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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

دفتر رصد و ترجمه جبهه فکری انقالب اسالمی )ترجمان(         
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز راهبردی جبهه فکری انقالب اسالمی می باشد

تحقیق و تدوین: 

دفتر رصد و ترجمه جبهه فکری انقالب اسالمی

به اهتمام: 

محمد ابراهیم نژاد، محمدعلی موحدی  پور، 

احمد ربیعی فر

7  پیشگفتار

۱. کتاب شناسی

۱۱ سیاسی

۱7 تاریخی

23 اجتماعی

26 حقوقی

27 دینی

36 فلسفی

39 بیوگرافی

43 اقتصادی

45 رسانه

47 آفریقا و چالش 

50 حرکت تجدد و نوگرایی )مدرنیته( در کشور عربستان سعودی
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صفحه آرایی و طراحی جلد: 
مهدی گلشاهی

نوبت چاپ: 
اول/ شهریور 1393

قیمت:
 40000 ریال

مرکز پخش: 
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه هشتم، 

پالک 3، موسسه ترجمان
شماره تماس:

 88838803 ، نمابر: 88946704

54 آینده سیاسی اسالم در سرزمین های عربی

56 دولت حمایت اجتماعی در قرن بیستم... تجارب ملت های گذشته در

                  تکریم انسان 

59 تسلط آمریکا بر سازمان ملل و آینده درگیری های بین المللی: 

                  مطالعه ای در فلسفۀ سیاست 

6۱ گفتمان و قدرت

63 هزار سال از اندیشه سیاسی

2. همایش ها و نشست های علمی، سیاسی و فرهنگی جهان عرب

67 تقسیم بندی سیاسی و نظامی در لیبی و سناریوهای پیش رو

72 همایش جده برای نابودی داعش

75 همایشی بزرگ با نام »سبیل الرشاد« برای تصحیح مفاهیم تکفیر و جهاد

77 همایش مادرید درباره لیبی

80 همایش سراسری برای حمایت از غزه با نام »فلسطین در قلب«
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

83 همایش علمای یمن با شعار "قرآن و سنت برتر از قانون اساسی و

                   قانون و هر آنچه با قرآن و سنت در مخالفت باشد، باطل است"

86 نقش مؤسسات مدنی در مقابله با تروریست

89 پانزدهمین همایش مکه مکرمه با عنوان »فرهنگ اسالمی... ریشه ها و 

                  معاصرها«

93 همایش زبان و نتایج انسانی

95 همایش نص ادبی جدید و ساخت حوادث و مواکب آن

3. مهمترین اخبار

۱0۱  مصر

۱09 لبنان

۱۱۱ یمن

۱۱6 فلسطین

۱۱9 بحرین
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۱20 عربستان سعودی

۱68 تونس

۱24 سایر کشورها

4. جریان شناسی

۱35  مقدمه

۱37 تاریخ شکل گیری فرقة دروزیان

۱39 ارکان اصلی مذهب دروز

۱40 پنج حدود)رجال( در مذهب دروز

۱4۱ برخی از آداب و عقاید دروز 

۱45 ارتباط ُدرزی های فلسطین با اسرائیل و یهودیان

۱48 ُدرزی ها در سوریه

۱49 ُدرزی ها در لبنان

۱50 موضع اهل  سنت در قبال ُدرزی ها



۱5۱ موضع شیعیان درقبال دروز

۱52 منابع

5- معرفی مرکز

۱55  تاسیس مرکز "مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان

                       والثقافات"

۱58 برخی واکنش ها به تأسیس این مرکز

۱60 اهداف مرکز

۱64 اعضای مرکز
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مذهبی  و  قومی  اختالفات  می برد،  رنج  آن  از  پیش  از  بیش  اسالم  جهان  اکنون  آنچه   
از  مسلمان  ملل  صحیح  شناخت  عدم  چالش،  این  اصلی  عامل  که  است  مسلمانان  میان 
یکدیگرمی باشد. همین عامل و در برخی اوقات شناخت کامال معکوس از یکدیگر سبب بروز 
درگیری های خانمان سوز در کشورهای اسالمی شده است. عالوه بر مسئله اخیر وجود منافع 
اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمارگر در کشورهای اسالمی، شکاف میان مسلمانان را 
افزایش داده است. کشورهای غربی در راستای پیشبرد اهداف استعماری خود و با برانگیختن 
اختالفات قومی و مذهبی سعی در ایجاد تفرقه میان مسلمانان دارند که با وجود حاکمان 
وابسته به استعمار در کشورهای اسالمی توانسته اند شعله اختالف وتفرقه را حتی میان مردم 

یک کشور نیز برافروخته سازند.
وحدت  ایجاد  اسالمی  امت  آحاد  وظیفه  اسالم،  وحدت بخش  تعالیم  به  توجه  با  رو  این  از 
بر  از یکدیگر و تکیه  این راستا شناخت صحیح  میان مسلمانان است که راهکار عمده در 
مشترکات موجود میان مسلمانان و بر حذر بودن از برانگیختن اختالفات است. مسلمانان که 
با وجود ایمان به خداوند یکتا، پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و قرآن کریم داری 
اصول مشترک بسیاری هستند و حتی دراهداف الهی که همان رسیدن به مقام عبودیت و 
المومنون اخوه« در  با تکیه بر شعار »انما  انسانها است مشترک می باشند می توانند  سعادت 
کنار یکدیگر و با الگو قرار دادن قرآن کریم که می فرماید »تعاونوا علی البّر و التقوی و ال 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

تعاونوا علی االثم و العدوان«  تمدن بزرگ اسالمی را احیا کنند تا در سایه آن به وحدت و 
تعالی رسیده و بدون نیاز به کشورهای استعماری و تمدن غربی سعادت دنیا و آخرت را برای 

ملتهای خود به ارمغان آورند.
در این میان نخبگان دینی و دانشگاهی جوامع اسالمی نقشی اساسی و محوری ایفا می کنند 
و جایگاه بسیار مهمی در رسیدن به این هدف متعالی دارند. این نخبگان جامعه هستند که 
با درک صحیح ظرفیتها و موانع موجود می توانند با ایجاد گفتمانی جدید در مقابله با افراط ها 
و تفریط ها راه را برای ایجاد تمدنی اسالمی هموار سازند. این امر میسر نخواهد شد جز با 

ارتباط عمیق میان نخبگان کشورهای اسالمی.
در راستای تحقق این هدف متعالی، رصد پویای جهان اسالم تالش دارد تا گامی هرچند 
و  دیدگاه ها  تبیین  و  اسالم  جهان  نخبگان  معرفی  راه  در  خود  وسع  اندازه  به  اما  کوچک 

فعالیت های ایشان بردارد.
با توجه به گستردگی فضای فکری، فرهنگی و سیاسی جهان اسالم، این اثر در نظر دارد 
که آخرین اطالعات ویژه را در سه حوزه کتاب، همایش و مواضع نخبگان به صورت ماهیانه 

ارائه کند.
اما آنچه در حوزه کتاب معرفی خواهد شد کتاب های برگزیده و مهمی خواهند بود که در 

زمینه علوم انسانی توسط اندیشمندان جهان اسالم به رشته تحریر درآمده است.
در حوزه همایش ها هدف ما گزارش همایشهای دینی، دانشگاهی، فرهنگی و سیاسی است؛ 
در این بخش همایشهای مهم برگزار شده در ماه جاری و همچنین همایشهایی که در آینده 

نزدیک برگزار خواهد شد گزارش داده خواهد شد.
در حوزه اخبار در نظر داریم تا مواضع و دیدگاه های نخبگان دینی، دانشگاهی و اندیشمندان 
تاثیرگذار جهان اسالم منعکس شود تا در ضمن شناساندن شخصیت های مهم جهان اسالم 

جریان ها و گرایش های مهم موجود در کشورهای اسالمی شناسانده شود.
اما در این مجموعه سعی ما بر آن است تا تمامی کتاب ها و همایش ها و اخبار مهم تمامی 

گرایش های موجود در جهان اسالم بدون مالحظات خاصی بازتاب داده شود. 
 امید است که این کوشش مورد توجه نخبگان و فرهیختگان قرار گرفته و با نگاه عالمانه و 

راهنمایی های راهگشای خویش، ما را در روندی رو به رشد همراهی نمایند.
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)71 جلد کتاب در موضوعات علوم اسالمی و انسانی(
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار
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سیاسی(

نام کتاب: الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني
ترجمه: درگیری اسرائیلی ـ فلسطینی

ترجمه، تحقیق: محمد العشماوي
مؤلف: نیل کابالن

ناشر: المرکز القومی للترجمه
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014/06/22
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: درگیری اعراب و اسرائیل و فلسطین و اسرائیل از اهمیت باالیی برخوردار 
است که برای امنیت ملی مصر و امنیت ملی هر یک از کشورهای عربی مسئله ای 
مهم و استراتژیک به شمار می آید. ازاین رو، این موضوع سزاوار توجه و پیگیری برای 
اعراب به طورکلی و مصر به طور خاص، به جهت موقعیت و نقش اثرگذار خود در 

منطقة عربی به عنوان رهبر می باشد.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

نام کتاب: ألغام في منهج اإلخوان »اول دراسة نقدیة في فکر 
االخوان المسلمین«

مطالعة  »اولین  اخوان المسلمین،  مسیر  در  مین هایی  ترجمه: 
نقدگونه در اندیشه اخوان المسلمین«

مؤلف: احمد ربیع غزالي
ناشر: دار سما للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/06/05

تعداد صفحات: 350 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب به بیان منهج و روش بنیان گذار اخوان المسلمین و 
ایده های او و تحلیل آن بر اساس قرآن و سنت و سیره سلف صالح پرداخته است. او 
در ادامه به ده خطای اخوان اشاره کرده و به چگونگی رشد تفکر تکفیر حکام و اتخاذ 

تفکر انزواطلبی و تکبر روانی و رفتاری و برخی امور دیگر پرداخته است.

نام کتاب: عدوان ینایر الثالثي
ترجمه گ : جنگ سه گانه ژانویه

مؤلف: عمرو سنبل
ناشر: دار نهضة مصر للطباعة و النشر

مکان نشر: مصر
 تاریخ نشر: 2014/06/10

چاپ: اول   مجلدات: 1 
وقوع  به  ضرورت  و  مصر   2011 ژانویه   25 انقالب  درباره  کتاب  این  توضیحات: 
پیوستن این انقالب با وجود فسادهای صورت گرفته در حکومت های پیشین و برخی 
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مباحث دیگر است.
العربي  الخلیج  منطقة  في  أثره  و  نیکسون  مبدأ  کتاب:  نام 

1969 – 1979
ترجمه: آغاز نیکسون و تاثیر آن بر منطقه خلیج فارس 1979 

1969 -
مؤلف: جواد کاظم حطاب الشویلي

ناشر: دار و مکتبة البصائر 
مکان نشر: عراق

تاریخ نشر: 2014/06/25
تعداد صفحات:328

چاپ: اول   مجلدات: 1

من  فلسطينية  أصوات  األسرى؛  مذكرات  کتاب:  نام 
المعتقالت اإلسرائيلية 

زندان های  از  فلسطینی  صداهایي  اسیران،  خاطرات  ترجمه: 
اسرائیلی

ترجمه، تحقیق: نورما هاشم ـ یوسف الجمل
مؤلف: یاسر البنا

ناشر: الدار العربیة للعلوم ناشرون
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/05/08
تعداد صفحات: 150صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 
توضیحات: نویسنده این کتاب به بیان خاطرات زندانیان آزادشده در تبادل زندانیان 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

اسرائیلی با حماس در 18 اکتبر 2011 که به معاملة شالیت معروف است، پرداخته 
است.

نام کتاب: تجلیات الثقافی فی الربیع العربی
ترجمه: مظاهر فرهنگی در بهار عربی

مؤلف: کمال عبداللطیف
ناشر: دار رویه

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 236 صفحه
چاپ: اول      

 مجلدات: 1
توضیحات: این کتاب مشکالت انقالب های عربی، تفکر در راه های رسیدن به تحول، 

ضرورت ساخت جبهه فرهنگی مدرن و... را بررسی کرده است.

 نام کتاب: »عرش الحریم«
ترجمه:  تاج و تخت حرم سرا

مؤلف: عبدالرحیم قناوی
ناشر: رهف للنشر
تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1  
توضیحات: نویسنده در این کتاب به همسران پادشاهان عربی و میزان تأثیرگذاری 

آنان در امور حکومتی و برخی موارد دیگر پرداخته است.
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 نام کتاب: المستقبل السیاسي لمصر بعد إطاحة حکم اإلخوان 
المسلمین

حکومت  سرنگونی  از  پس  مصر  سیاسی  آینده  ترجمه: 
اخوان المسلمین

مؤلف: عمار علی حسن
ناشر: مرکز االمارات للدراسات و البحوث االستراتیجیة

مکان نشر: امارات
 تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1 
توضیحات: مرکز معتقد است برای پیش بینی وضعیت سیاسی 
مصر الزم است مخاطب در پنج حوزة قدرت سیاسی، نیروهای حزبی، نگرش های غیر 
نظامی، اخوان المسلمین و پیروان آن و احزاب خارجی مصر اطالعات الزم را کسب 

نماید. کتاب حاضر پس از بیان اطالعات آینده سیاسی مصر را تحلیل کرده است.

 نام کتاب: الخطاب المعرفي اإلسالمي )معالجة رقمیة(
ترجمه: گفتمان معرفت شناسی اسالمی )درمان دیجیتالی(

مولف: حسن مظفر الرزو
ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: /2014

تعداد صفحات: 496 صفحه
چاپ: اول    مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب در پاسخ به حضور اجباری فناوری ارتباطات و اطالعات در تمام 
اجزای زندگی روزمرة بشر و تطبیق تکنیک های مواجهه با گفتمان مذهبی اسالمی با 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

توجه به متغیرهای گفتمان مذهبی می باشد  
نام کتاب: لماذا انتقل اآلخرون إلی الدیمقراطیة و تأخر العرب؟

ترجمه: چرا دیگران به دموکراسی منتقل شده و اعراب عقب 
مانده اند؟

مؤلف: جمعی از نویسندگان 
ناشر:  مرکز دراسات الوحدة العربیة

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 304 صفحه
 چاپ: اول     

مجلدات: 1 
توضیحات: این کتاب دربردارنده مطالعات و نظریات درباره دموکراسی در کشورهای 

عربی در نشست ساالنه هجدهم کشورهای عربی است.

 نام کتاب: »مؤامرات اإلخوان«
ترجمه: توطئه های اخوان

مؤلف: توحید مجدی 
ناشر:  دار اخبار الیوم

مکان نشر: مصر
 تاریخ نشر: 2014 

چاپ: اول     
مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب دربردارنده آخرین اطالعات بین المللی کشف شده در رابطه با 
ارتباط »اخوان المسلمین« و آژانس بین المللی CIA و »موساد« می باشد.
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تاریخی(

نام کتاب: أعظم األحداث المعاصرة )1900 - 2014م(
ترجمه: بزرگ ترین رویدادهای معاصر )1900 - 2014 م(

مؤلف: فؤاد صالح السید
ناشر: مکتبة حسن العصریة للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/25

تعداد صفحات: 736 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

على  وأثرها  اإليرانية  العسكرية  اإلمكانات  کتاب:  نام 
التوازن االستراتيجي اإلقليمي بعد 2003

تعادل  بر  آن  تأثیر  و  ایران  نظامی  قابلیت های  ترجمه: 
استراتژیک منطقه ای پس از سال 2003

مؤلف: محمد نجاح محمد کاظم الجزائري  
ناشر: دار و مکتبة البصائر 

مکان نشر: عراق
تاریخ نشر: 2014/06/24

تعداد صفحات:252 صفحه
چاپ: اول  
 مجلدات: 1

اإلسالمية  القرون  في  اإلجتماعية  الحركات  کتاب:  نام 
األولی

ترجمه: جنبش های اجتماعی در قرن های ابتدایی اسالمی
ترجمه، تحقیق: رحیم حمداوي ـ نصیر الکعبي

مؤلف: رضا رضازاده لنکرودي  
ناشر: المرکز األکادیمي لألبحاث

تاریخ نشر: 2014/06/04
تعداد صفحات: 409 صفحه

چاپ: اول   
مجلدات: 1 
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نام کتاب: المدارس التأريخية اإلسالمية ـ مدرسة البصرة 
أنموذجًا

ترجمه: مدارس تاریخی اسالمی ـ دانشکده بصره برای نمونه
مؤلف: عبدالجبار ناجي  

ناشر:  المرکز األکادیمي لألبحاث
تاریخ نشر: 2014/06/04

تعداد صفحات: 365 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1 

نام کتاب: النشاط الیهودي في الدولة العثمانیة
ترجمه: فعالیت یهودیان در امپراتوری عثمانی

مؤلف: أحمد حلمي سعید
ناشر: مکتبة مدبولي 

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/06/07

تعداد صفحات: 575 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

در  یهودیان  که  را  یهودی  فعالیت های  ماهیت  کتاب  این  در  نویسنده  توضیحات: 
امپراطوری  دوره  پایان  تا  اسالمی 1882  قرن چهاردهم  آغاز  از  عثمانی  امپراتوری 
عثمانی صورت دادند، بررسی کرده که چگونه به فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم 
اموال بین نمایندگان استعمار عرب و ورود جنبش صهیونیستی و ظهور دولتی جدید با 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

اکثریت مسلمان و دولت سکوالر در ترکیه سکوالر منجر شده است.

قبل  الجزیرة  شبه  عرب  أساطیر  عن  دراسات  کتاب:  نام   
اةسالم ـ مدخل لفهم معتقداتهم

ترجمه: مطالعاتی از افسانه های عرب شبه جزیره قبل از اسالم 
ـ مدخلی برای درک اعتقادات آن ها

ترجمه، تحقیق: نصیر الکعبي
مؤلف: حسین قاسم العزیز  

ناشر: المرکز األکادیمي لألبحاث
تاریخ نشر: 2014/06/07

تعداد صفحات: 404 صفحه
چاپ: اول  
مجلدات: 1

 نام کتاب: معرفة الشرق في العصر العثماني؛ الرحلة الفرنسیة 
إلی العراق

ترجمه: شرق شناسی در عصر عثمانی؛ سفر فرانسوی به عراق
ترجمه، تحقیق: یوسف حبي 

مؤلف: أولیفییه
ناشر: المرکز األکادیمي لألبحاث

تاریخ نشر: 2014/06/04
تعداد صفحات: 292 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 
کتاب های  دیگر  با  درمقایسه  کتاب  این  اهمیت  توضیحات: 

مشابه گزارش های پزشکی فراوان موجود در این کتاب می باشد.
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نام کتاب: سیناء: المدخل الشرقي لمصر
ترجمه: سینا: ورودی شرقی مصر

مؤلف: عبدالحکیم أبو اللوز
ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 240 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1 

این  اولیة  ساکنان  کتاب  این  منطقه  این  فوق العادة  اهمیت  به  توجه  با  توضیحات: 
منطقه، تاریخ این منطقه پس از فتوحات، قبائل ساکن در این منطقه، بررسی راه های 

این منطقه به دلیل اهمیت استراتژیک آنها و برخی موارد دیگر را بیان کرده است.

نام کتاب: حکایة عمالت مصر والسودان
ترجمه: داستان ارزهای مصر و سودان

مؤلف: محمد مندور
ناشر: قصور الثقافه

مکان نشر: مصر
 تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول       
مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب شامل رصد تاریخی در رابطه با ارز مصر و سودان، در عصر 
خانوادة محمدعلی و امور مربوط به صنعت سکه و نرخ ارز و... پرداخته است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

 نام کتاب: معضلة العولمة
ترجمه: معضل جهانی شدن
ترجمه: رحاب صالح الدین

مؤلف: دانی رودریک
ناشر: مؤسسة هنداوی للثقافة و النشر

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول     
مجلدات: 1

توضیحات: نویسنده در این کتاب به تاریخچة جهانی شدن از ابتدای آن در قرن 17ق 
با اشاره به مهم ترین رویدادها و تفکرات این ایده پرداخته است.

نام کتاب: قصور وحدائق المنتزه
ترجمه: کاخ ها و باغ هاة 

مؤلف: محمد عوض
ناشر: مکتبة اةسکندریة

مکان نشر: اسکندریه، مصر
 تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 250 صفحه
چاپ: اول          

مجلدات: 1
نمودارها،  گرافیک،  نادر،  تصاویر  از  نادر  مجموعه ای  شامل  کتاب  این  توضیحات: 

نقشه ها و مستندات در رابطه با تاریخ کاخ ها و باغ ها می باشد.
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اجتماعی(

نام کتاب: اقتصاد التعلیم
ترجمه: اقتصاد آموزش و پرورش

ترجمه، تحقیق: بشیر زندال
مؤلف: جان جاک بول  

في  السعودیة  الثقافیة  الملحقیة  ـ  العالي  التعلیم  ناشر: وزارة 
فرنسا

مکان نشر: سفارت خارجه عربستان در فرانسه
تاریخ نشر: 2014/06/18

تعداد صفحات: 183 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

 نام کتاب: الهویة العربیة و األمن القومي: دراسة و توثیق
ترجمه: هویت عربی و امنیت ملی: پژوهش و جمع آوری اسناد

مؤلف: عبدالّسالم المسّدي 
ناشر: المرکز العربی لالبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 448 صفحه
چاپ: اول  

 مجلدات: 1 

 نام کتاب: قد الدنیا
ترجمه: قطع شدن دنیا

مؤلف: محمد صالح البدری
ناشر: دار کتابی

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول  
 مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب تحوالت جامعه مصر را بررسی کرده است.
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 نام کتاب: الوجود العربی فی الهند
ترجمه: حضور عرب در هند

مؤلف: محمد نصر عبدالرحمن
ناشر: الهیئة المصریة العامة للکتاب

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   
مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب به روابط سیاسی بین هند و دولت عباسی در ابتدای 
آغاز عصر عباسی تا زمان ظهور غزنوی، روابط اقتصادی و روابط اجتماعی بین دولت 

عباسی و هند و در نهایت به روابط فرهنگی پرداخته است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

حقوقی(

نام کتاب: النظریة العامة للقضاء الدستوري
ترجمه: نظریة عمومی برای  احکام قانون اساسی

مؤلف: زهیر شکر  
ناشر: دار بالل للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/16

تعداد صفحات: 1207 صفحه
چاپ: اول  

 مجلدات: 1 
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دینی(

 نام کتاب: التكفير ضوابط اإلسالم وتطبيقات المسلمين
ترجمه:  تکفیر ضوابط اسالم و تطبیقات مسلمانان

مؤلف: أکرم برکات
ناشر: دار األمیر للثقافة و العلوم

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/06/19

تعداد صفحات: 519 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب از جنبه های مختلف اجتماعی، مذهبی، فرهنگی 
و امنیتی به بحث تکفیر نگریسته و به بیان اقوال علما و نخبگان فکری نیز اشاره 

کرده است.



 »
  »

 
 »

 

28

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

واإلغراب  بداهة  اإلغراب  بين  الصوفي  الرمز  کتاب:  نام 
قصداً

ترجمه: نماد صوفی میان غربت ناخودآگاه و غربت عمدی
مؤلف:  أسماء خوالدیة  

ناشر: منشورات ضفاف، منشورات االختالف
مکان نشر: بیروت، لبنان 

 تاریخ نشر: 2014/05/30 
تعداد صفحات: 198 صفحه

چاپ:اول     
 مجلدات: 1

 نام کتاب: الطاعة السياسية في الفكر اإلسالمي؛ النص و 
اإلجتهاد و الممارسة

اندیشه اسالمی؛ متن و اجتهاد و  ترجمه: اطاعت سیاسی در 
عملکرد

مؤلف: هاني عبادي محمد سیف المغلس
ناشر: المعهد العالمي للفکر اةسالمي

مکان نشر: اردن
 تاریخ نشر: 2014/06/12

تعداد صفحات: 560 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1
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للفكر  نقدي  عرض  اإلسالمية؛  العلمانية  کتاب:  نام   
اإلسالمي المعاصر

اسالمی  اندیشه  نقدگونه  ارائه  اسالمی؛  سکوالریسم  ترجمه: 
معاصر

مؤلف: منصور میر احمدي
ناشر: معهد المعارف الحکمیة

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/16 
تعداد صفحات:167 صفحه

چاپ:اول      
مجلدات: 1

 نام کتاب: الکلمة المتجسدة عند المسلمین ج1
ترجمه: کلمة مجسم نزد مسلمانان

مؤلف: بولس الخوري
ناشر: المکتبة البولسیة

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/06/08

تعداد صفحات:404 صفحه
چاپ: اول  
 مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

نام کتاب: أنوار الحقیقة في شرح خطبة الصدیقة
ترجمه: درخشش حقیقت در شرح خطب حضرت صدیقه )س(

مؤلف: محمد حبیب المقداد  
ناشر: دار المحجة البیضاء للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/05 
تعداد صفحات: 794 صفحه

چاپ:اول      
مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب خطبة حضرت زهراء)س( را شرح داده است.

 نام کتاب: في دائرة الضوء »مقاالت اسالمیة«
ترجمه: در دایره نور »مقاالت اسالمی«

مؤلف: عمادالدین خلیل  
ناشر: دارالسالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمه 

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/06/06

تعداد صفحات: 224 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1
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 نام کتاب: في رحاب ابن أبي جمهور األحسائي؛ دراسة شاملة 
عن حیاته و علمه و فکره و مؤلفاته وما قیل عنه

ابن أبي جمهور األحسائي؛ مطالعه ای جامع  ترجمه: در محضر 
از زندگی، دانش، افکار و نوشته های او و آنچه درباره او گفته 

شده است
مؤلف: هاشم محمد الشخص

ناشر: جمعیة ابن أبي جمهور األحسائي إلحياء التراث
تاریخ نشر: 2014/05/15

تعداد صفحات: 319 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1 

را  و...  او  آثار  و  احسایی، شرح حال  ابن ابی جمهور  کتاب شخصیت  این  توضیحات: 
بررسی کرده است.

 نام کتاب: قضایا منهجیة في الفقه و التشریع اةسالمي
ترجمه: موضوعات روش شناختی در فقه اسالمی و قانون

مؤلف: جمعی از نویسندگان
ناشر: المرکز الثقافي العربي

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/05 
تعداد صفحات:301 صفحه

چاپ:اول     
 مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

 نام کتاب: کشف الحلقة المفقودة بین أدیان التعدد و التوحید
ترجمه: کشف حلقة گمشده بین ادیان تنوع و یکنواختی

مؤلف: خزعل الماجدي  
ناشر: المرکز الثقافي العربي

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/05

تعداد صفحات: 384 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1

 نام کتاب: مرجعيات اإلسالم السياسي
ترجمه: ریشه های اسالم سیاسی

مؤلف: عبدالمجید الشرفي
ناشر: دارالتنویر للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/17

تعداد صفحات: 134 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب به مراحل تفکر سیاسی از منابع اسالمی و مراحل 
رشد »دولت در کشورهای اسالمی« و تأکید بر رابطه دین و تنوع آن در دوره های 

مختلف تاریخی پرداخته است.
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 نام کتاب: ميثولوجيا آلهة العرب قبل اإلسالم
ترجمه: اسطوره شناسی خدایان اعراب پیش از اسالم

مؤلف: الساسي بن محمد الضیفاوي
ناشر: المرکز الثقافي العربي

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/05
تعداد صفحات:240 صفحه

چاپ: اول  
 مجلدات: 1 

 نام کتاب: نقد علمي لکتاب االسالم و اصول الحکم
ترجمه: نقد علمی کتاب اسالم و  مبانی حکومت

مؤلف: محمد الطاهر ابن عاشور
مقدمه: طه بن علي بوسریح التونسي

ناشر: دارالسالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمه
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014/06/05
چاپ: اول   
مجلدات: 1 

توضیحات: کتاب االسالم و اصول الحکم نوشته علي عبدالرازق متفکر سکوالر است 
ابن عاشور  الطاهر  محمد  است.  فراوانی  اشتباه  نتائج  و  مقدمات  بر  مبتنی  کتاب  که 

نقدی علمی و به صورت فصل فصل بر این کتاب نوشته است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

 نام کتاب: »الثورة العلمیة«
ترجمه: انقالب علمی

مؤلف: لورنس إم برینسیبیه
ترجمه: محمد عبدالرحمن إسماعیل

ناشر: دار کلمات للنشر
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014
چاپ: اول    
 مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب تحوالت فکری در جهان در دو قرن 16و 17 میالدی را ارزیابی 
کرده است.

