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 كيدهچ
اسـالم و مسـلمانان   از هراسي حاكي از نوعي تصور بدبينانه و نفـرت   اسالم ةپديد
اگرچه  .شود منجر مي ها آنآميز و آزاردهنده عليه  كه به بروز رفتارهاي تبعيض است

خصـوص طـي    ، بـا گذشـت زمـان و بـه    ريشه دارد هاي دور گذشته در اين پديده
هاي پـس   طي سال. همراه شده است اي تازهل و موضوعات ئهاي اخير با مسا سده
افـزايش  غرب جهان  زي درستي و اسالم هراسي اسالممصاديق  2001سپتامبر  11از 

هـاي غربـي از حمـالت     بسياري از فعاالن سياسي و رسانه .است محسوسي داشته
مسيحيان راست . هراسي استفاده كردند ابزاري براي ترويج اسالم ةمثاب سپتامبر به  11

هاي مختلف  كه جريان رغم اين به. ي فعال در اين زمينه بودندها گروهآمريكا يكي از 
هـاي غربـي    مداخالت مكرر دولتاند،  مخالف حمالت القاعده بوده الباًگرا غ اسالم

جمهـوري  . داننـد  هاي راديكال القاعده مـي  را عامل واكنش ياسالم وامعدر امور ج
، ضمن رد است گري غرب مقاومت اسالمي در برابر سلطهاز پيشروان ، كه اسالمي

اي بـراي تسـهيل اسـتمرار     هراسي پروژه اسالم كهبر آن است  ،توسل به ابزار ترور
  .است هاي غربي قدرت گرانة مداخالت سلطه

راست  گرايي، شناسي، مدرنيته، غرب، جهان اسالم، اسالم ، شرقاسالم :ها كليدواژه
  .سپتامبر، جمهوري اسالمي ايران 11القاعده،  مسيحي،

  مقدمه
 رويدر  مهـم متغيـري   عنـوان  بـه هراسي همچنـان   مپديدة اسال ،ويكم بيست قرن ةدر آستان
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در پـي  . اسـت گذاشـته  ويژه در جهان غرب تـأثير   مناسبات بين ملل مسلمان و ساير ملل به
تيزانه در جهان غـرب شـكل   س هاي اسالم از حركت اي تازهموج  2001سپتامبر  11حوادث 

فراخـوان  . اي گذاشت ها تأثيرات قابل مالحظه ر مناسبات ميان مسلمانان و غربيگرفت كه د
سوزي در  مراسم قرآنبرگزاري براي  ،اكشيش كليساي كوچكي در ايالت فلوريدتري جونز، 

 .اسـت اين پديـده   اي تازههاي  يكي از جلوه) سپتامبر 11نهمين سالگرد ( 2010سپتامبر  11
بـراي  دادن به مسـلمانان   از اين اقدام و اقدامات مشابه فرصترا خود  ةاين كشيش كه انگيز

عمـل   ةبه تهديد خود جام 2011مارس  20نهايتاً در رده بود، بازگشت از دين خود اعالم ك
بـه خشـونت   . هاي وسيعي در جهان اسالم صـورت گرفـت   اعتراض ،تبع آن به ،پوشاند كه

شدن مقر سازمان  هاي اعتراضي عواقبي از جمله به آتش كشيده شدن برخي از فعاليت كشيده
  .پي داشت اركنان آن را درملل در مزار شريف افغانستان و قتل دوازده نفر از ك

تنفـر و  ابراز است كه به  اي قابل مالحظهاي از جريان فكري  نمونه فلوريدااقدام كليساي 
هاي عميقي در تاريخ  هراسي اگرچه ريشه جريان اسالم. تحقير اسالم و مسلمانان تمايل دارند

سپتامبر  11، پس از ژهوي به. هاي اخير محسوس بوده است يند عيني آن عمدتاً در دههادارد، بر
منظـور تعميـق    ايـن حـوادث بـه    ةصـورت گرفـت تـا خـاطر     اي هاي گسـترده  تالش 2001
در پـي بررسـي    حاضر ةمقال. نه زنده نگه داشته شوديزاگر هراسانه و اسالم هاي اسالم گرايش

 11اصلي مقاله اين اسـت كـه حـوادث     ةفرضي .هراسي است مپديدة اسالسپتامبر بر  11آثار 
بـراي  . شده اسـت  ،در جهان غربخصوص  به، هراسي مپديدة اسالبر موجب گسترش سپتام

البته بـا توجـه بـه ماهيـت     . تبيين اين فرضيه از اطالعات مكتوب موجود استفاده خواهد شد
شـرايط پـيش و    ةهراسي، منابع آماري دقيقي كه به مقايس مپديدة اسالسختي قابل سنجش  به

شـدن   تـر  اي موجود حاكي از پررنگ اما شواهد رسانه. د نداردسپتامبر بپردازد وجو 11پس از 
هراسـي پـژوهش    اسـالم  ةدر زمينـ كه عالوه، نهادهاي غربي و غيرغربي  به. اين معضل است

هـاي   به رويكرد كلي برخي جريان در پايان،. وبيش به چنين واقعيتي اذعان دارند كنند، كم مي
   .شد خواهد اشاره در قبال اين پديده گرا اسالم
  

  هراسي اسالم ةتبارشناسي پديد
برخوردهـاي  اختالفـات و  ريشـه در  در جهان معاصر  هراسي اسالم ةپديد ،لحاظ تاريخي به

همين برخوردها بـوده   تبعِ به. هاي دور و نزديك دارد جهان اسالم و جهان غرب در گذشته
اگرچـه  . هاي بدبينانه در هـر دو طـرف بـه طـرف مقابـل ريشـه دوانيـده اسـت         كه گرايش
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تر رنگ عقيـدتي و ايـدئولوژيك    برخوردهاي ميان جهان اسالم و جهان غرب در آغاز بيش
رغـم    بـه  ،امـروزه . شـد تـر   كم ابعاد سياسي و اقتصادي ايـن برخوردهـا پررنـگ    داشت، كم

ها شكل گرفته، همچنـان بـاور بـه     اي كه ميان مسلمانان و غربي زيستي و تفاهم گسترده هم
   .است مشهود ،ها و چه در ميان مسلمانان چه در ميان غربي ،فدو طر ميانتعارض 

شناسـان   از شرق بسياريشناسي در غرب و اساساً تصورات و باورهايي كه  جريان شرق
. ر مـؤثر بـوده اسـت   هـا بسـيا   اند در تقويت تعـارض  در مورد اسالم و مسلمانان ايجاد كرده

شناسـان از ميـان    شـرق  ةد و نسل اوليشناسي از كليسا آغاز ش هاي شرق اگرچه نخستين گام
پيوسـتند و امـروزه مطالعـات     ها آنهاي ديگري به  ، بعدها گروهبرخاستند كشيشان و راهبان

دنبـال  ها و ديگر مؤسسـات آموزشـي و پژوهشـي مـدرن      تر در دانشگاه ي بيشختشنا شرق
آغاز شد ) م 710(مسلمانان  دست بهشناسي پس از فتح اندلس  نخست شرق ةدور. شوند مي

هاي علمـي و فرهنگـي مسـلمانان قـرار گرفتنـد،       شناسان تحت تأثير توانايي كه در آن شرق
شناسي پـس   شرق ةدوم انديش ةمرحل. بدبينانه و تحريفي نيز پا گرفتند ييها هرچند برداشت

جهان (ها نيز بار ديگر برتري شرق  ها پس از اين جنگ غربي. هاي صليبي آغاز شد از جنگ
 شده در جهان اسالم متون تأليفكه  چنداندريافتند و تحت تأثير آن قرار گرفتند،  را) اسالم

هـاي   حال، گروه اين با. ها تبديل شدند منابع پژوهشي و آموزشي اروپايي نيتر به يكي از مهم
دادن اســالم و  جلــوه انحرافــيبــراي  ،يــان كشيشــان و راهبــانمخصــوص از  بــهمتعــددي، 

 اما در مراحل سوم و چهـارم . اي كردند هاي گسترده تالشسلمانان ها از م بيزارساختن غربي
خصـوص در   و پايان جنگ جهاني دوم آغاز شـدند و بـه   هجدهم ةسد ةاز نيم ،ترتيب كه به
هـاي پژوهشـي و    دوم بود كه فعاليت يتا جنگ جهان هجدهم ةسوم بين اواسط سد ةمرحل

مبـاني مهمـي بـراي     ،تبـع آن  و بـه گريزانه به شكل فراگيري جريـان يافـت    آموزشي اسالم
  .)119ـ  79: 1376دسوقي، ( .شدمعاصر فراهم  ةستيزان هراسانه و اسالم هاي اسالم گرايش

