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5گزارش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم

پیشگفتار
غایت القصوای حرکت عظیم و تاریخی انقالب اسالمی، به سمت تحقق نوعی تمدن آماده گر اسالمی است. 
این تمدن که با رهبری مدبرانة خمینی کبیر)ره( و والیت حکیمانة امام خامنه ای پیش می رود، آستانة حضور 
ولی عصر و بقیةاهلل االعظم را برای ما فراهم می کند. تمدنی که مبتنی بر تحقق امت اسالمی، همراه با 

تنوع مذاهب آن، آماده گر ظهور حقیقت اسم اهلل االعظم در انتهای تاریخ غلبة کفر و نفاق و مدرنیته است.
بعد از انقالب کبیر اسالمی ایران، تاریخی نوین آغاز شد که در میانة عصر مدرنیته، تکبیر اهلل اکبر گفت و 
آستانة گشایشی عظیم در تفکر و زندگی مردمان شد. نفی شعارهای اصلی مدرنیته در بطن این تاریخ جدید 
قرار داشت؛ نفی سوبژکتیویسم وجودی و معرفتی، اومانیسم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، سکوالریسم و 
دیگر اصول عقالنی و اجتماعی آن. اثبات والیت اهلل در مقابل والیت طاغوت اکبر و نفس اماره آفاقی چه 
در حوزة نظر و چه در حوزة عمل و سیاست، از اصول اصلی آن بود. نفی استکبار نظری و عملی و دفاع از 

مستضعفان عالم، به این جنبش انقالبی حیات دائمی می داد.
بیداری  نام  به  ویژه  گفتمانی  و جهان عربی،  اسالم  منطقة جهان  در  اخیر  اسالم خواه  انقالب های  از  بعد 
این حرکت عظیم ماهیتی استکبارستیز داد که  به  امام خامنه ای،  انقالب اسالمی،  از جانب رهبر  اسالمی 
این مسئله موجب شد که در مقابل این گفتمان، ضد روایتی شکل بگیرد با عناوینی مانند: بیداری انسانی، 

بیداری عربی، بهار عربی و... .
مردمان این کشورها خواهان اسالم و تحقق اسالم سیاسی بودند و در این مسیر باتوجه به حقیقت انقالب 
به حرکت  را  دادند که حرکت آن ها  قرار  الگویی در پیش روی خود  اسالمی و روند حرکت مردمی آن، 
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پرجوش وخروش انقالب اسالمی ایران پیوند داد. مردم و نخبگان فکری انقالب اسالمی نیز در این مسیر 
با یارانی جدید در جهان اسالمی مواجه شدند که مسئله  ها و دغدغه های آنان را چند برابر کرد و مسئولیت 

آن ها را در مقابل این بسط تاریخی جدید بیشتر کرد.
این مسئله مستلزم تغییر در تفکر و زندگی مردم و نخبگان ایران، به رهبری امام خامنه ای است. در عرصة 
نخبگانی، تحول در علوم انسانی و متناسب سازی آن با این پیچ عظیم تاریخی، از وظایف و دغدغه های 
جبهة فکری انقالب است و در عرصة نخبگانی و مردمی، تغییر در گفتمان سبک زندگی موجود و تبدیل 
آن گفتمان به گفتمانی جهادی و شهادت طلبانه از دیگر دغدغه های جبهة فکری و جبهة فرهنگی و مردم 

ایران است.
تحقق چنین هدفی به همتی عالی و جهادی و تفکری عمیق و مجاهدانه و عملکردها و راهبردهایی حکمی 
نیاز دارد. بنابراین، مطالعات راهبردی و آینده پژوهی و همچنین رصد دقیق تحوالت، از وظایف و دغدغه های 
مرکز راهبردی جبهة فکری انقالب اسالمی شد. رصد دقیق خبری، تحلیلی و روندپژوهانة این تحوالت، 

بنای هر گونه مطالعات راهبردی و آینده   پژوهی در مسئلة بیداری اسالمی است.
بر همین اساس، طرح رصد پویای فکری و فرهنگی جهان اسالم، درصدد گردآوری اطالعات، به روزرسانی 
برنامه ریزان  استفادة  برای  پایه  اطالعات  به منزلة  داده ها،  این  فشردة  تحلیل  و  اهمیتی  طبقه بندی  آن ها، 

عرصة بیداری اسالمی است.
در مدل پویای این نوع رصد، با درنظرگفتن آمایش سرزمینِی عربی، محورهای پنج گانه ای همچون تازه های 
نشر در حوزة کتاب در شاخه های علوم انسانی، همایش ها، نشست ها، سمینارها، نمایشگاه ها، کارگاه های 
محورهای  مهم ترین  و  مذهبی  و  پژوهشی  و  علمی  مؤسسات  و  مراکز  دوره ای  فعالیت های  و  آموزشی 
خطبه های نماز جمعه در شهرهای اصلی جهان عرب و نیز برجسته ترین مناسبت های کشورهای این حوزه 

گزارش شده است.
امید است که این کوشش در شناخت بهتر و تعامل بایسته تر با جهان اسالم و اعضای خانوادة بزرگ اسالمی 

و تحقق تمدن اسالمی، مؤثر باشد.



کتاب شناسی 
)معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب(

50کتاب برتر که اخیرًا در جهان عرب به چاپ رسیده را رصد و تحلیل نموده و از 

میان آنها 10 اثر مهم را به تفصیل معرفی و توضیح داده ایم.





9کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/01/01 تا 2013/03/31(

 نام کتاب: عقائد الشيعة االثني عشرية و 
أثر الجدال في نشأتها و تطورها حتى القرن 

السابع من الهجرة
ترجمه: عقائد شیعة دوازده امامی و تأثیر اختالف 

در پیدایش و تکامل آن تا قرن هفتم هجری
مؤلف: عبداهلل جنوف/موضوع کتاب: فرق 

ناشر: دار الطلیعة للطباعة و النشر
مکان نشر: بیروت/ تاریخ نشر: 2013/04/17

تعداد صفحات: 456 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
تأمالت فى التصوف و الحوار الدينى من أجل 

ثورة روحية متجددة
ترجمه: تأمالتی در تصوف و گفت وگوی دینی 

برای یک انقالب معنوی جدید
مؤلف: جوزیبی سکاتولین

مقدمه: عمار علی حسن/ترجمة، تحقیق: محمود عزب
موضوع کتاب: تصوف 

ناشر: الهیئة المصریة العامة للکتاب
مکان نشر: مصر/تاریخ نشر: 2013/04/30

چاپ: اول / مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
الكشكول العقائدي؛ 180 سؤال و جوابا

ترجمه: مجموعه اعتقادی، 180  پرسش 
و پاسخ

مؤلف: ناصر مکارم شیرازي 
موضوع کتاب:  عقائد
ناشر:  دار جواداألئمة

تاریخ نشر: 2013/04/10
تعداد صفحات: 702 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
الحرف و الصناعات في القرآن الكريم
ترجمه: شغلها و صنایع در قرآن کریم

مؤلف: أنوار أحمدخان البغدادي 
موضوع کتاب: مطالعات قرآنی

ناشر: دارالکتب العلمیه
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013/04/11
تعداد صفحات: 784 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب:
 أعالم الحنابلة المتصوفة

ترجمه: بزرگان حنبلی که صوفی بودند
مؤلف: محمد أحمد درنیقة
موضوع کتاب: بیوگرافی  

ناشر: المؤسسة الحدیثة للکتاب
مکان نشر: طرابلس - لبنان
 تاریخ نشر: 2013/04/17
تعداد صفحات: 160 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

نام کتاب: جدلية العقل و المدينة في 
الفلسفة العربية المعاصرة 

ترجمه: مناظرة عقل و شهر در فلسفة 
معاصر عربي

مؤلف: محمد المصباحي
موضوع کتاب: فلسفی/ ناشر: منتدی المعارف

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 2013/05/03

تعداد صفحات: 399 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب:
 االستثمارات االجنبية فى منظمة التجارة العالمية؛ 

حمايتها–تسوية منازعاتها، دراسة مقارنة مع 
االستثمارات فى ضوء الفقه االسالمى

ترجمه: سرمایه گذاری های خارجی در سازمان 
تجارت جهانی، حفاظت -حل و فصل اختالفات آن، 

مطالعة تطبیقی  سرمایه گذاری در پرتو فقه اسالمی

مؤلف: جابر فهمی عمران/موضوع کتاب: فقهی
ناشر: دار الجامعة الجدیدة

مکان نشر: اسکندریه، مصر/ تاریخ نشر:  2013
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: فلسفة الحضارة اإلسالمية 
)الرؤية الغزالية(

ترجمه: فلسفة تمدن اسالمی از دیدگاه غزالی
مؤلف: مشهد العالف

موضوع کتاب: فلسفی  
ناشر: دارالکتب العلمیه

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 2013/04/18

تعداد صفحات: 182 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 



11کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/01/01 تا 2013/03/31(

 نام کتاب: من سقراط إلى سارتر 
»البحث الفلسفى«

ترجمه: بحث فلسفی از سقراط تا سارتر
مؤلف: ت. ز. الفین/ مقدمه: سعید توفیق

ترجمة، تحقیق: أشرف محمد کیالنی
موضوع کتاب: فلسفی  

ناشر: المرکز القومی للترجمه
مکان نشر: قاهره، مصر/ تاریخ نشر: 2013/05/21

تعداد صفحات: 491 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب:
 اإلعالم و مستقبل المجتمع العربي
ترجمه: رسانه و آیندة جامعة عربي

مؤلف:  أ.هادي نعمان الهیتي
ناشر:  دار اسامه للنشر و التوزیع

مکان نشر: اردن
 تاریخ نشر: 2013

تعداد صفحات: 192 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
العقل؛ سفر في عالم مجرد

ترجمه: عقل سفري در دنیاي مجرد
مؤلف: ماهر أبو شقرا 

موضوع کتاب: فلسفی  
ناشر: دار الفارابی
مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر: 2013/04/02
تعداد صفحات: 328 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
الدبلوماسية الشعبية بين اإلعالم و 

الدعاية و الحرب النفسية
ترجمه: دیپلماسی عمومی بین رسانه ها و 

تبلیغات و جنگ روانی
مؤلف: حیدر أحمد القطبي

ناشر:  دار اسامه للنشر و التوزیع
مکان نشر: اردن/ تاریخ نشر: 2013

تعداد صفحات: 248 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1
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 نام کتاب:
 االعالم الدولي

ترجمه: رسانه هاي بین المللی
مترجم: حسني نصر، عبداهلل الکندي

ناشر:  دارالمسیره
مکان نشر: عمان - اردن

 تاریخ نشر: 2013
تعداد صفحات: 492 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
جامعة المستقبل

ترجمه: دانشگاه آینده
مؤلف: حفیظ بوطالب الجوطي

ناشر: دار توبقال للنشر
مکان نشر: مغرب

 تاریخ نشر: 2013
تعداد صفحات: 223 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
احتالل العراق و انتهاكات البيئة و الممتلكات 

الثقافية
ترجمه: اشغال عراق و آسیب های محیط زیست 

و دارایی های فرهنگی
مؤلف:  هشام بشیر، عالء الضاوي

ناشر:  مرکز القومی لإلصدارات القانونیة
مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر: 2013/05/12
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
الحرية و المسؤولية

ترجمه: آزادی و مسئولیت
مؤلف:  أسعد السحمراني

ناشر:  دارالنفائس
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013/04/03
تعداد صفحات: 128صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 



13کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/01/01 تا 2013/03/31(

 نام کتاب: الفساد أبرز الجرائم - اآلثار 
و سبل المعالجة

ترجمه: فساد برجسته ترین جرم ها 
-عوارض و راه های درمان
مؤلف: فادیا قاسم بیضوم 

ناشر: منشورات الحلبي الحقوقیة
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013/05/21
تعداد صفحات: 496 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
سياسة جديدة للهوية

ترجمه: سیاست جدید برای هویت
مؤلف: بیکوباریک

ترجمة: حسن محمد فتحی
ناشر: المرکز القومی للترجمه

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2013/03/19

تعداد صفحات: 453 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: 
اإلنفجار السكاني في العالم العربي 

ترجمه: انفجار جمعیت در جهان عرب
مؤلف: خالد غزال

ناشر: دارالنهضة العربیة للطباعة و النشر 
و التوزیع

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر: 2013/05/23

تعداد صفحات: 233 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: وسائل التواصل االجتماعي و 
دورها في التحديات المستقبلية: من القبيلة 

إلى الفيسبوك
ترجمه: رسانه های ارتباط جمعي و نقش آن 

در چالش های آینده: از قبیله تا فیس بوک
مؤلف: جمال سند السویدي 

ناشر: مرکز اإلمارات للدراسات و البحوث 
االستراتیجیة/ مکان نشر: امارات

تاریخ نشر: 2013/04/23
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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  ام کتاب: المشروع القومى العربى فى 
سينما يوسف شاهين 

ترجمه: پروژة ملی عربی در سینما یوسف شاهین
مؤلف: مالک خوری

ترجمة: حسین بیومی
موضوع کتاب: هنر

ناشر: المرکز القومی للترجمه
مکان نشر: مصر/ تاریخ نشر: 2013/03/26

تعداد صفحات: 433 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
علوم اإلجتماع الجديدة بين الجماعي و 

الفردي
ترجمه: دانش های جامعه شناسی جدید 

بین جمعی و فردی
مؤلف: فیلیب کورکوف

ترجمه و تحقیق: د. أحمد حاجي صفر
ناشر: دارالکتاب العربی /مکان نشر: لبنان

 تاریخ نشر:  2013
چاپ: اول   مجلدات: 1

  نام کتاب: 
النص و المجتمع: آفاق علم اجتماع النقد
ترجمه: متن و جامعه: چشم انداز دانش 

جامعه شناسی نقد
مؤلف: بیار ف. زیما 

ترجمه: أنطوان أبوزید
ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 2013/04

تعداد صفحات: 272 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1  

 نام کتاب:
 المواطنة في القانون الدولي و الشريعة 

االسالمية
ترجمه: شهروندی در قانون بین المللی و 

قانون اسالمی
مؤلف: یوسف المصري، ایناس البهجي

ناشر: المرکز القومی لإلصدارات القانونیة
مکان نشر: قاهره - مصر

 تاریخ نشر: 2013/05/12
چاپ: اول   مجلدات: 1 



15کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/01/01 تا 2013/03/31(

 نام کتاب:
 التجربة الدستورية في ُعمان 

ترجمه: تجربه قانون اساسی در عمان
مؤلف: بسمة مبارک سعید

ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013/05
تعداد صفحات: 271 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
تاريخ وسائل اإلعالم في العراق »النشأة 

و التطور«
ترجمه: تاریخ رسانه ها در عراق، 

»پیدایش و توسعه«
مؤلف:  د. سعد سلمان المشهداني
ناشر:  دار اسامه للنشر و التوزیع

مکان نشر: اردن/ تاریخ نشر: 2013
تعداد صفحات: 256 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: 
تطور وظائف االمم المتحدة و أثرها فى 

سيادة الدول دراسة قانونية
ترجمه: بررسی حقوقی توسعة 

مسئولیت های سازمان ملل متحد و تأثیر 
آن بر حاکمیت دولت ها 

مؤلف: د. رقیب محمد جاسم
ناشر: دارالجامعة الجدیدة/مکان نشر:مصر

 تاریخ نشر:  2013
چاپ: اول   مجلدات: 1

 نام کتاب: 
فتح مصر »وثائق التمكين االخوانية«

ترجمه: فتح مصر »اسناد توانمندسازی 
اخوان المسلمین

مؤلف: حمدي رزق
موضوع کتاب: تاریخی

ناشر:  دار نهضة مصر للطباعة والنشر
مکان نشر: امارات

 تاریخ نشر: 2013/05/21
چاپ: اول   مجلدات: 1 



گزارش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم 16

 نام کتاب: جون فيلبي و البالد العربية 
السعودية في عهد الملك عبدالعزيزبن سعود

ترجمه: جون فیلیبی و کشور عربستان 
سعودی در دورة حکومت عبدالعزیزبن سعود

مؤلف: صبري فالح الحمدي 
ناشر: الدار العربیة للعلوم ناشرون، مرکز 

الجزیرة للدراسات
مکان نشر: لبنان/ تاریخ نشر: 2013/04/06

تعداد صفحات: 296 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: تأويل التاريخ العربي عند 
بعض المفكرين المغاربة المعاصرين

ترجمه: تفسیر تاریخ عرب نزد برخی از 
متفکران معاصر مراکشی

مؤلف: محمد الخراط  
ناشر: المرکز الثقافي العربي
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013/05/20
تعداد صفحات: 416 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: أوضاع العالم 2013؛ حقائق 
القادة و األسباب الحقيقية للتوترات في العالم
ترجمه: وضعیت جهان در سال 2013، حقایقی 

از رهبران و علل واقعی تنش در جهان
مؤلف: برتران بادي، دومینیک فیدال

ترجمه، تحقیق: هدی مقنص - بسام ضو  
ناشر:  شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر

 مکان نشر: لبنان/تاریخ نشر: 2013/05/17
تعداد صفحات: 380 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: أيام بغداد؛ وصف شامل 
لنهضة العراق الحديثة و معالمه التاريخية 

ترجمه: روزهای بغداد، شرح کاملی از 
جنبش جدید عراق و ویژگی های تاریخی آن 

مؤلف: أمین سعید
ترجمة، تحقیق: عبدالکریم إبراهیم السمک

ناشر: جداول للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: لبنان/ تاریخ نشر: 2013/03/15

تعداد صفحات: 258 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 



17کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/01/01 تا 2013/03/31(

 نام کتاب: 
رحالة الغرب اإلسالمي

ترجمه: جهانگردی در مغرب اسالمی
مؤلف: محمد ا لمغیربي

ترجمه، تحقیق: عبدالنبي ذاکر
ناشر: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 2013/04/03

تعداد صفحات: 233 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
إنصاف الفقهاء للمخالف 

ترجمه: انصاف فقها در قبال مخالفان
مؤلف: رامي بن محمد جبرین سلهب

ناشر: دارالکتب العلمیة
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013/05/03
تعداد صفحات: 352 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: العلماء العرب في أمريكا و 
كندا - إنجازات و إخفاقات

ترجمه: دانشمندان عرب در ایاالت متحده و 
کانادا - دستاوردها و شکست ها

مؤلف: علي حویلي 
ناشر: منتدی المعارف

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 2013/05/03

تعداد صفحات: 303 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: اسالك الجوهر في طبقات 
المعاصرين من شيوخ الجامع األزهر

ترجمه: گروه های اصیل در شیوخ معاصر 
دانشگاه االزهر

مؤلف: محي الدین الطعمي
ناشر: دارالمعارف

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر: 2013/03/27

تعداد صفحات: 283 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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 نام کتاب: الظاهرة اإلستشراقية و أثرها 
فى المناهج الدراسية )مناهج التاريخ و 

الحضارة االسالميه( 
ترجمه: پدیدة شرق شناسی و تأثیر آن در 

شیوه های آموزشی )شیوه های تاریخ و 
تمدن اسالمی(

مؤلف: د. السید فتحی الویشی
ناشر: دارالوفاء لدنیا الطبع و النشر

مکان نشر: مصر/ تاریخ نشر: 2013
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: النظريات السياسية في 
العالقات الدولية

ترجمه: نظریه های سیاسی در روابط 
بین المللی

مؤلف: دایفد باوتشر
ترجمه: رائد القاقون

ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة
مکان نشر: لبنان/ تاریخ نشر: 2013/04

تعداد صفحات: 863 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1    

  نام کتاب: 
في الحداثة األدبية

ترجمه: دربارة مدرنیسم ادبی
مؤلف: بول فالیري و آخرون

ترجمة :غیثة بلحاج 
موضوع کتاب: ادبی

ناشر: دار توبقال للنشر
مکان نشر: مغرب/ تاریخ نشر: 2013

تعداد صفحات: 104صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1

 نام کتاب: 
اإلمارات العربية المتحدة على مفترق طرق

ترجمه: امارات متحده عربی در چهارراه
مؤلف: یوسف خلیفة الیوسف 

موضوع کتاب: سیاسی  
ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر:  2013/05

تعداد صفحات: 415 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1      
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 نام کتاب: 
موسوعة الحرب و السالم فى االسالم، 
الحوار فى سيرة النبوية، حرب ام سالم

ترجمه: دانشنامة جنگ و صلح در اسالم، 
گفت و گویی دربارة سیرة پیامبر )ص(، 

جنگ یا صلح
مؤلف: اللواء ارکان حرب عبداهلل حماد

ناشر: دارالوفاء لدنیا الطبع و النشر
مکان نشر: مصر/ تاریخ نشر: 2013 

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
العالم االسالمى بين مصادر القوة و 

عوامل الضعف
ترجمه: جهان اسالم بین منابع قدرت و 

عوامل آسیب پذیری
مؤلف: د. رمضان ابراهیم عالم

ناشر: دارالوفاء لدنیا الطبع و النشر
مکان نشر: اسکندریه - مصر

 تاریخ نشر:  2013
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: 
موسوعة الحرب و السالم فى االسالم، 
الجهاد فى االسالم بين الحرب و السالم

ترجمه: دانشنامة جنگ و صلح در اسالم، 
جهاد در اسالم بین جنگ و صلح

مؤلف: اللواء ارکان حرب عبداهلل حماد
ناشر: دارالوفاء لدنیا الطبع و النشر

مکان نشر: اسکندریه - مصر
تاریخ نشر: 2013

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
ادارة الصراعات الدوليه

ترجمه: مدیریت منازعات بین المللی
مؤلف: د. عدنان زهران
موضوع کتاب: سیاسی

ناشر: دار زهران للنشر و التوزیع
مکان نشر: عمان

 تاریخ نشر:  2013
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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 نام کتاب: 
أسلحة الدمار الشامل: الكيماوي، 

البيولوجية، النووية
ترجمه: سالح های کشتار جمعی: مواد 

شیمیایی، بیولوژیک، هسته ای
مؤلف: ماضي الجغبیر

ناشر: دار زهران للنشر و التوزیع
مکان نشر: عمان

 تاریخ نشر: 2013
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: الصراع من اجل نظام 
سياسى جديد مصر بعد الثوره

ترجمه: مبارزه برای یک نظام سیاسی 
جدید پس از انقالب مصر

مؤلف: د. علي الدین هالل 
موضوع کتاب:  سیاسی

ناشر: الدار المصریة اللبنانیة
مکان نشر:مصر/ تاریخ نشر: 2013/05/10

تعداد صفحات: 512 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: أضواء علی سیاسة األتحاد 
السوفیتي و روسیا القیصریة في الخلیج 

العربي و الجزیرة العربیة
ترجمه: نگاهی بر سیاست اتحاد جماهیر 

شوروی و روسیة تزاری در خلیج فارس و 
شبه جزیرة عربستان

مؤلف: مصطفی عبدالقادر النجار
ناشر: دار زهران للنشر و التوزیع 

مکان نشر: عمان/ تاریخ نشر:  2013
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: القدرة التنافسية للدول العربية مع 
إشارة خاصة إلى العراق: دراسة تحليلية و مقارنة
ترجمه: بررسی تحلیلی و تطبیقی قدرت رقابت 

کشورهای عربی با اشارة خاص به عراق
مؤلف: عدنان فرحان الجوارین  

موضوع کتاب: سیاسی
ناشر: مرکز اإلمارات للدراسات و البحوث االستراتیجیة 
مکان نشر: امارات/  تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 341 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1  



21کتاب شناسی )معرفی کتاب های برگزیدة اخیر جهان عرب از تاریخ 2013/01/01 تا 2013/03/31(

 نام کتاب: مسؤولية األمم المتحدة عن 
احتالل العراق و اآلثار المترتبة عليه
ترجمه: مسئولیت سازمان ملل متحد 