 نام کتاب: »سيد قطب و األصولية اإلسالمية«
ترجمه: سید قطب و  افراط گرایی اسالمی

مؤلف: شریف یونس 
ناشر: الهیئة المصریة العامة للکتاب

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014 

چاپ: اول      
مجلدات: 1

توضیحات: برخی از مطالب طرح شده در این کتاب عبارت اند از: اصالحات اجتماعی و 
سیاسی، انقالب بین روح ملی و روح بنیادگرایی اسالمی، ایدئولوژی نخبگان و بحران 
سیاسی اخوان المسلمین، کنارگذاشتن گفتمان اسالم سیاسی، مسیر اندیشه قطب در 

زندان ها و مقررات تفکر و الگوهای سید قطب و... . 
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نام کتاب: قراءات صوفیة فی أدب نجیب محفوظ
ترجمه: قرائت هاي عرفانی در ادبیات نجیب محفوظ

مؤلف: هالة أحمد فؤاد
ناشر: الهیئة المصریة العامة للکتاب

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014 

چاپ: اول    
 مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

فلسفی(

نام کتاب: التفکیر مع کانط ضد کانط؛ مساهمه في نقد النقد
ترجمه: تفکر با کانت در برابر کانت؛ مشارکت در نقد نقد

مؤلف: سمیر بلکفیف  
ناشر: منشورات ضفاف، منشورات االختالف

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/17

تعداد صفحات: 142 صفحه
چاپ: اول  
 مجلدات: 1
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نام کتاب: الحکمة المتعالیة و المالصدرا 
ترجمه: حکمت متعالی و مالصدرا

ترجمه، تحقیق: حیدر نجف
مؤلف: محمد الخامنئي

ناشر: معهد المعارف الحکمیة
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/06/16
تعداد صفحات: 184 صفحه

چاپ: اول  
مجلدات: 1

 نام کتاب: فلسفة السرد؛ المنطلقات و المشاریع
ترجمه: فلسفة روایت؛ پروژه ها و پیش فرض ها

ترجمه، تحقیق: إلیامین بن تومي
مؤلف: جمعی از نویسندگان

ناشر: منشورات ضفاف، منشورات االختالف
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/05/19

تعداد صفحات: 398 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب فلسفة روایت را تحلیل کرده است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

 نام کتاب: منزلة التمثیل في فلسفة ابن رشد 
ترجمه: جایگاه تمثیل در فلسفه ابن رشد

مؤلف: فؤادبن أحمد
ناشر: منشورات ضفاف، منشورات االختالف

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/17

تعداد صفحات: 454 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

 نام کتاب: مناهج التحلیل النقدی للخطاب
ترجمه: روش های تحلیل نقدگونه گفتمان

مؤلف: روث فوداک و میشیل مایر
ترجمه: حسام أحمد فرج و عزة شبل محمد

ناشر: المرکز القومی للترجمه
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014
چاپ: اول    
مجلدات: 1 

انتقادی  گفتمان  تحلیل  در  رویکردها  انواع  به  کتاب  این  در  نویسنده  توضیحات: 
تاریخ،  انتقادی:  گفتمان  تحلیل  کتاب  این  در  مطروحه  مباحث  از  برخی  و  پرداخته 
برنامه، نظریه، روش، جنبه های نظری و روش شناختی در تجزیه و تحلیل انتقادی از 

گفتمان، مطالعات انتقادی از گفتمان: یک رویکرد معرفتی ـ اجتماعی و... می باشد.
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بیوگرافی(

نام کتاب: العالمة السید محمدحسین فضل اللـه
ترجمه: عالمه سیدمحمدحسین فضل اهلل

مؤلف: سرکیس نعوم  
ناشر: الدار العربیة للعلوم ناشرون

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 4102/60/52

تعداد صفحات: 6301 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 4 

توضیحات: او یکی از علمای معروف شیعه در جبل عامل لبنان می باشد که در سال 
1354 در نجف متولد شده است و از بسیاری از علمای زمان خود اجازه داشته است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

نام کتاب: جیل الخیبة
ترجمه: نسل نا امیدی

مؤلف: هشام عادل المشرفیة
ناشر: دار نلسن

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/06/12

تعداد صفحات: 253 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1

نام کتاب: في الطریق إلی فلسطین 
ترجمه: در راه رسیدن به فلسطین 

مؤلف: خلیل النبتیتي
ناشر: دار الشروق للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/06/03

تعداد صفحات: 168 صفحه
چاپ: اول  
 مجلدات: 1
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 نام کتاب: مدرسة العرفاء؛ إشراقات نورانیة من الحیاة الشخصیة 
و السلوکیة للعرفاء و الشامخین

حیات  از  رفیع  و  نورانی  بازتاب های  عرفا،  مدرسه  ترجمه: 
شخصی و سلوکی عرفا

مؤلف: ابراهیم سرور الهاشمي
ناشر: دار المحجة البیضاء للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/04

تعداد صفحات: 856 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1

نام کتاب: میادة ابنة العراق
ترجمه: میاده، دختر عراق

مؤلف: جین ساسون    
ناشر: شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/02

تعداد صفحات: 436 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

 نام کتاب: الجامع األزهر الشریف
ترجمه: دانشگاه االزهر شریف

مؤلف: أحمد الطیب
ناشر: مرکز دراسات الحضارة اإلسالمية 

مکان نشر: اسکندریه، مصر
 تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 786 صفحه
چاپ: اول      

مجلدات: 2
توضیحات: این کتاب تاریخچة مسجد االزهر و ساخت و ساز و عمر آن را از زمان 

آغاز تا دوران کنونی بررسی کرده است.

 نام کتاب: حیاة اللورد ُکرزون
ترجمه: زندگی لورد ُکرزون
ترجمه: محمد عدنان السید

ناشر: دارالکتب الوطنیه
 مکان نشر: ابو ظبی

 تاریخ نشر: 2014
چاپ: اول    

مجلدات: 1
توضیحات: لرد جورج ناتانیل کرزون  سیاستمداری انگلیسی بود که بر هند در دوره 
بین 1899 و 1905 حکومت نموده و وزیر انگلستان در طول سال های 1924-1919 

بوده است.
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اقتصادی(

نام کتاب: أبحاث في اإلقتصاد اإلسالميـ  مشاكل و حلول
ترجمه: تحقیق در اقتصاد اسالمی ـ مشکالت و راه حل ها

مؤلف: حسین اسماعیل الصدر  
ناشر: دارالمحجة البیضاء للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر:06/02/ 2014

تعداد صفحات: 1032
چاپ: اول 

 مجلدات: 3
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

 نام کتاب: حروب العمالت؛ افتعال االزمة العالمیة الجدیدة
ترجمه: فعال شدن بحران جدید جهانی

مؤلف: جایمس ریکاردز 
ترجمه، تحقیق: وفیق زیتون ـ أنطوان باسیل 

ناشر: شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/06/02

تعداد صفحات: 323 صفحه
چاپ: اول  
 مجلدات: 1
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رسانه(

 نام کتاب: المقاله الصحفیة: اتجاهات ـ بناء و لغة
ترجمه: مقاله مطبوعاتی: رویکردها ـ مبانی و زبان

مؤلف: هاوزین عمر  
ناشر: دارالمنهل اللبناني للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/06/21

تعداد صفحات: 284 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

 نام کتاب: تاریخ السینما في 100 فیلم
ترجمه: تاریخ سینما در 100 فیلم

مؤلف: إبراهیم العریس  
و  للثقافة  خلیفة  آل  محمد  بن  إبراهیم  الشیخ  ناشر:  مرکز 

البحوث
مکان نشر: المحرق، البحرین

 تاریخ نشر: 2014/06/05
تعداد صفحات: 416 صفحه

چاپ: اول   
مجلدات: 1 

 نام کتاب: لحظات عربیة في الثقافة الفرنسیة
ترجمه: لحظه های عرب در فرهنگ فرانسه

مؤلف: إبراهیم العریس
ناشر: مرکز الشیخ إبراهیم بن محمد آل خلیفة للثقافة و البحوث

مکان نشر: المحرق، البحرین
 تاریخ نشر: 2014/06/05

تعداد صفحات: 382 صفحه
چاپ: اول   
مجلدات: 1 

در ادامه چند گزارش از مهم ترین کتاب های این ماه را بیان می کنیم:
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مهم  چاپ شده  کتاب های  از  یکی    
و  الفنون  و  للثقافة  الوطني  مجلس 
کویت،  در  م   2014 سال  در  اآلداب، 
وانغاري  نوشته  چالش«  و  »آفریقا  کتاب 
کیالني  محمد  أشرف  ترجمه  و  ماثاي 

می باشد.
برای  را  خود  دیدگاه  کتاب  این  مؤلف 
ایجاد راه هایی به منظور شکستن دیواری 
و  عدالت  از  را  آفریقایی  ملت های  که 
ثروت و سالمت و احترام جدا کرده، بیان 
از سی  نتیجه بیش  این دیدگاه  می کند. 

سال تجربه نویسنده در زمان حضورش 
زمان  در  االخضر  حزام  حرکت  در 
خدمتش در دولت کنیا و مشارکتش در 
برای  بین المللی  تالش های  از  بسیاری 
کمک به آفریقا و حمایت های منطقه ای 

می باشد.
آن  با  آفریقا  را که  نویسنده چالش هایی 
از سیاست های  ناشی  مواجه است، فقط 
اهمیتشان(  وجود  )با  بین المللی  و  ملی 
و  و روحی  اخالقی  را  آن  بلکه  نمی داند 

فرهنگی نیز  می داند.

 أفریقیا و التحدي

آفریقا و چالش 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

قسمت  پنج  به  چالش«  و  »آفریقا  کتاب 
تقسیم می شود:

در  چالش  تاریخی  و  فرهنگی  وجه   .1
گذشته و حال؛

و  اقتصادی  و  سیاسی  محدوده   .2
بین المللی این چالش ها و ابعاد آن؛

3. چالش رهبری و حکومت استوار؛
4. رابطه دو طرفه و مسئله دار بین هویت 

و حکومت قومی در آفریقای جدید؛
چالش های  برای  منطقه  محوریت   .5

ایجاد شده در آفریقا؛ 
نیز  دیگری  بخش  فوق  موارد  بر  عالوه 
است  چالش هایی  درباره  که  دارد  وجود 
با  خارج  و  داخل  در  آفریقایی  افراد  که 

آن مواجه اند.
بالهای  از  یکی  کتاب  این  در  نویسنده 
آن  به  استعمار  از  بعد  آفریقا  که  بزرگی 
ملت های  اعتمادنداشتن  شد،  مبتال 
آفریقایی به ]رهبرشان[ و نیازمندی شان 
به یک رهبری ریشه دار و دارای اخالق 
عوامل  از  برخی  به  او  می نماید.  بیان  را 
درخور  ناتوانی  و  تداوم  پردة  پشت 
اشاره  قاره،  این  در  رهبری  در  مالحظه 
قرن  پنج  که  می دارد  بیان  و  می نماید 
سلطه استعمارگران بر آفریقا موجب شده 

که آفریقاییان از خود یک چهره منفی در 
بدوی  و  متخلف  که  باشند  داشته  ذهن 

بودن از مشخصه های این چهره است.
در  را  آفریقایی  جوامع  ضعف  نویسنده 
نداشتن  از  ناشی  اروپایی  قوای  مقابل 
در  فریفته شدن  و  و  آفریقا  در  رهبری 
صنعتی،  انقالب  دستاوردهای  برابر 
قدرت  کنار  در  غرب  پزشکی  پیشرفت 
تفنگ اروپائیان که موجب ترس بومیان 

آفریقا بوده است، می داند.
فرایند  که  می شود  متذکر  همچنین  او 
محو بعد فرهنگی بعد از استقالل نیز در 
کشورهای آفریقایی ادامه داشته است که 
میان  تقسیم بندی  و  جدایی  روش  به  یا 
یا  بوده  قدیم  و  جدید  آفریقای  نخبگان 
دولت های  از  بسیاری  پایبندی  سبب  به 
حکومت  مبانی  از  آفریقایی  جدید 
استعماری گذشته و عمل نمودن به مانند 
خود استعمارگران به آن قوانین و مبانی 

می باشد.
اساسی  اصل  سه  به  ادامه  در  نویسنده 
از:  عبارت اند  که  کرده  اشاره  آفریقا  در 
1. دموکراسی که حقوق مردم را محترم 
می شمارد؛ 2. مدیریت پایدار و مسئوالنه 
فرهنگ های   .3 طبیعی؛  موارد  درقبال 
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صلح و دوستی که شکل پاکی و احترام 
خود  به  عدالت  و  گذشت  و  محبت  و 

می گیرد.
اساسی  اصل  سه  این  درباره  مهم  نکتة 
با آرامش  رابطه مستقیم آن ها در رابطه 
و عدم آرامش و پایداری پیوسته آن در 
جامعه می باشد. نویسنده تأکید می نماید 
جامعه  و  ملت  مشارکت  بدون  که 
دست نیافتنی  اصل  سه  این  شهروندی 

است.
نکته  این  ملت  تا  است  معتقد  نویسنده 
اشغالگران  خروج  از  پس  که  درنیاید  را 
خودش باید خودکفا باشد هرگز گام های 
مناسبی بر نخواهد داشت؛ زیرا او ارزش 
درک  می شود،  او  به  که  را  کمک هایی 
اهداف  باید  بعد  مرحله  در  و  نمی کند 
شکوفایی  و  رشد  برای  را  اولویت ها  و 
مشخص کند. این پژوهشگر یکی دیگر 
ایجاد  از  پرهیز  را  آفریقا  مشکالت  از 
تنوع در اقتصادشان می داند. اقتصاد این 
مواد  صادرات  به  متکی  صرفًا  کشورها 
و  چای  همچون  محصوالت  و  معدنی 

قهوه و شکر و گردو می باشد. 
مطلبی  سراغ  به  ادامه  در  نویسنده 
مشکالت  مهم ترین  را  آن  که  می رود 

ناگفتة امروز آفریقا می داند و آن نداشتن 
این  است. خواه  و خودباوری  خودکفایی 
نفس  به  اعتماد  فقدان  به سبب  مشکل 
)بی مباالتی(  بی توجهی  به خاطر  یا  باشد 

یا ترس یا عجز باشد.
راه هایی  از  یکی  نویسنده  نهایت،  در 
آموزش  را  آفریقایی  کشورهای  در  ارتقا 
علوم مختلف و تکنولوژی به کشورهای 
به ویژه  تکنولوژی  انتقال  و  آفریقایی 
تکنولوژی سبز  به این قاره بیان می کند. 
همچنین بیان می دارد که می بایست در 
و  خودباوری  روحیة  تقویت  افزایش  پی 
و  بود  کشورها  این  جوانان  در  شهامت 
در  که  راه هایی  از  یکی  دیگر،  سوی  از 
یافتن  برای  آفریقایی  کشورهای  مقابل 
جهانی  تجارت  نظام  در  بهتر  جایگاهی 
دارد،  وجود  دیگر  عملی  عرصه های  یا 
یکدیگر  با  بیشتر  هماهنگی  و  ارتباط 

است.
 312 در  وزیری،  قطع  در  کتاب  این 
به  کویت  در  م   2014 سال  در  صفحه 

چاپ رسیده است.
منبع: 

/http://www.aljazeera.net
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مهم  چاپ شده  کتاب های  از  یکی   
در  ناشرون  للعلوم  دارالعربیة  انتشارات 
»حرکت  کتاب  لبنان،  در  م   2014 سال 
کشور  در  )مدرنیته(  نوگرایی  و  تجدد 
ـ   1926 سال  از  سعودی  عربستان 
الحمدي  فالح  صبري  نوشته   »1953

می باشد.
نویسنده در این کتاب جنبه های مختلف 
نوگرایی را در عربستان از اداره و زندگی 
فرهنگ  عرصۀ  تا  گرفته  اقتصادی 
عرصۀ  تا  دفاع  و  امنیت  و  قضاوت  و 

ارتباطات و خدمات مورد بررسی و تبیین 
تاریخی  زمینه های  وی  است.  داده  قرار 
مؤثر  عوامل  و  مدرنیته  و  تجدد  فرایند 
در دگرگونی های آن را بررسی نموده و 
کشور  در  تجدد  حرکت  که  است  معتقد 
بر  عبدالعزیز  زمان حکومت  از  عربستان 
شهر ریاض در سال 1902 و پس از آن 
با گسترش تدریجی قلمرو حکومت او بر 

سراسر شبه جزیرۀ عربستان آغاز شد.
پس از یکپارچه شدن بخش های مختلف 
اوضاع  آرام شدن  و  عربستان  شبه جزیرۀ 

حرکة التحدیث في المملکة العربیة السعودیة 1926 - 1953 

تحرکت تجدد و نوگرایی )مدرنیته(

 در کشور عربستان سعودی از سال 1926 - 1953
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داخلی به منظور ایجاد دگرگونی و تحول 
در شهرهای عربستان ایجاد اصالحات در 
همۀ عرصه های زندگی و استفاده کردن 
یافت.  ضرورت  اروپایی  کارشناسان  از 
بیستم  قرن  سوم  دهۀ  در  نفت  اکتشاف 
از عوامل مهم در فراهم شدن زمینه های 
بود.  زندگی  جنبه های مختلف  در  تجدد 
مظاهر  انتقال  در  نفتی  شرکت های 
آن  اقتصاد  تحول  و  عربستان  به  تمدن 
از متکی بودن به حج و زراعت و تجارت 
راه های  بودند.  نفت سهیم  به  اتکای  به 

شهرها  به  برق  شد.  ایجاد  مواصالتی 
و  زمینی  شبکه های خطوط  و  یافت  راه 
هوایی و راه آهن بین عربستان و جهان 
مدرن ایجاد شد. نخست وزیر هند، جواهر 
لعل نهرو، در کتابش »پرتوهایی از تاریخ 
در  آرامش  و  امنیت  برقراری  به  جهان« 
سرزمین حجاز برای قافله های حج اشاره 

کرده است. 
البته حرکت به سمت نوگرایی و مدرنیته 
مخالفت هایی  با  کشور  این  داخل  در 
گروه  مخالفت  نمونه اش  که  شد  مواجه 
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وارد  بر  مبنی  ملک  دستور  با  »االخوان« 
به  مدرن  ابزار  و  ماشین آالت  کردن 
شهرهای مقدس و صدور مجوز واردات 
تأمین  منظور  به  سال 1926  در  ماشین 
رفاه و آسایش حاجیان در انتقال از جده 

به مکه و مدینه می باشد.
فرستادن  با  همچنین  »االخوان«  گروه 
مخالفت  نیز  کشور  از  خارج  به  دانشجو 
کردند، با این توجیه که این کار مخالف 
با تعالیم اسالم و از اعمال شیطانی است. 
ولی این اعتراضات ملک را از واردکردن 
از  استفاده  و  کشور  به  تمدن  مظاهر 
او  نکرد.  متوقف  علمی  دستاوردهای 
برای  را  درمانگاه هایی  ریاض  شهر  در 
رایگان  داروی  توزیع  و  بیماران  معالجه 
مسئلۀ  به  آن  کنار  در  و  کرد  تأسیس 
آشامیدنی  آب  تصفیۀ  و  واکسیناسیون 
برای  را  پزشکانی  و  گماشت  همت  نیز 

یادگیری به اروپا فرستاد. 
در  که  گفت  باید  نیز  آموزش  بخش  در 
تأسیس  مدارس  روستاها  از  بسیاری 
معلمان  از  راستا  این  در  و  شدند 
کشورهای عربی مجاور نیز استفاده شد 
علمای  مخالفت های  به رغم  امر  این  و 
لغات  و  نقاشی  آموزش  که کمک  دینی 

می دانستند،  ممنوع  را  جفرانی  و  بیگانه 
مدارس  آن،  بر  عالوه  پذیرفت.  صورت 
برای  بزرگ  شهر های  در  نیز  دیگری 
تریت معلمان ایجاد شد و دانشگاه علمی 

ریاض نیز در سال 1953 تأسیس شد.
نقل  و  حمل  و  راه  بخش  به  حکومت 
نیز  و  جاده کشی  به  و  نمود  توجه  نیز 
و  قبلی  راه های  )آسفالت(  هموارسازی 
واردات وسایل نقلیۀ جدید همت گماشت 
به طوری که تعداد ماشین های موجود در 
عربستان از 16 دستگاه در سال 1926 به 
22 هزار دستگاه در سال 1951 رسید و 
این غیر از 3500 کیلومتر راه آسفالت و 
نیز ایجاد خطوط راه آهن و حمل و نقل 

هوایی و دریایی است.
همچنین ابن سعود پس از جنگ جهانی 
دوم به واردات ابزار ارتباطی مثل برق و 

تلگراف و تلفن اقدام نمود.
سعودی  حکومت  نیز  فرهنگی  بعد  در 
از  بخشی  بیستم  قرن  از  چهل  دهۀ  در 
فرهنگی  بخش  به  را  نفتی  درآمدهای 
علمی  کتب  از  بسیاری  و  داد  اختصاص 
را  فقه  و  حدیث  و  تفسیر  کتب  به ویژه 
توزیع  مردم  میان  رایگان  به  و  چاپ 
نمود. حرکت به سمت نوگرایی در عرصۀ 
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عمومی  کتابخانه های  به  توجه  فرهنگ 
کنار  در  را  مدارس  کتابخانه های  و 
کتابخانه های محلی، شامل شهر و اولین 
کتابخانۀ عمومی در سال 1947 در شهر 

ظهران تأسیس شد.
بعد  و  بزرگ  دستاوردهای  این  کنار  در 
از ساکت کردن مخالفان حرکت به سمت 
مدرنیته »االخوان« ملک عبدالعزیز توجه 
و  ارتش  تشکیل  به  ویژه ای  عنایت  و 
تجهیز و به روزرسانی آن مبذول داشت. 
جنگلی  ارکان  ریاست   1940 سال  در 
اسلحه  و  تشکیل شد  ارتش(  )ستاد کل 
و ادوات جدید جنگلی خریداری شد. در 
هواپیماهای  دوم  جهانی  جنگ  اثنای 
آمریکایی خریداری شده، وارد عربستان 
شدند و بعداً به مصر و سوریه و لبنان راه 
یافتند. در سال 1949 نیز اولین دانشکدۀ 
طائف  شهر  در  جنگنده  خلبانی  آموزش 
گروه های  آن  بر  عالوه  شد.  تأسیس 
به  آموزش  و  یادگیری  برای  نیز  زیادی 
متعدد  تشکیالت  و  شدند  اعزام  خارج 
نظامی ایجاد شد و شاخۀ فنی و مهندسی 
مربوط به آن تأسیس گردید تا آنجا که 
حکومت سعودی شروع به خرید اسلحۀ 
سالح های  به  را  ارتش  تا  نمود  فراوان 

دارد،  نیاز  آن  به  که  سنگینی  و  سبک 
مجهز نماید. 

در نهایت، مطالعة کتاب فوق از آن جهت 
که اطالعات کاملی در رابطه با مدرنیته 
عربستان  کشور  به  آن  ورود  زمان  و 

می دهد، حائز اهمیت است.
 223 در  وزیری  قطع  در  کتاب  این 
تاریخ 2014/06/16 میالدی  صفحه در 
در بیروت – لبنان به چاپ رسیده است.

منبع: 

/http://alhayat.com
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   یکی از کتاب های چاپ شده مهم مرکز 
 2014 سال  در  العربیة  الوحدة  دراسات 
اسالم  سیاسی  آینده  کتاب  لبنان،  در  م 
محمد  نوشته  عربی«  سرزمین های  در 

مطاوع می باشد.
افتاده  اتفاق  زمانی  در  کتاب  این  انتشار 
سایۀ  در  عربی  کشورهای  که  است 
پیامدهای انقالبات مردمی اخیر یا همان 
و  می برند  سر  به  عربی«  بهار  »انقالبات 
سؤالی جدی درباره آینده سیاسی اسالم 
در این سرزمین ها مطرح است که میزان 
توانایی حرکت های اسالمی عربی برای 

دولت  ساختار  و  حکومت  شئون  ادارۀ 
)ساختن یک دولت( در این زمانه )عصر 

کنونی( چه مقدار می باشد.
در  را  اسالم  سیاسی  آینده  کتاب  این 
بررسی  و  بحث  مورد  عربی  سرزمین 
قرار می دهد و نتیجۀ جلسات مشورتی و 
فکری )همایش ها و نشست های علمی( 
را ارائه می نماید که مرکز دراسات الوحدة 
العربیة در این خصوص با همکاری ]معهد 
سویدی[ در اسکندریۀ مصر تشکیل داده 
که در آن حدود 60 پژوهشگر زن و مرد 
و  فکری  مختلف  طیف های  از  عرب 

آینده سیاسی اسالم در سرزمین های عربی 

مستقبل اإلسالم السياسي في الوطن العربي
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این موضوع  و  داشتند  سیاسی مشارکت 
را از جنبه ها و زوایای مختلف و متعددی 
مورد بررسی قرار داده اند که ماحصل این 
نشست ها کتاب فوق می باشد که از چهار 

بخش تشکیل شده است.
 .1 از:  است  عبارت   اول  بخش 
دموکراسی  چالش  و  اخوان المسلیمن 
)نوشتۀ  مختلف  زمان های  در  دینی 

عبدالوهاب افندی(
2. اسالم سیاسی و مسئلۀ )مشروعیة( در 
آینده  و  آرمان ها  دولت: ظهور،  و  جامعه 

)نوشتۀ رضوان السید(

3. تحوالت اسالم سیاسی و آینده آن در 
عربستان سعودی )نوشتۀ توفیق السیف(

4. خسوف اسالم سیاسی، اخوان المسلمین 
سعدالدین  )نوشتۀ  نمونه  یک  به عنوان 

ابراهیم(
 222 در  وزیری،  قطع  در  کتاب  این 
در  م   2014/06/01 تاریخ  در  صفحه 

بیروت – لبنان به چاپ رسیده است.

منبع: 

/www.caus.org.lb

  

آینده سیاسی اسالم در سرزمین های عربی 
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تکریم  در  گذشته  ملت های  تجارب   
انسان 

مهم  چاپ شده  کتاب های  از  یکی 
در  النشر  و  لألبحاث  العربیة  المؤسسة 
»دولت  کتاب  لبنان،  در  م   2014 سال 
بیستم...  قرن  در  اجتماعی  حمایت 
تکریم  در  گذشته  ملت های  تجارب 
روبرت  دیکسون،  جون  نوشته  انسان« 

شیریل، و برخی افراد دیگر می باشد.
که  است  نظامی  اجتماعی  حمایت 
جهت دهی  و  رهبری  در  متخصص 
تغییرات اجتماعی بوده و هدف آن تأمین 
افراد  همۀ  برای  زندگی  از  مناسبی  حّد 

جامعه است و نیز وسیله ای اساسی برای 
ایجاد موازنه و استقرار و ثبات اجتماعی 

است.
کتاب حاضر در نه فصل مسئلۀ حمایت 
از  نمونه هایی  بیان  طریق  از  اجتماعی 
اجتماعی  رفاه  مؤسسات  تجربه های 
که  می کند  بررسی  را  کشور  هشت  در 
توسعه یافتۀ  کشور  شش  از  عبارت اند 
فرانسه،  کانادا،  استرالیا،  یعنی  اقتصادی 
کشور  دو  و  انگلستان  و  آمریکا  سوئد، 
زیمباوه.  و  برزیل  یعنی  توسعه  حال  در 
نویسنده این تجربه ها را بدان منظور ارائه 
تأکید کند  این مطلب  بر  تا  نموده است 

دولة الرعاية االجتماعية في القرن العشرين«

دولت حمایت اجتماعی در قرن بیستم... 
                    تجارب ملت های گذشته در تکریم انسان 



 »
  »

 
 »

  »
 

ب(
عر

ن 
ها

 ج
خیر

ة ا
ید

گز
 بر

ای
ب ه

کتا
ی 

رف
مع

ی )
اس

شن
اب 

کت

57

اشکال  از  یکی  اجتماعی«  »حمایت  که 
مهم پیشرفت یک کشور است.

و  تغییرات  کتاب  این  نویسندۀ 
سیاست های  که  را  دگرگونی هایی 
کشور  هشت  این  در  اجتماعی  حمایت 
بیستم  قرن  اواخر  تا   19 قرن  اواخر  از 
نموده  رصد  است،  گرفته  پیش  در 
در  که  را  تغییراتی  و  تحوالت  نیز  و 
این  در  اجتماعی  رفاه  سیاست های 
از جمله  اثر عواملی مختلف  بر  کشورها 
کشورهای  در  ]به ویژه  حکومت ها  تغییر 
دموکراتیک[ به وجود آمده، مورد بررسی 
تغییر  فرایند  که  چرا  است؛  داده  قرار 

میانه  یا  راست گرا  به  دولت های چپ گرا 
شکل دهی  در  مهمی  تأثیر  بالعکس  و 
اجتماعی  و  اقتصادی  کلی  سیاست های 
در  چپ گرا  احزاب  نمونه،  برای  دارد. 
مقایسه با احزاب راست گرا توجه بیشتری 
در  و  دارند  اجتماعی  حمایت  مسئلۀ  به 
برنامه ریزی ها و اصالحات اقتصادی خود 

اهتمام ویژه ای به این مسئله دارند.
با وجود تفاوت اوضاع سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی در هر یک از نمونه هایی که 
داده  قرار  بررسی  مورد  کتاب  نویسندۀ 
است، چند اصل مشترک بین تجربه های 
رفاه  قضیۀ  به  مربوط  کشورها  این 
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اجتماعی وجود دارد.
به  مربوط  است  قالبی  اجتماعی  حمایت 
گروهی  به  و  جامعه  مختلف  گروه های 
هدف  که  چرا  ندارد؛  اختصاص  خاص 
و محقق ساختن  جامعه  ارتقای کل  آن 
متضمن  که  زندگی  سطح  یک  حداقل 
کرامت انسانی باشد برای همۀ گروه های 

جامعه است.
ابعاد  غلبۀ  به رغم  آنکه  دیگر  نکتۀ 
سیاست های  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
رفاه اقتصادی، باز هم بخش عظیمی از 
اقتصادی  رفاه  فعالیت های  و  سیاست ها 
نوع  تابع  و  دارد  سیاسی  بوی  و  رنگ 

سیاست حکومت است.
عواملی نیز وجود دارند که نقش مهمی 
عدالت  و  رفاه  سطح  افت  یا  بهبود  در 
از  که  دارند  جامعه ای  هر  در  اجتماعی 
عوامل مهم آن فقدان حکومتی مرکزی 

)متمرکز( و جنگ ها می باشد.
اقتصادی  نظر  از  کشوری  که  هنگامی 
اجتماعی  خدمات  ارائه  از  باشد،  فقیر 
بود  خواهد  عاجز  خود  مردم  به  فراگیر 
عبارت اند  اجتماعی  خدمات  این  که 
آب  آموزش،  سالمت،  و  بهداشت  از: 

تصفیه شده، خدمات پزشکی و ... .

