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کالبد شکافی نظری اسالم هراسی

جهان غرب از راههای مختلف بر آن است که اسالم هراسی را در جامعه خود رواج دهد و برای
این هدف از ابزارهای مختلفی استفاده میکند. در این نوشتار با جدایی دو گونه از «اسالم
هراسی» (ایجابی وسلبی) ،نشان داده شده که چگونه سیاست های تولید اسالم هراسی
غرب از ناحیۀ برخی از بازیگران مسلمان در داخل جامعۀ اسالمی چون طالبان، حمایت و تقویت
شده است. این بازیگران فکری - سیاسی با ارائۀ الگویی افراطی، خشونت ورز واعتماد ناپذیر از
«خودشان» ، مستندات الزم را به تحلیل گران و ارباب رسانه های غربی برای عرضۀ تصاویر غیر
واقعی از اسالم داده اند. در واقع، این گروه های افراطی با حمایت مؤثر غرب از ابتداء تولید شده
اند و سپس در یک چرخش ایدئولوژیک به معارض تمام عیار غرب بَدل شده اند؛ و در همین دوره
جدید از حیاتشان بوده که «اسالم هراسی» را به همکاری بنگاه های سیاسی وخبر پراکنی
غرب، به اوج خودش رسانیده اند. به عبارت دیگر، «اسالم هراسی ایجابی» در قالب نظریۀ
«برچسب»، به واقعی جلوی دادن «اسالم هراسی سلبی» غرب ضد جهان اسالم کمک مؤثر

کرده است.

مقدمه
«بدون تردید در خالل سی سال گذشته دین به نقش آفرینی سیاسی بسیار مهمی... [نایل
آمده است]... روند حوادث خالل سه دهۀ گذشته به گونه ای بوده است که می توان ادعا نمود

که قرن بیستم با احیای حرکت های دینی پایان یافت»[2].
 بررسی اجمالی جایگاه «دین» در مناسبات بین المللی حکایت از آن دارد که«اسالم» به طور
خاص در عرصۀ بین المللی مطرح بوده است و نمی توان دوره یا مقطعی را سراغ گرفت که
دغدغه های دینی توسط اندیشه گران یا بازیگران مسلمان به نوعی در روابط منطقه ای و یا
بین المللی مطرح نبوده باشد؛ برای مثال، آموزه های اسالمی با حرکت های استعمار ستیزانۀ
دهۀ80 نوین  نظام سازی   ، اشغالی)  فلسطین  حوزۀ  و70(در   60 دهۀ  مقاومت   ، دهۀ50 
وسرانجام، طرح ایدۀ حکومت جهانی در سدۀ بیست ویکم ، ارتباط بوده و به وضوح می توان
«دعاوی اسالمی» را به عنوان معارضی در برابر زیاده خواهی قدرت های مسلط یا همچون
رقیبی برای گفتمان هژمونیک گرایی لبیرال –دموکراسی مشاهده کرد[3].نتیجۀ این رقابت ها
وتقابل ها، تکوین انگیزه های «اسالم ستیزانه» نزد بازیگران رقیب وتالش هدفمند آن ها برای
تضعیف و خارج کردن «اسالم» از معادالت قدرت در گسترۀ بین المللی است که در قالب اشکال
گوناگونی از «راهبردها» تجلی یافته است. «اسالم هراسی» را می توان راهبردی مؤثر در این
چشم انداز ارزیابی کرد که امروزه به مانعی فراگیر و جدی در مقابل راهبرد «دعوت اسالمی»

تبدیل شده است.
نوشتار حاضر در مقام طرح وتحلیل آن اصول، مبانی و اهداف اسالم هراسی نیست؛ زیرا بسیار
پیرامون آن ها تحقیق و نوشته شده است بلکه، طرح این پرسش است که دلیل توفیق نسبی
پروژۀ اسالم هراسی در جهان معاصر چیست؟ به عبارت دیگر، پژوهشگر از«چرایی توفیق»
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راهبرد اسالم هراسی غرب سؤال می کند. مقاله با تحلیل الگوی «برچسب» (که در بخش
نظری به صورت مستقل تبیین شده) وکاربست آن در موضوع «اسالم هراسی»، این فرضیه را
عرضه می کند که توفیق پروژه اسالم هراسی غرب در گرو تکوین وظهور «اسالم هراسی
ایجابی»درجهان اسالم است. مبنای تأیید این فرضیه،تمییز بین دو گونه از«اسالم هراسی»
(ایجابی-سلبی) است. در حالی که اسالم هراسی سلبی ریشه در تاریخ تحوالت مناسبات
جهان اسالم با غرب و رویارویی این دو دارد، اسالم هراسی ایجابی از ناحیۀ داخلی وتحت تآثیر
(غیر مستقیم) سیاست های غربی تکوین یافته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اسالم
هراسی سلبی به دلیل مواجه شدن با مقاومت افکار عمومی (اعم از نخبگان ومردم) -به دلیل
تولید وجهه ای مظلوم و تحت ستم از جهان اسالم در مقابل هجوم غرب-ناکام مانده است؛
لذا«اسالم هراسی ایجابی» در تآیید آن پدیدار می شود که تا به امروز صورت غالب اسالم
هراسی را شکل می دهد. برای تبیین این دیدگاه، نخست مبانی مفهومی و چارچوب نظری و