بـار در   تري به خود گرفت و براي نخسـتين  سوم شكل آكادميك ةشناسي در مرحل شرق
ره شناسي ايـن دو  شرق. كار رفت شناسي در فرهنگ انگليسي آكسفورد به شرق ةواژم 1769

هـا و ديگـر مردمـان جهـان،      اسالم در ميان غربيسيماي عالوه بر تقبيح و تحقير  ،از تاريخ
توانست نقش مهمي در خدمت به سياست استعماري غرب و شوراندن افكار عمومي عليه 

ماندگي  با ضعف و عقب ياناستعمار كه پيشرفت غرب اندر دور. كندايفا آرا و عقايد اسالمي 
در  اتري براي رشد يافت و آشكار مناسب ةشناسي زمين شرق ةبود، انديش جهان اسالم همراه
نـاپلئون بناپـارت از رهبـران    . هاي غربي قرار گرفت هاي استعماري قدرت خدمت سياست
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سـوم،   ةدر دور. شناسـان كمـك گرفـت    حمله به مصر از شرق دركه سياسي مشهوري بود 
شناسان آموزش بسياري  شرق. رشد كرد ييشناسي اروپا شناسي آمريكايي در كنار شرق شرق

است كه  گفتنيالبته . عهده گرفتند در كشورهاي اسالمي و غربي را به از دانشجويان مسلمان
اي در قبال اسـالم اتخـاذ كننـد و     شناسان تالش كردند موضع غيرمتعصبانه شرق ازگروهي 

شناسـان   غلب شرقگيري ا اما جهت. هاي اسالمي شدند آموزه مجذوب ها آنحتي برخي از 
ماندگي و ارتجاع  ج توحش و عقبدانستند كه مرو اسالم را ديني بشري مي ها آن. منفي بود

  . )110 ـ 113 :همان( است
بـردن و   سـؤال  زيـر بـراي  شناسان  هايي از ادعاهاي فراواني است كه شرق باورها نمونهين ا

  . نيز در جهان غرب وجود دارد حاضر حال چنين باورهايي در. اند تقبيح مقدسات اسالمي كرده
شناسـان   از شرق بسياري ،يعني پس از جنگ جهاني دوم ،شناسي چهارم شرق ةدر مرحل

و قرائـت   اعتبـاركردن  كم گذشته را ةشناسان دو سد قبي شريهاي تخر تالش كردند گرايش
 شناسان بـر  اين نسل جديد شرق. كنند عرضهجديدي از اسالم و مسلمانان  ةجويان مسالمت

اين نظرند كه اصوالً تقبيح و تخريب جهان اسالم نه با مقاصد اقتصادي، سياسـي و امنيتـي   
. نه اصوالً با شعارهاي حقوق بشري مدرن غربي انطباق دارد جوامع غربي هماهنگي دارد و

 Commission on( تفاهم و احترام متقابل بين اديان حركت كرد ةتوسع هبايد در را ،بنابراين

British Muslims and Islamophobia, 1997 & 2004(. اخيـر نيـز    انحـال، در دور  ايـن  با
. گذشـته اسـت   شناسـانِ  شـرق  ةنيزاگر هاي اسالم شناسي غرب آميخته به گرايش شرقمتون 

شـناس تـالش    شـرق  ي بـدبين هـا  گـروه  2001سپتامبر  11اتي نظير بعضاً در پي وقوع اتفاق
 11 ،حاضـر  حـال  در. برداري كننـد  اورهاي خود بهرهترويج ببراي اند از شرايط موجود  كرده

  . هاي تندرو ضداسالمي شده است ي براي برخي گروهنمادبه تبديل  2001سپتامبر 
و تقابالت و برخوردهـايي   ،شناسان هاي بدبينانه و منفي برخي شرق ها و قرائت برداشت
پديـدة  شـده   عمل بعضاً ميان جوامع اسـالمي و غربـي وجـود داشـته باعـث      ةكه در عرص

هراسـي   اسـالم . هراسي همچنان زندگي اجتماعي مسلمانان را تحت تـأثير قـرار دهـد    ماسال
هـاي   عواملي نظير گـرايش . تر است خصوص براي مسلمانان ساكن جوامع غربي ملموس به

سـاكن جهـان غـرب و رشـد جمعيـت       اي از مسلمانان عده ةجويان ضدغربي و بعضاً ستيزه
 عنـوان  بـه  .هاي اخير افزايش يابد هاي ضداسالمي در دهه اني گروهباعث شده نگر مسلمانان

 2003تا  1982هاي  اروپا بين سال ةيك شاخص، جمعيت مسلمانان كشورهاي عضو اتحادي
جمعيـت   از درصـد  4(ميليـون نفـر    2/15به ) درصد جمعيت اروپا 9/1(ميليون نفر  8/6از 
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اكثر كشـورهاي غربـي   . )U.S. Department of State, 2003 Report(افزايش يافت ) اروپا
در برابـر مهـاجرين مسـلمان    را خـود   انبود كه موانع مهاجر 1970 ةپس از بحران نفتي ده

خاورميانه و شمال آفريقـا از مبـادي مهـم مهـاجرت مسـلمانان بـه غـرب و        . كاهش دادند
اي مهاجرت به رغم تمايل مسلمانان بر  ، بهمهم اين است كه ئلةمس. باالخص اروپا بوده است

  .اند هاي جدي نشان داده غرب، در برابر هضم فرهنگي غرب مقاومت
هـاي   بحث شـده و گـروه   گوناگونياز متغيرهاي  ،ها غربي هراسيِ در مورد عوامل اسالم

اين متغيرها عمدتاً مورد انتقاد بسياري از . متغيرهاي خاصي تأكيد دارند برپرداز هريك   نظريه
هراسـي در غـرب    ند كه اسالما برآن ها آن. حتي غيرمسلمان قرار دارد روشنفكران مسلمان يا

 آگـاهي تنها  نه. هاي اسالمي است نوعي تصورات غلط در مورد اسالم و گروه ةتر نتيج بيش
ها و هنجارهاي هـويتي   مسلمانان را براساس ارزش ها آناز اسالم ناقص است، بلكه  يانغرب

توانـد مـا را بـا چنـين      يكي از منابع مهمي كه مي). Kalin, 2004(كنند  خودشان ارزيابي مي
 »مـا  ةچالشـي عليـه همـ   : هراسـي  اسـالم «عنـوان  بـا  هايي آشنا كند گزارشي است  برداشت

)Islamophobia: A Challenge for Us All) (1997 ( كه توسط كميسيون مسلمانان بريتانيا
كـرده  تأسـيس   انيميد تراسـت ر ةمؤسس 1996كه در تأليف كرد؛ كميسيوني هراسي  و اسالم

  :هراسي معرفي شده است اسالم ةدر اين گزارش هشت برداشت دربار ،بود
  تمدن اسالمي بلوكي است يكپارچه، ايستا، و بدون انعطاف در برابر تغييرات؛ .1
هـاي   هاي مشـترك بـا فرهنـگ    مجزاست كه عاري از ارزش ي»گريد«تمدن اسالمي  .2

  گذارد؛ تأثير نمي ها آن پذيرد و در تأثير نمي ها آننحوي كه از  ديگر است، به
حـاوي بربريسـم،   و تمدن اسالمي تمدني اسـت فرودسـت در برابـر تمـدن غـرب       .3
  گرايي؛ عقالنيت، بدويت، و جنسيتغير

حامي تروريسم كه خـود   و جو، تهديدكننده تمدن اسالمي تمدني است خشن، ستيزه .4
  را در رويارويي تمدني درگير كرده است؛

  ؛شود ميبراي اهداف سياسي و نظامي استفاده از آن ئولوژي سياسي است كه  اسالم نوعي ايد .5
  غرب كهنه و منسوخ است؛ ازانتقادهاي مسلمانان  .6
آميز در قبال مسلمانان و طرد آنان از  دشمني با اسالم توجيهي براي رفتارهاي تبعيض .7

  و ؛استجامعه 
 Commission on British Muslims( استرف امتع دشمني با اسالم امري عادي و .8

and Islamophobia, 1997(.  
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جديدي نيسـت و   ةهايي در مورد اسالم و مسلمانان پديد قبالً اشاره شد كه چنين برداشت
چـرا   كـه  ايـن در مـورد  . هايي عميقي در تاريخ مناسبات جهان اسالم و جهان غرب دارد ريشه

