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  ستيزي  هراسي و اسالم نمودهاي اجتماعي اسالم
  در انگلستان

  31/10/1394: تاريخ دريافت  * 1  علي صباغيان 
  23/4/1395: تاريخ پذيرش  2 محمد خاكسار    علي

      
  چكيده

ندان ايـن    گذشته در بسياري از كشورهاي اروپايي، نوعي تمايز حقوقي و سياسي را ميان شهرو               در دو دهه  
 سپتامبر و برخي انفجارهـا      11انگاري، تحت تأثير عواملي مانند حادثه         كنيم؛ اين دوگانه    مي  كشورها مشاهده 

ايجاد تمايز ميان شـهروندان     . است  در شهرهاي اروپايي، بيشتر متوجه شهروندان مسلمان اين كشورها شده         
هراسـي و   هـاي اخيـر بـه اسـالم      سـال مسلمان و غيرمسلمان در كـشورهاي اروپـايي، ماننـد انگلـستان در         

چه عواملي  «اين پژوهش، درصدد پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه           . است  ستيزي منجرشده   اسالم
ستيزي در انگلستان شده و ظهور و نمودهاي اين پديده به چه صورت               هراسي و اسالم    موجب ظهور اسالم  

عـواملي هـويتي، نقـشي مهـم در ايجـاد دوگـانگي،             دهند كـه      مي  هاي كلي پژوهش نشان     ؛ يافته »است؟  بوده
در پـژوهش پـيش رو از نظريـه هويـت شـهروندي             .انـد   هراسي در بريتانيـا ايفـاكرده       سازي و اسالم    غيريت
است؛ اين نظريه به بررسي و شرح وظايف و حقوق شـهروندان در برابـر يكـديگر و در برابـر                       شده  استفاده

 داراي وظايفي هست، داراي حقـوقي، ازطـرف دولـت و ديگـر              طوركه  هر شهروند همان  . پردازد  دولت مي 
نشوند، هويت شـهروندي هـر شـهروند در جامعـه،      شهروندان نيز هست؛ اگر اين حقوق و وظايف رعايت 

اسـت؛ همچنـين      گرفتـه   در اين پژوهش، ميان انواع مخالفت با اسالم، تفكيـك صـورت           . شود  دار مي   خدشه
در سطح فـضاي عمـومي      : است  شده   در انگلستان به سه سطح تقسيم      ستيزي  هراسي و اسالم    نمودهاي اسالم 

صورت تصويرسازي منفـي و سـطح دولـت     ها به صورت خشونت كالمي و فيزيكي؛ سطح رسانه     جامعه، به 
ــهروندي و خــد   ــوق ش ــيض در حق ــه شــكل تبع ــه روش توصــيفي . ماتب ــيش رو ب ــه پ ــي -مقال  تحليل

 و ســپس، توصــيف و   اســنادي گــردآوري-اي تابخانــها بــا اســتفاده از روش كهــ داده. اســت شــده نگاشــته
، 2012اي، مربـوط بـه سـال          نامـه   اند؛ در همين راستا از نتـايج يـك پـژوهش پيمـايش پرسـش                شده  تحليل
  .است شده گيري بهره

  
  .ها گري، رسانه ستيزي، انگلستان، افراطي هراسي، اسالم اسالم :واژگان كليدي

......................................................................................................................... 
   اي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران استاديار گروه مطالعات منطقه.  *1
  )sabbaghian@ut.ac.ir : نويسنده مسئول(
  آموخته رشته مطالعات اروپاي دانشگاه تهران دانش.  2
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  مقدمه
ي اروپايي براي بازسازي خود، به نيروي كار سـاير كـشورهاي            پس از جنگ جهاني دوم، كشورها     

جهان، نيازمند بودند؛ در اين راستا طي چند دهه پـس از جنـگ، تعـداد زيـادي كـارگر از كـشورهاي                      
هاي اروپايي بـا فـرض اينكـه          ويژه از جوامع اسالمي، رهسپار اروپا شدند؛ دولت         آفريقايي و آسيايي به   

هاي فرهنگي آنها كناربيايند؛ با گذشت چنـد          كردند با تفاوت    مي  وعي سعي ن  حضور آنها موقتي است، به    
طـور   هاي قومي و مذهبي ازجمله مسلمانان، به دهه از ورود اين مهاجران در كشورهاي اروپايي، اقليت       

افـزايش جمعيـت   . انـد  هاي فرهنگي خود بـوده  شناختن و حمايت از مميزه رسميت  روزافزوني درپي به  
از آن، تمايزهـاي فرهنگـي مـسلمانان           سپتامبر و حوادث تروريستي پس       11  مراه حادثه مسلمانان به ه  

اسـت؛ در واكـنش بـه ايـن وضـعيت، ابتـدا بـا طـرح موضـوع                     كـرده   اروپا را به چالش هويتي تبـديل      
گرفـت كـه برخـي از آنهـا نيـز حالـت               هاي عملي زيـادي صـورت       ستيزي، اقدام   هراسي و اسالم    اسالم

سطح دولت مانند   : ؛ اين نمودها در سطوحي مختلف، همچون      )2: 1394صباغيان،(آميز داشت     خشونت
 و  154: 1391حسيني فـايق،    (، تبعيض در دادرسي     )260: 1388زاده،    مرشدي(شرايط سخت استخدام    

هـاي    و در سطح فضاي عمومي جامعه، مانند طرد جوانان و نوجوانان مسلمانان از جمـع گـروه                ) 155
هايي نظير فيلم مـوهن    سطح رسانه مانند ساخت فيلم 1،)255: 1388زاده،    رشديم(دوستان و همساالن    

كـه شخـصيت پيـامبر گرامـي اسـالم، شخـصيتي خـشن و مـسلمانان در آن،                   » معصوميت مـسلمانان  «
حدود چند دهـه    ). 392: 1393مجيدي و صادقي،  (اند    اشاره  شوند قابل   مي  داده  هايي وحشي نمايش    انسان

هـاي تـضاد ميـان مـسلمانان      هـاي مـرتبط بـا آن، از زمينـه      ه اروپا و موضوع   است كه بحث مهاجرت ب    
نـوعي مـرز خـودي و     هويـت شـهروندي بـه   . اسـت  غيراروپايي با مردم بومي و غيرمسلمان اروپا شده    

كند؛ اهميت اين بررسي در اين است كـه انگلـستان، داراي يكـي از     مي غيرخودي را مشخص و روشن  
 دفتـر ملـي آمـار بريتانيـا،      2013در سـال    . ان در ميان كشورهاي اروپاست    هاي مسلم   ترين اقليت   بزرگ

 در ؛)blogs.nottingham.ac.uk  (اسـت  زده  هزار نفر تخمين700 ميليون و 2تعداد مسلمانان را حدود 
ليه از مسلمانان و همزيستي گذشته آنها       چرا استقبال او  «شود كه     چنين وضعيتي، اين پرسش، مطرح مي     

......................................................................................................................... 
گذاري انتحاري و حملـه تروريـستي بـه اسـتاديوم باشـگاه فوتبـال                  پليس، ده نفر را درخصوص بمب      2004در آوريل   .  1

اي گفتنـد كـه       اين افراد، طي مـصاحبه    پس از ده روز، همه دستگيرشدگان، آزاد شدند؛ بعدها          .منچستر يونايتد دستگيركرد؛    
  . نيستيمتكند ما تروريس داديم و كسي باورنمي تمام دوستان خود را ازدست
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است؟؛ نمودها و اشكال منازعـه        بار تغييركرده   آميز و خشونت     انگلستان به وضعيت خصومت     در جامعه 
ميان شهروندان انگلستان و مسلمانان در اين كشور به چه وضعي است؟ يـا اينكـه چـرا مـسلمانان بـا                      

شوند؟ چـرا حقـوق شـهروندي آنهـا           نمي  ي تلقي مدت در انگلستان، هنوز خود      وجود سكونت طوالني  
  .»شود؟ نمي طور كامل رعايت به

 سپتامبر و حوادثي ماننـد آن، در ايجـاد نـوعي تـضاد هـويتي ميـان                  11«اين مقاله با اين فرض كه       
ستيزي و درواقع، رفتن به سمت خـشونت          هراسي به اسالم    مسلمانان با ديگر شهروندان و تحول اسالم      