در نهایت ، تحلیل نویسنده ارائه می شود.

مبانی مفهومی
از آنجا که تلقی ها از اسالم هراسی متعدد و واژگان مختلفی برای این پدیده ارائه شده، الزم

است نخست،مرزهای مفهومی این واژه مشخص گردد.

1.تبار شناسی
مصادیق اسالم هراسی ریشه در تاریخ تحوالت سیاسی –اجتماعی جامعۀ جهانی دارد، اما به
طور مشخص در دهۀ 90 اصطالح «اسالم هراسی»[4] وارد ادبیات غربی شده است و از آن
پس، شاهد سیر تحول این اصطالح و پدید آمدن تعابیر مختلف آن هستیم[5].مؤسسه «رانیمد
تراست» در انگلستان در مجموع چند برداشت اصلی از این اصطالح را شناسایی و معرفی کرده

است که عبارت از[6].
الف. اسالم هراسی داللت بر شکل گیری یک بلوک قدرت اسالمی دارد که ویژگی بارز آن «

ایستایی »(عدم تحول) و تغییر گریز است.
ب.اسالم هراسی داللت بر ماهیت مستقل و منحصر به فرد تمدن اسالمی داللت دارد؛ تمدنی

که خود را از دیگران متمایز کرده است و حاضر به پذیرش تأثیری از آن ها نیست.
ج. اسالم هراسی داللت به تصویری خاص نزد تمدن غربی از تمدن اسالمی دارد که مطابق آن

مسلمانان را « بیگانه » (وخطرناک) برای غرب ارزیابی می کند.
د.اسالم هراسی بیانگر وجود پاره ای از ویژگی های منفی در حوزۀ اسالمی است؛ از جمله،

خشونت ورزی، ستیزه گری، تروریسم و ... .
ه.اسالم هراسی معرف وجود انگیزه ها واهداف سیاسی نزد جریان های اسالمی در ساحت

های عمل و نظر است.
و. اسالم هراسی داللت بر طرح دیدگاه های انتقادی رادیکال مسلمانان نسبت به تمدن جدید

غربی دارد.
ز. اسالم هراسی توجیه گر سیاست های تبعیض آمیز غرب ضد مسلمانان است.

چنان که مالحظه می شود، تنوع تلقی ها تا آنجاست که می توان آن ها را در دو گروه متفاوت
«بد بین» (آن ها که اسالم هراسی را ناظر بر ماهیت اسالمی می دانند) و خوشبین (آن ها که
آن را وسیله ای برای نظام سیاسی لیبرال برای ضربه زدین به جهان اسالم ارزیابی می کنند) ،
دسته بندی کرد. در نوشتار حاضر اسالم هراسی به مثابه پدیده ای ترکیبی –که بتواند جامع

دیدگاه های مختلف پیش گفته باشد-مد نظر است و می توان آن را چنین تعریف کرد:
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ای که گونه  به اسالم است،  تصور ذهنی نسبت  نوعی  از  «اسالم هراسی عبارت است 
مخاطب در مقابل طرح، استقرار و یا توسعۀ نظام اسالمی در حوزه ای خاص (اعم از فروملی،

ملی یا فراملی) واکنش منفی (اعم از نظری یا عملی) از خود بروز دهد».
این تعریف بر چند مالحظه مفهومی –محوری استوار است:

اول. تصور ذهنی: مبنای اسالم هراسی را «تصاویر» شکل می دهند. با عنایت به نظریۀ «تصویر
سازی» که معتقد است تصاویر مبنای تصمیم گیری قرار می گیرند و واقعیت ها در چارچوب
تصاویر معنا ومفهوم می یابند، می توان چنین اظهار داشت که مبنای «اسالم هراسی» را