برای اشغال عراق و پیامدهای آن
مؤلف:  نشأت عنتر أمین

ناشر:  مرکز اإلمارات للدراسات و 
البحوث االستراتیجیة

مکان نشر: امارات/ تاریخ نشر: 2013
تعداد صفحات: 223 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
في الثقافة و الخطاب عن حرب الثقافات
ترجمه: دربارة فرهنگ و گفتمان جنگ 

فرهنگ ها
مؤلف: عبدالرزاق الدواي

ناشر: المرکز العربّي لألبحاث و دراسة 
السیاسات

مکان نشر: قطر/ تاریخ نشر: 2013/04/16
تعداد صفحات: 215 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1

 نام کتاب: 
قصة موجزة عن المستقبل

ترجمه: داستانی کوتاه از آینده
مؤلف: جاک آتالی

ترجمه: نجوی حسن  
ناشر: المرکز القومی للترجمه

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر: 2013/04/24

تعداد صفحات: 257 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
الثورة الهادئة

ترجمه: انقالب آرام
مؤلف: أودن فون هورفات

ترجمة: حسن رمضان
ناشر: المرکز القومی للترجمه

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر: 2013/03/31

تعداد صفحات: 86 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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 نام کتاب:
 اخوان االصوليه و الطائفيه، اخوان دمشق مثاال
ترجمه: اخوان المسلمین بنیادگرا و فرقه گرا، 

برای نمونه اخوان دمشق
مؤلف: حمود حمود  

ناشر: البوصلة - المجموعة السوریة 
للدراسات و االبحاث

مکان نشر: سوریه/ تاریخ نشر: 2013
تعداد صفحات: 64 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
العالقات الدولية في ظل النظام العالمي 

الجديد
ترجمه: روابط بین المللی در پرتو نظم 

جدید جهانی 
مؤلف: عبدالسالم جمعة زاقود

ناشر: دار زهران للنشر و التوزیع
مکان نشر: عمان/ تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 435 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب:
 نظرة بديلة الى مشكالت لبنان السياسية 

واالقتصادية
ترجمه: نگاه جایگزین به مشکالت سیاسی 

و اقتصادی لبنان
مؤلف: د. جورج قرم  

ناشر: دار الفارابی
مکان نشر: لبنان/ تاریخ نشر:  2013

تعداد صفحات: 432 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
سياسة إسرائيل النووية و عملية صنع 

قرارات األمن القومّي فيها
ترجمه: سیاست هسته ای اسرائیل و عملیات 

ساخت پیمان های امنیت ملی در أن
مؤلف: محمود محارب

ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات
مکان نشر: قطر/تاریخ نشر: 2013/04/23

تعداد صفحات: 156 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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 نام کتاب: 
فلسطين الحقوق التزول

ترجمه: حقوق دائمی فلسطین
مؤلف: سلمان أبوستة

ناشر: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر
مکان نشر: بیروت - لبنان

 تاریخ نشر: 2013/05/05
تعداد صفحات: 161 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 

نام کتاب: 
االستخبارات اإلسرائيلية فى مصر و 

الدول العربية
ترجمه: دستگاه های اطالعاتی اسرائیل 

در مصر و کشورهای عربی
مؤلف: إبراهیم جالل

ناشر: العالمیة للکتب و النشر
مکان نشر: مصر/تاریخ نشر: 2013/04/04

تعداد صفحات: 189 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب:
 أسئلة دولة الربيع العربي )نحو نموذج 

الستعاده نهضة األمة(
ترجمه: سؤاالت حکومت بهار عربی )به 

سوی یک مدل برای بازگرداندن جنبش مردم(
مؤلف:  سلمان بونعمان

ناشر:  مرکز نماء للبحوث و الدراسات
مکان نشر:عربستان/تاریخ نشر: 2013/04/12

تعداد صفحات: 304صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: 
األصول السياسية للتنمية

ترجمه: مباني سیاسی توسعه
مؤلف: عمرو اسماعیل عادلي

ناشر:  صفصافة للنشر و التوزیع و 
الدراسات

مکان نشر: الجیزه - مصر
 تاریخ نشر: 2013/05/26

تعداد صفحات: 336 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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 نام کتاب:
 األنظمة السياسية - دراسة مقارنة

ترجمه: بررسی تطبیقی سازمان های 
سیاسی 

مؤلف: حسین عبید
ناشر:  دار المنهل اللبناني للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت - لبنان
 تاریخ نشر: 2013/05/16

تعداد صفحات: 343 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: التحوالت السياسية في 
إيران؛ الدين و الحداثة و دورهما في 

تشكيل الهوية الوطنية
ترجمه: تغییرات سیاسی در ایران، دین و 

مدرنیته و نقش آن ها در شکل گیری هویت ملی
مؤلف: موسی النجفي، موسی فقیه حقاني
ناشر:  مرکز الحضارة لتنمیة الفکر اإلسالمي
مکان نشر:لبنان/ تاریخ نشر: 2013/04/25

تعداد صفحات: 328 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب:
 البعد التوراتي لإلرهاب اإلسرائيلي

ترجمه: رویکرد توراتی تروریسم اسرائیلی
مؤلف:  وجدي نجیب المصري

ترجمة، تحقیق: وفیق زیتون
ناشر:  شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر

مکان نشر: لبنان
 تاریخ نشر: 2013/05/17

تعداد صفحات: 541 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: التخطيط االستراتيجي للسياسة 
الخارجية و برامج األمن القومي للدول -الواليات  

المتحدة األمريكية نموذجًا
ترجمه: برنامه ریزی اســتراتژیک برای سیاست 

خارجی و برنامه های امنیت ملی کشــورها ـ  ایاالت 

متحــدة آمریکا به عنوان یک مدل

مؤلف:  فوزي حسن حسین
ناشر:  دار المنهل اللبناني للطباعة و النشر

مکان نشر:لبنان/تاریخ نشر: 2013/05/16
تعداد صفحات: 596 صفحه   
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 نام کتاب:
 الخميني و الجماعة »أمريكا و صناعة 

اإلسالم السياسي«
ترجمه: امام خمینی )ره( و گروه 

اخوان المسلمین »آمریکا و صنعت اسالم 
سیاسی«

مؤلف:  محمد الزمزمي
ناشر:  دار سما للنشر و التوزیع

مکان نشر: مصر/تاریخ نشر: 2013/05/04
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
الربيع األسود؛ ثورة أم ظاهرة أم فصل 

من فصول تجفيف األمة؟؟
ترجمه: بهار سیاه، انقالب یا پدیده یا 

فصلی از فصول خشک کردن مردم؟
مؤلف:  عبدالعزیز المطوع

ناشر:  المؤسسة العربیة للدراسات و النشر
مکان نشر: لبنان/ تاریخ نشر: 2013/04/02

تعداد صفحات: 316 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
الدولة و الشريعة في الفكر العربي 

اإلسالمي المعاصر
ترجمه: دولت و قانون در اندیشة اسالمی 

معاصر عرب
مؤلف: براق زکریا

ناشر:  مرکز الحضارة لتنمیة الفکر اإلسالمي
مکان نشر: لبنان/تاریخ نشر: 2013/04/25

تعداد صفحات: 432 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: 
السياسة األميركية تجاه العراق و إنعكاساتها 

اإلقليمية و الدولية بعد نيسان 2003
ترجمه: سیاست ایاالت متحده در قبال عراق و 

واکنش های منطقه ای و بین المللی پس از آوریل 2003

مؤلف:  خالد محسن جابر الیعقوبي
ناشر:  الدار العربیة للعلوم ناشرون، مرکز الجزیره للدراسات

مکان نشر: لبنان/تاریخ نشر: 2013/04/24
تعداد صفحات: 599 صفحه    

چاپ: اول   مجلدات: 1 
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 نام کتاب: 
الشيعة قادمون

ترجمه: شیعیان می آیند
مؤلف: سعید إسماعیل
ناشر:  دار أخبار الیوم

مکان نشر: قاهره - مصر
 تاریخ نشر: 2013/05/28

چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: النزاع الدولي اإلقليمي في 
الخليج العربي صراع أم تقاطع »دراسات 

تحليلية سياسية لملفات التوتر في المنطقة«
ترجمه: درگیری های منطقه ای در خلیج 

فارس، جنگ یا تقاطع »مطالعات تحلیلی 
سیاسی از پرونده های تنش در منطقه«

مؤلف:  مهنا الحبیل
ناشر: دارالنهضة العربیة للطباعه و النشر و التوزیع
مکان نشر: مصر/ تاریخ نشر: 2013/05/05

چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: 
الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي؛ مراجعة 

نقدية و رؤية مستقبلية
ـ  فلسطینی،  ترجمه: درگیری اسرائیلی 

بررسی انتقادی و چشم انداز آینده
مؤلف: إبراهیم الدقاق

ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربیة
مکان نشر: لبنان/تاریخ نشر: 2013/05/20

تعداد صفحات: 399 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: جیل الشباب في الوطن 
العربي و وسائل المشارکة غیر التقلییدیة 

من المجال االفتراضي إلی الثورة
ترجمه: نسل جوان در کشور عربی و وسایل 

مشارکت مدرن از فضای مجازی تا انقالب
مؤلف:  جمعی از مؤلفان

ناشر:  مرکز دراسات الوحدة العربیة
مکان نشر: لبنان/تاریخ نشر: 2013/05/20

تعداد صفحات: 287 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1
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 نام کتاب:
 ستة كتب عن مسألة السودان من 

1882 إلى 1924م
ترجمه: شش کتاب در موضوع سودان از 

سال 1882 تا سال 1924م
مؤلف: عمر طوسون

ناشر: مکتبة اآلداب للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: مصر/ تاریخ نشر: 2013/04/27

تعداد صفحات: 530 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: 
عبدالرحمن عارف و دوره السياسي في 

العراق
ترجمه: عبدالرحمان عارف و نقش 

سیاسی وی در عراق
مؤلف:  د. زینب عبد الحسن الزهیري

ناشر:  دار اسامه للنشر و التوزیع
مکان نشر: اردن/ تاریخ نشر: 2013

تعداد صفحات: 304 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

 نام کتاب: 
مکانة العراق في اإلستراتیجیة األمریکیة 

تجاه الخلیج - دراسة مستقبلیة
ترجمه: بررسي آیندة جایگاه عراق در 
استراتژی آمریکا در قبال خلیج فارس 

مؤلف:  محمد وائل القیسي
ناشر:الدار العربیة للعلوم ناشرون، مرکز الجزیره للدراسات
مکان نشر: لبنان/ تاریخ نشر: 2013/04/30

تعداد صفحات: 336 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 

  نام کتاب: 
السلفيون و الربيع العربي: سؤال الدين و 

الديمقراطية في السياسة العربية
ترجمه: سلفی ها و بهار عربی: پرسش 

دین و دموکراسی در سیاست عربی
مؤلف:  محمد ابو رمان

ناشر:  مرکز دراسات الوحدة العربیة
مکان نشر: لبنان/ تاریخ نشر: 2013/3/1

تعداد صفحات: 302 صفحه    
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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  نام کتاب: سوق العالم العربي؛ 
االستفادة من قدرة 350 مليون مستهلك
ترجمه: بازار جهان عرب، امکان استفاده 

از ظرفیت 350  میلیون مصرف کننده
مؤلف: فیجاي ماهاجان 

ترجمة، تحقیق: مروان سعدالدین 
موضوع کتاب: اقتصاد  

ناشر: الدار العربیة للعلوم ناشرون، مرکز الجزیرة للدراسات
مکان نشر: لبنان/ تاریخ نشر: 2013/05/27

چاپ: اول   مجلدات: 1 
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در  که  همان گونه  العربیة  الوحدة  دراسات  مرکز 
مهم  مراکز  از  یکی  گردید،  معرفی  قبل  شمارة 
تحقیقات علمی دربارة وحدت اعراب و موضوعات 
مختلف جامعة عرب می باشد که تاکنون کتاب های 

ارزنده ای ارائه نموده است. 
کتاب »درگیری اسرائیلی فلسطینی، بررسی انتقادی 
الدقاق  إبراهیم  دکتر  نوشتة  آینده«  چشم انداز  و 
چاپ  به  را  آن  مرکز  این  به تازگی  که  می باشد 

رسانده است.
به  انتقادی  رویکردی  با  کتاب  مقدمة  در  نویسنده 
اسرائیل  جنگ  فلسطین،  توسعة  فلسطین،  مسئلة 
تا  بالفور  اعالمیة  و  پیکو  سایکس  پیمان  زمان  از 
قبیل  از  مسائلی  به  ادامه  در  و  پرداخته  امروز  به 
تاریخ،  طول  در  آن  امتداد  و  درگیری ها  ریشه یابی 
چشم انداز  یهود،  مسئلة  صهیونیستی،  ایدئولوژی 
اسرائیل  برای  غرب  استعماری  استراتژیکی  ابعاد 
اسرائیل  و دولت  تحلیل ساختار جامعه  و  و تجزیه 
در ابعاد مختلف فکری، آموزشی، سیاسی و امنیتی 

پرداخته است.
ابراهیم الدقاق در این کتاب به تجربة فلسطین در 
این جنگ،  با در نظر گرفتن دو عنصر اساسی یعنی 
نیز  منشور ملی فلسطین و شخصیت یاسر عرفات 
تحوالت،  بررسی  به  نهایت،  در  و  می نماید  اشاره 

در  فلسطین  ممکن  راه حل های  و  چشم انداز 
پرداخته  دنیا  و  عرب  جهان  اکنون  تحوالت  پرتو 
پروژة  با  مقابله  مدیریت  برای  پیشنهادهایی  و 

صهیونیستی بیان می دارد.
این کتاب حاوی یازده فصل می باشد.

ابعاد  »مطالعات  عنوان  با  کتاب  اول  فصل 
درگیری های فلسطین - اسرائیل« به کلیات بحث، 
این  از  هدف  و  جاری  تحوالت  موجود،  وضعیت 

مطالعات پرداخته است.
در فصل دوم کتاب، با عنوان »ظهور درگیری بین 
مطالب  به  بخش  شش  در  اسرائیل«  و  فلسطین 
بعد  سیاسی  جغرافیای  تحوالت  جمله  از  مختلفی 
از جنگ جهانی اول، درگیری صهیونیسم با یهود، 
و  تاریخی  ابعاد  تعارض،  فکری  هدف  و  سابقه 

بین المللی آن، محیط سیاسی حاکم و... می پردازد.
اسرائیلی«   - فلسطینی  درگیری های  »ویژگی های 
نویسنده  این کتاب می باشد که  عنوان فصل سوم 
در  اسرائیل  دولت  میانجی گری  نقش  به  آن  در 

جنگ های منطقه ای و... پرداخته است.
مسائل  بررسی  و  بحث  به  کتاب  چهارم  فصل 
فکری  ایدئولوژی  قبیل  از  یهود  دربارة  مختلفی 
یهود، ازخودبیگانگی به عنوان یکی از مکانیسم های 
روند  در  استخدام مستشرقان  و  دولت، صهیونیسم 

درگیری اسرائیلی فلسطینی، 
                        بررسی انتقادی و چشم انداز آینده
الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي؛ مراجعة نقدية ورؤية مستقبلية
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ازخودبیگانگی و... پرداخته است.
و  اندیشه  »دگرگونی  عنوان  با  کتاب  پنجم  فصل 
مهمی  مباحث  طرح  به  یهودیت«  و  عبرانی  فکر 
یهودی،   - عبرانی  فکر  تکامل  بررسی  همچون 
از  یهودیان  فکر  انتقال  یهودیت،  ملی  جنبش های 
فکر  و  فاضله  مدینة  فعلی،  وضعیت  به  اصولشان 
صهیونیسم و سیاست اسرائیل، بررسی تکامل فکر 
یهود در جامعة عرب و غرب و اتحاد یهودیان غرب 

با امپریالیسم پرداخته است.
فصل ششم کتاب با عنوان »الییشوف و روند تکامل 
دولت  تشکیل  نحوة  از  بحث  به  دولت«  از  جامعه 
اسرائیل، جنگ های داخلی، رهبران صهیونیسم قبل 

از ییشوف و بعد از آن و... پرداخته است.
در  اسرائیل  پیشینة  بررسی  از  پس  کتاب  نویسندة 
به  این فصل  در  از جهات مختلف،  فصول گذشته 
بررسی تفکر جدید صهیونیسم و درگیری این تفکر 
با داخل و خارج پرداخته است. او به مباحثی همچون 
ترس در میان روشنفکران یهودی، احساس ترس 
در یهود و ارتباط آن با راه و روش آن ها، تعلیم و 
تربیت در مدارس اسرائیل و... در این فصل اشاره 

نموده است. 
بحث  به  کتاب  نهم  و  هشتم  فصل  در  سپس  او 
برای  آنان  پروژه های  و  اسرائیل  مدنظر  امنیت  از 
رسیدن به امنیت مدنظرشان، رابطة امنیت و تقویت 
در  عرب  استراتژی  نفوذ  مانع  غرب  نظامی،  قوای 

رابطه با اسرائیل و ... سخن به میان آورده است.
بررسی  به  کتاب  پایانی  فصل  دو  در  نویسنده 
این  از  برون رفت  راه حل های  و  آینده  چشم انداز 
رابطة  دربارة  مفصل  طور  به  و  نموده  اشاره  وقایع 
با  عرب  جهان  اخیر  شکل گرفتة  نهضت های 
و  منطقه  در  اسرائیل  امنیتی  وضعیت  متزلزل شدن 

فلسطین  کنفراس  اسرائیل،  بر  نهضت ها  این  تأثیر 
و... سخن گفته است.

این کتاب در قطع وزیری، در 399 صفحه در تاریخ  
2013/0۵/20 به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.caus.org
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للعلوم  دارالعربیه  انتشارات  از  لبنان  در  به تازگی 
متحده  ایاالت  »سیاست  عنوان  با  کتابی  ناشرون 
در قبال عراق و واکنش هاي منطقه ای و بین المللی 
پس از آوریل 2003« از خالد محسن جابر الیعقوبي 

با موضوع سیاست چاپ و منتشر گردید.
بحثی  دارد  سعی  خود  کتاب  در  نویسنده 
ماهیت  دربارة  شرق شناسانه  و  تحلیلی 
عراق  با  متحده  ایاالت  سیاست  تعامل 
دولت های  در  سیاست  این  پیامدهای  و 
ارائه  را   2003 آوریل  از  پس  عراق  بعدی 
دهد و همچنین به چکیده ای از مهم ترین 

مسائل  با  مواجهه  در  سیاست  این  که  تحوالتی 
با آن  آینده  مختلف عراق چه در گذشته و چه در 

روبه رو کرده و خواهد کرد، اشاره نماید.
ممکن  به هیچ روی  داشت  توجه  باید  همچنین 
مانند  را  منطقه  در  متحده  ایالت  پروژه های  نیست 
درنظرگرفتن  بدون  الکبیر،  االوسط  الشرق  پروژة 
بررسی  مورد  عراق  قبال  در  آمریکا  سیاست های 
قرار داد. از این رو الزم است انگیزة واقعی نگرش 
آمریکا در قبال عراق را برای تعیین سیاست آمریکا 

در عراق و منطقه شناسایی نمود. 
این کتاب سعی کرده  نویسنده در  به همین روی، 
شیوه ای  سیاست  این  تشخیص  جهت  به  است 
منصفانه و به دور از هرگونه پیش داوری و مواضع 
سیاسی به منظور رسیدن به نتایج علمی معتبر اتخاذ 

نماید.
سیاست  اقبال  آغاز  که  است  معتقد  یعقوبی  دکتر 
دوم  جنگ  از  بعد  از  خاورمیانه  مناطق  به  آمریکا 
خلیج فارس در سال 1991 آغاز شد و بعد از وقایع 
اوج  میالدی  سپتامبر سال 2001   11
گرفت. همچنین سیاست ناتو در سال 
2010 تأثیرات فراوانی بر سیاست های 
آمریکا گذارد. او در ادامة کتاب خویش 
در  آمریکا  سیاست  که  را  مشکالتی 
می  بیان  است،  مواجه  آن ها  با  عراق 

نماید.
بیان  و  است  نموده  نتیجه گیری  نهایت  در  یعقوبی 
در  عراق  سیاسی  طبقة  موفقیت  عدم  که  می دارد 
استفاده از حمایت بین المللی در مدیریت دولت در 
فرم و شکل است که به استقرار دولت مدنی مدرن 
انقالب های  پرتو  در  نهادی دموکراتیک  با سیستم 
منطقه منجر گردیده است و همچنین ممکن است 
جغرافیای  مجدد  توزیع  به  فرقه ای  درگیری های 

فرقه ای منطقه ای منجر گردد.
این کتاب در قطع وزیری، در ۵99 صفحه در تاریخ  

2013/0۴/2۴ به چاپ رسیده است.
منبع: 

http://www.aspbooks.com

سیاست ایاالت متحده در قبال عراق و پیامدهای 
منطقه ای و بین المللی پس از آوریل 2003

السياسة األميركية تجاه العراق و إنعكاساتها اإلقليمية و الدولية بعد نيسان 2003
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السیاسیات  دراسة  و  لالبحاث  العربی  المرکز 
در سال 2010 میالدی در قطر توسط متفکر 
فلسطینی عزمي بشارة تأسیس گردید. هدف 

تحقیقاتی  مرکز  این  تشکیل  از 
علوم  در  مطالعه  عربی  مستقل 
علوم  کاربردی،  علوم  و  اجتماعی 
اجتماعی و تاریخ منطقه ای و مسائل 
در  علی الخصوص  ژئواستراتژیک 
مرکز  این  است.  تطبیقی  بخش 
ذی قیمت  کتب  نشر  بر  عالوه 
اجتماعی  علوم  ارزیابی  به  ساالنه 

نام های »تبین« در  با  پرداخته و سه نشریه 
جهت مطالعات فکری و فرهنگی، »عمران« 
و  انسانی  علوم  و  اجتماعی  علوم  جهت  در 
»سیاسات عربیة« در جهت علوم سیاسی و 
روابط بین الملل و سیاست عمومی داشته که 

به صورت دو ماهانه به چاپ می رسد.

جنگ  گفتمان  و  فرهنگ  »دربارة  کتاب 
الدواي  عبدالرزاق  نوشتة  فرهنگ ها« 
در  به تازگی  که  می باشد  مغربی  پژوهشگر 
موضوع علوم اجتماعی به چاپ رسیده است.

رویکردی  با  هم زمان  کتاب  نویسندة 
فرهنگ  مسئلة  دو  به  تحلیلی  و  انتقادی 
هویت  دربارة  گفت وگو  و  معاصر  اندیشة  در 
او  است.  پرداخته  جهانی شدن  عصر  ملی 

مختلفی  مباحث  خویش  کتاب  در  همچنین 
برخورد  توسعه،  و  فرهنگ  مفهوم  همچون 
انسان شناسی،  و  روانکاوی  در  فرهنگ  با 
فرهنگ جزیی از هویت، برتری 
فرهنگی  جنگ  غرب،  فرهنگ 
گفت وگوی  تمدن ها،  برخورد  و 
مشکالت  فرهنگ ها،  میان 
جهانی شدن فرهنگ، هویت در 

عصر جهانی و... پرداخته است.

به سمت  را  ادامه، سخن  در  او 
مانند  متفکران  از  برخی  آرای 
کوثراني،  وجیه  السید،  رضوان  یاسین،  سید 
نادیة مصطفی سوق  الجابري و  محمد عابد 
که  می نماید  نتیجه گیری  این گونه  و  داده 
معنای  به  جهانی شدن  برابر  در  مقاومت 
و  عقالنیت  مثل  آن  اجزای  و  مدرنیته  رد 
بشر  و حقوق  دموکراسی  و  علم  روشنگری، 
برابر  در  پسندیده  مقاومت  بلکه  نیست، 
جهانی شدن تکیه بر ارزش های انسانی خود 

از مدرنیته است.