جامعه ای  در  سیاسی  اختالف  چه  هر  و 
اجرای  از  حکومت  شود،  بیشتر 
رشد  و  صحیح  اقتصادی  سیاست های 
رفاه  تأمین  و  اجتماعی  خدمات  ارائۀ 

اجتماعی باز می ماند.
در میان عوامل مانع تحقق حمایت و رفاه 
اقتصادی، دو عامل فقر و فقدان حکومت 
دارند؛ چرا که  را  تأثیر  بیشترین  مرکزی 
از  را  به طور کامل دست دولت  این دو 
ایفای نقش در بخش های مختلف خالی 
بودجه  نبود  خاطر  به  اولی  در  می کنند. 
و در دومی به خاطر وجود حکومت های 

محلی.
عامل دیگر یعنی جنگ نیز چون دولت 
در  اقتصادی  موارد  صرف  سمت  به  را 
هزینه های  تأمین  و  نظامی  زمینه های 
جنگ سوق می دهد که موجب تضعیف 

سیاست های حمایت اجتماعی می شود. 
 335 در  و  وزیری  قطع  در  کتاب  این 
صفحه در سال 2014 م در بیروت، لبنان 

به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.aljazeera.net
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  یکی از کتاب های چاپ شده مهم مرکز 
دراسات الوحدة العربیة در سال 2014 م 
در لبنان، کتاب »تسلط آمریکا بر سازمان 
بین المللی:  درگیری های  آینده  و  ملل 
نوشته  سیاست«  فلسفۀ  در  مطالعه ای 

محمد یوسف الحافي می باشد.
در  را  ملل  سازمان  جایگاه  کتاب  این 
این  با  بیان می کند  آمریکایی  استراتژی 
وصف که این سازمان یکی از ابزار تسلط 

نظام  برقراری  و  جهان  بر  آمریکایی 
نمونه ها  وی  است.  جهان  در  تک قطبی 
فعالیت های  و  سلطه  این  نشانه های  و 
کشورهای هم پیمان در داخل این نظم و 
راه های به کارگیری اهداف انسانی برای 
آمریکا  استارتژیک  منافع  محقق ساختن 
سلطۀ  که  همان گونه  می نماید.  ارائه  را 
بحث های  و  هم پیمانان  بر  آمریکایی 
اندیشمندان و سیاستمداران )کارشناسان 

 تسلط آمریکا بر سازمان ملل و آینده درگیری های بین المللی:             

                                                            مطالعه ای در فلسفۀ سیاست

الهيمنة األمريكية علی األمم المتحدة ومستقبل الصراع الدولي:  
              دراسة في فلسفة السياسة 
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درگیری های  درباره  را  سیاسی(  مسائل 
قرار  بررسی  و  نقد  مورد  بین المللی 

می دهد.
کلی  دیدگاهی  پایان،  در  کتاب  این 
و  المللی  بین  درگیری های  آینده  درباره 
در  که  بین المللی  روابط  دگرگونی های 
خارج  و  هم پیمان  دولت های  چارچوب 
ارائه  داشت،  خواهد  پی  در  که  را  آن  از 

می دهد.
این کتاب عالوه بر مقدمه و خالصۀ کلی 

و خاتمه، چهار فصل دارد: 
درگیری های  نظریۀ  اول:  فصل 
)سیطره،  هیمنه  مظاهر  و  بین المللی 

سلطه( آمریکایی؛

اهداف  بین  ملل  سازمان  دوم:  فصل 
انسانی و موضع گیری های سیاسی؛

و  آمریکایی  مدیریت  ابزار  سوم:  فصل 
روش های آن در همراه نمودن مصوبات 

سازمان ملل؛
و  آمریکایی  سیطرۀ  چهارم:  فصل 
درگیری های  آینده  درباره  فلسفی  بحث 

بین المللی.
 256 در  وزیری،  قطع  در  کتاب  این 
در  2014/06/01م  تاریخ  در  صفحه 

بیروت – لبنان به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.caus.org.lb
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مهم  چاپ شده  کتاب های  از  یکی     
المرکز القومی للترجمه در سال 2014 م 
در مصر، کتاب »گفتمان و قدرت« حاصل 
تالش دانشمند هلندی توین فان دایک  
و ترجمه و تحقیق  غیداء العلي می باشد.

اهمیت ترجمه این کتاب به خاطر کمبود 
وجود کتاب هایی است که به زبان عربی، 
به طور مشخص به بحث گفتمان پرداخته 
توجه  شاهد  اخیر،  سال های  در  باشند. 
هستیم،  گفتمان  بحث های  به  بیشتری 

ولی هنوز آثار تألیفی و ترجمه ای در این 
زمینه در سطح زبان عربی از نظر کمی 
است  حالی  در  این  و  کیفی محدودند  و 
که بحث های پیرامون این موضوع تأثیر 
مهمی در بررسی های اجتماعی و انسانی 

معاصر دارند. 
)شکاف(  خأل  این  کردن  پر  برای 
ارتباط  ضعف  وضعیت  در  به خصوص 
مستقیم بسیاری از پژوهشگران عرب با 
کتاب های بیگانه، اقدام برای ترجمۀ آثار 

الخطاب و السلطه]

گفتمان و قدرت 
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درباره تحلیل گفتمان ضروری است. 
این کتاب که متشکل از ده مقاله است، 
بحث های محوری  دربردارندۀ  به عالوه 
دو  طبق  بر  گفتمان  تحلیل  راستای  در 

دهه اخیر می باشد.
کتاب  این  است  ذکر  شایان  همچنین 
گفتمانی  ـ  اجتماعی  از مشکالت  برخی 

مهم را نیز حل می کند.
مهم  موضوعات  از  برخی  به  پایان،  در 
اشاره می کنیم  کتاب  این  در  مطرح شده 
به  سیاسی:  بازی  از:  عبارت اند  که 
چگونه  حاکم  نظام های  که  معنا  این 
دولت های  و  ملت ها  بر  را  خود  دشمنی 

مستضعف اعمال می کنند؟ سلطۀ آمریکا 
تربیتی  و  تبلیغی  و  در فضاهای سیاسی 
نقش  و  می شود؟  اعمال  چگونه  و... 
این  مقاومت  و  موفقیت  در  گفتمان 
می توانند  که  ابزاری  و  چیست؟  سیطره 
در نتیجه گیری گفتمان سیاسی و تبلیغی 
فاقد سلطه سهیم  تربیتی،  و  و فرهنگی 

باشند، کدامند؟
 571 در  وزیری،  قطع  در  کتاب  این 
در  م   2014/06/22 تاریخ  در  صفحه 

قاهره، مصر به چاپ رسیده است.
منبع: 

http://www.youm7.com 
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   یکی از کتا ب های چاپ شده مهم مرکز 
الشیخ إبراهیم بن محمد آل خلیفة للثقافة 
البحوث در سال 2014 م در بحرین،  و 
سیاسی«  اندیشه  از  سال  »هزار  کتاب 

حاصل تالش إبراهیم العریس می باشد.
»میراث  موسوعۀ  سوم  جلد  کتاب  این 
را  العریس  ابراهیم  آثار  که  است  بشر« 
چاپ  گذشته  سال های  طول  در  که 
»هزار  عنوان  با  و  کرده  گردآوری  شده، 
سال اندیشۀ سیاسی« منتشر نموده است 
با  مرتبط  که  است  مقاله   92 حاوی  که 

اندیشۀ سیاسی و قضایای مربوط به حل 
اهمیت  قضایا  این  است.  آن  مشکالت 
با  که  عمیقی  ارتباط  خاطر  به  را  خود 
به  دارند،  آن  تحوالت  و  انسان  حیات 

دست می آورند.
تغییر  نظریه های  به  کتاب  نویسندۀ 
نموده  توجه  نیز  انقالبی  دگرگونی  و 
سمت  به  که  انقالباتی  خصوصًا  است، 
تمایل  سوسیالیستی  نظام های  برقراری 
بررسی  طریق  از  را  کار  این  وی  دارند. 
مارکس،  کارل  برودون،  نوشته های 

 ألف عام من الفكر السياسي

هزار سال از اندیشه سیاسی
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لینن و گرامشی انجام داده است، نظریۀ 
از  یکی  طبقاتی  )اختالف(  درگیری 
پایه های نظری و عملی است که در آن 
حکومتی  نظام های  قلب  با  انقالبی  هر 

بورژوازی در جهان ارتباط پیدا می کند.
نویسنده در بخش مربوط به شکل گیری 
سراغ  به  حکومت  تشکیل  و  دولت 
یعنی  انقالبی  اندیشمند  مشهورترین 
»االمیر  کتاب  مخصوصًا  و  »ماکیاولی«  
راهنمای  همواره  که  می رود  )پادشاه(« 
بسیاری از حاکمان در نحوۀ ادارۀ سیاسی 

آن ها بوده است. 
کتاب های  اولین  از  یکی  کتاب  این 
سیاست  از  حالی  در  که  است  انقالبی 
سخن می گوید که آن را از مقولۀ الهوت 
از  و  است  ساخته  جدا  حکومت  نیز  و 
ریشه های  از  برگرفته  را  سیاست  اینکه 

متافیزیکی بداند، خودداری کرده است.
در کنار کتاب »االمیر« کتاب »جمهوریت« 
اثر جان بودان اثری مشهور در دهه های 
گذشته می باشد. هدف بودان آن بود که 
میان  در  را  حکومت  سیطرۀ  و  جایگاه 
از  دهد.  قرار  دینی  تسامح  از  پوششی 
که  می زیست  زمانی  در  او  که  آنجا 
سخت گیری های  و  درگیری ها  به خاطر 

دینی  تسامح  از  اثری  مذهبی  و  دینی 
وجود نداشت، پیشنهاد او برای حکومت 
به یک سلطنت  پیشنهاد  پایۀ  بر  مثالی، 

دموکراتیک بود.
استبداد  و  دیکتاتوری  به  مربوط  مباحث 
»العریس«  موسوعۀ  در  را  مهمی  جایگاه 

به خود اختصاص داده اند.
در این بخش، ما با نظریات فولتر، میدابو، 
مباحث  و  ینفیل"  "ژاک  و  کونستان 
تا  فرهنگ  اهالی  مقابل  در  »جدانوف« 
ایده های جورج اورویل مواجه می شویم.

 382 در  وزیری،  قطع  در  کتاب  این 
در  م   2014/06/05 تاریخ  در  صفحه 

المحرق، البحرین به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://alhayat.com
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)رصد همایش ها و نشست های علمی، سیاسی و فرهنگی جهان عرب(
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زمان: 8/ سپتامبر/ 2014
مکان: دوحه - قطر

برگزارکننده: 
مرکز مطالعات الجزیره1

مقدمه:
تقسیم سیاسی و نظامی در لیبی به دلیل 
اصرار طرف های درگیر در نهادینه کردن 
صورت  به  نظامی  و  اجرایی  و  قانونی 
عمودی می باشد؛ چراکه دو جناح سیاسی 
در حال رقابت برای دستیابی به حاکمیت 

1 http://studies.aljazeera.net

بر ملت لیبی و انقالب آن هستند و برای 
هر جناح سیاسی مؤسسات و زمینه نفوذ 

و قدرتی وجود دارد.
مردم  "کرامت  جناح  فعالیت  گسترش 
لیبی" به رهبری ژنرال بازنشسته، خلیفه 
ایدئولوژی،  عمودی  تقسیم  در  حفتر، 
قبیلگی و منطقه ای ریشه دارد. همایشی 
عنوان  با  الجزیره  مطالعات  مرکز  که 
و  لیبی  در  نظامی  و  سیاسی  "تقسیم 
کرده،  برگزار  رو"  پیش  سناریوهای 
برای بررسی بحران لیبی و پاسخ به این 

تقسیم بندی سیاسی و نظامی در لیبی و سناریوهای پیشرو
االنقسام السیاسي والعسکري في لیبیا و سیناریوهات المستقبل 
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زمینه های  و  دالیل  می باشد:  سؤاالت 
در  نظامی  درگیری  و  سیاسی  تقسیم 
و  قبیلگی  جنبه  نقش  چیست؟  لیبی 
درگیری  و  تقسیم  این  در  منطقه ای 
چیست؟ تأثیر این درگیری بر سیر عملی 
چه  کشور  وحدت  و  دموکراسی  انتقال 
مقدار است؟ نقش قدرت های منطقه ای 
مقدار  چه  لیبی  بحران  در  بین المللی  و 
است؟ جامعه بین المللی چه میزان تالش 
برای حل بحران لیبی انجام داده است؟ 
نجات دهنده  حل  راه  نظامی  تحریم  آیا 
میان  سیاسی  توافق  آیا  است؟  بحران 
طرف های درگیر ممکن است یا به زودی 
پروژه  و  پیروز می شود  انقالب متضادی 

خود را تحمیل می کند؟
این ها سؤاالتی است که در این نشست 
لیبی  زمینه  در  متخصصان  و  محققان 
از  کرده اند؛  مناقشه  و  بحث  آن  درباره 
همایش  این  در  شرکت کنندگان  جمله 
دکتر اسامه مهدی کعبار محقق مباحث 
نائب  و  قطر  کاربردی  مرکز  در  لیبی 
انقالبیون  اعالی  مجلس  سابق  رئیس 
مرکز  محقق  حامد  زهیر  دکتر  و  لیبی 
عربی تحقیقات و مطالعات سیاسی قطر 

می باشند.

ابعاد درگیری داخلی
انقالب لیبی نتوانست نظام ژنرال قذافی 
بلکه  ببرد،  بین  از  کامل  صورت  به  را 
اول  روزهای  همان  از  متضادی  انقالب 
با اعالم آزادی کشور از حکومت قذافی 
در  دیگران  که  حالی  در  گرفت.  شکل 
ایجاد فضای خالی سیاسی  برای  تالش 
بودند. به اعتقاد یکی از شرکت کنندگان، 
نظامی  و  سیاسی  درگیری  اصلی  ریشه 
 17 انقالبیون  میان  درگیری  لیبی  در 
است.  متضاد  انقالب  نیروهای  و  فوریه 
نام  به  که  متضاد  انقالب  نیروهای 
العمیقة" شناخته می شوند، همان  "دولة 
نیروهای نظام سابق هستند که امروز در 
"عملیات  برخی کشورهای عربی حامی 
بعد  مرتبه  در  دارند.  حضور  کرامت" 
قبایل  و  کشور  در  سابق  نظام  نیروهای 

حامی آن ها هستند.
شناخت ریشه این تقسیم عمودی بدون 
شناخت پروژه فدرالیون در شرق لیبی و 
امکان  تقسیم  تحقق  برای  آن ها  تالش 
ندارد؛ چراکه مصالح آن ها و مقاصد سوء 
همراه  متضاد  انقالب  مصالح  با  آن ها 
است. عالوه بر این مسائل، بخش بزرگی 



 »
  »

 
 »

  »
 

ب(
عر

ن 
ها

 ج
گی

هن
فر

 و 
سی

سیا
ی، 

لم
 ع

ای
ت ه

شس
و ن

ها 
ش 

مای
 ه

صد
ا )ر

ت ه
شس

و ن
ها 

ش 
مای

ه

69

از جامعه لیبی وجود دارند که برای آن ها 
وجود  قذافی  نظام  بازگشت  برای  مانعی 

ندارد.
و  متضاد  انقالب  حامیان  از  ترکیب  این 
هواداران منفعل آن ها تأثیر فراوانی دارند 
انتخاب  و  سیاسی  عملیات  خروجی  در 
و  گذشته  نظام   به  متمایل  نامزدهای 
کسانی که در مؤتمر ملی عام مناصبی را 
در اختیار گرفته اند. همچنین در انتخاب 
نامزدهای مجلس ملی انتقالی و پارلمان 

منتخب مردم تأثیر دارند. 
همچنین  درگیری  ریشه  تحلیل  در 
بود؛  غافل  خارجی  عامل  از  نمی توان 
چراکه کشورهای منطقه ای و قدرت های 
و  می کنند  دخالت  لیبی  امور  در  غربی 
در  تأثیری گذاری  و  مهم  بسیار  نقش 
تحقق عملیات انتقال دموکراتیک دارند. 
اگر اسلحه انقالبیون نبود، انقالب متضاد 

می توانست بر انقالب لیبی پیروز شود.
از  دیگر  یکی  که  است  درحالی  این 
شرکت کنندگان دلیل اصلی بحران لیبی 
گفت:  و  کرد  معرفی  داخلی  عوامل  را 
بازتاب قانون عزل سیاسی همان عاملی 
بود که شکاف اجتماعی و سیاسی کشور 
تنها  خارجی  دخالت  و  کرد  عمیق  را 

داخلی  تقسیم بندی های  از  بهره برداری 
همان  بود  متضاد  انقالب  چهارچوب  در 
کسانی که مصر بعد از کودتا را رهبری 

می کنند

و  منطقه ای  درگیری  ابعاد   
بین المللی 

در  شرکت کنندگان  از  یکی  نظر  از 
درگیری  اصلی  عامل  تفسیر  نشست 
از  خارج  لیبی  در  نظامی  و  سیاسی 
انقالبی  جنبش های  متغیرات  چهارچوب 
ایشان  از نظر  ندارد.  امکان  جهان عرب 
عربستان سعودی و امارات مسیر تحول 
تعطیل  را  عرب  جهان  در  دموکراتیک 
فعال  نقش  امارات  چراکه  کرده اند؛ 
کشورهای  با  مبارزه  در  آشکاری  و 
نظام  بقایای  به  پناه دادن  با  بهارعربی 
قذافی و حمایت از هم پیمانی قدرت های 
ملی دارد. در حالی که دولت مصر نقش 
بدی را در حمایت از انقالب متضاد انجام 
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جنگ  اداره  میدان  به  چراکه  می دهد؛ 
و  است  شده  تبدیل  لیبی  انقالب  علیه 
از طریق هجمه های رسانه ای و حمایت 
بازنشسته،  ژنرال  از  نظامی  و  لجستیکی 
حمایت  را  متضاد   انقالب  حفتر،  خلیفه 

می کند.
شرکت کنندگان،  از  دیگر  یکی  نظر  از 
الجزایر موضع ثابتی در درگیری ها اتخاذ 
حمایت  جناحی  هیچ  از  و  است  کرده 
کشورهای  دیگر  که  حالی  در  نمی کند 
از  سودان  و  تونس  مانند  همسایه 
درحالی  این  می کنند.  حمایت  انقالبیون 
الجزایر  تا  داشت  تالش  مصر  که  است 
محدود  نظامی  عملیات  انجام  برای  را 
در لیبی متقاعد کند که الجزایر هرگونه 
دخالت نظامی را رد کرد. از نظر ایشان، 
با مرحله  لیبی همراه  دخالت خارجی در 
که  جهت  این  از  افتاد  اتفاق  انتقالی 
انجام  طریق  از  کودتا  برای  تالش هایی 
عملیات تحول دموکراتیک در چهارچوب 
مصر  رهبری  به  فراگیر  متضاد  انقالب 
و  سعودی  هم پیمانی  با  کودتا  از  بعد 
این  اعتقاد  به  امارات صورت می گرفت. 
تحلیلگر مسائل لیبی تالش برای کودتا 
علیه انقالب لیبی با حمایت فراوان مصر 

انقالب  ازبین بردن مسیر  برای  امارات  و 
اشاره  اولین  و  است  لیبی صورت گرفته 
انقالب  اسقاط  برای  تالش  و  رسمی  
عملیات نظامی بود که علیه اتاق عملیات 
انقالبیون لیبی انجام دادند. دخالت مصر 
سرزمین  در  جدی  تقسیم  به  امارات  و 
میان  تقسیم  این  که  شد  منجر  عربی 
قدرت های طالب تغییر انقالبی که سعی 
و  دارند  دموکراتیک  نظام های  بنای  در 
با  تقابل  و  تعارض  در  که  قدرت هایی 

تغییر هستند، اتفاق افتاد.
به اعتقاد یکی دیگر از شرکت کنندگان، 
فعالی  نقش  بریتانیا  و  فرانسه  و  امریکا 
انقالب  به  بیشتر  و  دارند  لیبی  امور  در 
متضاد متمایل می باشند اما یکی دیگر از 
شرکت کنندگان نقش کشورهای اروپایی 
در بحران لیبی را بسیار ضعیف برشمرد.

سرانجام درگیری ها
از نظر یکی از شرکت کنندگان درگیری 
نظامی به بن بست سیاسی برای رسیدن 
شرکت کننده  می شود.  منجر  توافق  به 
دیگری معتقد است که نیروهای انقالبی 
متضاد  انقالب  نیروهای  بر  نهایت  در 
پیروز خواهند شد؛ لذا بر نیروهای انقالبی 
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الزم است تا سازوکاری برای حمایت از 
این  و  کنند  فراهم  آن  مسیر  و  انقالب 
با  بین المللی  نیروهای  موافقت  بدون 
امکان  انقالبیون  از سوی  پروژه روشنی 
از  دیگر  یکی  نظر  از  داشت.  نخواهد 
شرکت کنندگان، بحران لیبی نیاز به راه 

راه  دو  ایشان  نظر  از  دارد.  داخلی  حل 
وجود  درگیر  مقابل طرف های  در  بیشتر 
و  سوریه  نمونه  یا  تونس  نمونه  ندارد: 
تنها راه حلی که باعث برقراری امنیت در 
لیبی خواهد شد، راه حل سیاسی و توافق 

طرف های درگیر است. 
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زمان: 11/ سپتامبر/ 2014
مکان: جده – عربستان سعودی

برگزارکننده: 
عربستان به سفارش امریکا1

همایش جده در سالگرد واقعة 11سپتامبر 
عربستان  در  کشور   12 مشارکت  با 
همایش،  این  در  شد.  برگزار  سعودی 
مصر،  ترکیه،  امریکا،  خارجه  وزرای 
بحرین،  عربستان،  اردن،  لبنان،  عراق، 
شرکت  قطر  عمان،  امارات،  کویت، 

1. http://ynewsiq.com
http://www.kan-news.com

ایجاد  راستای  در  همایش  این  داشتند. 
عربستان  که  تروریست  با  مبارزه  مرکز 
را  آن  پیشنهاد   2005 سال  در  سعودی 
سعودی  عربستان  شد.  برگزار  بود،  داده 
گذشته  سال  در  دالر  100میلیون  مبلغ 

برای ایجاد این مرکز حمایت کرده بود.
در پایان این همایش و در نشست خبری 
مشترک، سعود الفیصل و جان کری که 
با حضور رسانه های فراوانی برگزار شد، 
کیفیت  دومحور  در  سؤال   5 طرح  تنها 
طرح  رد  و  عراق  وضعیت  در  دخالت 

همایش جده برای نابودی داعش

مؤتمر جدة للقضاء علی داعش
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خبرنگاران  به  روسیه،  سوی  از  امریکا 
اجازه داده شد.

حکومت  گفت:  باره  این  در  کری  جان 
همسایه  کشورهای  و  امریکا  از  عراق 
موجب  به  و  کرد  همکاری  درخواست 
بین المللی، زمانی که در کشوری  قانون 
جنگی اتفاق بیفتد و آن کشور از جهان 
واجب  دنیا  بر  آنگاه  کند،  کمک  طلب 
است که کمک های خود را بر آن کشور 
ارائه کنند و اگر آنچه در اوکراین در حال 
موضوع  ارجاع  نمی دیدیم،  است،  اتفاق 

کار  روسیه  سوی  از  امنیت  شورای  به 
مسخره ای بود لذا من از اشاره روسیه به 

شورای امنیت واقعًا متعجب شدم. 
سؤالی  به  پاسخ  در  الفیصل  سعود 
گفت:  سوریه  آزاد  ارتش  آموزش  درباره 
مکان های آموزش ارتش آزاد در تمامی 
کشورهای مجاور وجود دارد و عربستان 
اولین کشوری است که ضرورت مبارزه با 
تروریسم را درخواست کرده است. فیصل 
در ادامه گفت: نامه ای خطاب به تمامی 
رهبران جهان داده شد و در 29آگوست 
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مبارزه  درقبال  کشورها  سفیران  گذشته، 
هشدار  و  کردند  استقبال  پدیده  این  با 
امکان  آن،  اهمال  صورت  در  که  دادند 
انتشار این پدیده در طول ماه های کوتاه 
در  فیصل  دارد.  وجود  امریکا  و  اروپا  در 
با  ادامه به جدیت این اجتماع در مقابله 
تروریست از منظر استراتژیکی اشاره کرد 
که تنها شامل یک کشور نمی شود بلکه 
و  عراق  در  که  است  تروریستی  شامل 
سوریه و لبنان و لیبی و یمن امتداد پیدا 
سازمان ها  این  برای  پناهگاهی  و  کرده 
درباره  خصوصًا  است،  شده  مؤسسات  و 
سرازیرشدن اسلحه و تجهیزات به سوی 
آن ها که مهم ترین مثال آن قیام سازمان 
تروریستی داعش در برداشتن مرز میان 
با  سوریه  در  تحرک  و  عراق  و  سوریه 
در  امن  پناهگاهی  همانند  کامل  آزادی 
هنگام موشکباران عراق با تمام نیروها و 

تجهیزاتش می باشد. 
فیصل گفت: عنصر مهم دیگری که در 
و  جدیت  بر  عالوه  تروریسم  با  مبارزه 
برنامه ها  در  وضوح  است،  مهم  استمرار 
در  مسئولیت ها  تقسیم  و  سیاست ها  و 
مبارزه با تروریسم است. همچنین فیصل 
خاطرنشان کرد قبل از اقدام امنیتی علیه 

تروریسم و برای رسیدن به نتایج مطلوب 
مبارزه ریشه ای با افکار آنها و قطع منابع 
کشورها  برخی  که  سالح هایی  و  مالی 
آن ها  به سوی  منطقه  ناامن کردن  برای 

سرازیر می کند، ضروری است.
از سوی دیگر، جان کری به وجود ارتش 
و برخی قوای عراقی  اشاره کرد که نیاز 
به حمایت و آموزش دارند و برنامة اصلی 
در  بیگانه  نیروهای  حضورنیافتن  امریکا 
است  در جنگ  مشارکت نکردن  و  عراق 
وجود  معارضی  نیروهای  سوریه  در  اما 
دارد که قدرتی هم دارند و نیاز به آموزش 

دارند.
اجتماع  این  گفت:  ادامه  در  کری  جان 
دیدگاه ها  وحدت  برای  بود  فرصتی 
اطالعاتی،  امنیتی،  نظامی،  مبارزه  در 
مبارزه  در  سیاسی  و  فکری  و  اقتصادی 

با تروریسم.
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زمان: 16/ آگوست/2014
مکان: استان مطروح - مصر

برگزارکننده: الدعوة السلفیة1

برای  را  برنامه ای  مصر  سلفی  جریان 
قبل  مدتی  از  تکفیری  اندیشه  با  مبارزه 
آغاز کرده است. این جریان با برگزاری 
همایش ها، نشست ها و انتشار کتاب هایی 

1. http://www.vetogate.com
http://www.youm7.com

حضور  و  تکفیر  جریان  خطر  درباره 
خطر  از  مراسم  این  در  سلفی  رهبران 
این حرکت  تکفیری ها سخن می گویند. 
آغاز شده است و  ماه آگوست  اواسط  از 
داشت.  ادامه خواهد  هفته  به مدت چند 
جریان سلفی این همایش ها را به صورت 
اغلب  در  مردم  عموم  برای  و  عمومی 
استان هایی  به خصوص  استان های مصر 
زیاد  آن  در  تروریستی  عملیات های  که 

همایشی بزرگ با نام
            »سبیل الرشاد« برای تصحیح مفاهیم تکفیر و جهاد 

ندوة كبرى تحت عنوان »سبيل الرشاد« لتصحيح مفاهيم التكفير والجهاد 
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است، برگزار می کند. بنا به گزارش یوم 
با  مقابله  نحوه  برای  جریان  این  السابع 
با  مستمر  ارتباط  در  تکفیری  اندیشه 
می باشد.  اوقاف  وزارت  و  االزهر  شیوخ 
به  واکنش  در  سلفی  جریان  اقدام  این 
اقدامات  برای  مسلح  گروه های  اعالم 
مسلحانه بر ضد دولت مصر می باشد. به 
مسئول  نصر،  عادل  شیخ  جهت،  همین 
جریان سلفی در شهر صعید و سخنگوی 
این جریان در این شهر، در سخنانی به 
جریان  گفت:  السابع  یوم  خبری  سایت 
و  نشست  همایش،  برگزاری  با  سلفی 
به  سلفی  رهبران  و حضور  کتاب  توزیع 
است،  برخاسته  تکفیر  اندیشه  با  مقابله 
دلیل این امر ترس از بازگشت این افکار 
توجه  با  کشور  در  آن  انتشار  و  مصر  به 
به حوادث جاری در منطقه است. ایشان 
جریان  که  کرد  خاطرنشان  همچنین 
و  االزهر  با  خود  اقدام  این  در  سلفی 
وزارت اوقاف برای متحد کردن تالش ها 
راستا،  همین  در  دارد.  همکاری  کاماًل 
نشستی با عنوان »سبیل الرشاد« در شهر 
دکتر  حضور  با  مرسی  استان  در  ضبعه 
نایب رئیس دعوت سلفی  البرهامی  یاسر 
امنای  مجلس  عضو  فرید  احمد  دکتر  و 

الهواری  شریف  شیخ  و  سلفی  دعوت 
و  جریان  این  مدیریتی  مجلس  عضو 
سخنگوی  الشحات  عبدالمنعم  مهندس 
این  شد.  برگزار  سلفی  جریان  رسانه ای 
و  زنان  از  بسیاری  حضور  با  همایش 
ضبعه  شهر  مساجد  از  یکی  در  جوانان 

برگزار شد.
سلفی  دعوت  که  است  ذکر  شایان 
مصر  سلفی  النور  حزب  به  وابسته  مصر 
اخوان المسلمین  جریان  با  که  می باشند 
توجه  با  و  دارند  فراوانی  اختالف  مصر 
مصر  فعلی  حکومت  شدید  اختالف  به 
به  مصر  در  رسانه ای  حرکتی  اخوان،  با 
را  اخوان المسلمین  گروه  تا  آمده  وجود 
را  آنها  و  کند  معرفی  تکفیری  جریانی 
قرار  مصر  تکفیری  گروه های  کنار  در 
سینا  منطقة صحرای  در  اغلب  که  دهد 
در  النور  حزب  سلفی  جریان  می باشند. 
این نشست ها و همایش ها تالش دارند با 
آنها را تکفیری  تخریب اخوان المسلمین 
و خود را از این اتهام تبرئه کنند. تا بدین 

وسیله به حکومت مصر نزدیک شوند.
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زمان: 17/سپتامبر/ 2014
مکان: مادرید - اسپانیا

برگزارکننده: اسپانیا1
همایش مسئله لیبی با حضور نمایندگان 
ایتالیا،  فرانسه،  )اسپانیا،   5+5 مجموعة 
جزیره مالت، پرتغال به همراه کشورهای 
الجزایر، لیبی، مغرب، موریتانی و تونس( 
ایتالیا،  فرانسه،  )اسپانیا،  "مید7"  و گروه 

1. http://www.aljazeera.net
http://www.aawsat.com
http://almesryoon.com

مالت(  جزیره  و  قبرس  پرتغال،  یونان، 
لیبی  همسایه  کشورهای  بر  عالوه 
و  سودان  نیجریه،  مصر،  چاد،  )الجزایر، 
سازمان های  از  نمایندگانی  و  تونس( 
بحران  حل  برای  مادرید  در  بین المللی 

لیبی برگزار شد. 
تشکیل  همایش  این  پایانی،  توصیه  در 
قانونی  حکومت  موازات  در  هرحکومتی 
سیاسی  گروه های  از  و  کرد  رد  را  لیبی 
خواست تا برای خروج از بحرانی که به 

 مؤتمر مدريد بشأن ليبيا

همایش مادرید درباره لیبی
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مدت 2ماه لیبی شاهد آن است، گفت وگو 
کنند. 

