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چکیده:
غالباً اینگونه تصور میشود که در وجود جریانی به نام «اسالم هراسی رسانهای» و یا «تزریق ترس ،نفرت و
تعصب علیه اسالم و مسلمانان در افکار عمومی غرب از طریق رسانهها» ،هیچگونه تردیدی وجود ندارد و
مخالف و منکری برای آن نمیتوان یافت ،لکن چنین نیست .با وجود اینکه بسیاری از پژوهشگران با ارائه
دالیل و شواهد کافی ،بر وجود این معضل در غالب جوامع غربی بهویژه در دو سه دهه اخیر تأکید دارند،
برخی محققان پس از بررسی و تحلیل روشمند رسانههای گوناگون گفتاری ،نوشتاری و تصویری ،در
وجود معضل و جریانی با عنوان «اسالم هراسی رسانهای» مناقشه کرده ،آن را ناشی از تئوری توطئه و ساخته
ذهن وهمآلود برخی مسلمانان جهت مقابله با هرگونه نقد و خردهگیری از باورها و معتقدات مذهبیشان
میدانند .در این نوشتار تالش شده است تا با استناد به شش پژوهش مهم ،دیدگاههای منتقدان اسالم
هراسی مورد نقد ،بررسی و واکاوی قرار گیرد و صحت و سقم ادعای آنها ارزیابی و تحلیل شود.
ازاینرو ،سؤال اصلی مطالعه حاضر این است :منتقدان وجود اسالم هراسی رسانهای در غرب ،برای اثبات
مدعای خود به چه شواهدی استناد جستهاند؟ روش مطالعه در مقام گردآوری ،اسنادی و استنادی (بررسی
منابع و گزارشات رسانهای) و در مقام ارزیابی و داوری ،تحلیلی و انتقادی است .نتیجه آنکه تقریباً هیچ
یک از پژوهشها به طور قطع وجود «اسالم هراسی رسانهای» را رد نکردهاند ،بلکه تنها بخشهایی از
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ( .نویسنده مسئول).
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ادعای مذکور را مردود میدانند؛ بنابراین بیشتر تالشها معطوف به خدشهدار کردن این مدعا و شواهد آن
معطوف بوده است و هیچ محققی به ضرس قاطع وجود جریان اسالم هراسی را رد نمیکند؛ چراکه تعصب
گسترده ضد اسالمی در غرب بهویژه در وسایل ارتباطجمعی چنان عیان گشته که به هیچ عنوان قابلانکار
و چشمپوشی نیست.
واژههای کلیدی :اسالم ،اسالم هراسی ،غرب ،رسانههای غربی ،منتقدین اسالم هراسی.

مقدمه

بدینصورت تعریف ( )Islamophobiaمیشود« :ترس یا نفرت شتدید و غیرمنطقتی از استالم» (مجیتدی و
صادقی .)21-20 :1393 ،بهطورکلی ،استالم هراستی مفهتومی استت کته بته تترس ،پتیشداوری و تبعتی
غیرعقالنی در قبال اسالم و مسلمانان اشاره دارد (مرشدی زاد و غفاری.)1386 ،
وجود اسالم هراسی با شاخصهای معین از دید قائالن ،از جمله معضتالت اجتمتاعی برختی جوامتع غربتی
است که از سویی ،زندگی اقلیت مستلمان مقتیم غترب را شتدید ًا تحتت تتأثیر قترار داده ،از طترف دیگتر،
هزینهها و خسارتهای قابلتوجهی را متوجه این جوامع ساخته است .تالش در جهت اجرای سیاستتهتای
عقالیی همچون اصالت دادن به تکثرگرایی و چندفرهنگگرایی و یکپارچهسازی گروههای مختلف حتول
ال اعمتال فشتارها و
اصول مشترک مدنی ،تا کنتون در عمتل بته نتیجته درختوری منجتر نشتده استت .متقتاب ً
تبعی

های ظالمانه و غیرموجه بر گروههای اسالمی ،طی دهههای اخیر به صتورت واکنشتی موجتب بتروز

موجهای کنترل ناپذیری از خشونت رفتاری توسط برخی گروههای مسلمان افراطتی شتده استت .برختی از
اندیشمندان توسل افراطگرا یان مستلمان بته اعمتال خشتونت و تترور علیته شتهروندان غربتی (آمریکتایی و
اروپایی) مهاجر در کشورهای اسالمی را نیز پیامد دیگر جریان اسالم هراسی و مظاهر آن در ایتن کشتورها
ارزیابی میکنند.
جریان اسالم هراسی بهرغم ریشه های تاریخی کهن در غرب ،در چند دهه اخیر تحتت تتأثیر وقتوع بعضتی
حوادث سیاسی -اجتماعی مجدداً شدت یافته و افکار عمومی و احساسات جمعی متردم ایتن کشتورها را بتا
خود درگیر ساخته است .طرح برخی تحلیلهای سوگیرانه و اظهارنظرهتای مغرضتانه و ناستنجیده از ستوی
تحلیل گران سیاسی و مقامات رسمی کشورهای غربی در مقام تبیین و تحلیل وقایعی همچون  11ستپتامبر و
از همه مهمتر هجمه سنگین رسانههای جمعی غرب به مسلمانان بهعنوان مسببان اصلی این وقایع ،متوجی از
فشار و تنش را در سطوح مختلف متوجه گروههای مسلمان مقیم این کشورها ساخته است.
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لغتنامه پیشرفته آکسفورد اینگونه تعریف شتده استت« :تترس یتا نفترت شتدید و غیرمنطقتی از چیتزی»؛
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بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

اصطالح دوبخشی «اسالم هراسی» از پیوند کلمه اسالم و پسوند فوبیا تشکیل شده استت .واهه ( )Phobiaدر
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در این میان ،رسانه های جمعی خصوص ًا بته دلیتل نفتوذ و تتأثیر عمیتق بتر افکتار عمتومی ،بتیش از همته در
88

التهابآفرینی و تحریک اذهان و ترغیب دولتمردان و نهادهای مسئول به اعمال سیاستهای تبعی

آمیتز و

فشارهای مدنی ،حقوقی و روانتی علیته مستلمانان اثرگتذار بتودهانتد .ازایتنرو ،تردیتدی نیستت کته بختش

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی قابلتوجهی از گفتمان و فضای اسالم هراسی موجود در این کشورها ،ناشی از عملکرد احساسی رسانههای
مطالعات

قدرت رنم

جمعی است« .به اعتقاد برخی تحلیلگران ،نحوه بازنمایی اسالم در رسانههای غرب ،خود همتواره یکتی از
عوامل مؤثر در تشدید و گسترش موج اسالم هراسی و ایجاد تقابل و تعارض در سطوح فرهنگی -اجتمتاعی
بوده است» ( .)Allen, 2001در هر صورت ،نقش رسانههای جمعی در بسط و تعمیق جریان استالم هراستی
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مورد تأیید و اتفاقنظر تحلیلگران این حوزه استت (مجیتدی و صتادقی .)49 :1393 ،بتا وجتود ایتن ،عتده
معدودی از پژوهشگران با ذکر شواهدی ،منکر وجود جریانی به نام اسالم هراسی در جوامع غربی شدهانتد.
در این نوشتار تالش خواهیم کرد با استناد به شش پژوهش مهتم ،دواعتی منتقتدان و منکتران در خصتو
اصل و ابعاد مختلف این پدیده و نیز نحوه بازنمایی اسالم و مسلمانان در رسانههای غرب را مورد بررستی و
تحلیل قرار دهیم .گفتنی است که در قالب بیانات منقول ،دو واهه اسالم و مستلمان همتواره در کنتار هتم و
بیشتر اوقات نیز یکی به جای دیگری به کار رفته است .این پژوهشها به ترتیب تاریخی عبارتاند از:
 .1محدودیتهای سیاست یکپارچهسازی :بریتانیا و مسلمانان آن
کریستین جاپکه ،استاد علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی پتاریس ( )2009معتقتد استت :معمتوالً رستانههتای
جمعی به عنوان یکی از منابع اصلی اسالم هراسی معاصر مورد سرزنش و شتماتت قترار متیگیرنتد ،بتا ایتن
حال ،شواهد چندانی به نفع این اتهام در دست نیست .عملکرد رسانهها ،حتی پس از حادثه  11سپتامبر ،ابتداً
داللتگر رشد فزاینده نفرت و خصومت با اسالم و بازنمایی یکدست منفی مستلمانان نیستت ،بلکته کتامالً
برعکس ،متعاقب این واقعه که قاعدتاً زمینه بسیار مناسبی برای تعرض عمومی به اسالم و تاختن به پیروانش
بود ،ما به دفعات شاهد تالشهای تعتدیلکننتده رستانههتا هستتیم .تیترهتا و عنتاوینی از قبیتل «مستلمانان را
نکوهش نکنید»« ،استالم دینتی شتیطانی نیستت» و «رفقتای مستلمانمان را دریتابیم» ،حتتی در روزنامتههتای
عامهپسند بدنامی مانند سان و میرور که هر دو دائماً به سوگیری ،جانتبداری و دیتدگاههتای تعصتبآمیتز
متهماند؛ نشانه گویایی از تالش رسانهها برای کاهش التهابات محتمل استت .مؤسسته رانیمدتراستت نیتز در
گزارش سال  2004خود ،اذعان کرد که پس از  11سپتامبر  ،2001اغلب رسانههای بریتانیا ،صادقانه بته ایتن
تشخیص مهم رسیدند که باید از انتشار مطالب تحریکآمیز و دمیدن در آتش اختالفتات میتان مستلمانان و
غیرمسلمانان اجتناب ورزند (.)Joppke, 2009: 463

عالوه بر این اکثر رسانهها به صورت روشن و آشکار ،مأموریت و رسالت خود را سودآوری و درآمتدزایی
تعریف کردهاند (و نه لزوماً ساختن جهانی بهتر!) .ازاینرو ،معقول به نظر نمیرسد که متثالً ستردبیران فتالن
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روزنامه ،مرتباً به گروههای اقلیتی که خود بخش مهمی از مشتریان بالقوه آنان هستند ،توهین کنند؛ زیرا این