هـا    است؛ اين خشونت    ، به بررسي اين موضوع پرداخته     »است  ان مسلمانان مؤثر بوده   بيشتر ضد شهروند  
شدن   شوند و آنها را به بيگانگان و غيرخودي تلقي          مي  هاي مختلف ضد مسلمانان اعمال      درواقع به شيوه  

نـشوند،    كه گروهي از جامعه شهروند محسوب       طبيعي است، هنگامي  . دهند  مي   انگلستان سوق   در جامعه 
نخواهدشـد؛ بـراي بررسـي ايـن          ق شهروندي آنها توسط دولت و ديگر شهروندان، محترم شمرده         حقو

هاي   موضوع، اين مقاله ابتدا چارچوب نظري موردنظر براي تبيين موضع را بررسي و سپس در قسمت               
ستيزي، سطوح مربوط بـه هريـك از ايـن            هراسي و اسالم    بعدي، ضمن بررسي علل و نمودهاي اسالم      

  .خواهدكرد وتحليل  را تجزيهها وضعيت

   مباني نظري-الف
ها،  ها و تفاوت   ستيزي در انگلستان، شباهت     هراسي و اسالم    در اين مقاله براي تبيين نمودهاي اسالم      

 هويـت   ها و سطوح هريك و تأثير آنها بر وضعيت شهروندي مـسلمانان در انگلـستان، از نظريـه              زمينه
تـرين و      اين نظريه بايدگفت كـه يكـي از اصـلي           ص تاريخچه درخصو. است  شده  گرفته  شهروندي بهره 

 اسـت كـه   2مارشال. اچ.تيداشته،  بسيار تأمل  ،1»شهروندي«نظراني كه درباره پديده       ترين صاحب   قديمي
يابـد و سـرانجام، سـه بعـد           ساالر و با گذشت زمان رشـدمي        هاي مردم   معتقد بود، شهروندي، در رژيم    

بعد مدني، بعد سياسي و بعد اجتماعي؛ مارشـال، ايـن فراينـد را              : ند از ا  كند كه عبارت    مشخص پيدامي 
  (De la Paz,n.d:1-5) .دانست   مي تكاملي

وگـويي در فلـسفه       درآمدي بر نظريه شـهروندي گفـت      « خود با عنوان       در مقاله  منوچهري و   نجاتي
نت، هگل، ميل، توكويل و     ماكياول، هابز، روسو، كا   هاي سياسي     اند كه در فلسفه     آورده» سياسي هابرماس 

اسـت؛   شـده  هاي تئوريـك اوليـه از مفهـوم شـهروندي ارائـه      ، رگهماركس، گابريل دو لپز، ترنر و شلتون 
......................................................................................................................... 

1 . Citizenship 
2 . T.H.Mashal 
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، )1992 (ميليگـان ،  )1992 (واتزميلر،  )1991 (آندرههاي    با استناد به تحليل   ) 1999 (هاتچينگباره    دراين
ها را پرورانده     ، محوريت اين طرح   )1995 (ميلكاكيو  ) 2008 (بنت،  )(1994 واناشتربرگن،  )1993 (ترنر

  ).6: 1385نجاتي و منوچهري، (است   ساخته و منظم
، معتقد است   گابريل دو لپز  ؛  »هويت شهروندي چيست؟  «در نظريه فعلي، بحث اصلي اين است كه         

 كند؛ درواقع، احـساس تعلقـي       تواند بر آن تكيه     كه هويت شهروندي، آن چيزي است كه يك دولت مي         
. http://blogs.nottingham.ac.uk)(است كه اين شهروندان به يـك رشـته هنجارهـا و قـوانين دارنـد              

هويـت شـهروندي را     . كنـد   هويت شهروندي، مفهومي است كه ميان خود و ديگـري تمـايز ايجـادمي             
هـاي خـاص    سـري ويژگـي   كـه فـرد، يـك     اول، هنگـامي  در مرحلـه : كـرد  توان به دو مرحله تقسيم      مي

 بعدي   شود؛ در اين هنگام، مرحله      مي  دهد، شهروند و خودي تلقي      باشد و وظايفي خاص را انجام       داشته
شـود كـه      شود؛ در اين مرحله، شهروند، داراي حقـوقي مـي            مرحله نخست است، حاصل مي      كه نتيجه 

سـري    اي يـك  شهروند، كـسي اسـت كـه دار       «دارند؛ درمجموع، دو لپز اعتقاددارد        حقوق شهروندي نام  
دانـد و     اي ميان افراد بـا هـم و بـا دولـت مـي               ؛ وي هويت شهروندي را رابطه     »حقوق و وظايف باشد   

كند و حقوق و وظايف افراد، مقابل دولـت           مي  درواقع، مفهوم شهروندي، ميان افراد و دولت نمايندگي       
ين اسـت كـه حقـوق و    يكي از مسائل مهم هويت شهروندي، ا . كند  مي  و افراد، مقابل يكديگر را تعيين     

  .(De la Paz,n.d:1-5)جانبه نيست  طرفه و يك وظايف، دوطرفه است و هيچ حق و تكليفي يك
اسـت، اصـولي را     كه بيشتر تمركز خود را بر تدوين چارچوبي براي هويت شهروندي گذاشته            بنت

شود؛    شهروند تلقي  كند و درواقع،    تواند هويت شهروندي را كسب      كند كه اگر فرد دارا باشد، مي        مي  بيان
شناس است  كند، شهروند وظيفه    دهد و قانون را رعايت      وي معتقد است، شهروندي كه وظايفي را انجام       

هـاي زيـر بـه     تواند از طريق فعاليـت  ولي اين شهروند مي   ) كند  مي  در اينجا هويت شهروندي را كسب     (
عنوان حقوق شـهروندي از آنهـا         بهدارد كه     شود كه دولت نيز در برابر وي وظايفي         شهروند فعال تبديل  

  :اند از ها عبارت شود؛ اين فعاليت يادمي
  .محور، متعهد است هاي دولت به شركت در فعاليت -1
  .دادن، عملي دموكراتيك و معلول آگاهي و ارتباط با دولت است، باوردارد به اينكه رأي -2
  .كند ي جمعي اطالع كسبها درخصوص دولت و مسائل مرتبط با آن از طريق اخبار رسانه -3
هاي هدفمند كه اغلب از طريـق         شود و به احزاب و گروه        مدني، ملحق مي    هاي جامعه   به ارگان  -4
  .دهد مي كنند، حمايت خود را نشان كنند تا حاميان را بسيج مي طرفه برقرار هاي مرسوم، ارتباطي يك راه
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وش، شخـصي و خـصوصي،       حكومـت و داشـتن اهـداف خودجـ          شـده   دهي  به اهداف سازمان   -5
  .دهد مي كمترين تعلق  را نشان

  هاي داوطلبانـه    گرايي، فعاليت   هاي ديگر، مانند مصرف     دادن در مقايسه با كنش      پذيرد كه رأي    مي -6
  .دارد هاي فراملي، كمتر اهميت گروهي يا كنش

  .اعتماد است هاي مشاركتي، بي هاي سياسيون و ارتقاي رسانه به رسانه -7
دارد؛ يعنـي   هـاي اجتمـاعي كـه كمتـر محدودكننـده و محـصوركننده هـستند عالقـه              هبه شـبك   -8

يابنـد و از       حيـات مـي     هايي كه از طريق روابط دوسـتي و پيونـدهاي سـست اجتمـاعي ادامـه                 اجتماع
  .(Bennet,2008:3- 4)كنند  مي هاي تبادل اطالعات دوسويه استفاده فنّاوري

سـري حقـوق كـه حقـوق شـهروندي            دهنـد، بـه يـك       انجـام هاي بـاال را       وقتي شهروندان، فعاليت  
كرده و  بندي ، اين حقوق را در سه دسته در جدول زير دسته         گابريل دو لپز  يابند؛    مي  شود، دست   مي  ناميده

 .داند آنها را شامل سه نوع حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي مي

  دو لپزاز ديدگاه بندي اصول شهروندي برحسب حقوق شهروندي  تقسيم: 1جدول 
 نهادهاي مرتبط تعريف اصول شهروندي

 حقوق مدني

  حقوق الزم براي آزادي فردي، اختيار شخصي،
 حق مالكيت اموال انعقاد فكر و مذهب، آزادي بيان،