در  لیبی،  وزیرخارجه  عبدالعزیز،  محمد 
مصاحبة خبری خود بعد از این همایش 
و  لیبی  در  کشورها  برخی  دخالت  به 
اشاره  مسلح  گروه های  از  آنها  حمایت 
ادله  با  را  آنها  نام  به زودی  کرد و گفت: 
و اسناد معتبر رسانه ای خواهد کرد تا از 
عبدالعزیر  کند.  جلوگیری  آن ها  دخالت 
جامعه  حمایت نکردن  درباره  همچنین  
حمایت  در  تسریع نکردن  و  بین المللی 
و  پلیس  آموزش  و  قانونی  مؤسسات  از 
مؤسسات دفاعی و مجهز کردن آنها به 
با  مبارزه  برای  پیشرفته  تکنولوژی های 
گروه های مسلح هشدار داد که در صورت 
داخلی  جنگ  وارد  لیبی،  حمایت نکردن 
طوالنی مدت خواهد شد؛ لذا برای ایجاد 
به عنوان  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی 
خواهیم  تالش  امنیت،  و  ثبات  نماینده 
چاه های  بر  تسلط  به  لیبی  کرد؛؛ چراکه 
شهروندانش  امنیت  از  حمایت  و  نفت 
این  اجرای  در  تسریع  بدون  و  دارد  نیاز 
امور جنگ همچنان ادامه خواهد داشت 
لیبی  که  می ترسم  مسئله  این  از  من  و 
وقوع  به  آن  تجزیه  که  برسد  جایی  به 

بپیوندد. وزیر خارجه لیبی در ادامه گفت: 
ما خواهان دخالت نظامی در لیبی نیستیم 
لکن مسئله لیبی از زمانی که به شورای 
بین المللی  مسئله ای  شد،  کشیده  امنیت 
شده است و آنچه در این همایش اتفاق 
برای  بین المللی  جامعه  اهتمام  افتاد، 
از سوی  لیبی  توسعه  و  ثبات  از  حمایت 
و  سیاسی  همسایگان  و  لیبی  دوستان 

جغرافیایی لیبی بود.
جریان  دو  به  ادامه  در  عبدالعزیز  محمد 
درگیر در لیبی اشاره کرد که یکی از آنها 
دیگری  و  است  ثبات  و  قانون  دنبال  به 
آن  به  التزامی  و  ندارد  قبول  را  قانون 
گروه همان کسانی هستند  این  و  ندارد 
که امروز بر طرابلس پایتخت لیبی تسلط 

دارند. 
نشست  این  در  نیز  اسپانیا  وزیرخارجه 
این  در  شرکت کنندگان  گفت:  خبری 
همایش بر ضرورت جنگ با تروریسم در 
لیبی اتفاق داشتند و از نتایج این نشست 
حضور  با  ملی  گفت وگوی  برای  تالش 
تمامی طرف های درگیر از جمله رؤسای 
گروه هایی  استثنای  به  البته  بود  قبایل 
به  تنها  و  ندارند  قبول  را  گفت وگو  که 
و تالش  دارند  اعتقاد  درگیری مسلحانه 
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به  گفت وگوها  همان  تا  کرد  خواهیم 
قانون اساسی لیبی تبدیل شود تا مظهر 
تمامی طرف های درگیر باشد و به زودی 
در نیویورک برای بررسی نتایج همایش 
مادرید اجتماع خواهیم کرد. مارگیو، وزیر 
امنیت  را  لیبی  امنیت  اسپانیا،  خارجه 
گفت:  و  برشمرد  امنیت جهان  و  اسپانیا 
کشورهای همسایه لیبی وجود گروه های 
خود  برای  تحدیدی  را  لیبی  در  مسلح 

تلقی می کنند.
وزیر خارجه مصر نیز در سخنرانی خود در 
این همایش با حمایت کامل از مجلس 
در  طبرق  شهر  در  )که  لیبی  نمایندگان 
نزدیکی طرابلس منعقد شده است( آن را 

نماینده قانونی و تنها نماینده مردم لیبی 
آن  از  برخاسته  حکومت  و  کرد  معرفی 
خواستار  و  خواند  مصر  حمایت  مورد  را 
احیای مؤتمر ملی در لیبی شد و تشکیل 
حکومتی در موازات حکومت قانونی لیبی 
نزد  در  غیرقانونی  و  غیرمعقول  امری  را 
دانست. طالب شکری  بین المللی  جامعه 
همچنین برای خروج لیبی از این بحران 
که  شد  اصلی  مبادی  بر  اتفاق  خواستار 
همه  مشترک  دیدگاه  منعکس کننده 
حمایت  مبادی  این  از  و  باشد  اطراف 
حکومت  و  نمایندگان  مجلس  از  کامل 
برخاسته از آن و قانونی دانستن مجلس 

نواب قبل از هر گفت وگویی است.
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زمان:
مکان: اسکندریه 

مصر  سلفی  جریان  برگزارکننده: 
)الدعوة السلفیة(1

یونس  دکتر  حضور  با  همایش  این 
یاسر  دکتر  النور،  حزب  رئیس  مخیون 
سلفی،  دعوت  نایب رئیس  البرهامی 
سخنگوی  الشحات  عبدالمنعم  مهندس 
عبدالحمید  محمود  شیخ  سلفی،  جریان 
1. . http://www.vetogate.com

http://www.youm7.com

و  سلفی  دعوت  مدیریتی  مجلس  عضو 
سلفی  جریان  مدیریت  مجلس  رئیس 
در  و  الهواری  شریف  شیخ  و  اسکندریه 
اسکندریه  میان طرفداران جریان سلفی 

برگزار شد. 
برهامی در سخنانی هدف یهود را تقسیم 
و  است  کوچک  کشورهای  به  منطقه 
هستیم،  آن  شاهد  غزه  در  امروز  آنچه 
حقیقت یهود و حقیقت درگیری با یهود 
روز  تا  درگیری  این  حقیقت  از  تا  است 
همچنین  ایشان  نشویم.  غافل  قیامت 

مؤتمراً جماهيريًا لدعم غزة تحت عنوان »فلسطين في القلب« 

همایش سراسری برای حمایت از غزه با نام

                                                   »فلسطین در قلب«
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حوادث جاری غزه را در راستای اجرای 
حکومت  برپایی  برای  اسرائیل  برنامة 
و  کرد  تفسیر  فرات  تا  نیل  از  اسرائیل 
و  غزه  در  همیشگی  خطر  این  درباره 
عراق و سوریه هشدار داد. برهامی دولت 
باید  که  خواند  دینی  دولتی  را  اسرائیل 
شناخت  اسالم  قبال  در  را  آن  دشمنی 
دشمن  که  می داند  مصر  ارتش  گفت  و 
به  آن ها  که  و می داند  یهود می باشد  او 

دنبال تقسیم منطقه هستند. 
یوسف مخیون، رئیس حزب النور نیز در 

سخنان خود گفت: کراهت ملت مصر از 
آنچه اخوان المسلمین در مصر انجام داده، 
در جنبش حماس فلسطین تجلی خواهد 
یافت.1 مخیون در ادامه تصریح کرد که 

به   2008 سال  از  سلفیه  جریان  که  است  ذکر  شایان   .1 
رهبری  به  غزه  سلفی  جریان  با  حماس  درگیری  واسطه 
ابوالنور مقدسی و تخریب مسجد او در سال 2008 در غزه 
که مسجد ابن تیمیه نام داشت، موجب شده تا به شدت علیه 
این  کنند.  تخریب  را  جریان  این  و  بگیرد  موضع  حماس 
تخریب در حدی است که برخی جریان های سلفی حماس 
معرفی  ایران  و  به شیعه  وابسته  یا جریانی  را جریان شیعی 
را  حماس  حکومت  دلیل  همین  به  سلفی  جریان  می کنند. 
مردم  کشته شدن  مسئول  که  می داند  شرعی  غیر  حکومتی 

در غزه است. 
شایان ذکر است که جریان حماس شاخه اخوان المسلمین در 

فلسطین می باشد.
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اخوان  از  مصر  ملت  کراهت  می ترسم 
به دلیل رابطه قوی اخوان با حماس بر 
شود.  منعکس  حماس  حماش  جنبش 
غزه  پیروزی  منتظر  ما  گفت:  مخیون 
نیست  حماس  مسئله  مسئله،  و  هستیم 
بلکه مسئله کودکان و حرمتی است که 

هر روز شکسته می شود. 
السلفیة  دعوة  رئیس  عبدالحمید  محمود 
دعوت  موضع  سخنانی  در  اسکندریة 
سلفی را درباره مسئله فلسطین این گونه 
مسئله  فلسطین  مسئله  که  کرد  بیان 
ملت  مسئله  تنها  و  است  اسالمی  امت 
برادرانمان  باید  و  نمی باشد  فلسطین 
یهودی  دشمن  علیه  را  فلسطین  در 
معصیت کار  مسلمان  کنیم؛ چراکه  یاری 
ایشان  است.  مقرب تر  یهود  از  خدا  نزد 
همچنین امنیت فلسطین را امنیت مصر 
و کشورهای منطقه دانست؛ چراکه یهود 
در  نیز  است که مصر  بزرگی  آرزوی  در 

این آرزو قرار دارد.
سخنگوی  شحات،  عبدالمنعم  مهندس 
ابراز  سخنانی  در  مصر،  سلفی  دعوت 
داشت: ما همگی با وجود اختالفات امت 
همایش  این  هدف  و  هستیم  واحدی 
فلسطین  که  است  مسئله  این  بر  تأکید 

در قلب ما قرار دارد و همه ما امتی واحد 
هستیم. 

استانی  مسئول  الهواری  شریف  شیخ 
دعوت سلفیه نیز در سخنان خود گفت: 
با وجود اختالف جریان سلفیه با حماس 
گردن  بر  است  حقی  فلسطین  مسئله 
تمامی مسلمانان و ما در کنار آنها خواهیم 
ایستاد تا آن ها پیروز شوند و حوادث اخیر 
غزه به ما فهماند که باید درقبال مسئله 
باشیم.  داشته  بیشتری  اهتمام  فلسطین 
در پایان این همایش، کمک های مردمی 
برای کمک به مردم غزه جمع آوری و در 

قالب مواد غذایی به غزه ارسال شد
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زمان: 14/ ژوئن/ 2014
دانشگاه ایمان - صنعاء - یمن

برگزارکننده: 
جمعیت علمای یمن1

این همایش با حضور علمای سلفی یمن 
رئیس  الزنداني  عبدالمجید  ریاست  به  و 
علمای  هیئت  رئیس  و  ایمان  دانشگاه 

1. . http://www.yemennow.net
http://alrshadpress.net

یمن در دانشگاه ایمان برگزار شد. زمان 
از  قبل  روز  چند  همایش  این  برگزاری 
اعالم رسمی گروه تدوین قانون اساسی 
یمن  جدید  اساسی  قانون  اتمام  درباره 
بود و هدف آن تأکید بر ضرورت مالک 
قراردادن شریعت اسالم در تمامی قوانین 
قوانین  در  حتی  اساسی  قانون  مصوب 
اجرای  به  مربوط  قوانین  و  اقتصادی 

مؤتمر علماء اليمن، تحت شعار«

       »القرآن والسنة فوق الدستور والقانون وكل ما يخالفهما فهو باطل

همایش علمای یمن با شعار
 »قرآن و سنت برتر از قانون اساسی و قانون و هر آنچه با 

قرآن و سنت در مخالفت باشد، باطل است«



 »
  »

 
 »

 

84

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

در  خود  سخنرانی  در  زندانی  بود.  حدود 
این همایش گفت: مشکل یمن نداشتن 

قانون اساسی نیست.

عبدالمجید الزندانی 
رئیس هیئت علمای سلفی یمن

سایت  که  همایش  این  پایانی  بیانیه  در 
است،  کرده  منتشر  سلفی  الرشاد 
تمامی  تطبیق  خواستار  شرکت کنندگان 
با  اساسی  قانون  در  مصوبه  قوانین 
شریعت اسالم شدند و از دولت خواستند 
تمامی  رأس  در  اسالمی  شریعت  تا 
تصمیم گیری ها قرار بگیرد و هرآنچه در 
باطل  باشد،  اسالم  شریعت  با  مخالفت 
اعالم شود؛ چراکه شریعت اسالم وحی 
الهی است که تا روز قیامت وجود دارد و 
نسخ نخواهد شد. همچنین در این بیانیه 
آنان  و عضویت  زنان  نمایندگی سیاسی 
در ارتش را رد کردند و از دولت خواستند 
تا در این امور به مبانی اسالمی و احکام 
قوانین  چراکه  کنند؛  مراجعه  شریعت 

بیان  حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی 
منشورهای  و  اساس نامه ها  که  عقیده  و 
غربی منتشر کردند، دائمًا اشکاالتی دارد. 
بیانیه خواستار تشکیل  این  در  همچنین 
دینی  امور  برای  ارتش  در  گروهی 
تبلیغ  و  ارشاد  به  آن  طریق  از  تا  شدند 
اقدام  ارتشیان  میان  در  اسالم  ترویج  و 
درقبال  بیانیه،  این  در  همچنین  شود. 
محکوم کردن فتاوایی که در تاریخ یمن 
اعتراض  شده،  صادر  افراد  تکفیر  درباره 
کردند و تکفیر را حکمی شرعی دانستند 
که ضوابط و شرایطی دارد و در صورت 
محکومیت تمامی فتاوای ارتداد و تکفیر 
اسالم  صدر  در  صحابه  و  ابوبکر  کشتار 
با مرتدین که تمامی علما در آن اجماع 
همچنین  شد.  خواهد  محکوم  نیز  دارند 
و  قبیله  تا  شده  خواسته  بیانیه  این  در 
ارزش های آن و امور مربوط به آن مورد 
احترام قرار بگیرد و هر نص قانونی را که 
برای مقابله با این مسئله باشد، رد کردند.
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گروه  نیز  را  همایشی  راستا  همین  در 
در  یمینی  زنان  حقوق  »یاری کننده 
زنان  از  متشکل  که  اسالمی«  شریعت 
فقیه یمنی است، به ریاست اسماء زندانی 
فرزند عبدالمجید زندانی در صنعا، برگزار 
زندانی،  اسماء  همایش،  این  در  کردند. 
اتهاماتی که به او یا پدرش درباره تکفیر 
گفت:  و  کرد  رد  بود،  شده  داده  افراد 
افعال  بلکه  نمی کنیم  تکفیر  را  افراد  ما 
را تکفیر می کنیم  از اشخاص  صادرشده 
وجود  شرایطی  و  ضوابط  تکفیر  برای  و 
قوانینی  همایش  این  در  همچنین  دارد. 
شریعت  برخالف  اسالمی  قانون  در  که 
که  قوانینی  به خصوص  باشد،  اسالم 
تحت عنوان حقوق زنان، مساوات میان 
کم  سنین  در  ازدواج  منع  و  مرد  و  زن 
و  کردند  اعالم  باطل  می کند،  مطرح  را 
شریعت  ضد  بر  و  غربی  را  قوانین  این 
قوانین  این  از  هدف  و  خواندند  اسالم 
در  دانستند.  یمن  جامعه  فاسدکردن  را 
بیانیه پایانی این همایش که صد نفر از 
زنان فقیه آن را امضا کردند، درباره مادة 
اضافه شدن  خواستار  اساسی  قانون  سوم 
باشد،  اسالم  مخالف  »هرآنچه  عبارت 

تعدیل پذیر  و  آن شدند1  به  است«  باطل 
هم  الغاپذیر  و  تعلیق پذیر  و  تغییرپذیر  و 
خواستار  بیانیه  این  در  همچنین  نباشد. 
با  »مخالفت نداشتن  قید  شدن  اضافه 
شریعت اسالمی« در قانون اساسی درباره 

معاهدات بین المللی شدند.2

 1. ماده سوم قانون اساسی یمن می گوید: 
شریعت اسالم مصدر تمامی شریعت ها می باشد.

2. http://www.albaldnews.com
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 2014 آگوست/   /26-28 زمان: 
مطابق 

مکان: الجزایر
مطالعات  مرکز  برگزارکننده: 
و  نایف  دانشگاه  تحقیقات  و 
مدیریت امنیت ملی وزارت کشور 

الجزایر1
وزارت  از  نمایندگانی  همایش،  این  در 
و  آموزش  و  دادگستری  و  کشور 
و  عالی  آموزش  و  رسانه  و  پرورش 

1.  http://www.nauss.edu.sa

کشور   10 از  اجنماعی  شئون  و  اوقاف 
مصر،  سعودي،  الجزائر،  )یمن،  عربی 
بحرین،  سودان،  لبنان،  قطر،  مغرب، 
اتحادیه  و  حقوقی  سازمان های  و  اردن( 
جمعیت های خیریه عربی، جمعیت هالل 
مراکز  و  دانشگاه ها  سرخ،  صلیب  احمر، 
که  استراتژیک  مطالعات  و  تحقیقات 
مرتبط به همایش بودند، شرکت داشتند. 
هدف از همایش، تبیین واقعیت تروریسم 
که  روش هایی  عربی،  سرزمین  در 
افراد  اقناع  سازمان های تروریستی برای 

 دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لإلرهاب

نقش مؤسسات مدنی در مقابله با تروریست
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به  خود  سازمان  افکار  ایجاد  در  جامعه 
از نقش مؤسسات  کار می گیرند، آگاهی 
تروریسم،  با  مقابله  در  مدنی  جامعه 
ارتباط میان مؤسسات  از اهمیت  آگاهی 
جامعه مدنی و دستگاه های رسمی مبارزه 
تجارب کشورها  از  استفاده  تروریسم،  با 
در این زمینه و بیان پیشنهادها و نمونه ها 
مؤسسات  نقش  گسترش  برنامه های  و 
جامعه مدنی در زمینه نگهداری و مقابله 

با تروریسم می باشد.
این  در  که  مقاالتی  مهم ترین  عنوان 

همایش ارائه شد، عبارت اند از: خشونت 
سیاسی(،  جامعه شناسی  دانش  نگاه  از 
و  بین المللی  تالش  )ارزش گذاری 
برای  تروریسم:  با  مبارزه  در  عربی 
استفاده  )نقش  مصر(،  تجربه  نمونه 
سایت های  از  تروریستی  سازمان های 
افکار  اقناع  در  اجتماعی  شبکه های 
جدیدی  الکترونیکی  )روش های  مردم(، 
که سازمان های تروریستی در جرائم خود 
ادارات  سازنده  )نقش  می کنند(،  استفاده 
هویت  تعیین  در  جنایی  آزمایشگاه های 
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)رابطه  تروریستی(،  جرائم  مرتکبان 
پولشویی(،  با  تروریست  مالی  تأمین 
زمینه  در  سعودی  عربستان  )تالش 
امیر  مرکز  )تجربه  تروریسم(،  با  مبارزه 
نظارت  و  مناصحه  در  محمدبن نایف 
تحقق  و  تندرو  اندیشه های  با  مقابله  در 

مشارکت اجتماعی(.
از  ممتازی  علمی  هیئت  همایش  این 
و  متخصصان کشورهای مختلف جهان 
سازمان های بین المللی مربوط به موضوع 
تحقق  نشست  اهداف  تا  دارد  همایش 
عملی  و  علمی  توصیه های  و  کند  پیدا 

اجراشدنی و کاربردی ارائه شود.
چهارچوب  در  نشست  این  برگزاری 
عربی  امنیتی  علوم  دانشگاه  تالش های 
از خالل  تروریسم  با  مبارزه  برای  نایف 
اجرای استراتژی ها و برنامه های عربی در 
این زمینه می باشد از این جهت که این 
جرم امنیت جوامع و ثبات آنها را عالوه 
دستگاه های  که  بسیاری  تالش های  بر 
امنیتی در مبارزه با گروه های تروریستی 
انجام می دهند، تهدید می کند؛ لکن قطع 
مالی  منابع  و  سرباز  زمینه  در  کمک ها 
و  تالش  به  نیاز  گروه ها  این  معنوی  و 
با  مدنی  اجتماعی  مؤسسات  همکاری 

همکاری  و  فعالیت ها  گسترة  به  توجه 
مستقیم این مؤسسات با افراد جامعه دارد 
ایفای نقش  در  این مؤسسات  توانایی  و 
فعال در آگاهی و باالبردن درک ملی و 
ارزش های معتدل، میانه رو و تسامح که 
انحراف  و  تندروی  مظاهر  با  تنافی  در 
به سزایی  نقش  است،  عقایدی  و  فکری 

در مبارزه با تروریست دارد.
شایان ذکر است که دانشگاه عربی نایف 
برای علوم امنیتی تاکنون در زمینه مبارزه 
با تروریسم 276 دوره کارگاهی و حلقة 
تحقیق   20 علمی،  نشست   25 علمی، 
 73 محکم،  علمی  محصول   50 علمی، 
 90 دکترا،  و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه 
علمی  فرهنگی، 70 مشارکت  سخنرانی 
در همایش ها و نشست های علمی عربی 

و بین المللی داشته است.
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زمان: 20-28/ سپتامبر/ 2014
مکان: مکه مکرمه

العالم  رابطه  برگزارکننده: 
االسالمی1

محورهای همایش:
محور اول: فرهنگ اسالمی... مفاهیم و 

ویژگی ها
- چشم انداز در ریشه های فرهنگی

1. http://www.aawsat.com
http://www.aawsat.com
http://www.muslimworldleague.com

- مقومات فرهنگ اسالمی
- به سوی جهانی شدن فرهنگ اسالمی

محور دوم: فرهنگ اسالمی... واقعیت ها 
و چالش ها

- جنگ فرهنگی و شکست معنوی
- فرقه گرایی و درگیری و تعصب

- جهل و تخلف و غیبت مرجعیت
محور سوم: فرهنگ اسالمی و متغیرات 

زمانه
- مالک های قبول متغیرات فرهنگی

پانزدهمین همایش مکه مکرمه با عنوان
                       »فرهنگ اسالمی... ریشه ها و معاصرها«

مؤتمر مكة المكرمة الخامس عشر بعنوان 
                                  »الثقافة اإلسالمية.. األصالة والمعاصرة« 
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و  اسالمی  فرهنگ  میان  رابطه   -
فرهنگ های دیگر

- رسانه و بحران فرهنگی
محور چهارم: به سوی فرهنگ بیداری

- روابط فرهنگی میان ملت ها و جوامع 
اسالمی

- تنوع فرهنگی و وحدت امت اسالمی
- چگونه فرهنگ بیداری را بنا کنیم؟

فرهنگ  به  مربوط  مسائل  پنجم:  محور 
اسالمی

- رویکردهای فرهنگی در جهان اسالم
نتایج  و  جهانی  فرهنگی  گفت وگوی   -

آن
- فرهنگ و تکنولوژی روابط جدید

پانزدهمین همایش مکه مکرمه زیرنظر 
ملک عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزیز  توسط 
دکتر  شد.  افتتاح  مکه  منطقة  امیر 
دبیرکل  الترکی  عبداهلل بن عبدالمحسن 
رابطه العلماء و عضو هیئت کبار علمای 
عربستان در همین راستا گفت: همایشی 
برگزار  حج  موسم  زمان  در  هرساله  که 
مکرمه  مکه  اول  همایش  به  می شود، 
عبدالعزیزبن عبدالرحمن  ملک  توسط  که 
آل سعود بازمی گردد که در آن از علمای 

در  تا  بود  کرده  دعوت  اسالمی  امت 
مدینه برای بررسی واقعیت مسلمانان و 
مشکالت پیش روی آنها درکنار یکدیگر 
دلیل  ترکی  عبداهلل  دکتر  شوند.  جمع 
برگزیدن این عنوان برای همایش امسال 
را اهمیت فرهنگ اسالمی در محافظت 

از هویت امت اسالمی ذکر کرد.
درخواست  همایش  در  شرکت کنندگان 
نشر  برای  علمی  کرسی  داشتند 
حقیقی  چهره  ارائه  و  اسالمی  فرهنگ 
آن  دستاوردهای  و  اسالمی  تمدن  از 
همچنین  شود.  ایجاد  زمینه ها  تمام  در 
همایش  برپایی  به  شرکت کنندگان 
جهانی مبارزه با تروریسم و نشان وظایف 
فرهنگی  شخصیت های  و  علما  واجب 
صحیح  اسالم  بیان  در  شرایط  واجد 
از  انحراف  خطر  از  و  کردند  توصیه 
میانه روی به سوی افراط و غلو و تفریط 
برحذر داشتند. همچنین شرکت کنندگان 
در همایش از تمامی کشورهای اسالمی 
با تروریسم و غلو  تا در مبارزه  خواستند 
و تندروی به عربستان سعودی در عمل 
به اسالم در زمینه عقیده و شریعت اقتدا 
کنند.1 در بیانیه پایانی همایش از تمامی 
11. این درحالی است که بر اساس تحقیقات بسیاری از اسناد 
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خواسته  فرهنگی  و  اسالمی  مؤسسات 
مسلمانان  آگاهی  تعمیق  برای  تا  بود 
صحیح  اسالم  تطبیق  ضرورت  برای 
هویت  بر  محافظت  و  خود  زندگی  در 
ارزش های  تقویت  بر  تأکید  و  اسالمی 
معنوی و اخالقی و حفظ کرامت انسانی 
تالش کنند. از دیگر توصیه های همایش 
فرهنگ سازی براساس فرهنگ اسالمی 
امت  برمبنای شیوه سلف صالح  صحیح 
و  تندرو  افکار  از  آن  حفظ  و  اسالمی 
تفرقه آمیز  قومی  و  حزبی  فرهنگ های 
و  تروریسم  و  غلو  سوی  به  هرآنچه  و 
چراکه  بود؛  می خواند  اخالق  نابودی 

اسالم امت میانه رو است.
در بیانیه پایانی همایش خواسته شده تا 
صورت  عربی  زبان  به  بیشتری  اهتمام 
و  مراکز  توسعه  و  ایجاد  در  و  بگیرد 
مؤسساتی که زبان عربی و علوم مربوط 
به آن را تدریس می کنند، اهتمام بیشتری 
زبان  عربی  زبان  تا  شود  تالش  و  شود 
از دیگر  اصلی کشورهای اسالمی شود. 
ترجمه های  توزیع  همایش  توصیه های 
مختلف قرآن کریم به زبان های مختلف 
مخالفان  که  است  از کشورهای مهمی  عربستان  بین المللی 
سوریه و عراق را حمایت مالی می کند و همچنین بسیاری از 
جریان های تکفیری الهام گرفته از تفکرات وهابیت می باشند

و  بود  غیرمسلمانان  و  مسلمانان  برای 
قرآن  غیرصحیح  ترجمه های  به  هشدار 
و تشویق برای ترجمه مضامین فرهنگی 
شبکه های  و  اینترنت  و  کتب  در  قرآن 

فضایی به زبان های مختلف. 
در این همایش پیشنهاد شد تا استراتژی 
فراگیر فرهنگ اسالمی که امت اسالمی 
ایجاد  باشند،  داشته  اجتماع  آن  درقبال 
فرهنگ  از  معرفتی  موسوعه  و  شود 
اسالمی و مقومات و اهداف و چالش های 
آن تولید شود که در تهیه آن گروهی از 
علما و محققان متخصص در زمینه های 
رابطه  باشند.  داشته  شرکت  مختلف 
دانشگاه ها  با همکاری  المسلمین  العلماء 
و مراکز متخصص گروهی متخصص را 
برای شناساندن فرهنگ اسالمی تشکیل 

دهد.
کشورهای  تمامی  از  همایش  همچنین 
فرهنگی  مؤسسات  تا  خواست  اسالمی 
برابر هجمه های  را در  در سراسر جهان 
انگیزه  شناخت  و  اسالم  علیه  رسانه ای 
مناسبی  استراتژی  و  کنند  حمایت  آنها 
چهره  و  کنند  ایجاد  آن  با  مقابله  برای 
می شود،  ترویج  اسالم  از  که  غلطی 
مبادی عظیم  به  تا جهان  تصحیح شود 
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این  در  همچنین  شود.  آگاه  اسالم 
همایش کشورهای اسالمی را به مقابله 
مشوش کردن  برای  که  اسالم هراسی  با 
چهره اسالم و مسلمین صورت می گیرد 
برای  تا  خواست  آن ها  از  و  کرد  دعوت 
تحقق نهضت اسالمی فراگیر با یکدیگر 
از  خروج  آن  هدف  که  کنند  همکاری 
تمدنی  سوی  به  ضعف  و  عقب ماندگی 
مشهود می باشد که با توجه به آموزش و 
پروش، فرهنگ و افزایش تولید، مبارزه با 
جهل و بی سوادی به دست خواهد آمد.

