظ بخش

 مروه« مصري باردار ةحجبم قتل ،تلخ حوادث نيا كنار در و باشيم مسلمانانضد ديگري
ستيزي  اسالم طرح  رياخ هايسال در البته. دانست ديباهراسي  اسالم طرح ازي بخش »الشربيني
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 قالب در هيالعرب همچون منطقهي عربي هاشبكه و وزين فاكس مانندي غربي خبري هاشبكه در
 .شوديم دنبالي هراس رانيا

 :نويسد مى مورد اين در خود كتاب در معاصر، متفكر سعيد ادوارد
 لغت، اين اما باشد؛ داشته اى ساده معناى امروز شرايط در اسالم لغت كه رسد مى نظر به«

 مذهب يك هاى ويژگى از اندك  بخشى و ايدئولوژيك هاى برچسب ها، داستان از اى مجموعه
 ايران، در گرفته صورت اتفاقات از پس ويژه به و اخير سال چند در. دهد مى نشان را

 با تا اند كردهتالش ها رسانه اين. اند داشته اسالم به نسبت  دوچندان توجهى غربى هاى رسانه
 دهند، ارائه آن درمورد را مختلفى هاى تحليل و ها ويژگى اسالم، مختلف هاى بخش معرفى
 .)23 :1378 د،يسع( »است اصالح نيازمند و بوده نادرست ها تحليل اين از اى عمده بخش هرچند

 

 ) اروپايي(  غربي ارسانهيي بازنما در سالما
 اسالم، به غرب اى كليشه نگاه مخاطبان،  بر ها رسانه زياد بسيارتأثير  دليل به غرب، دنياى در

 كه است آن بري زيست گانهيب و نژادپرستي بر نظارتيي اروپا مركز. است يافته بيشترى گسترش
 دنديكوش يم غرب و اسالم انيم تنش جاديا لياوا رد تنهاي غرب مطبوعات و هاونيزيوها،تلويراد
 شيپ در راي گريد ريمس اكنون و كنند برقرار اسالم با سازنده و راهگشاي گوو گفت كي كه

 ترور از پس: ديگويم هم آلمان اسن شهر دري ترك مطالعات مركزي اعضا ازي كي. اند گرفته
يي فضا دستخوش اسالم ةدربار هارسانهي گزارشگر ريس ،»ونگوگ تئو« ،يهلند كارگردان

 هارسانه در اسالم ريتصوي چگونگ ةدربار مطالعات ةنمون. است شده آلود هراس و ملتهب
 و (ARD) اي.آر.دي يونيزيتلوي ها شبكه در »اسالمي تضادگرا و خشن چهره« نام هبي پژوهش

ي ونيزيتلوي هابرنامه تمام او ةسسؤم كهاست  حافظي ك تيريمد به آلمان (ZDF) زد.دي.اف
 .است دهكري بررس و مطالعه رام. 2006 و 2005ي هاسال در اسالم ةدربار شبكهدو  نيا

 ميمستق طور  به كهي موضوعات با اسالم ها، برنامه از درصد 81 در ،قيتحق نيا جينتا اساس بر
 زا درصد31/23 در مثال رايب است؛ شده داده ارتباط ،هستندي منف مفهومي داراي ضمن اي

  .است گرفته قراريي گراافراط و سميترور چوني مقوالت كنار در اسالم نام هابرنامه
ي الملل نيب كشمكش و تضاد مثلي مسائل كنار در اسالم نام هابرنامه از درصد54/16 در
 عدم مروج اسالم ،يونيزيتلو ةشبك دو نياي ها برنامه از درصد77/9 در. است شده مطرح
 بحث با همزمان اسالم از بحث ها برنامه از درصد51/4 در و شده دانستهي نيدي روادار و تسامح

 ها برنامه از درصد11 در تنها. است گرفته قرار توجه مورد آنانضد ضيتبع و زنان سركوب
 در تنها زين و شود داده ارتباط نيد و فرهنگ چوني متعال ميمفاه با اسالماست  شده دهيكوش

 بوده بحث مورد روزمره وي اجتماع مسائل با آن ةسازند ارتباط و اسالم ها برنامه از درصد8
 نام كنار دري منف مسائلي معرفي اصل مشكل«: است آمده پژوهش نياي بند جمع در. است
 ابعاد جيتدر هب دار،جهتي هابرنامه گونه نيا پخش اثر بر كه است آن مهم بلكه ستين اسالم
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 نيا برجسته نكات گريد زين و معتقدان روزمرهي زندگ رد آن مثبتي كاركردها ، اسالمي فرهنگ
 هارسانه ةدانشكد استاد و شناس اسالم حافظ،ي ك. »شودي م محو غرب دري عموم اذهان از نيد
 اي.آر.ديي ونيزيتلوي ها شبكه: است معتقد آلمان ارفورت دانشگاه در ارتباطات علوم و

(ARD) زد.دي.اف  و(ZDF) جنگ ازي ا شده ساده شكل اسالم به مربوطي هابرنامه در آلمان 
. كننديم ديتشد را اسالم از ترس شانيها برنامه با و دهند يم قرار خود كاري مبنا راها  فرهنگ

 رمجازيغي ساز كساني مانند ناپذيري اختالف ةديپد با كه نديگويم ما به همگن گونه نياي ديعقا
ي اسالمي هاگروه ةهم عملكردي منف و مثبتي هاجنبه كردن كدستي و مسلمانان ةهم رفتار
 .ميهست رو روبه

 ونيزيتلو و ويراد كه رسد يم خود اوج بهي زمان ها رسانه نيا در اسالم باي رعلميغ مواجهه
 مهاجران نامطلوبي فرهنگ تيوضع بر تمركز با مختلفي هانامه هفته و هاروزنامهي حت و

 ةجامع با مسلمانان تطابق عدم ليدل عنوان به را اسالم كوشنديميي اروپا جوامع در مسلمان
 كوشنديمي رخبريغ وي خبري هابرنامه در هارسانه نيا» جهاد« مورد در اي. كنندي معرف زبانيم

 جنگ« معناى به اسالم در كلمه اين. دهند نشان اسالم نيد در واژه نيا از مقدسي ريتفس
 به آن از تعبير با و زنند مى پيوند اسالم به را خشونت و طلبى جنگ ها، رسانه اما ،نيست» مقدس
 غيرمسلمانان كشتن فكر به مسلمانان كه شود مى داده نشان معنا اين» مقدس جنگ« عنوان
 .هستند

 كرديرو با اسالميي بازنما دري غربي هارسانه گفتماني محورها ترين مهم ازي برخ 
 :از عبارتندهراسي  اسالم

  ؛شمشير ةيلوس به اسالم گسترش القاي •
  ؛مسلمان كشورهاى در سياسى داده روى حوادث و اسالم دين بين نشدن قائل تمايز •
 تهديدى صورت به موارد از بسيارى در اسالم معرفي و واقعيت از نادرست اى چهره ةارائ •

  ؛غرب ضد جدي
  ؛اسالم جهان هاى پيشرفت و تحوالت از بسيارى گرفتن ناديده •
 ؛»زنان حقوق« و »جهاد«نظير موضوعاتى درمورد نادرست ىها تحليل و تفاسير ةارائ •
  ؛غربي مخاطبان به مسلمانان خوردهاى و زد و ها جنگ درخالل اسالم معرفي •
  ؛مخاطبان به اسالم از مردساالرانه تصويرى ارائه •
 اند؛ داشته رأى حق زنان اسالم، پيدايش آغاز از چنانچه( اسالم در زنان حقوق نقض بازنمايي •

 .)4: 1387 ،يملك كين(  شد داده متحده اياالت زنان به ميالدى 1919سال در هك حقى
 مورد در غربى هاى رسانه سوى از شده ارائه اى كليشه و غيرواقعى تصاوير ،مجموع در
 سعيد ادوارد. گردد مى مربوط» گرا نظامى  اسالم« و» بنيادگرا اسالم« به مربوط تهديدات به اسالم،

 صورتى به اسالم امروز، دنياى در و اروپا ،آمريكا مردم ميان در« :ويسدن مى مورد اين در
 ژئوپوليتيكى هاى استراتژيست و هايشان دولت غربى، هاى رسانه. شود مى  داده نشان ناخوشايند



 

95 

الم
اس

 
لم

 في
دي

ور
ي م

رس
 بر

وپا
 ار

در
ي 

راس
ه

 
نه

فت
 

 غرب ويژه به و بشريتضد  تهديدى عنوان به را اسالم تا تالشند در همه كشورها، اين به وابسته
 .)125 :1378 ،ديسع( »دهند نشان
 به كه كند مى تالش» واقعيت يا افسانه: اسالم تهديد« عنوان با خود كتاب در اسپيستيو ال جان
 در كه است معتقد وى ».خير؟ يا و است  غربضد تهديدى اسالم، آيا« كه دهد پاسخ سؤال اين

 .ددار وجود نادرستى هاى تحليل و مطالب تهديد، اين وجود به نسبت غربيان، ديدگاه
 كي عنوان به تواند مى اسالم رعادالنه،يغ طيشرا نيا تداوم صورت در كه ديافزا مى سندهينو