از  ،توان اشاره كـرد  مي گوناگونيم شكل گرفته به متغيرهاي هايي در مورد اسال چنين برداشت
هاي صليبي و منازعات  مسلمانان در صدر اسالم گرفته تا جنگ ةها و فتوحات اولي لشكركشي

لي مثـل  ئبرخي اصـوالً بـر ايـن نظرنـد كـه مسـا      . هاي اخير مسلمانان و غيرمسلمانان در سده
هر مسـلمان مـؤمني را مسـتعد رفتارهـاي      ،رو اين خشونت و ارتجاع در ذات اسالم است و از

ي هـا  گـروه ند كه خشونت برخي افراد يا ا اما گروهي ديگر برآن. دانند آميز و ترور مي خشونت
آميز و ارتجاعي از منابع اسـالمي   هاي خشونت اسالمي ربطي به خود اسالم ندارد، بلكه قرائت

خواهانـه از منـابع    آميـز و ترقـي   هاي صلح بر اين اساس، امكان برداشت. استمنشأ مشكالت 
  .ي اسالمي چنين رويكردي دارندها گروهاسالمي وجود دارد كه در عمل نيز بسياري از 

  
  سپتامبر 11پس از  هراسي ماهيت جريان اسالم

يا  گروهي از اسالم و مسلمين ست از نوعي ترس نفرتا هراسي در يك تعبير كلي عبارت اسالم
آن زندگي و رشد و پيشـرفت مسـلمانان تحـت تـأثير      ةكه در نتيجو مسلمين  ها آنبا خصومت 

هـاي   تصورات و برداشـت . شود آن گروه با مشكل مواجه مي ةآميز و آزاردهند رفتارهاي تبعيض
ـ    ها آنشود كه در چارچوب  اي در مورد اسالم و مسلمانان ترويج مي ويژه  ةبه مسـلمانان بـه مثاب

 ،حـال  عـين  رافات، جمود فكري، خشـونت و تـرور و در  گروهي استثنايي و داراي گرايش به خ
. شـود  در رشد و پيشرفت تمدن بشري ناديده گرفته مـي  ها آن، اما سهم شدهگري نگريسته  سلطه
جا فرصت ظهور پيـدا   راسي كه اساساً در جهان غرب ريشه دوانيده و عمدتاً در آنه اسالم ةپديد

هراسـي   اسـالم . لمانان با غيرمسلمانان بوده استكرده، از عوامل مهم سوءتفاهم و ناسازگاري مس
ساز نوعي شكاف، رويـارويي و برخـورد بـين مسـلمانان و غيرمسـلمانان       ر، زمينهت در سطح كلي

برخـورد  «هـايي چـون    گـرا و طـرح تئـوري    اي اسـالم ه هاي اخير، خيزش جريان در دهه. است
  .اند سي نقش مؤثري داشتههرا در گسترش مباحث مربوط به اسالم» هاي اسالم و غرب تمدن

و امروزه نمودهـاي آن در سـاير    محدود به جهان اسالم نيست هراسي اسالمئلة مسالبته 
هاي فعـال در جهـان غـرب اصـوالً      برخي گروه. جمله آسيا نيز قابل مشاهده است مناطق از
اروپـا   از بابت رشد جمعيت ساكنان غيربومي ،كلي طور هراسانه دارند و به هاي بيگانه گرايش

 هـا  آن هـاي ضداسـالمي   گيـري  تـر، جهـت   طور خـاص  اما به. كنند و آمريكا ابراز نگراني مي
هاي اخير از دايـره اروپـا و آمريكـا     هايي طي دهه چنين نگراني. تر و آشكارتر است ملموس
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تـر   بـيش . و در كشورهايي نظير استراليا و حتي چين و هند نيز جريان دارداست  تهفراتر رف
هـاي راديكـال آنـان ناشـي      گرا و گـرايش  هاي اسالم ا از احتمال قدرت يافتن گروهه نگراني

تـري فعاليـت    ها نيز با حساسيت بـيش  دولتاست گرايي سياسي باعث شده  اسالم. شود مي
  .اعمال محدوديت كنند ها آن يها تيفعال و در برابربگيرند مسلمانان را زير نظر 

هـاي اخيـر و    تر بـوده، امـا در سـال    آمريكا پررنگ ازا هراسي معموالً در اروپ اسالم ةپديد
. ستيزانه در آمريكا رشد كرده اسـت  هاي اسالم سپتامبر موجي از گرايش 11خصوص در پي  به

بـه نـام   ا و تهاجمات نظامي آمريكا به برخي كشورهاي اسالمي ه اين موضوع در كنار دخالت
از  ييهـا  ين تعارضچن). Nimer, 2007(است هاي متقابل افزوده  بدبيني ةجنگ با ترور بر دامن

مسلمانان به زنـدگي  بخش زيادي از فكري و عقيدتي دارد، چرا كه اصوالً نگاه  ةسو، ريش يك
از سوي ديگر، موضوعاتي چـون  . ها عمدتاً مدرن هستند كه غربي حالي تر سنتي است، در بيش

ها بسـتر   گونه ذهنيت اين. هاست هاي عيني در ميان مسلمانان و غربي اسرائيل حاكي از تعارض
  .استهراسي در جهان غرب  مپديدة اسالمناسبي براي رشد 

از سوي  كه اينامروزه اگرچه مسلمانان ساكن جهان غرب زندگي آرامي دارند، احساس 
وطنان غيرمسلمان و مأموران دولتي مورد نفرت و تبعيض قرار دارند براي بسياري  برخي هم

ترس، نفرت و تبعيضي كه به مسلمانان وجود دارد موجد  احساس. ستآزاردهنده ا ها آناز 
مركـز اروپـايي كنتـرل     2001سپتامبر  11در پي . بوده است ها آنبا متعددي هاي  ييرفتاربد

هراسـي در اروپـا رو بـه افـزايش      مپديدة اسـال بيني كرد كه  هراسي پيش نژادپرستي و بيگانه
از همـان   .هراسي هشدار داده شد اسالم ةگسترش پديددر مورد بعدها نيز بارها  .خواهد بود

هاي  آمده بود مسلمانان و اعضاي ساير گروه ها آنكه در  هايي منتشر شد گزارش 2002 سال
مواجـه   و احساس تبعيض آميز خصومتسپتامبر با افزايش رفتارهاي  11پذير پس از  آسيب

  ). Allen, April 2010( اند دهش
مسلمانان و اعضـاي سـاير    كه ن بريتانيا اين نتيجه حاصل شدروي مسلماناپژوهشي در 
آميز مواجه  خصومترفتارهاي گير  چشم سپتامبر با افزايش 11پذير پس از  هاي آسيب گروه
حاكي از آن اسـت كـه    مسلمان بريتانيايي به عمل آمد 222اي كه روي  طي مطالعه. اند بوده

 هـا  آندرصد و احساس تبعيض آشكار  6/82به  ها آناحساس تبعيض غيرمستقيم و ضمني 
 ةواقـع نماينـد   نفـره كـه در   222نتايج مطالعه روي اين گـروه  . درصد رسيده است 3/76به 

هاي نژادي يا  تر از تفاوت دهد تفاوت مذهبي بيش  شوند، نشان مي مسلمانان بريتانيا تلقي مي
  . )Sheridan, 2006(آميز نقش دارد  قومي در بروز رفتارهاي متعصبانه و تبعيض
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هراسي، طي گزارشـي كـه    ل اسالمئدو تن از محققان مسا ،نيلسنيورگن آلن و  كريست
تشديد خشونت و تبعيض و تحقير  ةكنند منتشر كردند در مورد واقعيت نگران 2002در مي 

ايجـاد   ، ميـزان رفتارهـاي سـوء كالمـي،    هـا  آنبنـابر گـزارش   . عليه مسلمانان هشدار دادند
در ايـن  . ي مستقيم و علني بوده استها خشونتتر از  شكني بسيار بيش مزاحمت، و حرمت
هـا و   هـاي تلفنـي، و نامـه    آميـز، مزاحمـت   هاي توهين هايي نظير ايميل چارچوب، از روش

ها، مساجد، و امـاكن فرهنگـي اسـالمي اسـتفاده      يدآميز به مقصد خانهدهاي موهن و ته پيام
گيـري   چشـم هـا نيـز افـزايش     استي مثل نئونازيي دست رها گروههاي  در فعاليت. شود مي

سپتامبر منبع  11گونه رفتارها پيش از  در مورد اين كه اينالبته با توجه به . مشاهده شده است
 11دقيقي بين شـرايط قبـل و پـس از     ةتوان مقايس آماري دقيق و جامعي وجود ندارد، نمي

البته ذكر ايـن نكتـه نيـز    . بوده است كامالً محسوس ها آناما افزايش  ،سپتامبر به عمل آورد
آوري آمار دقيق در ايـن   الزم است كه با توجه به پراكندگي و تنوع اين رفتارهاي سوء جمع

در بسياري مـوارد رفتارهـاي مـوهن و زننـده بـا مسـلمانان        ،عالوه به. استنيز مشكل  باره
اسي در حـدي بـوده   هر مپديدة اسالشدت . سرپوشي براي رفتارهاي نژادپرستانه بوده است

نيـز در  ) هـاي هنـد   نظير سـيك (يي كه ظاهري شبيه مسلمانان دارند ها گروهكه حتي برخي 
بدرفتاري با زنان باحجاب يكي از نمودهـاي  . اند ستيزانه قرار داشته معرض رفتارهاي اسالم

 دهـد  تر زنان در مقايسه با مردان را نشان مي پذيري بيش كه آسيب استهراسي  اسالم ةعمد
)Allen and Nielsen, 2002(.  