کار نتوعی ختودزنی احمقانته استت .بته همتین دلیتل ،امتروزه غالتب هورنالیستتهتا از بته کتار بتردن واهه دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

«تروریست مسلمان» پرهیز میکنند .همچون سرویس جهانی بیبیسی که به خبرنگارانش اجازه نمیدهد از
عباراتی نظیر «تندرو و تروریست» در کنار واهههای «اسالم و مسلمان» استفاده کنند .حتی در جوالی 2005
که بمبگذاریهای لنتدن بته وقتوع پیوستت و مطتابق ادعتای موافقتان وجتود استالم هراستی ،رستانههتای

و بیطرفانه خوانده است .نمونه بارز این مطبوعتات ،روزنامته ایندپنتدنت بتود کته تصتویر یکتی از قربانیتان
مسلمان فاجعه مذکور را بهعنوان طرح صفحه نخست خود چاپ کرده بود (.)Ibid: 463-64

 .2چارچوب سازی اسالم در شبکههای خبرری سرا از المرال

 11سرپتامبر

()2001
دینا ابراهیم ،استتادیار دانشتگاه سانفرانسیستکو ( )2010هتدف ختود از پتژوهش متذکور را واکتاوی نحتوه
چارچوب سازی شبکههای خبری از اسالم و مسلمانان متعاقب حادثه  11سپتامبر بیان کرده استت .ستؤاالت
مهم این تحقیق عبارتاند از :الف) چارچوبهای کالمی و تصویری مورد استتفاده در رستانههتای امریکتا
برای توصیف اسالم ،چه تفاوتهایی با قرینههای آنها در رسانههای سایر کشتورهای غربتی داشتته استت؟
ب) بر چه ابعادی از اسالم بهعنوان یک دین تأکیتد و از چته ابعتاد و وجتوهی غفلتت و چشتمپوشتی شتده
است؟ ج) تا چه حد چارچوبهای گتزینششتده بترای معرفتی استالم همستو بتا ایتدئولوهی طبقته حتاکم
هستند؟ ابراهیم ،همچنین برای تکمیتل پتژوهش ختود ،نمونتههتایی از برنامتههتای خبتری شتبانه سته شتبکه
تلویزیونی سراسری آمریکتا )CBS( ،)ABC( ،و ( )NBCرا در دو هفتته ابتتدایی پتس از حادثته  11ستپتامبر
(یعنی از  11تا  25سپتامبر  )2001انتخاب کرده بود (.)Ibrahim, 2010: 111 & 116
نتایج حاصل از این مطالعه یعنی چارچوب سازی شبکههای خبری ایاالتمتحده از استالم (و مستلمانان) بته
دو شکل زیر گزارش شده است:
الف) چارچوب سازی اسالم داخلی؛ طرح اسالم به عنوان یک دین نسربتا صرل طلر ::در
روزهای اولیه پس از حادثه ،نگرانی اصلی شبکههای خبری و همچنین مقامات رسمی امریکا ،احتمال بروز
«حمالت فیزیکی» و «جرائم نژادی» بود که منجر به اتخاذ رویکردهای مشفقانه و دلسوزانه در قبال مسلمانان
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بریتانیایی در تهاجمیترین آرایش خود نسبت بته مستلمانان قترار داشتتند ،گتزارش رستمی مرکتز اروپتایی
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شد .آمارها حاکی از آن است که میزان جرائم ناشی از خشم و نفرت علیه مسلمانان تا چند هفته اول بعد از
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 11سپتامبر سیر صعودی چشمگیری داشته استت .قربانیتان ایتن حمتالت از قومیتتهتای گونتاگون عترب،
آفریقایی -آمریکایی و حتی هندی (احتماالً به دلیل بعضی مشابهتهای ظاهری میان ستیکهتا بتا مستلمانان

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی مانند پوشش عمامه) بودند .لذا دولت بوش در برابر این معضل رو به رشد موضع گرفت و این قبیل جنایات
مطالعات
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را شدیداً محکوم کرد .پس از آن ،رسانههای آمریکایی نیز بته تبتع سیاستت دولتت و جهتت جلتوگیری از
ادامه این روند ،به بازنمایی مثبت مسلمانان این کشور پرداختند (.)Ibid: 116
ب) چارچوب سازی اسالم خارجی؛ طرح اسالم به عنوان دیرن مرروج خشرونت و جاراد:
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شبکههای تلویزیونی امریکا ،بر خالف نمایش و تصویرسازی مثبت و صتل جویانته از مستلمانان داخلتی یتا
آمریکایی ،به ارائه تصویری خشونتآمیز و جنگطلبانه از مسلمانان خارجی ،پرداختند و بتدین وستیله ایتن
دو گروه را از هم متمایز کردند .بنابراین ،بازنمایی منفی رسانهای صرفاً مختص مسلمانانی بود که در خارج
از این کشور زندگی میکردند و هیچگونه سرسپردگی نسبت به پرچم امریکا نداشتتند .بته بیتان دیگتر ،در
این تصویرسازی ،مسلمانان داخلی در حال تکان دادن پرچم امریکا به تصویر کشیده میشتدند و مستلمانان
خارجی در حال آتش زدن آن (.)Ibid: 118
تردیدی نیست که رسانهها در این زمینه دنبالهرو دولت و سیاستهای اتخاذی آن بودند و در حقیقت ،ایتن
کاخ سفید بود که چارچوب عمل آنها را تعیین میکرد .دولتمردان از یک سو ،چارچوب «استالم بتهمثابته
یک دین صل طلب» را تبلیغ میکردند و از طرفی دیگر ،بتا اعمتال حساستیت و تأکیتد بتر نقتش تهدیتدی
مسلمانان رادیکال ،تصویری غیرواقعی از اسالم تحت عنوان «استالم خشتن» را تترویج متینمودنتد؛ بتا ایتن
تفاوت که اولی در قالبی تماتیک و دومی در چارچوبی اپیزودیک عرضه میشد .لذا به مح

اینکه شکار

تروریستهای مسلمان آغاز شد ،رسانهها از نمایش سنجیده ،زمینهای و عمیق اسالم دست کشیده ،بته ارائته
تصویری سخیف و سطحی از آن روی آوردند (.)Ibid: 118
در مجموع ،مسلمانان داخلتی بتهمنزلته بخشتی جتداییناپتذیر از جامعته امریکتا و ستایر مستلمانان بتهعنتوان
گروههایی اجنبی بازنمایی میشدند؛ اسالم داخلی مشروع و مقبول و اسالم خارجی غیر مشتروع و غیرقابتل
قبول تلقی میشد؛ اسالم داخلی ،دین صل و دوستی و اسالم خارجی دین خشونت ،جهاد و شتهادتطلبتی
تصویر میگردید .مسلمان آمریکایی هرچند مشکوک ،اما غالباً صل آمیز و خودی بود ،بترخالف مستلمان
خارجی که مطلقاً خشونتگرا و غیرقابل اعتماد به نظر میرسید .نمونه بارز مسلمانان خارجی از دید ایشتان،
مسلمانان ساکن در ایران ،پاکستان ،افغانستان و کشورهای عربی بودند .در جتدول شتماره یتک چتارچوب
سازی شبکههای خبری از اسالم ،در قالب «زبان دوگانه» ترسیم شده است:

اسالم خارجی

اسالم داخلی

آیینی ذاتا خشن

دینی اصالتا صل آمیز

خودکشی (شااد طلبی) و جااد

میانسرستی آمریکایی

نفر

و انزجار از امریکا

والد
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و یکدلی اسالم با سایر ادیان

جدول شماره  >= 1اسالم داخلی و خارجی ()Ibid: 121-22
بنابراین ،در تصاویر تلویزیونی ،مسلمانانی که در امریکا زندگی میکردند ،گروهی «وطتنپرستت و قربتانی
خشونتهای بیمنطق» معرفی میشدند .همانگونهکه اشاره شد ،این سیاستت دوگانته بتا هتدف مهتار رشتد

خارجی دست زدند؛ سیاستی که قبالً در کشور سابقه نداشت .بتا وجتود ایتن ،مستلمانان ستایر نقتاط جهتان
همچنان با قالبهای کلیشهای منفی نظیر «متعصب ،بیخرد ،متنفر از ایاالتمتحده بهمثابته شتیطان بتزرو و
قائل به تبعی

جنسیتی علیه زنان» بازنمایی میشدند (.)Ibid: 122

پژوهش دینا ابراهیم ،همچنین اثبات میکند که در پوشش خبری اسالم در تلویزیون امریکا نمیتتوان یتک
چارچوب غالب یافت و شیوه نمایش اسالم تابع داخلی یا خارجی بودن جمعیت مسلمان هدف استت .ایتن
تحقیق در تقابل با بسیاری از پژوهشهای پیشین قرار میگیترد کته بازنمتایی استالم و مستلمانان را یکستره
منفی و در قالب بحران و خشونت میدانستند .مطابق یافتههای ابراهیم ،دستکم در بازه زمانی کوتتاهمتدت
پس از  11سپتامبر ،بازنمایی اسالم و مسلمان داخلی در تلویزیتون امریکتا ،بته دالیتل ختا

(جلتوگیری از

جرائم نژادی) ،غالباً مثبت بوده است و اسالم بهمثابه آیین میلیونها آمریکایی وطنپرستت و صتل طلبتی بته
نمایش درمیآمد که در کنار هممیهنان مسیحی و یهودی ختود بته ایتن کشتور و آرمتانهتای آن وفتادار و
پایبندند (.)Ibid: 122-23

 .3االساسا

ضد اسالمی و چرارچوب سرازی رسرانهای در دهره سرا از 11

سپتامبر
کریستوفر اسمیت ( )2013استاد دانشگاه کلرمونت معتقد است که خصومت با اسالم ،از  11سپتامبر به ایتن
سو ،اساساً تحت تأثیر ترس از تروریسم نبوده است؛ چراکه علتیرغتم احستاس خطتر از ناحیته بنیتادگرایی
اسالمی ،بالفاصله پس از حمالت  11سپتامبر ،در کمال شگفتی ،میزان نگرش مثبتت عامته متردم نستبت بته
اسالم و مسلمانان امریکا در باالترین حد خود طی سالهای اخیر بوده استت .مشتابه همتین وضتعیت ،یعنتی
افزایش احساسات مثبت در قبال اسالم پس از بمبگذاری  7/7لندن ،در افکار عمومی بریتانیتا نیتز رخ داد.
بنابراین واکنش اغلب آمریکاییها بعد از حادثه  9/11بهرغم ترس و واهمه کمسابقه ،رفتارهای تعصبآمیز