ارتباط  بر  پایانی  بیانیه  در  همچنین 
زمینه  در  اسالمی  فرهنگ  با  نسل ها 
شرعی آن و ارتباط با علمای راسخ برای 

تضمین سالمت آنها از انحراف و افراط 
بر  همچنین  است.  شده  تأکید  تفریط  و 
تقویت همکاری در برنامه های فرهنگی 
و حمایت از سازمان های عمومی در نشر 

فرهنگ صحیح نیز تأکید شده است.
این همایش  ارائه شده در  برخی مقاالت 
عصر  در  فرهنگی  هویت  از:  عبارت اند 
فرهنگ  میان  رابطه  جهانی شدن، 
و  رسانه  فرهنگ ها،  سایر  و  اسالمی 
جهان  کشورهای  در  فرهنگ  بحران 
شکست  و  فرهنگی  جنگ  اسالم، 
با  مقابله  در  اسالمی  فرهنگ  معنوی، 
جنگ فرهنگی در عصر جدید و مقاالت 
ارائه  همایش  محورهای  در  که  دیگری 
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شده است.

زمان: 14- 16/ سپتامبر/ 2014
 - الشمس  عین  دانشگاه  مکان: 

مصر
مصر  غفار  جمعیت  برگزارکننده: 
عربی  زبان  مدرسان  اتحادیه  و 

اندونزی1
همایش زبان و نتایج انسانی با مشارکت 
مدرسان  اتحادیه  و  مصر  غفار  جمعیت 
الشمس  دانشگاه عین  در  اندونزی  زبان 
1. http://www.albawabhnews.com

این  افتتاحیه  جلسه  شد.  برگزار  مصر 
عبدالمرضی  دکتر  ریاست  به  همایش 
محمد  حسن  دکتر  و  خالد  زکریا 
حضور  با  و  شد  برگزار  عبدالمقصود 
عالمه دکتر محمود فهمی حجازی شیخ 
لغویان در مصر و جهان عرب بر ارزش 

این همایش افزود. 
در  خالد  زکریا  دکتر  الغفاز  مرکز  رئیس 
تعریب  به  اهتمام  خواستار  خود  سخنان 
عربی  اصطالحات  کردن  مطرح  و 
مناسب برای برخی بناهای غیرعربی در 

 مؤتمر اللغة والنتاج اإلنساني

همایش زبان و نتایج انسانی
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زمینه های مختلف به خصوص تکنولوژی 
شد. همچنین خواستار اهتمام به میراث 
ادبی عربی و مراقبت از ادبیات و ادیبان 
و فعالیت برای گسترش آگاهی فرهنگی 
شد. مشاور فرهنگی اندونزی دکتر فهمی 
لقمان که به زبان عربی سخن می گفت، 
میان  فرهنگی  بیشتر  همکاری  خواستار 
دو کشور مصر و اندونزی بود. در جلسه 
دوم همایش که با عنوان »درباره بررسی 
پنج  شد،  برگزار  متقابل«  و  تطبیقی 
»ایجاد کلمات جدید در  ارائه شد.  بحث 
چهارچوب دانش مبانی کلمات آلمانی و 
دانش صرف عربی« که دکتر رانده محمد 
فوزی النشار ارائه کرد و »جوانب تمدنی 
در ترجمه نصوص تخصصی در هندسه 
ماشین آالت و ساختن دستگاه ها« را دکتر 
رجب محمد عبدالعاطی و »وظیفه و تأثیر 
برخی کلمات که استخدام آنها در مصر 
نیفین  را  رایج شد«  ژانویه 2011  از  بعد 
ابوشال و »ویژگی های ارتباطی در عنوان 
در گفتمان علمی« را عبدالرحمن الناجی 

و »ترجمه سنتی در فهم کتب عربی در 
اندونزی« را تولوس مصطفی ارائه کرد.

روز دوم همایش در دو جلسه برگزار شد.. 
جلسه اول با عنوان«درباره بررسی نقدی 
اشرف محمود  دکتر  ریاست  به  ادبی«  و 
مباحث  این  آن  در  که  شد  برگزار  نجا 
ارائه شد. مباحثی با عناوین »ابداع و نقد 
ادبی نزد میخائیل نعیمه« »قصیده بزرگ 
الحنفی«  هوزه بن علی  مدح  در  اعشی 
نجیب  ادبیات  در  دیکنز  چارلز  »تأثیر  و 
طریقت  معنوی  »تحلیل  و  محفوظ« 
نزد  زبان  در  استعاری  جنبه  شرح  برای 

هرتامولر«.
جلسه دوم با عنوان »درباره بررسی لغوی 
الحسینی  ندا  دکتر  ریاست  به  نقدی«  و 
عناوین  این  با  مباحثی  و  شد  برگزار 
ارائه شد. »وظیفه قصه های عربی جدید 
دانشگاه  طالب  برای  عربی  تدریس  در 
کره ای« فیس بوک و شفافیت الکترونیکی 
دیدگاه لغوی فرهنگی« و »اعراب و معنی 

در تفسیر مکی بن ابی طالب«.
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زمان: 5-7/ آگوست/ 2014
مکان: دانشگاه عجلون - اردن

ادبیات  دانشکده  برگزارکننده: 
دانشگاه عجلون1

مقدمه 
دانشگاه عجلون با ایمان به نقش اصلی 
تمدنی جوامع  پیشبرد حرکت  ادبیات در 
سبب  به  و  آن  از  خطرها  کنارزدن  و 

1. http://www.anu.edu.jo
http://www.addustour.com
https://addustour.com
http://hadeelnews.com

به  کنایه زدن  بر  ادبیات  ابداعی  قدرت 
نقد  برای  اجتماعی  و  سیاسی  فعاالن 
عملکرد آنها در قالب ادبی که مربوط به 
مطالبات مردم و آرزوهای مختلف آن ها 
می باشد و برای آنکه کار فرهنگی تنوع 
و فراوانی در امور تخیلی دارد، دانشکده 
دانشگاه عجلون دومین همایش  ادبیات 
ادبی  بین المللی خود را در موضوع نص 
آن  جوانب  و  حوادث  ساخت  در  جدید 
تا سؤال نص  دارد  برگزار کرد و تالش 
مطرح  استثنایی  مرحله ای  در  را  ادبی 

همایش نص ادبی جدید و ساخت حوادث و مواکب آن

مؤتمر »النص األدبي الحديث في صناعة األحداث ومواكبتها« 
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از  بسیاری  شاهد  که  مرحله ای  در  کند، 
انتفاضه ها و درگیری های عربی هستیم 
عربی  ادبی  نص  تأثیرگذاری  میزان  تا 
و  حوادث  ایجاد  در  آن  سهم  و  جدید 

جوانب آن آشکار شود
بعد  این  متصدی  که  عجلون  دانشگاه 
فرهنگی جدید در میدان فرهنگی عربی 
شده است، آرزو دارد تا در آگاهی از میزان 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان ادبیات و 
واقعیت سهیم باشد و هدف این دانشگاه 
از این همایش سیر در نوشته های معاصر 
جدید  موضوعات  ملحق شدن  برای 
تکرار  ورطه  در  تا  است  انسانی  جهانی 
و  بحث  از  که  موضوعاتی  در  کتابت  و 

بررسی سیر شده اند، واقع نشود. 

محورهای همایش:
جدید:  موضوعات  و  فلسطین  مسئله   .1

سؤال و نص ادبی؛
2. تروریسم: مفهوم آن و تمثل های آن 

در نص ادبی؛
3. نص میان واقعیت امت جدید و آرزوی 

وحدت عربی؛
ادبی،  نص  در  فرهنگی  تمثیل های   .4
متغیرات رابطه میان فرهنگ و حاکمیت؛

5. رسانه و نص در ایجاد حوادث
6. نقد و تحوالت فکری مدرنیته
7. تحوالت نص در ادبیات زنانه

این همایش به مدت 3روز و با مشارکت 
و  عربی  کشور   13 محققان  و  استادان 
منطقه برگزارشد. در حاشیه این همایش 
نمایشگاهی از منشورات وزارت فرهنگ 
اردن با هدف آشنایی شرکت کنندگان با 
برگزار  اردن  فرهنگی  ادبی  محصوالت 

شد.
در جلسه افتتاحیه دکتر جبر رئیس هیئت 
نصیرات  احمد  دکتر  و  همایش  اجرایی 
وزیر  مامکغ  دکتر النا  و  دانشگاه  رئیس 
بیان کردند.  را  فرهنگ هریک سخنانی 
روز اول همایش به ریاست دکتر یوسف 
و  مفهوم  "تروریسم:  موضوع  با  و  بکار 
روایی"   / ادبی  نص  در  آن  تمثل های 
برگزار شد که مقاالتی با عنوان "مقابله 
چشم انداز  اردنی،  رمان  در  تروریسم 
عبابنه  یحیی  دکتر  توسط  موضوعی" 
برای  خلیجی،  رمان  در  "تروریسم  و 
رمان نویس  برای  جانجی  رمان  نمونه، 
توسط  الزهرانی"  احمد  طاهر  سعودی 
"تروریسم  و  الزبیدی  دکترعبدالحکیم 
عربی"  رمان  نص  در  آن  تمثل های  و 
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توسط دکتر علی خذری و "تروریسم در 
فینوس"  محنه  رمان نویس  ذاتی  سیره 
برگزار  سعدون  هناوی  نادیه  توسط 
ریاست  به  همایش  دوم  جلسه  اما  شد. 
"رسانه  موضوع  با  و  جرار  صالح  دکتر 
و  شد  برگزار  حوادث"  ایجاد  در  نص  و 
مقاالتی با عنوان "زبان شعر و تروریسم 
مجموعه  درباره  مطالعه ای  امریکایی، 
شاعر  برای  العراق(  لجروح  )اندلسیات 
بشری البستانی" توسط دکتر احمدهاشم 
ادبی در مقابله  السامرائی و مقاله" نص 
نورالدین  توسط  تروریسم"  پدیده  با 

موضوعات  در  دیگری  مقاالت  و  صدرا 
"نوشته های زنانه و وظیفه آن در تاریخ"  
رد  جدال  زنانه  ادبیات  و  "فمینیسم  و 
زنانه  رمان  درباره  "مطالعه  و  تأیید"  و 
عراقی برای نمونه روایت جنگ" و "نقد 

و تحوالت فکری جدید"  ارائه شد.
در  ارائه شده  منتخب  مقاالت  همچنین 
عنوان  با  کتابی  قالب  در  همایش  این 
حوادث  ساخت   در  جدید  ادبی  "نص 
که  را  صفحه   810 در  آن"  جوانب  و 
انتشارات  می باشد،  مقاله   40 دربردارندة 

عالم الکتب الجدید در اربد منتشر کرد.
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101 مصر

مبلغان  از  نصر،  عبداهلل  محمد  شیخ   .1
با  التحریر،  به خطیب  مصری و معروف 
صحیح  معروف  کتاب  به  گرفتن  ایراد 
روایی  کتاب های  مهم ترین  از  بخاری، 
اهل سنت، جنجالی را در مصر به پا کرد.

بخاری  صحیح  اینکه  اظهار  با  وی 
دویست سال بعد از هجرت نوشته شده 

است، گفت: در این کتاب احادیثی وجود 
دارد که از لحاظ عقلی پذیرفتنی نیست.

بخاری  روایات  برخی  به  اشاره  با  وی 
مرتبه  چند  اسالم  پیامبر  اینکه  بر  مبنی 
تصمیم گرفت تا خودکشی کند و جبرئیل 
کتاب  است،  کرده  منع  کار  این  از  را  او 
بخاری را سبب به سخره گرفتن اسالم و 

مسلمین دانست.
بر  تأکید  با  همچنین  مصری  مبلغ  این 
اینکه کتاب بخاری کتابی مقدس نیست 
و اشکاالت و خطاهایی نیز دارد و با اشاره 
کسانی  داشت:  اظهار  داعش،  گروه  به 
مسلمانان  کشتار  به  دست  عراق  در  که 
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تکیه  بخاری  کتاب  احادیث  بر  می زنند، 
کرده اند.1

خطیب  به  معروف  مصری  مبلغ  این 
مشهور  مخالفان  از  یکی  التحریر، 
در  که  می آید  به شمار  اخوان المسلمین 
سقوط حکومت محمد مرسی نیز فعالیت 
کرده بود. وی همچنین جزو کسانی است 
که خواهان انحالل تمام احزاب اسالمی 
مصر شده بودند و اسالم سیاسی را مایه 

ایجاد مشکالت برای مصر می دانستند.
2. دکتر احمد عمر هاشم، عضو شورای 
کبار العلمای االزهر مصر و مشهورترین 
گرفتن  با  مصر  در  حدیث  علوم  استاد 
اظهارات  برابر  در  محکم  موضعی 
کتاب  از  دفاع  در  و  نصر  عبداهلل  محمد 
را صددرصد  کتاب  این  بخاری،  صحیح 
بخاری  کتاب  گفت:  و  دانست  صحیح 
صحیح ترین کتاب پس از کتاب خداست 
و نویسنده آن یعنی بخاری، این کتاب را 

با دقت تدوین کرده است.
مصاحبه  در  مصری  مشهور  استاد  این 
می گیرم  شاهد  را  خدا  گفت:  االهرام  با 

التحریر” یسخر من  بـ”خطیب  الملقب  المصري  »الداعیة   .1
1393ش/11آگوست  20مرداد  دوشنبه  بخاري«،  صحیح 

2014م، سایت القدس العربی:
http://www.alquds.co.uk

صددرصد  بخاری  صحیح  کتاب  که 
در  حدیث ضعیفی  هیچ  و  است  صحیح 
این  بخاری،  نویسنده اش،  و  ندیده ام  آن 
کتاب را در روضه شریفه )مسجد نبوی( 
نوشته است در حالی که پیش از نوشتن 

هر حدیثی استخاره کرده است.

بخاری  صحیح  گفت:  همچنین  وی 
و  است  نبوی  سنت  مرجع  کتاب  اولین 
تمام کسانی که می خواهند به این کتاب 
ضربه زدن  درصدد  واقع  در  بزنند،  ضربه 
به سنت نبوی و اصول اسالمی هستند و 

باید مورد بازخواست قرارگیرند.2
3. حزب الدعوة السلفیة در استان مطروح 
مصر همایش بزرگی را با عنوان »سبیل 
الرشاد لتصحیح مفاهیم التکفیر والجهاد« 
از  بیش  تا  کرد  برگزار  ضبعه  شهر  در 
پیش خطر تکفیر و جریان های تکفیری 
صحیح  البخاري  صحیح  مصر:  في  حدیث  أستاذ  »أشهر   .2
100% وهو أصح کتاب بعد القرآن وکتبه صاحبه في الروضه 
2014م،  1393ش/10آگوست  19مرداد  یکشنبه  الشریفة«، 

سایت رأی الیوم:
 http://www.raialyoum.com
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را گوشزد کند.

معروف  چهره های  همایش  این  در 
سلفی مصری حامی دولت کودتا حضور 
رئیس  البرهامی  یاسر  دکتر  که  داشتند 
حزب سلفی الدعوة السلفیة، شیخ شریف 
الهواری عضو هئیت مدیرة این حزب و 
سخنگوی  شحات،  عبدالمنعم  مهندس 

رسانه ای این حزب از جمله آنان بودند.1

این اقدام از جانب حزبی سلفی در مصر، 
می آید؛  نظر  به  توجه  جالب  موضعی 
با  تکفیری  گروه های  تمام  که  چرا 
تکفیر  به  قائل  سلفی  فکری  پیش زمینه 
سایر مسلمانان شدند و جنایات خود را بر 
الفکر  من  للتحذیر  بمطروح  السلفیة  للدعوة  ندوة  »الیوم..   .1
2014م،  1393ش/15آگوست  24مرداد  جمعه  التکفیری«، 

سایت البوابه نیوز:
 http://www.albawabhnews.com

ابن تیمیه و  از  اساس تفکرات سلفی که 
شاگردانش فراگرفته اند، صورت می دهند. 
با  مبارزه  مسئله  که  می آید  نظر  به  اما 
تکفیری ها در مصر زاویه ای خاص دارد 
که با آنچه در منطقة خاورمیانه در حال 

وقوع است، کاماًل متفاوت است.
اصطالحی  به  تکفیر  مصر  کشور  در 
برای اسالم سیاسی تبدیل شده است و 
هرکس درپی این نگرش اسالمی باشد، 
میان  فرقی  و  می شود  خوانده  تکفیری 
اخوان المسلمین و حماس وجود  داعش، 
ندارد. ازاین رو، هر گروهی که بخواهد به 
با  را  خود  دشمنی  مستقیم  غیر  صورتی 
اخوان المسلمین ابراز کند و در نظر دولت 
را  مناسب  جایگاهی  خود  برای  سیسی 
تکفیری ها  محکوم کردن  به  کند،  اختیار 

می پرداز.
4. کاروان انجمن جهانی فارغ التحصیالن 
عنوان  با  کنفرانسی  برپایی  با  االزهر 
پورت سعید  استان  "مسائل معاصر" در 
خونریزی های  افراط گرایی،  از  انتقاد  با 
االرض  فی  افساد  مصداق  را  موجود 

دانست.
علمی  شخصیت های  کنفرانس،  این  در 
متعددی دیدگاه های را خود اظهار کردند 
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و  افراط گرایی  عبارتی،  با  کدام  هر  و 
را  اسالم  جهان  در  موجود  خشونت 
تعالیم  از  خارج  را  آن  و  کردند  محکوم 

اسالمی دانستند.

دکتر سیف رجب قزامل، رئیس دانشکده 
شریعت و قانون در طنطا و رئیس یکی 
از شعبه های این انجمن گفت: ما در حال 
که  شده ایم  مواجه  گروه هایی  با  حاضر 
خواستار استقرار خالفت اسالمی هستند 
به اصطالح  سازمان  آن ها  بارزترین  که 
داعش است. این ادعاها توسط دشمنان 
دین  بی اعتبار ساختن  به منظور  و  اسالم 
حقیقی و لکه دار کردن تصویر این دین 
افراد  این  است.  گرفته  صورت  الهی 
چگونه می توانند ادعا کنند که به روش 
اعمال  درحالی که  می کنند،  عمل  اسالم 
اسالمی  شریعت  مخالف  کاماًل  آنان 

است؟
عبدالرحمن  اسماعیل  دکتر  چنان که 
االزهر  دانشگاه  در  فقه  اصول  استاد 
دمیاط  در  انجمن  این  شاخه  رئیس  و 

در عصر حاضر  که  داشت: کسانی  بیان 
می کنند،  جهاد  به  دعوت  اسالم  نام  به 
فاقد کوچک ترین آگاهی از شرایط جهاد 
هستند. ما با کسانی روبه رو هستیم که به 
نام اسالم، مسلمانان را در ماه رمضان و 
در حال تکبیر گفتن، به قتل می رسانند و 
این در هیچ جایی از اسالم نیامده است.

رسانه  و  تبلیغ  مدیر  لطفی  ابراهیم  شیخ 
دینی و رئیس شاخه این انجمن در پورت 
این  نشست های  برگزاری  از  نیز  سعید 
انجمن برای بیان دیدگاه اعتدالی االزهر 

به واعظان و مبلغان خبر داد.
عمران،  خالد  دکتر  کنفرانس،  این  در 
یکی از مفتیان داراالفتای مصر، با بیان 
امروزه،  که  کرد  تأکید  مهم  نکته ای 
میانه روی و اعتدال به  اصطالحی تبدیل 
نام  به  شده است که هرکس می خواهد 
به  اصطالح  این  از  بگوید،  سخن  دین 
حتی  و  می کند  بهره برداری  خود  نفع 
عده ای با شعار اعتدال به انکار سنت های 

اسالمی مشغول هستند.1
به  نظر می آید که دکتر خالد عمران  به 

خطوات  أولی  التشدد  ببورسعید:  األزهر  قافلة  »علماء   .1
1393ش/21آگوست  30مرداد  پنجشنبه  واةرهاب«،  التطرف 

2014م، سایت البوابه نیوز:
http://www.albawabhnews.com
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میان  در  موجود  مهم  آفت های  از  یکی 
نخبگان مصر و حتی جهان اسالم اشاره 
کرده است. در حال حاضر و با شدت یافتن 
نفرت  و  اسالم  جهان  در  افراط گرایی 
ناخوشایند،  پدیده  این  درقبال  عمومی 
از  استفاده  با  تا  در صدد هستند  عده ای 
فرصت به وجودآمده توسط افراط گرایان، 
تفکرات تفریطی خود را با نام اعتدال به 
کام جهان اسالم بریزند و اسالم سکوالر 
را در مقابل اسالم عقالنی و معتدل در 

کشورهای اسالمی حاکم کنند.
سخن گفتن  هستیم،  شاهد  چنان که 
در  اسالم  حاکمیت  و  سیاسی  اسالم  از 
در  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل 
تلقی  افراط  به مثابه  مصر  مانند  کشوری 
تفکری  چنین  که  هرکس  و  می شود 
خوانده  افراطی  و  تکفیری  باشد،  داشته 

می شود.
5. در سالروز کشتار متحصنان در میدان 
رابعه العدویه که برای حمایت از حکومت 
مرسی در این میدان تحصن کرده بودند، 
اتحادیه  رئیس  القرضاوی  یوسف  شیخ 
فکری  رهبر  و  مسلمان  علمای  جهانی 
اخوان المسلمین با قرار دادن فایلی صوتی 
در صفحة توییتر خود، مردم مصر را به 

تظاهرات علیه حکومت کودتا دعوت کرد 
برای  گوشه نشینی  روز،  این  در  و گفت: 

هیچ کس جایز نیست.

وی در این فایل صوتی، این روز را روز 
اثبات وجود مصری ها خوانده، خطاب به 
مردم مصر گفته است: از مرگ نترسید، 
فرارسیدن  از  قبل  نمی تواند  کس  هیچ 
مردان  ای  بکشد،  را  شما  شما،  اجل 
به  مصری،  پیران  و  جوانان  و  زنان  و 

خیابان ها بیایید.
پیروزی  به  رسیدن  ادامه،  در  قرضاوی 
را حق شهدای مصر بر گردن مردم این 
کشور دانست و محقق ساختن پیروزی را 
امری واجب بر گردن مردم مصر دانست 
طلب  بر  عالوه  تا  خواست  آن ها  از  و 
رحمت و غفران برای شهدا، از دعا علیه 
ظالمان غافل نشوند؛ چرا که دعا سالح 
مؤمن است و خداوند به استجابت دعای 
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مظلوم وعده داده است.1
اینکه یوسف قرضاوی، رهبر  از  6. پس 
با  گفت وگو  در  اخوان المسلمین،  فکری 
شبکة الجزیره از گرایش جوانان قطر و 
داعش  گروه  به  دیگر  کشورهای  برخی 
خبر داد، وزیر اوقاف مصر، محمد مختار 
جمعه با تمسک به این اعتراِف قرضاوی 
داعش(  به  )گرایش  پدیده  این  گفت: 
تروریست ها  به  پناه دادن  طبیعی  نتیجه 
و رهبران اخوان المسلمین است؛ چرا که 
تروریسم تروریسم است و ما پیش از این 
نیز تأکید کرده بودیم که تروریسم حتی 
به حامیان خودش نیز رحم نخواهد کرد. 

 

و  کارشناسان  که  است  ذکر  شایان 
سیسی  دولت  حامی  مصری  نخبگان 
گروه های  تمام  ریشه  حاضر،  حال  در 
ذکری  في  للخروج  المصریین  یدعو  »القرضاوي   .1
23مرداد  پنجشنبه  الموت«،  التخافوا  لهم:  ویقول  رابعة 

1393ش/14آگوست، 2014م، سایت رأی الیوم:
http://www.raialyoum.com

تروریستی را در اخوان المسلمین می دانند 
که  می کنند  القا  و  ارزیابی  چنین  و 
شکل گیری  منشأ  سر  اخوان المسلمین 
تفکرات گروه های تروریستی است و این 
تفکرات را نیز در اسالم سیاسی خالصه 

می کنند.
دعوت  با  نیز  العالم  شبکة  پیش،  چندی 
نعیم  نبیل  نام  با  مصری  کارشناسی  از 
تروریست های  درباره  که  برنامه ای  در 
داعشی اجرا می شد، قصد داشت جریان 
داعش را محکوم کند و زوایای این گروه 
از هر  برنامه  اما مجری  کند؛  بررسی  را 
دری وارد می شد، مهمان مصری مسئله 
را به اخوان المسلمین و محکومیت اخوان 
ناچار  باز هم  برنامه  می کشاند و مجری 
بود برای کشاندن بحث به اصل مطلب 
این  کند.  تالش  داعش  جریان  یعنی 
مشکالت ناشی از آن است که نخبگان 
کنونی مصر دیدگاه متفاوتی به تروریسم 
سیاسی  اسالم  را  آن  منشأ  و  دارند 
می دانند نه اسالم متحجر. در مقابل، راه 
برون رفت از بحران کنونی را نیز تمسک 
به شعار جدایی دین از سیاست می دانند؛ 

چنان که در مصر در حال اجراست.
انصار  به  موسوم  تشکیالت   .7
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با  که  کرد  اعالم  مصر  در  بیت المقدس 
به عنوان  داعش  امیر  البغدادی،  ابوبکر 
زیر  و  است  کرده  بیعت  مسلمین  خلیفه 
نظامیان  با  اسالمی  دولت  این  پرچم 

مصری مبارزه خواهد کرد.

 
در بیانیه این گروه آمده است: میان انصار 
)داعش(  اسالمی  دولت  و  بیت المقدس 
داعش  و  است  برقرار  کاملی  هماهنگی 
از سوریه  را  نیروهای کارآزموده و مبارز 
تا  اعزام می کند  به منطقة سینا  و عراق 
در جهاد علیه ارتش سیسی به این گروه 

یاری رسانند. 
مشاور  و  وکیل  الزیات،  منتصر   .8
طی  مصر،  در  اسالمی  گروه های 

سخنانی عقال، بزرگان، رهبران و مبلغان 
به  فراخواند  را  مصر  اسالمی  گروه های 
ارزیابی عملکرد و بررسی علل شکستی 
رهبران  از  وی  می برند.  رنج  آن  از  که 
مصری  اسالم گرای  گروه های  شیوخ  و 
بخش  جدایی  دالیل  تا  کرد  دعوت 
عظیمی از بدنه مردمی خود را شناسایی 
برای  حتی  دیگر  چرا  که  بیابند  و  کنند 
یک روز و یک ساعت هم نمی توانند آن 

بدنه مردمی را باززیابی کنند.
 

