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 پیشگفتار
در عصر  ژهیوبهمطالعه آن  تیاهم است که یموضوعات مهم ازجمله نید
 ینتس ينهاد مثابهبه نیسؤال مطرح بوده که د نیاست. همواره ا افتهی شیافزا شدنیجهان

 شودیمواجه م شدنیجهاندر عصر  یبا چه مسائل
 مرتبط هستند و نقش يدارنیدو  نیبا مقوله د ینوعبه هرکدام یالمللنیب هايعرصه

 .ستین انکارقابل يشمندیدان چیه يبرا آنهادر  نید
 انعنوبهاخیر به وقوع پیوسته، بار دیگر دین  يهادههدنبال تحولاتی که در  به

متغیري مهم و اثرگذار وارد عرصه اجتماعی شده و مرجعیت سکولاریسم را در تمامی 
بار دیگر توجهات معطوف  تنهانهبه چالش کشیده است. این مهم سبب شده تا  هاحوزه

انسانی شود، بلکه بسیاري اکنون برآنند که  عدین در مناسبات سیاسی جوامبه نقش 
گوناگون به ایفاي  يهاوهیشو به  حضورداشته دانیتصور غالب، دین همواره در م رغمبه

نقش پرداخته است و داراي کارکرد مثبت در راستاي رسیدن به صلح و آرامش و نیز 
 ه است. بود هاتنشکارکرد منفی با دامن زدن به 

 نییدر تب نینقش د افتنی تیاهم ر،یاخ يهادهه یط یشناختمعرفتاز تحولات  یکی
 اتیرنظ افتنی تیاست. با گسترش و اهم یداخل استیو س المللنیب استیس يهادهیپد

 اتیپسامدرن و نظر يهادگاهید ،ییگرانیتکو هیمانند نظر المللنیبروابط  دیجد
، نقش نددار دیتأک یاسیرفتار س یدهشکلدر  یگاصر فرهنبه عن آنها یکه همگ يانتقاد

 يریگشکل نیو همچن یاست. بروز انقلاب اسلام افتهی تیاهم شیپ از شیب نید
ت مستقل در مطالعا ریمتغ عنوانبه نی، سبب شده است که دمحورنید یاسیس يهاجنبش
 . ردیقرار گ موردتوجه المللنیبروابط 
نظرات  المللنیبعرصه  داراننید انیآن در م ریو تفس يدارنیدو  نیدر مقوله د اما

 متفاوت و محل معرکه آرا شده است. 
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معه دانش در جا کنندگانعیتوزو  دکنندگانیتول عنوانبهکشور  کی شمندانیاند
 هستند. ایاز اتفاقات دن روزبه لیت و تحلعااطلا افتیدر ازمندین

 ینید يهادگاهیدو انعکاس  یرساناطلاعو  یبخش یآگاه باهدفحاضر  نوشتار
 ینید  رانیو مد دیاسات ،به عالمان در جهان امروز،  نظرانصاحب شمندان،یاند ،هاانیجر

 شده است.  نیتدو یو فرهنگ
  ینید يهالیتحل ،ینیدر سه بخش اخبار د 3در شماره » نهاد دین در جهان« ماهنامه

 نیوز شکدهیگران اند لیگران و تحلپژوهش يبا همکار يو مقالات راهبرد یو فرهنگ
و  سندگانیاز زحمات و تلاش نو دانمیمشده است که لازم  میو تنظ نیمرصاد تدو

 . میو تشکر نما ریتقد شکدهیاند نیمحققان محترم ا
اه قرار گرفته و با نگ ختگانیکوشش مورد توجه نخبگان و فره نیاست که ا دیام

 .ندینما یرو به رشد همراه يما را در روند ش،یخو يراهگشا يهاییراهنماعالمانه و 
 

 سید مفید حسینی کوهساري
 هاي علمیهالملل حوزهمرکز ارتباطات و بینمدیر 
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 یشیاقدام به برگزاري هما )امیسلاال العالم رابطه(، اتحادیه جهان اسلام مردادماه 14
روحانیان شیعه و سنی عراقی  زانفر  80نزدیک به در مکه مکرمه و با حضور جمعی 

 این در. العراقیه) کرد المرجعیات (ملتقی تحت عنوان همایش مرجعیات دینی عراقی
 در سلمان بن محمد و سلمان ملکهاي تلاش از کنندگانمشارکت جانب از همایش
 آمیز تقدیر شد.مسالمت یستیهمزترویج  هاي افراطی وجریان با مبارزه راستاي

 بحرالعلوم، یمحمدعلتوان به سید کنندگان شیعی این همایش میمشارکت ازجمله
 از - زید بحر العلوم، حیدر الشمري رئیس دیوان وقف شیعی و همچنین فؤاد المقدادي

 1.کرد اشاره -ایران  به نزدیک روحانیون
اي خود توان در ادامه تطهیر وجهه منطقهمیاین اقدام عربستان سعودي را  تحلیل:

و اعلام بیزاري از سلوك تکفیري خود در منطقه دانست. این کشور از زمان روي کار 
هاي اي با جریانسابقههاي بیولیعهد، شاهد برخورد عنوانبهآمدن محمد بن سلمان 
ارد تان سعی دبوده است. لذا حکومت عربس هاآنهاي سیاسی وهابی و سلفی و پشتیبان
هایی در قالب دیپلماسی عمومی، بیش از اینکه به دنبال ساختن با برگزاري چنین همایش

 تغییر دیدگاه رایج در بین ،کنندگان در این همایش باشدمراجع شیعی از بین مشارکت
کند. خاص را دنبال می طوربهشیعیان عراق و همچنین در بدنه روحانیون نجف 

توان شروعی براي نفوذ عربستان با رویکردي می سوکیرا از برگزاري این نشست 
نهاد دین در نجف اشرف دانست و از طرف دیگري  خصوصاًجدید به بدنه شیعی و 

با صبغه  ۀهاي حوزه علمیه نجف در راستاي برقراري رابطاولین قدم از جانب شخصیت
تکفیري در جهان هاي گسترش جریان منشأهاي متمادي دینی با کشوري است که دهه

  ها هزار نفر در عراق بوده است.اسلام و قتل ده

١ https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=٢٢٦٩٤٨١ 
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 مرگ حسن املوسوی، مدعی مرجعیت شیعی به علت ابتال به �ونا

 

هاي ضد گیريحسن موسوي که در چند سال اخیر با ادعاي مرجعیت و موضع
نیا دهاي غالب در بیت شیعی در عراق بود به علت ابتلا به کرونا در ترکیه از جریان
 رفت.

نفوذي حزب بعث در نجف اشرف  عنوانبهو  بودنام حقیقی او نزار جبار مطشر 
هاي حوزات دینی شرکت کرده بود. با سقوط نظام صدام به اردن چند سالی را در درس

بار دیگر به عراق و این بار به شهر اربیل بازگشت تا ضمن  2010گریخت و از سال 
هاي ضد شیعی خود سید حسن الموسوي به فعالیت للهاآیت باناماعلام مرجعیت خود 
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موفق عمل نکرد تا  تأثیرگذاريچندان در جذب طرفدار و  2019ادامه دهد. تا سال 
هاي هاي العربیه و الحدث و دیگر شبکهدرپی خود با شبکههاي پیاینکه با مصاحبه

 توانست نامی براي خود دست پا کند. یعیضد شت و ممقاو ضد
توان به ضدیت با نظام جمهوري اسلامی، ضدیت وي می يهايریگموضع رینتمهماز 

سیستانی اشاره  اللهآیتو همچنین اعلام انتقاد به مرجعیت اعلی عراق  هیفقتیولابا 
 1کرد.

 بران�یز فرمان� لشکر ا�ار املرجعیه�خ�اىن ج�جال

 
بی عراق تحت هاي حشد الشعسید حمید الیاسري که یکی از فرماندهان لشکر

اي که به مناسبت دهه اول محرم در شهر عنوان انصار المرجعیه است در سخنرانی
سلح م ظامیانشبه نهاي مقاومت تحت عنوان رمیثه برگزار شده بود ضمن انتقاد از گروه

هاي شیعی را هاي جریانهاي بیگانه هستند موجی از انتقادات و واکنشکه تابع دولت
ین سخرانی وابستگی به کشوري دیگر را مخالف راه امام حسین برانگیخت. وي در ا

هاي مقاومت را با این استدلال به خائنین نسبت به راه معرفی کرد و گروه السلامعلیه

١ https://baghdadtoday.news/news/١٦١٥٣٧ 
                     



 

۱۱ 

 الملل دین و بین
 

ن هاي ماین صحبت«سید الشهداء تشبیه کرد. همچنین در سخنرانی جنجالی خود افزود: 
و ممکن است باعث شود که مفتی ها دردآور است هایی براي این گروههمچون گلوله

 ».از کشورشان حکم به قتل من دهد! هاآن
ها با واکنش شیخ قیس الخزعلی فرمانده حرکت عصائب اهل الحق این صحبت

سبت ین و نمگرایی توسط معمعراق مواجه شد. وي در توییتی نسبت به رواج تفکر ملی
 1.هشدار داد السلامعلیهدادن این تفکرات به امام حسین 

با فتواي دفاع کفایی تشکیل شد از همان  2014حشد الشعبی که در سال  ملاحظه:
چه در سیستانی قرار گرفته بود. اگر اللهآیتبسیاري از نزدیکان دفتر  مناقشهابتدا مورد 

مدیریت شهید حاج قاسم سلیمانی این اختلافات به نحو کنونی فضاي لازم براي  سایه
 جداییبعد از شهادت فرمانده سپاه قدس در قالب  ،ودظهور و بروز پیدا نکرده ب

ید با سخنرانی اخیر س هاي وابسته به عتبات مقدسه از حشد الشعبی کلید خورد وگروه
آن را  گرانتحلیلهاي مقاومت و مرجع تقلیدشان، که برخی گروه هیعلحمید یاسري 

 ، به اوج خود رسید.2انددانستهاي خامنه اللهآیتحضرت 
هاي سیستانی تاکنون نسبت به صحبت العظمیاللهآیتبه ذکر است دفتر  لازم

برانگیز و خلاف واقع سید حمید الیاسري، که معتمد معظم له در شهر رمیثه است، تفرقه
 گیري نکرده است.موضع
 
 

١ https://alwatannews.net/article/٩٥٨١٥٥ 

٢ https://middle-east-online.com -میلیشیات-ویتھم-إیران-یھاجم-السیستاني-من-/مقرب
بـالخیانة-الحشد  

                     



 

 
۱۲ 

 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

 درماىن در عراق وھای جدید ب�رستاىن احداث پروژه

 

 سیستانی و متولی شرعی آستان اللهآیتنده عبدالمهدي الکربلایی، نمای الاسلامحجت
هاي خبر از احداث پروژه ،اي با سایت آستان مقدس حسینیمقدس حسینی در مصاحبه

گسترده پزشکی در سراسر عراق داد. وي ضمن اشاره به مشکلاتی که مردم عراق در پی 
را در ها شوند، احداث این پروژههاي درمانی به خارج از عراق متحمل میمسافرت

ارج به سفر به خ هاآن ننیاز کردراستاي کاهش فشار به بیماران عراقی و در راستاي بی
 1از عراق براي درمان اعلام کرد.

  

١ https://alayyam.news/?p=٣١٦٨٦ 

                     



 

۱۳ 

 الملل دین و بین
 

 ھای عزاداری از مناطق سىن بغدادآوری پرچمجخع

 

هاي عزاداري اهالی بغداد و نصب با برپایی موکب زمانهمدر ابتداي ماه محرم و 
هاي عراقی به سفارش حیدر الملا، یکی از کاندیداهاي سنی نیروهاي عراقی، پرچم

هاي عزاداري کردند که این کار ري پرچمآواقدام به جمع ،انتخابات پارلمانی پیش رو
هاي سیاسی شیعی مواجه شد. در پی این و جریان موکب دارانالعمل گسترده با عکس

 و شخصي بغداد نصب شد هاهاي عزاداري در خیابانپرچم سرعتبه اعتراضات
موکب از مواکب ویدیویی از خود در حال کمک به  یکیدرمن حضور ض موردنظر

 1اتفاق افتاد اعلام برائت نمود. ازآنچهضمنی  طوربهمنتشر کرد که در آن  داران
  

١ https://www.alquds.co.uk/ تعلیق-أمنیة-قوة-منع-بعد-شیعي-غضب-العراق / 

                     



 

 
۱٤ 

 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

 ش�خ ��ري ال�جىف با مشاور سابق �خست وزیر پا�ستان اهللاآیتدیدار 

 

 اللهآیتله در شهر نجف اشرف صورت گرفت مدر این دیدار که در دفتر معظ
بشیر النجفی بر ضرورت تقویت روابط اقتصادي و تجاري بین دو کشور عراق و پاکستان 

هاي مردم پاکستان توسط دولت کرد. ایشان همچنین بر لزوم اهتمام به نیازمندي تأکید
 کردند. تأکیدآن کشور 

 اينامهجه عراق به پاکستان تفاهملازم به ذکر است در سفر اخیر وزیر امور خار
 ور و تسهیل ارائه ویزاي زیارتیري مذهبی بین دو کشگافزایش مناسبات گردش فدبا ه

 1.طرفین رسیدبه امضاي اتباع پاکستان  هب
  

١ https://ar.abna٢٤.com/news/ -الوزراء-لرئیس-السابق-المستشار-یستقبل-النجفي-اهللا-آیة

١١٦٠٩٥٤الب_ .html 

                     



 

۱٥ 

 الملل دین و بین
 

 ھای مر�طه جھت اعالم حرمت دماء این گروه در عراقھا از �اددرخواست ایزدی

 

ستان سنجار عراق از مراجع دینی و حکومت شهر مقامقائممحما خلیل علی آغا، 
عراقی خواستار صدور احکام و قوانینی در راستاي محترم شمرده شدن جان و مال 

که توسط داعش  یعامقتلها و دیگر طوایف مذهبی عراق شد. وي با اشاره به ایزدي
اذیت  ونسبت به این گروه اتفاق افتاد اعلام کرد که پیروان این دین همچنان مورد قتل 

 1گیرند.هاي تندرو قرار میاز جانب جریان

  

١ https://arabic.rt.com/middle_east/ -فتوى-الدینیة-المرجعیات-اإلیزیدیون-١٢٦٢٦٤٤

األقلیات/-دم-إراقة-تحرم  

                     



 
 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

 شامات. ٢

 برگزاری �جالس عاشورایی بدون شیعیان در لبنان!

 

 مؤمنانحضور بسیار اندك نشان از از سوي سایت ظفاف،  منتشرشدههاي عکس
 .دارد در سالن وحدت ملی شوراي عالی اسلامی شیعه هرساله يشیعه در مجالس عاشورا

بار تحت  نخستینمجالس حسینی براي برگزاري متفاوت است  آنچه امسال
ر قبلان سرپرستی شیخ عبدالامی با نیازاشیپ کهیدرحال، است سرپرستی شیخ علی الخطیب

هاي همه فرق لبنانی، انجام ها و نمایندهو شخصیت عزادارو با مشارکت هزاران 
ع از آن شد که شخصاً مانند گرفت، اما بیماري شیخ قبلان و اقامت او در منزل مانمی

 گزاري این مراسمات را بر عهده گیرد.بر هرسال
امور شیعیان لبنان، این شکست هولناك در  بر اساس دیدگاه برخی تحلیلگران

 که قرار است مرجعنسبت به شخصیتی سازماندهی این رویداد و تحریم عمومی شیعیان 
ترین خود را در تاریک پیروانه، که شوراي شیع به این دلیل استباشد،  هاآندینی 

 باوجود در حال گذراندن آن هستند، رها کرده است و این شورا هاآنشرایطی که 

 
۱٦ 



 

۱۷ 

 الملل دین و بین
 

 ریغگونه ابتکار بشردوستانه یا کمک مالی یا هیچ هاي وقفی بسیار ارزشمند،دارایی
 1.انجام نداده است درون یا خارج جامعه شیعیان لبنانرا براي طبقه مستضعف  ينقد

 غرب. ۳

 سفري آزادی مذھىب �سط بایدن  عنوانبهان�خاب یك مسلمان آمری�ایی 

 

رشاد  بانامآمریکا جو بایدن اخیراً اعلام کرد که یک جوان مسلمان  جمهوررئیس
المللی مذهبی انتخاب کرده است و او اولین مسلمانی سفیر آزادي بین عنوانبهحسین را 

 این سمت معرفی شده است. است که توسط یک دولت آمریکا براي
و مشارکت جهانی در  هاهمکاريآمریکایی، مدیر -رشاد حسین، مسلمان هندي

 است. متحدهایالاتشوراي امنیت ملی 
مشاور ارشد بخش امنیت ملی وزارت دادگستري در دوران  عنوانبه ازاینپیشوي 

ینده ویژه سابق آمریکا و همچنین نما جمهوررئیسریاست جمهوري باراك اوباما 

١ https://janoubia.com/ ٢٠٢١/٠٨/١٣ / لـ-العاشورائیة-المجالس-جنوبیة-خاص / 

                     



 

 
۱۸ 

 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

در ارتباطات  متحدهایالاتدر سازمان همکاري اسلامی، فرستاده ویژه  جمهوررئیس
 .است بوده سفید کاخ در مشاور معاوناستراتژیک ضد تروریسم و 

هاي اسلامی، به توسعه سیاست آمریکا و تقویت حسین در سازمان همکاري
جامعه مدنی و سازمان  هايمشارکت با کشورهاي داراي اکثریت مسلمان، سازمان

همکاري اسلامی، دومین سازمان چندجانبه بزرگ جهان پس از سازمان ملل متحد، 
او دکتراي حقوق خود را از دانشکده حقوق ییل دریافت کرد، و  کرده است.میکمک 

استادیار حقوق در مرکز حقوقی جورج تاون، و کالج خدمات خارجی جورج  عنوانبه
 اردو، ايهزبانیر مجله حقوق ییل مشغول به فعالیت بود و به سردب عنوانبهتاون و 

 کند.عربی و اسپانیایی صحبت می
هاي دولتی براي سازمانوي خدمات استثنایی  براي، به رشاد حسین 2013در ژانویه 

المللی شد، نشان افتخار اهدا ، که منجر به دستاوردهاي با اهمیت ملی یا بینمتحدهایالات
مشاور ویژه در امور  عنوانبهمز، که در دوران دولت اوباما و ترامپ ناکس تی شد.

یک «کرد، نامزدي حسین را ها در وزارت امور خارجه فعالیت میمذهبی اقلیت
 خواند. »انتخاب قوي

لازم به ذکر است که سناي آمریکا باید انتصاب حسین را براي انجام وظایف خود 
 1تأیید کند.

  

١ https://www.elkhabar.com/press/article/١٩١٥٠٩ 

                     



 

۱۹ 

 الملل دین و بین
 

 ھای مذھىببه کمیسیون آزادی ،نتقد برجسته ترامپخان، مانتصاب خازر 
 آمری�ا

 

کمیته  درآمریکا، روز جمعه اعلام کرد که خازرخان را  جمهوررئیسجو بایدن، 
دارد. پدرش از ی پاکستان. خازرخان اصالتی کندمنصوب می متحدهایالاتآزادي مذهبی 

 نالددو سابق جمهوررئیس برجسته منتقدان از وافسران کشته شده در جنگ عراق است 
از ترامپ  کهیهنگام خانازرخ .بوده است 2016هاي انتخاباتی رقابت در ترامپ

 دموفق ش دست بردارد ییکایمسلمانان آمر هیخود عل زیرآمیخواست تا از سخنان تحق
به سمت خود  2016هاي را در جریان کنوانسیون ملی دموکرات هاموجی از حمایت

 جلب کند.
  



 

 
۲۰ 

 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

 رھا نامزدی یك مسلمان در دولت بایدن را ممنوع �دند!سنا�

 

 ياعضاي مجلس سنا مدعی شدتخصصی در پیگیري اخبار مذهبی  تیساوبیک 
 نامزدي یک مسلمان در پست دولتی شدند. مانع  آمریکا

هاي مذهبی و سازمان هاگروهبه نقل از گروهی از  »سرویس اخبار دین« سایتوب
سنا که از معرفی یک شخصیت مسلمان در دولت  گذارانقانون ، ازمتحدهایالاتدر 

 بایدن خودداري کردند، انتقاد کرد.
ع مانمجلس سنا  خواهجمهوري گذارانقانون، گروهی از پایگاه خبريبه نوشته این 

آمریکایی براي سمت مدیر اداره مشاغل کوچک در -نامزدي یک مسلمان پاکستانی
 شدند.دولت بایدن 

او یکی اعتقاد خواهان با جمهوري مخالفتاظهار داشت که دلیل  ه خبريپایگا این
 1.است اسرائیل باخصومت وي  احتمال يدیگر ودین اسلام وي به 

١ https://arabi٢١.com/story/١٣٧٧٦٤٣ 

                     



 

۲۱ 

 الملل دین و بین
 

 �ویب �د!» اسالم افراطی«فرا��ه قا�ىن را علیه 

 

 ) قانون2021ژوئیه  23فرانسه روز جمعه ( مجلس، هاي گستردهمخالفت باوجود
 .درا تصویب کر را هدف گرفته است گرایانخاص اسلام طوربهه ي کبرانگیزبحث

 49با سناي فرانسه ، ي فرانسهو سناگان نمایند مجلسپس از هفت ماه بحث بین 
را که  »احترام به اصول جمهوري«ممتنع، متن  يرأ 5مخالف و  يرأ 19موافق،  يرأ
 بود، تصویب کردند. دهشارائهبر جامعه  »گرایانتسلط اسلام« علیهعلاجی  عنوانبه

اي از اقدامات در مورد این متن، با حمایت وزیر جرالد درمنان، شامل مجموعه
طرفی خدمات عمومی، مبارزه با نفرت، حفاظت از کارکنان و معلمان دولتی، نظارت بی

مالی اعمال  تأمینها، بهبود شفافیت و بر آموزش خانواده، تقویت نظارت بر انجمن
 .هستبارزه با تعدد زوجات و ازدواج اجباري، مذهبی و حتی م

هاي اسلامی در سراسر جهان، با حمله شدید رهبران و جنبش این اقدام سناي فرانسه
ها بین پاریس و آنکارا ترکیه به رهبري رجب طیب اردوغان مواجه شد، که ماه ژهیوبه



 

 
۲۲ 

 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

 ین قرائت تصویبفرانسه در فوریه گذشته این لایحه را در اول مجلستنش ایجاد کرد. 
 1کرده بود.

رار ق گرایانیاسلاممنتسب به سابقه هدف حملات خونین و بی بارها فرانسه :تحلیل
. برخی از این نفر قربانی گرفته است 265تاکنون بیش از  2015گرفته است که از سال 
شد و برخی نیز در اعتراض به کاریکاتورهاي ضد  گرفتهبرعهدهحملات از سوي داعش 

 .می مجله شارلی ابدو بوداسلا
گیرد، اخیر که اعتبار و مشروعیت خود را از این حوادث تلخ گذشته میقانون 

مسلمانان را مورد هدف قرار داده و به دنبال به حاشیه راندن  ویژه و روشن طوربه
هاي زندگی هایی را بر همه جنبهتقریبًا محدودیت. این قانون در فرانسه است هاآن

مدارانی همچون هاي سیاستپراکنیثمره نفرتکند اعمال و تلاش می فرانسهمسلمانان 
 نشان دهد.مردم مسلمان یک مشکل مزمن  عنوانبه امانوئل مکرون را

هاي اعتراضی متعدد فعالان سیاسی و اجتماعی مسلمان و گیريموضع باوجود
بر چنین قوانین هاي اسلامی و نداشتن موضعی واحد در برا، سکوت سازمانرمسلمانیغ

قوانین ضد  یراحتبه گذاشت تا بازخواهدفرانسه را همچنان  دولت، دست یضد اسلام
این سکوت مجامع اسلامی  تصویب کند. الذکرفوقرا بر اساس قانون متعددي اسلامی 

خاص فرانسه،  طوربهریشه در همراهی برخی کشورهاي مسلمان همسو با غرب، و 
نکردن قضیه کاریکاتورهاي مجله شارلی ابدو نیز نشان دارد که خود را در محکوم 

 داد. 
  

