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 گفتارپیش 

برد، اختالفات قـومی و مـبهبی میـان آنچه اکنون جهان اسالم بیش از پیش از آن رنج می
عامــل اصــلی ایــن چــالش، عــدم شــناخت صــحیز ملــل مســلمان از مســلمانان اســت کــه 

باشد. همین عامل و در برخی اوقات شـناخت کـامال معکـوس از یکـدیگر سـب  یکدیگرمی
سوز در کشورهای اسالمی شده است. عالوه بر مسئله اخیر وجود های خانمانبروز درگیری

می، شــکاف میــان منــافع اقتصــادی و سیاســی کشــورهای اســتعمارگر در کشــورهای اســال
مسلمانان را افزایش داده است. کشورهای غربی در راستای پیشبرد اهداف استعماری خود 
و با برانگیختن اختالفات قومی و مبهبی سعی در ایجاد تفرقه میان مسلمانان دارند کـه بـا 

اند شعله اختالف وتفرقـه را وجود حاکمان وابسته به استعمار در کشورهای اسالمی توانسته
 حتی میان مردم یک کشور نیز برافروخته سازند.

بخش اسالم، وظیفـه آحـاد امـت اسـالمی ایجـاد وحـدت از این رو با توجه به تعالیم وحدت
میان مسلمانان است که راهکار عمده در این راستا شـناخت صـحیز از یکـدیگر و تکیـه بـر 

فات اسـت. مسـلمانان مشترکات موجود میان مسلمانان و بر حبر بودن از برانگیختن اختال
و قـرآن کـریم  که با وجود ایمان به خداوند یکتا، پیامبر اکرم)صلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم 

داری اصول مشترک بسیاری هسـتند و حتـی دراهـداف الهـی کـه همـان رسـیدن بـه مقـام 
انما المومنـون »توانند با تکیه بر شعار باشند میعبودیت و سعادت انسانها است مشترک می

تعـاونوا علـی البـر  و »فرمایـد در کنار یکدیگر و با الگو قرار دادن قـرآن کـریم کـه مـی« اخوه
تمدن بزرگ اسالمی را احیا کنند تا در سایه آن به «  التقوی و ال تعاونوا علی االثم و العدوان

غربـی سـعادت دنیـا و وحدت و تعالی رسیده و بدون نیاز بـه کشـورهای اسـتعماری و تمـدن
 ا برای ملتهای خود به ارمغان آورند.آخرت ر 

در این میان نخبگـان دینـی و دانشـگاهی جوامـع اسـالمی نقشـی اساسـی و محـوری ایفـا 



کنند و جایگاه بسیار مهمی در رسیدن به این هدف متعـالی دارنـد. ایـن نخبگـان جامعـه می
جدیـد در تواننـد بـا ایجـاد گفتمـانی هستند که با درک صحیز ظرفیتها و موانـع موجـود مـی

ها راه را برای ایجاد تمدنی اسالمی هموار سـازند. ایـن امـر میسـر ها و تفریطمقابله با افراط
 نخواهد شد جز با ارتباط عمیق میان نخبگان کشورهای اسالمی.

تالش دارد تا گامی هرچند  رصد پویای جهان اسالمدر راستای تحقق این هدف متعالی، 
هـا و راه معرفـی نخبگـان جهـان اسـالم و تبیـین دیـدگاه کوچک اما به اندازه وسع خـود در

 های ایشان بردارد.فعالیت
با توجه به گستردگی فضای فکری، فرهنگی و سیاسی جهان اسالم، ایـن اثـر در نظـر دارد 

صورت ماهیانه که آخرین اطالعات ویژه را در سه حوزه کتاب، همایش و مواضع نخبگان به
 ارائه کند.

ه کتاب معرفی خواهد شـد کتابهـای برگزیـده و مهمـی خواهنـد بـود کـه در اما آنچه در حوز 
 زمینه علوم انسانی توسط اندیشمندان جهان اسالم به رشته تحریر درآمده است.

ها هدف مـا گـزارش همایشـهای دینـی، دانشـگاهی، فرهنگـی و سیاسـی در حوزه همایش
همچنـین همایشـهایی کـه  است؛ در این بخش همایشهای مهم برگزار شده در ماه جاری و

 در آینده نزدیک برگزار خواهد شد گزارش داده خواهد شد.
ــدگاه ــع و دی ــا مواض ــم ت ــر داری ــار در نظ ــوزه اخب ــگاهی و در ح ــی، دانش ــان دین ــای نخبگ ه

هـای اندیشمندان تاثیرگبار جهان اسالم منعکس شـود تـا در ضـمن شناسـاندن شخصـیت
موجـود در کشـورهای اسـالمی شناسـانده  های مهـمها و گرایشمهم جهان اسالم جریان

 شود.
ها و اخبار مهـم تمـامی ها و همایشاما در این مجموعه سعی ما بر آن است تا تمامی کتاب

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

 های راهگشای خویش، ما را در روندی رو به رشد همراهی نمایند.راهنمایی
 

 با تشکر
 نژادمحمد ابراهیم



 

 الف( 

 یشناسکتاب
 هدیبرگز هایکتاب  یمعرف

جهان عرب در موضوعات  ریاخ
 خیاز تار یو انسان یعلوم اسالم

 10/10/4102تا  10/18/4102
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 تاسیس     

 

اإلستراتیجیة األمریكیة حیال العراق؛ قراءة فـ  مالمـ   نام کتاب:
 التغییر 

 رییاز پشت پرده تغ روایتیدر قبال عراق،  كایآمر  یترجمه: استراتژ 
 صالح حسن الشمري   مؤلف:
 منشورات ضفاف، منشورات االختالف ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 35/38/3363 تاریخ نشر:

 صفحه 556تعداد صفحات: 
  6 مجلدات:   اول چاپ:

 

نام کتاب:البولیمولوجیا: مقاربة منهجیـة لفهـم منطـق الحـرب فـ  
 العالقات الدولیة

فهـم منطـق جنـر در  یبـرا یقـیتطب یروشـ ؛یژ لـومو یترجمه: بول
 یالمللنیروابط ب
 نسیم بلهول مؤلف:
 دار الروافد الثقافیة ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363 تاریخ نشر:

    صفحه  388 د صفحات:تعدا

 6 مجلدات:   اول چاپ:
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نام کتاب:التفكیر السیاس  ف  فلسفة جاك دریدا؛ االستراتیجیات 
 األدبیة للتفكیك السیاس 

 یهــایاســتراتژ  دا؛یــدر فلســفه ژاد در  یاســیس شــهیترجمــه: اند
 یاسیس کیتفك یبرا یاتیادب

 جاسم بدیوي مؤلف:
 مد زینو شومانمح -تحقیق: أنطوان باسیل  ه وترجم

 دار الروافد الثقافیة ناشر:
 بیروت، لبنانمکان نشر: 

 33/38/3363 تاریخ نشر:
 صفحه 351تعداد صفحات: 

  6 مجلدات:   اول چاپ:

 

من أوسـلو للـی  -نام کتاب:الروایة الفلسطینیة الكاملة للمفاوضات 
 (7002/7002مفاوضات أنابولیس ) - 4أنابولیس 

از معاهـدات؛ از معاهـده اسـلو تـا  ینیفلسـطکـامال  یتـیترجمه: روا
 (7002/7002) سیولپمعاهده آناـ4سیولپانا

 أحمد قریع / أبو عالء مؤلف:
 مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 68/38/3363 تاریخ نشر:

    صفحه  543 تعداد صفحات:

 6 مجلدات:   اول چاپ:
 در مـورد  کـه قـبالا  یکتـاب عنـوان مکمـل سـهه کتاب حاضر بـ

و بـازه  شـودیچاپ شده محسوب مـ لیو اسرائ نیمباکرات فلسط
ــا اواخــر 3335اواســط ســال  یزمــان را تحــت  یالدیمــ 3338م ت

اسـت کـه پـس از  یپوشش قرار داده است و مشـتمل بـر مـباکرات
 یبرگـزار  یج بـوش پسـر  بـرار )ج کایآمر  یجمهور  سیدعوت رئ

 عیوقـا انیکتاب پس از ب نیر شد. در ابرگزا سیولپن جلسه در آنایا
صورت گرفت کـه بـر اثـر  زین یرسم ریغ ییهاگوو مباکرات و گفت

بـه منطقـه غـزه در اواخـر سـال  لیالعـدوان  اسـرائ ةیها ]عشـآن
ی که در فضـا سیولپمباکرات آنا این،متوقف شد. با وجود  3338
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و  دینرساهداف مورد نظرش  ازکدام  چیبرگزار شد به ه ایبدبینانه
 بـایکنـد و تقر  جـادیبسته مباکرات ا واریدر د یارخنه موفق نشد تا

 یمـباکره از سـر  نیکه آخر ـ مباکره  نیا عیوقا .نداشت یاثر  چیه
 ـ اسلو شروع شـد 6552که از مباکرات  ای بودیمباکرات طوالن

به جنبه  لیعالوه بر تعقل و تحلاست که شده یکتاب بررس نیدر ا
همانگونه  گرید یادهیفایب یمباکرات طیمح گاهیجاخ یو تار  قیتوف

 دیـمف یهـر مـباکره بعـد  یکه برا ییهاها و عبرتکه در آن درس
 وجود دارد. ،است

 
 

ــا  ــة ومرجعیاته ــها الفكری ــیمن؛ مدارس ــ  ال ــاب: الســلفیة ف ــام کت ن
 العقائدیة وتحالفاتها السیاسیة

و  ادیاعتقـ هایخاسـتگاه،یمكاتـب فكر  مـن؛یدر  تیترجمه: سلف
 شانیاسیس یهامانیپ

 أحمد محمد الدغشي   مؤلف:
 مرکز الجزیرة للدراساتناشر:

 قطرمکان نشر: 
 31/38/3363 تاریخ نشر:

 صفحه 255تعداد صفحات: 
 6 مجلدات:   اول چاپ:
 بـه  انمعاصـر  یاسـیاست از نظرگـاه س یکتاب که قرائت نیدر ا

مـروز پرداختـه ا مـنیدر  تیاز سـلف یواقعـو  قیـدق یاارائه چهـره
 های سلفیگروه خچهیو تار  شهیر  یکتاب به معرف نیالبته ا .است

 بـاافکار، رفتار و اقـدامات  ها،شهیر  ارتباط و تشابه زینو در منطقه 
 .نیز پرداخته است گریکدی
سران  نیتر از بزرگ یکیآن است که  «منی تیسلف»خاص  یژگیو

و  یسـلب یراتیأثمعاصر در تمام جهان عرب و اسالم کـه تـ تیسلف
داشـته  مـنیدر داخل وخـارج  یسلف یهابر گروهبسیاری  یجابیا
 یسلف یموسس حرکت علم «یالوادع یمقبل بن هاد خیش»یعنی

 بوده است. منیدر 
اشـکاالت و  هـا،یدگیـچیپ یتمـام قیـدق یکتاب که به بررسـ نیا

در سطز رهبران و افراد  یحت منییو در نظرگاه سلف دیجد راتییتغ
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 :شده است نیتدو بخشته در دو پرداخ
شـامل سـه فصـل  «یعلم ای ید یتقل تیسلف»اول با عنوان  بخش

 خیفصل دوم: بعد از مرگ ش ،و تکامل شیدایاست: فصل اول: پ
بعد از مـرگ فصل سوم: ،و مدرسه دماج یحجور  خی... شیالوادع

 و مرکز مأرب. یابوالحسن مأرب خی... ش یالوادع خیش
شـامل چهـار « بـا تحـرک دیـجد تیسـلف»ن با عنوا زیدوم ن بخش

 فصل است:
ــل ــاول: جمع فص ــر یخ تی ــت  هی ــیحکم ــچیو پ یمن ــزب  یدگی ح
  ییو رشد )شکوفا یسالمت
 احسان  هیر یخ تیدوم: جمع فصل

  یمنیفصل سوم: ]اتحاد الرشاد ال
 در جنوب یفصل چهارم: حرکت نهضت سلف

 

 لیاتقضایا ولشكا -نام کتاب: الفلسفة السیاسیة المعاصرة 
 و اشكاالت لیمعاصر؛ مسا یاسیترجمه: فلسفه س

 جمعی از نویسندگان مؤلف:
 تحقیق: خدیجة زنتیلي ه وترجم

 منشورات ضفاف، منشورات االختالف ناشر:
 بیروت، لبنانمکان نشر: 

 36/38/3363 تاریخ نشر: 
 صفحه 333تعداد صفحات: 

 6 مجلدات:   اول چاپ:

 

 نام کتاب: القائد العزیز
 استواره: رهبر ترجم

 سونغ -مؤلف:جانغ جین 
 الدار العربیة للعلوم ناشرون ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 35/38/3363 تاریخ نشر:

    صفحه  225 تعداد صفحات:
  6 مجلدات:   اول چاپ:
 کـره  دیـرهبـر جد« جونـ.. اون کـیم» بارهکتاب که در  نیدر ا
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و اوضـاع درون  یالاز کـره شـم تـازه ینوشته شده اطالعات یشمال
کـه اسـت کشور مرموز ارائـه شـده  نیرهبر ا ژهیوهنظام حاکم آن ب

مرتبـه بـوده  یعال یمقام یکه در آن نظام دارا یکس قیجز از طر 
 .ستیباشد قابل کشف ن

در  یعـال یمنصـب یکتـاب دارا نیمولف ا« . سون.نیج جان.»
ســلطه  میتحکــ فــهیبــوده کــه وظ یکــره شــمال یغــاتیدســتگاه تبل

او  یهاتیومت بر مردم را بر عهده داشته است از جمله مأمور حک
و  یمؤســس کــره شــمال «لیــجونــ.، ا میکــ»از  یســاز اســطوره

 تنو سـاخ« جونـ.. اون میکـ»کشـور  نیـا دیـفرزندش رهبـر جد
 . است بوده یو زشت از کره جنوب هیکر  یاچهره

از پشت پرده نظام حاکم بـر کـره  یادیکه اطالعات ز  مولف کتاب
کشور به چاپ اطالعات و خاطرات  نیاز ا ردارد پس از فرا یلشما

 است. کردهاقدام  نهیزم نیخود در ا

 

 نام کتاب: المتغیر النووي ف  العالقات اإلیرانیة بالكیان الصهیون 
 یستیونیصه میبا رژ  رانیدر روابط ا یاهسته تأثیر مسئلهترجمه: 
 عادل محمد عایش األسطل مؤلف:
 حث للدراساتمرکز با ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 35/38/3363تاریخ نشز: 

    صفحه  383 تعداد صفحات:
  6 مجلدات:   اول چاپ:

 

 نام کتاب: عن الجیولستراتیجیة
 کیاستراتژ  یترجمه: فضا

 نسیم بلهول   مؤلف:
 دار الروافد الثقافیة ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

 صفحه261صفحات: تعداد 
  6 مجلدات:   اول چاپ:
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 نام کتاب: فن التجسس
 یترجمه: هنر جاسوس

 هنري کرامبتون: مؤلف
 ناشر: شرکة المطبوعات للتوزیع والنشر

 لبنانمکان نشر: 
 36/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  251 تعداد صفحات:
  6 مجلدات:   اول چاپ:
 و  نیتـر از مهم یاسوسـج یهاوهیهـا و شـکتـاب بـه راه نیدر ا

ــب ــت نیرتر ینفوذناپ ــده اس ــاره ش ــاکن اش ــندهینو .ام ــاز طر  س  قی
 نیـاز دو کتاب مهم در ا یر یگبهره زیو ن شیخو یطوالن اتیتجرب

مـاجرای وارد عمـق « هنر جن.»و « حرفه اطالعات» یعنی نهیزم
و  اهـطـور مفصـل بـه راههدر کتـابش بـ یشده اسـت. و  یجاسوس

. و در ادامـه بـه پـردازدیو آمـوزش او مـمراحل استخدام جاسوس 
بـا آنهـا مواجـه  شیتکه در زمـان مسـئول ینقل مشاهدات و حوادث
اسامه بـن الدن،   یدر افغانستان، تعق اتیشده پرداخته مثل عمل

 و... یروبیو نا ایانفجار در دو سفارت تانزان
و  ایســازمان ســ وهیشــ انیــکتــاب بــه ارتبــاط م نیــدر ا نیچنــهم
هر کدام وجود دارد  یکه برا یودیو ق کایآمر  یرجخا یهااستیس

اسـتخدام جاسـوس  یچـون چگـونگ یاشاره شـده اسـت.  مسـائل
بـا  ییارویرو زیکشور و ن نیمنافع ا یمتحده در راستا االتیتوسط ا

 .تشده اس انیکتاب ب نیدر ا زین سمیترور 

 

فـ  نقـد العقـل السـلف  السـلفیة الوهابیـة فـ  المغـرب  نام کتاب:
 جانموذ

 مراکشدر  یوهاب تیسلف مطالعه موردی؛یترجمه: نقد عقل سلف
 منتصر حمادة مؤلف:
 مومنون بال حدود ناشر:

 رباط، مراکشمکان نشر: 
 65/38/3363 تاریخ نشر:

  6 مجلدات:   اول چاپ:
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  ــرن ب ــه اول ق ــتیده ــو  س ــه  کی ــدن منجر ک ــعله ورش ــه ش ب
ود کـه بـ یخیتـار  یها یشـاهد آسـ ،شـد یبهار عرب هایانقالب

 ؛داشت وعیش یعرب یهانیبود که در سرزم یحاصل تراکم عوامل
و فقـر و کنـد و متوقـف  یمشـکالت اجتمـاع ،یسـوادیب لیاز قب

 و... ییشکوفا یهاراهشدن 
 تیسـلف ژهیـوهب یسلف اناتیها رشد جر  یآس نیا جینتا نیبارزتر  از

نقـد گفتمـان بـه کتـاب کـه  نیاست. ا یعرب یهادر کشور یوهاب
ــل ــردازد،می یفس ــر  پ ــر ه ــه نظ ــیو تطب یدو جنب ــت را  یق در قرائ

جامعه امـروز مـراکش بررسـی در  یوهاب یگفتمان سلف هاینشانه
بــا  ییارویــو رو یفرهنگــ فــهیدر انجــام وظبــه مــا اســت کــه کــرده 

 .رساندیاری می «یبهار عرب» پیامدهای

 
 

 

 دراسة ودروس –3721نام کتاب: حرب أکتوبر 
 هاو درس ی؛ بررس3721ترجمه:جنر اکتبر 

 مؤلف:الفریق أول محمد فوزي 
 ناشر:دار الکلمة للنشر والتوزیع

 قاهره، مصرمکان نشر: 
 3363 تاریخ نشر:

 6 مجلدات:   اول چاپ:
 لیاعراب و اسـرائ انیم ییارویرو نیتر مهم یکتاب به بررس نیا 

مسلز مصر  یروهاین انیم یهایر یهمه درگبه تفصیل پرداخته و 
 نیب یهایر یو موضع گ 6552اکتبر  63تا  1را از  لیتش اسرائو ار 

نویسنده با استناد به اطالعـات میـدانی کرده است.  انیرا ب یالملل
های نظــامی ارتشــیان و شــجاعت بــه تحلیــل نظــامی ایــن جنــ.

و  هـاینقشـه کشـ یهابـدون آنکـه جنبـهمصری پرداختـه اسـت، 
 .دیرا پنهان نما یاسیمالحضات س



 

 کتـابشنـاسی  45 

 
 

 تاب: مصر ف  قلب المعرکةنام ک
 یر یترجمه: مصر در قلب درگ

 عبدالواحد النبوی مؤلف:
 دار الکت  والوثائق القومیةناشر:

 قاهره، مصرمکان نشر: 
 3363 تاریخ نشر:

 6 مجلدات:   اول چاپ:
 انجـام داد و  15مصـر در جنـ.  عملکـرد یکتاب به بررس نیا

کتبـر پرداختـه حضور داوطلبانه دانش آموزان مـدارس در جنـ. ا 
خانواده سربازان بـا فرزندانشـان  دارید قتیدر مورد حق زیاست. و ن

 شــانیو دوره آموزشــ ینظــام یدر زمــان حضورشــان در واحــدها
 سخن گفته است.

 
 

 نام کتاب: ف  أصول المسألة المصریة
 ترجمه: اصول مسأله مصر

 أحمد زکریا الشلق مؤلف:
 الهیئة المصریة العامة للکتابناشر:

 قاهره، مصر مکان نشر:
 3363 تاریخ نشر:

 6 مجلدات:   اول چاپ:
 ریشـه نهضـت اسـت؛  راثیـکتـاب م کتـاب کـه از سلسـله نیا

و  دانـدمی یو اجتماع یو اقتصاد یفکر  طیشرا دررا مصر  مسائل
 .پردازدای داخلی میبه بررسی آن به عنوان مسئله

فـتز »کتـاب شـامل پـنج فصـل اسـت: فصـل اول بـا عنـوان  نیا
 کنـد،یمـ انیمتوسط ب دیسف یایمصر را در تمدن در  نقش«یعرب

اقتصـاد  یبـه بررسـ« حکومـت ]المغـل »در فصل دوم بـا عنـوان 
 کیتزلزل حکومت ممال انی  و ارتباط میدر عهد ]مملوک یمصرف

مصـر  یکنون طیشرا نیاقتصاد و ب نیاز ا یناش دیو اضمحالل شد
 دیـاز نهضـت جد «ی  غربـالموجـه»]فصل سوم بـا نـام  پردازدیم

 ژهیـوهو اثرات آن در مصر بـ یرابطه اروپا با حکومت عثمان ییاروپا
در فصل چهارم با عنوان است. سخن گفته شده آن  یآثار اقتصاد
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و  یفکـر  طیو شـرا یموج غربـ ریتأخ یبررس«  اعراض المرانقه»]
بـا  یانی. و در فصل پنجم و پاپردازدیمصر م یو اجتماع یاقتصاد

 اتیـکـه بـر ح یافکـار فاسـد  نیتـر به مهم« عقد  نقص»]ان عنو 
 فرماست پرداخته است.مصر حکم یکنون

 خیتار     

 

 نام کتاب: تاریخ الفرس
 پارسیان خیترجمه: تار 

 أحمد الکاید   مؤلف:
 أحمد الکاید -خاص ناشر:

 36/38/3363 تاریخ نشر:
 صفحه 613تعداد صفحات: 

 6 مجلدات:   اول چاپ:

 

م کتاب: تاریخ من ال تاریخ لهم؛ فالحو المنصورة ومجتمعهم نا
 خالل القرنین التاسع عشر والعشرین

ندارند؛ کشاورزان ]المنصوره[ و  یخیکه تار  یکسان خیترجمه: تار 
 70و  37جامعه آنان در قرون 

 زهیر هواري مؤلف:
 منشورات ضفاف ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 35/38/3363تاریخ نشر: 

 صفحه 535تعداد صفحات: 
 6مجلدات:    اول چاپ:

 

دراسات ف  منهجیة الفكر التاریخ ؛ لطاللة علی دور  :نام کتاب
 الوثیقة ف  کتابة التاریخ

نقش  تأملی در؛یخیتار  شهیاند یدر روشمند ییهایترجمه: بررس
 خیاسناد در نگارش تار 

 مؤلف: ظاهر محمد صکر الحنساوي
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 ناشر: منشورات ضفاف
 بیروت، لبنانان نشر: مک

 35/38/3363تاریخ نشر: 
 صفحه 653 تعداد صفحات:

  6 مجلدات:   اول چاپ:
 خینقش اسناد در نوشتن تار  یکتاب به بررس نیدر ا سندهینو 

 خیدر نگارش تار  نیادیبن  ی: امروزه ترکدیگویاختصاص دارد، م
 یابر  یو مصدر )منبع  اصل یاسناد به عنوان ماده اساس هیپا بر

مکت   نامانند مورخباید، . اما ما ردیگیاطالعات آن، شکل م
نگارش  طیشرا و  میاسناد نباش نیا یبه تقدس برا ائلق ،یآلمان

 دهیم.  قرار یصاح  سند را مورد بررس یهایژگیهرسند و و
 شده: نیکتاب در پنج فصل تدو نیا

 یخیاول: مفهوم سند تار  فصل
 دهد؟یرا ارائه م خیزتار ا یزیفصل دوم: سند و مدرک چه چ

 خیتار  یسوم: نقش اسناد و مدارک در ساختار موضوع فصل
 ندایاسناد و برداشت از آنها در فر  یبررس یچهارم: چگونگ فصل

 خینگارش تار 
 اند.دست آمدهه که ب یجیو نتا یپنجم: خالصه بررس فصل

 

 نام کتاب: التراث العرب  المسیح )حوار عقائدی وفلسفی (
 ی )گفتمان فلسفی و اعتقادی(حیمس عربی راثیم ترجمه:
 د. عایدة نصیف أیوب مؤلف:
 مکتبة األنجلو ومکتبه مارمرقص ناشر:

 قاهره، مصرمکان نشر: 
 3363 تاریخ نشر:

  6 مجلدات:   اول چاپ:
 قیـاسـت از طر  یو فلسـف یدتیـعق ییگوو کتاب کـه گفـت نیا 

بـه  ییوپاسـخگ یدر پـ یجـد  یخیو تـار  یموضوع یبحث و بررس
ــرح در ا ــواالت مط ــس ــر  نی ــت و در ضــمن آن  یعرصــه فک اس

و  انیحیمس انیم ایو  انیحیخود مس انیاز مناظرات م ییهانمونه
قــرن دهــم ارائــه نمــوده اســت.  یفرهنگــجامعــه مســلمانان را در 
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ــمه ــندهینو نیچن ــدر ا س ــباکرات و  نی ــواع م ــراع ان ــه س ــاب ب کت
منعقد شـده رفتـه و  دیدر عرصه جد هیزمن نیکه در ا ییگوهاو گفت
را با هدف احترام به عقـل و  یو فلسف یعقل میاست مفاه دهیکوش

ایـن دو  نقـش مکمـلعقـل  و مـانی. رابطـه انـدازدیجا ب عقالنیت
 موضـوعات گـرینسـبت بـه خداونـد از د انسـانمسأله شـناخت در

 کتاب است. نیمطرح در ا

 

 نام کتاب: التاریخ واألنساب والمشاهیر
 ها و مشاهیرسبتاریخ ونترجمه: 
 أحمد عبد النبی فرغل الدعابسی مؤلف:
 مؤسسة األمة العربیة للنشر والتوزیع ناشر:

 مکان نشر:
 3363 تاریخ نشر:

 6 مجلدات:        اول چاپ:

 اجتماع   

 

 نام کتاب: اقتصاد التعلیم
 اقتصاد آموزش و پرورشترجمه:
 ژان ژاک پل مؤلف:

 لحقیة الثقافیة السعودیة في فرنساالم-وزارة التعلیم العالي: ناشر
 فرانسهمکان نشر: 

 35/38/3363 تاریخ نشر:
    صفحه 682 تعداد صفحات:

    6 مجلدات:   اول چاپ:

 

نام کتاب: اإلسالمیون ف  الدولة؛ تجربة حرکـة النهضـة التونسـیة 
 ف  سیاق الدولة الحدیثة

س در ؛ تجربه جنبش انقالب توناسالم گرایان در حكومتترجمه:
 قالب دولت جدید

 جالل الورغي   مؤلف:
 ناشر: منشورات ضفاف
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 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 35/38/3363تاریخ نشر: 

 صفحه 633تعداد صفحات: 
  6 مجلدات:   اول چاپ:

 

 حالة الكویت -نام کتاب:الدولة المدنیة والمأزق الحضاري 
 بست تمدنی ـ بررسی موردی کویتدولت مدنی و بنترجمه:

 ؤلف:عبد الله غلوم الصالز، مها ناجي غنام  م
 منشورات ضفاف ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر:
 35/38/3363 تاریخ نشر:

  صفحه 266تعداد صفحات: 
  6 مجلدات:   اول چاپ:

 
 

 

القبیلة والسلطة والمجتمع ف  المغـرب العربـ ؛ مقاربـة  نام کتاب:
 أنثروبولوجیة

 یامقارنــه ؛یدر مغــرب عربــو جامعــه  طرهیســ لــه،یترجمــه: قب
 شناس ()با رویكرد انسان کیانثروبولوژ 

 منصور مرقومة مؤلف:
 ناشر:دار الروافد الثقافیة

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر:

 صفحه 656تعداد صفحات: 
  6 مجلدات:   اول چاپ:

 

 بنام کتاب: المثقفون المغالطون: اإلنتصار اإلعالم  لخبراء الكذ
 نخبگان دروغ یغاتیتبل یروز یگر: پترجمه: روشنفكران مغالطه

 بونیفاس   مؤلف: پاسکال
 تحقیق: عبد الرحمن مزیانه و ترجم

 دار الروافد الثقافیة ناشر:
 بیروت، لبنانمکان نشر: 

 33/38/3363 تاریخ نشر:



 

 [چهاردهمپایش فکری ـ فرهنگی جهان اسالم  ]شماره   20 

 صفحه 653تعداد صفحات: 
  6 مجلدات:   اول چاپ:

 

 نام کتاب:قلق القیم؛ مجتم
 
 عات الخلیج العربیة نموذجا

 جیخلــ یکشــورها ایبررســی نمونــههــا؛ ترجمــه: اضــطراب ارزش
 فارس

 یوسف الحسن   مؤلف:
 دار التنویر للطباعة والنشر ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 36/38/3363تاریخ نشر: 

 صفحه 653تعداد صفحات: 
  6 مجلدات:   اول چاپ:
 در  یبرد نظام ارزششیو پکنترل  یاست برا یکتاب کوشش نیا

به طور  یفارس بطور عام و در امارات متحده عرب جیخلکشورهای 
در  ژهیـوهبـ یخیجوامـع تـار  نیتالش در قال  تکامل ا نیخاص. ا

و در رأس آنهـا نمونـه دولـت رفـاه  یبـزرگ امـروز  یرهایمتغ هیسا
آنچه  .گرفته است صورت نترنتیو ماهواره و ا یو فرهنگ یاجتماع
عبـارت اسـت از  مورد بررسی قرار گرفتـهکتاب  نیدر اویژه  به طور

اعتمـاد بـه  ،یاسـیتسـامز، فرهنـ. س ریـنظ یعناصر نظام ارزشـ
 لیدر مسـا شـهیدر مقابـل اند ییهـاگشودن عرصه زینفس و... و ن

 دیـساخت جوامـع جد یو اشکاالت موجود در آن و چگونگ یارزش
 آنها. یزشار  یهابراساس نظام

 

هوم النخبة التكنوقراطیة؛ دراسة ف  أحد أنماط رأس نام کتاب:مف
 المال المعرف 

نخبگـان  یبـرا یرسـانه ا یروز یـگر: پمغالطه ختگانیفرهترجمه: 
 دروغ

 عبد الرضا حسین الطعان   مؤلف:
 دار الروافد الثقافیة ناشر:

 بیروت، لبنان مکان نشر:
 33/38/3363تاریخ نشر: 

  صفحه 223تعداد صفحات: 
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  6 مجلدات:   لاو  چاپ:
 تکنـوکراتنخبـه » یمفهـوم کلـ رامـونیکتاب به بحـث پ نیا» 

روشـمند  یچـارچوب یبررسـی کتـاب فصـل مقـدمات است. پرداخته
آمـده آن دو فصـل  یدر پـ اسـت.مفهـوم نخبـه درباره بحث  یبرا

از  یکـه ناشـ ینشـاط اجتمـاع عـتیفصل اول به کشف طب ؛است
چارچوب  دربارهفصل دوم و  پردازدیم تاس راتکوجود نخبه تکنو 

 .دیگوینخبه سخن م نیا یهایژگیو یفیتعر 

 

الفن والنظریة االجتماعیـة: نقاشـات سوسـیولوجیة فـ   نام کتاب:
 فلسفة الجمالیات

شـناختی دربـاره هـایی جامعهبحث ؛یاجتمـاع هیترجمه: هنر و نظر 
 فلسفه زیبایی

 )آستین هرینگتن  أوستن هارینغتون مؤلف:
 حاج اسماعیل حیدرترجمه: 

  مرکز دراسات الوحدة العربیة  ناشر:
 بیروت، لبنان مکان نشر:
 36/38/3363تاریخ نشر: 

  صفحه 323تعداد صفحات: 
  6 مجلدات:   چاپ: اول

 صـاحبنظران  یو مباحثات اساسـها ی نظریهکتاب به بررس نیا
هنـر در جامعـه و  گـاهیجادربـاره و جامعه شناسان  یعلوم اجتماع

 .پردازدیمی مفهوم زیبایی اجتماع تیاهم

 

 نام کتاب:مقالة ف  تاریخ المجتمع المدن 
 یجامعه مدن خیتار  بارهدر جستاری ترجمه: 
 )آدام فرگوسن  آدم فیرغسون مؤلف:

 حیدر حاج اسماعیلترجمه: 
  مرکز دراسات الوحدة العربیة  ناشر:

 بیروت، لبنان مکان نشر:
 36/38/3363تاریخ نشر: 

  صفحه 323حات: تعداد صف
  6 مجلدات:   اول چاپ:
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 میمفـاه یر یبکـارگ قیـاز طر  یجامعه مدنتعریف کتاب به  نیا 
کـه  یکس نیو اول یآلمان لسوفیف ـ گلارائه شده توسط ه یفلسف

 .پردازدیم ـقرار داد یمشخص و قانون یاصطالح را در معنا نیا

 

 نام کتاب:الروایة.. وتحریر المجتمع
 و آزادی جامعه روایتترجمه: 
 أماني فؤاد مؤلف:
 الدار المصریة اللبنانیة ناشر:

 مصر -قاهره  مکان نشر:
 3363تاریخ نشر: 

  6 مجلدات:   اول چاپ:
 اشیقیو تطب انهو نگاه صاح  نظر  وهیکتاب که بخاطر ش نیا 

سخن است، با  یمعاصر در عرصه نقد ادب یهاکتاب نیاز مهم تر 
آن  لیـخاص بـه قرائـت متـون و تحل یبررس استفاده از ابزار نقد و

 افتـهیهر متن دسـت  یارزش فن یر یگجهیو نت لیپرداخته و به تأو
 است.