 قراردادهاي قانوني و حق انصراف

 دادگاه قضايي

 حقوق سياسي

عنوان فردي  به، حق مشاركت در اِعمال قدرت سياسي
عنوان يك  شده يا به و اختيارات سياسي تفويضكه به ا
 .دهنده به اعضاي چنين هيئتي رأي

  
  مجلس و شوراها

 

 حق داشتن اندكي رفاه اقتصادي و امنيتي حقوق اجتماعي
امكانات آموزشي و خدمات 

 اجتماعي

  ) De la Paz,n.d:1-2: (منبع

كنـد و     روندي خـود عمـل    گفت كه اگر شخص بـه تكـاليف شـه           توان  بندي مبحث باال مي     در جمع 
آورد، آنگـاه ازسـوي سـاير شـهروندان، فـرد داراي هويـت        دسـت  هويت شهروندي را از اين طريق به  

شـود و از امتيازهـاي        مـي   شهروندي و ازسوي دولت، فرد داراي استحقاق حقوق شهروندي محـسوب          
اگر اين عناصـر    شود ولي     مند مي   شهروندي مانند حقوق سياسي، حقوق مدني و حقوق اجتماعي، بهره         
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اش از حقوق شـهروندي و هويـت           فاصله او از اين عناصر، فاصله       اندازه  باشد، به   طور كامل نداشته    را به 
  .شود  امتيازهاي شهروندي، محروم مي شود؛ حتي از تمامي شهروندي، بيشتر مي

  هاي تفاوت هويتي مسلمانان مهاجر با شهروندان بومي انگلستان  زمينه-ب
فرد دارد كه آنها را با ساير افراد          هايي منحصربه   ها، ويژگي   راد يا هويت جمعي گروه    هويت فردي اف  

هـاي اجتمـاعي براسـاس        هاي جمعـي گـروه      كند؛ اين تمايز ميان هويت      ها متفاوت و متمايزمي     يا گروه 
هـا و     در موضوع مورد بحث مقاله، هنگام بررسـي زمينـه         . شود  هاي متفاوت ايجادمي    عوامل و خصيصه  

  :شود مي ل تفاوت هويتي مسلمانان مهاجر با شهروندان بومي انگلستان، موارد زير ديدهعوام
پـذيري فـرد      اي بسيار مهم اسـت كـه بـر واكـنش             آگاهي، مؤلفه  : آگاهي از شرايط شهروند بودن     -1

كه به جوامـع اروپـايي وارد    بسياري از مسلمانان مهاجر، هنگامي. (De la Paz,n. d:4-6)گذارد  تأثيرمي
دلفـور و   . كننـد   كشد كه شرايط و ضوابط شهروندي در محيط جديد را درك            مي  ها طول   شوند، مدت   مي

ــشانروكــيچ ــرادي كــه متوجــه مــي   ن ــد، اف ــه  دادن ــه شــوند، بعــضي از عناصــر هــويتي آنهــا ب اي  گون
است كه با تصور آنهـا از خودشـان در تنـاقض اسـت، بـه احـساس نارضـايتي، دچـار                        شده  بندي  طبقه
انـدازد و بـه تغييـر و تحـول در نظـام           مـي   جريـان   همين احساس، فرايند تغيير هويـت را بـه        شوند؛    مي

  ).29: 1391صفوي و طباطبايي، (شود  شخصيتي منجرمي
نژادبودن اعضاي يك هويت شهروندي در انسجام آنهـا            شهروندي، هم    طبق نظريه  : خون و نژاد   -2

 اروپاييان همگي متعلق به يك سرزمين هستند ؛ مانند اينكه(Heywood, 1994:156)حائز اهميت است 
هـاي گذشـته را ندارنـد، هنـوز مـورد             ها جايگاه سـده     گونه بحث   اگرچه اين . و همگي از نژاد سفيدند    

كنند، افرادي هستند كه از نظر خاك و نژاد با اروپاييـان              مسلمانان مهاجر كه به اروپا سفرمي     . اند  اهميت
همين علت از اين نظر بـا ضـعف يكـي از عناصـر هويـت شـهروندي،                  ندارند؛ به     اند و سنخيتي    بيگانه
 .شوند نمي شوند و شهروند محسوب رو مي روبه

آهستگي، ولـي بـدون       كنند و اسالم به     مي   امروزه چندين ميليون مسلمان در اروپا زندگي       : مذهب -3
روپاسـت و  انداز اجتمـاعي، فرهنگـي و تاحـدي سياسـي ا     شدن به بخشي از چشم   وقفه در حال تبديل   

طـور معمـول،      عناصـر پيـشين تـضاد، بـه       . شـود   مي  اسالم پس از مسيحيت، دومين دين اروپا محسوب       
هـاي    بـه همـشهري     هـا را نـسبت      ايدئولوژيكي و جغرافيايي بودند؛ اما آن عواملي كـه اكنـون اروپـايي            

 در قابـل    مسلمانشان برانگيخته، بيشتر هويتي هستند كه در وضعيت كنوني، موجب واكـنش اروپاييـان             
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  ).19 تا 8: 1388صداقي، (شود  آنان مي
تواننـد    طور عمـده نمـي       مذاهبي كه به دخالت دين در قوانين مدني اعتقاددارند، به          : سكوالريسم -4

يقـين، داراي افكـار و        باشند كه بـه     هايي داشته   نقشي سازنده در انسجام هويت شهروندي يكسان انسان       
  سكوالريـسم و جـدايي ديـن از     (Jones & gaveta,2002: 19-25) .اندازهايي متفـاوت هـستند   چشم

 وسطي، عنصر مهم ديگر سـازنده هويـت          عنوان محصول تجربيات اروپايي در دوران قرون        سياست به 
  اروپايي است؛ اين مؤلفه درخصوص مسلمانان با مباحـث اسـالم سياسـي و حـضور ديـن در عرصـه                    

  .يابد اجتماعي تضادمي
هاي مشترك شهروندان در داشـتن         زبان، عادات رفتاري و ارزش       مجموعه : عرف و زبان مشترك    -5

هـاي مـشترك      كننـد، فـردي بـه ارزش        كـه مـشاهده     هويت يكسان شهروندي، مهم است؛ آنها هنگـامي       
رود كـه نتواننـد وي را         مـي   كنـد، احتمـال     مـي   هايي ديگر را رعايت     ها و عرف    نهد و گاه، ارزش     نمي  ارج
ت شــهروندي همــسان بــا خــود بپذيرنــد و درنتيجــه، وي را ديگــري عنــوان شــخص داري هويــ بــه

شـود    داده  كنند؛ اين زبان مشترك بايد از طريق نظام آموزش از ابتدا در ميان محـصالن تـرويج                  تصورمي
Banks,2008: 1-3)..(  

ليبراليــسم نيــز در كنــار . دارد  ليبراليــسم در فرهنــگ و اقتــصاد مــردم اروپــا جريــان: ليبراليــسم-6
هـاي هويـت      است و يكي ديگر از پايـه        گرفته  ريسم، باوري است كه درگذر زمان در اروپا شكل        سكوال

اقتصاد آزاد و فردگرايـي ازجملـه نتـايج آن در           ). 10 تا 8: 1381پورهاشمي،(دهد    مي  اروپايي را تشكيل  
 متمركز يا   بر اقتصاد   زندگي شهروندان اروپايي است؛ مهاجراني كه اين اصل را نپذيرند و افكاري مبتني            

توانند در ميـان شـهروندان اروپـايي جـزو      باشند، نمي هاي زندگي اشتراكي داشته بر طرخ  فرهنگي مبتني 
  .شوند احتمال، از جمع شهروندان اروپا طردمي شوند و به ها محسوب خودي
يـق بـا    تطب   اومانيسم در تضاد با مباني ديني در اسالم قراردارد و از نظر مسلمانان قابل              : اومانيسم -7

ها و سرنوشـت جمعـي آنهـا          ريزي جامعه براساس خواست انسان      اومانيسم با نوعي پايه   . اسالم نيست 
 خاطر تعدادي از افراد به امور مـشترك بـا امـوري خـاص؛ چنـين تعلقـي موجـب                      تعلق: مرتبط است 