١ https://www.dw.com/ar -اإلسالم-یستھدف-قانونًا-تمرّر-فرنسا-ومعارضة-جدل-/بعد

 ٥٨٦١٩٩٧٨-aالمتطرف/

                     



 

۲۳ 

 الملل دین و بین
 

 دادگاه اروپایی ممنوعیت پوشیدن لباس مذھىب در �حل �ر را �ویب �د!

 

هفته گذشته تحت  -براي زنان مسلمان  ژهیوبه -هاي مذهبی حفاظت از آزادي
د تا در دهن اجازه میترین دادگاه اتحادیه اروپا قرار گرفت که به کارفرمایاتأثیر عالی

 پوشند تبعیض قائل شوند.مورد افرادي که لباس مذهبی می
اي که زنان در آلمان ژوئیه، دیوان عدالت اتحادیه اروپا، در مورد دو پرونده 15در 

به دلیل امتناع کارفرمایان خود از اجازه دادن به پوشیدن روسري در محل کار خود 
توانند اعتقادات مذهبی، سیاسی یا که کارفرمایان میصادر کردند، به این نتیجه رسید 

 فلسفی را محدود کنند.
هاي مشابه در براي توجیه ممنوعیت »طرفیبیلزوم « توجیه حقوقی از درگذشته

شد و این منطق به بخش خصوصی نیز کشیده شد و راه را براي بخش دولتی استفاده می
ذهبی مبنی بر اینکه اجازه پوشیدن لباس م تبعیض شغلی گسترده باز کرد. استدلال دادگاه

وشند پممکن است به توانایی شرکت آسیب برساند و کارکنانی که لباس مذهبی می
 کارکنان را نادیده بگیرد.دیگر قانونی حقوق  طوربهممکن است 
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براي همه  کهمادامیآمیز نیستند ها تبعیضگوید که این محدودیتدادگاه می
، در مورد پوشیدن مثالعنوانبهیکسان اعمال شوند.  طوربهعتقادي مذهبی یا ا نمادهاي

کیپاي یهودي و عمامه سیک باید محدودیت اعمال شود. اما در عمل، چنین 
 یا نقاب است. باحجابهایی در اروپا اغلب در مورد زنان مسلمان محدودیت

ن دولتی در منوعیت پوشیدن لباس و نمادهاي مذهبی براي معلمان و سایر کارمندام
آلمان باعث شده است که برخی از زنان مسلمان از تحصیل دست بکشند. ممنوعیت 

ر است، منج دشدهییتأپوشاندن صورت در فرانسه، که توسط دادگاه حقوق بشر اروپا 
زن مسلمان در کمتر از سه سال شده است. قانونی که در  600به جریمه نزدیک به 

پوشیدن روسري در مدارس را ممنوع کرده است، تصویب شد و  2004فرانسه در سال 
برخی از دختران مسلمان را از اتمام تحصیل بازداشته است. زنانی که مجبور به استفاده 

 1دهد.در جامعه را افزایش می هاآناز روسري هستند در عمل احتمال کاهش مشارکت 
حکوم کردن آن دادگاه اروپایی، باید به م يرأها به این واکنش ازجمله :ملاحظه

موجب آن را که اشاره کرد ترکیه  جمهوررئیسگوي رجب طیب اردوغان سخناز سوي 
فخرالدین آلتون، رئیس بخش ارتباطات ریاست همچنین  2.دانست یاسلام هراس توسعه

جمهوري ترکیه، گفت که تصمیم دیوان عدالت اروپا مبنی بر ممنوعیت استفاده از 
حقوق بشر،  نهیدرزممیزان ریاکاري اتحادیه اروپا  دهندهروسري در محل کار نشان

اي به زبان انگلیسی که براي الجزیره نوشته آلتون در مقاله آزادي مذهبی و برابري است.
 3است، در آن به تشدید خصومت با اسلام در اروپا براي مدت طولانی اشاره کرده است.

١ https://www.hrw.org/ar/news/ ٢٠٢١/٠٧/٢٧/٣٧٩٢٦١  

٢ https://www.alhurra.com/turkey/ ٢٠٢١/٠٧/١٩ / -الرموز-منع-أوروبیا-قرارا-دتنتق-تركیا

العمل-أماكن-في-الدینیة  

٣ https://www.turkpress.co/node/٨٣٦٦٢ 
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 مسلمان در ارتش آملان مبلغان حضورھا برای درخواست

 

اي با روزنامه ایمن مازیک، رئیس شوراي عالی مسلمانان در آلمان، در مصاحبه
گیرندگان در دولت آلمان خواست تا امنیت معنوي آلمانی، از سیاستمداران و تصمیم

ارتش آلمان  يهاردهکنند. به گفته مازیک، تعداد مسلمانانی که در  تأمیناسلامی را 
سرباز رسیده است، بنابراین نیاز به  4000تا  3000مشغول به کار هستند، به حدود 

مراقبت معنوي به یک تقاضاي فوري براي این سربازان تبدیل شده است و شوراي عالی 
 .کرده استدر این زمینه اعلام آمادگی مسلمانان براي همکاري با دولت 

دارد و  ان، هر سرباز حق مراقبت معنويقابل توجه است که طبق قوانین آلم
دهد. کلیساهاي پروتستان و مناسک مذهبی خود را بدون مانع انجام میاند تومی

ئه ارا هاآنکاتولیک در ارتش آلمان مراقبت معنوي نظامی را به سربازان و بستگان 
، یک خاخام شروع به ارائه مراقبت معنوي به 2021دهند. همچنین، از ژوئن می

سرباز یهودي  300آلمانی، تنها حدود  روزنامهیک سربازان یهودي کرده است. به نوشته 
 هاآنمذهبی بر  ازنظرکنند و داراي یک خاخام هستند که در ارتش آلمان کار می
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برابر این تعداد است  10 آلمانارتش تعداد سربازان مسلمان  کهدرحالیکند، نظارت می
 1هیچ حمایت مذهبی خاصی ندارند. هاآنو 

 فارسخل�ج. ۴

 ��ني شرق به جرم شورش اعدام شد!منطقه شیعهمرد عر��تاىن سا�ن 

 

شورش مسلحانه در منطقه  به اتهام  اعلام کرد یک فرد شیعه راعربستان سعودي 
د اعدام احمد بن سعیبه گفته وزارت کشور سعودي اعدام کرده است. نشین قطیف شیعه

 .دمام مرکز استان الشرقیه عربستان انجام شده استشهر بن علی الجنبی در 
ی این نیروهاي امنیتتلاش براي کشتن  دردر این بیانیه کوتاه آمده است که الجنبی 

 قطیف مشارکت داشته ي پلیس درهاو گشتها ازرسیایست ب بهبا تیراندازي کشور 
ها شرکت راهپیماییه و است که وي همچنین در قاچاق اسلحاست. در این گزارش آمده 

دي آن را تضعیف بافت اجتماعی و انسجام جامعه کرده است، که قوانین عربستان سعو
 توصیف کرده است.  »تروریستی«داند. این بیانیه این اقدامات را می

١ https://www.alquds.co.uk/ مطالب-المسلمین-الجنود-أعداد-تضاعف-بعد / 
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بیانیه آمده است که بازجویی منجر به اتهامات مربوطه شده و حکم اعدام  این در
 صاین بیانیه هویت این فرد را مشخ مجازات براي این اقدامات اجرا شده است. عنوانبه

هاي گذشته نکرده و زمان وقوع جنایات ادعایی را مشخص نکرده است، هرچند اعدام
 اند.در مرکز استان دمام به اتهامات مشابه، همگی مربوط به اقلیت شیعه بوده

فعالانی که با آسوشیتدپرس تماس گرفتند، شیعه بودن الجنبی را تأیید کردند، اما 
در دست است و برادر وي در حال حاضر به  گفتند اطلاعات کمی درباره پرونده وي
 دلیل اعتراض به دولت در زندان است.

شروع شد و  خاورمیانهزمان اعتراضات بهار عربی در  زااعتراضات در قطیف 
 هانآتر و حقوق بیشتر شدند. ساکنان شیعه عربستانی این منطقه خواستار رفتار عادلانه

ذخایر عظیم نفت پادشاهی، به نزدیکی  جودباو، هانآهاي از اینکه شهرها و شهرك
هاي درسی سعودي و هایی از کتابگویند بخش، اعتراض داشته و میاندافتهینتوسعه

 شده است. هاآنباعث تبعیض بیشتر علیه  سلفیها نفوذ اجتماعی اهل سنت سال
نفر را اعدام کرده است که حداقل یک  30بیش از  تاکنونعربستان در سال جاري 

ها در است. اکثر اعدام بوده هاآننیز با اتهاماتی مشابه در میان وان شیعه دیگر ج
 1شود.انجام می با شمشیرگردن زدن  ز طریقاعربستان 

  

١ https://religionnews.com/ ٢٠٢١/٠٨/٠٤ /saudi-man-executed-in-shiite-populated-east-

for-rebellion/ 
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 ھیئت کبار علمای سعودی: قربانیان �ونا شھید ھستند!

 

ابتلا به  به خاطرهیئت کبار علماي سعودي اعلام کرد، شخصی که جان خود را 
 شود.رونا از دست دهد، شهید محسوب میویروس ک

که به درد شکم بمیرد) شهید است در بیان علت صدور این فتوا آمده، مبطون (آن
اند، شهدا پنج گروه هستند: و طبق آنچه که بخاري و مسلم به نقل از ابو هریره گفته

ب غرق آ که به درد شکم بمیرد، کسی که درزده (کسی که در اثر وبا بمیرد)، آنطاعون
شود، کسی که زیر آوار فوت کند و کسی که در راه خدا در میدان جهاد کشته شود. 

اند، لذا امیدواریم کسانی که جان خود را به خاطر ابتلا به این بیماري از دست داده
 شهید محسوب شوند و پاداش بگیرند. 

تی اعظم و فاین فتوا توسط کمیته دائمی هیئت به ریاست شیخ عبدالعزیز آل شیخ، م
عضویت شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالسلام السلیمان، شیخ سعد الشثري و شیخ محمد آل 

 الشیخ امضا شده است.

 
۲۸ 
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هزار نفر  8طبق آمارهاي رسمی دولت سعودي، قربانیان کرونا در عربستان بیش از 
 1هستند. 

 علمای �حرین: اقدامات ح�ومت علیه عزاداران حسیىن کورکورانه است و ھ�چ
 ربطی به �ونا ندارد

 

، اقدامات کورکورانه حکومت این کشور را براي ياهیانیبعلماي بحرین با صدور 
 جلوگیري از برگزاري مراسم عزاداري محکوم کرد.

در بیانیه علماي بحرین آمده است: اقدامات حکومت بحرین در خصوص جلوگیري 
که به تدابیر احتیاطی پزشکی از برگزاري مراسم عزاداري، اقداماتی کورکورانه است 

 گیريهدفو  ايفرقهارتباطی ندارد و هیچ توضیح منطقی جز سیاست  گونهچیه
 امور مذهبی، که هرساله شاهد تشدید روند آن هستیم، ندارد.  سامانمند

١ https://arabi٢١.com/story/١٣٧٨٨١٧ 
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 يهایژگیوعلماي بحرین افزودند: هدف از چنین اقداماتی تحمیل سلطه سیاسی بر 
و  هادستورالعملنی در راستاي قانونی کردن آن بر اساس مذهب و عقیده و عقاید دی

براي برگزاري مناسک  ماندهباقیظالمانه رژیم و مصادره فضاي محدود   هايخواسته
و استبداد است وإلا  عدالتیبیاین موضوع مبالغه در فساد و اوج  کهدرحالیدینی است 

ه آسیبی به حکمرانی و قلدري اهتزاز پرچم حسین(ع) و یا پلاکاردي با محتواي دینی چ
 چه ارتباطی با کرونا دارد؟ اصلاًو  رساندیمرژیم بحرین  واروانهید

این علما با اشاره به اینکه چرا رژیم بحرین به بهانه اقدامات پیشگیرانه از کرونا 
و اقدام به احضار موکب  کندیمدر برابر برگزاري مراسم عزاداري محدودیت ایجاد 

کردند: اگر در تعقیب تخلفات پزشکی صادق  تأکید، کندمی هاحسینیه لانو مسئوداران 
 .کردیدمی، جستجو شناسیدمیهستید، آن را در روز روشن در اماکن دیگري که 

این بیانیه آمده است: ما تعدي به مناسک دین و آزادي دینی را محکوم  در پایان
 براي سرکوب سامانمندسیاست و توقف  هاتعديو خواهان توقف فوري چنین  کنیممی

 1دینی هستیم.

  

١ https://www.bahrainmirror.com/news/٦٠١١٣.html 
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 آسیاشرق . ٥

 فوت مفىت اعظم ازب�ستان

 

مفتی ازبکستان، رئیس هیئت مسلمانان ازبکستان و عضو  شیخ عثمان خان علیموف،
 درگذشت.فتوا در سراسر جهان،  هايمراکز و هیئتدبیرخانه عمومی 

ود خدر بیانیه  این عالم،با تسلیت درگذشت دکتر شوقی علام، مفتی اعظم مصر، 
، در خدمت به در حوزه فتاواي فقهی هاي بسیارکه آن مرحوم علاوه بر تلاش آورد

 1در کشورهاي آسیاي میانه، آثار خوب بسیاري داشته است. ویژهبهمسلمانان، 

  

١ https://www.elbalad.news/٤٩٢٦٣٩٥ 
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 مالزی جایزه �اجرت نبوی را به ش�خ �حمد العیىس داد

 

 اتحادیه جهان اسلام و دبیر کلریم عیسی، پادشاهی مالزي به شیخ محمد بن عبدالک
رئیس انجمن علماي مسلمان، بالاترین جایزه مالزي را که به دانشمندان مسلمان جهان 

 ، اعطا کرد.شودداده می
 المللیتأثیرگذارترین شخصیت بین عنوانبه را» مهاجرت نبوي«جایزه عیسی 

سازي تصویر واقعی از اسلام، ههاي وي در برجستاسلامی در جهان برنده شد و از تلاش
و پیام بشردوستانه بزرگ به جهانیان، علاوه بر آن هاي شریف ارزش واصول 

 ها و نقشهاي تأثیرگذار وي در ارتقاي هماهنگی بین پیروان ادیان و فرهنگمشارکت
 .قدردانی شد او در گسترش صلح جهانی

ور سلطان عبدالله بن مراسم تجلیل در جشن بزرگ سنتی سال نو اسلامی، با حض
مالزي، اعضاي دولت و  ریوزنخستسلطان احمد شاه، پادشاه مالزي، محی الدین یاسین، 

 در مالزي برگزار شد.  رمسلمانیغنمایندگان کشورهاي اسلامی و 

 
۳۲ 
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اي است که دولت مالزي جایزه ترینمهم »مهاجرت نبوي«است که جایزه  ذکرقابل
 ايالمللی که نقش برجستههاي برجسته بینصیتهجري قمري به شخ هرسالدر آغاز 

 1د.کندر خدمت به اسلام و بشریت دارند، اعطا می
لم رابطۀ العا« دبیر کلمحمد العیسی، وزیر سابق دادگستري عربستان و  ملاحظه:

گراي هاي مذهبی تساهلها و دیپلماسیها است که در پیشانی سیاست، مدت»الإسلامی
هاي مهم مذهبی معامله قرن رخشیده است. وي یکی از اهرمعربستان سعودي خوش د

ا و هسازي روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی بوده که بارها در نشستو عادي
ها شرکت کرده و تلاش نموده از حجم تنفر مسلمانان بازدیدهایی همراه با صهیونیست

دارها سفیر مذهبی عربستان، دی عنوانبهنسبت به تاریخ جنایات این رژیم بکاهد. العیسی 
اي که و تعاملات گسترده و متعددي با رهبران سیاسی و مذهبی جهان دارد، به گونه

تنها در همین یک ماه گذشته، جز برگزاري نشست مهم مرجعیات عراقی در مکه 
اي داشته، به ایسلند در عربستان دیدارهاي جداگانه 3و هلند 2اتریشسفراي مکرمه، با 

. همچنین 4این کشور دیدار داشته است مجلسده و با رییس و برخی نمایندگان سفر کر
 6مجلسو رییس  5العیسی در سفري پربار به مقدونیه شمالی، مورد استقبال رییس جمهور

ستی نش هاي مذهبیها و گروهکمیته دولتی روابط با فرقهاین کشور قرار گرفت و با 

١ https://www.hespress.com .٨٦٠٥٣٧-الھج-بجائزة-العیسى-الشیخ-تتوج-/مالیزیا html 

٢ https://twitter.com/MWLOrg/status/١٤٢١٨٥٧٧٥٦٩٥٣٣٣٣٧٦٤?s=٢٠ 

٣ https://twitter.com/MWLOrg/status/١٤٢٨٤٣٣٩٣٠٧٤٣٦٤٨٢٧١?s=٢٠ 

٤ https://twitter.com/MWLOrg/status/١٤٢٠٣٢٨٠٣٥٣٣٧٧٨٩٤٤٣?s=٢٠ 

٥ https://twitter.com/MWLOrg/status/١٤٢٦٢٤٥٨٧٦٠٥٠٢٤٣٥٨٥?s=٢٠ 

٦ https://twitter.com/MWLOrg/status/١٤٢٧٢٤٦٠٣٣١٥١٦٦٤١٣١?s=٢٠ 
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و در جمع علماي برجسته مسلمان این  2دید کرده، از کلیساي جامع مقدونیه باز1داشته
هایی است که العیسی با ها و برنامه. این همه جز فعالیت3کشور سخنرانی کرده است

واسطه بازوهاي اجرایی خود در رابطۀ العالم الاسلامی در این مدت کوتاه برگزار کرده 
 است.

 حوزۀ �کی. ٦

 للی جھان اسالماملمبلغ سرشناس بني ابراھمي �رت، درگذشت

 

 ها فعالیتالله خلیل ابراهیم یورت، واعظ و دعوتگر مشهور تُرك پس از سالنعمت
سالگی بر  90ژاپن، در سن  ویژهبه در حوزه تبلیغ اسلام در بسیاري از کشورهاي جهان

تح برجسته در مسجد فا مبلغنماز جنازه بر این  اثر عارضه قلبی در استانبول درگذشت.

١ https://twitter.com/MWLOrg/status/١٤٢٧٦٨١٢٠٢٢٥٨٠٣٨٧٩٢?s=٢٠ 

٢ https://twitter.com/MWLOrg/status/١٤٢٨٢٥٠٤١٤٠٩٧٥٧١٨٤٥?s=٢٠ 

٣ https://twitter.com/MWLOrg/status/١٤٢٦٨٦٣٩١٦٤٢٠٨٩٨٨١٦?s=٢٠ 

                     



 

۳٥ 

 الملل دین و بین
 

ه باین شهر به خاك سپرده شد.» ایوب سلطان«اقامه و پیکرش در قبرستان  استانبول
 هزار نفر بر اثر دعوت او به اسلام گرویدند. 100بیش از طفته برخی منابع 

» الله)الله هوجا (خواجه نعمتنعمت«ابراهیم یورت که در بین مردم ترکیه به 
ترکیه متولد شد. وي از کودکی  در شمال» آماسیه««در استان  1931مشهور بود، در سال 

 کردبه همراه پدرش در جلسات علمی شرکت می
مؤذن در مسجد سلطان احمد در استانبول  عنوانبه 1955الله در سال شیخ نعمت

عنوان نائب دو امام جماعت معروف؛ محمد مشغول فعالیت شد. وي همچنین به
ا الله بعدهکرد.شیخ نعمتاوکوتجه (کنلی محمد افندي) و سید شفیق آرواسی خدمت 

در معیت پدرش که از ریاست اداره امور دینی ترکیه بازنشسته شده بود، به مکه 
سال در مکه اقامت گزید و در مسجد محله اشرف که در  33مکرمه مهاجرت کرد و 

نزدیکی جبل النور قرار دارد به تدریس علوم نبوي پرداخت، سپس به دعوت مسلمانان 
 شور شد و امامت نخستین مرکز اسلامی ژاپن را بر عهده گرفت.ژاپن راهی این ک

سال اقامت خود در ژاپن صدها مسجد و نمازخانه  20الله در مدت خواجه نعمت
در این کشور بنا کرد و هزاران نفر از مردم این کشور به دعوت او به اسلام گرویدند. 

 شد.شناخته می» جاهد ژاپنم«هاي خود در راه تبلیغ اسلام با لقب وي به دلیل تلاش
خت. پرداگفت و به تبلیغ دین میالله به شش زبان زنده دنیا سخن میخواجه نعمت

هزار نسخه قرآن در چین شد و در طول زندگی 20موفق به توزیع  1981وي در سال 
کشور به تبلیغ اسلام پرداخت.این دعوتگر مشهور اسلام حتی در  50خود در بیش از 

 استانبول را متوقف» یرساري«خود نیز تدریس به شاگردان خود در مسجد  دوران بیماري
 1نکرد.مشرب صوفیانه و اخلاقی قالب  دعوت او را تشکیل می داد.

١ https://iqna.ir/fa/news/٣٩٨٨٥٦٣ 
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 آفر��ا. ۷

 با محایت �کیه  »امت«مسلمانان غنا از افتتاح م�جد استقبال 

 

تانبول به سبک معماري مشابه مسجد سلطان احمد در اس »امت«مسجد و مجموعه 
 ساخته شد و در آکرا، پایتخت غنا افتتاح شد.

ن زرگتریدر پایتخت، آکرا، که ب »امت«افتتاح مسجد و مجتمع  زا مسلمانان غنا
 اند.دهاستقبال کر مسجد در غرب آفریقا است،

سرکی حاجی موسی، یکی از حاضران در مراسم افتتاح مسجد، روز جمعه در 
 داده است که به نفع همه به غنااي گرانبها دیهترکیه ه«گفتگو با آناتولی گفت: 
این روز به لطف ترکیه براي ساخت مسجد و «وي افزود:  .»مسلمانان غنا خواهد بود

 .»است یخوشحالزمان براي همه مسلمانان غنا  ،مجموعه ملت
، علی ارباش، جمهوررئیسغنا، محمد باومیا، معاون  جمهوررئیسآدو، -نانا آکوفو

هاي دیپلماتیک مذهبی ترکیه، مقامات ارشد غنا و مهمانان نمایندگیرئیس امور 
 شرکت کردند. »تام«خارجی در کشور در مراسم افتتاح مسجد و مجتمع 
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کرد که اسلام دینی است که  تأکیداربش در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 
هداف یابی به این اصلح، امنیت و رفاه انسان را مد نظر گرفته و اصول جهانی را براي دست

 مختلف ايهزبانکرد که آفریقا طی صدها سال از نژادها و  تأکیدوي  کند.تعیین می
 اي غنی از میراث فرهنگی، تمدنی و هنري است.استقبال کرده است و قاره

وي توضیح داد که مساجد زیادي در بسیاري از مناطق جهان با مشارکت ریاست 
و حمایت خیرین ترك ساخته شده و مسجد و مجموعه  امور دینی، اوقاف مذهبی ترکیه

 امت در غنا یکی از آن مساجد است.
زرگترین مسجد در نمازگزار را در خود جاي دهد و ب 5000تواند این مسجد می
 1غرب آفریقا است.