توان بـه ايـن    مي ها آن ةاز جمل. دارند متنوعيهاي  بندي ها و سوءرفتارها صورت تبعيض
  :موارد اشاره كرد

  ؛هاي مشابه ها، مراكز تفريحي و بنگاه خدمات ناقص يا نامناسب در رستورانعرضة  ـ
 ؛رمحترمانهيي از نزاكت و غررفتارهاي عاـ 
 ؛هاي نابجا ازيس سوءظن و متهمـ 
 ؛دن افراد در امكان عموميكر و كنترلگرفتن  نظر زيرـ 
 است؛نگراني و ترس  ةبروز رفتارهايي كه نشان ـ
 ؛تمسخر مستقيم و غيرمستقيم ـ
 ؛هايي چون تروريست هاي لفظي و استفاده از برچسب توهين ـ
 ؛اجتناب از برقراري روابط نزديك و دوستانه ـ
 ؛است مسلمانانگرفتن  كم يا سطح پايين دست ةشانبروز رفتارهايي كه ن ـ
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 ؛نظارت و كنترل پليسي فراتر از حد متعارفـ 
 ؛آميز و ساير رفتارهاي خشونتجسمي ضرب و شتم  ـ
 ؛استخدام افراد در مشاغل خصوصي و دولتيجذب و تبعيض در  ـ
   ).Lorraine, 2006: 327-328( خدمات پليسي و قضاييعرضة تبعيض در  ـ

توسـط القاعـده در تشـديد     2001سـپتامبر   11كه اشاره شـد، حمـالت تروريسـتي     چنان
اين حوادث و تبليغـات مخـرب   . عليه مسلمانان نقش مهمي داشت ها تيمحدودو  ها ضيتبع

از مجاري رسمي و غيررسـمي در برابـر مسـلمانان شـكل گرفـت       ها آني كه در پي ا گسترده
. تلقـي كننـد   تـر  سـخت رب شرايط زنـدگي را  بسياري از مسلمانان ساكن جهان غ شدباعث 

هـاي بعـد    شدت حمالت باال بود، در سال 2001سپتامبر  11دو سال پس از  ـ اگرچه در يكي
يي از رفتارهـاي  هـا  نمونـه مـوارد زيـر   . سـتيزي در غـرب محسـوس بـود     نيز تشـديد اسـالم  

  . است 2007تا  2005ي ها سالها در  غربي نةستيزا اسالم
. ارهاي تحقيركننده و موهن عليه مقدسات اسالمي همچنان بـاال بـود  در اروپا شدت رفت

ي اينترنتـي  ها تيساو  ها روزنامهدر ) ص(چاپ مكرر كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسالم 
رغـم مـوج اعتراضـات     از جمله دانمارك علي 2006هاي  برخي كشورهاي اروپايي در سال

عتراضات رسمي نهادهـاي دولتـي كشـورهاي    بود كه ا ها حركتيندي از اين ابر ،مسلمانان
 . اسالمي را در پي داشت

در روتـردام   يي افراطي تـالش كـرد مسـجد   ها گروهيك فرد متعلق به  2005در ژوئن 
وي روي ديوارهاي مسجد شـعارهايي مبنـي بـر ضـرورت حـذف      . هلند را به آتش بكشد

 .مساجد از آن منطقه نوشت
بـه  آميـز   لندن، گروهي با رفتارهاي خشـونت  در 2005در پي حمالت تروريستي ژوئيه 
، شـعارهاي تنـد و   هـا  آنبـه  زدن  دند و ضمن آسيبكرمساجد و ديگر مراكز اسالمي حمله 

 .موهني عليه اسالم و مسلمانان سر دادند
 .ي ناشناس قرار گرفتا عدهپراكني  مورد سنگ يمسجد ،در لينتس اتريش 2005در سپتامبر 
ي اسالمي ديگر را ها كتابو  نداسپانيا قرآن را به آتش كشيد ي درا عده 2006در ژانويه 

چند مكان مقدس اسالمي اين كشور به در همين سال، . داني بيرون مسجد انداختند در زباله
 . شدنيز حمله 

ي هـا  پنجرهي ا عده ،مصادف با ماه رمضان در شهر ياروسالول روسيه 2006در سپتامبر 
 . ي بنزيني انداختندها بمبآن و به داخل  نديك مسجد را شكست
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ي نژادپرسـت  ا عدهيك قبرستان متعلق به مسلمانان در فرانسه از سوي  2007در آوريل 
نحـوي كـه اعتـراض     خرابكار كه ظاهراً  نازيست بودنـد، مـورد هتـاكي قـرار گرفـت، بـه      

 هاييمشابه ايـن حركـت قـبالً در كشـور    . پي داشت را در ،ژاك شيراك ،جمهور وقت يسئر
 .اتفاق افتاده بود) 2006(و روسيه ) 2003(يش اتر

و كتاب مقـدس  شد مساجد حمله به در چند شهر اياالت متحده  2005ـ  7هاي  طي سال
   ).Human Rights First, 2007: 4-5(قرار گرفت  ها گروهمسلمانان مورد اهانت برخي افراد و 

هاي مسلمان ساكن  اقليت هايي است كه از ناماليمت هاي معدودي تنها نمونهموارد فوق 
سـت كـه حتـي در    ا هـا حـاكي   گزارش. ندا بوده مواجه ها آنكشورهاي غربي و غيرغربي با 

هراسـي در اروپـا پررنـگ بـوده اسـت       سـپتامبر نيـز نمودهـاي اسـالم     11هاي پس از  سال
هايي بعضاً شـكل   چنين تبعيض). 1388المللي حقوق بشر هلسينكي، خرداد  فدراسيون بين(

 ،مروه الشربيني ،ساكن آلمان تبار  قتل زن مصري. شوند اي مي و رسانهگيرند  ميخود  حاد به
هاي جديد اين رفتارهاست كه در اول اوت سال  در دادگاهي در درسدن آلمان يكي از نمونه

ابش مـورد آزار  حج علتساله حدود يك سال پيش از قتل به 32ين زن ا. اتفاق افتاد 2009
قـرار گرفتـه بـود كـه در پـي       ،آلكس وينـز  ،آلمان ةبعتتبار  له روسسا28و توهين يك مرد 

چاقو بـه   ةضرب 18اش با  برابر خانواده رشكايت الشربيني و تشكيل دادگاه، متهم شاكي را د
  .دنبال داشت اين اقدام موجي از خشم و اعتراض مسلمانان را به. رساند قتل 

هـاي تبليغـاتي كشـورهاي     نماهنـگ  هـا و  فيلم ،تبعيض و تحقير مسلمانان در مطبوعات
شـود   ها به اشكال پنهان و آشكار سـعي مـي   در بسياري از فيلم. غربي نيز فراوان بوده است

 11پـس از  . اخالق، متحجر و خشن از مسـلمانان بـه نمـايش گذاشـته شـود      هاي بي چهره
بـه  كوبي چندصـد مسـلمان فلسـطيني را     هاي غربي بارها جشن و پاي رسانه 2001سپتامبر 

تروريسـتي بـزرگ    ةنمايش گذاشتند تا از اين طريق نشان دهند كه مسلمانان از ايـن واقعـ  
هـاي   غـم خـانواده  در كـه خـود را    فلسـطيني  هـزاران اي  اما سكوت چنددقيقه ،خوشحالند

   .دادند، پخش نكردند ديده شريك نشان مي مصيبت
هـاي غـرب بـه جهـان      رسـانه  ةسوي ادوارد سعيد از نگاه مغرضانه و يك نظير يمتفكرين