«تصاویر»ساخته و پرداخته شده ودر فضای تعاملی «جهان اسالم-غرب» شکل می دهد.
دوم. نظام اسالمی: منظور از نظام، مجموعه ای مرکب از آموزه ها وراهبردهاست؛ بدین معنا
که «نظام ها» دارای بُعد نظری (تئوری) وبعد عملی (سازمان وحکومت) هستند. با این تفسیر
مشخص می شود که اسالم هراسی می تواند متوجه نظریه های اسالمی و یا نهادهای

اسالم – ویاهردو- باشد.
سوم. سطح و قلمرو: حوزۀ اثر گذاری اسالم هراسی عام است ومی تواند معطوف به مسائل
داخلی کشورهای اسالمی گردد(برای مثال، از اجرای احکام اسالمی درون یک کشور خاص
اظهار ناراحتی کند) و یا اینکه در سطح ملی (استقرار نظام اسالمی در کشور یا کشورهایی
مشخص) و فراملی (برای مثال، توسعۀ هنجارهای اسالمی در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه
ای)، واکنش منفی تولید کند. به عبارت دیگر، «اسالم هراسی» پدیده ای است که در صورت

حاکمیت ، محدود به مرزهای جغرافیایی و حقوقی نخواهد بود.[7]
چهارم. واکنش منفی: «اسالم هراسی» یک تصویر ذهنی صرف نیست بلکه دارای تبعات ونتایج
عینی است که می توان آن را در دو سطح شناسایی کرد؛ سطح نظری که واکنش های
علمی، تبلیغاتی و فرهنگی را شامل می شود و سطح عملی که اقدامات نظامی یا تخریبی را
در بر می گیرد. مهم آن است که اسالم هراسی در فضای ذهنی شکل می گیرد ولی نباید آن

را به این فضا محدود دانست.

مرزهای مفهومی
تعریف ارائه شده، اسالم هراسی را از سایر پدیده های مشابه متمایز می کند و از این طریق،
به پژوهشگران امکان شناخت هر چه بهتر موضوع، و به کارگزاران امکان مدیریت مؤثرتر آن را می

دهد. در ادامۀ مرزهای مفهومی «اسالم هراسی» با سایر مفاهیم مشابه ارائه می شود.

1.اسالم سیاسی
اصطالح «اسالم سیاسی» متناسب با گفتمان «سکوالر» شکل گرفته است. این مفروض که
دین از سیاست جداست، منجر می شود تا برخی «اسالم» را یک مقولۀ «دینی» ذاتاً«غیر
سیاسی» بدانند. بنابراین، در مواجهه با جریان های اسالمی ای که در حوزۀ سیاست فعال
هستند، آن را امری«خارج از عرف دین» ارزیابی کنند و با اطالق «اسالم سیاسی» در واقع،
تالش دارند تا آن را به نوعی از جریان اصلی اسالم متمایز سازند. عمدۀ نویسندگان غربی ازاین
منظر «اسالم سیاسی» را می نگرند وبرای همین، آن را تهدیدی برای گفتمان سکوالر لیبرال-

دموکراسی ارزیابی می کنند[8].
با این حال، در پی غلبۀ تفکر سکوالریستی و لیبرالیستی در کشورهای اسالمی، این واژه
توسط برخی از نویسندگان مسلمان نیز به کار می رود. کسانی که گرچه مسلمان هستند،
اعتقاد آن ها به لیبرالیسم، آن ها را به تفکیک «اسالم» از «اسالم سیاسی» رهنمون شده
بینی در جهان  ذاتی سیاست  به حضور  قائل  دیدگاه مقابل  در حالی است که  این  است. 
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اسالمی است و اصطالح «اسالم سیاسی» را از حیث معنا مخدوش و از حیث مصداق، غیر
واقعی می داند؛ زیرا «اسالم» به عنوان یک جهان بینی واحد و مستقل ذاتاً سیاست هم

دارد[9]

2.اسالم گرایی
واژه «اسالم گرا» برای آن دسته از افراد یا جریان های اسالمی به کار گرفته می شود که بر
این اعتقادند که باید «هویت اسالمی» را در مرکز و کانون تحلیل قرار داد و براساس آن، تمامی
مؤلفه های حیات (فردی-جمعی) را فهم و عملیاتی کرد[10].آنچه اسالم گرایان را برجسته
سازد، اعتقاد بنیادین آن ها به «مرجعیت گزاره های دینی» است. با این حال، باید توجه داشت
که «اسالم گرایی» ضرورتاً «اسالم سیاسی» را در پی نخواهد داشت؛ زیرا «اسالم گرایی»
آنکه «اسالم دارای مدلولی روشی است (یعنی محوریت هویت اسالمی در تحلیل)، حال 
سیاسی» مالحظه ای محتوایی است (یعنی پس از مراجعه به هویت دینی، نوعی نتیجۀ خاص
حاصل آمده است). براین اساس، «اسالم سیاسی» زیر مجموعۀ اسالم گرایی می تواند قرار

گیرد.