قدرت رنم
عباس عیسی زاده و همکار

راستای همسویی با سیاستهای دولت به تصویرسازی توأمان مثبت و منفی از استالم و مستلمانان داخلتی و

مطالعات

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

فزاینده جرائم علیه مسلمانان در امریکا و حمایت کاخ سفید از آنان اتخاذ شد و رسانهها نیز به نتاگزیر و در

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

نبود ،بلکه آنها عمدتاً به ابراز همدردی با مسلمانان بتیگنتاهی پرداختنتد کته بته واستطه اعمتال عتدهای از
92

همکیشان تندرو خویش ،بدنام شده و هتدف حمتالت انتقتامجویانته قترار گرفتته بودنتد .ولتی بته تتدریج،
هنگامیکه ترس آمریکاییها از تروریسم فروکش کرد ،ارزیابی مجدد اسالم و به تبع آن بتروز احساستات

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی منفی علیه مسلمانان در افکار عمومی آغاز شد .در تحلیل این وضعیت خا  ،چنتین بته نظتر متیرستد کته
مطالعات

قدرت رنم

ترس با تعصب رابطهای معکوس داشته است ،لکن چه چیزی میتواند این نتیجه غیرقابل انتظار (جهتگیری
مثبت افکار عمومی نسبت به اسالم در بازه زمانی کوتاهمتدت پتس از واقعته  11ستپتامبر و شتروع احساستات و

قضاوت منفی بعد از فرو کاهش ترس و واهمه ناشی از آن) را توضی دهد؟ بتدون شتک ،پاست صتحی در
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«نحوه چارچوب سازی رسانهها» نهفته است (.)Smith, 2013: 1-2
پوشش خبری رسانههای ایاالتمتحده در روزهای ابتدایی پس از وقوع این حادثه هولناک ،عمیقاً متمرکتز
بر نقد کلیشهسازیها و تجاوز به حقوق مدنی مسلمانان بود .با علم به اینکه ،بیتردید وجود ترس ،منجتر بته
تعصب خواهد شد ،شکلدهندگان به افکار عمومی امریکا ،آگاهانه به مقابله با گرایش مذکور پرداختنتد و
تا حدودی نیز در این امر موفق عمل کردند ،اما به موازات فروکش کردن تترس و احستاس خطتر ناشتی از
تروریسم ،رسانههای دست راستی تغییر مسیر دادند و به سنت همیشگی خود یعنی خصومت ورزی و نفرت
پراکنی علیه اسالم بازگشتند .در نتیجه ،از سال  2002تتا  2010متیالدی ،دشتمنی و خصتومت بتا مستلمانان
رشدی تدریجی و ثابت داشته است ( .)Ibid: 2چرایی این موضوع را در ادامه با تفصیل بیشتر مورد بحث و
بررسی قرار خواهیم داد.
سنجش االساسا

عمومی نسبت به اسالم و مسلمانان امریکا سا از 9/11

تئوری «مدیریت ترس» بر این نکته تأکید دارد که نمایش مستمر اخبار تروریسم به دلیتل اینکته مخاطتب را
در فکر مسائل هراسانگیزی از جمله احتمال مرو خود فرو میبرد ،بهطور طبیعی ،منجر به افزایش تعصب
در قبال اعضای گروههای اقلیت مظنون میگردد .ایتن نظریته از تأییتد تجربتی قابتل مالحظتهای برختوردار
است ،لیکن اسمیت دقیقاً عکس این مدعا را اثبات میکند .نظرسنجی پیو در سال  2007نشان متیدهتد کته
نگاه مثبت به مسلمانان امریکا ،در ماههای اولیه پس از  11سپتامبر با رشدی چشمگیر در قیاس با پیش از این
واقعه ،به باالترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده بود ( .)Ibid: 4در شتکل شتماره یتک ،نتوع دیتدگاه
شهروندان ایاالتمتحده در قبال مستلمانان ایتن کشتور در بتازه زمتانی آگوستت  2000تتا آگوستت 2007
میالدی مشخص شده است:
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دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

قدرت رنم

آمریکاییها به ترس خود ،پس از  ،9/11نه با تعصب ،بلکه با همدردی [با مسلمانان محروم از حقوق مدنی]
همراه بوده است .این مقطع ،ظاهراً تنها برههای است که جمهوریخواهان در ابراز دیدگاههای مثبت نستبت
به مسلمانان از دموکراتها پیشی میگیرند ،با اینکه همواره در مخالفت با مسلمانان پیشتاز بتودهانتد ( Ibid:

.)4-5
نظرسنجی شبکه خبری ( )ABCدر رابطه با نحوه نگرش آمریکاییها نسبت به «اسالم» ،آنگونهکه در نمودار
زیر مشاهده میشود ،نتایج مورد ادعا را تأیید میکند:

 .1متغیرهای اصلی نمودارش 1

=>  -1بدون نظر ( -2 )Undecidedاحساسات عمدتاً یاا شادیداً من ای ( Very or

 -3 )Mostly Unfavorableاحساسات عمدتاً یا شادیداً مبتات ( -4 )Very or Mostly Favorableگارایش سیاسای
( :)Partisan Differenceتقابل دو دیدگاه غالب سیاسی امریکا؛ درصد مبتت نشان میدهد که در آن مقطع دموکراتهاا
نگاه خوشبینانهتری از جمهوریخواهان به اسالم یا مسلمانان داشتهاند و درصد من ی ،بر عکس این نستت داللات دارد کاه
التته به ندرت رخ داده است.

عباس عیسی زاده و همکار

لذا ،یافتههای پژوهش پیو بر ختالف نظریته متدیریت تترس ،اثبتات متیکنتد کته عکتسالعمتل و واکتنش

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

شکل شماره  >= 1دیدگاه آمریکاییها در رابطه با مسلمانان این کشور

1
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مطالعات

قدرت رنم
سال هفتم ،شماره هفدهم ،پاییز و زمستان 1396

شکل شماره  >= 2دیدگاه آمریکاییها در رابطه با دین اسالم
اما طرز تلقی عموم مردم امریکا در مورد اسالم ،پتس از آنکته احستاس خطتر و تهدیتد ناشتی از تروریستم
فروکش کرد ،به روند سابق خود بازگشت و مجدداً سیری نزولی یافت .بتهطتور مشتخص ،از فوریته 2002
رشد نگرشهای منفی در قبال مسلمانان امریکا و همچنین اسالم آغاز گشت .برای مثال ،از هانویته  2002تتا
سپتامبر  ،2003درصد افرادی که معتقد بودند اسالم خشتونت را تترویج متیکنتد ،از  %14بته  %34افتزایش
یافت .همچنین نگاه منفی افراد به اسالم از  %24به  %38افراد رسید .به عالوه ،آمریکتاییهتا در مجمتوع ،بتا
مسلمانان در قیاس با دین اسالم ،مهربانانهتر برخورد کردهاند (.)Ibid: 5
مراالل سه گانه بازنمایی اسالم در رسانهها
همانگونهکه قبالً به نقل از اسمیت اشاره کردیم ،آنچه تغییرات و نوسانات افکار عمتومی امریکتا نستبت بته
اسالم و مسلمانان را توضی میدهد« ،نحوه چارچوبسازی اسالم در رسانههاست» .در همین راستتا ،شتیوه
بازنمایی اسالم پس از حادثه  11سپتامبر را میتوان به سه مرحله دستهبندی کرد:
مرالله اول :بازنمایی مثبت مسلمانان معتدل و بازنمایی منفی بنیادگرایان تنردرو (بازنمرایی
دوگانه جرج بوش)

در این مرحله که ماههای اولیه پس از  9/11را شامل میشود ،همزمان بتا تبعتی

و خشتونتهتای گستترده

علیه مسلمانان امریکا ،سیاستتمتداران و رستانههتای خبتری تتالش کردنتد تتا بتا ارائته تصتویری انستانی و
صل طلبانه از اعراب و مسلمانان آمریکایی با تعصب موجود مقابلته کننتد .پتژوهش نتاکوس و تتورسرینتا
نشان میدهد که در آن ایام ،متداولترین موضوعات مورد اشاره در رسانههتای ایتاالتمتحتده (چته دستت
راستی و چه دست چپی) حقوق و آزادیهای مدنی و نق

آن؛ از جمله حمالت فیزیکی به برخی اقلیتها

خصوصاً مسلمانان و همچنین تأکید بر وطنپرستتی و وفتاداری مستلمانان بته امریکتا بته جتای کلیشتههتایی
همچون حمایت آنان از تروریسم بود (.)Ibid: 7
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درمقابل این بازنمایی مثبت از مستلمانان میانتهرو ،تصتویری منفتی و خشتن از بنیادگرایتان رادیکتال (نظیتر

تروریستهایی که مسبب فاجعه  9/11بودند) نیز ترویج میشد .رویکرد بازنمایی دوگانه فراینتدی بتود کته دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
رسانهها به پیروی از سیاستهای دولت ایاالتمتحده دنبال میکردند و عمالً پس از اولتین ستخنرانی بتوش
بعد از حمالت  11سپتامبر مبنای عمل قرار گرفت« :ترور چهره واقعی دین اسالم نیست .اسالم آیتین صتل
است ،لکن تروریستها پیامآور صل نیستند ،بلکه آنتان مظهتر جنتگ و شتیطان هستتند» و چنتین بتود کته