 شـود   شود كه با عنوان ما از ماهاي ديگر جدا مـي            گيري يك واحد جمعي مي      احساس همبستگي شكل  
 ).18: 1388نيا،  لقمان(
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  ها ها و تفاوت با اسالم؛ شباهت ستيزي و دشمني  هراسي، اسالم  نمودهاي اسالم-ج
هراسي دانست و درواقع، اينها       توان از نمودهاي اسالم     كننده را نمي    آميز و توهين    رفتارهاي خشونت 

 حـوادث تروريـستي لنـدن و     سـپتامبر و 11  ؛ حادثهMoghal, 2012) :28-2(اند  ستيزي نمودهاي اسالم
شـده را از      ظاهر كنتـرل    مادريد و همچنين بروز بحران مالي اخير در اروپا، در پيوند با هم، اين طرحِ به               

شـدند؛ ايـن واكـنش در ادامـه،       ستيزي را سـبب  كردند و ايجاد واكنشي بزرگ به نام اسالم        كنترل خارج 
  .گرفت ه شد و هويت مقاومتي شكلموجب جداشدن اقليت مسلمانان از اجتماع عمومي جامع

سـتيزي و     ها و داليـل آن از اسـالم         بودن ريشه    و آگاهانه   توان از لحاظ ارادي     با اسالم را مي     دشمني  
هراسي متمايز دانست؛ يعني وقتي در سطح فرد يا در سطح كالن، يعنـي يـك دولـت يـا حـزب                       اسالم

شـود، از آن بـه        ه منافع سياسي و اقتصادي ديـده      مثابه مانعي بر سر راه رسيدن ب        عمده سياسي، اسالم به   
شـود كـه ايـن        كنند؛ حال بايد به اين نكته دقت        زدن به منافع خرد و كالن خود اظهارتنفرمي         دليل ضربه 

انجامـد، ناشـي از       سـتيزي مـي     ستيزي نيست زيرا تنفري كه به اسـالم         دشمني، مانند دشمني مولد اسالم    
بودن مسلمانان اسـت    هاي اسالمي و تروريست     بودن انديشه   رناكهراس برآمده از تصور ناخودآگاه خط     

گونه هراس يا ترسي كاذب نيست؛ درواقـع،          ، برآمده از هيچ   »با اسالم   دشمني  «كه تنفر ناشي از       درحالي
شود و در اين پژوهش به دو نوع جنگ           مي  نوعي جنگ است، فرايندي كه با طرح و نقشه پيشين انجام          

ستيزي اگر با نيـت       هراسي و اسالم    ديگر، نمودهاي اسالم    عبارت  است؛ به   شده نرم و جنگ سخت تقسيم    
قرارگيرند؛ حال، »  با اسالم دشمني«توانند درزمره نمودهاي  باشند، مي) و نه از روي هراس(و مغرضانه 
 ستيزي باشد؛ بـراي نمونـه       هراسي و اسالم    تواند همان مصاديق اسالم     با اسالم، در ظاهر مي      اين دشمني   
شده براي تخريب چهـره   سازد، با اهداف از پيش طراحي ساز، فيلمي كه ضد مسلمانان مي    اگر يك فيلم  

شود و به دليـل آنكـه خـشونت مـستقيم در ايـن عمـل                  مي  با اسالم تلقي    مسلمانان باشد، نمود دشمني     
  .تحليل است در نظريه جنگ نرم، قابل) مانند خشونت فيزيكي(وجودندارد 
گونه ترس كـاذب نيـست؛ تمـام اعمـال            ، برآمده از هيچ   »با اسالم   دشمني  « ناشي از    كه تنفر   درحالي

 بـا   گيرند، در زيرمجموعه دشـمني   يادشده در دو تعريف پيشين اگر با آگاهي و از روي غرض صورت            
بنـدي اشـكال     در شكل زير، نقش آگاهي در تقـسيم  (Moghal, 2012:1-5) .شوند مي بندي اسالم دسته
هراسي و دشمني بـا اسـالم         مفهوم آگاهي، سبب تمايز ميان اسالم     . است  شده  داده  اسالم نشان مخالفت با   

سـتيزي، تفـاوت      هراسـي و تعريـف اسـالم        شود؛ همچنين وجـود خـشونت، ميـان تعريـف اسـالم             مي
كند؛ درمجموع، ويژگي مشترك هر سه نمود از مخالفت بـا اسـالم، ايـن اسـت كـه شـهروند                       ايجادمي
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هـايي، ضـد      كنـد، بـه اقـدام       بدانـد و غيرخـودي تلقـي        كه مسلمانان را از خود بيگانه         ياروپايي، هنگام 
  .زند مي مسلمانان دست

  
  
  
  
  
  

 بندي اشكال مخالفت با اسالم نقش آگاهي در تقسيم  :1شكل 

 ستيزي هراسي به اسالم تحول نمودهاي اسالم -د
شود و تالش براي      مي  مللي محسوب ال   عطفي در تحوالت بين      ميالدي، نقطه  2001 سپتامبر سال    11

زند؛ اين حادثـه نـاگوار كـه     مي   متحده و همراهي اروپا رقم      آغاز عصري جديد را به سردمداري اياالت      
اي گـسترده، موجـب    سبب عمق فاجعه و پوشـش رسـانه   اند، به علل و عوامل آن، هنوز مشخص نشده     

هراسي   عنوان كاتاليزور اسالم    سپتامبر را به   11توان    واكنشي ضد كليت اسالم شد؛ با اين اوصاف آيا مي         
هـاي مـسلمانان      گونه اقـدام    ستيزي دانست؟؛ آيا اين اتفاق، داراي تبعات بعدي نبود؟ و آيا اين             يا اسالم 

  است؟ افراطي مؤثر بر خشونت اروپاييان به مهاجران مسلمانان نبوده
هراسـي اسـت كـه در         ه اسالم گرفته در مرحل    ستيزي درواقع، حاصل تصور غلط پيشين شكل        اسالم

دهـد؛ در     مـي   آميز ناشي از هراس نـشان       صورت عملي خشونت    ستيزي، خود را به     مرحله گذار به اسالم   
ستيزي بايدگفت كه عواملي بسيار، نظير عوامل زيـر در ايـن         هراسي به اسالم    توضيح اين گذار از اسالم    

  :اند داشته صورت اساسي نقش  امر، به
  هاي اخير؛ ن كشورهاي اروپايي در سال رشد جمعيت مسلما-1
  هاي افراطي و متعصب مسلمان؛ هاي گروه  اقدام-2
 بــروز بحــران مــالي و تبعــات آن، نظيــر بيكــاري فزاينــده كــه بــه ايجــاد جــو مهاجرســتيزي  -3

  .است منجرشده

 مخالفت با اسالم

 آگاهي

 دشمني با اسالم

 ناآگاهي

 اسالم هراسي

 خشونت

 اسالم ستيزي



  
  1395، بهار و تابستان 1، شماره 4شناسي سياسي جهان اسالم، دوره   پژوهشي جامعه-دوفصلنامه علمي

 

  
 

142

، 2002 در اكتبـر سـال       1گـذاري بـالي      سپتامبر و حوادث بعـد از آن، نظيـر بمـب           11پس از حادثه    
 و ساير حوادث تروريستي كه در آنها مـسلمانان، مـتهم شـدند،    2 در لندن2005هاي ژوئيه     گذاري بمب

 امنيتي، پليسي و فشارهاي سياسـي   سابقه  شدت در كشورهاي اروپايي، تحت نظارت بي        اين جمعيت به  
قل ون  هاي هماهنگ ازسوي افراطيون مسلمان در سيستم حمل         گذاري  ، بمب 2005در ژوئيه   . قرارگرفتند

 از اين حادثه، موج   نفر از شهروندان عادي انجاميد؛ پس770شدن   نفر و زخمي55شهر لندن، به مرگ     
: 1389كريمـي،  (يافـت   شدت افـزايش  ويژه در انگلستان به   حمالت ضد مسلمانان در سراسر اروپا و به       

 ).118 و 117

امل مؤثر بر شـتاب تحـول       شدن اروپا به سمت بحران مالي و پيامدهاي آن از عو            همچنين، كشانده 
بحران مالي اخير در اروپا و افزايش بيكـاري در ميـان جوانـان    . است  ستيزي بوده   هراسي به اسالم    اسالم