این کتاب در قطع وزیری، در 21۵ صفحه در 
تاریخ  2013/0۴/22 به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.dohainstitute.org

دربارة فرهنگ و گفتمان جنگ فرهنگ ها 
في الثقافة و الخطاب عن حرب الثقافات
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مهم  شدة  چاپ  کتاب های  از  دیگر  یکی 
مرکز العربی لالبحاث و دراسة السیاسیات 
کتاب »سیاست هسته ای  در سال 2013 
امنیت  فرایند  تصمیم گیری  و  اسرائیل 

ملی« توسط محمود محارب 
می باشد. 

بخش  دو  شامل  کتاب  این 
بخش  در  می باشد.  مهم 
مرموز  سیاست  از  اول 
هسته ای،  دربارة  اسرائیل 
آن  اهداف  و  آن  علل 
در  و  آمده  میان  به  سخن 

پروسة تصمیم گیری  از  کتاب  دوم  بخش 
در  ارتش  تأثیر  و  اسرائیل  ملی  امنیت  در 
شده  رانده  سخن  تصمیمات  این  اتخاذ 
این  است. همچنین شایان ذکر است که 
از  و  بوده  یکدیگر  مهم مکمل  دو بخش 
پروژة  محرمانة  و  مخفی  سیاست های 
نماید.  می  ابهام زدایی  اسرائیل  هسته ای 
تأثیر  بررسی  به  نیز  کتاب  دوم  بخش  در 
نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی مختلف 
که به تصمیم گیری استراتژیک در رابطه 
با سیاست های هسته ای منجر می شود، 

پرداخته است.

از  برخی  مذکور  کتاب  در  نویسنده 
و  اسرائیل  هسته ای  پروژة  مرموز  جوانب 
علی الخصوص  آنان  قابلیت های هسته ای 
بازگو  را  آنان  به  هسته ای  حملة  هنگام 
ارتش  تأثیرگذاری  به  و  نموده 
ملی  امنیت  تصمیمات  در 
از  پیروی نکردن  و  اسرائیل 
اشاره  دولت  سیاست های 

می نماید. 
است  ذکر  شایان  نهایت،  در 
مقدمه ای  حاوی  کتاب  که 
درک  دریارة  مهم  بسیار 
و  تصمیم گیری  سیاسی  مکانیسم های 
که  باشد  می  هسته ای  موضوع  همچنین 
در عصر حاضر که سرزمین های  ویژه  به 
جهان عرب آبشخور وقوع درگیری نظامی 
متحده  ایاالت  و  اسرائیل  و  ایران  بین 

هستند، اهمیت آن را دوچندان می نماید.
این کتاب در قطع رقعی، در 1۵6 صفحه 
رسیده  چاپ  به   2013/0۴/23 تاریخ   در 

است.

منبع: 

http://www.dohainstitute.org

سیاست هسته ای اسرائیل و تصمیم گیری فرایند 
امنیت ملی
سیاسة إسرائیل النوویة و عملیة صنع قرارات األمن القومّي
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 سلفی ها و بهار عربی: 
            پرسش دین و دموکراسی در سیاست عربی 

السلفيون و الربيع العربي: سؤال الدين و الديمقراطية في السياسة العربية 

مرکز  مهم   شدة  چاپ  کتاب های  از  دیگر  یکی 
کتاب   2013 سال  در  العربیة  الوحدة  الدراسات 
»سلفی ها و بهار عربی: پرسش دین و دموکراسی 

محمد  توسط  عربی«  سیاست  در 
ابورمان می باشد. 

پی  در  خویش  کتاب  در  ابورمان 
جدید  چشم انداز  تحلیل  و  بررسی 
عرب سلفیه و در نتیجه، منافع فکری 
و سیاسی آنان و از سوی دیگر نتایج 
و عواقب ورود آنان به صحنة سیاست 
شیوه  دو  از  خود  تحلیل  در  او  است. 
اثر  مطالعة  اول،  است:  نموده  استفاده 

انقالب های عربی و شورش در جنبش سلفی، هم 
از لحاظ سیاسی. دوم،  ایدئولوژیک و هم  از لحاظ 
مطالعة اثر نقش سیاسی متوقع از جنبش سلفی در 

بازی سیاست در برخی از جوامع عربی.
همچنین نویسندة کتاب معتقد است که انقالب ها و 
شورش های سلفی در سرزمین های عربی در دوران 
گذشته  با  که  گشته اند  جدیدی  مرحلة  وارد  فعلی 
متفاوت می باشد. در گذشته، انقالب ها دنبال اهداف 
سیاسی نبوده و بیشتر رویکردشان رویکرد فرهنگی 
جدید،  مرحلة  در  لکن  و  است  بوده  اجتماعی   -

سیاست جزء الینفک هر گروهی می باشد چه سلفیه 
باشد و چه غیر سلفیه. به عبارت دیگر، سلفیان در 
این مرحله، وارد بازی سیاست و دموکراسی شده و 
تمام شرایط این بازی و نتایج و عوامل 
آن را پذیرفته اند که این همان امری 
با  امروز  سلفیة  تمایز  باعث  که  است 
گذشته در ایدئولوژی و فکر می شود و 
این امر پیوسته مورد مناقشه متفکران 

بوده است.
شایان ذکر است که این کتاب دارای 
»انقالب   .1 عناوین  با  فصل  پنج 
»سلفی   .2 سلفی«،  بهار  مصر: 
جدید«،  و  مختلف  چالش های  و  سؤاالت  حزبی: 
3. »سلفی مصر صادرات انقالب«، ۴. »چالش های 
»مذهب،   .۵ اخوان المسلمین«،  و  سلفی ها  آینده: 
مقدمة  در  و  می باشد  سکوالریسم«  و  دموکراسی 
عنوان  با  سلفیان  دربارة  مفصل  طور  به  کتاب 

»سلفی ها چه کسانی هستند؟« توضیح داده است.
این کتاب در قطع رقعی، در 302 صفحه در تاریخ  

2013/03/01 به چاپ رسیده است.
منبع: 

http://caus.org
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شیعیان می آیند

سنی  عرب زبان  محققان  از  یکی  اسماعیل  سعید 
در  تفحص  و  تحقیق  به  سال ها  که  می باشد 
است  معتقد  و  داشته  ممارست  شیعیان  کتاب های 
که تالش های مستمر شیعیان باعث گسترش شیعه 

شده  سنی نشین  کشورهای  اکثر  در 
سنت  اهل  برای  خطری  زنگ  این  و 
با  کتابی  به تازگی  رو،  این  از  می باشد. 
به رشتة تحریر  نام »شیعیان می آیند« 
در  الیوم  اخبار  دار  مرکز  که  درآورده 

قاهره آن را منتشر نموده است.
این کتاب نیز همان گونه که از نام آن 
و  شده  نگاشته  شیعه  علیه  برمی آید، 

علیه  سابقًا  که  را  اتهاماتی  دارد  سعی  آن  نویسنده 
نماید.  بیان  دیگر  نحوی  به  بوده،  مطرح  شیعه 
زمان  به  را  شیعه  ایدئولوژی  منشأ  کتاب  نویسندة 
ساخته  را  آن  و  رسانده  عثمان بن عفان  خلیفة سوم 
و پرداختة دست عبداهلل بن سبا یهودی می داند که از 
صنعاء به مدینه آمده بود و قصد تخریب اسالم را از 

بیشترین طرفداران آن روشنفکران  داخل داشت و 
فارس زبان بودند.

نویسندة کتاب در ادامة مسائل مختلفی را از جمله 
شیعیان  نظر  آنان،  دروغ های  و  شیعیان  واقعیت 
و  صحابه  تکفیر  قرآن،  دربارة 
آنان  امهات المؤمنین و متهم نمودن 
به ارتداد پس از وفات پیامبر )ص(، 
فرق شیعه و باورهای آنان، اهداف و... 
را مطرح کرده و به برخی از سؤاالت 
نظریه  صاحبان  آن ها  آیا  مانند 
اندیشه ای  صاحبان  یا  و  اسالمند 
متضاد با ذات اسالم و مفاد آن؟ آیا 
به پنج رکن اسالم ایمان آورده یا طرفداران مذهب 
اسالم  دین  بر روی خرابه های  دیگری هستند که 

ساختمان خود را بنا نموده اند؟ و... پاسخ می گوید.

منبع: 

http://www.youm7.com

الشيعة قادمون
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سلمان بونعمان یکی از نویسندگان مغربی است که در زمینة علوم سیاسی و علوم اجتماعی 
در  انقالب  »فلسفة  و  ژاپنی«  »تجربة  کتاب های  به  راستا  این  در  می توان  که  دارد  فعالیت 
سرزمین های عرب« اشاره نمود. این نویسنده به تازگی کتابی دیگر با نام »سؤاالت دولت بهار 
عربی به سوی یک مدل برای بازگرداندن انقالب به مردم« به رشتة تحریر درآمده که مرکز 

نماء للبحوث و الدراسات در ریاض آن را منتشر نموده است.
همان گونه که از عنوان این کتاب آشکار است، کتاب در ابتدا دربارة برخی از مهم ترین سؤاالت 
مانند رابطة دولت و جامعه، رابطة دین و دولت و... بحث و بررسی می نماید. در واقع، کتاب 
مذکور با بحث و بررسی در مسائل مختلف الگویی برای جامعة بعد از انقالب ارائه می نماید 
و ارزش هایی را که باید در آن جامعه بدان پرداخته شود، پررنگ نموده و در نهایت، به برخی 
طرق برای مهارکردن دولت ها، محدودکردن قدرت آن ها و برچیدن استبدادها اشاره می نماید.

این کتاب در قطع وزیری، در 30۴ صفحه در تاریخ  2013/0۴/12 به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.orema.ma

سؤاالت دولت بهار عربی به سوی یک مدل 
برای بازگرداندن انقالب به مردم

أسئلة دولة الربیع العربي نحو نموذج الستعاده نهضة األمة 
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به تازگی، در اردن از انتشارات دار اسامه للنشر 
و التوزیع کتابی با عنوان »تاریخ رسانه ها در 
عراق، »پیدایش و توسعه« از د. سعد سلمان 

المشهداني چاپ و منتشر گردید.
عراق  در  مطبوعات  پیشینة  به  مذکور  کتاب 
توسعه  و  تکامل  دوران  تا  کار  به  آغاز  از 
در  نویسنده  این  اعتماد  است.  کرده  اشاره 
از  بزرگ  مجموعه ای  بر  خود  پژوهش های 
اسناد وزارت داخلی عراق، اسناد کتابخانه ها، 
بغداد  و  عرب  عربی  منابع  روزنامه ها،  آرشیو 
جنبه های  هم  طریق  این  از  بتواند  تا  بوده 
اساسی تاریخی این بخش را جمع آوری نماید 
و  گردد  آشکار  گذشته  نکات مجهول  و هم 
در فرهنگ سازی،  متمایز رسانه ها  هم نقش 
آموزش وپرورش، آگاهی عمومی، سرگرمی و 
دربارة  مردم  به  آگاهانه  عمومی  افکار  ایجاد 

بسیاری از مسائل مهم روز را بشناساند.

او کتاب خود را در چهار فصل تنظیم نموده 
است که فصل اول کتاب به تاریخ مطبوعات 
اولین  انتشار   1۸69 در  که  دارد  اشاره  عراق 
نام »زورا« شروع می شود. فصل  روزنامه به 
دوم کتاب مربوط به رادیو عراق می شود که با 
راه اندازی رادیو بغداد و ایستگاه های رادیویی 
شروع به کار نمود. فصل سوم کتاب به تاریخ 
تلویزیون در عراق اختصاص داده شده است 
آغاز   19۵6 سال  در  بغداد  تلویزیون  با  که 
به  کتاب  نهایت، فصل چهارم  در  و  می شود 
تاریخچة سینما در عراق اختصاص داده شده 

که آغاز آن به سال 1911 باز می گردد.
این کتاب در قطع وزیری، در 2۵6 صفحه، در 

سال 2013 به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://lebanon.shafaqna.com

تاریخ رسانه ها در عراق، »پیدایش و توسعه«
تاریخ وسائل اإلعالم في العراق »النشأة و التطور«
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تجارت  و  تکنولوژی  عصر  که  کنونی  عصر  در 
جهانی می باشد، موضوع رقابت یکی از موضوعات 
مهم همة کشورهای عالم است، به نحوی که پس 
از گزارشات مراکز بین المللی در رتبه بندی کشورها، 
تبدیل  جهانی  عمدة  نگرانی  به  بین المللی  رقابت 
شده است تا حدی که برخی از اقتصاددانان نام آن 

را »وسواس با رقابت« گذاشته اند.
و  اردن  مصر،  مانند  عربی  کشورهای  از  بسیاری 
امارات متحدة عربی، قطر و بحرین و... نیز از این 
فراوانی  اهمیت  نیز  آن ها  و  نبوده  مستثنی  قاعده 
طریق  از  چه  داشته اند  رقابت  این  در  شرکت  به 
ایجاد  طریق  از  یا  اقتصادی  برنامه های  اصالحات 
شوراها یا سازمان های خصوصی در رابطه با توسعة 
رقابت و صدور گزارش های دوره ای و تحلیل نقاط 

قوت و ضعف در این زمینه.
از این رو، با توجه به اهمیت رقابت در فضای فعلی 
علمی  هیئت  اعضای  از  یکی  جهان،  کشورهای 
دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  اقتصاد  گروه 
همکاری  با  الجوارین  فرحان  عدنان  نام  با  بصره 
االستراتیجیه،  البحوث  و  للدراسات  االمارات  مرکز 
کتابی را باعنوان »بررسی  تحلیلی و تطبیقی قدرت 

رقابت کشورهای عربی با اشارة خاص به عراق« به 
چاپ رسانده است.

نویسنده در کتاب مذکور به چارچوب نظری رقابت 
در  را  رقابت  اندازه گیری  شاخص های  و  پرداخته 
جهانی  مجمع  مانند  بین المللی  معتبر  سازمان های 
توسعه،  و  مدیریت  بین المللی  مؤسسة  اقتصاد، 
توضیح  عرب  برنامه ریزی  مؤسسة  و  جهانی  بانک 
روی  بر  کتاب  این  در  نویسنده  همچنین  می دهد. 
و  سازمان ها  این  منتشرشدة  دوره ای  گزارش های 
روش اندازه گیری رقابت بین المللی دنبال شدة آ ن ها 
تمرکز کرده و سه قدرت اول اقتصادی جهان عرب 

را مشخص نموده است.
توسعه یافته  کشور  سه  تجارب  ادامه  در  نویسنده 
متحده  امارات  و  قطر  دولت  و  کره جنوبی  یعنی 
عربی را بررسی می کند و در نهایت، به اندازه گیری 
شاخص های رقابت در اقتصاد عراق و تحلیل نقاط 

قوت و ضعف آن می پردازد.
این کتاب در قطع وزیری، در 3۴1 صفحه در سال 

2013 میالدی به چاپ رسیده است.
منبع: 

www.ecssr.com

بررسی  تحلیلی و تطبیقی قدرت رقابت 
کشورهای عربی با اشارة خاص به عراق  

 القدرة التنافسية للدول العربية مع إشارة خاصة إلى العراق: دراسة تحليلية ومقارنة
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نگاه جایگزین به مشکالت سیاسی و اقتصادی لبنان
نظرة بديلة الى مشكالت لبنان السياسية و االقتصادية

لبنان است.  دکتر جورج قرم متولد سال 19۴0 در 
قانون  رشتة  در  پاریس  دانشگاه  فارغ التحصیل  او 
اساسی و علوم اقتصادی می باشد. دکتر جورج قرم 
از سال 199۸ تا2000 وزیر دارایی دولت لبنان بوده 
است و هم اکنون در دانشگاه یسوعیون در بیروت به 

امر تدریس مشغول می باشد.
این نویسنده به تازگی کتابی با نام »نگاه جایگزین 
رشتة  به  لبنان«  اقتصادی  و  سیاسی  مشکالت  به 
تحریر درآورده که دار الفارابی در لبنان آن را منتشر 

نموده است.
مرتبط  مقاالت  از  مجموعه ای  حاوی  کتاب  این 
که  است  لبنان  سیاسی   – اقتصادی  مشکالت  با 
نویسنده آن ها را در طول سال گذشته هنگامی که 

در کشور لبنان وقایع بزرگی رخ داد، نوشته است.
تشدید مشکالت سیاسی و توسعه ای لبنان، عملکرد 
ضعیف دولت، عقب ماندگی وضعیت خدمات عمومی 
و تشدید مشکالت معیشتی برای بخش وسیعی از 
و  لبنان  سیاسی  رهبران  بین  شدید  تفرقة  مردم،  

نزاع های  در  لبنان  جایگاه  دربارة  هوادارانشان 
باعث  گذشته،  سال های  در  بین المللی  منطقه ای 
بهبود وضعیت کشور شده  از  نارضایتی شهروندان 

است. 
از سوء عملکرد  نویسنده در این صفحات گزارشی 
بهره مندی  به  توجه  با  دولت  اقتصادی  و  سیاسی 
کوچکی  و  پیوسته  شکل  به  برق  و  آب  از  لبنان 
باعث  که  می دهد  ارائه  کشور  این  مساحت 
امکانات  ساده ترین  از  شهروندان  محروم شدن 
رفاهی شده و در نهایت، سؤالی را مطرح می سازد 
آبادانی،  بخش  در  دولت  هزینه کرد  به  توجه  با  که 
وجود آب و زمین حاصلخیز، وجود نیروی مستعد، 
چگونه امکانات به کار گرفته می شود که نیروها به 

خارج از کشور عزیمت می نمایند؟
این کتاب در قطع وزیری، در ۴32 صفحه در سال 

2013 میالدی به چاپ رسیده است.

منبع: 

www.daralfarabi.com





همایش ها و نشست های جهان عرب  
)رصد همایش ها و نشست های علمی، سیاسی و فرهنگی جهان عرب(
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زمان: 01/ ذی الحجه/ 1۴3۴ مطابق 
مکان: مکه مکرمه

برگزارکننده: رابطة العالم االسالمی 
اهداف همایش۱:

1. بیان عظمت شریعت اسالم در تبیین حقوق بشر 
و آشکارکردن تقدم آن بر اسناد بین المللی در رابطه 

با تحقق کرامت انسان و حفظ آزادی او.
2. تقویت جنبه های مثبت قانون بین المللی حقوق 
بشر با قوانینی که با شریعت اسالمی تطبیق  دارد.

و  اسالمی  شریعت  در  بشر  حقوق  مبادی  بیان   .3
مقایسة آن با منطلقات فکری اسناد بین المللی.

از  پشتیبانی  و  بشر  حقوق  فرهنگ  ترویج   .۴
فعالیت های آن و آگاهی از مسائل و مشکالت آن.

مفاد  دربارة  اسالمی  شریعت  دیدگاه  بیان   .۵
میثاق های بین المللی حقوق بشر. 

از  پشتیبانی  و  چشم انداز  تکامل  و  تحقق   .6
تالش های هدفمند برای حمایت از انسان و تضمین 

حقوق خود.
۷. تقویت برنامه های کاربردی حقوق بشر در جهان 
و  بشر  حقوق  نقض  موارد  به  رسیدگی  و  معاصر 

پیگیری های خطا.

محورهای همایش:

1 : www.muslimworldleague.com

محور اول: حقوق بشر در اسالم 
1. حقوق آزادی ها در اسالم؛

2. خصوصیات حقوق انسان در شریعت اسالمی و 
ضمانت های آن؛

3. اسناد نبوت و زمان خلفای راشدین و تقدم آن در 
تبیین مبادی حقوق بشر؛

۴. برجسته ترین شبهات دربارة حقوق بشر در اسالم.
محور دوم: حقوق بشر در اسناد بین المللی

1. حقوق بشر در طول تاریخ؛
محل  و  بین المللی  اسناد  در  بشر  حقوق  فلسفة   .2

رجوع بودن آن؛
3. اسناد بین المللی حقوق بشر در ترازوی اسالم؛

تبیین  در  اسالمی  مؤسسات  و  کشورها  سهم   .۴
حقوق بشر و حمایت از آن.

محور سوم: حقوق بشر بین نظریه و عمل
1. رفتار گزینشی در عمل به حقوق بشر؛

2. حقوق بشر و خصوصیت فرهنگی و دینی؛
3. کاربردهای حقوق بشر در جامعة اسالمی؛

۴. مکانیزم های تثبیت حقوق بشر.
محور چهارم: حقیقت جهانی برای حقوق بشر

1. واقعیت اقلّیت های مسلمان؛
2. حقوق غیر مسلمانان در جامعة اسالمی؛
3. موارد نقض حقوق بشر در عصر حاضر؛

مثال:  برای   ( مسلمانان  مسائل  و  بشر  حقوق   .۴
فلسطین(

چهاردهمین همایش مکه مکرمه با نام حقوق بشر  میان 
شریعت اسالمی و اسناد بین المللی

 مؤتمر مكة المكرمة الرابع عشر: حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية
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همایش بین المللی »میراث تمدنی در میان 
[[چالش های چشم انداز حال و آینده«

المؤتمر الدولي »التراث الحضاري بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل« 2013. 