مرالله دوم :تغییر رویه رسانههای دست راستی (محافظهکار)
پس از فروکش کردن احساس خطر و تهدید ناشتی از ناحیته تروریستم و نیتز کتاهش خشتونتهتای ضتد
استتالمی متعاقتتب آن ،بستتیاری در مقتتام نقتتد چتتارچوب ستتازی رئتتیسجمهتتور بتتوش برآمدنتتد .برختتی از
شخصیتهای برجسته و رسانههای محافظهکار شدیداً در مقابل این ادعا که «اسالم دینی صل آمیتز استت»،
موضع گرفتند و اصل اسالم و آموزههای آن را زیر سؤال بردند .برای مثال ،آنها اصل آموزه جهاد اسالمی
را منشأ تروریسم و افراطیگری معرفی میکردند .در عین حال ،گفتمتان ضتد استالمی مزبتور همچنتان بتر
مرزبندی میان مسلمانان تکیه داشت ،با این تفاوت که مسلمانان میانهرو را اقلیتی غربی (آمریکتایی شتده) و
منحرف (از مرام و اعتقاد سایر مسلمین) معرفی میکرد؛ جماعتی که از آموزههای حقیقی حضترت محمتد
(

) دور افتادهاند و به همین دلیل قابل اعتماد شدهانتد .ایتن مرحلته از ستال  2002تتا  - 2006چنتانکته در

نمودارها عیان است -به طول انجامید (.)Ibid: 8
مرالله سوم :تأکید بر ناسازگاری اسالم با ارزشهای دموکراتیک غربی و نیز اسالم به مثابه
تادیدی برای فرهنگ امریکا
چارچوب سازی جدید رسانهها از سال  2006و در پی انتشار کاریکاتورهای متوهن دانمتارکی و حتوادث
خشونتبار پس از آن آغاز شد .تحول اساسی این مرحلته در نحتوه بازنمتایی استالم در رستانههتای دستت
راستی ،تأکید بر ناسازگاری اسالم با ارزشهای دموکراتیک غربی همچون آزادی بیان و در نتیجته معرفتی
آن به مثابه خطر و تهدیدی فرهنگی برای غرب بود .در همین زمینه ،در سال  2006چند کتتاب برجستته در
رابطه با خطر جمعیتی مسلمانان و تهدید فرهنگی ناشی از آن منتشر شد .از جمله این آثار میتوان به« :وقتی

اروپا خواب بود» اثر بروس باور؛ «الندستتان» (ترکیتب دو کلمته لنتدن و پاکستتان) نوشتته مالنتی فیلیت

و

«امریکای تنها» اثر مارک آستین اشاره کرد .عالوه بر این ،مسلمانان و احزاب لیبرال (دست چپتی) بته مثابته

عباس عیسی زاده و همکار

گشت (.)Ibid: 7-8

قدرت رنم
بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

دستهبندی سادهانگارانه مسلمانان به «مسلمان خوب» و «مسلمان بد» آغاز شد و بته ورد زبتان رستانههتا بتدل

مطالعات

توطئهگرانی به تصویر کشیده میشدند که قصد دارند امریکا را اسالمی کترده ،شتریعت (احکتام و قتوانین
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مجازات اسالمی از جمله سنگسار ،قطع اعضای بدن ،شالق و )...را در آن به اجترا در بیاورنتد .ایتن فضتای
وحشتزای ناشی از تهدید فرهنگی اسالم حتی در انتخابتات ریاستتجهمتوری امریکتا در ستال  2008نیتز

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی انعکاس یافت؛ بهگونهایکه پس از اعالم کاندیداتوری باراک اوباما ،این شایعه در همه جتا پیچیتد کته وی
مطالعات

قدرت رنم

یک مسلمان و اجنبی زاده است و نباید به او رأی داد (.)Ibid: 8-9
خالصه آنکه ،کریستوفر اسمیت در مورد ادعای بازنمایی مطلقاً منفی مسلمانان در رسانههای ایاالتمتحتده
تردید میکند .به نظر او حتی رسانههای محافظهکار نیز که به خصومت با مسلمانان مشهورند ،دستکتم در
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مرحله اول یعنی «روزها و ماههای ابتدایی پس از واقعه یازده سپتامبر  »2001چهره مثبت و مطلوبی از استالم
نشان میدادند.

 .4تصویر اقلیتها در رسانهها :مسلمانان در سرتیتر مطبوعا بریتانیا ()2012-2001
اریک بلیک استاد علوم سیاسی دانشگاه میدلبری و همکارانش ( )2015نخست به نقتاط ضتعف موجتود در
تحقیقات پیشین اسالم هراسی رسانهای و سپس به نقاط قوت پژوهش خود اشاره متیکننتد .از دیتد ایشتان،
نقاط ضعف این پژوهشها را میتوان در موارد ذیل دستهبندی نمود:
 اکثر تحقیقات انجام شده کیفی است و به سادگی میتوان در یافتههایشان تشکیک کترد .بترای نمونته،پژوهش ریچاردسون ( )2004و سعید (.)2007
 برخی از پژوهشهای کمی شناخته شده ،فقط از یک کدگتذار استتفاده کتردهانتد کته غالبتاً بته نتتایجچندان معتبر و قابل اعتمادی منتج نمیشود .مانند پژوهش پول ( )2002و پول و ریچاردسون (.)2006
 هیچ یک از پژوهشهای انجام شده حتی دقیقترین و روشتمندترین آنهتا  -از جملته پتژوهش بیکتر وهمکاران ()2013؛ مور و همکاران ( -)2008به مقایسته نحتوه بازنمتایی مستلمانان بتا ستایر گتروههتای
هویتیِ مشابه نظیر یهودیان و مسیحیان نپرداختهاند؛ حالآنکه ایتن مستئله از اهمیتت بته ستزایی برختوردار
است؛ زیرا ،اگر نحوه بازنمایی یهودیان و مسیحیان (هرچند نه به اندازه مسلمانان) ،نیز منفی باشد ،میتوان
«اسالم هراسی» را بهعنوان تئوری توطئه و امثال آن مورد تردید جدی قرار داد و همه این عملکردها تنهتا
در قالب یک امر ساده یعنی «میل و گرایش ذاتی رسانهها به نمایش تعارضات ،کشمکشها و معضتالت»
قابل توجیه خواهد بود (.)Bleich et al., 2015: 943
ایشان همچنین وجوه قوت پژوهش خود را در موارد ذیل فهرست کردهاند:


تمرکز بر سرتیترها به جای متن مقتاالت؛ چتون بستیاری از خواننتدگان مطبوعتات ،فقتط تیترهتا را
مطالعه میکنند .ضمن اینکه بر اساس تحقیقات ،تیتر از متن کامل مقاله اثرگذارتر است.



استفاده از نمونههای متنوع (احزاب چ



مقایسه تصویر اسالم با سایر ادیان بزرو



بهکارگیری چند کدگذار جهت باال بردن دقت عمل و اعتبار یافتهها (.)Ibid: 943

و راست  -مطبوعات نخبهگرا و عامهپسند)
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نمونه سژوهش
در این پژوهش چهار روزنامه بزرو بریتانیایی که هر یک نماینده بخشی از صنعت مطبوعتات ایتن کشتور

قدرت رنم

محسوب میشوند ،مورد تحلیل قرار گرفتند:
 )1روزنامه برادشیت (نخبهگرا) دست چپی => گاردین

 )4روزنامه تبلوید دست راستی => دیلیمیل
این روزنامهها تقریباً به  %82بزرگساالن بریتانیا ( 15سال به باال) دسترسی دارند (.)Ibid: 947
طی سالهای  2001تا  2012میالدی تعداد تیترهایی که در رابطه با مسلمانان ،یهودیان و مسیحیان شناستایی
شدند ،به ترتیب عبارتاند از 1599 ،5501 :و 1813؛ که از میان آنها  685تیتتر مربتوط بته مستلمانان198 ،
مورد راجع به یهودیان و  225تیتر مرتبط با مسیحیان بهعنتوان نمونتههتای نهتایی انتختاب شتدند .ستپس دو
کدگذار ،با بهرهجویی از شیوه کدگذاری «بنسون» ،نمونهها را در یکی از پنج دسته زیر قرار دادند:
قربانی ()Victim
سودمند یا مفید ()Beneficial
مشکل یا معضل ()Problem
سایر موارد ()Other
مبام یا دوسالو ()Ambiguous

از میان این پنج دسته ،سه دسته اول دارای لحنی مثبت و یا منفی هستند 2 :مورد اول (قربتانی و ستودمند) =

>

مثبت و مورد سوم (معضل) => حاوی لحن منفی .مثالهایی از هر یک از دستههای مذکور در عبارات ذیتل
ذکر شده است( :موارد  4و  5نیز فاقد لحن مثبت و یا منفی یعنی خنثی هستند)
قربانی => مسلمانان معتدل در مواجاه با کمپین نفر ؛
سودمند => کشورهای اسالمی قوانینی جات مقابلره برا افررا گرایری و تضریی القروز زنران وضر
میکنند؛

معضل => جامعه اسالمی ایاال متحده ،مظنون اصلی ترور سردبیر روزنامه (.)Ibid: 947-48

عباس عیسی زاده و همکار

 )3روزنامه تبلوید (عامهپسند) دست چپی => دیلیمیرور

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

 )2روزنامه برادشیت دست راستی => دیلیتلگراف







مطالعات

پیش از تحلیل دقیق نمونهها ،خالی از فایده نیست اگر نگاهی گذرا به میزان توجه رسانهای بته مستلمانان در
98

قیاس با گروههای مشابه در بازه زمانی بلندمدت داشته باشیم .بدین منظور ضمن بررسی  8486تیتر روزنامته
گاردین در سالهای  1985تا  ،2012پوشش خبتری چهتارگتروه .1 :مستلمانان  .2مستیحیان ،انگلیکتانهتا و

فصل علم هش
دو ناهم ی – ژپو ی کاتولیکها  .3یهودیان  .4هندوها و سیکها در قالب شکل شماره سه با هم مقایسه شده است:
مطالعات

قدرت رنم
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شکل شماره  >= 3درصد ساالنه سرتیترهای مرتبط با ادیان بزرو (نمونه = 8486؛ گاردین)
گاردین در  3306تیتر خود از مسلمانان نام برده است ،یعنی چیزی بیش دو برابر عناوین مرتبط بتا یهودیتان
( )1644و حتی بیش از مجموع موارد مربوط به مسیحیان ،انگلیکانها و کاتولیتکهتا (Ibid: 949-( )2883