 اح�ام قضایی صادر ش� علیه علما و مبلغان مصری ترور��م ناعادالنه قضایی است 

 

از سوي دادگاه  اخیراید میقاتی احکام اعدام قضایی را که دکتر رفعت محمد رش
 عنوانبهتجدیدنظر مصر علیه گروهی از دانشمندان مصري و حامیان آن صادر شد، 

١ https://www.aa.com.tr/ar -بدعم-األمة-مسجد-بافتتاح-سعداء-المسلمون-غانا-/السیاسة/

٢٣٠٧١٣٣تركي/  
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 ترین انواعکه فاقد محاکمات عادلانه و ساده ، احکامیمحکوم کرد »تروریسم قضایی«
 .شواهد است

غیرعادلانه و  طوربهعلما را روزانه  با یادآوري اینکه ناپلئون عمداً تعدادي از او
عونی رویکرد فرکه کرد د تاکی کشت تا مصر را زیر سلطه خود درآوردتجاوزکارانه می

یک رویکرد شکست خورده خونین است که توسط ستمگران قبلی امتحان شده و خدا 
 را براي همیشه بدبخت کرد. هاآن

بعه ار دانمین نمازگزار را در وي در پایان خواستار محاکمه کسانی شد که هزارا
گناه دانشگاه، پزشکان، پرستاران و مبلغان را سوزاندند، با کشتند، دانشجویان و زنان بی

انی کس ،تیراندازي کردند، مقدسات خداوند متعال، منبرها، قرآن و... هاآنهلیکوپتر به 
ی شایسته باز و مردم آن را از غذا، دارو و وسایل زندگ هفلسطین را محاصره کرد که

 1.ندداشت
  

١ https://www.rabtasunna.com/٨٢١٦ 
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 مسلمان در یك کمني ۲۳ن�جریه؛ کشته شدن 

 

ها مسلمان در نیجریه، رییس جمهور بوهاري این حمله را در پی کشته شدن ده
 محکوم کرد.

مسلمان در هنگام بازگشت از یک مراسم مذهبی در ایالت بائوچی  23روز شنبه، 
ر گرفته و همگی کشته شدند. این در نیجریه هدف کمین افراد مسلح و ناشناس قرا

کشتار موجی از خشم و نفرت را در میان مردم نیجریه به خصوص مسلمانان سبب شده 
 از پنج اتوبوس گوید که این حمله، کاروانیها به نقل از پلیس میگزارش رسانه است.

 ه است.، هدف قرار داداندهنفر بود 90از حجاج مسلمان را که شامل 
رییس جمهور نیجریه این حمله را محکوم کرده و آن را کاملاً محمدو بوهاري 

ریزي شده خوانده است. با اینکه دولت نیجریه اعلام کرده مهاجمان را دستگیر برنامه
فاش نشده و مدرکی هم مبنی بر دستگیري  هاآنکرده اما هنوز هیچ نام و نشانی از 

ترین کشور پرجمعیت -در نیجریهارائه نشده است. دزدي، راهزنی و آدم ربایی  هاآن
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هاي این کشور هدف ها و راهمتداول است و هرساله افراد مختلفی در جاده -آفریقا
 گیرند.حمله قرار می

ظامی نحمله به مسلمانان کار یک گروه شبهاین گویند برخی منابع در نیجریه می
هاي گروهسال است که شاهد درگیري  12گفتنی است شمال نیجریه  مسیحی است.

 1اند.هزار نفر کشته شده 350تکفیري و نیروهاي دولتی است که طی آن تاکنون 

 تن زمخی شدند ۱۲��ر شھید و  ۳به عزاداران حسیىن ن�جریه در محله پلیس 

 

جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد که در جریان حمله نیروهاي پلیس این کشور به 
 ه تن شهید و دوازده تن دیگر مجروح شدند.مراسم عزاداري در روز عاشورا دست کم س

سایت این جنبش نوشت: در این حمله که در جریان آن نیروهاي پلیس به مراسم 
عزاداري پیروان اهل بیت علیهم السلام در ایالت سوکوتو  در شمال کشور حمله کردند، 

ر ن ابوبکحس«و » عمرانا عمر یابا«،»بیلو محمد الیلا«سه تن شهید شدند که این سه تن 
 هستند.» سوکوتو

١ https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-says-killing-muslim-travellers-was-

prearranged- ١٥-٠٨-٢٠٢١ / 
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این جنبش تصاویري از سه شهیدي که به دست نیروهاي پلیس نیجریه به شهادت 
 شدگان را وخیم اعلام کرده است.اند را منتشر و حال زخمیرسیده

جنبش اسلامی نیجریه از پلیس خواسته دلیل رفتار وحشیانه خود در قبال عزاداران 
 1امام حسین(ع) را توضیح دهد.

 مکانیسم �جدید گف�ن دیىن را تعیني �د ٩ای اولني بار، ح� دادگاه بر

 

گرفت اختلافات بین وزارت اوقاف و یکی از مبلغان  تصمیم مصردیوان عالی اداري 
ي که حکم صادره از سوي دادگاه اداري در اسکندریه به طوربهمساجد را پایان دهد، 

ایید تصمیم وزارت اوقاف مصر در رد سرپرستی دکتر محمد عبدالوهاب خفاجی، با ت
 اجازه خطبه یکی از جریانات مذهبی افراطی در مسجدي در استان بیراهه، نهایی شد.

مکانیسم تجدید روش گفتمان دینی را مشخص کرد. این  9در حکم خود، دادگاه 
 ها در موارد زیر نشان داده شده است:مکانیسم

١ https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=٣٤٤٤٢&cid=١١٦ 
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اس باشد که اسلام خواستار صلح در زمین اول: تجدید گفتمان دینی باید بر این اس
 .است، زیرا اسلام دین خیر و صلح است، نه دین خشونت یا تجاوز

دوم: تجدید گفتمان دینی مستلزم درك مجدد متون در پرتو واقعیت زندگی و 
اي سازگار با روح توسعه که هنجار زندگی تحولاتی است که محیط معاصر به شیوه

 کند.است، ایجاد می
 در راستاي تعریف» وطن«مفهوم به در رأس عناصر تجدید گفتمان دینی باید : سوم

معضل و مسأله این دو ، که پرداخته شود» اندیشه سیاسی اسلامی«حقیقت مفهوم 
 براي امت هستند.ساز مشکل

چهارم: تجدید گفتمان دینی نباید تنها محدود به ملت اسلامی باشد، بلکه باید 
 نیز پشت سر بگذارد. هاآنخارج از را به  مرزهاي کشورها

 بدون اغراق یاو در رویکرد  پنجم: تجدید گفتمان دینی باید مبتنی بر اعتدال
وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّۀً َوسَطًا «در اجراي گفته خداوند متعال:  و انگاري باشدسهل

ابق تجدید گفتمان دینی باید مط» کُمْ شَهِیداً لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء َعلَى النَّاسِ وََیکُونَ الرَّسُولُ عََلیْ
 قلب و ذهن باشد.

یان در م ویژهبههفتم: تجدید گفتمان دینی مستلزم رویارویی اندیشه با اندیشه، 
نقصی وجود دارد و  هاآنکه در بحث و مهار  هجوانان است، زیرا واقعیت نشان داد

اند که روشهاي تجدید شدههاي میانی دینی متوجه شکی نیست که رهبران اندیشه
گفتمان دینی باید با توسعه زندگی و ظهور در تعالیم مجاز اسلام ارتباط تنگاتنگی داشته 

 باشد.
 داشته باشد که دین فقط براي عبادت نیست، توجههشتم: تجدید گفتمان دینی باید 

آیه:  . مطابقنیز هستمربوط به زندگی دنیا  ،بلکه دین همانگونه که مربوط به آخرت
 للَّهُ ا أَحَْسنَ کَمَا وَأَحْسِنْ الدُّنْیَا مِنَ  نَصِیَبکَ تَنْسَ وَلَاوَابْتَغِ فِیَما آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ «
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 و تصداق، والا اخلاق با دین »الْمُفْسِدِینَ یُِحبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ الَْأرْضِ ِفی الْفََسادَ تَْبغِ وَلَاإِلَیْکَ 
، علمی، اقتصادي، اجتماعیهاي درزمینه، زندگیهاي جنبه تمام به باید ،راستگویی

 .بپردازد تمدنی و فرهنگی
بر این واقعیت که تجدید گفتمان دینی تجدید خود دین نیست، خداي  تأکیدنهم: با 

خود  ، بلکه تجدید در»یًلاتَبْدِ اللَّهِ لُِسنَّۀِ تَجِدَ وَلَنُسنَّۀَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ َخلَتْ مِن قَبْلُ «ناکرده، 
 1.است مرتبط زندگی تحولات با ها است کهاندیشه

ا�حادیه «�نس خواستار ��نت مقر  جخھوررئیسای فوری به عبري مو� در نامه
 شد »املللی علمای مسلمانبني

 

این کشور،  جمهوررئیسدر تونس، عبیر موسی، از  »حزب مشروطه آزاد«رئیس 
به ریاست شیخ یوسف  »المللی علماي مسلماناتحادیه بین«ا مقر قیس سعید، خواست ت

 القرضاوي در این کشور را تعطیل کند.
درخواست فوري به قوه قضائیه جهت تعلیق «موسی سعید در نامه خود خواستار 
وابسته به آن و آغاز مراحل انحلال نهایی آن  یفعالیت این شعبه و کلیه اجزاي اختاپوس

 مالی تروریسم و تأمینهاي مرتبط با پولشویی و انجمن ،د مشکوكو بستن مقر افرا

١ https://www.almasryalyoum.com/news/details/٢٣٨٩٨٧٨ 
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 ندکنمی اعلام خلافت دولت به را خود وفاداري که ايسیاسیهاي سازمان فعالیت توقف
 شد.» کنندمی ویران را جمهوري و

در تونس با ارجاع  »اختاپوس اخوانی« خواستار خشک شدن منابع مالیهمچنین و ا
ن و سازمانهاي سیاسی فوق به کمیته ملی مبارزه با تروریسم براي هاي انجمپرونده

هاي مرتبط با سازمان عنوانبهبندي این سازمانها سازي اختیارات خود براي طبقهفعال
، هاآن هاي مالیاجازه توقف موجودي درخواست کرد تا وشد پولشویی  و تروریسم

و موسسین آن صادر شود به قوه قضائیه  هاآنو ارجاع پرونده  هاآنبررسی منابع مالی 
 1اند پاسخگو باشند.و همه کسانی که در جنایات آن شرکت کرده

 از ھ�چ کشوری در جھان �جوز ندارد شورای علمای قرضاوی

 

اي با عنوان ، مطالعهمصر محمد عبدالوهاب خفاجی، نایب رئیس شوراي دولتی
ه ک هستندان یک مجموعه تروریستی گوید: آنداشته که می »علماي مسلمان اتحادیه«

١ https://arabic.rt.com/middle_east/١٢٦٣٤٣٣- -التونسي-الرئیس-إلى-عاجلة-رسالة-في

فیدیو-المسلمین-علماء-اتحاد-مقرات-بإغالق-تطالب-موسي-عبیر / 
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 الملل دین و بین
 

تخریب کشورهاي  دفاین مجموعه با هتوسط هیچ کشوري در جهان مجوز ندارد، و 
 عربی ایجاد شده است.

هاي تونسی براي بستن شعبه گیرد که درخواستاین مطالعه در حالی صورت می
 یانیه ويدر تونس پس از تحریک هرج و مرج در ب »المللی علماي مسلماناتحادیه بین«

ان ایندگتونس براي مسدود کردن مجلس نم جمهوررئیسمبنی بر ممنوعیت تصمیمات 
، 2013ژوئن  30پلیس مصر نیز پس از انقلاب مردم مصر در  اکثریت اخوان، اعلام شد.

 شعبه آنان را در مصر بست.
ست ا تروریستی »المللی علماي مسلماناتحادیه بین«اي به نام گوید که اتحادیهاو می

 بدون مجوز از هیچ کشوري در جهان تشکیل شده است. و
ی از یک »المللی علماي مسلماناتحادیه بین«افزاید که اتحادیه موسوم به خفاجی می

 کند و اینپوششی براي خشونت استفاده می عنوانبهشوراهاي جعلی است که از دین 
 1شوراي قرضاوي، مفتی تروریسم است.

 کشور  ٨٥در کنفرانس جھاىن فتوا با شرکت  »د�جیتال �ادھای فتوا در عصر«

 

١ https://gate.ahram.org.eg/News/٢٨٧٨٢٠٢.aspx 
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 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

 85المللی فتوا در قاهره با حضور علما و روحانیون نماینده ششمین کنفرانس بین
نهادهاي فتوا «تا همه موضوعات مربوط به  برگزار شد در طی دو روز کشور در قاهره
مورد بحث و بررسی  که توسط دارالافتاء مصر سازماندهی شده است »در عصر دیجیتال

 قرار گیرد.
واهاي فت«: چنین عنوان کردموضوعات این کنفرانس را  ترینمهمدکتر ابراهیم نجم 

هاي چالش ؛فتوا در عصر دیجیتال مؤسسات« ،»واقعیت و امید ؛جمعی و نهادهاي آن
، »هاها و بحرانگیريمجموعه افتا در زمان همه« ،»هاي پردازشتوسعه و مدل

هاي ها و بحرانگیريفتوا براي مقابله با همه مؤسساتي توسعه دیجیتال در سازفعال«
 تاسه کارگاه با موضوع ءفتادارالاهاي کنفرانس، دبیرخانه .به موازات فعالیت»متقابل

توا ف مؤسساتتجربیات «، »توانیم وارد عرصه شویم؟چگونه می ؛فتوا و عصر دیجیتال«
 1برگزار کرد. »هاها و مکانیسمچالش ؛فتوا نگريآینده«و » در تحول دیجیتالی

ھای مهکاری برای مبارزه با ش�خ االزھر و سفري جدید �نادا در مورد جنبه
 ھرا� �حث و تبادل نظر �دنداسالم

 

١ https://www.almasryalyoum.com/news/details/٢٣٨٩١٥٩ 
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 الملل دین و بین
 

لوئیس دوماس، سفیر جدید کانادا در قاهره  با دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر،
 .دیدار کرد

هراسی وزه در بسیاري از کشورها پدیده اسلامکرد که امر تأکیدشیخ الازهر 
 »هراسی جامعاسلام«توانیم آن را گسترش یافته است و به مرحله جدیدي رسیده که می

شود افراد با مسلمانان دشمنی داشته و ممکن است مرتکب اقدامات بنامیم، که باعث می
هاي غربی دولت د. این موضوعی است که نیاز به مداخلهنخصمانه علیه مسلمانان شو

هایی دارد و براي مبارزه مقابله با چنین پدیده درزمینهدارد و الازهر تجربیات زیادي 
 فریطتاز اسلام، به دور از  مداراکنندهدرست و  يبا ایدئولوژي افراطی و گسترش تصویر

 کند.ها دراز می، الازهر دست خود را به سوي همه دولتغلویا 
ر ىبراي همکاري با الازهر  خوددولت متبوع ادگی کامل آمز نیسفیر جدید کانادا 

آزادي مذهبی، گسترش مدارا و  درزمینه دارریشهمندي از تخصص این نهاد بهره جهت
براي از بین بردن پدیده  شدتبه دعی شد کاناداوي ممبارزه با نفرت اعلام کرد. 

ا ار در کانادا کنفرانسی رکند و نخست وزیر کانادا براي اولین بتلاش می »هراسیاسلام«
برگزار کرد، که منجر به چندین توصیه شد که اجرا  »اسلام هراسی«براي مبارزه با 

یک  وزیر مسلمان در دولت فعلی حضور دارند و اخیراً 3خواهد شد و در حال حاضر 
  1قاضی مسلمان منصوب شده است.

١ https://www.youm٧.com/story/ ٢٠٢١/٨/١٥ / -الجدید-الكندى-والسفیر-األزھر-شیخ

٥٤٢٥٦٤٥اإلسالموفوبیا/-لمكافحة-التعاون-أوجھ-یناقشان  
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 ش�خ االزھر پیاىم را به لبنان ارسال �د

 

 هاآندر حمایت از «حمد الطیب، خطاب به لبنان، رهبري و مردم آن شیخ الازهر، ا
 .پیامی صادر کرد »در این دوره بحرانی که در حال گذراندن هستند

طیب در پیامی در صفحه رسمی فیس بوك خود که به دو زبان عربی و انگلیسی 
 .»قلب ما با لبنان، این برادر و کشور عزیز است«نوشته شده است، گفت: 

و رفاه لبنان را تسریع  شکوفاییخواهد شیخ الازهر از خدا می«، پیاماساس این  بر
رسیدن به ساحل پذیر باشند و منافع لبنان را براي مسئولیت«خواهد و از همه می »کند
 1».حفظ کنند امن

  

١ https://www.lebanondebate.com/news/٥٣٥٠٥٠ 
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 الملل دین و بین
 

 شبه قاره . ۸

 ھای متفاوت علمای مسلمان در پی ف�ح �بل به وسیله طالبانگريیموضع

 

هاي تیر و مرداد و در پی آن سقوط حکومت هجمات گسترده طالبان در ماه در پی
مرداد ماه،  24 دراشرف غنی و به تصرف در آمدن کابل توسط عناصر طالبان 

هاي مذهبی مختلف و هاي متفاوتی از سوي جریانگیريها و موضعالعملعکس
 ،هاآن بنديهدستو  گردآوريهاي اسلامی اتخاذ شد که در این بخش با کشور

 ده است.ش تبیینافغانستان در نسبت به این دگرگونی شرایط  گوناگونهاي رویکرد

 

احمد الخلیلی هاي مؤید طالبان، گیرياولین موضع عنوانبه موافقان: .1
مرداد ضمن تبریک به طالبان و  23روز شنبه  مفتی اباضیه در عمان

و  »فتح مبین«حرکت را مردم افغانستان در بیرون راندن اشغالگران این 
از دیگر  جهاد اسلامیو  حماسجنبش  پیروزي بزرگ اعلام کرد.

که پیروزي حرکت طالبان بر حکومت مرکز را  ندهایی بودجریان
 تبریک گفتند. 



 
 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

با ملا  اسماعیل هنیهمرداد در پی تماس  24در این راستا یکشنبه 
گر ابراز عبدالغنی برادر ضمن تبریک این پیروزي بر نیروي اشغال

هاي ظالم فرا خواهد رسید. وزیر امیدواري کرد که روز نابودي کشور
نیز ضمن اعلام این مطلب که برداشت کشورش از  ترکیهخارجه 

هاي طالبان مثبت است اعلام کرد که ترکیه از صلح و یکپارچگی پیام
مفتی  تقی الدین عثمانیدر افقانستان حمایت خواهد کرد. مولوي 

ح مکه فت را بهز داخل شدن طالبان به کابل بدون خونریزي اکستانی نیپ
این واقعه باید درس بگیرد. از تشبیه کرد و متذکر شد که جهان اسلام 

نیز با ارسال پیامی به سران حرکت  حرکت تحریر الشام در سوریه
در برابر حکومت مرکزي  شهاي این جنبطالبان به مناسبت پیروزي

شاخه شبه جزیره عربی نیز این واقعه را  تبریک گفت. حرکت القاعده
پیروزي براي مجاهدین عالم عنوان کرد و آن را به سران طالبان تبریک 

نیز این واقعه را یک پیروزي الهی خواند و  اتحادیه علما مغرب گفت.
مجلس اسلامی  مسلمین کرد. ءطالبان را دعوت به حفظ دما حال در عین
 و همچنین دآیناسد به شمار می که از معارضین حکومت بشار سوري

اتحادیه علما مفتی لیبی،  شیخ الصادق الغریانی، اتحادیه علما مسملین
از معارضین سوري  شیخ عبد الرزاق المهديو همچنین  جنوب آفریقا

مولوي  .دنا به مردم افغانستان تبریک گفتراین پیروزي  هایینیز در بیانیه
داراي ریشه مردمی و همراه با  نیز این حرکت طالبان را عبدالحمید

 هاينیز طالبان را به ارائه ازادي هیات علما فلسطیننصرت الهی دانست. 
عمومی و تحقق عدالت اجتماعی در راستاي حفظ این پیروزي دعوت 

 کرد.

 
٥۰ 



 

٥۱ 

 الملل دین و بین
 

عربستان، قطر، امارات، کویت و هاي : در این بین کشورطرفیاعلام بی .2
م پیگیري دقیق اوضاع در ضمن اعلا هاي عربی شمال آفریقاکشور

ان از طالبان بر افغانست يگیري واضحی نسبت به استیلاافغانستان موضع
ابراز امیدواري کرد که  عربستانند. در این بین دخودشان نشان ندا

هاي سیاسی در افغانستان در راستاي دستیابی هر چه طالبان و دیگر طرف
رجه عربستان در سریعتر به امنیت تلاش کنند. همچنین وزارت خا

اطلاعیه خود اعلام کرد که به نظر مردم افغانستان در رابطه با آینده 
طرفی ضمن اعلام بی قطرسیاسی این کشور احترام خواهد گذاشت. اما 

ینده در افغانستان پذیرفته و آحکومت  عنوانبهضمنی طالبان را  طوربه
اي انتقال وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که این کشور در راست

نیز ضمن  اماراتآمیز قدرت در افغانستان تلاش خواهد کرد. مسالمت
افغانستان  جمهوررئیسگیري همسو با عربستان، همزمان به موضع
گی ارائه کرد. انور قرقاش مشاور دیپلماسی رئیس امارات نیز در دپناهن

هاي سخنگوي طالبان را امیدوارانه توصیف کرد. در سکوت تویتر گفته
اعلام  جماعه العدل و الاحسان، احزاب اسلامی همچون مراکشدولت 

کردند که طالبان باید از اشتباهات گذشته خود درس عبرت بگیرد. در 
نیز حرکت اسلامی صلح اعلام کرد که آنچه در افغانستان اتفاق  الجزائر

افتاد از بین رفتن اشغالگر بود و همچنین اشاره کرد که طالبان باید به 
خاب مردم افغانستان احترام بگذارد و از اشتباهات گذشته خود درس انت

نیز ضمن بیان ضرورت و اهمیت به توافق  اردنبگیرد. وزیر خارجه 
هاي افغانی در امور آن کشور اعلام کرد که  امنیت و حفظ رسیدن طرف

حکومت امر است.  ترینمهمحقوق مردم افغانستان در این مرحله 
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نیز بدون اشاره به موضع خویش، به رژیم  باختريفلسطین در کرانه 
 گذرد باید درس عبرتدر افغانستان می ازآنچهصهیونیستی یادآور شد که 

 بگیرد.