 انيغرب عموم اسالم، از رواقعىيغ و نادرست  رىيتصاو ةارائ با رازي د؛يآ شمار به ديتهد
 منجر غرب و اسالم نيب تضاد گسترش به بيترت نيبد و دكنن مي دايپ اسالم مخالف هاى دگاهيد

 .)8 :1385 نز،يمارت و رامزفر فن،ياست( شد هدخوا
 موضوع ليتحل در توانيم كههايي  نظريه به اكنون مطرح شده، مباحث به توجه با
 شود: بررسي مي ،جست بهرهي غربي ها رسانه توليدات در هراسي اسالم

 
  ايرسانههاي  نظريه
 )Frame( چارچوب نظرية

 و اجتماعي دنياي واقعيت و رويدادها انعكاس ينهآي ها، رسانه چارچوب، نظرية اساس بر  
 افراد برداشت به و هستند سياسي و اجتماعي هاي واقعيت ةآفرينند برعكس، بلكه نيستند سياسي

 ها، داده انتخاب بر عالوه رويدادها، پخش و تهيه در ها آن. بخشند مي هستي اطرافشان دنياي از
. سازند مي دارامعن و دهند مي ربط هم به اافتادهج هاي قالب و ها فرمول اساس بر را ها آن

 را ها داده كه است قالب اين بلكه كند مي نيتعي را قالب كه نيست رويداد اين ،بنابراين
 .بخشد مي شكل را ها آن روابط و گزيند مي بر

 روند مي رويدادها ةمشاهد به پرداخته پيش داستاني و ساخته پيش تصويري با معموالً ها رسانه
 فرايند . پردازند مي اجتماعي هاي پديده بررسي و ها داده گزينش به گرفته، شكل نگرشي با و

 ها ارزش به آميخته بلكه نيست طرفانه بي و عيني يفرايند رويدادها، انتشار و گزينش گردآوري،
 اخبار،: است معتقد زمينه همين در فالر راجر. است اجتماعي و سياسي فرهنگي، هنجارهاي و

 واقعه خود اهميت از بازتابي واقع در ،شوند مي گزارش كه وقايعي دارند، اجتماعي ساختاري
 اين پسس. است اخبار گزينش براي تصنعي و پيچيده هاي مالك يكسري نمايانگر بلكه نيست
 بگذارند مخاطبان بر راتأثير  بيشترين تا شوند مي رمزگذاري و پردازش شده، گزينش اخبار

 )20 :1380مهديزاده،(
 اين اساس بر. رويدادهاست  روايت در آوايي تك و صدايي تك بر اصل چارچوب ةنظري در    

 حاكم ايدئولوژي صداي تنها خبري هاي داستان و خبر نرم قالب در اخبار نمونه عنوان به ديدگاه
 و چندصدايي بايد  كه خبر سخت شيوه ديگر و رسانند مي مخاطبان نظر و سمع به و پردازش را

 .داشت نخواهد كاربرد ،شود رعايت آن در چندآوايي
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 (Representation) بازنمايي نظرية

. است پرداخته بازنمايي موضوع حيتشر به »عمومي گستره و تلويزيون« كتاب در دالگران پيتر
 شامل بعد اين. كند مي جلب اي رسانه توليدات به را ما توجه بازنمايي، بعد: نويسد مي وي

 هاي گفتمان انواع موضوعات، انعكاس ةنحو كنند، مي عرضه ها رسانه كه مطالبي چوني ايه زمينه
 فرااطالعاتي و اطالعاتي ابعاد به بازنمايي شده، ارائه مناظرات و مباحث ماهيت و مطرح

 عمومي ةگستر در بازنمايي. دارد اشاره آثار آن بديع و نمادين ابعاد جمله از اي، رسانه توليدات
 و شوند انتخاب انعكاس براي بايد »مطالبي چه« كه دارد اشاره اساسي هاي پرسش نيا به
 .)30 :1380دالگرن،( گردند عرضه مخاطبان به »چگونه«

 چنداليگي به توجه با: نويسد مي دالگران اجتماع بر اي رسانه بازنماييتأثير  خصوص در
 اين هاي گفتمان. است االريس مردم تخريب خدمت در بيشتر رسانه اين فرهنگي ـ اجتماعي

) ايدئولوژيك( عقيدتي ماهيت عمدتاً آن، ةگرايان واقع شناسي زيبايي دليل به جمله از رسانه،
. كند مي جلوگيري جامعه سطح در ضروري اطالعات و دانش گسترش از تلويزيون. دارند

 ،حال عين در و آورد مي پديد مخاطبان شخصيت و ذهن در بودن مطلع وضعيت از توهمي
 .دهد مي جلوه عادي و اهميت كم ،افتاده پا پيش مسائل كنار در دادن قرار با را مهم لهئمس

 آن در غيرمنتظره و تصادفي رويدادهاي كه شود مي ترسيم اي صحنه شكل به اجتماعي جهان
 تلويزيون. آيد نظر به گسيخته هم از و ناهمگن آن كلي تصوير كه نحوي به. پيوندند مي وقوع به

 اساساً كه آورد مي فراهم اي گونه به را سياسي ةمباحث شرايط و كند مي تعريف ما براي را سياست
 تبديل سياسي دستگاه بيروني ناظران به مخاطبان. درآيد آن از ثروت و قدرت صاحبان منافع حامي

 .)82 :1380 دالگرن،( شوند مي داده عادت خويش بودن قدرت بي و اختيار بي به و شوند مي
 

 (Image Making) سازي انگاره نظريه
 نام »سازي انگاره« مخاطب به رويدادها و ءاشيا ها، مكان ها، شخصيت از) تصويري( اي انگاره ةارائ

 مأتو و گردند مي كاري دست ها واقعيت. داريم سروكار واقعيت بازتاب با سازي، انگاره در .دارد
 و رسانه در سازي امعن كارگشاي كليد و »تكنيك« سازي انگاره. شوند مي ارائه پنهان تفسير با

 )21 :1374 غفاري، شعار( است ها آن توليدات
 ارائه ساختگي فضاي يك ها، رسانه: است معتقد سازيانگاره توضيح در هوسمن كارل

 و ذهني دنياي اين اما. نيست منطبق واقعي جهان با ضرورتاً كه جهان از ذهني برداشتي دهند، مي
 در ،كنند مي كار ها رسانه براي كه افرادي. نيست رسانه خود ةپرداخت و ساخته فاًصر ساختگي

 در نقشي نگاران روزنامه كه اطالعاتي منبع اما ،كنند مي گيري تصميم اخبار اهميت ترتيب مورد
 خبر. ندارند آن در نقشي نگاران روزنامه كه است يفرايند ،زنند مي انتخاب به دست ها آن ميان

 ارائه را آن خبري منبع كه است چيزي بلكه است افتاده اتفاق كه نيست چيزي همان ضرورتاً
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 نگرفته صورت اطالعات ةمبادل خبري، منابع و خبر كنندگان تهيه بين كه زماني تا چون. دهد مي
 .)214 :1376 هوسمن،( آيد نمي وجود  هب خبر ،باشد

 دست ريزي برنامه با و آگاهانه خبري انكارگزار اي،رسانه سازيانگاره كه داشت توجه بايد
 در« معتقدند آن انديشمندان نظريه، اين در. زنند مي خبري سازي انگاره يا خبري تصويرسازي به

 كار، ماهيت و هدف اينجا در. است رويداد و واقعيت انعكاس نيست مهم آنچه سازي انگاره
 »است آن لفاف در پنهان يتفسير ةارائ براي رويداد يك واقعيت دستمايه از استفاده

 .)912 :1377 زاده، رضوي(
 

 (Simulation) وانمايي نظرية
 معروف فيلسوف ، بودريار ژانويژه  به ها مدرنيست پست استعمال مورد عمدتاً وانمايي مفهوم
 تصوير و واقعيت ميان تفاوت بلكه كند نمي نفي را واقعيت وانمايي. است ،فرانسوي مدرن پست

 ؛دهند مي نشان واقعيت جاي به واقعيت شبيه چيزهايي امر ظاهر در ها رسانه. كند مي مخدوش را
 .كنند نمي داللت چيزي به و نيستند مرتبط بيروني واقعيت به ديگر ، رمزها و ها نشانه لذا

 رودررويي در امري ةمنزل به وانمايي: است معتقد وانمايي و بازنمايي تفاوت در بودريار ژان
 يكديگر با واقعي امر و نشانه كه شود مي آغاز اصل اين از بازنمايي. است صادق مه بازنمايي با

 ديگر، سوي از .)است بنيادين و نخستين اصلي كماكان است، آرماني گرچه برابري اين( برابرند
 منزله به نشانه از ارزش، مشابه به نشان اي ريشه نفي از برابر، اصل اين بودن آرمان از وانمايي
 از وانمايي جذب در سعي بازنمايي گرچه. شود مي آغاز ها نشانه همه مرگ حكم و يسرنگون