صـورتي نـوين از   را  »گرايـي  خطـر اسـالم  « شـعار  هـا  آنبسـياري از  . كنند مياسالم شكوه 
ها و مجالت  كتاب 2001سپتامبر  11هاي پس از  طي سال. كنند تلقي مي م فرهنگيامپرياليس

ه غالب بود ها آنبيشتري در مورد اسالم و مسلمانان انتشار يافت، اما رويكرد ضداسالمي در 
رام متقابـل  تمنظور ايجاد تفاهم و اح ري در جهان غرب وجود دارند كه بهفعاالن بسيا. است
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مند به  ادوارد سعيد در مقام يك متفكر عالقه. كنند بين جهان غرب و جهان اسالم تالش مي
: سـپتامبر چنـين گفـت    11انديشي غرب و شرق، در واكنشي به حوادث  امكان تعامل و هم

فت نسبت به اسالم در غرب با سلطه و قهر و غلبه گره خورده، زمـان آن  اگر دانش و معر«
  ).229: 1386قزلسفلي، (» شودفرا رسيده كه يكباره قطع 

هـا   اي تحت كنترل كامل دولته ستيزانه پديده هراسانه و اسالم هاي اسالم رفتارها و فعاليت
بينند و از  ميغاير با منافع خود هايي را م ها بروز چنين حركت در بسياري موارد، دولت. نيستند

 هـا  آنحال، موارد فراواني اتفـاق افتـاده كـه در     عين اما در. كنند آن ابراز تأسف و نارضايتي مي
هراسـي اسـاس    مهم اين است كه اسالم. اند عمل كرده اصلي كارگردان عنوان بهها خود  دولت
چالشـي بـزرگ در    ةمثاب تواند به يبوده و تقويت آن م» ها برخورد تمدن«هايي نظير  نظريهطرح 

در پي بروز اتفاقاتي نظير چاپ كاريكاتوري مـوهن  . ها عمل كند زيستي ملت برابر صلح و هم
دانمـاركي و يـا فراخـوان كليسـاي آمريكـايي بـراي        ةدر يـك روزنامـ  ) ص( از پيامبر اسـالم 

ي اتخـاذ كردنـد   ا نـه الهاي جهـان اسـالم موضـع منفع    بسياري از دولت كه اينبا  ،سوزي قرآن
هايي  چنين حركتاز هاي مردمي عموماً حاكي از انزجار افكار عمومي مسلمانان  واكنش گروه
هراسي در غرب  تواند مجدداً به تشديد اسالم هايي مي شدن چنين واكنش راديكاليزه. بوده است

  .برخورد بين دو طرف را تقويت كندقابليت و شود منجر 
  
  يكامراهراسي مسيحيان راست  ماسال گفتمانسپتامبر و  11

كنشـگراني كـه در كشـورهاي    . هراسي بنيان نظري واحـد و مشخصـي نـدارد    مپديدة اسال
. هراسي دارند تصـورات همسـاني از اسـالم و مسـلمانان ندارنـد      گرايش به اسالمگوناگون 

. دارند نژادي دارند و از مسلمانان به اين دليل كه از نژاد متفاوتي هستند نفرت ةبرخي انگيز
تبـع آن بـه مسـلمانان     د و بـه ننـ ك مـي برخي اسالم را ديني ضدمدرنيته و ضدپيشرفت تلقي 

گـرا بـه حسـاب     و مسـلمانان را خرافـه  كنند  ميبرخي اسالم را ديني خرافاتي تلقي . بدبينند
نيـافتگي   برخـي توسـعه  . داننـد  طلب و تروريست مي برخي مسلمانان را خشونت. آورند مي

 ،در مجمـوع . انـد  اي براي بدبيني به مسـلمانان تبـديل كـرده    كشورهاي اسالمي را به انگيزه
است كـه مـوارد   اي از عوامل  تحت تأثير عامل يا مجموعهگوناگون هاي  گروه هراسيِ اسالم

 ةهراسـان  جا شايسته است به رويكـرد اسـالم   در اين .ستها آنهاي مهمي از  ذكر شده نمونه
سپتامبر فرصت جديدي بـراي عـرض انـدام در سياسـت      11شاره كنيم كه در پي گروهي ا

دست آوردند و در توجيه گسترش مـداخالت قهرآميـز دولـت بـوش در      خارجي آمريكا به
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كـه همـراه بـا    هسـتند  اين گروه مسـيحيان راسـت   . كشورهاي اسالمي نقش مهمي داشتند
ـ  ر بـه سـپتامب  11كاران دولت بوش تالش كردنـد از   نومحافظه فرصـتي بـراي پيشـبرد     ةمثاب

هاي اين گروه يكي از عوامل مهم تشديد  فعاليت. خود استفاده كنند ةستيزان هاي اسالم برنامه
  .سپتامبر بود 11آمريكاي پس از  هراسي در اسالم

هراسـي   در تـرويج اسـالم   ،هاي پروتسـتان  خصوص شاخه به ،در جهان غرب، مسيحيان
تاريخي خاصـي كـه در مـورد نقـش و      ةبا توجه به تجرب ها وهگراين . اند نقش مهمي داشته

هاي ميانه دارند، معموالً به دخالت اديان در زنـدگي   اجتماع طي سده ةدخالت دين در عرص
حال، با توجه به نقش اجتماعي دين اسالم، در بين مسيحيان حساسيت . اجتماعي حساسند

اين مسيحيان در توصـيف اسـالم   . تگرايي شكل گرفته اس اي در مورد گسترش اسالم ويژه
هـاي ميانـه اسـتفاده     گيرند كه در وصف مسيحيت سده هايي بهره مي غالباً از همان برچسب

اين را بايد در كنار متغيرهايي در نظر گرفت كه يـادآور منازعـات و برخوردهـاي    . كنند مي
م ديـن خشـونت و   بسياري از مسيحيان بر اين باورند اسـال . ندا هاي ميانه مسلمانان در سده

دارند كه در جهان غرب اتفاق اصالحاتي رو، مسلمانان نياز به رنسانس و  اين از. ركود است
  .)Kalin, 2004(افتاد و نقش دين را اساساً تغيير داد 

. و پروتسـتان  ،دوكستـ كاتوليـك، ار : اصلي مسـيحيت در جهـان عبارتنـد از    ةسه شاخ
كشـورهاي اروپـاي شـرقي و     ،دتاً كاتوليكنـد كشورهاي جنوب اروپا و آمريكاي التين عمـ 

روسيه عمدتاً پيرو كليساي ارتدوكس هستند و كشـورهاي شـمال اروپـا و ايـاالت متحـده      
 كار تقسيم اصلي ليبرال و محافظه ةها به دو شاخ پروتستان. تر به پروتستان گرايش دارند بيش
ت كه ضمن گرايش به يهود كار اين اس هاي محافظه پروتستان ةهاي عمد از ويژگي. ندشو مي

 ايكليسايي كـه در فلوريـد  . آميزي به مسلمانان دارند و صهيونيسم، نگاه بدبينانه و خصومت
كشـيش جـونز از    ويـژه  بهسوزي داد و  سپتامبر فراخوان قرآن 11سالگرد  به مناسبتآمريكا 

مسيحيان بعضـاً  در توصيف اين گروه از . آيند شمار مي كار به  هاي تندرو و محافظه پروتستان
 ةهمـ  ،البتـه  .شـود  از عناويني نظير مسيحيان راست يا مسـيحيان صهيونيسـت اسـتفاده مـي    

اي ندارند، اما عموماً  هاي تندروانه كار و راست ضرورتاً چنين گرايش هاي محافظه پروتستان
ا تقريباً يك چهارم جمعيت آمريك ها آن .شوند صورت گروهي تندرو و بنيادگرا شناخته مي به

  .دهند را تشكيل مي
است كه عبارت است  يمسيحيان صهيونيست برآنند كه ظهور مسيح مستلزم اتفاق بزرگ

بـه   ،ضمن اعتقاد بـه برگزيـدگي و رسـالت يهوديـان     ها آن. از پيروزي و حكومت يهوديان
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يهوديان بر قدس  ةنظر اين گروه، تسلط دوبار  به. نگرند سرزمين موعود مي ةفلسطين به مثاب
اتفاق علت كه نشانه و گامي بزرگ براي بازگشت مجدد مسيح است، به اين  1967سال در 

هاي يهودي و مسيحي در آخرالزمان  به اعتقاد صهيونيست. الهي با يهوديان بود ةافتاد كه اراد
يا » آرماگدون«جنگ بزرگي به نام  ،اي بين فلسطين و اردن در منطقه ،و پيش از ظهور مسيح