.)50
در مطالعه تطبیقی بلیک و همکارانش میان گروههای دینی متذکور ،در چهتار روزنامته بتزرو بریتانیتایی،
نتایج مشابهی به دست آمد .چنانکه در شکل زیر میبینید ،از مجمتوع  11838تیتتر ،ترتیتب میتزان پوشتش
ادیان مختلف بدین شرح بود:


اسالم 5501 :تیتر معادل ()46%



مسیحیت 1808 :تیتر یعنی ( )15%و با اضتافه کتردن کاتولیتکهتا و انگلیکتان در مجمتوع  4216تیتتر
معادل ()36%



یهودیت 1599 :تیتر یعنی ()14%
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مطالعات

قدرت رنم

توجه ویژه رسانههای بریتانیا به مسلمانان در قیاس با سایر گروههای دینتی ایتن کشتور استت .بتا ایتن حتال،
صرف کمیت و حجم باالی مطالب مربوط به اسالم ،بیانگر نگاه منفی به آن نیست .برای قضتاوت دقیتقتتر
باید در کنار کمیت به کیفیت و لحن مطالب نیز توجه کرد ( .)Ibid: 950جهت تأمین این هدف ،بته نمونته
نهایی گزینششده ( 685تیتر مرتبط با اسالم ،مذکور در جدول شتماره دو) بتاز متیگتردیم و بته بررستی و
دستهبندی لحن آنها میپردازیم.

تعداد

%

 .1قربانی

123

18

 .2سودمند

92

13

215

31

 .3معضل (بازنمایی منفی)

215

31

 .4سایر موارد

53

8

 .5مبام (نامشخص ،دوسالو)

202

29

685

100

چارچوبها

جم قربانی  +سودمند (بازنمایی مثبت)

جم کل

%

جدول شماره  >= 2دستهبندی چارچوبها ( 2012-2001مسلمانان)
در مجموع ،تعداد تیترهای حاوی لحن مثبت و منفی یکسان بتوده استت (هرکتدام  215متورد معتادل )%31
(.)Ibid: 951

عباس عیسی زاده و همکار

با توجه به اینکه مسلمانان تنها  %4.8جمعیت بریتانیا ( )2011را تشکیل متیدهنتد ،دادههتای فتوق حتاکی از

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

شکل شماره  >= 4درصد ساالنه سرتیترهای مرتبط با ادیان بزرو (نمونه = 11838؛ چهار روزنامه بریتانیایی)

مقایسه سه دسته اصلی مطال :مرتبط با اسالم (به تفکیک سال)
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در نمودار زیر درصد ساالنه سه چارچوب اصلی (قربانی ،سودمند ،معضل) از  2001تا  2012ذکر شتده
است:

مطالعات

قدرت رنم
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شکل شماره  >= 5درصد ساالنه سرتیترهای مربوط به سه چارچوب اصلی بازنمایی مسلمانان
«قربانی ،سودمند ،معضل»
(نمونه = 685؛ مسلمانان)

بدین ترتیب چارچوب «معضل» از سال  2001تا  2008و نیز در سال  2010باالترین درصد تیترها را به ختود
اختصا

داده است؛ یعنی در ستالهتای متذکور ،مختاطبین مطبوعتات بیشتتر مایتل بودنتد تیترهتای منفتی

همچون «آشوبگران اسالمی ،سوقدهنده جوانان به دامتن گتروههتای تروریستتی» را از نظتر بگذراننتد تتا
عناوین مثبت نظیر «چیزهای بسیاری که میتوان از اسالم آموخت» .امتا در ستالهتای  2011 ،2009و 2012
باالترین درصد از آنِ چارچوب «قربانی» بوده است (.)Ibid: 951-52
ارزیابی کیفیت و لحن مطال ::نسبت مطال :مثبت و منفی (شاخص نتتون)
بر اساس این شاخص ،میزان مطالب مثبت و منفی در هر سال جداگانه محاسبه میشود؛ اگر تعداد تیترهتای
مثبت نسبت به تیترها و عناوین منفی در یک سال بیشتر باشتد« ،نتتتتون» ( )Net Toneبتاالتر از صتفر و در
نتیجه تون یعنی لحن کلی آن سال مثبت خواهد بود و اگر بهعکس ،تعداد تیترهای منفی بیشتر باشتد ،عتدد
نتتون زیر صفر و لحن کلی منفی تلقی میگردد .بهطور خالصه ،فرمول محاسبه نتتون که متغیتر وابستته
اصلی پژوهشهای بلیک است ،بین دو عدد  +1و  -1متغیر است.

فرمول نتتون:
تعداد تیترهای دارای لحن مثبت -تعداد تیترهای دارای لحن منفی
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کل تیترهای کدگذاری شده کل تیترهای کدگذاری شده

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

به عنوان مثال ،در شکل شماره شش نتتون ساالنه مطالب مرتبط بتا استالم در نمونتههتای برگزیتده چهتار

مطالعات

قدرت رنم

روزنامه مورد بررسی پژوهش بلیک ذکر شده است:

عباس عیسی زاده و همکار
مطابق دادههای این نمودار ،در پنج سال از  12سال بررسی شده ،تصویر منفی مسلمانان غلبه داشتته استت و
در هفت سال باقی مانده ،بازنمایی مثبت اسالم غالب بوده است .در مجموع ،یافتههای بلیک و همکتاران او
به هیچ عنوان نمایش یکدست و یا حتی غالباً منفی اسالم و مسلمانان در رسانههای مکتوب بریتانیتا را متورد
تأیید قرار نمیدهد .به عقیده ایشان ،الگوهای پوشش رسانهای بسیار غام

تر از اینهاستت و بایتد ستال بته

سال به صورت جداگانه و دقیق مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .لکن بهطور خالصه ،میتتوان متدعی شتد
که برخالف تصور رایج ،میان بازنمتایی منفتی و مثبتت استالم تتوازن و تعتادل وجتود دارد و هتیچ یتک از
کفههای ترازو سنگینتر از دیگری نیست (.)Ibid: 952-53

نتایج تفصیلی
در ادامه این بخش ،به بازخوانی نتایج بدست آمده به بیان مفصلتر پرداختهایم:
الف) تفکیک بین انواع روزنامههای منتخ .1 ::جنتاح چت
تبلوید (عامهپسند)

و راستت  .2برادشتیت (نخبتهگترا) و

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

شکل شماره  >= 6نتتون ساالنه تیترهای منتخب (نمونه = 685؛ مسلمانان)

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که چهار نوع مذکور از روزنامههای منتخب ،شیوههای کتامالً متفتاوتی
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در بازنمایی اسالم دارند؛ ضمن اینکه درکل ،روزنامههای نخبهگرای دست چپی (از قبیل گتاردین) حتاوی
بیشترین میزان تیترهای مثبت در رابطه با مسلمانان و در مقابل ،مطبوعات عامهپسند دستت راستتی (همچتون

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی دیلیمیل) دارای تندترین و منفیترین نگاه به اسالم هستند ( .)Ibid: 953جدول شماره سه ،تفاوت رویکرد
مطالعات

قدرت رنم

مطبوعات گوناگون در قبال اسالم و مسلمانان را نشان میدهد:
براد شیت

تبلوید (چپ)

براد شیت

تبلوید (راست)

(چپ)

تعداد%

(راست)

تعداد%

سال هفتم ،شماره هفدهم ،پاییز و زمستان 1396

تعداد%

تعداد%
لحن مثبت

122

40

30

39

40

22

21

18

قربانی

68

22

19

25

26

14

10

9

سودمند

54

18

11

14

16

9

11

9

لحن منفی

67

22

23

30

74

40

51

44

(مشکل)
نت تون

+ .09

+ .18

- .26

- .18

سایر

33

11

2

3

12

6

6

5

مبام

83

27

21

28

59

32

39

33

جم کل

305

76

187

117

جدول شماره  >= 3مقایسه چارچوبهای مختلف و نتتون تیترها به تفکیک انواع مطبوعات
(نمونه = 685؛ مسلمانان)
ب) تفکیک بین سه دین بزرگ .1 :اسالم  .2مسیحیت  .3یهودیت
جهت وصول به درکی دقیق از بازنمایی رسانهای اسالم ،بررسی جداگانه آن کافی نیست ،بلکه باید جایگاه
اسالم در سلسلهمراتب قومیتی– نژادی یا قومیتی– مذهبی نیز به دقتت تعیتین شتود .ازایتنرو ،ضتروری استت
مقایسهای جامع میان تصویر ارائهشده از اسالم در رسانهها با تصویر ارائهشده از سایر گروههتای مشتابه نظیتر
مسیحیت و یهودیت صورت گیرد .اگر نمونههای مورد مطالعه (تیترهای مطبوعات) برخوردی همانند استالم
را با سایر ادیان نشان دهد ،مدعای اسالم هراسی رسانهای زیر سؤال میرود ،ولی اگتر مستلمانان بته شتکلی
ساختمند ،منفیتر از گروههای مشابه به تصویر کشیده شده باشند ،دلیل قاطعی بتر متدعای متذکور (استالم
هراسی) خواهد بود؛ چراکه مقایسه میان ادیان بزرو و اختالف معنادار در نحتوه چتارچوب ستازی آنتان،

شاهد و دلیل دیگری است برای اثبات این متدعا کته استالم در رستانههتای غربتی بته صتورت نظتاممنتد و
گستردهای مورد بازنمایی منفی و موضوع برخورد خصتمانه و تبعتی

آمیتز قترار گرفتته استت .در جتدول

شماره چهار مقایسهای جامع میان این سه دین در پنج دسته اصلی چارچوبها صورت گرفته است:

یاودیان

مسیحیان

مسلمانان

تعداد%

تعداد%

تعداد%

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مطالعات

سودمند

27

14

28

12

92

13

4

2

30

13

215

31

لحن منفی (مشکل

+ .50

نت تون

0

+ .23

سایر

11

6

13

6

53

8

مبام

81

41

101

45

202

29

جم کل

225

198

685

جدول شماره  >= 4مقایسه چارچوبهای مختلف و نتتون تیترها به تفکیک سه دین بزرو (نمونه =
)1108
همانگونهکه مالحظه میکنید اختالف فاحشتی بتین نحتوه بازنمتایی استالم و دو دیتن دیگتر وجتود دارد و
درصد چارچوبهای مثبت و منفی (قربتانی و معضتل) کتامالً متفتاوت استت .بترای مثتال ،یهودیتان نتدرتاً
بهعنوان معضلی اجتماعی نمایش داده میشوند ،درحالیکه بسیاری از مطالب مسلمانان در این قالتب جتای
میگیرد .از سوی دیگر ،درصد باالیی از تیترها و عناوین ،یهودیان را در نقتش قربتانی و مظلتوم بته تصتویر
میکشند؛ چیزی بیش از دو برابر مسلمانان ( .)Ibid: 955-56ایتن تبعتی

بته وضتوح در میتانگین نتتتتون

دوازده ساله سه دین (یهودیت  ،+.50مستیحیت  +.23و استالم  )0و همچنتین در نتتتتون ستاالنه آنهتا در
نمودار زیر مشهود است:

عباس عیسی زاده و همکار

قربانی

75

38

53

24

123

18

قدرت رنم
بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

لحن مثبت

102

52

81

36

215

31

)

103

104
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شکل شماره  >= 7میزان نتتون ساالنه تیترها به تفکیک سه دین بزرو (نمونه = )1108
از  2001تا  ،2012در هیچ سالی اسالم تصویری مثبتتر از یهودیت نداشته استت .ضتمن اینکته یهودیتت و
مسیحیت همواره در سمت مثبت این نمودار قرار داشتهاند و درحالیکه نتتون ساالنه اسالم میتان دو عتدد
 - .20و  +.30متغیتتر بتتوده ،ایتتن عتتدد بتترای مستتیحیت بتتین  0و  +.38و همچنتتین بتترای یهودیتتت بتته طتترز
شگفتآوری بین دو عدد  +.24و  +.72ثبت شده است (.)Ibid: 956-57
در مجموع ،هرچند بلیک و همکارانش بازنمایی منفی اسالم را به دالیل فوق زیر سؤال بترده و از عملکترد
رسانههای غربی دفاع کردهاند؛ نتایج مورد ادعای ایشتان از جهتاتی محتل تأمتل استت .بترای نمونته ،تیتراه
مطبوعات مورد بررسی و میزان مخاطبین آنها به هیچ وجه بتا هتم قابتل قیتاس نیستتند .متثالً «تیتراه روزانته
دیلیمیل (روزنامه عامهپسند دست راستی) که منفیترین تصویر را از استالم در میتان نشتریات مزبتور ارائته
میدهد 2.35 ،میلیون نسخه است ،حال آنکه گتاردین (روزنامته نخبتهگترای دستت چپتی) تنهتا  380هتزار
خواننده در روز دارد» ()Ibid: 954؛ لذا ،توجه به این نکته مهم استت کته طبتق مطالعته ،روزنامتههتایی کته
عموماً تصویری منفی از اسالم ارائه میدهند ،به لحاظ تیراه و میزان مخاطب با مطبوعات طرف مقابل اساساً
قابل مقایسه نیستند و بالطبع تأثیرگذاری آنها در افکار عمومی بسیار بیشتر است .نکته دیگر اینکته ،مقایسته
میان ادیان مختلف و تفاوتهای معنتادار در نحتوه چتارچوب ستازی رستانهای از آنهتا ،بته وضتوح نشتان
میدهد که اسالم به شکلی نظاممند و گسترده مورد بازنمایی منفی قرار گرفته است.

 .4همسایگان مسلمان یا تادید اسالمی؟ تحلیلی از چارچوب سازی رسرانهای در
خصوص ماجرای جنجالی مسجد (گراندزیرو) در مطبوعا
برایان بو از دانشگاه واشنگتن غربی و تاج مکی از دانشگاه ایالتی میشیگان ( )2016در پژوهشی با محوریت
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ماجرای پرهیاهوی ستاخت مستجد گرانتدزیرو  ،بته تحلیتل پوشتش خبتری استالم در پتنج روزنامته مطترح دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
ایاالتمتحده بین سالهای  2010تا  2013متیالدی پرداختتهانتد .نمونتههتای منتختب عبتارتانتد از :آتالنتتا
مطالعات
هورنال کانستیتیوشن ()n = 45؛ شیکاگو تریبیون ()n = 37؛ نیویورکتتایمز ( ،)n = 83نشتویلتنستین ( = n

 )145و کالیفورنین (.)n = 39

را ترویج میکنند و کدامیک اینگونه نیستند؟ ()Bowe & Makki, 2016: 546
سنج چارچوب اصلی مرتبط با اسالم و مسلمانان در ماجرای گراندزیرو
در نمونههای مورد بررسی پتنج چتارچوب اساستی شناستایی شتدهانتد کته سته متورد آن ،چتارچوبهتای
اپیزودیک هستند و چندان محل بحث نیستند؛ از جمله :مقررات محلتی؛ اختیتار و قتدرت قتانونی؛ جتدال و
منازعه سیاسی .اما بحث اصلی بو و مکی ،چنانکه از عنوان پژوهش آنها برمیآید ،پیرامون دو چتارچوب
تماتیک است :الف) تهدید استالمی و ب) همستایگان مستلمان ( .)Ibid: 547در ادامته بته توضتی آنهتا
میپردازیم.

 )1چارچوب تادید اسالمی :آنها نمیخواهند مثل ما باشند
مهمترین شاخصه این چارچوب ،ارزیابی میزان سرسپردگی و وفاداری مسلمانان ساکن ایاالتمتحده به این
کشور است که با موضوعاتی نظیر ملیگرایی ،وطنپرستی و دفاع از میهن در ارتبتاط استت .در چتارچوب
تهدید اسالمی ،حفاظت از هویت غالب آمریکایی (داخلی ،خودی) از بتاالترین درجته اهمیتت برختوردار
است .لذا ،آمریکایی خودی محسوب میشود و هر آنچه که با اسالم مرتبط باشد ،ختارجی و غیرختودی و
به تبع آن ،عهدشکن و خائن تلقی میگتردد .چتارچوب متذکور ،کتامالً زیرمجموعته استالم هراستی قترار
میگیرد؛ چراکه واجد تمامی خصیصههای مهم این گفتمان است .از قبیل معرفی مسلمانان بهعنوان افرادی:
«افراطی ،خشونتطلب ،ضدیهود ،ضدمسی  ،مخالف دموکراسی ،زنستتیز ،عقتبمانتده فرهنگتی و درپتی
صدور شریعت اسالمی به سرتاسر جهان» .در یک کالم ،داستانهای خبری در این قالتب دائمتاً بته تترس و
واهمه از اسالم و همچنین «شریعت اسالمی و تروریسم» بهمنزله منشأ ایتن هتراس اشتاره متیکننتد .بنتابراین
چارچوب تهدید اسالمی به نحو آشکاری ،داللتگر اسالم هراسی رسانهای است (.)Ibid: 550 & 552

عباس عیسی زاده و همکار

بودن هر یک از آنها؟  .2اینکه کدام چارچوبها ،اسالمهراسانهاند و نگرشهای منفی نسبت به مستلمانان

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

سؤاال

سژوهش .1 :تعیین چارچوبهای بازنمایی اسالم در این رسانهها و اثبات تماتیک یتا اپیزودیتک

قدرت رنم

 )2چارچوب همسایگان مسلمان :سذیرفتن تفاو ها
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این گفتمان هم به نوعی بر تقابل و تمایز دوگانه خودی -غیرخودی (داخلی -خارجی) مبتنی است ،لیکن بتا
این تفاوت مهم که مستلمانان را بته صتورت یکپارچته ،غیرختودی و اجنبتی ترستیم نمتیکنتد .چتارچوب

فصل علم هش
دو ناهم ی – ژپو ی همسایگان مسلمان به دنبال «از پرده ابهام در آوردن مسلمانان» و «عادی جلوه دادن رفتارهتای آنتان» استت؛
مطالعات

قدرت رنم

برای مثال ،انجام مقایسه میان کلیسا رفتن مسیحیان و بته مستجد رفتتن مستلمانان جهتت عبتادت و نته بترای
توطئه ،دسیسه ،خرابکتاری و آشتوبگتری؛ نمونتهای از ایتن اقتدام استت .لتذا ایتن چتارچوب نمایتانگتر
اسالمدوستی (اسالموفیلیا) تلقی میگردد (.)Ibid: 551 & 553
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نتیجه اینکه ،یافتههای پژوهش بو و مکی ،ادعای برخورد خصمانه بتا استالم و بازنمتایی منفتی مستلمانان در
رسانههای غرب را تأیید نمیکند و ادعای نمایش سراسر منفی اسالم و مسلمانان را سادهانگتاری و ناشتی از
ذهنیت منفی میخواند .همانطورکه اشاره شد ،موضوع بسیار پیچیدهتتر از ایتن توجیهتات استت و گفتمتان
غالب مرتبط با اسالم را میتوان در پنج چارچوب دستتهبنتدی کترد کته دو چتارچوب تماتیتک اصتلی آن
کامالً در تقابل با یکدیگر قرار دارند .برختی چتارچوبهتا ،مستلمانان را اعضتای عتادی و بتیآزار جامعته
معرفی مینمایند ،درحالیکه بعضی دیگر ،اسالم و هر آنچه که بر آن داللت متیکنتد را بتهمنزلته تهدیتدی
ذاتی برای غرب به تصویر میکشند .به تعبیر دیگر ،در غرب هم گفتمانهای نشانگر اسالم هراسی و وجتود
احساسات و نگرشهتای منفتی و تبعتی