 ةمنزل به را بازنمايي ساختمان تمامي وانمايي دارد، كاذب بازنمودني ةمنزل به آن تفسير راه
 ).91 :1374 بودريار،. (گيرد مي ربدر ،نيست بيش وانمودن اي گونه خود كه چيزي
 خلق وانمايي يا وانموده در. ستا مدنظر آن بازتوليد و اقعيتو بين تفاوت بازنمايي رد

 به نسبت كه هستند ها رسانه اين و است توجه مورد اي رسانه هاي نشانه توسط جديد جهاني
 تعابير اين ،نهايت در و ندكن مي حقايق جايگزين و سازند مي را تعابير رويدادها و ها مكان افراد،
 .دهند مي شكيلت را افراد متقابل كنش اساس

 كه ندكن مي خلق را جديدي اجتماعي مناسبات اي رسانه هاي وانمايي كه است معتقد بودريار
 : نويسد مي اجتماع و وانمايي درخصوص وي. كند مي عمل حاكمان منافع جهت در

 به. گيرد مي شكل ها وانمايي راه از يعني حقيقت كردن وانمود اين پشت اجتماعي نظارت«
 .كند مي متصل قدرت نظام به را ها آن ،هستند وانماها سازنده كه ها رسانه مشكل دليل همين
 سازي شبيه قلمرو از داري سرمايه. كند مي ايجاد داري سرمايه براي بنياني اسلوب، همين

 .)913  :1377زاده، رضوي( باشد وانمايي همان كه رسيد رمزگان متافيزيك به و گذشت صنعتي
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  شناسان شناسان و اسالم ه غرب در بررسي شرقدين و خشونت در نگا
 شرق به مسيحي غرب نگاه كه است داده نشان درستي به يشناس شرق كتاب در سعيد ادوارد

 نفي ،سرانجام و تفاخر ،خودبيني بر مبتني استعماري، جويانه، سلطه دستي، باال نگاهي غيرمسيحي
 .)19-13 :1377 سعيد،( است بوده شرقي هاي ارزش
 مسيحيت ظهور از پس آسماني دين يگانه كه اسالم، به نسبت نگاه اين ديگر، رفط از
 آنه خانم كه نحوي به. است بوده ترغيرمنصفانه و تر،آلوده بغض تندتر، مراتب به نگاهي ،است
 داردمي اعالم صراحت به آلماني، بزرگ شناس اسالم و شناس شرق (2003-1922) شيمل ماري

  :كه
 دين است، داشته سروكار الزاماً و بوده مواجه ها آن با مسيحيت كه ادياني ةهم ميان از«

 هزار از بيش. است داده قرار شديد ةحمل نتيجه در و تفاهم سوء مورد بيشتر همه از را اسالم
 ـتهديد ترينعمده نگوييم اگر ـ عمده تهديدات از يكي اسالم كه رسيدمي نظر به چنين سال
 دين اين به نامعتقد و اسالم كه شده منجر باور اين به كه احساسي. اروپاست مردم براي

 ).11: 1375 مل،يش(»هستند غربي مسيحيت دشمنان ترينسرسخت مسلمانان، يعني آسماني،
 

 با آميخته) ص(پيامبر و قرآن ،اسالم به نسبت نوزدهم، سدة اوايل تا مريكاييانآ و اروپاييان نگاه
 ميالدي بيستم قرن ويژه به و اخير قرن دو يكي همين در تنها و است بوده ساله چندصد نفرتي
 شاهد را مسلمانان و اسالم به نسبت اروپا محققانه و علمي نگرش طليعه حدودى تا كه است

 كلي به اسالم معنوي و روحاني هايجنبه درك از مسيحي اروپاي تاريخ، اين از پيش .هستيم
 هدش مشغول) ص(اسالم پيامبر با منصفانه برخورد عدم و اسالم از بدگويي به فقط و بوده عاجز
 ).18 -17 :1375 شيمل،( است

 كوربن، گيبز، وات، چون ايبرجسته شناس اسالم و شناس شرق هايچهره ،ترتيب بدين
 واال اندبوده متأخر زمين مغرب شناسي شرق رشته در جملگي ،ايشان نظاير و شيمل ،ماسينيون

 اسالمضد مسيحيت اي سده چندين آور نفرت ادعاهاي با شيمل خانم همين قول به آن از پيش
 ).6 :1375 مل،يش. (هستيم رو هروب! شده عنوان مسيحي بدعتي اصل در اسالم دين ها آن در كه

) ص(محمد حضرت متوجهويژه  به ذهني غلط داوري پيش و تعصب اين كه پيداست ناگفته
) ص(محمد نوعى به غربي مسيحيت كه نحوي به است، بوده اسالم مبين دين اصلي بنيانگذار و پيامبر

 در حتي و) 4 :1383 مل،يش( كندمي معرفي و شناسدمي تاريكي روح شكل به و پرست بت را
 نوعي شكل به را حضرت آن كرده، آغاز بعد به هجدهم سدة از تازه كه وي، تاريخي سيرة ةمطالع
 .)4 :1383 مل،يش. (آوردمي در نمايش به رگبز افكن تفرقه و گذاربدعت مسيحي يا مسيح ضد

 و كشور آن اقتصادي و علمي اركان بر يهوديان ةسلط و نفوذ طرفي از كه آمريكا در ويژه به
 سياسي، فرهنگي، علمي، شئون همة بر الملل بين صهيونيسم كامل تسلط نيز بيستم سدة در
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 اسالم از اينشده مخدوش و صحيح ةچهر ةارائ گونه هيچ براي جايي ديار آن خبري و اجتماعي
 ).27: 1378 د،يسع( گذاردنمي باقي مسلمانان و

 پيامبر از موهن كاريكاتورهاي چاپ يا و شيطاني آيات كتاب تأليف چون مقوالتي
 كژانديشي و ورزي غرض اين نمودهاي بدترين از يكي. هستند آن مصاديق از همه) ص(اسالم

 ايشان به فرانكفورت كتاب جايزه اهداي مراسم در شيمل خانم به توهين و تعرض در را
  .گيردمي صورت اسالمي ايران و اسالم از وي دفاع دليل به فقط كه بينيم مي

 
 تروريسم ةنگاه اسالم به پديد

اسالم و پيامبر(ص) با انواع و اقسام ايرادات در مورد ضدزمين  هاي جدلي مغربدر كتاب
بودن و يا خاتميت به زور شمشير، رد و انكار امياسالم  ةطلبي اسالم، توسعخشونت

ايراد و  ةله تعدد همسران پيامبر(ص) كه تا به امروز نيز دستمايئمس سرانجامپيامبر(ص)، و 
و  22: 1383 (شيمل، شناسان جاهل يا مغرض غربي است ن و اسالماي از مستشرقااعتراض عده

هاي اخير هم  اسالم با شمشير و در سال ةتوسعكنيم كه در اين ميان اتهام )، برخورد مي85-87
 .طلبي و عدم مداراي مسلمانان از رواج بيشتري برخوردار بوده است خشونت

) به 36/ (توبه »و قاتلوا المشركين كافه« آنان با برداشت غلط از بعضي از آيات قرآني نظير
فرمايد آن را كه مي ةخاص، دنبال ةدر همين آي ،مثال رايكنند و بطلبي اسالم حكم مي جنگ

(بقره/  »و اقتلوهم حيث ثَََقفتموهم« را نمي بينند! و يا اينكه به آيه كريمه »كما يقاتلونكم كافّه«
، »فان قاتلوكم فاقتلوهم: «گويدآيه توجه كنند كه مي ةكنند، بدون اينكه به اداماستناد مي )191

ها  كفار  آن ةها، انجام اين عمل از ناحي نيعني اينكه شرط اصلي مقاتله و جنگ و كشتار شما با آ
كنند كه نه تنها تقريباً تمام فقها ن از اهل كتاب است؛ به اين نكته توجه نمياو مشركين و محارب

دانند بلكه بعضي از ايشان به جهاد ابتدايي را منوط به حضور پيامبر(ص) و معصوم(ع) مي
(ص) در اسالم  حتي در زمان رسول خدا گونه جهاد ابتدايي صراحت معتقدند كه هرگز هيچ

 .جنبه دفاعي داشته است (ص) هاي آن حضرتوجود نداشته و كليه غزوات و سريه
الينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في «فرمايد:  از آن گذشته، سخن صريح قرآن كه مي

) 8(ممتحنه/ »سطيناهللا يحب المق  وهم وتقسطوا اليهم انّالدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرّ
خواهند مسلمانان را به كساني كه نمي ةكه در آن از نيكي كردن و عدالت ورزيدن نسبت به هم

، جاي است سخن گفته شده ،ها بيرون كنند آن ةدينشان بكشند و يا اينكه از خانه و كاشان سبب
طلب  ز و صلحآمي اصل ديني به غايت مسالمت گذارد كه اسالم درگونه ترديدي باقي نمي هيچ

). 208خواهد (ادخلو في السلم كافّه، بقره/ و صفا و آرامش مي »سلم« است كه همگان را در
داند كه قصاص و تالفي آن الزم و واجب است، سيئات مي ةاين جنگ و خونريزي را از مقول