وی خطاب به آنان افزود: به جای فریاد 
نداشته  نتیجه ای  که  لعن  و  فحش  و 
است، به دنبال زبانی مناسب و گویشی 
سخن  به گونه ای  مردم  با  باشید.  مالیم 
بگویید که شما را درک و همراهی کنند 
به  گذشته  اشتباهات  از  بهره گیری  با  و 

صورتی معتدل با مردم سخن بگویید. 
حزب اهلل  دبیرکل  نصراهلل  سیدحسن   .1
لبنانی  روزنامه  با  گفت وگو  در  لبنان 
عربستان  ترس  به  اشاره  با  االخبار 
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احتمال  بر  تأکید  و  داعش  از  سعودی 
عربستان  به  داعشی  تروریسم  سرایت 
سعودی، اردن و سایر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، ترکیه و قطر را به حمایت و 

پشتیبانی از داعش متهم کرد.1
در  همچنین  لبنان  حزب اهلل  دبیرکل   

1. »نصراهلل: ترکیا و قطر تدعمان “داعش”«، جمعه 24مرداد 
1393ش/15آگوست 2014م، سایت الحدث نیوز: 

http://www.alhadathnews.net
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جنگ  در  حزب اهلل  پیروزی  سالگرد 
33روزه با ایراد سخنانی به تحلیل اوضاع 
جنگ  در  پیروزی  وی  پرداخت.  منطقه 
خاورمیانه  جنین  سقط  باعث  را  33روزه 
جدید دانست که در سال 2006میالدی 
وزیر خارجه آمریکا، خاورمیانه را آبستن 

این جنین دانسته بود.

سیدحسن نصراهلل هدف از اشغال عراق و 
افغانستان توسط آمریکا و جنگ اسرائیل 
با لبنان را کشیده شدن جنگ بعد از لبنان 
به سوریه و ازبین بردن مقاومت در منطقه 
دانست که سیطره آمریکا بر منابع انرژی 
در منطقه را نیز از جمله نتایج خاورمیانه 
جدید مد نظر غرب دانست که با شکست 
باالگرفتن  و  33روزه  جنگ  در  اسرائیل 
مقاومت در عراق علیه اشغالگری آمریکا، 

این رؤیای غرب محقق نگشت.
به  اشاره  با  سپس  حزب اهلل  دبیرکل 
مواجهه  منطقه،  در  غرب  جدید  نقشة 

لبنان
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منطقه  لبنان،  پیش روی  خطرهای  با 
بر  منوط  را  مذاهب  و  طوایف  همه  و 
خطرها  این  اینکه  ابتدا  دانست:  امر  دو 
در  و  شوند  شناخته  و  درک  به درستی 
مرحله دوم، جست وجو برای یافتن راه ها 
و ابزار مناسب برای مقاومت در برابر این 

تهدیدها و سرنگون ساختن این خطرها.

اصلی چالش  عناصر  نصراهلل،  سیدحسن 
در منطقه را اسرائیل و جبهه تکفیری با 
بارزترین مصادیق آن یعنی داعش دانست 
حمایت های  و  منطقه ای  کشورهای  که 
بین المللی با قطع نظر از خطرهای آن به 
پشتیبانی از این جبهه مشغول هستند. بر 
همین اساس، سیدحسن نصراهلل از مردم 
تمام  گذاشتن  کنار  با  که  خواست  لبنان 
اختالفات، به مقابله با داعش بپردازند و 
با تقویت معادله ارتش، ملت و مقاومت 

که نقطه قوت و حافظ لبنان بوده است 
ایستادگی  پیش رو  خطرهای  مقابل  در 

کنند.
وی ایجاد و فعالیت داعش در منطقه را 
پی  در  که  دانست  نقشه ای  راستای  در 
قصد  و  است  منطقه  تمام  ویران سازی 
جوامع  و  سازمان ها  ارتش ها  تمام  دارد 
و  ویرانی  به  را  منطقه  این  در  موجود 

نابودی بکشاند.1 

1. »السید نصر اهلل في ذکری االنتصار: سنغیر مسار المنطقة 
1393ش/15آگوست  24مرداد  جمعه  تموز«،  حرب  في  کما 

2014م، سایت مقاومت اسالمی لبنان:
www.moqawama.org
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یمن  مردم  اعتراضات  شدت یافتن   .1
پایتخت  در  مردم  انبوه  تظاهرات  و 
از  مردم  نارضایتی  از  نشان  کشور،  این 
درپی  است.  کشور  این  در  موجود  وضع 
حکومت  سرنگونی  و  مردمی  اعتراضات 
سال  در  عبداهلل صالح،  علی  دیکتاتوری 
منصور،  عبدربه  وی،  معاون   2012
نتوانست  وی  دولت  اما  شد.  او  جانشین 
باشد  یمن  مردمی  مطالبات  پاسخگوی 
و  اجتماعی  اقتصادی،  بحران های  و 
سال های  طی  مذهبی  درگیری های 
اخیر و بر اثر بی کفایتی و سوء مدیریت 

دولت یمن در این کشور افزایش یافت تا 
جایی که مردم این کشور به ویژه جنبش 
جنبش  این  زیدی  هواداران  و  انصاراهلل 
اقتصادی  فشارهای  تحت  طرفی  از  که 
سویی  از  و  یمن  در  موجود  اجتماعی  و 
دست  به  عزیزانشان  کشتار  شاهد  دیگر 
گروه های تروریستی و شاخه های القاعده 
تحمل  را  اوضاع  این  بودند،  یمن  در 
بار دیگر به خیابان ها آمدند و  نکردند و 

فریاد اعتراض برآوردند.
انصاراهلل  رهبر  الحوثی،  عبدالملک  سید 
اعتراضی  سخنرانی های  سلسله  با  یمن 

یمن
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یمن،  حکومت  در  فساد  علیه  خود 
بر  را  اعتراضات  این  رهبری  به گونه ای 

عهده گرفته است.

را  یمن  مردمی  قیام  از  هدف  وی 
یمن  فاسد  و  ناکارآمد  دولت  سرنگونی 
دانست و با تأکید بر مسالمت آمیز بودن 
را  جدید  مردمی  جنبش  اعتراضات  این 
نه  که  دانست  قدرتمند  و  قوی  جنبشی 
جنبشی منطقه ای و مذهبی، بلکه قیامی 

برای تمام ملت یمن است.1
در  سکوت  یمن  انصاراهلل  جریان  رهبر 
پا  زیر  قیمت  به  را  حکومت  فساد  برابر 
و  دانست  یمن  ملت  کرامت  گذاشتن 
خاطرنشان کرد که در صورت تعرض به 
در  و شرکت کنندگان  معترضان  جمعیت 
تظاهرات، با دست بسته نخواهند ایستاد 
نیروهای  به  خطاب  راستا،  همین  در  و 

1. »السید الحوثي: الشعب الیمني الیقبل سیاسات ناتجة عن 
1393ش/21آگوست  30مرداد  پنجشنبه  المستبدین«،  فشل 

2014م، سایت العالم: 
http://www.alalam.ir

مسلح یمن از آنان خواست تا ابزار دست 
ستمگران نباشند.2

2. روز سه شنبه 9سپتامبر 2014میالدی 
به  یمن  دولت  نظامی  نیروهای  با حملة 
تجمع کنندگان معترض در برابر ساختمان 
از  زیادی  عده  کشور  این  دولت  هیئت 
کشته  نیز  تعدادی  و  زخمی  معترضان 
مردم  به  خشونت بار  هجوم  این  شدند. 
بیش ازپیش  را  یمن  اعتراضات  معترض، 
شدت بخشید و صاحب نظران سیاسی و 
اجتماعی، مواضع مختلفی را در قبال این 

اوضاع اتخاذ کردند.

در پی اقدام خشونت آمیز حکومت یمن، 
جریان  سخنگوی  عبدالسالم،  محمد 
این  مسئولیت  )حوثی ها(،  یمن  انصاراهلل 
و  دانست  یمن  دولت  دوش  بر  را  اقدام 
نزیهة«؛  کفاءات  حکومة  یرید  الیمني  الشعب  »الحوثي:   .2
»الحوثي یدعو الیمنیین للخروج "العظیم" ویحذر من ارتکاب 
جرائم«، دوشنبه 27مرداد 18 آگوست و سه شنبه 4شهرویور 

26آگوست 2014م، سایت العالم:
 http://www.alalam.ir
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صدای  نمی خواهد  یمن  رژیم  گفت: 
منتظر  بلکه  بشنود،  را  ما  مسالمت آمیز 
شنیدن صدای دیگر ماست. )صدای غیر 

مسالمت آمیز(
وی در برابر این ادعا که گفته شده است، 
در میان تظاهرکنندگان یمنی افراد مسلح 
وجود داشته اند و این معترضان به همراه 
اگر  گفت:  کرده اند،  تظاهرات  سالح 
هیچ گاه  داشتند،  سالح  تظاهرکنندگان 
دولت به آنان حمله نمی کرد؛ چرا که این 

دولت، ترسو است.
این  که  کرد  تأکید  انصاراهلل  سخنگوی 
مردم  به حق  خواسته های  از  جریان 
یمن کوتاه نخواهد آمد و تن به سازش 
آخرین شانس  یمن  رژیم  و  داد  نخواهد 
از  این حمله خشونت بار  با  را  بقای خود 

دست داد.1
و  فعاالن  از  یکی  کرمان،  توکل   .3
خطاب  یمن،  اخوان المسلمین  سران 
واسطه  به  گفت:  یمن  حوثی های  به 
ارتباطاتی که میان ما و شما بوده، از شما 
زمین  بر  را  سالح هایتان  که  می خواهم 

صوتًا  تسمع  أن  ترید  ال  السلطه  الحوثیین:  »ناطق   .1
18شهریور  سه شنبه  متاحة«،  أمامنا  الخیارات  وکل  سلمیًا 

1393ش/9سپتامبر 2014م، سایت یمنات:
 http://yemenat.net

بگذارید.

درباره  یمن  اخوان المسلمین  عضو  این 
معترضان  علیه  یمن  حکومت  خشونت 
در  تظاهرکنندگان  کشتار  من  نوشت: 
محکوم  را  دولت  هیئت  ساختمان  برابر 
کشتن  که  اندازه  همان  به  می کنم، 
ساختمان  و  ساختمان  این  نگهبان های 
همراه  مسلح  عناصر  دست  به  را  رادیو 
با معترضان محکوم می کنم و به همان 
مسلح  عناصر  درگیری های  نیز  اندازه 
از  بیش  در  یمن  حکومت  علیه  حوثی 
من  می دانم.  محکوم  را  استان  یک 
به  که  هستم  کسانی  محاکمه  خواستار 
تظاهرکنندگان یورش بردند و به همان 
اندازه نیز خواستار محاکمه عناصر مسلح 
حوثی هستم، به دلیل جنایات و کشتاری 

که مرتکب می شوند.
که  است  آشکار  همه  بر  افزود:  وی 
راستای  در  حوثی  مسلح  نیروهای 
همه   جنگ  وارد  تهران  برنامه های 
را  یمن  دولت  تا  است  شده  جانبه ای 
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سرنگون سازد.1
این گونه اظهار نظرها، بیش ازپیش چهره 
ظاهر  را  اخوان المسلمین  عناصر  دوگانه 
می سازد و نشان می دهد که عناصر این 
حزب در کشورهای اسالمی هنوز و پس 
رئیس جمهور  مرسی،  محمد  سقوط  از 
اخوانی خود در مصر، از این اتفاق درس 
خود  ضعف  نقاط  از  هنوز  و  نگرفته اند 
مشکالت  که  آنجا  از  نیافته اند.  اطالع 
مورد  دیکتاتورهای  از  یمن  در  موجود 
حمایت غرب و حضور نیروهای متحجر 
وهابی نشئت گرفته است، به نظر می آید 
با  همسو  موضع گیری های  این گونه 
جانب  از  وهابیت  جبهه  و  دیکتاتورها 
این  نشناختن  از  ناشی  اخوانی  عناصر 
و  دوست  و  منطقه  اوضاع  به  عناصر 

دشمن در میان ملت هاست.
4. حسن فرحان المالکی، یکی از علمای 
که  است  سعودی  عربستان  برجستة 
یکی  به عنوان  بودن،  سلفی  بر  عالوه 
و  کتاب ها  وهابیت  مشهور  منتقدان  از 
مناظرات فراوانی را علیه این فرقه داشته 

1. »توکل کرمان: اناشد الحوثیین بکل ما بیننا من روابط ان 
یتخلوا عن السالح«، سه شنبه 18شهریور 1393ش/9سپتامبر 

2014م، سایت عدن الغد:
 http://adenalghad.net

تزویر  و  ریا  نقاب  است  توانسته  بارها  و 
وهابیت  این  بزرگان  و  علما  چهره  از  را 

کنار بزند.

یادداشتی  در  عربستان،  عالم سلفی  این 
الحوثیة؛  انتجول  الخوان  »غالة  نام  با 
برانگیختن  باعث  اخوان  افراط گرایان 
در  زیدیه  است:  نوشته  شدند«،  حوثی ها 
گذشته، مذهبی آرام فقهی و معتدل مانند 
سایر مذاهب اسالمی بود اما افراط گرایان 
با تحقیر آنان و تحمیل ذلت بر آنان باعث 

شدند که پیروان این مذهب قیام کنند.
وی با اشاره به حضور خود در یمن پیش 
است:  نوشته  حوثی ها  جنبش  ظهور  از 
پیش از قیام جنبش حوثی ها به یمن سفر 
و  وهابی  افراط گرایان  که  دیدم  و  کردم 
داشتند،  سیطره  چیز  همه  بر  اخوان 
و  می کردند  حمایت  یزید  و  معاویه  از 
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خیر  علی  "حی  گفتن  دلیل  به  مؤذن ها 
سلفی  برتری  و  می شدند  کشته  العمل" 
الوداعی  مقبل  بود.  مشهود  وضوح  به 
شیعه  ضد  و  افراطی  علمای  از  )یکی 
وهابی( در شهر صعهده به تکفیر مشغول 
اخوان  و صعتر سرکردگی  زندانی  و  بود 
را در صنعا بر عهده داشتند و دیلمی نیز 
می شمرد.  حالل  را  نوامیس  و  خون ها 
این افراط گرایان آن قدر بر زیدی ها فشار 
آوردند که در نتیجه، جنبش حوثی ها در 
برابر ظلم، برای دفاع از زیدیه ظهور کرد.

یادداشت  در  عربستان،  سلفی  عالم  این 
ازبین رفتن  و  یمن  بحرانی  اوضاع  خود 
عهدة  بر  را  کشور  این  اجتماعی  بافت 
و  دانسته  اخوانی  و  وهابی  افراط گرایان 

درباره اخوان المسلمین نوشته است:
قدرت  که  هنگامی  افراط گرایان  این 
نیز  خدا  از  که  می کنند  خیال  یابند، 
آزار  در  نیست  نیازی  و  شده اند  قوی تر 
آنان  با  نکردن  دشمنی  و  مردم  ندادن 
خداوند  سپس  کنند.  اطاعت  خداوند  از 
متعال از آنجایی که فکرش را نمی کنند، 

آنان را مورد عذاب قرار می دهد.
حسن بن فرحان المالکی در این یادداشت 
با تأکید بر اینکه دلیل فاجعه و بدبختی 

حضور  را  اسالمی  کشورهای  اکثر  در 
این  در  اخوان المسلمین  و  وهابیت 
کشورها و عقاید این دو جریان دانسته، 
نوشته  اخوان المسلمین  و  درباره وهابیت 

است:
می زنند  گریه  به  را  خود  سوریه  برای 
سوریه  بدبختی  سبب  خود  حالی  در 
لیبی،  در  همچنین،  نیز  درعراق  هستند. 
الی  و  افغانستان  در  در یمن، در گذشته 
آخر. این دو گروه الاقل سبب اصلی این 
هستند؛  بحران ها  و  فجایع  و  بدبختی ها 
چرا که قدرت خویش را مجوزی می دانند 
دشمنی  و  دیگران  عقاید  محاکمه  برای 

با آن ها.1

نک:  یادداشت،  این  کامل  متن  به  دسترسی  برای   .1
17شهریور  دوشنبه  الحوثیة!،  أنتجوا  األخوان  غالة 

1393ش/8سپتامبر 2014م، سایت البیضاء برس: 
http://www.albidapress.net
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رژیم  و  غزه  میان  روزه   51 جنگ   .1
از  مقاومت  شروط  پذیرفتن  با  اسرائیل 
جانب اسرائیل به آتش بس طوالنی مدت 
منتهی شد و پیروزی دیگری را در تاریخ 
مقاومت علیه رژیم صهیونیستی رقم زد.

در این نبرد نابرابر 2145نفر از فلسطینیان 
به شهادت رسیدند و بیش از 11هزار نفر 
 66 مقابل،  در  شدند.  مجروح  آنان  از 
کشته  صهیونیست  شهروند   4 و  نظامی 

و 2500نفر مجروح شدند.
مقاومت فلسطینی در این جنگ بار دیگر 
اثبات کرد که مقاومت، نبرد و ایستادگی 

تنها راه شکست رژیم صهیونیستی است. 
در این 50 روز بار دیگر نمایش بی رحمی 
برابر  در  صهیونیست ها  درنده خویی  و 
تاریخ  واقعیت  پردة  روی  چشم جهانیان 
رژیم  این  از  غرب  حمایت های  و  رفت 
حقوق  شعارهای  صداقت  کودک کش، 

بشری غرب را در هم شکست.

فلسطین
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جنبش  سیاسی  دفتر  عضو  الحیه  خلیل 
حماس که در این جنگ همسر و فرزندان 
از دست داد و خود در مذاکرات  خود را 
اولین جمعه  در  داشت،  آتش بس حضور 
نماز  خطبه های  در  آتش بس  از  پس 
از  به جامانده  جمعه ای که در ویرانه های 
مسجد المرابطین باقی مانده بود، تنها راه 
پیش روی فلسطین را پیروزی دانست و 
رژیم  آینده  برای  گزینه  تنها  مقابل،  در 
از  خروج  و  شکست  را  صهیونیستی 

فلسطین عنوان کرد.
وی افزود: بعد از این جنگ، ما در برابر 

نیروهای  وحدت  از  جدیدی  مرحله 
دشمن  که  چرا  هستیم؛  فلسطینی 
بین  از  را  جدایی  عوامل  تمام  اسرائیلی 
و  پیروزی  برای  ما  امروز  و  است  برده 
می شویم  متحد  بازسازی  و  ایستادگی 
را  حماس  نه  اسرائیل  که  بدانیم  باید  و 
نه  و  جهاد  نه  و  فتح  نه  و  دارد  دوست 

هیچ کدام از گروه های فلسطینی را.
توافق  تأکید کرد که دولت  الحیه  خلیل 
واردات  اصلی  مسئول  فلسطین،  ملی 
مصالح و مواد مورد نیاز و بازسازی غزه 
است و در این راه جنبش حماس نیز از 
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دولت توافق ملی پشتیبانی خواهد کرد.
سال  آوریل  در  که  است  ذکر  شایان 
میان  به دست آمده  توافق  درپی  جاری 
واحد  دولت  حماس،  و  فتح  جنبش  دو 
و  ملی  توافق  دولت  عنوان  با  فلسطینی 
به ریاست "رامی الحمدهلل" تشکیل شد 

و کار خود را آغاز کرد.1  
سیاسی  دفتر  عضو  الزهار،  محمود   .2
پیروزی  بر  تأکید  با  حماس،  جنبش 
مقاومت و شکست اسرائیل گفت: این نبرد 
بر اساس اهدافی کلید خورد که نتانیاهو 
اهداف  این  تحقق  برای  آغاز جنگ،  در 
وعده داده بود. اولین هدف و وعده سران 
اما  نابودی جنبش حماس بود.  اسرائیل، 
این جنبش همچنان پابرجا و قدرتمندتر 
وعده،  دومین  است.  ایستاده  گذشته  از 
خلع سالح مقاومت فلسطین بود در حالی 
که هنوز سالح های ما در دست های ما 
قرار دارند و حتی حاضر نشدیم که سالح 
میز  بر  موجود  گزینه های  از  را  مقاومت 
اسرائیل،  قرار دهیم. هدف سوم  مذاکره 
باال بردن امنیت اسرائیلی ها بود. اما همه 

المسؤولة عن  الوطني هي  التوافق  الحیة: حکومة  1. »خلیل 
2014م،  1393ش/29آگوست  7شهریور  جمعه  غزة«،  إعمار 

سایت القدس العربی: 
http://www.alquds.co.uk

شاهد بودند که تا 5دقیقه مانده به قبول 
آتش بس از جانب اسرائیل، موشک های 
مقاومت به تل آویو و حیفا اصابت می کرد.

در  تنها  اسرائیل  که  کرد  اعتراف  زهار 
بر ما برتری یافت و توانست  یک مورد 
به ما ضربه بزند و آن مورد، کشتن زنان 
و کودکان بی گناه و قتل عام خانواده ها 
آپارتمان های  و  خانه ها  ویران سازی  و 

مسکونی بود.2

أّیًا من أهداف حربها  لم تحقق  الزهار: إسرائیل  2. »محمود 
علی غزة«، پنجشنبه 6شهریور 1393ش/28آگوست 2014م، 

سایت القدس العربی:
http://www.alquds.co.uk
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بحرین،  بشر  حقوق  انجمن  رئیس   .1
یوسف ربیع، اعالم کرد که رژیم آل خلیفه 
و  سیاسی  اهداف  با  نفر  120هزار  به 
و  است  داده  بحرینی  تابعیت  مذهبی 
سیاست،  بر  خطری،  مثابه  به  عدد  این 
آموزش، جامعه و حقوق شهروندی مردم 

بحرین تأثیرگذار است.

که  همایشی  در  حضور  با  ربیع  یوسف 
بشر  حقوق  فعاالن  و  نخبگان  با حضور 
این  ارائه  با  بود،  شده  برگزار  لبنان  در 
آمار، دادن تابعیت در بحرین را با مبنای 
بافت  در  تغییر  ایجاد  و  قومیت گرایی 

جمعیتی این کشور دانست.
سایر  همچنین  همایش،  این  در 
همایش  در  حاضر  لبنانی  کارشناسان 
لزوم  و  بحرین  مردم  مظلومیت  بر 

یاری رساندن به آنان تأکید کردند.1   
1. »منظمات وشخصیات حقوقیة تعتبر التجنیس في البحرین 
2014م،  1393ش/29آگوست  7شهریور  جمعه  جریمة«، 

سایت العالم:
http://www.alalam.ir

بحرین
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مفتی  آل الشیخ  عبدالعزیز  شیخ   .1
و  افراطی  تفکرات  سعودی،  عربستان 
را  القاعده  و  داعش  تروریستی  اقدامات 
این  و  دانست  اسالم  دشمن  مهم ترین 

گروه ها را غیر اسالمی توصیف کرد.
همزمان با این تصریحات، شورای وزیران 
بیانیه ای  با صدور  نیز  عربستان سعودی 
و  داعش  علیه  بین المللی  تحریم های  از 
یادآور شد  و  استقبال کرد  النصره  جبهه 
که بنا به دستور پادشاه سعودی هرکس 
که در اقدامات و مبارزات این گروه های 

عضو  یا  باشد  داشته  شرکت  تروریستی 
تا  زندان  تحمل  به  باشد،  گروه ها  این 

مدت بیست سال محکوم می شود.

به ویژه  تروریستی  گروه های  گسترش 
پس از وسعت یافتن نفوذ این گروه ها در 

عربستان
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عراق و سوریه، نگرانی سران سعودی را 
زمانی  نگرانی  این  و  است  داشته  درپی 
نظرسنجی  یک  طی  که  شده  بیشتر 
اجتماعی  شبکه های  در  غیررسمی 
حدود  که  است  شده  معلوم  اینترنتی 
باورند  این  بر  سعودی ها  از  90درصد 
شریعت  با  مطابق  داعش  افکار  که 
که  است  حالی  در  این  است.  اسالمی 
مشابهی  نظرسنجی  در   2009 سال  در 
گروه هایی  افکار  حامی  20درصد  تنها 
مانند القاعده بودند. البته واضح است که 

شعارها و عملکرد داعش دقیقًا منطبق بر 
شریعتی است که محمدبن عبدالوهاب در 
عربستان  در  ابتدایی ظهورش  سال های 
مشابه  عملکردی  و  شد  آن  پرچمدار 
رفتار کنونی داعش را در تاریخ رقم زد. 
بنابراین دور از انتظار نیست کسانی که با 
تفکرات ابن عبدالوهاب رشد یافته اند، از 

عملکرد داعش حمایت کنند.1 

1. »السعودیة وإرهاب »داعش«: دعم أم مکافحة؟«، چهارشنبه 
29مرداد 1393ش/20آگوست 2014م، سایت القدس العربی:
http://www.alquds.co.uk
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علمای مشهور  از  الباجی،  فرید  1. شیخ 
دارالحدیث  مؤسس  و  تونس  کشور 
توطئه  وجود  از  کشور،  این  در  زیتونه 
کشور  که  داد  خبر  تروریستی  بزرگ 
حدود  و  است  داده  قرار  را هدف  تونس 
ملیت  چندین  از  افراطی  عنصر  16هزار 
در آن دست دارند. بر همین اساس، وی 
این  در  اضطراری  قانون  وضع  خواستار 
رابطه و بسته شدن احزاب سلفی در این 

کشور شد.
العربی  القدس  با  گفت وگو  در  الباجی 
اظهار داشت: بر اساس تحقیقات مقامات 

به  عملیاتی  که  است  شده  ثابت  تونس 
است  در حال شکل گیری  زلزله  روز  نام 
که در ابتدای کار حدود 4هزار تروریست 
لیبی در آن شرکت  الجزایر و  از تونس، 
خواهند داشت که هم اکنون در لیبی در 

حال آموزش هستند. 

این  آماده  نیروی  12هزار  وجود  از  وی 
عملیات در تونس خبر داد که قرار است 

تونس
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کشور  و  کنند  شرکت  عملیات  این  در 
تونس را دچار بحران سازند.

از  تونس  امنیتی  مقامات  افزود:  وی 
تروریست ها  تحرکات  از  قبل  مدت ها 
شده  باخبر  عملیات  این  به  اقدام  برای 
از  برخی  نیز  اساس  همین  بر  و  بودند 
را  تروریستی  گروه های  فرماندهان 
اردوگاه های  وجود  از  و  کردند  بازداشت 
زنتان  شهر  در  تروریست ها  آموزشی 
تحت  آموزش ها  این  که  دادند  خبر 
)ابوعیاض(  سیف اهلل بن حسین  نظارت 
و هم پیمان  انصارالشریعه  گروه  سرکرده 

رئیس  بلمختار،  مختار  الجزایری اش 
گروه الموّقعون بالدم صورت می گیرد.1

1. »الشیخ فرید الباجي لـ»القدس العربي«: حان الوقت لتفعیل 
تونس«،یکشنبه  في  السلفیین  ومالحقة  الطواریء  قانون 
19مرداد 1393ش/ 10آگوست 2014م، سایت القدس العربی: 
http://www.alquds.co.uk
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سازمان  سرکرده  الظواهری،  ایمن   .1
القاعده، طی سخنانی که در قالب فایلی 
از  شد،  منتشر  اینترنت  در  تصویری 
تأسیس شاخه جدید القاعده در شبه قارة 
هند خبر داد و هدف از تأسیس این شاخه 
و  اسالمی  حکومت  بازگشت  را  هند  در 
منطقه  این  در  اسالمی  خالفت  احیای 

عنوان کرد.

قاعده  جماعت  نام  با  تشکیالت  این 
اعالم  با  الهندیة،  القارة  شبه  فی  الجهاد 
را  خود  فعالیت  القاعده،  سرکرده  رسمی 
در هند آغاز کرده است. ایمن الظواهری 
بر  دینی  وظیفه  افزود:  باره  این  در 
مجاهدان ایجاب می کند شبه قارة هند را 
استعمار تجزیه شده است،  که به دست 

به حکومت اسالمی بازگردانند.
شایان ذکر است که شبه قارة هند شامل 
بنگالدش،  پاکستان،  هند،  کشورهای 

نپال، سریالنکا و مالدیو می باشد.1

الهندیة«،  القارة  بشبه  للقاعده  فرع  عن  یعلن  »الظواهري   .1
سایت  2014م،  1393ش/4سپتامبر  13شهریور  پنجشنبه 

سایر کشورها
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در  نخبگان  مواضع  ویژة  پروندة 
مواجهه با تروریسم داعشی

از آنجا که داعش یا همان دولت اسالمی 
منطقه  در  جاهل  تروریست های  موهوم 
و  رشد  حال  در  فزاینده ای  صورت  به 
توسعه است و برخی حکام منطقه را نیز 
را  کشورها  امنیت  و  کرده  هراس  دچار 
به مخاطره انداخته است، در میان طبقة 
ویژه  اهمیتی  از  اسالم  جهان  نخبگان 
مختلف  جبهه های  و  گشته  برخوردار 
است.  داده  ترتیب  را  مخالفی  و  موافق 

الجزیره: 
http://www.aljazeera.net

ازاین رو، به طور خالصه و با ذکر برخی 
نمونه، جبهه های درگیر  برای  از مواضع 

با این مسئله را معرفی می کنیم: 
1. احمد الطیب، شیخ االزهر، در استقبال 
با  سعودی،  عربستان  خارجه  وزیر  از 
منطقه  در  داعش  جریان  به خطر  اشاره 
به  را  اندوه  نهایت  که  مسئله ای  گفت: 
)عناصر  این ها  این است که  آورده،  باور 
داعش( توانستند چهره ای زشت و زننده 
ارائه  جهان  به  مسلمانان  و  اسالم  از  را 
گروه های  این  ادامه،  در  وی  کنند. 
تروریستی را ساخته های استعمار توصیف 
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در  به صهیونیسم  برای خدمت  که  کرد 
راستای ویران سازی تمام منطقه فعالیت 
می کنند و متأسفانه این جنایات با ادعای 
خالفت و برپایی حکومت اسالمی و به 
اسم اسالم که دین رحمت است، انجام 

می گیرد.