  

 
٥۲ 



 

٥۳ 

 الملل دین و بین
 

در ح�ومت  شود با طالبان رفتهیما پذ یھاافغا��تان: خواسته عهیش یعلما یشورا
 ميکنىم یمهکار دیجد

 
نظام  کی جادیبر ا تأکیدضمن  ياهیانیافغانستان با انتشار ب عهیش يعلما يشورا

کشور اظهار داشت که در صورت  نیهمه مردم ا يو قابل قبول برا ریفراگ یاسلام
 .کندیم يبا طالبان همکار ندهیدولت آ جادیدر ا هاآن يهابرآورده شدن خواسته

در کابل خواستار  ی) در نشستوریشهر 2افغانستان سه شنبه ( عهیش يعلما يشورا
 کشور شد. نیها و مذاهب مختلف اجناح ها،تیبا حضور قوم ریدولت فراگ کی جادیا

، آن را قرائت کرد نیسابق مهاجر ریوز »یبلخ یعالم نیحس دیس«که  هیانیب نیدر ا
سو موجب رفع  کیمختلف از  يهادرتفاهم با جناح ریدولت فراگ جادیشد، ا تأکید

 لیهمه اقوام در تشک يهاخبهحضور ن گرید يمشکلات افغانستان شده است و از سو
 .سازدیبه مردم فراهم م هترو خدمت ب یآبادان يرا برا نهیحکومت زم

رت دارد تا در صو یافغانستان آمادگ عهیش يعلما ينشست گفت: شورا نیدر ا یبلخ
 يهمکار دیحکومت جد لی، با طالبان در تشکهاآن یقانون يهابرآورده شدن خواسته



 

 
٥٤ 
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 يبرگزار يبرا دیبا د،یحکومت جد جادیاظهارداشت که پس از ا نیشورا همچن نیکند.ا
حق انتخاب شدن و انتخاب کردن  ضیانتخابات تلاش شود تا همه شهروندان بدون تبع

 را داشته باشند.
و مذاهب، در  انیاد يبر ضرورت آزاد زیافغانستان در ادامه ن عهیش يعلما يشورا

 ،يفقه جعفر يبرا ژهیمحاکم و جادیاقضا،  یعال يشورا لیمذاهب در تشک يرینظرگ
و  ماتیتعل نهیزم يسازفراهم عت،یاز حقوق زنان و اطفال مطابق احکام شر تیحما
 دیه نباشد ک تأکید نینشست همچن نی.در ادنمو تأکیدکشور  نیمردم ا يبرا لاتیتحص

 يحقوق بشر يهاثاقیم نیمخالف اعتقادات مردم وجود داشته باشد. همچن یقانون چیه
 نباشد. ینید يهاشود که در تضاد با ارزش تیرعا ییتا جا یالمللنیو ب

نشست اظهارداشت که  نیدر ا زین عهیش يعلما يمعاون دوم شورا »يمحمد اکبر«
شمول را با شرکت همه جانبه و همه ،یاسلام ریهرچه زودتر نظام فراگ دیطالبان با

 یو عدالت اجتماع تیکشور از امن نیبدهد تا مردم ا لیتشک عهیو ش یهمه اقوام از سن
 1برخوردار شوند.

  

١ https://www.tasnimnews.com/fa/news/ ١٤٠٠/٠٦/٠٢/٢٥٥٩٧٥٨  
 :ھیانیمتن کامل ب

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/ ١٤٠٠/٠٦/٠٢/١٤٠٠٠

٦٠٢١٦٤٥٠٤١٢٤٢٣٤٦٨٦٠.pdf 
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 با گسرتش طالبان، پا�ستان با کمك االزھر به صورت ایدئولوژیك با ترور��م مقابله
 کندىم

 

امنیت  أمینتبا افزایش تهدید نفوذ روزافزون طالبان در افغانستان، پاکستان به دنبال 
هاي تروریستی و نیتی و نظامی گروهجبهه داخلی خود است، نه تنها با رویارویی ام

 عناصر افراطی، بلکه با رویارویی ایدئولوژیک.
 ویژهبهآباد متکی به حمایت الازهر در مصر براي احیاي امامان پاکستان،  اسلام

 مذهبی گفتمان رد و افراطی ایدئولوژيامامان ارتش پاکستان، براي مبارزه با تروریسم و 
 .است افراطی

ی هماهنگ«از وجود  عربیالازهر در مصاحبه با اسکاي نیوز به شیوخ  نزدیکمنابع 
نیروهاي مسلح پاکستان،  مبلغانبا طرف پاکستانی براي آموزش  »و تماس مستمر

 .خبر دادبخشی از برنامه آموزشی امامان در الازهر  عنوانبه
الازهر، با درخواست رئیس ستاد مشترك نیروهاي مسلح  ئیسراحمد الطیب، 

 وژیکایدئولکستان، سپهبد ندیم رازا، براي آموزش حامیان ارتش پاکستان در مبارزه پا
 . کرد موافقت ،هاآن به زمینه این در کافی دانش ارائه و گرایانافراط با تروریسم و
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کردند که این همکاري  تأکید یزهر به اسکاي نیوز عربلامقامات و محققان ا
 هاي آنها است و در ارتباط با تلاشان پاکستانیبازتاب موقعیت عالی الازهر در می«

 و هکرد ارائه خود معتدل تصویر با را اسلام، گراییافراطبراي مبارزه با تروریسم و 
 .»کندمی تصحیح آن درباره را غلط تصورات

براي مقابله با  هاآنپاکستانی و توانمندسازي  مبلغانبر اهمیت آموزش  الازهر
پس از تأثیر شدید جنبش طالبان در همسایگی افغانستان، و  ویژهبه ایدئولوژي افراطی،

 تأکید ،هاي مسلح در سراسر جهانبرافراشتن شعار (امارت اسلامی)، و حمایت از سازمان
 کرد.

با سپهبد رازا احمد الطیب هاي الازهر، گفت که احمد برکات، مدیر مرکز رسانه
مسلح پاکستان را در آکادمی الازهر تربیت  موافقت کردند تا مبلغان شاغل در نیروهاي

 »رد شبهات و از بین بردن افکار افراطی و تروریستی«کنند و این آموزش تمرکز بر 
 .داشته باشد

واعظ و مبلغ پاکستانی را آموزش داده بود  120 ازاینپیشبرکات گفت که الازهر 
نیروهاي مسلح پاکستان هاي آموزشی براي امامان و مبلغانی که در و در مورد برنامه

را به مبلغانی خواهند داد که ی اي اختصاصبرنامه هاآنکنند، توضیح داد که کار می
 1هاي افراطی و تروریستی سروکار دارند.مستقیماً با ایدئولوژي

  

١ https://www.skynewsarabia.com/world/١٤٥٣٢٢٢- -تواجھ-باكستان-طالبان-تمدد

االٴزھر-بمساعدة-فكریا-رھاباالٕ  
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 ا��جار در �جمع عزاداران حسیىن در پا�ستان

 

مع ز(پنج شنبه) تجپلیس پاکستان اعلام کرد که براثر یک انفجار قوي که امرو
تن شهید و بیش از پنجاه تن  3شیعیان را در مرکز این کشور هدف قرار داد، دست کم 

 دیگر زخمی شدند.
پلیس اعلام کرد: یک بمب کنار جاده اي در بین جمعی از شرکت کنندگان در این 
 تجمع  که به مناسبت روز عاشورا در شهر بهاولنگر در استان پنجاب در شرق این کشور

 برگزار شده بود، منفجر شد.
خبرگزاري آسوشیتدپرس گزارش داد: این انفجار باعث افزایش تنش ها در این شهر 
شد جایی که شماري از مسلمانان شیعه در اعتراض به این حمله به خیابان ها ریختند و 

 خواهان قصاص عاملان شدند.
هنگام عبور خاور شفقت از رهبران شیعیان در این منطقه گفت که انفجار 

عزاداران حسینی از یک منطقه پر جمعیت رخ داد.وي از دولت پاکستان خواست به 
امنیت چنین مراسمی که به مناسبت روز عاشوراي حسینی در سراسر این  تأمینمنظور 

 1کشور برگزار می شود، تدابیر امنیتی را تشدید کند.

١ https://arabic.rt.com/world/١٢٦٤٠٤٠- باكستان-إسالمیة-مسیرة-رانفجا-مصابین-عشرات  
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 سایر ادیان. ۹

 ھای آپارتاید قرار دادندميکلیساھای آمری�ا، اسرائیل را در رده رژ

 

ي که مجمع عمومی طوربهلابی یهودي در آمریکا متحمل ضربه جدیدي شد 
د هاي آپارتای، اسرائیل را در رده رژیم»کلیساي مسیح«کلیساهاي این کشور موسوم به 

قرار داد.این مجمع کلیسایی اعلام کرد که رژیم آپارتاید اسرائیل را به هیچ عنوان 
 .پذیردنمی

که این خبر را پوشش داده، نوشت: تصمیم شوراي اتحادیه » ماندنیوز« سایتوب
جهانی کلیساهاي آمریکا تنها اولین ضربه از سوي بسیاري از طوایف مهم دیگر در 

ط ها توسآمریکاست.کمیته هماهنگی این مجمع کلیسایی، تداوم سرکوب فلسطینی
از حقوق مردم فلسطین دعوت کرد.این  اسرائیل را محکوم و دولت آمریکا را به حمایت

یل، هاي اسرائمجمع کلیسایی همچنین ادعاهاي مربوط به اینکه هرگونه انتقاد از سیاست
کلیساي مذکور همچنین جو بایدن را به توقف  یهودي ستیزي است را رد کرد.
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ویژه صهیونیست مسیحی ههاي نظامی از اسرائیل دعوت و هرگونه ایدئولوژي بحمایت
 1که موجب اعطاي امتیاز و یا حذف هر ملتی شود، رد کرد. را

 ھزار ملك در سرتاسر جھان دارد ۵وا��ان اعالم �د 

 

لیسا دستگاه ک املاك تحت تملک خود را افشا کرد.واتیکان براي اولین بار تعداد 
رسد هزار ملک در سرتاسر جهان دارد. به نظر می 5براي اولین بار اعلام کرد بیش از 

که مورد سوءاستفاده یکی از  رسوایی یک ساختمان لوکس در لندن واتیکان پس از
مقامات این نهاد مذهبی قرار گرفته بود، اقدام به انتشار لیست اموال ملکی خود کرده 

 است.
هایی که به اعضا واتیکان به جز لیست املاك، اطلاعاتی در مورد بودجه و حقوق

تشر کرده است. براساس این لیست که البته شامل دهد را هم منو کارکنان خود می
ملک در  4051شود، هاي واتیکان در کشورهاي دیگر نمیهاي سفارتخانهساختمان
 ملک در کشورهاي دیگر جهان قرار دارد. 1120ایتالیا و 

سابقه واتیکان در انتشار لیست املاك این نهاد مذهبی رسد اقدام بیبه نظر می
ت بیشتر و براساس دستورات پاپ فرانسیس است. براساس این گامی در جهت شفافی

١ https://www.alquds.co.uk/ أمر-دینیة-طائفة-أول-تصبح-المسیح-كنیسة  
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درصد از املاك واتیکان در ایتالیا با نرخ روز به اجاره داده شده و  14اطلاعات، تنها 
 ؤسساتم تر قرار دارد. البته برخی از این املاكبقیه در اختیار اعضاي کلیسا با نرخ پایین

اتیکان اعلام کرده به دلیل شیوع کرونا و خیریه، مدرسه مذهبی و بیمارستان است. و
 1مشکلات اقتصادي دچار کمبود منابع مالی و بودجه است.

 دوگو دعوت �ھای �ختلف در افغا��تان را به گفتپاپ فرا��یس طرف

 

ها را به هاي جهان با ورود به خط تحولات افغانستان همه طرفرهبر کاتولیک
 دعوت کرد.پایان دادن به بحران در این کشور 

که واتیکان منتشر  ايهاي جهان در بیانیه رسمیپاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک
ها در افغانستان خواست براي پایان دادن به بحران این کشور و براي کرد، از همه طرف

 وگو بنشینند.اینکه مردم در صلح زندگی کنند، با یکدیگر به گفت
: اعضاي اصلی کادر آمریکا در کابل یک مسؤول آمریکایی نیز امروز اعلام کرد

 دهند.در حال حاضر کار خود را از فرودگاه این شهر انجام می

١ https://www.reuters.com/world/europe/vatican-reveals-property-holdings-first-time-

transparency-drive- ٢٤-٠٧-٢٠٢١  
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کارمند آمریکایی  50همچنین یک مسؤول آمریکایی دیگر اظهار کرد: کمتر از 
در حال حاضر در کابل باقی خواهند ماند، برخی شاهدان عینی اعلام کردند که دودهایی 

آید که احتمالا ناشی از سوزاندن اسناد یکا در کابل بیرون میاز ساختمان سفارت آمر
 مهمی در داخل ساختمان است.

ها علاوه بر این یک مسؤول آمریکایی دیگر گفت: آمریکا از دیگر سفارتخانه
 هایی امن انجام دهند.خواسته کار خود را با حداقل تعداد کارمندان و از مکان

پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اظهار کرد: تعدادي در همین راستا، یکی از مسؤولان 
 تر در پایتخت منتقل شدند.از کارمندان اتحادیه اروپا به مکانی امن

اما مسؤولان روسیه اعلام کردند که مسکو قصد تخلیه سفارت خود در کابل را 
 1ندارد.

  

١ https://fa.shafaqna.com/news/١٢٠٤١٩١ 
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 ھا�حلیل�خش دوم: 
 کشی� شدسد النھضه: جدال به روحانیون مصر و ا�وپی نیز 

 

 ه وجنجال بر سر بحران سد النهضه به روحانیون مصر و اتیوپی کشیده شد
شیخ الازهر در مصر و رئیس شوراي عالی امور  ازجملهروحانیون برجسته دو کشور، 

به بحث و اظهار نظر در این باره  اسلامی در اتیوپی و سران کلیساهاي مصر و اتیوپی،
 اند.پرداخته
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رس گذشته زمانی آغاز شد که عمر ادریس، رئیس شوراي عالی این درگیري در ما
ها و ها از آب نیل بیشتر از سودانیامور اسلامی در اتیوپی، اظهار داشت که اتیوپیایی

 ها حق دارند.مصري
هاي اتیوپی منتشر شده است توضیح داد که ادریس در ویدئویی که توسط رسانه

نیل را در سرزمین خود داشت ابتدا از این کسی که چشمه «کند که اسلام تصریح می
 .»فرستدبراي همسایگانش میآورد اضافه میبرد و آنچه را که آب سود می

شیخ الازهر، احمد الطیب، سه هفته پیش پاسخ داد که آب رودخانه و منابع طبیعی 
ه در یک بیانیه تصویري افزود ک نیزلازم براي زندگی مردم متعلق به یک فرد نیست و 

از آب جلوگیري کند، ظالم و متجاوز است و مقامات  بخواهد به دلخواهشهر کس «
 . »المللی باید او را از انحراف و فساد خود در زمین بازدارندمربوطه در سطح محلی و بین

اما رئیس شوراي عالی امور اسلامی در اتیوپی، ملقب به مفتی، از شیخ الازهر خواست 
 د.مرور کن وي را که سخنرانی

در مصر  ویژهبهاین اظهارات رد و بدل شده جنجال بزرگی را در میان روحانیون 
درازتر کردن پا «پاسخ مفتی اعظم اتیوپی به شیخ الازهر را  هاآنبه راه انداخت، زیرا 

 دانستند.می »از گلیم خود
مصر در امور مذهبی و استاد اصول دین، اظهار  جمهوررئیساسامه الازهري، مشاور 

ممکن است آسیب بزرگی به مسلمانان در اتیوپی «اشت که اظهارات مفتی اعظم اتیوپی د
 .»کندرا گمراه و گیج می هاآنذهن  اووارد کند، زیرا 

درصد جمعیت  30، مسلمانان در اتیوپی بیش از 2007بر اساس سرشماري سال 
اي گذشته افزایش ه، اما بسیاري انتظار دارند که این درصد در سالاندزده شدهتخمین 

 یافته باشد.
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زمان نجاشی گذشته است و پس از او، «الازهري در برنامه رادیویی خود گفت که 
 .»تحت ظلم هستند (از قطع آب نیل) میلیون نفر در سودان 40میلیون مصري و  100

عمر ادریس، مفتی اعظم اتیوپی، در مصاحبه تصویري خود اعلام کرده بود که 
عدالتی شی، پادشاه عادل مورد قضاوت قرار گرفته است و بیاتیوپی توسط نجا«

.مفتی اعظم سابق مصر و رئیس کمیته امور مذهبی در مجلس نمایندگان مصر، »کندنمی
 علی جمعه، روحانی اتیوپیایی را به نادانی متهم کرد.

اي عمر، از خدا بترس «علی جمعه در اظهارات مطبوعاتی اظهار نظر کرد و گفت: 
 .»د را بر هم نزن و با دروغ به شیخ الازهر پاسخ ندهو شواه

موضوع به روحانیون وابسته به نهادهاي رسمی ختم نشد. محمد حسن واعظ البته 
سلفی در کانال الرحمه خود ظاهر شد تا درباره بحران سد النهضه اظهار نظر کند.حسن 

ود: ، و افز»ستنیل براي مصر نجات دهنده ا«گفت که اتیوپی فراموش کرده است که 
 .»دهدمصر تجاوز را دوست ندارد، اما به هرگونه تجاوز به مردم خود پاسخ می«

که مذهب در  بیان داشتعلی حسن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره،  عمار
گسترده در سیاست استفاده شده  طوربهالمللی هاي بینها و درگیريبسیاري از جنگ

هاي خود براي جنگ مسائل و انگیزه را در ا باید عدالتهاست، زیرا طرفین درگیري
 توجیه کنند.

نقش دین در موضوعی مانند «گوید: و می کردهحسن از این اظهارات متقابل انتقاد 
در موارد خاصی است، مانند زمانی که آب کم است و مردم بر سر آن دعوا تنها این 
تماعی را براي کاهش درگیري و کند روابط اجدین سعی میدر این موارد کنند، می

 .»خشونت هموار کند
روحانیون اسلامی مصر،  اجماع ها برايمفتی اعظم اتیوپی اعلام کرده بود که تلاش

 واحد در مورد سد النهضه ناموفق بوده است. یسودان و اتیوپی براي توافق بر سر موضع
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صومعه «به دلیل  .مسئله سد النهضه به مسیحیان مصر و اتیوپی نیز کشیده شده است
ی تابین کلیساهاي اتیوپی و مصر مشکلکه هاست در شهر قدس، مدت »سلطان مملوك

ایجاد شده است.در مورد سد النهضه، کلیساي اتیوپی حدود یک ماه و نیم پیش از 
ادامه  »حمایت خود را از پروژه سد که در شرف اتمام است«ها خواست تا اتیوپیایی

یک گام به جلو در جهت کاهش  النهضهسد «اي توضیح داد که هدهند.و کلیسا در بیانی
 .»فقر است

از سوي دیگر، پاپ توادروس دوم، رئیس کلیساي مصر، قبل از جلسه شوراي امنیت 
که چند روز پیش براي بحث در مورد مسئله سد النهضه برگزار شد، اشاره کرد که 

 .»قاهره قادر است از تمام حقوق آبی خود محافظت کند«
اي مطبوعاتی گفت: امیدوارم خداوند این مرحله را به پاپ توادروس در بیانیه

که  هاییها، اختلافات و جنگنتیجه مطلوب برساند تا از ورود شاخ آفریقا به درگیري
 آورد، جلوگیري کند.براي همه بدي می

 .وابسته به کلیساي مصر بود 1959در سال  استقلال خودکلیساي اتیوپی تا زمان 
ت که مایه تاسف اس«گوید: عبدالشکور عبدالصمد، تحلیلگر سیاسی اتیوپیایی، می

دهنده امید رستگاري و راه اند و نشانهایی که مردم در اطراف آن جمع شدهقامت
 .»نجات هستند، دلیلی براي مشروعیت بخشیدن به درگیري باشند

ن امر موافق است و علی حسن استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره با ای عمار
همه باید بدانند که راه حل مسئله سد النهضه در مهندسی آبیاري و در متون «گوید: می

 1.»شود نه در دینالملل یافت میحقوق بین

١ https://www.bbc.com/arabic/middleeast-٥٧٨٤٢٠٦٠ 
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آیا ش�خ االزھر موفق خواھد شد که مسري نربد را عوض  دین و تغیري آب و ھوا...
 کند؟ 

را در فیسبوك منتشر کرده است که در  شیخ الازهر، دکتر احمد الطیب، اخیرا مطلبی
گوید و بر ضرورت مقابله جدي با این مخاطر آن از مخاطر تغییرات آب و هوایی می

هاي اجتماعی عربی را به خود جلب کرده است. کند. این مطلب توجه شبکهمی تأکید
چندي پیش احمد الطیب دعوتی رسمی براي حضور در نشست رهبران ادیان درباره 

شود الیا، رم، برگزار میتاین نشست در پایتخت ایرات آب و هوایی دریافت کرد. تغیی
هاي بارز دینی و سیاسی از و انگلیس اداره آن را بر عهده دارد. در این نشست شخصیت

 اطراف عالم حضور دارند.
خیلی نادر است که یک رهبر دینی، مخصوصا در منطقه عربی، از تغییرات آب و 

در مطلبی که شیخ الطیب منتشر کرده است سوالی اساسی مطرح د. هوایی صحبت کن
آیا خداوند ما را به علت از بین بردن طبیعتی که خلق کرده است، خواهد شود: می

توان این طور مطرح کرد: آیا اگر افعال ما باعث به عبارتی دیگر سوال را میبخشید؟ 
هد شد و ما گناهکار خواهیم وهوایی شود، این کار باعث خشم خدا خواتغییرات آب

هاي پیچیده علم کلام استفاده نکرده است ولی بحث بود؟ اگرچه شیخ الازهر از عبارت
 او کلامی است.

مفاد این بحث این است که تغییرات آب و هوایی نوعی عقاب و مجازات از 
خواهد تا به طاعت او خداوند از ما میناحیه خداوند براي بندگان گناهکار است. 

خواهد اشخاص ملتزم و مومن را باز گردیم و فرامین او را اجرا کنیم و یا اینکه می
 را در مقابل بلایا بسنجد.  هاآنمورد ابتلاء و مصیبت قرار دهد تا میزان ایمان و صبر 

گیري در مورد تغییرات آب و هوایی کلی، ارتباط بین دینداري و موضع طوربه
گفت که متدینین عموما چه موضعی دارند. حتی ممکن توان امري پیچیده است و نمی
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هاي متضاد وجود داشته باشد و یا اینکه دینداران در است در یک دین واحد جریان
توان مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي مواضعی متفاوت داشته باشند. از طرفی دیگر می

 سزایی دارد. رقیب گفت که مواضع بزرگان دینی در این مورد بر روي مردم تاثیر به
که از تولید دي اکسید کربن نفع  هستندهایی سرسخت علماء در این زمینه شرکت

اند تا از ها در دو دهه گذشته حدود دو ملیارد دلار خرج کردهبرند. این شرکتمی
 لحاظ سیاسی موانع را از سر راه خود بردارند.