خواهد داد كه در آن دشمنان يهود و مسيح از سمت شـرق خـود را بـه     روي» مجدونرها«
پس از پيروزي . خورند رسانند و سپس در جنگ با يهوديان شكست مي آرماگدون مي ةمنطق
آنـان را   ،جنگ ةپايان پيروزمندانبا دشمنان، مسيح موعود براي نجات يهوديان ظهور و  ةاولي

و امنيت واقعي در كل جهـان برقـرار خواهـد    سپس صلح . به مسيحيت هدايت خواهد كرد
در جهان معني ندارد و مسيحيان بايد مقدمات جنـگ   ،مسيح صلح ،قبل از ظهور دوبار. شد

صـخره در   ةاز نظر بنيادگرايان صهيونيست، مسجداالقصي و قبـ . آرماگدون را فراهم آورند
پس از جنگ، . شود المقدس بايد تخريب و به جاي آن معبد بزرگ و هيكل سليمان بنا بيت
  .)Victoria, 2007( المقدس نقش مركزيت حكومت جهاني را به عهده خواهد داشت بيت

اگرچه اين گروه . شود ، رويكرد مسيحيان راست به مسلمانان مشخص ميصيلبا اين تفا
انـد، نگاهشـان عمومـاً بـر      جايگاه و موقعيت دقيق و مشخصي براي مسلمانان ترسيم نكرده

تقويـت   2001سـپتامبر   11خصوص پس از  اين رويكرد به. ن اسالم تأكيد داردتقابل با جها
تقابـل مسـلمانان بـا مسـيحيان يـاد      نمـاد  مثابه  سپتامبر به 11مسيحيان راست از . شده است

تهديدآميز آن عليـه يهوديـان و    ةطلبي ذاتي اسالم به جنب و ضمن تأكيد بر خشونت كنند مي
از اظهـارات بـوش در    هـا  آن ،سـپتامبر  11اس بود كه در پي بر اين اس. ندمسيحيان نظر دار

ـ  هـاي جنـگ   سياسـت از اسـتقبال و  » هـاي صـليبي   جنگ«مورد  نگتن در برابـر  يواشـ  ةطلبان
در حمايـت از  مطالـب زيـادي   از ايـن دوره بـه بعـد،    . كردنـد كشورهاي اسالمي حمايت 

بـه قلـم ديويـد     دفـاع از صهيونيسـم مسـيحي   . نوشته شدصهيونيستي مسيحيت  هاي آموزه
  .)Pawson, 2008( شود اي ترويج مي سون يك نمونه از آثاري است كه در آن چنين ايدهوپا

هاي ضداسـالمي   فرصت بزرگي براي ترويج انديشه ةمثاب سپتامبر به 11مسيحيان راست از 
 هاي بن الدن و همفكران او عليه يهوديت و مسيحيت و راني سخن ها آن. اند كردهخود استفاده 

اسـالم و  سـيماي  اسناد محكمي براي تخريب  ةمثاب آميز آنان از آيات قرآن را به تعابير خشونت
اظهارات برخي رهبران راست مسيحي از جملـه پاتريـك رابرتسـون،    . مسلمانان معرفي كردند

 11از بعـد  نشان داد كه چگونه طـرح مطالـب سـوء عليـه اسـالم       ل، و جري واينزجري فالوِ
مثـال، كشـيش   براي . ثابتي از گفتمان سياسي راست مسيحي تبديل شده استسپتامبر به جزء 
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در كنار اهانت به اسـالم   2002كار در ژوئن  كشيشان محافظه ةجري واينز در كنوانسيون ساالن
از پلوراليسم مذهبي در آمريكا با اين استدالل كه ارزش و حقيقت مذاهب متفاوت است انتقاد 

به  CBSتلويزيوني  ةالول در اكتبر اين سال طي اظهاراتي در شبك، جري فمورددر همين . كرد
: 1384احمدي، پـاييز  (و دين اسالم موضع گرفت ) ص( آميزي عليه پيامبر اسالم شكل توهين

اي اسـالمي  هـ  هايي كـه در ميـان فرقـه    بسياري از مسيحيان راست با وجود تفاوت). 66ـ  64
بـه مـوازات    هـا  آن. ن خشونت و جنگ معرفي كننـد كنند اصرار دارند اسالم را دي مشاهده مي

هـا   اسالم و مسلمانان، خواهان حمايـت از يهوديـان و صهيونيسـت   از ترويج بدبيني و نفرت 
حمايــت  2000مســيحيان صهيونيســت كــه در انتخابــات رياســت جمهــوري ســال . هســتند
اران تـالش  كـ  سـپتامبر در كنـار نومحافظـه    11بودند، پـس از  بوش كرده اي از جرج  گسترده

هاي خود به سياست رسمي دولت بوش به عمل آوردند كه در عمل  فراواني براي تسري ايده
سپتامبر  11هراسي در آمريكا و حتي اروپاي پس از  تشديد اسالم. نيز تا حدي تأثيرگذار بودند

  . بود ها آنهاي  تحت تأثير آموزهگيري  چشمتا حد 
تـرين   براي سـوزاندن مقـدس   2010در سپتامبر  فكرش كه جونز و نزديكان هم يتر  شيكش

بـا توجـه بـه     هـا  آن. آيند شمار مي ، از مسيحيان متعصب راست بهندكتاب مسلمانان فراخوان داد
 ،گرايـان  بـاالخص اسـالم   ،هاي رقيب از فعاليت جريان ،ويژه به تبليغ و گسترش مسيحيت ةعالق

دانند و بر ضرورت برخورد از موضع  روا نمي گرايان را اين گروه مماشات با اسالم. نگراني دارند
وي داد جونز منتشر شد نشـان   يترزندگي هايي كه در مورد  گزارش. تأكيد دارند ها آنقدرت با 

بـوش بـود و در    .از حاميان جرج دابليو 2004و  2000هاي  در انتخابات رياست جمهوري سال
رفداران لشكركشي اياالت متحـده بـه   وي از ط. كين حمايت كرد نيز از جان مك 2008انتخابات 

 در برابر جهان اسالم خواهان جمهوريتهاجمي ديپلماسي  ، ازكلي طور افغانستان و عراق بود و به
هـاي مسـيحيت    جونز از جمله مسيحيان راستي بود كـه تـالش داشـت آمـوزه    . كردرا حمايت 

پتامبر اين كشيش همـراه  س 11پس از . كار را در سياست خارجي دولت آمريكا وارد كند محافظه
در خيابـان اصـلي    هـا  آن. گرايي را آغاز كـرد  با همسرش موجي از حمالت عليه اسالم و اسالم

جـونز  . »شيطان استاز اسالم «: پالكاردهايي با اين عنوان نصب كرده بودند ،گينسويل ،شهرشان
كـه   ادعـا كـرد  گرايـي در آمريكـا    ضمن هشدار در مورد رشد اسالممتعدد ي ها يريگ طي موضع

  .)Goldman, 7 September, 2010( ستآمريكا اصلي دشمناسالم 
اعالم طـرح سـاخت يـك     ةهراسي مسيحيان راست در قضي هاي اخير اسالم يكي از نشانه

طبقـه توسـط يـك سـازمان اسـالمي در منهـتن        سـيزده مسجد و يك مركز فرهنگي اسالمي 
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 ةانگيـز . نمود پيـدا كـرد  جارت جهاني هاي دوقلوي ت نزديك محل فرو ريختن برج ،نيويورك
بازگشـت فضـاي    ــ  قـرار داشـت   اسـالمي  كه تحت حمايت برخي كشورهاي سازمان مزبور

رغـم   علـي . خصـوص مسـيحيان بـود    حسن تفاهم ميان مسلمانان و پيروان مذاهب ديگـر بـه  
هـاي   مخالفـت ، رگبمايكل بلوم ،موافقت شوراي شهر منهتن نيويورك و نيز شهردار نيويورك

نظرسنجي مؤسسه راسموسن نشان داد كه حـدود  . اي با اجراي پروژه صورت گرفت ستردهگ
د هـا بـا سـاخت ايـن مسـجد و مركـز فرهنگـي بـزرگ موافـق نيسـتن           درصد نيويـوركي  58

)Rasmussen Reports, 23 July, 2010( .هـاي متفـاوتي    ها استدالل جريان اعالم مخالفت در
جـان   شـدة  اعـالم فرماندار سابق آالسكا و معـاون اول   ،برخي از جمله سارا پيلين. مطرح شد