اسـت؛ در ايـن ميـان، مـسلمانان           ها و مهاجران اين كشورها شـده        اروپايي، موجب مقصردانستن اقليت   
هـايي بـسيار را ضـد         ست افراطي، مخالفت  ها و احزاب را     گروه. مهاجر نيز در ميان متهمان قرارگرفتند     

دادنـد و گـسترش و تعميـق فـضاي            ويـژه مـسلمانان در ايـن كـشورها انجـام            هـا و بـه      حضور اقليـت  
  .شدند هراسي را در اروپا سبب اسالم

  ستيزي در اروپا مصاديق اسالم: 2جدول 
 مصاديق رفتاري ستيزي بندي نمودهاي اسالم  دسته

 ويژه زنان محجبه و حمله به مساجد مسلمانان  به مسلمانان و بهحمله خشونت كالمي و فيزيكي

 ترساندن مسلمانان در فضاهاي عمومي از آسيب فيزيكي و مالي ارعاب

 ها زدن به وسايل مسلمانان در فضاي مدرسه و خيابان آسيب رساني به اموال مسلمانان آسيب
    

به ساير اقـشار در جامعـه انگلـستان، ايـن            يكي از داليل باالتربودن رشد جمعيت مسلمانان، نسبت       
دارند و اين موضـوع در ميـان زنـان            طور معمول، زنان مذهبي، بيشتر به فرزندآوردن تمايل         است كه به  

  (Wesdtoff,2007: 784-808).مسلمان، شديدتر است  
  :شود حتي اين تصور هم براي اروپاييان، وحشتناك است كه در آينده اروپا به دو ملت تقسيم

......................................................................................................................... 
  .سواحل بالي، مكاني خوش آب و هوا. شدند داد، دو توريست كشته  بالي رخ در اين انفجار كه در سواحل جزيره.  1
گرفت   عهده   نفر شد و القاعده، مسئوليتش را به       56شدن    ر سيستم حمل ونقل لندن كه موجب كشته       انفجار چهار بمب د   .  2

(BBCNEWS.CO.UK).  
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   اروپاييان سكوالر، ثروتمند، مسن و ضعيف و در حال كاستي-1
   مسلمانان مذهبي، جوان، فقير، قدرتمند و روبه رشد-2

دهند   مي  هاي اروپايي را تشكيل      درصد از جمعيت بيشتر كشور     6 تا   2براين، مسلمانان حدود      افزون
 زنان مسلمان اروپا داراي دو يا        درصد 40حدود  . ترين اقليت مذهبي در اروپا هستند       رو، بزرگ   و ازاين 

شود، درصد جمعيت اقليت مسلمان بـه كـل جمعيـت در              مي  بيش از دو فرزند هستند؛ اين روند سبب       
 در  2050هـا تـا سـال       بينـي   يابد؛ براي نمونه، طبق پـيش       هاي آينده افزايش    كشورهاي اروپايي، طي دهه   

. (Westoff 2007: 784-808)واهنـدداد  خ  درصد جمعيت كشور را مسلمانان تشكيل24بريتانيا، حدود 
 درصد آنها زيـر     60رود كه   شمارميجمعيت مسلمان بريتانيا، بيشترين رشد را داشته، جمعيت جوان به         

به جمعيت انگليس،      سال بوده كه نسبت    28 سال هستند؛ همچنين، ميانگين سني مسلمانان انگليس،         30
 سـال،   18 سال بوده، همچنـين افـراد زيـر          16زير  سوم جمعيت مسلمان،      ترند و نيز يك      سال جوان  13
حاضـر، بيـشترين تـراكم جمعيـت          دهند؛ درحال مي   سال انگليسي را تشكيل    16پنجم كل افراد زير       يك

 21: 1392صـفوي،   . (و برادفـورد قراردارنـد    ) بيرمنگـام (مسلمانان در انگليس در لندن، وست ميـدلنز         
  )20و

  : اند از ترتيب عبارت ان را دارند، بهشھرھايی مھم که بيشترين تعداد مسلمان
  ؛607000 1لندن -
 ؛140000 2بيرمنگام -

 ؛125000 3منچستر -

 ؛75000 4برادفورد -

 .39000 5كركلس -

اسـت؛    شـده   داده  سـتيزي نـشان     هراسـي بـه اسـالم       در شكل زير، چگونگي تأثير علل تحول اسـالم        
هـاي    اقـدام : انـد از    ثيرگذارنـد كـه عبـارت     شود، چهار دليـل در ايـن تحـول تأ           مي  طوركه مشاهده   همان

 .  سپتامبر، افزايش جمعيت و پيامدهاي بحران مالي11بار و افراطي مسلمان، حادثه  خشونت

  
  

......................................................................................................................... 
1 . London 
2 . Birmingham 
3 . Manchester 
4 . Bradford 
5 . Kirklees 
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  ستيزي هراسي به اسالم چگونگي تأثير علل تحول اسالم: 2شكل 
  

  ستيزي اسالمهراسي و  سطوح اسالم -هـ

   سطح دولتي- 1
با اسالم  آيد، نمودهاي دشمني   با اسالم در بخش پيشين برمي طوركه از تعريف مفهوم دشمني  همان

ساز هستند پس  كرد؛ اين دو سطح، داراي آگاهي تصميم ها و احزاب مشاهده     توان در سطح دولت     را مي 
بخش دولتي، خود داراي    . ستيزي شمرد   اسالمهراسي و     هاي آنها را جزو نمودهاي اسالم       توان اقدام   نمي

  . با اسالم را ديد توان نوعي از دشمني هايي گوناگون است كه در آنها مي زيرمجموعه
 سپتامبر، احساسات ضداسالمي و خـشونت       11هاي پس از حادثه       كه عيان است در سال      گونه  همان

ان در اروپا، هم در قالـب رسـمي         نقض حقوق مسلمان  . است  ضد مسلمانان در اروپا رشدي زياد داشته      
ازجملـه  . شـود   مـي   مـشاهده ) هـاي راسـت افراطـي       حمالت گروه (و هم غيررسمي    ) بدرفتاري پليس (

  :كرد توان به موارد زير اشاره با اسالم در سطح دولت مي هاي دشمني  زمينه
 بـه    تبعيض در سطوح مختلف دولتي ازجمله تبعيض در دادرسي، بيشتر          : تبعيض در دادرسي   -1-1

كند؛ درواقع، شـهروندان مـسلمان از امتيازهـايي كـه شـهروندان ديگـر                  بروزمي 1»تحريم«شكلي مثابه   
  (lambert & Mazer,2011: 135).شوند  نوعي، مستثني واقع مي مندند، به بهره

......................................................................................................................... 
1 . Sanction 

 ينبروز تضاد هويتي ب

مسلمانان و ديگر  
 شهروندان

 هراسي  تحول اسالم
 افزايش جمعيت مسلمانان ستيزي به اسالم

 پيامدهاي بحران مالي

  سپتامبر11حادثه

 بار و افراطي مسلمانانهاي خشونتاقدام
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شـده در انگلـستان، افـراد داراي           براي نمونه، براساس مطالعات انجام     : تبعيض درگرفتن شغل   -1-2
هاي مـشابه، بـراي اسـتخدام در          هاي فرانسوي و با قابليت      سالمي در مقايسه با افراد داراي نام      هاي ا   نام

  ).406: 1388شيرغالمي، (شنوند  يك شغل، سه برابر كمتر، پاسخ مثبت مي
   مانند حمله به افغانستان به همراه ايـاالت        :رساني به اموال و سرزمين مسلمانان        غصب و آسيب   -1-3

اي بـراي كنتـرل و    هـاي مـشخص و محـدود بـه مـسلمانان كـه بـه اعتقـاد عـده           كمكمتحده يا دادن    
  .(Lambert & Mazer,2011: 137)محدودكردن آنهاست 

 بـراي افـزايش دسـتگيري       2004مانند قانوني كه در سـال       : گيرانه  آميز و سخت     قوانين تبعيض  -1-4
هـا بـه       البتـه تحـول در سياسـت       ؛)255 تا   250: 1388زاده،    مرشدي(شد    مظنونان به تروريسم تصويب   

هاي كالن اجرايـي درخـصوص مـسلمانان،          ي مهم دربرنداشته بلكه سياست      ا  تنها فايده   شكل كنوني، نه  
 ).Korteweg,2013:204&Yurdakul(است  جوكرده اي از آنها را انتقام عده