زمان : 2۴ الی 26 نوامبر 2013
مطابق : یکشنبه 3 آذر 1392

مکان : قاهره - دانشکدة ادبیات دانشگاه المنیا
محورهای همایش۱:

محور اول: میراث تمدنی، معماری، هنری و تاریخی
طول  در  باستانی  نشانه های  و  هنر  و  معماری   .1

قرن ها؛
2. اکتشافات جدید در زمینة آثار باستانی؛

منبعی  به عنوان  تمدنی  میراث  و  باستانی  آثار   .3
دائمی برای توسعه؛

برنامه ریزی در  استانداردهای  ۴. جهت کاربردی و 
حفظ آثار تاریخی و مناطق تاریخی؛

در  اروپاییان  سفرهای  و  مستشرقان  نقش   .۵
شکوفایی میراث تمدنی مصر و عرب؛

6. بازنگری تاریخ از منظر تمدن؛
۷. نقش اسناد تاریخی در تأیید شیوه ها و مطالعات 

میراث تمدنی؛
اصلی  عناصر  از  یکی  به عنوان  هنری  ۸. خالقیت 

میراث تمدنی.
محور دوم: میراث تمدنی ادبی و لغوی

1. روش حفظ هویت عربی و ویژگی های تمدنی؛

1. www.minia.edu.eg

2. علوم بالغت و نقد ادبی در میراث عربی اسالمی؛
شیوه های  با  تعامل  و  معاصر  عربی  تالش های   .3

نقد جدید؛
و  ادبی  متون  بر  آن  تأثیر  و  هویت ها  تعارض   .۴

لغوی؛
۵. نشانه های خالقیت در ادبیات عربی؛

6. مطالعات ادبی و زبانی میان چالش های حال و 
چشم انداز آینده؛

شناساندن  در  آن  نقش  و  ترجمه  نهضت   .۷
نشانه های میراث تمدنی؛

چارچوب  در  فرهنگ ها  و  زبان ها  تعدد   .۸
جهانی شدن؛

9. تمدن اروپایی و عربی؛ 
علوم  در  اروپایی  تمدنی  میراث  نشانه های   .10

انسانی.
و  عقیدتی  تمدنی  میراث  سوم:  محور 

فکری 
بزرگان   .2 میراث؛  چشمانداز  سند  و  مفاهیم   .1
اندیشة  بر  آن  نشانه های  و  اسالمی  تمدنی  میراث 
انسان معاصر؛ 3. نقش نهضت فکری اسالمی در 
تمدنی  میراث   .۴ کاربردی؛  و  انسانی  تکامل علوم 
جنگ   .6 عقاید؛  و  تمدنی   میراث   .۵ مدرنیته؛  و 
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آن  باز  چشم انداز  و  عربی  تمدن  )بحران  تمدن ها 
به تمدن های  جهان(؛ ۷. جهانی شدن و هویت های 
و  تمدن   .9 اجتماعی؛  تمدنی  آگاهی   .۸ تمدنی؛ 
قرائتی  ماندگار،  سنتی  تمدن،   .10 آینده سازی؛ 

تاریخی و ضرورت های تمدن. 
محور چهارم: میراث تمدنی و اجتماعی

تأثیر   .2 اجتماعی؛  تغییرات  و  تمدنی  میراث   .1
زندگی  عناصر  تشکیل  در  شهرنشینی  الگوهای 
تمدنی و اجتماعی؛ 3. تسامح اجتماعی میان تمدن 
نشانه های  از  یکی  ملی  جشن های   .۴ تغییرات؛  و 
و  محاوره ای  ضرب المثل های   .۵ تمدنی؛  میراث 
و  تمدن   میان  زن  مسئلة   .6 ملی؛  تمدن عمومی 
حرکت  و  پست مدرنیسم  و  مدرنیسم   .۷ واقعیت؛ 
میراث  و  تمدنی  انسان شناسی   .۸ سنت؛  سوی  به 
علوم  بین  ارتباط  پرتو  در  تمدنی  میراث   .9 تمدن؛ 

سیاسی و علوم انسانی.
محور پنجم: میراث تمدنی جغرافیایی

1. جغرافیای تمدنی و تفاوت های مکانی از اجزای 
تمدن بشری؛ 2. نقش مسافران و کاشفان در میراث 
تمدنی؛ 3. شخصیت های تاریخی شهرهای باستانی 
اساسی  پایه های   .۴ تاریخی؛  جغرافیای  منظر  از 
 .۵ آن؛  تکامل  و  تشکیل دهنده  عناصر  و  تمدن 

6. وسیله های  دیدگاه جغرافیا؛  از  تمدن  و  فرهنگ 
تمدنی؛  ویژگی های  انتقال  و  مردم  میان  ارتباطی 
 .۸ انسان؛  ثبات  و  شهرنشینی  مراکز  توسعة   .۷
شهری  برنامه ریزی  اهداف  و  شهری  برنامه ریزی 
در  صنعت  نقش   .9 شهری؛  طرح های  انواع  و 
محیط   .10 بشر؛  تمدنی  میراث  غنی سازی 

جغرافیایی و میراث شهرنشینی.
محور ششم: میراث تمدنی علمی

1. میراث تمدنی در علوم پایه؛ 2. میراث تمدنی در 
علوم پزشکی؛ 3. میراث تمدنی در علوم کاربردی؛ 
۴. بیت الحکمه عراق و نقش آن در میراث عربی؛ 
۵. نسخه های خطی علمی به زبان عربی و انتشار 
و  اعراب  نوشته های   .6 علمی؛  خطی  نسخه های 
علمی،  میراث   .۷ بشری؛  تمدن  دربارة  مسلمین 

فلسفی و فرهنگی عربی اسالمی
آگوست   31 مقاالت  خالصه  ارسال  موعد  آخرین 

2013  مطابق 9 شهریور 1392
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 همایش اصول و شرایط آزادی اندیشه و خالقیت فکری     
مؤتمر حرية الفكر واإلبداع األصول والضوابط 

زمان: 19-21 نوامبر 2013
مطابق سه شنبه 2۸ آبان 1392

مکان : مصر، دانشگاه اسیوط، دانشکده ادبیات

اهداف همایش۱:
و  اندیشه  آزادی  به  مربوط  دربارة مسائل  بحث   .1
خالقیت آزاد و اطالع بر مرزها و شرایط آن برای 

ایجاد مرز میان اختالفات فکری و سیاسی؛
2. تالش برای تعریف مفهوم آزادی خالق در پرتو 

اصول و شرایط؛ 
3. ارائه پیشنهادهای عملی برای کمک به تنظیم و 

شکل دهی آگاهی مردمی؛
۴. تمایل به تحکیم ادبیات گفت وگوی فکری؛

از  برخاسته  که  آگاهی هایی  و  افکار  طبقه بندی   .۵
ذات عربی و اسالمی است.

1. www.aun.edu.eg

محورهای همایش: 
و  )ساختار  خالقیت  و  اندیشه  آزادی  اول:   محور 

اثر رایج(
1. آزادی اندیشه و خالقیت )مفاهیم و شرایط(؛ 2. 
به سوی  در فرهنگ های جهان؛ 3.  اندیشه  آزادی 
چشم انداز یک روش برای نزدیکی میان فرهنگ ها؛ 
۴. آزادی اندیشه در سایة جهانی شدن )چشم انداز و 
چالش های آن(؛ ۵. آزادی اندیشه و خالقیت میان 

حق مطلق و حق مقید.
از  خالقیت  و  اندیشه  آزادی  دوم:  محور 

نگاه فکر دینی
چشم انداز  و  متن  عصمت  بین  دینی  گفتمان   .1

تأویل نص؛
2. متن دینی و مسئولیت تفسیر و فهم آن؛

3. آزادی اندیشه و خالقیت میان قوانین اسالمی و 
نگاه جنبش های اسالمی؛

۴. فتوا در فقه اسالمی بین مبانی فقهی و شیوه های 
معاصر؛

۵. نقش اعتدال در تمرین آزادی اندیشه و خالقیت 
اسالمی.

محور سوم: چشم انداز فلسفی، تاریخی، 
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جغرافیایی، اجتماعی و روان شناسی
جوامع  در  خالقیت  و  آزادی  فلسفة  و  اصول   .1

اسالمی؛
دانشمندان  و  فالسفه  نظر  از  اندیشه  آزادی   .2

جامعه شناسی؛
3. آزادی اندیشه و خالقیت میان شیوه های معاصر 

و مرجعیت تاریخی؛
و  اندیشه  آزادی  با  آن  رابطة  و  مکان  ویژگی   .۴

خالقیت؛
۵. مطالعات روان شناسی و آزادی اندیشه و خالقیت.

محور چهارم: آزادی اندیشه و خالقیت در 
رسانه

1. شبکه های ماهواره ای و مسئولیت رسانه ای؛
2. خالقیت رسانه ای و آزادی اندیشه )چشم انداز و 

مرزها(؛
3. تعهد و راهنمایی در مطبوعات عربی؛

فعالیت  در  بین المللی  و  محلی  ایدئولوژی  تأثیر   .۴
رسانه ها.

و  زبان  در  خالقیت  و  آزادی  پنجم:  محور 
هنر

1. آزادی و خالقیت هنری از نگاه ایدئولوژی؛

زبان  نظریه های  پرتو  در  خالقیت  و  آزادی   .2
باستانی و مدرن؛

3. شرایط گفتمان ادبی خالق و دیدگاه های متضاد؛
شیوة  و  میرات  توسعة  میان  عربی  نقد  گفتمان   .۴

غربی؛
۵. اعراب و نظام ارزشی و متن خالق؛

6. تأثیر دوگانگی زبانی در اندیشه و خالقیت.
در  خالقیت  و  اندیشه  آزادی  آیندة  ششم:  محور 

جهان عرب
1. سازوکارها و ضمانت های ممارست آزادی اندیشه 

و خالقیت در جهان عرب؛
آزادی  ممارست  ضمانت  برای  عربی  قوانین   .2

اندیشه و خالقیت؛
پرورش  و  آموزش  توسعة  استراتژی  و  3. خالقیت 

در جهان عرب؛
و  اندیشه  توسعة  در  گفت وگو  فرهنگ  نقش   .۴

خالقیت.
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همایش پیامدهای امنیتی و چالش های ساخت و ساز در لیبی 
 التداعيات األمنية وتحديات البناء في ليبيا

زمان: 23- 2۴ اکتبر 2013 مطابق چهارشنبه 2۴-
2۵ آبان 1392

مکان: لیبی، دانشگاه زاویه، دانشکده اقتصاد
اهداف همایش۱:

1. تشخیص وضعیت امنیتی در لیبی؛
حرفه ای  و  فنی  مهارت های  تکمیل  و  توسعه   .2

برای افراد امنیتی؛
3. امکان استفاده از دانشجویان دختر و پژوهش های 
مشکالت  با  مقابله  در  دیگران  تجربیات  و  علمی 

امنیتی؛
۴. استخدام فناوری اطالعات در زمینه های امنیتی؛

ظواهر  از  جلوگیری  برای  مؤثر  ابزاری  ایجاد   .۵
خشونت و قلدری در مقابل دولت؛

میان  گفت وگو  پل های  ساخت  و  اعتماد  ایجاد   .6
نهادها و ساختارهای اجتماعی؛

۷. بنای یک استراتژی آموزشی که قادر به مقابله با 
اندیشة بیگانه باشد.

محورهای همایش: 
محور اول: تشخیص وضعیت امنیتی در لیبی

امنیتی،  )سیاسی،  امنیتی  چالش های  دالیل   .1
اقتصادی و اجتماعی(؛

1. www.sibc.zu.edu.ly

2. چالش های جرایم اینترنتی؛
3. آیندة وضعیت امنیتی در لیبی.

محور دوم: پیامدهای امنیتی در لیبی
1. مبانی استراتژیک برای ساخت و ساز و نوسازی 

ساختار امنیتی از منظر علمی؛
2. استخدام فناوری اطالعات در بخش امنیت؛

نظر  زیر  مسلح  گروه های  قراردادن  استراتژی   .3
مشروعیت دولت.

جامعة  نهادهای  و  رسانه ها  سوم:  محور 
مدنی

1. استراتژی گفتمان رسانه ای در ساخت دولت؛
مشروعیت  و  حمایت  و  مدنی  جامعة  نهادهای   .2

نهادهای دولتی؛
است   مطلبی  )عدالت  فرهنگ  و  دینی  گفتمان   .3

ولی صلح اجتماعی واجب است(
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اولین همایش فلسفی دربارة اخالق حرفه ای با عنوان: 
          اخالق حرفه ای: فلسفة نظری و کاربردهای عملی آن  

 المؤتمر الفلسفي األول حول أخالقيات المهنة تحت عنوان:أخالقيات المهنة: فلسفتها 
النظرية وتطبيقاتها العملية

زمان: 19-21 نوامبر 2013 مطابق  سه شنبه 2۸ 
آبان 1392

مکان: لیبی، دانشگاه زاویه، دانشکده ادبیات
 

 
اهداف همایش۱: 

1. جست وجو دربارة ماهیت اخالق حرفه ای؛
2. تعیین مبانی فلسفی اخالق حرفه ای و تکامل آن؛

3. شناساندن ماهیت نقشی که اخالق حرفه ای در 
تحکیم رفتار و بهبود جوامع ایفا می کند؛

و  حرفه ای  آداب  میان  ارتباط  روشن کردن   .۴
اخالقیات حرفه ای؛

لزوم  و  اخالقی  منشور  اهمیت  بر  تأکید   .۵

1. http://zu.edu.ly

به کارگیری آن؛
6. ایجاد استراتژی مناسب برای اخالق حرفه ای؛

۷. پیش بینی چشم انداز آیندة اخالق حرفه ای.

محورهای همایش:
و  ماهیت  )حقیقت،  حرفه ای  اخالقیات  اول:  محور 

تکامل تاریخی آن(
اخالقیات  برای  عملی  فلسفة  تأسیس  دوم:  محور 

حرفه ای
و  دین  و  علم  و  حرفه ای  اخالقیات  سوم:  محور 

فرهنگ اجتماعی
محور چهارم: فلسفه و شروط اخالقی

محور پنجم: اخالقیات حرفه ای و چالش های آینده
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[[همایش بین المللی اسالم و زن در عصر جدید  المؤتمر الدولي اإلسالم والمرأة في العصورالحديثة

دوشنبه  مطابق   2013 نوامبر   6-۴ همایش:  زمان 
13 آبان 1392

بنت  )زادگاه  دمیاط  شهر  مصر،  همایش:  مکان 
الشاطئ( دانشگاه دمیاط
محورهای همایش۱:

سال  صد   – الشاطی  بنت  اول:  محور 
)20۱3 - ۱9۱3(

1. میراث فکری بنت الشاطی - قرائتها؛
2. بنت الشاطی- بیوگرافی و سیرة او؛
3. مسئلة زن در اندیشة بنت الشاطی؛

۴. میراث بنت الشاطی - مطالعات زبان.
محور دوم: زن در شریعت

1. گفت وگو در شریعت و استقرار جایگاه زن؛
2. زن میان شریعت و اندیشة جدید؛

3. زن مسلمان در نوشته های غیر مسلمانان؛
۴. مسئلة زن مسلمان - مطالعات تطبیقی.

محور سوم: زن در ادبیات و زبان
1. نقد فمینیستی در جهان عرب؛

2. زن و نماد؛
3. زن در ادبیات سیاسی؛

1. ://www.du.edu.eg

۴. ادبیات بیوگرافی و زندگینامه؛
۵. زن عربی و تعامل با ادبیات جهانی؛

6. در ادبیات فمینیستی: چشم انداز و مطالعات زبانی.
محور چهارم: زن در تاریخ مدرن

1. مشارکت زنان عرب در نوشتن تاریخ مدرن؛
2. جایگاه زن در تاریخ مدرن؛

غیر  تاریخی  نوشته های  در  عربی  زن  مسئلة   .3
مسلمانان.

محور پنجم: زن در سیاست و رسانه
1. نقش زن مصری در انقالب 2۵ ژانویه؛

2. مرجعیت فکری برای رسانه های مخصوص زنان.
محور ششم: زن در تئاتر و سینما

1. تئاتر زن در مصر؛
2. سینمای زن در مصر؛

3. تصویر زن در سینمای مصری؛
۴. مطالعات تطبیقی دربارة زن در سینما.

محور هفتم: زن و جامعه
1. فرهنگ و اجتماع و شخصیت زن؛

2. زن و جامعة مصری؛
اجتماعی  تغییرات  و  اعتقادی  اصول  میان  زن   .3

فرهنگی.
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دومین همایش علمی: اسالمیون و ساختار حکومت دموکراتیک  
 المؤتمر العلمي الثاني: اإلسالمّيون وقضايا الحكم الديمقراطي

دومین همایش علمی: اسالمیون و ساختار حکومت 
دموکراتیک )تجربهها و جهتگیریها(1

مسائل  و  اسالمی  جریان های  همایش:  عنوان 
و  تاریخی  تجربة  ملت:  و  دولت  و  شهروندی 

دیدگاه های کنونی و چشم انداز آینده

 

زمان برگزاری: 2۸-30 سپتامبر 2013 مطابق ۸-6 
مهر 1392

مکان همایش: قطر / دوحه
سیاسی  مطالعات  و  پژوهش ها  عربی  مرکز 
با  السیاسات(  الدراسات  و  لالبحاث  العربی  )المرکز 
نقش  و  منطقه  حوادث  و  جریان ها  بررسی  هدف 
همایش  بار  دومین  برای  منطقه  در  اسالمگرایان 

1. www.dohainstitute.org

در  را  دموکراتیک  حکومت  ساختار  و  اسالمیون 
دوحه برگزار خواهد کرد. این همایش در 1۵ مهر 
از  که  شد  برگزار  بار  اولین  برای  گذشته  سال  ماه 
ارائة  با  میان 200 نفر شرکت کننده، 31 پژوهشگر 
نفر   1۵0 و  سیاستمدار  نفر   23 و  علمی  مقاالت 

متخصص مشارکت داشتند.
محورهای همایش:

محور اول: شیوه ها و دیدگاه بنیادین
و  حکومت  مردم،  مسائل  به  سنتی  دیدگاه   .1
)از  جنبشی  دیدگاه  و  اصالحی  دیدگاه  شهروندان، 
نظر ساختاری و ایدئولوژیک( آیا دربارة این مسائل 
آیا  دارد؟  وجود  خاصی  اسالمی  سیاسی  شیوه های 
از  یا  است  اسالمی  قدیمی  مسائل  از  مسائل،  این 
مسائل جدید است؟ نمونة نظریه های خاص بنیادین 

چه چیزهایی است؟
2. تجربة خلفای راشدین میان تاریخ، الهام،  تأثیرات 
گفتمانی و رویداد جمع آوری قرآن، اندیشة سیاسی 
ضعف  )مشکل  شیوه ها  یا  شیوه  مشکل  و  اسالم 
تقلیدی،  شیوه های  و  مدل ها  از  سؤال  شیوه ها(؟ 
مخفی مانده و مطلوب نزد مسلمانان )شیوة نبوی، 
خلفای راشدین، شیوه جدید یا ترکیب میان آن ها( 
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یا شیوة جدیدی که حاصل می شود؟ و آن چه چیزی 
است که در رابطه با شیوه های گذشته است؟

محور دوم: مردم
و  متن  میان  آن  تکوین  و  ملت  مفهوم  رویکرد   .1
تاریخ و ایدئولوژی و بین  ملت در نصوص بنیادین 
امت اسالمی و تجربیات آن در  تاریخی  و تکوین 
زمان های اولیه و بعد از آن در زمان امپراطوری ها 

میان دین و تدین؛
2. اندیشة اسالمی در مفهوم امت اسالمی و مشکل 
وحدت و تعدد قومی و عقیدتی از یکسو و مشکل 
اختالفات داخلی و تفکر فرقة ناجیه و ادعاهای آن 
که برانگیزانندة چالش های اندماج و ادغام از جهت 
و  اندماج  میان  تمییز  چارچوب  در  است،  اسالمی 
ادغام  و دمج و ادغام شدن )به عنوان نمونه تشیع 

و تسنن(؛
از  فراتر  که  اسالمی  امت  مفهوم  استعمال  آیا   .3
مبنای  بر  که  بین المللی  نظام  در  می باشد،  مرزها 

وحدت کشورها است، صحیح است؟
۴. امت میان مفهوم اسالمی عام آن و مفهوم ملی 
کالسیک و جدید آن و مفهوم جدیدی که مرکب 

از هویت است؛
زمان  در  دینی  ملت  مفهوم  سیاسی  تأثیرات   .۵
حکومت های ملی صاحب بزرگی چیست؟ و تأثیرات 
مفهوم امت اسالمی بر شهروندان غیر مسلمان در 
حکومت مدرن چیست؟ و آیا ممکن است که این 

فکر حزب حاکم باشد؟
محور سوم: حکومت

مدرن  حکومت  و  اسالمی  تاریخی  حکومت   .1
حکومت )مدرن( خالفت )امپراطوری(. قانون میان 
حکومت.  و  مسلمانان  و  اسالم  امت.  و  حکومت 
منطق حکومت و ملت در ظرف تاریخی و اسالمی 

مقدم  کدامیک  امت؟  تاریخ  یا  حکومت  )تاریخ 
اعمال  را  قانون  کسی  چه  ملت؟  یا  دولت  است. 
چیزی  چه  ملت  معادل  ملت؟  یا  می کند؟حکومت 
یا نخبگان فقها یا مجلس  است؟ اهل حل و عقد 
قانونی  مرزهای  و  منتخب؟  قانونی  یا  نمایندگان 
است  مطلق  آیا  است؟  چیزهایی  چه  مجلس  این 
جزیی  اجتهاد  و  قانونی  منطقةالفراغ  به  محدود  یا 
بر مبنای قیاس های گذشته در فقه اسالمی است؟ 
جنبش  و  نظری  گفتمان  در  حاکمیت  مسئلة   .2
اسالمی؟ آیا حاکمیت ساختار معکوس برای مفهوم 
بزرگی در حکومت های مدرن تمامیت خواه یا نظریة 
اسالمی  جریان های  دیدگاه  است؟  اصیل  اسالمی 
دربارة این نظریة فکری - جنبشی چیست؟ کیفیت 
تعامل آن ها با آن چگونه است؟ ساختار آشکارشدن 
)مودودی(  پاکستانی  هندی،  ساختار  چیست؟  آن 
و  اخوان المسلمین  قطب،  )سید  عربی  ساختار 
جماعت های جهادی مصری(؟ حاکمیت میان نص 
و تأویل )در قرآن و در اصول فقه( و وجوه اتحاد و 
افتراق میان حاکمیت و والیت فقیه چه چیزهایی 
است؟ چگونه ممکن است قرائت فرق اساسی میان 

حاکمیت خداوند و اراده مردم؟
چیزی  چه  نهایت  در  اسالمی  حکومت  معنای   .3
است؟ و مدل های آن چگونه است؟ داستان مفهوم 
به  جهانی سازی  چالش های  چیست؟  مدنی  دولت 
در  آن  دیدگاه  و  آن چیست؟  نرم  و  معنای سخت 
معنی  و  جمیع شهروندان چیست؟  مقابل حکومت 
این  که  چیست  اقلیت ها  دربارة  »الدینی«  حدیث 
خصوصیت »پدری از جّد« را رد می کند و ریشه دار 
کشانده  که  تمدنی  تاریخ  در  می باشد،  اصیل  و 
نحوة  و  اسالمی  فتوحات  از  بعد  و  قبل  تا  می شود 

تعامل با آن؟
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۴. حکومت مدنی فرار کردن از حکومت دینی است 
یا رجوع به نتیجة آن با ظاهری جدید است یا فهم 

باز سکوالری یا نرمشی برای حکومت است؟
و  اسالمی  منطقة  و  حکومت  و  اسالمی  کشور   .۵
قومیت و منطقة اسالمی )عربی( فلسطینی و آزادی 

)مسائل ارتباط میان حکومت ها(.
محور چهارم: شهروندان

میان  اسالمی  گفتمان  در  شهروندان  و  کشور   .1
کشور ایدئولوژیک )فراتر از ملیت( و کشور سیاسی 

)حکومتی(؛
2. شهروندی و ذمّیت در اندیشة مؤسسات عثمانی؛

3. شهروندی و مسائلی که اقلیات )دینی ( مدعی 
آن هستند و دیدگاه جریان های اسالمی در مقابل 
از  که  جوامعی  در   ) مذهبی  و  )دینی  اقلیت های 
طبقه بندی های  که  هستند  مرکبی  هویت های 
تاریخی در نظام بین المللی آن را شامل نمی شود؟ 
بهائیون،  دروزی ها،  علویون،  اسماعیلیون،  مانند 

یزیدیون و...
مانند  مدرن  شهروندی  گذاشتن  کنار  تأثیرات   .۴
قومی  و  دینی  تعلقات  از  که  حقوقی  مفهومی 
بر مفهوم ملت چیست؟ و چه  تأثیر آن  می باشد و 
دین  از  غیر  اسالمی  ملت  از  می ماند  باقی  چیزی 
اسالمی در این حالت؟ و آیا می توان این گونه فرض 
کرد که ملت اسالمی چیزی بیش از دین اسالمی 

است؟
۵. فرم های شکل گیری مفهوم از جهت عربی بودن 
چه چیزهایی است؟ چگونگی تطور یک مفهوم به 
مفهوم اسالمی: از طهطاوی و محمد عبده تا طارق 
البشری، راشد الغنوشی، قرضاوی و فتحی عثمان؟ 
و آیا امکان دارد این تطور را به دوره های طوالنی 

مدت در سطح تاریخی و ذهنی قرار داد؟

سیاسی  تفکر  در  شهروندی  اندیشة  تأثیرات   .6
منطق  و  مدرن   - سنتی  یا  مدرن  و  سنتی  اسالم 
ارتباط میان  بازگشت نقش  و  اقلیت ها  و  اهل ذمه 
غیر  فرد  ریاست  )مسئلة  قانون  و  سیاست  عقیده، 
مسلمان بر حکومت برای مثال، یا تساوی کامل در 
حقوق، و والیت زن...(. شهروندی میان نوشته های 
اندیشمندان اسالمی و پیگیری های احزاب اسالمی؛

۷. چه دیدگاهی دربارة مسئلة اخیر دربارة شهروندی 
مطلق بدون در نظر گرفتن هیچ وجه تمایزی وجود 

دارد؟
۸. قانون اساسی و قانون و شهروندی در حکومت 
مدنی  زمینة  در  می باشد  برپا  اختالف  دائمًا  مدنی 

بودن آن.
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 همایش تاریخ شفاهی: 
                  مفهوم، روش، زمینه های پژوهش در منطقة عربی  

   مؤتمر التاريخ الشفوي: المفهوم والمنهج وحقول البحث في المجال العربي 

زمان: 21- 23 فبریه 2013 مطابق 2 - ۴ اسفند 
1392

مکان : بیروت / لبنان
محورهای همایش۱:

ابزارها  و  شیوه  و  مفهوم  در  اول:  محور 
)موضوعات انتخابی(

1. تعریف تاریخ شفاهی: پیدایش جهانی و عربی آن 
و استخدام آن در طول تاریخ و زمان معاصر؛

2. آگاهی تاریخی قدیمی عربی و نقل های شفاهی، 
تاریخی  مصدر  یک  مانند  آن  محدودیت  و  اسناد 
)جرح و تعدیل در خالص کردن تاریخ و محدودیت 

آن در شیوة تاریخی(؛
جاری(  )تاریخ  زنده  تاریخ  در  شفاهی  شهادت   .3
سند  یک  »مانند  آن  درستی  و  صالحیت  مقدار 

تاریخی«؛
و  انتولوژی  شیوة  بین  شفاهی  شهادت   .۴
انتروپولوژی از سوی دیگر و شیوة تاریخی از جهت 
دیگر در مدت بیان آن از حافظه )فردی و اجتماعی( 

و واقعیت تاریخی؛
۵. خود و بی طرفی در شهادت شفاهی: منطق ارتباط 

میان مصاحبه کننده و مصاحبه شونده در مصاحبه؛

1. www.dohainstitute.org

6. شروط بی طرفی در گفت وگو؛
در  آکادمیک  آرشیو  ابزارهای  شفاهی:  شهادت   .۷
ابزاری  یا  )مستندات(  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها 
برای کشف از مسائلی که مسکوت یا ممنوع بوده 

و برداشت حجاب از حقایق مخدوش و حاشیه ای؛
۸. روزنامه و تاریخ جدید زنده؛

الگوهای  و  رؤیت  قابل  رسانه های  ساختار   .9
در  آن  نقش  و  الکترونیکی  اجتماعی  شبکه های 

آرشیو تاریخ شفاهی؛
10. موضوعات دیگر

محور دوم: زمینه های کاربردی
تاریخ  به  شفاهی  تاریخ  راه های  دارد  امکان  آیا 
در  مثال ها  و  مدل ها  بررسی  شود؟  اضافه  مکتوب 

البه الی شهادت ها
منطق   - فرهنگی  و  اجتماعی  تاریخ  زمینة  در   .1

رابطة میان حافظه و تاریخ
1.1. دربارة فرد، جماعت، هویت و وطن )آگاهی ها 

و تجربه های فردی و اجتماعی(؛
2.1. در زمینة هنر و خالقیت )حالت هایی که دربارة 
آن چیزی نوشته نشده باشد( حرکت حرفه ای برای 
مؤسسان  تربیتی،  علوم  دانشمندان  و  نویسندگان 

مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه ها؛



55همایش ها و نشست ها )رصد همایش ها و نشست های علمی، سیاسی و فرهنگی جهان عرب(

بر  یا  روستایی  اجتماع  یک  بر  تجدد  رویداد   .3.1
مطالعاتی  نمونة  صوفی.  طریقة  یک  یا  قبیله  یک 
بازسازی  برای  شفاهی،  گواهی های  البه الی  از 

تاریخی اجتماعی که تاکنون نوشته نشده است؛
و  اروپایی  کشورهای  در  عربی  اجتماعات   .۴.1

امریکایی و دیگر کشورها؛
۵.1. اقوام و زبان هایی که تاریخ آن ها نوشته نشده 

است؛
2. در زمینة تاریخ سیاسی و معاصر

و  معاصر جنگ ها  عینی  گواهی های شاهدان   .1.2
انقالب ها و تحوالت و جنبش های آزادی بخش ملی 

در کشورهای عربی، شواهدی از فلسطین اشغالی؛
کشورهای  در  کنونی  انقالب های  از  اسنادی   .2.2
بوده  نتیجة آن  یا  عربی و تحوالتی که همراه آن 

است؛
اسنادی دربارة دیدگاه های متقابل کشورهای   .3.2

عربی و کشورهای همسایه، ایران، ترکیه و افریقا.
و در  تنظیم شود  پژوهشی  برگه ای  قالب  در  اسناد 
چارچوب تاریخی آغاز شود تا اهمیت اسناد شفاهی 
جمعی  حافظة  یا  شده  فراموش  حادثه  تاریخ  در 

آشکار شود.
3. در زمینة تاریخ اقتصادی 

مؤسسان  و  بازرگانان  تجربه های  و  آگاهی ها   .1.3
پروژه ها؛

)سنتی(  اقتصادی  بخش های  سرمایة   .2.3
کشاورزی، حرفه های مختلف و...؛

بخش های  در  ابزار  داخل شدن  و  تولید   .3.3
اقتصادی معین؛

۴.3. تاریخ مؤسسان فعال در اقتصادهای ملی؛
۵.3. غیره ...

در  جدید  رویکردهای  سوم:  محور 
موضوعات منحصربه فرد

کار   .3 )کشاورز(؛  روستایی  زن   .2 شاغل؛  زن   .1
و  ۵. کودک  مؤسسات؛  و  ها  اتحادیه   .۴ کارگر؛  و 
مرض   .۷ ازکارافتاده؛  و  ازکارافتادگی   .6 کودکی؛ 
 .۸ زندان؛  و  زندانی   .۷ بیمارستان؛  و  مریضی  و 
محبت و احساسات؛ 9. مرگ، برداشت ها، سنت ها، 

مؤسسات؛ 10. موضاعات دیگر.
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زمان : 2۷ / جوالی / 2013 مطابق شنبه ۵ مرداد 
1392

مکان: بیروت / روستای باستانی الساحه

محورهای همایش۱:
گفت وگوی   .2 گفت وگو؛  و  وحدت  چشم انداز   .1

اسالمی، مسیحی.
اولین همایش بررسی افکار و اندیشه های عالمه 
حضور  با  جلسه  دو  در  فضل اهلل  محمدحسین 
در  شد.  برگزار  مذهبی  سیاسی  شخصیت های 
این همایش، ایوب حمید به نمایندگی از حکومت 
نوری  ایران،  سفیر  آبادی  رکن  غضنفر  لبنان، 
تسخیری،  آیت اهلل  عراق،  وزیر  نخست  مالکی 
محمود مسلمانی نمایندة محمد رشید قبانی مفتی 
رهبر  عقل  نمایندة شیخ  نعیم حسن  شیخ  لبنان، 

1. www.almanar.com

دروزی ها و استاد رامی سعود نمایندة میشل عون 
فرماندة ارتش لبنان شرکت داشتند.

فرزند  فضل اهلل  سیدعلی  سخنان  با  همایش  این 
عالمه فضل اهلل آغاز شد و ایشان در سخنان خود 
به دیدگاه عالمه فضل اهلل دربارة وحدت پرداخت 
که  اخالقی  فلسفة  احیای  ایشان  نظر  از  گفت  و 
وحدت  ایجاد  باعث  بود،  فضل اهلل  عالمه  مدنظر 
عالمه  نظر  از  همچنین  می شد.  مسلمانان  میان 
کنار  را  تعصبات  و  غرائز  هرگونه  باید  فضل اهلل 
با  باید  درون  از  اسالمی  مذاهب  خود  و  گذاشت 

غلو و خرافات درون مذهب مقابله کنند.
برگزار  محور  دو  در  و  دو جلسه  در  این همایش 
شد که در جلسة اول با عنوان »چشم انداز وحدت 
درباره  فضل اهلل  سیدحسن  استاد  گفت وگو«  و 
»دیدگاه عالمه فضل اهلل دربارة وحدت« سخنرانی 
کرد و بعد از ایشان آیت اهلل تسخیری، رئیس سابق 

»مؤتمر »رائد الوحدة والحوار« بذكری رحيل العالمة فضل اهلل« 

همایش پیشگام وحدت و گفت وگو 
به مناسبت سومین سالگرد عالمه محمدحسین فضل اهلل
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سخنرانی  مذاهب،  میان  تقریب  جهانی  مجمع 
وحدت بخش  شخصیت  »ویژگی های  عنوان  با 
شیخ  همچنین  کردند.  ارائه  فضل اهلل«  عالمه 
متعالی  »دیدگاه  دربارة  در سخنرانی خود  مرسل 
دربارة وحدت و گفت وگو از نظر عالمه فضل اهلل« 

صحبت کردند.
در جلسة دوم که با عنوان »گفت وگوی اسالمی 
بسترس  کیرللین  مطران  ریاست  به  و  مسیحی« 
موضوع »شیوة  با  را  ایشان سخنانی  برگزار شد. 
اسالمی،  گفت وگوی  دربارة  فضل اهلل  عالمه 
محمد  استاد  ایشان،  از  بعد  کرد.  ارائه  مسیحی« 
و  اسالم  میان  »اشتراکات  موضوع  در  السماک 
ارائه  نظر عالمه فضل اهلل« مطالبی  از  مسیحیت 
عالمه  فرزند  فضل اهلل  سیدجعفر  سپس  کرد. 
و  »ضرورت ها  عنوان  با  سخنانی  در  فضل اهلل 
موانع گفت وگوی اسالمی، مسیحی از نظر عالمه 

باره  این  در  فقیدشان  پدر  نظریات  به  فضل اهلل« 
موضوع  در  االب ضو  دکتر  درنهایت،  و  پرداخت 
»گفت وگوی اسالمی، مسیحی مقدمات و اهداف 
آن با استناد به دیدگاه عالمه فضل اهلل« سخنرانی 

کرد.



گزارش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم 58

زمان: ۸ ژوئن 2013 مطابق 1۸ خرداد 1392
مکان: دوحه / قطر

برگزارکننده: مؤسسة بروکینگز  با همکاری 
حکومت قطر

آمریکا و جهان اسالم1  بین المللی  دهمین اجالس 
با عنوان »یک دهه دیالوگ« 
تعهدات  تجدید  منظور  به  و 
با  آمریکا  روابط  خصوص  در 
می شود  برگزار  اسالم  جهان 
و  افغانستان  آیندة  دورنمای  و 
روی  آن  تأثیرات  و  پاکستان 

بررسی  را  منطقه  و  کشورها  این  داخلی  امنیت 
می کند. در این نشست، حامد کرزی، رئیس جمهور 
افغانستان، احمدبن عبداهلل بن زید آل محمود، معاون 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه کابینة دولت قطر، 

1. http://usislamicforum2013.qatarconferences.
org

متحد  ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت  سابق  سفیر 
برنامه ریزی  وزیر  دراج  عمرو  و  پیکرینگ  توماس 
و همکاری بین المللی مصر و تارا سونانشان معاون 
وزیر خارجه در امور دیپلماسی عمومی وزارت امور 
خارجه ایاالت متحده، اکمل الدین احسان اوغلو دبیر 
همکاری های  سازمان  کل 
اسالمی و سایر شخصیت های 
سیاسی و علمی حضور داشتند. 
نشست شخصیت های  این  در 
حضور  کشور   30 از  مختلفی 

داشتند.
در  درگیری ها  بر  تمرکز  امسال  نشست  مباحث 
افغانستان و سوریه و تغییرات سیاسی در پاکستان 
در  بحث  بر  عالوه  عربی،  کشورهای  دیگر  و 
در  بیشتر  اقتصادی  فرصت های  به  نیاز  موضوع 

دموکراسی های نوظهور در سراسر جهان بود. 
مسائل  بررسی  به  خاص  طور  به  نشست  جلسات 

 ُمنتدی أمريكا والعالم اإلسالمي

برگزاری انجمن گفت وگو میان امریکا و جهان اسالم
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تمرکز  اسالم  جهان  و  متحده  ایاالت  بر  حساس 
تغییرات  چشم انداز  پرتو  در  امسال  جلسات  داشت. 
در جنوب آسیا و ارزیابی تأثیر خروج نیروهای ناتو 
و نیروهای آمریکایی از افغانستان و انتقال تاریخی 
قدرت در پاکستان در چشم انداز امنیت منطقه ای و 

داخلی بود.
این  افتتاحیة  در  خود  سخنان  در  کرزای  حامد 
آمریکا  گفت:  اسرائیل  به رسمیت شناختن  با  مراسم 
و غرب باید به جهان اسالم نشان دهند که دربارة 
مشکل فلسطین و اسرائیل نگاهی جانبدارانه ندارد 
دولت  یک  داشتن  برای  فلسطینی ها  آرزوی  به  و 
کنار  در  بتواند  که  دولتی  احترام می گذارد،  مستقل 
بلکه  برود  بین  از  نباید  اسرائیل  بایستد.  اسرائیل 
می بایست تشکیل دولت قوی و مستقل فلسطینی 
داخل  در  اظهارات  این  بپذیرد.  خود  کنار  در  را 
از  بسیاری  و  فراوانی داشت  واکنش های  عربستان 
اسالمگرایان این مواضع را رد کردند و اظهار داشتند 

افغانستان  مردم  و  حکومت  مواضع  سخنان  این 
نیست بلکه فقط نظریات خود کرزای است.

جلسات دیگری نیز دربارة چالش های اقتصادی که 
در آینده در سراسر خاورمیانه در پی بهار عرب به 
وجود خواهد آمد، تمرکز می کنند. کارگروه های این 
نشست چگونگی ترویج رشد و شمول اقتصادی را 
در پرتو ادامة بی ثباتی سیاسی  مورد مطالعه قرار داد.

دربارة  انجمن  این  گذشته،  مطالب  بر  عالوه 
در  جنگ  تشدید  آثار  و  سوریه  در  درگیری ها 
تهدیدات  و  بشردوستانه  نگرانی های  و  خاورمیانه 
امنیتی و چالش های سیاسی که بر اثر این حوادث 
انجمن همچنین  پرداخت.  بحث  به  می افتد،  اتفاق 
نیروهای  و  عرب  جهان  عمومی  افکار  بررسی  به 
محرک انقالب های عربی و تأثیر بالقوة این نیروها 
در شکل گیری میدان جنگ در جنگ های سیاسی 

در جوامع عربی در سال های آینده پرداخت.
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»مؤتمر نصرة القدس في الذكری الـ 46 الحتالله « «

همایش نصرت قدس در 46 سالگرد اشغال قدس 
»با نام لبیک یا قدس«

زمان: ۴ ژوئن 2013 مطابق 1۴ خرداد 1392
مکان: غزه / فلسطین 

برگزارکننده: وزارت اوقاف غزه
روز  مناسبت  به  غزه  مذهبی  امور  و  اوقاف  وزارت 
اشغال  سالگرد  ۴6امین  و  شکست(  )روز  نکسه1  
فلسطین، کنفرانس حمایت از قدس را با نام »لبیک 
یا قدس« 2در هتل کومودور در ساحل دریای غزه 
برگزار کرد. این کنفرانس با حضور وزیر اوقاف دولت 
غزه اسماعیل رضوان، مشاور سیاسی نخست وزیر 
دکتر یوسف رزقه، رهبر جهاد اسالمی دکتر محمد 
هندی، رئیس انجمن علمای فلسطین، دکتر سلیم 
سالمه و با حضور بسیاری از روحانیون و واعظان 
و دانشمندان، استادان دانشگاه و معاونان قوة مقننه 
این  در  اوقاف  وزیر  شد.  برگزار  دولت  وزرای  و 
همایش گفت: امروز برای حمایت از قدس در کنار 
هم جمع شده ایم. در زمانی که به مسجد االقصی 
سیستماتیک  صورت  به  آن  یهودی سازی  برای 
تعرض شده است و این شهر مقدس با سخت ترین 
و  آثار  ازبین بردن  و  یهودی سازی  جهت  حمالت 

1. مــردم جهــان عــرب نخســتین روز جنــگ شــش روزة 
ــغال  ــه اش ــه ب ــال 196۷ را ک ــراب در س ــه اع ــرائیل علی اس
ــوار غــزه  ــري و ن ــه باخت بخــش شــرقي بیــت المقــدس، کران

منجــر شــد، روز نکســه مي نامنــد.
2. www.palwakf.ps

تاریخی  حافظة  ازبین بردن  و  اسالمی  نشانه های  
آن و وارونه کردن حقایق مواجه است. 

اینکه  بیان  با  خود  سخنان  در  اوقاف  وزیر 
خطر  معرض  در  بیت المقدس  و  مسجداالقصی 
کرد  تأکید  است،  اشغالگران  لحظة  هر  و  روزه  هر 
و  مکرر  حمالت  معرض  در  مسجداالقصی  که 
تلمودی،  رسمی،  سطح  در  اسرائیل  سیستماتیک 
تغییر  برای  رسوم  و  آداب  برپایی  و  هنری  دینی، 
واقعیات و تقسیم بندی زمانی و مکانی برای عبادات 

می باشند. 
اسماعیل رضوان در ادامة سخنان خود به صراحت 
بیان کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی تصمیم دارد 
تا 100 کنیسة  یهودی در اطراف مسجداالقصی بنا 
کند و همچنین ساختمانی به ارتفاع 3۵ متر در 10 
کار  این  با  تا  بسازد  مسجداالقصی  کنار  در  طبقه 
مسجداالقصی و بناهای اسالمی اطراف آن مهجور 

بماند.
وزیر اوقاف با فراخواندن صاحبان قدرت در بخش 
برای  مقاومت  گزینة  به  اشغالی  فلسطین  غربی 
هرگونه  گذاشتن  کنار  و  مسجداالقصی  از  دفاع 
گفت وگوهای  به  بازگشت  و  عادی سازی  مذاکرات 
پوچ خواستار برگزیدن گزینة مقاوت و ثبات در این 

راه شد.
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از تمامی کشورهای عربی و اسالمی،  اوقاف  وزیر 
رهبران، روشنفکران و دانشمندان، اتحادیة عرب و 
سازمان همکاری اسالمی و تمام کسانی که به حق 
ایمان دارند، خواست تا با لزوم اتخاذ نقش حقیقی 
مستقیم  حمایت  و  قدس  از  دفاع  جهت  در  خود 
سیاسی، مادی، معنوی و نظامی به منظور افزایش 

فلسطین  مردم  استقامت 
کمک کنند.

شرکت کنندگان در کنفرانس 
عربی  هویت  بر  پایان  در 
و  آن  اسالمیت  و  فلسطین 
به  که  حلی  راه  گونه  هر  رد 
در  یهودیان  سرپرستی  دادن 

و  تاکید کردند  منجر شود،  فلسطین  از  بخشی  هر 
و  فلسطین   مردم  مقاومت  از  حمایت  ضرورت  بر 
سیاسی،  جنبة  از  آن  مقدس  مکان  دو  به خصوص 
خواستار  همچنین  و  کردند  اشاره  معنوی  و  مالی 
سرزمین  از  وجب  یک  حتی  واگذاری  بودن  حرام 
این  بودن  وقف  دلیل  به  اشغالگران  به  فلسطین 
سرزمین به نسل های مسلمانان، و توقف مذاکرات 

بی ثمر با اشغالگران شدند.
یهودی سازی  پروژة  به  هشدار  با  شرکت کنندگان 
تقلب  و  جعل  و  نابودی  و  مسجداالقصی  و  قدس 

عربی  و  اسالمی  کهن  و  بزرگ  تمدن  تاریخ  در 
شهر قدس از تمامی وزارت های اوقاف کشورهای 
مردم  به  هشدار  و  شناساندن  خواستار  اسالمی 
کشورهای مسلمان دربارة واقعة نکسه در فلسطین 
امکانات و قدرت تمامی  با تمامی  تا  اشغالی شدند 

مردم مسلمانان را دربارة به این قضیه بیدار کنند.
جامعة  از  مشارکت کنندگان 
با  تا  خواستند  بین المللی 
اجرای مسؤولیت های انسانی 
اتخاذ  و  خود  اخالقی  و 
قدرتمند  و  سریع  روش های 
صهیونیست ها  اشغالگری  به 
و  فلسطینی  اراضی  قبال  در 
ماندن  باقی  اینکه  به  اشاره  با  دهند.  پایان  عربی 
انسانیت  برای  است  ننگی  لکة  اشغالگر  رژیم 
و  آزادی  و  حق  مبنای  بر  که  بین المللی  جامعة  و 
در  اشغالگری  بقای  و  است.  شده  بنا  دموکراسی 
تنافی با این مفاهیم ارزشمند است و مانند چهره ای 
است که منعکس کنندة ظلم و ستم فساد و کشتار و 

نقض قوانین و مقررات است.
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زمان: 2۵/ شعبان/ 1۴3۴
مکان: مدینه منوره / عربستان سعودی

برگزارکننده: دانشگاه اسالمی مدینه منوره
اهداف همایش۱:

1. آینده تالش پادشاهی در خدمت مسائل 
آفریقا و راه های تقویت آن

پادشاهی  پیشرو  نقش  کردن  آشکار   .2
عربستان سعودی در قاره آفریقا

دیپلماسی  عوامل  و  ابعاد  بر  اطالع   .3
را  ارتباط خود  دامنه  در  عربستان سعودی 

با آفریقا
بین  تاریخی  روابط  تکامل  رصد   .۴
عربستان سعودی و کشورهای قاره آفریقا.

۵. اطالع بر راه های تقویت روابط نزدیک 
آفریقا و عربستان سعودی.

محورهای همایش:
میان  روابط  تاریخی  رصد  اول:  محور 

عربستان سعودی و افریقا

1. www.iu.edu.sa

1. تبادل سفرا و مأموریت های دیپلماتیک 
قارة  کشورهای  و  سعودی  عربستان  بین 

آفریقا؛
2. تبادل بازدیدها میان پادشاهان عربستان 

سعودی و حاکمان آفریقایی؛
3. روابط خارجی میان عربستان سعودی و 

آفریقا بین گذشته و حال حاضر؛
و  آفریقا  روابط  شکوفایی  عوامل   .۴

عربستان در قراردادهای هشت گانه؛
روابط  اهداف  و  ابعاد  دوم:  محور 

عربستان و افریقا
و  عرستان  میان  خارجی  روابط  اصول   .1

کشورهای قارة افریقا؛
2. نقش اساسی عربستان در برطرف کردن 

شکاف افریقایی؛
با  مواجهه  در  آفریقا  و  عربستان  روابط   .3
تهدیدات ایدئولوژیکی که قارة آفریقا با آن 

مواجه است؛
چشم انداز  و  افریقا  و  عربستان  روابط   .۴

توسعة همه جانبة افریقا؛

همایش 

»روابط تاریخی میان عربستان سعودی و افریقا و راه های تقویت آن«

»مؤتمر« العالقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وإفريقيا وسبل تعزيزها
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۵. روابط عربستان و افریقا و نقش آن در 
تقویت امنیت و صلح میان دو حکومت.

عربستان  تالش های  سوم:  محور 
سعودی در خدمت مسائل آفریقایی

در  را  نقش خود  و  دیپلماسی عربستان   .1
حمایت از روابط عربی و آفریقایی؛

2. دیپلماسی عربستان سعودی و نقش آن 
در حل و فصل اختالفات میان حکومت ها 

و گروه های قارةة آفریقا؛
توسعة  در  سعودی  عربستان  نقش   .3

کشورهای آفریقایی است؛
سعودی  عربستان  امدادی  تالش های   .۴

برای قربانیان مردمی قارة آفریقا؛
۵. سرمایه گذاری های عربستان سعودی در 

داخل کشورهای افریقایی؛
6. تالش های عربستان سعودی در دعوت 

و آموزش کودکان قارة آفریقا؛
۷. تالش های عربستان سعودی در خدمت 

حجاج و عمره گذاران آفریقایی.

محور چهارم: راه های تقویت روابط 
عربستان و افریقا در خالل:

و  عربستان  میان  تجاری  تبادل   .1
کشورهای قارة افریقا؛

2. سرمایه گذاری های مستقیم عربستان در 
کشورهای قارة افریقا؛

3. سرمایه گذاری برنامه های توسعة انسانی 
و اجتماعی در کشورهای قارة افریقا؛

در  عربستان  مسالمت آمیز  میانجیگری   .۴
و  کشورها   بین  اختالفات  فصل  و  حل 

گروه های آفریقایی؛
۵. پروژه های خدماتی برای مردم آفریقایی؛

قارة  کودکان  برای  آموزشی  پشتیبانی   .6
آفریقا؛

قارة  برای  اسالمی  تبلیغات  حمایت   .۷
آفریقا؛

در  آفریقایی  کشورهای  یاری  و  کمک   .۸
مسائل عربی و اسالمی.