آمیتز در قبتال مستلمانان وجتود دارد و هتم گفتمتانهتای دال بتر

اسالمدوستی و تلقی مثبت از اسالم و مسلمانان؛ مفهوم اسالمدوستی یا اسالموفیلیا نیز بازنمایی دوگانتهای از
مسلمان ارائه میدهد« :مسلمان خوب» که بهعنوان یک شهروند نمونه ترسیم میشود ،در برابر «مسلمان بتد»
که نقش دشمن ،خطر و تهدید را ایفا میکند (.)Ibid: 551-52

 .5تأثیر الوادث تروریستی بر نحوه بازنمایی اسالم و مسرلمانان در رسرانههرا:
شواهدی از سرتیترهای نیویورکتایمز ()1985-2013
اریک بلیک و همکارانش ( )2016در پژوهش خود ،تیترهای روزنامه نیویورکتایمز را در بازهای نزدیتک
به سه دهه مورد مطالعه قرار داده و مطالب مربوط به مستلمانان را در سته بختش بته شترح ذیتل دستتهبنتدی
کردهاند :مثبت (ابراز همدردی با مسلمانان یا تأکید بر سودمندبودن آنان برای جامعه) ،منفتی (طترح استالم
بهمثابه یک معضل و مشکل با عنتاوینی ماننتد تروریستم ،خشتونتگرایتی ،ناستازگاری فرهنگتی) و خنثتی
(تیترهای دوپهلو ،مبهم و یا سایر موارد) ( .)Bleich et al., 2016: 2مهمترین دستاورد این پژوهش ،تحلیل
دقیق نحوه بازنمایی مسلمانان پس از حوادث تروریستی ،با تفکیک میان سته مقطتع زمتانی کوتتاهمتدت (4
هفته) ،میانمدت ( 6ماه) و بلندمدت است که به تفصیل بررسی خواهد شد.

الجم نمونه مورد سژوهش و شیوه کدگذاری
در ابتدا  3765تیتر مرتبط با اسالم در نیویورکتایمز طتی ستالهتای  1985تتا  2013م .شناستایی گردیتد و
سپس یکچهارم آنها یعنی  942مورد به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند .نحتوه کدگتذاری دقیقتاً مشتابه
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دلیل از توضی مجدد آنها اجتناب میشود .از میتان دستتههتای پتنجگانته ،لحتن دو بختش اول (قربتانی و

مطالعات

پژوهش قبلی بلیک (شیوه بنسون) و دستهبندی عناوین به «قربانی»« ،سودمند»« ،مشتکل» و ...بتود؛ بته همتین دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

سودمند) مثبت و لحن بخش سوم (معضل) منفی است و دو بخش آخر (مبهم و سایر موارد) نیز فاقتد لحتن
خاصی میباشند .ازاینرو ،تنها به سه دسته نخست که دارای لحن مثبتت یتا منفتی هستتند ،اشتاره متیشتود.

پتیش از پترداختن بتته جزئیتات یافتتههتتای بلیتک و همکتارانش ،اشتتارهای هرچنتد گتذرا بتته دیتدگاه کلتتی
نیویورکتایمز نسبت به مسلمانان در سه دهه گذشته خالی از فایده نیست .بهطورکلی 267 ،تیتر (شامل 145
مورد در چارچوب قربانی و  122نمونه در قالب سودمند) حاوی لحن مثبتت و  280تیتتر دارای لحتن منفتی
(در چارچوب معضل) بتودهانتد .در مجمتوع %28.3 ،تیترهتا مثبتت %29.7 ،منفتی و  %42آنهتا فاقتد لحتن
مشخص کدگذاری شدهاند .بنابراین ،نتتون کلی پوشش مسلمانان در نیویورکتایمز طتی سته دهته برابتر
است با ( .)-.01خالصه آنکه نیویورکتایمز بهمنزله یکی از مهمتترین رستانههتای جریتان اصتلی امریکتا و
غرب ،در  29سال گذشته به گواهی آمار و ارقام دقیق ،نگاهی بیطرفانه ،متوازن و منصفانه به استالم داشتته
است و دادهها بهطور قطع ،ادعای اسالم هراسانهبودن بازنمایی رسانهای مسلمانان را رد میکنند (.)Ibid: 8
در بیان تفصیلی نتایج مورد ادعای این پژوهش نیز باید گفت ،همانگونهکه در شکل شماره هشتت مالحظته
میکنید ،در بررسی جداگانه نتتون ساالنه سه دهه مذکور ،رونتد و الگتوی خاصتی مشتاهده نمتیشتود و
مطالب سال به سال میان دیدگاههای مثبت و منفی در نوستان بتودهانتد (از  -.38در  1991تتا  +.22در ستال
 2009میالدی).
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داده شد (.)Ibid: 6-7

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

همچنین متغیر اصلی وابسته این پژوهش «نتتون» است که آن هم به تفصیل در تحقیتق قبلتی بلیتک شترح

قدرت رنم
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قدرت رنم
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شکل شماره  >= 8نتتون ساالنه سرتیترهای نیویورکتایمز ( 2013-1985نمونه = )942
عالوه بر این ،با بررسی نمودار خطی نتتون ساالنه روزنامه نیویورکتایمز (در شکل شتماره نته) بته نتتایج
بسیار مهمی میرسیم:

شکل شماره  >= 9نمودار خطی نتتون ساالنه تیترهای نیویورکتایمز ( 2013-1985نمونه = )942
 .1بر خالف تصور رایج مبنی بر بازنمایی یکپارچه یا عموماً منفی اسالم بهویژه پس از  11سپتامبر ،دادههای
مذکور به گرایش مثبت نیویورکتایمز و انعکاس دیدگاههای مطلوبتری از اسالم به مرور زمتان گتواهی
میدهند.
 .2نوسانات و تغییرات بسیار زیاد لحن ساالنه تنها یک توجیه دارد :حتوادث ختا

و حمتالت تروریستتی

همچون  9/11در ایجاد موج منفی ،شدیداً مؤثر بودهاند .با این حال ،ستیر کلتی در طتول سته دهته گذشتته،
مثبت باقی مانده است (.)Ibid: 8-9

یافتههای اصلی سژوهش
نحوه اثرگذاری حوادث تروریستی بر بازنمایی اسالم و مسلمانان در کوتاهمدت ،میانمتدت و بلندمتدت را
میتوان به شرح زیر تحلیل کرد :در این بخش ،هفت حادثه تروریستی علیه اهداف آمریکایی که مستلمانان
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مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک ()1993؛  .2انفجار در دو سفارت ایاالتمتحده در کشورهای کنیتا

مطالعات

یا گروههای اسالمی متهم به مشارکت در آنها بودهاند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .1 :بمبگتذاری در دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
و تانزانیا ()1998؛  .3بمبگذاری در ناو جنگی ()2000( )USS Cole؛  .4حمالت یازدهم سپتامبر ()2001؛
 .5کشتار در پایگاه نظامی فورتهود ()2009؛  .6حمله بته ستفارت آمریکتا در بنغاضتی لیبتی ()2012؛ .7

در شکل شماره  10نتتون تیترهای مرتبط با هفت حادثه تروریستی مذکور (در بازه زمتانی چهتار هفتتهای
قبل و بعد از هر حادثه) با یکدیگر مقایسه شدهاند و در کمال شتگفتی ،ایتن حتوادث بتدون استتثنا موجتب
مثبتتر شدن لحن تیترها شدهاند .همچنین میانگین کلی نتتون حوادث از  -.14در هفتههای پیش از وقوع
آنها به  +.16در هفتههای بعدی تغییر کرده است (میزان تغییر = .)Ibid: 11( )+.30

شکل شماره  >= 10نتتون تیترهای نیویورکتایمز در کوتاهمدت و مقایسه  4هفته قبل و پس از حوادث
تروریستی
(نمونه =  64 :231مورد پیش از حوادث تروریستی و  167مورد پس از آن)

عباس عیسی زاده و همکار

 )1تأثیر عجی :الوادث تروریستی در کوتاهمد

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

بمبگذاری در مسابقات دو ماراتن در بوستون (.)Ibid: 10-11( )2013
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 )2اثرگذاری منفی الوادث تروریستی در میانمد
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دادههای مرتبط با مقطع زمانی میانمدت (از  4هفته تا شش ماه پس از حمالت تروریستی) نشان میدهد که

مطالعات

در قیاس با دوره کوتاهمدت ،در برهه میانمدت محققان شاهد لحنی منفتیتتر در عنتاوین مربتوط بته شتش

علم هش
دو فصلناهم ی – ژپو ی روند مثبت هفتههای ابتدایی تداوم نداشته و بازنمایی اسالم پس از آن تا شش ماه شدیداً منفتی بتوده استت.
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حادثه از هفت نمونه بررسیشده بودند ،هرچند این تغییر در مورد حادثه  11سپتامبر بسیار اندک بوده است.
در مجموع مطابق شکل شماره  ،11میانگین تغییر ( -.25از  +.16به  )-.09گزارش شده است که رقتم قابتل
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توجهی به شمار میرود (.)Ibid: 11-12

شکل شماره  >= 11نتتون تیترهای نیویورکتایمز در کوتاهمدت و میانمدت :مقایسه چهار هفته پیش و
پس از  7حمله تروریستی (کوتاه مدت) با دوره میانمدت (از چهار هفته تا شش ماه بعد از آن)
(نمونه =  231 :356مورد در بازه کوتاهمدت و  125مورد دربازه میانمدت)
 )3تأثیر چندگانه فاجعه  11سپتامبر در بلندمد
بلیک و همکاران او در آخرین بخش پژوهش خود تأثیر مهمترین و دراماتیکتترین حادثته یعنتی یتازدهم
سپتامبر را بر لحن تیترهای نیویورکتایمز در بلندمدت بررسی کردند .آنها به نتتایج متنتوع و چندگانتهای
دست یافتند:

 .1رشد باال در تعداد تیترهای بدون لحن  .2عدم تغییر معنادار در مطالر :مثبرت  .3رشرد
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معکوس در تعداد نمونههای منفی

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
سیش از 9/11

سا از 9/11

تعداد%

تعداد%

مطالعات

بدون لحن

141

37

254

45

جم کل

377

565

جدول شماره  >= 5مقایسه لحن نیویورکتایمز پیش و پس از  11سپتامبر  2001در بازه زمانی بلندمدت
(نمونه = )942
بر اساس دادههای جدول شماره پنج ،تیترهای حاوی لحن مثبت از  %28در مقطع پیش از  11سپتامبر به %29
پس از آن رسیده است که رشد معنتاداری محستوب نمتیشتود .امتا نمونتههتایی کته بتهعنتوان لحتن منفتی
کدگذاری شدهاند ،از  %35به  %26کاهش یافتهاند که درمجموع نشانگر رویکرد مطلوب نیویتورکتتایمز
نسبت به اسالم در بلندمدت بوده است ( .)Ibid: 12خالصه آنکه ،بر اساس یافتههای گوناگون این پژوهش،
ادعای بازنمایی سراسر منفی اسالم ،افسانهای بیش نیست.