3.بنیادگرایی
معنای واژۀ «بنیادگرایی»[11]متأثر از رقابت های ایدئولوژیک پروتستان های انجیلی وکاتولیک ها
در دهۀ 20 است. در این زمان شاهد طرح ایدۀ رجوع به اصول اولیه دین مسیحیت، آن هم بی
توجه به مقتضیات زمانی ومکانی هستیم که نوعی تصلب را تداعی می کرد[12].متعاقب آن
«بنیادگرایی اسالمی» طراحی شد که هرگونه حرکت اسالمی را که با مظاهر جهان مدرن
مخالف باشد وبازگشت به میراث اولیه را – آن هم بدون هیچ گونه تغییر وتحولی در آن –تجویز
می کند، شامل می شود. بنیادگرایی با این معنا، تصویری منفی از اسالم عرضه می دارد که

بیشتر با «جمود» و «تصلب» همراه می شود[13].

4. اصول گرایی
اصول گرایی را باید از واژه هایی دانست که به نادرست، همتا ومعادل «بنیادگرایی» قرار داده
شده است[14]؛ این در حالی است که به تعبیر «غنوشی» ، رجعت به «اصول» امری مقبول
بنیادگرایی یکسان با «تحجر» و«تصلب» مندرج در  را  آن  نباید  و  نزد همۀ مسلمانان است 

پنداشت[15].
بدین ترتیب، «اصول گرایی» داللت بر ضرورت مراجعه به اصول اولیه (نص وسیره) دارد و اینکه
نمی توان بدون توجه به این مبانی، مسائل را تحلیل و احکام آن ها را به دست آورد. این تلقی
ضرورتی با «تصلب» ندارد و می تواند کامالً «به روز» و«کارآمد» باشد. لذا اصول گرایی منطبق با
«بنیادگرایی» نیست و می توان بنیادگرایی را نوعی اصول گرایی(البته به شکل ناقص و غیر کار

آمد )ارزیابی کرد.
با این تفسیر مشخص می شود که «بنیادگرایی» بیشتر با رادیکالیسم منطبق است و «اصول
گرایی» را شامل نمی شود. این تحلیل با آنچه نویسندگان همانند «سعید» اظهار داشته اند،
متفاوت است؛ زیرا نزد ایشان بنیادگرایی پدیده ای عام و تهدیدی جدی به شمار می آید (و از آن
به رادیکالیسم تعبیر می شود) که تمامی گروه های رادیکال موضوع آن هستند[16]. این رویکرد
در جامعۀ غربی، اگر چه هواداران بیشتری یافته است، از دقت نظری و اعتبار علمی الزم
برخوردار نیست و الزم است به منظور فهم هر چه بهتر «اصول گرایی» ، مرزهای آن از «بنیاد

گرایی» برجسته گردد.

چارچوب نظری
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تعریف اسالم هراسی به عنوان راهبردی متعلق به حوزۀ «تصویر سازی» ، این سؤال مهم ر
امطرح می سازد که تصاویر تولید شده در چه زمانی می توانند مؤثر و اثر گذار حاضر شوند؟ در
پاسخ به این سؤال نظریه های مختلفی ارائه شده است که در مجموع، می توان مبنای تمام
آن ها را "ایجاد واقعیت های مجازی"دانست. مطابق این الگو اگر تصویر تولید شده بتواند فاصله
خود را با «موضوع» کم کند، از بیشترین میزان اثر گذاری برخودار خواهد بود؛ برعکس هرچه این
فاصله بیشتر شود، کارآمدی آن کاهش خواهد یافت[17]. در ادامه، این دیدگاه معرفی می شود
و از ره گذر نقد بومی آن، دیدگاهی جامع تر به دست می آید که توان بیشتری در خصوص

تحلیل وضعیت اسالم هراسی در جهان معاصر دارد.