بی میلی  شاهد  ما  افزود:  الطیب  احمد 
آمریکایی ها در مقابله با این گروه )داعش( 
هستیم، در حالی که آمریکایی ها در سال 
به  توانستند  با هجوم سریع خود   2003
و  سازند  نابود  را  عراق  ارتش  سرعت 

متفرق کنند.
اعظم  مفتی  که  است  ذکر  شایان 
عربستان، عبدالعزیز آل الشیخ نیز داعش 
را  اسالمی  دولت  اصطالح  به  یا  را 
گروهی ستمگر و متجاوز خوانده که در 
مسلمانان  بر  مسلمانان  با  صورت جنگ 
واجب است با آنان بجنگند تا شر آنان را 

از سر دین و مسلمین کم کنند.1
و  علما  از  الشثری،  سعدبن ناصر   .2
هیئت  عضو  و  عربستان  وهابی  مبلغان 
مورد  را  داعش  دیار،  این  العلمای  کبار 
متهم  را  جریان  این  و  داد  قرار  هجوم 
کرد که با خدا و رسولش محاربه می کند 
را  علما  و  می بندد  را  خدا  خانه های  و 
می کشد و بندگان خدا را عذاب می دهد. 
وی گرویدن به این تشکیالت را گناهی 
عظیم و بلکه ارتداد از دین اسالم خواند.

این عالم وهابی اظهار داشت: داعش از 
هرکس  و  هستند  کافرتر  نصارا  و  یهود 
که به آنها پیوسته است، باید از آنان جدا 
فرماندة  باید  جداشدن  از  پیش  و  شود 
اقدام  این  شاید  تا  بکشد  را  خود  گروه 
باعث آمرزش گناهانش شود. وی داعش 
را حتی از بت پرستان کافرتر دانست و از 

1. »شیخ االزهر: اعضاء تنظیم “الدولة االسالمیة” “مجرمون 
17شهریور  دوشنبه  االسالم”«،  عن  شوهاء  صورة  یصدرون 

1393ش/8سپتامبر، 2014م، سایت رأی الیوم:
http://www.raialyoum.com
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اهل عراق و شام خواست تا در مقابله با 
این گروه با اتحاد وارد عمل شوند.1

االزهر،  علمای  از  امین  علوی  شیخ   .3
دبیرخانه  مصری  عضو  ابوزید،  عالء 
از  حمایت  اسالمی  و  عربی  جمعیت 
نعیم، کارشناس جریانات  نبیل  مقاومت، 
بزرگان  از  ابوالعزائم  عالء  و  اسالمی 
با عباراتی، داعش  صوفیه مصر هرکدام 
و  دانستند  صهیونیسم  دست  ساخته  را 

اقدامات این گروه را محکوم کردند.2
تمام نخبگان مصری حامی دولت سیسی 
سعودی  عربستان  درباری  وهابیان  و 
موضعی شدیداً مخالف با داعش را اتخاذ 
می کنند.  تأکید  آن  با  مبارزه  بر  کرده، 
و  تحلیل  از  برآمده  موضع  این  البته 
تعریف خاصی است که مصر و درباریان 
عربستان را در کنار یکدیگر و در مقابل 

این پدیده قرار داده است.
اتحادیه  رئیس  قرضاوی،  یوسف   .4
فکری  رهبر  و  مسلمان  علمای 
در  اینکه  به رغم  نیز  اخوان المسلمین 
والنصاری  الیهود  من  أکفر  داعش  سعودي:  »داعیة   .1
دوشنبه 10شهریور 1393ش/1سپتامبر 2014م،  والوثنیین«، 

سایت المنار:
 http://www.almanar.com.lb
ضد  داعش  تنفذها  اقلیمیة  مصریة:مؤامرة  »شخصیات   .2
العراق«، سه شنبه 27خرداد 1393ش/17ژوئن 2014م، سایت 

http://www.alalam.ir :العالم

عناصر  از  دفاع  با  عراق  بحران  ابتدای 
در  عراق  انقالبی های  را  آنان  داعشی 
برابر فساد حاکمان آن دیار توصیف کرده 
چهره  شدن  رو  و  زمان  گذشت  با  بود، 
کریه و خشونت بار داعش به ویژه با اعالم 
ابوبکر  شدن  خلیفه  و  اسالمی  خالفت 
یافت  تغییر  قرضاوی  موضع  البغدادی، 
گروه های  اقدامات  محکوم کردن  با  و 
داعش  مدنظر  اسالمی  دولت  افراطی، 
این  اظهار داشت که  و  دانست  باطل  را 
دولت شرایط الزم یک دولت اسالمی را 
دولتی  و  باشد خالفت  قرار  اگر  و  ندارد 
پذیرد،  صورت  حاضر  حال  در  اسالمی 
باید دولت فدرالی متشکل از کشورهای 
به  کشورها  آن  سران  که  باشد  اسالمی 

این امر رضایت بدهند.

گروه های  این گونه  ظهور  همچنین  وی 
نتیجه  در  را  مسلمانان  میان  در  افراطی 
این  که  دانست  حاکمان  و  اوضاع  فساد 
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فسادها سبب می شود تا جوانان مسلمان 
به این گروه ها جذب شوند.1

النهضه  جنبش  رهبر  الغنوشی،  راشد   .5
در  را  داعش  پدیده  ظهور  نیز  تونس 
در  غرب  و  آمریکا  دخالت های  نتیجه 
اقدامات  که  کرد  تأکید  و  دانست  عراق 
عدالت  و  رحمت  مفاهیم  به  داعش 
وارد  را  سنگینی  ضربه های  اسالمی 
می سازد و جز جنجال آفرینی هیچ کاری 

نمی کند.2
6. در جبهه مقابل اما یسری حماد، نایب 
رئیس حزب مصری و سلفی "الوطن"، 
سلفی  بزرگان  و  رهبران  از  انتقاد  با 
قرار  اتهام  مورد  را  داعش  جریان  که 
می دهند، خطاب به آنان گفت: اتهاماتی 
را که به داعش نسبت می دهید، از کجا 
وخالفة  لها  معنی  ال  ‘داعش’  خالفة  »القرضاوي:   .1
4شهریور  سه شنبه  کونفیدرالیة«،  أو  فیدرالیة  العصر  هذا 

1393ش/26آگوست 2014م، سایت القدس العربی: 
http://www.alquds.co.uk

2. »الغنوشي: داعش جاء نتیجة للتدخل األمریکي والغربي في 
العراق«، شنبه 8شهریور 1393ش/30آگوست 2014م، سایت 

http://www.alalam.ir :العالم

آورده اید؟ از کجا به این یقین رسیده اید؟ 
اگر تهمت های شما به داعش بر اساس 
اطالعاتی است که از رسانه ها گرفته اید، 
پس کسانی را که بر اساس رسانه ها شما 
را متهم می کنند، مالمت نکنید؛ چرا که 

هر کاری برگشتی مطابق با خود دارد.

این سلفی مصری، مبارزه با داعش را به 
معنای موافقت ضمنی با کشتار کودکان 
و  آمریکایی ها  دست  به  عراق  سنی 
موافقت با به آتش کشیده شدن مساجد 
ابوغریب  زندان  در  مردان  به  تجاوز  و 

دانست.
وی افزود: مقابله با داعش یعنی موافقت 
و  مالکی  دست  به  سنت  اهل  کشتار  با 
تجاوز به زنان آنان و موافقت با تشکیل 
سلطه  تحت  مجلس  و  ارتش  و  پلیس 

شیعیان در عراق دانست. 
وی خطاب به سران سلفی منتقد داعش 
گفت: مظلومی را که می خواهد حقش را 
بگیرد، مالمت نکنید و بر اساس رسانه ها 
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را  آنچه  آنها  که  چرا  نکنید؛  قضاوت 
می خواهند، به شما القا می کنند.1 

به  نگاهی  و  فوق  مطالب  به  توجه  با 
چهار  اسالم،  جهان  در  موجود  فضای 
چشم  به  داعش  با  مواجهه  در  جبهه 

می خورند:
و  سیاسی  اسالم  دشمنان  اول،  جبهه 
را  سیاسی  اسالم  که  هستند  کسانی 
بر  یا  می دانند  خویش  منافع  با  مخالف 
اساس تجربه بدی که از اسالم سیاسی 
داشته اند، سعی دارند که داعش را نمونه 
این  دهند.  نشان  سیاسی  اسالم  بارز 
زاییده  را  تروریستی  گروه های  جبهه، 
اسالم سیاسی تلقی می کنند و در مقابل، 
سیاست  از  جدای  اسالم  از  حمایت  به 
نخبگان  االزهر،  علمای  که  می پردازند 
وهابیان  و  سیسی  دولت  حامی  مصری 
از  و  دارند  قرار  جبهه  این  در  عربستان 
اسالم  توسعه  در  را  منافع خود  که  آنجا 
جدای از سیاست می بینند، سعی دارند تا 
متحجر،  اسالم  و  داعش  گل آلود  آب  از 

اسالمی سکوالر صید کنند.

1. »یســري حمــاد یعنــف الســلفیین المعترضیــن علــی فکــر 
داعــش«، دوشــنبه 17شــهریور 1393ش/8ســپتامبر 2014م، 

ســایت البوابــه نیــوز:
http://www.albawabhnews.com

اما جبهه دوم اسالم گرایان حامی اسالم 
سیاسی هستند که اقدامات داعش را در 
ساخته  و  اسالم  چهره  تشویه  راستای 
مانند  کسانی  می دانند.  غرب  دست 
غنوشی و سایر نخبگان اخوان المسلمین 
طیف  این  در  افرادی  البته  سیاسی. 
انتقاد  به رغم  که  هستند  قرضاوی  مانند 
تنها  داعش  اگر  داعش،  اقدامات  از 
آن  از  بود،  خونریز  و  شیعه  گروهی ضد 
حمایت می کردند. این طیف هنوز درگیر 
متعصبانه  تفکرات  و  مذهبی  جنگ های 

هستند.
نیز  داعش  مخالفان  از  سوم  جبهه 
اسالم گرایانی هستند که با مطالعة نحوه 
شکل گیری این گروه که ریشه در القاعده 
ابن عبدالوهاب  و  ابن تیمیه  تفکرات  و 
دارد، خواهان مبارزه با اصل این تفکرات 
برابر  در  را  مسلمانان  میان  اتحاد  بوده، 
گروه  این  می زنند.  فریاد  جریان،  این 
را شامل  که اسالم گرایان سنی و شیعه 
و  اسالمی  اصول  از  دفاع  با  می شود 
سیطره دین بر سیاست، سیطره سیاست 
بر دین را نفی می کنند، حال نتیجه این 
سیطره، اسالم سکوالر)در مصر( باشد یا 

اسالم متحجر )در عربستان(.
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اما در جبهه چهارم مدافعان داعش قرار 
افراط گرایان  عمدتًا  را  جبهه  این  دارند. 
سلفی تشکیل می دهند و سعی بر ایجاد 
دولتی اسالمی دارند که عالوه بر مبارزه 
با کفار غرب، مانع از گسترش تشیع و به 
قول آن ها مد صفوی باشد. این سلفی ها 
اردنی  و  عربستانی  تابعیت  با  بیشتر 
هستند که یا به عنوان مجاهد به داعش 
پیوسته اند یا به پشتیبانی مالی و معنوی 

از این جریان مشغولند.

اسالم  جهان  از  خارج  دیگر،  طرفی  از 
ویرانی  در  را  خود  منافع  که  غرب  نیز 
منطقه  در  تشنج  و  اسالمی  کشورهای 
خاورمیانه می بیند، از داعش و گروه هایی 
مانند آن، تا زمانی که خطری برای منافع 
مستقیم  به صورت  باشند،  نداشته  غرب 
یا غیر مستقیم حمایت می کند و از این 
گروه ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به 
اهداف استعماری خود در منطقه استفاده 

می کند.



 »  » 
 » 

هم
ازد

دو
ره 

ما
 ش

م /
سال

ن ا
ها

 ج
گی

هن
فر

ی 
کر

 ف
ای

وی
د پ

رص
ش 

زار
گ

جریان شناسی



 »
  »

 
 »

 

132

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار



 »
  »

 
 »

  »
 

سی
شنا

ن  
ریا

ج

133

جریان شناسی دروز )موحدان(
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مقدمه
آنان  از حیات  که  و طی حدود هزار سال  درون گرا هستند  فرقه ای عمدتًا  ُدرزی ها 
را در  به سزایی  تأثیرات مهم و  با جمعیت محدودی که دارند،  می گذرد، در مقایسه 

تاریخ برجا گذاشته اند. 
آنان در بین اعراب به دروز معروف هستند که صیغة جمع ُدرزی است. اغلب ُدرزی ها 
و  جامعه  کشورها  این  از  هرکدام  در  و  دارند  سکونت  لبنان  و  سوریه  فلسطین،  در 
رازی  همچون  عقایدشان،  جزئیات  که  آنجا  از  و  دارند  را  خود  خاص  مؤسساتی 
رازی  مانند  عقایدشان  و  آداب  دارد،  قرار  آنان  بزرگان  و  در دست شیوخ  تنها  مهم 

درون گروهی باقی مانده است.
در برخی منابع، آنان از فرق اسالمی یا طایفه ای از اسماعیلیان معرفی شده اند، اما 
ُدرزی ها خود را جدا از اسماعیلیه می دانند و برخی از عقاید آنان نیز در تضاد با اصول 
و عقاید اسالمی است. ازاین رو، حتی عده ای آنان را معتقد به دینی جدای از سایر 
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ادیان دانسته اند.
نام دروز از آنجا بر این فرقه نهاده شده که مورخان آنان را منتسب به نشتکین درزی 
می دانند، اما این شخص در میان ُدرزی ها شخصی کافر محسوب می شود و آنان 
این نسبت را مردود می دانند. ازاین رو، نام دروز را برای خود نمی پسندند و به دلیل 
قائل بودن به توحید الهی نام موحدین را سزاوار خود دانسته یا بر اساس انتساب 
به قبیله بنی معروف که در ابتدا قائل به این مذهب بوده اند، نام بنی معروف را برای 

خود اختیار کرده اند.
اقلیت ُدرزی با جمعیت اندک خود، در سه منطقة جوالن در سوریه، الشوف در لبنان و 
مناطق اشغال شده توسط اسرائیل در سال 1948 به عنوان یکی از اقلیت های تأثیرگذار 
در منطقة شامات به شمار می آید که مورد توجه اکثر کارشناسان سیاسی منطقه بوده 

است.
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فاطمیان  حکومت  زمان  در  ُدرزی ها 
فرقة  از  قمری  هجری  دهم  قرن  در 
این  بنابراین،  شدند.  منشعب  اسماعیلیه 
و  اسالم  به  منتسب  می توان  را  فرقه 

منشعب از مسلمین دانست.
فاطمی،  خلیفه  مرگ  با  سال 386ق  در 
ابوعلی  او،  العزیز باهلل، فرزند یازده ساله 
منصور ملقب به الحاکم بأمراهلل جانشین 

شخصیتی  که  بأمراهلل  الحاکم  شد.  او 
استثنایی و با اراده از خود نشان داده بود، 
با عقاید و رفتاری خاص و سخت گیرانه 
حکومت می کرد و توجه همه را به خود 
جلب کرد. اما در سال 411ق و پس از 
وی  حاکم،  حکومت  از  25سال  گذشت 
وی  از  اثری  دیگر  و  شد  ناپدید  ناگهان 
توطئه  قربانی  را  او  عده ای  نشد.  یافت 

  تاریخ شکل گیری فرقة دروزیان
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که  گفتند  و عده ای  دانستند  او  دشمنان 
در  اسماعیلیان  است.  شده  غرق  آب  در 
فررزندش  حاکم،  وفات  اعالم  با  قاهره 
را جانشین وی ساختند اما حمزه بن علی 
الزوزنی که از نزدیکان حاکم و فرستاده 
وی به شامات بود، قائل به غیبت او شد 
معلوم  وقتی  در  حاکم  که  کرد  ادعا  و 
دوباره ظهور خواهد کرد و عالم را پر از 

عدل خواهد ساخت.
تاریخ دعوت به مذهب دروز به پیش از 
سال  در  یعنی  می گردد  باز  حاکم  مرگ 
به عنوان  درزی  نشتکین  که  408ق 
مذهب  به  را  شام  مردم  حاکم،  نماینده 
پیروانی  و  عقایدی خاص دعوت کرد  و 
حمزه بن علی  اما  گردآمدند.  وی  اطراف 
که فرستاده حاکم به شام بود، در مقابل 

حمایت  که  آنجا  از  و  ایستاد  نشتکین 
بر  او  بود،  حمزه  حال  شامل  نیز  حاکم 
نشتکین فائق آمد و او را کشت. از آنجا 
محسوب  دروز  مبلغ  اولین  نشتکین  که 
ُدرزی  را  فرقه  این  ازاین رو،  می شود، 
نامیده اند.  درزی(  نشتکین  به  )منتسب 
اما ُدرزی ها خود قائل به این نام نیستند 
در  و  کافر می دانند  فردی  را  نشتکین  و 
مقابل، حمزه را از بزرگان مذهب خویش 
عنوان  جای  به  و  می آورند  حساب  به 
بنی معروف  یا  موحدین  نام های  دروز، 
اذعان  به  کرده اند.  اختیار  خود  برای  را 
فردی  که  حمزه بن علی  نیز  مورخان 
ایرانی و از نزدیکان حاکم بوده، مؤسس 
اصلی و رهبر فکری این مذهب محسوب 

می شود.
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واجبات  مهم ترین  از  راستگویی   .1
آن  و  است  دروز  موحدین  نزد  مقدس 
را رأس االیمان و تجّسم عقل در برابر 
شیطان می دانند و وفای به عهد را نیز از 

مستلزمات آن می دانند. 
2. اتحاد و برادری و همکاری و همیاری 
خود  حیات  طول  در  ُدرزی ها  متقابل. 
و  کرده  دفاع  خود  هم کیشان  از  همواره 

با یکدیگر یکصدا بوده اند.

3. دوری از عبادت بت ها.
4. دوری از شیاطین و طغیان.

5. توحید. البته منظور از توحید در مذهب 

دروز معنای خاصی را در بر دارد؛ چرا که 
آنان الحاکم بأمراهلل را جلوة خدا می دانند 
که امامت ذاتی او بوده و در حمزه تجلی 

یافته است. 
6. رضا و تسلیم به امر موال.

  بیست و سومین کنفرانس مجلس اعلی امور اسالمی با عنوان
            خطر اندیشه تکفیری و فتاوای بدون علم بر مصالح ملی و     

             روابط  بین المللی

ارکان اصلی مذهب دروز
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1. حمزه بن علی
2. مقتنی بهاءالدین

3. سالمه بن عبدالوهاب
4. محمدبن وهب قرشی

5. اسماعیل بن محمد تمیمی

پنج حدود )رجال( در مذهب دروزملتقی »االعالم الجديد وقضايا المجتمع الجزائري««
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و  محض  وحدت  آنان  مذهب  اساس 
مطلق خداوند است.

در سال 408ق حمزه چند رساله نوشت و 
اصول اعتقادی پیروانش را در آنها مدّون 
ساخت. احکام دینی را گروهی از مبلّغان 
اسماعیلی  داعیان  مراتب  سلسله  شبیه 
تبلیغ می کردند و در تشکیالتی که حمزه 
به  جهانی  مقاماتی  بود،  کرده  برقرار 
سلسله مراتب حدود )رجال( ارشد نسبت 
کل  عقل  تجّسم  حمزه،  بود.  شده  داده 

بود، در درجة بعد از او اسماعیل تمیمی 
محمدبن وهب  او  از  بعد  بود،  کل  نفس 
کلمه بود، در مراتب چهارم و پنجم نیز 
بهاءالدین  و  الساُمری  سالمه  ترتیب  به 
قرار داشتند که سابق و الحق نام داشتند.

و  حمزه  مقاالت  و  بهاءالدین  رسائل 
جمعًا  دوم  درجه  مقامات  از  مقاله  چند 
رسائل دروز را تشکیل می دهند که این 
مجموعه، کتاب حکمت الشریفه نام دارد.

دروزیان  اعتقادی  اسناد  و  رسائل  اغلب 

برخی از آداب و عقاید دروز 

ُدرزی ها مذهب خود را مذهب التوحید و خود را موحدون می نامند.



 »
  »

 
 »

 

142

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

تنها در دسترس عده کمی از بزرگان این 
مذهب قرار دارد و به دلیل تقیه و رازآلود 
بودن فرقة دروز، سایر افراد از این رسائل 

بی بهره اند.

تناسخ 
بر  بنا  و  هستند  تناسخ  به  قائل  دروز 
یک  در  همه  بشری  نفوس  آنان  اعتقاد 
در  آنها  تعداد  و  شده اند  آفریده  زمان 
نفس  هر  و  است  یکسان  زمان ها  همه 
تولدی  دیگر  بدنی  در  مرگ،  هنگام  به 
تازه می یابد و بدن برای آن نفس مانند 
پیروان  ازاین رو،  است.  پوشش  و  لباس 
این مذهب، هیچ هراسی از مرگ ندارند 

و به شجاعت معروفند.

معاد و روز رستاخیز
قائل بودن به تناسخ باعث شده است تا 
نگاه ُدرزی ها به روز رستاخیز نیز نگاهی 
متفاوت از ادیان ابراهیمی باشد. آنان روز 
قیامت را پایان انتقال ارواح به جسم های 
کمال  به  ارواح  رسیدن  روز  و  مختلف 
کامل  به طور  توحید  که  روزی  می دانند. 
بر شرک تفوق یابد که در آن روز خداوند 
بندگان  برای  خویش  ناسوتی  چهره  با 

ظاهر خواهد شد.
نشده  ذکر  روز  این  برای  دقیقی  تاریخ 
روز  این  که  قائلند  ُدرزی ها  اما  است 
خاص در ماه جمادی یا رجب خواهد بود 
شدن  نزدیک  برای  نیز  را  نشانه هایی  و 
تسلط  جمله،  از  کرده اند.  ذکر  روز  این 
یهود و مسیحیان بر جهان و فراگیرشدن 
فساد در میان مردم و سیطره یافتن یهود 

بر بیت المقدس و... .

قرآن
دروز قرآن را به عنوان کتاب مقدس قبول 
دارند اما بنابر تفاسیر خود؛ چرا که مبلغان 
ارائه  قرآن  آیات  از  خاصی  تفاسیر  دروز 
تأکید  آیات  باطن  بر  بیشتر  که  داده اند 

دارد.

انحصار مذهبی  
که  کسانی  تنها  که  معتقدند  ُدرزی ها 
می شوند،  متولد  ُدرزی  خانواده ای  در 
هیچ  تحت  و  باشند  ُدرزی  می توانند 
را  خود  مذهب  نمی توانند  نیز  شرایطی 
این  دیگران  به  دروز  آیین  کنند.  ترک 
اجازه را نمی دهد که به آن وارد شوند و 
به اسرار آن دست یابند. پایبندی به این 



 »
  »

 
 »

  »
 

سی
شنا

ن  
ریا

ج

143

دروز  آیین  به  تبلیغی  غیر  ویژگی  اصل، 
بخشیده است.

گناهان کبیره
آیین دروز محرمات متعددی دارد که دو 
و  هستند  بقیه  از  شدیدتر  آن ها  از  مورد 

مجازات های سختی را به همراه دارد.
1. روابط جنسی قبل از ازدواج یا فراتر از 

ازدواج که فحشا تلقی می شود.
2. قتل عمد.

هر فرد یکی از محرمات را مرتکب شود، 
اجازه ندارد کتاب مقدس را بخواند و در 
مراسم نماز جماعت شرکت کند و فقط 

می تواند تفسیر کتاب مقدس را بخواند.

نماز و نیایش

نماز ُدرزی ها دو روز در هفته )شب های 
که  محلی  در  پنجشنبه(  و  یکشنبه 
دین"  "مجلس  یا  "خلوت"  به اصطالح 

خوانده می شود، برگزار می گردد.
ُدرزی ها آداب و عقاید دیگری نیز مانند: 
تک همسری، اختیار در پیوستن به مذهب 
در 14-15 سالگی، طرز پوشش متواضع 
خاص،  سکونت  سبک های  میانه رو،  و 
وفاداری به خاک و... که در این نوشتار 
به جزئیات  پرداختن  این مجال  از  بیش 

آداب و عقاید این فرقه وجود ندارد.

پراکندگی جمعیتی
250هزار  حدوداً  دروز  مذهب  پیروان 
در  آنان  از  نفر  که 121هزار  نفر هستند 
سوریه، حدود 90هزار نفر در لبنان و باقی 
دارند.  اشغالی سکونت  آنان در فلسطین 
برخی کشورهای  به  نیز  از دروز  عده ای 
اطراف هجرت کرده اند و در آنجا اقامت 

دارند.

دروز در اسرائیل
ُدرزی های اسرائیل در مناطق کوهستانی 
شمال  در  آنان  اغلب  و  دارند  سکونت 
ُدرزی های  هستند.  اشغالی  فلسطین 
از اشغال  منطقة جوالن سوریه نیز پس 
سلطه  تحت  اسرائیل  توسط  منطقه  این 
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نشدند  حاضر  اما  شدند،  واقع  رژیم  این 
و  کنند  باطل  را  خود  سوری  شناسنامة 

شناسنامة اسرائیلی اختیار کنند.
با دخالت نکردن در مناقشات و  ُدرزی ها 

حتی  یهودیان  و  اعراب  میان  نزاع های 
با  اسرائیل  جعلی  رژیم  تشکیل  از  پیش 
هم پیمان  یهودی  شبه نظامی  نیروهای 

بودند. 
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یهودیان  و  دروز  میان  روابط  نزدیکی    
 1920 دهه  سال های  به  فلسطین  در 
این دو طایفه  باز می گردد. هنگامی که 
فشار  تحت  اعراب  را  دروز(  و  )یهودیان 
قرار دادند و هم گرایی میان آنان به نفع 

هر دو طرف بود.
اسحاق  میالدی   1930 سال  اکتبر  در 
 بن  زوی، از سران رژیم  صهیونیستی و 
دومین رئیس  جمهور این رژیم، در دیدار 
از روستاهای منطقة جلیله به گرمی مورد 

ُدرزی ها قرار گرفت و میزبانان  استقبال 
او به برقراری روابط دوستانه با یهودیان 
اظهار تمایل کردند. این رویداد موفقیتی 
بزرگ برای آینده روابط دروز و یهودیان  
و در عین حال مؤثر در حفظ موقعیت و 
امنیت روستاهای دروز محسوب می شد.

بن زوی نیز تصمیم گرفت تا روابط میان 
او در  یهودیان و دروز را گسترش دهد. 

نامه ای می نویسد:
در هر اقدام اساسی از قبیل تأمین مالی 

ارتباط ُدرزی های فلسطین با اسرائیل و یهودیان 
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سازمان های  ایجاد  مختلف،  وام های 
از  که  دوستانه  روابط  برقراری  سیاسی، 
فعالیت های ما در میان اعراب خواهد بود، 
روستاهای دروز پیش از سایر مناطق باید 
ُدرزی ها  درمیان  گیرند.  قرار  توجه  مورد 
افراد تحصیل کرده و وفاداری را می توان 
کامل  رضایت  با  و  مشتاقانه  که  یافت 

آماده همکاری با ما هستند... .1
یکی از عوامل گرایش ُدرزی ها به ارتباط 
نگران کننده  و  بی ثباتی  فضای  یهود،  با 
آن دوران بود. شورش و قیام در سوریه 
باعث شده  فرانسه  فرمایشی  رژیم  علیه 
بود تا بسیاری از ُدرزی ها کشته یا زندانی 
کشورهای  که  بود  درحالی  این  و  شوند 
عرب و اعراب فلسطین هیچ گونه کمکی 
به آنان نکردند. از سوی دیگر، ُدرزی ها 
برادران  و  هم کیشان  سرنوشت  درقبال 
آنان  رهبر  همچنین  و  سوریه  در  خود 
بسیاری  همراه  به  که  االطرش  سلطان 
شده  تبعید  اردن  ماورای  به  پیروانش  از 
این  در  داشتند.  عمیقی  نگرانی  بود، 
اوضاع، بر قدرت و نفوذ کسانی خواهان 
می شد؛  افزوده  بودند  یهودیان  با  ارتباط 

سرنوشتی  اسرائیل  در  دروزی ها  اتاشی،  زیدان  نک:   .1
مشترک، ص46. 