مهمی را بازي کند و مسیر  تواند نقشدر این مجال، دین و مخصوصا دین اسلام می
توانند مردم دیندار را ترغیب کلی عوض کند. اشخاص با نفوذ دینی می طوربهکارزار را 

 اي که دردر مطالعهکنند تا به تغییرات آب و هوایی توجه بیشتري داشته باشند. 
هاي نماز جمعه تاثیر زیادي انجام شد، ثابت شد که خطبه 2013اندونزي در سال 

. از طرفی دیگر، زایش آگاهی عمومی از مسائل زیست محیطی داشته استبر اف
توانند در این مسیر خرج کنند. همچنین دینی منابع اقتصادي زیادي دارند که می مؤسسات

توانند مردم را در مسائل تغییرات آب و هوا دخیل کنند زیرا بسیاري از مردم می هاآن
 اطمینان دارند.  هاآنبه علماي دین احترام زیادي قائل هستند و به 

کنیم که شدیدا با مصائب زیست محیطی مواجه است و ما در عالمی زندگی می
بینی نیم به آسانی آینده را پیشتواهر روز در حال بدتر شدن است. بدتر اینکه، ما نمی

 کنیم.
هاي اولیه خیلی ناامید کننده است. در این مجال رهبران کشورها و اما شاخص

سیاسیون به مسائل علمی توجهی ندارند و بیشتر توجه به مصالح سیاسی و اقتصادي خود 
در یک اي دارند. هاي بزرگ نیز در دامن زدن به این اختلافات نقش عمدهدارند. شرکت
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تواند نقش مهمی را در این چنین شرایطی آنچه که واضح است این است که دین می
 1عرصه بازي کند.

 آخرین سن�ر سلفیه ميىن در صنعا
 اندیشکده مرصاد-احمد حاجی صادقیاننویسنده: 

ده روز از فوت علامه قاضی محمد اسماعیل عمرانی یکی از برجسته ترین علماي 
گذرد. وي علاوه بر منصب قب شوکانی عصر را داده بودند میمعاصر یمن که به وي ل

ریاست دفتر رسیدگی به شکایات  1990رسمی مفتی یمن تا قبل از اتحاد یمن در سال 
ریاست جمهوري و ریاست کمیته تدوین شریعت اسلامی را در پارلمان یمن به عهده 

 2کردنقل روایت می داشت. او که با یک واسطه از شوکانی و سیزده واسطه از بخاري
جایگاه بسیار بالایی در میان علماي معاصر یمن داشت. فوت وي که با مکانت علمی 
بالاي خود یکی از عوامل مهم در توسعه منهج سلفیه یمنی در دوره معاصر بود را باید 
از نقاط عطف حیات این مکتب علمی بدانیم. نقطه عطفی که با توجه به شرایط فعلی 

 ماعی یمن در تحولات مذهبی و اجتماعی پیش رو در یمن موثر خواهد بود.سیاسی و اجت
هاي اخیر جهادي و سلفیه وادعی در دهه –با وجود فعالیت جدي سلفیه اخوانی 

جامعه و مذهب در یمن  در یمن یکی سلفیه یمنی یکی از مذاهب مغفول در بررسی
ب و توسعه نگاه نجدي به ها پیش از ظهور محمد بن عبدالوهااست. جامعه یمن قرن

محمد بن ابراهیم معروف به  نظیر افرادي طریق تیمیه در جهان اهل سنت؛ ازمبانی ابن
 1099( صنعانی  الامیر محمد بن اسماعیل معروف به ابن و) ق.هـ 840 -775( الوزیر ابن
 گراییبا آرا و نظرات ابن تیمیه آشنا شده بود. رویکرد افراطی عقل) ق. هـ 1182 -

١ https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/ ٢٠٢١/٧/٢٧ / -والتغیر-الدین
شیخ-یغیر-ھل-المناخي  

٢ https://bawabatii.net/news٢٩٢٦٦١.html 
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هجري موجب شد جریان منتقد این رویکرد با اتکا بر نظرات  12تا  9زیدیه در قرون 
 1ابن تیمیه و با هدف بازگشت به نصوص در میان برخی عالمان زیدي شکل بگیرد.

از جمله ) ق.ه 1250 – 1173(فعالیت هاي پر حجم علمی و مناصب سیاسی شوکانی 
از دیگر عوامل رشد و توسعه  2امت متوکلیهفعالیت به عنوان قاضی القضات در دولت ام

گرایان زیدي توسط جریان اصلی این جریان بود. عدم پذیرش اصلاحات مورد نظر نص
گرایان زیدي به سرعت مسیر انشقاق را در پیش گرفته و خود زیدیه موجب شد نص

هاي عمیق این جریان در فضاي مذهبی و را در دایره عامه تعریف کنند اما ریشه 
موجب تفاوت جدي رویکرد عملی این جریان با دیگر  اجتماعی یمن و مذهب زیدي

ها از سلفیه ابن تیمیه به خصوص رویکرد سلفیه نجدي به رهبري محمد بن قرائت
 عبدالوهاب شد. 

 

 ک: سید محمد مھدی عمادی؛ جریان سلفی زیدی؛ انتشارات داراالعالم لمدرسھ اھل البیت؛ر ١
١٣٩٤ 

٢ https://ar.islamway.net/article/ الشوكاني-اإلمام/٦٦٩٦٩  
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هرچند جریان سلفیه یمنی مانند سلفیه نجدي و به تبعیت از ابن تیمیه بسیاري از 
(ص) و یا ساخت مقبره براي اموات را منع کرده و این  1مناسک از جمله مولد النبی

دانند ولی در همین نقطه توقف کرده و انجام این اقدامات را اقدامات را بدعت می
توان به . از نخستین مظاهر این اختلافات می2داندموجب کفر و خروج از دین نمی

ش عبدالوهاب و جنبحمد بناي که در تایید مماجراي پشیمانی ابن الامیرصنعانی از قصیده
مذهبی او سروده بود اشاره کرد که پس از اخباري که از قتل و غارت مسلمین توسط 

ها به او رسید قصیده خود را پس گرفت و از وهابیت تبري جست. قاضی عمرانی وهابی
ها در موارد متعدد از فتوا به تکفیر و وجوب قتل آنها نیز علیرغم اختلاف نظر با حوثی

در حالی که اتباع وادعی که نماینده سلفیه نجدي در  3خود داري کرد. 2014سال  در
تاثیر این  4یمن معاصر بود نظیر شیخ علی الحجوري بارها فتوا بر تکفیر انصارالله دادند.

تفاوت مبانی و منابع را میتوان به وضوح در سلوك سیاسی و اجتماعی وادعی و قاضی 
هاي قبل نیز مایندگان سلفیه نجدي و سلفیه یمن در دههاسماعیل عمرانی به عنوان ن

مشاهده کرد. در حالی که وادعی به شدت با جریان اسلام سیاسی سنی و اخوان المسلمین 
هاي حَرَکی هاي اخوان یمن از جمله تاسیس حزب و فعالیتزاویه داشت و بارها رویه

ی جید الزندانی شیخ مشهور سلفشان را تقبیح کرد قاضی اسماعیل عمرانی در کنار عبدالم
هاي مذهبی اخوانی یمن در جمع هیئت موسس حزب اصلاح جهادي و دیگر شخصیت

هاي سلفیه یمنی در حالی بود که وادعی قرار گرفت. این رفتار عمرانی و دیگر شخصیت
جمعیۀ «کرد تا جایی که تاسیس کوچکترین فعالیت تشکیلاتی را به شدت نهی می

١ https://twitter.com/al_٣mrani/status/٩٣٦١٨٤٥٧٢٠٠٥٤٨٦٥٩٢ 

٢ http://althawrah.ye/archives/١١٤٠٣٩ 

٣ https://www.almashhad-alyemeni.com/٢٠٨٨٤٨ 
٤ https://www.france٢٤.com/ar/ -صعدة-السلفیون-لحوثیونا-مواجھات-الیمن-٢٠١١١٢٠٤

الشیعة-تكفیر-فتوى  
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توسط برخی از شاگردان طراز اول وادعی منجر  »جمعیۀ الاحسان«یا  »ۀالحکمۀ الیمانی
یکی از مهمترین موارد بروز این تفاوت رویکرد  1به طرد آنها توسط این شیخ سلفی شد.

مشاهده کرد.  1996توان در انتخابات ریاست جمهوري یمن در سال و مبنا را می
در انتخابات را به دلیل دخالت در  درجریان این انتخابات و در حالی که وادعی شرکت

شئون حاکم تحریم کرده بود حزب اصلاح که خصوصا در آن زمان مورد حمایت جدي 
 »تركلقاء مش«قاضی اسماعیل عمرانی و بزرگان سلفیه یمنی بود رکن تشکیل ائتلاف 

نیز العمرانی به  2011در سال  2براي رقابت با صالح در انتخابات ریاست جمهوري بود.
اي از صالح خواستند از مراه تعداد دیگري از علماي نزدیک به حزب اصلاح در بیانیهه

قدرت کنار برود. البته عمرانی پس از مدتی و احتمالا به دلیل فشارهاي دولت صالح 
اخوانی یمنی محدود  –همراهی عمرانی با سلفیه حَرَکی  3امضاي خود را پس گرفت.

 مرکزي 4.بود جامعۀالایمان علمی ارکان از یکی عمرانیهاي سیاسی نبود بلکه به فعالیت
 لفیس تفکرات ترویج قطب به و تاسیس صنعا در الزندانی عبدالمجید توسط که علمی

پررنگی عنصر سیاست در مذهب زیدیه و اهتمام ویژه . شد تبدیل اخوانی و حَرَکی
ه علاقه جریان سلفیمبانی مذهبی زیدیه به مسائل سیاسی و اجتماعی را باید عامل اصلی 

یمنی به کُنش سیاسی دانست. رویکردي که به خودي خود موجب نزدیکی سلفیه یمنی 
 شود.ها میها و فاصله از نجديبه اخوانی

 ٢٠١٤احمد محمد الدغشی؛ السلفیھ فی الیمن؛ مرکز دراسات الجزیره؛  :رک ١
٢ https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/ -اللقاء/٢٠١٤/١٢/٢٢
 المشترك
٣ https://alarab.co.uk فعزلوه-الحوثیین-أرق-الذي-الیمن-مفتي-العمراني-إسماعیل-محمد/  

٤ https://www.aljazeera.net/news/politics/ -حزن-بالمناصب-زاھدا-عاش/٢٠٢١/٧/١٢
الیمن-یوحد  
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هاي جنبش انصارالله در دهه نخست قرن بیست و یکم را باید آغاز دوره احیاي فعالیت

 رهنگی و میدانی آن به سمتزیدیه سیاسی تفسیر کرد  که نوك پیکان تقابل این ف
هاي ترین درخواستسلفیه چه از نوع نجدي و چه از نوع یمنی آن بود. یکی از اصلی

انصارالله از ابتداي آغاز این جنبش حفظ بافت اجتماعی مذهبی استان صعده به عنوان 
پایتخت مذهبی زیدیه بوده است که در قدم اول به معنی تعطیلی قطب سلفیه نجدي 

هدفی که پس از سقوط صالح انصارالله با سرعت به  1ی دارالحدیث دماج بود.یمن یعن
هاي مسقر در سلفی 2013سمت تحقق آن حرکت کرد و با محاصره این مرکز در سال 

  2آن را وادار به ترك استان صعده کرد.
سیطره جریان سلفیه یمنی بر مناصب  2014با فتح صنعا توسط انصارالله در سال 

قاضی اسماعیل عمرانی را  2017ی در یمن پایان یافت و انصارالله در سال رسمی مذهب
و شمس الدین شرف الدین از  3از جایگاه مفتی اعظم و قاضی القضات یمن برکنار کرد

علماي زیدي را در این منصب قرار داد. با این وجود قاضی اسماعیل که دهه هشتم عمر 

١ https://www.alquds.co.uk /خام-حربًا-الوزیر-ابراھیم-خروج-ُیشعل-ھل/  

٢ https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/ -الیمن-سلفیو/٢٠١٤/١/١٥

تنفیذا-دماج-یغادرون  

٣ https://adennews.net/٦٠٨٠٢ 
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و انصارالله نیز تا پایان عمر با وي با  گذراند حاضر به ترك صنعا نشدخود را می
احترام برخورد کرد. البته شاگردان قاضی عمرانی همانند استاد خود عمل نکردندو 
بسیاري از شاگردان بارز وي صنعا را ترك کرده و در جبهه مقابل انصارالله قرار 

ب صگرفتند. بارزترین شاگرد وي قاضی حمود محمد الهتار است که هم اکنون در من
مذهبی مهم  –رئیس دادگاه عالی دولت هادي و به عنوان یکی از شخصیت هاي علمی 

طرفدار حمله ائتلاف به یمن مشغول فعالیت است. دیگر نماینده بارز جریان سلفیه 
زیدي شیخ محمد المهدي است. المهدي که از بنیان گذاران خیریه الحکمۀ الیمانیۀ است 

به عهده دارد در استان اب مستقر است و با دولت  و هم اکنون ریاست این خیریه را
رسد عامل اصلی حضور و فعالیت المهدي در مناطق کند. به نظر میصنعا همکاري می

تحت کنترل انصارالله و عدم ورود به فاز همپیمانی با ائتلاف عربی و درگیري با 
 تراتباعاز آن مهمانصارالله محافظت از منابع مالی از جمله موقوفات و دیگر منابع و 

 مذهب سلفیه زیدي در شمال یمن است.
فوت قاضی اسماعیل را باید نقطه مهمی در انتقال مرکزیت سلفیه یمنی از شمال به 
جنوب یمن دانست. الگویی که با تخلیه دارالحدیث دماج در مورد سلفیه نجدي نیز 

آغاز شد ولی نبود  2014اجرا شد. هرچند این روند با ورود انصارالله به صنعا در سال 
قاضی اسماعیل عمرانی آخرین سنگر جریان سلفیه یمنی در صنعا را از بین خواهد برد 

هاي درس جامع فلیحی صنعا بازگردد. با توجه به و بعید است رونق سابق به حلقه
مجموع این تحولات باید منتظر یکدست تر شدن شمال یمن از نظر مذهبی باشیم. تثبیت 

تواند به تغییر جهت و حذف کامل رقباي مذهبی زیدیه در شمال یمن میاین مسئله 
 1ها را تشدید کند.ها در یمن منجر شود و لعاب طائفی این درگیريدرگیري

١https:// mersadcss.com/products/ صنعا-در-یمنی-ھیسلف-سنگر-نیآخر / 
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 سازی عر��تان برای عراقمرجع
منام و مشارکت افراد گ» افزایی مراجع دینی عراقیهم«عربستان با برگزاري کنگره 

 معناداري انجام داد.عنوان مرجع، اقدام تحت
مرداد)، از برپایی کنگره  14آگوست (4هاي سعودي روز چهارشنبه خبرگزاري

در مکه مکرمه خبر دادند. مقامات برگزارکننده این » افزایی مراجع دینی عراقیهم«
در میان مذاهب » وحدت کلمه«اند که هدف از این نشست ایجاد نشست اعلام کرده

، از علماي مجمع فقهی »الطهاحمد حسن«نگره که با سخنرانی اسلامی عراق است. این ک
» هالعربی«ی سعودي تلویزیون سنت عراق آغاز شد، در طول برگزاري توسط شبکهاهل

رابطه العالم «متولی برگزاري نشست نیز موسسه بزرگ سعودي  پوشش داده شد.
 است.» الإسلامی/اتحادیه جهان اسلام

و  »افزایی مراجع دینی عراقیهم«گرفته پیرامون ورتادعاها و تبلیغات ص باوجود
دینی عراق در این نشست،  بر اصولی همچون مبارزه با تروریسم و وحدت جامعه تأکید

اما سابقه بد برگزارکنندگان چنین نشستی در عمل موجب اعتراض بسیاري از متفکران 
 مسلمان و واکنش مردم عراق شده است.

ه مراجع عراق آن هم با حضور میهمانان محدود و اي درباربرگزاري کنگره
تواند باعث بخشی باشد، بیشتر میشده، قبل از آنکه بخواهد موجب وحدتگزینش

 تفرقه شود.
عنوان مراجع تقلید عراقی حضور پیدا کردند تقریبا افرادي که در این نشست تحت

له خوردار نیستند. این مساشده نبوده و از پایگاه اجتماعی خاصی نیز برکدام شناختههیچ
کدام از بین افراد اي که هیچگونهشده نیز صادق بود، بهمذهب دعوتدرباره علماي سنی

ها عملا از جایگاه رهبري تر آنکه در این نشست سعوديمهم روها نبودند. نکتهمیانه
ادن دنوعی گامی براي هدف قرار سیستانی گذر کردند تا بههللا شیعیان عراق توسط آیت
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این بیت شیعی برداشته باشند. این درحالی است که می توانستند از نمایندگان بیوت 
 مراجع تقلید عراق دعوت نمایند.

سیستانی حضور نداشتند. باوجود هللا یک از افراد نزدیک به آیتدر نشست هیچ
ه اصرار داشتند ک» افزایی مراجع دینی عراقیهم«این، برگزارکنندگان سعودي کنگره 

فراد حاضر در این کنگره نمایندگان کل مراجع تقلید شیعه و سنی هستند که البته این ا
عنوان مراجع شیعه و سنی در تعمیم به مذاق مردم عراق خوش نیامد. افرادي که تحت

کل  نماینده هاآنعنوان ظرفیت آنکه بتوان به هیچ این نشست شرکت کرده بودند به
 نداشتند.سنت عراق گفت، شیعیان و اهل

ها نشان ها و تحلیلحالا پس از گذشت روزها از برگزاري این کنگره، واکنش
سازي ایفاي نقش رهبري جهان اسلام و مرجع تنها در پروژهدهد عربستان سعودي نهمی

دروغین شکست خورده، بلکه در مظان اتهام نیز قرار گرفته است. دعوت عربستان از 
هاي سبب برانگیخته شدن حساسیت» مراجع دینی شیعه«عنوان هاي گمنام بهشخصیت

مذهبی فراوانی در عراق شد. حتی کارشناسان سیاسی این کشور چنین سوالی را در 
انتخابات عراق  ها مطرح کردند که هدف ریاض از چنین کاري، آن هم در آستانهرسانه

 ا در پی داشت؟اي جز اختلاف و عصبانیت عمومی رچه بود؟ آیا چنین اقدامی، نتیجه
گري و عنوان قربانی خشونت، تروریسم، سَلَفیبه-عراق بدیهی است که جامعه

دیگر تحمل چنین سناریوهاي شومی را ندارد و قویا در مقابل اهداف  -ارتجاع عربی
 ایستد.غیرانسانی آن می

بینانه و راهبردي، بسیاري از کارشناسان و ناظران تحولات انداز واقعدر یک چشم
توانند درك کنند که اقداماتی نظیر برگزاري این کنگره تا چه حد خوبی میمنطقه به

براي عربستان هزینه در برخواهد داشت. چنین اقدامی تنها موجب افزایش اتهامات 



 
 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

رژیم سعودي  سیاسی گذشته-هاي اعتقاديعلیه ریاض و پس از آن، باز شدن پرونده
 شود.می

پرداز بزرگ شیعه در مصر ، نظریه»النفیسسماحمد را«طور که دکتر همان
عربستان سعودي قبل از این، در مالزي میلیاردها دلار پول خرج کرد و «گوید: می

عاجزانه از تمام دنیا خواست با شیعیان مقابله کنند. چرا کسی ریاض را به دخالت در 
 »کند؟!امور داخلی کشورها متهم نمی

به نام دولت یک خطاي راهبردي » مراجع«با  سعودي بعدي آنکه مذاکره نکته
است؛ چراکه عراق دولت و حاکمیت خاص خود را دارد و همگان با هر نیتی موظفند 

که مراجع هرکدام کل مردم است، درحالی به جایگاه آن احترام بگذارند. دولت نماینده
 »نمایندگان یک فرد مسلمان [جداي از شیعی یا سُنی بودنش] هستند.

هاي خود را با ذکر این نکته به پایان برد که النفیس صحبتاحمد راسم دکتر
توانند نمایندگان مراجع عراقی، تنها نمایندگان مقلدان عراقی خود نیستند؛ بلکه می«

مذهبی ملل آفریقایی نیز باشند. جداي از این نکته که خیلی از مراجع ساکن -اعتقادي
ضعف آنان نیست، بلکه گواهی بر نقش جهانی قطهعراق، اصالتا عراقی نیستند؛ و این ن

 »آنهاست.
از پردهاي مهم به این کنگره به دکتر علی المؤمن، نظریهیکی دیگر از واکنش

 اتحادیه«اي به معرفی ماهیت و اهداف مشهور تشیع اختصاص یافت. وي ابتدا در مقاله
این «اخت و نوشت: مراجع عراق پرد عنوان متولی برگزاري کنگرهبه» جهان اسلام

چیزي است که اتحادیه نهادي براي گسترش افکار وهابیت در جهان و مبارزه با آن
ی نامند؛ جایعنوان باورهاي کفرآلود، فاسد و منحرفِ منسوب به اسلام میوهابیون تحت

 »شوند.هاي بارز آن محسوب میکه تشیع، تصوف و معتزله از مثال
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نه اتحادیه جهان اسلام براي مبارزه جهانی با تشیع بودجه سالا«دهد: وي ادامه می
ها، مقالات، مطالعات، میلیون دلار بوده است. مجموع کتاب 85در سال جاري هجري 

ها، سمینارها و فتواهایی که این نهاد براي تکفیر و مبارزه با شیعیان از سال سخنرانی
شود. و دروغین میاثر جعلی  3000تاکنون منتشر کرده است شامل بیش از  1979
 شبکه جهانی مبارزه«اي جهانی معروف به نام بر موارد فوق، این اتحادیه بر شبکهعلاوه

سازمان، موسسه، مرکز و  1500نظارت دارد که شامل تقریبا » با ترویج تفکر شیعی
 »دفتر نمایندگی است که در پنج قاره جهان فعال هستند.