كه  )40شورى/  »مثلهاسيئه سيئه و جزاء «كريمه  ةليكن آن نيز از جنس سيئه است (اشاره به آي
 .كرد دوريالمقدور از آن  حتي بايد
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شناسي را در رابطه  شناسي و اسالم در اينجا آراي تعدادي از اين اساتيد برجسته حوزة  شرق
 .كنيم ميشود، ذكر  اسالم عنوان ميضدبا اتهاماتي كه 

 ايكليشه نظريات از بسياري خواندن غلط ضمن »زنده اديان راهنماي« كتاب درجان هينلز 
  »پوستان رنگين« واحد برچسب با جهل روي از معموالً كه هاآسيايي به راجع دپوستانسفي

 نويسد: اسالم با زور مي ةدر باب عدم توسع گيرند، مي قرار خطاب مورد
آميز و تبليغي (ميسيونري)  عباس به بعد اسالم بيشتر از طريق وسايل صلحاز زمان بني«

هايي از  ست و تنها در موارد بسيار نادري در بخشحال رشد و گسترش بوده ا پيوسته در
ها به مراتب كمتر از موارد مشابه در مسيحيت است، اسالم  فريقا و آسيا كه تعداد آنآ

برداشت غلط اما رايج در غرب با شميشر توسعه يافته است؛ مطلبي كه به  مطابق سوء
 :1386 (هينلز،» داردصراحت مخالف اين بيان قرآن است كه در امر دين اكراه وجود ن

 ).934و154
 

توان گفت حاصل يك عمر كه مي »درآمدي بر اسالم«كتاب ارزندة  خانم شيمل نيز در
 :دارد، به صراحت اعالم مياستپژوهي وي  اسالم

اين اعتقاد رايج در بين بسياري از مردم غرب كه اسالم راه خود را در دنيا با آتش و « 
هم قابل دفاع نيست.... در اسالم جهاد به معناي سعي و شمشير باز كرده است، چندان 

گردد نيز به زمان صليبيون بر مي  (Holy war)كوشش در راه خداست. اصطالح جنگ مقدس
بردند. اين اصطالح در اسالم كالسيك  كار مي هكه آن را براي مقاصد خاص خويش ب

 ) 122 :1375(شيمل،  شده نيست شناخته
 

برند و نماز و روزه و حج و زكات و غيره ايشان، در جاي ديگري، وقتي از اصول اسالم نام مي
  دارند كه:شمرند، مجدد از فرصت استفاده كرده و با صراحت اعالم مي  را بر مي
شود، هرگز جزو اصول اسالمي بوده آنچه اصطالحاً به نام جهاد يا جنگ مقدس خوانده مي«

 ).61 :1375 (شيمل، »است
 

نانچه گفتيم اسالم اصوالً جنگ و خونريزي را دوست ندارد و استفاده از ابزار زور و قدرت چ
را فقط براي دفع تجاوز دشمن به جان و مال مسلمانان و حدود و ثغور كشورهاي اسالمي 

كند بلكه پيامبر را رد مي »شمشير« ةطلبي بر پاي شمرد و نه تنها كشورگشايي و توسعهمجاز مي
جناب را هم  ايشان) و هدف از بعثت 107(انبياء/  »رحمت جهانيان«بزرگوار اسالم را به عنوان 

خواند. ليكن، در پاسخ به االخالق) مي مكارم التمم (بعثت »تتميم و تكميل مكارم اخالق«
داند،  قدرت نظامي مي ةاسالم را بر پاي ةطور تلويحي توسع سخنان پاپ بنديكت شانزدهم كه به

اي از  اشاره كنيم تا نمونه ،نوشته توني لين »تفكر مسيحي«ا دارد به فرازي از كتاب تاريخ ج
همچنين از قدرت حكومتي  »آگوستين«يعني  ،ترين آباء كليسا توجيه خشونت نزد يكي از بزرگ

به  سرانجامكارگيري زور بود، اما  ها استفاده كرد. در ابتدا وي مخالف بهدوآليست ضدو زور 
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كارگيري زور در عهد  هنتيجه رسيد كه بايد از آن استفاده كرد... اگوستين در مورد توجيه ب اين
گويد مردم  شد كه ميمتوسل مي )23، 14باب (يافت و حتي به انجيل لوقا، عقيق داليلي را مي

كرد كه محبت داشته باش و آن گاه هرچه را به الحاح بياور. وي غالباً اين جمله را نقل مي
اول يوحنا) و با ذكر اين جمله از به كار گرفتن زور  ةهايي در مورد رسال خواهي بكن (خطابه مي

به وجود هاي مياني  سده هاي او بعدها بنياني نظري براي تفتيش عقايد دركرد.... گفتهدفاع مي
 .)85-84: 1384(لين،  آورد

 )ع(ني و پيامبران ابراهيمي اديان آسما ويژه اديان و به ةما ساحت هم ،همچنانكه اشاره شد
 ؛دانيم جويي قدرتمدارانه و اصطالح مبتني بر شمشير مبرا ميطلبي و سلطه را از هرگونه خشونت

با استفاده ابزاري از قرآن  ،ليكن چنانچه قرار باشد اين و يا آن عالم مسيحي جاهل و يا مغرض
اسالم و قرآن مطرح كند، ضدع ي خالف واقيديگر ادعا ةو استناد به فالن آيه و غفلت از آي

(كتاب مقدس عبراني) مشحون از فرازهايي به غايت  عهد عتيقناگزير بايد بگوييم كه نه تنها 
جويانه است بلكه درعهد جديد (كتاب مقدس مسيحيان) نيز فرازهايي از اين دست  تند و برتري

 شود: ميه ها اشار كه در زير به عنوان نمونه به دو مورد از آنشوند  ديده مي
دان را و  آن را بردارد و همچنين توشه ،پس به ايشان گفت: ليكن االن هركس كيسه دارد .1

 ).36، آيه  22آن را بخرد (انجيل لوقا، باب  كسي كه شمشير ندارد، جامة خود را فروخته و
ا ام تا سالمتي بگذارم، بلكه شمشير رام تا سالمتي بر زمين بگذارم نيامدهگمان مبريد آمده .2

 .) 34، آيه 10 (انجيل متي، باب
 

جنگ و «را با  »دفاع مشروع« ةلئكنند به هر نحو مس منابع خبري غربي صهيونيستي، سعي مي
 خلط كنند. »و خونريزي خشونت

 
 هراسي، بنيادگرايي و تروريسم اسالم

براي درك كامل اوضاع اسالم، جامعه و تمدن اسالمي در دنياي متجدد، الزم است كه به 
هاي هاي تمدن جديد غرب با آن و نخستين واكنشجويي گيري اين معارضه هاي شكلچشمهسر

ها عنايت داشت. نخستين چالش جهان غرب با جهان اسالم در عصر جهان اسالم به آن معارضه
 هاي سدهمشهور است؛ يعني در  »رنسانس«اكتشافات و دوراني آغاز شد كه در تاريخ اروپا به 

ي كه باعث آگاهي جهان اسالم از خطر و اميالدي. شايد بتوان گفت حادثه شانزدهم و هفدهم
 .ميالدي بود 1798الوقوع غرب شد، اشغال مصر توسط ناپلئون در سال  قريب ةمعارض

اين حادثه از حيث آگاهي جهان اسالم نسبت به غرب و تغيير تلقي جهان اسالم از آن، 
سلطه انگليس بر هند  ةسالم بود. پس از اين حادثنوعي سرفصل و سرآغاز دگرگوني در جهان ا

ها و ها و نيز ايرانيان در اثر يك سلسله جنگ نيز كامل شد و از دست رفتن نيروي عثماني
هاي ميان روسيه تزاري و ايران، باعث گرديد كه بسياري از منازعات مهم همچون جنگ
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دست غرب بيفتند. فرو ريختن قدرت  هايي كه تا آن زمان متعلق به جهان اسالم بود، بهسرزمين
يابي و بسياري ديگر از         جهان اسالم باعث تكاپوي بيشتر دنياي اسالم براي خويشتن

غرب و ضرورت واكنش در برابر آن  ةها شد. مسلماناني كه به اين طريق به معارض واكنش
كه بر اساس اين عقيده نخست آن :نشان بدهند واكنشتوانستند چندگونه وقوف يافته بودند، مي

قرآن و  ةمبتدعات بعدي تاريخ اسالم علت به تعاليم اصيل و اولي تحوالت و تبدالت و ةكه هم
 .)117: 1388ادبي، جواد ( فهميدند، بازگشت مي» سلف«آن چنان كه (ص) پيامبر اكرم 
 ،نگريدوم اينكه الزم است براي همسو و همراه شدن با هجوم غربي كه جهان واكنش

لسفه و ايدئولوژي خاص خود را دارد، تعديل و نوسازي صورت گيرد. راهكار سوم اينكه با ف
جايي و هميشگي چنگ زنيم كه ما را در اين بازار  اي از حقايق همهگرايي به مجموعه سنت

 .فريب غربي مددكار باشد
ت صورت واكنشي با رجوع به گذشته صور در اين ميانه فعاليت بنيادگراها هميشه به

خوبي متوجه باشند كه كل گذشته ناب و  زنند. شايد به بنيادگراها دست به گزينش مي« .پذيرد مي
ي اهاي برگزيدهها و ويژگيها مصروف به كار بستن جنبه ند، اما انرژي آناخالصي را پذيرفته

آن،  پيرامونكند و  ها را تضمين مي هاست، وحدت نهضت آن شود كه بهترين مقوم هويت آنمي
دارد... بنيادگراها يا به نام  مطمئني نگاه مي ةد و ديگران را در فاصلكنسنگرهاي دفاعي ايجاد مي

 (كاستلز، »جنگندهاي يك مرجع متعالي ميو يا به نام عاليم و نشانه ـ در اديان توحيدي ـخدا
1385: 30(. 