 

 (3221نام کتاب:روایة جور فیدال الشهیرة )
 (3221گور ویدال )مشهور  تیترجمه: روا

 جور فیدل مؤلف:

 مجدی عبد المجید خاطرترجمه: 
 المرکز القومی للترجمة ناشر:

 مصر -قاهره ر:مکان نش
 3363 تاریخ نشر:

 6 مجلدات:   اول چاپ:
 کتـاب بـه  نیدر ا ییکایو مورخ مشهور آمر  سندهینو گور ویدال

 لیم با همه تفاص6851سال  یاسیس ییذکر مباکرات و قدرت نما
  پرداخته است. ینیفساد و سخن چ لیآن از قب اهیس یهایژگیو
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 نید  

 

 نام کتاب: الدیانة المجوسیة
 زردشتی نییترجمه: آ

 حمد الکایدا مؤلف:
 أحمد الکاید -خاص ناشر:

 36/38/3363 تاریخ نشر:
    صفحه 613 تعداد صفحات:

  6 مجلدات:   اول چاپ:

 

 نام کتاب: الغناء بین اإلباحة واإلنكار وکتاب السماع
 جواز و عدم جواز و کتاب سماع انیغناء مترجمه: 
 قیسرانيأسعد السحمراني، ابن ال مؤلف:
 دار النفائس ناشر:

 لبنان -بیروت مکان نشر: 
 33/38/3363 تاریخ نشر:

    صفحه  333تعداد صفحات:
  6 مجلدات:   اول چاپ:
 ــ یآواهــا ــف مخف ــ یهاو نغمــه هــایمختل و  یقیمتعــدد موس
 یمسلمانان در مـورد حکـم شـرع انیآنها و اختالف نظر م راتیتأث

موضــوع  نــه،یزم نیــدر ا رتزینظــر صــح نشیو گــز  یآنهــا و بررســ
 .دهدیم لیکتاب را تشک نیا یاصل

هسـت کـه آن عبـارت اسـت از  زیـن مهیضم کی یکتاب دارا نیا
نظـر  دییـکـه مضـمون آن تأ «یسـرانیابـن ق»اثـر « سـماع»کتاب 

کـه همانـا اباحـه غنـاء البتـه بـا  باشـدیباب م نیمختار مولف در ا
 است. یشرع یضوابط

 

 فلسفة الدین نام کتاب:تمهید لدراسة
 نیفلسفه دبرای  ایمقدمهترجمه: 
 الرفاعي الجبار عبد مؤلف:
 دار الفیحاء للطباعة والنشر والتوزیع ناشر:

 دمشق -سوریة مکان نشر: 
 36/38/3363 تاریخ نشر:
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     صفحه 355 تعداد صفحات:
  6 :مجلدات   اول چاپ:
 اسـت« معاصـر شهیدر اند نیفلسفه د» دربارهکتاب که  نیدر ا 

بـه رشـته  نیـدر موضوع فلسـفه د یکه به زبان عربرا  ید یآثار جد
مثـل  انیـآثـار غرب یشده و ترجمـه برخـ یدر آمده جمع آور  ریتحر 

اسـت.  البتـه  دهیـگرد مهیله به آن ضـمئمس نیادرباره  «نوزاپیسا»
در  زیـمسأله نگاشته شده ن نیا ضوعاتمو زیر  دربارهآثار که  یبرخ

 نیفلسفه د ،یفلسف نید ای ینیل فلسفه دکتاب آمده است مث نیا
 و... یمصاحبه با دکتر المزروق یاسالم شهیاز منظر اند

 

 نام کتاب: سیمیائیات ترجمة النص القرآن 
 ترجمه قرآن کلمات؛ اعجازترجمه: 
 زواوي مختار مؤلف:
 الثقافیة الروافد دار ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  655 صفحات: تعداد
  6 :مجلدات   اول چاپ:

 

دراسـة تاریخیـة  -نام کتـاب: فـن اإلدارة عنـد العـرب والمسـلمین 
 تحلیلیة

ــر  ــلمانان؛ بررســ مــدیریتترجمــه: هن ــزد عــرب و مس ــار  ین  یخیت
 یلیتحل

 ماجد أحمد مؤلف:
 الجامعي الکتاب دار ناشر:

 االمارات -مکان نشر: العین 
 66/38/3363 تاریخ نشر:

    صفحه 355تعداد صفحات: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:
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 نام کتاب: قراءة ف  منهج البخاري ومسلم )ف  الصحیحین(
 نیحیو مسلم در صح یبخار  وهیبه ش یترجمه: نگاه

 األدهمي زهیر محمد مؤلف:
 النفائس دار ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

 ه    صفح 326تعداد صفحات: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:

 

  -نـام کتــاب: قـالع العقــل 
 
دراسـات لســماعیلیة ولسـالمیة تكریمــا

 لفرهاد دفتري
ــه:  ــانترجم ــابادب ــ یه ــل بررس ــا یعق ــونیپ ییه ــماع رام و  هیلیاس

 یفرهاد دفتر  میتكر  یمسلمانان برا
   أونثاغاـ  دي ـ علي عمر مؤلف:

 تحقیق: سیف الدین القصیر ه وترجم
 والنشر للطباعة الساقي ارد ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

 صفحه    123تعداد صفحات: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:
 نهیکه در زم خیپژوهشگر تار  «یفرهاد دفتر »کتاب آثار  نیدر ا 
و نقش  خیدر سه عرصه تار  ژهیوهب یاسیس خیو تار  یاسالم شهیاند

بـوده  انیعیو نقـش شـ خیو تـار  انیرانیقش او ن خیتار  ان،یلیاسماع
 شده است. یجمع آور 

 

 نام کتاب: کتابة السیرة النبویة لدی العرب المحدثین
 ترجمه: نگارش سیره نبوی در میان محدثان عرب

 بزاینیة حسن مؤلف:
  حدود بال مؤمنون العربي، الثقافي المرکز ناشر:

 ط، مراکشربا –بیروت، لبنانمکان نشر:
 33/38/3363نشر: تاریخ 

    صفحه  383 تعداد صفحات:
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  6 :مجلدات   اول چاپ:

 

نام کتاب:من المیسر الجاهل  للی الزکاة اإلسالمیة؛ قراءة لناسـیة 
 ف  نشأة الدولة اإلسالمیة األولی

 از روایتـی مردمـیاسـالم؛ « زکـات»تـا  تیجاهل «ریس  م»ترجمه: از 
 یدولت اسالم نیاول شیدایپ

 سالم لحاجا محمد مؤلف:
 اإلسالمي المدار دار ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر:
 35/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  523 تعداد صفحات:
  6 لدات:مج   اول چاپ:
 و  یو فرهنگـ یانسـان یهانـهیزم شیپـ یکتـاب بـه بررسـ نیا

و  یاعـراب جـاهل ینـیاز آداب د یکـیبه عنوان  «ریسم» یاعتقاد
امر  نیو آثار ا هانهیزم سهیدر مرحله بعد به مقاو  پردازدیآن م ریتأث

بــه « زکـات» یو اقتصـاد یو اجتمـاع یو آثـار فرهنگــ هانـهیبـا زم
 توضیز این نکته ضروري»پردازد. یم یاز آداب اسالم یکیعنوان 

بـر سـر  هالهیعبارت بود از قمار کردن بزرگان قب «ریسم»است که 
ــ ــال کی ــتر در هنگــام خشکس ــود میو تقســ یش  در میــانآن  س

 آب و هوا و نزول باران. رییتغ دیبه ام ازمندانین

 

 نام کتاب: نحو نظام عالم  من القرآن الكریم
 میقرآن کر منظر از  یجهاننظم ترجمه: 
 علي الزین صدیق محمد مؤلف:

 ناشرون للعلوم العربیة الدار ناشر:
 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 31/38/3363تاریخ نشر: 

 صفحه 632 تعداد صفحات:
  6 :مجلدات   اول چاپ:
 ینظـام الهـ یو یـنظـام دن سهیمقا» رامونیکتاب که پ نیدر ا» 
نـازل  نـهیزم نیـو سـوره در ا اتیـبر آنچه در آ سندهیشده نو ونیتد

بشـر را فـرا گرفتـه  اتیـکه ح یخیتار  عیبر حوادث و وقا زیشده و ن
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 یاهـروش انیـم یقیو تطب سهیتمرکز نموده است و سپس به مقا
شـده پرداختـه اسـت و  نـازل ونـدو آنچه از جانـ  خدا دیجد یعلم

حـال بشـر  تیـو افکار با نگاه به واقع هاشهیاند نیا رییسپس به تغ
اسـت  ینظـام ز،یچ نیکه برتر  رسدیم جهینت نیاقدام نموده و به ا

 و رسالت جاودان آن برپا شود. یاسالم یمبان هیکه بر پا

 

 المرأة فی اإلسالم أحكام فتاوی ونام کتاب: 
 و احكام زنان در اسالم یترجمه: فتاو 

 شوقی عالم مؤلف:
 3363تاریخ نشر: 

  6 لدات:مج   اول چاپ:
 پاسـخ مختص به زنـان  یاز احکام شرع یکتاب به به بعض نیا

 نیـمربـوط بـه آن در ا لیکه احکام و مسـا یاست. موضوعات داده
نکـاح، طـالق،  ت،کتاب مطرح شده عبارتند از: عبادات، معـامال

 لیروز و مسـائل مسـتحدثه و مسـا لیمسـا نت،یلباس، ز  ات،یجنا
 زنانی و مال یاسیمربوط به حقوق س

 

 نام کتاب: الحوار مع اآلخر ف  الفكر اإلسالم 
 یاسالم شهیدر اند یگر یگو با دو ترجمه: گفت

 مال محمد حسن عتیبةآ مؤلف:

 اإلسالمیة الجامعات رابطة ناشر:
 مصر: مکان نشر

 3363تاریخ نشر: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:
 ــندهینو ــأل س ــا فیدر ت ــه پ نی ــاب ک ــونیکت ــوم جد رام ــمفه  دی

 نیـا اتیـو اول یروشمند به مبـان یصورته شده ب نیتدو« گفتمان»
بـر  یمبتنـ يمـوارد بـه آرا نیمسأله مراجعه کرده و در هر کدام از ا

 دگاهیـد قیـماستناد نمـوده کـه موجـ  تع یقرآن و سنت نبو  اتیآ
 آن شده است. شهیاند حکتاب و دقت و سالمت روش و وضو نیا
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 هفلسف    

 

نام کتاب: لشكالیة الفلسـفة: مـن النقـد األرکیولـوج  للـی اإلبـداع 
 المفهوم ؛ قراءة ف  فلسفت  میشیل فوکو وجیل دولوز

 ؛یتــا ابــداع مفهــوم ییگرا؛ از نقــد باســتانمســأله فلســفهترجمـه: 
 دولوز لیژ فوکو و  شلیم یهافهاز فلس یقرائت

 حیدر ناظم محمد   مؤلف:
 دار الروافد الثقافیة ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  365 تعداد صفحات:
 6 :مجلدات   اول چاپ:

 

ـــاك دریـــدا؛  ـــفة ج نـــام کتـــاب: التفكیـــر السیاســـ  فـــ  فلس
  االستراتیجیات األدبیة للتفكیك السیاس

 یادبـ یهایاستراتژ  دا؛یدر فلسفه ژاد در  یاسیس شهیترجمه: اند
 یاسیس کیتفك یبرا

 بدیوي جاسم مؤلف:
 الثقافیة الروافد دار ناشر:

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر:

 صفحه653تعداد صفحات: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:

 

 میشیل فوکو نام کتاب: التنویر والثورة؛ دراسة وترجمة لموقف
 فوکو شلیم گاهیو ترجمه جا یو انقالب؛ بررس یترجمه: روشنگر 

   الزواوي بغوره مؤلف:

 ناشر: دار الروافد الثقافیة
 لبنان بیروت،مکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  352 تعداد صفحات:
 6 :مجلدات   اول چاپ:

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%C7%E1%D2%E6%C7%E6%ED%20%C8%DB%E6%D1%E5
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%C7%E1%D2%E6%C7%E6%ED%20%C8%DB%E6%D1%E5
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 قضایا ولشكالیات -نام کتاب: الفلسفة السیاسیة المعاصرة 
 و اشكاالت لیمعاصر؛ مسا یاسیترجمه: فلسفه س

 نویسندگان از جمعي مؤلف:

 تحقیق: خدیجة زنتیلي ه وترجم
 االختالف منشورات ضفاف، منشورات ناشر:

 لبنان ،بیروتمکان نشر: 
 36/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  333 تعداد صفحات:
 6 :مجلدات   اول چاپ:

 

ن سـاال التأسـیس للـی اختـراق النظریـة األخالقیـة؛ مـنام کتاب: 
 الممارسة السیاسیة

ــنظر ترجمــه:  تــا شــكاا ممارســت  سیســأســوال ت : ازیاخالقــ هی
 یاسیس

 جمعی از نویسندگان مؤلف:
 تحقیق: عامر عبد زید الوائليه و ترجم

 الثقافیة الروافد دار ناشر:
 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  255 تعداد صفحات:
 6 :مجلدات   اول چاپ:

 

نــام کتــاب: فلســفة الحــرب: فــ  ماهیــة الحــرب ومســوغاتها عنــد 
 الفالسفة الیونان والمسلمین

 از دیـدگاهآن  یمنطقـ لیـجنـر و دال  تیـترجمه: فلسفه جنر؛ ماه
 و مسلمانان ونانیفالسفه 

 رعد خلیل رفقة مؤلف:

 ناشر: دار الروافد الثقافیة
 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  615 تعداد صفحات:
 6 :مجلدات   اول چاپ:

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CC%E3%E6%DA%C9%20%E3%C4%E1%DD%ED%E4
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CC%E3%E6%DA%C9%20%E3%C4%E1%DD%ED%E4
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D1%DD%DE%C9%20%D1%DA%CF%20%CE%E1%ED%E1
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نــام کتــاب: فــ  ســاال العلمانیــة: اإلشــكاالت التاریخیــة واآلفــاق 
 یةالمعرف

و چشــم  یخی: اشــكاالت تــار ســمیدر مــورد ســوال سكوالر ترجمـه: 
 یانداز معرفت

 مجموعة مؤلفینمؤلف:

 محمد سبیال -تحقیق: البشیر ربوح  ه وترجم
 دار الروافد الثقافیةناشر: 

 بیروت، لبنانمکان نشر: 
 33/38/3363تاریخ نشر: 

    صفحه  288 تعداد صفحات:
 6 :مجلدات   اول چاپ:
 شـده و  یغربـ یدر آثـار فسـلف یر یکتاب ابتدا سـ نیمؤلف در ا

در نگـاه بـه آنچـه  یعرب شهیاشکاالت در اند یسپس به سراع برخ
 یراستا به جمـع آور  نیدر ا رفته است و یگر یمن ود نی]متعلق  ب

عرب که  یاز پژوهشگران دانشگاه یمباحث ارائه شده توسط برخ
 دیشـد یاسـیس بانهیالفاظ رق ازمعتدل بوده و  یو روش وهیش یدارا
 اقدام نموده است. اند،دهیگز  یدور 

 حقوق  

 

 3222فیاخترعوا الدستور ص نینام کتاب: الرجال الذ
 کردند نیم را تدو3222بستان که قانون تا ی: مردانترجمه
 )دیوید ا. استوارات  : دافید أو ستیوراتمؤلف

 : محمد بو هالل و محفوظ العارمترجمه
 : منشورات الحلبي الحقوقیةناشر

 لبنان -بیروت نشر:  مکان
 3363تاریخ نشر: 

  6: اول   مجلدات: چاپ
 را در  یکه قانون اساس یمردان یشرح ماجرا انیکتاب به ب نیا

 ندگانیکه در آن مجلس نما پردازدیماختراع کردند 6585ابستان ت

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CC%E3%E6%DA%C9%20%E3%C4%E1%DD%ED%E4
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%E3%CC%E3%E6%DA%C9%20%E3%C4%E1%DD%ED%E4
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ادموند رادلـوف  س،یحاکم مور  لتون،یچون الکساندرهام ییو وکال
ملت  تیکنند که هو هیرا ته یو... در مدت چهار ماه توانستند سند 

 کند. نییو تع فیتعر را از آن زمان تا به امروز  کایآمر 

 بیوگرافی   

 

 عرب : سیرته وفكره نام کتاب: ابن
 یو افكار ابن عرب رهیسترجمه: 
   عداس کلود مؤلف:

 سعاد الحکیم-تحقیق: أحمد الصادقي ه وترجم
 اإلسالمي المدار دار ناشر:

 مکان نشر:
 36/38/3363 تاریخ نشر:

 صفحه351تعداد صفحات: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:
 دکتــر کلــود عــداس» یکتــاب کــه ترجمــه رســاله دکتــرا نیــا» 

عارف بزرگ  یعرب نیالد یآثار مح قیدق یاست به بررس یفرانسو 
 نیــو افکــار ا زنــدگيکــه توانســته اســت  یاقــرن پرداختــه بگونــه
ـ  گـرانیـ نـه د تیشخصـ نیـآثار خود ا انیدانشمند بزرگ را از م

 کند. یاستخراج و بازساز 

 

نام کتاب: األمیر عبد الله بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 'سـیرة 
 اریخیة وثائقیة'ت

 رهیآل ســعود؛ ســ صــلیعبداللــه بــن عبــدالرحمن الف ریــترجمــه: ام
 یخیمستند تار 

 الحدیثي محمد بن سلیمان مؤلف:
 والتوزیع والنشر للطباعة جداول ناشر:

 36/38/3363تاریخ نشر: 
 صفحه215تعداد صفحات: 

  6 :مجلدات   اول چاپ:
 مهـم  یتیشخص یخیمستند تار  زندگيکتاب اقدام به ارائه  نیا
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 نیـعبدالله نموده که ا ریام یعنیی عربستان سعود دیجد خیدر تار 
 نیـا دیـجد خیمتعـدد تـار  یهادر عرصـه ینقـش پررنگـ تیشخص

 کشور دارد.

 

 عن حق التعلیم وحـاول الطالبـان 
 
نام کتاب: أنا مالال؛ ناضلت دفاعا

 قتل 
 و مکــرد مبــارزه آمــوزش از دفـاع درراه ؛هســتمه ماللــ مــنترجمـه: 

 .بكشند مرا کردندی سع طالبان
 الم  کریستینا یوسفزاي، مالال مؤلف:

 تحقیق: أنور الشاميه و ترجم
 قافي العربي، سما للنشرالث المرکز ناشر:

 33/38/3363تاریخ نشر: 
 صفحه361تعداد صفحات: 

  6 :مجلدات   اول چاپ:

 

 نام کتاب: محمود درویش .. حكایات شخصیة
 شیمحمود درواز زندگی  یشخص هاییروایتترجمه: 
 عمرو نبیل مؤلف:
 درویش محمود مؤسسةناشر:

 ، فلسطینمکان نشر: رام الله
 3363تاریخ نشر:  

  6 :مجلدات   اول چاپ:
 شیـمحمـود درو»شـاعر در گبشـته  یادنامـهکتاب کـه  نیدرا» 

شاعر پر آوازه عرب و عالقه و  نیا تیو شخص یزندگاست، درباره 
او و شـئون  الیـو آرزوها و ام استمردان،یو س استیو به ساارتباط 

 .است سخن گفته شده اشیزندگ یعاد

 

 جابو ... مارکیز: حیاة سحریة نام کتاب:
 زمارک ییجادو ی؛ زندگگابوترجمه: 
 والتوزیع للنشر العربی دار ناشر:

 مکان نشر: 
 3363تاریخ نشر: 
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 صفحه683تعداد صفحات: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:
 ییایـکلمب آشـنايروایتـي اسـت زنـدگي نویسـنده نامکتاب  نیا 

 .برنده جایزه نوبل ادبیات« مارکز ایگارس گابریل»

 اقتصاد     

 

 نام کتاب: الكایزن
 زنیترجمه: کا

 العقباوي عید عبیر مؤلف:
 ضفاف منشورات ناشر:

 35/38/3363تاریخ نشر: 
    صفحه 623 تعداد صفحات:

  6 :مجلدات   اول چاپ:
 «باشدیم« بهبود مستمر» یبه معنا یژاپن یاصطالح «زنیکا 

 نـهیاز عوامـل زم یکـیآن را  یژاپنـ یتمدن که پژوهشگران نهضت
ــرا ــاز ب ــ یس ــل و همراه ــا پ یتکام ــرفتیب ــ ش ــوژ  یعلم  یو تکنول

 یاست با تمرکز بـر رو  دهینوشتار کوش نیعرب ا سندهی. نودانندیم
امکــان اســتفاده از آن و  ی  بــه بررســزنیبــه )کــامربــوط مباحــث 

 یبه بهتر شـدن و ترقـ لیکه تما یمختلف یدر مؤسسات اشقیتطب
 دارند پرداخته است.

 

 نام کتاب: آلیات التسویق ف  األلفیة الجدیدة
 دیدر هزاره جد یابیترجمه: ابزار بازار 

 إبراهیم أحمد مرسي أحمد مؤلف:
 الجامعي الکتاب دار ناشر:

 راتاالما -العین مکان نشر: 
 66/38/3363تاریخ نشر: 

 صفحه 336تعداد صفحات: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:
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 رسانه  

 

 نام کتاب: صحافة المواطن نحو نمط لتصال  جدید
 یارتباط دیجد وهیش یبسو  یشهروند ینگار روزنامهترجمه: 
 المعطي عبد السید نها مؤلف:
 الجامعي الکتاب دار ناشر:

 تاالمارا -العین مکان نشر: 
 66/38/3363تاریخ نشر: 

 صفحه685تعداد صفحات: 
  6 :مجلدات   اول چاپ:

 

 نام کتاب: السینما ف  دول الخلیج
 فارس جیحوزه خل یدر کشورها نمایترجمه: س

 عماد النویری مؤلف:
 3363تاریخ نشر: 

  6 :مجلدات  اول چاپ:
 یشـده بـه نقـد و بررسـ نیکتـاب کـه در شـش فصـل تـدو نیا 

 جیخل یحوزه همکار  یتبط با هنر هفتم در کشورهاموضوعات مر 
  پرداخته و تیعربستان، عمان، قطر، کو ن،یفارس )امارات، بحر 

و تحــوالت و  نمایســ خیتــار  دربــاره اطالعــاتیآمــار و  آندر ضــمن 
 است.   ارائه کردهتکامالت آن 

 متفرقه  

 

 5جنام کتاب: أحادیث الثالثاء؛ کتابات لمثقفین عراقیین 
 5هایی از روشنفكران عراقی جشنبه؛ نوشتهسههاي بحثه: ترجم

 عطا عبد الوهابمؤلف:

 خالد توفیق الشمري-تحقیق: شوقي ناجي جواد ه وترجم
 ت والنشرللدراسا العربیة ؤسسةالم ناشر:

 35/38/3363تاریخ نشر: 
 صفحه 338تعداد صفحات: 

  6 :مجلدات   اول چاپ:

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DA%D8%C7%20%DA%C8%CF%20%C7%E1%E6%E5%C7%C8
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DA%D8%C7%20%DA%C8%CF%20%C7%E1%E6%E5%C7%C8
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 :میدهیم شرح راماه  نیا یهاکتاب نیتر چند گزارش از مهم ،در ادامه
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1 
 تاریخ مصر فی العصور الوسطی 

 یمصر در قرون وسط خیتار  
 

 پل )خاور شناس  نیل یاثر: استنل
 نیاولـ «یانیـمصر در روزگار م خیتار » کتاب
مصـر  خیاست که در مورد تـار  یجامع کتاب
از زمان فتز مصر به دست اعـراب  یاسالم

ـــلمان در  ـــان ورود136-125مس ـــا زم  م ت
همـراه  م3534به مصر در سـال  هایعثمان
 ییهانادر و نمونه یر یو ارائه تصاو لیبا تحل
 فتـهدر آن روزگـار سـخن گ جیرا یهااز پول

م در 6563کتــاب کــه در ســال  نیــاســت. ا
لنـــدن چـــاپ شـــده توانســـته اســـت نظـــر 

خـود  بهرا  یمصر اسالم خیپژوهشگران تار 
در نزد پژوهشـگران  یخاص تیجل  و اهم

نکته  نیا یکند، ول دایپ یمصر اسالم خیتار 
 یکـه خواننـدگان عـاد سـتیمعنـا ن نیـبه ا

 .ببرند یکتاب بهره کاف نینتوانند از ا
منتشـر کـرده  یتابش را در زمانک« پل نیل»

ــ ــداد بس ــه تع ــدود اریک ــر  یمح ــاب مص کت
 یجزئـ یهـایچـاپ شـده و بررسـ یاسالم

  6523) سـتمیدهـه سـوم از قـرن ب یابتدا

جمـع  یهنوز صـورت نگرفتـه بـود. لـبا بـرا
از منـابع  یخطـ یهامطال  به نسخه یآور 

مدونـه »کتـاب  زیـو ن یمرجع مصـر اسـالم
ــــات العرب ــــالکتاب ــــر مست« هی ــــرق و اث ش

ــار  ــ  ت ــناس  مکت ــص )کارش  یخیمتخص
 .ماکس فان برشم مراجعه کرده است

کتـــاب از معـــدود  نیـــنظـــر متـــرجم، ا بـــه
مصر را به صورت  خیاست که تار  ییهاکتاب
 ریفراگ یو در حد وسع خود با نگاه یاجمال
قرار داده است، چرا که  یمورد بررس قیو دق

 یخیحوادث تـار  نیتر تا مهم دهیمولف کوش
و عدد و رقم و وضع  خیو تار  یذکر اسام را با

کنــد و  انیــحاکمــان و پادشــاهان و خلفــا ب
 یهاو شـکل ریمطال  را با تصـاو نیهمه ا

 ریاز صد شکل و تصو شیکه به ب یحیتوض
خـاص  دگاهیـدر کنار ارائه نظـر و د رسد،یم

مستشـرق همـراه کـرده  کیـخود به عنوان 
 .است

 یمطالــ  خــود را از کتــ  عربــ شــتریب یو 
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و ابـن  یمورخان مشهور مسلمان مثل طبر 
ــاث ــو مقر  ری ــ یزی ــه و  یوطیو س و... برگرفت

ــ ــابع مهــم غرب ــه از من ــدر ا یالبت ــهیزم نی  ن
 یهــامنـابع متعلــق بـه زمـان جن. ژهیوبـه

ــاب  یبیصــل ــل کت ــجوانف»مث ــ»و  «لی  میول
ـــان جن. «یصـــور  ـــه در زم ـــاو... ک  یه

 دهیــکردنــد، غلفــت نورز یم یزنــدگ یبیصــل
 .است

م 6563کتـاب در سـال  نیـا  نکهیا وجود با
بـه  یاز صد سال قبل  چاپ شده ولـ شی)ب

 «دیفـؤاد سـ مـنیا»کتاب  نیگفته مترجم ا
ــوز ا ــهن ــرق  نی ــاب مستش ــار کت ــر در کن اث
ــو  ــتون ف» یفرانس ــگاس ــر  «تیی ــم ت  نیمه

ــهیدر زم فــاتیتأل ــار  ن و  یمصــر اســالم خیت
ــ ــوب م ــدن آن محس ــودیتم ــاکنون  ش و ت

وانسته است نت یعرب یهااز کتاب کیچیه
بازه  نیاز نظر محتوا و حجم مطال  درباره ا

دو  نیـا یمصر به پا خیاز تار  یطوالن یزمان
 .کتاب برسند

 یاستوار و زبـان یکتابش را با سبک سندهینو
بـه رشـته  بانـهیفـاخر و اد یو عبـارات نیر یش

 شیاثر را ب نیکه ا یاگونهدر آورده به ریتحر 
  .دانست یاثر ادب کی توانیم زیاز هر چ

در سراسـر  یعلمـ یهاکتاب در عرصه نیا
 کیکرد و در طول  دایپ یادیجهان انتشار ز 

 خیتـار  نـهیکـه در زم یقرن گبشته هـر کسـ
و  یقلـم زده اسـت، چـه غربـ یمصر اسالم

کتاب مراجعه کرده است  نیبه ا ،یچه شرق
ــو ا ــه دل نی ــب ــف و اهم لی ــشــهرت مول  تی
 .ه استدر کار بود تشیاو وجد فاتیتأل

 میفصـل تنظـ ازدهیـکتابش را در « پل نیل»
 نیتـر کرده اسـت و در آغـاز هـر فصـل مهم

کتـاب  فیمنابع آن فصـل کـه در زمـان تـأل
مانـده  یآثار باق نیمهم تر  زیمعروف بوده و ن

از آن عصــر )مربــوط بــه آن فصــل  را ذکــر 
اکتفـا  یخیکرده است و صـرفا بـه نقـل تـار 

ــت بلکــه تحل ــرده اس ــالینک  اتیــو نظر  ه
که بـه بحـث و  یکسان یرا که از سو  یادیز 

انـد، پرداخته یآن بـازه زمـان رامونیپ یبررس
 .نموده است انیارائه شده در کتابش ب

ــندهینو فــتز »در فصــل اول بــا عنــوان  س
فتز مصر توسـط اعـراب  یبه ماجرا «یعرب

م  و حـوادث 125هـ .68مسلمان در سال )
ــدمات ــ یمق ــا ش ــت. ب ــه اس  یاوهیآن پرداخت

فـتز  نیـا انـاتیجر  یلیبه ذکـر تفصـ قیقد
الشمس  نیمعرکه ع س،ینبرد در ممف رینظ
در  نیمصر پرداخته است. هـم چنـ مانیو پ

ــا ــل از  نی ــاجرافص ــار  یم ــوقس، حص مق
بـا  مـانیو پ هیتا اسکندر  یشرو یو پ ان،یبابل

 .روم سخن گفته است
روش را در فصـــل دوم بـــا عنـــوان  نیهمـــ

رفته گ شیدر پ «یحکومت خالفت اسالم»
 .است

ـــطولون»فصـــل ســـوم در مـــورد  در و  «انی
سخن گفته است. و در فصل  «انیدیراخش»

و در فصل  «یعیانقالب ش» رامونیچهارم پ
ــاره خلفــا ــنجم درب و در فصــل  یفــاطم یپ

ششــم در مــورد حملــه شــرق ســخن گفتــه 
فصل هفتم را به طور خـاص بـه  یاست. و 

اختصـاص  «یوبیـا نیصالح الـد»بحث از 
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 نانیجانشـ بـهفصـل هشـتم  داده است. در
پرداختـه شـده  انیـوبیا یعنـی نیصالح الـد

 .است
 هیـاول یهـاحکومت یفصل نهم مـاجرا در

االوائــل  نقــل شــده و در فصــل  کیــ]ممال
آمده  انیدهم سخن از خاندان قالوون به م

 .است
 انیـــبـــه ب ازدهمیـــدر فصـــل  تیـــدر نها و

 کیجراکسه ]ممال یهاسرگبشت حکومت
 .ده استالجراکسه  اقدام ش

 ریکتاب اشاره کرده که تصاو انیدر پا مؤلف
ــکه ــاب را از رو  یهاس ــده در کت ــه ش  یارائ
ـــاقال  ـــ یه ـــده از رو  یگچ ـــاخته ش  یس

ــتان  یاصــل یهاســکه ــه در مــوزه انگلس ک
استنسـاخ کـرده اسـت و  شـودیم ینگهدار 

اماکن را از کتاب مـاکس فـان  ریاکثر تصاو
ــوده و بق ــت نم ــم برداش ــبرش ــکل هی ها را ش

گروه حفظ آثـار  یمهندس سیئر « رتزبکه»
 .در مصر به او داده است یعرب

از  یاست بعضـ ینکته ضرور  نیذکر ا البته
لـبا  سـتیدقـت الزم ن یمطال  کتـاب دارا

مترجم و محقق کتاب احـم سـالم سـالم در 
ــاورق ــح یپ ــه تص ــوارد غ زیب ــحیم و  زیرص

حـوادث  یپرداخته و در مورد برخـ قیردقیغ
ارائـــه داده  یتر شـــیب حاتیتوضـــ یخیتـــار 

 .است
کتاب با ترجمه احمد سالم و ]مراجعـه   نیا

ـــؤاد ســـ مـــنید. ا توســـط انتشـــارات  د،یف
در  3363در ]آب   «ةیــاللبنان ةیدارالمصــر »

 .است دهیصفحه به چاپ رس 553
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 ؛ قراءة جدیدة ف  ضوء الوثائق التاریخیة 1221ثورة 
 یخیتازه در پرتو اسناد تار  یتی؛ روا1221انقالب 

 
 ریکتـاب کـه توسـط انتشـارات دارالتنـو نیا

 خیچاپ و منتشـر شـده و نوشـته اسـتاد تـار 
دکتر عباس کـاظم اسـت در مـورد انقـالب 

 سیکه در عراق بر ضد استعمار انگل 3314
ــ ــخن م ــگویرخ داد، س ــتعمار  دی ــه  یاس ک

ــ ــراق را ماننــد هندوســتان  رفــتیم تــا ع
 کند. ایتانیمستعمره بر 

ــا ــرا یاصــل دهی ــاب ب ــد از  ســندهینو یکت بع
انقالب که  نیا یها ادنامهیاز  یکیمطالعه 

 نیـاز رهبران بنام ا «خیحسن ابوطب»درباره 
 .انقالب بوده بوجود آمده است

نقـش  انیـکتـاب بـه ب نیـکاظم در ا عباس
ـــوطب ـــردازدیمـــ 3314در انقـــالب  خیاب  .پ

 خیکتاب به ابوطب نیکه در ا یخدمت نیبهتر 
 ربـارهیی کـه دهاشده آن است که  در کتاب

آن  سـندگانینو ،انقـالب نگاشـته شـده نیا
اند کـه در ثبت کرده خیعنوان تار هرا ب یزیچ

آنها  ومتحک یخدمت اهدافشان بوده و برا
ــروع ــ  مش ــد تیکس ــ ،کن ــد  یحت ــر ض اگ

 .باشدانقالب 
کتـاب  نیـنوشـتن و انتشـار ا یبرا سندهینو

سال زمان صرف کرده است چرا که 4حدود 
نقالب که ـ بـه هدف او صرف ذکر حوادث ا

گاهنــد  ســندهیگفتــه خــود نو ـ همــه از آن آ
است کـه  ینبوده بلکه هدف او طرح مسائل

 .انقالبند نیتر از خود امهم سندهیبه نظر نو
عراق تعلق دارنـد: چـه  خیمسائل به تار  نیا