هاي این سازمان در ترین روشاز برجسته یکی«کند: دکتر علی المؤمن اضافه می
هاي شیعی را از است. هدف از آن این است که واقعیت» نفوذ«مبارزه با تشیع، روش 

درون آن نابود کند. در این روش برخی فعالان شیعه را براي مبارزه با روند کلی تشیع 
» کنند.رفی میبه مردم مع» هاي شیعیِ جایگزینچهره«عنوان را به هاآنجذب کرده و 

مکه درصدد انجامش هستند  کنگره وسیلهرسد این همان کاري است که بهبه نظر می
 هاي قاطع مواجه شد.و البته با واکنش

این اندیشمند در اقدامی جالب طی یک نامه به رئیس اوقاف شیعیان عراق، پیشنهاد 
این نامه آمده  قدمهدهد که کنفرانسی براي مراجع سعودي در نجف برپا شود! در ممی

برمبناي آگاهی شما از ضرورت و مسئولیت ایجاد صلح اعتقادي در پادشاهیِ «است: 
هاي اسلامی در مقابل فتواهاي و حفاظت از پیروان فرقه -عربستان سعودي-دوست 

رسمی مذهبی وهابی سعودي پس از گذشت سه قرن  تکفیري [که هنوز توسط موسسه
ی کنیم که ابتکار عملشوند] ما پیشنهاد میذهب شیعه صادر میویژه علیه متاکنون، به

را جهت برگزاري کنفرانسی متشکل از مراجع عربستان سعودي در نجف به ریاست 
 »خود داشته باشید!
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دکتر جمعه العطوانی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات سیاسی افق در بغداد از 
اي توجهی داشت. وي در بیانیهقابل دیگر افرادي بود که نسبت به این کنگره واکنش

کند این نکته است که افراد حاضر طور خاص من را نگران میآنچه به«گوید: رسمی می
 هاياند؛ کسانی که در مراکز و حوزهپذیرفته» مرجع«عنوان در آن کنگره، خود را به

مراجع «ن عنوااند! پذیرش چنین افرادي بهاجتهاد هم نشده متوسط نجف حائز مرتبه
 »کاري است.دهنده بالاترین سطوح دروغگویی، جعل و فریبنشان» تشیع

انگیز دیگر این است که این افراد، در کشور حامی شگفت نکته«دهد: او ادامه می
اند که علیه کشور ما اي جمع شدهگراي سیاسی و نظام اطلاعاتیتروریسم، رژیم افراط

کنند. در جریان تروریسم، ها حمایت میتروریستتوطئه کرده و با فتاوا و پول از 
ها ها) براي شیعیان عراق، آرزوي مرگ کرده و داعشیها (وهابیرجال مذهبی سعودي

سلطان، نامیدند. سرویس اطلاعاتی سابق عربستان به ریاست بندر بنرا شهید می
ود را مراجع کرد؛ و حالا کسانی که خهاي شیعه را به نابودي و مرگ تهدید میعراقی

 »اند.نامند، در زیر پرچم دولت فتنه و کفار [سعودي ها] گرد هم آمدهمی
شدگان سعودي، حائز هیچ جایگاه اجتماعی کنیم که دعوتبراساس این مشاهده می

اي در عراق نیستند. البته این افراد در اختتامیه کنگره در بیانیه پایانی و مقبولیت مذهبی
ملت عراق، قدردان حکومت سعودي دانستند. این اقدام افراد گمنام  دولت و بانامخود را 

ها و انتقادات مردم عراق و کارشناسان واکنش حاضر در نشست عربستان تنها دایره
 اي را علیه این افراد و ریاض گسترش داد. عربستان سعودي سعی داشت در آستانهمنطقه

اه محرم] فضاي سیاسی عراق را به نفع دو رویداد مهم سیاسی و مذهبی [انتخابات و م
دلیل مشکلات این کشور به» سازيمرجع« تاثیر قراردهد؛ که البته پروژهخود تحت

 1خورده باقی ماند.اش همانند گذشته و دفعات قبل یک تاکتیک شکستعدیده

١ https://mobahesat.ir/٢٣٤٦٣ 
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اھد در فرا��ه چه تاثريی بر اخوان خو »�ادینه �دن مبادی جخھوریت«قا�ن 
 گذاشت؟

میلادي در فرانسه پروژه قانون مبارزه با  2021جولاي سال  23تاریخ  در
گرا را تصویب کرد. این قانون توجه محافل سیاسی در فرانسه را به طلبان اسلامجدایی

هایی را درباره آزادي مذهب و پلولاریسم و سکولاریسم خود جذب کرده است و بحث
یان گرایان مخصوصا جراین قانون را بر اسلام در فرانسه بر انگیخته است. در ادامه تاثیر

 کنیم. اخوان المسلمین بررسی می
این قانون در فضایی به تصویب رسید که برخی از حوادث نظیر کشته  سیاق:-1

و حوادث منطقه کاتالان در ماه  2015شدن طنزپرداز مجله شارلی ایبدو در ژانویه سال 
عملیات ذبح معلم مدرسه صامویل در تاریخ رخ داد. سپس ما شاهد  2015نوامبر سال 

اکتبر  29بودیم. سه نفر نیز در یک کلیسا در منطقه نیس در روز  2020اکتوبر سال  16
کشته شدند. مجموعه این حوادث باعث شد تا آراي عمومی در فرانسه علیه  2020سال 

 بر سالفرانسه در تاریخ دوم اکتو جمهوررئیسي که طوربهمسلمانان تحریک شود. 
. وي »در هر جایی که اسلام وجود دارد بحران نیز وجود دارد«مدعی شد که  2020

هاي جمهوري گرایان و زبان و فرهنگ عربی و دفاع از ارزشخواستار مقابله با اسلام
 شد.

برخی از بندهاي این قانون  تاثیر این پروژه بر جماعت اخوان المسلمین:-2
ن اخوان المسلمین تاثیرگذار باشد. مثلا در این قانون تصریح هاي سازماتواند بر فعالیتمی

و افراد  نباید به مسلمانان اجازه داد تا مدارس خصوصی تاسیس کنند شده است که

بھ ی اسالم کنگره«ھمچنین برای مطالعھ یک تحلیل سیاسی از کنگره دینی، رک: تایمز اسرائیل، 

 »:کندا خنثی میای ایران رمیزبان عربستان نفوذ منطقھ
https://www.timesofisrael.com/saudi-hosted-islamic-forum-defangs-irans-regional-
influence 
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را مطابق سلیقه و نگرش خود تربیت کنند. البته باید خاطر نشان کرد که عموما 
و نسل جدید ندارند و اي به آموزشی خانگی فرزندان جماعت اخوان المسلمین علاقه

دهند تا در سیستم آموزش و پرورش رسمی کشورها حضور داشته باشد و ترجیح می
هاي سیره و سنت و تاریخ و حماسه اسلامی را در اوقات فراغت به فقط برخی از کلاس

دهند. یکی دیگر از بندهاي این پروژه تشدید مجازات نشر فرزندان خود آموزش می
ان هاي سازمان اخوتواند بر فعالیترنت است. این بند نیز زیاد نمینفرت از طریق اینت

نجام آمیز اهاي این سازمان از طریق مسالمتالمسلمین تاثیر گذارد زیرا بیشتر فعالیت
پراکنی هستند. ها مدعی هستند که خودشان قربانی خشونت و نفرتشود و اخوانیمی

هاي عبادت و کنترل مساجد و مکان نظارت برهاي این قانون یکی دیگر از ماده
هاي دینی است. بر اساس این قانون، اگر گردش مالی خارجی این اقلیت هاي آندارایی

هزار یورو باشد باید به مقامات مسئول گزارش داده شود تا بررسی شود. اما  10بیش از 
ي عام و هاعلنی و در مکان طوربههاي جهادي باید خاطر نشان کرد که معمولا گروه

ارت اري، تجذگهایی نظیر اخوان از سرمایهکنند. بیشتر درآمد گروهمساجد فعالیت نمی
هاي مواد حلال و سفرهاي زیارتی مانند حج و عمره و یا درآمدهاي زکات و کمک

 اعضاي خود سازمان است. 
نظارت بر یکی دیگر از بندهاي قانون نهادینه کردن احترام با مبادي جمهوریت 

به مبادي جمهوریت از  هاآنهاي فعال در عرصه اجتماعی و میزان پایبندي انسازم
ها اگر این ارزش قبیل آزادي، مساوات و برادري و احترام به کرامت انسانی است.

هاي مالی صورت خواهد گرفت. ها کمکرعایت شود از طرف دولت نیز به این سازمان
هاي سکولار تا ین در سازگاري با ارزشهاي وابسته به جماعت اخوان المسلمسازمان

 آزادي بیان و فضایی براي زیستن داده شود، هیچ مشکلی ندارند.  هاآنزمانی که به 
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شناسان نیز استفاده شده رسد که در پشت پرده این قانون از آراي جامعهبه نظر می
که  بر این باورند که است. کسانی مانند جیل کیبل و برنار رجیه و عده دیگري

م جامعه فرانسه را تهدید گرایی براي فرانسه یک خطر است و بافت و انسجااسلام
 1کند.می

 ھد�واشن�نت پست: �حمد بن سلمان از ��ش دین در عر��تان ىم
هایی که محمد بن سلمان براي مقابله با موسسه رسد مجموعه سیاستبه نظر می

مان بین خانوده آل سعود و موسسه وهابیت در پیش گرفته است به سوي باز تعریف پی
نویسد: وهابیت خواهند انجامید. روزنامه واشنگتن پست آمریکایی در این مورد می

علت موفقیت بن سلمان در معرکه مقابله با آل شیخ عبد الوهاب عبارتند از: محبوبیت 
ت رتلاش براي تمرکز قد و در نزد جوانان مشتاق تغییر و خواهان جدایی از سلطه دینی

در عربستان بعد از وفات پادشاه فعلی. این امور باعث شده است تا بن سلمان موفق شود 
تا گلیم را از زیر پاي جناح مذهبی عربستان جمع کند. او موفق شده است تا وظایف 
وزارت عدل و شون اسلامی و تربوي را تقلیل دهد. این وزارت در اختیار بخش دینی 

ربستان از طریق این وزارت فتاوي و تعالیم خود را براي عربستان است. موسسه دینی ع
 کند.ها و سایر کشورهایی که عربستان در آنجا نفوذ دارد، صادر میعربستانی

گرا در برابر اعمال تغییرات ولیعهد عربستان مقاومت هاي افراطبرخی از وهابی
صداي اذان را که  اند. مثلا زمانی که مقامات حکومتی عربستان دستور دادند کهکرده

شود، باید محدود با داخل مساجد باشد و بلندگوهاي پنج بار در روز از مساجد پخش می
داي ص«هاي افراطی با این کار مخالفت کردند و هشتگ خارجی باید قطع باشد، وهابی

اي در را در تویتر داغ کردند. شیخ عمر عبد الله السعدون در مقاله »اذان درخواست ملی

١ https://trendsresearch.org/ar/insight/ الجمھو-مبادئ-احترام-ترسیخ-قانون-مشروع  
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هاي آن هشدار داد. وي افزود: این کار نت خواستار لغو این دستور شد و از پیامداینتر
شود تا مردم قوانین کرونایی را رعایت نکنند و براي نماز خواندن به مساجد باعث می

 بیایند. او بعد از مدتی بازداشت شد.
تان سوزیر امور دینی عربستان مخالفان این تصمیم را کسانی نامید که دشمن عرب 

هستند قصد تحریک مردم و تشکیک در تصمیمات حکومت را دارند. این گونه 
هاي لیبرال را هاي بن سلمان امري عادي شده است و وي قصد داخل کردن ارزشرفتار

از کسانی را که با او  يکه روي کار آمد عده زیاد 2017در عربستان دارد. وي از سال 
 1است.اند را بازداشت کرده نکرده همراهی

 رھربان اصلی طالبان چه کساىن ھستند؟�: ىبىب
بدنه اولیه رهبران این گروه عمدتا متشکل از جنگجویان مجاهدین بود که با 

 ..جنگیدند.خورشیدي علیه نیروهاي شوروي می 1360حمایت آمریکا در دهه 

 بود که با شروع حمله »ملا عمر«گذار گروه طالبان محمد عمر مشهور به بنیان
سپتامبر، در  11در پاسخ به حملات  1380آمریکا و متحدانش به افغانستان در مهر 

 خبرهایی از احتمال مرگ او منتشر شد. 1394مکانی نامعلوم پنهان شد. در سال 
اختر محمد منصور را به در همان سال، طالبان بدون تایید خبر مرگ رهبرش، 

 عنوان رهبر جدید این گروه معرفی کرد.
در حمله هوایی آمریکا در اما دومین رهبر طالبان حدود یک سال بعد از معرفی، 

الله آخوندزاده رهبر فعلی گروه طالبان به عنوان و بعد هبت خاك پاکستان کشته شد
ملا «با حدود شش سال تاخیر، تاریخ مرگ  1398جانشین او معرفی شد. طالبان در سال 

 اعلام کرد. 1392را سال  »عمر

١ https://www.al-akhbar.com/Arab_Island/٣١٣٣٢٠ 

                     

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/07/150730_mar_akhtar_mansour_appointed_as_leader
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/07/150730_mar_akhtar_mansour_appointed_as_leader
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/07/150730_mar_akhtar_mansour_appointed_as_leader
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160521_u07_mullah_mansur_taliban_targeted_us-strike
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160521_u07_mullah_mansur_taliban_targeted_us-strike
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160521_u07_mullah_mansur_taliban_targeted_us-strike
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نام این گروه و نام رهبرانش در جهان حالا با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، 
. ساختار رهبري گروه طالبان در بیست سال اخیر دچار تحولات و مطرح شده است

هایی شده است. در این گزارش سوابق شش نفر از رهبران اصلی این گروه پیچیدگی
 مرور شده است.

 اهللا آخوندزادهھبت

 
 دزاده (زمان عکس نامشخص است)الله آخونتنها عکس موجود از هبت: توضیح تصویر

ساله) در منطقه پنجوائی  60( 1960الله آخوندزاده، رهبر طالبان، متولد هبت
 قندهار است. او از قوم نورزَي و پشتون است. 

الله آخوندزاده جانشین اختر محمد منصور، رهبر قبلی گروه طالبان شد که هبت
ستان کشته شد. پیش از آن او در حمله هوایی آمریکا در خاك پاک 1395در سال 

 معاون رهبر طالبان بود.
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در  ايرسد سابقهشود و به نظر میاو بیشتر به عنوان یک چهره مذهبی شناخته می
وقتی طالبان  1370شاخه نظامی طالبان ندارد. با قدرت گرفتن طالبان در اوایل دهه 

 ه تعیین شد. ولایت فراه را تصرف کرد او به عنوان قاضی محلی در این منطق
بعد از آن او مسئول دادگاه نظامی طالبان در قندهار و مدتی بعد مسئول دادگاه 
نظامی در ننگرهار شد. با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان مقام او هم بالاتر رفت و 

 هاي نظامی طالبان و معاون رئیس دادگاه عالی شد.مسئول دادگاه
شوراي علماي مذهبی «الله آخوندزاده رهبر هبت بعد از حمله آمریکا به افغانستان،

 شود که بیشتر فتواهاي طالبان را او صادر کرده است.شد و گفته می »طالبان
سیاري کرده که باي را در نزدیکی کویته پاکستان اداره میگفته شده که او مدرسه

به  1395ال اند و تا پیش از آنکه در ساز فرماندهان ارشد طالبان در آن تحصیل کرده
 عنوان رهبر گروه طالبان تعیین شود آزادانه در آن مدرسه مشغول تدریس بوده است. 

شود که او ارتباط نزدیکی با شوراي کویته طالبان داشته است. برآورد می
 شود.هاي اصلی مربوط به رهبري طالبان در این شورا گرفته میتصمیم

هاي اخیر، ق شده در طول سالالله آخوندزاده موفرسد که هبتبه نظر می
شود پس از مرگ اختر ویژه که گفته میهاي مختلف طالبان را متحد کند؛ بهجریان

 محمد منصور، درگیري بر سر قدرت میان طالبان اوج گرفته بوده است.
خوانده و با وي بیعت کرده  »امیرالمومنین«ایمن الظواهري، رهبر القاعده، او را 

گراي هاي مسلح اسلامتواند جایگاه و اعتبار او را نزد گروهاست، موضوعی که می 
 تندرو تقویت کند. 
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 عبدالغىن برادر

 

 عبدالغنی برادر در جریان مذاکرات دوحه: توضیح تصویر
خورشیدي در ولایت ارزگان است و در قندهار بزرگ 1347عبدالغنی برادر متولد 

ه شده که تعلیمات دینی را به پایان شده است. او در مدارس دینی درس خوانده اما گفت
مشهور است و گفته می شود که با قوم پوَپلزَي  »ملا برادر«نرسانده است. با این حال به 
 از قبایل قندهار نسبت دارد.

تصویر عبدالغنی برادر، در حال امضاي توافق با آمریکا کنار زلمی خلیلزاد نماینده 
خارجه وقت آمریکا تصویرهاي تاریخی آمریکا و عکس او با مایک پومپئو وزیر 

 رود.جنگ در افغانستان به شمار می
هایی که مجاهدین علیه نیروهاي شوروي و دولت تحت حمایتش در کابل در سال

 می جنگیدند عبدالغنی برادر، عضو حزب اسلامی به رهبري مولوي یونس خالص بود.
ي) گروه طالبان به میلاد 1994( 1373او یکی از چهار نفري است که در سال 

را تاسیس کردند و براي این گروه در غرب افغانستان و کابل جنگیده  »ملا عمر«رهبري 
 است.
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 عبدالغنی برادر کنار مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا: توضیح تصویر

او معاون وزارت  1380در زمان حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان در سال 
پس از سقوط گروه طالبان به دست آمریکا، او معاون محمد عمر رهبر  دفاع طالبان بود.
 وقت طالبان شد.

سال بعد از حمله آمریکا در شهر کراچی پاکستان دستگیر شد در سال  9حدود 
 از زندان آزاد و رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه شد. 1397

ت و نمایندگان دول عبدالغنی برادر مدتی رهبري مذاکرات صلح با دولت افغانستان
آمریکا را به عهده داشت و بعد از او این مسئولیت به عبدالحکیم حقانی سپرده شد. با 
این حال او همچنان به عنوان یکی از مقامات ارشد طالبان در مذاکرات حضور داشت 

 و توافق با آمریکا را امضا کرد.

 �حمد یعقوب
و در  1370است. او احتمالا متولد محمد یعقوب، پسر ملا عمر، اولین رهبر طالبان 

زي) و پشتون است. گزارش سالگی است. او از قوم هوتکی (بخشی از قبیله غل 30اوایل 
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اي شده که او در کراچی پاکستان تحصیلات دینی کرده است. از او عکس تایید شده
 موجود نیست.

با انتشار ها شد. محمد یعقوب بود که نام او وارد رسانه 1394اولین بار سال 
اي اعلام کرد که پدرش ملا عمر به مرگ طبیعی در گذشته است. این بیانیه بعد بیانیه

 از آن منتشر شد که خبرهایی از احتمال کشته شدن محمد عمر منتشر شده بود.
شود که او مخالف اختر محمد منصور بوده و حتی پیشنهاد او براي گرفتن گفته می

رد کرده است. البته این خبرها به صورت مستقل قابل  مسئولیت در رهبري طالبان را
 تایید نیست.

الله آخوندزاده به رهبري طالبان رسید، محمد بعد از آنکه هبت 1395بهار در 
و همچنین  ولایت افغانستان تعیین شد 15مسئول کمیته نظامی در یعقوب هم به عنوان 

 به عنوان عضو شوراي تصمیم گیري طالبان شناخته شد.
محمد یعقوب به عنوان رهبر کمیسیون نظامی طالبان معرفی شد،  1399اردیبهشت 

 کند.جایگاهی که او را مسئول عملیات نظامی گروه طالبان می
رهایی از گروه طالبان رسید که جایگاه محمد یعقوب را بعد از شیوع کرونا خب

 تر کرد. باز هم روشن
هاي اطلاعاتی از احتمال شیوع کرونا میان رهبران ها به نقل از مقامپارسال رسانه

شریه فارن پالیسی هم به نقل از یکی از اعضاي طالبان به نام محمد طالبان خبر دادند. ن
الله آخوندزاده جانشینی او را به گفت که محمد یعقوب در غیاب هبت علیجان احمد

ود شعهده گرفته است. البته سراج الدین حقانی که چهره شماره دو طالبان شناخته می
 بیمار بوده است. -ها ساس بعضی گزارشبرا -هم در این دوره 

جانشینی رهبري طالبان براي محمد یعقوب، در دوران شیوع کرونا، اگرچه احتمالا 
 تواند برآوردي از جایگاه او میان رهبران طالبان باشد.موقتی بوده اما می

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/04/160405_kk_mullah_omar_son_appointed_commander
https://foreignpolicy.com/2020/05/29/taliban-leadership-disarray-coronavirus-covid-peace-talks/
https://foreignpolicy.com/2020/05/29/taliban-leadership-disarray-coronavirus-covid-peace-talks/
https://foreignpolicy.com/2020/05/29/taliban-leadership-disarray-coronavirus-covid-peace-talks/
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 سراج الدین حقاىن

 
اج از سر تصویرهایی که وزارت دادگستري آمریکا و اف بی آي: توضیح تصویر

 الدین حقانی منتشر کرده اند
ساله است.  48تا  41متولد شده و  1359تا  1352هاي سراج الدین حقانی، بین سال

اي رکه بوزارت دادگستري آمریکا تولد او در دست نیست. اطلاعات دقیقی درباره محل 
اطلاعات منجر به دستگیري او پنج میلیون دلار جایزه تعیین کرده او را متولد افغانستان 

 سراج لله آخوندزاده، رهبر طالبان است.ایا پاکستان دانسته است. او حالا معاون هبت
الدین حقانی است و بخشی از هویت و جایگاه او در رهبري الدین حقانی، فرزند جلال

 سوابق پدرش است. طالبان، مربوط به
الدین حقانی (پدر سراج الدین) که یکی از رهبران گروه مجاهدین در دوران جلال

جنگ علیه نیروهاي شوروي بود براي خود تشکیلات شبه نظامی مستقلی ایجاد کرده 
او با قدرت گرفتن طالبان به این گروه شد. به صورت خانوادگی اداره می بود که ظاهرا

اتش به شکل یک بخش نیمه خودمختار در دل گروه طالبان جاي پیوست اما تشکیل
گویند. شبکه حقانی مسئول می »شبکه حقانی«گرفت. به همین دلیل به این بخش 
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https://www.fbi.gov/wanted/terrorinfo/sirajuddin-haqqani
https://www.fbi.gov/wanted/terrorinfo/sirajuddin-haqqani
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الدین حقانی را در رحمانه بوده است. آمریکا چهار فرزند جلالحملاتی مرگبار و بی
 حملات هوایی و زمینی کشته است.

 'مرشد اشباح مرگ'درگذشت جلال الدین حقانی، پایان 
الدین حقانی، که بعد از مرگ پدر جانشین او شده، بارها از مرگ گریخته اما سراج

اي از چند روز قبل از امضاي توافق آمریکا و طالبان، مقاله 1398است. در اسفند 
 ر روزنامه نیویورك تایمز منتشر شد. الدین حقانی دسراج

الدین حقانی، فرمانده عملیاتی شبکه حقانی و معاون گروه طالبان، در نخستین سراج
ترین مقامات طالبان در یک روزنامه غربی به چاپ اي که یکی از بلندپایهمقاله

 براساس«هاي افغان رساند، نوشت که گروه طالبان متعهد است تا با دیگر طرفمی
مشورت و احترام واقعی براي ایجاد یک نظام سیاسی جدید و فراگیر توافقی کند که 

ها منعکس شود و هیچ کس احساس نکند از آن بیرون مانده در آن صداي همه افغان
 .»است

پس «الدین حقانی آمده بود که طالبان آماده است در بخش دیگري از مقاله سراج
المللی و آمریکا براي تامین صلح انستان با جامعه بیناز خروج نیروهاي آمریکایی از افغ

 .»و بازسازي افغانستان همکاري کنددرازمدت 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-45433181
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�ح�مي حقاىن  عبدا

 
هاي درانی و از ساله) در قندهار و از پشتون 64( 1336عبدالحکیم حقانی متولد 

ین ازي است. طالبان گفته که او از دوستان نزدیک محمد عمر، رهبر پیشین قوم اسحاق
 گروه است و در تشکیل گروه طالبان هم نقش مهمی داشته است.