 بنيادگرايان اسالمي معتقدند كه: 
اين ديانت تنها مبشر و مرجع خطاناپذير هدايت است.  ديانت حقه ما از طرف خدا است و«

 »فقدان مدارا در امر دين ارتباط جزمي با اين اعتقاد دارد كه كل حقيقت در اختيار ماست
 .)155 :1380، شاليشرت(

 

بايد اذعان كرد كه در اين وضع و حال، درصورت پيروزي و تحقق آمال بنيادگرايان در 
چيزي كمتر از اين رضايت نخواهند داد كه غرب مسيحي را وادار ها به  كشورهاي اسالمي، آن

 .كنند كه به شرق مسلمان خراج بپردازند
هاي نگاهي به نگراني اي نيست بلكه نويسندگاني كه نيمهراسي تنها يك جنجال رسانه اسالم

چنين  ،و ساموئل هانتينگتون (V.S Naipaul) نظير وي، اس، نايپائول ،ران دارندنفكروش ةجامع
خود دو جنبه  خودي گرايي در باب يك مسلمان بهند. ساده امعرفي غلطي را استحكام بخشيده

به تأكيد هويت واحدي براي  ،نمايي غرب و از طرف ديگر به غلو و بزرگ ،طرف دارد كه از يك
شود. منابع جديد پيرامون اسالم و  مسلمانان و تفسير واحدي از متن و فرهنگ منتهي مي ةهم
كه در اين ميان پديد  را و برخي از مشكالتي كنند ميرب چندين جنبه از اين مسئله را بررسي غ

و  (The Runnymede Trust, 1997) ديراني م سسهؤمسازند. گزارش  روشن مي ،آيندمي
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بيش از همه تفسير نادرست پيرامون جهان اسالم  (Wilton Park, 1998) گزارش ويلتون پارك
تر با جهان اسالم حمايت  آميزتر و آگاهانه اي تساهلو از رابطه كنند مياسي را در غرب بازشن

از ارتباطات بشري و از  ،ها بازتاب رويكردي هستند كه از يك طرفاين گزارش .كنند مي
االدياني تاريخي طوالني ميان مسلمانان و جهان مسيحيت قرار  وگوي بين از گفت ،جانب ديگر

تر ميان جوامع غربي و مسلمان  هاي وسيعبه حمايت از گفتمان ،حال دهند و در عينمي
 ةرا به عنوان شاخص هويت اولي »اسالم«ها اصطالح تر اينكه آن گزارش پردازند. از همه مهم مي

گوناگوني جوامع اسالمي در باب  ها از بحث در پذيرند. آنمي ،كساني كه مسلمان هستند
هاي مسلمانان نسبت به اسالمي يا در باب كاربست هاي اخالقي يا در تفسير از سنت گروه

 .كنند جهان معاصر، دوري مي
 

وضعيت برخوردها بر مبناي  در خصوص اسالم هراسي چالشي براي ما مد ة رانيسسؤخالصه گزارش م
 هراسي اسالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pd 

 
 مديريت و پاسخگويي                                                سياستمداران و دولت    

 استخدام                                                    
 
 

 موانع                            يورش               
 فيزيكي

 
 هاي استخدامي هراسي ــــ تبعيض        رويه گري و          خشونت ــــ اسالم وحشي

 خرابكاري                                                                 
 مقررات خدماتي            آموزش                                                                              

 پيشداوري        زباني توهين
            
 بهداشت و سالمت                        ها  وگوهاي روزمره              رسانه گفت 
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 ويژه انگليس را با محورهاي زير معرفي كرده است: وفوبيا در اروپا، به اسالم
لت، هاي سياستمداران و دو استخدامي، برخورد هاي سازي در حوزه طرد كردن و محرومــ 

 ؛هاي مديران و مسئوالن برخورد
ها، توهين كالمي و  آميز فيزيكي، تخريب دارايي برخوردهاي توهين هاي خشونت در زمينهــ 

 ؛زباني
استخدام، خدمات عمومي، آموزش و پرورش، خدمات  هاي تبعيض نژادي در حوزهــ 

 ؛بهداشتي
 .ها، در مكالمات روزمره رسانه هاي تبعيض و تعصب در حوزهــ 

 
 هلند ستيزي در اسالم

 وي اسالمـ مقدسات ازي ستيترور و مضحك ريتصاو ،كاتوريكار ،مقاله انتشار ،اخير هاي سال در
 هاي فعاليت از اينمونه قرآن، وي نيد مقدسات ةدربار زيآمنيتوهي هالــميف ساخت مسلمانـان،

ي روان جنگي هاروش ازي ريگبهره با كسوي از كه نديآيم شمار هبي غرب مطبوعات و هارسانه
ي سو از و دارندي قرآني هاآموزه و ميتعال و اسالم نيد مسلمانان، ةوجه بيتخر دري سع

 كاهش وي سازي عاد درصدد خود زيآمنيتوه هايكنش وي واهي ادعاها تكرار با ،گريد
 .هستندي اسالمي هاارزش وي اعتقاد اصول به نسبت مسلمانان تيحساس

ي خاص گروه ويژهي غرب جوامع دري اسالم مقدسات و اسالم به اهانت و اجمته روند هرچند
 مقدسات به اهانت پرچمدار كه گرا راستي افراط و تندور احزاب و هاه گرو بر عالوه بلكه نيست
 نمايندگان نگاران، روزنامه مداران،سياست ليقب ازي اروپاي جوامع مختلفي ها طيف هستند،ي اسالم

ي ها يتالفعـ رأس در راي اسالم مقدسات و ها  نماد به توهين ،ها توريستكاريكا و مجلس
 موج گسترش با مبارزه در غربي كپارچگي نشانگر امر نيا كه اند داده قرار خودي ضداسالم

 .مدعاست نيا بر اينمونه زين لدرزيو گريت »فتنه« لميف  كه استيي گرااسالم
 آن، ازيي هاصحنه در كه ساخت» ميتسل« نام هبي لميف ،يهلند ونگوگ تئو زين نيا از شيپ

 و داشتي ضدمذهب داًيشد افكار ونگوگ. شديمي نقاش زن كي ةبرهن بدني رو بري قرآن اتيآ
 عقب را مسلمانان و اسالم و پرداخت اسالم از انتقاد به شيهامقاله وي ونيزيتلوي هابرنامه در

ي معرف مسلمان زنان سركوبي اصل عامل اسالم »ميتسل« لميف در. ديناميي وسطا قرون و مانده
... هللا« نام بهي دركتاب ونگوگ. كرديم حمله هلند مسلمان هاي يروحان به هموارهي و شد؛ يم

 كرد متهم زنان از نفرت به را هلندي هاجماعت امام نوشت، سپتامبر 11 از بعد كه »دانديم بهتر
 .)1384(سرشار، 

 بود ،هلند پارلماني گراهمجنس و گراراست ةندينما ،نيرتافو ميپ كينزد دوست ونگوگ
. شد كشته مسلمان كي دست هب م.2000 سال در خود ضدمهاجر و نژادپرستانه افكار سبب به كه
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 را اسالم خودي هامقاله و هايسخنران در و بود اسالم ديشد منتقد ونگوگ مانند زين نيفورتا ميپ
 .شد كشته 2004م. سال در ن،يفورتا خود دوست مانند نگوگو تئو. خوانديم مانده عقب نيد

) ص(محمد حضرتي زندگ درباره موهن و هتاكانهي لميف به توانيم زين گريد موارد از
 آمريكا  ان.اني.س ةشبك سفارش به را آن» برگشتگان نيد از«ي هلند سسهؤم كه كرد اشاره

 راي مستبد فرد داستان و دارد(ص)  سالما امبريپي زندگ به ميرمستقيغ ةاشار  آن در كه ساخت
 و ازدواج ساله شش ةدختربچ با خود و كرد گناهيبي هودي سه قتل به اقدام كه كنديم تيروا

 عنوان به كشور اين معرفي براي هلند دولت نيهمچن. كرد تياذ و آزار راي و سپس
 كه است امر نيا نشانگر كه هدد مي قرار مهاجران اختيار در را فيلمي اروپا كشور بندوبارترين بي
 .است انيجر دري عاد روال بهي باز همجنس و بودن انيعر هلند در