را نگاشــته اســت؟ و چــه  خیتــار  نیــا یکســ
ــان ــ یزم ــه کس ــت؟ و چ ــده اس ــته ش  ینوش

  نوشتن آن را دارد؟ تیصالح
آغاز کرده اسـت کـه  یاهیکتاب از فرض نیا
انقـالب در سـطوح متعـدد  نیـبه ا دیگویم

آن از  خینسـبت داده شـده و تـار  ییهایکج
چنــد در  یجوانــ  مختلــف و بــر اثــر عــوامل

 بعـــد و بـــا آمـــد و رفـــت یهاطـــول دهـــه
ـــانظام ـــیس یه ـــاه یاس ـــدد پادش و  یمتع

ــور  ــار  یجمه ــراق دچ ــت ع در رأس حکوم
ذکـر  انیاسـت. شـا دهشـ مغرضانه یاتیجعل
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است که دکتر عباس کاظم استاد مطالعات 
و اســتاد  یدر دانشــگاه مــونتر  انــهیخاورم

ستنفورد ادر دانشگاه  خیدر رشته تار  مهمان
 است.
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التنمیة اإلنسانیة فـ  القـرن الحـادي والعشـرین: 

 أولویة التمكین 
 تی؛ اولو21در قرن  تیانسان ییرشد و شكوفا

 (یساز منزلت)توانمند
 
ــا ــم  نی ــه قل ــه ب ــاب ک ــ»کت ــت قرن  «یبهج

وحـدت  یهـاینگاشته شـده را مرکـز بررسـ
 یچاپ کـرده اسـت. موسسـات دولتـ یعرب

ســازمان مــردم  یهابرنامــه ژهیخــاص و بــو
رشــد و »بــه بحــث  یار ینهــاد توجــه بســ

 .اندنشان داده «یعرب تیانسان ییشکوفا
 یهـاگزارش ریکه در دهه اخ ییهاسازمان

در  تیرشـد انسـان تیره وضـعدربـا یمتعدد
پــس از  انددهیکوشــ یعربــ یهانیســرزم

ــ گــزارش  نیگبشــت ده ســال از انتشــار اول
 یتـا گزارشـ بـودیموضوع الزم م نیدرباره ا

خاص کـه  ییدستاوردها یابیبه منظور ارزش
 ییرشـــد و شـــکوفا رامـــونیپ لیدر مســـا

در دهه گبشته منتشر شود  «یبعر  تیانسان
از  یکه در برخـ ییهایر یحوادث و درگ یول

ــورها ــ ییکش ــ یعرب ــاز ا یرخ داد و برخ  نی
راه  خت،یها را از هم گسـها و نظامسازمان

 یکرد راه یضرور  از گزارش ریرا غ یگر ید
ده سـاله رشـد  ریس یکه صرفا به ارزشگبار 

ــان اکتفــا نکنــد.  یدر منطقــه عربــ تیانس
گاهـــــان  زا یگروهـــــ پژوهشـــــگران و آ

 در یمتخصـــص بـــا اشـــراف بهجـــت قرنـــ
 یراه بــه بررســ نیــکــردن ا یعملــ یراســتا

 یعربـ یهادر کشـور تیاوضاع رشد انسـان
انـد کـه پرداخته ریـاخ یدر پرتو تحوالت عرب

 یااضافه یهاگزارش را در برابر چالش نیا
 یکــــه فشــــارها یجــــوامع لیــــدر تحل

داده  ارقــر  کننــدیرا تجربــه مــ یاســابقهیبـ
 .است

 دوبـاره فیـبـه تعر  لشیگزارش در تحلـ نیا
ــان ــدگ یو روشــ یمفهــوم یمب  یرشــد و بالن
 فیـبـر تعر  هیـالبته بـا تک پردازدیم تیانسان

 تیـبـر اهم دیدوباره حکومت عاقل و با تأک
و جامعـه بـه  یاسـیمتقابل حکومـت س ریتأث
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 ندیمحقق ساختن فرا یکل برا کیصورت 
گـزارش جنبـه  نی. ایمنزلت در جوامع عرب

ز خـروج ا یرا بـرا یاتیـو جنبـه عمل یلیحلت
باهم در نظر گرفتـه اسـت.  یبن بست کنون

کتـاب بـه بحـث دربـاره  نیفصول ده گانه ا
قانون و ضرورت انتقال از  تیحاکم تیاهم

 کنـد،یقانون دولت به دولت قانون بحث م
 رییـو تغ غـاتیتبل تیضرورت هـدا نیهمچن

ــ ــ نیآن از تلق ــت ]تمک ــه منزل   خــواه نیب
زن  یمنزلـت و آزاد ایـ یآموزش ای یاعاجتم

ــار ر  ــورت ج ــاد یا ص ــش  یو ع ــه نق آن ک
 کنـد،یمشخص م هزن را در جامع گاهیوجا
کتاب مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت.  نیدر ا

ــه  ــا آن ب ــارزه ب ــرورت مب ــاد و ض مســئله فس
رشد و  نیتحقق ا یبرا یعنوان شرط اساس

موضـوعات مـورد بحـث در  گریاز د یبالندگ
گــزارش بــه ســراع  نیــکتــاب اســت. ا نیــا

و  هایر یقر، آموزش، درگمربوط به ف لیمسا
کنترل و حل  یهاو راه یامشکالت منطقه

کتاب فشـار مرحلـه  انیدر پا رودیم زیآنها ن
و شأن و منزلت  یتحول دموکراسو  یانتقال

 تیـبـر اهم دیـبا تأک یعرب یهانیدر سرزم
در  ورو به جلـ رییو روش تغ یاجتماع یبرابر 

  یتـیعجم  یـجامعه جوان )از نظر ترک کی
 .قرار گرفته است یمورد بررس
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ــة:  االســتثمار الســیاح  فــ  مصــر والــدول العربی
 األهمیة والتحدیات ورؤیة التطویر 

 یدر مصر و کشورها یستیتور  یگذار  هیسرما
 یانداز تكاملها و چشمچالش ت،یاهم ؛یعرب

 
 نـدیکـه فرآ ییهاچالش یکتاب به بررس نیا

در  یردشــگر در صــنعت گ یگــبار  هیســرما
بــا آن مواجــه اســت و  یعربــ یکشــورها

هــا بــر طبــق چالش نیـتعامــل بــا ا یهـاراه
 نیـدر ا یو عربـ یدولت یهاتیفعال نیبهتر 

 عرصه پرداخته است.
رقابـت  هیو در سا یمسأله در زمان کنون نیا

اروپا در  هیمانند اتحاد یائتالفات دولت دیشد
 نـهیدر زم یادیز  یساز  نهیکه زم نهیزم نیا

 یدر صنعت گردشگر  یگبار  هیبب سرماج
 کرده است. دایپ یشتر یب تیاند، اهمکرده

متعـدد و حـوادث  یرهـایبا توجه بـه متغ زین
و  یاقتصـــاد ،یاجتمـــاع ،یاســـیس دیـــجد

رخ داده و در  یکه در منطقـه عربـ یفرهنگ
 یگـبار  هیسـرما یهـامحدوده عمـل طرح

بحث  نیگباشته، ضرورت ا ریتأث یگردشگر 
 .شودیروشن م شتریب

اسـت تـا بـه دو پرسـش  دهیکتاب کوشـ نیا
 پاسخ دهد:

ــوال ــ س ــه م ــه: چگون ــوانیاول آنک ــ ت  کی
ــا کــرد کــه در  کیاســتراتژ  دگاهیــد فعــال بن

آن بــه ســمت  یدهو جهــت هیجــبب ســرما
باشـد؟  میسـه یسـتیتور  یهـاطرح یاجرا

 یاحتیسـ یربنایکه جنبه ز  ییهاخواه طرح
هــــا و هتل یمثــــل ســــاخت و ســــامانده

و  یســـتیتور  یهاها و دهکـــدهنهمســـافرخا
جــبب  یتاکــه در راســ ییهــاخــواه طرح

و  یابیـبازار  یهاگردشگر است مثل شرکت
و... و خــواه در هــر دو جنبــه  غیــو تبل جیتــرو

همانگونــــه کــــه  یســــاز جــــبب و عرصه
و دفــاتر  یســتیو تور  یمســافرت یهاشــرکت

 دارند.  تیآنها در هر دو عرصه تعامل و فعال
ــه  ســوال ــدوم: چگون ــوانیم ــور  ت ــه منظ ب

در  یسـتیتور  یگبار  هیو جبب سرما قیتشو
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ــ یکشــورها را از  یمناســب تیوضــع ،یعرب
ــت ز  ــاختیجه ــالم یهارس ــوان یاس  نیو ق

 یرسـاناطـالعجباب و  یهاآسان و مشوق
سـازمان کـل  یتکـامل یو سـامانده یغیتبل

 به وجود آورد؟ یگردشگر 
ــروزه ــن ام ــد ازی ــت دیش ــ و رغب از  یروزافزون

برگرداندن توازن مفقـوده  یبرا نیات معجه
 هیســرما یهاهیســرما زانیــحجــم م انیــم

و  یشـــده در بخـــش گردشـــگر  یگـــبار 
متنـــوع و  یســـتیو تور  یدنیـــد یهـــامکان

ـــدد در کشـــورها ـــ یمتع احســـاس  ،یعرب
 .شودیم
ــا ــق ا نی ــدف تحق ــا ه ــاب ب ــکت ــوازن،  نی ت

گاه شیافزا را که در روشـن شـدن  ییهایآ
ـــیپ ـــاتیفعال نهیش ـــتیتور  یه ـــ یس  یبرخ

ــ ،یکشــورها ــده  یعرب ــر عه ــوثر اســت ب م
 نیمهـم تـر  فیگرفته و عالوه بر آن به توص

 هیسـرما یفرارو  ،یفعل تیوضع یهاچالش
 یدر برخــ یســتیتور  یهــاتیو فعال یگــبار 

است تا  دهیو کوش تهپرداخ یعرب یکشورها

هـا و و طرح یر یـگ جـهینت هـالیتحل نیاز ا
 یکشــورها شــرفتیرا کــه در پ ییهاهیتوصــ

بوده است، ارائـه  میسه نهیزم نیموفق در ا
 کند.

مربــوط بــه  لیمســا یکتــاب بــه بررســ نیــا
در  یگبار هیســرما نــدیفرا تیــمفهــوم و اهم

پرداختــه و مســأله عوامــل  یســتیمــوارد تور 
را  یسـتیتور  یگـبار  هیسـرما طیسازنده شرا

قرار داده اسـت. چـرا کـه  لیمورد نقد و تحل
 یگــبار  هینامناســ  ســرما نــهیو زم طیشــرا

ــدگ شــتریب یعامــل اصــل  یهــایعقــ  مان
اســـت.  نـــدیفرا نیـــدرا یعربـــ یکشـــورها

اسـت تـا مهـم  دهیکوشـ سـندهینو نیهمچن
و و نـــواقص  هـــایعقـــ  مانـــدگ نیتـــر 

ــه ــعفنقط ــدیفرآ یهاض ــرما ن ــبار  هیس  یگ
ــتیتور  ــون یس ــع کن ــه یرا در مقط در  ژهیوو ب

ــا ــتغ هیس ــه راتیی ــوادث منطق ــه  یاو ح ک
بـر  یفعلـ یدربازه زمـان یعرب یهانیسرزم
روشــن و  آمــدهوجود بــه «یبهــار عربــ»اثــر 

 .ندینما نییتب
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  م 1214-1682لستراتیجیة الدولة العثمانیة 
 م1214-1682 یدولت عثمان یاستراتژ  

 
کتــاب را  نیـدر قـاهره ا یمرکـز تمـدن عربـ

ـــاره رقابت ـــادرب ـــان یه ـــت عثم ـــا  یدول ب
چـاپ فارس بـه  جیانگلستان در سواحل خل

 خ،ی: رأفت شـانیآقا فیرسانده است که تأل
 نیـهدهود و محمد رمضـان اسـت. ا یناج

فارس در  جیخل منطقه یبرا یخیکتاب، تار 
ـــرن  ـــ. 65ق ـــان جن ـــا زم ـــان ت اول  یجه

از  ایـتانیبر  یو نگران رست شودیمحسوب م
فـارس بـه  جیدر منطقه خل یتحرکات عثمان

 نیکـه بـارزتر  گـرددیبـر مـ یمتعدد عناوین
بـر  یکامل دولت عثمان طرهیا ترس از سآنه

 یسواحل شرق ژهیعربستان و بو رهیشبه جز 
 یفـارس و سـواحل جنــوب جیمشـرف بـر خلــ

هنـد و  انوسیـعمـان و اق یایـمشرف بر در 
سرخ بود به  یایمشرف بر در  یسواحل غرب

در سال  یمنیعدن بندر پس از اشغال  ژهیو
کـه  خواستینم ایتانیبر  نیم. هم چن6828

فـارس  جیدر خلـ یگونـه حضـور  چیه انر یا
در  رشیـاخ یداشته باشد تـا مبـادا ادعاهـا

 جیرا در خلــ ایـتانیکــه نفـوذ بر  نیمـورد بحـر 

 .محقق شود کرد،یم دیفارس تهد
 انیم یر یبه احساء موج  شروع درگ حمله

فارس شد  جیدر منطقه خل یو عثمان ایتانیبر 
ــزا ــه اف ــه ب ــورش شیک ــات در ش ها و تحرک

بــا دادن  ایــتانیبر  رایــرد. ز منطقــه کمــک کــ
بـر ضـد  امیـرا بـه ق لیـقبا ییایاموال و هـدا

 .نمودیم عیو تشج کیتحر  هایعثمان
مـدحت »در برابر اقدامات  ایتانیبر  نیهمچن

 سـتاد،یا نی  در بحـر ی)پادشاه عثمان« پاشا
خـود  هیـمنطقـه را تحـت الحما نیـچرا که ا

حکومـت  یخاطر وقتـ نیبه هم دانستیم
جاسوسـان از قصـد  لهیبه وس هند یسیانگل

جهت حمله بـه  یآمادگ یبرا یدولت عثمان
ــاحســاء در اوا گــاه6856ســال  لی شــد  م. آ

بــاره  نیــدرا قیــدرصــدد تحق ایــتانیبر  لــتدو 
 یدولـت عثمـان یبـرا یاهیبرآمد و استفسار 

حملــه  یفرســتاد کــه از صــحت خبــر آمــادگ
کردن احساء و مناطق  مهیضم یبرا ینظام

 طرهیالعرب بـه سـ رةیجز و  جیدر خل یگر ید
گاه شود و دولت عثمان یعثمان پاسخ داد  یآ
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 و تیـامن یحمله برقرار  نیتنها هدف او از ا
 .نجد است نیآرامش در سرزم

 یهـااقدام به تعامـل بـا همـه طرف ایتانیبر 
 ریــفــارس بنــابر مواضــع متغ جیمنطقــه خلــ

ــیس ــالز س اشیاس ــابع مص ــه ت ــیک و  یاس
ـــاد ـــود. و از  اشیاقتص ـــت، نم ـــدا اس ابت

ــه احســا را  ــه مــدحت پاشــا ب تحرکــات حمل
ــاالتر از آن ام  یــتعق آل  ریــنمــود و بلکــه ب

را در عقـ  رانـدن  صـلیسعود سـعود بـن ف
 یدر برابر عثمـان نیو از بحر  یار ی انیعثمان
منطقـه را بـه محـدوده  نیـا خواستیکه م

کنـد دفـاع   مهی)حکومت  خود ضـم طرهیس
ــ ــرد. همچن ــا نیک ــود را از ورو یتینارض د خ

ــراز نمــوده و  یعثمــان یروهــاین ــه قطــر اب ب

به مناطق فراتـر  هایتا حضور عثمان دیکوش
 .نشود دهیاز آن کش

در  ایــتانیو بر  یعثمــان یهــایر یــدرگ جـهینت
در  یفارس آن شد کـه حضـور عثمـان جیخل

 یمنطقــه صــرفاا حضــور  نیــنقــاط ا یبعضــ
 یبه حضور  گریق دطمنا یو در بعض یاسم

دو دولـت را  طیاشـر  نیشد. ا لیتبد یکیز یف
مصـــالحه پنهـــان و  کیـــ یبـــه برقـــرار 

دو طـرف  یاسـیکـه بـا منـافع س یامعاهده
راسـتا  نیل ساخت و در ایهمگام باشد متما

دو دولـت رد و بـدل شـد تـا  انیـم ییهانامه
 یدو کشور بـرا انیم م6562قرار داد  تاا ینها

 جیمناطق تحت نفوذ در منطقـه خلـ میتقس
 .فارس منعقد شد

  



 

 کتـابشنـاسی  17 

8 

 

 .. لسرائیل الصغری ورأس األفعی.رقط 
 یکوچک و سرافع لیاسرائ ...قطر

 
 نیدر ا ،و خبرنگار سندهینو ،«یبالل الدو »

ــنشــر جز »کتــاب کــه توســط انتشــارات   رةی
که  یعیاز فجا یار یچاپ شده از بس« الورود

 قطر در آن دست دارد، پرده برداشته است.
ــدر ا ســندهینو ــه نقــش قطــر در  نی کتــاب ب

بـه  یدر منطقـه عربـ سـمیترور  یالمـ نیتأم
)حاکم  فهیاز مردان حمد بن خل یکی لهیوس

کـه  «یمـیعبدالرحمن نع»سابق قطر  بنام 
ــن الدن را ا ــامه ب ــش اس ــاینق ــ ف ــد،یم  کن

و  نیکه با اقدام به تـأم یپرداخته است. کس
ــحما ــال تی ــااز گروه یم ــتیترور  یه در  یس
 شیو جــ هیو جبهــه النصــرة در ســور  قعــرا

ــد ــومال نیالمجاه ــو تکف یدر س ــایر ی در  ه
خـود را  گاهیجا یبیالقاعده در ل میتنظ  منی

 قرار داده است. یدولت سمیترور  یهاهیبر پا
کتاب سه فصل کامل بـه سـخن در  نیا در

اختصــاص داده  یمــیمــورد عبــدالرحمن نع
ــ ــت. کس ــده اس ــه از طر  یش ــک ــادیا قی  ج

 نیاول« حقوق انسان یسازمان کرامت برا»
 یعربـ یهـادر دولت سـمیترور  یمال یحام

سـازمان  نیـا ی. مقر اصلشودیمحسوب م
هــم در دوحــه  یاقــرار دارد و شــعبه ژنــودر 

ســازمان از  نیــا یو همــه اعضــا اردقطــر د
 یار یهسـتند. بسـ« االخوان»گروه  یاعضا

  یـــســـازمان تحـــت تعق نیـــا یاز اعضـــا
 دیقرار دارنـد مثـل رشـ یتیامن یهادستگاه

ــل ــرو ،یمس ــاس الع ــد عجعب ــیه، خال و  یم
 .اتیعرب فیعبداللط

تـن  5که  دکنیدر کتابش روشن م سندهینو
ـــران اخوان ـــلماز رهب ـــتان  نیالمس از دوس

حسـن البنــاء کــه در زمــان صــدام و جمــال 
تخـم  افکــار  ختنـدیعبدالناصـر بـه قطــر گر 

ــــته و آن را در  ــــر کاش ــــوان را در قط االخ
انتشــار  کشــور نیــمــوثر ا موسســات مهــم و

 یالقرضـاو  وسـفیانـد: جمله نیدادند. از ا
ــر د ــه ب ــگاهک ــ انش ــر س ــت و  طرهیقط داش
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کـــرد،  سیتأســـ زیـــرا ن عتیدانشـــگاه شـــر 
بـاال  یصقر که در مناصـ  دولتـ عیعبدالبد

پادشاه قطـر  یرفت تا به مقام مشاور فرهنگ
ــاالتر  ی. حســن المعــارجدیرســ ــه ب  نیکــه ب

تـا آنجـا  افتیمناص  در وزارت علوم دست 
 فـهیحمد بن خل خیشبه  سیکه مسئول تدر 

 کیالعسال که نزد احمد. دیقطر  گرد ری)ام
ــه  ــر فعال 13ب ــال در قط ــس ــ تی ــردیم و  ک

 یهااز کتاب یار یابوشقه که بس میعبدالحل
و عبـدالمعز  میابـراه نیوعز الد یکمال ناج

االخـوان کـه  هیـاول یهاعبدالستار از هسته
در قطرنــد و بــر  یکتــ  درســ فیتــأل یمتــول
 دارند. طرهیس زیاوقاف ن و ینید یهاگروه

بـه  کنـدیدر کتابش اشاره م «یالدو  بالل»
خارجـه و  ریـوز « حمد بن جاسم»که  ینقش

وجود آوردن سـابق قطـر در بـه رینخست وز 
ها و انشــــعابات داخــــل حــــوادث و فتنــــه

ــ یهاکشــور ــایا یعرب ــالش او را  ف کــرد و ت
 یبهـار عربـ یهااز انقالب یبانیشتیپ یبرا

را بـه  یرانیو تفرقه و و هیعرب تجز  یکه برا
 دینقش پل زیو ن دهدیهمراه داشته نشان م

عرب روشن  هیو پررن. او را در داخل اتحاد
آنچنـان پررنـ. کـه موجـ   ینقشـ کندیم

عـرب  هیـکـل اتحاد ریدب ،یالعرب لیشده نب
ــرفا  ــود را ص ــخ ــ کی ــدر ا یمنش ــاد  نی نه

 کند. فیتوص
سر  زین یبیو غر   یبن جاسم شعار عج حمد

نـوامبر اعـالم کـرد:  35ه است او قبل از داد
مـن  ابـان،یبـه خ یفـرد مصـر  نیبا ورود اول»

را مکلف خـواهم کـرد تـا  رهیالجز  ی]شبکه 

 نیشـدن شـعله فتنـه بـ ادیز  یهر آنچه را برا
الزم است گسترش دهند. نه فقـط  هایمصر 

 نیبـ یو نظام حـاکم حتـ انیمصر  انیفتنه م
 «)مردم  یمصر  یهاخود گروه

از  یبـیکـه قطـر در ل یاز نقش «یالدو  بالل»
در القاعــده  میتنظــ یاز اعضــا یکــی قیــطر 

 یبـــاز « بلحـــاج میعبـــدالحک»بنـــام  یبـــیل
 یپـرده برداشـت. دسـتگاه اطالعـات کند،یم

بـزرگ  یبلحاج اسطوره ا میقطر از عبدالحک
 انیـرهبر انقالب»ساخت تا آنجا که به او لق  

بخاطر ترسش از او  کهیرا دادند در حال «یبیل
کــدام از  جیدر هــ یشــدت عمــل نظــام قــباف

حال  نیمشارکت نکرد با ا یانقالب یتهایفعال
ـ محل  هیز یالعز  تیکه ب یونیاو را رهبر انقالب

 یـ را فـتز کردنـد معرفـ یاقامت محمد قباف
ــــدیمــــ ــــو در شــــبکه الجز  کنن ــــا او  رةی ب

انجـام دادنـد تـا آنجـا  یمتعدد یهامصاحبه
 فـهیه که فرزنـد حمـد بـن خلشد قلکه از او ن

 فـهیبـن حمـد بـن خل میعبـدالحک» ایـاست 
 «.بلحاج

 کـا،یآمر  یبـا سـفرا یارتباطات محکمـ یو 
ــقطــر، ترک ــیدر ل هی ــدارد و ا یب چهــارتن  نی

ــتط ــالع مس ــوردن  لیاض ــتحکم  در خ ]م
بلحــاج فرودگــاه  یبــیکوچــک و بــزرگ در ل

 قیـرا به تصرف خود درآورد و از طر  قهیتیمع
 .دینمایاز سودان وارد مآن سالح قاچاق 

  یبـیبلحاج بعنوان عالم قطـر در ل نیهمچن
بـا جبهـه  یهمراهـ یرا بـرا ییایبیجوانان ل

قطـر  یمـال یهاتیبا حما هیالنصرة در سور 
 .کندیم زیو تجه قیتشو
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7 
 أمن الطاقة ف  السیاسة الخارجیة األمیرکیة

 كایآمر  یخارج استیدر س یانرژ  تیامن
 
ــا ــه  نی ــاب ک ــکت ــاث و  یمرکــز العرب لالبح

نوشـته آن را منتشر کـرده  اساتیالس ةدراس
ــه  نیــدر ا .اســت یعمروعبــدالعاط کتــاب ب

کـه چگونـه  موضوع مـی پـردازد نیا یبررس
از منـابع  یکـیکـه ــ کایآمر  یخارج استیس

تحـت ـ شودـیآن محسوب م یقدرت جهان
ــا یهــاتــالش ریتــأث  یکشــور در راســتا نی
کـافی و روزافزونش به منابع  یازهاین نیتأم

ــن  ــرژ ام ــرای یان ــر  ب ــظ و تس ــد  عیحف رش
 اش قرار دارد.یاقتصاد

 یطـرا  ریتأث نیا زانیکتاب م نیدر ا سندهینو
و دوره  پســربــوش  یجمهــور  اســتیدوران ر 

اوبامـــا آن هـــم بـــا  یجمهـــور  اســـتیاول ر 
 یکـیعنـوان هخزر بـ ییایمنطقه در  تیمحور 

 کــرده اســت. بررســی یانــرژ  دیــازمنــاطق تول
کتـاب  نیـدر ا یمـورد بررسـ ینالبته بازه زمـا

م 1443 سپتامبر 33مربوط به بعد از حوادث 
را بـه سـمت  کـایآمر  یخارج استیکه ابزار س

 .شودمربوط می ،سوق داد یگر ینظام

 است: یکتاب شامل سه فصل اصل نیا
که در  «یانرژ  تیامن»فصل اول مفهوم  در

اصــطالح  کیــبــه عنــوان  ریــاخ یهاســال
 یبرخـبـا کـرده و  ظهـور یو چند بعد  عیوس

و  یو اقتصـــــاد یاســـــیس یهــــاعالمت
و  لیـمـورد تحل ،استتنیده درهم یاستراتژ

ــ ــت یبررس ــه اس ــرار گرفت ــه ا ،ق ــرا ک ــچ  نی
از  ،سـتمیقـرن ب ریدر اواخر دهه اخ ،مفهوم
صــادرات  تیــکــه بــر امن یمحــدود دیــدگاه

شـده  لیتبد یبه مفهوم شتتمرکز دا یانرژ 
 دیـــاز منـــابع تول رتـــریفراگ ییکـــه معنـــا

کـه مـانع  یداتیـمختلـف و تهد یهـایانرژ 
مثـــــل  ، دارد؛شــــودیصــــادرات آن مــــ

ــااتیعمل ــتیترور  یه ــه از تهد یس ــک  داتی
در حـال  یهـاو دولت یجهان یانرژ  تیامن
. همچنـین شودینو پا محسوب م ایوط قس

و  دیــمربـوط بـه تول یبناهــار یز ایـن مفهـوم 
 یانـرژ  یبازار جهان میو تنظ یصادرات انرژ 

ــأم ــرژ  نیو ت ــا ق یان ــامــتیب ــول و  یه معق
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 .شودیمناس  را شامل م
در  اســتیو س یانــرژ  تیــفصــل دوم امن در
ــــا تمرکــــز  کــــایآمر  یخــــارج اســــتیس ب

و  ییکـایآمر  یانـرژ  تیـامن یهاتیمحدود
بوش  یو خارج یداخل یکنترل یهااستیس

و ابـزار  تیـامن نیا تحقق یپسر و اوباما برا
ــارج اســتیس ــا یخ ــ نی ــور  سیدور رئ جمه
 یسـو برر  لیامر، مورد تحل نیتحقق ا یبرا

 قرار گرفته است.
مشاهده کرد  یبازه زمان نیدر ا کایآمر  دولت

ــ ــه ب ــرفتن اخت هک ــده گ ــعه ــدد و  اراتی متع
 کـایآمر  یانـرژ  تیـامن نیتـأم یمختلف برا

 یشـروط کشـورها ریکشور را تحت تـأث نیا
 نیـکـه ا دهـدیقـرار مـ یکننـده انـرژ  دیتول

تعـارض در  کـایو منافع آمر  مسأله با مصالز
 بامـارو دو دولت بوش پسر و او نی. از ااست

دو راهکـار  کایآمر  یانرژ  تیامن نیتأم یبرا
کـه بـر  یرا مد نظر قرار دارند. راهکار داخلـ

 یهـایانـرژ  دیـتول نهیدر زم یگبار  هیسرما
  از نفـت و گـاز  یـو ]تنق دیو جد نیگز یجا
 یگـر یتمرکـز داشـت و د کـایدر آمر  یعیطب

بـه  یکه بر کـاهش وابسـتگ یراهکار خارج
ـــرژ  ـــایان ـــ یه ـــو یواردات ـــه  ژهیب از منطق
 نیبـه مصـادر تـأم یو تنوع بخش انهیخاورم

 نیمتعدد  و تـأم یاز کشورها دی)خر  یانرژ 
 داشت. دیکشورها تأک نیا تیامن
م 1443سپتامبر  33که پس از  یتحوالت اما

 ینفـوذ یرخ داد و حضور افراد ذ  کایدر آمر 
 یسـاز اسـلحه یهاشـرکت نمداراکه سـها

دولــت  ،بــوش ویــبودنــد در دولــت جــرج دبل

بـه بعـد  یشـتر یرا بـه سـمت توجـه ب کایآمر 
ــامن یخــارج ــرژ  تی ســوق داد.  کــایآمر  یان

ــأله ا ــأث یمس ــه ت ــامن ریک ــرژ  تی را در  یان
ــتیس ــا اس ــایآمر  یرجخ ــ ک دو دوره  یدر ط
 بوش آشکار کرد. یجمهور  استیر 

و  یرژ انـ تیـامن»سوم کتـاب  لفص عنوان
در قبال  کایآمر  یخارج استیدر س استیس
 یایـدر  همنطقـ سندهینواست.  «خزر یایدر 

انتخاب کرده اسـت کـه  لیدل نیخزر را به ا
ــا و  ینفتــ ریمنطقــه بخــاطر وجــود ذخــا نی

در  مهـماز منـاطق  یکی یعیطب یهاثروت
کـه  شـودیمـ محسـوب یانـرژ  یبازار جهان

طقـه را منطقـه رقابـت و من نیـمسـأله ا نیا
ه بـاسـت، ها قـرار داده دولت انیم یر یدرگ

ـــو ـــچیپ هیدر ســـا ژهی  نیروابـــط بـــ یدگی
 ران،یـا ه،یروسـ یعنیمنطقه  نیا یهادولت
 قزاقستان و ترکمنستان. جان،یآذربا

:  شـودیفصل دو مبحث مطـرح مـ نیا در
شـده  ینـیب شیپ ریمبحث اول در مورد ذخا

در  یانـرژ  ندهیآ آن در ریخزر و تأث یایدر در 
 طرهیسـ یرقابت کشـورها بـرا شیافزا هیسا

ــکالت ــر آن و مش ــرما یب ــر س ــه در براب  هیک
خـزر  یایدر در  یکنندگان انرژ  دیتول یگبار 

مبحث دوم بـه  .دیگویوجود دارد، سخن م
در  کـایآمر  یخـارج استیس نییو تب زیتوض

 هاییکایآمر  لیتما هیمنطقه در سا نیقبال ا
بـر منـافع  دیـبـا تاک یرژ انـ تیـامن نیبه تأم

ـــارج ـــادرکنندگان  و ن یخ ـــ)ص ـــیتب زی  نی
در منطقـــه و ابـــزار  کـــایآمر  یهااســـتیس
کشــور در قبــال  نیــا یخــارج یهااســتیس
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 نیــبـه ا انیـو در پا پــردازدیمنطقـه خـزر مـ
 ایـآکـه :  شـودیپاسخ داده م یاساس لسوا

 نیگز ینقش جـا تواندیخزر م یایمنطقه در 

ــتگ ــایآمر  یوابس ــت م ک ــر نف ــب ــه خل  جینطق
بـه منزلـه  نـدهیدر آ ایـکنـد؟ و آ فایفارس را ا

 ؟محسوب خواهد شد دیفارس جد جیخل
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 داعش للی سیناء؟  مصر ف  مواجهة اإلرهاب الدول : هل وصلت
 است؟دهیرس نایس یداعش به صحرا ای:آیالمللنیب ستیمصر در مقابله با ترور 

 1430/ 33/ 3زمان: 
 مکان: مصر

 للبحوث و الدراسات یبرگزارکننده: مرکز العرب
 
اسـت؟  دهیرسـ نایسـ یداعش به صحرا ایآ
اســت کــه ذهــن  یپرســش دشــوار  نیــا

بـه  ریـاخ یهامحققان و متفکران را در ماه
خود مشـغول کـرده اسـت. مرکـز مطالعـات 

اول نوامبر خود با عنوان "  شیهما در یعرب
 ایـ: آیالمللـ نیب ستیمصر در مقابله با ترور 

است؟" بـه آن پاسـخ  دهیرس نایداعش به س
  ت.سداده ا

ــا در ــا نی ــ شیهم ــانه یار یبس ــااز رس  یه
از کارشناسان و  یو تعداد یو خارج یمصر 

محققان مشارکت داشتند که از جملـه آنهـا 
مرکـز،  سیـیر  میعبـدالرح یبه علـ توانیم

ســابق دانشــکده  ریمــد یحلمــ لیــدکتــر نب
دکتـر احمـد رفعـت  ق،یحقوق دانشگاه زقاز 

 ریمـد نیاسی دیالملل و س نیاستاد حقوق ب

   .کرد شارهمرکز ا
خـود  یمرکز سخنران سییر  میعبدالرح یعل

المقدس بـه داعـش  تیرا با عنوان "انصار ب
 یخواهنـد شـد" آغـاز کـرد. علـ لیمصر تبـد
جـــود آمـــدن داعـــش در بـــه و میعبـــدالرح

ضعف ارتـش مصـر   جهیرا نت نایس یصحرا
 یدر تحقق حکومـت و نبـود رشـد اقتصـاد

ــده و  ــروه القاع ــه گ ــاره ب ــا اش ــت. او ب دانس
افغانســتان  یبــه نــابود جــرطالبــان کــه من

شــدندو بــا اشــاره بــه داعــش کــه منجــر بــه 
عراق شـد گفـت: اگـر ارتـش مصـر  ینابود
هرگـز  را داشـت سـمیمقابلـه بـا ترور  ییتوانا