ها مطرح شد که از سوي رهبر نام عبدالحکیم حقانی، بعد از آن بیشتر در رسانه
 نفره مذاکره با آمریکا معرفی شد.  21طالبان به عنوان رئیس تیم 

هبر نصور، رالقضات طالبان و از نزدیکان اختر محمد معبدالحکیم حقانی قبلا قاضی
هبري ها براي رسابق طالبان بود که پس از کشته شدن او نامش به عنوان یکی از گزینه

ها از نظر مذهبی براي او جایگاه خاصی شود که طالبطالبان مطرح بوده است. گفته می
 داند.می »امین خود«الله آخوندزاده، رهبر گروه او را قائلند و هبت
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 شري�حمد عباس استان�زی

 
 شیرمحمد عباس ستانکزي در دوحه: توضیح تصویر

ساله) در ولایت لوگر، در شرق  62( 1338شیرمحمد عباس استانکزي، متولد 
التحصیل دانشکده نظامی کابل است و در آکادمی نظامی افغانستان است. او فارغ

 دهرادون هند نیز تعلیمات نظامی دیده است.
طالبان، معاون وزیر امور خارجه  شیرمحمد عباس استانکزي در دوران حکومت

 و مدتی نیز معاون وزیر بهداشت بود. 
المللی دیده بین هاي نمایندگی طالبان در صحنههاي اخیر میان گروهنام او در سال

کننده طالبان با آمریکا را بر عهده داشت و بعد شده است. او مدتی ریاست تیم مذاکره
 ر سیاسی و معاون تیم مذاکرات در دوحه شد.از آن، عضو شوراي رهبري، معاون دفت
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 ساختار رھربی در گروه طالبان

 

 
۹۲ 



 

۹۳ 

 الملل دین و بین
 

 
 

 

 نشورات�خش سوم: م
در  اسالىم اشکال �ظھور جامعه مدىن«ای از گزارش راھربدی خالصه

 »یانهم یایآس
 ینجارد ی، بردلیوسترب ي، ساموئل دووریمون: ادوارد لی ازگزارش
امور  يبرا یحونجامعه ج«با  يدر همکار ENC(«1( همسایگی ییاروپا يشورا«

در  یاسلام یظهور جامعه مدننواشکال « پیرامون خود یدجد گزارش، 2»یانهم یايآس
 .را منتشر کرد »میانه یايآس

١ http://www.encouncil.org 

٢ https://oxussociety.org 

 

                     

http://www.encouncil.org/ourwork/emerging-forms-of-islamic-civil-society-in-central-asia/
http://www.encouncil.org/ourwork/emerging-forms-of-islamic-civil-society-in-central-asia/
http://www.encouncil.org/
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مرکز «است که توسط  »ايمنطقه یاستس يگفتگو« برنامه از یگزارش بخش این
ارس و م یهفور ینب ینسه جلسه آنلا یشود. طمی یبانیپشت 1»هولینگز یالمللینب يگفتگو
2021 ،ENC  و  یجامعه مدن یندگاناز کارشناسان، نما یگروهجیحون و انجمن

 ازجملهی (اسلام مدنیرا گرد هم آوردند تا درباره ظهور جامعه  یمقامات دولت
، یزستاندر قرق ی)هاي اجتماعهاي مردم نهاد و رسانه، مساجد، سازمانیهاي اسلامیریهخ

 و ازبکستان بحث و گفتگو کنند. یکستانقزاقستان، تاج
گزارش تر این هاي نسبتا مهماي گزینشی از بخشآید، ترجمهآنچه در ادامه می

 است:
به  یبقر یتدانند و اکثرخود را مسلمان می يمرکز یاياز مردم آس ٪85از  یشب
 شیعه یکستاندر تاج هایريپام هزار نفر از100از  یشو ب یحنفپیرو مذهب اتفاق 
مردمان از  یاري، بسيشورو یرجماه تحادا یانسال پس از پا 30 یباًهستند. تقریلی اسماع

 در يتري، خواستار آن هستند که اسلام نقش محورنسل جوان ویژهبه، يمرکز یايآس
 هايیمرژ يمرکز یايآس يهاکند. اما دولت یفااایشان  یو خصوص یعموم یزندگ

 یتامن يبرا یديرا تهد یمذهب یتهايفعال یاي را اتخاذ کرده و برخیرانهسختگ سکولار
 انیگر، بازیطمح ینا باوجودند. ایدهنام »یافراط«و  »یسنت یرغ«را  هاآنداده و  رارق یمل

آموزش،  ازجمله، هایتاز فعال یعیوس یفاند و در طشده یرتکث یاسلام یجامعه مدن
 ینظرسنجیک در ، مشغول هستند. یتو حما اعانه، سازش یجاد، امعنويمراقبت 

 حیدهندگان ترجپاسخ یت، اکثریزستانو قرق یکستاندر تاج یرمنتشر نشده اخ
 .کنند نه از سکولار یافتدر یتحما یهاي اسلامیهیردادند از خمی

 

١ https://hollingscenter.org 

                     



 

۹٥ 

 الملل دین و بین
 

 اسالىم مرز�دی جامعه
ک ی يکه برا یشناسگونه یکبر اساس  یروسپ ینو سباست ینوفنصرالد یلام

 میاند، تقسداده انجام متحدهایالاتموسسه صلح  يبرا آماده انتشار که یگزارش پژوهش
. 1کردند:  یشنهادپ یربه شش نوع ز را يمرکز یايدر آس یاسلام یجامعه مدن یگرانباز

. 6ها ی. مفت5. مساجد 4. جماعات 3 امیهاي اسلیریه. خ2 یاسلام نهادمردمهاي سازمان
 ات.محل

 نهاد اسلامیهاي مردم. سازمان1
 اناین بازیگرترین متنوع یتو فعال یتاز نظر موقع یاسلام یردولتیغ يهاسازمان

 یا ی، ملی. محلیرسمیمهن یا یتوانند رسمها میانسازم ینهستند. ا يمرکز یايدر آس
ظر . از نباشندتا هزاران نفر  ياز تعداد انگشت شمار تعداد عضوهر  يو دارا ی،المللینب

 ازجملههستند،  یزهمه چ یردر منطقه درگ سلامیا نهادمردم يها، سازمانهایتفعال
هاي تیفعال، تا 19-یدبا کوو مرتبط يها، مانند ارائه غذا، آموزش و کمکیریهامور خ
 .یمحل يهابه استارتاپ یمال يهاکمک ي، مانند اعطاگراتوسعه

 یک است که» متوکل«، موسسه موفق یاسلام یمدن یهاي محلسازمان ازجمله
شد و  یستأس 1999در  یزستاندر قرق است که حقوق زنان مسلمان یردولتیسازمان غ

آقاخان است که عمدتا در منطقه  یادبن یگرد یکی دفاتر آن در سراسر کشور وجود دارد.
 یتفعال یزن یزستانکند، اما در قزاقستان و قرقمی یتفعال یکستانتاج یرپام یکوهستان

 یرا، زچندان بروز ندهندرا  ودخ اطلاعاتدهند می یحترج هااین سازمان بیشتر. دارد
هاي یتند در فعالشو یعموم ازحدبیشکه  یهاي مربوطه در صورتترسند دولتمی
 .دخالت کنند هاآن
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 یاسلام یریهخ یادهايبن. 2
اغلب و  اتحادیهدر قالب  یها، گاهکمک یعو توز يآورجمع يها براسازمان ینا

. کنندمی یتو قطر فعال ی، امارات متحده عربيدر عربستان سعود خیرین یتبا حما
ساجد در سراسر منطقه است. دهند ساخت مانجام می هاآنکه  یتیترین فعالمتداول

 ،یمارستانیکه به ارائه آموزش، خدمات ب یهاي اجتماعدر پروژه یادها، بنینعلاوه بر ا
کنند. پردازند، مشارکت میمی یسنت هاييافطار ییقربان و برپا یدگوشت در ع یعتوز
آب  تأمینو  یاري، مانند آبیاتیهاي حیرساختز براي فعالیت در حوزه هاآناز  یبرخ

 اند.پاك، مورد توجه قرار گرفته
سازمان  یک، (ره)ینیامداد امام خم کمیتهفعال  یالمللهاي بینسازمان ازجمله

 ياست که تا چند یهاي اسلامبر اساس ارزش یرانیا ينهاد بشردوستانه و امدادمردم
 .یه استترک IHH یامداد انسان یادبننیز فعال بود و  یکستاندر تاج یشپ

 ت. جماعا3
سازمان و  بوده و یبندپا یاسلام یناز گروه است که به مواز یجماعت نوع

 یتدر شکل دادن به هو یاست. جماعات نقش مهم گسترده یاربس هاآنهاي یتفعال
از  افتادهجدا  يهاي متقابل دارند، که ممکن است شامل اعضاها و ارائه کمکگروه

اغلب به  يمرکز یايآس يهات، دولیلدلا ینبه همجامعه و دولت باشد.  یهبق
 یزن يهنجاریک نظام  بر يانحصار تأکیدکنند. نگاه می یدبا ترد اینها هايیتفعال
و  ینندخود بب یبرق عنوانبهرا  یکدیگردارند  یلمعناست که جماعات تما ینبد

 ین، اینوف. به گفته نصرالدخاص هستند هایییتاز جمع یرواناغلب به دنبال پ
غلبه بر  يدهند. کمک به اعضا برارا ارائه می یمهم یاجتماع دهايرکرها کاگروه

 .ياحرفه یهاي آموزشارائه کارگاه یا، یاداعت
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ز اهل سنت که ا یاست، گروه »جماعت تبلیغ«برجسته جنبش  یگراناز باز یکی
در  که این جنبشسرچشمه گرفته و بر دعوت مردم به اسلام تمرکز دارد.  یاجنوب آس

امت، از نظر  خوشبختی دغدغهممنوع شده است،  یزستاناز قرق یره به غسراسر منطق
هاي است، جنبش ینمشهودتر جماعت تبلیغ کهدرحالی. را دارد، يو اقتصاد يمعنو

محمد  شیخ مرحوم یانحام یادر قزاقستان  یلدخهاي میسلفصدا مانند یساکت و ب
ستند، برجسته ه یزتقلال، نپس از اس نبزرگ ازبکستا یمفت ین، اولیوسفمحمد  ادقص

 وانعنبهکنند که میتلاش  یا نکنند یمعرف یافتهکه خود را سازمان ندمراقبگرچه 
نسبت به خود جلوگیري  دولت یادز حساسیتاز ثبت شوند تا  یهاي قانونسازمان

از بازرگانان  یدانند. گروهمی یدآمیزت را تهداجماع یانهم یايهاي آسیم. رژکنند
ازبکستان  یجوندر اند 2005کردند، در ماه می یافترا در »اکرمیه«برچسب که  مذهبی
رکوب و س یريدستگ یهعل يمتهم شدند. در اعتراضات بعد ییگراو به افراط یردستگ

 دولت، صدها نفر کشته شدند. یزآمخشونت
 . مساجد4

 تییاکانال ح یک عنوانبهخود را  يشورو یراتحاد جماه یمساجد از زمان فروپاش
از  یشب 1991در سال  کهدرحالیاند. کرده یمعرف یانهم یايدر آس یاسلام یتفعال يبرا

هزار مسجد وجود  10از  یشدر منطقه ثبت شده بود، اکنون ب یرسم طوربهمسجد  400
 یار، مساجد بسياند، از نظر ساختارثبت شده لتکه همه مساجد در دوآن باوجوددارد. 

 یخبر کهدرحالیهستند،  یینتر و از بالا به پاینهنهاد هانآاز  یمتفاوت هستند، برخ
 یزدرآمد ن یانکنند. جرمی یتتر فعالیرسمیرغ یهاي مردمبر شبکه یهبا تک یگرد

سود  یبودجه دولت ازبزرگ  یاساز مساجد در مق یاريبس کهدرحالیمتفاوت است. 
اندك دارند و از نظر  به کار با بودجه یلتما یمساجد مورد بررس یتبرند، اکثرمی

، در یاسلام یادهايو بن یردولتیهاي غنسبتاً محدود هستند. مساجد مانند سازمان یتظرف
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 آموزش ئهارا ینو همچن یرافراد فق يکمک برا یع، به توزیهاي اجتماعیتکنار فعال
 پردازند.می یازمندجوامع ن يبرا

. کنندعمل می یجتماعهاي ایتقطب مهم فعال عنوانبهمهمتر از همه، مساجد 
که مردم هر روز  موعديدارند،  »مشورت« بانامعصرانه  یک، افراد غالباً مثالعنوانبه
و اهداف  یندآهم می گرد گذشتهروز  درجامعه در مثبت  تأثیرگذاري یابیارز يبرا

اصل  یک مشورت. نندکمی یمرا در روز بعد ترس اجتماعی تأثیرگذاريمربوط به 
 ياست. با توجه به کارها »جماعت«و  »محله«ا در مساجد بلکه در نه تنه یاساس

 .کنندهاي جوان توجه میبه نسل ویژهبهمساجد عمدتاً به مردان و ، هانجام شد یدانیم
 ها. مفتی5

 یریتمد هاآن یفههستند که وظ یانهم یايدر آس یکبوروکرات يها نهادهایمفت
 هايفعالیت ست) و نظارت بر مساجد وشده ا ین(که توسط دولت تدورسمی اسلام 

 هاآن یوابستگ کهدرحالی. شودیون پیرو ایشان دنبال میروحانکه از سوي  اي استیسنت
با  هاآنرود که ، انتظار میتمتفاوت اس یگرد یالتبه ا یالتیاز ا يهاي مرکزبه دولت

داشته  یکدنز یهماهنگ یمحل یتیو خدمات امن یامور مذهب يبرا یهاي دولتیتهکم
اداره  یز، حج را نیمذهب ینظارت ينهادها عنوانبهها علاوه بر نقش خود یباشند. مفت

 عی، توزیریه، انجام امور خخیراتپول از  يآورجمع يبرا یفرصت هاآنبه  کهکنند می
گسترده شناخته شده  طوربهشده و  اياندکی رسانهها یتفعال یندهد. اغذا و کمک می

 .یستن
 لات. مح6

 یانه وم یايآس يجامعه در سطح محله در شهرها یسازمانده یمحلات، شکل سنت
 یگزند یریتمد یفهدر ازبکستان است که وظ یترین سطح دولت محلیینپا ینهمچن

هاي محله یاخلاق ي، شکل دادن به اخلاق و هنجارهایتروزمره، نظارت بر جمع
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 یمساجد محل یقاز طر هاآن یاجتماع ياز کارها یبخشکوچک را بر عهده دارد. 
در ازبکستان  یشترب هاآن. کنندمی یجادرا ا یستیدو رابطه همز ینشود و ااداره می

 یهاي اسلامسنت یرختنه و سا ،جنازه ییع، تشیعروس هايمراسم و اجراي هستند یجرا
 کنند.کمک می، جامعه مسلمان منظم است یک یاساس يبناکه 

 یفاا هاي دینی»همدرس«توسط  یزن یمهم یآموزش قش، نیگرباز 6 ینعلاوه بر ا
، و ترکمنستان بسته شده است یکستانمدارس در تاج همه این یباًتقر کهدرحالیشود. می
به  یقاخلا یتترب يدهند فرزندان خود را برامی یحترج یزستاندر قرق یناز والد یاريبس

ه ب ینیکنند. آموزش دده نمیهاي دولت استفایدگاهاز د هاآنکه  ییآنجا بفرستند، جا
 یرا در نظم اجتماع هاآندهد و می يمعنو ییراهنما یاز نظر اخلاق یرپذیبجوانان آس

 کند.می یاجتماع ،شدهیتتثب

 ھای متفاوتینهزم
نقش دارد.  یاسلام یتوسعه جامعه مدن یريگدر شکل یزاي نمنطقه یشناسیتجمع

 یاسلام یهاي جامعه مدناز سازمان یاديتعداد زد که ردااز آن نشان  ي میدانیهاداده
 یتما، حهستند یمشکلات شخص دارايکه  يافراد یا یردارند که توسط افراد فق یلتما

مذهب، و  يآزاد ازجمله، یکدموکرات يهااز ارزش یگرانباز یناز ا یاريشوند. بس
 یگرد ی. برخکننددفاع می، یبه تجارت خصوص يداریهسرما یکردهايرو ینهمچن

، هنددمی نشاناي را کارانهمحافظه یفرهنگ يهاو ارزش هستندضد غرب  وضوحبه
 .هنددمی یحتجارت را ترج یهاي حام، نگرشياگر برخلاف اقتصاد شورو یحت

 وتوسعه به  یلزبان (که تمایثروتمند و روشنفکر روس يشهرها ینب ینهمچن
 ارتباط یمحل ايزبانهدارند با  لیکه تما یی/روستايشهر یرد) و جوامع فقنغرب دار

 ین. اباشند، اختلاف وجود دارد یبندپا یسنت يهابه ارزش شدتبهبرقرار کنند و 
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 ویژههبکشور،  یدر مناطق جنوب یمذهب یتکه فعال ییمشهود است، جا یزستانامر در قرق
ند دار یلتما ياقتصاد ياما روندهاشود. می یاننما یشتردر اطراف اوش و باتکن، ب

، در یزستانقرق یتخت، پایشکک. برا محو کنند یسمو سکولار يداریند ینب يمرزها
 یشهر شاهد رشد جامعه مدناین به جنوب  ییروستامناطق ورود مهاجران از  یجهنت

 بوده است. یمذهب
کشور در سال  ینا سیاست گشایشیاز زمان  یاسلام ی، جامعه مدنازبکستاندر 

هاي بر سازمان آن یاستس ییراف و تغیماسلام کر رجمهورئیسپس از مرگ  2016
از  ،یردگقرار می یکنزد یریتکه توسط دولت تحت مد ییهاسازمان يو ارتقا یاسلام
 یینها همچنان از بالا به پاسازمان ینبرخوردار بوده است. اما ا ینده رسمیفزا یتحما
طح در س یعنی، اندماندهدر نتیجه بسیاري از مناطق بدون حمایت کنند که می یتفعال

تحت  يهاجامعه توسط سازمان یازهاياست که در آن ن ماندهباقی ییفضا یعموم
 شود.دولت برآورده نمی یتحما

نسبتاً محدود است و دولت  یاسلام یجامعه مدن یک يدارا یکستانتاج
ن آقاخا یادکند. بنرا اداره و نظارت می یاسلام یجامعه مدن يهاگروه هايیتفعال

از  یتحما«برنامه  ینهمچنکه در کشور است،  یمذهب یترین سازمان جامعه مدنفعال
دارد،  در خاروغ یسرا که پرد يمرکز یايو دانشگاه آس »یتوسعه جامعه کوهستان

در  ،یکستانتاج یمنطقه، حزب رنسانس اسلام یمذهب یاسیکند. تنها حزب سمی تأمین
و آموزش  یرسانکمک ازجمله هایییتفعال حزب در ینممنوع اعلام شد. ا 2015سال 

 مشارکت داشت.
شدن  یلتبد يکشور منطقه است و هدف بلند خود را برا ینثروتمندتر قزاقستان

 يکشور دارا ینکرده است. ا یینتع 2050اقتصاد برتر جهان تا سال  30از  یکیبه 
دولت هستند.  یحیآن مس یتچهارم جمعیکمسلمان است و یرغ یتاقل ینتربزرگ

 
۱۰۰ 



 

۱۰۱ 

 الملل دین و بین
 

هاي یتمحدود کهدرحالیاست.  یو مذهب یهاي قومکند که پناهگاه گروهادعا می
 Atamekenو  Fund Meirim ازجملههایی است، گروه یدولت همچنان باق

 کنند.می یتحما یکه از جامعه محل اندظاهرشده
 ترینمتنوع يکشور منطقه، اگرچه هنوز مستبد است، اما دارا ین، بازتریزستانقرق

، که تبلیغ هایی مانند جماعتاست. گروه یاسلام یجامعه مدن یگرانمجموعه باز
هاي در کشور هستند و سازمان یتهستند، قادر به فعال یرقانونیغ یگرد يدرجاها

 اند.کرده یجادبا اهداکنندگان ا یداري، روابط پالمانند متوک شدهسیتأس یردولتیغ

 و دولت اسالىم جامعه مدىن
 یجامعه مدن يخصمانه برا یطی، با فرهنگ مستبدانه سکولار خود، محهیانم یايآس

 یمذهب هايیتتمام انواع فعال یانهم یايمستقل آس يهادهد. دولتارائه می یاسلام
 يگذاربرچسب »یافراط«و  »یسنت ریغ«با عناوین را  هاآنکرده و  یتیرا امن یرمجازغ

خود ها اقدامات ، دولتاماسلشخصی از مهاي شکل تهدید قلمداد کردن بااند. کرده
. اندیدهبخش یتمستقل اسلام مشروع نمودهايو کنترل  بخشیدن انضباط يرا برا
 یايکردند، هر دولت آس یبتصو 1990دهه  یلرا در اوا یقانون اساس هاآن کهیهنگام
. است »سکولار«و  »یکدموکرات«، »مستقل«دولت  یناعلام کرد که ا 1در ماده  يمرکز
ها از شبح دولت یندهدو دهه آ ی، ط1990دهه  یلدر اوا یدوره تحمل نسب یک ازپس 

، یاسیاز مخالفان س يسرکوب تعداد یهتوج يبرا یاسلام ییگراافراط
صورت  یطیدر شرا ین. ااستفاده کردند یجامعه مدن یندگاننگاران و نماروزنامه

 خارج، با شرکت راست. د دهدارخدر سراسر منطقه  انهمستبد گراییگرفت که اقتدار
با گره زدن قدرت خود را  یانهم یايآس ي، کشورها»یسمترور یهعل یجنگ جهان«در 



 
 ۱۴۰۰مرداد  – ٣شماره 

 درواقع یونديپ یچکه ه یزمان ی، حت»یالمللینب یسمترور«به  یهاي داخلمخالفت
 کردند. یتوجود نداشت، تقو

 اشکال جامعه مدىن تعامل میان
و  از نهادها یهاي مالکمک یافتبه در یلکه تما یجامعه مدن یگرانی ازباز
کنند رفتار می یدبا شک و ترد یاسلام یدارند، اغلب با جامعه مدن یغرب هايخیریه
 ياختلافات تا حد دهند.نشان نمی یگرانباز ینبا ا يهمکار يبرا یعموم یلیو تما
، هاي بلاعوضکمک یافتدر يرقابت برا یشاز افزا ینگران ؛ از یک سواست ياقتصاد

 کنندگانممکن است کمک یهاي اسلامبا سازمان يهمکار ینکهترس از ا از دیگر سو
گرا اغلب غرب یوجود دارد. جامعه مدن یزن یدئولوژیکی. اما ملاحظات اپشیمان کندرا 

 یمعرف یاجتماع یشرفتو مخالف پ یغرب يهاباارزش یرخود را مغا یاسلام يهمتا
 کند.می

 ،یزستاناست. در قرق شدهتجربهدر منطقه  يهمکار يبرااقدامات  ی، برخحالنیباا
با جوامع  یماًمستق 2005از سال  »مرکز یايدر آس يتوسعه و همکار« یردولتیسازمان غ

در جنوب کشور  ها»امام« يتحت رهبر یاريخود يهاکرده و گروه يهمکار یاسلام
سکولار خود  یانمتاخود نسبت به ه نوبهبه یزن یاسلام یمدن هکرده است. جامع یجادا

هاي به دولت یبا اعتراضات گسترده اخلاق ویژهبهنشان داده است،  یدشک و ترد
 یندگیرا نما »یکدموکرات«هاي کنند ارزشو اقتدارگرا که ادعا می یگارشیکال

به  ردههاي گستائتلاف یجاددر ا یتعدم موفق یناز ا یبخش یطورکلبهکنند. می
هاي دولت یراشود، زمربوط می یانهم یايآس یدنشده جامعه میفتضع یتوضع

 اند.قرار داده انرا بر سر راه توسعه آن یتوجهقابلاي موانع منطقه
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را در طول  یهاي مالاز مشارکت یعیوس یفط يمرکز یايآس یاسلام یجامعه مدن
تر با يبا ارتباطات قو یاسلام یجامعه مدن یگرانبازکرده است.  یجادها اسال ینا

. ماهرتر هستند یبه بودجه غرب یابیها و مساجد، در دستیلت، مانند مفتدو
 )»USAID( متحدهایالات یالمللینآژانس توسعه ب« با یزستاندر قرق ی، مفتمثالعنوانبه

مسلمان ثابت  يکشورها یراما سامشارکت دارد.  يمرکز یايآس یاياوراس یادو بن
، در قزاقستان، جماعت مثالعنوانبه. هستند يسودآورتر یاند که منبع مالکرده

روابط برقرار کرده  یجانو آذربا یانهسراسر خاورم ي، کشورهایهنورسلطان با ترک
 است.