دنبـال تـصويب قـوانين مختلـف در           هاي اخير، بـه      در سال  :هاي پليس و نيروهاي امنيتي       اقدام -1-5
اسـت؛ در     يافتـه   گيري نيروهاي امنيتي درخصوص مـسلمانان افـزايش         جهت مبارزه با تروريسم، سخت    

برخورد نيروهاي امنيتي براي جستجوي افراد مظنون به اعمال تروريستي، اغلب مسلمانان مورد اتهـام               
كه اغلب پـس از   شود؛ درحالي اي گسترده در ميان مسلمانان مي  ه  گيرند و اين موجب دستگيري      قرارمي

اشـتباه در مظـان اتهـام     گنـاه بـوده و بـه    شود كه بيـشتر افـراد دستگيرشـده، بـي       بازپرسي، مشخص مي  
مـدت  . اسـت  داشـته  زمان دستگيري افراد نيـز افـزايش    ها، مدت بر تعداد دستگيري اند؛ عالوه قرارگرفته

يافته و اين موجـب اخـتالل در زنـدگي روزمـره               روز افزايش  28 روز به    14بازداشت بدون مدرك از     
  ).159تا 155: 1391حسيني فايق،(است  شهروندان مسلمان شده

  ها و احزاب  سطح گروه- 2
تـوان    درخصوص احزاب مي  . ها و احزاب است     با اسالم، سطح گروه     يكي ديگر از سطوح دشمني      

هاي ضداسالمي، با آگـاهي از انگيـزه و نتيجـه اعمـال                و گروه  احزاب. كرد  به حزب ملي بريتانيا اشاره    
پردازنـد و مـصداق جنـگ نـرم و            با اسالم مي    خود و اغلب با اهداف سياسي و جذب رأي به دشمني            

كرد؛ رفتارهايي مانند تخريب چهره مسلمانان، تأكيـد   هاي آنها مشاهده توان در اقدام    جنگ سخت را مي   
گيـري در قـوانين مهـاجرت         ديگر شهروندان انگلستان و تأكيـد بـر سـخت         هاي مسلمانان با      بر تفاوت 

بـار را ضـد مـسلمانان، شـاهديم؛ ايـن        هايي خشونت   هاي آنهاست؛ در اين سطح، اقدام       ازجمله فعاليت 
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ستيزانه، بيشتر متوجه چه امور حائز        هاي اسالم   اند؟؛ اقدام   داده  هايي ضد مسلمانان انجام     احزاب چه اقدام  
  ي مسلمانان است؟اهميتي برا

ها ضد سـاخت مـسجد        توان به برپايي تجمع     مي) متناسب با مفهوم جنگ سخت    (در موردي ديگر    
، حدود پنجاه معتـرض ازجملـه اعـضاي حـزب ملـي      2014 ژوئن 21كرد؛ براي نمونه در تاريخ      اشاره

د مسجد   و ساكنان محلي در بلكبرن رود، جنب مكان پيشنهادي براي ساخت ساختمان جدي             1انگلستان
  .(Pitt, 2014,June 21)شدند  طيبه جمع

   سطح فضاي عمومي و فردي جامعه-  3
سـتيزي ماننـد برخوردهـاي فيزيكـي، تـوهين لفظـي و               شد، نمودهـاي اسـالم      طوركه تشريح   همان

هـا،   هايي مانند خيابان رساني مالي به مسلمانان، بيشتر در سطح فضاي عمومي جامعه و در محيط      آسيب
  .دهد كه تاحدودي دور از چشم پليس باشند مي امثال آنها رويها و  ها، فروشگاه پارك

عنوان  است، تعارض رفتاري به شده  درخصوص مسلمانان اروپا انجام2012در پژوهشي كه در سال 
، رفتارهاي خـشن و غيرطبيعـي شـهروندان         »تعارض رفتاري «. شده  هاي واگرايي بررسي    يكي از معرف  

اين پژوهش با روش پيمايشي با      . شد  تعريف) م از بومي و مهاجر    اع(غيرمسلمان با شهروندان مسلمان     
 نفـر از شـهروندان مـسلمان را در سـه شـهر لنـدن، پـاريس و بروكـسل                     1200نامه، نظريـات      پرسش
 درصد از پاسـخگويان، تعـارض       6/29دهند كه از نگاه       مي  هاي پژوهش يادشده نشان     كرد؛ يافته   ارزيابي

 درصـد پاسـخگويان، ايـن تعـارض         5/28درحد كم و خيلي كم است و        رفتاري اروپاييان با مسلمانان     
 درصد نيز تعارض رفتاري اروپاييان بـا مـسلمانان را درحـد زيـاد و                1/26رفتاري را درحد متوسط و      

دوم   تـوان دريافـت، بـيش از يـك          ؛ از آمارهاي باال مي    )185: 1392صفوي،(اند    كرده  خيلي زياد ارزيابي  
 رفتاري غيرمسلمانان را با خـود در سـطح متوسـط، زيـاد و خيلـي زيـاد                   نمونه مورد بررسي، تعارض   

  .دانند مي

  )هاي تصويري رسانه(ها   سطح رسانه- 4
هـايي كـه در آنهـا         هراسي بايدگفت، به دليـل نمـايش صـحنه          ها و اسالم    درخصوص ارتباط رسانه  

  ؛ ايـن سـطح در حـوزه       شود  مي  شوند و مخاطب به اجتناب از آنان تشويق         مي  داده  مسلمانان خشن جلوه  
ها و مقاصـد سياسـي    اي با نقشه مشروط است؛ يعني اگر برنامه هراسي، واقع است؛ البته اين امر، اسالم

......................................................................................................................... 
1 . BNP 
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دادن مسلمانان را از روي عادت و عـرف سـينماي             ساز، غيرمتمدن نشان    شود و كارگردان و فيلم      ساخته
 بـا   يان باشد، آنگـاه از نمودهـاي دشـمني      شده در م    نوعي، نيات از  پيش طراحي       ندهند و به    غرب انجام 

  .شود مي اسالم محسوب
  به تعارض رفتاري اروپاييان با مسلمانان ديدگاه پاسخگويان نسبت: 3جدول 

 تراكمي درصد معتبر درصد درصد فراواني 

 9/7 9/7 6/6 51 خيلي كم

 2/35 4/27 0/23 177 كم

 1/69 8/33 5/28 219 متوسط

 3/87 2/18 4/15 118 زياد

 0/100 7/12 7/10 82 خيلي زياد

 _ 0/100 2/84 647 جمع

 _ _ 8/15 121 بدون پاسخ

 _ _ 0/100 768 جمع كل

 )185: 1392صفوي، : (منبع

انـد،    شـده   هـايي كـه ضـد اسـالم و شخـصيت پيـامبر اسـالم سـاخته                  در جدول زير، فهرست فيلم    
كــرد؛ در ايــن جــدول  آنهــا مــشاهدهتــوان ســهم توليــدهاي انگلــستان را در  اســت و مــي شــده آورده

هراسـي   كـه از نمودهـاي اسـالم      (شود كه حجم توليدهاي سـينمايي انگليـسي ضداسـالمي             مي  مشاهده
اسـت؛ درواقـع، بـسياري از         يافتـه   طـوري چـشمگير افـزايش       هاي اخيـر، بـه      در سال ) شود  مي  محسوب

شـوند كـه هـدف        جـه نمـي   غيرمسلمانان و حتي گاهي مسلمانان با ديدن فيلم ضداسالمي، درست متو          
  .واقعي سازنده چيست

دهد كه از لحاظ مفهومي  مي ستيزي و دشمني با اسالم را نشان   هراسي، اسالم    سطوح اسالم  5جدول  
هـا بيـشتر      افكني از اسالم در سطح رسـانه        هراسي يا هراس    بندي، اسالم   است؛ در اين تقسيم     شده  تفكيك

هـاي مختلـف ماننـد سـينما، تلويزيـون و             سالم درزمينـه  نموددارد؛ اين طيف از نمودهاي مخالفت با ا       
  .سازند مي مطبوعات، خود را نمايان
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  1شده ضداسالم و پيامبر اسالم و مسلمان توسط انگلستان و آمريكا هاي ساخته  فيلمفهرست: 4جدول 

شركت   تاريخ
 كشور سازنده  عنوان  سازنده

14, 2004 Fine Media 
Group 

Muhammad: The Last Prophet 
(movies. nytimes. com)  