در جهـان  یحکـومت چیبه مقابه با هـ یاز ین
 ییهـااست که تـالش یدرحال نینداشت، ا

مصـر،  ینـابود یدر حال انجام است تا برا
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مبـارزه بـا  یجهـان مـانیدولت مصر را وارد پ
 .کنند سمیترور 

تـالش کـرد تـا  یمرسـ م،یاعتقاد عبدالرح به
 یبرا یرا وارد مصر کند چراکه مرس سمیترور 

 سییارتش اخوان  با ر  لیتشک سقوط مصر و
 د.در ارتباط بو یالظواهر  منیالقاعده ا

ـــا تاک میعبـــدالرح  یبرخـــ نکـــهیبـــر ا دیـــب
جداشدگان ناآشنا اعتقاد دارنـد کـه داعـش 

القاعده در مصر شود و بـر  نیگز یآمده تا جا
 یها داعش در صحراگزارش یاساس برخ

المقـدس بـه  تیدارد و انصار ب تیفعال نایس
دارنـد همچنانکـه  مـانیداعش اانداز چشم

 زا یادیـآنان بارها تالش کردنـد تـا تعـداد ز 
به داعش جـبب  وستنیپ یرا برا هایمصر 

ــاز ا یکــیکننــد و  ــه همــراه تــالش نی هــا ب
  .بود یر ی"عادل حباره" قبل از دستگ

 ایآ نکهیمطرح است ا نجایکه در ا یسوال اما
 است؟ دهیداعش به مصر رس

حــــول در ت میعبــــدالرح ینظــــر علــــ از
در  نایدر منطقـه سـ یسـتیترور  یهاتیعمل

بخصوص آنچه که مربـوط  ریاخ یهازمان
عناصـر  وسـتنیپ شودیم هایبه بم  گبار 

بـه انصـار  نایسـ یاز خارج صـحرا یاحرفه
. و امکـان کنـدیمـ تیـالمقدس را تقو تیب

از داعش  ایافراد از داخل نوار غزه  نیدارد ا
هجـرت  ریافراد مس نیباشند. ا دهملحق ش

از راه  نایسـ یبسـو  هیخود را از عراق و سـور 
 قیـطر  نیـانـد. و از اداده رییسرخ تغ یایدر 

و سالح به شمال  ستیاقدام به قاچاق ترور 
  .کنندیغزه م کهیو بار  ناءیس یصحرا

به  یلیتفص یابا ارائه نقشه میعبدالرح یعل
 یجهـاد یهـاگروه رینظ یموضوعات نییتب

 یایـــده جغرافمحـــدو نا،یســـ یدر صـــحرا
در  سـتمیو ترور  نایسـ یآنها، صحرا یاسیس

داعش  شهیمصر در اند ،یزمان محمد مرس
دولـت  یرو شیپـ یهاو مشکالت و چالش

 .و رشد داعش پرداخت شیدایمصر و پ
خود  یسخنران نیاسی دیادامه نشست س در

 سـتیترور  یرا با عنوان "مصر قادر به نـابود
 .است" آغاز کرد

باط دادن سخنان خـود بـه با ارت نیاسی دیس
مصـر را قـادر بـه  میعبـدالرح یسخنان علـ

مانند داعـش و  یستیترور  یهاگروه ینابود
از  نایسـ یموجود در صحرا یهاگروه گرید

بـا  نیاسـیدانسـت.  یو فرهنگ یتیطرق امن
 سـمیاشاره به تجربه مصر در مبـارزه بـا ترور 

خواند و گفت  زیآم تیآن را موفق 53در دهه
از مردم  یار یبس یت منجر به دور آن اقداما

  د.و بازگشت به جامعه مصر ش سمیاز ترور 
با مطرح  یحلم لیدکتر نب شیادامه هما در

ــردن ا ــه چــرا داعــش بــه  نیــک ســوال ک
هنـوز بـه  یداخل شده ولـ یعرب یکشورها

داخل نشده است؟ سخنان خـود را  لییاسرا
 .آغاز کرد

بـر اســتفاده مصــر از  دیــبـا تاک یحلمــ دکتـر
در زمان جن. افغانسـتان و  53ه دههتجرب

 سـمیطالبان مصر را قادر بـه مبـارزه بـا ترور 
ــت: ترور  ــت و گف ــمیدانس ــانگ س ــازهی  یه

دارد.  یو شخص یارسانه ،یاسیمختلف س
 یدر تمام منطقه عرب سمیترور  شانیاز نظر ا
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 رزهمبا یبرا یفور  شیهما دیوجود دارد و با
 .برگزار شود یدر منطقه عرب سمیبا ترور 

 هیـتجز  هیو سور  یبیدر ادامه گفت: ل یحلم
 میسـتین یاند لبا مـا خواسـتار مشـکالتشده

و گسترش ظلم  نیسرزم هیکه منجر به تجز 
ــه  یشــود. دکتــر حلمــ ــا اشــاره ب در ادامــه ب

و  یسـتیترور  یهـاتایـمواجهه مصر با عمل
نــدارد و داعــش در  یمــرز  ســتیترور  نکــهیا

 قیـکشورها وجود دارد بر ارتبـاط عم یتمام
 6.کرد دیداعش و حماس تاک انیم

 یهانیبر وجوب حفظ سرزم دیبا تاک یحلم
را کــه در  یحــوادث ســم،یمصــر در برابــر ترور 

المقدس در حال وقـوع اسـت، مـرتبط  تیب
داعش بوقوع  یدانست که از سو  یبا حوادث

مسـتمر  تیامر را حما نیا لیو دل ونددیپیم
 .از داعش دانست لییو اسرا کایامر 
ــه  در ــاادام ــت در  شیهم ــد رفع ــر احم دکت

                                                                
رسید . این تحلیل ایشان بسیار بعید به نظر می  1

 لیییل ولیی   ه بیی چراکییه ان نظییر  امیی    ییا 
انتخابات و  م کراس  گروهی  کیا ر اسی  و  ر 

ها و م اضع  ام  و بخص ص انصیار بیی  بیانیه
های سخت  نسل  به   ا  گیریال قد  م ضع

وج    ار . بخص ص بعد ان تخریب مسجد ابین 
غیه.. نی ار  ر  8002تی یه ت سط   ا   ر سا  

که  امی  ه چنین به این نکته باید ت جه  اش  
با القامد.  ر برخ  م اضع اختال ات  کیری  ار  

هییا  ر ولییا  اخیی ان یکیی  ان اییین کییه م ضییع  ن
اختال ات اسی . ه چنیین ه کیاری   یا   ر 

بلکه با جلهه النصر. اس  نیس ، س ریه با  ام  
بیه شیاخه اییل  القامید. نای ین الظی اهری  که 

 .وابسته اس 

 نیخود به موافقـت مصـر بـا قـوان یسخنران
که  یدر مورد حقوق بشر و اصول یالملل نیب

مصـر موافقـت دارد اشـاره  یبا قانون اساسـ
سوال مطرح است که چرا  نیکرد و گفت: ا

 یدر مورد قانون تظاهرات در شورا یانقالب
حقــوق بشــر بــه ســب  قــانون  یالمللــ نیبــ

کـه در  یصر برپا شد؟ در حالدر م هراتتظا
مربوط به تظـاهرات از نمونـه  نیقوان کایامر 

اسـت بـه عنـوان  دتریشـد اریآن بس یمصر 
مـوارد اشـاره کـرد:  نیـبـه ا تـوانیمثـال مـ
ــخنران ــ یس ــان مع ــدت زم ــدم  ن،یدر م و ع

عـدم  ایـ ینظـام یرو یـن یمحافظت از سـو 
ــا ــالح، ج ــل س ــواز حم ــل  زیج ــودن حم نب

 .ع تظاهرات استبا نو ریاکه مغ ییتابلوها
حقـوق بشـر را مطـابق  یرفعـت شـورا دکتر

و  کایبزرگ مثل امر  یکشورها یهاخواسته
دانسـت و بـه ارائـه گـزارش توسـط  گرانید

ــع ــر از وض ــر در  تیمص ــوق بش ــال حق امس
در ادامـه بـه  شـانیکرد. ا دیکشور مصر تاک

کشـورها  ریسا یاز سو  ییهاهیتوص افتیدر 
 نیقوانحل مشکالت حقوق بشر،  نهیدر زم
هـا گـروه انیم زیعدم تما ،یداخل یهاگروه

 .اشاره کرد تییدر مصر مانند گروه بها
 http://www.acrseg.org/16343منبع:
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2 

 

 ف  الكویت« داعش»ماتمر محاربة 
 تیمبارزه با داعش در کو شیهما

 35/63/3363زمان: 
  تیمکان: کو

 تی: دولت کوبرگزارکننده

ویت میزبـان همایشـی در اواخر ماه اکتبر ک
برای مبـارزه بـا داعـش بـا حضـور امریکـا و 

همایش بین این نتیجه کشور دیگر بود. 63
المللی برای مقابله با داعـش کـه در کویـت 

تــوان در ایــن ســه محــور برگــزار شــد را مــی
ــه نظــامی .6خالصــه کــرد،  قطــع  .3 ؛حمل

 . محاصره الکترونیکی .2 ؛کردن منابع مالی
گیر های پییش بر تالشهمچنین در این هما

جمعی برای مبـارزه بـا صورت دستهکشورها به
هـای فـردی در تروریست تاکیـد شـد و تـالش

 فایده برشمارد.مبارزه با تروریسم را بی
ــم ــا و ه ــایش امریک ــن هم ــانش در ای پیمان

های مبارزه با داعـش در تمـامی دنبال راهبه
ای و بــین المللــی ســطوح، محلــی، منطقــه

یکــا در ایــن همــایش بــا تقســیم بودنــد. امر 
اسالم به اسالم صحیز )اسالم سـعودی و 

کشورهای حوزه خلیج فارس که تعارضی بـا 
ــر  ــالم غی ــد  و اس ــراییل ندارن ــا و اس امریک
صــحیز ) داعــش و امثــال آن کــه از درون 
ــه وجــود  ــد همــین کشــورها ب افکــار و عقای

ــان از آمــده انــد  خواســتار مــانع شــدن جوان
  6یرصحیز شد.پیوستن به اسالم غ

وزیر خارجه کویت خالدجارالله که با سـخنرانی 
خـود همـایش را آغـاز کـرد در سـخنرانی خـود 

                                                                
بیا  8002. این  ر  ال  اس  که امریکا ان سا   1

های های  وول  ت سط ب ش پسر جنگانفجار برج
یلیل  را بر نبان  ور  و  ر ت ام  ابعا  ننظیام ، 

اسیال  را سیاس ،  رهنگ ، اوتصا ی  جنگ ملییه 
 غان کر  و اکن ن با تقسیم اسال  به اسال  یحیح 

های تروریسیت  کیه و غیر یحیح و به بهانه گرو.
ک ب رخ   ان  امیان  نان ب  .  ر تالش برای سی

 اسال  سیاس  و   ای  ان اسال  سک الر اس . 
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پیمانان ریزی همهدف از این همایش را برنامه
ــایر  ــش و س ــابودی داع ــرای ن ــی ب ــین الملل ب

 های افراطی بیان کرد.گروه
در بیانیـــه مشـــترک پایـــانی همـــایش کـــه 

کردند که در کشور آن را امضا 63نمایندگان 
آن بر تقویت همکاری برای نابودی داعـش 

گـری در داخـل منطقـه و و مبارزه با افراطی
 خارج آن تاکید شده است. 

ژنرال جان الن نماینـده مخصـوص ریـیس 
المللی مبـارزه جمهور امریکا در اتحادیه بین

با داعـش در سـخنانی در ایـن همـایش بـه 
ــت  ــق اینترن ــه از طری ــش ک ــدگان داع نماین

کنند، اشـاره کـرد و گفـت: آنـان الیت میفع
خود را نماینده حقیقی و یاری کننده واقعـی 

کننــد. جــان الــن بیــان اســالم معرفــی مــی
داشت به اعتقاد من هر کشوری که در ایـن 
ــش  ــد نق ــرکت کنن ــی ش ــین الملل ــاد ب اتح
منحصر به فرد و تعیین کننده بـا فرهنـ. و 
دیــن خــود در نــابودی ایــن تصــویر دارد. 

ه رییس جمهـور امریکـا همکـاری بـا نمایند
ــرای  عالمــان دینــی و معلمــان و پــدران را ب
چگونگی بزرگداشت اسالم و شناساندن آن 
به جهـان واجـ  دانسـت تـا بوسـیله آن بـه 
جهان نشان داده شـود کـه داعـش چگونـه 

 6چهره این دین را تخری  کرده است.
                                                                

ای که شایسته اسی  بیه  ن اشیار. شی   . نکته 1
های اسی تعلیر مقا  معظیم رهلیری  ر می ر  سی

 امریکا اس  کیه  رم  نیدا امریکیا  ر  رون ایین
 ستک  مخ ل  که برای  وست   ران کر . اس ، 

     چیدن  را مخفی  کیر . اسی . اشیار. بیه ست  

جان الن بر اهمیت این نکته تاکید کرد کـه 
ــ ــروع  هربرنام ــن هش ــا ای ــارزه ب ای در راه مب

تفکر باید از درون خود داعش آغاز شـود نـه 
از خــارج آن. چراکــه هــیچ قــدرت خــارجی 

هـا را در سـرزمینی تواند تفکرات و قل نمی
تغییر دهد و گفـت: امریکـا خـود را شـریک 

هــای مبــارزه بــا مبنــایی و ملتــزم بــه تــالش
 داند.داعش می

ی همچنـــین نماینـــده امریکـــا از کشـــورها
کننده در همایش خواست تا با قدرت شرکت

ای داعش اقـدام کننـد و بر علیه ابزار رسانه
هـــا و فضـــای مجـــازی از طریـــق روزنامـــه

ای بصورت مستقیم و سریع با فعالیت رسانه
 داعش مبارزه کنند.

جــان الــن دربــاره نحــوه عملکــرد مبــارزه بــا 
داعـــش بـــر ایـــن نکتـــه تاکیـــد کـــرد کـــه 

ــس ــد مالعک ــا بای ــل م ــانی و العم ــم و پنه ی
متناس   بـا سـرعت تحـوالت و حـوادث در 

هـای عرصه عمل باشد. همچنین در زمینه
سیاســی و اجتمــاعی کــه داعــش اعضــای 
اتحاد بین المللی را تهدیـد کـرده اسـت نیـز 

 عمل کرد. باید به همین شکل 
ی ر نماینده امریکا در پایان بر شدت تاثیرگبا

خود اعضای های ارائه شده بر جوامع برنامه
شرکت کننده تاکیـد کـرد تـا بتوانـد حقیقـت 

                                                                
  های  ریلکارانه امریکا که هیر رون بیا سیاس

شی   کیه اکنی ن بیا رنگ و لعاب  جدید ارائه می 
رویکر   لس نانه نسل  بیه اسیال  و کشی رهای 

 سل ان وار  شد. اس . م
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تالش داعش برای نابودی صلز و ثبـات را 
به مـردم بفهمانـد و اینکـه داعـش حقـی را 

دهــد مگــر بــا ســاقط کــردن شکســت نمــی
شرعی رسالتی که متوجه جوانانی است کـه 

 ها وجود دارد.  نقاط ضعفی درون آن
در بیانیــه مشــترکی کــه از ســوی کشــورهای 

کت کننــده صــادر شــد در زمینــه جنــ. شــر 
الکترونیکـی بـر مبـارزه الکترونیکـی )فضـای 
مجـــازی  بـــا داعـــش و جلـــوگیری از ســـفر 
جنگجویان بـه سـوی داعـش و جلـوگیری از 
جبب آنان از طریـق اینترنـت تاکیـد شـد. در 
زمینــه اســتراتژیک گــروه امریکــایی بــا ارائــه 
ــان  اســتراتژی جهــت افــزایش همکــاری می

ــو پ ــورهای عض ــان بینکش ــه یم ــی علی الملل
هــای اعضــا در دو ســطز داعــش بــر برنامــه

فردی و جمعی برای تقویت جوامع خود برای 
مبارزه با داعش تاکید کرد و بر بسـیج تمـامی 

های قیام کننده علیه داعـش و تشـویق گروه
رهبران دینی، جامعه مدنی و صاح  نظـران 

گـری ها جوانی که رد کننده افراطیو میلیون
هـــا از طریـــق و رســـاندن پیـــام آنهســـتند 

های رسمی بـه های اجتماعی و رسانهشبکه
 سراسر دنیا تاکید کردند.

ا ریچـارد سـتینگل نماینده وزیرخارجه امریک
اشخاصی را کـه در حـال  در سخنانی تعداد

پیوستن به داعش هسـتند را رو بـه کـاهش 
خواند و اظهار داشت جبابیت داعش بـرای 

از بین رفته است و افراد کشورهای خارجی 
تعداد جنگجویان خارجی در داعش کاهش 
یافته است. همچنین اظهار داشت تصحیز 

تصویر اشتباهی که داعـش از خـود منتشـر 
کرد و از بین رفتن شرعیت داعش منجر می

ــه کــاهش نیروهــای خــارجی در آن شــده  ب
است. و ایدئولوژی داعـش را در ایـن زمینـه 

 برشمارد.  ایدئولوژی وهمی و دارای خطا 
در این همایش همچنین به وضعیت یمن و 
گسترش سلطه حوثییین در یمـن و حمایـت 
کشورهای حوزه خلیج فارس از یمن و تـاثیر 
ــر امنیــت  ــران و ســعودی ب گفتگــو میــان ای
منطقه سخنانی گفته شد. همچنین نماینده 
وزیر خارجه امریکا بـر نقـش مهـم ایـران در 

 . منطقه و نابودی داعش تاکید کرد
ــن  ــان ال ــا ج ــور امریک ــیس جمه ــده ری نماین
همچنین به اجتماع رهبران جامعه عربـی در 

های گبشته برای تقویت افکار قاهره در هفته
معتدل و حمایت از آن اشاره کـرد و گفـت در 

ــیش از  ــته ب ــپتامبر گبش ــاه س ــر از  314م نف
هـای مختلفـی خطـاب بـه عالمان دینی نامه

اند و در آن تهابوبکر البغدادی و پیروانش نوش
ــر دینــی و فعالیــت ــار داعــش را غی هــای رفت

 اند.تروریستی داعش را محکوم کرده
 منبع:

http://www.alqabas.com.kw/nod

e/906705 

http://www.shafaaq.com/sh2/ind

ex.php/news/iraq-news/85609-

2014-10-27-15-24-42.html 

http://www.iraqhurr.mobi/a/266

62932.html 
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 الماتمر العالم  الثان  للقراءات القرآنیة "التلق  القرءان  ف  العهد النبوي"

 یدر عصر نبو  یقرآن افتیبا موضوع در  یقرآن یهاقرائت یالمللنیب شیهما نیدوم
 1430نوامبر  3ـ  3ـ  9زمان: 

 مغرب ش ـمکان: مراک
لقرائیة المتخصصة بالرابطة برگزار کننده: مرکز اإلمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث ا

 المحمدیة للعلماء
 

دومین همایش بین المللی قرآنـی بـا هـدف 
بررسی علمی اولـین سـیره دریافـت قـرآن و 

در مـراکش متعلقات قرائت در عصـر نبـوی 
 برگزار شد.

 مقدمه:
از دین امـت روشـن اسـت کـه عصـر نبـوی 

گـر و راه قابـل تقلیـد اسـت لـبا قبله هدایت
زرگان در آنچه اصـل قـرار داده و یـا ائمه و ب

-اند این عصر را مـالک قـرار دادهجدا کرده

اند. و به عنوان حکم نهایی در آنچه  تـالیف 
ــرده ــدوین ک ــرار دادهو ت ــد، ق ــه در ان ــد. چ ان

هـای گبشته و چه بعد از آن و چه در مکان
نزدیک و چه دور مالک بوده است.  نتیجـه 

مندی از های مبارک میراث ارزشاین تالش
ها است که تمـامی آنهـا ها و سفرنامهدیوان

فریاد اتصال و انتساب به عصر اولیه اسالم 
زننــد و شــرط صــحت آنــان از جهــت را مــی

باشـد اصل بودن و کامـل بـودن تمـام نمـی
مگر با انتسـاب بـه آن عصـر و سـیر کـردن 
سنت و شیوه آن دوران. همانا امروز جامعـه 

اء در جایگاه نیاز و احت یاج شدید به عمـل قر 
در عصـر نبـوی و  تـالوت و قرائتبر اساس 

تشریز اقوال مختلف در انواع و اشـکال آن 
و تدبر زیبا در لطایف و بطون قرآن از میـان 

 باشند.توصیفات پیامبراکرم می
لبا با توجـه بـه اهمیـت ایـن مباحـث و نیـاز 
جامعه و قاریان به این مباحث این همـایش 

 شود.برگزار می برای تبیین مباحث ذیل
 محورهای همایش:

 محور اول: دریافت الفاظ قرآن توسط نبی
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 ـ آموزش پیامبر توسط جبرییل
 ـ جبرییل: اولین مشیخه قرآنی

ای کـه وحـی قرآنـی را هـای مالئکـهـ گروه
 آوردند. برای القای بر پیامبراکرم می

 ـ شیوه پیامبراکرم در دریافت وحی:
 ـ گوش دادن و اخب...

 و انواع آن عرضهـ 
ـ حفظ و استظهار: اشکال، مفاهیم و 

 مقتضیات آن...
 ها آنـ تدرج در اخب قرآن و داللت

 های آنها و مکانـ تعاهد: زمان
 ـ مقارن بودن دریافت و کتابت وحی

ـ نصوص و آثار وارده درباره دریافت وحـی: 
 بررسی و مباحثه آن:

ـ سخن قـرآن دربـاره دریافـت قـرآن توسـط 
 ز جبرییلپیامبر ا

 ـ سوره قیامت و سوره نجم...
ـ احادیث وارده در موضـوع دریافـت وحـی: 

 ها، معانی و سیاق آنهاداللت
 ـ احادیث معارض و مکات  آن

 ـ حدیث العرضه االخیره
 محور دوم: تالوت نبوی

 ـ مجلس تالوت نبوی
ـ گزینش مراجع قرائت و تاسیس تخصـص 

 قرائت
و ها، ـ قرائت نبوی: شکل، مناسبت

 ساختار آن
 ـ مفردات شیوه نبوی در قرائت
 ـ اهلیت قرائت و اجازات قرائی

 ـ تعدد حروف در قرائت
 ـ زمان رخصت

 : مفهوم، سیاق، شکلـ حروف
 ـ تعدد حروف بین مشافهه و تدوین

ـ قرائت نبوی: اوصاف، مصطلحات و 
 عناصرآن

ـ اسلوب قرائت نبوی: ترتیل، تغنی، 
 تحبیر...

هـای آن در و مـرادفـ مصـطلحات قرائـت 
 عصر نبوی

ـ مصطلحات قرائت و مرادفات آن در عصر 
 نبوی

هـای تـدوین شـده امـت محور سوم: کتاب
  اسالمی در موضـوع دریافـت وحـی نبـوی

 گباری و نقد"کشف، ارزش"
 ـ مصنفات علوم قرآنی

 ها و علوم قرائتـ مصادر قرائت
 ـ مصادر تفسیر

 ـ مصادر حدیثی
 ـ کت  سیره و تاریخ

 مصادر لغوی و علوم لغوی ـ
 ـ مطالعات مستشرقان

ـ مطالعات و تحقیقـات انجـام شـده در ایـن 
 موضوع

 
 منبع: 

http://vb.tafsir.net/tafsir38931/#.

VFNZIhasq_J 
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 االجتماع األول للهیئة التأسیسیة التحاد علماء المقاومة
 مقاومت یعلما هیموسس اتحاد ئتیه ییگردهما نیاول

 11/34/1430زمان: 
 لبنان -روتیمکان: ب

 : االتحاد العالمي لعلماء المقاومةبرگزارکننده

 

اولین جلسه اتحادیه علمای مقاومت کـه از 
درون همایش بین المللـی "علمـای اسـالم 
برای حمایت مقاومـت فلسـطین" در تهـران 

ــت، در  ــکل گرف ــروت در  33ش ــر در بی اکتب
 سالن الساحه برگزارشد. 

ــیس در ایــن گردهمــایی م حســن اراکــی ری
مجمع تقری  مباه  اسالمی ، شیخ نعـیم 
قاسم نای  دبیرکل حزب اللـه لبنـان، شـیخ 
احمــد بدرالــدین حســون ریــیس داراالفتــاء 
ســوریه، شــیخ مــاهر حمــود امــام جماعــت 
مسجد قدس در صیدا، عالمه شـیخ حمـده 
ســعید مفتــی عــام تــونس، توفیــق رمضــان 
البوطی رییس اتحادیـه علمـای بـالد شـام، 

یخ احمـد زیـن ریـیس مجلـس امنـای در ش
تجمیع علمای مسلمین، عبـدالرزاق قسـوم 
رییس جمعیت علمای مسلمین در الجزایـر 

هــا و علمــای ســایر کشــورهای و شخصــیت
 اسالمی و عربی شرکت داشتند.

در افتتاحیه همـایش ریـیس مجمـع تقریـ  
مـــباه  بـــا تبریـــک مقاومـــت اســـالمی، 

در لبنان  های این مقاومت رازیباترین نشانه
و فلســـطین دانســـت کـــه توانســـتند کمـــر 

ها را در پروژه تسلط بر فلسطین صهیونیست
های مقدس بشکنند. وی گفت: و سرزمین

ــارک  ــاه مب ــطین در م ــردم فلس ــت م مقاوم
تر رمضان ثابت کرد که قدرت مقاومت قوی

ــت  ــه برک ــت. ب ــری اس ــت دیگ ــر سیاس از ه
مجاهـدین و علمـای مقاومــت آرزوی آزادی 

ــطین  ــد فلس ــت و از خداون ــر بازگش ــار دیگ ب
متعال خواستاریم تـا مـا را بـه سـوی سـخن 
ــا و ال  ــه جمیع ــل الل ــموا بحب ــود "واعتص خ
تفرقوا" هدایت کند. ایشان در سخنان خـود 
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ای دانست کـه این مرحله از اسالم را مرحله
برخی به دنبال ایجاد فاصـله میـان علمـای 
ــت  ــروزی ام ــار و پی ــتند و انتص ــالم هس اس

ا وحدت امت اسـالمی و بازگشـت اسالمی ر 
 به اسالم واحد دانست. 

در ادامـه همــایش شـیخ نعــیم قاسـم نقــش 
گاهی و راهنمایی ملت هـا علمای اسالم را آ

به سوی عزت و امر و نهی الهـی برشـمرد و 
گفت بر اسـاس اسـالم اصـیل منحـرفین و 
خوارج و حامیان امریکا کـه باعـث تخریـ  

مـثال بـر  شـونداند، شناخته مـیاسالم شده
اســــاس حــــدیث پیــــامبراکرم )ص  کــــه 

فرمایــد: فقهــا امینــان امــت هســتند تــا می
ــروی  ــوند و پی ــا نش ــار دنی ــه وارد ک ــانی ک زم
حاکمــان )فاســد  را نکننــد و اگــر اینچنــین 
شدند از آنها دوری کنیـد. جانشـین دبیرکـل 
حزب الله وحدت را برگرفته از توحید دانست 

تصـادی، و مسلمانان را به انـواع وحـدت "اق
ــان  ــرد. ایش ــوت ک ــی" دع ــاعی، سیاس اجتم
همچنین مقاومـت را همـان جهـاد خوانـد و 
جهاد را همان جن. با دشمن صهیونیستی 
و دفــاع از فلســطین دانســت و گفــت: هــر 
ــه  جهــادی کــه از فلســطین آغــاز نشــود و ب

 فلسطین ختم نشود جهاد نیست.
ایشان همچنین تقابـل موجـود در جهـان را 

محور مقاومـت  -6ت: میان دو محور دانس
هـا و محور امریکا و اسراییل و تکفیـری -3

های مبهبی خدمت با تاکید بر اینکه جدایی
واقعیـت هـا اسـت برای تروریست و تکفیری

ــه  ــت ن ــی دانس ــود را سیاس ــات موج اختالف
مــبهبی ماننــد آنچــه کــه در لیبــی، مصــر و 
تونس در حال وقوع است و تقابل با داعش 

ــی ــابالت سیاس ــه مــبهبی  را تق ــت ن دانس
چراکه بسیاری از اهل سنت بدست داعـش 

 اند. کشته شده و مورد آزار و اذیت واقع شده
در ادامـه همـایش ریــیس جماعـت علمــای 
عراق خالـد المـال و ریـیس مجلـس امنـای 
ــن در  ــد زی ــلمین احم ــای مس ــع علم تجمی
ــوم  ــت و محک ــت مقاوم ــر اهمی ــخنانی ب س

د، کننـکردن علمایی که اختالف افکنی می
ــه  ــلمین در زمین ــعف مس ــاط ض ــالح نق اص
سیاســـی، فرهنگـــی و رســـانه و تاکیـــد بـــر 

هــای علمــی بــا الزامــات برگــزاری همــایش
سیاسـی و مقابلــه بــا تبلیغـات گمــراه کننــده 

ای امریکــا کــه در ســرزمین عربــی و رســانه
  اسالمی منتشر شده اشاره کردند.
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در پایان نیـز حسـین قاسـم ریـیس شـورای 
ســخنانی فلســطین را علمــای فلســطین در 

ــه  ــه ب ــن زمین ــت و در ای ــاد دانس ــه جه قبل
ــاره  ــامبراکرم )ص  درب ــراوان پی ــث ف احادی
فلســطین و نقــش فلســطین در آخرالزمــان 

روح اشاره کرد. ایشـان همچنـین گفـت کـه 
به فلسطین  مقاومت از زمان حمله انگلیس

تــا کنــون در ایــن ســرزمین وجــود دارد و بــر 
موضــوع  وحــدت تمــامی مســلمانان دربــاره

فلسطین بر علیه دشمن صهیونیستی تاکید 
 1کرد.

در بیانیه پایانی همایش با تاکید بر مقاومـت 
ــاء در  ــان انبی ــوان وارث ــه عن ــا ب و نقــش علم

مت در برابر طاغوت مساله فلسـطین و ومقا
بــه خصــوص قــدس شــریف را مســئله اول 
جهـــان اســـالم معرفـــی کـــرده و هـــدف از 

قاومـت تاسیس این اتحادیـه را حمایـت از م
مردم فلسطین بیان داشتند. در این بیانیه بر 

کـن شـدن رژیـم استمرار مقاومـت تـا ریشـه
هـا از صهیونیستی و استقالل و آزادی ملت

اســتکبار جهــانی و دشــمن صهیونیســتی 
تاکید شده است. همچنین در این بیانیه بـه 

ــدرت ــات و ق ــام امکان ــیج تم ــرای بس ــا ب ه
برابـر  بازسازی غزه و حمایت از مقاومـت در

استکبار جهانی در سراسر جهان تاکید شده 

                                                                
1   . http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-

news/122045/ -الااااااا -للهااااااا -االول-االجتمااااااا  

-بياااا و -فاااا -المق وماااا -علماااا -التحاااا  -سيسااااي 

-ماا -ال-ق ساا -االساايمي -الوحاا  -كاا  -وكلماا  

الذات -م -لل-وال-والجيش-ال ول -ولي -مس  

ــم  ــا رژی ــاط ب ــرای ارتب ــی ب ــه تالش و هرگون
ــان اســالم را  ــل جه ــا داخ ــتی ب صهیونیس
ــه دانســته کــه در ورای آن  اقــدامی مجرمان
رژیم صهیونیسـتی و اسـتکبار جهـانی قـرار 

 3دارد.
 