 و لميف نيا هيته هدف مهاجرت، درخصوص هلند دولت رانهيگسختي هااستيس منتقدان
 به مهاجرت از مسلمانان كردن ديناامي برا هلند دولت تالش را آن ةدرباري عموم افكار آزمون

 لميف نيا در شده مطرح موارد و اتيمحتو ةواسط به مسلمانان رايز ؛كننديمي ابيرزا كشور نيا
 به جوان مسلمان زنان ورود ازي ريجلوگي برا نيهمچن هلند دولت. شد خواهند خاطر آزرده

 . است داده قرار را باالي درآمدها وي سن شرط كشورها نيا
 مقدسات به اهانت عواقب ازي نگران رازاب با لدرزيوا لميف شينما به واكنش در هلند دولت

 كردي خوددار لميف شينما تيممنوع و رانهيگشيپ اقدام هرگونه از انيبي آزاد ةبهان به ،ياسالم
ي كشورها در هلندي هاخانهسفارت به باش آماده اعالم چوني واكنش ريتداب ،عوض در و

 را كشور نيا در سلمانانم آمد و رفت و جماعت ةائم و مساجد گرفتن نظر تحت ،ياسالم
ي ريدرگ وي سوز آتش برخورد، هرگونهي برا شهرهاي شورا باش آماده درخواست اي كرد مطرح
 مسلماناني هاواكنش بايي ارويروي براي تيامن ريتداب اتخاذ و انيحيمس و مسلمانان انيمي احتمال

 . كرد اتخاذ را
 نيا شود،ينم خالصه شده ذكر واردم در هلند دري اسالم ضد اقدامات ،اوصاف اين ةهم با
ي ارسانه زميپلورال به موسوم ةبودج بيتصو رينظي اقداماتي ريگيپ با رياخي هاسال در كشور

ي هتاك« دادن قرار كار دستور در ،ي)اسالم ممالك در فحشا گسترش وستيزي  اسالم كرديرو با(
 ابزار عنوان هبي) فارس( زمانه ويراد ازي مال تيحما وي اندازراه ،ياسالم مقدساتضد »تصويري

 .است گرفته قرار زيستاسالمي كشورها اول صف در... وي فرهنگي ناتوي ارسانه
 ةقار در اسالم گسترش ةدربار مطالعات بر بنا كه است نيا توجه جالب ةنكت انيم نيا در
ي حت. ودب خواهد هلند بزرگي شهرهاي برخ در م.2020 سال مذهب نيترمحبوب اسالم اروپا،
 و انياد گريد از را سبقتي گو اسالم نيدم. 2020 سال تا اندكرده اعالمي هلند شناسانتيجمع

ي آسمان مذاهب روانيپ انيم در و كشور نيا در مذهب نيترمحبوب و ربود خواهد مذاهب
 . دبو خواهد
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 (FITNA)  »فتنه«و فيلم  (Greet Wilders)  »وايلدرز گريت«
  اما است شده بزرگ كاتوليكي ادرخانواده ،يهلندي گرامدارراستتاسيس ،لدرزيوا گرت
 به كاري برا سال دو مدت به دبيرستان، دوران ازگذراندن پسي و ندارد،ي مذهب اعتقاد گونههيچ

 . است كرده سفر اسرائيل به بار 40 دستكم پس آن از بود، كرده سفر خاورميانه
 جنجال بيشترين كه است ستيزاسالم مداريسياست هلند، گرايانراست رهبر وايلدرز گرت

 كهي زمان م،2004 سال ازي و. است كرده پا به هلند در اشزانهيستاسالمي هاشهياند ليدل هب را
 تيحما تحت شد، كشته »ميتسل« موهن لميف ساخت علت بهي هلند كارگردان »ونگوگ تئو«
 زنان كردني زندان خواستاري هاراتاظ در زين نيا از شيپ لدرزيوا. كنديمي زندگ سيپل

 تركي برا مسلمان مهاجران به پول پرداخت و هلند در قرآن از استفاده تيممنوع دار، روبنده
 .بود شده كشور نيا

  كه كرد شنهاديپ هلند مسلمان انجمن) مارس 22( نيفرورد سوم در لم،يف پخش از قبل
 يك در زين لدرزيو و كنندي بررسي رقانونيغ وردم هري برا را لميف و ننديبب را لميف شينما  شيپ«

 .رفتينپذ او اما  »كند شركت لميف مخالفان و طرفداران حضور با گو و گفت
 خشونت و نفرت به را افراد كه را صفحاتي باشـد قرار اگر بود گفته نيا از شيپ لدرزيوا«

 مثل ،ماندمي باقي آنچه و ماند نميي باق توجهي قابل چيز هيچ كنيم، جدا قرآن از كندمي دعوت
 . بود خواهد كودكانه ايمجله
 خواهد پاره پاره را »مجيد قرآن« عام مالء در كه بود داده وعده ايمصاحبه در نيهمچني و
 »من نبرد« كتاب با را »كريمقرآن« شرمي،بي با وايلدرز  . ديكش خواهد آتش به را آن يا و كرد

 . »دانست قياس قابل است، آلمان دستبم سياسي زندگي حال شرح كه هيتلر
 گفته هااعتراض و انتقادات به پاسخ در ،كنديمي معرف بياني آزادي حام را خود كه وايلدرز

 :شدينم مواجهي اعتراضات چنين با ،ساختيم انجيل مقدس كتاب ةدربار را فيلم اين اگر است
ي جا به كهي هاي آن به شوند،يم لمتوس ساالر ردمغيرمي هاروش به كهي افراد به نبايد ما«

 اجازه كننديم استفاده چاقو از گوو گفتي جا به و آورنديمي رو خشونت به منطق و استدالل
 .»كنند تكليف تعيين ماي برا دهيم

 

 طور به نشود، اكران نمايس در لمشيف اگر: بود گفتهي دراظهارات نيا از شيپ كه لدرزيوا گرت
ي رو را اشيقرآن ضد لميف سرانجام شد خواهد داده شينما ترنتنيا يا ونيزيتلو در حتم

 .ختيبرانگ را مسلمانان اعتراضات و خشم موج و گذاشت شينما به نترنتيا
هاي هلند از پخش فيلم جنجالـي وي ستيز پس از آنكه تلويزيون اين سياستمدار اسالم

 مارس 27( 1387 نيفرورد مهشت پس از چند ماه تبليغ و اعالن، لميف نيا خودداري كردند،
اين فيلم قرار بود  هرچند . شد منتشر نترنتياي رو بري هلند وي سيانگل زبان دو به) م 2008

 نيفرورد 8 بعدازظهر 7 ساعت در را »فتنه« لميف لدرزياو مارس بر روي اينترنت قرار بگيرد. 28
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اما اين  ؛كرد منتشر رنتنتياي رو بر (Liveleak)اليوليك  روي سايت ويدئويـي هلند وقت به
دليل آنچه كه حفظ امنيت كاركنان خود در انگليس خواند، پس از يك روز  هب آمريكايي سايت 

پخش، اين فيلم را از روي سرور خود برداشت. سايت مزبور اين رخداد را مصيبتي بزرگ براي 
 آزادي بيان دانست.

نماينده مجلس و دبير يكي از  »درزگرت وايل«ي هادگاهيدآميز و ضداسالمي كه فيلم توهين
در اروپا به هراسي  اسالمبا رويكرد  ،كنديم مطرح را قرآن و اسالم ةدربار احزاب افراطي هلند

 مقدسات مسلمان حمله كرد. 
 صورت در: گفت نترنتيا شبكه در اشيضداسالم لميف گرفتن قراري پ در لدرزياو گرت

 نيا هيتوج در و ندارد نهيزم نيا دري تيمسئول شا لميف انتشاري پ در هلند منافع دنيد بيآس
 . باشم نهيزم نيا در بحث مشوق خواهميم لميف نيا ديتول با من: گفت خود زيآمنيتوه اقدام

 كه دهديم نشان او :بود گفته فتنه لميف به گسترده هايانتقاد به پاسخ در لدرزياو گرت
 لميف كرد ديكأت مارس 23 روز لدرزياو. »دهديم مالها را ترور و قتل تحمل، عدم« قرآن چگونه

 »غرب به هشدار نيآخر« را خود لميف او. است قرآن و اسالم درباره بلكه مسلمانان درباره نه او
(خشم مسلمانان از انتشار فيلم  »است شده شروع تازهي آزادي برا مبارزه« كرد ديكأت و خواند

 .)1387ضداسالمي نماينده هلند، 
 

  فتنه فيلم  ليتحل و نقد
 اعمال با قرآن قيتلف و »فتنه« كوتاه لميف ساختن با هلند پارلمان ندهينما لدرزيوا تيگر

 دهد نشان خواست ندارند، مسلمانان گريد خون ختنير جزي افهيوظ كه انيوهابي ستيترور
 قامت بهي سنگ ان،يبي آزاد از دفاع ةبهان به ،حال نيدرع و است برابر ستيترور با اسالم
 معنا دو به كه شده گرفته »فتنه«ي عرب كلمه از ”FITNA“ لميف عنوان. بزنند اسالمي رعنا