 )آخرين پيامبر: محمد(
USA  

December 17, 
2002 PBS 

Muhammad: Legacy of a Prophet 
(web. archive. org) 

 )وارث يك پيامبر: محمد(
USA 

Unknown History 
Channel 

Muhammad: Biography 
(www. historychannelasia. com)  

 UK  ) محمد زندگينامه (

2000 
March 5, 

2005 
PBS 

Islam: Empire of Faith  
(Amazon. co. uk) & (Hollywood. com)  

 )امپراتور ايمان: اسالم (
USA 

March 12, 
2002 

Mpi Home 
Video 

 Story of Islam 
(www. amazon. com) 

 USA  )داستان اسالم(

September 
25, 2006 

Quantum 
Leaps; 
EDS 

Understanding Islam - The Signs Of The Last 
Day  

(dvd. ciao. co. uk)  
 ) آخرالزمان نشانه: درك اسالم(

Turkey

2005 
BBC  

(BBC 
Four)   

An Islamic History of Europe  
(www. bbc. co. uk) 

 )تاريخ اسالم در اروپا(
UK 

May 2, 2004 BBC 
A Muslim In The Family 

(news. bbc. co. uk)  
 )يك مسلمان در خانواده(

UK  

Unknown BBC 
The Smell of Paradise 

(www. imdb. com)  
 UK  )بوي بهشت(

Unknown Unknown
Why Did We Choose Islam - The Enlightenment 

(www. amazon. co. uk)  
 )كنيم مي چرا ما اسالم را انتخاب:  مبهم مسئله(

UK 

October 21, 
2004 

National 
Geographic

Inside Mecca 
(www. amazon. co. uk)  

  )داخل مكه(
USA 

......................................................................................................................... 
 .است مرجع هر فيلم در ستون عنوان آمده.  1



  
ستيزي در انگلستان هراسي و اسالم نمودهاي اجتماعي اسالم

 

  
 

149

 
 كشور سازنده  عنوان  شركت سازنده  تاريخ

Unknown BBC 
Me and the Mosque 
(www. imdb. com)  

 UK  )من و مسجد(

March 2, 
2006 

Towers 
Productions 

Secrets of the Koranthe Past 
(www. imdb. com)  

 )رازهاي قديمي قرآن(
USA 

Unknown Unknown 
Muhammad: A Mercy to Mankind 

(Amazon. co. uk)  
 )رحمت بشريت: محمد(

UK 

July 18, 
2011 (BBC) 

The Life of Muhammad 
(www. bbc. co. uk)  

 )زندگينامه محمد(
UK 

  
  توصيف نمودهاي مخالفت با اسالم و تفكيك آنها از يكديگر: 5جدول 

 نمود رفتارينوع مخالفت با اسالم سطح

  با اسالم  دشمني

   تصويب قوانين ضد مسلمانان-1
  هايي ضد مسلمانان، مانند جنگ عراق  شركت در اقدام-2
 هاي ضد مسلمانان، مانند داعش در دوران كنوني  ايجاد فرقه-3

 ستيزي  اسالم
   اعمال خشونت فيزيكي و لفظي توسط پليس و مأموران امنيتي-1
 هاي حكومتي و سران دولت  توهين لفظي و اهانت و ارعاب توسط مقام-2

 دولت

 هراسي  اسالم
هراسي به دليل وجود آگاهي دولت بر اعمال خود  در سطح دولت، اسالم

 استثناي مأموران ناآگاه پليس پذيرفتني نيست؛ به)  مردم برخالف عامه(

 با اسالم  دشمني 

  شوند هايي با نيت و آگاهي ساخته  فيلم-1
اي كه با نيت   رسانه خبار، مقاالت و هر مقوله بخش اخبار و كاريكاتور ا-2

به مورد پيشين، بيشتر است و  فراواني اين موارد نسبت(شود  مي ساخته
 )مجريان آن، داراي آگاهي بيشتري هستند

 ستيزي  اسالم

هاي  صحنه(ها  هاي انگلستان در فيلم ستيزانه در رسانه بيشتر نمودهاي اسالم
ني پيرامون بحث مهاجرت و مبارزه با توهين و ميزگردهاي تلويزيو

 .شود مي ديده) تروريسم

 رسانه

 هراسي  اسالم
دادن مسلمان، نمايان  ها با وحشتناك جلوه هراسي در فيلم بيشتر نمودهاي اسالم

 .است
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  توصيف نمودهاي مخالفت با اسالم و تفكيك آنها از يكديگر: 5ادامه جدول 
 نمود رفتارينوع مخالفت با اسالم سطح

 بااسالم  دشمني
آوردن آرا و  دست عنوان تهديد امنيتي و به دادن مسلمانان به تالش براي جلوه

 توجه افكار عمومي از اين طريق

 هراسي  اسالم

  هاي آنها در حوزه رسد كه اقدام نظرنمي ها به هاي اين گروه با توجه به اقدام
جز تبعات ناشي از  به(را ناشي از خودآگاهي است هراسي قرارگيرد زي اسالم

 گرايان افراطي حمله تروريستي در لندن توسط اسالم

احزاب و 
 هاي گروه
ستيز اسالم

 ستيزي  اسالم
جز انتشار كتابچه و بخش تصاوير مستند پس از ها به هاي اين گروه تمام اقدام

 ستيزي با اسالم است نه اسالم  دشمني  گذاري لندن در حوزه بمب

 با اسالم  دشمني 
اگر رفتارهاي ضد مسلمان توسط فردي با آگاهي بوده، به دليل منافع 

 .طور نيست شخصي باشد كه اغلب اين

 ستيزي  اسالم

تهديد به برخورد فيزيكي يا غصب (توهين، دشنام و خشونت لفظي، ارعاب 
رساني به اموال توسط مردم عادي در  وشتم، غصب و آسيب ، ضرب)اموال
  عمومي جامعهفضاي

فضاي 
عمومي 
 جامعه

 ساالن ها، دوستان و هم طرد و اجتناب مسلمانان، اخراج از جمع همكالسي هراسي  اسالم
    

شـود؛ مـصاديق      مي  ستيزي در انگلستان در سطح فضاي عمومي جامعه، بيشتر ديده           نمودهاي اسالم 
هـاي    محـيط آن در جامعه مانند حمالت به مساجد و برخوردهاي فيزيكي و لفظي با زنان محجبـه در                  

شرط قرارگرفتن اقدامي در طيف نمودهاي      . هاست  ها و خيابان    مختلف مانند محيط كار، مدارس، پارك     
تـر در     صورت عيـان و مخـرب       با اسالم به    دشمني  . ستيزي، وجود خشونت و فقدان آگاهي است        اسالم

، ظـاهر   يكي از نمودهاي دشـمني بـا اسـالم كـه در بعـد خـارجي               . شود  مي  سطح دولت است كه ديده    
رسـاني    باري است كه موجب غصب و آسيب        هاي خشونت   شود، همكاري دولت انگليس در جريان       مي

 متحـده   ها همراهي دولت انگلستان بـا ايـاالت    اين اقدام شود؛ ازجمله به سرزمين و اموال مسلمانان مي 
 عـراق   هاي گـروه تروريـستي داعـش در         پوشيدن بر اعمال و تحرك      براي لشكركشي به عراق و چشم     

 .است

  گيري نتيجه
ستيزي در انگلستان كه داراي عنصر خشونت هستند و           گفت كه نمودهاي اسالم     توان  درمجموع، مي 
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انـد، بيـشتر در سـطح فـضاي عمـومي جامعـه               شـده   طور مستند در پژوهش آورده      هايي از آنها به     نمونه
مانان تمركزدارنـد، در سـطح      دادن مسل   هراسي كه بر وحشتناك نشان      نمودهاي اسالم . خورند  مي  چشم  به

تر در سـطح دولـت، احـزاب و           طور گسترده   با اسالم به    ها بيشتر وجوددارند و نمودهاي دشمني         رسانه
  گانـه   هـاي مفـاهيم سـه       فهميـدن اينكـه تمايزهـا و تـشابه        . شـود   مـي   ستيز، بيشتر ديـده     هاي اسالم   گروه
كند كه راه برخورد      مي  بسيار به اين امر كمك    با اسالم چه هستند،       ستيزي و دشمني      هراسي، اسالم   اسالم