1.برچسب زنی
عمدۀ که  شود  می  مشخص  سازی»  «تصویر  خصوص  در  موجود  های  نظریه  در  تأمل  با 
تحلیلگران، کارآمدی تصاویر تولیدی را مدیون قوت «برنامۀ عامل» می دانند. منظور از «برنامۀ
عامل»، مجموعۀ امکاناتی است که بازیگر اصلی در مواجهه با بازیگر هدف به کار می گیرد تا
بتواند تصویر مورد نظر خود را از «بازیگر هدف» تولید کند. این امکانات مادی، معنوی و مدیریتی
است و توان تبلیغاتی، سرمایه، استخدام فناوری، و حتی دستکاری در شرایط زمینه ای را

شامل می شود[18].
بر این اساس (ر ک. به نمودار شمارۀ 1) توفیق «تصاویر» در وضعیتی تضمین می شود که
«بازیگر عامل» بتواند دوگانگی «تصویر –هدف» را مدیریت کند وتصویر را به «برچسبی» بر

«واقعیت» بیرون تبدیل سازد.
برنامه عامل دوگانگی

چنان که مالحظه می شود، در این حالت بازیگر اصلی «عامل» (A)است و کارآمدی تصاویر به
میزان قوت برنامۀ او برای تبدیل کردن آن به «برچسب» برای «کشور هدف» (B) منوط است.

2.تولید واقعیت مجازی
اگر چه ارزش کاربردی «برنامۀ عامل» در تولید برچسب ها انکارناپذیر است، اما بررسی انتقادی
تجارب موجود حکایت از آن دارد که این نظریه ناقص، و اثر گذاری «برنامۀ عامل» محدود است.
برای تبیین این مالحظه جدید – که از آن به «تولید واقعیت مجازی» (در این مقاله) تعبیر شده
است- می توان چینن اظهار داشت که تبدیل «تصاویر» به «باور» نیازمند دو شرط اصلی است

که الگوی برجسب زنی، فقط به یک شرط آن توجه کرده است:
شرط 1.«اقدام عامل» که در قالب«برنامۀ عامل» به آن اشاره رفت.

شرط 2. «اقدام هدف» که از آن به برنامۀ «پیشتیبان عامل» یاد می شود.
«برنامۀ پیشتیبان» در واقع بیان می کند که «تصاویر» تولید شده، قابلیت پذیرش از سوی
«بازیگر هدف» را دارند یا خیر. به عبارت دیگر، مجموع تالش های عامل برای موجه جلوه دادن
تصویر تولید شده، در نهایت می تواند از جانب بازگیر هدف با مانع جدی روبه رو شود. بدین
صورت که اعتبار و سرمایه اجتماعی بازیگر هدف ممکن است مانع از قبول تصویر تولید شده از
سوی مخاطبین گردد. این سرمایه مانع از آن می شود تا تصویر (هر چند هم قوی باشد) بر

بازیگر هدف منطبق گردد (نمودار شمارۀ 2).
الگوی «تولید واقعیت مجازی»، در تأمین شرط دوم، بازیگر هدف را وادار به ایفای نقشی می
کند که نتیجۀ آن – به رغم شکل ظاهری آن که در تعارض با بازیگر عامل تعریف و اجرا شده
–تولید یک برمانۀ پشتیبان به نفع «عامل» است. این برنامه از یک سو «سرمایۀ اجتماعی»
بازیگر هدف را تضعیف می کند و از سوی دیگر، مؤیدات الزم را برای دعاوی بازیگر عامل ارائه می
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کند (نمودار شمارۀ
 نمودار 2 الگوی برچسب دوسویه

گونه های راهبردی اسالم هراسی
با استناد به الگوی تحلیلی ارائه شده می توان مجموع سیاست های اتخاذ شده در راستای

تعریف و تقویت پدیدۀ اسالم هراسی را به دو گونۀ اصلی زیر تقسیم کرد:

1.اسالم هراسی سلبی
این گونه از اسالم هراسی توسط بازیگر عامل و از ناحیۀ بیرونی تولید می شود و هدف اصلی
آن را «تشویه واقعیت اسالم» شکل می دهد که در قالب سیاست های زیر پی گیری می

شود:
سیاست1.بزرگ نمایی: در این سیاست بازیگر عامل آن دسته از موضوعاتی را که بین گفتمان
با اصول گفتمانی اسالمی «غیر مشترک» است، شناسایی و سپس،  و  جامعۀ مخاطب 
استفاده از ابزارهای تبلیغاتی آن ها را با هدف تولید حساسیت منفی برجسته سازی می کند؛

برای مثال، تالش های صورت گرفته در خصوص «قصاص» ویا «اعدام» از این جمله است.[19]
با عنایت به کارآمدی این روش، مشاهده می شود موضوعاتی که در دستور کار این سیاست
قرار دارند، روزبه روز افزوده می شود و مسائلی چون رویکرد اسالم به حقوق بشر، حقوق زنان،
پوشش ، مردم ساالری، و... به صورت متناوب طرح و در گسترده ای وسیع به صورتی انتقادی و
غیر واقعی توزیع می شوند تا بدین وسیله اصالت، کارآمدی و قابلیت های اسالم، نفی و