                                                                
2. http://www.alalam.ir/news/1642399 
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 «األدبیةالحدیث النبوي ف  الدراسات اللغویة و »الملتـقی الدولّ  حـول: 
 «یو ادب یدر مطالعات لغو  ینبو  ثیحد»درباره:  یالملل نینشست ب

 3363نوامبر  5 – 2زمان: 
 ریالجزا - هیمکان: قسطنطن

 دانشگاه أمیر عبد القادر للعلوم االسالمیة ی: بخش زبان عرببرگزارکننده
 

 مساله نشست: 
بـا  مباحث مربوط به ادبیـات و زبـان عربـی

ترین قرآن کریم شکل گرفت و قرآن اصـلی
پردازی در کتاب در سـازوکار تفکـر و نظریـه

ها ادبیات و زبان عربی بود. بنابراین اسلوب
کرد و اهـداف بر اساس قرآن ترتی  پیدا می

یافـت. عـالوه بـر به واسـطه آن تحقـق مـی
این، احادیث شریف نبوی نیز منبعـی اسـت 

معرفتـی و  برای تجلـی و اسـتکمال دیـدگاه
ــه  ــه در زمین ــی ک ــان عرب ــاره زب ــی درب علم
تاسیس زبـان عربـی و ارائـه ادلـه در زمینـه 
قرآن کریم و کالم عرب بـه آن اسـتناد داده 

شود. التفات بـه احادیـث شـریف نبـوی می

برای هـر تحقیـق ادبـی و لغـوی مثمـر ثمـر 
ــوت آن  ــیم و ق ــث تحک ــود و  باع ــد ب خواه

رای خواهد شد. بنابراین نصوص حـدیثی دا
ــا و ویژگــی ــهمزای فردی در هــای منحصــر ب

ترکی  و بالغت و اداء زبان عربی به طـرق 
مختلف لغوی است و ادبـا در تـالش بـرای 
ــر  ــالل آن ب ــتند و از خ ــه آن هس ــیدن ب رس
ــرات آن  ــامین و تعبی ــی و مض ــازوکار روش س

کننـد تـا کننـد و تـالش مـیاشراف پیدا مـی
تواننــد بــه زبــان عربــی روح جــایی کــه مــی

 شند. ببخ
 اهداا نشست:

 تعریف جایگاه لغوی در حدیث نبوی -3



 

 [چهاردهمپایش فکری ـ فرهنگی جهان اسالم  ]شماره   66 

بیان سازوکار مقدمه لغوی برای تحقیق  -1
 در مورد سنت نبوی

های حدیث نبوی برداری از اسلوببهره -1
ــات  ــطز ارتباط ــاظ آن در س ــ  و الف و ترکی

 مختلف

هـای سـخنان نبـوی و کشف از زیبایی -0
دقت و قـدرت بسـیار آن در ابـالع و رعایـت 

 اناحوال مخاطب

 محورهای همایش
 محوراول: حدیث نبوی مصدر لغوی

 حجیت حدیث نبوی در دروس لغوی -

 مظاهر بالغت نبوی -

 جایگاه حدیث در مطالعات لغوی معاصر -

ــه  ــرای مطالع ــوی ب ــدخل لغ ــور دوم: م مح
 حدیث نبوی

مـدخل لغـوی: غرائــ  سـنت و مفــردات  -
 نبوی

مدخل نحـوی: بنـای ترکیبـی در حـدیث  -
 نبوی

غـی و داللـی بـرای محور سوم: مـدخل بال
 مطالعه بیان نبوی

اهمیت سـیاق در کشـف دالالت حـدیث  -
 های به دست آوردن آننبوی و راه

هـای تناس  در حدیث نبوی شریف و راه -
 به دست آوردن آن

ــورد  ــی در م ــات ادب ــارم: مطالع ــور چه مح
 حدیث نبوی
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 قف وکتابات: موا1282ـ1254الملتقی الدول : أصدقاء ثورة التحریر الجزائریة 
 هاو نوشته هادگاهی:د1282-1254 ریالجزا ی:دوستان انقالب آزادیالمللنینشست ب

 3363نوامبر  31-35زمان: 
 مستغانم - ریمکان: الجزا

 مستغانمـ  سیدانشگاه عبد الحمید بن باد اتی: بخش مطالعات زبان و ادببرگزارکننده
 

 اهداا همایش: 
ید کننده های مختلف تاینشان دادن نوشته

انقالب الجزایر و اعتراف به فضیلت کسانی 
که در اشکال مختلـف کتابـت ایسـتادگی و 
کمک کرده و تاکید بر ریشه دار بـودن ایـن 

ای و هــای ملــی و منطقــهانقـالب و بازتــاب
بین المللـی آن و میـزان تاثیرگـباری آن بـر 

 ها.دیگر تجربه

 محورهای همایش:
سـوی  هـای میـدانی ازمحور اول: شهادت

 برخی دوستان انقالب آزادی الجزایر
هـای بعضـی محور دوم: پرداختن به نوشته

کننـده بـه انقـالب های کمـکاز شخصیت
 آزادی الجزایر

محــور ســوم: حضــور دوســتان انقــالب در 
 های الجزایرنوشته
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 الملتقی الدول  الثالث حول جاك دریدا: بین النقد األدب  والفلسفة
 و فلسفه ینقد ادب انی: مدایدرباره ژاد در  یلمللا نینشست ب نیسوم

 3363نوامبر  65-68زمان: 
 الجزائر -مکان: مستغانم 

  دانشگاه عبد الحمید ابن بادیس -بخش فلسفه  –برگزارکننده: دانشکده علوم اجتماعي 
 

چند سال از درگبشـت فیلسـوف الجزایـری 
ــدا مــی گــبرد. او بعــد از فرانســوی ژاک دری

میـراث فلسـفی گرانبهـایی را درگبشت خود 
از خود بـه جـا گباشـت کـه در آن نظریـات 
فلسفی و سیاسـی خـود را بیـان کـرده بـود. 
دریدا متولد الجزایر و از یهودیان اسـپانیایی 
ــه  ــود ک ــوفانی ب ــدا از فیلس ــود. دری ــی ب عرب

کرد و اصل همیشه به اصل خود افتخار می
ــه خصــوص  ــر تاویــل ب فلســفه او متمرکــز ب

کتاب تورات بـود. قرائـت  نصوص مقدس و
هـای نـص دارای نصوص مقدس در سنت

 تاویالت مختلفی است.
تاریخ تفکر فلسفی دریدا مطـرح شـده  2در 

 است 
با ظهور اولین مولـف کـه  6513ـ در سال 6

عبارت بـود از ترجمـه مـتن هوسـرل دربـاره 

های هندسـه بـا مقدمـه تفسـیری خاستگاه
 Jean)طــوالنی کــه جــایزه جــان کــاوالی 

Cavaillès  .را به خود اختصاص داد 
ظهــور اولــین ســه گانــه )مــتن و  6515ـــ 3

پدیــدار، علــم نوشــتار، نوشــتار و تمــایز  کــه 
 پروژه فلسفی او را شکل داد. 

ــدگاه2 ــه )دی ــ ظهــور دومــین ســه گان ــا، ـ ه
هـای فلسـفی، واسـازی  کـه بیشـتر حاشیه
 های او را تبیین کرد. برنامه

ت که ارتباط مفهوم واسازی از مفاهیمی اس
عمیقـی بــا فلسـفه دریــدا دارد. ایـن مفهــوم 

شـود امـا اغل  در زبان فرانسه استفاده می
استفاده فلسفی به شیوه دریدا نشان داد که 

باشد کـه اولـی این کلمه ترجمه دوکلمه می
  destruction)به هایدگر بمعنی نابودی 

و دیگری بـه فرویـد بمعنـی جـدایی و تفرقـه 
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(dissociation  گـردد. ایـن ایـده از میب
دریدا منجـر بـه آزادی فکـر در فهـم متـون 
ــد  ــک و جام ــار خش ــدس و آزادی از افک مق

شـود کـه شد. در اینجا سواالتی مطرح مـی
آیا دریدا فیلسـوف صـادقی بـوده اسـت؟ در 
هر صورت دیدگاه او درباره جن. آزادی بـه 
ــا  عنــوان یــک فیلســوف جــوان چیســت؟ آی

و سـارتر متفـاوت دیدگاه او بـا دیـدگاه کـامو 
است؟ آیـا ویژگـی الجزایـر منجـر شـد تـا او 

فوریــه اتخــاذ  32ای مغــایر بــا قــانون شــیوه
 کند؟ 

هدف از برگزاری این همایش پاسخ بـه ایـن 
سواالت و سواالت دیگری است که نسـبت 

یــدا مطــرح اســت. همچنــین ر بــه فلســفه د
هـــا و هـــدف ایـــن همـــایش فهـــم دیـــدگاه
ــــر ک شــــور التزامــــات سیاســــی او در براب

هـا و اش الجزایر و آشنایی بـا دیـدگاهاصلی
ارتباط محکم او با اصل خودش )یهودیـت  

 است.
 محورهای همایش: 

 ـ فلسفه دریدا از خالل بیوگرافی او
 ای ادبیات و فلسفه فرانسهـ دریدا در ژرف

 ـ فلسفه و التزام سیاسی دریدا
 ـ تولد مفهوم واسازی در نزد دریدا

ــر مفــ ــدا در براب ــ دری اهیمی مثــل تســامز، ـ
 صداقت وضیافت

ـ دریدا و الجزایر )اسـتعمار، جنـ. آزادی و 
 صلز ملی 

 ـ دریدا و حق در فلسفه
های ـــ دریــدا در مقابــل دوربــین )برنامــه

 ها تلویزیونی و فیلم
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 ملتـقی الروایة العربیة المعاصرة بین الحریة اإلبداعیة والضوابط االجتماعیة
 یو ضوابط اجتماع یابداع یآزاد انیم ینشست رمان معاصر عرب

 1430نوامبر  0 -1زمان: 
 ریالجزا -مکان: تبسه 

 و زبان دانشگاه تبسه اتیدر دانشکده ادب یعرب اتی: بخش زبان و ادببرگزارکننده
 
ــا ــا نی ــ شیهم ــدف بررس ــا ه ــع یب  تیوض

ــان ــتانرم ــا و داس ــاه ــ یه ــدرن عرب و  یم
 یهـانقش آنهـا در فرهنـ. و ارزش یبررس
ــاخال ــت. ا یق ــده اس ــزار ش ــه برگ ــجامع  نی
مـدرن  یهارمان یشناس  یبه آس شیهما

  یـهـا را در تخر رمـان نیپرداخته و نقش ا
 کرده است.  یبررس یاخالق یهاارزش

 نشست: یمحورها
بـر سـر  یبنـد و شـرط یرمان عرب یتازگ. 3

 یاخالق یهابردن ارزش نیازب
 دیرمان جد تیمرجع لیتابو و تشک. 1
 ید یتقدس و پل انیرمان م. 1
و  شهیاند ینهادها و مصادره آزاد طرهیس. 0

 هااختالف فرهن.
 ییروا اتیادب یرسالت اخالق. 5
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َدادُ  ُة َواالْمت  یَّ ُصوص 
ُ

خ
ْ
، ال م  ِّ

َ
ْسال َغْرب  اإل 

ْ
ال  الكالم  ب 

ُ
 َنْدَوة: الُتَراث

 و امتداد هایژگی: ویدر مغرب اسالم یکالم راثیم
 3363بر نوام  63،65زمان: 

 مغرب -مکان: وجده 
 در وجده یو اجتماع یانسان قاتیبرگزارکننده: مرکز مطالعات و تحق

 
هـای اگر قبول کنیم که علوم جـزو سـاخته

نظری اسـت و همـراه بـا عمـران و آبـادانی 
شــود، ایــن توصــیف بــه بشــری شــکوفا می

صــورت کامــل بــر میــراث مغــرب اســالمی 
 منطبــق اســت، چراکــه شــکوفایی علــوم در

ــد  ــعه و رش ــا توس ــراه ب ــالمی هم ــرب اس مغ
بشری و رکود علمی نیـز بـا رکـود عمـران و 

 آبادانی بشری همراه بود. 
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه میــراث 
مغرب اسالمی چه در دوره شکوفایی و چـه 

-در دوره رکود در دقت و عمق و تنوع شیوه

ــا و فراگیربــودن متمــایز بــود. و قــدرت  ه
هـای کــه ت و روشفراگیـری بیشـتر نظریــا

تمدن اسالمی به خود دیده بود را داشـت و 
دلیل آن تفکر باز علمای مغرب اسـالمی بـا 

های مختلف بـود. یکـی ها و تمدنفرهن.

ــالمی  ــرب اس ــی در مغ ــد علم ــل رش از دالی
دار بــود کــه وجــود موسســات علمــی ریشــه

سندی علمی برای تحصیل معرفت شـرعی 
المی و ارتباط تمدنی میان شرق و غرب اسـ

 است. 
با توجه به اهمیت میراث مغـرب اسـالمی و 

ها بـه نیاز به احیای آن و متوجه کردن نگاه
ــانی و  ــات انس ــات و تحقیق ــز مطالع آن مرک
اجتماعی در وجده به فکـر برگـزاری سلسـه 

های بین المللی برای معرفـی ایـن همایش
ــی ــیم و نشــان دادن ویژگ ــراث عظ ــا و می ه

ــاد. در وه ــازه آن افت ــائل ت ــن مس ــه اول ای ل
همــایش بــه دنبــال معرفــی علــوم اســالمی 
است که گسترده تر و تاثیرگـبارتر بـوده انـد. 
یکی از این علوم اسالمی که تـاثیر فراوانـی 
در تمدن مغرب اسـالمی  و بـه عنـوان روح 
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تمدن اسالمی مطرح است علم کالم است 
بـا بررسـی علـم هـا لبا این سلسله همـایش

 کالم آغاز شد. 
 همایش: محورهای

ــرب . شــیوه6 ــدریس کالمــی در مغ هــای ت
 اسالمی

. مشـــکالت کالمـــی در میـــراث مغـــرب 3
 اسالمی

 . اصطالح کالمی در مغرب اسالمی2

 . تعلیل کالمی در مغرب اسالمی0
. تاثیر شیوه کالمـی در مطالعـات اصـولی 5

 در مغرب اسالمی
. تاثیرکالمی در مطالعات لغوی در مغـرب 4

 اسالمی
 می مغرب اسالمیکال یها. جریان5
 . تالیفات کالمی در مغرب اسالمی8
ــبه  اشــعری در مغــرب اســالمی و 3 . م

 مسائل فکری معاصر
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 ماتمر مستقبل اإلعالم ف  ظل التحوالت المجتمعیة الراهنة 
 

 3363نوامبر  2-6زمان: 
 مصرـ  هیمکان: اسکندر 

 : دانشگاه فاروسبرگزارکننده
 

 مقدمه همایش: 
عربــــی و جهــــانی در  جامعــــه مصــــری و

ـــال ـــوع و س ـــوادث متن ـــته از ح های گبش
مختلفی عبـور کـرده اسـت.  بعضـی از ایـن 

هــای حــوادث منجــر بــه تغییــر در حکومــت
سیاسی و به وجود آمدن تغییرات اجتمـاعی 
فراگیر و تالش برای ایجـاد حکومـت شـده 

تــرین ابــزار و اســت. رســانه بــه عنــوان مهم
ــوجهی در  ــل ت ــش قاب ــی نق ــرک سیاس مح

ــه ره بــری و ایجــاد دیــدگاه عمــومی و توجی
های عمومی در توسعه دارد. این امر دیدگاه

کنـد کـه بـرای رسـانه زمانی تحقق پیدا می
سیاســــت شــــغلی و قــــانونی و اخالقــــی 
صحیحی وجود داشته باشد که بـه واسـطه 

هــای شــغلی در فعالیــت آن ظــوابط و ارزش

ــن رســانه ــه ای ــا توجــه ب ــت شــود. ب ای رعای
ــت کــه  ــ  اس ــن مطال ــت برگــزاری ای اهمی

ـــی ـــده م ـــایش فهمی ـــه در آن هم ـــود ک ش
های دانشگاهی و شغلی در زمینه تخصص

رسـانه و ارتباطـات تاسیسـی و اجتمـاعی بـا 
ای در هدف تقویت محتـوا و فعالیـت رسـانه

رو در خـالل زمــان گبشــته و حــوادث پــیش
هــا و کنــار هــم جمــع شــود و در آن دیــدگاه

 انـــدازهای خـــود را بـــرای تحـــول وچشـــم
ای از هـای رسـانهتحسین و تعیـین فعالیـت

 جهت شغلی، اداری و قانونی ارائه کنند. 
 اهداا همایش:

هـای مصـری، های رسـانهپایش فعالیت. 6
عربــی و بـــین المللـــی در ســـایه تحـــوالت 

 اجتماعی
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. شــناخت نســبت بــه توجیهــات رســانه در 3
تشکیل دیدگاه عمومی به صـورت محلـی و 

 بین المللی
ای و فری  ال گمراهی رسانه. ادراک اشک2

گاهی اجتماعی بـر اسـاس سیاسـت هـای آ
 رسانه

های سنتی و جدید بـر . بررسی تاثیر رسانه3
 امنیت ملی

هـای رسـانه در . تعیین عقوبـات و چـالش5
 مراحل انتقالی

ــدگاه1 ــه دی ــداز آینــده در هــا و چشــم. ارائ ان
های رسانه از جهـت اداری و تحول فعالیت

 قانونی و شغلی
هـا در آینـده مطالعـات و . تبادل تخصص5

های ســنتی و تحقیقــات ارتباطــات و رســانه
 جدید

-گـباری درمـان. پایش و تحلیـل و ارزش8

هایی ای و تاسیسی برای بحرانهای رسانه
 که منطقه شاهد آن است

هـا بـرای سـاختار موسسـات . ارائه دیدگاه5
ای و ایجـــاد نظـــام اداری شـــغلی و رســـانه

 اخالقی
ها در ضه و تبادل تجارب و تخصص. عر 63

هــای ارتبــاطی تاسیســی و روابــط بخــش
هــای جامعــه مــدنی در عمــومی و ســازمان

 اداره مسائل متغیر و مبانی اجتماعی
 محورهای همایش:

ــث  ــرای مباح ــده ب ــداف آین ــور اول: اه مح
 رسانه در سایه تحوالت اجتماعی

های . تحــول مباحــث ارتباطــات و رســانه6

 سنتی و جدید
دف آینده در مبانی نظری برای مباحث . ه3

 رسانه
. رابطه نظریات علمی با واقعیات حقیقـی 2

 جوامع
بردهـای ر . تحول مباحث در مفـاهیم و کا3

 روابط عمومی
های ارشـادی و کـاربردی در . آینده نمونه5

 مباحث رسانه
. پــایش واقعیــت تحقیقــی در کاربردهــای 1

 ارتباطات اجتماعی و رسانه
رســــانه جــــایگزین در  . مباحــــث تــــاثیر5

 معیارهای تبادل اطالعات
 محوردوم:

 . شایعات و تاثیر آن بر امینیت ملی6
. آزادی تعبیر و قوانین تبـادل اطالعـات و 3

 امنیت ملی 
هـای غربـی و تـاثیر آن بـر . اهداف رسانه2

 امنیت ملی
 . رسانه نظامی و امنیت ملی3
. قوانین و اخالقیات رسانه جدیـد و نقـش 5

 فظ امنیت ملیآن در ح
های اجتماعی و ارتباط های شبکه. پایگاه1

 آن با امنیت ملی
هـای ارتبـاطی و مـدنی و . تالش سازمان5

تجهیــزات روابــط عمــومی رســمی در حفــظ 
 امنیت ملی

. دیپلماســی ملــی و رســمی و مشــارکت 8
 جمعی در حفظ امنیت ملی

 های ارتباطی و امنیت ملی. کاروان5
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 ت اجتماعیمحور سوم: رسانه و هوی
. تاثیر رسانه در هویت شخصی مصـری و 6

 عربی
های انسانی و ملی و . رسانه و نقش ارزش3

 اجتماعی
. فراگیــری رســانه بــرای ارکــان هــویتی و 2

 فرهن. اجتماعی
 . تاثیرات سلبی رسانه در تحقق هویت3
 . رسانه دینی و رابطه آن با هویت جامعه5
. اهـــداف آینــــده در مطالعـــات هویــــت 1

 اعی و رسانهاجتم
محور چهارم: رسانه و ایجاد دیدگاه عمومی 

 محلی و جهانی
. تــاثیرات رســانه در شــکل گیــری دیــدگاه 6

 عمومی
 . رسانه و فری  دیدگاه عمومی3
هـای نظرسـنجی . اداره و تنظیم سـازمان2

 دیدگاه عمومی محلی و جهانی
. شــیوه نظرســنجی ســنتی و الکترونیکــی 3

 دیدگاه عمومی 
تغییر دیدگاه عمـومی جهـانی  های. شیوه5

 های سیاسیدر بحران
 . رسانه و تمرکز رای عمومی1
های تبادل اطالعـات بـا رسـانه و . مالک5

 تاثیر آن بر دیدگاه عمومی
ــاثیرات رســانه 8 ــاره ت ــایج تحقیقــات درب . نت

 های عمومیمحلی و جهانی بر دیدگاه
محور پنجم: تمرین شغلی و اخالقی بـرای 

 و جدیدهای سنتی رسانه
. اخالقیات تمرین شغلی در رسانه سـنتی 6

 و جدید
هــای . تحــول قــوانین و مقــررات و پیمــان3

 ایشرافت در سایه تنوع رسانه
. مســئله آزادی ومصــداقیت در فراگیــری 2

 ای برای حوادث اجتماعیرسانه
. ابعـاد ارزشـی و شـغلی بـرای رسـانه بـین 3

ــر و  ــه مص ــوادثی ک ــری ح ــی در فراگی الملل
 ربی آن را پشت سر گباشت. منطقه ع

هـای ای و روش. اشکال گمراهـی رسـانه5
 های شغلیتعیین تمرین

هـایی کـه . آینده قوانین رسـانه و سـازمان1
 دهندتبادل اطالعات انجام می

. ضــوابط قــانونی و اخالقــی بــرای رســانه 5
 جدید و کاربردهای آن

ــیش. چــالش8 ــای پ ــانه و ه روی آزادی رس
 اهالی رسانه

ــت از اهــالی رســانه، ک. مــال5 هــای حمای
 های امنیت شغلیضمانت

. تــــاثیر اســــلوب مالکیــــت رســــانه در 63
های شغلی و کاربردی کردن تطبیق مالک

 اخالقی
محور ششـم: رسـانه و ارتبـاط تاسیسـی در 

 هااداره بحران
ــالک6 ــانه. م ــش رس ــوابط پوش ــا و ظ ای ه

 هابحران
ــای آن در اداره 3 ــد و کاربرده ــانه جدی . رس

 هاانبحر 
. ارتباطــات تاسیســی و تفکــر بازدارنــده در 2

 هااداره بحران
های ای و روش. گفتمان ارتباطی و رسانه3
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 هاتبلیغی در زمان بحران
 ها. سلطه و رسانه و اهداف درمان بحران5
هــای . مشــکالت ارتباطــات بحــران و راه1

 مقابله با آن 
هـا در سـایه تغییـرات . آینده رسانه بحـران5

 ور پیش
ــاختار و اداره موسســات  ــتم: س ــور هف مح

 ایرسانه
. ظــوابط قــانونی در ســاختار موسســات 6

 ایرسانه
. تــاثیر مالکیــت و بودجــه بــر محتــوای 3

 ایرسانه
. تعیــین رابطــه میــان رســانه تخصصــی و 2

 هاهای حکومت و قوانین آنارگان
. واقعیــت و آینــده فعالیــت جــایگزینی و 3

الکترونیکی  های سنتی وتاسیسی در رسانه
 و فارع التحصیالن رسانه

 ای داخلی. اداره موسسات رسانه5
ــری در اداره موسســات . مــالک1 هــای برت

 دانشگاهی رسانه
. تکنولوژی رسانه جدیـد در اداره و تنظـیم 5

 ایموسسات رسانه
. رابطه حاکمیت با ظوابط شـغلی در اداره 8

 ایموسسات رسانه
سـاختار های داخلـی و جهـانی در . نمونه5

 موسسات رسانه
 هــایروش و دینــی رســانه محــور هشــتم:

 ارتباطی گفتمان تحول
. دیدگاه آینده برای تحـول گفتمـان دینـی 6

 در رسانه و موسسات دینی

. تقویــت فعالیــت رســانه دینــی در خــالل 3
 های گبشتهزمان

. آزادی و احســاس مســئولیت در رســانه 2
 دینی

ــایت3 ــفحات . س ــی و ص ــری دین ــای خب ه
 اجتماعی و تاثیر آن بر ثبات جامعه شبکه

ــرای تحــول . دیــدگاه5 های متنــوع آینــده ب
 فعالیت شغلی در رسانه دینی

محــور نهــم: رســانه و اداره عملیــات تغییــر 
 اجتماعی و ایجاد حکومت

-. رسانه و تغییـر سیاسـی و تمجیـد ارزش6

 های دموکراتیک
. تاثیرات مثبت و منفی در فراگیری رسانه 3

 معهدر مسائل جا
 . رسانه و ایجاد تصور ذهنی و روشی2
گاهی جامعه و 3 . مسئولیت رسانه در قبال آ

 رشد موسسات جامعه
ای و ایجاد شیوه ارزشـی در . تربیت رسانه5

 تغییر اجتماعی
. تحول ابزارهای رسانه جدید در عملیـات 1

 تغییر اجتماعی
. رســانه جــایگزین میــان آزادی و تغییــر و 5

 ظوابط استفاده 
ر دهــم: عرضــه تجــارب موسســات و محــو

 های حکومتیها و هیئتشرکت
. تجــارب موسســـات در تحـــول فعالیـــت 6

 ای با یکدیگرارتباطی و رسانه
هــا و موسســات روابــط عمــومی و . پایگــاه3

 ارتباط تاسیسی
 های متعدد داخلی و خارجی. رسانه2
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ها و موسساتی کـه . عرضه تجارب شرکت3
هـا و له با بحـراننظام ویژه اداری برای مقاب

 حوادث غیرمترقبه دارند
هـای معـین در زمینـه رسـانه و . تخصص5

 ارتباط تاسیسی
های عمـومی بـرای نظرسـنجی و . هیئت1

 نقش و تاثیر آنها در جامعه
محــور یــازدهم: آینــده مطالعــات ارتباطــات 

 تاسیسی و اجتماعی

هــای تحــول ارتباطــات تاسیســی و . راه6
 هارتباط آن با توسعه جامع

هـا و مفـاهیم روابـط گیـری. تحول در پـی3
 عمومی در موسسات

. ضوابط قانونی و اخالقی بـرای تبلیغـات 2
 تجاری

هـــای تحـــول منظومـــه ارتبـــاط . زمینـــه3
 ای و بازاریرسانه

 های جامعه مدنی. سازمان5
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11 

 

 والفرص التحدیات ، المعاصر المجتمع وقضایا الجدید اإلعالم ماتمر
 هاها و فرصتو مسائل جامعه معاصر، چالش دیانه جدرس شیهما

 3363نوامبر  31 -35زمان: 
 سکره - ریمکان: الجزا
ــوم انســانبرگزارکننــده ــا همکــار  ضــریدانشــگاه محمــد خ یو اجتمــاع ی: دانشــکده عل  یب
 ریالجزا یو روابط عموم یاجتماع راتییپژوهشگاه تغ

 
 مسئله همایش:

ر زمینـه در جامعه امروز تحـوالت سـریعی د
رسانه و ارتباطات وجود دارد که در سالهای 

هـای اخیر منجر به تغییراتی بزرگی در شیوه
تولید و پخـش خبـر شـده اسـت. مهمتـرین 
ایــن تحــوالت، تحــول در وســایل ارتباطــات 

-گیری واحد و محتوای هـمجمعی با جهت

جنس به ابزارهای ارتباطی جدید با دو نـوع 
.  بـرای گیری و مضامین متعدد استجهت

تعبیر از ایـن پدیـده جدیـد اصـطالح رسـانه 
 جدید یا رسانه الکترونیک ظهور کرده است. 

هـای سـنتی مثـل چه بسا فرق میان رسـانه
های جدیـد تلویزیون، رادیو، روزنامه با رسانه

هـای جدیـد پدیـده مشکل باشد ولی رسـانه
جدیــدی اســت کــه در چــارچوب مطالعــات 

اعتبار رسانه گنجد. علی رغم ارتباطات نمی
جدید امـا ایـن مسـاله مـدخل اصـلی بـرای 
طرح سواالت متعدد درباره دورانی است که 

کنــیم و رســانه سراســر مــا درآن زنــدگی مــی
زندگی ما را دربر گرفته است. در این مرحله 

ـــی ـــوع در ویژگ ـــوعی از تن ـــد ن ـــا و جدی ه
های رسانه وجود دارد که شاید بتـوان نشانه

ـــــیت  ـــــارزترین آن را خصوص ـــــردی و ب ف
تخصصی در استفاده از رسانه بـرای عمـوم 

توان از ویژگـی مردم دانست. همچنین نمی
تعاملی رسانه جدید به عنـوان نشـانه اصـلی 

هـای آن غافل بود که در گسترش چارچوب
ــــای  ــــاثیر داشــــته و مرزه اســــتفاده آن ت
جغرافیایی را درنوردیده است. بر این اساس 

تماعی توان گفت رسانه جدید فرصتی اجمی
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اســت بــرای تربیــت افــرادی کــه در ســطز 
باالیی از دموکراسـی و مشـارکت اجتمـاعی 
هستند. و این در کنار نقش رسانه در سطز 

 فرهنگی و مشارکت در تحول افراد است.
های ای شــبکهاز بــارزترین تحــوالت رســانه

اجتماعی هسـتند کـه شـیوه سـرازیر شـدن 
ـــود  ـــر داده و خ ـــامال تغیی ـــات را ک اطالع

ر یـک زمـان هـم دریافـت کننـده شخص د
ــین  ــت و در ع ــر اس ــده خب ــر و تولیدکنن خب

 باشد. گزارشگر بودن آینده نگر نیز می
هـای اما این نقش سازنده در جامعه و روش

رسـانه جدیــد تنهــا نقـش آن نیســت چراکــه 
ــه  ــان جامع ــر بنی ــاثیرات منفــی بســیاری ب ت

گــبارد. تــاثیرات اجتمــاعی، سیاســـی، می
های این تاثیر است جنبه ترینروانی از مهم

که با انقالب الکترونیکی آغـاز و بـر تمـامی 
اجزای آن تاثیرگـبار بـوده اسـت. بنابرآنچـه 

شود که میزان گبشت این سوال مطرح می
استفاده از تکنولوژی جدید رسانه و ارتباط از 
سوی جوامع معاصر و رابطه این استفاده بـا 
ـــائل  ـــن مس ـــت؟ ای ـــه چیس مســـائل جامع

ن محورهای این همایش را شکل تریاصلی
 دهد. می

 اهداا همایش:
. تــالش بــرای تعریــف طبیعــت و مفهــوم 6

ــانونی و  ــد و کشــف چــارچوب ق رســانه جدی
 سازمانی رسانه جدید در جهان.

. اطالع بر مشکالت روشـی در تحقیقـات 3
و مطالعـات رسـانه جدیــد از طریـق ورود بــه 

 های نظریترین مدخلمهم

ابطه رسانه جدیـد بـا . تالش برای کشف ر 2
مســـائل جامعـــه )اجتمـــاعی، سیاســـی، 
اقتصــادی و معرفتــی و ...  میــان حالــت 

 نظری و واقعیت موجود
ــالمت و 3 ــی، س ــاثیرات روان ــه ت . رســیدن ب

اجتمـاعی بـرای ابزارهـای رسـانه جدیـد بــر 
های مختلف جامعـه. و متوجـه کـردن گروه

ــه  ــددی ک ــررهای متع ــه ض ــردم نســبت ب م
های الکترونیکی جدیـد هاستفاده بد از رسان

دارد و تـالش بــرای بیــان برخــی از اشــکال 
 استفاده بد و توضیز خطاهای آن.

 هـا و وظـایف در آینـده. نشان دادن نقش5
 رودهای جدید انتظار میکه از رسانه

ــرای 1 ــی ب ــتراتژی عمل ــردن اس ــارج ک . خ
راهنمایی از چگونگی استفاده تمامی جوامع 

نگـری در و آینـدهاز کاربردهای رسانه جدید 
ــایه تغییــرات و  ــانه جدیــد در س ــول رس تح

 های جهانی.بحران
 محورهای همایش:

ــان چــارچوب  ــد می محــور اول: رســانه جدی
 مفهومی و قانونی

ــدایش و 6 ــه پی ــان نظری ــد می ــانه جدی . رس
 مفهوم

های نظـری بـرای مفهـوم رسـانه . مدخل3
های مطالعات و تحلیل رسـانه جدید و شیوه

 جدید
قانونی سازمانی برای رسـانه جدیـد  . ابعاد2

 در جهان
. مشکالت قانونی مترت  بر رسانه جدید و 3
 گیری آنیپ
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 محور دوم: رسانه جدید و مسائل اجتماعی
 . فضاهای رسانه جدید و جوامع فرضی6
 . رسانه جدید و تغییر اجتماعی3
ـــد و موسســـات اجتمـــاعی 2 . رســـانه جدی

 ها و تاثیرات... )نقش
د میـان مبـارزه بـا خشـونت و . رسانه جدیـ3

 دعوت به خشونت
 محورسوم: رسانه جدید و مسائل سیاسی

گیـــری . نقـــش رســـانه جدیـــد در شـــکل6
سیاســــی )حمایــــت فرهنگــــی شــــهروند 

 تاثیرگبار، رسوخ فرهن. قانونی... 
ــی سیاســی 3 ــت ده ــد و جه ــانه جدی . رس

 های احزاب... )حمایت انتخاباتی، برنامه
 دگاه عمومی. رسانه جدید و تشکیل دی2
 . رسانه جدید و تحوالت دموکراسی3

محورچهــــارم: رســــانه جدیــــد و مســــائل 
 اقتصادی

. رســانه جدیــد و نقــش آن در کارآمــدی 6
هـای موسسـات اقتصـادی )جهـت فعالیت

 دهی، تبلیغات الکترونیکی ... 
 . رسانه جدید و فعالیت الکترونیکی3
 . رسانه جدید و فعالیت خدماتی2
همیـت آن در موسسـات . رسانه جدیـد و ا3

 ای و تبلیغاتی )سرعت و فعالیت ... رسانه
 محورپنجم: رسانه جدید و مسائل معرفتی

 . رسانه جدید و معرفت ناگهانی 6
ــد در 3 ــانه جدی ــای رس ــای ابزاره . کاربرده

 تربیت و تعلیم ) آموزش از راه دور... 
 . رسانه جدید و تحول بحث علمی.2
 اتی.. رسانه جدید و امنیت معلوم3
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ترین رصد مهم

اخبار و مواضع 

 نخبگان
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1 
 یمن

 

 
 ریبه بهانه بحـران، مسـ دیانصارالله: نبا». 3

 «:شود لیکشور تعط یاسیس یر یگشكل
رهبر جنبش انصـارالله  ،یالحوث عبدالملک

روز  یدر مراسم عـزادار  یسخنان یط من،ی
ـــ   ـــا از مکت ـــت: م ـــار داش ـــورا اظه عاش

که عدالت  میام  آموختهالسال هی)علنیحس
سرمشقمان باشد و در  یطلبهدف ما و حق

 یو کشـــورها تیـــامن یراه از شـــورا نیـــا
بـه دل  یترسـ یگر یهر مستکبر د ایگانه ده

جملـه اسـت  نیکه فرهن. ما ا چرا م؛یندار 
له". هاتیکه: "ه ا الب   من 

رهبر انصارالله با انتقـاد از عملکـرد ضـعیف 
ت، حکومــت دولــت یمــن در برقــراری امنیــ

ــازمان ــن و س ــونی یم ــن کن ــی ای های امنیت
ــه بی ــه مســائل کشــور را ب تفــاوتی نســبت ب

امنیتــی ایــن کشــور مــتهم کــرد و ترورهــای 
ــــن  ــــن کشــــور را نتیجــــه ای ــــر در ای اخی

 ها دانست.مسئولیتیبی
وی خطاب به منصور هادی، رئیس جمهور 
یمن، هشدار داد که او نبایـد بـه ابـزاری در 

 یمن تبدیل شود. دست دشمنان انقالب
وی همچنین با اشاره به مسئله فلسطین از 
ـــایه  ـــه در س ـــت ک ـــخن گف ـــایی س خطره
مشغولیت امت اسالمی به مشکل مبارزه بـا 

ـــد تکفیری ـــی را تهدی ـــجد االقص هـــا، مس
 کند.می

هــا را ابــزاری عبــدالملک الحــوثی، تکفیری
آلوده در دست دشمنان اسالم توصیف کرد 

ون فعالیـت که در جهت تضعیف امـت از در 
 1کنند.می

                                                                
 الع ل ييي  بتعط ييي  نسييي   لييي : الحييي    السييي  . »1

شیینله ، سییه«الف ضيي  اليي  البليي   أخيي  الس اسيي  
  ، سای  العالما8024ن املر 4ش، 2131 بان 21

http://www.alalam.ir  
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از داعش  كای: در مقابل آمر منیالقاعده » .2

 :«میکنیم تیحما
بــا صــدور  مــنیشــاخه ســازمان القاعــده در 

از داعـش در برابـر  تیـضمن حما یاهیانیب
 یهــاتمــام گروه کــا،یآمر  یحمــالت نظــام

و حمله به  کایرا به مبارزه با آمر  یمسلز سلف
 کشور دعوت کرد. نیمنافع ا

ــوان در  ــه عن ــن ک ــده یم ــه، القاع ــن بیانی ای
را بــر  «العــرب ةقاعــده الجهــاد فــی جزیــر »

ــرادران  ــش را ب ــای داع ــین دارد، نیروه جب
ت از خویش خطاب کرده و بـا اعـالم حمایـ

ــ ــه حمل ــر آنچ ــروه در براب ــن گ ــانی  های جه
هـای ها خوانده است، از سـایر گروهصلیبی

مسلز سلفی نیز دعوت کرده تا هرگونـه کـه 
ـــمی ـــافع اقتصـــادی، نظـــامی و توانن د، من

 ای آمریکا را مورد هدف قرار دهند.رسانه
هـای مسـلز القاعده یمن همچنـین از گروه

در سوریه نیـز خواسـته تـا بـا کنـار گباشـتن 
اختالفات، به همـراه یکـدیگر بـه مقابلـه بـا 

 حمالت غرب بپردازند.
ــی از مهم ــه یک ــت ک ــر اس ــایان ذک ــرین ش ت

عش در سـوریه های مسلز مخالف با داگروه

ــمی  ــده رس ــه نماین ــت ک ــره اس ــه النص جبه
 1شود.القاعده در سوریه محسوب می

 
 

                                                                
 اإلسیالمی  الدولی  منایرة تعلن بالی ن القامدة. »1

ش، 2131مهیر 82، ج عیه «”الصلیلی  الح ل “ أما 
 رب ا ، سای  القد  الع8024اکتلر 21

http://www.alquds.co.uk  
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2 
 فلسطین

 

 
های قّسام، اسرائیل را از عواقب گردان. »3

ادامه یافتن توهین به مقدسات در فلسـطین 
 «:برحذر داشت

هـای عزالـدین ابوعبیده، سـخنگوی گردان
ام، در مراسمی با عنوان پیمـان پیـروزی  قس 

ــتمرار  ــخنانی اس ــهدا، در س ــدس و ش ــا ق ب
ــازی آن را  ــأخیر در بازس ــزه و ت ــره غ محاص
موج  انفجاری جدید دانست که مسئولیت 

 عهده رژیم صهیونیستی است. کامل آن به
های رژیم صهیونیستی در قدس وی تالش

ــم  ــن رژی ــروی ای ــدن آب ــه ش ــث ریخت را باع
دانست؛ چرا که پس از جن. اخیر بـا غـزه، 

ر منحنی افول قرار گرفته است و این رژیم د
ای را برای اسـرائیل بـه ها نتیجهاین تالش

 1همراه ندارد.