جم بندی و نتیجهگیری
بسیاری از پژوهشگرانی که به عنوان منکتر وجتود استالم هراستی در غترب شتمرده متیشتوند ،در حقیقتت
مخالف قطعی آن نیستند ،بلکه انتقاداتی جزئی را در این خصو

مطرح میسازند .به همین قیاس ،در میتان

منتقدان بعد رسانهای اسالم هراسی نیز بهندرت میتوان کسانی یافت که بهطورکلی ،بازنمایی منفی اسالم را
رد کرده باشند .برای نمونه ،پژوهش دینا ابراهیم درباره چارچوب سازی اسالم در شبکههای خبری امریکا،
فقط مدعای بازنمایی منفی مسلمانان داخلی (آمریکایی) در تلویزیون این کشتور را آن هتم در بتازه زمتانی
کوتاهمدتِ پس از فاجعه  11سپتامبر رد میکند .حال آنکه ابراهیم نمایش عمدتاً منفتی مستلمانان ختارجی،
چه در مقطع کوتاهمدت و چه بلندمدت را میپذیرد؛ ضمن اینکه بازنمایی مثبت مورد ادعای وی نیز نته بته
دلیل خواست رسانهها ،که بیشتر در واکنش به سیر صعودی جرائم نتژادی علیته مستلمانان ایتن کشتور و در
راستای سیاستهای دولت جهت جلوگیری از این روند بوده استت .در مجمتوع ،دینتا ابتراهیم تنهتا وجتود

عباس عیسی زاده و همکار

لحن منفی

131

35

149

26

بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

لحن مثبت

105

28

162

29
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چارچوب غال ب در نحوه نمایش استالم و پوشتش یکستره منفتی آن در قالتب بحتران و خشتونت را متورد
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مناقشه قرار داده است.
کریستوفر اسمیت هم در مقاله سال  2013خود ،ضمن اشاره به نوسانهای احساسات عمومی آمریکتاییهتا

ف علم هش
دو صلناهم ی – ژپو ی در قبال اسالم و مسلمانان طی دهه پس از  ،9/11اظهار میدارد که آنچه این تحوالت و نوستانهتای افکتار
مطالعات

قدرت رنم

عمومی را توضی میدهد ،نحوه چارچوب سازی اسالم در رسانههاست .او شیوه بازنمایی اسالم پس از 11
سپتامبر را به سه مرحله دستهبندی میکند:
مراللره اول :متتاههتای ابتتتدایی پتس از  9/11کته بتتا بازنمتایی مثبتتت مستلمانان معتتتدل و بازنمتایی منفتتی
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بنیادگرای تان تنتتدرو همتتراه بتتوده استتت .مراللرره دوم :از  2002تتتا  2006کتته رستتانههتتای دستتت راستتتی
(محافظهکار) تغییر رویه داده ،اصل اسالم و آموزههای آن را زیر سؤال میبردنتد .مراللره سروم :از ستال
 2006و در پی انتشار کاریکاتورهای موهن دانمارکی و حوادث خشونتبتار پتس از آن آغتاز شتد .تحتول
اساسی این مرحله در نحوه بازنمایی اسالم ،تأکید بر ناستازگاری استالم بتا ارزشهتای دموکراتیتک غربتی
همچون آزادی بیان و در نتیجه معرفی آن بهمثابه خطر و تهدیدی فرهنگی برای غرب بود.
در مجموع ،گرچه اسمیت به درستی در مورد ادعای بازنمایی مطلقاً منفی مستلمانان در رستانههتای ایتاالت
متحده تشکیک میکند ،بر اساس دستهبندی خود او ،فقط در مرحله اول یعنی ماههای ابتدایی پس از فاجعه
 ،9/11به دالیلی همچون جلوگیری از جرم و جنایت فزاینده علیه مسلمانان بیگناه این کشور ،رستانههتا بته
شکل مقطعی ناگزیر از پوشش مثبت مسلمانان میانهرو یا معتدل شده بودند و پس از فروکش کتردن خشتم
عنانگسیخته افکار عمومی امریکا ،مجدداً به سنت سابق خود یعنی چارچوب سازی منفی اسالم و مسلمانان
بازگشتند.
مهمترین منتقد بازنمایی منفی رسانهای اسالم بدون تردیتد اریتک بلیتک استت .وی دو پتژوهش جتامع در
سالهای  2015و  2016در این زمینه انجام داده است که در این جا تنها به نقتد و تحلیتل متورد نخستت آن
بسنده میشود .بلیک در این تحقیق ،مطبوعات بریتانیا را مورد بررسی قرار داده است و نقاط قوت پتژوهش
خویش را استفاده از نمونههای متنوع (احزاب چ

و راست  -مطبوعات نخبهگرا و عامهپسند) و نیز مقایسته

تصویر اسالم با سایر ادیان بزرو برمیشمرد .تأمل بیشتر پیرامون همین دو بخش ،بر اساس دادههتای ختود
او ،عکس ادعایش یعنی «بازنمایی متعادل و منصفانه اسالم» را اثبات میکند.
در کل ،یافتههای بلیک ،ادعای نمایش یکدست یا حتی غالباً منفی اسالم و مسلمانان در رسانههای مکتتوب
بریتانیا را مورد تأیید قرار نمی دهد؛ چراکه تعداد تیترهای حتاوی لحتن مثبتت و منفتی مترتبط بتا استالم در
نمونههای متنوع او یکسان بوده است (هرکدام  215عدد و )%31؛ ازاینرو ،وی ادعا میکنتد کته بترخالف

تصور رایج ،میان بازنمایی منفی و مثبت اسالم توازن و تعادل وجتود دارد و هتیچ یتک از کفتههتای تترازو
سنگینتر از دیگری نیست.
با وجود این ،مشکل دقیقتاً از آنجتایی آغتاز متی گتردد کته بته تفکیتک میتان نحتوه چتارچوب ستازی در
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مطبوعات گوناگون میرسیم؛ زیرا یافتههای این پژوهش نشان میدهد که چهار نوع مختلتف روزنامتههتای دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
نمونه ،شیوههای کامالً متفاوتی در بازنمایی استالم دارنتد :روزنامتههتای نخبتهگترای دستت چپتی (از قبیتل
گاردین) حاوی بیشترین میزان تیترهای مثبت در رابطه با مسلمانان هستند و در مقابل ،مطبوعات عامتهپستند
دست راستی (همچون دیلیمیل) دارای تندترین و منفیترین نگاه به اسالم میباشند .اما نکته مهم این است

مطبوعات طرف مقابل اساساً قابل مقایسه نیستند و بالطبع تأثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به آنها دارند.
عالوه بر این ،به اعتقاد بلیک جهتت رستیدن بته درکتی دقیتق از نحتوه بازنمتایی رستانهای استالم ،بررستی
جداگانه آن کافی نیست ،بلکه باید جایگاه اسالم را در سلسلهمراتب قومیتی– مذهبی بته دقتت تعیتین کترد؛
بنابراین ،ضروری است که مقایسهای جتامع میتان تصتویر ارائتهشتده از استالم در رستانههتا و تصتویر ستایر
گروههای مشابه مانند مسیحیت و یهودیت صورت گیرد .بتدیهی استت کته اگتر نمونتههتای متورد مطالعته
(تیترهای مطبوعات) برخوردی همانند اسالم با سایر ادیان داشته باشند ،مدعای اسالم هراسی رستانهای زیتر
سؤال میرود ،ولی اگر مسلمانان به شکلی ساختمند ،منفیتر از گروههای مشابه بازنمایی شده باشتند ،دلیتل
قاطعی بر مدعای مذکور (اسالم هراسی) خواهد بود .بر اساس نتایج پتژوهش او کته بته تفصتیل ذکتر شتد،
اختالف فاحشی بین نحوه بازنمتایی دیتن استالم و دو دیتن دیگتر وجتود دارد .ایتن تبعتی

بته وضتوح در

میانگین نتتون دوازده ساله سه دین (یهودیت  ،+ .50مستیحیت  + .23و استالم  )0و همچنتین در نتتتتون
ساالنه آنها عیان است.
در یک کالم ،مقایسه میان ادیان بزرو و اختالف معنادار در نحوه چارچوب ستازی آنتان ،دلیتل دیگتری
است بر این مدعا که اسالم به شکلی نظاممند و گسترده مورد بازنمایی منفی قرار گرفتته استت و شتواهدی
که عده اندک منتقدان وجود اسالم هراسی رسانهای به دست میدهند ،به دالیل بستیار قابتل مناقشته استت.
ازاینرو ،به این نتیجه می رسیم کته پتروهه استالم هراستی و تخریتب چهتره مستلمانان ،بته شتکل پیچیتده و
نظاممندی در رسانههای غرب دنبتال متی شتود و از دیتدگاه غالتب پژوهشتگران ،دالیتل و شتواهد متتقن و
غیرقابل انکاری در این زمینه موجود است.

عباس عیسی زاده و همکار

روزنامههایی که عموماً اسالم را در قالب چارچوبهای منفی به تصویر میکشند ،از لحاظ میزان مخاطب با

قدرت رنم
بررسی دیدگاههای منتقدین وجود اسالم هراسی رسانهای

که تیراه مطبوعات موردبررسی و میزان مخاطبین آنها با یکدیگر همسان نیستند .لذا ،میتوان ادعا کرد که
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