ایدئولوژی ای بسته شناسانده شود.[20]
سیاست2.تحریف:تالش برای تحریف اصول گفتمان اسالمی و تبیین آن ها در قالب نظریه ها و یا
الگوهای عملی ای که مورد تنفر جامعۀ مخاطب است، محور اصلی این سیاست را شکل می
اصولی چون جهاد، عدالت تحریف  در  گرفته  اقدامات صورت  به  توان  مثال، می  برای  دهد؛ 
اسالمی، کرامت انسان و... در گفتمان اسالمی اشاره داشت.[21]در این ارتباط می توان
اقدامات گستردۀ آمریکا ضد جمهوری اسالمی ایران و تالش برای تحریف تصویر ایران در انظار
جامعۀ جهانی را به صورت خاص تحلیل کرد. چنان که اسپوزیتو نشان می دهد، توسعۀ مرزهای
نفوذ انقالب اسالمی[22]منجر شد تا گفتمان رقیب لیبرال برای صیانت از هژمونی خود، میزان

جذابیت گزاره های اسالمی را با تحریف تصویر ایران کاهش دهد.
سیاست3.جایگزینی:در این سیاست، عملکرد و یا روش های به کار گرفته شده توسط برخی از
بازیگران مسلمان به جای اصول ومبانی اسالمی به جامعه مخاطب عرضه می شود و از این
تبلیغ طریق حساسیت منفی نسبت به اسالم تشدید می گردد؛ برای مثال، می توان به 
«وهابیت» به مثابه نمونۀ الگوی اسالمی و ترویج آن اشاره داشت.[23]چنان که «تروریسم» را
جایگزین اصل اسالمی «مقاومت» کرده و سعی می کند از این طریق (حامی تروریسم نشان

دادن اسالم)، به هراس اسالمی دامن بزنند.[24]
چنان که مالحظه می شود، سیاست های سه گانۀ باال، مبتنی برخواست عامل و از منظری
بیرونی نسبت به اسالم معنا و مفهوم می یابد. به همین سبب است که عموماً جنبۀ تهدید
آمیز دارد و ویژگی تمامی آن ها «سلب نقاط ومزایای مثبت گفتمان اسالمی» است و وجود این
ویژگی آن را آسیب پذیر ساخته و برخی از تحلیل گران را به آنجا رهنمون شده تا پدیدۀ «اسالم
هراسی» را امری کاذب و محصول ذهنیت اسالم ستیز غربی ها معرفی کنند که نسبتی با
آثار نویسندگانی چون «کپل»، واقعیت بیرونی جهان اسالم ندارد؛ برای مثال، می توان به 

«روبین» و «ادوارد سعید» اشاره داشت.[25]
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2.اسالم هراسی ایجابی
گذشته از سیاست های سلبی پیش گفته، می توان به گونه ای از اسالم هراسی اشاره
داشت که در آن راهبردی های تعریف شده درون جهان اسالم (اعم از دولت ها، ملت ها،
سازمان ها، یا جریان ها وتشکل هایی که با عنوان اسالمی شناسانده می شوند)، مبنای
اسالم هراسی را شکل می دهد.[26].اطالق وصف «ایجابی» از آن حیث است که مجموع
سیاست های این گونه از اسالم هراسی، به نوعی بر برداشت ها، تصمیم ها و نوع رفتارهای

بازیگران مسلمان استوار است. مهم ترین این سیاست ها عبارت اند از:
سیاست 4. افراطی گری: بازیگر مسلمان در این سیاست بنا به دالیل مختلف –فارغ از اینکه
موجه یا غیر موجه باشد- نسبت به تعریف و اجرای واکنش هایی نسبت به مخالفان یا معارضان
خویش اقدام می کند که به نوعی حقوق یا اصول اولیه تعامل را نفی می کند.[27]در نتیجه،
بازیگر عامل این اقدامات را موضوع سیاست خبر و اطالع رسانی(و در برخی از موارد بزرگ
نمایی) قرار می دهد. نتیجۀ افراطی گری، تأیید تصاویر تولیدشده از ناحیه اسالم هراسی
سلبی است.[28] برای مثال واکنش افراطی برخی از گروه ها ویا دولت های اسالمی در تقدیر
وبزرگداشت حمله 11 سپتامبر-اگر چه واکنشی به ظلم های اعمال شده توسط آمریکا ضد آن