ي هازمان در نيد شيآزما«ي گريد و »مردم انيم در تفرقه و اختالف«ي ك. يشود يم استعمال
  .است كرده انتخاب  ”FITNA“ را لميف اسم مذكوري معان به توجه با كنندههيته و» شيآزما

، اين كتاب »مراقب باشيد«فيلم وايلدرز، جلدي از قرآن را به همراه عبارت  ةي اولينما
كردن هايي از پارهگذارد. در اين فيلم صحنهاي است! به نمايش ميدهنده حاوي تصاوير تكان

كنار  آن آياتي از قرآن در همچنين در قرآن كريم و توهين به دين مبين اسالم وجود دارد.
ها در عراق و سنگسارها در ايران قرار داده سر بريدن عربستان سعودي و ها درتصاوير اعدام

 شده است.
 در و شود يم تالوت قرآن انفال سوره 60و 39 اتيآي اقهيدق 15 لميف نيا نيآغاز ةصحن در

 با زن كيي تلفن مكالمات. شود يم  داده  شينما آمريكا  به سپتامبر 11 حمالت ةصحن آني پ
ي باال از ناساكن ازي كي سقوط جمله  از حمله نيا ازي ريتصاو و حادثه نيا انيبانقر ازي كي
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 از خداوند: «ديگو يم نيچن مسلمانان ازي كيي سخنران كي در سپس. شود يم داده نشان برج
 ».شد خواهد خشنود ،ديبرسان قتل به را رمسلمانانيغ نكهيا

 سري هاصحنه د،يمادر م.2004 سمار و 2005 هيژوئ در لندني هايگذاربمب ريتصاو
 بهي اسالم انيادگرايبن دست بهم. 2004 سال در كه كارگردان ونگوگ تئو ازي ريتصاو و دنيبر

 گنجانده »فتنه« لميف در زين  اروپا و هلند در مسلمانان جمعيت رشد ازي نماگرهاي و ديرس قتل
 و آلودخوني هاصورت با كانكود ازي تصاوير» هلند؟ آينده« نوشته نمايش از پس و است شده

 .شوديم داده نمايش شود،يم سنگسار كهي زن
 شود يم  داده  شينما ران،ياي جمهور سيرئ نژاد،ي احمد محمود ريتصو لميف ازي بخش در

 محدود زمان و ايجغراف در و استي جهان اميپ انقالب اميپ: «ديگو يم خودي سخنران در كه
 را جهاني ها قله ةهم اسالم خواهدكرد؟ فتح را كجا اسالم ءاهللانشا كه دينكن ديترد. شود ينم

 .»كرد خواهد فتح
 ،)هيعلي تعال هللا رضوان( ينيمشك اهللا تيآ سخنان و ريتصو زين لميف ازي گريد بخش در

 ايدن كه استي نيد اسالم، نيد « :ديگويم كه شده آورده ،يرهبر خبرگان مجلس نيشيپ سيرئ
 . »كرد خواهد اداره باالخره و كرده اداره و ندك اداره خواهديم را

 در. كند يم اشاره رانيا در انيهمجنسگرا اعدام و زناكار زنان سنگسار به سپس لميف
 راي و ديترد يب من ،كندي كينزدي فرد با من خواهر اي همسر اگر: «شود يم گفتهي ا مصاحبه
 ».كشت خواهم

 را قرآني هاسوره ازي اهيآ متناوب صورت به خود اول بخش دري ا قهيدق پانزده لميف نيا
ي ها شهياند ايي ستيتروري ها خشونت با را هيآ مضمون انيمي ارابطه سپس و كنديم تالوت
ي ا هيآ و شوديم باز قرآن ازي اصفحه لميف آغاز دربراي مثال  ؛سازديم برجسته انهيگرا افراط
 آن از پس. »شوند يم اهللا دشمنان باي ندشم به بيترغ مؤمنان« آن در كه شود يم قرائت
 شينما به وركيوين در تجارتي جهان مركزي ها برج به ماهايهواپ برخورد جمله ازي ريتصاو

 زيني هلندي اسالم ضد كارگردان قتل و ديمادر و لندني ها يگذار بمب ازيي ها صحنه. ديآ يدرم
 توسطي عراق عهيش كودكان وردنخ قمه زين لميف نيا ازيي هاصحنه در .است آمده لميف در

 نشان را كابل دري فوتبال نيزم در طالبان توسطي افغاني زن اعدام و عاشورا در مادرانشان
 .دهد يم

 مانند زاست،يآمنيتوه مسلماناني برا دانديم كهي ريتصاو از نيهمچني هلند مداراستيس
 .كنديم استفاده شده،ي جاسازي مبب آن در كهي اعمامه با (ص) اسالم امبريپي جنجال كاتوريكار

ي باورها تفاوت و شوديم متمركز اروپا و هلند در مسلمانان حضور بر لميف دوم، بخش در
 به را ها آن و سازد يم برجسته انهيهمجنسگرا روابط و جهاد و زناكاران ةدربار را آناني نيد

 .كندي م مطرحيي اروپا جوامعي براي خطر عنوان
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 و اتيآ گذاشتن هم كنار با صرفاً لميف و ندارد وجودي كالم تيروا اهكوت لميف نيا در
  .برديم شيپ را خود تيروا هاروزنامه ةديبر اي و مختلفي ونيزيتلوي ها لميف ازيي هاصحنه
 القاعده، گروه افراد توسط انيغرب دنيبر سري دئوهايو ازيي ها صحنه لميف نيا در
 وي سعود عربستان اقرءي ونيزيتلو شبكه ازي ماسالي خطبا داللحنيشدي ها يسخنران
 كي دست به ونگوگ تئون ضداسالم،ي هلند كارگردان شدن كشته به مربوطي ها صحنه
 به جمعه و مساجد امامان سخنراني لميف ازيي ها صحنه در. است شده گنجانده مسلماني مراكش
 امان را موضوع اين تهالب  .شود يم برجستهي زيهودستي وي هودكشي  خصوص دري عرب زبان
 »مقدس قتل«  عنوان با ايپزودي قالب در »اسالم دين« قسمت در الهي جنگجويان مستند در پور
 .است پرداخته اروپا در هراسي اسالم القاي رويكرد با نيز

 اتيآي حاو او زعم به كه قرآن ازي ا صفحه كردن پاره آغاز به تظاهر با لدرزياو گريت لميف
 پارهي صدا. كند يم تمام آن انجام از شيپ را لميفي انيپا ريتصوي محوساز ،تاس خشونت مبلغ
ي صدا ،ديديشن كهيي صدا«: ديآيم صحنه نيا از پس تراژيت در اما شود يم دهيشن صفحه شدن
 .»بود تلفني ها شماره كتاب ازي ا صفحه كردن پاره

ي برا اسالم اما ؛ديبگذار احترام اسالم به شما كه خواهديم دولت«: ديگويم تراژيت نيا در او
ي دئولوژيا ديبا نكهيا درباره ديآيميي هااميپ لميفي انيپا تراژيت در. »ستين قائلي احترام شما

 .شد داده شكستي ستيكموني دئولوژيا طوركه همان ؛داد شكست راي اسالم
 در اسالم و اسالم شدن يجهان ترور، و اسالم به نسبت مرحله سه در ،لميف اوصاف ةهم با
 .دهد يم هشدار مخاطب به) هلند ژهيو به و( اروپا
 اي جنگ ترور،ي ها صحنه ،آناز  پس و كند يم مطرح را قرآن اتيآ مرحله هر در لميف

 اتيآ انفال، سوره 60 و 39 اتيآ. دهد يم شينما لميف اي عكس صورت به را مسلمانان شكنجه
 .شود يم تالوت لميف طول رد (ص) محمد سوره 4 ةيآ و نساء سوره 56 و 89

 با را مخالفتشان كه شود يم پخش عربي ها تيشخص ازيي ها يسخنران لميف طول در
 دهيپرسي و از مسلمان خردسال كي باي ا مصاحبه در. كنند يم ابراز انيهودي و نيرمسلميغ
 .است  گفته قرآن در خدا چون دهد يم جوابي و و ؟يدار نفرت ها يهودي از چرا شود يم

يي تابلوها مسلمان زنان لميف ازيي ها صحنه در. دهد يم نسبت ها يناز به را مسلمانان لميف
 هلوكاست كيي برا« اي و» تلريه بر خداوند رحمت: «است شده نوشته آن بر كه دارند دست بر

 به كه شوند يم داده شينما نقابدار مسلماني گروه ،يعكس در نيهمچن .»ديباش آمادهي واقع
 كه كنند يم ادعا لميف نيا در مسلمانان ازي برخ. اند گذاشتهي نظام احترام ها ستيناز حالت
 ناپذيرفتنيي هودي چه وي حيمس چه ،يگريد نيد هر و است نيد نيتر ارجح و نيباالتر اسالم
 .شد خواهد مسلط و روزيپ جهان در و كرد خواهد فتح را آمريكا  و اروپا تمام اسالم. است