در  مطرح  موضوعات  از  یکی  که  چرا 
و  دروز  میان  گفت وگوهای  و  روابط 
یهودیان  نفوذ  از  بهره گیری  یهودیان، 
بر  تأثیرگذاری  امید  به  بریتانیا  دولت  بر 
به  آنان  برای راضی کردن  دولت فرانسه 
بازگرداندن سلطان االطرش و طرفداران 

او به سوریه به صورتی آبرومندانه بود.2
البته تعمیق روابط میان دروز و یهودیان 
بی تأثیر از مطبوعات عربی نبود. در این 
معرفی  گروهی  را  یهودیان  مطبوعات، 
می کردند که از نفوذ سیاسی و اقتصادی 
بودند  برخوردار  در سراسر جهان  باالیی 
سیاسی  تغییرات  و  تحوالت  کلیة  در  و 
هدف  هرچند  داشتند.  اساسی  نقش  نیز 
مطالب  این  انتشار  از  عربی  مطبوعات 
علیه  آنان  تحریک  و  اعراب  به  هشدار 
بر  را  متفاوت  تأثیری  اما  بود،  یهودیان 
در  آنان  که  چرا  داشت؛  دروز  جامعه 
اوضاع فعلی به دنبال هم پیمانی قدرتمند 

و بانفوذ بودند.3
از سال های  که  می آید  نظر  به  ازاین رو، 
این  رژیم صهیونیستی،  پیدایش  ابتدایی 
استمرار  و  ایجاد  پی  در  همواره  رژیم 

2. زیدان اتاشی، پیشین، ص47. 
3. همان، ص50. 
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فلسطین  ُدرزی های  با  دوستانه  روابط 
اختالفاتی  مراحل  برخی  در  است.  بوده 
نیز بروز کرده است اما به طورکلی میان 
روابط  اسرائیل  رژیم  و  فلسطین  دروز 

دوستانه و نزدیکی برقرار بوده و هست. 
تا جایی که ُدرزی ها در کنیست، مجلس 
اسرائیل، نیز نمایندگانی دارند و منشأ اثر 

هستند.



 »
  »

 
 »

 

148

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دوازدهم
گزار

ُدرزی های سوریه از مهم ترین بازیگران 
حساب  به  کشور  این  تاریخ  در  سیاسی 
صلیبیان،  علیه  مبارزه  با  آنان  می آیند. 
کردند  جلب  خود  به  را  ایوبیان  اعتماد 
و  مغول ها  علیه  مبارزه  در  همچنین  و 
کردند.  ایفا  را  به سزایی  نقش  عثمانی ها 
سلطان  رهبری  به  که  بودند  آنان 
سوریه  بزرگ  انقالب  آتش  االطرش 
کردند  برپا  1925میالدی  سال  در  را 
ارتش  بر  را  سهمگینی  ضربه های  و 
فرانسه تحمیل کردند. ُدرزی های سوریه 
نقش  نیز  اسرائیل  علیه  جنگ  در  حتی 

جوالن  منطقة  اشغال  از  پس  و  داشتند 
سوزاندن  با  صهیونیستی،  رژیم  توسط 
می شدند  فریاد  اسرائیلی،  شناسنامه های 
که هیچ شناسنامه ای نمی تواند جایگزین 

شناسنامه سوری آنان باشد.

[
ُدرزی ها در سوریه
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[
ُدرزی ها در لبنان

مهمی  نقش  ُدرزی ها  نیز  لبنان  در 
سال  در  کشور  این  استقالل  در  را 
با  و  داشتند  عهده  بر  1943میالدی 
مؤسس  و  رهبر  جنبالط،  کمال  رهبری 
حزب سوسیالیست پیشرو در لبنان دست 
ُدرزی های  نیز  امروزه  زدند.  انقالب  به 
امیر  دارند،  سیاسی  رهبری  دو  لبنان 
رئیس حزب دموکراسی  ارسالن،  طالل 

لبنان و خاندان جنبالط.  
سوسیالیست  حزب  رهبر  جنبالط،  ولید 
پیشرو در لبنان، یکی از رهبران سیاسی 
ُدرزی ها به شمار می آید. وی که پس از 

ترورشدن پدرش کمال جنبالط، رهبری 
این حزب را بر عهده گرفته، خود نیز در 
سال 1983میالدی هدف سوء قصد واقع 

شد.
جنبالط از خاندانی است که اصالتًا کردی 
در اصل جان  این خاندان  نام  و  بوده اند 
به  جانی  که  کسانی  یعنی  بوده  پوالد 

سختی پوالد دارند.
ولید جنبالط که در دولت رفیق حریری 
از  یکی  داشت،  را  وزارت  منصب  نیز 
عناصر تأثیرگذار در فضای سیاسی لبنان 

محسوب می شود.
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کتاب  در  که  فتوایی  صدور  با  ابن تیمیه 
است،  شده  ذکر  او  الفتاوای  مجموع 

درباره ُدرزی ها گفته است: 
هستند  ُدرزی  نشتکین  پیروان  ُدرزی ها 
که آنان را به الوهیت حاکم دعوت کرد. 
آنان حاکم را البارئ و العالم می نامند و 
به  قائل  آنان  می خورند.  قسم  او  نام  به 
انکار  را  بودن عالم هستند و معاد  قدیم 
می کنند و واجبات و محرمات اسالمی را 
از باطنی هایی هستند  آنان  قبول ندارند. 
مشرکان  و  نصارا  و  یهود  از  کافرتر  که 

از  ترکیبی  آنان  مذهب  هستند.  عرب 
از  و  است  زردشتیان  و  فالسفه  اقوال 

روی نفاق، اظهار تشیع می کنند.
حالی  عین  در  و  اخیر  دوره های  در  اما 
کفر  به  مسلمان  عالمان  از  برخی  که 
با  مصر  االزهر  می دادند،  فتوا  ُدرزی ها 
صدور فتوایی بر مسلمان بودن ُدرزی ها 
تأکید کرد. در سوریه نیز مفتی عام این 
کشور به مسلمان بودن دروز، علویان و 

اسماعیلیان فتوا داد.

موضع اهل  سنت در قبال ُدرزی ها
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موضع شیعیان در قبال ُدرزی ها

آیت اهلل  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر 
دروز  درباره  خود  فتوای  در  خامنه ای، 
نبوت  و  توحید  به  دروز  اگر  فرمودند: 
خاصه معتقد باشند، حکم آنان حکم سایر 
مسلمانان است و اگر یکی از ضروریات 
برآمده  آنان  انکار  و  کنند  انکار  را  دین 
اسالم  پیامبر  تکذیب  یا  رسالت  انکار  از 

باشد، این انکار موجب کفر است.
آیت اهلل سیستانی، مرجع شیعیان در شهر 
فتوا  این گونه  ُدرزی ها  درباره  نیز  نجف 
دادند که اگر دروز به شهادتین اقرار کنند، 

مسلمان هستند و اگر اقرار به شهادتین 
نداشته باشند، از مسلمانان نیستند.    
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جاویدنیا ـ سجاد سلطان زاده، تهران: ناروند، چاپ اول، 1382ش.

2. صالح زهرالدین: تاریخ المسلمین الموحدین الدروز، بیروت: المرکز العربی لألبحاث 
و التوثیق، چاپ دوم، 1994م.

3. نجالم ابوعزالدین: تحقیقی جدید در تاریخ، مذهب و جامعه دروزیان، ترجمه: احمد 
نمایی، مشهد: آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1372ش.

4. سایت ویکی پدیا )عربی(:
  ar.wikipedia.org

5. سایت بوابة الحرکات االسالمیة:
http://www.islamist-movements.com
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  تأسیس مرکز

تأسیس مرکز
ملک  ادیان  گفت وگوی  مرکز  ایجاد 
کشورهای  سران  نشست  به  عبداهلل 
اسالمی در سال 2005م بازمی گردد که 
به تشکیل هیئت جهانی  در آن نشست 
و  ادیان  پیروان  میان  گفت وگوی  برای 
فرهنگ ها فراخوانده شد. در نوامبر سال 
و  عبداهلل  ملک  میان  دیداری  2007م 
پاپ بندیکت شانزدهم رهبر واتیکان در 
همین راستا انجام شد. در سال 2008م 

در  بین المللی  جامعه  تأییدات  همراه  به 
خالل برگزاری همایش جهانی اسالمی 
شد،  برگزار  مکه  در  که  گفت وگو  برای 
با  مادرید  در  سال  همان  در  همایشی 
ادیان  پیروان  میان  گفت وگوی  عنوان 
مختلف با مشارکت عربستان سعودی و 
بیانیه  در  و  شد  برگزار  اتریش  و  اسپانیا 
پایانی آن مقرر شد تا جلسه مخصوصی 
در سازمان ملل متحد درباره اقدام ملک 
عبداهلل در زمینه گفت وگوی میان پیروان 
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جلسه  در  شود.  برگزار  مختلف  ادیان 
سازمان ملل که در نوامبر2008م برگزار 
شد، جمعیت عمومی سازمان ملل با تأیید 
ضرورت  بر  مادرید  همایش  توصیه های 
تحقق صلح جهانی از طریق گفتگو میان 
مختلف  فرهنگ های  و  ادیان  پیروان 
دبیرخانه  ژوئن 2009م  در  و  کرد  تأکید 
همایش جهانی گفت وگو در وین گروهی 
الزم  مقدمات  ایجاد  و  پیگیری  برای  را 
بررسی  و  مرکز  فعالیت  آغاز  برای 
گفت وگو  جهانی  مرکز  تأسیس  سازوکار 
میان پیروان ادیان و فرهنگ ها تشکیل 
داد. تأیید بین المللی در قبال تشکیل این 
مرکز در خالل همایشی که رابطه العالم 
با  ژنو  در  2009م  اکتبر  در  االسالمی 
عنوان "اقدام ملک عبداهلل برای گفت وگو 
و تأثیر آن در اشاعه ارزش های انسانی" 
برگزار کرد، آشکار شد. در این همایش، 
دانشگاهی  و  دینی  شخصیت   150
فرهنگ های  و  ادیان  از  نمایندگی  به 
توجه  با  داشتند.1  مختلف جهان شرکت 
راستای  در  و  صورت گرفته  اقدامات  به 
تالش برای عملی کردن اقدامات انجام 

 . مصاحبة فیصل عبدالرحمن معمر دبیرکل 1
مجمع با روزنامه شرق االوسط.

شده، 3کشور عربستان، اسپانیا و اتریش 
در اکتبر 2011م با امضای توافق نامه ای 
عبداهلل بن عبدالعزیز  ملک  جهانی  مرکز 
برای گفت وگوی میان ادیان و فرهنگ ها 
مشارکت  با   "KAICIID" "کایسید" 
واتیکان به عنوان ناظر را تأسیس کردند. 
بنا به گفتة دبیر کل مرکز ادیان، فیصل 
به عنوان  ژنو  انتخاب  معمر،  عبدالرحمن 
مقر این مرکز به صورت تصادفی نبوده 
تاریخی  قدمت  آن  انتخاب  دلیل  بلکه 
این شهر و موقعیت متمایز آن در مسیر 
وسط  در  آن  واقع شدن  و  انسانی  تمدن 
اروپا بوده است و تمامی این امور موجب 
فراهم آمدن فضایی مناسب برای تقریب 
بر  تمرکز  و  فرهنگ ها  و  ملت ها  میان 
اعتدال و تسامح و میانه روی خواهد شد.

ایجاد  برای  مرکز  این  اجرایي  هیئت 
طرح های اساسی برای اجرای توافق نامه 
مقر  شد.  تأسیس   2008 نوامبر   26 در 
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اتریش  پایتخت  وین  در   مرکز  اصلی 
واقع شده است.

 در همین روز، با برپایی جشنی جهانی 
مبلغ  به  که  هافبورگ  تاریخی  قصر  در 
13 میلیون یورو سعودی آن را خریداری 

شخصیت   850 حضور  با  بود،  کرده 
جهانی از رهبران دینی و سیاسی از علما، 
فرهنگیان، اندیشمندان و دانشگاهیان و 
در رأس آنها بان کی مون رئیس سازمان 
ملل متحد مرکز ملک عبداهلل به صورت 
رسمی افتتاح شد و فعالیت های خود را بر 
اساس این نگاه که دین بنیان قدرتمندی 
احترام  گفت وگو،  فرهنگ  تقویت  برای 
و  عدالت  ارزش های  ارتقای  و  متقابل 

صلح است، آغاز کرد.

بین المللی  فراوان  تأییدهای  وجود  با 
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و  مؤسسات  شخصیت ها،  همراهی  و 
این  به  نیز  برخی  مختلف،  کشورهای 
کردند  اعتراض  عربستان  پادشاه  اقدام 
با توجه به ثروت  و اهداف این مرکز را 
تکفیری  تفکر  ترویج  موجب  کشور  این 
میان  در  مالی  فساد  ترویج  و  وهابیت 

احزاب اتریش دانستند.
هنگام  به  االزهر  شیخ  الطیب"  "احمد 
از  قاهره،  به  اتریش  خارجه  وزیر  سفر 
وزیر خارجه اتریش خواست تا از تأسیس 
وین  در  عربستان  توسط  مرکزی  چنین 

با  عربستان  چراکه  کنند؛  جلوگیری 
وهابیت  گسترش  دنبال  به  اقدام  این 
چنین  ایجاد  و  می باشد  دنیا  سراسر  در 
تفکر  گسترش  برای  را  زمینه  مرکزی 

وهابیت فراهم خواهد کرد.
به دنبال انتخاب کالودیا باندیونـ  اوتمر، 
عضو  و  اتریش  دادگستری  پیشین  وزیر 
دبیرکل  معاون  به عنوان  مردم،  حزب 
به  کرایکلر  کرت  عبداهلل،  ملک  مرکز 
با  اتریش  احزاب  برخی  از  نمایندگی 
سیف االسالم  مالی  حمایت  یادآوری 

 برخی واکنش ها به تأسیس این مرکز
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اتریش  آزادی  حزب  از  قذافی  فرزند 
ارتباط  احتمال  خصوص  در  گذشته،  در 
احزاب  بعضی  با  مرکز  این  مخفیانه 
اتریشی هشدار دادند. ایشان با اشاره به 
اینکه کنترلی از بیرون بر این مرکز وجود 
بار  تا  دارد  احتمال  امر  این  ندارد، گفت: 
دیگر فساد مالی و تأمین مالی احزاب به 
طور پنهانی صورت گیرد. او تأکید کرد: 
سال  چند  که  کرد  نخواهم  تعجب  من 
دیگر این خبر منتشر شود که این مرکز 
مانند هایدر  مالی کند.  را حمایت  حزبی 

پسر  طریق  از  که  آزادی  حزب  رئیس 
قذافی دچار فساد مالی شده بود. یوهان 
گودنوس، رئیس فراکسیون حزب آزادی 
شهر وین و قائم مقام رئیس حزب آزادی 
نیز در واکنش به این اقدام ملک عبداهلل 
پیشین  وزرای  از  یکی  انتخاب  درباره 
دبیرکل  مقام  قائم  به عنوان  مردم  حزب 
مرکز گفت وگوی ادیان گفت که این امر 

اتفاقی صورت نگرفته است.

در  ادیان  گفت وگوی  مرکز  کل  دبیر 
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تأسیس  مهم  دالیل  از  یکی  سخنانی 
از  انجمنی  تشکیل  بر  عالوه  را  مرکز 
مؤسسات  و  ادیان  پیروان  نمایندگان 
تقویت  برای  متخصصان  و  فرهنگی 
توافق  تحقق  اطالعات،  تبادل  و  روابط 
و صلح جهانی و حل و فصل اختالفات 
از طریق مسالمت آمیز بیان کرد و گفت: 
گفت وگو نباید تنها به شکل صوری میان 
بر  باید حفاظت  بلکه  بیفتد،  اتفاق  ادیان 
ارزش های  و  اسالمی  کرامت  اصول 

در  بدون  آزادی  و  بشر  و حقوق  انسانی 
دین  و  زبان  جنسیت،  نژاد،  گرفتن  نظر 

اتفاق بیافتد. 
را  مرکز  اهداف  از  دیگر  یکی  ایشان 
و  فعالیت  و  پایدار  و  مستمر  گفت وگوی 
برای  کشورها  تمام  با  سازنده  همکاری 
پیروان  میان  گفت وگوی  فعال کردن 
خاطر  او  کرد.  ذکر  فرهنگ ها  و  ادیان 
نشان کرد در این راه تجارب ملی خود را 
قرار خواهیم  با دیگران  مبنای گفت وگو 

 اهداف مرکز
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داد و بر اساس احترام متقابل و بدون در 
نظر گرفتن عقاید و ملیت افراد با آن ها 

گفت وگو خواهیم کرد.1
معمر همچنین انتشار ارزش های انسانی، 
حالی  در  عبداهلل،  ملک  ادیان،  مرکز  دبیرکل  این سخن   .1
است که چندی قبل عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم سعودی 
که  کرد  صادر  فتوا  عربستان  کبارالعلمای  هیئت  رئیس  و 
ایجاد  ندارد  کنیسة جدیدی حق  و  کلیسا  در عربستان هیچ 
شود. و این اقدام عالوه بر محدودیت های مذهبی است که 
اسالمی  مذاهب  سایر  قبال  در  شیعیان  بر  عالوه  عربستان 
نیز در کشور خود انجام می دهد و از برگزاری برخی مراسم 
به صورت  به خصوص شیعیان و صوفیان  مذهبی مسلمانان 
مفتیان  برخی  همچنین  می کند.  جلوگیری  باشکوه  و  علنی 
عربستان در فتاوای خود حکم تکفیر شیعیان و برخی مذاهب 
اسالمی مانند دیوبندیه و تصوف را صادر کرده اند و حاضر به 

قبول اسالم آن ها نیستند. 

با  مبارزه  خانواده،  نقش  تقویت  اخالق، 
بی سوادی  از بین بردن  مسری،  امراض 
زیست  محیط  آلودگی های  با  مبارزه  و 
در  برشمرد.  مؤسسه  اهداف  دیگر  از  را 
همایش گفتگوی ادیان در سال 2013م 
مرکز  درازمدت  در سخنانی هدف  معمر 
را این گونه بیان کرد که تمامی مؤسسات 
گفت وگو در سراسر جهان، در آغوش این 
مرکز قرار بگیرند تا به هدف واالیی که 
همان ارزش های تمدنی اعلی بر اساس 
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میان  مشترک  زندگی  و  انسان ها  تنوع 
آن هاست، بر اساس صلح، محبت، حسن 
دنیایی  در  انسانی  برادری  هم جواری، 
که همانند روستایی کوچک شده است، 
مجالی  چهارچوب  این  در  بیفتد.  اتفاق 
برای جدایی و انزوا وجود ندارد و نداهای 
و  داشت  نخواهد  جایگاهی  جنگ طلبانه 
دین به عنوان بخشی از راه حل اختالفات 
میان گروه های دینی و فرهنگی خواهد 
و  اختالفات  ایجاد  برای  دلیلی  نه  بود 

مشکالت.

معمر در مصاحبه با روزنامه شرق 
این  به  االوسط سازوکار رسیدن 
بیان  بر اساس 3محور  را  اهداف 

داشت:
محور اول "احترام آرا و آرای دیگران از 
میان گفتگو" و این محور زمانی تحقق 
برای  مرکزی  مؤسسه  این  که  می یابد 
پیروان  مؤسسات  تمامی  میان  ارتباط 
برای  و  بگیرد  قرار  فرهنگ ها  و  ادیان 
در  تعامل  و  کاربردی  آموزش  و  تبادل 
اشتباه  دینی  مفاهیم  اصلی  زمینه های 
ادیان  پیروان  میان  گذشته  تصورات  و 

مرجعی اصلی قرار بگیرد.
محور دوم: "تأسیس بخش های مشترک 
اصلی ترین  از  مختلف"  گروه های  میان 
و  توافق  برانگیختن  مرکز  اولویت های 
محور  حول  گروه ها  میان  همزیستی 
فعالیت های  در  مشارکت  و  انسانی 
جدول  با  مرتبط  تاریخی  و  فرهنگی 
گفت وگوی  به  که  مرکز  فعالیت های 
میان پیروان ادیان مربوط است می شود. 
کارگاهی  دوره های  برگزاری  همچنین 
برای آموزش مهارت های گفت وگویی و 
ارتباط متقابل عالوه بر جذب توانایی های 
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جوانان در زمینه گفت وگوی میان ادیان 
از دیگر اولویت های مرکز می باشد.

دینی،  مشارکت  "تحقق  سوم  محور 
دینی  رهبران  میان  مدنی  و  تمدنی 
محافل  برگزاری  با  که  سیاسی"  و 
باال  در سطوح  مسالمت آمیز  گفت وگوی 
این  می یابد.  تحقق  سیاستمداران  میان 
مناظرات درباره تصورات خطا و تصورات 
فرهنگ ها  و  ادیان  پیروان  میان  گذشته 
خواهد بود تا در نهایت شیوه استراتژیک 
دست  به  آن  از  استراتژیک  خدمتی  یا 

بیاید. 

"مسیره  عنوان  تحت  کتابی  مرکز  این 
المرکز" منتشر کرده که در آن به شکل 
ساختار  برنامه ها،  اهداف،  درباره  مفصل 
و اموری که به نحوه مدیریت و فعالیت 

مرکز مربوط می شود، بحث کرده است.
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هیئت  یک  مرکز  این  برنامه هاي  برای 
مختلف  ادیان  نمایندگان  از  نفره   9
اوانجلیک ها،  کاتولیک ها،  جمله  از 
سني ها،  ارتدکس ها،  پروتستان ها، 
بودایي ها  یهودیان،  وهابي ها،  شیعیان، 
و  مي کنند  تصمیم گیري  هندوها  و 
سابق  وزیر  معمر«  عبدالرحمن  »فیصل 
آموزش دولت سعودي دبیرکل این مرکز 

می باشد. اعضای اصلی نه نفره این مرکز 
أجنیفش شخصیت  از: سوامی  عبارت اند 
سیاسی هندی، کوشو نیوانو فعال ژاپنی 
ادیان، دکتر محمد  در زمینه صلح میان 
گفت وگوی  لبنان  گروه  دبیر  السماک 
اهلل  عطاء  دکتر  مسیحی،  و  اسالمی 
ارشاد  و  فرهنگ  سابق  وزیر  مهاجرانی 
اسالمی ایران، رابی دیوید روسن رئیس 

 ساختار مرکز
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روابط  امور  در  یهودی  امریکایی  گروه 
رئیس  ایمانیویل  کشیش  ادیان،  میان 
اعضای  اما  اروپا.  کلیساهای  اتحادیه 
نمی باشند  نفر  نه  این  تنها  مرکز  این 
بلکه انجمن مشورتی متشکل از صد نفر 
که در زمینه تقریب ادیان فعال هستند، 
تشکیل خواهد شد عالوه بر کشورهایی 
مرکز  این  به  باشند  داشته  تمایل  که 

به عنوان ناظر بپیوندند. 
برخی رسانه ها در قبال انتخاب دونفر از 
نشان  واکنش  گروه  این  9نفره  اعضای 
صهیونیست  خاخام  نفر  اولین  دادند. 
عبري زبان  روزنامه  بود.  روزن"  "دیوید 
رژیم  چاپ  آحارونوت"  "یدیعوت 
"یک  تیتر  با  گزارشي  در  صهیونیستي 
گفت وگوي  مرکز  در  اسرائیلي  خاخام 
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آنچه  "مسلمًا  نوشت:  عربستان"  ادیان 
به  و  تعجب برانگیز  مرکز  این  افتتاح  در 
همان اندازه مهم تلقي مي شود، انتخاب 
خاخام اسرائیلي به عنوان یکي از اعضاي 
9 نفره مرکز ملک عبداهلل است؛ یدیعوت 
همچنین به نقل از خاخام روزن نوشت: 
انتخاب من به عنوان یک خاخام اسرائیلي 
از طرف ملک عبداهلل بسیار تعجب برانگیز 
اقدامات  این گونه  امیدوارم  بود و  و مهم 
براي آزادي ادیان ادامه پیدا کند. دیوید 
بین المللي  کمیته  مدیر  به عنوان  روزن 
و  آمریکا  یهودیان  ادیان  بین  شوراي 
به عنوان یکي از مشاوران شوراي خاخامي 
در بیت المقدس، چهره شناخته شده اي در 

میان صهیونیست ها دارد.
نفر دوم عطاءاهلل مهاجرانی است که ملک 
عبداهلل او را نماینده شیعیان انتخاب کرد. 
سایت  در  مقاله ای  انتشار  با  مهاجرانی 
شرق االوسط این مرکز را مکانی برای 
گفت وگوی ادیان و فرهنگ ها و تقویت 
از  ارزش هایی  احترام  و  همکاری  درک، 
معرفی کرد.  تنوع، عدالت و صلح  قبیل 
عبدالرحمن  قرآن  صوت  همچنین  او 
مسجد  و  مسجدالحرام  مدیر  السدیس 
علمای  افراطی ترین  از  که  را  نبوی 

وهابی و مخالفان شیعه است، به طنین 
زمینه  در  را  صوت  و  کرد  تشبیه  وحی 

گفت وگوی میان ادیان سازنده دانست.
نوشت:  خود  مقاله  ادامه  در  مهاجرانی 
مبدأ  به عنوان  گفت وگو  از  که  زمانی 
باید  می گوییم،  سخن  زندگی  و  اندیشه 
نیز  دیگران  که  باشیم  داشته  ایمان 
را  آزادی  نیز  آنها  و  هستند  ما  همانند 
از  را  انسانی  ارزش های  و  دارند  دوست 
خود می دانند. اگر ما خود را محور جهان 
باید  دیگران  که  باشیم  معتقد  و  بدانیم 
قبول  را  ما  ایدئولوژی  و  افکار  و  دین 
افکار  ترویج دهنده  دیگران  چراکه  کنند، 
اشتباه هستند، این همان پایان گفت وگو 
که  است  دیکتاتوری  این همان  و  است 
دیگران  و  می گوید  نفر سخن  یک  تنها 
باید سخنان او را گوش دهند و این پایان 

آزادی و حقوق بشر خواهد بود.
السالم  علیه  علي  امام  اسالمي  مرکز 
وین، کانون اصلي همگرایي شیعیان در 
اعتراض  اقدام عربستان  این  به  اتریش، 
کرد و رئیس این مرکز خطاب به مرکز 
ادیان ملک عبداهلل تأکید کرده است که 

مهاجراني نماینده تفکر شیعه نیست. 
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درباره ما
ترجمان، موسسه ای است که هدف خود را ایجاد ارتباطات فکری بین زبان فارسی و دیگر زبان های 
زندۀ دنیا قرار داده است. اما چنین کاری در زمان حاضر که دوران وفور ترجمه و مترجم مابین فارسی 
زبانان است، چه اهمیتی دارد؟ ترجمان نقطۀ تمایز خود را در این مسئله می داند که هر متنی ارزش 
ترجمه را ندارد، اما هستند متون کمتر شناخته شده و جریان های به حاشیه رانده شده ای که ترجمۀ 
آن ها موجب باز شدن افق تازه ای در جهان اندیشۀ امروز ایران می شود. از سوی دیگر، ترجمان تالش 
می کند تا صدای اندیشمندان امروز ایران را نیز به گوش جهانیان برساند. انتخاب برخی از کتاب های 

فارسی و ترجمۀ آن ها به دیگر زبان ها، از دیگر اهداف مؤسسۀ ترجمان است.
متونی که ترجمان به فارسی برمی گرداند، در دو قالب عمومی »کتاب« و »مقاالت« جای می گیرند. 
کتاب های ترجمه شده چاپ می شوند و ترجمۀ مقاالت در سایت ترجمان در دسترس عمومی قرار 
می گیرند. در انتخاب مقاالت، حداکثر تالش ما بر این است تا تنها متون دست اول، از اندیشمندان 
اصلی جریان های مهم فکری و نظری ترجمه شوند و بر خالف بسیاری از دیگر نشریات و وبگاه ها، 

ترجیح داده ایم تا تعداد مقاالت کمتری را با کیفیتی باالتر و محتوایی غنی تر ترجمه کنیم.
تا سال های پیش از این، چاپ ترجمۀ مقاالت بلند در نشریات علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی، 
امری رایج بود، اما امروزه به دالیلی ناشناخته، ترجمۀ این مقاالت به کناری سپرده شده است. اما مهم 
آن است که از اهمیت این مقاالت در علم و اندیشه، چیزی کاسته نشده است و خوانندۀ فارسی زبان 
محتاج دسترسی به این منابع است. از این رو، ترجمان مقاالت بلندی را در دستور کار خود قرار داده 
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است که نوشته های کلیدی و مؤثر نویسندگان اصلی در رشته های گوناگون علوم انسانی بوده است.
در کنار ترجمۀ مقاالت، معرفی کتاب های جدیداالنتشار فارسی و التین، خبرهای جهان اندیشه در 
را به خود اختصاص  از سایت  انسانی، یادداشت و گفتگو، بخش های دیگر  رشته های مختلف علوم 

داده اند.
عالوه بر این، ترجمان در صدد است تا با برنامه ای از پیش تعیین شده، به برگزاری نشست های داخلی 
و خارجی علمی بپردازد. نشست ها ابتدائًا در همین سایت خبررسانی می شوند و بعد از برگزاری، شرحی 

از آن ها منتشر خواهد شد.
ترجمان، آمادۀ هر گونه همکاری در زمینه های ذکر شده، با افراد و گروه های محتلف فعال در حوزۀ 

علوم انسانی است.
قابل توجه است که سایت ترجمان در سامانه کتابخانه ملی ایران ثبت شده است و تمامی محتوای آن 

تحت حمایت قانون کپی بوده و از طریق شماره شاپا)ISSN( قابلیت ارجاع علمی دارد.
282-2345 :ISSN شماره ثبت در کتابخانه ملی ایران- مرکز ملی شاپا

info@tarjomaan.com :پست الکترونیک