 
المســــلمین اردن: نبــــرد مــــا در اخوان. »7

 «:فلسطین است نه در سوریه و عراق
ــه  ــتی  ب ــم صهیونیس ــاوزات رژی ــی تج در پ
مسجد االقصی و بسـتن درب ایـن مسـجد 
به روی نمـازگزاران فلسـطینی خشـم ملـت 

طین و سـایر ملـل مسـلمان بـه جـوش فلس
آمده و اعتراضاتی مردمی و بـین المللـی در 

 این خصوص صورت گرفت.
همام سـعید، از سـران اخـوان المسـلمین در 
اردن و مدیر مرکز مطالعات سـنت نبـوی، در 
ـــان،  ـــی در عم ـــدگان اردن ـــع تظاهرکنن جم
                                                                

كتائب القسام تحذر  احتذت م  ذل الاذ عاى   ذ  . »1
نذذذبا    31ش، 3232آبذذاى 32، جماذذذ  «المق سذذا 

 م، سایت الاالم:3131
 http://www.alalam.ir 
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پایتخت این کشور، از حکومت اردن خواست 
 را ملغی کند.که پیمان صلز با اسرائیل 

وی تأکید کرد که نبرد ما آنجـا نـزد مسـجد 
االقصــی اســت نــه در ســوریه و عــراق و 
افزود: نبـرد مـا بـا یهودیـان صهیونیسـت و 
مجرم است که حرمـت مسـجد االقصـی را 

انــد و الزم اســت کــه بنیــامین زیــر پــا نهاده
نتانیاهو، رییس دولت اسرائیل بداند کـه مـا 

ن در راه همگــی آمــاده شــهادت و فــدا شــد
 قدس شریف هستیم.

شــایان ذکــر اســت کــه کشــور اردن نیــز در 
المللی مبارزه با داعش به رهبری پیمان بین

 آمریکا شرکت دارد. ایـن کشـور بـا اسـرائیل
وادی "نیز پیمان صـلز دارد کـه بـه پیمـان 

ـــه ـــت اردن در  "عرب ـــت. دول ـــروف اس مع
ها بـه مسـجد خصوص تجاوز صهیونیسـت

 آویو فراخواند.از تلاالقصی، سفیر خود را 
نــاظر عــام اخــوان المســلمین اردن، ســعید 
ــوانی  ــت اردن فراخ ــاد از دول ــا انتق همــام، ب
ـــــر  ـــــدامی ناکـــــافی در براب ســـــفیر را اق

های اسـرائیل دانسـت و خواهـان شرمیبی
 6الغای معاهده صلز با اسرائیل شد.

                                                                
 منید هنیا   ربناا االر ن  ي ال سل  ن االخ ان. »1

، ج عیه «سی ریا  یي وال العیرا   ي لیس  األوص 
  ، سای  رأی الی  ا8024ن املر 1ش، 2131 بان 21

http://www.raialyoum.com 

 
دعوت اتحادیه جهانی علمـای مسـلمان . »1

المی بــرای بــه ایجــاد اتحــادی عربــی و اســ
 «:حمایت از قدس

اتحادیه جهانی علمای مسلمان به ریاسـت 
یوسف القرضاوی، در واکنش به تجاوزهای 
رژیم صهیونیستی به حریم مسجد االقصی 
و جلوگیری از ورود مسلمانان به این مکـان 

هایی از مســـلمانان مقـــدس، طـــی بیانیـــه
ــت تــا بــه ســوی مســجد االقصــی  خواس

د و بـدین های عمومی تشـکیل دهنـحرکت
شکل از این مکان مقدس در برابر تعرضات 

 ها حمایت کنند.صهیونیست
این اتحادیه مسئولیت هرگونه ضرر و صدمه 
ــه  ــر عهــده اتحادی ــه مســجد االقصــی را ب ب

و از  3کشــورهای عربــی و اســالمی دانســت
این کشورها و ملل مسـلمان خواسـت تـا بـا 

هایی جهانی بـه ها و فعالیتتشکیل جنبش
 2س بشتابند.یاری قد

                                                                
 لح ایی  العیا  النفییر إلی  ییدم " العل یا  اتحا ". »2

 ، 8024نی املر 1ش، 2131 بیان 28،  وشنله «األوص 
   http://www.aljazeera.net       سای  الجهیر.ا

 تجیا. الصهی نی  اإلجرامی  باأل عا  یند  االتحا . »3
، «وال قدسییین القید  ومدینی  األوصی  دال سج

 ، سای  8024اکتلر 2ش، 2131مهر 21چهارشنله 
 اتحا یه جهان  مل ای مسل انا

http://iumsonline.org 
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3 

 

 مصر
 

 
ــالم. »3 ــكوالرها و اس ــری س گرایان در درگی

گرایانی که دیـن مصر و آغاز بیچارگی اسالم
 «:دانندرا جدای از سیاست می

دکتر جابر عصفور، وزیر فرهنـ. مصـر کـه 
دارای تفکری سکوالر است، علمای االزهر 
مصـر را مـورد هجمـه خـویش قــرار داد و از 

با به تصـویر کشـیدن  آنان به دلیل مخالفت
انبیـای الهـی انتقـاد کـرد. وی همچنـین از 

عنوان یک هنر دفاع کـرد کـه ایـن رقص به
مواضــع وی موجبــات نگرانــی و واکــنش 

 علمای االزهر را فراهم ساخت.

 

دکتر احمد زارع، سخنگوی االزهر، مواضع 
جابر عصفور را در تضـاد بـا مبـانی و اصـول 

کـه در  اسالمی دانسـت و از علمـا خواسـت
برابر تصریحات وی بایستند و بـا آن مقابلـه 

 کنند.

 
دکتــر حامــد ابوطالــ ، رئــیس دانشــکده 
شریعت و قانون در دانشـگاه االزهـر نیـز بـا 
محکوم کردن سخنان عصفور، مواضع وی 
را ناشــی از افــالس )ورشکســتگی  فکــری 

 وی دانست.
ــل صــف آرایی علمــای االزهــر، امــا در مقاب

جازی، شاعر مصری احمد عبدالمعطی الح
هــای بــارز فرهنگــی ایــن کشــور، و از چهره
مـا محتـاج وصـی "ای با عنـوان طی مقاله
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"نیســتیم
کــه در روزنامــه األهــرام منتشــر  6

شد، به دفاع از مواضع وزیر فرهنـ.، جـابر 
 العصفور، پرداخت.

ــد  ــت: هرچن ــته اس ــه نوش ــن مقال وی در ای
االزهر حق دارد نظر خـود را در مـورد حـرام 

به تصویر کشیدن انبیا بیان کنـد، امـا بودن 
حق ندارد نظر خود را بر قانون مصر تحمیل 
کند و مانع آزادی در این کشـور شـود؛ زیـرا 
کسی که آزادی اندیشـه را تعطیـل کنـد، در 

ها ممانعت کرده است. واقع از تمامی آزادی
حجازی همچنین بعضـی از علمـای دینـی 
 مصر را بـه سـنگی تشـبیه کـرد کـه سـد راه

 اند.نوآوری شده

 
ــر محمــد عمــاره عضــو  ــان، دکت ــن می در ای
هیئت کبارالعلمای مصر اظهـار داشـت کـه 

گرایان باید میان سکوالرهای ملی ما اسالم
و عربی و سکوالرهای افراطـی تمـایز قائـل 
شویم؛  چرا که سکوالرهای افراطی در واقع 

  2با اصل دین در نبرد هستند.
در پـی  شایان ذکـر اسـت کـه چنـدی پـیش

                                                                
 . لسنا     اج  ألوییا 1

 بیین ”الحلیل شدّ لعل “ تعید مصف ر جابر  تن . »2
 بیییان 2، پنجشییینله «..واإلسیییالمیین العل یییانیین

  ، سای  رأی الی  ا8024اکتلر 81ش، 2131
http://www.raialyoum.com  

اکران فیلم سینمایی حضرت نـوح در مصـر 
که این پیامبر الهی را به تصویر کشیده بود، 

هایی در ایـن کشـور روی داد و بحث و نزاع
بسیاری از علمای االزهر به شدت با اکـران 

جابر این فیلم مخالفت کردند که در مقابل، 
اکـران ایـن  عصفور، وزیر فرهنـ. مصـر از

رد و اظهـار داشـت فیلم سینمایی حمایت ک
مـا در دولتـی دینـی نیسـتیم کـه االزهـر که 

بخواهد بر ما حکومت کند، بلکه این قانون 
مصر است که بر مـا حـاکم اسـت و االزهـر 
ــور  ــی کش ــور فرهنگ ــه در ام ــدارد ک ــق ن ح

 3دخالت کند.
گفتنی است که با انتشار خبر ساخت فیلمی 
توسط مجید مجیدی، کارگردان ایرانی، کـه 

ول خدا)صلی الله علیه و آلـه  را زندگانی رس
بــه تصــویر کشــیده اســت، االزهــر مصــر از 
ایران خواسـت کـه از سـاخت ایـن فـیلم بـه 
ـــامبر اســـالم  دلیـــل متجســـد ســـاختن پی
جلــوگیری کنــد. برخــی مؤسســات دینــی در 
عربستان سـعودی نیـز اکـران ایـن فـیلم را 

عهده نظام تحریم کرده و مسئولیت آن را به
   3اند.ستهجمهوری اسالمی دان

                                                                
 مرض مل  مصف ر جابر م ا ق ا سلف  ویا ى. »3

ش، 2131خیر ا  12، شینله  «الفتنی  یثیر ن ح  یلم
  ، سای  الی   السابعا8024ژان یه  82

http://youm7.com 

 شخصیی  یجسد  یلم مل  الع ل ت ایل إیران. »4
نیی املر 2، ش2131 بییان 24، چهارشیینله «الرسیی  
 رأی الی  ا  ، سای 8024

http://www.raialyoum.com 
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نمایان شدن دیكتـاتوری بیـان در مصـر ». 7
 «:سكوالر

دکتر محمد عماره یکی از علمـا و متفکـران 
ــوی از هیئــت  ــت کــه عض ــارز مصــر اس ب

شـود. کبارالعلمای االزهر نیـز محسـوب می
وی با نوشتن مقاالت و طرح مباحث علمی 

ها و نشریات مصر به دفاع فکری در روزنامه
ـــانی نظـــری اســـال ـــوج از مب ـــر م م در براب

هـای پرداخت، اما طـی ماهسکوالریسم می
هایی کــه مقـــاالت وی را گبشــته روزنامـــه

ــه چــاپ منتشــر می ــد، دیگــر حاضــر ب کردن
 مقاالت وی نیستند.

های االهرام و القـاهره، ایـن پس از روزنامه
بار مجله اکتبر که هـر هفتـه مطالـ  دکتـر 

االسـالم ظاللمحمد عماره را با عنـوان فی
کرد، انتشار این سلسله مقـاالت را اپ میچ

 متوقف ساخت.
روزنامه االهرام نیـز پـیش از ایـن بـه صـورت 

 «الفکـر الـدینی»هفتگی مقاالتی را با عنوان 
کــرد، همچنــین از محمــد عمــاره منتشــر می

که در  «هبا اسالمنا»چاپ مجموعه مقاالت 
مجله القاهره از قلم همـین متفکـر مسـلمان 

 6وقف شده است.شد، متمنتشر می
                                                                

 مجلی ..  ”القیاهرة”و ”األهیرا “ مین منعیه بعد. »1
 مح ید.   مقیاالت نشیر مین تت وف ”أکت بر“

اقداماتی از این دست در مصر، این حقیقت 
سازد که روند سکوالریزه شـدن را آشکار می

ــی  ــالم سیاس ــا اس ــارزه ب ــا در مب ــر تنه مص
نیست، بلکه اصل مبانی اسـالمی را هـدف 

 قرار داده است.   
ــی، ». 1 ــود سیس ــطه وج ــه واس ــرائیل: ب اس

هـای مصـر های امنیتی میان ارتشهمكاری
به بـاالترین درجـه پـس از کمـ   و اسرائیل

 «:دیوید رسیده است.
اور هیلر، نماینـده شـئون نظـامی اسـرائیل، 

بـه  اسـرائیل 63گویی در شـبکه وگفتطی 
ــرائیل  ــی اس ــابع سیاســی و امنیت نقــل از من
اظهــار داشــت کــه همکــاری و همــاهنگی 

آویو در مـاه عسـلی امنیتی میان قاهره و تل
توافقنامـه  برد که از زمـان امضـایسرمیبه

ــد ) ــد دیوی ــون 6553کم ــا کن ــیالدی  ت م
 سابقه بوده است.بی

این مقام امنیتی اسرائیل اظهار داشـت کـه 
هـــای میـــان مصـــر و اســـرائیل هماهنگی

های موجود در ویژه در مبارزه با تروریستبه
صحرای سـینا بـه دسـتور شـخص سیسـی 

 2صورت گرفته است.

                                                                
سای  رأی الی  ا8024ن املر 2، «م ارة ، 

http://www.raialyoum.com  

 والتنسیی  العالویات السیسیي بفضلا أبیب تل. »2
، ..« واإلسییرائیليّ ال صییر ّ الجیشییین بییین األمنییيّ

 ، سیای  8024اکتلیر 81ش، 2131 بان 2پنجشنله 
 رأی الی  ا

http://www.raialyoum.com 
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ــار بیت». 4 ــت انص ــینای بیع ــدس در س المق
 «:صر با داعشم

المقــدس مصــر کــه در جنــبش انصــار بیت
شمال منطقه سـینا بـا دولـت کنـونی مصـر 

ای بیعـت خـود را بـا درگیر است، طی بیانیه
خلیفه داعشـی، ابـوبکر البغـدادی، اعـالن 
کرد و در این بیانیه از سایر سلفیان جهادی 
در مصر و غـزه و لیبـی دعـوت کـرد کـه بـه 

 1عت کنند.آنان پیوسته و با بغدادی بی
در پی اعالن بیعت با داعش از سوی انصار 
بیت المقدس مصر، ابومصـع  المقدسـی، 
یکی از سران داعش با ارسال پیامی از ایـن 
جنبش خواست تا عملیـات خـود را از سـینا 
بــه قــاهره منتقــل ســازند و ســینا را تنهــا بــه 
عنوان محل پشتیبانی نگاه دارنـد؛ چـرا کـه 

قاهره اثری بـه  ضربه زدن به دولت مصر در
مرات  بیش از درگیری در منطقه سـینا دارد 
و فشــار بیشــتری را بــر دولــت مصــر وارد 

 3کند.می

                                                                
 انقلی اا وال قدسیي  ام  یلایع ال قد  بی . »1

 بییان 21شیینله ، سییه«القییاهرة لقلییب م لیییاتکم
 ، سای  ب ابی  الحرکیات 8024ن املر 4ش، 2131

  االسالمی ا
http://www.islamist-movements.com 

 "  امیی ".. "ال قیید  بییی " بیییان ملیی  ر اً» . 2

 
در همین راستا یکی از عناصر داعش به نام 
ـــر داد کـــه ایمـــن  ـــوعمر المصـــری، خب اب
الظـــواهری، ســـرکرده ســـازمان القاعـــده، 
جنبش انصار بیت المقدس را تهدیـد کـرده 

بـــه داعـــش، کـــه در صـــورت پیوســـتن 
ــالی القاعــده حمایت ــلیحاتی و م ــای تس ه

   2شامل حال این گروه نخواهد شد.

 
قره داغی خطاب به مرسی: پایداری تـو ». 5

ـــد میلیون ـــت امی ـــه شكس ـــر و مقدم ـــا نف ه
 «:کودتاست

الـدین قـره داغـی، دبیرکـل دکتر علی محی
اتحادیه جهانی علمای مسلمان در صـفحه 

                                                                
 شینله ، سیه«القیاهرة إلی  للهجیرة مقاتلیه یدم
 ، سییای  الییی   8024نیی املر 4ش، 2131 بییان 21

  http://youm7.com                             السابعا

 وشیك ویراع.. ال قد  بی  یهد  الظ اهر . »3
 بییان 88، پنجشیینله «" امیی "و" القامییدة" بییین
 ، سای  ب اب  الحرکیات 8024ن املر 21ش، 2131

 االسالمی ا
http://www.islamist-movements.com 
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ــی ــشخص ــه محم ــاب ب ــویتر خط د اش در ت
مرسی، رئیس جمهور سابق مصـر نوشـت: 

هــا نفــر از پایــداری تــو در زنــدان بــه میلیون
بخشــد و راه را حامیانــت امیــدی عمیــق می

برای شکست کودتا و محاکمه مجرمان باز 
 6کند... خدا تو را حفظ کند.می

رسد که اتحادیه جهـانی علمـای به نظر می
رغم گبشــت زمــان و ضــربه مســلمان علــی

اش هنــوز از هــای ســطحیاهخــوردن از نگ
گرایان در مصــــر درس شکســــت اســــالم

نگرفته است و عامل این شکست را قـدرت 
دانـد و در طلبی شخصی ماننـد سیسـی می

انتظـــار محاکمـــه امثـــال اوســـت. اغلـــ  
گرایان سیاســی در منطقــه از جهــل اســالم

نسبت به مسئله مهم شناخت دشمن اصلی 
ه خورند. این در حالی است کـه بـضربه می

های جبهه سکوالر توان پیشرویوضوح می
ــاهده  ــه مش ــایی را در منطق ــالم آمریک و اس

ای کــه بــا ســوء اســتفاده از کــرد. جبهــه
های داعش و افراطیون، اسـالم نماییسیاه

ــیر افراط ــا شمش ــی را ب ــز سیاس ــان ذب گرای
کند تا با ژستی خیرخواهانه بتواند اسالم می

قابـل سکوالر را به عنوان خـط اعتـدال در م
ـــین  ـــد. در چن ـــه ده ـــی ارائ اســـالم سیاس

ــرایطی، مهم ــتراتژیک ش ــای اس ــرین خط ت
گرایان، غافل شدن از جبهه سـکوالر اسالم

                                                                
 لل الییین أمیل ی    ا «مرسي»لی  اغي القرة. »1

ش، 2131 بیان 2،  وشینله «االنقالب لکسر وی هد
          ، سییییییای  ورضییییییاویا8024اکتلییییییر 81

http://www.qaradawi.net 

و پــرداختن بــه منازعــات مــبهبی و داخلــی 
  است.  
 



 

 ر و مواضع نخبگانترین اخبارصد مهم  94 

4 
 لبنان

 

ــــرالله در . »3 ــــن نص ــــید حس ــــع س مواض
 «:ق3411سخنرانی عاشورای 

ــه  ــزب الل ــل ح ــرالله، دبیرک ــن نص ــید حس س
تحلیـل اوضـاع جامعـه اسـالمی در  لبنان، با

زمان امام حسین)علیه السـالم ، مشـکالت 
و خطرهای آن دوره را منطبق با زمـان حـال 
دانســت و اظهــار داشــت کــه اکنــون نیــز بــا 
قدرت یافتن تفکر تکفیری، اصـل اسـالم بـه 
خطـــر افتـــاده اســـت؛ چـــرا کـــه اقـــدامات 

ها در راستای تشـویه چهـره اسـالم، تکفیری
سلمانان را از اسالم دور سـاخته، تنها غیرمنه

بلکــه حتــی مســلمانانی را کــه در کشــورهای 
کنند و آشنایی عمیقـی بـا اسالمی زندگی می

کنــد و اســالم نــاب ندارنــد، از اســالم دور می
مــــوجی از الحــــاد و شــــبهات دینــــی را در 

 کشورهای اسالمی در پی داشته است.

بیننـد کـه نیز وقتـی می مسلمانحتی مردم 
ـــر تکفیری ـــه اکب ـــتار الل ـــام کش ـــا هنگ ه

گوینـد، هنگــام بریــدن ســرها اللــه اکبــر می
ــرار می ــدف ق ــلیک و ه ــام ش ــد و هنگ گوین

دهنـد، دادن مردم، ندای الله اکبـر سـر می
شود آرام آرام به اذهان مردم اینگونه القا می

که هرجا ندای الله اکبر باشد خبر از قتـل و 
 خونریزی و کشتار است.

عارهای اسـالمی نیـز همچنین مظاهر و شـ
به واسطه این گروه مورد توهین قرار گرفتـه 
است؛ چرا که چادر زنانی کـه چـادر بـه سـر 

هـا مظهـر دارند به واسطه اقدامات تکفیری
توهین شده، داشـتن ریـش و محاسـن نیـز 
مورد تـوهین واقـع شـده و کلمـه جهـاد نیـز 
مورد نفرت واقع شده است. آیا اینها خطری 

؟ مگر اسالم چیزی غیر برای اسالم نیست
 از این مفاهیم و مشاعر است؟

سـید حســن نصــرالله پــس از اثبــات اینکــه  
کننـد و در هـا اسـالم را تهدیـد مـیتکفیری

صــدد نــابودی اســالم هســتند، بــر وجــوب 



 

 [چهاردهمپایش فکری ـ فرهنگی جهان اسالم  ]شماره   92 

مبارزه با آنـان تأکیـد کـرد و لـزوم مقابلـه بـا 
گیـری ایـن تفکـر را اسباب و مقدمات شکل

 ن ضروری دانست.در کنار مبارزه با نتایج آ

 
دبیرکل حزب الله لبنان، در بیان ریشه اصلی 
جریان تکفیر گفت: برخـی عقیـده دارنـد کـه 
حاکمــــان فاســــد کشــــورهای اســــالمی، 

ــدگی ــ  مان ــادی، عق ــکالت اقتص ــا و مش ه
ــ   ــرائیل موج ــط اس ــطین توس ــغال فلس اش

ها شده اسـت. وی بـا رد سربرآوردن این گروه
ــن دالیــل، ریشــه اصــلی ج ــان برخــی از ای ری

ســال 233تکفیــر را در جنبشــی دانســت کــه 
قبــل شــکل گرفــت و بــه مــرور زمــان قــدرت 
یافت، بـه حکومـت دسـت یافـت، مـدارس و 
ـــرویج  ـــیاری را در راســـتای ت مؤسســـات بس
تفکــرش ایجــاد کــرد و صــدها ملیــارد دالر را 
طی صد سال در ایـن مسـیر بـه کـار گرفـت. 

 تفکری که اغل  مسلمانان را تکفیر کرد.

 
هـایی از عنوان مصـداق بـه ذکـر مثال وی به 

فتاوای وهابیان پرداخـت و اظهـار داشـت کـه 
اتبــاع ایــن تفکــر، حتــی توســل مســلمانان بــه 

پیامبر و صـلوات بـر ایشـان را شـرک دانسـته و 
مسلمانان را تکفیـر کردنـد و عناصـر داعـش و 

ـــم کتاب ـــره ه ـــه النص ـــد جبه ـــای محم ه
عبدالوهاب و فرزندان و شـاگردان مکتـبش بن

 اند.خوانند و بر همین مبنا رشد یافتها میر 

 
ــمردن  ــه ش ــپس ب ــرالله س ــن نص ــید حس س

های مسلمانان در مقابلـه بـا ایـن مسئولیت
ــت و گ ــر پرداخ ــخط ــن ف ــد از دی ت: اوالا بای

اسالم دفاع کنیم و هرکسـی اعـم از علمـا، 
فرهنگیان، نویسندگان، اهالی رسانه و سایر 

قـدرت بـه توانند باید بـا تمـام کسانی که می
میدان بیایند و برای همه بیان کنند که این 
اسالم واقعی نیست و باید صدای ما بلنـدتر 
باشد؛ زیرا صدای این طیف تکفیری بسـیار 

ای بسـیاری در بلند است و ابزارهای رسـانه
ــام  ــه تم ــم ب ــه داری ــا وظیف ــد. م ــار دارن اختی
جهانیـان بگـوییم کـه ایـن اسـالم نیســت و 

 و قرآن ندارد. هیچ ارتباطی به اسالم
ثانیاا  باید اسـالم صـحیز و نـاب را بـرای تمـام 
مردم عالم تبیین کنیم، نه اسالم مباه  بلکه 

 اسالمی که همه ما بر آن اتفاق نظر داریم.
 ثالثاا نمونه عینی و مشهود از اسـالم اصـیل

ای ارائـــه کنـــیم. چنانکـــه آنـــان نمونـــه
ــت ــرای وحش ــالم را ب ــونریز از اس انگیز و خ

انـد، مـا بایـد در چهره اسالم رو کردهتشویه 
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ای بارز از اسالم اصـیل را ارائـه عمل نمونه
دهیم که این وظیفه آحاد مسـلمانان از هـر 

ای بســیار بــزرگ و مــبهبی اســت و وظیفــه
 ضروری است.

های مسلمان بـرای ها و حکومترابعاا ملت
مقابله و جلوگیری از توسعه ایـن تفکـر بایـد 

باید بگویم طرفـی کـه متحد شوند. صراحتاا 
بیشترین مسئولیت را در جهت جلـوگیری از 
ــتان  ــور عربس ــر دارد، کش ــن تفک ــار ای انتش

 سعودی است.
کنند، باید مدارسی که این تفکر را ترویج می

سنت وظیفه دارند بسته شوند و علمای اهل
که به مناظره و بحث بـا علمـای ایـن تفکـر 

   1.بنشینند و آنان را از این راه بازدارند

 
 «:اعترافات تروریستی که در دام افتاد». 7

ای از ارتش لبنان طی عملیـاتی توانسـت عـده
هــا در هــای ایـن کشــور را کـه ســالتروریسـت

لبنان بـه عملیـات تروریسـتی مشـغول بودنـد، 
 دستگیر کند.

 

تـرین فـرد در میـان بازداشـت شـدگان مهم 
ــود.  ــدی  ب ــو اله ــاتی )اب ــلیم میق ــد س احم

                                                                
 ال جلی   یي الّه نصر  سن السید کل   نص. »1

شیینله ، سییه«8024 األو  تشییرین 81 العاشیی رائي
   ، سای  ال نارا8024اکتلر 82ش، 2131 بان 1

http://www.almanar.com.lb 

مات تروریسـتی، تشـکیل شخصی کـه اقـدا
ها و درگیـری بـا ارتـش لبنـان را در گروهک

 2کارنامه سراسر جنایت خویش دارد.

 
وی در اعترافات اولیـه خـود اذعـان داشـت 
کـــه قصـــد داشـــته روســـتاهای قعصـــون، 
عاصون، سیر الضنیه و بقاعصفون را کـه از 
لحاظ امنیتی ضعیف هستند، تحت سیطره 

ـــیله مل ـــدین وس ـــویش درآورد و ب ـــأ و خ ج
پایگاهی را برای نیروهای داعـش در لبنـان 

 ریزی کند.پی
احمــد میقــاتی در ادامــه افــزوده اســت کــه 

ــــیش ــــات پ ــــلی از عملی ــــدف اص روی ه
ــه  ــان منطق ــال می ــاد اتص ــروهکش، ایج گ
قلمون سوریه با ساحل لبنان بوده اسـت تـا 

هــا و محموالتشــان از آمــد و شــد تروریســت
ـــاتی در  ـــبیرد. میق ـــورت پ ـــیر ص ـــن مس ای

هـایی ترافات خویش از اشـخاص و گـروهاع
لبنانی و سوری خبر داد که به همکـاری بـا 

  3اند.وی مشغول بوده
 

                                                                
، پنجشینله «!میقاتي سلیم أ  د االرهابي تاریخ. »2
       ، سییای  الخلییرا8024اکتلییر 81ش، 2131 بییان 2

http://alkhabarpress.com   

، «ث ینیاً کنیهاً کشیف  میقیاتي أ  د امترا ات. »3
     ، سیای ا 8024اکتلیر 82ش، 2131 بان 1شنله سه

http://www.lebanondebate.com   
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5 
 عراق

 

 
ـــا . »3 ـــالل ی ـــراق ح ـــی از ع ـــت ایران حمای

 «:حرام؟
فــالز ســون الــدراجی، نویســنده و تحلیلگــر 
عراقی، طی یادداشتی مواضع نخبگان ایـن 
کشور را در مورد حمایـت ایـران از عـراق در 

ها مورد بررسـی قـرار داد کـه برابر تروریست
هـا و این یادداشت در بسیاری از خبرگـزاری

 های خبری عراق منتشر شد.سایت
وی در ایـــن یادداشـــت بـــا طـــرح مواضـــع 
منافقانه و دوپهلـوی برخـی نخبگـان عـراق 
مانند نجیفی، رئیس سابق مجلـس عـراق، 
نوشته است: هنگامی که ارتش عراق برای 

ــا د ــه ب ــه موصــل مــیمقابل شــد اعــش، روان
افرادی مانند نجیفی و ظافر العـانی، ارتـش 
ــــفوی خواندنــــد و از  ــــور را ص ــــن کش ای

های ایران در عـراق اظهـار نگرانـی دخالت

کردند. اما همین افـراد زمـانی کـه حمایـت 
ایران را از اقلـیم کردسـتان عـراق دیدنـد بـا 
تشکر از ایران، از این اقدامات ایران اظهـار 

دند. چنـان کـه پـس از انتشـار خشنودی کر 
ــپاه  ــده س ــلیمانی، فرمان ــردار س ــاویر س تص
قدس ایـران، در میـان نیروهـای پیشـمرگ 
ــوم  ــع محک ــیچ موض ــراق، ه ــتان ع کردس

ای از این نخبگان صادر نشـد، بلکـه کننده
برخی از این عناصر نسبت به حمایت ایـران 
از اقلیم کردستان اظهار خشـنودی کردنـد؛ 

رو حفاظت از این اقلـیم چرا منافع آنان در گ
 ها بود.در برابر تروریست

فــالز حســون الــدراجی در پایــان یادداشــت 
خویش نوشـت: بـه نظـر ایـن افـراد )برخـی 
نخبگــان سیاســی اهــل ســنت در عــراق ، 

ــتان حمایت ــا و عربس ــه و آمریک ــای ترکی ه
ـــا  ـــت. ام ـــالل اس ـــراق، ح ـــعودی از ع س

های ایران تنهـا از اقلـیم کردسـتان حمایت
ــه از ســایر منــاطق عــراق و حــالل اســ ت ن

حمایت ایران از دولت عراق را حرام دانسته 
و دارای رنــ. و بــوی صــفوی  و رافضــی 
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   6دانند.می

 
ســخنرانی ابــوبكر البغــدادی، ســرکرده . »7

 «:داعش
ابوبکر البغدادی، سـرکرده گـروه تروریسـتی 

اش در قال  داعش، که نخستین سخنرانی
موصــل عــراق  هــای نمــاز جمعــه درخطبــه

ها صورت گرفت و به طور تصویری در رسانه
شر شد، این بار سخنان خود را در قالـ  تمن

و لـو »ای بـا عنـوان دقیقـه 65فایل صـوتی 
 منتشر کرد.« کره الکافرون

رســـد پـــس از ســـخنانی کـــه بـــه نظـــر می
ــت ــراق، های پیشکس ــش در ع ــی داع درپ

بیشتر برای امید و روحیه دادن بـه اعضـای 
 ه منتشر شده است.این گرو

چند روز پیش از انتشـار ایـن سـخنان، خبـر 
ــراق  ــدادی در ع ــدن بغ ــته ش ــال کش احتم
منتشر شـد و بـا دقـت در سـخنان بغـدادی 
ــدادی و  ــرگ بغ ــر م ــه خب ــد ک ــخص ش مش

اش سناریویی از پیش تعیین شده سخنرانی
بوده تا امید را به عناصر این گروه بازگردانـد 

ا بــه دل و ناامیــدی از شکســت ایــن گــروه ر 
                                                                

، یکشینله «!! یرا   نی ن إیرانیي..  ال  ترکي. »1
 ، سیای  میرا  8024اکتلیر 28ش، 2131مهر 80

 القان ن و خلرگهاری بصر.ا
http://www.qanon302.net  

http://www.albasrahnews.com 

 دشمنانش بیندازد.
ــخنان بغــدادی و وعــده های وی بــه از س

پیروزی و دعوت به جهـاد، مشـخص اسـت 
های اخیر داعش در عـراق وی که شکست

 را بر این امر وادار ساخته است.
وی بارها اعضای داعش را به ادامه جهاد و 

ــد و تــرک نکــردن جبهــه جنــ. فرامی خوان
ان صـحنه کند که نیروهای با ایمـتاکید می

 کنند.نبرد را ترک نمی
بغدادی طی این سخنان تمام سعی خـود را 
بــر ایــن مبــبول داشــته تــا وانمــود کنــد کــه 

هـا و میدان نبرد، میـان داعـش و آمریکایی
ـــل داعـــش را  هیهـــود اســـت و جبهـــ مقاب

ــکیل میآمریکایی ــا هــا و یهــود تش ــد ت دهن
جوانان مسلمان را به پیوستن به ایـن گـروه 

 رکان ترغی  کند.در برابر مش
ــتان  ــروه در عربس ــن گ ــای ای ــه اعض وی ب

کند که ابتدا باید شـیعیان سعودی تأکید می
را هرکجا که یافتید قتل عام کنیـد و آنـان را 

ــتکه ــه جنــ.  هتکــه کنیــد و در مرحل بعــد ب
 سعود بروید.آل

هـای سرکرده داعـش، بـا تجلیـل از پیروزی
عناصر مسلز در سینای مصر )انصـار بیـت 

انـد ، بـه س که با داعش بیعـت کردهالمقد
خاطر مبارزه با طواغیت مصر بشارت آنان به

 داد و تبریک گفت. 
ــــط ». 1 ــــدادی توس ــــخنان بغ ــــل س تحلی

 «:عبدالباری عطوان
عبـــدالباری عطـــوان، کارشـــناس مســـائل 

هــای ســلفی ـ خاورمیانــه بــه ویــژه جنــبش
الدن، سرکرده است که با اسامه بن جهادی
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های متعددی شته و کتابالقاعده، دیدار دا
 سلفیان جهادی نگاشته است. هنیز در زمین

ــخنان  وی ــوبکر س ــار اب ــه چه ــدادی را ب بغ
 بخش تقسیم کرده است:

بخش اول: تأکید بر اینکه دولـت اسـالمی 
زودی بــه عربســتان ســعودی، )داعـش  بــه

یمن، لیبی، مصر و الجزایر خواهـد رسـید و 
فر ادامه سربازان این گروه نبرد را تا آخرین ن

 خواهند داد.
بخش دوم: مبارزه با عربستان سعودی کـه 

 از منظر داعش، به مثابه سر افعی است.
ــه کشــتن مشــرکان  بخــش ســوم: تشــویق ب

ویژه شیعیان کـه بغـدادی در ایـن سـخنان به
طور ویژه به کشتار آنان دعوت کرده اسـت به

ـــه:  ـــا "و گفت ـــه حیثم ـــیکم اوالا بالرافض عل
ها ما کشـتن رافضـی؛ اولویت ش"وجدتموهم

 )شیعیان  باشد، در هرکجا که آنان را یافتید.
بخـــش چهـــارم: قبـــول بیعـــت اشـــخاص و 

انـد. هایی که با داعش اعالن بیعـت کردهگروه
المقـدس در که در این قسـمت بـه انصـار بیت

مصـــر و انصـــار الشـــریعه در لیبـــی و برخـــی 
های افراطی دیگر در الجزایر، پاکستان و گروه

 ره داشته است.سوریه اشا
عبدالباری عطوان، پـس از نقـل ایـن چهـار 
بخش، در ارزیابی کلی از سخنان بغـدادی، 

ای خـونین در این سخنان را نشـانگر آینـده
ــادالت  ــیاری از مع ــه بس ــت ک ــه دانس منطق

  6قدرت در منطقه را تغییر خواهد داد.