مهم ترین اخبار
)رصد مواضع و دیدگاه علمای جهان عرب در برابر حوادث اخیر(
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کشور مصر را به حق می توان قلب جهان عرب نام 
گذارد؛ زیرا تحوالت مصر در طول تاریخ بیشترین 
تأثیرگذاری را بر جهان عرب داشته است. تا جایی 
که نقطة شروع رویش سازمان های جهاد اسالمی 
از مصر بود زمانی که در سال 1966 میالدی  نیز 
شکل  مصری  جهاد  سازمان  اولیة  هسته های 
بن الدن  اسامه  )جانشین  الظواهری  ایمن  گرفت.1 
و رهبر کنونی القاعده( نیز یکی از اعضای وابسته 

به این گروه ها بود.2
دکتر صالح سریه )مؤسس تشکیالت جهادی تنظیم 
بود،  فلسطینی  فردی  که  این  با  العسکریة(  الفنیة 
رهبرِی یکی از تشکیالت جهاد مصری را در سال 
برای صالح  که  حالی  در  داشت.  عهده  بر  19۷۴م 
سریه فلسطینی دشمن نزدیک تر از لحاظ فیزیکی 
حکومت  با  مبارزه  به  وی  اما  بود  اسرائیل  همان 
مسلمان  جهادی های  و  او  زیرا  می پرداخت؛  مصر 
که  بودند  عقیده  این  بر  اسالمیین(  )جهادیین 

1. عبدالمنعم منیب، التنظیم والتنظیر، ص۷. 
2. برای اطالع بیشتر از این سازمان ها و سرنوشت آن ها نک: 

التنظیم و التنظیر، صص۸-۷.  

مبارزات باید در مصر متمرکز باشد و تغییر حکومت 
از آنجا به سایر کشورهای اسالمی سرایت کند؛ زیرا 
آنان عقیده داشتند که مصر جایگاه تمدنی تاریخی 
این  و موقعیت جغرافیایی خاص و مهمی دارد که 
عربی  کشورهای  در  اثرگذاری  مرکز  به  را  کشور 

تبدیل کرده است.3
اکنون نیز سقوط حاکمیت اخوان المسلمین به عنوان 
و  امواج فکری  مهم ترین حزب اسالمگرا در مصر 
میدانی متعددی را در پی داشته که تاکنون نیز ادامه 
یافته است. برخی این شکست را به معنای شکست 
حاکمیت  شکست  عبارتی  به  یا  سیاسی  اسالم 
و  کردند  تلقی  عربی  کشورهای  در  اسالم گرایان 
نظامی  کودتای  حاصل  را  سقوط  این  نیز  عده ای 
دانستند که با هدایت آمریکا در مصر رخ داده است 
اسالم گرایان  علیه  جنگی  میدان  را  مصر  کشور  و 
سلفی،  سایت های  از  برخی  که  جایی  تا  می دانند 
میدان رابعه العدویه را به غزه تشبیه کرده اند.۴ با این 

3. عبدالمنعم منیب، التنظیم و التنظیر، صص11-10.
۴. »حصار غزة وحصار رابعة«، هشام النجار، سایت 

االسالم الیوم:

مصر
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حال، اشتباهات و ضعف اخوان المسلمین در موضع 
قدرت طی یک سال گذشته بر هیچ کس پوشیده 
برای  را  زمینه  که  بود  اشتباهات  همین  و  نیست 
فراهم  ارتش  دخالت  و  خیابان ها  در  مردم  حضور 
ساخت. بروز این اوضاع وظیفة سنگینی را بر دوش 
صاحب نظران و متفکران متعهد و مسلمان قرار داده 
است تا با دقت به بازخوانی عملکرد اخوان المسلمین 
و  ضعف  نقاط  و  بپردازند  اخیر  سال های  در  مصر 
انحرافی را که چنین شکستی را در پی داشته است، 

مشخص سازند:
1. راشد الغنوشی رئیس حزب "النهضه االسالمیه" 
تونس که هم اکنون رهبری ائتالف حاکم بر تونس 
میدان  به عنوان  را  مصر  اوضاع  دارد،  عهده  بر  را 
نبردی از نبردهای اسالم توصیف کرد. وی گفت: 
جنگ های بزرگ تاریخ مانند جنگ صلیبی و جنگ 
و  تمام شد  مسلمانان  نفع  به  در مصر  تاتار  قوم  با 
مصر  در  اسالم،  تاریخ  در  دیگر  نبردی  نیز  اکنون 

در جریان است. 

غنوشی گفت: کسی که کودتای مصر را فرماندهی 
در  را  وی  که  رئیسش  از  را  خود  مشروعیت  کرد، 
کسب  مرسی(،  محمد  )یعنی  است  افکنده  زندان 
کرده بود. رئیس جمهور مصر وی را برای فرماندهی 

http://islamtoday.net

فرماندة  علیه  سرباز  یعنی  بود؛  کرده  تعیین  ارتش 
خود کودتا می کند و این رسوایی است.

ادعای  که  کسانی  گفت:  النهضه  جنبش  رئیس 
کودتاچیان  کنار  در  اما  می کنند؛  دموکراسی 
به  شورش ها  این  که  می دهند  وعده  و  ایستاده اند 
در  بدانند که هرگز  دیگر کشورها سرایت می کند، 

این کار موفق نمی شوند.1
در  مصر،  در  اخیر  تحوالت  از  پس  است  گفتنی 
کشور تونس نیز مخالفان حاکمیت اسالم گرایان به 
خیابان ها آمدند و با تظاهرات در خیابان ها خواهان 
النهضه  جنبش  رهبری  به  فعلی  دولت  برکناری 
را  تحرکات  این  الغنوشی  مقابل،  در  که  شدند 
سوق دادن کشور به سوی سرنوشتی مجهول تلقی 
کرد. وی با دعوت به گفت وگو، مردم و احزاب را از 

ادامه اعتراضات بر حذر داشت.2
2. رضوان السید، نویسنده و متفکر لبنانی است که 
لیسانس  دریافت  به  موفق  19۷0میالدی  سال  در 
دانشگاه  در  اسالمی  معارف  و  الهیات  دانشکدة  از 
دکترای  نیز  19۷۷میالدی  سال  در  و  شد  االزهر 
دریافت کرد.  آلمان،  توبینگن  دانشگاه  از  را  فلسفه 
استاد  به عنوان  لبنان  دانشگاه  در  از سال 19۷۸  او 
کتاب ها  تاکنون  و  شد  مشغول  اسالمی  مطالعات 
جمله  از  است.  کرده  عرضه  را  متعددی  مقاالت  و 
مقاالت سیاسی و علمی او که در دو روزنامه الحیات 

و الشرق االوسط به چاپ رسیده اند.

1. »الغنوشــي: مــا یجــري فــي مصــر معرکــة مــن معــارک 
اإلســالم«، جمعــه، 19 جــوالی 2013م، ســایت الحیــات:

http://alhayat.com
ــول«،  ــس نحــو المجه ــع تون ــن دف ــذر م 2.»الغنوشــي یُح

ــن: ــروق اون الی ــایت الش ــوالی 2013م، س 29ج
http://www.echoroukonline.com
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موج  "شکست  نام  با  مقاله ای  در  السید  رضوان 
اسالم سیاسی" که در روزنامة الشرق االوسط منتشر 
گردید، به بررسی شکست جماعت اخوان المسلمین 
در مصر پرداخته است که به دلیل مفصل بودن این 

مقاله فقط به بخش کوچکی از آن اشاره می کنیم.
اتکای  مرکز  به عنوان  را  ایران  مقاله  این  در  وی 
اسالم گرایان عرب در دهه های اخیر توصیف کرده 
این  از  نیز  اخوان المسلمین مصر  است که جماعت 
قاعده مستثنا نبوده است و روابط حسنه ای با ایران 

داشته است.
ارتباط  تداوم  بررسی  به  دوم،  بخش  در  وی 
به قدرت رسیدن  از  بعد  ایران  با  اخوان المسلمین 
مرسی  که  اشارات  این  با  است.  پرداخته  مرسی 
نیز  بار  کرد، هفت  تهران سفر  به  بار خودش  یک 
در  فرستاد،  تهران  به  را  الحداد  عصام  مشاورش 
استقبال  ایرانی  مسئوالن  و  رئیس جمهور  از  قاهره 
کرد و توافقنامه های توریستی و غیر آن را با تهران 

امضا کرد و...
وی سپس نوشته است آیا اقدامات مرسی و اخوان 
در این یک سال ناشی از غرور و توهم نبوده است؟

مکتب ارشاد جماعت اخوان المسلمین تصور می کرد 
که مصر اخوانی رهبر و پرچم دار اسالم سنی است، 
که  ترکیه  و  شیعی  اسالم  رهبر  که  ایران  کنار  در 
را  قدرتمند  مثلثی  و  است  سیاسی  اسالم  رهبر 

نباید خودش  نبود که  اما متوجه  تشکیل می دهند. 
را با ایران و ترکیه مقایسه کند و در حد آنان قدم 
بردارد؛ زیرا هرکدام از این دو کشور دارای سال ها 
در  را  آنان  نفوذ  عقبة سیاسی و فکری هستند که 

مشرق عربی به همراه داشته است.
به  توجه  با  است  نوشته  السید  رضوان  پایان،  در 
از  برخی  و  ترک ها  ایرانی ها،  از  غیر  فوق،  تحلیل 
اخوان المسلمین  سقوط  از  کس  هیچ  آمریکایی ها 

مصر ناراحت نشد.1
و  درگیری  شاهد  مصر  کشور  اخیر،  ماه  در   .3
مقابلة خیابانی میان مردم بوده است و تاکنون نیز 
را  اخوان المسلمین و اسالم گرایان که عزل مرسی 
ترک  را  خیابان ها  می دانند،  قانونی  غیر  کودتایی 

نکرده اند و تن به مصالحه نداده اند. 

احمدالعارف، سخنگوی رسمی اخوان المسلمین مصر 
در گفت وگو با الشرق االوسط )لندنی( اعالم کرد: ما 
تن به مصالحه نخواهیم داد و تمام اقداماتی را را که 
به اسقاط نظام محمد مرسی منجر شد، رد می کنیم. 
وی برای حضور اخوان المسلمین در جلسات آشتی 
ملی شروطی را ذکر کرد که بازگشایی شبکه های 
عدم  و  مصر  اسالم گرایان  مسدودشدة  تلویزیونی 

ــید،  ــي«، رضوان الس ــالم السیاس ــة اإلس ــار موج 1. »انکس
جمعــه، 21تیــر 1392ش/ 12جــوالی 2013م، ســایت الشــرق 

االوســط:
http://m.aawsat.com
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جمله اند.1  آن  از  اسالم گرایان  قضایی  تعقیب 
همچنین شیخ سید العربی خطیب جمعه در میدان 
را  ملی  مصالحة  به  دعوت  از  هدف  العدویه،  رابعه 
مأموران  و  نظامیان  خواند. وی  دین  از  کوتاه آمدن 
پلیس را از گرفتن سالح به سمت تظاهرات کنندگان 
بر حذر داشت و گفت شما به تنهایی در محضر خدا 

در قبال اعمالتان پاسخ گو خواهید بود.2
از  که  آوریل،   6 جنبش  مؤسس  ماهر،  احمد   .۴
معارضان محمد مرسی به شمار می آید در مقاله ای 
چاپ  به  پست  واشنگتن  آمریکایی  روزنامة  در  که 

رسید نکات قدرخور تأملی را ذکر کرده است.
وی در ابتدا نوشته است که من نیز در جنبش تمرد 
ضد مرسی حضور یافتم و جنبش 6 آوریل توانست 
و  مرسی  حکومت  اسقاط  برای  امضا  2میلیون 
برگزاری انتخابات زودهنگام، جمع آوری کند. ماهر 
در  و حکومتش  را شکست مرسی  اقدام  این  دلیل 
مرسی  که  است  نوشته  و  دانسته  مردم  به  خدمت 
و اخوان المسلمین در زمان سلطه بر مصر مرتکب 
را  اشباهات بی شماری شدند که خشم مردم مصر 
و  کردند  پافشاری  خشونت  بر  آنان  داشت.  پی  در 
از آنان می خواهیم که برای  حتی اکنون نیز وقتی 
این  بیایند،  مذاکره  میز  بر سر  ملی  دولتی  تشکیل 
دعوت را رد می کنند و بازگشت مرسی را قبل از هر 

مذاکره ای خواستار هستند.

1. » اإلخــوان: لــن نجلــس للحــوار ونرفــض دعــوة 
المصالحــة شــکال وموضوعــا«، پنجشــنبه، 2۵جــوالی 

المصریــون: ســایت  2013م، 
http://www.almesryoon.com

2. »خطیــب »النهضــة«: دعــوات المصالحــة الوطنیــة 
ــوالی 2013م،  ــه 26ج ــن«، جمع ــن الدی ــازل ع ــا التن هدفه

ــروق: ــایت الش س
http://shorouknews.com

احمد ماهر سپس نگرانی خود را از سلطة ارتش بر 
مصر اظهار داشته و به انتقاد از اقدامات ارتش مصر 

پرداخته است. 
وی در این مقاله نوشته است: دخالت های بی رویة 
است؛  کرده  نگران  را  ما  سیاسی  مسائل  در  ارتش 
عدم  انتقالی  راه  نقشة  از  حمایت  در  ما  شرط  زیرا 
که  حالی  در  بود  سیاسی  مسائل  در  ارتش  دخالت 
سیاسی  میدان  وارد  فعال  طور  به  ارتش  هم اکنون 
خطاب های  باالگرفتن  همچنین  است.  شده 
من  اسالم گرا  و  لیبرال  رسانه های  میان  کینه آمیز 
نابودی  که  سخنانی  زیرا  است؛  ساخته  نگران  را 
آن  اعضای  تمام  انداختن  زندان  به  یا  حزب  یک 
را طلب می کند، مطلقًا مردود است. عالوه بر این 
بر  حکومت  دوباره  که  کنیم  قبول  نمی توانیم  ما 
رسانه ها سیطره یابد و به بهانة مبارزه با تروریسم 
به توقیف رسانه ها بپردازد.؛ زیرا بر اساس تجربه ای 
در  اگر  نیز  ما  که  می دانیم  داریم  ارتش  از  ما  که 
آینده بخواهیم از این حکومت انتقاد کنیم، متهم به 

تروریسم می شویم.
از  نمی تواند  هیچ کس  است:  نوشته  پایان  در  وی 
اقدامات مرسی و جماعتش دفاع کند؛ اما آیا ما حق 
نداریم با نگرانی شدید، کشتار 100 تن از حامیان 
مرسی را مورد انتقاد قرار دهیم؟کسانی که با شلیک 

گلوله به سرشان کشته شده اند.3

ــر لـ«الواشــنطن بوســت«: أخشــی عــودة  3. »أحمــد ماه



71دیدگاه علمای جهان عرب )رصد مواضع و دیدگاه علمای جهان عرب در برابر حوادث اخیر(

جماعت  شورای  عضو  عبدالماجد،  عاصم   .۵
حامیان  جمع  در  سخنانی  طی  اخوان المسلمین، 
نام  با  ارتش  العدویه گفت:  رابعه  مرسی، در میدان 
مبارزه با تروریست به جنگ با ملت مصر برخاسته 

است.
  

کشتار  به  دست  ارتش  اگر  داشت:  اظهار  وی 
هرگز  اسالم گرایان  بزند،  مسلمان  تظاهرکنندگان 
ارتش  به  خطاب  و  کرد  نخواهند  مثل  به  مقابله 
میلیون ها  این  آیا  گفت:  مصر  رسانه های  و  مصر 
تروریست  همگی  آمده اند  خیابان ها  به  که  نفری 
که  کرد  تأکید  عبدالماجد  همچنین  هستند؟ 
تظاهرات اسالم گرایان و حامیان مرسی از روز اول 

مسالمت آمیز بوده است.1
6. در میان هیاهو و جنجال هایی که پس از عزل 
یوسف  شیخ  نظرهای  اظهار  آمد،  وجود  به  مرسی 
وی  کرد.  جلب  خود  به  را  همگان  توجه  قرضاوی 
اتحاد  به عنوان رئیس هیئت  اخیر  که در سال های 

ســایت  2013م،  ۵آگوســت  والحیــاد...«،  »العســکر« 
المصریــون:

http://almesryoon.com
1. »عبدالماجد: الجیش یرید معاداة الشعب المصري«، شنبه، 

20جوالی 2013م، سایت االسالم الیوم:
http://islamtoday.net

در  و  بود  کرده  شهرت  کسب  اسالمی  علمای 
و سایر  اخوان المسلمین  مرشد  به  تبدیل شدن  حال 
اسالم گرایان سلفی در منطقه بود، یکی از عواملی 
از  را  مصر  در  سوریه  سفارت  بسته شدن  که  بود 
رسید.  نیز  خود  مطلوب  به  و  شد  خواستار  مرسی 
این در حالی است که هنوز سفارت اسرائیل در مصر 
برقرار است و نامة دوستانة رئیس جمهور اسالم گرا 
پرز،  شیمون  به  مرسی  محمد  مصر،  معزول  و 
رئیس جمهور رژیم صهیونیستی لکة ننگی است که 

بر دامان اخوان المسلمین مصر خواهد ماند.
تمرد  جنبش  شکل گرفتن  ابتدای  از  که  قرضاوی 
و  پرداخت  وی  از  دفاع  به  مرسی،  حکومت  علیه 
از عزل مرسی  اعالم کرد، پس  او حرام  بر  خروج 
عبدالفتاح  از  و  داد  مرسی  بازگشت  وجوب  به  فتوا 
مرسی،  عزل  اصلی  عامل  و  دفاع  وزیر  السیسی، 
خواست تا از منصب خود استعفا دهد. وی همچنین 
از احمد الطیب رئیس االزهر خواست تا از مواضع 
خود در حمایت از عملکرد ارتش تجدید نظر کند.2 
مورد  مرسی،  تأیید  وجوب  به  قرضاوی  فتوای 
گرفت  قرار  اسالم  علمای  اتحادیة  تأیید  و  حمایت 
قرضاوی  عهدة  به  آن  ریاست  که  اتحادیه  این  و 
است، بیانیه ای را در تأیید فتوای او صادر کرد.3 اما 
بیانیه  االزهر  تأییدیه،  این  انتشار  از  پس  روز  یک 
را در رد این فتوا منتشر کرد و فتوای قرضاوی را 
سخنی گزاف و دعوت به فتنه دانست. در این بیانیه 
که  است  آن  از  باالتر  االزهر  شیخ  که  است  آمده 

2. » القرضــاوي یفتــي بوجــوب تأییــد مرســي«، شــنبه، 1۵ 
تیــر 1392ش/ 6جــوالی 2013م، ســایت الجزیــره:

http://www.aljazeera.net
ــوی القرضــاوي ویحــذر مــن شــر  ــد فت 3. »االتحــاد یؤک
مســتطیر بمصــر«، دوشــنبه، 1۷تیــر 1392ش/ ۸جــوالی 

ــاوی: ــایت قرض 2013م، س
 http://www.qaradawi.net
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برای حمایت از طایفه ای ضد طایفه ای دیگر بایستد 
معرفت  و  نصوص شرعی  از  برخاسته  مواضعش  و 

عمیق است.1
نتیجه ندادن  و  روز  چند  گذشت  از  پس  قرضاوی 
عوامل سقوط  با  مبارزه  به  را  مردم مصر  فتوایش، 

مرسی دعوت کرد. 
شبکة  از  که  الحیات  و  الشریعه  برنامة  در  وی 
تلویزیونی الجزیره قطر پخش می شد، با استناد به 
آیات قرآن کریم به وجوب مبارزه با خروج کنندگان 
بر حاکم فتوا داد و همچنین آیات و روایات نبوی 
را مستمسک خویش قرار داد تا مشروعیت حکومت 
از  را  خود  منظور  او  کند.  اثبات  را  مرسی  محمد 
برای  اما  نکرد؛  مشخص  حاکم  بر  خروج کنندگان 
مبارزه  وی  مقصود  که  بود  واضح  بینندگان  همة 
تظاهرات  بر  تأکید  با  وی  است.  مصر  ارتش  با 
مسالمت آمیز در مصر گفت: اگر کسانی که بر حاکم 
برندارند،  خویش  عمل  از  دست  کرده اند،  خروج 

کشتن آنان واجب است.2

قرضاوی در این برنامه تلویزیونی خطاب به ارتش 

ــنبه،  ــه ش ــاوی و..«، س ــوی القرض ــد فت ــر ینتق 1. »األزه
1۸تیــر 1392ش/ 9جــوالی 2013م، ســایت روزنامــه الوطــن 

ــت: کوی
http://alwatan.kuwait.tt

ــن یخــرج  ــال م ــوی إجــازة قت 2. »القرضــاوي یجــدد فت
علــی الحاکــم و..«، دوشــنبه، 31تیــر 1392/ 22جــوالی 

ــروق: ــایت الش 2013م، س
 http://www.echoroukonline.com

مصر گفت: چه کسی به نیروهای مسلح اجازه داد 
به  خطاب  همچنین  و  کنند؟  عزل  را  مرسی  که 
نیروهای  فرماندة  و  دفاع  وزیر  السیسی  عبدالفتاح 
مسلح مصر گفت: چه کسی تو را فرماندة ارتش قرار 
داد؟ تو بر اطاعت کردن قسم خوردی، چه کسی به 

تو این حق را داد که مرسی را عزل کنی؟
وی گفت: اسالم این عملکرد را حرام قطعی می داند 
و به این دو آیه استشهاد کرد: »یا أیها الذین أمنوا 
أطیعوا اهلل وأطیعوا الرسول وأولي األمر منکم«، و«یا 

أیها الذین أمنوا أوفوا بالعقود«.3
از  عرب  ملت های  اکثر  ذهن  در  سؤال  این  اکنون 
مسلمان و غیر مسلمان نقش بسته است که این چه 
دینی است که علمای آن به صورت کاماًل گزینشی 
به احکام آن عمل می کنند و هر حکمی که با منافع 
اتخاذ می کنند؟  باشد  آنان همسو  و حزبی  سیاسی 
چرا وجوب اطاعت از حاکم و حرمت خروج بر او در 
سوریه صدق نمی کند؟ چرا در سوریه به جای جنگ 
قیام علیه حاکم واجب  بر حاکم،  با خروج کنندگان 

مؤکد می شود؟ و...
فتوای قرضاوی به وجوب مبارزه یکی از عواملی بود 
که باعث شد تا ارتش مهر تروریست را بر پیشانی 
برای  بهانه  این  با  و  بزند  مصری  اسالم گرایان 
متفرق ساختن آنان دست به سالح ببرد و به کشتار 

مردم متحصن در میدان رابعه بپردازد.
پس از این کشتار، قرضاوی تمام مردم مصر را به 
و  فراخواند  میدان ها  سایر  و  رابعه  میدان  در  آمدن 
و  نهاد  السیسی  عهدة  بر  را  کشتار  این  مسئولیت 
که  کرد  توصیف  مجرمی  قاتالن  را  نظامیان مصر 

ــوریا«،  ــر وس ــي مص ــاع ف ــة.. األوض ــة مفتوح 3. »حلق
ســایت  2013م،  22جــوالی  1392ش/  31تیــر  دوشــنبه، 

الجزیــره:
http://www.aljazeera.net
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مردم باید با شجاعت در مقابل آنان ایستادگی کنند. 
به  گفت:  ارتش  نیروهای  به  همچنین خطاب  وی 
نباید  که  چرا  نکنند؛  عمل  مافوقشان  دستورات 
کرد.  اطاعت  خالق  معصیت  در  مخلوقی  هیچ  از 
نیز  االزهر  علمای  از  سخنان  این  در  قرضاوی 
خواست که نظر شیخ االزهر را در قبال مواضعش 

تغییر دهند.1

یوسف  شیخ  فرزند  القرضاوی،  عبدالرحمن   .۷
مواضع  از  پدرش  به  خطاب  نامه ای  در  قرضاوی، 
کرد.  انتقاد  حکومتش  و  مرسی  از  دفاع  در  او 
ابتدای نامه نوشته است: پدرم! من  عبدالرحمن در 
قبل از اینکه فرزند تو باشم، شاگردت هستم. او در 
قسمتی از نامه نوشته است: نسل ما مانند نسل شما 
نیست که 30 یا 60 سال توان تحمل دیکتاتوری 
را داشتید. نسل ما نمی تواند 30 سال زیربار استبداد 

باشد.. .