بـر آن بودنـد كـه سـاخت      2008هاي انتخابات رياست جمهوري سال  نامزد رقابتكين،  مك
بعضـاً ايـن اسـتدالل     ،همچنـين . كننده اسـت  مسجد و مركز اسالمي در چنين مكاني تحريك

هاي مقدس  ساخت مكان بامطرح بود كه در برخي كشورهاي اسالمي نظير عربستان سعودي 
استدالل موافقـان نيـز عمـدتاً    . شود گيري يا مخالفت مي ه سختسساير اديان نظير كليسا و كني

ه در آن آزادانـه  سـ د در كشوري كه ساخت كليسـا يـا كني  سجاين بود كه مخالفت با ساخت م
ت جـو  توانـد بـه تقويـ    هايي مي عالوه، اجراي چنين پروژه به. گيرد منصفانه نيست صورت مي

بسـياري از  . تفاهم و دوستي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان كمك كند و اين به نفع آمريكاست
  .اند جزو موافقان پروژه ،مقامات سياسي آمريكا، از جمله باراك اوباما

 ةپرهزينـ  ةجونز از مخالفان جـدي پـروژ   يتر  جمله شخص اغلب مسيحيان راست و از
جونز پس . اصلي فراخوان اخير نيز همين موضوع اعالم شدهاي  يكي از انگيزه. مزبور بودند

نشيني اعالم كرد كـه امـام    در توجيه اين عقب ،سوزي از مراسم قرآن اوليه از اعالم انصراف
مركز اسالمي نيويورك موافقت كرده كه مسجد و مركز فرهنگي مورد نظر را نزديك محـل  

در  ،امام جماعت مسجد نيويـورك  ،فاما فيصل عبدالرئو. سپتامبر احداث نكند 11حمالت 
فكرش بـر انتقـال    و بسياري از كشيشان هم جونز. واكنش به اين خبر صحت آن را رد كرد

فشـارهاي دولـت آمريكـا و    اگرچـه  . ندشـت محل احداث مسجد و مركز اسـالمي تأكيـد دا  
مهم وضوع م ،جونز نقش اساسي داشت ةاولي جمهور در انصراف خصوص شخص رئيس به
هاي سياسي آمريكا بـا   تأملي كه باقي مانده اين است كه مخالفت بسياري از چهره درخورو 

باشد محصـول   ها آن ةمحصول مالحظات بشردوستان كه اينتر از  سوزي بيش فراخوان قرآن
دار جهان غرب است و  هاي ريشه هراسي يكي از واقعيت اسالم. ستها آنمالحظات امنيتي 

  .كند ايفاشي مهم نقش نقبات جهان اسالم و غرب مناس ةرسد در آيند نظر مي به
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  گرا  هاي اسالم رويكرد جريان
 تيـ فعالهـاي اخيـر خيـزش و     اهميت اين گفتار ريشه در ايـن واقعيـت دارد كـه در دهـه    

هراسـي   مبنـاي اساسـي تقويـت اسـالم     ،گرايان راديكال ويژه اسالم به ،گرا هاي اسالم جريان
دست و يكپارچـه نيسـتند،    جوامع غربي اگرچه يك. ي ضداسالمي غرب بوده استها گروه

مدرنيسـم  . دهـد  ها قـرار مـي   در تمايز با غيرغربيرا  ها آنتعلقات هويتي مشتركي دارند كه 
وجـود   ،البتـه . جوامع غربي از جوامع اسالمي سنتي اسـت  ةمتمايزكنند ةترين مشخص عمده
دمدرن در جهـان غـرب   هـاي ضـ   هاي فكري مدرن در جهان اسالم و بعضاً جريـان  جريان

اما امروزه محور اصلي تقابل جهان غرب و اسالم همان مدرنيسم  ،واقعيتي انكارناپذير است
. گرايي راديكال و بنيادگرا نقش مهمي داشته است تهاجمي غرب است كه در تحريك اسالم

داري، سكوالريسـم و عقالنيـت    نظير صنعتي شـدن، سـرمايه  متعددي هاي  مدرنيته از مؤلفه
ميان غرب و اسالم  ةدر مناقش ،ويژه سكوالريسم به ،ها برخي از اين مؤلفه. شكيل شده استت

شود كـه بـه    ساز مي لهئخصوص زماني مس مدرنيسم غربي به. تري داشته است نقش ملموس
  . شود گرايي منجر مي مداخله

: گرا وجود داشته است ي اسالمها جنبشگيري متمايز در  گذشته، دو جهت ةطي دو سد
، و انـد  كـرده و از آن حمايـت   اند هتگرايان مدرن كه معتقد به سازگاري اسالم و مدرني اسالم

و بعضـاً از   رنـد ه اعتقـاد دا تـ اسالم گرايان بنيادگرا و تندرو كه به ناسازگاري اسالم و مدرني
برخي متفكرين غربي از جمله پيتر واتسون . اند كردهدفاع  ها آنموضوع ضرورت منازعه بين 

باعـث   مل مهمي بودند كـه اعثماني از عو وريتآنند كه جنگ جهاني اول و فروپاشي امپرابر
مناسـبي بـراي رشـد     ةو زمينـ  وندكشيده شـ  حاشيهگراي مدرن به  هاي اسالم شدند جنبش

هـاي   هـاي اسـتعماري قـدرت    وري عثمـاني و دخالـت  تامپرا ةتجزي. بنيادگرايان فراهم شود
كه پيامدهايي چون تشكيل اسـرائيل   وريتمانده از اين امپرا جا اروپايي در جوامع اسالمي به

طـي قـرن    گرايي غرب در جهان اسالم نمادهاي مداخله نيتر يكي از مهم ،دنبال داشت را به
  ).Watson, 2001( گرايي ضدمدرن منجر شد است كه به تقويت اسالم بيستم

و در  نـوين  ريستيهاي اسالمي ترو محرك خيزش جريان نيتر گرايي غرب مهم مداخله
ي ها يجوساز ةهراسي را نتيج اسالم ةها غالباً پديد اين جنبش .القاعده بوده است ها آنرأس 

اسـامه   .كننـد  با مسلمانان تلقـي مـي   ها آني غربي و نمودي از دشمني ها قدرتامپرياليستي 
بـه   ،اعدههاي غربي داد در دفاع از مواضع الق الدن طي پيامي كه چند سال پيش به دولت  بن

وي اظهـار داشـت كـه حضـور     . هـاي غربـي اشـاره كـرد     ي امپرياليستي قـدرت اه دخالت
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منظـور حمايـت از    هاي غربي در خاورميانه به منظور نجات مسلمانان نيست، بلكه به قدرت
. كنترل و تسلط بر منطقـه نيازمندنـد  در يهودياني است كه به حمايت برادران مسيحي خود 

شود، منـابع و   لمانان تحت حمله است، جان مسلمانان گرفته ميه دين مسكوي مدعي شد 
الدن   بـن . المصالحه تبديل شده است ثروت آنان تحت تاراج است و شأن و عزتشان به وجه

شده  شاضافه كرد جسارت اعتراض القاعده به چنين مسائلي منجر به تروريست ناميده شدن
  .) Sinclair, 2007: 32-33&LoCicero : به نقل از( است

واكنشـي طبيعـي بـه مـداخالت      حمالت تروريسـتي القاعـده  اين بود كه  رهبر القاعدهپيام 
وري عثمـاني و تشـكيل   تـ امپرا ةبه تعبير ديگر، اگر تجزيـ . ل جهان اسالم استئها در مسا غربي

 11، ندگرانـه غـرب در جهـان اسـالم      ت سـلطه داخالدولت اسرائيل در فلسطين نمادهايي از م
رو، سزاوار نيست كه  اين از .گران غربي است مسلمانان از سلطه ييجو مز نمادي از انتقاسپتامبر ني

الدن در نـوامبر   بـن . طلب، تروريست، و ترسناك تلقـي كننـد   ها مسلمانان را ذاتاً خشونت غربي
ج بـوش كـه القاعـده را    ردر واكنش به اظهارات برخي رهبران سياسي غرب از جمله ج 2004

اظهار داشت كه اگر چنين است، چرا القاعده به كشورهايي نظيـر سـوئد    ،ندهدشمن آزادي خوا
جنگند، چرا  اي است كه مي هاي آزاده وي تأكيد كرد كه القاعده متشكل از انسان .كند حمله نمي
  .)News N Shit(نان را احيا كنند اآزادي مسلم تاخواهند زير بار زور و سركوب بروند  كه نمي