 
ــه ســخنان ». 4 واکــنش داراالفتــای مصــر ب

 «:ابوبكر البغدادی
ـــراهیم نجـــم، مشـــاور مفتـــی مصـــر در  اب

ـــه ـــوبکر بیانی ـــای اب ـــه ادع ـــخ ب ای در پاس
البغدادی مبنی بر رسیدن داعش به مصـر، 
ـــاه خداســـت و  اعـــالم کـــرد: مصـــر در پن
همانگونه کـه نهایـت کـار مغـول بـه دسـت 

-مصر رغم خورد، نابودی تروریسـم و گـروه

های تروریستی نیـز بـه اذن خـدا بـه دسـت 
 ها خواهد بود.مصری

ـــ ها خواســـت کـــه ین از رســـانهوی همچن
های بغـدادی را سخنانی از قبیل سـخنرانی

 3نمایی و ترویج نکنند.بزرگ

                                                                
 بکیر البی  الثیاني الخطیاب  ي ”سریع “ ورا ة. »1

 وتحیری .. االکلر الهدف هي السع  ی ا اللغدا  
ش، 2131 بیان 88، پنجشینله «..الشیع  لقتل یریح
   ، سای  رأی الی  ا8024ن املر 21

http://www.raialyoum.com 

 مصییر  خیی  "  امیی " نمیییم إمییالن بعیید. » 2
 اإلرهاب نهای ا ال فت  مستشار.. والی ن والسع  ی 
 بییان 81، ج عیه «.. ال صیریین یید ملی  سیتک ن
  ، سای  الی   السابعا8024ن املر 24ش، 2131

http://www2.youm7.com 
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8 
 عربستان

 

 
عطوان: دوراهی اعدام یـا عـدم اعـدام . »3

شیخ نمر بمب سـاعتی خطرنـاکی در دسـت 
 «:مسئوالن سعودی است

عبــدالباری عطــوان، کارشــناس و تحلیلگــر 
ــت ــی یادداش ــه، ط ــی منطق ی مســائل سیاس

حکم اعدام شیخ نمر که در دادگاهی  درباره
در عربســتان ســعودی صــادر شــد، اوضــاع 

 سیاسی عربستان را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در این یادداشت اوضاع عربسـتان را از 
لحــاظ داخلــی و خــارجی، بحرانــی ارزیــابی 
ــا مشــکل یمــن و  کــرد؛ چراکــه از جنــوب ب

ها در این کشـور مواجـه قدرت گرفتن حوثی
است که تضعیف قدرت و نفوذ عربستان در 
یمــن را درپــی داشــته اســت. از شــمال نیــز 
خطر داعش در کمین عربسـتان اسـت کـه 

این گروه تکمیل خالفتش را تنها با سـیطره 
ــه می ــه مکرم ــر مک ــز ب ــی نی ــد. از طرف دان

اختالفات این کشور با ایران و همچنـین بـا 
اخوان المسلمین، زوایای مختلف تهدیـدها 

 ارهای خارجی بر این کشور هستند.و فش

 
رغم امــا مشــکالت داخلــی عربســتان علــی

تر از مشـکالت ظاهر کوچکشان، خطرناک
رسند. دو اتفاقی که طـی خارجی به نظر می

این ماه، اوضاع داخلـی عربسـتان را تحـت 
تأثیر قرار داده عبارتنـد از: حملـه مسـلحانه 
یک جوان به خودرویی که حامل شهروندان 

ایی بوده که یک کشته و یـک زخمـی آمریک
بر جای گباشته اسـت. دومـین مسـئله نیـز 
حکم به اعدام شیخ نمر، عالم شیعه در این 
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کشور است که بازخوردهـای شـدیدی را در 
ــه  ــعودی ب ــتان س ــارج از عربس ــل و خ داخ
همراه داشته است. )البته گفتنی اسـت کـه 

تــری نیــز ایــن کشــور را اتفــاق ســوم و بزرگ
نزاع مبهبی قرار داد کـه حملـه مورد تهدید 

مسلحانه به حسینیه شیعیان در ایـن کشـور 
 بود و در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

عطوان با اشاره به مواضع ایران و حزب الله 
لبنان در مقابله بـا حکـم اعـدام شـیخ نمـر، 
این مسئله را یکـی از مشـکالت پـیش روی 
پادشاهی سعودی دانست؛ چرا که از طرفی 

این حکم اجرا شود، عواقـ  خطرنـاکی اگر 
ویژه در عربستان سـعودی را در منطقه و به

در پــی خواهــد داشــت و از طرفــی نیــز اگــر 
پادشاهی عربستان تصمیم به عفو این عالم 
شــیعه بگیــرد، ایــن فرمــان عفــو، بــه منزلــه 

نشینی رژیم سعودی در برابر تهدیـدها عق 
 خواهد بود.

ظهــــار عبــــدالباری عطــــوان در پایــــان، ا
امیدواری کرده است که پادشاه عربستان با 
عفو شیخ نمر و سایر علمای )سنی  موجود 

های سعودی، در راسـتای وحـدت در زندان
ملی این کشور و حفظ جان مردم این کشور 

  6قدم بردارد.

                                                                
 بیین م و تی  ونللی  الن ر الشیخ بامدا  الحکم. »1

 ومدمیه مشیکل   التنفیی  السع  ی  السلطات ید 
   ، سای  رأی الی  ا8024اکتلر 22، «..اکلر مشکل 

 
هجوم تروریستی به عـزاداران حسـینی . »7

 «در احساء و مواضع نخبگان
به عزاداران  حمله تروریستی در ش  عاشورا

ــا در  ــین احس ــیعه نش ــهر ش ــینی در ش حس
عربستان سعودی، موجی از غـم و انـدوه و 
نفرت و انزجار از عامالن این عملیـات را در 

 پی داشت.
 5در ایــن حادثــه افــرادی مســلز بــه مــدت 

ــودک و  ــم از ک ــزاداران، اع ــع ع ــه جم دقیق
کشـته و  8بزرگسال را بـه رگبـار بسـتند کـه 

 اشت.ای مجروح به جاگبعده
الله العظمی سیسـتانی از مراجـع تقلیـد آیت

شیعه با صدور پیام تسلیت به مردم احسـاء، 
این جنایت را محکوم و برای مجروحـان، از 

 3خداوند منان طل  شفا کردند.
ترین علمـای شیخ عیسی قاسم، از برجسته

شیعیان بحرین و مؤسـس شـورای علمـایی 
رج شیعیان در این کشور نیز این اقدام را خا

از دایره دین، عقالنیت و انسانیت دانست و 
جزئی از زنجیره تروریسـمی دانسـت کـه بـه 
جان امت اسالمی افتاده است و عـالوه بـر 

                                                                
 بحا ثی  اال سا  أهالي یعه  السیستاني السید. »2

نی املر 3، یکشینله «الیدال ة  سیینی  مل  اإلمتدا 
   ، سای  العالما8024
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ـــت  مشـــوه ســـاختن چهـــره اســـالم، امنی
 کشورهای اسالمی را هدف قرار داده است.

 
هــای مســلمانان عیســی قاســم از حکومت

هـای خواست تا دسـت از پشـتیبانی از گروه
ــن گروهترو  ــد و از ای ــرای ریســتی بردارن هــا ب

طلـ  خـود اسـتفاده های حقمبارزه با ملت
 6نکنند.

این حادثه تروریسـتی در روزهـایی بـه وقـوع 
پیوست که دادگاه سعودی بـا صـدور حکـم 
اعدام علیه یکـی از رهبـران دینـی شـیعیان 
عربستان موجبات خشم و اعتـراض آنهـا را 

مـات سـعودی رو مقافراهم آورده بود. از این
از ترس برافروختـه شـدن آتـش اعتراضـات 
مردمی و فتنه مـبهبی در احسـاء و قطیـف 
تالش کردند که احساسـات مـردم احسـا را 
کنترل کنند و با محکوم کردن ایـن اقـدام، 

ا سازند.  خود را از این جنایت مبر 
الشــیخ، مفتــی عربســتان و عبــدالعزیز آل

ـــور، در  ـــن کش ـــای ای ـــار العلم ـــیس کب رئ
گوی تلفنی با شـبکه خبـر عربسـتان، و گفت

این جنایت را فتنه و عملی شـرورانه قلمـداد 
                                                                

 باإل سییا  اإلرهییابي الحییا  ا واسییم میسیی . »1
نی املر 1ش، 2131 بان 21، ج عه «جاهلي مدوان
 لما ، سای  العا8024

http://www.alalam.ir  

کرد که هدف از آن، برافروخته شـدن آتـش 
نزاع مبهبی است تا ما را به کشتن یکدیگر 

 وادارد.

 
ــا حــرام دانســتن  مفتــی اعظــم عربســتان ب

گونــه اقــدامات و نســبت دادن آن بــه این
ه منافقــان، بــر وجــوب بازداشــت و محاکمــ

عامالن این جنایت و محکوم کردن آنان به 
 3اشد مجازات تأکید کرد.

 
در همــین خصــوص ســلمان العــوده، عــالم 
سلفی ـ اخوانی عربستان، عائض القرنی، از 
علمای وهابی عربسـتان و سـعود الشـریم، 
امام جماعـت حـرم مکـی نیـز ایـن اقـدام را 
ــاد  ــتای ایج ــد و آن را در راس ــوم کردن محک

ـــه و ت ـــه فتن ـــتان فرق ـــردم عربس ـــان م می
 3دانستند.

                                                                
 لفیتح ”غاشیم مدوان“ األ سا   ا  ا ال فتي. »2

ش، 2131 بیان 21شینله ، سه«الطیائفي النیهاع باب
  ، سای  روننامه اال سا  نی نا8024ن املر 4

http://www.hasanews.com  

 یشیله الحیر  إما .. بالسع  ی  األ سا  أ دا . »3
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تهدیــد حــزب اللــه عــراق بــه اعــدام ». 1

 «:های سعودیزندانی
اعالم حکم اعدام شیخ نمر، عالم شـیعه در 

هــای شــدید عربســتان ســعودی بــا واکنش
ــا و گروهملت ــورهای ه ــیعه در کش ــای ش ه

 مختلف مواجه شد.
عبــاس محمــداوی، دبیرکــل حــزب اللــه 

کـه ایـن گـروه مجاهدین عراق، اعالم کـرد 
سه اسیر را با تابعیت سعودی در اختیار دارد 
که تنها در صورت آزادی شیخ نمر، این سه 
تن را به مقامات سعودی تحویل خواهد داد 
و در صورت اعـدام شـیخ نمـر توسـط رژیـم 
سعودی، این گروه نه تنها سه اسیر سعودی 
بلکه هر اسیر دیگری با تابعیـت سـعودی را 

 اعدام خواهد کرد.
محمداوی همچنین اعالم کرد که واکنش 

های حزب الله در عراق، یمن، لبنان گردان
ای و ســوریه بــه اعــدام شــیخ نمــر بــه گونــه

خواهد بود که مقامات عربستان توقـع آن را 
  6نخواهند داشت.

                                                                
شینله ، چهیار«.. سل  بن بعلدالّه بالحا ث   رح من
ان ان ، سای  سی 8024ن املر 2ش، 2131 بان 24

 مرب ا
http://arabic.cnn.com  

 معتقلییین بامییدا  یهیید  العییرا  الّه  ییهب. »1

 
ــش ». 4 ــه نق ــعودی ب ــاهزاده س ــراا ش اعت

 «:عربستان در ایجاد داعش
ــد بن ــهولی ــعودی ک ــاهزاده س ــالل ش از  ط

ــن  ــوذ سیاســی در ای ــدرت اقتصــادی و نف ق
گو بـا شـبکه ودر گفت کشور برخوردار است

از نقــش عربســتان  "انانســی"آمریکــایی 
سعودی و برخی کشورهای عربـی دیگـر در 

 ایجاد داعش پرده برداشت.
وی اظهار داشت کـه عربسـتان سـعودی و 
برخـــی کشـــورهای دیگـــر حاشـــیه خلـــیج 

لحانه هـای مسـ)فارس  بـا حمایـت از گروه
افراطی موجود در سـوریه علیـه نظـام بشـار 
اسد باعث شدند که گروه داعش رشد یافتـه 
و بــه اینجــا برســد. او در ادامــه بــرای تبرئــه 

ــت ــت از تروریس ها کشــورش از اتهــام حمای
بیان داشت: ریاض تمام تـالش خـود را بـه 
کار گرفت تا این رونـد متوقـف شـود و خـود 

را بـه طـور نیز حمایت مـالی از ایـن عناصـر 
  3کلی متوقف ساخت.

                                                                
  ، سای  الحریها8024اکتلر 21 ،«سع  یین

http://alhurrya.com 

 اسیرته نظیا  بتی ر  یعتیرف طیال  بن ال لید. »2
ش، 2131ر مهیی10، چهارشیینله «" امیی " بنشیی  

   ، سای  العالما8024اکتلر 88
http://www.alalam.ir 
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ــر ». 5 کشــور ســیطره یافتــه ولــی  1ایــران ب

مـــاهنوز خـــوابیم و اشـــتباهاتمان را تكـــرار 
 «:کنیممی

ســلمان العــوده، یکــی از عالمــان نوســلفی 
سعودی که دارای افکاری اخوانی اسـت در 

ن گرایااظهار نظر اخیر خود بار دیگر اسـالم
 ســنی را بــه نداشــتن خــط ســیر و نقشــه

 شده متهم کرد.راهبردی حساب
وگویی بــا وی در ایــن ســخنان کــه در گفــت

شبکه المجـد صـورت گرفـت نکـات تکـان 
ای را عنـوان کــرد کـه سـایت اتحــاد دهنـده

جهانی علمای مسلمان نیز این اظهارات را 
 سـطا اإلیرانـي المشـروع: العوده»با عنوان 

بـر صـفحه اول  «نائمون ونحن دول 1 علی
 ود قرار داد.سایت اینترنتی خ

ســـلمان العـــوده در ایـــن ســـخنان اظهـــار 
شــوم زمــانی کــه داشــت: مــن ناراحــت می

ــی ــا دارای م ــردم دنی ــی از م ــر گروه بینم ه
هـا، ای موفق هسـتند ماننـد آمریکاییپروژه

ها کـه دارای ها و اسرائیلیها، روساروپایی
ــدگاهپروژه ــانی و دی ــای جه ــی ه های خاص

د، امـا مـا رونهستند که مطابق آن پیش می
)اعراب سلفی ، هیچ دیدگاه و پروژه موفـق 

 و مناسبی نداریم.
وی در ادامــه افـــزود: حتــی ایـــران دارای 

ای مبهبی است کـه بـا هوشـیاری راه پروژه
هـای بزرگـی در داند و به پیروزیخود را می

ویژه زمـانی این مسیر دست یافته است. بـه
کــه بــه ایــن نکتــه توجــه کنــیم کــه نســبت 

درصد بیشتر 63ر جهان اسالم از شیعیان د
نیست، اما حضور آنان و تأثیرات اقتصادی، 

درصـد  23شان بـیش از سیاسی و فرهنگی
اســت کــه بــه دلیــل ســیطره و نفوذشــان در 
ـــان، ســـوریه، یمـــن و  ـــران، عـــراق، لبن ای

 فارس است.کشورهای حاشیه خلیج 
های ســلفیان در ســلمان العــوده، شکســت

ا بـه دلیـل های سیاسـی و جهـادی ر میدان
ــدون  ــعارهایی ب ــرار ش ــت و تک ــود عقالنی نب
مبـــانی فکـــری و تجربـــی در میـــان آنـــان 

 دانست.
وی همچنین در مورد گروه داعـش، اظهـار 
داشت: گروه داعش نیز خطاهای ده سـال 

کنـد و گبشته سازمان القاعـده را تکـرار می
های القاعـده پرسید: چرا داعش از شکست

در گیــرد؟ ســالحی کــه درس عبــرت نمی
دســت شماســت از کجاســت؟ آیــا از طــرف 
دشمنانتان نیسـت؟ آیـا دشـمنتان بـه شـما 

6دهــد کــه بــر او پیــروز شــوید؟ســالحی می

                                                                
  و  1 ملی  سیطا اإلیرانیي ال شیروعا الع  ة. »1

، سیای  اتحا ییه جهیان  مل یای «نیائ  ن ونحن
 http://iumsonline.org                    مسل انا
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7 
 تونس

 

 
 «:سكوالرها در تونس نیز پیش افتادند»

درصـدی 13انتخابات مجلس تونس با حضور 
هـای رأی انجـام مردم این کشور پای صندوق

ر گرفـــت و نتیجـــه آن پیـــروزی ســـکوالرها بـــ
گرایـــان حـــزب النهضـــه بـــود. مـــوج اســـالم

ــی پــس  از ســکوالریزه شــدن کشــورهای عرب
ــداری ــالمی بی ــ. اس ــری زن ــت خط ــه اس  ک

هـای است. گـروه آمده در صدا هاست بهمدت
ــدیل  ــرب تب ــت غ ــزاری در دس ــه اب ــی ب افراط

نمـایی و مخـدوش سـاختن اند تا بـا سـیاهشده
ــرای پیشــروی  چهــره اســالم سیاســی، راه را ب

هـا ر به عنوان تنها راه نجات ملتجبهه سکوال 
 و بازگشتن به مسیر اعتدال باز کنند.

 82 تـونس نـدای حزب تونس، انتخابات در

ـــی ـــد 28) کرس ـــایرأ درص ـــبش و  ه  جن
 حــزب ، درصــد 26) کرســی 18 النهضــه

ــاد ــی 65 ملــی آزاد اتح  و  درصــد 5) کرس
ــه ــی جبه ــی 63 مردم ــد 5) کرس ــه  درص  ب
ــت ــدآورده دس ــین. ان ــبش همچن ــا جن  قآف

 5 دموکرات جریان حزب کرسی، 8 الیساریه
 حــزب و کرســی 3 المــوتمر حــزب کرســی،

 دسـت بـه کرسـی 3 نیـز تـونس ملـی طـرح
 جنبش و دموکرات فراکسیون حزب. ندآورد

 .کردند خود آن از را کرسی 3 فقط نیز مردم
حزب النهضه تونس پـس از ایـن انتخابـات بـا 

ای خود را نسبت به مصالز کشـور صدور بیانیه
ملتزم دانست و اعالم کـرد کـه ایـن کشـور در 

رو نیازمند همکاری گسـترده ملـی  مرحله پیش
است. این جنبش با تأکید بر همکاری بـا تمـام 
قوای ملی تونس خود را حامی قـانون اساسـی 

   6تونس و دموکراسی در این کشور خواند.

                                                                
 ال ر لی     ت ن   اج  ت کد النهض   رک . »1

، پنجشینله «الی طن   ا ی الت مین مهیید القا م ال 
  ، سای  ال صدرا8024اکتلر 10ش، 2131 بان 2
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 مقدمه

جریــانی جهــادی ـ « المقــدسر بیتانصــا»
ی مصر را به "سینا"سلفی است که منطقه 

اسـالمی تحـت سـیطره خـود  امارتعنوان 
اعــالم کــرده و بــا مرکزیــت ســینا در کشــور 
مصر به جهاد و مبارزه با رژیم صهیونیسـتی 

هــای ایــن جنــبش علیــه پــردازد. فعالیتمی
ژانویـه 35رژیم صهیونیستی پس از انقالب 

المسلمین رونـق حکومت اخوان و در دوران
 گرفت.

اما با برکنـاری محمـد مرسـی و بـه حاشـیه 
رانـــدن اخـــوان توســـط جبهـــه ســـکوالر و 

گرایان جهـادی کـه نظامیان مصـر، اسـالم
ای به مبارزه سیاسـی پیش از این نیز عقیده

نداشتند، ایـن اتفـاق را تأییـدی بـر مـدعای 
خویش دانسته و به مبارزه با حکومت کودتـا 

ختند تا از راه جهاد، حکومت اسالمی را پردا
 در مصر برقرار سازند.

های گروه داعـش با گسترش دامنه فعالیت
و اعالم دولت اسالمی از جان  این گروه به 

ــــی از  ــــدادی، یک ــــوبکر البغ ــــت اب خالف
ــه جنبش ــن خلیف ــا ای ــه ب ــادی ک ــای جه ه

خودخوانده اعالم بیعت کرده و تحت پـرچم 
ــبش ــت، جن ــرار گرف ــت ق ــن دول ــار  ای انص

المقدس در مصـر بـود کـه بـا اسـتقبال بیت
 اش مواجه شد. داعش و سرکرده

انصـار بیــت المقـدس کــه پـس از بیعــت بــا 
ــود  ــرای خ ــینا را ب ــت س ــام والی ــش، ن داع

های خود را در مسیر انتخاب کرده، فعالیت
 اند.گرفتهتوسعه نفوذ داعش در مصر پی
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 مصر و سینا
ـــه جنـــبش انصـــار  ـــیش از پـــرداختن ب پ

المقدس، پرداختن به جغرافیای رشـد و بیت
نمو این جریان امری ضروری است؛ چرا که 
کشور مصر و منطقه سینا هر کدام به سهم 
خود از اهمیت جغرافیایی و تمدنی برخوردار 
ــات  ــد جریان ــکیل و رش ــه در تش ــتند ک هس

 اند.اینچنینی تأثیر گبار بوده
ــه یقــین می ــوان یکــی از کشــور مصــر را ب ت

ن مراکز تولید تفکر جهادی در قـرن تریمهم
ــدرت  ــر دانســت؛ از آنجــا کــه پــس از ق اخی

گرا در ایــن کشــور از گــرفتن احــزاب اســالم
گرایـی از سـوی یک سو و هجوم موج غرب

ــه  ــود ک ــن ســید قطــ  مصــری ب دیگــر، ای
نخستین بـار سـخن از وجـوب جهـاد علیـه 
حاکمان کشـورهای اسـالمی را بـه عنـوان 

وی توانست  ح کرد.ها مطر مبارزه با طاغوت
ــور  ــت خــویش کش ــدای فعالی در همــان ابت

کـه تفکـرات  مصر را به لرزه درآورد تا جـایی
هــای ســلفی ـ هــا و سـازمانوی بـبر گــروه

جهادی را ابتـدا در مصـر و سـپس در تمـام 
 6کشورهای اسالمی افشاند.

هــای کشــور مصــر بــه جوالنگــاه جنبش
هایی از قبیـل جهادی مبدل گشت. جنبش

                                                                
   .48.   ان جرج ، القامد. الصع   و اال   ، ص1

 شـیخاسـالمی جهـاد، بـه رهبـری جماعت 
، سـازمان  م6515)عبدالرحمن محمد عمر

 شـکری احمـد رهبـری بـه تکفیر و هجـرت
 بخـشآزادی سـازمانم ، 6553مصطفی )
 الســـریه صـــالز ، بـــه ســـرکردگیاســـالمی

و سازمان جهاد به رهبری محمد   م6553)
 م .6555عبدالسالم فرج )
ــه ــود ب ویژه پــس از پیمــان کمــد در دهــه ن

یان مصر و اسرائیل، منطقه سینا به دیوید م
مصر بازگردانده شد و حکومت مصر موظف 
شــد تــا از هرگونــه اقــدام ضــد اســرائیلی در 

 خاک مصر جلوگیری کند.
ــــالم ــــرخوردگی اس ــــت س گرایان از شکس

کشورهای عربی در برابـر اسـرائیل و خشـم 
روزافزونشان نسبت به پیمـان کمـد دیویـد 

سـینا را بـه آنان را بر آن داشت کـه منطقـه 
 های خود انتخاب کنند.عنوان مرکز فعالیت

ــطین هم ــا فلس ــینا ب ــه س ــودن منطق ــرز ب م
اشغالی، نابسامانی وضعیت امنیتی سینا بـه 
دلیل پیمان کمد دیوید که حضور نظامیان 
مصری را در سینا محدود کرده، جغرافیـای 

ها و ناهموار و کوهستانی سینا و شهرسـتان
ایــن منطقــه از ای در روســتاهای حاشــیه

جملــــه عــــواملی هســــتند کــــه در نظــــر 
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های جهادی، از منطقه سینا محلی جنبش
ــاخته  ــان س ــد و فعالیتش ــرای رش ــ  ب مناس

 است. 
های جهادی که اخیراا در ایـن منطقـه گروه

مجلـس »به فعالیت مشـغولند، عبارتنـد از: 
کــه بــا نــام اکنــاف « شــورای مجاهــدین

ــناخته میبیت ــدس ش ــود، المق ــلفیه »ش س
هـای و جماعت« جند االسـالم»، «ادیجه

ـــه انصـــار « الجهـــاد»و « التوحیـــد» کـــه ب
 المقدس ضمیمه شده است.بیت

اگرچه اکناف بیت المقدس تنها هدف خـود 
را مبارزه با اسرائیل قرار داده است، اما سـه 
گروه دیگر، عالوه بر مبارزه با اسرائیل، نبرد 

 با نظامیان مصر را نیز بر عهده دارند. 
 ر بیت المقدسانصا

، دندانپزشک مصـری اهـل «خالد مساعد»
م تشکیالتی جهادی را 3336سینا در سال 

ــاد  ــد و الجه ــام التوحی ــا ن ــه ب ــن منطق در ای
های تأسیس کـرد. ایـن جنـبش بـین سـال

مـــــیالدی مســـــئولیت  3331تـــــا  3333
ــدام ــار در شرماق ــد انفج ــیخ و هایی مانن الش

 برخی مناطق دیگر مصر را بر عهده گرفت.
هــای جهــادی ز طرفــی، عناصــر جنبشا

ــیش  ــد ج ــزه مانن ــود در غ ــطینی موج فلس
االسالم به رهبری ممتاز دغمـش، همـواره 

های زیرزمینی، میـان غـزه و از طریق تونل
هـای سینا در رفت و آمـد بـوده و بـا جنبش

 جهادی مصری در ارتباط بودند.
المقــدس در واقــع از بــه جنـبش انصــار بیت

فلسـطینی بـا  هم پیوستن عناصـر جهـادی

جنبش التوحید و الجهاد، شکل گرفـت کـه 
المقــدس را بــرای نــام جماعــت انصــار بیت

خود انتخاب کردند و به درگیری با نظامیان 
 مصری و رژیم صهیونیستی پرداختند.

 کـه عقیده دارند امنیتی تحلیلگران از برخی
 فلسـطینی جریـان یـک المقدسبیت انصار

ــل ــت االص ــه اس ــدا از ک ــت ابت ــ تح  وانعن
 بیــت اطــراف مجاهــدان شــورای مجلــس"

ــدس ــکیل" المق ــده تش ــت و ش ــرده فعالی  ک
 .است

ــبش را می ــن جن ــ  ای ــه هرترتی ــا ب ــوان ام ت
جنبشــی مصــری ـ فلســطینی دانســت کــه 

هایی از کشورهای نیروهایش دارای تابعیت
 فلسطین، مصر و اردن هستند.

انفجــار خطـوط انتقــال گــاز در زمـان بــا هم
ــس از  ــینا و پ ــه س ــالب منطق ــه 35انق ژانوی

اولــین بیانیــه جنــبش انصــار بیــت  ،م3366
المقدس منتشـر شـد و از تشـکیل جنبشـی 
جدید در این منطقـه خبـر داد. ایـن جنـبش 
با ایجاد انفجارهای متعدد در خطوط انتقال 
گاز به اسرائیل، اعالم حضور کرد و نام خود 

 ها انداخت.زبانسر را بر 
یــک ســال پــس از اعــالم حضــور جماعــت 

ــار بیت ــدس، گروهانص ــادی المق ــای جه ه
موجود در سینا با ایمن الظواهری، سـرکرده 
القاعده اعالم بیعت کردنـد و در پیـامی وی 
ــویش  ــد خ ــیخ مجاه ــوب و ش ــر محب را امی
ــون  ــا آخــرین قطــره خ ــد و خــود را ت خواندن

 تسلیم اوامر او اعالم کردند.
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 تفكرات جنبش انصاربیت المقدس

هــای ایر جنبشایــن جنــبش نیــز ماننــد ســ
جهادی مصـر، متـأثر از افکـار سـید قطـ  

هـای جدیـد دیگـری را بوده است. اما کتاب
ــه فکــری نیروهــایش مــورد  ــرای تغبی ــز ب نی

ادارة استفاده قرار داده است، ماننـد کتـاب 
ابـوبکر »نوشـته شخصـی بـا نـام  التوحش

 «.ناجی
افکار این جنبش بر دو اصل استوار اسـت: 

تـا و تکفیـر هـر نخست، بنـدگی خداونـد یک
کسی که به این واقعیت ایمـان نـدارد. دوم، 
دعوت سایر بندگان به عبادت خداوند یکتـا 

آمیز از راه تبلیغ دینی و اگر این راه مسالمت
کارساز نبـود، بـا اسـتفاده از خشـونت و زور؛ 

کس در این امر از خود چرا که معتقدند هیچ
 اختیاری ندارد.

ـــار بیت ـــابراین انص ـــدس بن ـــان المق حاکم
کشورهای اسـالمی و کسـانی را کـه تحـت 

ها هستند و علیـه آنـان سیطره این حکومت
دانـد؛ چـرا کـه ایـن کنند، کافر میقیام نمی

حاکمــان مطــابق بــا شــرع الهــی حکــم 
کنند و مصـداق طـاغوت هسـتند. ایـن نمی

جنبش ارتش مصر را ارتش حکـومتی کـافر 
 داند.می

هرچند که هدف اصـلی از تشـکیل جنـبش 

ــارا ــازی  نص ــیر آزادس ــت در مس ــه، فعالی الل
قدس بوده اما با سـقوط اخـوان المسـلمین 

هــای ژوئــن فعالیت 23در مصـر و تحــوالت 
این جنبش به داخل مصر تغییر جهت داد و 

 دولت و ارتش مصر را هدف قرار داد.

 
ـــــار مهم ـــــران انص ـــــرین رهب ت
 المقدسبیت

هشــام الســعیدنی )معــروف بــه ابوالولیــد . 6
: شخصیتی فلسطینی از مادری المقدسی 

ــی از  ــزه. وی یک ــل غ ــدری اه ــری و پ مص
ترین کسانی بود که به عنـوان سـرکرده مهم

ــــار  ــــد و جهــــاد، در انفج جماعــــت توحی
الشیخ، ده  و نویبع شـرکت داشـت و شرم

مـیالدی بـه 3338پس از آن در اوایل سال 
غزه گریخـت و مقامـات حمـاس از تحویـل 

پـس از چنـد  ها سر باز زدند ووی به مصری
 ماه زندان، او را آزاد کردند.