وی در این نامه به انتقاد از محمد مرسی پرداخته 
او به ما وعدة توافق بر قانون داد؛  و نوشته است: 
ولی عمل نکرد، وعدة مشارکت در ادارة کشور را به 
ما داد نه استبداد ولی عمل نکرد، او به برخورد با 

1. »القرضاوي یدعو المصریین لالحتشاد بمواجهة القتلة«، 
شنبه، ۵مرداد 1392ش/ 2۷جوالی 2013م، سایت الجزیره:

  http://www.aljazeera.net

عوامل فساد در دوره قبل وعده داد ولی عمل نکرد، 
پس ما را به التزام به چه عهدی با او فرامی خوانی؟2 
دربارة  قرضاوی  نظرهای  اظهار  و  فتاوا  پی  در   .۸
مصر، برخی احزاب ملی این کشور و شخصیت های 
آن خواهان ملغی شدن ملیت مصری او شدند. در 
همین باره حزب 6 آوریل قرضاوی را متهم کرد که 
او با تحریک اسالم گرایان مصر، قصد دارد که مصر 
را نیز مانند سوریه درگیر جنگ داخلی و قومی سازد.

محمد سلیمان فاید، از اعضای جنبش 30 جونیه، در 
از جمله کسانی است که  باره گفت: قرضاوی  این 
می خواهد با به کارگیری خشونت، مصر را وارد جنگ 
و درگیری داخلی کند. او که طی سالیان گذشته در 
قطر مقیم بوده است، شجاعت آن را نداشته است 
قطر  حکومت  به  اعتراض  در  کلمه  یک  حتی  که 
سخن بگوید به رغم نقشی که قطر در همسویی با 
رژیم صهیونیستی در راستای ایجاد تفرقه در جهان 

عربی و اسالمی ایفا می کند.
حزب کرامت مصر نیز با ردکردن فتوای قرضاوی 
و دعوتش به جهاد در مصر اعالم کرد: این دعوت 
)فتوای قرضاوی( دعوتی است که هیچ سنگدل و 

کینه توزی آن را دربارة مصر روا نمی دارد.3  
جماعت  سابق  سخنگوی  الهلباوی،  کمال   .9
اخوان المسلمین مصر که هم اکنون چند سال است 
مؤسس  و  رئیس  و  شده  جدا  جماعت  این  از  که 
گفت وگوی  در  می باشد  لندن  در  اسالمی  انجمن 
تلفنی با شبکه سی بی سی گفت: هیچ عقل سلیمی 

2. »نجــل القرضــاوي ألبیــه: متــی ...«، چهارشــنبه، 19تیــر 
1392ش/ 10جــوالی 2013م، ســایت المنــار:

http://www.almanar.com
مــن  الجنســیة  بســحب  یطالبــون  »مصریــون   .3
القرضــاوي«، ســه شــنبه، ۸مــرداد 1392ش/ 30جــوالی 

نیــوز: ارم  ســایت  2013م، 
http://www.eremnews.com
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نمی تواند بگوید که مشروعیت محمد مرسی کامل 
را  مشروعیتش  از  عمده ای  بخش  وی  زیرا  است؛ 
در زمانی که قدرت به دستش بود، از دست داد و 
کنند  درک  خوبی  به  باید  اخوان المسلمین  جماعت 
که اغلب مردم مصر در 30 جونیه به میدان تحریر 
آمدند و کسی که نتواند حال واقع را به خوبی درک 

کند از آینده شناختی نخواهد داشت.1
در  نظرش،  اظهار  این  از  پیش  روز  ده  الهلباوی 
گفت وگو با روزنامة الشرق االوسط )لندن( رهبران 
انتقاد قرار  کنونی جماعت اخوان المسلمین را مورد 
داد و گفت اخوان المسلمین کنونی از مسیر تفکرات 

حسن البنا دور شده است.
او جوانان عضو اخوان را به روبرگردانی از رهبران 
کنونی اخوان که عامل خشونت، درگیری، هالکت 
مسیر  و  کرد  دعوت  هستند  استکبار  و  دشمنی  و 

اخوان مصر را ضد قرآن دانست.

شیوخ  بعضی  از  می کنم  تعجب  من  گفت:  وی 
سلفی که در نشست "کمک به سوریه" می نشینند 
سوریه  در  جهاد  به  دعوت  که  را  مصری هایی  و 
نمی کنند، مورد نفرین قرار می دهند و حتی فرزندان 
و نسل آنان را نیز مورد نفرین قرار می دهند. من از 

1. »الهلبــاوی: مرســی انتقــص مــن شــرعیته کثیــرا..«، ســه 
شــنبه، ۸مــرداد 1392ش/ 30جــوالی 2013م، ســایت روزنامــه 

االهــرام مصــر:
http://gate.ahram.org

از کجا  را  این شخص دین حنیف  خودم می پرسم 
آموخته است؟ 

و  دربارة مشروعیت مرسی گفت: شرعیت  هلباوی 
قانونی بودن از نظر دموکراسی فقط در صندوق های 
اسالم گرایان  ما  که  نمی شود  خالصه  انتخابات 
بود،  مرسی  به  معطوف  بخش  این  در  نظرمان 
به  مربوط  که  دارد  نیز  دیگری  بخش  دموکراسی 
روابط بین حاکم و محکوم است و وعده هایی که 
داده شده و به آن عمل نشده است که همین بخش 

از دموکراسی مشروعیت مرسی را ناقص کرد.
این گونه  را  مرسی  اشتباهات  مهم ترین  وی 
برشمرد: نداشتن دیدگاه و چشم انداز، دامن زدن به 
اختالفات و تعمیق تفرقه در جامعه، نادیده گرفتن 
دادستان  و  دولت  تغییر  برای  مردم  درخواست های 
کل و اصالح قانون اساسی و برخوردنکردن مناسب 
از  اخوان پس  اشتباهات  تمرد. همچنین  با جنبش 
راه ها،  بستن  برشمرد:  این گونه  نیز  را  مرسی  عزل 
تکفیر طرف های مخالف، استفادة ابزاری از دین در 

گذر از یک رقابت سیاسی به درگیری سیاسی و...2

10. مظهر شاهین، یکی از فضال و مبلغان اسالمی 
مصر است. وی که امام جماعت مسجد عمر مکرم 

ــن  ــت ع ــة انحرف ــوان الحالی ــادة اإلخ ــاوي: قی 2. »الهلب
مســار البنّا و...«، شــنبه، 29تیــر1392ش/ 20جــوالی2013م، 

ســایت المصــری الیــوم:
 http://www.almasryalyoum.com
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عملکرد  است.  مشغول  اوقاف  وزارت  در  و  است 
و  تلویزیونی  برنامه های  قالب  در  را  فعالی  تبلیغی 
خطبه های سخنرانی داشته است. او در انقالب مردم 
مصر برای سقوط مبارک فعالیت به سزایی داشت تا 

جایی که خطیب الثوره لقب یافت.1
مرسی  عزل  از  پس  رویدادهای  در  شاهین  مظهر 
جمعة  امامت  2013م  26جوالی  جمعه  تاریخ  در 
داشت.  عهده  بر  را  التحریر  میدان  در  نمازگزاران 
السیسی  امامت جمعه جمعیتی که به دعوت  یعنی 
به میدان التحریر آمده بودند و در مقابل نماز جمعه 
میدان  العدویه،  رابعه  میدان  در  اخوان المسلمین 

التحریر را محل تجمع خود قرار داده بودند.
وی در خطبه های نماز جمعه گفت: مردم مصر امروز 
و مصادف با سالروز جنگ بدر، با حضور خود چشم 
جانیان را خیره کردند و برای حمایت از وزیر دفاع 

در برابر خروج کنندگان از قانون به میدان آمدند.2
در همین روز در میدان رابعه العدویه، خطیب نماز 
جمعه، عبدالرحمن البر، که یکی از اعضای مکتب 
جمع  در  است،  اخوان المسلمین  جماعت  ارشاد 
حامیان مرسی گفت: دعوت کسانی را که شما را به 
خشونت دعوت می کنند، اجابت نکنید. هرچه پیش 
مسالمت آمیز  و  نزنید  خونریزی  به  دست  شما  آمد 
روش  این  که  دهید  ادامه  را  بودن حرکت خویش 
ما  از تانک ها و گلوله های آنان اثربخش تر است.3 

1. »مظهر شاهین، السیره الذاتیه«، سایت جلولی:
http://www.gololy.com

2. »مظهر شاهین : الشعب المصري سیبهر العالم الیوم«، 
جمعه، ۴مرداد1392ش/ 26جوالی 2013م، سایت الفجر:

http://new.elfagr.org
3. »خطیب »رابعة«: ال تستجیبوا لدعاة العنف..«، جمعه، 

۴مرداد1392ش/ 26جوالی 2013م، سایت الیوم السابع:
http://www.youm7.com

با  مواجهه  به  ُگل  با  گفت:  مرسی  حامیان  به  او 
مخالفانتان بروید حتی اگر با گلوله رو به شما آورند 
و جملة هابیل خطاب به قابیل را به آنان بگویید که: 
أنا بباسط یدی  لتقتلنی ما  »لئن بسطت إلی یدک 

القتلک إنی أخاف اهلل رّب العالمین«.۴
میان  جمعه  روز  این  در  تفاصیل  این  تمام  با  اما 
در  درگیری های شدیدی  معارضا مرسی  و  حامیان 
 ۷۴ مصر  بهداشت  وزارت  گزارش  به  که  گرفت 

کشته و ۷۴۸ زخمی پیامد این درگیری ها بود.
از  نگرانی  اعالم  با  نیز  االزهر،  الطیب، شیخ  احمد 
که  موقت مصر خواست  دولت  از  این خونریزی ها 
عامالن این جنایت از هر گروه و سازمانی هستند، 
تعقیب و مجازات کند. وی گفت: این خونریزی ها 
آنان  وحدت  راه  سد  و  مصری ها  میان  صلح  مانع 

می شود.۵
در  مکرم،  عمر  مسجد  امام  شاهین،  مظهر   .11
مصر  ملت  کرد:  اعالم  فطر  عید  نماز  خطبه های 
برای  را  میلیونی  تظاهراتی  به زودی  تا  است  آماده 

مطالبة قطع ارتباط با آمریکا برگزار کند. 

۴. »اگر تو برای کشتن من، دست دراز کنی، من هرگز به قتل 
تو دست نمی گشایم، چون از پروردگار جهانیان می ترسم «، 

سورة مائده)۵(، آیه2۸.
ر من ...«، شنبه، ۵مرداد 1392ش/  ۵. »شیخ األزهر یحِذّ

2۷جوالی، 2013م، سایت روزنامه الوسط بحرین:
http://www.alwasatnews.com
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وی از ملت مصر خواست که آماده باشند تا به زودی 
در جهت قطع ارتباط اقتصادی و نظامی با آمریکا، 

تظاهراتی میلیونی را ترتیب دهند.1
ایمن  القاعده،  اخیر، رهبر سازمان  12. در روزهای 
شده،  مصر  جریانات  وارد  مستقیمًا  نیز  الظواهری، 
را  اخوان المسلمین و اسالم گرایان مصری  جماعت 

مورد نصیحت خود قرار داده است.
صوتی  فایل  یک  قالب  در  معمول  طبق  وی 
نموده  ابراز  را  خود  مواضع  اینترنت  در  منتشرشده 

است.
که  اسالم گرایانی  از  سخنان  این  در  الظواهری 
احزابی را در مصر تأسیس کرده اند و هم اکنون در 
کنار ارتش ایستاده و عزل مرسی را تأیید کرده اند، 
این  مهم ترین  از  یکی  است  بدیهی  که  کرد  انتقاد 
احزاب حزب النور است که یک حزب سلفی افراطی 

در مصر محسوب می شود.
وی همچنین با نصایحی که از مبانی فکری القاعده 
مرسی  حامیان  به  خطاب  است،  گرفته  سرچشمه 
گفته است: به حامیان مرسی نصیحت می کنم که 
ابتداءاً الزم است بدانیم که شرعیت در انتخابات و 
دموکراسی نیست، بلکه شرعیت در شریعت است. 
را  مرسی  محمد  شما  که  نیست  این  در  شرعیت 

رئیس یک حکومت سکوالر ملی قرار دهید.

1. »مظهــر شــاهین فــي خطبــة »العیــد«: ســنخرج 
ــع  ــات م ــع العالق ــة بقط ــة للمطالب ــرات ملیونی ــي مظاه ف
أمریــکا«، پنجشــنبه، 1۷مــرداد92ش/ ۸آگوســت 2012م، 

ــن: ــایت الوط س
http://www.elwatannews.com

مرسی  سقوط  است  گفته  صوتی  فایل  این  در  او 
مصر(،  مسیحیان  و  )اقباط  صلیبیون  اتحاد  حاصل 
این  در  مبارک  رژیم  بقایای  و  ارتش  سکوالرها، 
آمریکایی ها  برنامه ریزی  و  تدبیر  با  که  است  راستا 
و پشتیبانی مالی از جانب کشورهای عربی خلیجی 

)عربستان( انجام گرفته است.2
آن،  از  پس  اتفاقات  و  مرسی  عزل  پی  در   .13
بسیاری از تقارب افکار و دوستی هایی که بر محور 
مسئلة سوریه میان شخصیت های عرب پیش آمده 
تقارب ها  این  بارزترین  که  گرایید  زوال  به  رو  بود 
که نظر همگان را به خود جلب کرده بود، تمجید 
که  بود  سعودی  حکام  و  علما  از  قرضاوی  یوسف 
را متقاباًل در پی  تشکرهای علما و حکام سعودی 
داشت. اما عربستان سعودی جزو اولین کشورهایی 
به  را  دوستی  دست  مرسی،  عزل  از  پس  که  بود 
امر  سمت حکومت موقت مصر دراز کرد و همین 
باعث شد که یوسف قرضاوی به موضع اولیة خود 
از  انتقاد  به  و  بازگردد  سعودی  عربستان  قبال  در 

آنان بپردازد .3
وی در سخنانی خطاب به پادشاهی عربستان گفت: 
به سمت خدا برگردید. اکنون به واسطةة میلیاردها 
و  موقت  دولت  به  سعودی  عربستان  کمک  دالر 

نامشروع مصر، ملت مصر کشته می شوند.۴ 
البته اظهارات قرضاوی در انتقاد از حکام سعودی که 

2. »الظواهــري یحــث انصــار مرســي«، شــنبه، 12مــرداد 
رویتــرز: 1392ش/ 3آگوســت 2013م، ســایت 

 http://ara.reuters.com
3. » أنتقــاد القرضــاوي للعاهــل الســعودي«، جمعــه، 11مــرداد 

1392ش/ 2آگوســت 2013م، ســایت داراالخبــار:
http://www.daralakhbar.com

۴. » القرضــاوي ینتقــد ملــک الســعودیة«، جمعــه، 11مــرداد 
1392ش/ 2آگوســت 2013م، ســایت ســی ان ان عربــی:

http://arabic.cnn.com
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در اینترنت نیز منتشر شد، عواقب سنگینی را برای 
قطر  نوپای  امیر  برای  بلکه  قرضاوی  برای  نه تنها 
این اظهارات، مسئوالن  در پی داشت؛ زیرا در پی 
قطر،  امیر  با  تلفنی  تماسی  سعودی طی  عربستان 
از وی خواستند هرچه زودتر یوسف قرضاوی را به 

دلیل این اظهاراتش مورد توبیخ قرار دهد.
در این تماس تلفنی به امیر قطر اعالم شد که از 
به  را  قرضاوی  تصریحات  تمام  ریاض،  پس،  این 
عنوان موضع رسمی دولت قطر به حساب می آورد 
و به گونه ای دیگر با این رویه برخورد خواهد کرد.1 

بســبب  قطــر  أمیــر  یهــدد  الســعودیة  »عاهــل   .1
2آگوســت  1392ش/  11مــرداد  جمعــه،  »القرضــاوی««، 

المنــار: از  نقــل  بــه  پــرس  ایجــی  2013م، ســایت 
 http://www.egy-press.com
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نبرد  ماه گذشته، تحوالت جاری در عرصة    طی 
اسد  بشار  حکومت  نفع  به  جهاتی  از  سوریه،  در 
حکومت  سقوط  آن  دلیل  مهم ترین  و  خورد  رقم 
جاری  تحوالت  سپس  و  مصر  در  اخوان المسلمین 

در تونس بود.
موقت  دولت  در  امورخارجه  وزیر  فهمی،  نبیل   .1
مصر در اولین نشست خبری خود اعالم کرد: مصر 
سفارتخانة سوریه را بازگشایی خواهد کرد و ارتباط 
ارتباطات  اما  سرمی گیرد  از  را  سوریه  سفارت  با 
دیپلماسی را که رئیس سابق )محمد مرسی( قطع 

کرده بود، در همان حالت منقطع باقی می ماند. 

وی همچنین گفت ما به جهاد در سوریه نخواهیم 
رفت اما از انقالب در سوریه دفاع می کنیم و خواهان 

البته  به حقوق خود هستیم.  دستیابی مردم سوریه 
تنها راه برای حل و فصل درگیری در سوریه روش 
سیاسی است که فعاًل امری بعید به نظر می رسد.1 

کرد:  اعالم  تونس  کشور  وزیر  لطفی بن جدو،   .2
تاکنون،  مارس  ماه  از  تونس  امنیتی  دستگاه های 
پنجاه هزار نیروی جهادی را از سفر به سوریه منع 
کرده اند و ۵0 نفر را که در فرستادن جوانان تونس 
به سوریه نقش داشته اند، دستگیر کرده اند. به گفتة 
هم اکنون  سوریه،  از  بازگشته  جهادی های  برخی 
هزاران تونسی در سوریه در حال جنگ با نظام بشار 
دختران  و  زنان  را  آنان  از  بخشی  که  هستند  اسد 
جوانی تشکیل می دهند که برای جهاد نکاح عازم 

سوریه شده اند.2
3. عربستان سعودی نیز پس از تجربة تلخی که از 

ــوریا.. «،  ــي س ــاد ف ــب للجه ــن نذه ــي: ل ــل فهم 1. »نبی
شــنبه، 29تیــر 1392ش/ 20جــوالی 2013م، ســایت االهــرام:
http://gate.ahram.org

ــن الســفر  ــن 5 أالف »مجاهد«م ــر م ــا أکث 2. »تونس:منعن
ــت  ــرداد 1392ش/ ۷آگوس ــنبه، 16م ــوریة«، چهارش ــی س ال

ــدث: ــوریه الح ــایت س 2013م، س
http://syriaalhadath.com

سوریه
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بازگشت نیروهای جهادی از افغانستان به عربستان 
اشتباه  که  دارد  سعی  بار  این  است،  کرده  کسب 
پیشین خویش را تکرار نکند. ازاین رو، پس از سقوط 
بر  عربستان  حکومت  فشار  مصر،  اخوان المسلمین 
در  جهاد  به  دعوت  که  کشور  این  علمای  عده ای 

سوریه می کردند، بیشتر شد.
الشیخ،1  آل  عبداللطیف  دکتر  اساس،  همین  بر 
رئیس هیئت امربه معروف و نهی ازمنکر در عربستان 
به شعله ورکردن  از گروهی که  را  سعودی، جوانان 
آتش فتنه در این کشور دامن می زنند و به جهاد در 

کشورهای ملتهب دعوت می کنند، بر حذر داشت.

وی گفت: کسانی که تحت شعار اسالم و غیرت، 
ملتهب  کشورهای  در  در  جهاد  به  را  جوانان 
را  استقرار  و  امنیت  نعمت  نابودی  یا  فرامی خوانند، 
تبعات  از  که  هستند  احمق هایی  یا  کرده اند  اراده 
جوانان  که  کسانی  از  من  نیستند.  خبر  با  کارشان 
می کنند،  دعوت  دیگر  کشورهای  در  جهاد  به  را 
می خواهم ابتدا خودشان و فرزندان به جهاد در این 
کشورها بروند. خواهید دید که نخواهند رفت و به 

ــه  ــعودی ب ــتان س ــه در عربس ــت ک ــی اس ــیخ لقب 1. آل الش
آنــان  و  اســت  شــده  داده  محمدبن عبدالوهــاب  نــوادگان 
ــاری در کنــار آل ســعود کــه  ــه عنــوان علمــای درب همــواره ب
ــب  ــن مناص ــتند، مهم تری ــتان هس ــی عربس ــان سیاس حاکم
ــد و در  ــده دارن ــر عه ــعودی ب ــتان س ــی را در ادارة عربس دین
ــد.   ــت می کنن ــعود حرک ــا آل س ــترک ب ــع مش ــت مناف جه

اماکنی می روند که مردم از آن خبر دارند.2
گفتنی است مشهورترین علمای عربستان سعودی 
که دعوت به جهاد در سوریه می کرد، العریفی بود 
در  عربستان  موضع گیری  با  مخالفتش  درپی  که 
روز  چند  که  شد  بازداشت  مصر،  اخیر  وقایع  قبال 

بعد آزاد گردید.3
سوری  سلفی  عالم  فعال ترین  العرعور،  عدنان   .۴
ابتدای  از  که  است  اسد  بشار  نظام  با  مقابله  در 
بر  دمیدن  به  سوریه  در  فتنه  آتش  شدن  شعله ور 
این آتش پرداخت و همواره در شبکه های تلویزیونی 
با سخنان خود جوانان سنی را به جهاد در سوریه 
دعوت می کرد و سعی در مذهبی کردن نبرد سوریه 
را  بیشتری  سنی  نیروهای  وسیله  بدین  تا  داشت 

روانة سوریه سازد.

عرعور اخیراً در پی پیروزی های اخیر ارتش سوریه 
بر تروریست ها، طی سخنانی که فایل تصویری آن 
منتشر شده است، ارتش سوریه را دشمنی توصیف 
کرده است که با تبعیت از سنت های تکوینی خدا به 

پیروزی دست یافته است.

2. مقصــود وی ســفر العریفــی بــه لنــدن اســت کــه در شــمارة 
پیشــین بــه آن اشــاره شــد.  