 گرايانه در ايران است، اسالم يدر مقام دولتي كه محصول حركت ،رانجمهوري اسالمي اي
غـرب اسـت و    مدرنيسـم هـاي تهـاجمي در    گيري جهتمخالف  ،اصوالً بنا به هويت خود

ـ هـاي   قـدرت گرايـي   اي به مداخله حساسيت ويژه جمهـوري  رويكـرد رهبـري   . دارد يغرب
هاي  دايت شده از سوي دولتواكنشي هستيزي  هراسي و اسالم كه اسالم اين استاسالمي 

هـايي اسـت كـه جهـان اسـالم بـه تبـع بيـداري اسـالمي در برابـر            مقاومتغربي در برابر 
، جمهوري اسالمي در موقعيتي نيسـت  وياز منظر . غرب نشان داده است هاي گري مداخله

بلكـه جمهـوري    ،پوزش بطلبـد  ها آنو از  هدها توضيح د مشي خود به غربي  كه بابت خط
خـود و سـاير    ةرفت حقوق ازدستبراي اعادة ي در جايگاه مدعي است و همواره بايد اسالم

هـايي   البته اين به معناي پـذيرش و تأييـد حركـت   . مسلمانان از موضع قدرت برخورد كند
 هـاي  قـدرت اما همواره اين اصل مورد تأكيـد اسـت كـه     ،سپتامبر نيست 11چون حمالت 
 ةوظيفـ  ،كننـد و در حـال حاضـر    ان ظلم كرده و ميهاي اخير در حق مسلمان غربي در سده

افكني ميان خود و پيروان ساير اديان، حقوق خويش را از  مسلمانان اين است كه بدون تفرقه
  .كنندگر مطالبه  هاي مداخله دولت
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مقامات ارشد جمهوري اسالمي حمالت تروريستي القاعـده را   ةكلي ،سپتامبر 11در پي 
مردان  سونگري دولت يك از حال عين اما در ،ابراز همدردي كردندديدگان  محكوم و با آسيب

اي ضداسـالمي شـدن فضـاي آمريكـا پـس از       اهللا خامنه از جمله آيت. شدانتقاد هم آمريكا 
ـ سپتامبر و اظهار نظر ر  11 ينـد نيـات   اجمهـور آمريكـا در مـورد جنـگ صـليبي را بر      يسئ

وي در واكنش بـه  . دانستم و مسلمانان غيرمنصفانه و مغرضانه سران آمريكا در مورد اسال
، تأكيـد  سـت ا آنكه هركس با آمريكا نباشد عليه  جمهور آمريكا مبني بر اين يسئاظهارات ر

و گواه آن اسرائيل است كه در كنـار آمريكاسـت    نيتر مهمو است كرد چنين موضعي غلط 
  . ها را در خود دارد تروريست نيتر خطرناك

جريـان   كـه  ايـن تـر از   هراسـي در غـرب بـيش    اسالم ةديداز منظر جمهوري اسالمي، پ
هـا و   اي است كه طـراح و مجـري اصـلي آن دولـت     طبيعي باشد پروژه و سياسي اجتماعي
گرانـه در   سازي براي توجيه مداخالت سلطه شان زمينه مداران هستند و هدف اصلي سياست

بـا تحريـك   ند دصـد   هـاي غربـي در   بـه عبـارت ديگـر، دولـت    . كشورهاي اسالمي است
و مقاومت جهان اسالم را بـا شكسـت مواجـه     نندبيداري اسالمي را خنثي ك ،هراسي اسالم
اي  مستقيم و طبيعي بيداري و مقاومت اسالمي نيست، بلكه پروژه ةهراسي نتيج اسالم. سازند

  .به انفعال كشاندن و شكست آن استبراي هدايت شده 
  
  گيري نتيجه
زندگي اجتماعي و سياسي مسلمانان را تحت گوناگون  يبه انحاهراسي كه امروزه  اسالم ةپديد

معرفي اسالم و مسلمانان به جوامع غربـي  . هاي تاريخي درازي دارد ريشهاست، تأثير قرار داده 
كه عمدتاً نگـاه بدبينانـه بـه اسـالم و جوامـع      است شناساني صورت گرفته  غالباً از طريق شرق

تحت تأثير كم و كيف تعامـل   ،هاي نژادي و ديني بر انگيزه وهشناسان عال شرق. اند اسالمي داشته
برتـري و   ،هاي صليبي هاي پس از فتح اندلس و جنگ  در دوره. اند مسلمانان با جهان غرب بوده

هـاي فكـري مسـلمانان،     برداري از برخـي مزيـت   ها ضمن بهره نفوذ مسلمانان باعث شد غربي
تسلط آن را فراهم كنند كه در عمـل نيـز    ةازي و زمينتالش كنند غرب را با هويتي متمايز بازس

خيزش غرب و افول جهان اسالم در عصر استعمار باعث شد . گيري داشتند هاي چشم موفقيت
 ،حـال  عـين  اين بار ضعف و در. هراسي با سازوكار جديدتري بازتوليد شود اسالم ةاين بار پديد

گر غـرب بـود كـه     تهاجمي و مداخله ةمدرنيتناهماهنگي و رويكرد مقاومتي مسلمانان در برابر 
در عصر مدرنيته بخشي از جهان اسالم به نحـوي  . هراسي فراهم كرد بستر جديدي براي اسالم



  121    قنبرلوعبداهللا

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي سياسي معاصر، 

هـايي از جريـان    پهلـوي نمونـه   ةتركيه و ايـران دور . به سمت سازگاري با مدرنيته حركت كرد
در برابـر مدرنيتـه   گونـاگون   ياما بخش ديگري تالش كرد به انحا. مدرنيسم در جهان اسالمند

هـاي   المسلمين و انقالب اسالمي ايران نمونه جنبش اخوان. مقاومت يا حداقل آن را تعديل كند
  . استرويكرد مقاومتي جهان اسالم در برابر مدرنيته غرب  ازبارزي 

ي امپرياليسـتي  هـا  يجوسـاز  ةهراسـي را نتيجـ   اسـالم  ةگرا غالباً پديد هاي اسالم جنبش
از منظـر آنـان،   . كننـد  بـا مسـلمانان تلقـي مـي     هـا  آني غربي و نمودي از دشمني ها قدرت
هاي بـزرگ در   گرانه قدرت هاي سلطه گرايان اصوالً در واكنش به دخالت هاي اسالم حركت

هـايي متوقـف شـود،     چنين دخالت كه گيرد و زماني امور داخلي جوامع اسالمي صورت مي
تـرين   يند يكـي از خشـن  االقاعده بر .نخواهد بود خطري از سوي جهان اسالم متوجه غرب

سـپتامبر   11هاي آن منجر به حـوادث   گرا در برابر غرب است كه فعاليت هاي اسالم حركت
اند كه به ضرورت ذاتي نزاع بين اسـالم و   حتي رهبران القاعده نيز تصريح كرده. شد 2001

آنچـه در  . رويكـرد تهـاجمي غربنـد    دنبال دفاع از خود در برابر غرب اعتقاد ندارند، بلكه به
هـاي   موج نويني از مداخالت قـدرت بروز سپتامبر منجر به  11عمل اتفاق افتاد اين بود كه 

  .شدغربي در جهان اسالم 
گـرا در ايـران متولـد     در مقام دولتي كه از دل يك جنبش اسالم جمهوري اسالمي، نظام
هـاي غـرب در    نحرافات و سوءاستفادهبه معرفي امتعدد كه با سازوكارهاي  ضمن اين شده،
نحـوي   استراتژي مقاومت خويش را بهپرداخته، نقاط جهان به خصوص جهان اسالم  ياقص

 و هاي متعارف و مشروع مقاومت در جهان معاصر فاصله نداشته باشد پيش برده كه از منطق
رغـم   ي بهبر اين اساس است كه جمهوري اسالم. تبديل شود اسالمي موفق مقاومت نمادبه 
هاي مقاومت آنان مخالفـت   هايي چون القاعده را رد نكرده، با روش كه مطالبات سازمان اين

هراسي غرب بسـيار   هاي مقاومتي جهان اسالم در تقويت اسالم كه حركت با اين. استكرده 
آنچه . خود را پيش ببرد يمش نفس خط با اعتمادبهكرده مؤثر بوده، جمهوري اسالمي تالش 

ون توجه سران جمهوري اسالمي قرار دارد مسيحيت يا يهوديت نيست، بلكه جريان در كان
منافع استكباري خود ي گوناگون و براي دست يافتن به سياسي قدرتمندي است كه به انحا

  . يت اسالمي مسلمانان را تحليل ببردهوكند  تالش مي
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