 مقصد   هاي تضاد جامعه    هاي ضداسالمي و ريشه     العمل به اقدام    با مشكالت مسلمانان و همچنين عكس     
هراسـي،    اسـالم «كـه در ايـن مقالـه، مـشخص شـد              طوري  داد؛ به   درستي نشان   را به مسلمانان مهاجر، به    

( دادن آنهـا    هاي افراطـي؛ وحـشتناك نـشان        عنوان گروه    به سازي كليت اسالم و تاريخ مسلمانان       محكوم
 دو   هراسي و بـروز نمودهـايي اسـت كـه دربردارنـده             شرط تحقق يافتن مفهوم اسالم    .است) مسلمانان

 طرد، تبعيض،   -اعمالي كه در راستاي برخوردهاي مانند اجتناب      . عنصر ناآگاهي و عدم خشونت باشند     
هراسـي هـستند؛ ايـن نمودهـا در           ، از نمودهاي اسالم   »گيرند  مي داوري و تهديد مسلمانان صورت      پيش
شـده و در      هايي كه ضد اسالم و شخصيت پيامبر اسالم در بريتانيا يا با همكاري اين كشور ساخته                 فيلم

اشـتباه بـا      كـه اغلـب بـه     (سـتيزي     اسـالم . اسـت، وجوددارنـد     شـده   متن در قالب جدول، به آنها اشـاره       
تر، تـصور     كامل  بيان  هراسي است؛ به    درحقيقت، شكل راديكال اسالم   ) شود  مي  هراسي، يكي دانسته    اسالم

سـتيزي، خـود     گيري اسالم   هراسي، اكنون و در مرحله شكل       گرفته در مرحله اسالم     غلط و افراطي شكل   
 -نماياند؛ عملي خـشن كـه در سـه شـكل تـوهين لفظـي                  صورت يك عمل خشن تروريستي مي       را به 

بيـشترين نمودهـاي    . دهـد   مـي   رساني به اموال خود را نـشان        فيزيكي و آسيب   برخورد   -دشنام، ارعاب 
هاي گاردين، در فضاي مجازي و اينترنت است؛          ستيزي در انگلستان ضد مسلمانان، طبق گزارش        اسالم

صورت توهين و ارعاب است زيرا در فضاي مجـازي، امكـان برخـورد فيزيكـي                  طبع، به   اين نمودها به  
هـا و     ي فيزيكي، طبق مـستندهايي كـه در ايـن پـژوهش آمـده، بيـشتر در پـارك                  نيست؛ اما برخوردها  

بـودن تنفـر و       توان از لحاظ ارادي و آگاهانـه        دهند؛ همچنين دشمني با اسالم را نيز مي         مي  ها رخ   خيابان
يعنـي  (هراسي جداكرد؛ يعني، وقتي در سطح فرد يا در سـطح كـالن                ستيزي و اسالم     آن از اسالم    ريشه

شـود، افـراد از اسـالم بـه      مي ، اسالم، مانعي بر سر راه رسيدن به منافع مادي و معنوي ديده  )يك دولت 
شود كه اين تنفر،  حال بايد به اين نكته دقت. شوند زدن به منافع خرد و كالن خود، متنفر مي   دليل ضربه 

ز هـراس برآمـده از      ستيزي است، ناشي ا     ستيزي نيست زيرا تنفري كه مولد اسالم        مانند تنفر مولد اسالم   
كه تنفر ناشي از      بودن مسلمانان است؛ درحالي     هاي اسالم و تروريست     بودن انديشه   تصور غلط خطرناك  
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گونه هراس يا ترس كاذب نيست؛ تمام اعمال يادشده در دو تعريـف               برآمده از هيچ  » با اسالم   دشمني  «
ــرض صــورت   ــاهي و از روي غ ــا آگ ــر ب ــشين اگ ــه  پي ــد، در زيرمجموع ــمني د«گيرن ــالم ش ــا اس » ب

هم، استناد به تـصويب       شوند؛ اين عنصر آگاهي در دولت انگلستان وجوددارد و دليل آن              مي  بندي  دسته
قوانين مختلف مانند قوانين ضدتروريسم، قـوانين ضـدمهاجرت، تبعـيض در اسـتخدام و تبعـيض در                  

  .است دادرسي است كه در اين پژوهش به آنها استنادشده

  منابع

  رسيمنابع فا. 1
    مجله عقيدتي، فرهنگـي، اجتمـاعي؛       »بازتوليد هويت جديد اروپايي   «؛  )1389(پورهاشمي، عباس ،

 .10 تا 8، ص 82ش 

    فـصلنامه سياسـت     »جايگـاه سياسـي اجتمـاعي مـسلمانان در اروپـا          «؛  )1388(شيرغالمي، خليل ،
 .35 تا 19، ص)23(2خارجي؛ ش 

    پژوهـشگاه فرهنـگ،   : لمانان اروپا؛ تهران  گرايي و مس    ؛ شكست چند فرهنگ   )1392(صباغيان، علي
 .هنر و ارتباطات

    ؛ همگرايي فرهنگي در اتحاديه اروپا و هويت مـسلمانان، بررسـي مـوردي              )1392(صفوي، حمزه
نامـه دوره دكتـري؛       هويت جمعي مسلمانان مهاجر ساكن در شهرهاي پـاريس و بروكـسل، پايـان             

 .سياسي، گروه علوم سياسيدانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده حقوق و علوم 

        نقش هويت زنان مهاجر مـسلمان در كـشورهاي         «؛  )1391(صفوي، حمزه و سيد محمد طباطبايي
، ص  19، فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده؛ سـال هفـتم، ش             »اروپايي بر همگرايي فرهنگي   

 .55 تا 25

    ارشد؛ دانـشگاه عالمـه       ه كارشناسي نام  هراسي در اروپا، پايان     ؛ پيامدهاي اسالم  )1388(صداقي، اكبر
 .اي طباطبايي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، گروه مطالعات منطقه

    مجموعـه مقـاالت   » سـپتامبر 11هراسي، پـس از    روند تحوالت اسالم  «؛  )1389(كريمي، غالمرضا ،
گ هنـر   پژوهشكده فرهن : ها؛ تهران   حل  علل، روندها و راه   :  سپتامبر 11هراسي پس از      پيرامون اسالم 
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 .127 تا 99و ارتباطات، ص 

 هاي درسي براساس روش بنيـاد   هاي هويت ملي در برنامه ؛ شناسايي مؤلفه)1380(نيا، مهدي   لقمان
ارشد؛ دانشگاه بيرجند، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گـروه            نامه كارشناسي   شناختي نظريه، پايان  

 .علوم تربيتي

       انتـشارات امـام    : هراسـي غربـي؛ تهـران       ؛ اسالم )1393(مجيدي، محمدرضا و محمدمهدي صادقي
 ).ع(صادق

 11؛ تبعـيض و ناشـكيبايي عليـه مـسلمانان در اتحاديـه اروپـا بعـد از                   )1388(زاده، علي     مرشدي 
 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: سپتامبر؛ تهران

        ويي در  وگـ   درآمدي بر نظريه شـهروندي گفـت      «؛  )1385(نجاتي، سيد محمود و عباس منوچهري
 .28 تا 1، ص 29شناختي؛ ش  ، فصلنامه مطالعات جامعه»فلسفه سياسي هابرماس
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Abstract 
During last two decays in many European countries, some legal and political 

discrimination is observed towards citizens. This dichotomy and discrimination is 

toward Muslim population due to 11th September and explosions in European cities. 

Differentiation between Muslim and non-Muslim citizens in European countries such 

as England has led to Islamophobia. This paper tries to find an answer to this question: 

Which factors have create Islamophobia in England and what are its signs?”. Findings 

show that identity factors play a key role in creation of dichotomy, discrimination, and 

Islamophobia. Citizenship identity theory was used in  this study. This theory 

examines and explains citizens’ right and responsibilities towards each other and 

government. While each citizen has duties, also has some rights which should be 

regarded by others and government. Is these rights are not considered, citizenship 

identity is damaged. In this survey, there is distinction between different types of 

Islamophobia. Signs of Islamophobia in England are categorized into three levels: 1- 

public space of society in form of verbal and physical violence 2- media level in form 

of negative imagery, and 3- government level in form of discrimination in citizenship 

rights. This is descriptive-analytical survey using documentary approach.  
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