 
ــر  ــعیدنی در اکتب ــاران  3363الس ــی بمب ط

ــا در  ــرائیلی در شــهر جبالی هواپیماهــای اس
 شمال غزه کشته شد.
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ــیش . 3 ــبش ج ــر جن ــش: رهب ــاز دغم ممت

االســالم در فلســطین کــه از دوران حســنی 
مبارک، به دلیل شرکت در حملـه مسـلحانه 

دریه مصر مـورد به کنیسه قدیسین در اسکن
هرچند که خود این اتهام  تعقی  بوده است،

 را رد کرده است.
وی با آغاز انتفاظه مسجد االقصی در سال 

ــی از  3333 ــر یک ــوان رهب ــه عن ــیالدی ب م
های مردمی مقاومت، مبـارزات خـود کمیته

را آغاز کرد، اما دیری نپایید که با تمایـل بـه 
 تفکر سلفیه جهادی، از این تشکیالت جـدا

االسالم را تأسیس کرد و پس از شد و جیش
اعــالن مشــارکت ایــن تشــکیالت در اســیر 

، نظامی اسـرائیلی بـه «گلعاد شالیط»کردن 
م شهرت ایـن 3331همراه حماس در سال 

بـا  3335تشکیالت بیشتر شد. اما در سال 
ـــه  ـــارجی ک ـــه خ ـــد تبع ـــردن چن ـــیر ک اس

نگاری انگلیسـی نیـز در میـان آنـان روزنامه
اط میان دغمش و جنبش حمـاس بود، ارتب

تیــره شــد و بــه قطــع ارتبــاط میــان ایــن دو 
 جنبش انجامید.

ــاز دغمــش هم ــون بــه پشــتیبانی ممت اکن
لجستیکی انصار بیـت المقـدس مشـغول و 

 بین غزه و سینا در رفت و آمد است.

 
سـاله اهـل 31شـادی المنیعـی: جـوانی . 2

ــی از وی  ــات کم ــه اطالع ــینا ک ــه س منطق
دلیـل تفکـرات و اقـداماتش وجود دارد و به 

های امنیتــی بــه شــدت درپــی وی ســازمان
ای هستند؛ چرا که دستگیری وی را ضـربه

 دانند.مهلک برای این تشکیالت می
اکنون رهبـری جنـبش انصـار بیـت وی هم

 بر عهده دارد.  1المقدس را پس از ابو منیر
منیعی نیز در اقداماتی مانند انفجار در شهر 

و به عنوان رابطی میـان طابا شرکت داشته 
انصار بیت المقدس در غزه با اعضـای ایـن 
جنبش که توسط حماس طرد شده بودنـد و 

بردنـد، فعالیــت در منطقـه سـینا بـه سـر می
 کرد.می

وی در ویدئوهای متعـددی کـه در اینترنـت 
ــرای  ــود ب ــالش خ ــت از ت ــده اس ــر ش منتش
برپایی امارت اسالمی در سینا سـخن گفتـه 

 است.
انند یک حاکم در منطقـه شـمال المنیعی م

ــه در  ــایی ک ــا ج ــد دارد، ت ــت و آم ــینا رف س
                                                                

 چنید که اس  ج ام  این  کری رهلر . اب منیر1
 پسیرش ه را. به  میال ی8024 سا   رن پی  ما.
هر روستای ال هدییه  ر شی به نظام  ای  له ط 

 . شد کشته شیخ نوید
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انتخابــات پیشــین ریاســت جمهــوری مصــر 
هنگامی که حمدین صـباحی قصـد داشـت 
به سینا برود، منیعی وی را از آمدن به سـینا 

 برحبر داشت و او را تهدید به قتل کرد.
شادی المنیعی بارها تهدید کرده اسـت کـه 

ــتی ــوئز را های عبور کش ــال س ــده از کان کنن
مورد حمله قرار خواهد داد و تا کنـون تمـام 

ــتگیری وی بیتالش ــرای دس ــا ب ــه ه نتیج
 بوده است.

ــت . 3 ــی: وی دارای تابعی ــاده المقدس ابوقت
عنوان شـخص دوم در فلسطینی است و به

المقـــدس شـــناخته جنـــبش انصـــار بیت
 شود.می

ــه رابــط میــان ایمــن الظــواهری،  وی کــه ب
های جهادی سینا لقاعده و جنبشسرکرده ا

ــــت، در  ــــروف اس ــــوامبر  62مع م 3366ن
نیروهای امنیتی مصـر موفـق شـدند وی را 
به اتهام ربودن سـه تـن از نیروهـای پلـیس 
ــین  ــه غــزه و همچن ــان ب ــال آن مصــر و انتق

ریزی بــرای انفجــار در پایگــاه دوم برنامــه
 پلیس منطقه عریش بازداشت کنند.

ــــار  ــــبش انص ــــامی جن ــــدرت نظ ق
 المقدسیتب

به رغم اینکه این جنـبش از قـدرت نظـامی 

زیادی برخوردار نیست، اما بـا ایـن حـال تـا 
کنــون ارتــش مصــر نتوانســته اســت بــه 
اقــدامات ایـــن جنــبش پایـــان بخشــد یـــا 

ای شایان ذکر به این جنبش وارد کند ضربه
و هنوز این جنبش مانند خنجری در پهلوی 

 دهد.مصر به فعالیت خود ادامه می
وجود اقـدامات امنیتـی فـراوان حکومـت  با

تـوان در مصر دلیل بقای این جنـبش را می
گرو فعالیت تشکیالتی قـوی ایـن جنـبش و 
ی بودن اقدامات آن دانست، بـه عـالوه  سر 

های نظــامی و غیرنظــامی کــه از پشــتیبانی
عوامل وابسته به این جنبش در غـزه وجـود 

 دارد.
ــزه و  ــان غ ــرزی می ــوار م ــبش در ن ــن جن ای

ـــ ـــتاهای س ـــژه در روس ـــه وی ـــر ب ینای مص
المقاطعـه، المهدیـه و الظهیـر حضـور دارد. 

درصد از عناصر این جنبش دارای 23تا  33
تابعیــت خــارجی یعنــی فلســطینی، لبنــانی، 

 عراقی و لیبیایی هستند.
ــــداممهم ــــرین اق ــــاتی ت های عملی

 جنبش انصار بیت المقدس
انفجارهای متعدد در خطوط انتقال گـاز . 6

 65ئیل کــه شــمار آن بــه بــیش از بــه اســرا
 انفجار رسیده است،
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تالش برای تخری  و به آتـش کشـیدن  . 3
پایگاه دوم پلیس منطقه عـریش در سـینا و 

 کشتن تعدادی از نیروهای پلیس محلی.
نفر از نیروهای امنیت مرکزی 35کشتن . 2

گوست 65مصر در   میالدی.3362آ
ــر، . 3 ــور مص ــر کش ــرور وزی ــرای ت ــالش ب ت

 م.3362راهیم، در سپتامبر محمد اب
ــا . 5 ــه اداره امنیــت جنــوب ســینا ب ــه ب حمل

 3362گباری شـده در اکتبـر خودروی بم 
ــاختمان اطالعــات  ــرار دادن س ــدف ق و ه

 نظامی اسماعیلیه در همان ماه،
تـــرور ســـرهن. دوم، محمـــد مبـــروک، . 1

مسئول پرونده اخوان المسلمین در سازمان 
 ،3362امنیت ملی مصر، در نوامبر 

منفجر کردن اداره امنیت مرکـز دقهلیـه . 5
م کـه بـه 3362در دلتای مصـر در دسـامبر 

تـــن از 63تـــن از جملـــه 61کشـــته شـــدن 
 افسران امنیتی انجامید. 

 و...

 
 منابع

 االحتـواء صـراع.. المقـدس بیت أنصار». 6
ــین ــدة" ب ــش"و" القاع ــه «"داع ــایت بواب ، س

 الحرکات االسالمیه:
http://www.islamist-
movements.com 

 ویکی پدیا:« المقدس بیت أنصار». 1
http://ar.wikipedia.org 

 انصـار" تروریسـتی گروهـک بـه نگاهی». 2
 یکبـاره بـه کـه آرامـی گـروه ؛"المقدس بیت

ــت ــد تروریس ــار/ ش ــت انص ــدسبی ــا المق  ی
 ، مشرق نیوز:«قدس؟ دشمنان

http://www.mashreghnews.ir
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 معرفی مراکز
 الشرق االوسطمرکز الدراسات 
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مرکــز مطالعــات خاورمیانــه مرکــز مســتقلی 

در اردن  3333مـــارس 34اســـت کـــه در 
تاسیس شد. این مرکز یک مرکز تخصصـی 
در زمینـــه اجـــرای تحقیقـــات، مطالعـــات، 

های ها و حلقهها و همایشبرگزاری نشست
بحث علمی در حوزه خاورمیانه است. هدف 

ئـه این موسسه فراهم کردن مطالعـات و ارا
هایی اسـت کـه بـه تحـول در اردن مشورت

کمک کنـد وباعـث توسـعه اردن در تمـامی 
ها شود و در خـدمت منطقـه عربـی و زمینه

حمایت از اسـتقالل آن باشـد و در افـزایش 
ـــرب و  ـــی و ع ـــان اردن ـــاهی فرهیختگ گ آ
مسلمانان و ارتقای سطز فرهنگی و فکری 
آنان نقش داشته باشد و در خدمت مصـالز 

ــ ــی و مردم ــات مل ــردن معلوم ــراهم ک ی و ف
دقیق و علمی برای محققان و مشـارکت در 
توسعه فرهن. و فکر و سیاست عمومی در 
ــته  ــت آن  نقــش داش ــه و تقوی اردن و منطق
باشد. مسئوالن این مرکـز پـیش از تاسـیس 

ـــه ـــتفاده از تجرب ـــرای اس ـــر آن ب های دیگ
ــه  موسســات در ایــن زمینــه، ســفرهایی را ب

ریکـا، کانـادا، کشورهای شوروی سـابق، ام
ایتالیــا و آلمــان انجــام دادنــدتا بــا بازدیــد از 

های آن مراکــز مطالعــاتی آنجــا از تجربــه
کشورها بـرای ارتقـای مرکـز خـود اسـتفاده 
کنند. عملکرد این مرکز از زمان تاسـیس تـا 

ـــون به ـــهکن ـــه در گون ـــت ک ـــوده اس ای ب
ـــه نظرســـنجی ـــی در زمین ـــین الملل های ب

اکـز مطالعـات در بهترین و تاثیرگبارترین مر 
خاورمیانه مقام دوم و سـوم را کسـ  کـرده 

اثـر  144است. ایـن مرکـز تـاکنون بـیش از 
ــه ــه چــاپ مکتــوب در زمین های مختلــف ب

ــیش  ــار از ب ــن آث  444رســانده اســت و در ای
 متخصص بهره برده است.

تـوان بـه های این مرکز میترین فعالیتاز مهم
ـــایش  ـــزاری هم ـــالم جنبش"برگ ـــای اس ه

ـــی  ـــی، چالشسیاس ـــرزمین عرب ـــا و در س ه
اشاره کرد. در ایـن  1431در سال " اندازچشم

همایش بیشتر رهبران سیاسـی اسـالم گـرا در 
سراسر کشورهای عربی اعم از سلفیان و غیـر 
ســلفیان از کشــورهای آفریقــایی، و رهبــران 
غــرب و شــرق جهــان اســالم در آن مشــارکت 
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 1داشـتند کـه گـزارش تفصـیلی آن در شــماره 
 مجله آمده است. همین

 
ترین آثاری که این مرکز منتشر کرده از مهم

 14است ترجمـه تلمـود بـه زبـان عربـی در 
باشد. این مجموعـه عظـیم بـرای مجلد می

اولین بار به زبان عربی ترجمـه شـد. تلمـود 
شرح و تفسـیر بزرگـان دیـن یهـود از کتـاب 
مقدس است کـه مبنـای اصـلی اعتقـادات 

اصــلی آن عبــری دیــن یهــود اســت و زبــان 
است. این مجموعه در مدت چندین سال و 
با همکاری دههـا متخصـص و محقـق بـه 

 .زبان عربی ترجمه شده است
شـــرایطی کـــه منجـــر بـــه تاســـیس 

 موسسه شد
ـــرات  ـــرن گبشـــته تغیی ـــاد ق در دهـــه هفت

ـــــوژی، متعـــــددی در زمینـــــه های تکنول
سیاســت، اقتصــاد و تجهیــزات نظــامی بــه 

ن المللی نیـز های بیوقوع پیوست. سازمان
هـای بسـیاری از این تغییـر و تحـوالت بهره

ـــه ـــوالت منطق ـــایه تح ـــد. در س ای و بردن
المللـــی و داخلـــی فکـــر ایجـــاد مرکـــز بین

مطالعات خاورمیانه در اردن بوجود آمد تا به 
عنوان مرجع اطالعات علمی و جایی بـرای 

ـــترش  ـــران و گس ـــت متفک ـــویق و تربی تش
باشـد تـا تحقیقات و مطالعات و شـیوه آنهـا 

اندازها و هـــــا و چشــــــمبتواننـــــد تحلیل
هایی را در خــدمت بــه اهــداف اســتراتژی

ــد. و  ــه کن ــالز آن ارائ ــت و مص ــور و مل کش
گـاه بـه  مبنای عملکرد آن بر ایجاد نسـلی آ

 زمانه و دارای خودباوری  باشد. 

 
 سیسی مرکزأهای تفعالیت

این مرکز برای اجرای اهـداف خـود در سـال 
و قبــل از آغــاز بــه کــار   3333ابتــدای ســال 

رســمی خــود بــه بررســی حــوادث و تغییــرات 
جدیــد در منطقــه پرداخــت کــه از جملــه ایــن 

تــوان بــه بحــران خلــیج )جنــ. تحــوالت می
خلیج فارس  و انتفاضه بزرگ مردم فلسطین 
اشاره کرد. بعد از بررسی حوادث یک گزارش 
ـــارس و  ـــیج ف ـــران خل ـــاره بح ـــی درب تحلیل

کننـده نتیجـه آن و  ترین عناصـر تعیـینمهم
بازتاب آن بر عراق و کویت و سایر کشورهای 
ــین  ــی نقــش ب ــی و جهــان اســالم و حت عرب
المللی امریکا ارائه شـد و سـناریوهای نهـایی 
برای جن. پیشنهاد داده شد. این تحلیل بـه 
میـــزان محـــدود میـــان برخـــی محققـــان و 
پژوهشگران توزیع شد. بسیاری از نتـایج ایـن 

ــا واقــع  تحقیــق در انتهــای جنــ. مطــابق ب
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ــز در  ــن مرک ــت ای ــد.  در نهای ــارس 34درآم م
همـــان ســـال فعالیـــت رســـمی خـــود را در 
محورهــای مختلــف و در تعامــل بــا تغییــرات 

 بزرگ و سریع در منطقه آغاز کرد.
 اهداا مرکز

ــورت6 ــات و مش ــه مطالع ــرای . تهی هایی ب
 مشارکت در تحوالت منطقه

گاهی دادن به فرهیختگـان در منطقـه3  . آ
 نسبت به تحوالت و تغییرات جاری

. فراهم کـردن اطالعـات دقیـق و علمـی 2
 برای محققان و تربیت پژوهشگران

. مشارکت در توسعه فرهنگـی و فکـری و 3
 سیاسی در منطقه عربی

 های فعالیت مرکززمینه
محدوده جغرافیایی که مرکـز . جغرافیایی: 3

در مطالعات خود آنهـا را مـورد بررسـی قـرار 
شامل: منطقه خلیج فارس، دریای  دهدمی

سرخ، کشورهای عربی آفریقا، بـالد شـام و 
عراق، ایـران، ترکیـه، رژیـم صهیونیسـتی و 
دلیل آن هـم از اجـزای اصـلی درگیـری در 
ــه و  ــات در منطق ــدم ثب ــب  ع ــه و س منطق

ــان می ــین جه ــوادثی ب ــین ح ــد. همچن باش

المللی که بـر منطقـه تاثیرگـبار باشـد مـورد 
 گیرد. بررسی قرار می

ـــــی:. حوزه7 ـــــای تخصص ـــــای حوزه ه ه
تخصصی این مرکز شامل مسائل سیاسـی، 
اجتماعی، اقتصـادی و اسـتراتژیک اسـت، 

ویژه آنچه مربوط به امنیت ملـی عربـی و به
ــــط  ــــی صهیونیســــتی و رواب ــــ. عرب جن

المللــی بــا خاورمیانــه بشــود؛ همچنــین بین
ــه و  روابــط داخلــی کشــورهای عربــی، ترکی

 گیرد.رسی قرار میایران نیز مورد بر 
ایــن مرکــز بســیاری از . جامعــه مخاطبــان: 1

افراد و مراکـز را بـه عنـوان جامعـه مخاطـ  
ــاس  ــر اس ــایی ب ــوزه جغرافی ــن ح ــود در ای خ

ــه ــت. زمین ــرده اس ــین ک ــی تعی های تخصص
مواردی که مورد هدف ایـن موسسـه هسـتند 

گیرنده در تمــامی عبارتنــد از افــراد تصــمیم
نـده، محققـان سطوح، موسسات تصمیم گیر 

و اندیشمندان در شئون سیاسی، اقتصـادی، 
ــات  اســتراتژیک و اجتمــاعی و مراکــز تحقیق
ــگاه در  ــی و جهــانی و دانشــجویان دانش عرب

های فعالیت مرکز و رهبران اجتمـاعی، زمینه
سیاسـی در جوامـع تعیـین شـده و موسســات 
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 ها مختلف. جامعه مدنی و رسانه
بـا  فلسـفه تاسـیس مرکـز. فلسفه مرکز: 4

هــای ارائــه شــده اینچنــین توجــه بــا برنامــه
 باشد.می

الف  ایمـان بـه اهمیـت نقشـی کـه مراکـز 
ـــه ـــا وصـــف اینکـــه "خان های مطالعـــات ب

های فکر" هسـتند و تـاثیر تخصص" و "اتاق
 فراوانی در تحول ساختار جامعه دارند.

ب  عقــ  مانــدگی تمــدنی کــه امــت عربــی 
له ترین مظهر آن فاصـگرفتار آن است و مهم

زمانی میـان تاسـیس اولـین مرکـز مطالعـات 
تخصصی در جهان بـا تاسـیس اولـین مرکـز 
مطالعات تخصصی در سرزمین عربـی اسـت 

 سال فاصله دارد. 633که نزدیک به 
منـدان ج  مشارکت در تغییر دیـدگاه عالقـه

در خارج از منطقه عربی نسبت بـه ماهیـت 
درگیری در منطقه و جل  اعتماد نسبت بـه 

عنـوان منبعـی قابـل اعتمـاد بـرای  مرکز به
تحلیل تحوالت در منطقه بـرای بسـیاری از 
مراکــز مطالعــات و تصــمیم گیرنــدگان در 

 مندان در منطقه.غرب و همچنین عالقه
 های علمی مرکزفعالیت

مجله مطالعـات خاورمیانـه )مجلـه دراسـات 
مرکز مطالعـات خاورمیانـه : شرق اوسطیه(

تی اردن ایـن با همکاری سایر مراکز تحقیقا
کنــد. مجلــه را بصــورت ماهیانــه منتشــر می

ایــن مجلــه تخصصــی بــه بررســی تحــوالت 
افتــد کوتـاه مـدتی کـه در منطقـه اتفـاق می

پردازد. اولین شماره این مجلـه در سـال می
ــا ســال  3334   03 ،1449منتشــر شــده و ت

شماره از آن به چاپ رسیده است. اعضـای 
کارشنان  نفر از39هیئت تحریریه این مجله 

 باشند. کشور می3عربی از 
: گـزارش اســتراتژیک )تقریـر اســتراتیجی(

این مجله اطالعات تحلیلی است که تقریبا 
رسـد کـه در هر دو ماه یک بار بـه چـاپ می

موضوعات مهم اتفـاق افتـاده در منطقـه را 
شود و تحلیلی توصیفی از حوادث شامل می

 دهد. اولین شماره ایـن گـزارش درارائه می
  1444منتشـر شـده و تـا سـال  3333سال 

شماره از آن به چـاپ رسـیده اسـت کـه  15
 ها عبارتند از:ترین این گزارشمهم

ــبش ــاد جن ــراییل در ابع ــی اس ــای سیاس ه
اقتصـــادی، اجتمـــاعی و امنیتـــی، جنـــ. 

ــد از  ــدنی بع ــان تم ــپتامبر33بزرگ ، 1443س
ــده  ــه تروریســت نامی ــا آنچ ــا ب جنــ. امریک

مربـــوط بـــه  شـــود کـــه بخـــش اول آنمی
افغانســتان و بخــش دوم مربــوط بــه عــراق 

هـا را نسـبت است، انتفاضه االقصی دیدگاه
امکانـــات  بـــه آینـــده اســـراییل تغییـــر داد،

هـای قـرن جدیـد، ای عربی و چالشهسته
سیاست خارجه اردن در زمان ملک عبدالله 
دوم، تقابل میـان عـراق"در زمـان صـدام" و 

 ین امریکا، نیم قرن از فاجعه فلسط
 ماهنامه خاورمیانه )شهریه الشرق االوسط(:
با تحول در مجالت و تولیـدات مرکـز انتشـار 
گزارش استراتژیک متوقف شد و به جای آن 

الـی 3ماهنامه خاورمیانه کـه در سـال تقریبـا 
ــه چــاپ مــی 34 رســد. اولــین شــماره از آن ب

منتشر شـده  1449شماره این مجله در سال 
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 ادامه دارد.است و تاکنون انتشار آن 
 هاها و همایشنشست

همــایش و  03ایــن مرکــز تــاکنون بــیش از 
نشست و میزگرد علمی برگـزار کـرده اسـت 

مقاله علمی ارائه  115ها که در مجموع آن
محقق و استاد دانشـگاه در آن  044شده و 

 اند.شرکت کرده
ها دربـاره آن برگـزار موضوعاتی که همایش

ع اصـلی موضـو1تـوان در حـول شده را می
 دانست

ســـراییلی و مســـئله ـ ا  . درگیـــری عربـــی3
ــطین:  ــایشمهمفلس ــرین هم ــن ت ــا در ای ه

ـــد از  ـــوع عبارتن ـــرب و »موض ـــایش ع هم
ـــال  ـــراییل در س ـــناریوهای  3365اس و س

برگـزار شــد.  3335کـه در ســال « احتمـالی
.  3333در سـال « همایش آینده فلسطین»
در « نشســت حکومــت مســتقل فلســطین»

ای صـلز در یش منطقهو "هما 6555سال 
 6556خاورمیانه" در سال 

های برگزار ترین همایشمهم. خاورمیانه: 1
ـــــد از  ـــــوع عبارتن ـــــن موض ـــــده در ای ش

ها ها در سرزمین عربی، چالشدموکراسی»
؛ همــایش 6555در سـال « روو آینـده پـیش

گیـری در نقش مراکز مطالعات در تصمیم»
ـــد اردن ـــت جدی ـــال « حکوم ؛ 6555در س

در « شـــکل آب در خاورمیانـــههمـــایش م»
 .6556سال 

هـا ترین همایشمهم. خاورمیانه و جهان: 1
هــای سیاســت و بازتــاب»در ایــن موضــوع  

ــرزمین عربــی ــانی بــر س ــاد جه در « اقتص

ـــال ـــال »؛ 3333س ـــا در قب ـــت اروپ سیاس
 6555در سال « 36خاورمیانه در قرن 

 های تخصصیبرنامه کارگاه
آموزشـی هـای فلسفه اصلی برگزاری برنامه

هـــا و پاســـخ بـــه نیازهـــای مختلـــف گـــرو
ها در سطوح مختلف در محـدوده تخصص

-کشورهای عربی اسـت. مهمتـرین برنامـه

توانـد در بـاالترین سـطز هایی که مرکز می
 تخصصی برگزار کند بدین شرح است:

 

 
هـــای آموزشـــی در تحلیـــل الـــف  برنامـــه

های فن تحلیل سیاسی، در این برنامه دوره
شــود و مرکــز ارائــه مــی سیاســی توســط

هـای هـای سیاسـی پیشـرفته و دورهتحلیل
شـود. ابزارهای تحلیل سیاسـی برگـزار مـی

گیرندگان سیاسی تاکنون بسیاری از تصمیم
های فعـال در و اصحاب رسانه و شخصیت

عرصه دیپلماسی و برخـی مراکـز مطالعـاتی 
 اند. ها شرکت کردهدر این دوره

اییل، هــــای مطالعــــات اســــر ب  برنامــــه
های آموزشی مرکز در این موضوع در برنامه

 شود:سه سطز برگزار می
اول: آموزش مقدماتی زبان. دوم: آمـوزش 
ــر اســاس برنامــه تخصصــی  زبــان عبــری ب

ســاعت آموزشــی. ســوم:  354پیشــرفته در 
دوره ویژه مطالعات امور مربوط به اسـراییل 

ــه صــورت  54در  ــن بخــش ب ســاعت. در ای
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ه اســراییل، احــزاب، تفصــیلی دربــاره جامعــ
سیاست، جنبه نظـامی، دینـی، اجتمـاعی و 

شـود. هـدف از ای اسراییل بحث مـیرسانه
ایــن بخــش تربیــت متخصصــان در ســطز 
عالی در زمینه مسـائل مربـوط بـه اسـراییل 

انـداز علمـی برای مشارکت در تعیین چشـم
دقیق درباره دشمن صهیونیستی اسـت کـه 

 طــوالنی نســبت بــه آن جهــل وجــود مــدت
داشته است. همچنـین  فـارع التحصـیالن 

ــد می ــین متعه ــین تعی ــرای تعی ــا ب ــوند ت ش
استراتژی عملی برای کیفیت تعامل با رژیم 

نظرانه های تن.صهیونیستی به دور از نگاه
 و غیرعلمی مشارکت کنند. 

ــه ــط ج  برنام ــه رواب ــی در زمین ــای آموزش ه
ــن دوره ــدگاه عمــومی. ای ــرای ایجــاد دی هــا ب

 شود.فمند کردن آن برگزار میعمومی و هد
هــای د  برنامــه آمــاده کــردن شخصــیت

موضع اصلی 1های دیپلماسی. در این دوره
ــد از  ــه عبارتن ــود دارد ک ــین  -3وج ــط ب رواب

ــــل  ــــا اداره بحــــران -1المل فــــن  -1ه
 های دیپلماسیپروتکل

ه  دوره چگونگی پیروزی در انتخابات. ایـن 
ــزایش  ــول و اف ــدف تح ــا ه ــرفته ب دوره پیش

هــای شخصــی برگــزار و فعالســازی قــدرت
شود؛ روابط فراگیر و عمومی موثر برگزار می

ــت  ــر کیفی ــناخت ب ــونگی ش ــین چگ همچن
سازماندهی ستاد انتخاباتی موفق را آموزش 

 دهد.می
 دهدامكاناتی که مرکز ارائه می

این مرکـز دارای یـک کتابخانه و آرشیو: . 6

تـرین و کتابخانه جدید است که شامل مهم
ها و نشـریات منتشـر شـده دیدترین کتابج

ـــی و  ـــان عرب ـــه زب ـــه ب در زمینـــه خاورمیان
انگلیسی اسـت. همچنـین محصـوالتی بـه 
زبـــان فرانســـه و عبـــری نیـــز وجـــود دارد. 

 53333همچنین بخش اسناد مرکز تقریبـا 
سند درباره خاورمیانـه دارد کـه اسـناد آن از 

صفحه به دو زبان عربی و 33یک صفحه تا 
باشـد. ایـن مرکـز محصـوالت یانگلیسی مـ

ـــیش از  ـــود را بـــا ب مرکـــز  عربـــی، 23خ
ـــادل  ـــر در تب ـــارجی دیگ ـــگاهی و خ دانش

 گباشته است.
ای کـه بـه هـای اطالعـاتی دورهگزارش. 3

 شود. چند بخش تقسیم می
ــانه ــزارش رس ــف  گ ــهال ــا و روزنام ــای ه ه

ــه  ــق هم ــد دقی ــامل رص ــه ش ــراییلی ک اس
و های مکتـوب شود که رسانهچیزهایی می

شنیداری اسراییل در زمینه سیاسی، نظامی 
های کنند و به زبانو استراتژیک منتشر می

عبری، انگلیسی، آلمـانی، روسـی از داخـل 
شـود. بطـوری رژیم صهیونیستی منتشر می

که تصویری دقیق از تحوالت جاری داخلی 
آید. این گزارش هر دو اسراییل به دست می

تشـر هفته یک بار، بـه صـورت محـدود، من
انتشار آن متوقـف  3333شد که از سال می

و گزارش هفتگی امور مربـوط بـه اسـرائیل 
 شود. به جای آن منتشر می

هــای جهــانی: ایــن ب  خاورمیانــه در رســانه
ـــزارش به ـــان  گ ـــه زب ـــی و ب ـــورت هفتگ ص

ــی ــاپ م ــه چ ــی ب ــامل انگلیس ــه ش ــد ک رس
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هــای تــرین مطــالبی اســت کــه روزنامــهمهم
دربــاره خاورمیانــه جهـان بــه زبــان انگلیســی 

صـورت انـد. ایـن گـزارش نیـز بهمنتشر کرده
 رسد.محدود تنها برای مشترکین به چاپ می

 رصد عبری روزانهپ  
 تحوالت مساله فلسطینت  

 اعضای هیئت علمی مرکز
 

 

 أ. جواد الحمد
 مدیر مرکز 

 

 د. نظام برکات
استاد علوم سیاسی 

 دانشگاه یرموك

 

 د. حامد قویسي
 –علوم سیاسی استاد 

 دانشگاه لندن

 

 د. عدنان هیاجنة
استاد علوم سیاسی 

 دانشگاه الهاشمیة

 

 د. إبراهیم منسي
استاد سازماندهی 

 یاطالعات ادار 
 دانشگاه اإلسراء

 

 أ. عاطف الجوالني
 هئت تحریریرئیس هی

 روزنامه اردني السبیل 

 

 د. إبراهیم أبو عرقوب
شناسي در جامعه داستا
 هاألردنی   گاهدانش

 

 د. سیف عبد الفتاح
استاد علوم سیاسی در 

 دانشگاه القاهرة

 

 أ. سمیر الشمایلة 
کارشناس شبکه 

 ای الجزیره قطرماهواره
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 درباره ما 

بین زبان فارسـی و دیگـر  یای است که هدف خود را ایجاد ارتباطات فکر ترجمان، موسسه
ت. اما چنین کاری در زمان حاضر که دوران وفـور ترجمـه و های زنده دنیا قرار داده اسزبان

مترجم مابین فارسی زبانان است، چـه اهمیتـی دارد؟ ترجمـان نقطـه تمـایز خـود را در ایـن 
داند که هر متنی ارزش ترجمه را ندارد، امـا هسـتند متـون کمتـر شـناخته شـده و مسئله می

ای در جـان موج  بـاز شـدن افـق تـازهها ای که ترجمه آنهای به حاشیه رانده شدهجریان
کنـد تـا صـدای اندیشـمندان شود. از سوی دیگر، ترجمان تالش میاندیشه امروز ایران می

و ترجمـه  یهـای فارسـامروز ایران را نیز به گوش جهانیان برسـاند. انتخـاب برخـی از کتاب
 است.  ها،از دیگر اهداف موسسه ترجمانها به دیگر زبانآن

جـای « مقـاالت»و « کتاب»گرداند، در دو قال  عمومی جمان به فارسی بر میمتونی که تر 
شـوند و ترجمـه مقـاالت در سـایت ترجمـان در های ترجمـه شـده چـاپ میگیرند. کتابمی

گیرند. درانتخاب مقاالت، حداکثر تالش ما بـر ایـن اسـت تـا تنهـا دسترس عمومی قرار می
هـای مهـم فکـری و نظـری ترجمـه شـوند و نمتون دست اول، از اندیشمندان اصـلی جریا

ایم تـا تعـداد مقـاالت کمتـری را بـا ها، ترجیز دادهبرخالف بسیاری از دیگر نشریات و وبگاه
 تر ترجمه کنیم. کیفیتی باالتر و محتوایی غنی

های پیش از این، چاپ ترجمه مقاالت بلند در نشریات علمی ـ پژوهشـی و علمـی ـ تا سال
یج بود، اما امـروزه بـه دالیلـی ناشـناخته، ترجمـه ایـن مقـاتالت بـه کنـاری ترویجی، امری را

سپرده شده است. اما مهم آن است کـه از اهمیـت ایـن مقـاالت در علـم و اندیشـه، چیـزی 
زبان محتـاج دسترسـی بـه ایـن منـابع اسـت. از ایـن رو، کاسته نشده است وخواننده فارسی

های کلیـدی و مـؤثر است کـه نوشـتهد قرار داده ترجمان مقاالت بلندی را در دستور کار خو
های گوناگون علوم انسانی بوده است. در کنـار ترجمـه مقـاالت، نویسندگان اصلی در رشته

های های جدیداالنتشـار فارسـی و التـین، خبرهـای جهـانی اندیشـه در رشـتهمعرفی کتاب
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بـه خـود اختصـاص های دیگر از سـایت را ف علوم انسانی، یادداشت و گفتگو، بخشلمخت
 اند. داده

ای از پـیش تعیـین شـده، بـه برگـزاری عالوه بر ایـن، ترجمـان در صـدد اسـت تـا بـا برنامـه
ها ابتـدائاا در همـین سـایت خبررسـانی های داخلی و خارجی علمی بپردازد. نشسـتنشست

 از آنها منتشر خواهد شد.شوند و بعد از برگزاری، شرحی می
هـای مختلـف فعـال های ذکر شده، با افراد و گروهاری در زمینهترجمان آماده هرگونه همک

  در حوزه علوم انسانی است.
قابل توجه است که سایت ترجمان در سامانه کتابخانه ملی ایران ثبت شـده اسـت و تمـامی 

  قابلیـت ارجـاع ISSNمحتوای آن تحت حمایت قانون کپی بوده و از طریق شماره شـاپا )
 علمی دارد. 
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