ها بوده است- در این راستا معنا می دهد.[29]
سیاست 5. تأیید و تجویز خشونت ورزی:درحالی که اسالم دین صلح و سالم است و آرمان
غایی آن نیز تنظیم مناسبات تمامی بازیگران بر مبنای «رعایت اصل صلح» است، به گونه ای که
باید اصول و قواعد «جنگاورانه» آن را در چارچوب «صلح و عدل» فهم نمود ؛ برخی از اندیشه
گران ویا کارگزاران مسلمان این بنیاد اصیل و توحیدی را نقض کرده در مقام نظر یا عمل «اصالت
جنگ» را به عنوان قاعدۀ اصلی اسالم مطرح و ترسیم می کنند. الزم به ذکر است که در ارتباط
با موضوع «خشونت » سه رویکرد اصلی در جامعۀ اسالمی شکل گرفته[30] که ازاین میان یک
رویکرد مصداق بارز اسالم هراسی ایجابی است. معتقدان به این رویکرد با تقلیل دادن توحید به
«نابودی شرک» و معادل قرار دادن هر «غیرمسلمان»با «مشرک» ، رسالت ذاتی واولیۀ اسالم
را«از بین بردن تمامی غیر مسلمانان» معرفی می کنند[31]، تا از این طریق حاکمیت «اسالم»
محقق گردد. نکته در خور توجه آنکه، این رهیافت با افراطی گری پیوند می خورد و در نتیجۀ آن
گروه هایی چون طالبان و تفکراتی همانند اصول«القاعده» پدید می آید که قائل به نفوذ شرک
در میان جامعۀ اسالمی می شود؛ لذا حکم به کشتار حتی برخی از گروه های اسالمی در
راستای تحقق عدالت و توحید می دهد[32] . اباحه «خشونت»و اصالت دادن به «جنگ» منجر
به پیدایش ویا تقویت نوعی خاص از اسالم هراسی می شود که بیش از آنکه سلبی(از ناحیۀ
بازیگران رقیب یامعارض) باشد، ریشه و بنیادی داخلی (ایجابی) دارد؛ برای مثال، استفان
شوراتز مستند به عملکرد و مبانی فکری خاندان آل صعود، اسالم هراسی را بر پایۀ «مفهوم

خشونت ورزی» توسعه داده است.
سیاست 6. تولید بحران در سرمایه اجتماعی: این واقعیت که «سرمایۀ اجتماعی» امروزه، رکن
اصلی و معتبر ترین منبعی است که سیاست های تحول و توسعه را حمایت و ممکن می
سازد، ما را به آنجا رهنمون می شود تا بین جایگاه هر بازیگر در نظام بین المللی و سرمایۀ
اجتماعی او ارتباطی مستقیم و وثیق را قائل شویم. این ایده مستند به نظریۀ «قدرت نرم»
تأیید تمام می یابد، آنجا که عمدۀ اندیشه گران حوزۀ سیاست داخلی ویا سیاست خارجی،
قوت «سرمایۀ اجتماعی» هر بازیگری را شرط اصلی توفیق سیاست های توسعه وی می

دانند.[33]
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از این منظر مجموع سیاست هایی که به نوعی به کاهش یا زوال سرمایۀ اجتماعی منجر می
را تقویت می کند. ، پدیدۀ«اسالم هراسی»  از طریق دامن زدن به «بی اعتمادی»  شود، 
«اعتقاد» را می توان عامل اصلی اصالح «تصاویر» بازیگران از یکدیگر معرفی کرد؛ لذا بازیگران
«اعتماد ناپذیر» از آن حیث که رفقا یا گفتار آن ها در معرض تحوالت جدی (تا حد تبدیل شدن به
انگیز به نظر می رسند؛ برای مثال، چرخش های شدید صدام نقیض شان) است؛ هراس 
حسین در رابطه با کشورهای عربی (از تلقی آن ها به عنوان حامیان اصلی عراق در جنگ با
ایران، تا دشمنان و خائنان اصلی عراق ، در جریان حمله به کویت) را می توان مورد توجه قرار

داد که مصداق بارزی از این سیاست به شمار می آید.
تحلیل سیاست های شش گانه حکایت از آن دارد که وجه ایجابی اسالم هراسی در تأیید وجه
سلبی عمل نموده و حداقل به دو طریق توانسته به تشدید اسالم هراسی در جامعه معاصر
کمک کند: یک. منابع اسالم هراسی را تقویت و فعال کرده است؛ دو . مستندات و شواهد مورد