3. »عاجــل: الســلطات الســعودیة تعتقــل العریفــي«، شــنبه، 
ــورت  ــار پ ــایت انص ــوالی 2013م، س ــر 1392ش/ 20ج 29تی

ســعید:
http://www.ansarportsaid.net
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می طلبند  یاری  وی  از  که  کسانی  به  خطاب  وی 
عهدة  به  را  تروریست ها  شکست های  مسئولیت  و 
این  مسئول  آنکه  از  قبل  کاش  گفت:  می دانند،  او 
ندارند  بودم، سیاسیون حق  مرده  باشم،  شکست ها 
مسئولیت شکست هایشان را به گردن عرعور و غیر 
او بیندازند. آنان تصور می کنند همه چیز در اختیار 

عرعور است.
از  خارجی  پشتیبانی های  و  کمک ها  که  آنجا  از 
این  در  عرعور  است،  یافته  کاهش  تروریست ها 
تروریست ها  حامیان  از  شدید  انتقاد  به  سخنان 
با  و  نمی فهمند  هیچ  آنها  گفت  و  پرداخت 
تبدیل  دوم  افغانستانی  به  را  سوریه  عملکردشان 

خواهند کرد.1 
۵. از طرفی شواهدی نشان از تفرقه میان گروه های 
تروریست در خاک سوریه دارد. برخی از اخبار حاکی 
از باالگرفتن اختالف میان نیروهای لواء االسالم2 و 

جبهة النصره است.
نماز  خطبه های  در  لواءاالسالم،  مفتی  الکعکی، 
2آگوست،  با  موافق  11مردادماه  تاریخ  در  جمعه، 

جبهة النصره را خوارج خواند.
پس از اظهارات کعکی، ابو ماریا القحطانی، مسئول 
اقدام کرد  به رد سخنان وی  النصره  شرعی جبهة 
کرد. وی  توصیف  کودکانه  را  کعکی  سخنان  و 

ــنن اهلل  ــه س ــا باتباع ــر علین ــدو ینتص ــور: الع 1. »العرع
الکونیــة«، چهارشــنبه، 9مــرداد 1392ش/ 31جــوالی 2013م، 

ــز: ســایت شــام تایم
http://shamtimes.net

ــیخ  ــری ش ــه رهب ــی اســت ب ــی نظام ــواء االســالم جناح 2. ل
ــه.  ــل از دانشــگاه اســالمی مدین ــَوش، فارغ التحصی زهــران  َعل
ــوان  ــه عن ــا آغــاز انقــالب در ســوریه ب ایــن طیــف نظامــی ب
ــراق  ــه از ع ــی ک ــت های عرب ــط توریس ــالم، توس سریةاالس
بــه ســوریه آمــده بودنــد، تأســیس شــد. ایــن جنــاح جزئــی از 
جبهــة تحریــر ســوریا االســالمیة اســت کــه زیــر نظــر ارتــش 

ــد. ــت می کن ــوریه فعالی آزاد س

همچنین لواءاالسالم را بدعت گذار دانست.3
6. شیخ احمد بدرالدین حسون، مفتی اهل سنت در 
سوریه، طی گفت وگویی با شبکة المیادین به تحلیل 
اوضاع سوریه پرداخت. وی گفت: دشمن می خواهد 
کشورهای قدرتمند عربی را درگیر تشنج سازد تا به 
مقاصد شوم خود دست یابد. تروریست هایی که به 
سوریه آمده اند و در مقابل نظام ایستاده اند، هرکسی 
را که در صف آنان نباشد و آنان را تأیید نکند، به 

قتل می رسانند.

یک  تنها  که  کشتند  نیز  مرا  فرزند  حتی  آنان 
دانشجو بود و اسلحه ای در دست نداشت؛ زیرا من 
دستگیر  فرزندم  قاتالن  وقتی  نبودم.  همفکرشان 
شدند، در حالی که گریه می کردند، از آنان پرسیدم 
آیا فرزند مرا می شناختید؟ گفتند: خیر. پرسیدم پس 
چرا او را کشتید؟ گفتند: دستور قتل او از خارج به 
ما  به  قتلش  برای  دالر  صدهزار  و  بود  رسیده  ما 

پرداختند. فیلم این اعتراف آنان موجود است.

ویتهمهــا  النصــرة  جبهــة  یکفــر  االســالم  »لــواء   .3
باالرتــداد«، یکشــنبه، 13مــرداد 1392ش/ ۴آگوســت 2013م، 

ــدث: ــوریه الح ــایت س س
 http://syriaalhadath.com
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شیخ حسون در این مصاحبه به شدت جنبش حماس 
را مورد انتقاد قرار داد و گفت: روزی که همة درها 
هیچ کشوری  و  بود  بسته  جنبش حماس  روی  به 
آنان را یاری نکرد، این سوریه بود که به پشتیبانی 
از مقاومت در حماس ایستاد. وی خطاب به سران 
این جنبش گفت: ما انتظار نداریم که جنبش حماس 
از ما حمایت کنند و ما را یاری کند، فقط الزم است 
کمک های سوریه را به یاد بیاورند و تهمت دشمنی 

با مقاومت را در حق سوریه روا ندارند.1
گفتنی است اخیراً جنبش حماس به صورت علنی در 
مقابل نظام سوریه ایستاده و نیروهایش را که باید 
در مقابل اسرائیل بایستند، به صف مبارزه علیه نظام 
سوریه فرستاده است و بر کشته های خود در سوریه 

نام شهید می نهد.2 
شیخ حسون همچنین در مصاحبة دیگری با شبکة 
کند،  سقوط  سوریه  اگر  قسم،  خدا  به  گفت:  العالم 
ماند،  نخواهد  باقی  لبنان  ماند،  نخواهد  باقی  اردن 
عربستان سعودی باقی نخواهد ماند و آتشی عظیم 

در کشورهای عربی شعله ور خواهد شد.
حکومت  سوریه،  در  جنگ  ابتدای  از  گفت:  وی 
سوریه به علما و مفتیان کشورهای اسالمی حتی به 
یوسف قرضاوی، نامه نوشت و از آنها خواست اگر 
به آیندة سوریه و مردم آن اهمیت می دهند، برای 
ایجاد نزدیکی بین مردم و دولت سوریه اقدام کنند 
که اکثر آنان در جواب گفتند: حکومت های ما چنین 

1. »المفتــي حســون لموقــع المنــار: ال نریــد مــن حمــاس 
ــر 1392ش/  ــنبه، 22تی ــة«، ش ــر بالحقیق ــل الجه ــم ب الدع

ــار: ــایت المن ــوالی 2013م، س 13ج
http://www.almanar.com

ــذه  ــن ه ــوري للعل ــدم الس ــي ال ــاس ف ــورط حم 2. »ت
المــرة«، یکشــنبه، 6مــرداد 1392ش/2۸جــوالی 2013م، 

ــدث: ــوریه الح ــایت س س
http://syriaalhadath.com 

اجازه ای به ما نمی دهند.

شبکة  نمایندة  با  قدس  روز  آستانة  در  که  حسون 
امام  گفت:  باره  این  در  می کرد  گفت وگو  العالم 
برای  را  قدس  جهانی  روز  که  زمانی  )ره(  خمینی 
را در کنار  آزادسازی قدس قرار داد، قدس و مکه 
که  حالی  در  است  اسیر  قدس  داد.  قرار  یکدیگر 
مکه نیز آزاد نیست و این قبلة مسلمانان نباید تنها 

منتسب به یک خانواده و جماعتی خاص باشد.3  

3. »ســوریا تدافــع عــن شــرف األمــة ولیــس عــن 
فلســطین فقــط«، چهارشــنبه، 9مــرداد 1392ش/ 31جــوالی 

2013م، ســایت العالــم:
http://www.alalam.ir
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    طی ماه گذشته و در آستانة روز جهانی قدس 
فلسطین  سرزمین  به  مسلمانان  از  بسیاری  توجه 
صهیونیست ها  اشغال  تحت  هنوز  که  بود  معطوف 
قرار دارد و پیشروی آنان در بیت المقدس که قصد 
نگرانی  دهند،  قرار  اسرائیل  پایتخت  را  آن  دارند 
است.  داشته  همراه  به  را  مقاومت  عرصة  فعاالن 
انواع مانورها  طی سال اخیر اسرائیل به طور مداوم 
آمادگی  ایجاد  از  حاکی  که  است  کرده  برگزار  را 
که  است  حالی  در  این  است.  بزرگ  نبردی  برای 
توجه تمام کشورها و سازمان های جهادی مسلمان 
فتوای علمای سلفی  به  و  بوده  به سوریه  معطوف 
مانند عائض القرنی مبارزه با بشار اسد و کشتن او از 

کشتن اسرائیلی ها واجب تر است.1 
با  لبنان،  حزب اهلل  کل  دبیر  نصراهلل  سیدحسن   .1
ضاحیة  در  قدس  روز  بزرگداشت  محل  در  حضور 

جنوبی بیروت به ایراد سخنرانی پرداخت.
را  قدس  روز  بزرگداشت  دلیل  اهلل  نصر  سیدحسن 

ــاد ضــد بشــار األســد أوجــب  ــي: الجه ــض القرن 1. »عائ
ــفند  ــنبه، ۸اس ــي«، دوش ــت الحال ــي الوق ــرائیل ف ــن إس م

1390ش/ 2فوریــه 2012م:
http://egybase.com

و  قدس  مسئلة  سپردن  فراموشی  به  از  جلوگیری 
فلسطین دانست و گفت: ما امروز از هر روز دیگر 

بیشتر به زنده نگه داشتن روز قدس نیازمندیم. 
فقط  اسرائیل  نابودی  تأکیدکرد:  نصراهلل  سیدحسن 
مصلحتی فلسطینی نیست بلکه مصلحت ملی تمام 

کشورهای منطقه است.

دشمن  با  نبرد  در  اولویت  گفت:  همچنین  وی 
غربی  دولت های  که  حالی  در  است  صهیونیستی 
هستند  اولویت  این  از  مانع  عربی  دول  برخی  و 
با  می شود،  آن  متوجه  اسالمی  امت  که  هرگاه  و 
ایجاد فتنه و نبردی تحمیلی، اولویتی جعلی را ایجاد 
دول  ایران.  با  ساله  هشت  جنگ  مانند  می کنند 
جنگ هشت ساله  در  را  هنگفتی  هزینه های  عربی 
اگر یک چهارم آن  داشتند که  ایران مصروف  علیه 

فلسطین
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را در راه آزادسازی فلسطین و قدس شریف به کار 
اکنون  آنان  بود.  شده  آزاد  قدس  اکنون  می بردند، 
اسرائیل  جای  به  می خواهند  را  جدید  دشمنی  نیز 
قرار دهند، دشمنی به نام گسترش شیعه. می گویند 
به  و  خطرناک ترند  و صهیونیست ها  یهود  از  شیعه 
در  جاری  درگیری های  به  دارند  سعی  وسیله  این 

منطقه لباس جنگ مذهبی بپوشانند.
وی در بخش دوم سخنانش هدف از ایجاد دشمنی 
عرصة  از  شیعه  خارج کردن  را  سنی  و  شیعه  میان 
آزادسازی قدس و نبرد با اسرائیل دانست و گفت: 
تمام کسانی که از دو مذهب شیعه و سنی سعی در 
یکدیگر  مقدسات  به  و  دارند  مذهبی  جنگ  ایجاد 
می کنند.  دنبال  را  هدف  یک  می کنند،  توهین 
مسئلة  قبال  در  شیعیان  که  است  این  هدفشان 
و  فلسطین  اسم  از  حتی  و  شوند  بی اعتنا  فلسطین 

فلسطینی متنفر شوند.1
این تحلیل سیدحسن نصراهلل به حق تحلیل دقیقی 
از اوضاع منطقه است و برخاسته از واقعیات موجود 
ابتدای  از  به ویژه  زیرا طی سال های گذشته  است؛ 
به  شیعیان  میان  از  صداهایی  سوریه  در  جنگ 
با  که  دادند  نشان  سنت  اهل  که  می رسید  گوش 
دعوت کنندگان  بطالن سخن  و  ندارند  میانه ای  ما 
به وحدت اسالمی اثبات شده است. حتی برخی از 
شیعیان در ایران و عراق نیز با تحلیلی خاص سعی 
در جداکردن شیعیان از صحنة نبرد با اسرائیل دارند. 
آنان بر این عقیده اند که در طول تاریخ بارها اهل 
سنت به بهانة وحدت با شیعیان، آنان را به صف اول 
خودشان  و سپس  فرستادند  استعمارگران  با  جنگ 

1. »النص الکامل  لکلمة السید نصراهلل فی یوم القدس«، شنبه، 
12مرداد 1392ش/ 3آگوست 2012م، سایت المنار:

http://www.almanar.com

قربانی  را  شیعه  و  رسیدند  توافق  به  دشمن  با 
سیاست های خود کردند و اکنون نیز شیعیان را به 
جنگ با صهیونیست ها فرستاده اند ولی هیچ التزامی 

به دفاع از شیعه ندارند.
برای  نیروهای حماس درسوریه  این طیف، حضور 
مقابله با نظام بشار اسد و حزب اهلل را یکی از دالیل 
از صف اهل سنت  لزوم دوری شیعه  اثبات نظریة 
با نظام  با اسرائیل می دانند. نبرد حماس  در مقابله 
سوریه در حالی است که طی سال های گذشته این 
جنبش مورد حمایت مستقیم سوریه و حزب اهلل بوده 
است و حتی سالح ها و برخی آموزش ها را از آنان 

دریافت کرده است.
و  ایران  به  مصر  اخوان المسلمین  پشت کردن 
شواهدی دیگر نیز جزو دالیلی است که این طیف 

فکری برای اثبات نظراتش به آن استناد می کنند.
اما در روز قدس سیدحسن نصراهلل با تأکید و چند 
علی بن ابی طالب  شیعیان  ما  که  کرد  اعالم  مرتبه 
با  مبارزه  از صف  هیچ گاه  جهان،  در  )علیه السالم( 
رژیم صهیونیستی و دفاع از فلسطین خارج نخواهیم 
شد. و با این جمله تمام تالش دشمنان اسالم را در 
این زمینه به باد داد و بصیرت باالی شیعیان این 

عصر را به اثبات رساند.
2. احمد جبریل، ملقب به ابوجهاد، فرماندة نظامی 
آزادسازی  مردمی  جبهة  دبیرکل  و  فلسطینی 

فلسطین است که در سوریه زندگی می کند.
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وی در روز قدس با سخنرانی در مسجد جامع اموی 
گفت: بر تمام حامیان مخلص فلسطین الزم است 
که ُپل بازگشت به فلسطین را که از ایران، سوریه و 
لبنان می گذرد تقویت کنند. فلسطین جز با عبور از 

روی پل مقاومت راهی برای بازگشت ندارد.
فلسطینی  طیف های  از  برخی  گفت:  جبریل  احمد 
می پیمایند  را  اشتباه  راه  و  کرده اند  را گم  قطب نما 
صحیح  راه  به  سریع تر  هرچه  داریم  انتظار  ما  که 

بازگردند.1
رهبران جنبش جهاد  از  یکی  عبدالفتاح حجاج،   .3
اسالمی، در جمع شرکت کنندگان در تظاهرات روز 
خیابان  به  غزه  مساجد  تمام  از  که  غزه  در  قدس 
وحدت غزه آمده بودند، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در سخنانش بر لزوم وحدت میان مسلمانان در 
گفت:  و  کرد  تأکید  صهیونستی  دشمن  با  مواجهه 
دارند، عار  را  امتی که کتاب خدا و سنت رسولش 

است که تفرقه میانشان باشد.
حجاج گفت: اشغالگران سعی دارند با ایجاد درگیری 
میان مسلمانان در کشورهای اسالمی عرصه را برای 
خود در جهت پیشروی در فلسطین و عملی کردن 
را  شریف  قدس  او  سازد.  گسترده  نقشه هایش 

1. »فیدیو/جبریل:علینا تقویة طریق العودة الذي یمر بإیران 
وسوریا«، جمعه، 11مرداد 1392ش/ 2آگوست 2013م، 

سایت العالم:
http://www.alalam.ir

قطب نمایی توصیف کرد که تمام مسلمانان باید با 
توجه به آن مسیر خود را انتخاب نمایند و از تفرقه 

بپرهیزند و قدس را فراموش نسازند.2
علمای  انجمن  رئیس  سالمه،  سالم  شیخ   .۴
جمع  در  حماس  جنبش  از  نیابت  به  فلسطین، 

تظاهرکنندگان روز قدس در غزه سخنرانی کرد.

که  پرداخت  صلحی  مذاکرات  موضوع  به  وی 
به تازگی میان اسرائیل و نمایندة فلسطین در حال 
اجراست و خطاب به طرف فلسطینی گفت: تو اجازه 
نداری که بر سر اصول و ارزش های مردم فلسطین 
مستقل،  دولت  ایجاد  بازگشت  حق  قدس،  از  اعم 

مذاکره کنی.
امت  مشغولیت  سایة  در  گفت:  همچنین  وی 
داخلی،  قومی  و  مذهبی  درگیری های  به  اسالمی 
به  رژیم صهیونیستی در قدس پیشروی می کند و 

شهرک سازی و اخراج فلسطینی ها می پردازد.3 
سایر کشورها

زندانیان  برای  به ویژه  بحرین،  در کشور  اوضاع   .1
و سخت  نگران کننده  بسیار  این کشور  در  سیاسی 
گزارش شده است. تا جایی که شیخ عیسی قاسم، 

2. »مسیرة حاشدة للفصائل بغزة في یوم القدس العالمي«، 
جمعه، 11مرداد 1392ش/ 2آگوست 2013م، سایت معًا:

http://www.maannews.net
3. »صور..في یوم القدس العالمي..لن نفرط تحت أي ظرف 
کان«، شنبه، 12مرداد 92ش/ 3آگوست 2013م، سایت قدس:

http://www.qudsnet.com/ 
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امام  مسجد  جمعة  امام  و  بحرین  شیعیان  رهبر 
خطبه های  در  دراز،  شهر  در  السالم(  )علیه  صادق 
را  بحرین  در  زندانیان  شکنجة  روش  جمعه،  نماز 

به شدت مورد اعتراض قرار داد. 

آنان  تهدید  و  دختران  و  زنان  ساختن  برهنه  وی 
فعلی  را  آل خلیفه  رژیم  زندان های  در  تجاوز  به 
منکر خواند که عامالن آن بویی از دین و غیرت و 
شرف نبرده اند. وی پرسید: کدام مسلمان است که 
با شنیدن چنین خبری از زندانیان در بحرین متأثر 
انسانیت  و  ایمان  نشود؟ کدام مسلمانی که ذره ای 
جنایات  این  مقابل  در  می تواند  باشد،  وجودش  در 

سکوت کند؟1
شیخ عیسی قاسم همچنین درخطبه های نماز جمعه 
هفته بعد نیز، با اعتراض به روش برخورد حکومت 
آل خلیفه با مردم، بر مسالمت آمیز بودن اعتراضات 
در بحرین تأکید کرد و گفت: ما همواره به دوری 
دعوت  اعتراضات  مسالمت آمیزبودن  و  خشونت  از 
کرده ایم. ملتی که در برابر ظلم سکوت کند، مجال 
را برای ظالم باز گذاشته تا ظلمش را افزایش دهد 
و در نتیجه، مردم سرکوب و ساقط خواهند شد. از 
به  خیانت  حالتی  چنین  در  مردم  سکوت  رو،  این 

حساب می آید.2  

1. »الشیخ قاسم یستنکر تعریة المعتقالت في السجن«، 
جمعه، 21تیر 1392ش/12جوالی 2013م، سایت العالم:

 http://www.alalam.ir/news/1۴9۴20۷
2. »عیسی قاسم یدین عنف السلطة ضد المتظاهرین«، 

عملیات  و  بمب گذاری ها  اخیر  ماه های  طی   .2
عراق  کشور  در  گسترده  صورت  به  تروریستی 
و  شیعه  مردم  از  بسیاری  که  است  یافته  افزایش 
به  بوده اند.  انسانی  غیر  اقدامات  این  قربانی  سنی 
کشتارها،  این  از  هدف  کارشناسان،  اغلب  عقیدة 

ایجاد تشنج و جنگ مذهبی در این کشور است.

در  وحدت  جمعه  نماز  امام  حیدری،  سیدمحمد 
آن  در  هم  با  سنی  و  شیعه  نمازگزاران  که  بغداد 
گفت:  جمعه  نماز  خطبه های  در  می کنند،  شرکت 
را هدف  و حسینیه ها  مساجد  که  بمب گذاری هایی 
قرار داده است برای ایجاد درگیری و جنگ مذهبی 
این نماز  اقداماتی مانند برگزاری  در عراق است و 
جمعه وحدت بخش که شیعه و سنی را در خود جمع 
و  دشمنان  چشم  در  خاری  همچون  است،  کرده 

فتنه انگیزان است.3
3. کشور سودان طی ماه های اخیر درگیر صداهایی 
از جنس انقالب است. این صداها از حنجرة شخصی 
است که سال ها به عنوان بارزترین معارض حاکمیت 
در  الترابی  حسن  است.  بوده  مشهور  سودان  فعلی 

جمعه، 30 تیر 1392ش/19جوالی 2013م، سایت العالم:
 http://www.alalam.ir

3. »تفاصیل جمعة بغداد الموحدة تحض علی ...«، یکشنبه، 
30تیر 1392ش/ 21جوالی 2013م، سایت منوعات:

http://po.mnwat.net
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سال 1932میالدی در شرق سودان به دنیا آمد. وی 
از سال 19۵1 تا 19۵۵میالدی در دانشگاه خارطوم 
مشغول تحصیل در رشته حقوق بود و پس از گرفتن 
مدرک کارشناسی ارشد به انگلستان رفت و در در 
ارشد  کارشناسی  مدرک  اخذ  تا  نیز  لندن  دانشگاه 
مشغول بود و سپس به پاریس رفت و در دانشگاه 

سوربن پاریس نیز تا قبل از دکترا تحصیل کرد.
انگلیسی، فرانسوی و  زبان عربی،  به چهار  الترابی 

آلمانی مسلط است.

وی پس از بازگشت به کشورش به عضویت "جبهة 
میثاق اسالمی"، اولین حزب اسالم گرای سودان که 
دارای افکار اخوانی بود، درآمد و در سال 196۴م به 
دبیرکلی حزب رسید. وی یکی از استادان دانشگاه 
خارطوم بود که  پس از مدتی به ریاست دانشکدة 
وزارت  رأس  در  آن  از  پس  و  شد  منصوب  حقوق 
دادگستری سودان قرار گرفت. در سال 19۸۸م وزیر 
امور خارجة سودان شد. همچنین در سال 1996م 

به عنوان رئیس مجلس سودان انتخاب شد.

نظامی  کودتایی  با  ترابی  حزب  19۸9م  سال  در 
و  گیرد  اختیار  در  را  سودان  حکومت  توانست 
دهد.  قرار  حکومت  رئیس  به عنوان  را  عمرالبشیر 
ایدئولوگ  به عنوان  میالدی،   90 دهة  در  الترابی 
و  می شد  محسوب  سودان  در  عمرالبشیر  حکومت 

حزب کنگرة مردمی را نیز در سال 1991 تأسیس 
کرد. وی از اواخر سال 1999 میالدی به دلیل پیش 
به  عمرالبشیر،  حکومت  و  او  میان  اختالفاتی  آمد، 
حکومت  معارضان  مهم ترین  از  یکی  به  تدریج 

عمرالبشیر تبدیل شد.1
حسن الترابی که طی ماه های اخیر به مخالفت هایش 
با نظام عمرالبشیر شدت بخشیده است، عصر جمعه 
ردکردن  با  حزبش  اعضای  میان  در  جوالی   19
همة  گفت:  عمرالبشیر  علیه  نظامی  کودتای 
به  تغییر حکومت  بر  فعلی،  رژیم  مخالف  نیروهای 
حرکتی  دارند.  نظر  توافق  مردمی  انقالب  وسیلة 
اعتصاب های مردمی  و  تظاهرات  را  آن  اساس  که 

تشکیل می دهد.
جنوب  و  شمال  که  کرد  پیش بینی  همچنین  وی 
متحد  دموکراتیک  نظامی  تحت  دیگر  بار  سودان 
جنوبی  سودان  حاکمان  با  او  رابطة  گفت  و  شوند 
شمالی  سودان  حاکمان  از  محکم تر  و  نزدیک تر 

است.2

1. برگرفته از دو سایت اخوان المسلمین و ویکی پدیا:
http://www.ikhwanwiki.com

2. »الترابي یرفض الخیار العسکري...«، شنبه، 29 تیر 
1392ش/ 20جوالی 2013م، سایت المصری الیوم:

http://www.almasryalyoum.com



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

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

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

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

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

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

تحت حمایت قانون کپی بوده و از طریق شماره شاپا)ISSN( قابلیت ارجاع علمی دارد.
2۸2-23۴۵ :ISSN شماره ثبت در کتابخانه ملی ایران- مرکز ملی شاپا

info@tarjomaan.com :پست الکترونیک