 پارهي صدا و شود يم رهيت ريتصو رد،يگ يم دست به را قرآن صفحات ازي كيي فرد انتها در
ي صدا ديديشن شما كهيي صدا: «كه شود يم داده شينماي متن سپس. شود يم پخش كاغذ شدن
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 اتيآ كه است مسلمانان فهيوظ بلكه ست؛ين من فهيوظ نيا. بود تلفن دفترچه ازي برگ شدن پاره
 رشدي برا را جا خواهند يم شما از مسلمانان. ندازنديب دور به و دهكر پاره قرآن از را زيتنفرآم
 كه كند يم اصرار حكومت. گذارد ينم باز شماي برا را رشد امكان اسالمي ول ؛ديكن باز اسالم
 كند، حكومت خواهد يم اسالم. گذارد ينم احترام شما به اسالم اما ديبگذار احترام اسالم به شما

نازيسم در اروپا م. 1945در سال  .ماستي غرب تمدن كردن نابود دنبال به و كند عيمط را ما
كمونيسم در اروپا شكست خورد و اكنون بايد ايدئولوژي اسالمي  م.1989شكست و در سال 

 . » شكست بخورد
 هاپيكل و هاروزنامه ازيي هادهيبر با كه قرآني هاسوره از استي نشيگز لميف ،مجموع در
 : است شده ساخته ريزي محورها با و شده بيترك

 :است شده استناد ريزي هاموضوعي دهايمؤ عنوان به هيآ پنج به كه ترور، و قرآن .1
 ؛سپتامبر 11 حمله و قرآن -
 ؛يزيست ييهود و قرآن -
 ؛القاعده دست به ها گروگان دنيبر سر وي هلند كارگردان قتل و قرآن -
 ؛ارتداد و قرآن -
 ؛الماس شدني جهان و قرآن -
 .هلند و اسالم .2
 .اروپا و هلند در اسالم گسترش با مقابله لزوم .3

 قرآن، اتيآ از استنباط وي عقل روش با كرد تالش (ص)امبريپ به اهانت كنار در لميف اين
 :كه كند مجاب را مخاطب

 ؛كند يم جيترو را هارمسلمانيغ بهي ستيتروري هاحمله قرآن
 ؛كند يم غيتبل راي زيستي يهود قرآن
 ؛كند يم بيترغ ها مسلمان ريغ دنيسربر و كشتن به را مسلمانان قرآن

 .يابد غلبه ايدن بر انياد ريسا طرفداران كشتن با خواهديم اسالم نيد. 4
 

 :ازند ا عبارت شوند، مي استفاده لميف نيا در كهيي ها هيآ
 سپتامبر 11 حمالت ژهيو به يستيتروري هاحمله هيتوجي برا ،60 ةيآ) 8ة سور( انفال ةسور .1

 .لندن 2005ي جوال هفتمي گذاربمب و اياسپان ديمادر 2004 مارس 11ي گزار بمب و 2001
 ي. زيست يهودي يبراي هيتوجي عنوان به ،56 ةيآ  )4 ةسور( نساء ةسور .2
 .القاعده دست به هاگروگان دنيبر سر هيتوجي برا ،4 ةيآ) 47 ةسور( محمد ةسور. 3
 روانيپ كشتن با كه اسالم در ارتدادي برا مرگ مجازاتي برا ،89 ةيآ) 4 ةسور( نساء ةسور .4

 .استي جهان غلبه دنبال به انياد ريسا
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فيلم فتنه، تدويني از تصاوير خشن و عمليات تروريستي كه به اسالم  ،اين اوصاف ةبا هم
بخش  :بخش است فيلم شامل دو .هايي در اسالم است نسبت داده شده و تصاويري از بدعت

ها  آن  بيان  پردازد و با استدالل به آيات قرآن و اول به بيان برخي آيات و احكام اسالمي مي
هاي  دهد همان حرف اي كه از اسالم نشان مي چهره. اي از اسالم را نمايش دهد خواهد چهره مي

ز آيات ها صورت گرفته، برداشت ا تكراري و هميشگي است كه با برداشت از برخي بدعت
 اسالم ةنازل شده و در بيان حالت جنگ براي نشان دادن چهر (ص)قرآن كه در جنگ به پيامبر

 است.
 :شودو دروغ است، در اين زمينه به برخي از اين موارد اشاره مي فيلم سرشار از توهين .1

شود كه گويي قرآن  هاي كاهي نمايش داده مي تمام تصاوير در صفحات كتابي با برگ. الف
 ؛گيردهاي تروريستي همه از درون قرآن سرچشمه ميها و عملياتاست و خشونت

شماري در اول  استفاده از كاريكاتور پيامبر اكرم (ص) در اول و آخر اين كتاب و شروع ثانيه. ب
 ؛باز شدن و پايان كتاب كه گويي قرآن است و منفجر شدن اين كتاب آسماني

است، شده و استفاده از آياتي كه در زمان جنگ نازل شده  تفادهاشتباه از آيات اس ةبيان ترجم .ج
 ؛صلح براي زماننه 
ر و انفجار قطار در اسپانيا و... به قرآن و بسپتام11ها تروريستي  نسبت دادن عمليات .د

 ؛مسلمانان
 .ها در اين فيلم و نشان دادن آن به عنوان اسالم استفاده از بدعت هـ.

و » يلدرزاگريت و«كارگردان  هاي سوء ي از تصورات غلط و برداشتناش ،قسمت اول اين فيلم
استفاده از آيات قرآن و تعيبرها و بيان  .اطالعي او نسبت به دين اسالم و نه استدالل است بي

غرض و هدفمندي  سوء ةدهند معاني نادرست آيات نه از روي استدالل و عقل است بلكه نشان
دهد كه آگاه باشيد كه اسالم اروپا  ها هشدار ميوم به غربيبخش د از توليد چنين فيلمي است.

 .را فتح خواهد كرد و اسالم مخالف آزادي است و بايد براي آزادي به مبارزه با اسالم برخيزيم
دهد  اين فيلم جايي براي انتقاد بر قرآن و اسالم ندارد بلكه از آغازش كه جلد قرآن را نشان مي

 .توهين است نفجر شدن و بسته شدن قرآنتا صفر شدن ثانيه شما و م
 

 گيري نتيجه
 ازي كي ،نهيزم نيا در .شود مي ترپيچيده روز روزبه و همواره اسالم با استكبار دشمنيي هاوهيش

 به غرب مردم كرديرو ازي ريجلوگ به توانيم راستيزي  اسالم وهراسي  اسالمي ويسنار اهداف
 اسالم به غرب مردم كرديرو و سو كي از مسلمانان تيجمع گسترش  رازي ؛داشت اشاره اسالم

ي نگران احساس ،يياروپاي كشورها در تيجمع رشد نرخ شدني منف اي و كاهش نيهمچن و
 آمارها،ي برخ انتشار با كهي اگونه به ،است آورده وجود بهي غرب سردمداران نزد در راي قيعم

 شدني اتيعمل رو نيا از ؛شد خواهد مسلماني اهقار اروپا ندهيآ ةده چند تا كه اند كردهي نيب شيپ
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 نيا قالب در روند نيا مهار و مقابلهي برا ،يياروپا گذاران استيس نزد درستيزي  اسالم راهبرد
ي ويسنار از گريدي بخش زين اسالم با تيحيمس تقابل جاديا مهم نيا كنار در. است ترفند
 خشونت، مانندي منفي كردهايرو باعثيزي ست اسالم وهراسي  اسالم كه استي خبري ها رسانه
 نيب تقابل به منجر توانديم ،تينها در كه گرداند مسلمانانضد نادرستي باورها ةاشاع و انزجار

 . شود اسالم و تيحيمس
 كه استي اسالمي جمهور مهار مثابه بهي هراس رانيا ،هراسي  اسالم درقالب گريدي ويسنار

 وهراسي  اسالم ،واقع در ؛شوديم البدني غربي ها رسانه داتيتول وي ا رسانهي هااستيس در امروز
 نيهم بر. ستاي زيست رانيا وي هراس رانيا با مترادف گر سلطه طراحان نزد درستيزي  اسالم
 نيا از. اند كردهي معرف جهان و منطقه در شرارت محور را رانيا بارها آمريكايي  مقامات ،اساس

 از رانيا ةجانب همه مهاري برا تالش بر ناظر ،واقع درستيزي  اسالم وهراسي  اسالم راهبرد ،نظر
ي اقتصادي ها تيمحدود و اجماع جاديا ،يالملل نيب مناسبات دري اسالمي جمهوري انزوا قيطر

 . است منطقهي عربي كشورها وي اسالمي جمهور نيب تقابل و شكاف جاديا ران،ياضد
 ابزار ازي ريگبهره با را خود وغم هم تمام سميونيهصي الب و غرب امروز نكهيا كالم خالصه

 كارزار نيا در و است گرفته كار به جهان دري اسالمي داريب و اسالم با مقابله ةنيزم در رسانه
 اهداف به دنيرس دري دارهيسرما و غربي ايدن دشمن ترين مهم بعنوان را اسالم كوشديم نرم

 .كنديي بازنماي جهان افكاري برا خود
  نوشت پي
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