نیاز «بازیگر عامل» را تولید و عرضه داشته است.
به همین سبب است که ضریب نفوذ اسالم هراسی ایجابی به مراتب بیشتر، و مدیریت آن
دشوارتر می نماید. بررسی آثار نویسندگانی چون «فولر» (1384)، «روآ» (1378) و «جرجیس»
(1382) داللت بر آن دارد که تغییر و تحول راهبرد توسعۀ اسالم هراسی غرب، طی دست کم
سه دهۀ گذشته به همین سبب است؛ بدین معنا که مقاومت های صورت گرفته در برابر راهبرد
سلبی، نشان داد که توسعه و تقویت بیش از حد «سلبی نگری» به اسالم، موجد نوعی
استنادات اسالم و  دعاوی  پذیرش  که  و اسالم می شود  برای جهان اسالم  «مظلومیت» 
هراسانه غرب را با مشکل مواجه می سازد. بنابراین ، در اقدامی راهبردی و به منظور مدیریت
این نقص، مستند سازی «هراس از اسالم» به عملکرد بازیگران مسلمان در دستور کار قرار می
گیرد که طی سده بیستم با ظهور بازیگرانی چون طالبان به بهترین وجهه عملیاتی می گردد.
اگر امروزه مشاهده می شود که واقعیت جهاد اسالمی نزد اندیشه گران غربی درک نمی شود
و یا این که تلقی از «اسالم » به مثابه «یک دین توحیدی» به صورتی ناقص عرضه می گردد
ولی در عین حال همین تصاویر و روایت های ناقص و به عنوان اسالم پذیرفته و سپس موضوع
اسالم هراسی واقع می شوند؛ بدان سبب است که وجه ایجابی اسالم هراسی توسط برخی
از بازیگران داخلی تولید شده است. این اسالم هراسی تا آنجا که از سوی عملکرد داخلی تایید
وتقویت می شود، موضوع مدیریت نمی تواند واقع شود، به عبارت ساده تر، تنها راه عالج مؤثر
«اسالم هراسی» غرب، مقابله کانون های موجد اسالم هراسی ایجابی است که به دلیل
«داخلی بودن» می طلبد در قالب راهبردهایی کامالً متمایز و متفاوت تحلیل و مدیریت گردد.

جمع بندی
با بازیگران غربی تبدیل شده است که  اگر چه ایجاد اسالم هراسی به راهبردی فعال نزد 
استفاده از ابزارهای مختلف، آموزشی، فرهنگی، رسانه ای ، اقتصادی وحتی نظامی در پی
توسعۀ ابعاد وعمق بخشی به آن می باشند، اما دلیل توفیق نسبی این بازیگران در دو دهۀ
گذشته را نمی توان صرفاً با ارجاع به منابع در اختیار و سیاست های اسالم ستیزانه آن ها فهم
کرد. پژوهشگر در نوشتار حاضر با جدایی دو گونه از «اسالم هراسی» (ایجابی وسلبی) ،نشان
داده که چگونه سیاست های تولید اسالم هراسی غرب از ناحیۀ برخی از بازیگران مسلمان در
داخل جامعۀ اسالمی چون طالبان، حمایت و تقویت شده است. این بازیگران فکری - سیاسی
با ارائۀ الگویی افراطی، خشونت ورز واعتماد ناپذیر از «خودشان» ، مستندات الزم را به تحلیل
گران و ارباب رسانه های غربی برای عرضۀ تصاویر غیر واقعی از اسالم داده اند. به همین سبب
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است که ادعای برخی از تحلیل گران مبنی بر استفاده ابزاری آمریکا وانگلستان از گروه هایی
چون طالبان چندان دور از واقعیت نمی نماید[34]. در واقع، این گروه های افراطی با حمایت مؤثر
غرب از ابتداء تولید شده اند و سپس در یک چرخش ایدئولوژیک به معارض تمام عیار غرب بَدل
شده اند؛ و در همین دوره جدید از حیاتشان بوده که «اسالم هراسی» را به همکاری بنگاه
های سیاسی وخبر پراکنی غرب، به اوج خودش رسانیده اند. به عبارت دیگر، «اسالم هراسی
ایجابی» در قالب نظریۀ «برچسب»، به واقعی جلوی دادن «اسالم هراسی سلبی» غرب ضد
جهان اسالم کمک مؤثر کرده است. پذیرش این نظریه و تحلیل، رهیافت تازه ای را در مدیریت
«اسالم هراسی» پیش رو قرار می دهد که الزم است در نوشتاری مستقل بدان پرداخته شود.
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