، هم در منطقه یکدیگربا  یاسلام یفعالان جامعه مدن يبرا يهمکار یگرد يهاراه
از  یاريبس، یانهم یاي، وجود دارد. در آسجهاننقاط  یرمشابه در سا یگرانو هم با باز

 اً عمدت، یو امارات متحده عرب يمانند عربستان سعود ییبا شرکا يها به همکارسازمان
دهند. اما هنوز ادامه می یهاي اجتماعیتظرف یجادا ینساخت مسجد، و همچن يبرا

آقاخان وجود دارد تا  یاداي مانند بنهاي بزرگ منطقهسازمان يبرا یاديهاي زیلپتانس
د کننمی یتفعال یکه در سطح محل یمحل یاسلام یجامعه مدن گرانیبتوانند با باز

 .مشارکت کنند
ولت د یدخاطرنشان کرد که کنترل شدباید ، یبخش دولت با يهمکار گذشته از

 نیب يهمکار يبرا یشتريب يدامن زده و فضا یهاي اسلامیتفعال يسازیبه خصوص
در  ویژهبه یشرفتپ ین. اکرده است یجادا یو بخش خصوص یاسلام یمدن جامعه

ه را ب یمنابع مال تنهانهمسلمان  يکه محافل تجار ییبوده است، جا شدیدازبکستان 
 یزن یو سازمان یکیلجست یتدهند، بلکه از حماارائه می یاسلام یجامعه مدن

 ینو همچن یدارپا یمال يهادر آموزش کارکنان و توسعه مدل هاآنبرخوردارند و به 
از رهبران  یاريبس، یند. علاوه بر انکنمی کمک نینشمسلمان يتوسعه بخش تجار
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کنند کار می یکارمند بخش خصوص یا ییاجرا یرمد عنوانبه یاسلام یجامعه مدن
 ینامر همچن ین. اآورندرا به ارمغان می یکمک مال يآورمعو ج یو منبع تخصص فن

موفق در سراسر منطقه  مشاغل حلال منجر شده و یهاي اسلامیتفعال يسازيبه تجار
 يسازمراکز شبکه عنوانبهاي یندهفزا طوربهو مساجد و جماعات است ظهور کرده 

 کنند.عمل می يجامعه تجار ياعضا ینب
در  یاسلام یجامعه مدنعصر مدرن بر  یبرالینئولمشخص  تأثیراتبه باید  ینهمچن

دولت  يسازیه خصوصدهندنشان یگرانباز ینمنطقه اشاره کرد. از جهات مختلف، ا
از فعالان  عییوس یفط برهیتکبا که  یبرالینئول یحکومت يهامدل باهستند،  یرفاه سنت

 کنند.را پر می یبخش دولت ینینشباز عق یناش يخلأها، یجامعه مدن

 یمرکز یایو ثبات در آس اسالىم جامعه مدىن
عمدتًا بر  یرباهداکنندگان غ يبرا یمال تأمینانداز سال است که چشم ینچند

 ییگرا) و مقابله با افراطPVE( یزآمخشونت ییگرااز افراط یريجلوگ
هاي بخش ینشکاف ب یشاست و باعث افزا متمرکزشده) CVEآمیز (خشونت

 سوءظن باوجود ،سکولار یدولتیرهاي غسازمان یراز ،شده است یمختلف جامعه مدن
با توجه  حالنیباااند. شده ینعامل با دبه ت مجبور ی،مذهب یگرانبازبسیاري از نسبت به 

ز ا سوءتفاهمدهنده نشان سوءظن ین، ایانگراافراط یجدر مورد بس یراخ یقاتبه تحق
به  یازن هااین شبکه چراکه، از جوامع است یاريدر بس یهاي اسلامنقش شبکه

د که ممکن است نکنبرطرف می یهاي شخصرا در مواقع بحران یاجتماع هايیتحما
 یو انقلاب جوستیزه یروهايندر جامعه را در معرض جذب  يصورت اعضا ینا یردر غ

 یدنم يهاسازمان ینمتقابل ب ياعتمادیعدم گفتگو و ب و سیگنالی را براي قرار دهد
 .بفرستد ،اندگرفتهشکل يدوران شورو يهایشهبر اساس کل شدتبهکه  لیبرال،و  یاسلام
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 یت. هوحل مناقشات در منطقه برخوردار است یلاز پتانس یاسلام یجامعه مدن
 نیبو  يمرزینهاي بیريبه درگ یدگیرس يبرا خوديخودبه شاید امت یا یاسلام یجمع
تواند نقش شود، می یغتبل یهاي خاصفعال توسط گروه طوربه یاما وقت نباشد، یکاف یقوم
هاي در کاهش تنشیغ تبل، جماعت مثالعنوانبهدر حل تعارضات داشته باشد.  یمثبت
 يکه شهرها یدرزمانداشت.  ینقش فعال یزستاندر اوزگن قرق 2010در سال  یقوم

در می قو یريشد، درگ یلتبد یزازبک و قرقاقوام  ینخشونت بمکانی براي به  یههمسا
در  1990منجر به خشونت در  یخیهاي تارتنش باوجودآنکهیوست، به وقوع نپ ناوزگ
 1.سابقه داشتشهر این 

: رقابت قدرت نرم در در قطر و امارات م�ح� عرىب ھای علماییا�جم�
 اسالىم یاستس

 یواند یستینکر
قطر و  ،فارسخلیجکشور ثروتمند دو ، 2011در سال  یعرب هايانقلاب یدر پ

از را آغ یاسلام یرگذارتأث يهایی از علماانجمن یسو تأس یزبانیم ی،امارات متحده عرب
مستقر در دوحه و  »الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین«، علماییهاي انجمن ینکردند. ا

را  يو ابتکارات مربوط به صلح، بستر یدر ابوظب تقرمس »مجلس حکماء المسلمین«
 دیجد يهاشبکه دهی بهشکل ي، برایاسیو س یورود معتبرتر به مباحث مذهب يبرا

ی ایجاد اسلامیرغ يهاازمانکشورها و سدرگیر کردن و  انمسلمان عموم یننفوذ در ب
 نهیدرزمرا  عملیات ین، ایهها و منابع اولمصاحبه برهیتکمطالعه با  ین. ااندکرده

ها انجمن ینا یاسیدهد، و گفتمان و مداخلات سقرار می یموردبررس یمذهب حکمرانی
، اناز سوي عربست حاکم یمذهب معیارهاي را با هاآنکند و چالش نامحتمل می یسهرا مقا

١ http://www.encouncil.org/ourwork/emerging-forms-of-islamic-civil-society-in-

central-asia 
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دهد که یها نشان میافتهکند. می یلتحل کند،سنگینی می فارسخلیجسنتی در  طوربهکه 
با  هاآن ییهمسو -به اعتبار  یهاي قدرت نرم مذهبپروژه ینا تشدید یا یاثربخش

هدف قرار دادن - گیريموضعو  -یاسی ملیس هاگیريو جهت یمذهب يهاسنت
که امارات  یردگمی یجهنتمقاله  یندارد. ا یتگبس هاآن -خاص ینفعانمخاطبان و ذ

 دورهقدرت نرم خود در  گیريموضعنسبت به قطر در  یخاص یازاتامت يدارا
روابط  و ی غلبه یافتهاسلام یفرامل يهاها بر جنبشدولت یرااست، ز یفعل ناسیونالیستی

مستقل  يهاشبا جنب هاآنکه همه - یلو اسرائ ین، چیهمانند هند، روس ییهابا قدرت
خت قدرت س به ی کهگذارانیاست. ساهمیت بیشتري یافته است -دشمن هستند یاسلام

 ياقتصاد هايو اهرم یمداخلات نظام یقکوچک از طر يهادولت یناانگیز شگفت
این  یمذهبو نرم جدید قدرت  یرتأثرا در فهم  هاآنمطالعه  ینااذعان دارند، شاید 

 .برساندسود  کشورها
 يموسسه کشورها«در  یمارشد مق پژوهشگر یوان،د یتاسم یستنکرخانم  :ملاحظه

و  ییراگینسل، مل ییرحول تغ وي یفعل يهادر واشنگتن است. پروژه »فارسخلیج یعرب
خود را  يهالیوتحلهیتجز یواناست. د فارسخلیجکشورهاي در  ییگراظهور اسلام

 .کندمیر منتش پستواشنگتنو  یمزشال تانین، فافارن افرزدر  فارسخلیج مسائل نهیدرزم
اي از مقاله تازه این پژوهشگر است که در شماره جدید مجله متن فوق خلاصه

-945، صفحات 2021 یه، ژوئ4، شماره 97دوره ( انتشارات آکسفورد »المللینامور ب«

اي ) به چاپ رسیده و امید است با در دسترس قرار گرفتن محتواي آن در آینده963
 اي تفصیلی از محتواي آن در رصدهاي بعدي گزارش شود.نزدیک، ترجمه
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 الملل دین و بین
 

 ھای اسالىمسنت شدن ای �حل ذوبین�فزا طوربه ی�اییجد آمرامس
 است

گیري نویسندگان ؛ این نتیجههستندشدن  یکاییدر حال آمر یکاییجد آمرامس
ه است. انجام شد 1»و تفاهم یاجتماع یاستموسسه س« يبراگزارش مفصلی است که 

 نشان گیرد،براي بررسی مساجد آمریکا صورت می بارکیسال  10که هر  این گزارش
ها هستند و سنت مخلوط کنندهاي زایندهف طوربه یکادهد که مساجد اهل سنت آمرمی

را گکثرت یکردرو ینجهات ا یاريبس از .اندختهیآمدرهمرا  یمختلف فقه اسلام مذاهب
 دارد. بدون مذاهبی اسلام در دوران نخستینبازگشت به سنت نشان از 
از آن است  یهاي گزارش حاکیافته ،مثال در مورد نقش مردان و زنان يبرا یحت
 هستندزنان در مسجد  يبرا یخاص يرهبر جایگاه یايدر حال اح یکاییجد آمراکه مس

ه این فتبه گ است. ازکارافتاده مابوده است، ا یجاسلام را يروزها ینکه اگرچه در نخست
ع مناب از متنهستند که  یاسلام متکاز  یبه درک یکاییرهبران مساجد آمر«گزارش: 

 و روحکه به اهداف  یريتفاس ياما برا گیرد،ریشه میاسلام (قرآن و سنت)  یادینبن
 ».دهندتوجه دارند، گشایش نشان میمدرن  یطو شرا یاسلام ینقوان

انجام شده استانداردشده  هايشنامهو پرس یمبر اساس مصاحبه مستق این مطالعه
 ینا یقاتبا صدها رهبر مساجد در انجام تحق یممستق طوربهگزارش  یسندگاناست. نو

 ند.اهگزارش صحبت کرد
 کهدرحالیمذهب مسلط است و  یکجهان اسلام،  ياز کشورها یاريبس در

اغلب  هانآکنند، مساجد ها را حفظ مییوهش یناز آن کشورها ا یکاییمهاجران آمر
 از جماعت را جذب کنند.  یعیوس یفکنند تا بتوانند طمی یبترک باهمها را سنت

١ https://www.ispu.org 
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مراسم نماز گرفته تا  یاتتواند متفاوت باشد، از جزئمذهب می یکخاص  اصول
 ،اصول یک مذهب خاص به يقو پایبندي. یخانگ یواناتح یتاحکام مربوط به مالک

داران حاضر در دیناز جماعت  یبخشاست  ممکندر جوامع مهاجر مختلط،  ویژهبه
دهد هب اجازه میامذترکیبی به  یکردرو یک کهدرحالیرا خاموش کند، مسجد 

 .شوند یبترک باهمروزمره مسجد  یمختلف در زندگ يتا روندها
سی ک، من مشخص طوربه«: گویدمی پژوهشی این مطالعه، گروهی، مدیر بگباحسان 

 به همه یدکند بادر آتلانتا است و احساس می يمسجد رهیمدئتیهشناسم که در را می
 .»یستن یمسجد حنف ینکند که ا یادآوري

. هستند یکامساجد در آمر یشترینب یو شافع یمساجد حنفبر اساس این مطالعه 
 یقااز آفر یرمهاجرت اخ یلهستند، به دل یشدر حال افزا یمساجد مالک، حالنیباا

 يعداداز ت یرترپذانعطاف یربه تفس یکاییآمر یشانوکاز ن یاريجذب بس یلو به دل
 .یاسلام مالاز اع

ا کنند، ام یبترک يها را تا حد، افراد ممکن است سنتیاسلام یهاي سنتیوهش در
 ياز کشورها یاريدر بس یدولت يمساجد به نهادها یلبا تبددر چند نسل گذشته، 

 .ده استش تررانهیگسختمذهب خاص  یکبه  یبنديمسلمان، پا
گذاشته است. گزارش  یرهاي مسجد تأثیهاحتمالاً بر رو ي، عوامل متعددیکاآمر در

زبان استفاده از  یشافزا ینو همچن یاستمشارکت در سخاص به  طوربه یدجد
موسسه در  یکند. در نظرسنجهاي جامعه اشاره مییوهروزمره و ش یدر زندگ یسیانگل
خطبه جمعه استفاده  يبرا یسیاز زبان انگل ایییکدرصد از مساجد آمر 53، 2000سال 

آمده است که  ینگزارش همچن یندر ا. استدرصد  72 این رقمامروز  ، اماکردندمی
گفتگو بودند.  یا یدارد يبرا یاستمداريس یزبان، میموردبررسدرصد از مساجد  51
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 الملل دین و بین
 

 ییحسم یساهاينسبت به کل یاسیاز مشارکت س يسطح بالاتر ین، ابیبه گفته بگ
 .تاس

 لینه لزوماً به دلا ینهایی مانند ااز مساجد از تلاش یاديتعداد ز«گوید: بگبی می
 یشرا پ مانانرمسلیغمسلمانان و  ینکه معتقدند روابط ب یلدل ینبه ا یشتر، بلکه بیاسیس

شده تهگف ییراتدهنده تغاست و نشان بالایینسبتاً  درصد ینکنند. امی یتبرند، حمامی
 .»است

 يکه برا یانیاد نیبهاي از مساجد در تلاش یاديمطالعه نشان داد که تعداد ز این
است  شدهیطراح يهاي اعتقادگروه یگرد يجامعه مسلمانان و اعضا ینارتباط ب یجادا

درصد از مساجد  67است که  شدهاشاره ینگزارش همچن یندر امشارکت دارند. 
 ین. اکنندخود خدمت می رهیمدئتیه درهستند که  یزنان يدارا متحدهایالاتدر 
 50دهد که تنها گزارش نشان می ینا یهاي قبلرا نسبت به نسخه توجهیقابل یشافزا

 خودزن مدیرههیئتدر  2010درصد در سال  59و  2000درصد از مساجد در سال 
 داشتند.

 گرید ينسبت به مساجد جاها یتیجنس ازنظر یکاییجد آمرامس«گوید: بگبی می
در آن  وزنانکه مردان  هاییمکان ینجداگانه ب یمتر است، مانند عدم تقسارچهیکپ

 يها نوآوریوهش ینکنند که امساجد استدلال می یناعمال)، اما ا یرخوانند و (سانماز می
ن مسلمانا ینهاي نخستسنتدر  یشههایی است که ریوهشبه بلکه بازگشت  یستن

 1.»دارد

 گزارش بسیار مفصل احسان بگبی بھ تازگی در دو بخش در ژوئن و جوالی گذشتھ منتشر شد: ١

https://www.ispu.org/report-١-mosque-survey-٢٠٢٠ 

https://www.ispu.org/report-٢-mosque-survey- ٢٠٢٠/  
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 »مرجعیت و جامعه«مون �جموعه مقااليت تازه پريا

 

 گذرد، دریآن م یسکه دو سال از تاس »معاصر اسلام مطالعات«زبان انگلیسی مجله
اختصاص  »و جامعه یعهش یدتقل یتمرجع«را به مسئله  یژهو ياشماره انتشار اخیر خود

درج  یتمسئله مرجع یاسیو س یدرباره ابعاد اجتماع اتیمقال هشمار یناده است. در اد
مذکور را کامرون زرگر از دانشگاه اگزتر انگلستان  مجلهشماره از  ینشده است. ا

اي از چکیده سه مقاله این شماره ویژه آید ترجمهآنچه در ادامه می کرده است. یرایشو
 است.
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 الملل دین و بین
 

 رجعیتم ینو اقتدار مناد یستاىنس: حله�جف و  نيغه بالبالن�ج یسازمقدس
 دانشگاه کلرادو بولدر -ی عل عون حسن

وجود  یادي، شواهد زرسمیدر حقوق  هاآن یاراتساختار نسبتاً محدود اخت باوجود
اقتدار است.  يدارا یزن یگرد يگرفت که مرجع در قلمروها یجهتوان نتدارد که می

 تیدر جوامع اکثر هاآن یاسیبر اقتدار س یتمرجع پیرامون هاپژوهش یشترب کهدرحالی
ذ درك نفو يبرا یفرهنگ ينمادها عنوانبه هاآن جایگاه امامسلمان متمرکز بوده است، 

 برخوردار است. یشتريب یتاز اهم هاآن یجهان
 یدهشکل يخود برا »یناقتدار نماد«از  مرجعیتنحوه استفاده  یمقاله به بررس ینا

ز است متمرک علی حسینی سیستانی یدس یراخ یانیه، بر بویژهبهپردازد. می ساتمقدبه 
شود که با کند. استدلال میمی یفقرآن توص یممفاه تفسیرگر مثابهرا به  البلاغهکه نهج

سازي به مقدس یستانیس یانیه، بخوانش (دین)هاي یوهش یمو تنظ یسازمانده يتلاش برا
 ند. کالبلاغه کمک مینهج متن

یخ آن را در تار ید، بایستانسی یانیهب یتدرك کامل اهم ي، براحالبااین
طه نق یک حلهکنم که مکتب استدلال می ن. مالبلاغه) گنجاند(نهجمتن  سازي)(مقدس
 یراز ،البلاغه را از آنجا مشاهده کردنهج يسازمقدس یختوان تاراست که می ینظر عال

دانست. شواهد مکتب  یهسنت امام یريگدوره شکل ی،مهاي مهتوان آن را از جنبهمی
نقش داشته  یهسنت امام ییو بازنما یالبلاغه در سازماندهکند که نهجمی ییدله تأح

قرآن است.  یممفاه تفسیرگروجود دارد که  یهنظر یندر مورد ا یاست، اما شواهد کم
که  میرگیم یجهن نت، ماز امر (چیز) مقدس یتاسمزد.  .یج یککلاستلقی بر  یهبا تک
 ازي شدهسمقدسالبلاغه که نهجبر ایناست  دیگريشواهد  یدگاه (سیستانی)،د ینا یتازگ

 است.
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 زهرابطه مرجع و مقلد در عصر دمو�ا� بازن�ری: �جیتالدر عصر د یتمرجع
 شدن دانش

 ي؛ امینه اینلوزملوبهو ینالحس ینز
مطالعه به  یناست. ا عشرياثنی یعیانش یانغالب در م یساختار مذهب یتمرجع

خارج از نظام  یت) نسبت به نهاد مرجعیرمراجع(غ »يعاد یعیانش«هاي نگرش یبررس
، دفرض شوطرفه  یک یروقدرت و پ ینکه رابطه بجاي آنپردازد. به می یرانا یاسیس

را تحت تاثیر  ابطهر اینممکن است هر دو  مقلدمرجع و گیرد که این مقاله در نظر می
، يا، تنوع منطقهیتاز مرجع یروينسبت به پ »عادي یعیانش«تعهد  مقاله ین. اهندقرار د
 یرا مورد بررس یتهاي معاصر در مورد مرجعیو نگران ینید ياز رهبر هاآندرك 

سه مرحله توسعه را پشت سر گذاشته است،  یباًتقر یتآنجا که مرجع ازدهد. قرار می
هاي یشرفتپ یجهدر نت یتمرجع یااست که آ ینمقاله ا ینق در ایتحق یدينکته کل

ن در حال گذراند پراکندگی جهانی شیعیان،شدن دانش و  یزه، دموکراتیجیتالد يفناور
در سراسر  یعیانش یبررس یقمقاله از طر ینهاي ا. دادهیرخ یامرحله چهارم توسعه است 

 شده است. وريآجهان و مصاحبه با پنج مرجع برجسته در عراق جمع

 ھاآنلوازم مرجعیت از ن�اه پريوان : مردم عوامو  ني اح�ام فقھیب یتمرجع
 اگزتردانشگاه  -مرون زرگر اک

نشده یانو الزامات ب احکام فقهیشده در یینتع یطحداقل شرا یدمرجع با یک
برآورده ساختن  ینو همچن یهاي عملیشامل نگران یخود را برآورده کند. دوم جایگاه

 (مردم انتظارات ین، ایرانامورد دهند. در می یتت که به او مشروعاس يانتظارات افراد
 مرجعهر دو خواستار آن هستند که  ؛است یتمرجع فقهی یطشرا یهشب یبه نوع عوام)

 قاتیمتفاوت هستند. تحق یفاز نظر تعر هاآن، حالبااینباشد.  یندانشمند و متد یاربس
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 الملل دین و بین
 

مرجع بر منابع  یکانتظار ندارند که  تنها یراندر ا يدهد که مردم عادمن نشان می
امعه را در مورد ج فقهکه چگونه  باید بداند ینتسلط داشته باشد، بلکه او همچن فقهی

 خاص خود اعمال کند. 
 یمرجع کاف یک ياز سو یاسلام احکام یترعا یروانپ ین، در نظر اینعلاوه بر ا

را  هاآن یت و ستایشو رضا هجلو زد هاآنبلکه انتظار دارند که او در عمل از  یست،ن
 خارج برخی مراجعهاي افراد مطابق با نوشته ینشده توسط ایانهاي بیدهجلب کند. ا

هایی آگاه ینگران ینجع از چنادهد که مرنشان می یناست. ا یراندر ا یاصل یانجر از
ه ب( مرجع را یکشدن به  یلتبد يبرا فقهی یطشرا یرندگمی یماما عمداً تصم ،هستند

از آن رو که اضافه کردن شرایط جدید  ید، شانگه دارندمحدود  همان شرایط فقهی)
 1سازد.رو میمد نظر عوام، تعریف مرجعیت را با سردرگمی روبه

١ https://contemporarystudyofislam.org/index.php/jcsi/issue/view/٣ 
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